
CELE O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 

Zice-se — dar Allah este mai ştiutor, şi mai înţelept, şi 
mai puternic, şi mai binefăcător ! — că a fost odată (în 
ceea ce s-a depănat şi s-a arătat în vechimea vremii şi 
în trecutul evului şi al clipei) un rege între regi, în 
Sassan, în insulele Indiei şi ale Chinei. Era stăpîn peste 
oşti, peste căpetenii, peste slujitori şi peste o curte nu-
meroasă. Şi avea doi copii, unul mai mare şi celălalt 
mai mic. Amîndoi erau cavaleri viteji ; dar cel mare era 
mai bun cavaler decît cel mic. Cel mare domni peste 
ţări şi cîrmui cu dreptate peste supuşii lui ; şi aşa, îl 
iubiră locuitorii împărăţiei. Numele lui era regele 
Şahriar *. Cît despre fratele cel mic, numele lui era Şah-
zaman 2, şi era rege în Samarkand Al-Ajam. 

Astfel ci domniră în ţările lor, şi fiecare fu, în împără-
ţia lui, cîrmui tor drept al supuşilor timp de douăzeci de 
ani împliniţi. Şi erau amîndoi în culmea puterii şi în-
floririi. 

Şi trăiră tot aşa, pînă cînd regele cel mare simţi do-
rinţa arzătoare să-1 vadă pe fratele său cel mic. Atunci 

1 Stăpînul oraşului. 
2 Stăpînul veacului şi al timpului. 
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îi porunci vizirului să plece, şi să nu se.întoarcă decît cu 
el. Vizirul îi răspunse: 

— Ascult şi mă supun ! 
Apoi plecă, şi ajunse cu bine, prin îndurarea lui Allah: 

intră la fratele cel mic, îi aduse salutul de pace1 şi îl 
înştiinţa că regele Şaliriar dorea arzător să-1 vadă, 
că ţelul acestei călătorii era să-1 poftească să-1 viziteze 
pe fratele său cel mare. Regele Şahzaman îi răspunse: 

— Ascult şi mă supun ! 
Apoi porunci să se facă pregătirile de plecare şi să se 

scoată corturile, cămilele, catîrii, slugile şi ajutoarele. 
Apoi îl înălţă pe vizirul său drept cîrmuitor al ţării, şi 
ieşi întrebînd de locurile fratelui său. 

Dar, spre miezul nopţii, îşi aminti de un lucru uitat 
la palat, tocmai de darul pe care îl menise fratelui, său, 
se întoarse şi intră în palat. Şi acolo o află pe soţia lui 
întinsă în aşternut şi îmbrăţişată de un scalv negru 
dintre sclavii lui. La această privelişte văzu negru înain-
tea ochilor. Şi zise în sinea lui : „Dacă o asemenea faptă 
s-a petrecut cîiid de-abia am părărsit oraşul, care va fi 
purtarea acestei desfrînate cîtă vreme voi fi departe, la 
fratele meu ?" Şi gîndind acestea, îşi trase sabia şi, izbire 
du-i pe amîndoi, îi Ucise în aşternut. Apoi se întoarse 
chiar în clipa aceea şi porunci să pornească tabăra. Şi 
călători toată noaptea pînă ajunse în oraşul fratelui său. 

Se bucură fratele de apropierea lui, îi ieşi în întîmpi-
nare şi-1 primi urîndu-i pace; şi se bucură nespus de 
mult, împodobi oraşul în cinstea lui, şi nu se mai satură 
vorbindu-i. Dar regele Şahzaman îşi aducea mereu 
aminte de necredinţa soţiei lui, şi un nor de mîhnire îi 
umbrea chipul ; şi galbenă i se făcu pielea de pe faţă, şi 
firav trupul său. Şi aşa, cînd regele Şaliriar îl văzu în 
starea aceasta, se gîndi în sinea lui că asia se datora în-

1 „Pacea şi mîntuirea să fie cu tine !" — salutul mu-
sulmanilor. 
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depărtării regelui Şahzaman de împărăţie şi, nemaiîntre-
bîndu-1 nimic, îi dădu bună pace. 

Dar, într-una din zile, îi spuse : 
— O, fratele meu, nu ştiu, dar îţi văd trupul slăbind şi 

faţa îngălbenindu-ţi-se ! 
El îi răspunse:. 
— O, fratele meu, port în fiinţa mea tăinuită o rană 

vie ! 
însă nu îi destăinui fapta soţiei lui. Regele Şahriar îi 

zise : 
— Doresc tare mult să porneşti cu mine la vînătoare 

pe jos şi călare, căci poate aşa îţi vei căpăta voia bună. 
Regele Şahzaman nu voi în ruptul capului să pri-

mească ; şi fratele său plecă singur la vînătoare. 
Ci în palatul regelui se găseau nişte ferestre cu vedere 

spre grădină. Şi, cum regele Şahzaman se răzimase în 
coate la una din acele ferestre ca să privească, poarta 
palatului se deschise şi ieşiră douăzeci de sclave şi 
douăzeci de sclavi ; şi nevasta regelui, fratele său, era în 
mijlocul lor, plimbîdu-se în toată strălucirea frumuseţii 
ei. Ajunşi la un bazin, se dezbrăcară cu toţii şi se 
amestecară între ei. Şi deodată nevasta regelui începu să 
strige: 

— O, Massaud ! ya, Massaud ! 
Şi numaidecît alergă către ea un negru tuciuriu şi 

vînjos, care o îmbrăţişa şi ea îl îmbrăţişa de asemenea. 
Atunci negrul o răsturnă pe spate şi o tăvăli. La acel 
semnal, toţi ceilalţi sclavi făcură la fel cu femeile. Şi 
continuară îndelung aşa, şi nu conteniră cu sărutările şi 
cu îmbrăţişările şi alte fapte asemănătoare pînă la 
apropierea zorilor. 

La această privelişte, fratele regelui zise în sinea lui : 
„Pe numele lui Allah ! nenorocirea mea este cu mult mai 
uşoară decît aceasta !" Şi de îndată lăsă să i se irosească 
durerea şi mîhnirea, zicîndu-şi: „într-adevăr, asta e mai 
cumplit ca tot ce mi s-a întîmplat mie!" Şi, din acea 
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clipă, începu din nou să bea şi să mănînce fără 
întrerupere. 

într-accstea, regele, fratele său, se întoarse, şi amîndoi 
îşi urară unul altuia pace. Apoi Şahriar se puse să-1 
privească cu luare-aminte pe fratele său, regele Şahxa-
man, şi văzu că pielea şi culoarea obrajilor i se înviora-
seră, şi chipul lui îşi redobîndise prospeţimea; că, pe 
lingă asta, mînca cu toată pofta, după ce atîta amar de 
vreme abia gustase din bucate. Şi se miră, şi gră i : 

— O, frate al meu, te vedeam deunăzi galben la piele 
şi la chip, iar acum iată că ţi-ai redobîndit culoarea i 
Povesteşte-mi aşadar despre starea ta 1 

Dar el îi răspunse: 
— îţi voi povesti despre pricina palorii melc de la 

început; dar scuteşte-mă să-ţi povestesc de ce mi-ara 
redobîndit culoarea ! 

Regele îi zise: 
— Atunci povesteşte-mi întîi, ca să mă dumiresc, de 

pricina schimbării tale la chip şi a slăbirii taie. 
El îi răspunse : " 
— O, frate al meu, află că atunci cînd ţi-ai trimis 

vizirul ca să mă poftească la tine, îmi făcui pregătirile 
de plecare şi ieşii din oraş. Dar apoi îmi adusei aminte 
de giuvaerul pe care ţi-1 menisem şi pe care ţi l-am dat 
la palat: astfel că făcui calea întoarsă şi o găsii pe soţia 
mea culcată cu un sclav negru. Şi dormeau în aşternu-
tul meu ! I-am ucis pe amîndoi, şi am venit la tine. Dar 
rămăsesem tare chinuit la gîndul acelei întîmplări ; iată
pricina palorii de la început şi a slăbirii mele. Cît despre 
înviorarea chipului meu, scuteşte-mă să-ţi mai povestesc. 

Cînd fratele său auzi aceste cuvinte, îi zise : 
— Pe numele lui Allah ! te rog fierbinte să îmi destăi-

nui pricina înviorării tale ? 

Atunci regele Şahzaman îi povesti ceea ce văzuse, de 
ia început pînă la sfîrsit, fără a lăsa pe dinafară vreun, 

6 



amănunt din isprava soţiei desfrînate şi a negrilor din 
scăldăloare. Dar n-are nici un rost să o repetăm. Apoi 
adăugă : 

— Şi nenorocirea ta îmi păru mai cumplită deeît neno-
rocirea mea : ea mă sili să cuget şi fu pricina înviorării 
chipului meu, a colorării obrajilor mei, precum şi a pof-
poILei mele de mîncare. Dar Allah este mai ştiutor ! 

Aşa s-au petrecut lucrurile ! Şi regele Şahriar, auzind 
istorisirea fratelui său, se schimbă la rîndul lui tare mult 
ia faţă, chipul i se schimonosi, de parcă şi-ar fi ieşit din 
minţi. Şi rămase aşa vreme de un ceas. După care se 
întoarse spre regele Şahzaman şi-i zise: 

— Trebuie, mai presus de orice, să văd chiar cu ochii 
mei! 

Fratele său îi zise : 
— Atunci prefă-te că pleci Ia vînâtoare, pe jos sau 

călare ; dar, în loc să te îndepărtezi, ascunde-te la mine 
şi vei fi martorul priveliştei văzînd-o chiar cu ochii tăi ! 

De îndată regele îşi vesti plecarea printr-un crainic ; 
şi oştenii ieşiră cu corturile afară din oraş ; iar regele 
ieşi la rîndul său, se aşeză în corturi, şi le spuse tinerilor 
sclavi : 

— Să nu intre nimeni la mine î 
Apoi se deghiza, ieşi pe furiş şi se îndreptă spre palat, 

acolo unde era fratele său ; şi ajungînd acolo, se aşeză la 
fereastra ce dădea spre grădină. 

Abia trecu un ceas, şi sclavele albe, înconjurînd-o pe 
slăpîna lor, intrară împreună cu sclavii negri, şi făcură 
tot ceea ce istorisise Şahzaman despre sărutările şi 
îmbrăţişările lor şi alte asemenea lucruri. Şi îşi petrecurâ 
timpul în acele zbenguieli pînă la asfinţitul soarelui. 

Cînd regele Şahriar văzu isprăvile lor, îşi pierdu cum-
pătul şi îi spuse fratelui său Şahzaman: 

— Haidem să plecăm în lume, să vedem care-i soarta 
noastră pe drumul lui Allah ; căci nu mai putem avea 
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nici în clin, nici în mînecă cu împărăţia, pînă nu vom 
găsi pe vreunul care să fi avut parte de o nefericire ase-
mănătoare cu a noastră ; altminteri, moartea va fi, în-
tr-adevăr, mai de ales decît asemenea viaţă ! 

La acestea, fratele său răspunse încuviinţînd. Apoi 
ieşiră amîndoi din palat pe o uşă tainică. Şi nu conteniră 
din drum zi şi noapte, pînă cînd ajunseră în cele din 
urmă la un copac în mijlocul unei pajişti singuratice, 
aproape de marea sărată. în acea pajişte clipocea un 
izvor de apă dulce : băură din izvor şi apoi se puseră pe 
odihnă. 

Abia se scurse un ceas, cînd marea începu să se învoi -
bureze, şi deodată ieşi din adîncul ei o coloană de fum 
negru, care urcă spre cer şi se îndreptă spre pajişte. în 
faţa acestei privelişti, fură cuprinşi de spaimă, urcară 
pînă în vîrful unui copac înalt, şi se puseră să privească 
la ceea ce putea să fie asta. 

Ci iată că această coloană se preschimbă într-un genni * 
înalt de statură, voinic şi spătos, care ducea pe creştet 
o ladă. Puse piciorul pe pămînt, veni spre copacul în care 
se aflau ei şi stătu' acolo. Ridică apoi capacul lăzii şi 
scoase o raclă mare de cristal, pe care o deschise. "Şi 
îndată se ivi, ţîşnind din racla de cristal, o fată fermecă-
toare, sclipitoare de frumuseţe, luminoasă, aidoma soare-
lui cînd surîde. Neîndoios că tocmai despre ea a grăit 
poetul: 

Făclie-11 întuneric •— apare ea, şi-s zori de zi! 

Apare doar, şi zorii mai albi, la luciu-i, cată-a fi. 

Bogaţi, din strălucirea-i, revarsă sorii raze, 
Din ochii-i cu surîsuri, la fel şi luna-n faze. 

1 Personaj fantastic, în mitologia a rabă ; duh bun 
sau rău. 
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Doar sfîţie-se vălul ce taina-i ţime-n ceaţă 
Şi-n vrajă i se-nclină, plecat, orietne-n faţă. 

Dulci Julgere-n privire-i lucesc şi-n colţul genei toţi 
Au lacrimi pătimaşe cit socoti nu poţi ! 

După ce genniul o privi îndelung pe frumoasa fată, îi 
zise: 

— O, crăiasă a mătăsurilor ! o, tu, pe care te-am răpit 
chiar în noaptea nun ţ i i ! tare aş dori să dorm oleacă în -
acest loc ferit, unde nu pot să te vadă ochii fiilor lui 
Adam. Şi după ce mă voi fi odihnit, după călătoria pe 
mare şi pe uscat, voi săvîrşi cu tine fapta cea de toată
ziua ! 

Ea îi zise cu vocea ei, cîntec de pasăre : 
— Dormi, o, părinte al gennilor şi coroană a lor ! Şi 

facă-se ca somnul să-ţi fie spre întărire şi desfătare! 
Şi genniul rezemîndu-şi capul pe genunchii fetei, 

adormi pe dată. Asta în ceea ce îl priveşte. 
Atunci fata îşi înălţă capul spre vîrful copacului şi îi 

văzu pe cei doi regi ascunşi în frunziş. Ridică numaidecît 
capul genniului de pe genunchii ei, îl aşeză pe pămînt şi, 
sculîndu-se în picioare, le grăi prin semne: 

— Coborîţi-vă şi n-aveţi frică de acest efrit \ 

Ei răspunseră tot prin semne: 
— Ah,, pe Allah! scuteşte-ne de această primejdioasă 

încercare ! 
Ea le spuse : 
— Allah cu voi! coborîţi mai repede, căci de nu, îl 

vestesc pe efrit, şi el vă va răpune cu cea ntai cumplită 
moarte! 

1 Sinonim cu gentd. 
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Atunci ei se înfricoşară şi coborîră lîngă ca, care-i 
întîmpină poruncindu-le de îndată : 

— Haideţi ! Slrăpungeţi-mă cu lancea, tare şi cu străş-
nicie ! Dacă nu, îl vestesc pe efrit. 

Spaima îl făcu pe Şahriar să-i zică lui Şahzaman : 
— O, frate al meu, îndeplineşte-i tu cel dinţii porunca ! 
Celălalt răspunse : 
— Ah, cu nu voi face nimic înainte ca tu să-mi dai 

pildă, ca frate mai mare ! 
Şi amîndoi începură să se poftească unul pe altul, fă-

cîndu-şi semne din ochi, Atunci ea Ic zise : 
— De ce vă văd clipind aşa din ochi ? Dacă nu vă 

apropiaţi numaidecât şi nu vă dovediţi destul de vînjoşi 
şi de aprinşi, îl vestesc de îndată pe efrit ! 

Atunci, de teama genniului, făcură amîndoi ceea ce le 
poruncise. După ce se supuseră şi isprăviră treaba, ea le 
spuse : 

— Sînteţi tare iscusiţi ! Apoi scoase din buzunar un 
săculeţ şi trase din el un şirag alcătuit din cinci sute 
şaptezeci de inele cu peceţi, şi le spuse: Ştiţi voi ce-i 
asta ? 

Ei răspunseră : 
— Nu ştim. 
Atunci ea îi lămuri: 
— Toţi stăpînii acestor inele cu peceţi s-au împreunat 

cu mine, punînd coarne acestui efrit nesimţitor. Aşadar 
şi voi, amîndoi fraţii, daţi-mi-le pe ale voastre. 

Atunci ei i le dădură, scoţînd din degete cele două 
inele cu peceţi. Şi ea le spuse: 

— Să ştiţi că acest efrit m-a răpit în noaptea nunţii, 
m-a pus în această raclă de cristal şi, aşezînd-o în ladă, 
a ferecat lada cu şapte lacăte, şi m-a aşezat apoi în 
fundul mării muginde, care se izbeşte şi se învolbureaza 
din valuri. Dar el nici pomeneală să ştie că atunci cînd c 
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femeie doreşte ceva, nimic n-o poate stăvili. De altminteri 
şi poetul spune: 

Prietene,-n femeie să nu te-ncrezi!... Cînd sule 
Ţi-ar da nădejdi, zîmbeşte — căci dacă e cu chef, ori nu, 

Atîrnă doar de-o toană a pielii unei cute! 

De dragoste, minciună — risipă veşnic face, 

In trupu-i însă-i plină de viclenii, cum e şi-acu, 

Atîlca, că şi haina şi-ar căptuşi, dibace. 

Mereu ţi-adu aminte, de-adînc respect cuprins, 

Tot ce lusuf ne spune, şi că femeia este 

Pricina că gonit-a Eblis pe-Adam, la rău împins, 

Prietene, dojana ce-o faci e de prisos... 

Tu-l sfătuieşti pe-acela, dar mîine-o fi — ce veste! — 
Nu dragostei, ci unei nebune patimi credincios. 

Şi-ntr-una te fereşte să spui: „Ce mult mi-e dragă I 
Feri-voi însă sigur smintelile ce ţin ades 
Pe-ndrăgostiţi în lanţuri." N-o spune nici în şagă. 

Ar fi, ce-i drept, minune cum n-a mai fost vreodată 
'Să vezi şi tu, în juru-ţi, un om la minte-ntreg, cînd ghie$ 
li dau cu-ademenire femei ce se desfată. 

La aceste cuvinte, cei doi fraţi se minunară neţărmurit, 
şi îşi ziseră unul celuilalt: 

— Dacă unui efrit şi, în ciuda marii lui puteri, i s-au 
îiUîmplat lucruri cu mult mai grozave decît nouă, întîm-
plaxea asta trebuie să ne aline durerea. 

II 



Şi atunci o părăsiră chiar în clipa aceea pe tânără, 
după saluturile şi cuvintele de datină şi, alinaţi şi întă-
riţi, se întoarseră fiecare în oraşul său. 

Cînd regele Şahriar intră în palatul său, porunci să se 
taie capul soţiei lui, şi tot aşa să se taie capetele sclavelor 
şi ale sclavilor. Apoi porunci vizirului să-i aducă în fie-
care noapte cile o fecioară. Şi aşa, în fiecare noapte, el 
lua o fecioară şi-i răpea fecioria. Iar la căpătai nopţii, o 
ucidea. Şi nu conteni să facă aşa trei ani în şir. Iar 
supuşii se zbătură în strigăte de durere şi în învălmă-
şeala groazei, şi îşi părăsiră vetrele cu fetele care le mai 
rămăseseră. Şi nu rămase în oraş nici o fată care să mai 
slujească navalei armăsarului. 

Intr-acestea, regele dete poruncă vizirului să-i aducă 
o nouă fecioară, ca de obicei. Şi vizirul ieşi de la rege şi 
căută, dar nu găsi nici o fată ; şi, plin de întristare şi 
mîhnire mare, se întoarse către lăcaşul său, cu sufletul 
răscolit de spaimă. 

Ci vizirul avea el însuşi două fete, pline de frumuseţe, 
de .farmec şi de strălucire, desăvîrşite şi nespus de dulci. 
Numele celei mari era Şahrazada', iar numele celei mici 
Doniazada'-. Cea mare Şahrazada, citise cărţile, cronicile, 
legendele regilor din vechime şi poveştile noroadelor 
apuse. Se mai zice că ea avea mii de cărţi cu poveşti v.k 
legătură cu popoarele, regii şi poeţii din vechime. Şi era 
tare iscusită în măiestria de a povesti, şi nu te ra'A sa-
turai ascultînd-o. 

La vederea tatălui său, ea zise: 
— De ce te văd aşa de schimbat, ducînd povara grea 

a durerilor şi a mîhnirilor ? Căci află, o, tată, că poetul 
zice: „O, tu care te zbuciumi, alină-tc ! Nimic nu ţine 
în veci: orice bucurie se spulberă şi orice mîhnire se 
uită !" 

1 Fiica cetăţii. 
2 Fiica lumii. 
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Cînâ vizirul mm. aowte «rayîate, povesti fiicei saăe tot 
4» i .se âatâirsplase «m. ragele, ele la Saoepuit pînă ia sErşift. 
Atunci Şahrazada îi zise : 

— Pe Allah! o, tată, mărită-mă cu acest rege, căci, 
.sau vod trăi, sau v-A li ;o «răscumpărare pentru fiioele 
aausieminilor şi piscina mîntuirii lor din mâinile regelui ! 

Atunci vizirul îi ase; : 
— Păzească-ie Allal i ! nu te lăsa .pradă unei astfel de 

primejdii ! 
Ea răspunse: 
— Trebuie neapărat să faeem acest lucrul 
El o sfătui : 
— Păzeşte-te, să nu ţi se Întâmple oe i s^a mtlmplat 

măgarului şi boului cu stăpînul ţarinii ? 
Şahrazada întrebă : 
— Şi ce-a păţit măgarul şi boul ou stăpînul ţar in i i? 
Şi vizirul îi povesti Şahrazadei, fiicei sale;: 

Află, o, fata mea, că era odată un negustor, stăpîn de 
mari avuţii şi de cirezi de vite, însurat şi tată de copii. 
Allah, preaînaltul, i-a hărăzit de asemenea să cunoască 
graiurile dobitoacelor şi ale păsărilor. Ci locul de şedere 
al acelui negustor era într-o ţară roditoare, pe malul 
unui fluviu. Şi în lăcaşurile negustorului se aflau şi un 
măgar, şi un bou. 

într-o zi, boul ajunse la locul rînduit pentru măgar 
şi-1 găsi măturat şi stropit bine ; în iesle se afla orz bine 
dat prin ciur şi fîn bine ales ; iar măgarul se desfăta, 
culcat la odihnă. Şi mai băgă de seamă că atunci cînd 
slâpînul se nimerea să încalece pe măgar, o făcea numai 
pentru un drum scurt, dacă se zorea, din întfmplare; şi 
măgarul se întorcea repede înapoi, la odihnă. în ziua 
aceea negustorul îl auzi pe bou zicînd măgarului: 

— Poftă bună, şi fie-ţi de sănătate şi de folos, şi să-ţi 
cadă bine la mistuit! Eu sînt ostenit, iar tu odihnit; tu 
mănînci orz bine dat prin ciur şi te -slujesc al ţ i i ! Şi dacă, 
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uneori, printre picături, stapînul te încalecă, ci se întoarce 
cu tine degrabă înapo: ! Cît despre mine, eu slujesc şi la 
arat, şi la învîrtitul morii! 

Atunci măgarul îi spuse; 
— O, părinte plin de virtute şi îndelung răbdător ! în 

loc să te văicăreşti, fă ce am să te povăţuiesc. Căci ţi-o 
spun din prietenie, doar pentru faţa lui Allah. Cînd vei 
ieşi la cîmp şi te vor înjuga, aruncă-te la pămînt şi nu 
te mai scula de jos, chiar de te vor bate ; iar după ce te 
vei fi sculat, grăbeşte-te să te culci din nou. Iar dacă 
atunci te vor mîna înapoi, la grajd, şi îţi vor aduce bob, 
nici nu pune gura, ca şi cum ai fi bolnav. Şi aşa, fă tot 
ce poţi şi nu mînca, nici nu bea o zi, ori două, ori trei. 
Şi astfel te vei odihni după atîta osteneală şi trudă ! 

Ci negustorul era ascuns acolo şi înţelegea graiul lor. 
Şi cînd rîndaşul veni la bou să-i dea nutreţ, văzu că 
acesta de-abia se atinge de e l ; şi cînd dimineaţa îl luă 
la arat, îl află bolnav. Atunci negustorul îi zise rîn-
daşului: 

— Ia măgarul şi du-1 la arat în locul boului, toată 
ziua ! 

Şi omul se întoarse, luă măgarul în locul boului şi ară 
cu el cît fu ziua de mare. 

Cînd măgarul se întoarse la staul, pe înserate, boul 
îi mulţumi pentru bunăvoinţă şi că 1-a lăsat să se odih-
nească o zi încheiată. Dar măgarul nu-i răspunse nimic, 
şi se căi cu cea mai amară căinţă. 

A doua zi rîndaşul veni, luă măgarul şi ară cu el pînă 
la sfîrşitul zilei. Şi măgarul se întoarse cu grumazul ju-
puit şi sleit de osteneală. Iar boul, văzîn'du-1 în acea 
stare, se apucă să-i mulţumească plin de înflăcărare şi 
să îl preamărească, ridicîndu-1 în slăvi. Atunci măgarul 
îi spuse : 

— înainte eram tare îndestulat, şi nimic nu mi-a pri-
cinuit vreo tulburare decît binefacerile mele. Apoi adăugă : 
Totuşi trebuie să ştii că îţi voi mai da încă un sfat bun 5 
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I-am auzit pe stăpînul nostru zicînd : „Dacă boul nu se 
scoală, îl vom da la casap, să îl înjunghie, iar pielea să 
ne-o tăbăcească!" Şi sînt tare îngrijorat de soarta ta, 
şi-ţi dau de ştire ca să-ţi cauţi vreo cale de scăpare ! 

Cînd boul auzi vorbele măgarului, îi mulţumi şi spuse : 
— Mîine merg de bună voie cu ei să-mi văd de trebu-

rile mele. 
Şi, acestea fiind zise, se puse pe mîncat şi înfulecă tot 

nutreţul, ba încă mai linse şi ieslea. 
Aşa s-au petrecut lucrurile ! Şi stăpînul, din ascunză-

toare, trăgea cu urechea la vorbele lor. 
Cînd miji de ziuă, negustorul ieşi cu soţia la staulul 

boilor şi al vacilor, şi amândoi şezură. Atunci veni rîn-
daşul, îl luă pe bou şi-1 scoase din staul. Dar la vederea 
stăpînului său, boul începu să dea din coadă, să pîrîie 
zgomotos şi să alerge zglobiu în toate părţile. Negustorul 
fu cuprins de un asemenea rîs încît căzu pe spate. Iar 
soţia îl întrebă : 

— De ce rîzi aşa ? 
El răspunse : 
•— De un lucru ce l-am văzut şi auzit, şi pe care da.că-1 

destăinuiesc trebuie să mor. 
Ea îi spuse : 
— Trebuie neapărat să-mi povesteşti şi să-mi spui pri-

cina rîsului tău, chiar dacă ar fi să mori pentru asta ! 
El zise : 
— Nu pot să-ţi destăinuiesc nimic, de teama morţii. 
Ea zise iar : 
— Atunci de mine rîzi tu aşa ! 
Şi nu conteni să se certe cu el şi să-1 cicălească cu 

îndărătnicie, încît, pînă la urmă, el se află într-o mare 
încurcătură. Şi îşi chemă copiii de faţă, trimise după 
c-adiu * şi după martori. Apoi voi să-şi facă testamentul 
înainte de a dezvălui soţiei sale taina şi înainte de a 

1 Judecător. T 
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muri.: căci îşi iubea. rcevasta eu dragoste mare, mai cu 
seamă că era fiica imeMului său dinspre fată şi mama 
copiilor săi, şi trăise cu ea o sută douăzeci de ani din 
viaţă. Pe- lîhgă acestea, trimise să cheme toate rudele so-
ţiei şi pe toţi, vecinii, şi Ie povesti întîmpfarea, arătînd 
că- o să moară chiar în clipa cînd va- dtezvălui taina. 
Atunci toţi oamenii care se aflau acolo spuseră femeii: 

— Pe Aliat»! lasăi încolo treaba asta, ca să nu-ţi moară 
bărbatul, tatăl copiilor tă i ! 

Dar ea le răspunse-: 
— Nu-1 las în pace- pînă nu-mi spune taina, chiar dacă 

va trebui să moară !; 
Atunci ei încetară să-i mai vorbească. Şi negustorul 

se ridică de lingă* ei şi se îndreptă către staul, şi spre 
grădinăj ca să-şi faeă- mai întîî rugăciunile, să se întoarcă 
pe urmă, să spună taina şi să moară. 

Ci el avea un cocoş viteaz, în stare să pună pace cu 
cincizeci de găini, şi mai avea şi un ciine; şi îl auzi pe 
cîinc strigîndu-1 pe cocoş şi ocărîndu-1: 

— Nu ţi-e ruşine să fii vesel cînd stăpînul nostru se 
pregăteşte să moară ! 

Atunci cocoşul îi zise cîinelui: 
— Bar curo as ta? 
Iar dinele î i repetă povestea, la care cocoşul răspunse: 
— Pe Allah, stăpînul nostru e tare sărac la minte! Eu 

am cincizeci de soţii şi sînt în stare să mă descurc- cu 
ele, împăcînd-o pe una, dojenind-o pe a l ta! Iar el n-are 
decît una singură, şi nu cunoaşte nici calea cea bună, 
nici cum trebuie s-o ia ! Şi asta-i atît de uşor ! N-are 
decît să taie cîteva nuiele bune de dud, să dea buzna în 
iatacul ei şi s-o lovească pînă cînd ori moare, ori se 
pocăieşte ; şi niciodată n-o să-i mai treacă prin cap- să-1 
sîcîie cu întrebări neroade 1 

Aşa grăi cocoşul. 
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Cîn-d negustorul .anzi vorbele cocoşului către cîine, i se 
făcu lumină în minte şi se hotărî să-^şi bată zdravăn 
nevasta. 

, Aici vizirul se opri din povestit şi spuse fiicei sale, 
Şahrazada: 

— E cu putinţă ca regele să facă cu tine aşa cum a 
făcut negustorul cu soţia lui 1 

Ea răspunse : 
— Şi ce-a făcut ? 
Vizirul urmă : 

JsTegustorul intră în iatacul nevestei, după ce tăiase 
pentru nevoia lui nuielele de dud şi le ascunsese, şi îi zise 
chemînd-o : 

— Vino în iatacul tău ca să-ţi spun taina, fără să mă 
vadă cineva, şi apoi voi muri ! 

Atunci ea intră, iar el închise uşa iatacului şi se repezi 
asupra ei, bătînd-o cu nuielele pînă o făcu să cadă în 
nesimţire. Atunci ea îi spuse : 

— îmi pare 'rău ! îmi pare rău ! 
Apoi se aruncă şi sărută amîndouă mîinile şi arnîn-

două picioarele bărbatului, şi se căi cu adevărat. După 
care ieşi cu el afară. Şi aşa, toată lumea adunată acolo 
se bucură, şi se bucurară de asemenea toate rudele. Şi 
fură cu toţii fericiţi şi plini de noroc pînă la moarte. 

Aşa grai vizirul. Iar cînd Şahrazada, fiica lui, auzi 
povestirea tatălui, spuse : 

— O, tată, "vreau totuşi să faci ceea ce îţi cer ! 
Atunci vizirul, fără să mai stăruie, porunci să se pre-

gătească zestrea fiicei sale, Şahrazada; apoi urcă să-i 
dea de ştire regelui Şahriar. 

în acest răstimp, Şahrazada dete îndrumări surorii sale 
mai mici gră indu-i; 
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— Cînd voi fi lingă rege, voi trimite să te cheme ; şl 
cînd vei veni şi-1 vei fi văzut pe rege isprăvind lucrul 
lui cu mine, îmi vei spune : „O, sora mea, istoriseşte-mi 
din poveştile minunate cu care ne petrecem serile!" 
Alunei eu voi istorisi nişte poveşti care, de va vrea Allah, 
vor fi calea de mîntuire pentru fiicele musleminilor! 

După care, tatăl ei, vizirul, veni s-o ia şi urcară îm-
preună la rege. Iar regele fuse tare fericit şi rosti către 
vizir : 

— Fata aceasta e ceea ce trebuie ? 
Iar vizirul răspunse cu smerenie i 
— Da! 
Cînd regele voi să ia fecioara, ea se porni pe plîns, 

şi regele o întrebă : 
— Ce ai ? 
Ea răspunse: 
— O, rege ! Am o surioară mai mică de la care doreso 

să-mi iau rămas bun. 
Atunci regele trimise s-o caute pe surioară, care veni 

şi se aruncă de gîtul Şahrazadei şi sfîrşi prin a se ghemui 
lingă pat. Apoi regele se ridică, o luă fără de zăbavă pe 
fecioara Şahrazada, şi-i răpi fecioria. 

Apoi începură să stea de vorbă. 
Atunci Doniazada îi spuse Şahrazadei: 
— Pe Allah ! o, sora mea, istoriseşte-ne o poveste ca 

să ne treacă noaptea. 
Şi Şahrazada îi răspunse: 
— Din toată inima şi ca o datorie de cinstire cuvenită ! 

Dar numai dacă binevoieşte să mi-o îngăduie acest reg° 
binecrescut şi înzestrat cu purtări alese! 

Cînd regele auzi aceste cuvinte, şi cum, de altminteri, 
i se tulburase somnul, nu se supără că avea să asculte 
povestea Şahrazadei.. 

Şi Şahrazada, în această întîie noapte, începu povestea 
urmă toare: 



tntîia noapte 

POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRITUL 

Şahrazada zise: 

Mi s-a povestit, o mărite rege, că trăia odată 
un negustor între negustori, stăpân peste nu-
meroase avuţii şi treburi negustoreşti în toate 
ţările. 

într-o bună zi el încalecă pe cal şi porni la drum 
spre cîteva oraşe unde îl chemau treburile sale. 
Şi cum arşiţa se încinse peste măsură, el se aşeză 
sub un copac şi, vîrîndu-şi mîna în traista cu me-
rinde, scoase de acolo o bucată de pîine şi cîteva 
curmale. După ce sfîrşi de mîncat curmalele, el 
le strînse sîmburii în mînă şi-i'azvîrli cu putere 
pînă departe. Şi iată că deodată se ivi dinaintea 
lui un efrit, mare de statură, care, învîrtind o 
sabie pe deasupra capului, se apropie de negustor 
şi strigă : 

— Scoală-te, ca să te ucid, cum mi-ai ucis şi 
tu copilul ! 

Şi negustorul, în culmea uluirii şi a spaimei, 
51 întrebă : 

-— Cum ţi-am putut eu ucide copilul ? 
Efritul zise ; 
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— Cînd ai azvîrlit sâmburii, Supă ce ai mân-
cat curmalele, aceştia îl izbiră pe fiul meu în 
piept; căci tocmai treceam pe aici, prin văzduh, 
ducîndu-1 în braţe. Atunci s-a isprăvit cu el şi 
muri chiar adineauri. 

Şi negustorul înţelese că pentru el nu mai era 
nici o scăpare şi nici un ajutor şi, întinzînd amîn-
două palmele către efrit, îi spuse : 

•—• Află, o, măreţule efrit, că sînt un dreptcre-
dincios, şi n-aş fi în stare pentru nimic în lume să 
te mint. Ci am multe avuţii, şi copii, şi soţie ; mai 
mult decît atît, am acasă alte avuţii ce mi-au fost 
încredinţate spre păstrare. Aşadar îngăduie-mi să 
rnă duc pînă acasă, ca să pot întoarce fiecăruia 
partea ce i se cuvine, şi odată treaba asta is-
prăvită, mă întorc iarăşi la tine. De altfel îţi fă-
găduiesc prin jurămînt că mă voi întoarce aici. 
Şi atunci vei face cu mine cum îţi va fi voia. Şi 
Allah este chezaş vorbelor mele ! 

Genniul îi dădu crezare şi-1 lăsă pe negustor 
să plece. 

Iar negustorul se întoarse în ţara lui, se des-
făcu de toate legăturile şi făcu să ajungă toate 
drepturile la cei care erau îndreptăţiţi. Apoi des-
tăinui soţiei şi fiilor săi ceea ce i se întâmplase, 
şi toţi se puseră pe bocete : neamurile, femeile şi 
copiii. Pe urmă negustorul îşi alcătui testamentul; 
şi rămase cu ai săi pînă la finea anului ; după 
care se hotărî să pornească înapoi şi, punîndu-şi 
linţoliul subsuoară, îşi luă rămas bun de la cei 
apropiaţi, de la vecini şi neamuri şi plecă în po-
fida nasului său. Iar ceilalţi se puseră să-1 bo-
cească şi scoaseră strigăte de jale. 

Cît despre negustor, el îi lăsă în necazul lor pe 
prieteni şi neamurile şi îşi urmă drumul. Şi ajunse 
la locul pomenit, unde trebuia să se predea în 
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manile genniului. Şi ziua aceea era întîia zi din 
an. Ci, în vreme ce şezu şi plînse de năpasta ce 
s-a abă tut peste capul lui, iată că un şeic bă trîn se 
îndreptă spre el, trăgînd după sine o gazelă. îl sa-
lută pe negustor îi ură trai îndestulat şi-1 întrebă : 

— Din care pricină poposeşti singur cuc chiar 
în acest loc bîntuit de genni ? 

Atunci negustorul îi povesti ce păţise cu efritul 
si de ce făcuse popoas tocmai în locul acesta. 
Şeicul, stăpînul gazelei, fu cuprins de mare mi-
rare şi zise : 

— Pe Allah ! o, frate al meu, credinţa ta e 
mare ! Iar povestea ta e atît de minunată încît, 
dacă ar fi scrisă cu acul pe colţul lăuntric al ochiu-
lui, ea ar fi un temei de reculegere adîncă pentru 
cel ce cugetă cu smerenie. Apoi se aşeză lîngă el 
şi urmă : Pe Allah ! o frate al meu, nu voi conteni 
să rămîn lîngă tine pînă nu voi vedea cum o scoţi 
la capăt cu efritul. 

Şi rămase, într-adevăr, şi se aşeză la vorbă 
cu el şi îl văzu chiar leşinînd de. frică şi de spaimă, 
pradă unei mîhniri adinei şi unor gînduri zbuciu-
mate. Şi stăpînul gazelei urmă să rămînă acolo, 
cînd iată că sosi un al doilea şeic, care se îndreptă 
spre ei, trăgînd doi ogari negri. Se apropie, le 
ură pace şi-i întrebă de ce au poposit tocmai în 
acel loc bîntuit de genni. Atunci ei îi povestiră 
întîmplarea de la început şi pînă la sfîrşit. Şi 
abia se aşeză, cînd al treilea şeic se îndreptă spre 
ei, trăgînd după sine un catîr de culoarea sturzu-
lui. Le ură pace şi-i întrebă de ce au poposit în 
locul acela. Şi ei îi povestiră întîmplarea de la în-
ceput şi pînă la sfîrşit. Dar n-are nici un rost s-o 
mai repetăm. 

într-acestea se iscă un vîrtej de praf, şi o fur-
tună suflă cu putere apropiindu-se de mijlocul 
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pajiştii. Apoi, împrăştiindu-se praful, se arătă 
genniul despre care a fost vorba, cu o sabie tare 
ascuţită în mînă ; şi scîntei ţîşneau din pleoapele 
lui. Veni către ei şi, smulgîndu-1 pe negustor din 
mijlocul lor, îi zise : 

•— Vino să te ucid, cum l-ai ucis şi tu pe fiul 
meu, sufletul vieţii şi focul inimii mele ! 

Atunci negustorul începu să plîngă şi să se je-
lească, şi la fel cei trei şeici se puseră pe plînsete, 
pe gemete şi să se tînguiască în gura mare. 

însă primul şeic, stăpînul gazelei, sfîrşi prin 
a-şi lua inima în dinţi şi, sărutînd mîna genniului, 
îi spuse : 

— O, genniule ! 0,1 căpetenie a regilor gennilor 
şi coroană a lor, dacă îţi voi istorisi povestea mea 
cu această gazelă şi dacă vei fi încîntatx de ea, îmi 
vei dărui în schimb o treime din sîngele acestui 
negustor ? 

Genniul răspunse : 
— Da, desigur, o, preacinstite şeic ! Dacă îmi vei 

istorisi povestea şi.o voi găsi minunată , îţi voi dă -
rui o treime din sîngele acestuia ! 

POVESTEA ÎNTÎIULUI ŞEIC 

întîiul şeic zise : 

Află, o, măreţule efrit, că: această gazală era 
fiica unchiului m e u 1 şi că era din carnea şi din 

1 Printr-un eufemism, arabii ie numesc adesea astfel 
pe soţiile lor. Nu zic socru, ci unchi; aşadar : jiica unchiu-
lui meu, în loc de soţia mea. 
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sîngele meu. M-am căsătorit cu ea pe cînd era 
încă tînără şi am trăit cu ea aproape treizeci de 
ani. Dar Allah nu m-a învrednicit cu nici un co-
pil de la ea. Şi asa, am mai luat o ţiitoare, care, cu 
voia lui Allah, îmi dărui un fecior frumos ca luna 
cînd răsare ; avea nişte ochi minunaţi, şi sprînee-
nele împreunate, şi t rupul desăvârşit. Crescu pu-
ţin cîte puţin, pînă ajunse băiat de cincispre-
zece ani. în zilele acelea mă văzui silit să pornesc 
la drum spre un oraş îndepărtat, mânat de un 
tîrg gras. 

Ci fiica unchiului meu, această gazelă, îşi fă-
cuse încă din copilărie ucenicia în vrăjitorie şi în 
meşteşugul descîntecelor. Prin ştiinţa magiei, pe 
care o stăpânea, ea îl preschimbă pe fiul meu în 
viţel, iar pe sclava, mama lui, în vacă ; apoi i-a 
dat în paza văcarului nostru. 

Eu, după un răstimp îndelungat m-am întors 
din călătorie. întrebai de fiul meu şi de mama 
lui, şi fiica unchiului meu îmi zise : 
, — Sclava ta a murit, iar fiul tău a fugit, şi nu 

ştiu unde s-a dus ! 
Atunci, vreme de un an, rămăsei copleşit de 

jalea inimii mele şi lacrmile ochilor mei. 
Cînd veni sărbătoarea din an a zilei jertfelor, 

îi trimisei vorbă văcarului să-mi alegă vaca cea 
mai grasă ; şi el îmi aduse o vacă grasă, care era 
ţiitoarea mea, fermecată de această gazelă ! Atunci 
mi-am suflecat mînecile şi poalele mantiei mele 
şi, cu cuţitul în mînă, m-am pregătit să jertfesc 
vaca. Pe neaşteptate, vaca se puse pe bocit si să 
plângă cu lacrimi gîrlă. M-am oprit, dar i-am po-
runcit văcarului să o jertfească. Şi el a făcut-o ; 
apoi a jupuit-o. Dar nu aflarăm în ea nici o gră-
sime, nici carne, doar pielea şi oasele. M-am căit 
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amarnic atunci că am jertfit-o ; dar la ce îmi mai 
ajuta căinţa ? Apoi i-o dădui văcarului şi-i spusei : 

— Adu-mi viţelul cel mai gras. 
Şi el îmi aduse fiul, prefăcut, prin farmece, 

în viţel. 
Cînd viţelul mă văzu, se smulse, rupînd frîn-

ghia, alergă la mine şi mi se aruncă la picioare ; 
şi cum mai gemea şi cu cit amar plîngea ! Atunci 
mi se făcu milă de el, şi-i zisei văcarului : 

— Adu-mi o vacă, şi lasă vi ţelul în pace ! 

în clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivindu-se 
dimineaţa şi tăcu discretă, fără să se folosească şi pe mai 
departe de îngăduinţa primită. Atunci sora ei Doniazada 
îi zise: 

— O, sora mea, cît sînt vorbele tale de gingaşe, şi 
blîndc, şi plăcute, şi nespus de dulci ! 

Iar Şahrazada răspunse : 
— Dar ele nu sînt chiar nimic pe lingă ceea ce vă voi 

povesti la amîndoi în noaptea viitoare, dacă voi mai fi în 
viaţă, şi dacă regele va binevoi să mă păstreze ! 

Şi regele îşi zise în sine : „Pe Allah ! n-o voi ucide decît 
după cei voi auzi urmarea poveştii!" 

Apoi regele şi Şahrazada îşi pelrecură toată noaptea 
în îmbrăţişări. După aceea, regele ieşi să împartă drep-
tatea din scaunul de judecată. Şi văzu pe vizir sosind şi 
aducând subsuoară linţoiul menit fiicei sale Şahrazada, pe 
care o credea moartă acum. însă regele nu-i pomeni ni-
mic despre asta, şi urmă să facă mai departe drepîate şi 
să numească pe unii în slujbe şi să-i înlăture pe alţii, şi 
aceasta pînă la capătul zilei. Iar vizirul se află în mare 
nedumerire şi în culmea mirării. 

Cînd se termină divanul, regele, Şahriar se întoarse în 
palatul său. 

24 



Şi cînd se lăsă a doua noapte 

Doniazada îi zise surorii ei Şahrazada: 
— O, sora mea, rogu-te sfîrşeşte de istorisit povestea 

despre negusor şi genni ! 
Iar Şahrazada răspunse : 
— Cu toată inima şi ca o cinstire cuvenită, dacă, bine-

înţeles, regele îmi îngăduie. 
Atunci regele gră i : 
— Poţi vorbi! 
Ea spuse: 
— Ajuns-a pînă la urechile mele, o, mărite rege, o, în-

zestratule cu gînduri drepte, că atunci cînd negustorul îl 
văzu plîngînd pe viţel, inima i-a fost cuprinsă de milă, 
şi-i spuse văcarului: „Lasă viţelul printre celelalte vite!" 
Aşa s-au petrecut lucrurile ! Şi genniul se minună tare de 
povestea aceea uimitoare. Apoi şeicul, stăpînul gazetei, 
continuă : 

O, .tu, stăpîne peste regii gennilor, acestea toate 
s-au petrecut aievea ! Şi fiica unchiului meu, 
gazela aceasta, era acolo ; ea privea şi spunea : 

— Ah, va trebui să jertfim acest viţel căci e 
gata îngrăşat! 

Insă eu, de milă, nu mă puteam hotărî sâ-1 jert-
fesc, şi poruncii văcarului să-1 ducă de acolo ; şi 
acesta îl luă şi se duse cu el. 

în ziua următoare, veni văcarul la mine şi 
îmi zise : 

— O, stăpîne al meu, îţi voi spune un lucru 
care să te înveselească, şi vestea bună îmi va 
aduce o răsplată. 

I-am răspuns : 
— Fireşte i 
El urmă : 
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•— O, negustoriile vestit, am o fată vrăjitoare, 
şi ea a învăţat vrăjitoria de la o bătrînă care şe-
dea la noi. Ci ieri, cînd mi-ai dat viţelul, intrai cu 
el la fiica mea. Şi abia îl văzu, că-şi acoperi faţa 
cu vălul şi începu să plîngă, iar apoi să rîdă. După 
aceea îmi spuse : „O, tată, atît de mult a scăzut 
preţul meu în ochii tăi, încît laşi să străbată aşa 
de uşor la mine bărbaţi străini ?" Eu o întrebai : 
„Dar unde-s acei bărbaţi străini ? Şi de ce-ai plîns 
la început şi-apoi ai rîs ?" Ea îmi spuse : „Acest 
viţel care-i cu tine, este fiul stăpînului nostru, 
negustorul, dar este fermecat. Mama lui maşteră 
1-a fermecat aşa pe el, şi pe mama lui o dată cu 
el. Şi tocmai de chipul lui de viţel nu m-am putut 
opri să nu rîd. Iar dacă am plîns, asta-i din pr i -
cina mamei viţelului jertfită de tatăl lui." La 
aceste cuvinte ale fiicei mele, rămăsei nespus de 
uluit şi aşteptai nerăbdător întoarcerea dimineţii 
ca să vin să-ţi dau de veste despre toate acestea. 

Cînd, o, puternice genni, continuă şeicul, auzii 
cuvintele acelui văcar, ieşii degrabă împreună cu 
el, şi mă simţii îmbătat, fără vin, de valul de 
bucurie şi de fericire care mă năpădise, că îl voi 
revedea pe fiul meu. Cînd ajunsei aşadar la casa 
văcarului fata ne ură bun venit şi îmi sărută 
mîna. Apoi viţelul veni la mine şi mi se aruncă la 
picioare. Atunci o întrebai pe fiica văcarului : 

— E adevărat ceea ce povesteşti despre acest 
viţel ? 

Ea zise : 
— Dar bineînţeles, o, stăpîne ! acest viţel este 

fiul tău, flacăra inimii tale ! 
Eu răspunsei : 
-— O, preabună şi săritoare fecioară, dacă-mi 

vei mîntui copilul, pe acest viţel, dîndu-i înapoi 
înfăţişarea dintîi, de fiu al lui Adam, îţi voi dărui 
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toate vitele şi avuţiile ce se află sub mina ta tă -
lui tău ! 

Ea surise la vorbele mele şi îmi spuse : 
-— O, stăpîne al meu, nu voi consimţi să pr i-

mesc avuţia decît numai dacă îmi vei îndeplini 
aceste două dorinţe : întîia este să mă măr i t cu 
fiul tău ! iar a doua, să mă laşi să farmec şi să leg 
prin descîntec pe cine vreau ! Fără de care eu nu 
îăspund de urmările 'tămăduitoare ale farmecelor 
mele împotriva nelegiuirilor nevestei tale. 

Girai auzii, o, puternice genni, _ vorbele fiicei 
păstorului, îi spusei : 

— Fie ! si pe deasupra vei avea avuţiile ce se 
află sub mîinile tatălui tău ! Cît despre fiica un-
chiului meu, îţi îngădui să hotărăşti după voia ta 
de sîngele ei ! 

Cînd auzi vorbele mele, ea luă o albie mică de 
aramă, o umplu ou apă şi rosti deasupra apei des-
cântece tainice ; apoi stropi viţelul şi-i spuse : 

'— Dacă Allah te-a făcut viţel, rămîi viţel, nu- ţ i 
schimba înfăţişarea ! Dar dacă eşti vrăjit, în-
toarce-te la înfăţişarea ta dintîi, cea zămislită, şi 
aceasta cu îngăduinţa lui Allah preaînal tul! 

Ea grăi. Şi numaidecît viţelul începu să se 
zbată -apoi , zvîrcolindu-se, se prefăcu din nou în 
făptură omenească. Atunci mă repezii la el şi-1 
îmbrăţişai. Apoi strigai : 

— Pe Allah ! povesteşte-mi ce a făcut fiica un-
chiului meu din tine şi din mama. ta ! 

Şi îmi povesti toate cîte le petrecură. Atunci îi 
zisei : 
-1- O, fiul meu, Allah, stăpînul peste Ursite, ţi-a 
hărăzit o fiinţă care să te mîntuiască şi să fie pa-
văză dreptăţii tale ! 

Iar după aceea, o, genniule îndurător, îmi în-
surai fiul cu fata păstorului. Şi ea, prin meş teşu-
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gul vrăjitoriei, o fermeca pe fiica unchiului meu 
si o preschimbă în gazela asta pe care o vezi! Şi 
eu, cum tocmai treceam prin locurile astea, văzui 
aceşti oameni cumsecade adunaţi aici, îi întrebai 
ce fac şi aflai de la ei ce i s-a întâmplat acestui 
negustor, şi şezui să văd ce-o să se mai întâmple. 

Şi asta-i toată povestea mea î . 

Atunci genniul strigă : 
— Povestea aceasta este nespus de uimitoare : 

şi te dăruiesc cu o treime din sângele cerut. Cât 
despre celelalte două treimi clin sângele acestui 
blestemat, i le voi lua, in pofida nasului său, în 
ceasul şi în clipa asta. 

Atunci ieşi înainte al doilea şeic, stăpânul celor 
doi ogari şi spuse : 

POVESTEA CELUI DE AL DOILEA ŞEIC 

Află, o, stăpâne peste regii gennilor, că aceşti 
doi cîini sânt fraţii mei, şi eu sint al treilea. Ci, 
când muri tatăl nostru, ne lăsă o moştenire trei mii 
de dinari. Şi eu, cu partea mea, deschisei o du-
gheană, unde vindeam şi cumpăram. Şi unul din-
tre fraţii mei porni în călătorie de negoţ şi se în-
străina de noi vreme de un an cu caravanele. 
Cînd se întoarse, nu mai avea nimic. Atunci. îi 
spusei ' 

— O, frate al meu, nu te-am sfătuit să nu te 
avînţi în călătorii ? 
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'; Atunci el se puse pe plîns şi grăi : 
— O, frate al meu, Allah care este puternic şi 

mare a îngăduit să mi se întîmple asta, iar cuvin-
tele tale nu mai pot să-mi fie de folos, căci nu 
mai am nimic. 

Atunci îl dusei la mine la dugheană, apoi îl 
petrecui la hammam * şi îi dădui o mantie stră-
lucitoare, din cele mai de preţ. Apoi ne aşezarăm 
la masă, ca să mîncăm, şi-i spusei: 

— O, frate, voi face socoteala câştigului din pră-
vălia mea, de la un an la altul şi, fără să mă ating 
de avutul ei, voi împărţi cîştigurile, jumătate 
mie, jumătate ţie ! 

Şi într-adevăr, făcui socoteala cîştigului adus 
de prăvălie, şi aflai pentru acel an un venit de 
o mie de dinari. Atunci îi mulţumii lui Allah, care 
este puternic şi mare, şi mă bucurai nespus. Apoi 
împărţii cîştigul în două părţi egale, între fratele 
meu şi mine. Şi ramaserăm împreună zile 
după zile. 

Dar din nou fraţii mei se hotărîră să plece şi 
voiră să mă facă să plec împreună cu ei. Insă eu 
nu mă lăsai înduplecat nici într-un chip, şi le 
spusei : 

— Ce-aţi cîştigat voi din călătorii, ca să fiu is-
pitit să vă însoţesc ? 

Atunci ei începură să-mi facă imputări, dar de 
prisos, căci nu mă înduplecară. Dimpotrivă, con-
tinuarăm să rămînem în dughenele noastre, să 
vindem şi să cumpărăm încă timp de un an bun. 
Ei începură din nou să stăruiască pe lîngă mine 
ca să îi însoţesc în călătorie, şi eu mă împotrivii 
într-una, şi asta şase ani încheiaţi. In cele din 

1 Baie publică. 
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urmă , sfîrşii prin a cădea cu ei la învoială în pri-< 
vinţa plecării, şi le zisei : 

— O, fraţii mei, să socotim ce bani avem. 
Socotirăm şi adunarăm în totului tot şase mii de 

dinari. Atunci le zisei : 
—• Să îngropăm jumă tate în pămînt, ca să pu-

tem folosi dacă ne paşte vreo nenorocire. Ş i să 
luăm fiecare o mie de dinari, ca să facem negoţ 
cu amănuntul. 

Ei răspunseră : 
— Allah să ne ocrotească gîndul ! 
Luai banii, îi împărţii în două părţi egale, în-

gropai trei mii de d inar i ; cit despre ceilalţi, îi 
împărţii frăţeşte între noi trei. Apoi făcurăm 
cumpără turi de felurite mărfuri, închinarăm o 
corabie, încărcarăm totul pe ea, şi pornirăm 
la drum. 

Călătoria ţinu o lună încheiată, la capătul că-
reia intrarăm într-un oraş unde ne vîndurăm 
mărfurile ; şi ne aleserăm cu un cîştig de zece di-
nari la unul. Apoi părăsirăm oraşul. 

Cînd ajunserăm pe ţărmul mării, întîlnirăm o 
femeie, îmbrăcată în straie vechi şi roase, care se 
apropie de mine, îmi sărută mîna şi-mi spuse : 

— O, stăpîne al meu, poţi oare să mă ajuţi şi 
să-mi faci un bine ? Şi eu voi căuta cu tot din-
adinsul ca, la rîndul meu, să-ţi recunosc bine-
facerea. 

Ii spusei : 
— Da, fireşte ! eu ştiu să ajut şi să îndatorez ; 

dar nu te crede îndatorată, ca să-mi fii recunos-
cătoare. 

Ea îmi răspunse :. 
— O, stăpîne, atunci însoară-te cu mine, şi 

du-mă în ţara ta, şi-ţi voi închina sufletul meu !. 
Indatorează-mă, aşadar, căci sînt dintre acele 
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care ştiu pre ţul unei îndatoriri şi al unei bine-
faceri. Şi nu te simţi cîtuşi de puţin ruşinat de 
sărăcia mea ! 

Cînd auzii aceste cuvinte, îmi simţii inima cu-
prinsă de o milă caldă pentru ea ; căci nimic nu 
se face fără de voinţa lui Allah, care-i puternic şi 
mare ! O luai aşadar cu mine, o înveşmîntai în 
straie scumpe ; apoi întinsei pentru ea, pe cora-
bie, covoare minunate, şi îi făcui o primire, ospi-
talieră, şi bogată, şi plină de strălucire. Apoi por-
nirăm la drum. 

Şi inima mea o iubi cu iubire mare. "Şi din 
clipa aceea n-o mai slăbii din ochi nici ziua, nici 
noaptea. Şi eu singur dintre fraţi puteam să-mi 
petrec eu ea. Şi aşa, fraţii mei fură cuprinşi de 
gelozie; şi mă pizmuiau şi pentru bogăţia şi 
preţul neasemuit al mărfurilor mele ; şi-şi arun-
cară cu lăcomie privirile peste tot ce aveam, şi-mi 
uneltiră moartea şi răpirea banilor mei : căci 
Şeitan l le înfăţişă fapta lor sub cele mai ademe-
nitoare culori. 

Intr-o zi, pe cînd dormeam lîngă soţia mea, ve-
niră la noi, ne ridicară şi ne aruncară pe amîndoi 
în mare ; şi soţia mea se trezi în apă. Atunci, 
în cît ai clipi din ochi, ea îşi schimbă înfăţişarea 

• şi se prefăcu într-o efrită. Mă luă pe umeri şi mă 
duse pe o insulă. Apoi se făcu nevăzută pentru 
toată noaptea, şi se întoarse către dimineaţă, 
şi-mi zise : 

— Oare nu mă recunoşti ? Sînt soţia ta ! Eu 
te-am luat şi te-am scăpat de la moarte, cu îngă-
duinţa lui Allah, preaînaltul. Căci, s-o ştii bine, 
eu sînt o gennia. Şi, din clipa cînd te-am zărit 
inima mea te-a îndrăgit numai fiindcă Allah a 

* Diavolul, Satana. 
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voit-o şi fiindcă sînt credincioasă în Allah şi Pro-
fetul său, fie el (Profetul) binecuvîntat şi ocrotit 
de Allah ! Cînd am venit la tine în starea nenoro-
cită în care mă aflam, te-ai îndurat totuşi să te că-
sătoreşti cu mine. Şi atunci eu, în schimb, te-am 
scăpat de moartea în apă. Cît despre fraţii tăi, sînt 
plină de mînie împotriva lor, şi trebuie, neapărat 
să-i. ucid ! 

La aceste vorbe rămăsei tare uluit, îi mulţumii 
pentru fapta ei, şi-i spusei : 

—• Cît priveşte pieirea fraţilor mei, rogu-te, nu 
se cade ! 

Apoi îi povestii cîte mi s-au întîmplat cu ei de 
la început pînă la sfîrşit. După ce-mi ascultă vor-
bele,, ea grăi : 

— Eu, într-astă noapte, voi zbura pînă la ei şi 
le voi scufunda corabia : şi vor pieri! 

Eu strigai : 
— Pe Allah ! orice-ar fi, nu face asta, căci 

Meşterul Proverbelor zice : „O, tu ce faci bine 
unui nevrednic, să ştii că ucigaşul este pedepsit 
îndeajuns prin însăşi fapta lui nelegiuită !" Ci, 
orice ar fi, ei rămîn totuşi fraţii mei ! 

Ea răspunse : 
•— Trebuie neapărat să-i ucid ! 
Şi în zadar implorai îndurarea ei. După aceea • 

mă luă pe umeri şi zbură, şi mă aşeză pe terasa 
casei mele. Deschisei uşile casei. Apoi soosei cei 
trei mii de dinari din ascunzătoare. Şi deschisei o 
dugheană, după ce făcui vizitele trebuitoare şi sa-
luturile de cuviinţă ; şi făcui noi cumpărături de 
mărfuri. 

Cînd se lăsă noaptea, închisei dugheana şi, in-, 
trînd "în casa mea, îi găsii pe aceşti doi cîini legaţi 
într-un colţ. Cînd mă văzură, se ridicară şi în-

32 



cepură să plîngă şi să se agate de veşmintele mele ; 
însă îndată după aceea veni în fugă soţia mea şi 
îmi grăi : 

— Aceştia sînt fraţii tăi ! 
Eu întrebai : 
— Dar cine i-a adus în starea aceasta ? 
•— Ea răspunse : 
-— Eu.! Am rugat, pe sora mea, care este mult 

mai iscusită decît mine în farmece, şi i-a adus 
în starea asta, din care nu vor mai putea ieşi de-
cît peste zece ani ! 

Iată de ce, o, puternice genni, am venit în locul 
acesta, căci mă duc la cumnata mea s-o rog să-i 
mîntuiască, de vreme ce, iată, cei zece ani au tre-
cut. La sosirea mea aici, îl văzui pe acest tînăr 
cumsecade, auzii păţania lui, şi nu vrusei nicide-
cum să plec mai departe pînă cînd nu voi vedea 
ce se întîmplă între tine şi e l ! v 

Şi asta-i povestea mea. 

Genniul zise : 
•— Iată o poveste cu adevărat uimitoare : şi de 

'aceea îţi hărăzesc a doua treime din sîngeîe de 
răscumpărare a omorului. Dar îi voi stoarce bles-
tematului acesta, care a zvîrlit sîmburii, treimea 
ce mi se cuvine din sîngele său. 

Atunci înainta al treilea şeic, stăpînul mulei, 
şi-i zise genniului : 

— Eu îţi voi istorisi o poveste şi mai minunată 
decît celelalte două. Şi-mi vei dărui restul şîn-
gelui de răscumpărare a omorului. 

Genniul răspunse : 
— Facă-se voia ta ! 
Şi al treilea seic spuse : 
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POVESTEA CELUI DE AL TREILEA ŞEIC 

O, sultane, o, tu căpetenie a geniilor! mula 
aceasta a fost soţia mea. Plecasem odată în călă-
torie şi lipsisem de acasă, departe de ea, un an în-
treg ; şi, cînd mi-am încheiat treburile negusto-
reşti, mă întorsei la ea în plină noapte şi o găsii 
culcată cu un sclav negru pe velinţa patului ; şi stă-
teau amîndoi acolo de vorbă şi se giugiuleau, şi 
rîdeau, şi se sărutau, şi îşi aţîţau poftele zben-
guindu-sa De îndată ce dădu cu ochii de mine, ea 
se ridică în grabă şi se aruncă asupra mea cu un 
ulcior de apă în mînă ; murmură cîteva cuvinte 
deasupra ulciorului, mă stropii cu apă şi îmi zise: 

— Ieşi din forma ta şi prefă-te în cîine ! 
Şi numaidecît mă prefăcui în cîine ; şi mă iz-

goni din casă. Ieşi, şi de atunci nu mai conteni 
să rătăcesc, şi ajunsei în cele din urmă la du-
gheana unui casap. Mă apropiai şi începui să rod 
oase. Cînd mă văzu stăpînul dughenei, mă luă şi 
mă duse la el acasă. 

Cînd mă văzu fata casapului, îşi ascunse nu-
maidecît chipul sub văl şi-i zise tatălui ei : 

— Oare se cade asta ? Aduci un bărbat în casă
şi intri cu el la mine ! 

Tatăl îi grăi : 
, —r Dar unde-i acel bărbat ? 
Ea .răspunse : 
-— Cîinele acesta e un bărbat. L-a vrăjit o fe-

meie. Iar eu sînt în stare să-1 mîntuiesc. 
La aceste cuvinte, tatăl zise : 
— Pe Allah ! o, fiica mea, izbăveş te-1! 
Ea luă un ulcior de apă şi, după ce murmură 

deasupra apei cîteva cuvinte, mă stropi cu cîteva 
picături, şi spuse : 
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— Ieşi din forma asta şi întoarce-te la cea 
dintîi ! 

Atunci mă întorsei la înfăţişarea mea dintîi, 
sărutai mina fetei şi zisei : 

— Acum doresc să-mi vrăjeşti soţia, aşa cum 
m-a vrăjit ea pe mine. 

Ea îmi dădu atunci puţină apă şi îmi spuse : 
— Dacă o găseşti pe soţia ta dormind, stro-

peşte-o cu apa aceasta şi se va preschimba după 
voinţa ta ! 

Şi, într-adevăr, o aflai dormind, o stropii cu 
apă şi-i zisei : 

— Ieşi din forma asta şi preschimbă-te luînd 
chipul unei muie ! 

Şi iată că tocmai pe ea o vezi cu ochii tăi acum, 
o, sultane şi căpetenie a regilor geniilor ! 

Atunci genniul se întoarse către mula şi-i zise : 
— E drept ceea ce zice ? 
Şi ea dădu din cap şi grăi prin semne : 
— Ah, da ! Ah, da ! Aşa este ! 
Toată povestea aceasta îl făcu pe genni să se 

înfioare de tulburare şi plăcere, şi-i dărui moş-
neagului ultima treime de sînge. Atunci... 

Ajungînd aici, Şahrazada văzu mijind zorile şi, sfioasă, 
conteni din vorbă, fără să se mai folosească de îngăduinţa 
primită. Atunci sora ei Doniazada îi spuse: 

— O, sora mea, cît sînt cuvintele tale de gingaşe şi de 
mîngîietoare, de plăcute şi de dulci în prospeţimea lor 1 

Şahrazada răspunse : 
— Dar ce sînt toate astea pe lîngă ceea ce vei povesti 

noaptea viitoare, de voi mai fi în viaţă şi dacă regele va 
mai binevoi să mă păstreze 1 

8S 



Şi regele îşi zise: „Pe Allah ! n-o voi ucide decît atunci 
cînd voi fi auzit urmarea istorisirii ei care-i aşa de uimi-
toare !" 

Apoi regele şi Şahrazada îşi petrecură noaptea înlăn-
ţuiţi pînă la ziuă. După care regele se îndreptă spre sala 
unde împărţea dreptatea. Iar vizirul şi dregătorii intrară, 
şi divanul se umplu "de lume. Şi regele judecă, numi şi 
îndepărtă din slujbe, şi isprăvi treburile, şi împărţi po-
runci, şi aceasta pînă la sfîrşitul zilei. Apoi divanul fu 
ridicat, iar regele Şahriar se întoarse în palatul său. 

Şi cînd se lăsă a treia noapte 

Doniazada zise: 
— O, sora mea ! Te rog mtregeşte-ne povestea. 
Iar Şahrazada răspunse : 
— Cu toată inima deschisă şi darnică ! 
Apoi ea urmă : 
— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că, după ce al treilea 

şeic îi istorisi genniului povestea cea mai uimitoare din 
cele trei, genniul se minună nemaipomenit, se înfiora de 
tulburare şi plăcere, şi zise : 

— îţi dăruiesc şi restul sîngelui de răscumpărare a 
omorului. Şi-1 slobod pe negustor. 

Atunci negustorul, plin de fericire, se înfăţişă înaintea 
şeicilor şi le mulţumi călduros. Iar ei, la rîndul lor, îl 
hiritisiră cu prilejul' izbăvirii lui. 

Şi fiecare dintre ei se întoarse în ţara sa şi în dru-
mul său. 

— însă, urmă Şahrazada, aceasta nu-i mai uimitoare 
decît povestea pescarului. 

Atunci regele îi zise Şahrazadei: 
— Care poveste a pescarului ? 
Şi Şahrazada începu; 



POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUK 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că trăia odată 
un pescar, om foarte înaintat în vârstă, însurat, 
tată a trei copii şi foarte sărac de felul lui. 

Şi avea obiceiul să arunce năvodul de patru ori 
pe zi, nimic mai mult. Ci într-o bună zi, la ceasul 
amiezii, merse pe ţărmul mării, îşi puse jos coşul, 
aruncă năvodul şi aşteptă -răbdător pînă cînd 
acesta se aşeză în fundul apei. Atunci strânse fi-
rele, şi simţi năvodul tare greu, şi nu izbuti să-1 
tragă la el. Atunci tîrî capătul pe ţărm şi-1 legă 
de un stîlp bătut în pămînt. Apoi se dezbrăcă, se 
cufundă în apă, în jurul năvodului, şi nu conteni 
să se opintească pînă cînd nu-1 văzu scos afară. 
Plin de bucurie, se îmbrăcă, dar, apropiindu-se de 
năvod, găsi într-însul un măgar mort.. La vederea 
acestuia, fu cuprins de mâhnire şi spuse : 

•— Nu-i altă putere şi tărie decît întru Âllah", 
preaînaltul, atotputernicul ! Apoi spuse : Insă, în-
tr-adevăr, acest dar al lui AUah este uluitor ! 
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Şi rosti aceste versuri : 
Cufundătorule ! te duci, orbiş, de-a dura 
In beznele adinei de noapte şi pierzare l... 
Cum soartei nu-i prea plac imbolduri de mişcare, 
Mai stai, în truda-ţi grea, tu nu uita măsura ! 

Apoi trase* năvodul şi-1 stoarse de apă ; după 
ce-1 stoarse bine, îl întinse din nou. Apoi coborî 
în apă şi zise : „In numele lui Allah !" Şi aruncă 
iarăşi năvodul în apă, şi aşteptă să atingă fundul; 
încercă atunci să-1 scoată, dar îşi dete seama că 
(năvodul era tare greu şi părea mai prins de fund 
decît întîia dată.N Şi crezu din nou că era ceva 
peşte mare. Legă atunci năvodul de mal, se dez-
brăcă, se cufundă în apă, şi nu se lăsă pînă nu-1 
trase afară ; şi, ducîndu-1 pe mal, găsi într-în sul 
un chiup uriaş, plin de mîl şi de nisip. La vederea 
acestuia, el se jelui şi rosti versurile : 

Schimbări, voi, ale soartei, de-ajuns ! Mărinimie 
Cu oamenii ! Ce trist e ! Nu-i pe părnint răsplată
Cit meritul de-naltă, cit japta-n măreţie ! 

Din casă ies adesea şi cat, naiv, Norocul, 
Şi aflu că e vreme de cinai Norocul, iată, 
E mort! Păcătoşenii! Aşa, aşa ţi-i jocul, 

Noroace, ţie ! 'N umbră alungi tot ce cu minte 
Se ştie, -aici, în viaţă, şi strîngi întreaga gloată 
De prostănaci, cu care duci state şi duci ginte ! 

Apoi aruncă chiupul departe, stoarse năvodul, 
îl curaţi, ceru iertare lui Alla,h pentru pornirea 
lui de răzvrătire, şi se întoarse spre mare pentru 
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a treia oară ; aruncă năvodul, aşteptă ca acesta să
atingă fundul şi, scoţîndu-1, găsi într-însul oale 
sparte şi cioburi- de sticlă. La vederea lor, mai 
rosti nişte versuri de-ale unui poet : 

Poete ! vîntul sorţii nu suflă niciodată 
In partea ta ! Naive, nu ştii că, orice-ai face 
Frumos, cu a ta pană din trestie tăiată, 
Oricît ţi-e scrisu-n şiruri — vei fi sărac şi pace ?, 

Şi ridicîndu-şi faţa către cer, strigă : 
— Allah ! Tu ştii ! eu nu arunc năvodul decît 

de patru ori. Şi iată că l-am şi aruncat de trei ori ! 
După aceasta, pomeni încă o dată numele lui 

Allah, azvîrli năvodul în mare, şi aşteptă să se 
aşeze pe fund. Şi de astădată, cu toate sforţările 
lui, nu izbuti nici într-un chip să tragă năvodul, 
care se agăţa încă şi mai tare de stîncile de pe 
fund. Atunci strigă : * 

— Nu este tărie şi putere decît numai întru 
Allah ! 

Apoi se dezbrăcă, se scufundă de jur-împreju-
rul năvodului şi se apucă să-1 tragă pînă ce îl des-
prinse şi îl tîrî la ţărm. îl deschise şi găsi în-
tr-însul, de astădată, un vas mare de aramă 
galbenă, plin şi neatins ; gura îi era cetluită cu 
plumb, purtînd urma peceţii domnului nostru So-
ieiman l, fiul lui Daud 2. La vederea acestuia, pes-
carul se bucură mifllt şi îşi zise : „lată un lucru pe 
care-1 voi vinde în sukuls căldărarilor, căci aşa 
ceva face pe puţin zece dinari de aur !" încercă 

1 Solomon, fiul lui David. Arabii îl socotesc căpetenia 
geiinilor binefăcători şi răufăcători. 

2 David. , 
: 3 Suk — piaţă, bazar. ->s 
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apoi să lege vasul şi să-1 ia la spinare, dar îl găsi 
prea greu şi îşi zise : „Trebuie neapărat să-1 des-
chid, să văd ce se află înţr'-însul, şi-1 voi deşerta în 
sacul meu ; apoi voi vinde vasul în sukul căldăra-
rilor". Luă cuţitul şi-1 mînui pînă cînd îi descetlui 
plumbul; întoarse apoi vasul cu gura în jos şi-1 
scutură ca să-i deşerte conţinutul pe pămînt. Dar 
nimic nu iaşi din vas, decît un fum care tircă în 
albastrul cerului şi se aşternu pe faţa pâmîntului. 
Şi pescarul se minună tare. Apoi fumul ieşi tot 
afară, se îndesă şi se preschimbă într-un efrit al 
cărui cap atingea norii, iar picioarele i se tîrau în 
pulbere. Capul acelui efrit era ca o cupolă, mâi-
nile ca n_işte furci, picioarele ca nişte catarge, gura 
ca o peşteră, dinţii ca nişte pietre, nasul ca un ul-
cior, ochii ca două torţe ; părul îi era încîlcit şi 
plia de praf. La vederea lui, pescarul se înspăi-
mîntă, muşchii îi tremurară,, dinţii i se încleştară 
eu putere, scuipatul îi secă în gură, iar ochii îi 
fură orbiţi de lumină. 

Cînd efritul îl văzu pe pescar, strigă : 
— Nu este nici un alt Dumnezeu decît numai 

Allah, şi Şoleiman este profetul lui Allah ! Şi 
întorcîndu-se către pescar, îi zise : Iar tu, o, mă-
rite Şoleiman, profetul lui Allah, nu mă ucide, 
căci niciodată nur-ţi voi ieşi din voie şi nu mă voi 
răzvrăti împotriva poruncilor tale ! • . 

Atunci pescarul îi grăi : 
— O, uriaş răzvrătit şi cutezător, îndrăzneşti 

să spui că Şoleiman este prorocul lui. Allah ! De 
altminteri Şoleiman a murit de două mii opt sute 
de ani, şi sîntem la plinirea vremurilor ! Ce-i cu 
povestea asta ? Şi ce-ţi veni să îndrugi ? Şi din 
ce pricină te-ai vîrît în vasul acesta ? 
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La aceste cuvinte, genniul îi zise pescarului! 
— Alt Dumnezeu nu este decît numai Allah ! 

Lasă-mă să-ţi împărtăşesc o veste bună, o, pes-
cărule ! 

Pescarul îl întrebă : 
— Şi ce vrei să-mi vesteşti ? 
El răspunse : 
— Moartea ta 1 Şi chiar în ceasul acesta, şi în 

cel mai groaznic chip !! 

Pescarul răspunse : 
— Pentru această veste meriţi, o, şeic al efri-

ţilor, să fii .lipsit de ocrotirea cerului ! Şi fie ca 
aceasta să te îndepărteze de noi ! Şi de ce, oare, 
îmi vrei pieirea mea ? Şi ce am făcut, oare, ca să 
fiu vrednic de moarte ? Te-am slobozit din vas, 
te-am izbăvit din acea îndelungată şedere în mare 
şi te-am adus înapoi pe pămînt ! 

Atunci efritul zise : 
. — Cumpăneşte şi alege-ţi felul morţii care ţi-e 
mai pe voie şi chipul cum ţi-ar plăcea mai bine să 
fii ucis ! 

Pescarul întrebă : 
— Care fărădelege mă face vrednic de aseme-

nea pedeapsă ? 
Efritul răspunse : 
— Ascultă povestea mea, o, pescarule ! 
Pescarul grăi : 
— Vorbeşte ! şi scurtează-ţi cuvîntul, căci, de 

nerăbdare, sufletul meu e gata să iasă ! 
Efritul spuse : 
— Află că simt un genni răzvrătit ! M-am ră-

sculat împotriva lui Soleiman, fiul lui Daud. Nu-
mele meu este Sakhr el-Genni ! Şi Soleiman îl 
zori spre mine pe vizirul său Assef, fiul lui Bar-
khia, oare, cu toată împotrivirea mea, m-a dus şi 
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m-a dat în mîinile lui Soleiman. Şi nasul meu, în 
clipa aceea, se umili tare mult. La vederea mea, 
Soleiman făcu legămînt lui Allah şi îmi porunci 
să îmbrăţişez religia lui şi să mă supun lui. Dar 
eu mă împotrivii. Atunci el ceru să i se aducă 
această amforă şi mă închise într-însa. O cetlui 
cu plumb şi o întipări cu numele celui preaînalt. 
Apoi dădu poruncă gennilor credincioşi, care mă 
luară pe umeri şi mă lepădară în mijlocul mării. 
Petrecui o sută de ani în fundul apei, şi spuneam 
în inima mea : „Pe veci îl voi îmbogăţi pe acela 
care mă va mîntui !" Dar cei o sută de.ani trecură 
şi nimeni nu mă izbăvi. Cînd intrai în a doua mu-
mărătură de o sută de ani, îmi zisei : „Voi desco-
peri şi voi da comorile pămîntului aceluia care 
mă va mîntui !" Dar nimeni nu mă izbăvi. Şi se 
scurseră patru sute de ani, şi îmi zisei : „îl voi în-
vrednici cu trei lucruri la alegerea lui pe acela 
care mă va mîntui !" Dar nimeni nu mă izbăvi ! 
Atunci mă cuprinse o mînie cumplită şi spusei în 
sufletul meu : „Acum îl voi ucide pe acela care 
mă va mîntui, dar îi voi îngădui alegerea morţii !" 
Atunci ai venit tu, pescarule, şi m-ai izbăvit. Şi-ţi 
îngădui să-ţi alegi singur felul morţii ! 

La aceste cuvinte ale efritului, pescarul strigă : 
— O, Allah, ce minune mare ! A trebuit să fiu 

tocmai eu acela care să-1 izbăvească ! O, efritule, 
fii îndurător cu mine, şi Allah se va îndura de 
tine ! Dar dacă mă vei pierde, Allah va ridica asu-
pra ta un altul care să te piardă şi pe tine. 

Atunci efritul îi grăi : 
— Dar dacă vreau să ţe ucid, e tocmai fiindcă 

tu m-ai mîntuit ! 
Şi pescarul adăugă i 
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— 6, şeic al efriţilor prin urmare aşa vrei i 
să-mi întorci binele prin rău ! Aşadar proverbul 
nu minte cîtuşi de puţin ! 

Şi pescarul rosti aceste versuri : 
Vrei tu să guşti amarul de-a pururi aflător, 
în tot ce e ? Fii bun şi îndatoritor. 

Da, chiar pe viaţa mea făgăduialâ-ţi dau: 
Nerecunoscător e-un ticălos — pe şleau ! 

Şi-ncearcă, dacă vrei! Căci soarta ţi-i de fier, 

Cum fu şi-a bietului Magir, mama lui Amer! 

Insă efritul îi spuse : 
— Ajunge cu atîta vorbărie ! Să ştii că am ne-

apărată nevoie de moartea ta ! 
Atunci pescarul zise în sinea lui : „Eu nu sînt 

decît un om, şi el este un genni, dar Allah mi-a 
dat o judecată foarte aşezată ; şi aşa, voi potrivi 
o capcană ca să-1 pierd, un şiretlic cum mă pricep 
eu. Şi voi vedea atunci dacă el, la rîndul lui, va 
putea urzi ceva cu răutatea şi viclenia lui." 

Şi atunci îi spuse eîritului : 
— într-adevăr mi-ai hărăzit moartea ? 
"Efritul îi răspunse : 
— Nu te îndoi cîtuşi de puţin ! 
Atunci pescarul urmă : 
— In numele celui preaînalt, care este întipărit 

pe pecetea lui Soleiman, te rog fierbinte să-mi 
răspunzi cu adevărat la întrebarea mea ! 

Cînd efritul auzi numele celui preaînalt, fusa 
tare înduioşat şi zguduit, şi răspunse : 
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— Poţi întreba, şi-ţi voi spune numai adevărul. 
Atunci pescarul zise : 
— Cum ai putut să încapi întreg în acest vas, 

care deabia îţi poate cuprinde piciorul sau mîna ? 
Efritul spuse : 
— Nu cumva te îndoieşti de asta ? 
Pescarul răspunse : 
— într-adevăr, n-o voi crede, decît dacă ta voi 

vedea chiar cu ochii mei încăpînd în acest vas ! 

Dar în clipa aceea, Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa 
şi tăcu discretă. Şi regele Şahriar îşi zise în sine : „De-
sigur, povestea aceasta este nespus de uimitoare. Voi 
aştepta sfîrsitul ei, şi pe urmă voi face şi cu această lată 
a vizirului meu ceea ce am făcut cu celelalte fete." 

Şi cînd se lăsă a patra noapte 

Ea spuse: 

yMi s-a povestit, o, mărite rege, că, atunci cînd 
pescarul îi zise efritului : „N-o voi crede, decît 
dacă te voi vedea chiar cu ochii mei încăpînd în 
acest vas", efritul se tulbură tare, se scutură şi se 
prefăcu din nou într-un vîrtej de fum care urcă 
pînă în cer, se îndesă şi începu să intre în vas, 
puţin cîte puţin, pînă la capăt. Atunci pescarul luă 
cu iuţeală capacul de plumb întipărit cu pecetea 
lui Soleiman şi astupă gura vasului. Apoi îl strigă 
pe efrit şi-i zise : 

— Ei ! socoteşte şi cumpăneşte felul morţii de 
care doreşti să mori, altfel te voi azvMi în mare 
şi-mi voi zidi o casă pe ţărm şi voi împiedica pe 
oricine ar veni să pescuiască, spunîndti-i : „Aici 
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se află un efrit ; odată scăpat, el vrea sări ucidă 
pe mîntuitorul său şi-i înşiră feluri de moarte ca 
să-şi aleagă una !" 

Cînd efritul auzi vorbele pescarului, încercă să 
iasă, dar nu izbuti ; şi se văzu întemniţat,, cu pe-
cetea lui Soleiman . deasupra capului. înţelese 
atunci că pescarul îl încuiase în temniţa împotriva 
căreia nu pot să izbîndească nici cei mai slabi şi 
nici cei mai puternici dintre efriţi ! Şi, simţind că 
pescarul îl ducea către mare, zise : 

— Nu 1 Nu! 
Şi pescarul grăi : 
— Trebuie ! ah, trebuie ! 
Atunci genniul începu să-1 ia cu vorbe dulci; 

se supuse şi grăi : 
— O, pescarule, ce ai de gînd să faci cu mine ? 
El zise : 
— Să te arunc în. mare ! Căci dacă ai petrecut 

acolo o mie opt sute de ani, eu te voi ţintui tot 
acolo pînă în ceasul judecăţii ! Căci oare nu te-am 
rugat să mă cruţi, pentru ca Allah să te cruţe ? şi 
să nu mă ucizi pentru ca nici Allah să nu te 
ucidă ? Dai* tu ai respins rugămintea mea şi te-ai 
purtat mişeleşte ! De aceea Allah te-a dat în mîi-
ni-ie mele. Şi n-am nici o remuşcare că te trădez ! 

Atunci efritul zise : 
— Deschide-mi vasul şi te voi copleşi de bine-

faceri i 
El îi răspunse : 
— Minţi, blestematele ! De altminteri, între 

mine şi tine se petrece tocmai ceea ce s-a petrecut 
între vizirul regelui Iunan şi, medicul Ruian ! 

Şi efritul întrebă : 
— Dar cine erau vizirul regelui Iunan şi medi-

cul Ruian ? Şi cum e această poveste ? 
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POVESTEA VIZIRULUI REGELUI IUNAN 
ŞI A MEDICULUI RUIAN 

Pescarul zise : 

Află, tu efritule, că trăia odată, în vechimea 
timpurilor şi în trecutul evului şi al clipei, în ora-
şul Fars, în ţara Rumanni lor l , un rege numit 
Iunan. El era bogat şi puternic, stăpîn peste oşti, 
peste puteri însemnate şi cu aliaţi din toate soiu-
rile de oameni. Insă trupul lui era chinuit de o 
lepră care îi adusese la deznădejde pe medicii şi 
cărturarii din ţara lui. Nici drogurile, nici hapu-
rile, nici alifiile nu aveau nici o înrîurire asupra 
lui, şi nici unul dintre medici nu putea să-i afle 
vreun leac tămăduitor. Ci într-o zi, un medic bă-
trîn şi vestit, pe al său nume Ruian, veni în oraşul 

•regelui Iunan. Era priceput în cărţile greceşti, 
persane, romane, arabe şi siriene ; studiase medi-
cina şi astronomia, ale căror principii şi reguli le 
cunoştea prea bine, şi înrîuririle lor bune şi pe 
cele rele ; cunoştea însuşirile plantelor şi ale ier-
burilor grase sau .uscate, şi înrîuririle lor bune şi 
rele ; în sfîrşit, studiase filozofia şi toate ştiinţele 
medicale şi multe ştiinţe încă. Şi aşa, după ce me-
dicul intră în oraş şi petrecu acolo cîteva zile, 
auzi povestea regelui • şi a leprei care îi chinuia 
trupul, prin voia lui Allah şi, la fel, despre deplina 
neizbîndă a încercărilor de lecuire ale tuturor 
medicilor şi cărturarilor. La această veste, medicul 
îşi petrecu noaptea frămîntat de gînduri. Dar; cînd 
se trezi dimineaţa — şi cînd străluci lumina zilei 

• * Rumannii (rumii) din Bizanţ — prin extensiune: toţi 
creştinii şi îndeosebi grecii. 
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şi soarele salută lumea, această măreaţă podoabă 
a celui preabun — el se îmbrăcă în cele mai fru-
moase veşminte ale sale şi intră la regele Iunan. 

, Sărută pămîntul din faţa mîinilor sale, şi rosti 
urări • pentru vecia puterii lui şi a darurilor lui 
Allah asupra lui, şi pentru toate cele bune. Apoi 
vorbi ; îi împărtăşi cine este, şi spuse : 
, — Am aflat despre boala ce ,te-a lovit în tot 
trupul, ş l . am aflat că o mulţime de medici n-au-
putut găsi. mijlocul prin care s-o curme. Dar eu 
te voi lecui, o, rege, şi nu te voi pune nicidecum 
să bei tot felul de leacuri şi nici nu te voi unge 
cu tot felul de alifii ! 

La aceste vorbe, regele Iunan se minună peste 
măsură şi zise : 

— Cum vei face ? Ci, pe Allah ! de .mă vei tă-
mădui, te voi îmbogăţi 'pe tine şi pe •fiii fiilor tăi, 
şi-ţi voi împlini toate dorinţele,. şi vei fi tovară-
şul meu de băutură şi prietenul meu ! După aceea, 
regele îi dădu o mantie frumoasă, şi îl copleşi 
cu daruri, şi-i zise : într-adevăr mă vei tămădui 
de această boală, fără leacuri şi fără alifii ? 

El îi răspunse : ' 
— Da, desigur ! Te voi tămădui fără nici o os7 

teneală şi dureri în trupul tău. 
.Atunci regele se minună cum nu se putu mai 

tare, şi-i spuse .:. 
— O, medic neîntrecut, în care zi şi care clipă 

voi vedea înfăptuindu-se ceea ce mi-ai prevestit ? 
Grăbeşte-te s-o faci, o, fiul meu ! 

El îi răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Apoi coborî de la rege şi închirie o casă unde 

îşi rîndui cărţile, leacurile şi ierburile sale aro-
matice. Apoi îşi făcu extracte din medicamentele 
Iui şi din cele obişnuite, îşi alcătui un mai de 
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lemn, scurt şi încovoiat, pe care îl scobi la capăt 
şi-i pctrivi o coadă ; şi mai făcu o minge, cum se 
pricepu mai bine. Cînd sfîrşi eu lucrul, urcă la 
rege, a doua zi ; intră la el şi sărută pămîntul din 
faţa mîinilor sale. Apoi îi prescrise să meargă la 
meidan l călare, să se joace cu mingea rostogo-
lind-o cu maiui. 
: Regele merse însoţit de •emirii lui, de curteni, 
de viziri şi de căpeteniile, împărăţiei. De abia 
ajunse la meidan, că medicul Ruian se înfăţişă şi 
îi dădu maiul, zicîndu-i : 

— Ia maiul acesta şi prinde-1 aşa în pumn; iz-
beşte cu el în pămînt şi în minge din toată pu-
terea. Şi fă în aşa chip încît să asuzi şi în palmă 
şi pe tot trupul. In felul acesta leacul va străbate 
în palmă şi ţi se va împrăştia prin tot trupul. 
După ce vei fi asudat şi leacul va fi avut răgazul 
să lucreze, întoarce-te la palat şi du-te apoi la 
hammam de. te scaldă. Atunci vei fi vindecat. Şi 
acum pacea să fie cu tine ! 

Atunci regele Iunan luă maiul de la medic şi-1 
strînse zdravăn în mînă. La rîndul lor, nişte călă-
reţi ' aleşi urcară pe cal şi-i aruncară mingea. 
Atunci el se puse să gonească în Urma ei, ca s-o 
ajungă şi s-o izbească cu putere, ţinînd mereu în 
mînă strîns eu străşnicie maiul. Şi nu încetă să 
izbească mingea, pînă cînd asudă tare în palmă 
şi pe tot trupul. Şi aşa leacul străbătu în palmă şi 
se împrăştie prin tot trupul. Cînd medicul Ruian 
văzu că leacul se împrăştiase prin tot trupul, îi 
porunci regelui să se întoarcă la palat şi să meargă 
la hammam, să facă numaidecît o baie. Şi regele 
Iunan se întoarse îndată şi porunci ;să i se pregă-
tească hammamul. 1-1 pregătiră şi, în acest scop, 

1 Piaţa consacrată jocurilor şi întrecerilor sportive. ^ 
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tapiţerii se grăbiră cu «îrguinţă şi sclavii se zoriră 
pe întrecute şi-i gătiră schimburile. Atunei regele 
intră în hammam şi făcu o baie, apoi se îmbrăcă 
din nou chiar în hammam, de unde ieşi, încalecă 
pe cal şi se întoarse la palat, ca să doarmă. 

Iată în ce îl priveşte pe regele Iunan ! Cît des-
pre medicul Ruian, acesta se întoarse acasă să se 
culce, se deşteptă dimineaţa, urcă la rege, îi ceru 
îngăduinţa să intre, • ceea ce regele îi încuviinţă, 
intră, sărută pămîntul din faţa manilor sale şi în-
cepu prin a-i recita cu gravitate cîteva strofe: 

Dar Elocinţa-n floare-o fi, de-i eşti ales părinte, 
Şi nici s-aleagă n-ar putea pe altul mai cu minte 1 

Tu raze-mprăştii: clarul lor, o faţâ-n strălucire, 
Ar face să pălească şi cărbunii-aprinşi de fire l 

Rămînă chipu-i glorios vremi multe-n frăgezime: 
Să vadă pin' şi Timpul chiar, cu zbir cituri 

. mulţime l 

Cu bunătăţi m-ai coperit, din dămicie-ntinse, 
Cum sub un nor prietenos colinele sînt prinse î 

Prin fapte mari tu ai ajuns la culmile de slava... 
Eşti drag Ursitei, dar şi ea-ţi dă tot, fâr'de 

zăbăv&. 

Odată versurile recitate, regele se sculă în pi-
cioare şi se aruncă drăgăstos la gîtul medicului 
Apoi îl îmbie să şadă lîngă el şi-1 dărui cu minu-
nate veşminte de cinstire. 
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într-adevăr, cînd părăsise ha'mmamul, el îşi 
privise trupul şi nu mai găsise nici urmă de 
lepră ; pielea lui se făcuse curată ca argintul ne-
prihănit. Se bucură atunci cît putu să se bucure 
mai mult, şi pieptul i se lărgi şi i se umflă de plă-
cere. Cînd se sculă dimineaţa, intră în divan şi se 
aşeză pe tron ; iar curtenii şi mai-marii împără-
ţiei intrară şi ei, şi la fel făcu medicul Ruian : 
atunci, la vederea lui, regele se ridică în grabă 
şi-1 puse să şadă lîngă el. Apoi li se serviră la 
amîndoi mîncări, şi bucate, şi băuturi cît fu ziua 
de mare. Cînd se lăsă noaptea, regele îi dădu me-
dicului două mii de dinari, fără să socotim veş-
mintele de cinstire şi darurile, şi-i dădu chiar şi 
armăsarul lui de călărie. Şi aşa, medicul îşi luă 
rămas bun şi se întoarse acasă. 

Şi regele nu mai contenea să se mire, minunîn-
du-se de măiestria medicului, şi să zică : ,,M-a 
lecuit pe dinafară, fără să mă ungă cu alifii ! Ci, 
pe Allah ! asta-i o ştiinţă minunată ! Am datoria 
să-1 acopăr pe acest om cu binefacerile dărniciei 
mele şi să-1 iau de tovarăş şi prieten iubitor pen-' 
tru totdeauna !" Şi regele lunan se culcă vesel 
şi bucuros nevoie mare văzîndu-se sănătos la trup 
şi tămăduit de boală. 

Aşadar, cînd regele veni dimineaţa şi se aşeză. 
pe tron, conducătorii norodului statură în picioare, 
în faţa mîinilor sale, iar emirii şi vizirii se aşezară 
de-a dreapta şi de-a stînga lui. El porunci atunci 
să-1 cheme pe medicul Ruian, care veni şi sărută 
pămîntul din faţa mîinilor sale. Şi regele se • ri-
dică anume, îl puse să şadă lîngă el, mîncă îm-
preună cu el, îi ură viaţă lungă şi-i dădu o mantie 
de cinstire şi o mie de dinari. Şi astfel se întoarse 
medicul acasă, înălţînd rugi pentru rege. 
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Dimineaţa, cînd se sculă, regele ieşi şi intră i n 
divan, înconjurat de emiri, viziri şi curteni. Ci 
printre viziri se afla unul cu o înfăţişare respin-
gătoare, cu chipul scîrnav şi de piază rea, înfrico-
şător, greţos de zgîrcit, pizmaş şi împietrit de in-
vidie şi ură. Cînd acest vizir îl văzu pe rege 
aşezîndu-1 alături de el pe medicul Ruian şi în-
vrednicindu-1'cu toate binefacerile sale fu cuprins 
de invidie şi hotărî, în taină, să-1 piardă, după 
spusa praverbului : „Invidiosul caută să izbească 
în oricine, tirania stă la pîndă în inima invidio-
sului ; puterea o scoate la iveală, şi slăbiciunea o 
ţine mocnind". Vizirul se apropie atunci de regele 
Iunan, sărută pămintul ' din faţa mîinilor sale şi 
spuse : 

— O, rege al veacului şi al timpurilor, tu care" 
i-ai încărcat pe oameni cu binefacerile tale, îţi dau 
un sfat de-o nemaipomenită însemnătate şi pe 
care n-aş putea să ţi-1 ascund fără să fiu cu ade-
vărat un rău fiu al tău : dacă îmi porunceşti să 
ţi-1 dezvălui, ţi-1 voi dezvălui ! 

Atunci regele, tulburat adînc de vorbele viziru-
lui, spuse : 

—- Şi care-i sfatul tău ? 
Celălalt răspunse : 
— O, rege slăvit, cai din vechime au zis : „Cel 

care nu priveşte sfîrşitul şi urmările, nu va avea 
norocul drept prieten" — şi tocmai îl văd pe rege 
pierzîndu-şi judecata şi învrednicind cu binefaceri 
pe duşmanul său, pe acel care doreşte nimicirea 
domniei sale, acoperindu-1 cu favoruri, copleşindu-1 
cu daruri mărinimoase. Ci eu din pricina aceasta, 
sînt cuprins de cea mai mare teamă pentru soarta 
regelui meu ! 

La aceste cuvinte, regele se tulbură nespus de 
i#re, se schimbă la chip şi spuse : • 
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— Cine-i acela despre care susţii că e duşma^ 
nul meu şi care ar fi fost copleşit de favorurile 
mele ? 

El îi răspunse: 
— O, rege, dacă ai adormit, trezeşte-te ! căci 

eu vorbesc de medicul Ruian ! 
Atunci regele îi spuse : 
— Acesta este prietenul meu bun şi îmi e cel 

mai scump dintre oameni, căci m-a lecuit cu un 
leac pe care l-am ţinut în mină şi m-a mîntuit de 
boala care i-a făcut pe ceilalţi medici să deznă-
dăjduiască ! Da, desigur ! nu-i nimeni altul ca el 
în acest veac, în lumea întreagă, în Apus şi în Ră-
sărit ! Şi cum îndrăzneşti să îndrugi asemenea 
lucruri despre el ? In ce mă priveşte, de astăzi 
înainte îl voi dărui cu bani, îi voi da şi leafă, ca 
să aibă pe lună o mie de dinari. De altminteri, 
chiar dacă i-aş da jumătate din împărăţie, şi ar fi 
puţin lucru pentru el. De asemenea cred cu tărie 
că tu nu spui toate acestea decît din invidie, cum 
se istoriseşte în povestea ce am auzit-o despre re-
gele Sindabad ! 

. în clipa aceea, Şahrazada fu surprinsă de licărirea di-
mineţii şi conteni din povestirea ei. Atunci Doniazada 
îi gră i : 

— O, sora mea, cît sînt de dulci, şi de gingaşe, şi plă-
cute, şi fără de prihană cuvintele tale ! 

Şi Şahrazada îi răspunse : 
— Dar ce sînt toate astea pe lîngă ceea ce vă voi po-

vesti la amîndoi, în noaptea viitoare, dacă voi mai fi în 
viaţă, şi dacă regele va mai binevoi să mă păstreze ! 

Atunci regele zise în sinea lui.; „Pe Allah! n-o voi 
ucide înainte de a auzi urmarea povestirii ei, care-i o 
poveste într-adevăr minunată!" Apoi îşi petrecură amîn-
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doi noaptea, îmbrăţişaţi pîr«5!-dfomJneaţa. Şi regele ieşi spre 
sala judecaţii, şi divanul <se umplu de 'lume. Şi regele 
judecă, numi în slujbe şi îndepărtă din dregătorii, cîrmui 
şi sfîrsi Ireburile domniei; şi aceasta pînă la capătul „ 
zilei. Apoi divanul fu ridicat, şi regele intră în palatul 
său. Cînd se apropie noaptea, făcu lucrul său obişnuit cu 
Şahrazada, fiica vizirului. 

Cînd se lăsă a cincea noapte -

Şahrazada spuse: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că regele lunari 
îi zise vizirului său : 

— O, vizire, ai lăsat să pătrundă în tine invidia 
împotriva medicului şi vrei să-1 ucid, ca pe urmă 
să mă căiesc, aşa cum s-a căit regele Sindabad după 
ce a ucis şoimul ! / 

Vizirul răspunse : 
•— Şi cum s-a întîmplat aceasta ? 
Atunci regale Iunan povesti: 

! 

ŞOIMUL REGELUI SINDABAD 

Se zice că trăia odată un rege între regi, în Faxs, 
care era mare iubitor de petreceri, de plimbări 
prin grădini şi de tot felul de vânători. Şi avea 
un şoim pe care îl crescuse el însuşi, şi care nu-1 
părăsea nici ziua, nici noaptea : căci chiar şi în 
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timpul nopţii îl ţinea pe pumnul său ; şi cînd mer-
gea la vînătoare îl lua cu sine, şi îi atîrnase la gît 
o cupă de aur, din care îi dădea să bea. într-o zi» 
pe cînd şedea în palatul său, veni deodată un ve-
chil încărcat cu păsări de vînătoare, care îi zise : 
" — O, rege al veacului, e tocmai timpul potrivit 
să mergem la vînătoare ! 

Regele îşi făcu pregătirile de plecare, şi luă şoi-
mul pe braţ. Apoi plecară şi ajunseră într-o vîlcea, 
unde jntinseră plasele de vînătoare. Şi deodată o 
gazelă căzu în capcană. Atunci regele spuse : 

— îl voi ucide pa acela pe lîngă care va /trece 
gazela ! 

Apoi se apucară să strîngă plasa în jurul gazelei, 
care se apropie de rege, se ridică pe picioarele de 
dinapoi şi apropie de piept picioarele din faţă ca 
şi cum ar fi vrut să-1 salute pe rege. Atunci regele 
baiu lin din palme, ca s-o facă să fugă, dar ea sări 
odată şi o zbughi trecînd peste capul lui şi se cu-
fundă în depărtări. Şi regele se întoarse spre stră-
jeri şi-i văzu făcîndu-şi semne cu ochii. La vederea 
lor, îl întrebă pe .vizir : 

— Ce-i cu oştenii aceştia, de îşi fac astfel semne 
şi mă arată pe mine ? 

Vizirul îi răspunse : 
— Ei zic că ai jurat să trimiţi la moarte pe ori-

cine va vedea trecînd gazela pe lîngă el ! 
Şi regele spuse : : 

•— Pe viaţa şi pe capul meu ! trabuie să urmă-
rim această gazelă şi s-o aducem înapoi! 

Şi regele porni în goana calului pe urmele ga~ 
zelei; şi şoimul o izbea cu ciocul peste ochi, şi atît 
de tare încît o orbi şi-o făcu să ameţească. Atunci 
regele îşi luă hangerul, o izbi cu el şi o făcu să se 
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rostogolească ; apoi coborî, o înjunghie, o jupul 
şi-i atîrnă leşul de oblîncul şeii. 

Ci era cald, şi locul pustiu, sterp şi fără apă. Şi 
regale însetase, şi calul însetase. Şi regele se în-
toarse şi văzu un copac din care curgea o apă ca 
untul . Ci regele avea mina acoperită de o mănuşă 
de piele ; şi aşa el 'luă cupa de la gîtul şoimului, 
o umplu din apa aceea şi i-o întinse păsării ; dar 
pasărea dădu cupei o lovitură cu aripa şi o vărsă. 
Regele luă cupa a doua oară, o umplu şi, gîndin-
du-se mereu, că păsării îi este sete, i-o puse 
dinainte ; dar şoimul, pentru a doua oară, dădu 
cupei o lovitură cu aripa şi o răsturnă . Şi regele 
se mînie pe şoim, luă pentru a treia oară cupa, dar 
i-o întinse calului : şi şoimul răsturnă iarăşi cupa 
cu aripa. Atunci regele spuse : 

— Fie ca Allah să te îngroape, o, tu, cea mai 
nefastă dintre păsări şi cobe ! M-ai împiedicat să 
beau, te-ai lipsit pe tine însuţi de apă, şi l-ai lipsit 
şi pe cal. 

Apoi îl izbi pe şoim cu hangerul şi-i reteză ari-
pile. Atunci şoimul ridică greoi capul şi-i grăi prin 
semna: „Priveşte ce e sus în copac !" Şi regele 
ridică ochii, şi văzu în copac un şarpe năprasnic ; 
ceea ce curgea era veninul său. Atunci regele se 
căi că retezase aripile şoimului. Se ridică, încăleca 
din nou pe cal, plecă ducînd cu sine gazela şi ajunse 
la palatul său. Aruncă gazela, bucătarului spu-
nîndu-i : 

-»- Ia-o şi găteşte-o ! 
Apoi regele se aşeză pe tron, avînd pe bra ţ 

şoimul. Atunci şoimul suspină o dată şi muri. La 
această privelişte, regale scoase strigăte de jale şi . 
de . durere, fiindcă ucisese tocmai şoimul care'1-a 
scăpat de la pieire. 
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Aceasta este povestea regelui Sindabad ! 
Cînd vizirul auzi istorisirea regelui lunari, îi 

zise: v 

— O, rege mare şi plin de vrednicie, ce rău ara 
săvîrşit oare, ale cărui urmări aducătoare de neno-
rocire şă le fi văzut ? Nu m-am purtat aşa dccît 
fiindcă'mi-a fost milă de tine. Şi tu vei cunoaşte 
adevărul spuselor mele ! Dacă mă asculţi, eşti scă-
pat, dacă nu, vei pieri aşa cum a pierit un vizir 
viclean care îl înşelase pe fiul unui rege între regi. 

POVESTEA PRINŢULUI ŞI A VAMPIREI 

Regele despre care este vorba avea un fiu foarte 
iubitor de vînatoare pe jos şi de vînatoare călare, 
şi avea el şi un vizir. Şi regele acela îi.porunci vi-
zirului să fie cu fiul său pretutindeni, oriunde va 
merge. într-una din zile fiul ieşi la vînatoare pe 
jos şi la vînatoare călare, şi împreună cu el ieşi şi 
vizirul tatălui său. Şi amîndoi merseră şi văzură 
o fiară grozavă. Şi vizirul îi zise fiului de rege : 

— E rîndul tău ! Aruncă-te după fiara asta şi 
«rmăreşte-o ! 

Iar prinţul se porni în urmărirea fiarei pînă ce 
se făcu nevăzut. Şi iată că deodată fiara se pierdu 
în pustietate. Prinţul rămase tara buimăcit, şi nu 
mai ştia încotro s-o apuqe, cînd văzu în susul dru-
mului o sclavă tîaără care plîngea. Prinţul o în-
trebă : 

— Cine eşti tu ? 
: Ea îi răspunse ; 
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— Fiica unui rege între regi, din India. în timp 
ce călătoream prin deşert cu caravana, m-a prins 
somnul şi am căzut din şa fără să-mi dau seama. 
Şi mă trezii părăsită, singură şi fără să mai ştiu 

. încotro s-o apuc ! 
Cînd prinţul auzi aceste .cuvinte, fu cuprins de 

înduioşare şi o săltă pa spinarea calului său, o 
aşeză călare pe crupă, şi porni la drum. Trecînd 
pe lingă o insuliţă pustie, sclava îi zise : 

— O stăpîne ai meu, aş vrea să-mi fac nevoile ! 
Atunci o coborî pe insuliţă şi, văzînd că aa în-

târzie prea mult şi că era prea înceată, porni pe 
urmele ei fără ca ea să bage •de seamă. Ci ea era o 
yampiră ! Şi le spunea copiilor ei : 

—• O, copiii mei, astăzi v-am adus un băiat tâ-
năr şi dolofan'!- ; 

Şi ei strigară: 
— O, adu-ni-1 mai repede, măicuţă, ca să ne 

umplem burţile ! 
Cînd prinţul auzi vorbele lor, nu se mai îndoi de 

moartea sa, muşchii îi fremătară şi, cuprins de 
mare spaimă, se întoarse la locul unde îşi lăsase 
calul. Cînd ieşi v-ampira din vizuină, îl văzu speriat 
ca pe un mişel fricos şi tremurînd, şi-1 întrebă: 
..— De ce ţi-e frică ? 
El răspunse : 
—• Am un vrăjmaş de care mi-i frică. 
Şi vampira adăugă : 
— Dar rni-ai spus chiar aşa: sînt un prinţ... nu ? 
El răspunse: 
—• Da, într-adevăr. 

• Ea spuse: 
—• Atunci de .ce nu dai duşmanului tău ceva 

bani ca şă-1 mulţumeşti ?. . 
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El răspunse : 
— Vai ! el nu se mulţumeşte' cu bani, şi nu râv-

neşte decît sufletul meu ! Ci tare mi-e frică şi mă 
simt robul nedreptăţii ! 

Ea spuse : 
— Dacă eşti asuprit, aşa cum susţii, n-ai decît să 

ceri ajutorul lui Allah împotriva vrăjmaşului tău ; 
şi el te va păzi de fărădelegile lui şi de fărădelegile 
tuturor acelora de care-ţi este frică : 

Atunci prinţul ridică ochii spre cer şi rosti : -
— O, tu, care-i răspunzi celui asuprit, dacă te 

roagă, şi-i descoperi răul, ajută-mă să-mi biruiesc 
vrăjmaşul, şi îndepărtează-1 de la mine, căci tu 
ai putere peste tot ce vrei ! 

Cînd vampira auzi această rugăciune se făcu ne-
văzută. Iar prinţul se întoarse la regele, tatăl lui, 
şi-i dezvălui sfatul mişelesc al vizirului ! Iar re-
gele porunci moartea vizirului ! 

Apoi, vizirul regelui lunan urmă ou aceste cu-
vinte : y ' • • 

•— Şi tu, o, rege, dacă te încrezi în acest medic, 
el te va face să mori de moartea cea mai groaznică. 
Şi, cu toate că l-ai copleşit cu favoruri şi ai făcut 
din el omul tău de încredere, el îţi pregăteşte moar-
tea. Nu vezi că te-a mântuit de boală prin afara 
trupului, cu un lucru pe care l-ai ţinut în mînă ? 
Şi nu crezi oare că a făcut aşa numai spre a-ţi pri-
cinui pierzania cu un al doilea lucru, pe care te va 
face să-1 ţii în mînă ? 

Atunci regele lunan spuse : 
— Adevăr grăieşti! Fie după sfatul tău, o, vi-

zire de povaţă bună ! Căci este prea lesne cu putinţa 
ca acest medic să fi venit în taină, ca o iscoadă, ca 
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să-mi pricinuiască pierderea. într-adevăr , dacă m-a 
mîntuit cu un lucru ce l-am ţ inut în mină , poată 
prea bine să mă piardă cu, de pildă, un lucru pe 
care m-ar face să-1 miros ! Apoi ragele lunan urmă 
către vizir : O, vizire, ce trebuie să facem cu el ? 

Şi vizirul răspunse : 
— Trebuie să trimitem de îndată pe cineva să-1 

cheme ; şi cînd se va_ înfăţişa aici, va trebui izbit 
peste ceafă, şi aşa-i vei stăvili fărădelegile, te vei 
descotorosi de el şi vei fi liniştit. Trădează-1 aşadar 
înainte ca să te trădeze al pe tine, 

Şi regele lunan zise : 
— Adevărat grăieşti, vizire ! 
Apoi regele trimise să-1 cheme pe medic care se 

înfăţişă vesel, neştiind ce hotărîse îndură torul —-
căci poetul zice în versuri : 

Te terni că poţi să fii lovit de Soartă... 
Fii calm ! căci multul ce sub cer încape 
E-n seama celui volnic să despartă 
Pămîntul, formă dîndu-i dintre ape. 
Ce-i scris, e scris, şi toţi pe frunte poartă, 
Şi nu se şterge nici sub mari potoape. 
Cit despre ce nu-ţi este scris, pricină 
De teamă nu-i, rămiie-ţi, deci, străină i 

O, Doamne,-n tihnă-o zi putea-va trece 
Făr' să înalţ spre cerul tău slăviri! 
Mâestru-mi har îl fac să ţi se plece -̂ ~ 
Poet în limbă, ritm şi stîhuiri / 
Şi de primesc vreun dar ce totu-ntrece, 

, E, cel de azi, mai vrednic de uimiri 
Decît celaU, de ieri,-şi el mi-ajunse 
Nainte să-rai exprim ăorinţi ascunse. 
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Şi cum să nu ănt gloria, deplina 
Ta glorie, sublimu-ţi lăudîndu-l 
Atît în mine şi ferind lumina, 
Cit şi vădindu-l tuturor, de-a rîndul ! 
Dar spun că biată gura mea declin-a 
Găsi vre un cuvînt ales, cu gîndul 
Să preamărească facerea-ţi de bine ; 
Tărie umerii-mi — spre-a o susţine ! 

Tu, prins în rătăciri şi-ncurcăturăt 

în mîna lui Allali orice să laşi, 
Căci singur e-nţelept! De-a ta făptură 
N-ai teamă, n-or atinge-o cei trufaşi. 
Nimic prin voia-ţi n-are-ntăritură, 
S-o ştii... Purtîndu-şi falnic ai săi paşi^ 
Cel înţelept înire-nţelepţi şi-rapune 
Voinţa, cărei totul se supune. 

Mici deznădejdi să n-ai, şi nici tristeţe, 
Ci uită-le l Şi uită grija toată. 
Nu ştii că grija poate să îngheţe 
Şi inima vitează, nenfricată ? 
Ci lasă tot. Ce plânuieşti, orbeşte, 
E plan de rob^ căci lumea e-ndrumată • 
De El ! Te lasă dus... Aşa, la urmă, 
Gusta-vei fericiri ce nu se curmă. 

Cînd se înfăţişă, aşadar medicul Reian, regele îl 
întrebă : 

— Ştii de ce te-am chemat să te înfăţişezi d i -
naintea mea ? 

Şi medicul răspunse i 
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— Nimeni nu cunoaşte dinainte necunoscutul, 
in afară de Allah, preaînaltul. 

Regele îi gră i : ' 
•— Te-am chemat să vii la pieirea ta şi ca să-ţi 

scot sufletul din trup ! 
La aceste vorbe, medicul Ruian rămase uluit şi 

spuse : 
— O, rege, de ce să mă pierzi, şi care a fost 

greşala săvîrşită de mine ? 
Iar regele ii răspunse : 

; •—• Se zice că eşti o iscoadă, şi că ai venit să mă 
ucizi. Dar te voi ucide eu înainte de-a mă ucide 
:tu pe mine ! Apoi regele strigă purtătorului spa-
•dei: Izbeşte gîtul acestui trădător şi mîntuieşte-ne 
de nelegiuirile lui ! 

Dar medicul spuse : ' 
— Cruţă-mă, şi Allah te va cruţa pe tine ! Şi 

nu mă ucide, căci, altfel, Allah.te va ucide pe tine ! 

Apoi repetă rugămintea, aşa cum am făcut şi eu 
către tine, efritule, fără ca tu să mă fi izbăvit; ci, 
dimpotrivă, stăruiai să-mi voieşti moartea. 

După aceea, regele Iunan îi spuse medicului: 
— Nu-mi voi regăsi încrederea şi nici tihna pînă 

cînd nu te voi şti ucis. Căci dacă m-ai mîntuit de 
boală cu un lucru pe care l-am ţinut în mînă, cred 
cu tărie că vei ucide cu ceva ce voi mirosi, sau în 
alt chip ! 

Şi medicul întrebă : 
— O, rege, oare aceasta mi-i răsplata ? Aşa în-

torci tu răul pentru bine ? 
Dar regele răspunse : 
— Neapărat e nevoie de moartea ta, şi fără de 

zăbavă 1 
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Cînd medicul se dumiri pe deplin că regele îi 
voia moartea, fără nici o îndurare, plînse şi se 
mîhni din pricina ajutoarelor date celor nevrednici 
de ele. Despre acest lucru, poetul zice : 

E tînăra smintită, e Maimuna, 
Lipsită de orice scînteie-a minţii l 
Dar tatăl, curajos întotdeauna, 
E socotit cu darul chibzuinţei. 

Priviţi-l, dar, mergînd cu-o faclă-nmînăt 
Ferit e, - astfel, de glodul de pe stradă, 
De pulberea şi-a căilor ţarină 
Şi-alunecuşu-n care n-o să cadă ! 

După aceea, purtă to ţul spadei înainta, îl legă la 
ochi pe medic şi, trăgînd spada, îi zise regelu i : 

— Cu îngăduinţa ta ! 
Dar medicul continuă să plîngă şi să spună r e -

gelui : 
— Cruţă-mă, şi Allah te va cruţa : nu mă ucide, 

căci altfel Allah te va ucide ! 
Şi recită versurile poetului : 

Am sfătuit, dar făr' de reuşită, 
Căci sfatul proştilor avu izbîndă ! 
Urmarea ? Un dispreţ ce stă la pîndă. 
De voi trăi, să fie auzită : 

Mai fac-o cine-o vrea, cu dragi cuvinte t 
•• Şi pilda mea, de-o fi să-mi vină -moartea, 

Te-o-mpinge,-ntr-un prilej ce-l va da soariea, 
Să pui o strajă limbii mai-nainte. 

Apoi spuse regelui j 
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— Aceasta mi-e răsplata ? Văd că mă cinsteşti 
precum a făcut un crocodil... 

Atunci regele grăi: 
— Dar care e povestea cu crocodilul ? 
Iar medicul zise : 
— Vai ! mi-e cu neputinţă să ţi-o istorisesc cîtă 

vreme mă aflu în starea asta. Ah, Allah te aibă în 
pază ! cruţă-mă, şi Allah te va cruţa pe tine ! 

Apoi începu să verse şiroaie de lacrimi. 
Atunci cîţiva dintre aleşii regelui se ridicară şi 

spuseră : 
— O, rege, îndură-te pentru noi de sîngele 

acestui medic, căci nu l-am văzut niciodată gre-
şind faţă de tine ; dimpotrivă, l-am văzut mîntu-
indu-te de boala care i-a răzbit pe toţi medicii şi 
cărturarii! 

Regele le răspunse : 
— Voi nu cunoaşteţi pricina osîndai la moarte 

a acestui medic : dacă l-aş cruţa, aş fi pierdut fără 
putinţă de scăpare, căci acela care m-a mîntuit de 
boală, făeîndu-mă să ţin un lucru în mînă, va 
putea lesne să mă ucidă dîndu-mi ceva să • miros. 
Ci tare mi-e frică să nu mă ucidă spre a pune 
mîna pe preţul tocmit pentru răpunerea mea : căci 
e cu putinţă să fie o iscoadă care n-a venit aici 
decît spre a mă ucide. Aşadar moartea lui e de 
mare, trebuinţă. După care voi fi fără teamă în 
ceea ce mă priveşte ! 

Atunci medicul spuse : 
— Cruţă-mă, ca să te cruţe şi AUah, şi nu mă 

ucide, căci altfel, Allah te va ucide ! 
Dar, o, tu, efritule ! cînd medicul se dumiri că 

regele vrea să-1 ucidă fără îndurare, îi grăi : 

63 



— O, rege î dacă moartea mea este într-adevăr 
de mare trebuinţă, îngăduie-mi o păsuire, ca să 
cobor pînă acasă la mine, să mă descotorosesc de 
toate, să las vorbă rudelor şi vecinilor să se îngri-
jească de înmormîntarea mea şi mai ales ca să le 
dau în dar cărţile mele de medicină. De altmin-
teri, am o carte care este într-adevăr extrasul ex-
traselor şi cea mai rară dintre eele rare, pe care 
vreau să ţi-o dăruiesc ca să o păstreei, cu grijă în 
dulapul tău. \ 

Atunci regele îl întrebă pe medic I 
— Şi care-i această carte ? " 
El îi răspunse : 
— Ea cuprinde lucruri de nepreţuit, şi cea mai 

măruntă dintre tainele pe care le dezvăluie este 
aceasta: Dacă îmi tai capul, deschide cartea şi 
numără trei file, întorcîndu-le, citeşte pa urmă trei 
şire din pagina din stînga şi atunci capul tăiat îţi 
va vorbi şi îţi va răspunde la toate întrebările ce 
i le vei pune ! 

La aceste vorbe, regele se minună nespus, se în-
fiora de bucurie şi tulburare, şi spuse : 

— O, medicule !... Chiar dacă ţi-aş tăia capul, 
tot vei vorbi ? 

Ei răspunse : 
— Da, într-adevăr, o, rege ! chiar aşa este : un 

lucru minunat de tot. 
Atunci ragele îi îngădui să plece, dar între pă-

zitori ; şi medicul coborî la el acasă, îşi încheie 
treburile din ziua aceea, şi la fel pe cele de a dotia 
zi. Apoi se întoarse la divan, şi veniră emirii; vizi-
rii, curtenii, navabii1, şi toate căpeteniile împără-
ţiei, şi divanul se preschimbă parcă într-o grădină 

1 Navab — locotenent regal. 
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înflorită. Atunci medicul intră în divan şi rămase 
în picioare dinaintea regelui, ţinînd în mînă o 
carte foarte veche şi o cutiuţă de alifia, conţinînd 
un praf. Apoi se aşeză şi ceru : 

—• Să mi se aducă o tipsie : 
îi aduseră o tipsie. Vărsă praful şl—1 întinse pe 

toată faţa ei. Apoi grăi : 
— O, rege ! ia această carte, dar nu te sluji de 

ea înainte de a-mi tăia capul. După ce mi-1 vei fi 
tăiat, aşază-1 pe tipsia aceasta şi dă poruncă să-1 
apese peste acest praf ca să oprească sîngele, apoi 
deschide cartea ! 

Ci, regele, în graba lui, nici nu-1 mai asculta; 
luă cartea şi o deschise, dar găsi foile lipite unele 
de altele. Atunci îşi duse degetul la gură, îl umezi 
cu scuipat şi izbuti să întoarcă prima foaîe. Şi 
făcu la fel pentru a doua şi a treia foaie, şi de 
fiecare dată foile nu se desfăceau decît tare ane-
voie, în acest chip dezlipi şase foi, încercă să ci-
tească, dar nu dădu de urma nici unui: fel de scri-
soare. Şi regele zise : 

— O, medieule, dar nu-i scris nimic ! 
Medicul răspunse : 
-— întoarce mai departe în acelaşi fel: 
Şi regele continuă să întoarcă foile mai departe. 

Dar abia se scurseră cîteva clipe, că otrava stră-
bătu prin tot trupul regelui, chiar în clipa şi în 
ceasul acela : căci cartea era otrăvită. Şi atunci 
regele se prăvăli în spasme cumplite şi. strigă : 

— Otrava mă răpune ! 
Şi în acest timp, medicul Ruian începu să alcă-

tuiască versuri, zicînd : 
Judecători! Au judecat, dar peste 
Ce-i drept trecînd, sjidînd dreptatea toată J 



Şi totuşi, Doamne, care vezi aceste, 
Dreptatea vine, toţi aşa socoală l 

Acum, la rînd, sînt judecaţi l Cruţare 
E doar pentru cei buni, cu cinstea-ntreagâ; 
Pe ei i-apasă soarta — înţeleagă
C-au asuprit şi-i frîng cercări amare. 

Ajunseră, dar, ţintă de ocară, 
De silă pentru trecători! E-o lege ! 
Răsplata după cum ţi-i fapta, dară 1 
Ursitei dat îi este să se-nchege ! 

Şi tocmai cînd medicul Ruian sfîrşea de-recitat 
versurile, regele căzu mort. 

Ci, acum află, o, tu, efritule ! că dacă regele 
lunan l-ar fi cruţat pe medicul Ruian, Allah l-ar 
fi cruţat la rîndul său. Dar el s-a împotrivit şi 
şi-a hotărît pieirea. 

Şi tu, o, efritule, dacă ai fi voit să mă cruţi, 
Allah te-ar fi cruţat! 

în această clipă a povestirii, Şahrazada văzu lucirea 
dimineţii şi se opri discret. Şi sora ei Doniazada îi spuse : 

— Cît de dulci sînt cuvintele ta le! 
Ea răspunse : 
— Dar ce sînt toate acestea pe lîngă cele ce vă voi po-

vesti în noaptea viitoare, dacă voi mai fi în viaţă şi dacă 
regele va binevoi să mă cru ţe! 

Şi petrecură noaptea aceea într-o neştirbită fericire şi 
în desfătare pînă dimineaţa. Apoi regele urcă la divan. 
Şi cînd ridică divanul, se întoarse în palat şi se adună 
cu ai sâi, 
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Cînd se lăsă a şasea noapte 

Şahrazada zise: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că atunci cînd 
pescarul îi spuse efritului : „Dacă ai fi voit să mă 
cruţi ş ieu te-aş fi cru ţat ; dar nu n-ai voit decît 
moartea mea, şi eu te voi face să mori întemni ţat 
în acest vas şi te voi arunca în mare", atunci efritul 
strigă : 

— Pe Allah ! o, pescarule, să nu faci asta ! Şi, 
cruţă-mă cu mărinimie, fără să mă dojeneşti prea 
mult pentru fapta mea, căci dacă eu am fost nele-
giuit, fii tu binefăcător ; şi proverbele cunoscute 
zic : „O, tu, care faci bine celui ce-ţi face rău, iartă 
pe deplin fărădelegea răufăcătorului !" Şi tu, o, 
pescarule, nu îmi face aşa cum a făcut Umama cu 
Atika ! v 

Pescarul grăi : 
— Şi cum a fost întîmplarea lor ? 
Efritul răspunse : 
— Nu-i vreme de povestit, acum cînd sînt în-

temni ţat ; cînd îmi vei da drumul îţi voi istorisi 
întîmplarea lor ! 

Pescarul zise : 
— O, nu ! trebuie neapărat să te arunc în mare, 

să nu- ţ i rămînă vreo cale de-a ieşi din ea ! Cînd 
te rugam fierbinte şi-ţi ceream ajutorul, tu nu-mi 
doreai decît moartea, fără ca eu să fi săvîrşit vreo 
greşeală faţă de tine sau vreo josnicie oarecare ; 
şi nii ţ i-am făcut decît bine, căci te-am slobozit 
din temniţă . Dar cînd te-ai purtat aşa ou mine, 
am înţeles că erai un soi rău din firea ta. Ci află 
că te voi arunca în mare şi voi înştiinţa despre 
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faptele tale pe oricine ar încerca să te scoată, şi el 
te va arunca înapoi, pentru a doua oară, şi atunci 
vei zăbovi în marea aceasta pînă la sfîrşitul vre-
murilor oa să guşti toate soiurile de cazne I. 

Efritul îi răspunse : 
•— Slobozeşte-mă, căci acum e ceasul potrivit 

să-ţi istorisesc povestea. De altminteri, îţi făgă-
duiesc ca nu-ţi voi mai face niciodată vreun rău/ ci 
îţi voi fi de mare folos într-o treabă care te va îm-
bogăţi pe veci. 

Atunci pescarul luă în seamă această făgăduială 
că, dacă-1 va slobozi, efritul nu-i va mai face nici-
odată vreun rău, ci îl va răsplăti, slujindu-1. Apoi, 
după ce se încredinţa cu tărie de credinţa şi de 
făgăduială lui, şi după ce îl făcu să se lege ou 
jurămînt pe numele lui Allah atotputernicul, pes-
carul deschise vasul. Atunci fumul începu să urce 
pînă ieşi eu totul; şi se prefăcu într-un efrit în-
fricoşător de urît la chip. Efritul izbi vasul cu 
piciorul şi-1 azvîrli în mare. Cînd pescarul văzu 
vasul luînd drumul mării, nu mai avu nici o umbră 
de îndoială că pieirea lui era apropiată, se udă în 
veşminte şi murmură : „Asta nu-i semn bun !" 

Apoi încerca să prindă curaj şi grăi : 
— O, efritule, Allah preaînaltul a -zis : .„Aveţi 

datoria să vă ţineţi jurămîntul, căci vi se va cere 
socoteală !" Ci tu mi-ai făgăduit şi mi-ai jurat că 
nu mă vei trăda. Dacă totuşi mă vei trăda, Allah 
te va pedepsi, căci el ţine mult la porunca lui, şi 
dacă e răbdător, nu e şi uituc ; şi ţi-am spus ceea 
ce i-a grăit medicul Ruian regelui Iunan : „Cru-
ţă-mă şi Allah te va cruţa pe tine !" 

La aceste cuvinte, efritul izbucni în rîs, păşi 
înaintea lui şi-i spuse : 

— O, pesoarule, urmeazâ-mă ! 
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Şi pescarul • porni în urma lui, fără să prea 
creadă în scăpare, şi astfel ieşiră departe de oraş 
şi îl pierdură din vedere, şi urcară pe un munte, 
şi coborîră într-un loc larg şi singuratic, în mijlo-
cul căruia se afla un lac. Atunci efritul se opri, 
îi porunci pescarului să-şi arunce năvodul şi să 
pescuiască ; şi pescarul privi în' apă şi văzu peşti 
albi şi peşti roşii, albaştri şi galbeni. La această 
privelişte, pescarul se minună ; apoi îşi aruncă 
năvodul şi, trăgîndu-1, văzu în el patru peşti, 
fiecare de altă culoare. Şi, la vederea lor se bucură, 
iar efritul îi spuse : 

— Mergi şi du peştii aceştia la sultan, iar el în 
schimb te va înavuţi. Şi acum, pe Allah ! pr i-
meşte rugămintea mea de iertare, căci am uitat 
datinele bune de atîta vreme de cînd mă aflu în 
fundul mării, de acum mai bine de o mie opt sute 
de ani, de cînd n-am mai văzut lumea de pe faţa 
pămîntului ! Cit despre tine, vei veni , în toate 
zilele să pescuieşti aici, dar numai eîte o singură 
dată ! Şi acum, fie ca Allah să te aibă în paza sa ! 

Şi acestea fiind zise, efritul izbi cu amîndouă 
picioarele în pămînt, acesta se deschise şi-1 înghiţi. 

Atunci pescarul se întoarse în oraş uimit la 
culme de cele ce văzuse şi se întîmplaseră cu efri-
tul ; apoi luă peştii şi îi duse acasă ; după aceea, 
luînd o oală de lut ars, o umplu cu apă şi puse 
înlăuntru peştii, care începură să se zbată în apa 
din oală. Apoi, ridicînd oala şi punînd-o pe cap, 
se îndreptă spre palatul regelui, aşa cum îl sfătuise 
efritul. Cînd pescarul urcă la rege şi-i dădu peştii, 
regele se minună tare la vederea peştilor aduşi, 
căci nu mai văzuse niciodată alţii asemănători şi 
de acelaşi preţ, şi-i zise : 

— Să fie daţi peştii aceştia negresei noastre, 
bucătă 'reasa ! 

9 — Cartea celor o mie şi una de nopţi 



Această sclavă îi fusese trimisă în dar numai de 
trei zile de regele rumilor, şi nici nu avuseseră 
timp să-i pună la încercare măiestria în ale găti-
tului. De aceea, vizirul îi de te poruncă să prăjească 
peştii, zicîndu-i : 

— O, preabună negresă, regele m-a trimis să-ţi 
spun aşa : „Nu te' păstrez ca pe o comoară, o, tu 
picătura ochiului meu, decît numai pentru zile 
mari !" Ci arată-ne astăzi dovada măiestriei tale 
la gătit şi bunătatea bucatelor tale, căci sultanul a 
primit chiar acum un om aducător de daruri ! 

Zicîndu-i aşa, vizirul plecă, după ce-i dădu toate 
îndrumările ; şi regele îi porunci să-i dea pesca-
rului patru sute de dinari. După ce vizirul îi dădu 
banii, pescarul îi puse în pulpana mantiei şi se 
întoarse acasă, la soţia lui, voios şi mulţumit. 

lată tot ce aveam de istorisit despre pescar ! 
Cît despre negresă, ea luă peştii, îi curaţi şi-i 

rîndui în tigaie, apoi îi lăsă să se prăjească bine 
pe o parte şi după aceea îi întoarse pe cealaltă 
parte. Dar deodată peretele bucătăriei se între-
deschise şi făcu loc să intre o fată înaltă de statură, 
cu obrajii plini şi netezi, cu însuşiri desăvîrşite, 
cu pleoapele cănite cu kohl negru, cu chipul dră-
gălaş, cu trupul graţios aplecat ; avea pe cap o 
eşarfă de mătase albastră, cercei în urechi, brăţări 
la încheieturile mîinilor, şi în degete'inele cu pietre 
preţioase ; şi ţinea în mîhă o nuia de bambus. Se 
apropie şi, vîrîndu-şi nuiaua în tigaie, zise : 

— O, peştilor, vă mai ţineţi făgăduiala ? 
La această privelişte, sclava căzu în nesimţire ; 

şi fata repetă a doua şi a treia oară întrebarea. 
Atunci toţi peştii ridicară capul din tigaie şi 
strigară : t 

— Ah, da ! Ah, da ! 
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Apoi murmurară în cor această strofă : ' 
Te-ntorci cumva din cale, la fel şi noi, îndată; 
iţi împlineşti cuvîntul, şi noi l-om împlini. 
Să scapi încerci zadarnic, căci nu vom conteni —-
Aşa că trebui-va s-arăţi ce vrei odată ! 

La aceste cuvinte fata răsturnă tigaia şi ieşi tot 
pe unde intrase, iar peretele bucătăriei se închise 
la loc. Cînd sclava se trezi din nesimţire, văzu că 
cei patru peşti arseseră şi se făcuseră scrum negru, 
şi îşi zise în sine : „Bieţii peşti ! Bieţii peşti ! Şi 
pe cînd se jeluia aşa, iată că vizirul se ivi îa 
spatele ei, şi-i spuse : 

— Du peştii la sultan ! 
Sclava se puse pe plîns şi-i povesti întîmplarea, 

iar vizirul rămase foarte mirat şi rosti : 
•—• Asta-i într-adevăr o istorie nespus de ciudată ! 
Şi trimise în căutarea pescarului şi, odată acesta 

adus, îi porunci: 
-— Trebuie neapărat să te întorci cu patru peşti 

asemănători cu cei pe care i-ai adus întîia oară ! 
Şi pescarul se îndreptă spre eleşteu, aruncă nă-

vodul şi-1 trase cu patru peşti pe care-i luă şi-i 
aduse vizirului. Şi vizirul intră să-i dea negre.sei, 
zicîndu-i : 

— Scoală-te şi prăjeşte-i de faţă cu mine, ca să 
văd ce-i cu toată istoria asta ! 

Şi negresa se sculă, pregăti peştii şi-i puse în 
tigaie pe foc. Dar abia se scurseră cîteva clipe şi 
iată că peretele se crăpă şi se ivi fata îmbrăcată 
în aceleaşi veşminte şi tot cu nuiaua în mînă. 
Ea vîrî nuiaua în tigaie şi rosti : 

— O, peştilor, o, peştilor ! Oare vă ţineţi mereu 
vechea voastră făgăduială ? 
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Iar peştii ridicară cu toţii capul şi intonară în 
cor strofa aceasta : 

Te-ntorci cumva din cale, la fel şi noi, îndată; 
Iţi ţii tu jurămîntul, şi noi vom şti să-l ţinem. 
Dar dacă invoiala-ţi dezici, noi ne aţinem 
Striglnd, şi căpâta^-vom despăgubire-odată ! 

în clipa aceea, Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa, şi 
conteni cuvintele îngăduite. 

Cînd se lăsă a şaptea noapte 

Ea zise: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că atunci cînd 
peştii' începură să vorbească, fata răsturnă tigaia 
cu nuiaua şi ieşi tot pe unde intrase, iar peretele 
se închise la loc. Atunci vizirul se ridică şi spuse : 

— Iată o întîmplare pe care nu pot ş-o ţin 
ascunsă regelui. 

Apoi se duse la rege şi-i povesti cele ce se petre-
cuseră chiar în faţa lui. Iar regele grăi : 

— Vreau să văd chiar cu ochii mei ! 
Şi trimise în căutarea pescarului, şi-i porunci 

să se întoarcă cu patru peşti asemănători' cu cei 
dintîi şi-i dădu în acest scop un răgaz de trei zile. 
Dar pescarul se întoarse degrabă la eleşteu şi aduse 
peste puţină. vreme patru peşti. Regele porunci 
să i se dea patru sute de dinari ;. şi, întorcîndu-se 
spre vizir, îi spusa : 

— Găteşte tu însuţi, sub ochii mei, peştii 
aceştia ! 

Şi vizirul răspunse : 
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— îndeplinesc porunca ta şi mă supun ! 
Atunci porunci să se aducă tigaia dinaintea re -

gelui şi puse în ea peştii să se prăjească după ce-i 
curăţă bine ; apoi, odată prăjiţi pe-o parte, îi în-
toarse ;pe cealaltă parte. Şi deodată peretele bu-
cătăriei se despică în două şi se ivi un negru, 
asemănător 'unui bivol ca toţi bivolii, sau ca un 
uriaş din seminţia lui Had ; şi ţinea în mînă o 
ramură , verde ; şi rosti cu un glas răspicat şi în -
fricoşător : 

— Peştilor, o, peştilor ! vă ţineţi mereu de 
vechea voastră făgăduială ? 

Şi peştii ridicară capul din tigaie şi strigară : 
— Da, desigur ! Da, desigur.! 
Şi murmurară în cor aceste versuri : 

Te-ntorci-napoi din cale, la fel şi noi, îndată; 
îţi împlineşti cuvîntul, şi noi l-om împlini. 
Par dacă împotrivă te-arăţi, te-om ciocăni 
Atît, că trebui-va s-arăţi ce vrei, odată ! 

Apoi negrul se apropie de tigaie, o răsturnă cu 
ramura, şi peştii arseră şi se făcură scrum negru.-
După aceea negrul plecă prin acelaşi loc pe unde 
intrase. Cînd dispăru din ochii lor, regele spuse : 

— Iată o întâmplare pe care într-adevăr nu pu-
tem s-o trecem sub tăcere. De altminteri, nu-i nici 
o îndoială că peştii aceştia trebuie să aibă o poveste 
tare ciudată. 

Porunci atunci să fie adus pescarul şi, odată 
sosit, îl întrebă : 

•— De unde ai prins peştii aceştia ? 
Pescarul răspunse : 
— Dintr-un eleşteu aşezat între patrii dealuri, 

dincolo de muntele ce se înalţă deasupra oraşului ! 
Regele se întoarse către pescar şi iar îl Întrebă : 
— Cîte zile îţi trebuie ca să ajungi acolo ? 

73 



El răspunse : 
— O, mărite sultan, abia dacă trebuie o jumătate 

de ceas ! 
Şi sultanul rămase tare mirat şi porunci străje-

rilor să-1 însoţească pe pescar chiar în clipa aceea. 
Iar pescarul, tare nedumerit, începu în taină să-1 
blesteme pe efrit. Şi regele şi toţi ceilalţi porniră, 
urcară un munte, apoi eoborîră într-un cîmp larg 
şi singuratic pe care în viaţa lor nu-1 văzuseră 
mai înainte. Şi sultanul şi oştenii se mirară de 
această întindere pustie, aşezată între patru munţi, 
şi de acest eleşteu în care zburdau peşti de patru 
culori deosebite : roşu, alb, galben şi albastru. 
Şi regele se opri şi le grăi oştenilor şi celor care 
erau de faţă : 

— Este vreunul dintre voi care să mai fi văzut 
vreodată acest lac aici? 

Ei răspunseră cu toţii într-un glas : 
— O, nu ! • • 
Şi regele adaugă : 
•—• Pe Allah ! nu mă voi întoarce nici mort în 

oraş şi nu mă voi aşeza nici mort pe tronul re-
gatului meu înainte de a afla adevărul despre 
acest lac şi despre peştii lui ! 

Şi porunci ostaşilor să împresoare munţii ; şi 
ostaşii o făcură. Atunci regele îl chemă pe vizir. 
Ci vizirul era un cărturar, om înţelept, plin de 
elocinţă şi iscusit în toate ştiinţele. Cînd se înfă-
ţişă dinaintea regelui, acesta îi spuse : 

— Am de gînd să fac un lucru şi vreau mai 
întîi să ţi-1 împărtăşesc : m-arri gîndit să rămîn 
cu desăvîrşire singur la noapte şi să caut să dezleg 
taina acestui lac şi a peştilor. Aşadar tu vei sta 
la uşa cortului meu şi le vei spune emirilor, vizi-

| rilor şi curtenilor : „Sultanul nu se simte bine şi 
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mi-a dat poruncă să nu las pe nimeni să intre la 
el !" Şi nu vei destăinui nimănui gîndul meu ! 

Şi, astfel, vizirul nu putu să nu se ' supună . 
Atunci regele se deghiza, îşi încinse sabia şi se 
strecură departe de însoţitorii lui, fără să fie 
văzut. Şi se aşternu la drum toată noaptea, pînă 
dimineaţa, fără popas, pînă la ceasul cînd căldura 
prea dogoritoare îl sili să se odihnească. După 
aceea porni din nou la drum, neîntrerupt, cît fu 
ziua de mare, şi în a doua noapte pînă dimineaţa. 
Şi iată că văzu în depărtare ceva negricios ; se 
bucură şi îşi zise : „Poate că voi găsi acolo pe 
cineva care să-mi istorisească povestea" lacului şi 
a peştilor !" Apropiindu-se de acea negreaţă, văzu 
că era un palat zidit în întregime din pietre negre, 
întărit eu brîie late de fier, şi văzu că poarta avea 
un canat deschis şi celălalt închis. Se bucură şi, 
oprindu-se la poartă, bătu încet ; dar, neauzind nici 
un răspuns, bă tu a doua oară şi a treia oară ; apoi, 
neprimind răspuns, bătu a patra oară, însă mai 
cu putere : şi nimeni nu-i răspunse. Atunci el îşi 
zise.: „Nu mai rămîne nici o îndoială, palatul 
acesta este părăsit". Şi, luîndu-şi inima-n dinţi, 
pă trunse prin poarta palatului şi ajunse într-un 
coridor. Acolo strigă în gura mare : 

— O, stăpîni ai palatului, sînt un străin, un t re -
cător pe drum, şi vă cer puţină merinde pentru 
călătorie ! 

Apoi repetă cererea a doua oară şi a treia oară ; 
dar, neprimind răspuns, îşi întări firea şi pă trunse 
pe coridor pînă în mijlocul palatului. Şi nu întîlni 
acolo pe nimeni. Dar văzu că întreg palatul era 
bogat aş ternut cu tapiţerii, şi că în mijlocul curţii 
interioare se afla un bazin străjuit de patru lei 
din aur roşu, care slobozeau din gura lor o apă 
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ca din mărgăritare sclipitoare şi. nestemate.; de 
jur-împrejur zburdau nenumărate păsări care nu 
puteau, să zboare afară din palat, fiind împiedicate 
de o plasă mare întinsă peste palat. Şi regele se 
minună de toate acestea^ dar se mâhni mai tace 
că nu putea afla pe. nimeni care să-i dezvăluie, 
în sfîrşit, taina lacului, a peştilor, a. munţilor şi 
a palatului. Se aşeză între cele două uşi, cugetînd 
adînc la. toate acestea. Dar deodată auzi un< geamăt 
uşor, care venea ca dintr-o inimă tristă, şi auzi 
o voce lină cîntînd încetişor aceste versuri : 

Ah ! n-a fost cu putinţă, dureri! să vă ţin tainic, 
Şi chinu-mi dj,n iubire cu toţi îl ştiu. Acum 
In ochii rrtei nu vine, vai! somnul nicidecum, 
Şi, noaptea, albă toată, -n nesomn, mi-e gîndul 

tainic. 

Ah, dragostea! Venit-a de glasul meu chemată, 
Acum gîndirea-mi însă-i de chinuri săgetată ! 

De laşi să gust chiar tihna, oh, Milă ! un adaos: 
Tu, mai ales, nu merge s-o vezi pe ea, ce-mi e 
întregul suflet, nu-i da şi ei să sufere, 
Căci ea mi-i mîngîierea, la chin si griji repaos ! 

Cînd regele auzi această jelanie murmurată, se 
sculă şi se îndreptă în partea de unde o auzea 
venind. Găsi o uşă peste care cădea o perdea. 
Ridică perdeaua, şi, într-o sală mare, văzu un 
tînăr şezînd pe un pat mare, îmalt de im cot. Era 
•un tînăr frumos cu trupul mlădios,. înzestrat cu 
un glas. catifelat şi limpede ; fruntea. îi era ca o 
floare, obrajii ca trandafirul; şi, în: mijlocul unuia 
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din obraji' mijea o aluniţă ca. un bob de chihlim-
bar negru. Poetul spune despre el : 

E băieţaşul dulce şi zvelt! Ce păr ! Să juri 
Că-i tnurga, şi că face să vină noaptea. Frunte : 
Lumină albă, care alungă bezne crunte. 
Ţi-s ochii-n sărbătoare privind asemeni nuri. 

Şi-l poţi cunoaşte dintre băieţi — să nu-l deochi! — 
Căci are-o aluniţă, atit, o, zodiece ! 
E pe obrazul rumen, ce rozele întrece, 
Şi potrivită tocmai acolo, sub un ochi. 

La vederea lui, regele se bucură şi-i zise : 
— Pace ţie ! 
Şi tînărul continuă să stea pe pat, înveşmîntat 

în mantia lui de mătase brodată cu fir de aur ; însă, 
vădind în glas tristeţea ce se răspîndea din toată 
fiinţa lui, el întoarse regelui salutul şi-i zise : 

—- O, mărite domn, iartă-mă că nu m-am r i -
dicat ! 

Iar regele îi spuse : 
— O, tinere, lămureşte-mă în privinţa poveştii 

lacului şi a peştilor săi coloraţi, şi, de asemeni, 
asupra acestui palat, şi a singurătăţii tale, şi a pr i-
cinii lacrimilor tale ! 

La aceste cuvinte, tînărul vărsă alt şiroi de la-
crimi, care i se prelinse de-a lungul obrajilor, şi 
regele se minună şi grăi : 
. — O, tinere, ce te face oare să plîngi ? 

Şi tînărul răspunse : 
— Cujm să nu plîng, devreme ce mă aflu în 

starea aceasta ? 
Şi tînărul întinse mîna spre pulpanele lungi ale 

mantiei sale şi le ridică. Atunci regele văzu că toată 
jumă tatea de jos a trupului acelui tînăr era din 
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marmură, şi că numai cealaltă jumătate, de la buric 
pînă la părul de pe cap, era de om. Şi tînărul îi 
spuse regelui : 

— Află, mărite domn, că povestea peştilor este 
stranie, şi de-ar fi scrisă cu acul pe colţul lăuntric 
al ochiului ca să fie văzută de toţi, ar fi o învăţă-
tură pentru cititorul pliri de luare aminte ! 

Şi tînărul istorisi aşa : 

POVESTEA TINARULUI FERMECAT ŞI A PEŞTILOR 

Află aşadar, mărite domn, că tatăl meu era re-
gele acestui oraş. Numele lui era Mahmud, şi stă-
pînea Insulele Negre şi aceşti patru munţi. Tatăl 
meu domni şaptezeci de ani, după care se stinse 
din mila celui îndurător. După moartea lui, am 
preluat sultanatul şi mă căsătorii cu fiica unchiu-
lui meu. Ea mă iubea cu o dragoste atît de nă-
valnică încît dacă, din întîmplare, mă aflam de-
parte de ea, nu mînca şi nu bea pînă nu mă 
revedea. Şi rămase sub ocrotirea mea vreme de 
cinci ani, pînă cînd într-o zi merse, la hammam 
după ce poruncise bucătarului să ne pregătească 
bucatele pentru cină. Şi eu intrai în palat şi adormii 
în locul unde dormem de obicei, şi poruncii la 
două dintre sclavele mele să-mi facă vînt cu un 
evantai. Atunci una se aşeză la căpătîiul meu şi 
cealaltă la picioare. Dar mi se sperie somnul, gîn-
dindu-mă că soţia lipsea, şi nici un pic de somn 
nu se lipi de mine : căci, chiar dacă ochiul mi se 
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închidea, sufletul îmi rămînea treaz-! Atunci o 
auzii pe sclava care stătea la căpătîiul meu zicînd 
celei care stătea la picioare : 

— O, Massauda, de ce tinereţe nefericită are 
parte stăpînui nostru ! Şi ce nenorocire pentru el 
că o are de soţie pe stăpîna noastră, o nelegiuită 
şi o ucigaşă ! 

Şi cealaltă răspunse : 
— Fie ca Allah să le blesteme pe femeila desfrî-

nate ! C^ci această fată din flori unde ar mai putea 
întîlni un bărbat cu o fire atît de bună ca a stă-
pînului nostru, ea care îşi petrece fiecare noapte 
în alt pat ! 

Şi sclava care stătea la căpătîiul meu răspunse : 
•— într-adevăr, stăpînui nostru trebuie să fie 

tare nepăsător dacă nu bagă de loc de seamă fap-
tele acestei femei ! 

Şi cealaltă zise : 
— Dar, ce tot îndrugi tu ? Poate oare stăpînui 

nostru sa bănuiască măcar ce face ea ? Sau crezi 
că ea îl lasă să trăiască şi să se mişte slobod ? 
Află că nelegiuita asta amestecă întotdeauna ceva 
în cupa pe care o bea stăpînui nostru în fiecare 
noapte, înainte de-a adormi ; îi pune ban j 1 , şi el 
cade într-un somn adînc. în starea aceasta, el nu 
poate şti ce se întîmplă, nici unde merge ea şi nici 
ce face. Şi după ce-i dă să bea banjul, ea se îm-
bracă şi pleacă, lăsîndu-1 singur, şi lipseşte de 
acasă pînă dimineaţa. Cînd se întoarce, îi aprinde 
sub nas ceva ce-i dă să miroase, şi el atunci se 
trezeşte din somn. 

1 Banj (bang) însemna, la vechii arabi, extras de măse-
lariţă sau orice alt soporific extras din plante. 

79 



Cînd auzii, o, stăpîne, vorbele sclavelor, lumina, 
din ochii mei se preschimbă în beznă. Şi îmi părea 
că timpul zăboveşte prea mult pînă să văd apro-
pierea nopţii, ca să fiu din nou împreună cu fiica 
unchiului meu. în cele din urmă ea se întoarse de 
la hammam. Atunci întinserăm masa şi mîncarăm 
vreme de un ceas, servindu-ne, ca de obicei, unul 
pe altul cu băutură . După care, cerui vinul pe 
care-1 beam în fiecare noapte înainte de culcare, 
şi ea îmi întinse cupa. Dar mă ferii s-o beau ; mă 
prefăcui doar că o duc la buze, ca de obicei, şi o 
vărsai iute în cuta din partea de sus a mantiei 
mele. Şi chiar în ceasul şi în clipa aceea mă în-
tinsei pe pat, prefăcîndu-mă că dorm. Şi atunci 
ea zise : 

— Dormi ! şi facă-se să nu te mai trezeşti în 
veci ! Cît despre mine, pe Allah, te urăsc, şi-ţi 
urăsc pînă si chipul zugrăvit ; şi sufletul mi-e sătul 
de apropierea ta ! 

Apoi se sculă, îmbrăcă cele mai frumoase veş-
minte, se parfumă, se încinse cu o sabie, deschise 
uşa palatului şi ieşi. Mă sculai şi eu şi o urmării 
pînă ce ieşi din palat. Străbătu pe rînd fiecare suk 
din oraş şi, în cele din urmă, ajunse la porţile ora-
şului. Grăi către porţi, într-o limbă din care nu 
înţelesei nimic, zăvoarele căzură, porţile se des-
chiseră, şi părăsi oraşul. Mersei mai departe, tot 
în urma ei, fără să mă zărească, pînă cînd ajun'se 
la movilele ridicate din îngrămădirea gunoaielor şi 
la o cetăţuie încununată de o cupolă clădită din 
lut ars : intră pe poartă, iar eu mă urcai pe terasa 
cupolei şi mă pusei să pîndesc de acolo, de sus. Şi 
iat-o intrînd la un negru tuciuriu, care avea buza 
de deasupra ca şi capacul unei oale, iar buza de 
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dedesubt- chiar ca oala ; ş i aceste două buze spîn-
zurau.atSt de jos, încît puteau alege pietrele din 
nisip. Ş i era putrezit de: beteşuguri, şi zăcea întins 
pe.oi.mînă de paie de trestie de zahăr. La vederea 
lui, fîica, unchiului. meu- sărută pămîntul din faţa 
mîinilor sale, iar el ridică spre ea capul "şi-i zise : 

— Vai ţie ! De ce ai întîrziat pînă la această oră ? 
I-am poftit pe negri;. care s-au pus pe băut de vin 
şi s-au amestecat cu ibovnicele lor. Cît despre 
mine, n-am-, voit nici într-un chip să beau, din 
pricina ta. 

Ea rosti : 
— O, stăpîne şi comoara inimii mele ! oare nu 

ştii că sînt măritată cu fiul unchiului meu, şi că-i 
urăsc pînă şi chipul zugrăvit, şi că mi-i silă să stau 
cu el ? De altminteri, dacă nu mi-ar fi fost teamă
că te văd. şi pe tine zdrobit, demult aş fi nimicit 
oraşul din temelii şi: aş fi făcut ca doar ţipătul 
bufniţei şi croncănitul corbului să se mai audă ; 
şi aş fi strămutat pietrele ruinelor pînă dincolo 
de muntele Caucaz ! 

Negrul îi răspunse : 
— Minţi, o, desfrînato ! Ci eu jur pe cinstea şi 

pe însuşirile bărbăteşti ale negrilor, şi pe seminţia 
noastră de oameni ne ţărmurit mai presus ca aceea 
a albilor că, mcepînd de astăzi, dacă vei mai în-
tîrzia aşa, mă voi lepăda de prietenia ta şi nu-mi 
voi mai apropia trupul de trupul tău ! O, trădă-
toare vicleană ! tu n-ai întârziat atît decî-t că ţi-ai 
astîmpărat aiurea poftele de femeie, o, putrezi-
ciune, o, cea mai josnică dintre femeile albe ! 

Apoi o luă sub el. Şi se întîmplă între ei ceea 
ce se întîmplă. 

Aşa povestea prinţul grăind regelui. Şi urmă : 
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Cînd auzii aceste vorbe şi văzui cu ochii mei 
ceea ce se petrecu mai pe urmă între ei, lumea se 
întunecă înaintea feţei mele şi nu mai ştiui unde 
mă aflu. Apoi fiica unchiului meu începu să plîngă 
şi să se jeluiască umilă în braţele negrului, şi-i 
spunea : 

— O, iubitul meu, o, rodul inimii mele, eu nu 
te am decît pe tine ! Dacă mă izgoneşti, va fi vai 
de mine ! O, scumpul meu, o, lumina ochilor mei ! 

Şi nu conteni să plîngă şi să se roage de el pînă 
o iertă. Atunci se arătă deplin fericită, se ridică 
în picioare, se dezbrăcă de toate veşmintele, rămase 
cu desăvîrşire goală, şi spuse : 

-— O, stăpîne, oare ţi-a mai rămas ceva ca să-ţi 
saturi roaba ? 

Şi negrul îi răspunse : 
— Ridică de pe oală capacul şi vei găsi acolo 

o tocană din oase de şoarece, pe care o vei mînca 
pînă ce nu va mai rămîne nimic ; apoi ia cana aceea 
şi în ea vei afla buză * din care vei bea ! 

Şi ea se sculă, mîncă, bău şi se spălă pe mîini ; 
apoi se întoarse şi se culcă cu negrul pe paiele 
de trestie ; şi, cu desăvîrşire goală, se ghemui lîngă 
negru, sub zdrenţele lui jegoase. 

Cînd văzui toate cîte le făcea fiica unchiului 
meu, nu îmi mai putui ţine firea, coborîi din înaltul 
cupolei şi, repezindu-mă în sală, smulsei sabia pe 
care o purtase fiica unchiului meu, hotărît să-i 
ucid pe amîndoi. începui prin a-1 izbi mai întîi pe 
negru, peste gît, şi crezui că murise. 

în clipa aceea, Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa 
şi se opri discret. Şi cînd luci dimineaţa, regele Şahriar 

1 Băutură fermentată, foarte preţuită, de negri. 
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intră în sala de judecată, şi divanul rămase plin de'lume 
pînă la sfîrsitul zilei. Apoi regele se întoarse în palat, şi 
Doniazada spuse surorii sale: 

— Urmează-ţi, te rog, povestirea ! 
Ea răspunse : 
— Din toată inima şi ca o. cinstire cuvenită 1 

Cînd se lăsă, aşadar, a opta noapte 

Şahrazada zise: 
— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că tînărul fermecat 

a urmat astfel: 

Izbindu-1 pe negru, ca să-i retez capul, îi tăiai 
într-adevăr gîtlejul, pielea şi carnea, şi crezui că 
l-am ucis, căci horcăia groaznic. Fiica unchiului 
meu, care în timpul cît se petrecuse aceasta dor-
mea adînc, se trezi după plecarea mea, luă sabia, pe 
care o vîrî înapoi în teacă, se întoarse în oraş, 
intră în palat şi se culcă în patul meu pînă dimi-
neaţa. A doua zi însă văzui că fiica unchiului meu 
.îşi tăiase părul şi îmbrăcase straie corniţe. Apoi 
îmi spuse : 

— O, fiu al unchiului meu, nu mă osîndi, ro-
gu-te, pentru ceea ce fac, căci tocmai mi-a ajuns 
la urechi ştirea că mama a murit, că tata a fost 
ucis în războiul sfînţ, că unul dintre fraţii mei a 
murit înţepat de un scorpion, şi că celălalt a fost 
îngropat de viu sub dărîmăturile unei clădiri. După 
cum vezi, am tot dreptul să plîng şi să mă jeluiesc. 

La aceste cuvinte, n-am voit să arăt că ştiu ceva, 
şi îi zisei : 
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— Fă ceea ce. crezi de cuviinţă, căci eu nu te 
împiedic. 

Şi ea rămase închisă în jale ; plînsetele şi zbu-
ciumul ei nebun ţinură un an, de la un capăt la 
altul. Odată anul încheiat, ea îmi spuse : 

— Vreau să clădesc pentru mine, în palatul tău, 
un mormînt în formă de boltă, şi acolo mă voi re -
trage în singurătate şi lacrimi, şi voi numi lăcaşul 
acesta Casa Jelaniei ! 

Eu, răspunsei : 
— Fă ceea ce crezi de cuviinţă ! 
Şi ea îşi clădi această Casă a Jelaniei, încunu-

nată de o boltă şi avînd înlăuntru un mormînt ca 
o groapă. Apoi îl aduse şi-1 aşeză acolo pe negru, 
care nu murise, dar zăcea greu şi era atît de slab, 
încît nu mai putea fi de nici un folos fiicei un-
chiului meu. Dar aceasta nu-1 împiedica să bea tot 
timpul vin şi buză. Şi din ziua rănirii, el nu mai 
putea vorbi, şi îşi mai trăgea zilele numai fiindcă 
nu i se plinise încă sorocul. Şi ea, în toate zilele, 
intra la el sub boltă, în zori-şi cînd se lăsa noaptea, 
şi izbucnea în hohote de plîns şi o apuca nebunia ; 
şi-i dădea să bea diferite băuturi şi alte fierturi. 
Şi nu conteni să facă aşa, dimineaţa şi seara, în 
tot răstimpul celui de al doilea an. Şi eu o ur-
măream din ochi mereu ; dar într-o zi, intrînd la 
ea pe neaşteptate, o aflai plîngînd, izbindu-se 
peste faţă şi rostind cu voce tristă aceste versuri : 

l-am părăsit pe oameni de cînd plecaşi tu, dragă, 
Trăind tot singuratic, căci inima-mi nu poate, 
De cînd plecaşi, iubirii să se mai dea întreagă ! 

Şi de mai treci pe-aicea, o, rogu-te, îmi scoate 
Şi strînge-mi rămăşiţa din ce-am fost eu dhtd&tă, 
Păstrînd doar amintirea de viaţa-mi şi de toate. 
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Acol'a,-n tihna gropii să fiu din nou culcată, 
De tine-aproape, însă, ca tu să treci anume 
Prin locu-acesta unde-i tot ce-ai iubit odată ! 

Şi glasul tău aducă-şi aminte ăe-al meu nume, 
Şoptindu-l peste groapă ! Dar vai ! din. ea, iubite 
S-o prelungi-n auzu-ţi, ieşind din negre hume, 

Un sunet sec şi jalnic de oase-ntreciocnite... 

Cînd încheie bocetul, îi spusei, cu sabia seîn-
teind în mînă : 

— O, trădătoareo, iată vorbele ticăloase care se 
leapădă de legăturile din trecut şi calcă în picioare 
prietenia ! 

Şi înălţînd braţul, tocmai mă pregăteam s-o iz-
besc, cînd ea se sculă deodată şi, înţelegînd astfel 
că cel care pricinuise rana negrului eram chiar eu, 
se ridică dreaptă în picioare şi rosti nişte vorbe 
din care nu pricepui nimic, şi apoi zise : 

— Fie ca prin puterea vrăjii mele, Allah să te 
prefacă jumă tate de piatră şi jumătate om ! 

Şi chiar în ceasul acela, mărite domn, mă p re -
făcui aşa cum mă vezi. Şi nu pot nici să mă clin-
tesc, nici să fac vreo mişcare ; şi aşa, nu sînt nici 
mort, nici viu. După ce mă aduse în starea aceasta, 
ea vrăji cele patru insule ale regatului meu şi le 
prefăcu în munţi cu un lac în mijloc ; şi-i pre-
schimbă pe supuşii mei în peşti. Dar asta nu e tot ! 
în fiecare zi mă schingiuie şi mă biciuieşte cu o 
curea de piele dîndu-mi cîte o sută de lovituri pînă 
ţîşneşte sîngele. Şi pe urmă îmi pune de-a dreptul 
pe piele, sub veşminte, o haină din păr de capră, 
care-mi acoperă toată, partea de sus a t rupu lu i ! 
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După aceste cuvinte, tînărul începu sa plîngă şi 
rosti în versuri : 

Aştept dreptate, Doamne, şi sfinta-ţi judecată, 
Şi-s răbdător, căci astfel e voia ta cea bună ! 
Şi reazem, cînd asupra-mi restriştile se-adună 
Mi-eşti tu, cărui măritul Profet slăviri i-arată ! 

Atunci regele, întorcîndu-se către tînăr, îi 
spuse : 

— Ai mai adăugat o întristare la mîhnirile 
mele ! Dar spune-mi, unde se află oare această 
femeie ? 

El răspunse : 
-— In mormîntul de sub boltă, unde se găseşte 

negrul. în fiecare zi vine la mine, mă dezbracă de 
veşminte şi îmi trage cele o sută de lovituri de 
bici, în timp ce eu plîng, şi strig, şi nu pot face o 
singură mişcare ca să mă apăr. Apoi, după ce mă 
pedepseşte aşa, se întoarce iarăşi la negru, ducîn-
du-i dimineaţa şi seara vinuri şi nişte băuturi 
fierte. 

Cînd regele auzi aceste cuvinte, grăi :. 
— Pe Allah ! o, tinere neînfrînt, se cuvine să-ţi 

dau un ajutor de neuitat pentru oameni şi să-ţi 
aduc o alinare ce va trece, după mine, în răbojul 
istoriei ! 

Şi regele nu mai pomeni nimic despre asta, şi 
urmă să stea de vorbă cu t înărul pînă la apro-
pierea nopţii. Apoi se ridică şi aşteptă să vină
ceasul de noapte al vrăjitorilor. Atunci se dezbrăcă, 
îşi încinse sabia şi se îndreptă spre locul unde se 
afla negrul. Acolo, văzu de departe făclii şi candele 
atîrnate, şi simţi mirosul tare de tămîie, de parfu-
muri şi de tot soiul de mirodenii. Cît ai clipi, tă-
bărî peste negru, îl izbi şi-1 străpunse pînă cînd 
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acesta îşi dădu sufletul. Pe urmă îl încarcă în spi-
nare -şi-1 azvîrli în fundul unui puţ care se găsea 
în palat. Apoi se întoarse, se îmbrăcă în straiele 
negrului şi se plimbă o vreme pe sub boltă, învîr-
tind paloşul sclipitor cît era el de lung. După aceea 
merse şi se întinse chiar pe, locul unde zăcuse 
negrul. 

Ci după un ceas veni vrăjitoarea, desfrînata, la 
tînăr. Şi de îndată ce intră, îl dezbrăcă pe fiul un-
chiului ei, luă un bici şi începu să-1 lovească. Şi el 
striga : 

— Vai, vai ! Ajunge ! Nenorocirea mea nu mai 
are margini. Ah, ai milă de mine ! 

Ea răspunse : 
— Dar ţie, oare, ţi-a fost milă de mine ? Oare 

mi-ai cruţat iubitul? N u ! Ei bine, aş teaptă ! 
Atunci ea îi puse haina din păr de capră şi cele-

lalte veşminte pe deasupra. Odată treaba aceasta 
făcută, coborî la negru, ducîndu-i o cupă de vin 
şi un castron cu buruieni fierte. Şi intră sub boltă, 
şi plînse, şi se tîngui, ţipînd : „Of ! of !" Şi zise : 

— O, stăpînul meu, vorbeşte-mi ! O, stăpînul 
meu, grăieşte-mi ceva ! 

Apoi rosti îndurerată versurile acestea : 

Mai ţine încă, inimă, cea dură
Plecare ? Chin cu-asupra de măsură 
E dragostea ce m-a pătruns ! Din cale 
Mi te-i feri, o, pînă cînd ? încale 
Dacă voişi tortura-mi, suferinţa, 
Fii fericit ! Ţi s-a-mplinit dorinţa ! 

Apoi izbucni în hohote de plîns şi repetă : 
— O, stăpînul meu, vorbeşte-mi, ca să-ţi aud 

glasul! 
Atunci bănuitul negru îşi întoarse limba şi în-

cepu să îngîne graiul negrilor spunînd : 
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— Ha ! ha ! nu-i tărie, nici putere decît numai 
cu ajutorul lui Allah ! 

Cînd auzi aceste vorbe, căci de multă vreme el 
nu mai vorbise nimic, ea ţipă de bucurie şi leşină ; 
dar îşi veni repede în fire şi zise : 

— Ah ! oare mi s-a tămăduit stăpînul ! 
Atunci regele îşi prefăcu mai mult glasul şi, 

de-abia îngînînd, rosti : 
— O, desfrînato, nu eşti vrednică să-ţi spun 

nici măcar o vorbă ! 
Ea întrebă : 
— Şi oare pentru ce ? 
El răspunse : 
— Pentru că în fiecare z i ' nu faci decît să-ţi 

schingiuieşti bărbatul, şi el zbiară, şi cheamă 
într-ajutor, şi toate astea îmi sperie somnul în fie-
care noapte pînă dimineaţa. Şi bărbatul tău nu 
mai conteneşte să te roage fierbinte şi să-ţi ceară 
îndurare, astfel că vocea lui îmi răpeşte somnul. 
Dacă nu erau toate astea, de multă vreme mi-aş fi 
recăpătat puterea. Iată ce mă împiedică să-ţi 
răspund. 

Ea spuse : 
•— Atunci, dacă aşa îmi porunceşti, îl voi slo-

bozi din starea în care se află ! 
Şi regele adăugă : 
— Da ! slobozeşte-1 şi redă-ne tihna ! 
Ea spuse : 
•— Ascult şi mă supun î 
Apoi se sculă şi ieşi de sub boltă. Intrînd în 

palat, luă un vas de aramă plin cu apă şi rosti 
deasupra apei cîteva vorbe de descîntec. Şi apa în-
cepu să fiarbă, cum clocoteşte apa în oală. îl stropi 
cu ea pe tînăr şi spuse j 
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— Prin tăria vorbelor rostite, îţi poruncesc să 
ieşi din această înfăţişare ca să ţi-o iei din nou 
pe cea dintîi ! 

Şi tînărul se scutură, mîntuit, se ridică în pi-
cioare şi, bucurîndu-se de scăparea lui, strigă : 

— Mărturisesc că alt dumnezeu nu este înaintea 
lui Allah, şi Mohamed este profetul lui Allah ! 
Binecuvîntarea şi pacea lui Allah coboare peste e l ! 

Atunci ea îi spuse : 
•— Du-te şi să nu te mai întorci prin locurile 

acestea, altminteri te voi ucide ! 
Şi strigă la el, şi el se îndepărtă din faţa mîinilor 

ei. Iată în ceea ce-1 priveşte pe tînăr ! 
Ea se întoarse la boltă, coborî înlăuntru şi spuse : 
— O, stăpînul meu, scoală-te, ca să te văd ! 
Şi el, abia îngînat, zise : 
— Ah, încă n-ai făcut nimic ! Nu mi-ai redat 

decît o parte din linişte, n-ai' înlăturat şi pricina 
de căpetenie a tulburării mele ! 

Ea îi spuse : 
— O, scumpul meu,' dar care-i această pricină 

de căpetenie ? 
El răspunse : 
— Peştii din lac, care nu sînt altceva decît lo-

cuitorii oraşului şi ai celor patru insule de odi-
nioară, nu mai contenesc, în tot ceasul, să ridice 
capul din apă şi să rostească blesteme împotriva 
mea şi-a ta. Şi aceasta-i pricina care rnă împiedică 
să-mi recapăt puterile. Aşadar, ai datoria să-i iz-
băveşti ! Şi atunci vei putea veni să mă iei de mînă
şi să-mi ajuţi să mă scol, căci neîndoielnic mă voi 
fi tămăduit ! 

Cînd desfrînata vrăjitoare auzi cuvintele regelui, 
pe care-1 lua drept negrul, îi zise plină de bucurie : 

— O, stăpînul meu, voinţa ta mi-o aştern pe 
creştet şi în ochii mei l 
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Şi rostind : „în numele lui Allah", se sculă plină 
de fericire, porni în fuga şi, ajungînd lîngă lac, 
luă puţină apă şi... 

In clipa aceea, Şahrazada văzu mijind dimineaţa şi se 
opri cu discreţie din povestire. 

Cînd se lăsă a noua noapte 

Ea zise: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că tînăra vră -
jitoare luă puţină apă din lac şi rosti deasupra ei 
vorbe tainice. Atunci peştii începură să se zbu-
ciume, ridicară capul şi se prefăcură din nou în 
fii ai lui Adam, chiar în ceasul şi în clipa aceea, 
şi se irosi vraja care-i înlănţuia pe locuitorii ora-
şului. Şi oraşul se prefăcu din nou într-un oraş 
înfloritor, cu sukuri bine construite, şi fiecare lo-
cuitor începu să lucreze în meseria lui. Şi munţii 
se preschimbară în insule, ca odinioară. Aşa s-au 
petrecut lucrurile în ce-i priveşte pe toţi aceştia ! 

Cît despre tînăra femeie, ea se întoarse de în-
dată la rege, crezînd mereu că e negrul, şi-i spuse : 

— O, scumpul meu, dă-mi mîna ta îndură toare 
ca s-o sărut ! ^ 

Şi regele îi răspunse cu glasul scăzut : 
— Apropie-te mai mult ! 
Ea se apropie, şi deodată el smulse sabia şi—î 

străpimse pieptul cu atîta putere încît vîriul îi ieşi 
prin spate ; apoi o izbi din nou şi o tăie în două. 

Odată acestea săvîrşite, el ieşi şi îl află pe tî-
nărul fermecat, care îl aştepta în picioare. Atunci 
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îi aduse.: felicitări pentru izbăvirea lui, iar t înărul 
îi sărută mîna şi-i mul ţumi fierbinte. Apoi regele 
îi zise : 

— Vrei să rămîi în oraşul tău, ori să vii cu mine 
în oraşul meu ? 

Şi tînărul îi grăi : 
— O, rege al timpurilor, ştii tu oare ce depăr-

tare este de-aici pînă la oraşul tău ? 
Şi regele îi răspunse : 
— Două zile şi jumă tate. 
Atunci tînărul îi spuse : 
:— O, rege, dacă ai adormit, trezeşte-te ! Ca să 

mergi de aici pînă în oraşul tău vei face un an 
întreg, c-u voia lui Allah ! Căci dacă ai venit pînă 
aici în două zile şi jumă tate, a fost numai fiindcă 
oraşul era fermecat. De altminteri, eu, o, rege, nu 
te voi părăsi nici cît ai clipi o dată din ochi ! 

Şi regele se bucură de aceste cuvinte, şi rosti : 
— Mărire lui Allah, care a binevoit să te scoată 

în calea mea ! Căci de astăzi înainte tu eşti fiul 
meu, de vreme ce Allah pînă acuma nu m-a în-
vrednicit cu nici un copil ! 

Atunci se aruncară unul în braţele celuilalt şi 
ne ţărmurită fu bucuria lor. 

Apoi porniră la drum pînă la palatul tînărului 
rege care fusese fermecat. Şi tînărul rege îi vesti 
pe mai-marii regatului său că avea să plece curînd 
în pelerinajul sfînt, la Mecca. I se făcură de în-
dată toate pregătirile de cuviinţă. Apoi el şi sulta-
nul plecară, şi inima sultanului ardea de dorul 
oraşului său, căci lipsise de acolo vreme de un an. 
Porniră aşadar la drum, avînd cu ei cincizeci de 
mameluci 1 încărcaţi cu daruri care aveau să fie 

1 Mameluc '— aici în sensul de sclav. 
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împărţite. Şi nu conteniră drumul zi şi noapte, 
vreme de un an încheiat, pînă se apropiară de 
oraşul sultanului. 

' Atunci vizirul ieşi cu oştenii în întîmpinarea 
sultanului, după ce îşi pierduse orice urmă de nă-
dejde că-1 va mai regăsi. Şi oştenii se apropiară, 
sărutară pămîntul din faţa mîinilor sale şi îi urară 
bun venit. Şi el intră în palat şi se aşeză pe tron. 
Apoi îl chemă pe vizir lîngă el şi-i istorisi toate 
cele întîmplate. Cînd auzi vizirul povestea t înă-
rului, îi aduse laude pentru mîntuirea şi sal-
varea lui. 

într-acestea, sultanul îi răsplăti pe mulţi ; apoi 
îi spuse vizirului : 

— Porunceşte să vină repede pescarul care mi-a 
adus odinioară peştii. 

Şi vizirul trimise după pescarul care fusese pri-
cina mîntuirii locuitorilor din oraş. Şi regele îi 
zise să se apropie, îl dărui cu mantii de cinstire, 
îl puse să-i vorbească despre viaţa lui şi-1 întrebă 
dacă are copii ; şi pescarul îi spuse că are un fiu 
şi două fete. Atunci regele se căsători cu una din 
cele două fete, iar tînărul cu cealaltă. Apoi regele 
îl păstră pe tată lîngă el şi-1 numi întâiul vistiernic 
al regatului. După aceea îl trimise pe vizir în oraşul 
tînărului, aşezat în Insulele Negre, îl numi sultan 
al acestor insule şi trimise cu el pe cei cincizeci de 
mameluci care-1 însoţiseră odinioară pe el însuşi, 
şi mai trimise şi o sumedenie de mantii de cinstire 
pentru toţi emirii. Atunci vizirul îi sărută amîn-
două mîinile şi se pregăti de plecare. Şi sultanul 
şi tînărul conţi nuară să trăiască împreună , fericiţi 
cu soţiile lor, cele două fete ale pescarului, într-o 
viaţă de plăceri tihnite şi în prospeţimea inimii. 
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Cît despre pescar, ajuns întîiul vistiernic, el se 
înavuţi peste măsură şi ajunse omul cel mai bogat 
din timpul său. Şi le vedea în toate zilele pe cele 
două fete ale sale, soţiile regilor. Şi aşa, după mulţi 
ani de îndestulare veni să-i cerceteze despărţi-
toarea prietenilor, cea de neocolit, tăcuta, neîndu-
rătoarea ! Şi ei muriră. 

Dar, urmă Şahrazâda, să nu credeţi că această poveste 
ar fi mai minunată decît cea a hamalului. 



POVESTEA HAMALULUI CU FECIOARELE 

Trăia odată în oraşul Bagdad, un bărbat holtei 
care era hamal. 

într-una din zile, pe cînd se afla în suk, răzimat 
nepăsător de coşul său de hamal, iată că i se 
opri dinainte o femeie acoperită cu un văl bogat 
din stofă de Mossul, de mătase presărată cu flu-
turi de aur şi căptuşită cu brocart. Ea îşi ridică 
puţin vălul de pe faţă şi, de dedesubt, se iviră 
nişte ochi negri, cu gene lungi şi nişte pleoape de 
toată frumuseţea ! Şi era zveltă şi mlădioasă, cu 
trăsături desăvîrşite. Şi se întoarse către hamal 
şi-i spuse cu o voce nespus de dulce : 

— O, hamalule, ia-ţi coşul şi urmează-mă ! 
Şi hamalului, tulburat peste măsură, nu-i veni 

să creadă că auzise acele vorbe ; totuşi îşi luă 
coşul în spinare şi o urmă pe tânără, care se opri 
în cele din urmă dinanitea porţii unei case. Bătu 
în poartă, şi numaidecît un bărbat nusrani x 

coborî şi-i dădu, pentru un dinar, o măsură de 

1 Nazarinean ; este numele dat de musulmani creştinilor. 
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măsline pe cară ea o puse în coş, spunînd hama-
lului : 

— Ia asta şi urmează-mă ! 
Şi hamalul strigă : 
— Pe Allah, ce zi binecuvîntată ! 
Şi luă din nou coşul în spinare şi o urmă pe 

tînăra femeie. Şi iată că ea se opri dinaintea du-
ghenei unui vînzător de fructe şi cumpără mere 
de Siria, gutui osmani, piersici de Oman, iasomie 
de Alep, nuferi de Damasc, castraveţi de la Nil, 
lămîi dulci ide Egipt, chitre sultani, boabe de mirt, 
flori de hinnâ, anemone sîngerii, viorele, flori de 
rodii şi narcise. Şi le puse pe toate în coşul hama-

' lului şi-i spuse : 
— Du-le ! 
Şi el îşi duse coşul, şi o urmă pînă cînd ajunse 

la un casap, căruia îi spuse : 
—• Taie-mi zece a r ta le 1 de carne. 
I se tăiară cele zece artale, şi e,a le înveli în 

frunze de bananier, le puse în coş şi spuse : 
—• Du-le, o, hamalule ! 
El duse coşul şi mai departe şi o urmă pînă se 

opri la un vînzător de migdale, de la care luă toate 
soiurile de migdale, şi spuse : 

•— Ia-le şi urmează-mă ! 
Şi el duse coşul şi o urmă pînă în faţa dughenei 

negustorului de dulciuri ; acolo, ea cumpără o t ip-
sie şi o încarcă cu tot ce se afla la negustor: îm-
pletituri din zahăr cu unt, paste catifelate, parfu-
mate cu mosc şi cu umplutură delicioasă, biscuiţi 

1 Artal (plural de la ratlţ — greutate variind, după ţi-
nuturi, între două si douăsprezece uncii (o uncie=cea 
35 gr.) 
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numiţi sabun, pateuri mici, plăcinte cu lâmîie 
dulce, dulceţuri gustoase, zaharicale numite mu-
şabac (desfătările gîtlejului), gogoşi mici, rume-
nite în cuptor, numite lucmet-eUkâdi (îmbucătu-
rile cadiului), şi altele numite assabifi-Zcinab 
(falangele Zeinabei), gătite cu unt, cu miere şi cu 
lapte. Apoi ea clădi toate aceste feluri de dulciuri 
pe tipsie şi potrivi tipsia în coş. Atunci .hamalul 
zise : • ' 

— Dacă mi-ai fi spus dinainte, veneam cu uri 
catîr ca să încarc pe spinarea • lui toate aceste* lu-
cruri ! 

Şi ea zîmbi la vorbele lui. Apoi se opri la po-
varnagiu şi cumpără de la el zece feluri de ape : 
apă de trandafiri, apă de flori de portocal şi încă 
multe altele; de asemenea, luă o măsură de 
băuturi îmbătătoare şi mai cumpără un stropitor 
de apă de trandafiri amestecată cu mosc, boabe 
de tămîie, lemn de aloe, ambră cenuşie şi mosc 
curat; la urmă cumpără luminări din ceară de 
Alexandria. Aşeză totul ta coş şi spuse • 

—• Ia coşul şi urmează-mă ! 
Şi el luă coşul şi o urmă, cărîndu-1 pînă ce 

tînăra ajunse la un palat măreţ. Palatul acela, clă-
dit din blocuri de marmură, avea spre grădina din 
spate o curte spaţioasă ; şi era palatul foarte înalt, 
de formă pătrată şi impunător; portalul avea 
două canaturi din abanos, acoperite cu plăci de 
aur roşcat. 

Tînăra se opri la uşă şi bătu într-un fel tare 
drăgălaş ; şi uşa se deschise din amîndouă cana-
turile. Atunci hamalul o privi pe furiş pe cea care 
le deschise uşa şi găsi că era o fecioară zveltă şi 
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graţioasă, un adevărat model, cu sînii ei rotunzi 
şi sprinţari, cu drăgălăşenia, gingăşia, frumuseţea 
şi cu toate desăvîrsirile^ staturii şi ale înfăţişării 
ei ; fruntea îi era albă ca întîia lucire de lună nouă, 
ochii ca ochii gazelelor, sprîncenele ca pătrarul 
lunii în luna Ramadan, obrajii ca anemona, gura 
ca pecetea lui Soleiman, chipul ca luna plină cînd 
răsare, iar sînii, ca două rodii gemene; cit despre 
tînărul ei pîntec, mlădiu şi unduitor, se ascundea 
sub veşminte ca o scrisoare, preţioasă în sulul ce o 
acoperă. 

La vederea ei, hamalul simţi că-şi pierde min-
ţile şi că îi cade coşul de pe creştetul capului ; şi 
îşi zise : „Pe Allah ! în viaţa mea n-am avut o zi 
mai binecuvîntată ca aceasta !" 

Atunci tînăra care deschisese uşa, rămînînd me-
reu înlăuiitru, spuse surorii care adusese bucatele 
şi hamalului : 

— Intraţi ! Şi fie-vă primirea aici spre deplină 
încîntare ! 

Atunci intrară şi ajunseră în cele din urmă în-
tr-o sală spaţioasă ce dădea spre curtea din mij-
loc, împodobită toată ou brocaturi de mătase şi de 
aur, şi plină de mobile măiestrit lucrate şi în-
crustate cu plăci de aur, şi ide asemenea cu vase şi 
jilţuri sculptate, cu perdele şi sipete de haine în-
chise cu grijă. în mijlocul sălii se afla un pat de 
marmură încrustat ou mărgăritare sclipitoare şi cu 
pietre scumpe ; deasupra patului era întinsă o per-
dea apărătoare de ţînţari din satin roşu, iar pe pat 
stătea culcată o fecioară minunată, cu ochi babilo-
nieni, o statură dreaptă ca litera alef, şi un chip 
atît de frumos încît ar fi tulburat nespus chiar şi 
soarele luminos. Era ca una din stelele străluci-
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toare şi, într-adevăr, ca o nobilă femeie din Ara-
bia, după spusa poetului : 

Dar cine boiu-ţi măsură, fecioară, 
Şi-l pune-alături de un ram subţire 
Ce se îndoaie — nu prea are ştire 
De adevăr. Talent, dar minte-uşoară ! 

Căci boiu-i unic, trupul fără frate ! 
Frumos un ram e pe copac, gol numai —• 
Tu mîndră eşti oricum ! Plăcere-acuma-i 
Şi haina ce te-ascunde — să t&-arate ! 

Dar iată că fecioara se sculă din pat, făcu cîţiva 
paşi pînă în mijlocul sălii, lingă cele două surori 
ale ei, şi le spuse : 

— De ce staţi aşa, nemişcate ? Ridicaţi povara 
de pe creştetul hamalului ! 

Atunci fata care adusese bucatele veni dinain-
tea hamalului, cea care deschisese uşa se aşeză 
dinapoia lui şi,- ajutate da a treia soră, îl uşurară 
de povară. Apoi 'scoaseră tot ce se găsea în coş, 
rînduiră fiece lucru la locul lui, îi dădură doi 
dinari hamalului şi îi ziseră : 

— întoarce-ţi faţa şi du-te în drumul tău, o, 
hamalule ! 

Dar hamalul privea la fecioare, le admira fru-
museţea în toată desăvîrşirea ei, şi se gîndea că 
nu mai văzuse niciodată ceva asemănător. Totuşi, 
băgă de seamă că nu se afla nici un bărbat în casă. 
Se uită apoi la tot ce se găsea acolo, băuturi, 
fructe, flori înmiresmate şi alte minunăţii, şi se 
minună neţărmurit, şi nu simţi nici un imbold să 
place. 

Atunci, cea mai mare dintre fete îl întrebă : 
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— Dar ce ţi s-a întîmplat de nu. te clinteşti din 
loc ? Vei fi găsit neîndestulătoare simbria ? Şi se 
întoarse către sora ei,, care adusese bucatele şi îi 
zise : Mai dă-i. şi al treilea dinar. 

Dar hamalul spuse : . 
— Pe Allah, o, stăpînele mele, ' simbria mea 

obişnuită nu-i decît două jumă tăţ i de dinar ! Şi 
n-am găsit câtuşi de puţin neîndestulătoare, sim-
bria voastră. Dar inima şi toată fiinţa, mea se fră-
mîntă din pricina voastră. Şi mă întreb cum poate 
să vă fie viaţa, de vreme ce locuiţi singure şi nu 
aveţi nici un bărbat care să vă ţină de urît. Oare 
nu ştiţi voi că un minaret nu poate fi cu adevărat 
frumos decît numai dacă este unul .dintre cele pa-
tru minarete ale moscheii ? Şi, o, stăpînele mele, 
voi nu sînteţi decît trei şi vă lipseşte cel de a] 
patrulea ! Şi voi ştiţi că fericirea femeilor nu este 
deplină decît împreună -cu bărbaţii ! Şi, aşa cum 
zice poetul, un acord nu va fi pe deplin armonios 
decît la patru dnstrumente care cîntă laolaltă : o 
harfă, o lăută, o ghitară şi un flaut ! Ci, o, stăpî-
nele mele, voi nu sînteţi decît trei, şi vă lipseşte al 
patrulea instrument, flautul. Ci eu voi fi flautul, 
şi mă voi purta ca un bărbat înţelept, plin de age-
rime şi de judecată, meşter iscusit şi ştiind să1 

păstrez o taină ! . " • 
Şi fecioarele îi spuseră : 

' — Dar, o, hamalule, oare nu ştii că noi sîntem 
fecioare 7 Ş i apoi tare ne este teamă să ne încre-
dem într-un flecar ca tine. De ialtfel, noi am citit 
din poeţii care spun : „Fereşte-te de orice mă r tu-
risire, căci o taină împărtăşită e de îndată pier-
dută !" 

La aceste cuvinte, hamalul s t r igă : 
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— Mă jur pe viaţă, o, stăpînele male ! Sînt un 
•' bărbat înţelept, sigur si credincios, care a citit la 

rîndul său cărţile poeţilor şi a studiat cronicile ! 
Eu nu povestesc decît lucruri plăcute, şi le păstrez 
cu grijă, fără să le pomenesc,, pe toate cele în-
tristătoare. Cu orice prilej, eu mă port după spusa 
poetului : 

Cel înzestrat doar singur e-n stare-a ţine-o taină. 
Cuvîntul şi-l respectă mai bunii dintre semeni. 
La mine taina-nchisă-i sub lacătul de cremeni: 
Pierdută-i cheia, uşa-i sigil ce nu destaină l 

Auzind versurile hamalului, şi multe alte strofe 
ce le recită, şi creaţiile lui ritmate, cele trei surori 
se înseninară mu l t ; însă, numai ca să-1 încerce, îi 
ziseră : 

— Ştii, hamalule, că noi am cheltuit pentru 
acest palat o grămadă de ban i ! Aşadar ai avea tu 
cu ce să ne despăgubeşti ? Căci nu te vom pofti să 
şezi cu noi decît numai dacă făgăduieşti că nu-ţi 
vei precupeţi banii. Oare nu-i chiar aceasta do-
rin ţa ta : să rămîi la noi, să fii tovarăşul nostru de 
ospăţ, şi mai cu seamă să ne faci să veghem toată 
noaptea pînă la ivirea zorilor pe chipurile noastre? 

Apoi cea mai mare dintre fecioare, stăpîna casei, 
adăugă : 

—• Dragostea fără bani nu poate să slujească, în 
talerul balanţei, de cumpănă bună ! 

Şi cea care deschisese uşa spuse : 
•— Dacă n-ai nimic, du-te fără nimic ! 
Dar chiar în clipa aceea, sora care adusese bu-

catele sa amestecă în vorbă şi spuse : 
— O, surorile mele, ajunge, căci, pe Allah ! 

acest băiat nu ne-a micşorat cu nimic ziua ! De 
altminteri, de-ar fi fost un altul n-ar fi avut atîta 
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răbdare cu noi. Şi pe urmă , tot ceea ce-i va reveni 
din cheltuială, iau asupra mea să plătesc în 
locul lui. 

Atunci hamalul se bucură nespus şi-i z ise: 
•— Pe Allah ! întîiul cîştig al zilei, oare nu ţi-1 

datorez ţie ? 
Atunci toate trei spuseră într-un glas : 
— O, hamalule de treabă, rămîi aşadar aici, şi 

fii sigur că vei fi balsam pa capul nostru şi în 
ochii noştri ! 

Şi numaidecît fata care adusese bucatele se 
sculă şi îşi încinse mijlocul. Apoi rîndui sticlele, 
limpezi vinul pritocindu-1, pregăti locul ospăţului 
si pernele lîngă un bazin, şi aduse toate cele de 
care mai puteau avea nevoie. Apoi turnă vin şi se 
aşezară cu toţii ; şi hamalul, în mijlocul lor, cu-
prins de ameţeli, îşi închipuia că visează. 

Şi iată că sora care adusese bucatele întinse sti-
cla ou vin : îşi umplură cupa şi o băură , şi a doua 
oară, şi a treia oară. Apoi ea o umplu din nou şi 
le-o îmbie surorilor ei şi hamalului. Iar hamalul 
•cuprins de extaz, improviza stihurile acestea : 

Bea vin lin el se află puteri şi sănătate ! 
Le prinde băutorul, şi prinde voioşie ! 
E vinul singur leacul în rele, cîte-s toate, 
Şi cînd îl bei pricină-i oricînd de bucurie ! 
Ea singură, beţia,~ţi dă saţiu-n voluptate ! 

Apoi sărută mîinile celor trei fecioare şi goli 
cupa. După aceea se apropie de stăpîna casei şi-i 
zise : 

— O, stăpîna mea, sînt robul ,tău, lucrul şi avu-
tul tău ! 
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Şi recită în cinstea ei aceste versuri ale poetului 3 

Un rob îţi stă la uşă,-naintea uşii, poate 
Cel mai de rină din robii ce ocliii-ţi îi instrună ! 
Dar ştie că stăpîna e darnică şi bună, 
Şi că ea are-a-i spune mulţamuri datorate. 

Atunci ea întinzîndu-i cupa îi zise : 
— Bea, o, prietene, şi facă-se ca această băutură 

să-ţi fie de sănătate şi pentru o mistuire plăcută ! 
Şi să-ţi dea tărie pe calea adevăratei sănătăţi ! 

Şi hamalul luă cupa, sărută mîna fecioarei şi, cu 
o voce lină şi unduită , cîntă încetişor aceste versuri 
ale poetului : 

Prietenei i-am dat un vin scînteietor, cum rar e, 
Şi doar obrajii ei cei dragi mai au aşa lucire, 
Că ar putea vieaţa ei — aleasă întocmire ! — 
Leit s-o deie singură lumina unei pare ! 

Ea l-a primit, dar, hohotind de rîs voios, îmi 
spuse : 

„Să beau, vrei, chiar obrajii mei ? Să facă aceasta ? 
Nu se..." 

La rîndul meu ! „Bea, flacără a inimii aceste ! 
Licoarea-i flacără de preţ, a ei roşaţă-i sînge 
Ce ţine-n vinele-mi încins un foc ce nu se stînge ! 
In cupă, însă, sufletu-mi cu vinu-olaltă este !" 

Atunci fecioara luă cupa de la hamal, o apropie 
de buze, apoi se duse să se aşeze lingă sora ei. Şi 
sa puseră cu toţii să danseze, să cînte şi să se joace 
cu florile gingaşe ; şi în tot timpul hamalul le lua 
în braţe şi le săruta ; şi una îi spunea glume, alta 

11* 103 



îl trăgea spre ea, şi a treia îl bătea cu flori. Şi con-
tinuară să bea pînă cînd vinul începu să le joace în 
minte. Şi cînd vinul domni pe deplin, tînăra care 
le deschisese uşa se sculă deodată, se despuie de 
veşminte şi rămase în întregime goală. Apoi, din-
tr-o săritură, se aruncă în bazin şi începu să se 
joace cu apa ; luă şi apă în gură şi-l stropi cu zgo-
mot pa hamal, ceea ce n-o împiedica să-şi dea cu 
apă pe braţe şi peste coapsele ei tinere. După 
aceea, ieşi din bazin şi alergă să se arunce la piep-
tul hamalului, întinzîndu-se pe spate, şi-i zise fă-
cînd semn spre coapsele ei : 

•— O scumpul meu, ştii tu cum se numeşte asta? 
Şi hamalul răspunse : 
— Ha, ha ! de obicei asta se numeşte cortul în-

durării ! 
Atunci ea strigă : 
— Hu, hu ! Nu ţi-e ruşine ? 
Şi-1 apucă de ceafă şi începu să-1 lovească. 

Atunci el spuse : 
— Nu ! Nu ! Asta se numeşte vulvă ! 
Dar ea strigă : 
— Nu aşa ! 
Şi hamalul urmă : 
•— Atunci e bucăţica ta de dinapoi ! 
Şi ea răspunse : 
•— Nu aşa ! 
Atunci el spuse : 
— E bondarul tău ! 
Ea începu, la aceste vorbe, să-1 lovească atît de 

tare peste gît, încît îi zdreli pielea. Atunci el 
spuse: 

— Spune-mi aşadar cum se, cheamă ! 
Şi ea răspunse : 
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— Busuiocul podurilor ! 
Atunci hamalul strigă.: 
—• O, în sfârşit ! fie lăudat Allah pentru rnîn-

tuirea ta, o, busuioc ,al podurilor ! 
. După aceea, din nou trecu din 'mină în mină 

cupa şi farfurioara. Apoi a doua fecioară îşi scoase 
veşmintele şi se aruncă î n bazin-: făcu şi ea întoc-
mai ca sora ei, apoi ieşi şi se aruncă în poala ha-
malului. Acolo, fâcînd semn spre coapse, îi zise 
hamalului : 

— O, lumina ochilor mei ! cum se numeşte 
a s t a ? 

El răspunse ':• 
— Crăpă tura ta ! 
Ea strigă : 
— Ah, ce vorbe neruşinate spune acest bă ia t ! 
Şi-1 lovi peste obraji atât de tare încît răsună 

toată sala. Şi el spuse.: 
. — Ştiu ! e busuiocul podurilor ! 

Ea răspunse ! 
•— Nu, nu ! 
Şi. se apucă din nou să-1 lovească peste .gît. 

Atunci el o întrebă : 
— ©ar care •& numele său •?. 
Ea răspunse : 
— Susanul descojit ! 
Şi el strigă : 
— Coboare asupra ta, o, susan descojit dintre 

susanuri, cele mai alese binecuvîntări ! 
Atunci se ridică a treia fecioară, se dezbrăcă şi 

coborî în bazin, unde făcu la fel ca şi cele două 
surori ale ei ; apoi îşi puse din nou veşmintele, 
merse să se întindă pe genunchii hamalului şi-i 
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zise: „Ghiceşte-î numele, o, scumpule!" făcînd 
samn spre părţile ei gingaşe. 

Atunci el începu să-i spună : „Se numeşte şi aşa, 
şi aşa !", înşirîndu-i pe degete : graurul mut, iepu-
raşul fără urechi, găina fără glas, părintele luminii, 
izvorul harurilor ; şi sfîrşi prin a o întreba pentru 
ca ea să înceteze de a-1 mai lovi : 

•—• Haide spune-mi numele ei adevărat ! 
Ea răspunse: 
— Hanul lui Aby-Mansur ! 
Atunci hamalul se sculă, îşi scoase veşmintele şi 

coborî în bazin : şi paloşul lui înota pe deasupra 
apei ! El se spălă pe tot trupul, aşa cum se spăla-
seră fecioarele, apoi ieşi din bazin şi se aruncă în 
poala fecioarei care le deschisese uşa, şi îşi întinse, 
amîndouă picioarele în poala celei care adusese 
bucatele. Apoi, arătînd cu un semn spre mădularul 
său, o întrebă pe stăpâna casei: 

— O, mărita mea stăpînă, care-i numele său ? 
La aceste cuvinte, tustrale fură cuprinse de un 

asemenea rîs, că se prăvăliră pe spate şi strigară : 
•— Zebbul tău ! 
El spuse : 
•— Nici pomeneală ! 
Şi dădu fiecăreia cîte o muşcătură. Atunci ele 

ziseră : 
— Scula ta ! 
El răspunse : 
— Da de unde ! 
Şi o pişcă pe fieoare de ţîţă. Şi ele, mirate, îi 

spuseră : 
— Dar e sigur că-i unealta ta, că-i aşa da 

aprinsă ! şi e chiar zebbul tău, doar e aşa de zbu-
ciumat ! 
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Şi de fiecare dată hamalul scutura din cap, apoi 
le săruta, le muşca, le pişcă şi le strângea în bra ţe ; 
şi ele rîdeau pe ruptelea. In cele din urmă sfîrşiseră 
prin a-1 întreba : 

— Spunenne odată numele lui adevărat ! 
Atunci hamalul se gîndi o clipă, privi între coap-

sele sale, clipi din ochi şi zise : 
—- O, stăpînele mele, iată vorbele cern i le-a spus 

chiar adineauri acest copil, zebbul meu : „Numele 
meu este : catîrul tare şi nejugănit, care mestecă 
şi paşte busuiocul podurilor, se desfătează luîn-
du-şi tainul de susan descojit şi trage în gazdă la 
hanul lui moş Mansur !" 

La aceste cuvinte, ele se puseră pe un asemenea 
rîs, că se prăvăliră pe spate. Apoi începură din 
nou să bea dintr-aceeaşi cupă, pînă pe înnoptate. 
Atunci îi spuseră hamalului : 

—• Acum intoaree-ţi faţa şi du-te, lăsmdu-ne 
-să-ţi vedem spetele cît ţi-s de late ! 

Dar hamalul strigă : 
— Pe Ailah ! îi vine mai uşor sufletului să-mi 

părăsească trupul, decît mie să părăsesc casa voas-
tră, o, stăpînele mele ! Mai degrabă să împreunăm 
noaptea aceasta cu ziua care a trecut, şi mîine fie-
care va putea să plece să~şi vadă de soarta lui pe 
calea lui Allah ! 

Atunci fecioara care adusese bucatele se, ames-
tecă în vorbă şi spuse : 

—• Pe viaţa mea ! o, surorile mele, să-1 poftim 
să-şi petreacă noaptea la noi : vom rîde bine cu 
el, căci este un pierde-vară fără pic de ruşine, dar, 
de altfel, plin de bunăvoinţă şi de haz ! 

Atunci ele îi ziseră hamalulu i : 
— Ei bine ! vei putea şedea în noaptea asta la 

noi, dar numai de vei vrea să intri sub ocîrmuirea 
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noastră şi să nu- ne ceri. nici o lămurire despre orice 
vei vedea sau despre pricina a orice va fi ! 

El; încuviinţă : 
— Da, desigur, o, stăpânele mele ! 
Şi ele1 adăugară.: 
— Atunci scoală-te şi citeşte ce stă scris pe uşă ! 
Şi el se sculă şi găsi pe uşă; aceste: cuvinte scrise 

în; zugrăveală- aurită : „Nu vorbi nimic despre ce 
nu te priveşte, altfel vei auzi lucruri, care nu-ţi vor 
fi pe plac !" 

Atunci, hamalul spuse • 
— O, stăpânele mele, vă iau martore că nu voi 

pomeni nimic despre ce nu mă priveşte cîtuşi. de 
pu ţ in ! 

în clipa aceea, Şahrazada văzu. ivindu-se dimineaţa şi 
tăcu discret. 

Dar cînd se lâsâ a zecea noapte 

Doniazada îi zise : 
— O, sora mea, îneheie-ţi povestirea! 
Şi Şahrazada răspunse : 
— Cu toată prietenia şi ca o cinstire eu care mă simt 

datoare ! 
Şi urmă şirul povestirii: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că atunci cînd 
hamalul făcu acea făgăduinţă către fecioare, cea 
care adusese bucatele se sculă şi rînduî bucatele 
dinaintea lor, şi mîncară cu toţii, desfătîndu-se. 
Iar după aceea aprinseră făcliile, arseră lemn în-
miresmat şi tămîie ; apoi toată lumea începu din 
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nou să bea şi să guste din dulciurile cumpărata 
din suk, şi mai ales hamalul, care în acelaşi t imp 
rostea mereu versuri iscusite închizînd ochii şi clă-
tinând din. cap. 

Şi deodată, auziră bătăi la uşă ; dar asta nu-i tu l -
bură, din plăcerile lor ; totuşi, tînăra care deschi-
sese, se sculă şi se îndreptă spre uşă, apoi se în-
toarse spunînd : 

— Masa noastră va fi într-adevăr deplină în 
această noapte, căci am găsit la uşă trei ah jami i 

cu barba rasă şi tustrei chiori de ochiul stîng. Şi, 
desigur, văd într-asta o uimitoare potrivire de în-
tîmplări ! Mi-am dat seama numaidecît că sînt 
nişte străini, care- par să vină din ţara rumilor, şi 
flecara dintre ei are o înfăţişare deosebită de a 
celorlalţi, însă> tustrei sînt cum nu se poate mai 
hazlii la chip şi foarte caraghioşi.. Aşadar, dacă-i 
vom primi înlăuntru, o să petrecem de minune pe 
socoteala lor! 

Stărui, cu belşug, de vorbe, pînă izbuti să-şi în-
duplece tovarăşele, care în cele din urmă îi ziseră : 

— Atunci spune-ie că pot să intre, dar să le 
arăţi ceea ce trebuie să păstreze cu- străşnicie : „Nu 
vorbi nimic despre ce nu te priveşte, altfel vei auzi 
lucruri care nu-ţi vor fi pe plac !" 

Şi fecioara alergă bucuroasă la uşă şi se întoarse, 
adueîndu-i pe cei trei chiori : şi, într-adevăr, ei 
aveau bărbile rase şi, mai mult, purtau mustăţi 
răsucite în sus, şi totul la ei arăta că făceau parte 
din cinul cerşetorilor saâluki. 

De cum intrară, urară pace huria celor de faţă, 
dîndu-se pe i'înd cu cîte un pas înapoi. La vederea 

1 Cuvînt care denumeşte toate popoarele vorbind o 
limbă străină de cea arabă, îndeosebi de persani, precum 
şi pe toţi acei care vorbesc rău araba,_ 
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lor, fecioarele se ridicară şi-i poftiră să ia loc. După 
ce se aşezară, cei trei musafiri îl priviră pe hama-
lul care era beat de-a binelea şi, după ce îl isco-
diră cu luare-aminte, bănuiră că ar ţine de cinul 
lor şi îşi spuseră : „O, dar aeesta-i tot un saâluk 
ca şi moi ! Aşadar ne va putea ţine prieteneşte to-
vărăşie !" însă hamalul, care le înţelese gîndul, se 
sculă deodată, holbă ochii mari, se uită chiorîş şi 
le zise : 

— Haide, haide ! fiţi pe pace, căci nu am ce face 
cu delicateţele voiastre. Şi începeţi prin a lua seama 
la ce e scris acolo pe uşă ! 

La aceste cuvinte, fecioarele izbucniră în hohote 
de rîs şi-şi spuseră : „Vom petrece bine pe soco-
teala acestor saâluki şi a hamalului !" Apoi îi pof-
tiră pe saâluki să mănînce, şi ei mîncară pe sătu-
rate. Apoi fata care deschisese uşa îi pofti să bea, 
şi saâlukii se puseră pe rîrid pe băut şi să treacă 
mereu, de la unul la altul, cupa din mîinila tinerei. 
Cînd cupa începu- să se plimbe din plin, hamalul 
strigă : 

—• Ehei, fraţilor ! Aveţi în. sacii voştri vreo po-
veste bună sau vreo întâmplare minunată care ar 
putea să ne desf ăteze ? 

La aceste cuvinte, ei se simţiră tare îmboldiţi 
şi înfierbîntaţi, şi cerură să li se aducă instrumen-' 
tele de desf atare.--. Atunci fata care deschiseise*uşa 
le aduse numaidecât o daireadin Mossul, cu clopo-
ţei, o lăută din Irak şi un flaut din'"Persia. Şi cei 
trei saâluki,se ridicară .în picioare ?unul- luă „.dai-
reaua ou clopoţei, al doilea'luă lăuta şi al treilea 
flautul. Şi toţi trei începură să.'cînte, şi fecioarele 
îi însoţeau.cu glasurile,,;,,cit despre hâmal,; pe ef îl 
treceau fiori de plăcere şi striga : „Ha, ya Allatil" 
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atît era de uimit de vocea minunată şi armonioasă 
a cîntăreţilor. 

într-acestea se auziră din nou bătăi în uşă. Şi 
fata care-o deschidea se ridică să vadă despre ce 
era vorba. 

Ci, iată pricina bătăilor în uşă. 
In noaptea aceea, califul Harun Al-Raşid cobo-

rîse să cutreiere prin oraş, ca să vadă şi să audă 
el însuşi lucrurile ce puteau să se petreacă ; şi era 
însoţit .de vizirul său Giafar Al-Barmaki l şi de 
purtă torul spadei, Massrur, împlinitorul răzbună-
rilor lui. Căci el îşi luase obiceiul să se deghizeze 
adesea în negustor. 

Aşadar, în timp ce- se plimba în noaptea aceea 
pe străzile oraşului, nimeri în calea lui peste 
această casă şi auzi sunetul instrumentelor şi zarva 
ospăţului. Şi califul îi spuse lui Giafar : 

—• Vreau să intrăm în această casă pentru a ve-
dea ale cui sînt vocile. 

Dar Giafar răspunse : 
— Pare să fie o ceată de beţivi. Aşa că am face 

mar bine să ne ferim să intrăm acolo, ca nu cumva 
să ni se întâmple vreo pacoste. 

Dar califul zise : 
•—• Trebuie neapărat să intrăm. Şi vreau să afli 

vreun mijloc care sa ne îngăduie să intrăm şi să-i 
luăm pe neaşteptate ! 

Şi Giafar, la această poruncă, răspunse : 
•— Ascult şi mă supun ! • 
Şi înainta, şi bătu în uşă. Şi chiar în clipa aceea 

fecioara venii să deschidă. 
Tînăra deschise deci uşa, şi Giafar îi spuse : ..'! 

1 Al-Barmaki sau Barmecidul. 
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-— O, stăpîna mea 1 sîntem nişte negustori din 
Tabariat1 . Sînt zace zile de eînd am venit la Bag-
dad cu marfă şi locuim la hanul negustorilor. Unul 
dintre negustorii de la han ne-a poftit în noaptea 
aceasta la el acasă şi ne-a pus la cină. După masă, 
care a ţ inut o oră şi la care ne-a ospătat bine cu 
mîncare şi cu băutură , ne-a dat drumul să plecăm. 
Aşadar ieşirăm, dar se înnoptase şi, fiind străini, 
pierdurăm drumul că tre Jianul unde locuim. Şi 
acum ne rugăm fierbinte să fiţi mărinimoase şi să 
ne îngăduiţi să intrăm şi să ne petrecem noaptea 
aici la voi. Şi Allah să ţină seamă .de această faptă 
bună ! 

Atunci fecioara îi privi şi găsi că aveau în-
tr-adevăr înfăţişarea de negustori şi o ţ inută 
vrednică de toată cinstea. '.Şi ea merse să dea de 
ştire tovarăşilor ei şi la ceru părerea. Ele îi spu-
seră : 

— Pofteşte-i să intre ! 
Atunci ea se întoarse ca să le deschidă uşa ; şi ei 

întrebară : 
— Putem să intrăm,-cu îngăduinţa voastră ? 
Ea zise : , 
•— Intraţi ! 
Atunci califul, Giafar şi Massru intrară şi, la 

vederea lor, fecioarele se ridicară în picioare, îi 
întîmpinară şi le spuseră : 

— Fiţi bineveniţi, şi facă-se ea primirea aici să 
vă fie îmbelşugată şi prietenească !' Simţiţi-vă în 
largul vostru, o, voi oaspeţi -ai noştri ! Dar avem 
să vă cerem o făgăduială : ..„Nu vorbi nimic despre 
ce nu te priveşte,, altfel vei auzi lucruri care nu-ţi 
vor fi pe plac!" 

Ei răspunseră : 

1 Tiberiada. 
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— Da, fireşte ! 
Şi luară, loc, şi fură poftiţi să bea şi să-şi treacă 

unul altuia cupa. 
Apoi califul îi privi,, pe cei trei saâluki, văzu că 

erau chiori da ochiul sting şi se miră nespus. • Privi 
apoi fecioarele, le văzu cit erau de frumoase şi de 
graţioase, şi rămase tare uluit şi încurcat. Dar fe-
cioarele continuară să stea de vorbă cu" musafirii 

. şi să-i poftească să bea ; apoi aduseră pentru calif 
un vin nespuş .de dulce, dar el nu primi, spunînd : 

— Sînt un bun hadj ']<! 
Atunci fata. care deschisese uşa se sculă, şi aşeză 

dinaintea lui o meşcioară încrustată- cu fineţe, pe 
care puse o ceaşcă din porţelan de China : turnă 
în ceaşcă 'apă de izvor răcită eu o bucată"0- de ză-

,padă , amestecă totul cu zahăr şi apă de trandafiri, 
apoi o îmbie 'califului. El o primi, mul ţumi căldu-
ros fecioarei, şi • zise în sinea l u i : „Mîine trebuie 
s-o răsplătesc .pentru fapta şi pentru tot binele pe 
care mi-1 face !" ., 

Fecioarele continuară să-şi îndeplinească îndato-
ririle 'de gazde primitoare şi -să servească băutură; 
Dar cînd vinul îşi vădi înrîurirea, stăpîna casei se 
sculă, îi întrebă din nou ce mai poruncesc, apoi o 
luă de mînă pe fecioara care adusese bucatele şi-i 
spuse : 

— O, sora mea, scoală-te, ca să ne îndeplinim 
îndatoririle ! 

Ea îi răspunse : 
— La poruncile tale ! 
Atunci fecioara se sculă, spuse saâlukilor să se 

ridice din mijlocul sălii şi să se -aşeze, .răzimaţi cu 
spatele de uşi, dădu la o parte' tot ce se afla în 

1 Pelerin la Mecca. 
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mijlocul sălii şi mă tură locul. Cit despre celelalte 
două, ele îl chemară pe hamal şi-i spuseră : 

— Pe Allah ! cît de pu ţ in săritoare e prietenia 
t a ! Haide, doar nu eşti de loc străin aici, eşti unul 
de-ai casei ! 

Atunci hamalul se ridică, îşi suflecă pulpanele 
mantiei, îşi strînse mijlocul, şi zise : 

— Porunciţi şi mă supun ! 
Şi ele îi spuseră : 
- v Aşteaptă la locul tău ! 
După, eîteva clipe, fecioara care adusese bucatele 

îi grăi : 
•— Urmează-mă şi vino să-mi ajuţi ! 
Şi, el o urmă afară din sală, şi văzu două căţele 

negre, legate cu lanţuri la gît. Hamalul le luă şi le 
aduse în mijlocul sălii. Atunci stăpâna casei se 
apropie, îşi suflecă* mânecile,- luă un bici şi îi spuse 
hamalului : 

— Adă aici una dintre căţele ! 
Şi el tîrî una dintre căţele, ţrăgînd-o de lanţ, şi 

o sili să se apropie; şi căţeaua începu să chelălăie 
şi să ridice capul spre fecioară. Dar" fecioara, fără 
să ţină seama de nimic, tăbărî asupra ei, lovind-o 
cu biciul peste cap, şi căţeaua plîngea şi ţipa ; şi 
fecioara nu mai conteni să o lovească pînă cînd 
îi amorţiră braţele. Atunci aruncă biciul din mînă , 
luă căţeaua în braţe, o strînse la piept, îi şterse 
lacrimile şi o sărută pe frunte, ţinînd-o cu amîn-
două palmele. Apoi spuse hamalulu i : 

— Du-o înapoi şi ad-o pe a doua ! 
Şi hamalul se supuse : şi fecioara se purtă cu 

cea de a doua căţea cum se purtase şi cu cea 
dintîi. 
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Atunci califul îşi simţi inima umplîndu-i-sa de 
milă, pieptul i se strîmbă de tristeţe, şi clipi din 
ochi spre Giafar ca să-i dea de înţeles s-o întrebe 
pe fecioară de rostul acestei fapte. Dar Giafar îi 
răspunse prin semne că era mai bine să tacă. 

Pe urmă , stăpîna casei se întoarse spre cele două 
surori şi le grăi : 

—• Haidem, să facem cum ni-i obiceiul! 
Ele răspunseră : 
— Ne supunem. 
Atunci stăpîna casei urcă în patul său de mar-

mură , cu plăci de aur şi de argint, şi spuse surori-
lor ei : 

•— Arătaţi acum ceea ce ştiţi voi. 
Atunci fecioara care le deschisese uşa se sculă 

şi urcă în pat lîngă sora ei ; cea care adusese bu-
catele ieşi, merse în iatacul ei şi aduse de acolo un 
sac de atlaz cu ciucuri din mătase verde ; se opri 
dinaintea celorlalte fecioare, deschise sacul şi 
scoase o lăută. O întinse celei care deschisese uşa. 
Ea o acordă şi, ciupindu-i coardele, •cîntă aceste 
strofe despre iubire şi despre aleanurile ei, cu o 
voce răscolitoare şi chinuită de suspine : 

„Pleoapei mele-ntoarceţi tihnitul somn, mi-e ruga ! 
Şi spuneţi cum, o dată cu mintea mea, se duse ! 
Cînd am primit iubirea la mine-n casă, fuga 

M-a părăsit şi somnul, ai crede, cu mînie." 
Mi s-a răspuns : „Amice, ştiam că voia-ţi fuse 
Să mergi pe-o cale dreaptă şi sigură... Cum ţie 

Venitu-ţi-a, dar, toana atît a te abate 
Şi rătăci ?" Răspunsu-mi: „Nu pot o lămurire 
Să dau, oricît aş vrea-o ! Doar ea, s-o facă, poate ! 
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Ci mărturie-aduc că şi sîngele din mine, 
Tot sîngele-mi, e numai al ei, şi nu vă mire 
Că vreau să-l şi împrăştii, ca jertfă ei, mai bine 

Decît să-l ştiu greoi şi lipsit de trebuinţă ! 
îmi alesei pe una dintre femei, şi gînduri, 
Alai, în ea sădit-am, şi ele cu credinţă 

Răsfrîng icoana-i însăşi, că, de-aş goni icoana, 
In mine s-ar încinge văpăi şi-n flăcări, rînduri, 
S-ar mistui cu totul făptura mea, sărmana. 

Dac-aţi vedea-o,, toate mi le-aţi ierta ! Urzită 
De-Allah e nestemata cu o licoare-a vieţii, 
Creînd din rest şi rodii şi albă mărgărită!" 

îmi spuseră.»' „Naive, găseşti, nu-i îndoială, 
Mai mult ca plîngeri, lacrimi, necazuri frumuseţii 
Şi, rar, cîte-o plăcere trecută-ntr-o clipeală ? 

De te-al privi în apă, ţi-ai apărea o umbră 
A tot ce-ai fost, căci setea vrînd să ţi-o stingi la 

şipot 
Cu primii stropi te saturi!" Iar eu, cu voce 

sumbră, 

Răspuns-am : „Să nu credeţi că m-a cuprins beţie, 
Cu sete bînd — vederea-i pîn' şi uşorul picot 
Mi-l aruncă din ochii de-a pururi în robie ! 
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Mi-au ars mXhnitul suflet nu cele întâmplate, 
Ci numai doar trecutu-i, şi sînt în astă stare 
De cină. s-a dus, nu fiindcă le piărăsii pe toate. 

Să-ntorc spre alta ochii ? Mai este cu putinţă ? 
De trupu-i cu miresme simt tainică legare, 
De chihlimbar, de mosc, de întreaga ei fiinţă l" 

Cînd îşi sfîrşi cântecul, sora ei îi zise : 
— Fie ca Allah să te aline, o, surioara mea 1 
Dar fecioara fu cuprinsă de o mflinire aşa de 

mare. încît îşi sfîşie veşmintele şi căzu la pămînt 
leşinată. 
' însă, cum prin această mişcare trupul ei se dez-
goli,, califul băgă de seamă că pe el purta urmele 
unor lovituri de bici şi da nuiele, şi rămase uimit 
la culme. Dar fecioara care adusese bucatele se 
apropie, stropi cu puţină apă faţa surorii leşinate, 
şi aceasta îşi veni în simţire ; apoi îi aduse o rochie 
nouă şi o îmbrăcă. 

Atunci califul îi spuse lui Giafar : 
— Nu prea îmi pari tulburat. Dar n-ai văzut 

urmele de lovituri pe trupul acestei femei ?• Cît 
despre mine, eu mu smai pot să tac şi n-am să-mi 
aflu liniştea pînă cînd nu descopăr adevărul despre 
toate acestea, precum şi despre întîmplarea cu cele 
două căţele ! 

• Şi Giafar răspunse : 
— O, slăvite stăpîne şi coroană a capului meu, 

aminteşte-ţi de făgăduiala dată : „Nu vorbi nimic 
despre ce nu te priveşte, altfel vei auzi lucruri 
care nu-ţi vor fi pe plac !" 
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într-aeestea, fata care adusese bucatele se ridică 
şi luă lăuta ; o sprijini de sînul ei rotund, o ciupi 
cu vîrful degetelor şi cântă : 

De dragoste cînd unul s-ar plînge, ce-am 
răspunde ? 

Şi dacă-afund ne-ar duce povara ei, ce-am face ? 
Câţi un tîlmaci să spună ce vaiere tenace 
Frîng inima-n iubire ? Mijloacele-i de unde ? , 

Şi dacă-i răbdătoare, tăcută,-n suferinţă, 
Cînd ce ni-i drag ne lasă, ne-mpinge-n pragul 

morţii 
Durerea ! Căci acestea-s, durere, partea sorţii: 
Căiri, obraji în lacrimi, cernire, umilinţă ! 

înstrăinat, fugindu-mi de-a ochilor privire, 
Rupînd tot ce te leagă de-a' mele măruntaie, 
Păstraşi măcar o urmă din fosta-ne văpaie, 
O urmă, să sfideze chiar vremile-n rotire ? 

Sau, dus, ai dat uitării ce m-a sleit de vlagă, 
Ce m-a făcut, prin tine, o umbră de fiinţă ? 
De-i despărţirea soarta-mi, mi-o da cel cu putinţă, 
C-am suferit atîta, odată seamă, dragă ! 

La auzul acestui cîntec trist, stăpîna casei îşi sfî-
şie veşmintele, ca şi sora ei dinţii, plînse şi căzu 
în nesimţire. Şi fecioara care adusese bucatele se 
sculă şi o ajută să se îmbrace cu altă rochie, după 
ce avu de grijă să o stropească cu apă pe faţă şi 
să o facă să-şi vină iarăşi în fire. Atunci stăpâna 
casei, liniştită puţin, se aşeză pe pat şi-i zise celei 
care adusese bucatele : 
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— Te rog din inimă, mai cîntă, ca să putem 
plăti datoriile ! Chiar şi numai o dată ! 

Atunci îşi acordă din nou lăuta şi cîntă aceste 
strofe : 

Vei fi-ndelung departe, şi aspra-ţi părăsire 
M-o chinui ? Că ochii secaţi îmi sînt de plîngeri 
Tu nu ştii ? Stă în gîndu-ţi iubirea să mi-o 

sîngeri ? 
De-ai vrut să jiu geloasă, ai plină izbîndirc l 

De-ar fi menitul numai celui iubit prielnic, . 
Zi n-ar avea femeia să mai îndrepte-ocara ' 
Spre-nşelător ! La cine, mai uşurînd povara, 
Să mă jelesc, că păsu-mi veni aşa doselnic 

Prin tine — ucigaşe de inimă-n durere ! 
Ce chin pe cel ce plînge că a pierdut dovada 
Că nu mai e datornic cuiva, ori că făgada 
Vicleanului său semen rămase o părere l 

A inimii tristeţe mai mult dorul o creşte, 
Nebun cum e ! Cuvîntul ţi-ai dat ? Te-aştept! Pe 

unde 
Te afli ? Răzbunarea trădarea-i s-o cufunde, 
Voi, fraţi de o credinţă, şi ţină-l cazna-n cleşte l 

Cînd, pentru-a fi-n repaos, stă ochiu-i să se-nchidă, 
Muncească-i-l nesomnul cumplit, şi cît mai largă 
Pleoapa i-o deschidă ! Şi cum, ca să se şteargă, 
Nu poate umilinţa-mi din dragostea-i perfidă, 
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La fel, deopotrivă, şi el să se frâmînte, 
Dar altul să petreacă şi aibă mulţămire! 
M~am istovit iubindu-l: ruşinea-i răsplătire ! 
Să sufere el raîine şi,-n ciuda-i, altul chite ! 

Şi din nou fata care deschisese uşa căzu în ne-
simţire, şi trupul ei despuiat se ivi acoperit peste 
tot cu urma de bice şi de nuiele. 

în faţa acestei privelişti, cei trei saâluki îşi spu-
seră unul către altul : 

— Era cu mult mai bine să nu fi trecut pragul 
acestei case, chiar înfruntînd osteneala de a ne 
petrece toată noaptea culcaţi pe o grămadă de dă-
rîmături, căci priveliştea aceasta ne-a mîhnit în 
aşa măsură de parcă ne-ar fi smuls spinarea 
din loc ! 

Atunci califul se întoarse spre ei şi le spuse : 
•— Şi de ce ? 
Ei răspunseră : 
— Fiindcă sîntem adine tulburaţi de cele ce 

s-au petrecut aici, sub ochii noştri ! 
Atunci califul îi întrebă : 
— Aşadar, voi nu sînteţi de-ai casei ? 
Ei răspunseră : 
•—• Nicidecum ! Noi credem că această casă 'este 

a omului de lingă tine ! 
Atunci hamalul strigă : 
— Ha ! pe Allah ! Dar eu pentru întâia oară, în 

noaptea asta, am păşit în această casă ! Ar fi fost 
mai bine pentru mine să mă fi culcat mai curînd 
pe bulgări de pămînt tare şi pe dărîmături decît 
aici ! 

Atunci se sfătuiră laolaltă şi spuseră : 
—• Sîntem şapte bărbaţi, şi ele nu sînt în totu-

lui tot decît trei femei, nimic mai mult !• Să le 
cerem deci să ne lămurească întâmplările astea ciu-
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date. Dacă nu vor consimţi să ne răspundă de bună 
voie, aae vor răspunde cu sila ! 

Şi asupra acestui lucru se învoiră cu toţii, în 
afară de Giaf ar care zise : 

— Găsiţi că ar fi bine şi cinstit ? Gîndiţi-vă că 
sîntem musafirii lor, şi că ele ne-au pus o condiţie 
de care trebuie să ne ţ inem cu străşnicie .! De alt-
minteri iată că noaptea se apropie de capăt, şi fie-
care dintre noi. va porni să-!ji vadă destinul pe 
calea lui AEah! 

Apoi clipi din ochi către calif şi, luîndu-1 la o 
parte, îi zise : 

— Nu avem de petrecut aici mai mult de un 
ceas. .Şi îţi făgăduiesc că mîine voi aduce pe aceste 
tinere fete în faţa mîinilor tale, şi le vom cere să 
ne. spună povestea lor ! 

însă califul se împotr ivi : 
—• Nu mai am răbdare să aştept pînă mîine ! 
Şi oricît se lungiră cu vorba, spunînd c-o fi aşa 

sau aşa, sfîrşiră, totuşi prin a se întreba : 
— Dar care dintre noi le va pune întrebarea ? 
Şi eîţiva fură de părere că cel mai potrivit s-o 

facă era hamalul. 
într-aces'tea, fecioarele îi întrebară : 
•—• O, oameni buni, despre ce vorbiţi ? 
Atunci hamalul se ridică, păşi dinaintea stăpânei 

casei şi-i zise : . 
. — O, mărita mea stăpînă, eu îţi cer şi te rog 

fierbinte, în numele lui Allah, din partea tuturor 
acestor 'musafiri, să ne spui povestea acestor două 
căţele, şi de ce le-ai pedepsit aşa, ca să plîngi pe 
urmă de mila lor şi «să le îmbrăţişezi ? Şi mai spu-
ne-ne, de asemenea, ca să înţelegem, pricina ur-
melor de bici -şi de nuiele de pe trupul surorii tale ! 
Aceasta este întrebarea noastră ' Şi acum, pacea 
să fie cu tine 1 
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Atunci stăpîna casei îi întrebă pe toţi : 
— E adevărat că hamalul vorbeşte în numele 

vostru ? 
Şi toţi, în afară de Giafar, răspunseră : \ 
— Da, e adevărat ! 
Şi Giafar nu rosti o vorbă. 
Fecioara, auzind răspunsul lor, zise : 

. — Pe Allah ! o, musafiri ai noştri, aţi săvîrşit 
împotriva noastră cea mai urîtă jignire şi cea mai . 
miselească ! Ci tocmai ne învoisem mai înainte că 
dacă vreunul va vorbi despre ceea ce nu-1 priveşte, 
va auzi lucruri care n-or să-i placă. Oare nu v-a 
fost de ajuns că aţi intrat în casa noastră şi v-aţi 
hrănit din bucatele noastre ? Dar asta nu-i nici-
decum vina voastră, ci vina surorii noastre, care 
v-a adus aici ! 

La aceste vorbe, ea îşi suflecă mînecile, bătu de 
trei ori cu piciorul în duşumea şi strigă : 

— Ei ! veniţi repede ! 
Şi numaidecît se deschise uşa unuia dintre du-

lapuri, peste, care erau trase perdelele, şi ieşiră 
de acolo şapte negri zdraveni rotind în mîini paloşe 
ascuţite. Şi ea le spuse : 

— Legaţi-i de mîini pe aceşti oameni cu limba 
prea lungă şi legaţi-i şi pe unii de alţii ! 

Şi negrii îndepliniră porunca şi spuseră : 
—• O, stăpîna noastră ! o, floare ascunsă de pri-

virea oamenilor! oare ne îngădui să le retezăm 
capul ? 

Ea răspunse: 
— Mai aşteptaţi un ceas, căci vreau, înainte de 

a le tăia capul, să-i întreb şi să văd cine sânt ! 
Atunci hamalul strigă : 
— Pe Allah J o, stăpîna mea, nu mă ucide pen-

tru, nelegiuirea săvîrşită de alţii ! Aeeş'tia toţi au 
greşit şi au săvîrşit o adevărată nelegiuire, dar eu 
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nu ! O, pe Ailah ! ce noapte fericită şi plăcută am 
fi petrecut daca am fi fost scutiţi de vederea aces-
tor saâluki aducători de năpastă ! Căci aceşti saâ-
luki de piază rea ar duce la prăpăd, chiar şi. numai 
prin venirea lor, oraşul cel mai înfloritor, doar 
intrînd într-însul'! 

Şi grăind aşa, el recită această strofă : 
Ce bună-i iertarea ce-o dă cel puternic — mai rar ! 
Ce mîndră-i, cînd vine la col jăr-un sprijin măcar ! 

Prietene,-i sfîntă iubirea ! Te rog, deci, pe ea, 
Tu nu omorî un om drept, cînd culj)ăşu-i colea ! 

Cînd hamalul sfîrşi recitarea, fecioara se porni 
să rîdă. 

In clipa aceea, Şahrazada văzu apropiindu-se dimineaţa 
şi conteni cu discreţie. 

Dar cînd se lăsa a unsprezecea noapte 

Ea zise: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că atunci cînd 
fecioara începu să rîdă, după ce se aprinsese de 
mînie, ea sa apropie de grupul musafirilor şi zise : 

— Povestiţi-mi tot ce trebuie să-mi povestiţi, 
căci nu mai aveţi decît un ceas de trăit! De alt-
minteri dacă mai tărăgănez aşa, o fac pentru că 
sînteţi oameni sărmani ; căci dacă aţi fi fost dintre 
cei mai de vază sau dintre cei mai mari din tribul 
vostru, sau dacă aţi fi fost dintre cei de la stă-
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pînire,-puteţi fi încredinţaţi că v-aş fi trimis încă 
şi mai repede pe lumea cealaltă, drept pedeapsă ! 

Atunci califul îi zise lui Giafar : 
—• Vai de noi, o, Giafar ! Dezvăluie-i cine sîn-

tem, că de im, ne va ucide î 
Şi Giafar răspunse : 
•— Nu primim .decît ceea ce ni se cuvine ! 
însă califul adause : 
— Nu ni-i- îngăduit să glumim cînd trebuie să 

fim cu luare-aminte, căci fiecare lucru îşi are 
timpul lui ! 

Atunci fecioara se apropie de saâluki şi le z i se : 
— Sînteţi fraţi ? 
Ei răspunseră : 
— Nu, pe Allah f Nu sînteni decît cei mai săraci 

dintre cei săraci şi trăim din truda noastră punînd 
ventuze şi fă cînd hărăcsiri * ! 

Atunci ea grăi unuia dintre ei, întrebîndu-1: 
— Eşti chior din naştere ? 
El răspunse: 
— Nu, pe Allah ! dar povestea pierderii ochiu-

lui meu este atît de uimitoare încît,, de-ar fi scrisă 
cu acul în colţul lăuntric al ochiului, ar fi o învă-
ţătură pentru cine ar citi-o cu luare aminte ! 

Şi al doilea şi al treilea răspunseră la fel. Apoi 
toţi împreună spuseră : 

— Fiecare dintre noi este din altă ţară şi po-
vestirile noastre sînt uluitoare şi întâmplările 
noastre.nemaipomenit de ciudate ! 

Atunci fecioara se întoarse către ei şi le zise : 
— Fiecare dintre voi să-şi istorisească povestea 

şi pricina venirii în casa noastră. Şi după aceea 
fiecare dintre voi să-şi ducă mina la frunte în semn 

1 A hărăcsi — a lua sînge. 
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de miiiîţ&mitâ pentru găzduire şi să se ducă în 
întâmpinarea destinului SĂU ! 

îrttîiul oare înainta fu hamalul; el zise : 
— O, ştăpîna mea, dupâ starea mea între oa-

meni, sînt hamal şi nimic mai mult! Fecioara eu 
bucatele, care-i de faţă, mi-a poruncit să-i car o 
povară şi veni cu 'mine aici. Şi mi s-a întîmplat cu 
voi celelalte ceea ce ştiţi prea bine, şi ceea ce nu 
vreau să mai repet, înţelegeţi de ce. Asta-i toată 
povestea mea, căci nu voi adăuga o vorbă mai mult. 
,Vă doresc pace ! 

Atunci fecioara îi zise : 
— Haide! ridică-ţi 'puţintel-rnîna la frunte, ca 

să vezi dacă este la locul ei, metezeşte-ţi părul şi 
du-te în treaba ta ! 
. Dar hamalul strigă : • 

— Nu, pe Allah ! nu voi vpleca decît după ee voi 
fi auzit istorisirea tovarăşilor -mei aici de faţă. 

Atunci întîiul saâluk dintre saâluki făcu un pas 
înainte ca să-şi istorisească povestea, şi zise : 

POVESTEA ÎNTÎIULUI SAALUK 

Eu îţi voi împărtăşi, o, stăpîna mea, pricina care 
'im-a silit să-mi raid barba şi să-mi pierd ochiul. 

Află, aşadar, că tatăl meu era rege. El avea un 
frate, şi acel frate era rege într-un alt oraş. în ceea 
ce priveşte naşterea mea, tocmai se potrivi că 
mama mă aduse pe lume în aceeaşi zi cînd se născu 
fiul unchiului meu. 

Apoi anii trecură şi apoi alţi ani şi alte zile, şi 
eu şi fiul unchiului meu' ere^tcam. Trebuie să-ţi 
spun că mi se prilejuia să merg, la răstimp de cîţiva 
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ani, să-1 văd pe unchiul meu, şi chiar să rămîn la el 
acasă mai multe luni în şir. Ultima oară cînd am 
fost la ei, fiul unchiului meu îmi făcu o primire din-
tre cele mai călduroase şi mai mărinimoase ; el 
porunci să se taie berbeci în cinstea mea şi să pri-
tocească mai multe feluri de vinuri. Apdi începu-
răm să bem, şi băurăm atît de mult, încît vinul se 
dovedi mai tare ca noi. Atunci fiul unchiului meu 
îmi zise : 

— O, fiu al unchiului meu, pe care te iubesc 
într-un chip cu totul deosebit, am să-ţi cer un lu-
cru de mare însemnătate, şi aş vrea să nu te împo-
triveşti sau să mă împiedici de la ceea ce am ho-
tărî t să fac ! 

îi răspunsei : 
— Fireşte, şi din toată inima prietenoasă şi 

deschisă ! 
Atunci, ca să aibă deplină încredere, el îmi po-

runci să mă leg cu jurămîntul cel mai sfînt, punîn-
du-mă să jur pe cartea cea sfîntă. Şi numaidecît 
după aceea se ridică, lipsi cîteva clipe, apoi se în-
toarse, aducînd după el o femeie plină de podoabe, 
împrăştiind un parfum nespus de plăcut, îmbrăcată 
în veşminte strălucitoare, care trebuie să se fi ridi-
cat la un preţ neasemuit de mare. Şi el se întoarse 
către mine, cu femeia în urma lui, şi-mi zise : 

-—• Ia această femeie şi mergi cu ea, înaintea mea, 
spre locul pe care ţi-1 voi arăta. Şi îmi arătă locul, 
deseriindu-mi-1 în aşa fel încît mă lămuri pe deplin 
asupra lui. Şi acolo vei afla un mormînt, uite-aşa, 
în mijlocul celorlalte morminte, şi mă vei aştepta 
acolo ! 

Şi nu putui să mă împotrivesc dorinţei lui, şi nici 
să nu-i îndeplinesc rugămintea, din pricina jură-
mântului pe care-1 jurasem cu mîna mea dreaptă ! 
Şi luai femeia cu mine, mă dusei şi intrai cu ea sub 
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bolta mormîntului, şezurăm ca să-1 aşteptăm pe fiul 
unchiului meu, pe care îl văzurăm sosind la puţină 
vreme după aceea, adueînd cu el o cană plină cu 
apă, un sac cu ipsos şi o toporişca. Le puse jos, nu 
păstră decît toporişca, şi se îndreptă spre piatra 
mormîntului de sub boltă ; scoase lespezile una cîte 
una şi le aşeză alături ; apoi se apucă să sape pă-
mântul cu toporişca pînă cînd scoase la iveală un 
capac mare cît o uşiţă ; îl deschise, şl dedesubt se 
arătă o scară boltită. Atunci «o Intowse spre fe-
meie şi-i zise făcîndu-i semn : 

—• Haide ! n-ai decît să alegi I 
Şi femeia coborî numaidecît pe scară şl se 

făcu nevăzută. Atunci el se întoarse spre mine 
şi-mi zise :. 

•—• O, fiu al unchiului meu ! te rog să întregeşti 
ajutorul pe care mi l-ai dat. Cînd voi fi ooborît 
acolo înlăuntru, tu vei aşeza la loc capacul şi-1 vei 
acoperi din nou cu pămînt, cum a fost mai înainte. 
Aşa vei întregi ajutorul pe care mi l-ai dat. Cît des-
pre ipsosul din sac, şi cît despre apa din cană, le vei 
amesteca bine, apoi vei potrivi la loc lespezile cum 
au fost, şi cu acel amestec le vei tencui pe la 
încheieturi, ca mai înainte, şi vei face în aşa fel ca 
nimeni să nu poată bănui ceva şi spune : „Iată un 
mormânt proaspăt a cărui tencuială e de curînd fă-
cută, dar lespezile sînt vechi !" Căci, o, fiu al 
unchiului meu, iată, se plineşte un an întreg de cînd 
mă trudesc aici, şi numai Allah o ştie ! Aceasta-i 
rugămintea mea ! Apoi adăugă : Şi acum, fie ca 
Allah să nu mă copleşească peste măsură cu tristeţe 
din pricina despărţirii şi a îndepărtării tale de mine, 
o, fiu al unchiului meu ! 

Apoi coborî scara şi se cufundă în mormînt. 
Cînd se făcu nevăzut dinaintea privirilor mele, 

mă sculai, închisei capacul, şi făcui precum îmi po-
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runcise, aşa încît mormîntul se prefăcu din nou în-
tocmai cum fusese mai înainte. 

Mă întorsei atunci la palatul unchiului, însă 
unchiul meu era la vânătoare ; şi atunci mă dusei 
să mă culc în noaptea aceea. Apoi, cînd se făcu 
dimineaţă, începui să cuget la toate întâmplările din 
noaptea trecută, şi la toate câte se petrecuseră între 
mine şi fiul unchiului meu ; şi rn-am căit amarnic 
de fapta pe care o săvârşisem. însă căinţa nu ajută 
niciodată la nimic ! Atunci mă întorsei la cimitir şi 
căutai mormîntul cu pricina, fără să pot ajunge să-1 
deosebesc dintre celelalte. Şi urmai căutarea pină 
se lăsă noaptea, fără să izbutesc să aflu drumul. 
Atunci mă întorsei la palat şi nu putui nici bea, nici 
mînca, şi toate gîndurile mi se învălmăşeau numai 
în jurul întîmplării cu fiul unchiului meu, şi totuşi 
nu putui descoperi nimic. Atunci mă cuprinse o 
mîhnire de moarte, şi îmi petrecui toată noaptea 
zbuciumîndu-mă cumplit până dimineaţa. Mă întor-
sei atunci pentru a doua oară la cimitir, gîndin-
du-ma la toate cele săvârşite de fiul unchiului meu, 
şi mă căiam amarnic că l-am ascultat; apoi mă 
apucai din nou să caut mormântul în mijlocul celor-
lalte morminte, dar fără izbîndă. îmi urmai astfel 
căutarea timp de şapte zile, şi nu nimerii nicicum 
pe drumul cel bun. Atunci îngrijorarea şi gîndurile 
negre mă năpădiră în asemenea măsură, încît sim-
ţii că-s gata să înnebunesc. 

Ca să găsesc un leac şi calea de scăpare de păti-
mirile mele, mă gîndii să plec, şi pornii la drum, ca 
să mă întorc la tatăl meu acasă. în clipa cînd so-
seam la porţile oraşului tatălui meu, o ceată de oa-
meni răsări ca din pămînt, se năpusti asupra mea 
şi-mi legă braţele. Rămăsei uluit cu desăvîrşire de 
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această faptă, ţinînd seama că eram fiul sultanului 
oraşului, şi că aceia erau slugile tatălui meu, şi că 
alţii erau tinerii mei sclavi. Şi avusei o presimţire 
groaznică, şi îmi zisei : „Cine ştie ce i s-a putut 
întîmpla tatălui meu !" Şi mă apucai să-i întreb 
despre asta pe cei care mă legaseră la <mîini; şi ei 
nu-mi dădură nici un răspuns. Insă, la cîteva clipe 
după aceea, unul dintre ei, un fost tînăr sclav de-al 
meu, îmi zise : 

— Soarta între t imp s-a arătat potrivnică faţă de 
tatăl tău. Oştenii 1-̂ au trădat, şi vizirul 1-a trimis la 
moarte. Cît despre noi, tocmai stăteam la pîndă aş-
teptînd clipa cînd ai să ne cazi în mîini. 

După aceasta mă ridicară, şi eu nici nu mai ţ i -
neam de fapt de lumea asta, într-atît ştirile auzite 
mă-răscoliseră, î-ntr-atîta moartea tatălui meu mă 
umpluse de durere. Şi ei mă tîrîră supus în faţa 
mîmilor vizirului care îl ucisese pe tatăl meu. 

Ci între acel vizir şi mine dăinuia o veche duş-
mănie. Pricina duşmăniei era că mă aprinsesem 
peste măsură pentru tragerea cu arbaleta. Şi într-o 
bună zi, pe cînd mă aflam pe terasa palatului tată-
lui meu, întâmplarea făcu ca o pasăre mare să co-
boare 'pe terasa palatului vizirului pe cînd vizirul 
se afla acolo : eu încercai să ţintesc pasărea, dar să-
geata greşi ţinta, atinse ochiul vizirului şi-l sparse, 
cu voinţa şi judecata scrise de Allah. Căci spune 
poetul : 

Iubirea să aibă-mplinire, e scris — mă auzi ? 
Tu cată să-ndrepţi ce-au stricat ai pămîntului juzi! 

Nici vesel nu sta, şi mîhnit nici atît, orice-ar ji! 
Ca valul se duc toate cele, de colo, de-aci! 
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Ursita eu dar o-mplinii şi urmai şir cu şir 
Ce scris fost-a, dîndu-mi, cum vezi tu, întregul 

meu bir. 

Şi dacă ursita înscris-a un şir ca de stei, 
Străbate-l ! E totul ce poţi săvîrşi cu temei.' 

Saâlukul urmă : 
Cînd am stricat aşa, fără de leac, ochiul vizirului, 

vizirul nu cuteză să-<mi zică nimic, căci tatăl meu 
era regele oraşului. Şi aceasta era pricina vrăjmă-
şiei dintre mine şi el. 

Deci, cînd am fost dus cu mîinile legate dinaintea 
lui, el porunci să mi se taie capul! Atunci îi zisei : 

•— Fi-vei în stare să mă ucizi fără ca eu să fi 
făptuit vreo fărădelege ? 

El răspunse : 
— Şi ce fărădelege poate fi mai mare decît 

aceasta ? 
Şi îmi făcu semn spre ochiul său pierdut. Atunci 

îi zisei : 
— Am făcut-© din nebăgare de seamă. 
Dar el îmi răspunse : 
•— Da, tu ai făcut-o din nebăgare de seamă, dar 

eu o voi face cu bună ştiinţă ! Apoi strigă : Să fie 
adus în faţa ţmîinilpr mele ! 

Şi 'mă duseră în faţa imîinilor lui. 
Atunci el întinse mina, îşi vîrî degetul în ochiul 

meu sting şi mi-1 simulse cu desăvîrsire. Şi de atunci 
sînt chior, aşa cum vedeţi cu toţii. 

După aceea, vizirul porunci să mă lege şi să mă 
vîre într-o ladă. Apoi zise purtătorului spadei : 

— Ţi-1 încredinţez pe acest om ! Trage sabia din 
teacă. Şi du-1 de aici. Scoaite-1 afară din oraş, uei-
de-1 şi iasă-1 pradă fiarelor sălbatice. 

130 



Atunci purtă torul spadei mă luă şi mă duse pînă 
ce ieşirăm din oraş. Acolo mă scoase afară din ladă, 
cu mîinile legate, cu picioarele înlănţuite şi voi să 
mă lege la ochi înainte de a-mi curma viaţa. Dar 
începui să plîng şi să recit aceste strofe : 

Ales să-mi fii tu zaua-n răstriştea îndelungă, 
Ca să mă aperi astfel de suliţa vrăjmaşă. 
Ai devenit chiar fierul de lance mult pizmaşă, 
Tăiosul fier ce-i gata şi pieptu-mi să străpungă ! 

Eu, însă, cînd puterea era în a mea parte, 
In loc să pedepsească, vioaie, dreapta mînă 
Trecea în stînga arma, punînd mîniei frînă •—-
în slaba stingă... Fapte ce azi le ştiu deşarte. 

De imputarea crudă, te rog, mă cruţă, deci, 
Asemeni de ocară, pe cei duşmani lâsînd 
S-azvîrle-ale durerii pumnale, rînd pe rîndl 
Biet suflet, prin ce chinuri, din pizmă,-ai fost să 

treci l 

Tăcerea fie-ţi darul ! Ci nu-l mai apăsa 
Cu-asprimi de vorbe ! Lasă-l de-aşa poveri scutit! 
Prieteni cîţi la sînu-mi am strîns, sînt osîndit 
Sâ-i văd mie-mpotrivă, în slujba altei za ! 

Voiam să fac dintr-înşii săgeţi ucigătoare, 
Şi-au fost! Dar pentru mine şi inima-mi l Zadarnic 
Îmi pregătii eu piepturi de-ncredere ! Amarnic 
De-ncredere şi fost-au — spre-a altora-nălţare ! 
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M-am încrezut atîta în ei, şi cu căldură, 
Cu gîndul sâ-i văd zilnic în dragoste statornici. 
Şi-au fost — în întregime l S-au arătat prea dornici 
Să aibă stăruinţă în trădătoarea ură-! 

Cînd auzi purtătorul spadei versurile mele, îşi 
aminti că fusese şi purtătorul spadei tatălui meu şi 
că îl copleşisem eu însumi cu binefaceri, şi-mi 
spuse : 

— Oare aş putea eu să te ucid ? Şi eu sînt sclavul 
tău, supus ! Apoi îmi zise : Fugi ! Viaţa îţi este sal-
vată ! Şi nu te mai întoarce pe meleagurile acestea, 
căci vei pieri, şi mă vei face să pier şi eu împreună 
cu tine ; cum zice şi poetul : 
Prietene, pleacă ! Fii liber, şi sufletu-ţi scapă 
De tot ce tiranic te leagă ! Şi uită în urmă 
Lăcaşuri de-a căror clădire într-una îşi scurmă 
Atîţia a lor minte : pot fi ca o sigură groapă. 

Ci pleacă ! Tărîmuri tot alte găsi-vei cu-ncînt, 
Şi ţări ce-n nimic nu aduc cu a ta, ce-ai lăsat; 
Dar oricît căta-vei cu patimă,-n lung colindat, 
Alt suflet, ca sufletul tău, n-ei afla pe pămînt. 

Socoate ! E fapt uimitor şi smintit, ca nealtul, 
Să duci tot în silă o viaţă de-adînci umilinţe, 
Cînd, iată, că numai şi pentru-ale noastre priinţd 
Întinse olaturi creat-a Allăh, preaînaltul ! 

Şi totuşi! Cînd scris e, căci soarta o vrea, ca un om 
Să moară-ntr-o ţară anume, el nu va putea 
Să-şi aibă aiurea odihna, pe-un deal, pe-o vîlcea i 
Dar ştii unde-o fi adăpostu-ţi din urmă, molcom'( 
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'A leului ceafă — tu ia mai cu seamă aminte ! —• 
Se-ngroaşă şi capătă-a ei cerbicie deplină, 
Cînd sufletul însuşi al fiarei cei mîndre domină 
Şi slobod străbate pustiul spre vrutele-i ţinte ! 

Cînd sfîrşi aceste versuri, îi sărutai manile. Şi 
nici nu mă încumetai să cred că scăpasem cu ade-
vărat, decît cînd mă văzui departe. 

Mai pe urmă, m-arn resemnat de pierderea ochiu-
lui, gîndindu-mă că am scăpat de la moarte. Şi îmi 
urmai călătoria şi ajunsei în oraşul unchiului meu. 
Deci intrai la el şi îi povestii cele petrecute cu tatăl 
meu şi cele ce mi se întâmplaseră mie, de,ajunsei 
să-mi pierd ochiul. Atunci el începu să plîngă cu 
suspine multe şi strigă : 

— O, fiu al fratelui meu ! iată că mai adaugi o 
mîhnire la mîhnirile mele şi o durere la durerile 
mele. Căci trebuie să-ţi spun că fiul sărmanului tău 
unchi, care se află înaintea ta, s-a pierdut de zile si 
zile, şi nu ştiu ce i s-a întâmplat, şi nimeni nu poate 
să-mi spună unde este ! 

Apoi începu să plîngă atît de tare, încît căzu în 
nesimţire. Cînd îţi veni din nou în fire, îmi spuse : 

— O, copilul meu ! m-am mîhnit peste măsură -
din pricina fiului unchiului tău, eu, unchiul tău ! 
Şi iată că tu mai adaugi o nouă mîhnire la mîhnirile 
mele^ povestindu-mi ce ţi s-a întâmplat ţie şi ce i 
3-a întâmplat tatălui tău ! Dar pentru tine, o, fiul 
Tieu, tot este mai bine că ţi-ai pierdut ochiul decît 
să-ţi fi pierdut viaţa ! 

La aceste cuvinte nu mai putui să păstrez tăcerea 
în legătură cu cele ce i se întâmplaseră fiului un-
chiului meu, copilul său. Aşadar îi dezvăluii ade-' 
vărul întreg. La vorbele mele, unchiul se umplu de 
bucurie. într-adevăr se bucură nespus de cuvintele 
mele despre fiul său» Şi îmi spuse : -
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— Ah ! du-mă cît mai iute să văd acel mor-
tmînt ! 

Şi-i răspunsei : 
•— Pe Allah ! o, unchiule, eu nu ştiu locul 

unde se -află. Căci am fost de mai multe ori să 
caut mormîntul, fără să-i aflu locul ! 

Atunci, eu şi unchiul meu merserăm la cimitir, 
şi de. astădată, privind la dreapta şi privind la 
stînga, sfîrşii prin a recunoaşte mormîntul. Şi 
amîndoi, eu şi unchiul meu, furăm în culmea bucu-
riei şi intrarăm sub boltă : ridicarăm pămîntul şi 
apoi capacul; şi, cu şi unchiul meu, coborîrăm cele 
cincizeci de trepte ale scării. Cînd ajunserăm la 
capătul scării, văzurăm un fum gros urcînd către 
noi, care ne orbi. Dar numaidecît unchiul meu 
rosti cuvîntul care îndepărtează orice teamă de" 
acela care-1 rosteşte, şi anume : „Nu este putere 
şi tărie decît Allah preaînaltul, atotputernicul!" 

Apoi merserăm înainte şi ajunserăm într-o 
sală mare plină de făină, seminţe de toate soiu-
rile, merinde de tot felul, şi încă multe alte lu-
cruri de acestea. Şi văzurăm în mijlocul sălii o 
perdea lăsată peste un pat. Atunci unchiul meu 
privi după perdeaua patului, şi-1 găsi, şi—1 recu-
noscu pe fiul său, care era acolo, în braţele fe-
meii' care coborîse cu el ; dar amîndoi se prefă-
cuseră în negru cărbune, ca şi cum ar fi fost 
aruncaţi într-o groapă de jeratic ! 

La această privelişte, unchiul meu scuipă în* 
obrazul fiului său şi strigă : 

— Ai găsit ce ai căutat, o, ticăloşiile ! Şi asta 
este numai pătimirea din lumea noastră, dar îţi 
mai rămîne pătimirea de pe lumea cealaltă, mai 
crîncenă şi mai îndelungată ! 
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Şi zicînd aceasta, unchiul meu, după ce scuipă 
în obrazul fiului, îşi scoase un papuc şi, cu talpa 
lui, îl lovi peste faţă. 

In clipa aceea a istorisirii, Şahrazada văzu apropiin-
du-se dimineaţa şi, discretă, nu voi nicidecum să se folo-
sească pe mai departe de îngăduinţa primită. 

Dar cînd se lăsă a douăsprezecea noapte 

Ea zise : 
— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că saâlukul îi spuse 

fecioarei, în timp ce toată adunarea celor de faţă, precum 
şi califul şi Giafar, ascultau povestea: 

Deci, după ce unchiul meu îl lovi cu talpa papu-
cului peste faţă pe fiul său, care zăcea întins 
acolo, negru'cărbune, eu rămăsei peste măsură de 
uluit de întîmplare. Şi mă întristai tare de nă-
pasta ce se abătuse peste fiul unchiului meu, îa 
vederea lui şi a fecioarei, prefăcuţi astfel în negru 
cărbune ! Apoi strigai : 

•— Pe Allah ! o, unchiule, ajunge ! alină-ţi pu-
ţin îngrijorarea inimii, căci şi inima şi toată fiinţa 
mea se zbuciumă ca să-şi tălmăcească cele pe-
trecute cu fiul tău ! Şi mai ales mă cuprinde 
jalea văzîndu-1 prefăcut astfel, el şi fecioara, în 
negru cărbune, şi văzîndu-te pe tine, tatăl lui, că 
nu te mul ţumeş t i numai cu atît, şi că îl loveşti 
cu talpa papucului ! 

Atunci unchiul meu îmi povesti : 
— O, fiu al fratelui meu ! află că acest copil, 

care este al meu, încă din copilărie s-a îndră-
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gostit cu aprindere chiar de sora lui. Şi eu îl 
îndepărtam mereu, de ea, şi îmi ziceam : „Liniş-
teşte-te, ei sînt încă prea tineri!" Dar nici po-
meneală ! De-abia crescură mai mărişori, cînd 
între ei se petrecu fapta cea nelegiuită, şi eu 
auzii de ea ! Dar, într-adevăr, la început nu-i 
dădui întru totul crezare ! Totuşi l-am mustrat 
cu mînie cumplită zicîndu-i : „Păzeşte-te de aceste 
fapte nelegiuite, pe care nimeni nu le-a săvîrsit 
înaintea ta, şi pe care nimeni nu le va mai să-
vîrşi după tine ! Căci de nu. vom fi, printre regi, 
pildă de ruşine şi de scîrnăvie pînă la moarte ! 
Şi crainici călare vor purta povestea noastră pînă 
departe, în toată lumea ! Păzeşte-te aşadar de 
aceste fapte, că de nu, te voi- blestema şi te voi 
ucide !" Apoi avui grijă să-1 despart de ea, şi să 
o despart de el. Insă crede-mă că această nele-
giuită îl iubea neţărmurit ! Căci Şeitan întărise 
lucrarea lui într-inşii! Aşadar, cînd fiul meu văzu 
că-1 despărţisem de sora lui, pare-se că şi-a făcut 
acest ungher de sub pămînt, fără să destăinuiască 
nimănui nimic. Şi, după cum vezi, a adus aici 
buoate şi toate celelalte ! Şi s-a folosit de lipsa 
mea de acasă, cînd mă aflam la vînătoare, ca să 
se mute aici cu sora lui ! Atunci dreptatea celui 
preaînalt şi preamărit nu mai putu să îndure ! 
Şi-i • arse pe amîndoi aici ! Dar pătimirea de pe 
lumea cealaltă este încă mai cumplită şi mai în-
delungată ! 

Şi zicînd acestea, unchiul meu începu să plingă, 
şi plînsei şi eu împreună cu el. Apoi îmi spuse:: 

— De astăzi înainte tu vei fi copilul meu, în 
locul celuilalt ! 

Atunci, vreme de un ceas, cugetai adînc asu-
pra întâmplărilor din lumea aceasta şi, între al-
tele, mă gîndii la moartea tatălui meu din po-
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runca vizirului, la tronul său răpit, la ochiul 
meu smuls, precum vedeţi cu toţii, şi la toate 
cîte i se întîmplaseră fiului unchiului meu, atîtea 
şi atîtea fapte din cele mai ciudate, şi nu mă putui 
stăpîni să nu plîng ! 

După aceea, ieşirăm din mormînt şi închiserăm 
capacul la loc ; apoi îl acoperirăm cu pămînt şi 
lăsarăm mormîntul în starea în care se afla mai 
înainte ; şi pe urmă ne întoarserăm acasă. 

De abia ajunserăm acasă şi şezurăm, că auzirăm 
sunete de instrumente vestitoare de război, tobe 
şi trîmbiţe, şi văzurăm un puhoi de războinici 
alergînd, şi oraşul întreg se umplu de zarvă, de 
zgomot şi de colbul -stârnit de copitele cailor. Şi 
într-adevăr ramaserăm tare tulburaţi fiindcă nu 
puteam nici într-,un chip să ne dumirim ce se 
întâmplă. In cele din urmă, regele, unchiul meu, 
sfîrşi prin a întreba oare e pricina acelei zarve 
şi i se răspunse : 

—- Fratele tău a fost ucis de vizirul lui, care 
s-a grăbit să-şi adune toate oştirile şi să vină aici 
în cea mai mare grabă, ca să năvălească pe ne-
aşteptate în oraş. Şi locuitorii au văzut că nu 
puteau să-i ţină piept : de -aceea îi închinară ora-
şul fără împotrivire ! 

La aceste cuvinte, zisei în sinea mea : „Desigur 
că ele voi cădea în mîinile lui mă va ucide !" Şi 
din nou zbuciumul şi îngrijorarea se învălmăşiră 
în sufletul meu, şi mă apucai să îmi depăn în 
minte, cu mîhnire, toate nenorocirile întîmplate 
tatălui meu şi mamei mele, Şi nu mai ştiam ce 
să mă fac. De altă parte, mă gîndeam că, de m-aş 
fi arătat la lume, locuitorii oraşului şi soldaţii 
tatălui meu m-ar fi recunoscut şi ar fi căutat să 
mă ucidă, să mă piardă ! Şi nu găsii nici o altă 
ieşire decît -aceea de a-mi rade barba. Şi aşa, îmi 
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rasei barba, mă deghizai în alte straie şi părăsii 
oraşul. Şi pornii la drum spre acest oraş al Bag-
dadului, unde nădăjduiam să ajung în pace şi să 
aflu pe cineva care să-mi ajute să răzbesc pînă la 
palatul emirului credincioşilor, califului, stăpînu-
lui lumii, Harun Al-Raşid, căruia voiam să îi isto-
risesc povestea mea şi întîmplările prin care 
trecusem. 

Sfîrsii prin a ajunge în pace în acest oraş al 
Bagdadului, chiar în astă noapte. Şi nu ştiui unde 
să merg, nici încotro să mă 'îndrept şi mă aflai 
în mare încurcătură. Dar, pe neaşteptate, mă 
pomenii faţă în faţă cu acest saâluk. li urai pace 
şi îi zisei : 

— Sînt străin de aceste locuri. 
El îmi răspunse : 
-— Şi eu sînt străin. 
Stăturăm de vorbă prieteneşte, cînd, îl văzurăm 

apropiindu-se de noi pe acest saâluk, al treilea 
tovarăş al nostru. El ne ură pace şi ne zise : 

— Sînt străin pe aceste locuri. 
Noi îi răspunserăm : 

. — Şi noi sîntem străini. 
Atunci merserăm împreună pînă cînd ne în-

vălui întunericul. Soarta ne călăuzi, din fericire, 
pînă aici în casa voastră, o, stăpînele noastre ! 

Şi aceasta-i pricina bărbii mele rase şi a ochiu-
lui meu pierdut ! 

La auzul povestirii întîiului saâluk, fecioara îi 
spuse : 

— Haide, bine ! Şi acum mîngîie-ţi puţin creş-
tetul, şi du-te degrabă ! 

Dar întîiul saâluk îi răspunse : 
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— O, stăpîna mea, află că nu voi pleca pînă 
când nu voi fi auzit istorisirile tuturor celorlalţi 
tovarăşi de aici. 

în acel răstimp, toată adunarea rămase uimită 
de această poveste uluitoare, si califul îi spuse 
lui Giafar : 

— Neîndoios că, de cînd sînt pe lume, n-am 
mai auzit o întîmplare asemănătoare aceleia a 
acestui saâluk ! 

Atunci întîiul saâluk merse de se aşeză încru-
cişîndu-şi picioarele ; . ş i al doilea saâluk păşi 
înainte, sărută pămîntul din faţa mâinilor tinerei 
stăpâne a casei, şi istorisi acestea : 

POVESTEA CELUI DE AL DOILEA SAÂLUK 

într-adevăr, o, stăpîna mea, eu nu sînt chior 
din naştere. Insă povestea mea, pe care ţi-o voi 
istorisi, este atît de uimitoare încît, dacă ar fi 
scrisă cu acul în colţul lăuntric al ochiului, ea ar 
sluji de învăţătură oricui este în stare să înveţe ! 

Aşa cum mă vezi, sînt rege şi fiu de rege ! 
Află de asemenea că nu sînt cîtuşi de puţin un 
neştiutor de carte : am citit Coranul; am citit cele 
şapte povestiri ; am citit de asemenea cărţile de 
căpetenie, cărţile cele mai de seamă ale oameni-
lor de ş t i in ţă ; am învăţat ştiinţa stelelor şi cu-
vintele poeţilor. In sfîrşit, m-am cufundat în-
tr-atîta în studierea tuturor ştiinţelor, încît i-am 
întrecut pe toţi muritorii din veacul meu. 

Şi aşa faima mea crescu în rîndul tuturor scrii-
torilor. Mai mult decît atît, faima mea se întinse 
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prin toate ţinuturile şi colţurile lumii, şi iscusinţa 
mea ajunse 'Cunoscută de toţi regii. Atunci auzi 
regele Indiei vorbindu-se de mine. Şi îl rugă pe 
tatăl meu să mă trimită la el, şi în acelaşi timp 
solii îi aduseră tatălui meu cadouri strălucite şi 
daruri într-adevăr vrednice de regi. La rîndul 
său, tatăl meu încuviinţă şi porunci să mi se pre-
gătească şase corăbii încărcate cu toate cele de 
trebuinţă, şi pornii la drum. 

Călătoria noastră pe mare ţinu o lună încheiată, 
după care ajunserăm la un .ţărm. Acolo eoborîrăm 
caii ce se aflau cu noi pe corăbii, şi cămilele, şi 
încărcarăm zece dintre cămilele noastre cu daruri 
menite regelui Indiei. Dar, abia pornirăm la drum, 
că se ridică un nor de praf, apropiindu-se, şi aco-
peri tot cuprinsul cerului şi al pământului, şi ţinu 
astfel timp de un ceas din zi.; apoi se risipi, şi de 
dedesubt se iviră şasezeci de călăreţi asemănători 
cu nişte lei turbaţi. Cîncl îi privirăm mai bine, vă-
zurăm că erau arabi din deşert, tîlhari de drumul 
mare ! Şi de îndată ce ne zăriră, pe cînd o luasem 
la fugă, şi văzură că aveam cu noi zece încărcături 
de daruri menite regelui Indiei, alergară pe ur-
inele noastre, dînd iureş înspre noi cu Miele slo-
bozite. Atunci le făcurăm semne cu mîinile şi le 
ziserăm : 

— Sîntem trimişi la puternicul rege al Indiei ! 
Aşadar să nu se faceţi vreun rău ! 

Şi ei ne spuseră : 
— Noi nu sîntem pe pămîntul şi nici sub stă-

pînirea lui ! 
Şi, acestea fiind zise, uciseră pe cîţiva dintre slu-

jitorii mei tineri, în vreme ce, ceilalţi şi cu mine, 
o luarăm Ia fugă în toate părţile, eu după ce primii 
o rană groaznică. In acel timp, arabii deşertului se 
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îndeletniciră cu prădarea avuţiilor şi darurilor 
noastre rămase pe spinarea cămilelor-. 

Cît despre mine, în fuga mea nu mai ştiui nici 
unde mă aflam, şi nici ce aveam de făcut. Vai ! 
adineauri încă eram printre mărimile pămîntului, 
şi acum în jalnică sărăcie ! Şi stăruii în fuga mea 
pînă ajunsei în vîrful unui munte, unde găsii o 
peşteră ; şi putui, în sfîrşit, acolo să mă odihnesc 
şi să-mi petrec noaptea. 

Dimineaţa ieşii din peşteră şi îmi urmai călă-
toria pînă cînd ajunsei într-un oraş strălucitor şi 
bogat, cu o climă atît de minunată încît nici nu 
cunoştea asprimele iernii, iar primăvara îl înveş-
mînta veşnic cu trandarifii ei. Şi aşa, mă bucurai 
nespus de venirea mea în acel oraş, îndeosebi în 
starea de sfîrşeală în care mă aflam, copleşit cum 
eram de călătorie şi de goană. Şi într-adevăr eram 
într-o stare jalnică de vestejire, şi eram tare schim-
bat la faţă. 

în acel oraş nici nu ştiam măcar încotro să mă 
îndrept, cînd, trecîncl pe lîngă un croitor care 
cosea în dugheana lui, mă dusei la ei şi-i urai bună
pace ! El îmi întoarse urarea de pace, mă pofti 
prietenos să şed, mă îmbrăţişa, şi mă întrebă cu 
bună tate de pricina care mă îndepărtase de ţara 
mea. Atunci îi povestii toate cîte le petrecusem, 
de la început pînă la sfîrşit. Şi el fuse foarte mîh-
nit de nenorocirea mea, şi îmi zise : 

— O, tinere cumsecade, să nu spui nimic din 
această întîmplare la nimeni, oricine-ar fi ! Căci 
mi-i tare teamă, pentru tine, de regele acestui 
oraş : el este cel mai mare duşman al tatălui tău 
şi are o veche răfuială de încheiat cu el ! 

După aceasta, îmi pregăti mîncare şi băutură ; 
şi eu mîncai şi băui, şi el de asemenea împreună 
cu mine. Şi petrecurăm noaptea povestind amîn-
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doi ; şi îmi făcu loc într-un colţ al dughenei, unde 
mă întinsei lîngă el ca să dorm. Apoi îmi aduse 
toate de cîte puteam avea. nevoie, o saltea şi o 
pătură . 

Şi aşa rămăsei la el vreme de trei zile, după care 
mă întrebă : 

— Ştii vreo meserie ce te-ar putea ajuta să-ţi 
cîştigi pîinea ? 

Şi-i răspunsei : 
— I^ireşte ! sînt cărturar priceput în jurispru-

denţă, maestru încercat în ştikiţe, ştiu citi şi ştiu 
socoti ! 

Dar el îmi întoarse : 
— Prietene al meu, toate acestea nu sînt o me-

serie ! Sau, mai degrabă, sînt o meserie, de vrei 
(căci mă vedea tare necăjit), dar meseria asta n-are 
nici o căutare pe piaţa oraşului nostru ! Aici, în 
oraşul nostru, nimeni nu ştie nici să studieze, nici 
să scrie, nici să citească, nici să socotească. Ci toată 
lumea se pricepe doar să-şi cîştige pîinea. 

Atunci rămăsei tare întristat şi nu mai putui 
decît să-i repet : 

—• într-adevăr, pe Allah ! nu ştiu să fac nimic 
altceva decît ceea ce ţi-am înş i rat! 

Şi el îmi spuse : 
— Atunci, băiatul meu, încinge-ţi mijlocul ! Şi 

ia o secure şi o funie şi du-te de taie lemne la ţară, 
pînă cînd Allah se va îndura să-ţi hărăzească o 
soartă mai bună ! Şi mai cu seamă nu destăinui 
nimănui din cine te tragi, căci te va ucide 1 

Rostind aceste cuvinte, merse de îmi cumpără 
o secure şi o funie şi mă trimise să tai lemne cu 
alţi tăietori, după ce avu grijă să mă încredinţeze 
stăruitor pazei lor. 

Ieşii atunci cu tăietorii şi mă apucai de tăiat 
lemne. Apoi îmi sprijinii încărcătura de lemne pe 
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cap, o dusei la oraş şi o vîndui cu o jumă tate de 
dinar. Cu cîţiva bănuţi îmi cumpărai de mîncare, 
şi păstrai cu grijă ce mi-a rămas din bani. Şi aşa 
lucrai într-una, vreme de un an întreg, şi mer-
geam în fiecare zi să-1 văd pe prietenul meu, croi-
torul, în dugheana lui, unde mă odihneam la um-
bră, încrucişîndu-mi picioarele în ungherul meu. 

Intr-o zi, ca de obicei, mă dusesem să 'tai lemne 
la ţară şi, ajungînd acolo, nimerii într-o pădure 
stufoasă unde erau multe lemne de tăiat. Alesei un 
copac uscat şi mă apucai să îndepărtez pămîntul 
dimprejui'ul rădăcinilor lui ; dar ipe când lucram 
acolo, securea mi se agăţă pe neaşteptate într-o 
verigă de aramă. Scosei pămîntul dimprejur şi 
descoperii un capac de lemn de care era prinsă 
o verigă de aramă. Şi îl ridicai. Şi descoperii de-
desubt o scară. Coborînd p înă ' în josul scării 
găsii o uşă. Intrai pe uşă şi mă aflai într-o măreaţă 
sală a unui palat minunat şi zidit cu măiestrie. 
Şi găsii înlăuntru o femeie încântătoare, asemenea 
celei mai frumoase dintre mărgăritare. Şi era în-
tr-adevăr atît de' frumoasă, încît vederea ei 
spulbera din inimă orice grijă, orice mîhnire şi 
orice nefericire. O privii, şi numaidecât mă încli-
nai întru închinare către Creatorul, care i-a hă-
răzit atîta desăvârşire şi frumuseţe. 
• Atunci ea mă privi şi-mi spuse : 

— Eşti fiinţă omenească sau un genni ? 
Eu răspunsei : 
— Fiinţă omenească. 
Şi ea îmi zise : ! 
— Dar atunci cine te-a putut călăuzi pînă în-

tr-acest loc în care mă aflu de- douăzeci de ani, 
fără să fi văzut vreodată o fiinţă omenească ? 

La aceste cuvinte, pe care le găsii pline de dul--; 

ceaţă şi de duioşie, îi răspunsei : 
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*" — O, stăpîna mea, Allah este cel care m-a că-
lăuzit spre lăcaşul tău, pentru ca, în sfîrşît, să 
uit toate pătimirile şi durerile. 

Şi-i povestii tot ce mi se întâmplase, de la în-
ceput pînă la sfîrşit. Şi într-adevăr, aceasta îi pri-
cinui multă milă faţă de mine, căci ea plînse şi-mi 
zise : 

— Şi eu la rîndul meu îţi voi istorisi povestea 
mea. Află, aşadar, că sînt fiica regelui Aknamos, 
cel din urmă rege al Indiei, stăpînul Insulei de 
Abanos. El mă măritase cu fiul unchiului meu. 
însă, chiar în noaptea nunţii, înainte ca să-mi fi 
pierdut fecioria, mă răpi un efrit, pe al său nume 
Georgiros, fiul lui Rajmos, fiul lui Eblis însuşi. 
El mă luă, zbură cu mine şi mă aşeză într-acest 
loc, unde aduse tot ceea ce aş fi putut dori dintre 
dulceţuri şi zaharicale, rochii, stofe persiene, mo-
bile, mîncări şi băuturi, De atunci el vine să mă 
vadă la.zece zile, se culcă o noapte cu mine, chiar 
aici, şi dimineaţa pleacă. Şi el mă mai preveni, de 
asemenea, că, dacă aş avea nevoie de el în timpul 
celor zece zile ce le petrece întodeauna departe de 
mine, n-aveam, de-ar fi fost zi sau de-ar fi fost 
noapte, decît să ating cu mîna acele două şiruri 
care sînt scrise colo, sub bolta acestei săli. Şi 
într-adevăr, de atunci încoace, de îndată ce ating 
această inscripţie, îl şi văd arătîndu-se. De astă-
dată au trecut patru zile de cînd n-a venit, şi-i 
mai rămîn încă şase zile să lipsească. Aşa că ai 
putea rămîne la mine cinci zile, ca apoi să pleci 
cu o zi înainte de sosirea lui. 

Şi-i răspunsei :. 
\ — Desigur că pot! 

Atunci ea fuse tare bucuroasă ; se sculă dreaptă, 
mă luă de mînă, mă trecu printr-o uşă cu arcade şi 

Ui 



mă călăuzi pînă ajunserăm într-un hammam îm-
bietor şi plăcut şi plin de o încropeală învăluitoare. 
Eu mă dezbrăca! numaidecît, şi ea, la rîndul ei, 
se dezbrăcă ; şi amîndoi intrarăm în baie. După 
baie, ne .aşezarăm pe baldachinul din hammam, ea 
alături de mine, şi mă pofti să beau sirop de mosc, 
şi-mi aşeză dinainte prăjituri delicioase. Apoi con-
tinuarăm să povestim cu mult drag şi să mîncăm 
din toate aceste bunătăţi aduse de efrit, răpito-
rul ei. 

Apoi îmi zise : 
— In seara aceasta vei dormi şi te vei odihni 

bine după truda îndui'ată, ca să fii pe urmă vioi 
şi tihnit. 

Şi eu, o, stăpîna mea, încercai să dorm bine, 
după ce-i mulţumii cu recunoştinţă. Şi într-ade-
văr, uitai de toate grijile ! 

Cînd mă trezii, o aflai şezînd la căpătîiul meu, 
şi îmi freca plăcut braţele şi picioarele. Atunci îl 
chemai într-ajutor pe Allah, ceiind asupra ei toate 
binecuvîntările, şi ne puserăm la poveşti vreme de 
un ceas, şi ea îmi spuse sumedenie de lucruri foarte 
drăgălaşe. Îmi spuse : 

— Pe Allah ! mai înainte, singură în acest palat 
subpămîntean, eram tare mîhnită şi simţeam cum 
mi se strînge pieptul, căci nu găseam pe nimeni 
cu cine să vorbească, şi aceasta vreme de două-
zeci de ani ! Dar, mărire lui Allah ! Fie slăvit că 
te-a călăuzit pînă la mine ! 

Apoi, cu vocea ei caldă, îmi cîntă aceste ver-
suri : ' 

Şi dacă dinainte ştiam de-a ta sosire 
Covor pentru picioare ţi-am fi întins, de sînge, 
Al inimilor noastre, cu foc ce totu-nfrînge, 
Şi catifeaua neagră din ochii în sclipire. 
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Am fi întins obrajii cu frăgezimi, mijlocul 
Cu mătăsoase coapse şi tînăra lor carne, 
O, călător de noapte, culcuşul să-ţi încarne ! 
Căci mai presus de-a' noastre pleoape-ţi este locul I 

La auzul acestor versuri, îi mulţumii cu mîna pe 
inimă ; şi iubirea se aprinse încă şi mai pustiitor 
în mine ; şi grijile si necazurile mele se irosiră
toate. Apoi ne aşezarăm şi băurăm din aceeaşi 
cupă, şi asta pînă la căderea nopţii : atuncij în 
noaptea aceea, mă culcai cu ea plin de fericire. 
Şi niciodată în viaţa mea nu eunoscui o noapte 
asemenea acelei nopţi. Iar cîncl se făcu ziuă, ne 
scularăm foarte mulţumiţi unul de altul şi cu ade-
vărat în deplină fericire ! 

Atunci eu, încă plin de aprindere şi mai ales ca 
să-mi prelungesc fericirea, îi zisei : 

— Vrei să te ajut să ieşi de sub pămînt şi să te 
descotorosesc de genniul acela ? 

Dar ea începu să rîdă şi-mi spuse : 
— Taci odată, şi mul ţumeş te-te cu ce ai ! Haide ! 

acest sărman efrit nu va avea decît o zi din zece, 
iar ţie îţi făgăduiesc de fiecare dată celelalte nouă 
zile ! 

Atunci eu, mînat de flacăra patimii, ajunsei prea 
departe cu vorbele, căci îi spusei : 

— Nici nu mă gîndesc ! acum, de îndată, voi ni-
mici din temelii această boltă unde sînt săpate in-
scripţiile magice, ca în acest fel efritul să vină
aici, la îndemîna mea, şi să-1 pot ucide ! Căci, încă 
de multă vreme, m-am deprins să-mi fac o ţintă 
din toţi efriţii de pe pămînt şi de sub pămînt. 

La aceste cuvinte, şi ca să mă liniştească, ea în-
cepu să îmi recite aceste versuri : 

Răgaz ceri înainte de-a noastră despărţire 
Şi-arăţi câ-ţi. pare aspră fireasca-ndepărtare... 
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Să poţi să iubeşti numai, dar fărâ-ncătuşare, 
Nu, ştii că este sigur mijloc de izbutire ? 

Gîndeşte, şi în tine să-ţi spui că oboseală 
E regula oricărei înlănţuiri pe lume, 
Şi că ruptura-nceată, grăbită orişicum, e 
Prieteniei pururi concluzia fatală... 

Dar eu, fără să iau seama la aceste versuri, ce 
mi. le recita, trăsei o izbitură zdravănă cu piciorul 
în boltă ! 

în clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivindu-se 
dimineaţa şi tăcu discret. 

Şi cînd se lasă a- treisprezecea noapte 

Ea zise : 
— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că al doilea saâluk 

îşi urmă astfel istorisirea către tînăra stăpînă a casei i 

Aşadar, o stăpîna mea, cînd izbii una zdravăn cu 
picioarul în boltă, femeia grăi : 

— Iată vine efritul! Vine peste noi ! Nu ţi-am 
spus dinainte ? Pe Allah, tu mă pierzi ! Totuşi, 
gîndeşte-te cum să scapi, şi fugi pe acelaşi drum 
pe unde ai venit ! 

Atunci eu mă repezii pe'seară . Dar, din nenoro-
cire, clin pricina spaimei cumplite, îmi uitai jos 
sandalele şi securea. Şi aşa, cînd abia urcasem 
cîteva trepte ale scării, mă întorsei pu ţ in ca să 
arunc o ultimă ochire după sandalele şi securea 
mea, care erau singurul meu avu t ; dar văzui pă-
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mîntul desehizîndu-se şi ieşind dintr-însul un efrit 
uriaş, groaznic de hîd, care îi zise femeii : 

— De ce ai tras acea groaznică izbitură cu care 
m-ai înspăimîntat adineauri ? Oare ce nenorocire 
ţi s-a întîmplat ? 

Ea răspunse : 
— Nici o nenorocire, de fapt, doar că adineauri 

am simţit cum mi se strînge pieptul de singurătate 
şi mă sculai să merg ca să beau ceva băuturi răco-
ritoare care să mă învioreze şi, cum mă sculai prea 
grăbită ca să pornesc, alunecai si căzui peste boltă.-

Dar ef ri tul spuse : 
— O, desfrînată fără de ruşine, cît de bine ştii 

să minţi ! Apoi începu să privească prin palat, în 
dreapta, în stînga, şi sfîrşi prin a-mi găsi sandalele • 
şi securea. Atunci strigă : Ei! ce înseamnă uneltele 
•astea ? Spune ! De vmde ţi-au venit aceste lucruri-• 
omeneşti ? 

Ea răspunse : 
— Le văd acuma, că mi le-ai arătat tu ! înainte • 

nu le-am văzut niciodată. Poate că erau agăţate 
de spatele tău şi le vei fi adus tu însuţi aici. 

Atunci ef ritul, în culmea mîniei, zbieră: 
•— Ce vorbe fără noimă, în doi peri şi încîlcite ! 

Ele nu vor fi în stare să mă păcălească, o, des-
măţato ! 

La aceste vorbe, o despuie de veşminte, o în-
tinse în cruce între patru stîlpi bătuţi în pămînt 
şi, punînd-o la cazne, începu s-o întrebe despre 
cele întîmplate. Dar eu nu putui să îndur mai mult 
şi nici să aud bocetele ei ; urcai de zor scara, tre-
murînd de groază; şi, ajuns în cele din urmă 
afară, aşezai la locul său capacul aşa cum fusese 
şi îl ferii de priviri, acoperindu-1 din nou cu pă-
mînt. Şi m-am. căit amarnic de fapta mea. Şi în-
cepui să mă gîndesc la tînăra fată, la frumuseţea1 
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ei, şi la caznele pe care i le pricinuia blestematul 
acela, acum, că trecuseră douăzeci de ani de cînd 
vieţuia cu el. Şi mai cu seamă mă simţii tare 
mîhnit la gîndul că el o schingiuia din pricina 
mea. Şi în clipa aceea, începui din nou să mă gîn-
dese iarăşi la tatăl meu, şi la împărăţia lui, şi la 
starea amărîtă de tăietor de lemne în care ajun-
sesem şi, plîngînd, recitai un vers despre această 
jalnică poveste. Aşa s-au petrecut lucrurile ! 

După care, îmi urmai drumul pînă ce ajunsei la 
tovarăşul meu, croitorul. Şi îl aflai acasă stînd ca 
pe jăratic din pricina întirzierii mele. Aşa mă 
aştepta, plin de nerăbdare. Şi îmi spuse : 

— Ieri, nevăzîndu-te sosind ca de obicei, mi-am 
petrecut noaptea cu inima la tine ! Şi îmi era 
teamă să nu dai în pădure peste vreo fiară săl-
batică sau peste ceva asemănător. Dar lăudat să fie 
Allah că te-a scăpat de la pîeire ! 

Atunci îi mulţumii pentru bunătate, intrai în 
dugeană şi şezui în ungherul meu ; şi începui să 
mă gîndesc la ceea ce mi se întîmplase şi să mă 
dojenesc pe mine însumi pentru izbitura de picior 
pe care o dădusem în boltă. Şi deodată, bunul rneu 
prieten croitorul intră şi-mi spuse : 

— Aşteaptă la uşa prăvăliei un necunoscut, un 
fel de persan, care întreabă de tine şi aduce cu el 
securea şi sandalele tale. Le-a purtat pe la toţi 
croitorii de pe stradă, zicîndu-le : „Am ieşit în zori 
ca să-mi fac rugăciunea de dimineaţă, la chemarea 
muezinului, şi aflai în calea mea aceste 'lucruri, 
fără să ajung să ştiu ale cui puteau fi. Spuneţi-mi, 
aşadar, voi, cine este stăpînul lor !" Atunci croitorii 
de pe strada noastră, care te cunosc, văzînd se-
curea şi sandalele, ştiură că sînt ale tale şi să gră-
biră să dea adresa ta acestui persan. Şi iată-1 
aici, aşteptîndu-te la uşa prăvăliei. Ieşi deci şi 
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mulţumeşte-i pentru osteneală, şi ia-ţi înapoi se-
curea şi sandalele. 

Dar eu, la aceste vorbe, simţii cum îmi păleşte 
faţa şi cum tot trupul mi se înmoaie de groază. 
Şi, în timp ce mă aflam în starea aceasta de ră -
tăcire, deodată pămîntul se deschise înaintea un-
gherului- meu şi se ivi însuşi persanul. Era efri-
t u l ! în răstimpul acela, el o pusese pe tînăra lui 
nevastă ia cazne, şi ce cumplite cazne! Dar ea 
nu-i mărturisise nimic. Atunci el luă securea şi 
sandalele şi-i spuse : „îţi voi dovedi că sînt me-
reu acelaşi Georgiros, din "stirpea lui Eblis ! Şi 
vei vedea de pot sau nu să ţi-1 aduc pe slăpînul 
acestei securi şi al acestor sandale !" Şi atunci 
veni să încerce această viclenie, despre care ţi-am 
vorbit, printre croitori ! 

Intră aşadar pe neaşteptate la mine, răsărind 
din pămînt şi, numaidecît, fără a pierde o clipă, 
mă răpi cu el ! Zbură şi se înălţă în văzduh ; apoi 
coborî şi' se scufundă în pămînt ! Cît despre mine, 
căzui în nesimţire. Atunci intră cu mine în pa-
latul subpămînean unde gustasem desfătările. Şi 
văzui fata goală, şi sîngele curgînd din trupul ei. 
Ochii mi se umeziră de lacrimi. Dar efritul se în-
dreptă spre ea şi, apucînd-o strîns, îi strigă : 

— O, desfrînato, iată-ţi iub i tu l ! 
Atunci tînăra mă privi şi spuse : 
— Nu-1 cunosc. Şi nu l-am văzut niciodată, 

decît numai în clipa aceasta. 
Şi efritul îi zbieră : 
— Cum ? Ai în faţa ta măr turia fărădelegii şi 

tot nu mărturiseşti ? 
Ea zise din nou : 
— Nu-1 cunosc. Şi nu l-am văzut în viaţa mea. 

Şi nu îmi place să mint dinaintea feţei lui Allah ! 
Atunci efritul îi zise : 
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— Dacă într-adevăr nu-1 cunoşti de loc, ia sabia 
aceasta şi rete'ază-i capul ! 

Ea luă sabia, veni la mine şi se opri dinaintea 
mea. Şi eu, galben de groază, îi făcui semn cu 
sprîncenele (să o rog să aibă milă), şi lacrimile 
îmi curgeau de-a lungul obrajilor. Atunci îmi 
clipi şi ea din ochi ; dai: zise cu glas tare : 

— Tu eşti pricina tuturor nenorocirilor 
noas t re! 

Şi eu îi făcui din nou semn cu sprîncenele, iar 
cu buzele îi recitai versuri cu două înţelesuri, pe 
care efritul nu putea să le priceapă bine : 

Cînd ochii-atît de bine de vorbă stau cu tine, 
Cum să nu fie limba de-orice folos lipsită ? 
Ei dau pe faţă taine ascunse-n adincime. 

Cînd te-ai ivit, dulci lacrimi îmi curseră pe gene 
Şi am rămas ca mută. Şi mima-mi robită, 
Din ochi vedeai că esle-n văpăi nepăinîntene l 

Pleoapele-n clipire simţirea scot pe feţe ; 
Iar cel deprins s-arate o minte sănătoasă, 
Nevoie nu mai are de degete-ndrăzneţe. 

Ţin loc de toate cele sprîncenele-mbinate. 
Tăcere, deci, cu toţii! Cuvînt să nu mai iasă. 
Doar dragostea vorbească — ea singură mai poate f 

Tînăra femeie înţelese şi semnele, şi versurile 
mele, şi azvîrli din mîini sabia efritului. Atunci 
efritul luă sabia, mi-o întinse şi îmi z i se : 

—. Retează-i capul! şi te voi slobozi, şi nu- ţ i voi 
face nici un rău ! 
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Si eu îi spuse i : 
— Da ! 
Şi luai sabia, înaintai curajos şi ridicai bra ţul ! 

Atunci ea îmi zise, făcîndu-mi semn cu sprîn-
cenele : 

— Oare ţi-am făcut vreun rău ? 
Atunci ochii mi se umplură de lacrimi, aruncai 

sabia din mîini, şi-i spusei efritului : 
— O, puternice efrit, o, viteazule vînjos şi ne-

înfricat ! dacă această femeie era aşa cum o crezi, 
cu puţină credinţă şi judecată, ar fi găsit îndrep-
tăţită căderea capului meu tăiat ! Ci, dimpotrivă, 
ea tocmai a azvniit sabia departe. Cum aş putea 
oare ca, la rîndul meu, să mă simt îndreptăţit să-i 
tai gîtul, mai ales că niciodată nu am văzut-o îna-

|. | inte de ceasul acesta ? Aşadar, niciodată nu voi să-
! vîrşi asemenea faptă, chiar de mă vei face să beau 

l cupa morţii amare ! • • 
1 La auzul acestei cuvîntări, efritul zbieră : 

—- Ha, acum s-a dovedit din plin iubirea dintre 
i voi doi ! 

Şi atunci, o, stăpîna mea, acel blestemat luă 
sabia, izbi cu ea o mînă a femeii şi i-o reteză ; apoi 
îi izbi cealaltă mînă şi i~o reteză la fe l ; apoi îi 
tăie piciorul drept ; apoi îi tăie piciorul stîng ! Şi 
aşa, cu patru lovituri, îi reteză cele patru mădu-

1 lare. Şi eu priveam aceasta cu ochii mei şi mă gîn-

i deam că voi muri neîndoios. 
In clipa aceea, tînăra femeie mă privi pe furiş 

şi îmi clipi din ochi. Dar, vai ! efritul văzu această 
clipire din ochi şi strigă : 

•— O, fiică de curvă ! chiar acum ai săvîrşit pă -
. catul, cu ochiul! 

Şi o izbi atunci peste gît cu sabia, şi îi reteză 
capul. Apoi se întoarse spre mine şi îmi zise : 
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— Află, o, tu, fiinţă omenească, cum că, după 
legea noastră, nouă efriţilor ne este îngăduit şi 
chiar îndreptăţit şi sîntem povăţuiţi să ucidem ne-
vasta credincioasă ! Află deci că pe această femeie 
ara răpit-o în noaptea nunţii, cînd n-avea decît doi-
sprezece ani, şi mai înainte ca vreun altul să se fi 
culcat eu ea sau să o fi cunoscut ! Am adus-o aici, 
şi veneam să o văd la zece zile o dată, ca să-mi pe-
trec noaptea cu ea, şi mă culcam cu ea sub chipul 
unui persan ! Dar din clipa cînd m-ara dumirit că 
mă înşela, am ucis-o ! De altminteri ea.nu m-a în-
şelat decît numai cu ochiul, ochiul din care a clipit 
privindu-te. Cît despre tine, deoarece n-am putut 
dovedi că ai păcătuit cu ea, ca să o ajuţi să mă 
înşele, nu te voi ucide. Dar totuşi, vreau, ca să nu 
poţi rîde în spatele meu, să-ţi fac un rău, care 
să-ţi spulbere trufia ! Te las să-ţi alegi răul pe 
care îl doreşti dintre toate relele ! 

Atunci eu, o, stăpîna mea, mă bucurai nespus 
văzîndu-mă scăpat de moarte. Şi aceasta mă îm-
bărbăta să mă încred în îndurarea lui. Şi-i spusei : 

•— Dar, zău, nu ştiu ce rău să aleg dintre toate 
relele ! Nu mi-e pe plac nici unul! 

Atunci efritul cuprins de turbare lovi cu pi-
ciorul în pămînt şi zbieră : 
. — îţi spun să alegi ! Astfel, alege-ţi sub ce chip 

vrei să te vrăjesc ! Vrei chipul unui măgar ? Nu ! 
Chipul unui cîine ? Chipul unui catîr ? Chipul unui 
corb ? Sau mai degrabă chipul unei maimuţe ? 

Atunci îi răspunsei, mereu încredinţat de în-
durarea lui, căci aveam speranţa într-o iertare 
deplină : 

— Pe Allah ! o, stăpînul meu Georgiros, din 
stirpea puternicului Eblis ! dacă te înduri de mine, 
Allah se va îndura de tine ! căci el va fi mulţumit 
de iertarea cu care l-ai învrednicit pe un bun mos-
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lem, ce nu ţi-a pricinuit niciodată vreo vătămare ! 
Şi continuai să-1 rog fierbinte, stînd umil în pi-
cioare în faţa manilor lui, şi-i zisei : Mă osîndeşti 
pe nedrept ! 

Atunci el îmi răspunse : 
— Ajunge cu vorbele acestea, altfel te ucid ! 

Nu pune aşadar la încercare bună tatea mea, căci 
trebuie neapărat să te vrăjesc ! 

Cu aceste cuvinte, mă ridică, despică bolta şi 
păinîntul de deasupra noastră, si zbură cu mine 
in văzduh, atît de sus, încît nu mai zăream pă-
mântul decît sub înfăţişarea unui blid cu apă. 
Coborî pe creştetul unui munte şi mă aşeză acolo ; 
luă un pumn de ţarină în mînă, murmură ceva 
deasupra, mîrîind aşa : „Hm ! hm ! hm !", rosti 
cîteva cuvinte, apoi aruncă ţarina peste mine, stri-
gînd : 

— Ieşi din forma asta a ta şi ia chipul unei 
maimuţe ! 

Şi chiar in clipa aceea, o, stăpîna mea, mă pre-
făcui în maimuţă , şi încă ce maimu ţă î Bătiînă de 
cel puţin o sută de ani şi cît se poate de slută ! 
Alunei, cîncl mă văzui sub această înfăţişare, mă 
simţii mai întîi nemulţumit şi începui să ţopăi ; şi 
ţopăiam cu adevărat !. Apoi, fiindcă asta nu-mi 
slujea la nimic, începui să plîng de mila mea şi a 
celui care fusesem înainte. Şi efritul rîdea într-un 
chip înspăimîntător, apoi se făcu nevăzut. 

Atunci începui să cuget la nedreptăţile sorţii şi 
învăţai pe pielea mea că de fapt soarta nu alinia 
cîtuşi de puţin de făptură. 

După aceea, mă dădui, de-a rostogolul din creş-
tetul muntelui pînă jos la poale. Şi pornii la drum, 
dormind noaptea prin copaci, şi aceasta vreme de 
o lună, pînă ajunsei pe ţărmul mării sărate. Po-
posii acolo ca vreun ceas, şi zării în cele din urmă 
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în mijlocul mării o corabie, pe care vîntul prielnic 
o împingea spre ţărm, chiar în partea unde mă 
aflam. Atunci mă ascunsei după o stîncă şi aşteptai. 
Cînd îi văzui pe oameni mergînd încoace şi încolo, 
îmi luai inima în dinţi şi sl'îrşii prin a sări in mij-
locul corăbiei. Unul dintre oameni strigă : 

— Izgoniţi degrabă această făptură de piază rea ! 
Şi un altul strigă : 
—: Nu ! să o ucidem ! 
Şi un al treilea strigă : 
— Da ! să o ucidem cu sabia ! 
Eu începui să plîng şi împiedicai cu laba vîrful 

săbiei, şi lacrimile îmi curgeau şiroaie. 
Atunci căpitanului i se făcu milă de mine şi le 

zise : 
— O, negustorilor, această maimuţă m-a rugat 

fierbinte, şi-i ascult rugămintea ; este sub ocro-
tirea mea ! Nimeni să n-o prindă şi să n-o izgo-
nească sau s-o necăjească ! 

Apoi căpitanul începu să mă strige şi să-mi zică 
vorbe plăcute şi bune ; şi eu îi înţelegeam toate 
vorbele. Şi aşa mă luă de slujitor al său ; şi-i fă-
ceam toate treburile şi—1 slujeam pe corabie. 

Vîntul ne fuse prielnic vreme de cincizeci de 
zile şi traserăm la ţărm, Ungă un oraş nespus 'de 
mare şi cu atîţia locuitori, încît Allali singur le 
poate socoti numărul. 

La sosirea noastră, văzurăm înainlînd spre co-
rabie nişte mameluci trimişi de regele acelui oraş. 
Ei se apropiară, urară bun venit negustorilor şi le 
spuseră : 

— Regele nostru vă trimite urări cu prilejul so-
sirii voastre în pace, ne porunceşte să vă înmînăm 
acest sul de pergament, şi vă zice : „Fiecare dintre 
voi să scrie aici un şir cu. scrisul lui cel mai 
frumos !" 

155 



Atunci eu, păstrîndu-mi mereu chipul de mai-
muţă , mă sculai şi apucai repede din mîinile lor 
sulul de pergament şi sării cu el niţel mai departe. 
Ei se temură că mă vor vedea rupîndu-1 şi azvîr-
lindu-1 în apă. Şi mă strigară în gura mare, şi voiră 
să mă ucidă. Dar eu le făcui senin că ştiam şi voiam, 
să scriu ! Şi căpitanul le porunci : 

— Lăsaţi-l să scrie ! Dacă o vom vedea mîzgă-
lind, o vom împiedica s-o facă mai departe ; dar 
dacă într-adevăr se pricepe să caligrafieze, o voi 
înfia ca pe copilul meu ! Căci n-am văzut niciodată 
o maimuţă mai cuminte ! 

Atunci eu luai kalamul \ îl apăsai de periniţa 
călimări, întinzînd bine cerneala pe cele două feţe 
ale kalamului, şi începui să scriu. 

Şi scrisei aşa patru strofe, atunci alcătuite, fie-
care cu o scriere deosebită şi într-un stil deosebit : 
întîia strofă la modul rikal; a doua la modul ri-
hani; a treia la modul sulsi; şi a patra la modul 
muşik: 

I. Oameni de inimă daruri lăsat-au şi faceri de 
bine : 

Timpul putu să le-nsemne întocmai cum li se 
cuvine, 

Dar îşi pierdu vreo nădejde să prindă-ale 
tale-ntr-un număr ! 

După Allali, omeneasca "mulţime in tarele-ţi 
umăr 

Reazim îşi are, fiindcă, aşa cum nimic nu 
dezminte, 

Într-adevăr tu eşti zilnic a tot ce e bun 
un părinte ! 

1 Kalam. — condei de trestie. 
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II; 'Să vă vorbesc de pana lui ? O, astă pană 
Intîia-i şi-nceput la toate ! Ca din munte 
Izvor, uimeşte ce puteri din ea emană, 
Punîndu-l printre învăţaţii cei de frunte. 
Din pana-i — degete-o conduc cu măiestrie ! — 
Curg fluvii, cinci, de elocinţă-poezie! 

III. Să vă vorbesc de veşnicia lui ? Nu-i scriitor 
Scutit de moarte : numai scrisul e nemuritor ! 
Frînează-ţi pana ! Scrie şiruri, dulciul mierii, 
Ca să te poţi mîndri la ziua învierii! 

IV. Ai călimara-n faţă: muindu-ţi în ea pana, 
Nu trage decît şiruri de nobil om şi darnic. 
Dar dacă nu poţi scrie ce-ar fi un dar, liana 
Frumseţii te cuprindă măcar, căci nu zadarnic 
O cînţi -.printre maeştri-ţi cîştigi şi tu 

coroana ! 

Cînd sfîrşii de scris, le întinsei sulul de perga-
gament. Şi priviră, şi fură cu toţii cuprinşi de ad-
miraţia cea mai mare ; apoi fiecare aşternu pe rînd 
cîte" un şir cu cea mai frumoasă scriere, a lui. 

După care, sclavii plecară ducînd sulul regelui. 
Cînd regele luă cunoştinţă de toate acele scrieri, 
nu fu mul ţumit decît de scrierea mea, alcătuită în 
patru moduri diferite, şi pentru care eram vestit 
în lumea întreagă, pe cînd eram încă fiu de rege. 

Atunci regele spuse tuturor prietenilor săi, care 
erau de faţă, şi sclavilor : 

— Mergeţi .la meşterul acestei scrieri minunate 
şi înmînaţi-i această mantie de cinstire ca s-o îm-
brace, urcaţi-1 călare pe cel mai frumos dintre 
catîrii mei şi purtaţi-1 cu pompă mare, în sunete 
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de instrumente, şi aduceţi-1 în faţa mîinilor mele ! 
La aceste cuvinte, începură cu toţii să surîdă. Şi 

regele, care băgă de seamă aceasta, rămase tare 
supărat şi strigă : 

— Cum ! eu vă dau o poruncă şi voi rîdeţi de 
mine ? ! 

Şi ei răspunseră : 
— O, rege al veacului, noi ne ferim cu străşnicie 

să rîdem de vorbele tale, dar trebuie să-ţi spunem 
că acel care are o scriere atît de frumoasă nu este 
cîtuşi de puţin un fiu al lui Aclam, ci o maimu ţă , 
care aparţine căpitanului corăbiei ! 

Atunci regele se minună peste măsură de vor-
bele lor, apoi fu cuprins de veselie, îl podidi rîsul, 
şi strigă : 

— Doresc să cumpăr această maimuţă ! Şi, zi-
cînd aşa, porunci tuturor celor de la curtea lui să 
meargă la corabie ca să aducă maimuţa, să ia cu 
ei catîrul şi mantia de cinstire, şi le spuse : Trebuie 
neapărat să o înveşmîntaţi în această mantie de 
cinstire, să o urcaţi pe catîr şi să o aduceţi aici ! 

Veniră deci cu toţii la corabie şi mă cumpăram 
nemaipomenit de scump de la căpitan, care nu căzu 
la învoială de la început ! Iar eu îi făcui semn că-
pitanului că eram tare mîhnit din pricină că-1 pă-
răsesc. Apoi mă luară, mă îmbrăcară cu mantia ele 
cinstire, mă ajutară să încalec pe catîr şi pornirăm 
cu toţii în sunetele instrumentelor armonioase din 
acel oraş ; şi toţi locuitorii, şi toată suflarea ome-
nească din oraş rămaseră încremeniţi privind cu 
mirare mare la această privelişte uluitoare şi fără 
de pereche. 

Cînd mă aduseră în faţa regelui şi-i văzui chipul, 
sărutai de trei ori pămîntul din faţa mîinilor sale 
şi rămăsei nemişcat. Regele mă pofti să şed, şi 
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mă pusei în genunchi. Şi toţi cei de faţă se minu-
nară de bunăcreşterea .şi de bunăcuviinţa mea ne-
întrecută ; dar şi de astă dată regele rămase cel 
mai uimit dintre toţi. Şi de îndată ce mă pusei 
astfel în genunchi, porunci la toată lumea să plece, 
şi plecă toată lumea. Nu rămase în sală decît re -
gele, căpetenia eunucilor, şi un sclav tînăr favorit, 
şi eu, o, stăpîna mea 1 

Atunci regele porunci să se aducă de-ale mîn-
cării. Şi aduseră o masă pe care erau rînduite toate 
bucatele pe care un suflet le poate dori şi pofti, şi 
toate bunătăţile care fac desfătarea ochilor. Şi re-
gele îmi făcu semn să mănînc. Şi eu mă sculai şi 
sărutai pămîntul din faţa mîinilor sale, de şapte ori 
la rînd, şi mă aşezai foarte cuviincios pe şezutul 
meu de maimuţă , şi mă pusei pe mîncate, amin-
tindu-mi de toată bunăcreşterea primită în trecut. 

Cînd ridicară masa, mă sculai şi eu, ca să merg 
să mă spăl pe mîini ; apoi mă întorsei, după ce 
m-am spălat pe mîini, şi luai călimara, kalamul şi 
o foaie de pergament, şi scrisei două strofe despre 
minunatele prăjituri arabe : 

Plăcinte dulci, şi delicate, şi sublime, 
Pe care degete în foi le învîrtesc, 
Sînteţi leac bun pentr-un venin cit de drăcesc, 
Şi decît voi ceva mai drag nu află nime l 

Nădejdea, pasiunea puse-n voi îmi sunt, 
$i-n freamăt inima-i, cînd kenafa l pe masă 
Imparte-'aroma ei, • din tava luminoasă, 
In miere bălăcindu-se şi-n proaspăt unt. 

1 Prăjitură făcută cu firicele de fidea. 
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O, kenafa din tăieţei subţiri ca perii, 
Ti, ce voios îmi deschizi pofta, al meu dor 
Spre tine se îndreaptă şi, de-ar fi să mor, 
Nu las o zi să nu mi te arăţi vederii ! 

Dar ce sirop ! Ce-aş mai mînca şi bea din voi 
O, kenafale cu sirop —• o desfătare, 
Ce-aş bea, mînca întreaga ziuă mare, 
Şi-aş vrea să iau şi pentru viaţa de apoi! 

După aceea, pusei jos kalamul şi foaia, mă sculai 
şi mă dusei să mă aşez cuviincios mai la o parte. 
Regele privi cele ce scrisesem, le citi, se minună şi 
strigă : 

-— Oare-i cu putinţă ca o maimuţă să fie înzes-
trată cu aîta elocinţă şi îndeosebi cu o sciiere atît 
de frumoasă ? Pe Allah ! aceasta-i minunea mi-
nunilor ! 

In clipa aceea se aduse dinaintea regelui un joc 
de şah, şi regele mă întrebă prin semne : „Ştii să 
joci ?w Şi eu îi făcui cu capul : „Da, ştiu!" Mă 
apropiai, aşezai figurile şi începui să joc cu re-
gele. Şi îl biruii de două ori la rînd. Atunci regele 
nu mai ştiu ce să creadă, judecata lui rămase uluită, 
şi spuse : 

— Dacă acesta ar 'fi fost un fiu al lui Adam, 
i-ar fi întrecut pe toţi muritorii din secolul său ! 

Apoi regele îi zise eunucului : 
— Du-te la tînăra ta stăpînă, fiica mea, şi 

spune-i : „Vino degrabă la rege, o, stăpîna mea !" 
căci vreau ca fiică-mea să se poată bucura de 
această privelişte şi să vadă această maimuţă mi-
nunată ! 
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Eunucul se duse şi se întoarse la pu ţ ină vreme 
cu tînăra sa stâplnfi, fiica regelui, care de-abia mă 
zări că îşi acoperi la iuţeală faţa cu vălul şi zise : 

—• O, tată, cum de te-ai putut hotărî să trimiţi 
să mă caute ca să mă faci văzută de oameni străini ? 

Şi regele îi zise : 
— O, fiica mea, alei nu se află decît tînărul 

meu sclav, acest oopil po care îl vezi, eunucul care 
te-a crescut, aceasta maimu ţă şi eu, tatăl tău ! 
Dinaintea cui, aşadar, îţi ucbperi tu faţa ? 

Atunci fecioara îi răspunse : 
— Află, o, părintele meu, că această maimuţă 

este fiul unui rege ! Regele, tatăl lui, se numeşte 
Aymaros, şi este stapînul unei ţâri clin interiorul 
îndepărtat. Această maimu ţă este mimai ferme-
cată ; şi a fermecat-o efritul Georgiros, din stirpea 
lui Eblis, care a fermecat-o după ce şi-a ucis pro-
pria lui soţie, pe fiica regelui Aknamos, s tapînul 
Insulei de Abanos. Această maimuţă, pe care o crezi 
maimu ţă adevărată, este un om, însă cărturar, în-
văţat şi tare înţelept ! : 

La aceste cuvinte, regele se minună mult, mă 
privi şi îmi zise : 

— Să fie adevărat ceea ce îmi spune fiica mea 
despre tine ? 

Şi eu răspunsei din cap : „Da ! este adevărat !" 
şi începui să plîng. Atunci regele o întrebă pe fiica 
lui : 

— Dar de unde ai învăţat să desluşeşti că este 
fermecat ? 

Ea răspunse : 
— O, părinte al meu, de cînd eram mică ; bă-

trîna care şedea la mama era o babă vrăjitoare 
plină de şiretlicuri şi foarte iscusită in magie ; 
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ea m-a învăţat meşteşugul vrăjitoriei. Şi de atunci 
am adîneit-o şi mai mult, m-am desăvîrşit şi am 
învăţat aşa aproape o sută şaptezeci de articole 
de magie, şi cel mai neînsemnat dintre aceste ar-
ticole m-ar face în stare să strămut palatul tău 
în întregime cu toate pietrele lui, şi întreg oraşul, 
dincolo de Muntele Caucaz, să preschimb întreg 
acest ţinut într-o oglindă de mare şi să îi prefac 
pe toţi locuitorii în peşti.! 

Atunci tatăl ei strigă : 
— Pe adevărul numelui lui Allah ! o, fiica mea, 

atunci mîntuieşte-1 pe acest tînăr ca să pot face 
dintr-însul vizirul meu ! Cum, eşti înzestrată cu 
un dar atîta de însemnat, şi eu nu ştiu nimic ? ! 
O, mîntuieşte-1, pentru ca numaidecît să-1 fac vi-
zirul meu, căci trebuie să fie un tînăr destoinic şi 
plin de agerime ! . • . 

Şi fecioara îi răspunse : 
— Din toată inima deschisă şi generoasă, ca o 

cinstire cuvenită ţie ! 

în clipa aceea a povestirii sale, Şahrazada văzu apro-
piindu-se dimineaţa şi se opri eu discreţie. 

Dar cînd se lăsă a patrusprezecea noapte 

Ea zise : 
— Mi s-a povestii, o, mărite rege, că al doilea saâluk 

zise către stâpîna casei : 

O, stăpîna mea, la aceste vorbe fecioara luă în 
mînă un cuţit pe care erau dăltuite cuvinte în limba 
ebraică şi, cu -acel cuţit, trase un cerc în mijlo-
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cui palatului şhtxi mijlocul acelui cerc scrise nume 
proprii şi semne tainice ; apoi se aşeză îri mijlocul 
cercului, şi murmură încet descântece, şi citi într-o 
carte străveche nişte lucruri pe care nimeni nu le 
pricepea, şi aşa făcu t imp de cîteva clipe. Şi iată 
că partea de palat unde ne aflam se cufundă într-o 
beznă atît de adîncâ, încît crezurăm că am fost în-
gropaţi de vii sub ruinele lumii. Şi numaidecît, 
dinaintea noastră se înfăţişa efritul Georgiros, sub 
chipul cel mai înfricoşător şi cel mai groaznic, cu 
mîinile ca nişte furci, cu picioarele ca nişte catarge 
şi cu ochii ca doi tăciuni aprinşi. Atunci noi toţi 
ramaserăm înlemniţi de groază. Dar fiica regelui 
îi zise ; 

_ — Nu îţi urez cîtuşi de pu ţ in bun ven i t ! Şi nu 
îţi fac o primire caldă, o, efritule ! 

Atunci efritul îi spuse : 
— O, nelegiuito ! cum de ţi-ai putut călca jură-

mîntul ? Oare nu mi-ai jurat şi n-am căzut amîn-
doi la învoială că nici unul dintre noi doi nu se va 
amesteca în treburile celuilalt şi nu va căuta să i le 
încurce? O, trădătoareo, te-ai făcut'vrednică din 
plin de soarta ce te aşteaptă h Iat-o ! 

Şi numaidecît efritul se preschimbă într-un leu 
fioros care îşi deschise larg gura şi se repezi asu-
pra fecioarei. Dar ea, cu o mişcare fulgeră ton re, 
îşi smulse un fir de păr din cap, îl apropie de buze, 
murmură asupra lui nişte vorbe vrăjite, şi numai-
decît părul se preschimbă într-o subic foarte as-
cuţită. Şi ea apucă sabia, îl izbi năprasnic pe leu 
şi îl tăie în două. Dar pe dată capul tăiat al leului 
se prefăcu într-un scorpion, care se tîrî spre căl-
câiul fecioarei ca să-1 muşte ; şi numaidecît fecioara 
se preschimbă în ţr-un şarpe grozav, care se re-
pezi asupra blestematului de scorpion, chipul pe 
care îl luase efritul, şi amîndoi se încleştară într-o 
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luptă cruntă. Dar deodată scorpionul se preschimbă 
în vultur, şi numaidecît şarpele se prefăcu într-o 
pajură care tăbărî asupra vulturului • şi se porni în 
urmărirea lui ; şi era gata să-1 ajungă, după un 
ceas de urmărire, cînd, fulgerător, vulturul se pre-
schimbă într-o pisică neagră, şi numaidecît fe-
cioara se prefăcu în lup ; şi, în mijlocul palatului, 
pisica şi lupul se bă tură si se încleştară într-o 
luptă crîncenă ; şi pisica, văzîndu-se învinsă, se 
preschimbă din nou şi se prefăcu într-o rodie 
uriaşă, roşie şi foarte mare. Şi această rodie se 
rostogoli în fundul bazinului care se afla în curte ; 
dar lupul se năpusti în bazin şi era gata să o 
prindă, cînd rodia se ridică în văzduh. Dar fiind 
prea mare, căzu greoaie pe marmură şi- se crăpă ; 
atunci toate seminţele se risipiră şi acoperiră tot 
cuprinsul curţii. Lupul se preschimbă într-un 
cocoş, care începu să adune cu clonţul seminţele 
de rodie şi să le înghită una cîte-una. Şi. nu mai 
rămase decît o singură sămînţa pe care cocoşul 
tocmai se pregătea s-o înghită, cînd, deodată, 
această sămînţă. căzu din clonţul cocoşului, căci 
aşa voiau fatalitatea şi destinul, şi se vîri într-o 
crăpătură, aproape de bazin, în aşa fel încît co-
coşul nu mai dădu de ea. Atunci cocoşul începu 
să ţipe, să bată din aripi şi să ne facă semne cu 
clonţul ; dar noi nu pricepeau nimic clin graiul lui 
şi nici ce ne spunea. Şi scoase un ţipăt atît de 
cumplit spre noi care nu-1 înţelegeam, încît mi se 
păru că palatul se prăvăleşte peste noi. Apoi co-
coşul începu să- se rotească în mijlocul curţii şi să 
caute sămînţa, pînă ce o găsi în gaura de lîngă 
bazin, şi se repezi asupra ei s-o ciugulească, cînd 
deodată sămînţa căzu în apă, în mijlocul bazinului, 
şi se prefăcu într-un peşte care se scufundă în apă. 
Atunci cocoşul se preschimbă într-o balenă uriaşă. 
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care sări în apă, se scufundă în urmărirea peştelui 
şi se făcu nevăzută dinaintea privirilor noastre, 
vreme de un ceas. La capătul acestui răstimp, au-
zirăm nişte ţipete puternice şi ne cutremurarăm 
de spaimă. Şi numaidecît văzurăm ivindu-se ef-ri-
tul sub forma lui seîrnavă de efrit, însă era cu-
prins de flăcări, ca un tăciune aprins, şi din gura 
lui ţîşneau flăcări, şi din ochii şi nările lui ţîş-
neau fum şi flăcări ; şi după el se ivi fecioara sub 
formă de fiică a regelui, dar era şi ea toată în 
flăcăii, ca un metal topi t ; şi porni în urmărirea 
efritului care acum ajungea la noi ! Atunci furăm 
cuprinşi cu toţii de o spaimă cumplită, că vom fi 
arşi de vii şi ne vom pierde viaţa, şi eram gata 
sa ne aruncăm în apă, cînd efritul ne opri de-
odată pr intr-un zbieret înfiorător, se năpusti asu-
pra noastră în mijlocul sălii ce cădea spre curte 
şi suflă jăratic peste feţele noastre ! Dar fecioara 
îl ajunse şi suflă şi ea foc peste obrazul lui. Dar 
toate acestea făcură să ne atingă dogoarea şi pe 
noi, venind şi de la ea şi de la e l ; dar focul 
de la ea nu ne pricinui nici un rău, în vreme ce 
focul de la el, dimpotrivă ! Astfel o scînteie mă 
atinse la ochiul meu sting ele maimuţă şi mi-1 
strică pe veci ! O scînteie îl atinse pe rege peste 
faţă şi îi arse toată jumă tatea din jos a feţii, cu 
barbă şi gură , cu tot, si-1 făcu să-i cadă toţi dinţii 
de jos. Şi o scînteie îl atinse pe eunuc la piept, 
şi luă foc în întregime, şi arse, şi muri în clipa 
şi în ceasul acela ! 

In acest timp, fecioara îl urmărea mereu pe 
efrit, fărâ să-1 slăbească, şi sufla pară de foc 
asupra lui. Dar deodată auzirăm un glas care 
zicea : 

— Allah este singurul mare ! Allah este sin-
gurul atotputernic ! El zdrobeşte, îngenunche şi 
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îşi întoarce faţa de la trădătorul care se leapădă 
de credinţa lui Mohamed, stăpînul oamenilor ! 

Ci această voce era a fiicei regelui, care ne făcu 
semn cu degetul şi ni-1 arătă pe efirt, pe de-a-n-
tregul ars şi prefăcut într-un morman de ce-
nuşă. Apoi veni la noi şi ne zise : 

— Aduceţi-mi degrabă o cană de apă ! 
Aceasta îi fu adusă. Atunci ea rosti asupra apei 

vorbe nedesluşite, mă stropi cu apă şi îmi zise : 
— Fii mîntuit, în numele şi prin adevărul sin-

gurului adevărat ! Şi, prin adevărul numelui lui 
Allah, atotputernicul, întoarce-te la chipul tău 
dintîi ! 

Atunci eu mă prefăcui în fiinţă omenească, ase-
menea celei din trecut, dar rămăsei chior ! Şi fe-
cioara, în semn de mîngîiere, îmi spuse : 

— Focul s-a prefăcut din nou în foc, sărmanul 
meu copil ! 

Şi acelaşi lucru îi zise tatălui său, care avea 
barba arsă şi dinţii căzuţi. Apoi ea spuse : 

— Cit despre mine, o, tată, trebuie neapărat să 
mor, căci această moarte mi-a fost scrisă ! în ceea 
ce-1 priveşte pe efrit, eu nu m-aş fi căznit atît 
ca să-1 nimicesc, de-ar fi fost o făptură omenească 
oarecare ; l-aş fi ucis încă de prima dată ! Dar 
ceea ce m-a obosit şi mi-a dat mult de furcă, a 
fost împrăştierea seminţelor de rodie, căci sămînţa 
pe care nu o putusem ciuguli de la început era 
chiar sămînţa cea mai însemnată, care cuprindea 
chiar sufletul efritului ! A h ! dacă aş fi putut 
prinde acea sămînţa, efritul ar fi fost nimicit chiar 
în clipa aceea. Dar, vai, nu o văzusem ! Căci aşa 
era fatalitatea destinului ! Şi aşa am fost nevoită 
să dau cu el atîtea bătălii crîncene sub pămînt, 
în văzduh şi în apă ; şi, de fiecare dată cînd des-
chidea o poartă . de scăpare, eu îi deschideam o 
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poartă de pierzanie, pînă cînd el deschise în cele 
din urmă groaznica poartă a focului ! Ci cînd 
poarta focului.este odată deschisă,, trebuie să mori ! 
Şi destinul îmi îngădui lotuşi să-1 ard pe efrit 
înainte de a fi arsă eu I Dai-, înainte de a-1 ucide, 
încercai să-1 înduplec sA îmbrăţişeze credinţa noas-
tră, care este legea «flivlfi a Islamului ; dar el o res-
pinse, şi atunci îl arsei 1 Şi cu, la rînclul. meu, voi 
muri ! Şi Allah îmi va ţine locul nici lingă voi 
şi vă va mîngîia ! 

La aceste cuvinte, începu să implore focul pînă 
în clipa cînd, în cele din urmă, seîntei negre ţîş-
niră şi urcară spre pieptul şi spre faţa ei. Şi cînd 
focul îi cuprinse faţa, ea plînse, apoi zise : 

— Mărturisesc că nu este nici un alt Dumnezeu 
decît Allah ! Şi mărturisesc că Mohamed este pro-
fetul lui Allah ! 

Abia rosti aceste cuvinte, că o văzurăm prefă-
cîndu-se într-o movilită de cenuşă alături de mo-
vilita ef ritului. 

Atunci ne jelirăm după ea. Şi eu aş fi dorit să 
fiu în. locul ei, mai degrabă, decît să văd sub în-
făţişarea unei movilite de cenuşă acest chip lu-
minos de odinioară, această fecioară care îmi fă-
cuse atît de mult bine. Dar nu poţi cîrti nimic 
împotriva poruncii lui Allah ! 

Cînd regele o văzu pe fiica lui prefăcută într-o 
movilită de cenuşă, îşi smulse ceea ce îi mai ră-
măsese din barbă, îşi lovi obrajii şi îşi sfîşie veş-
mintele. Şi eu făcui la fel. Şi amîndoi o jelirăm. 
Pe urmă veniră curtenii şi căpeteniile cîrmuirii, 
şi îl 'găsiră pe sultan mîhnit de moarte, stînd si 
jelind lîngă cele două movilite de cenuşă. Şi ră-
maseră nespus de miraţi, şi începură să se în-
vîrte în Jurul regelui, fără. să se încumete să-r 
vorbească, !»1 uceasia vreme de un ceas. Atunci 
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regele îşi mai veni puţin în' fire şi le povesti ce 
i se întîmplase fiicei lui cu efritul. Şi ei strigară : 

— Allah ! AUah ! Ce nenorocire mare ! Ce nă-
pastă ! 

Pe urmă veniră toate femeile din palat cu scla-
vele lor; şi, vreme de şapte zile încheiate, se fă-
cură toate slujbele de jelanie şi de pomenire. 

Apoi regele porunci zidirea unei bolţi spaţioase 
pentru cenuşa fiicei lui, şi rîndui să o sfîrşească 
în grabă mare, şi porunci să stea acolo aprinse 
luminările şi candelele zi şi noapte. Cît despre 
cenuşa efritului, aceasta fu risipită în văzduh, sub 
blestemul lui Allah. 

Dar sultanul, după toate aceste nenorociri, se 
îmbolnăvi aşa de rău încît fu cît pe-aci să moara. 
Această boală îl ţinu o lună încheiată. Şi, cînd se 
întrema puţin, porunci să mă' cheme la el şi 
îmi zise : 

— O, tinere, înainte de sosirea ta ne trăim aici 
viaţa în cea mai deplină fericire, la adăpost de stri-
căciunile sorţii ! Şi a fost nevoie de venirea ta la 
noi şi de scrierea ta frumoasă ca să atragi peste 
capetele noastre toate năpastele. Mai bine să nu 
te fi văzut niciodată, nici pe tine, nici chipul tău 
de piază rea, şi nici scrierea ta aducătoare de nă-
pastă, pricină a pierzaniei fiicei mele, care, de-
sigur, preţuia mai mult decît o sută de bărbaţi! 
Şi, în al doilea rînd, din pricina ta mi s-a întâm-
plat ceea ce ştii prea bine ! Şi mi-am pierdut din-
ţii, iar ceilalţi mi-s stricaţi ! Şi, în al treilea rînd, 
sărmanul meu eunuc, acel slujitor credincios, care 
mi-a crescut fiica mea, a fost ucis şi e l ! Dar 
aceasta nu-i cîtuşi de puţin din vina ta, şi acum 
mîna ta nu mai poate aduce nici o îndreptare : 
toate acestea ni s-au întîmplat, nouă şi ţie, din 
porunca lui Allah ! De altminteri, lăudat fie 
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AUah, care i-a îngăduit fiicei mele să te mîntuie 
pe tine, pierzîndu-se pe sine însăşi. Acesta-i des-
tinul ! Deci acum, fiul meu, ieşi din ţara aceasta ! 
Căci ne sînt de ajuns cîte ni s-au întâmplat pînă 
acum din pricina la. Dar toate acestea au fost 
hotărîte de către AUah. Aşadar ieşi şi mergi în 
pace ! 

Atunci eu, o, stăpîna mea, ieşii de la rege, fără 
să mă încred pe deplin în mîntuirea mea. Şi nu 
ş t iam.încotro s-o apuc. Şi îmi adusei aminte, în 
inima mea, de LoaLe cîle mi .se întâmplaseră, de 
la început şi pînă Ju sfîrşit: cum tîlharii deşer-
tului mă lăsaseră întreg şi teafăr, despre călătoria 
mea de o lună şi ostenelile mele, despre intrarea 
mea în oraş, ca străin şi întîlnirea cu croitorul, 
despre întîlnirea şi legătura mea de dragoste atît 
de minunată cu tânăra femeie de sub pămînt, 
despre .scăparea mea din mîinile. efritului, oare 
voia la început să mă ucidă şi, în sfîrşit, totul, de 
la început pînă la capăt, şi preschimbarea mea în 
maimu ţă , ajunsă slugă la căpitanul de corabie, 
cumpărarea mea de că tre rege, la un pre ţ tare 
scump, din pricina scrierii mele frumoase, mîn-
tuirea mea, în sfîrşit to tu l ! Şi mai ales, vai, în-
tâmplarea neprevăzută din urmă , care prilejui 
pierderea ochiului meu ! însă îi mul ţumii lui 
AUah, zicînd : „Mai bine că mi-am pierdut ochiul 
decît să-mi fi pierdut viaţa !"' După aceea, înainte 
de a părăsi oraşul, mă dusei la hammam ca să fac 
o baie. Acolo mi-am ras barba, o, stăpîna mea, ca 
să pot călători ferit de primejdii, cu înfăţişarea 
asta de saâluk ! Şi de atunci încoace nu contenii 
zi şi noapte să plîng şi să mă gîndesc la toate ne-
norocirile ei le le-am îndurat, şi mai ales la pier-
derea ochiului meu sting. Şi, de, fiecare dată cînd 



mă gîndesc la aceasta, lacrimile îmi năpădesc în 
ochiul drept şi mă împiedică să văd, însă nu mă 
vor împiedica niciodată să mă gîndesc la aceste 
versuri ale poetului : 

Allali îndurătorul, că-s în nedumerire 
Să ştie ? Se-abătură la rele peste fire 
Asupră-mi: prea zăbavnic eu le simţii de-a 

rîndul... 
Oricît de grele, însă, le ixri răbda cu gîndul 
Că şi decît răbdarea sini lucruri mai amare. 
Le-oi îndura de-a-ntregul, căci frumuseţe are 
La cel pios răbdarea ! Şi-oricare-n inaţă-i jocid, 
Peste făptura noastră Allah a pus sorocul! 
E tainică iubita-mi, dar toate le pătrunse, 
Pin' şi culcuşu-mi însuşi, şi-n cele mai ascunse, 
Şi-astfel nici taina tainei vederii ei nu scapă ! 
Dar celor ce ţi-or spune că, veseli, se adapă 
Doar cu plăceri; că-ndată ei vor gusta — tu 

zi-le —• 
Decît amara smirnă chiar mai amare zile. 

Plecai aşadar şi părăsii- acel oraş, călătorii prin 
ţări, străbătui capitale, şi mă îndreptai spre lăca-
şul păcii, Bagdadul, unde speram să ajung la emi-
rul credincioşilor, ca să-i povestesc toate cîte le 
petrecusem. 

După zile nesfîrşite, ajuns-am în cele din urmă 
la Bagdad, chiar în noaptea aceasta. Şi îl întîlnii 
pe acest frate, întîiul saâluk, care stătea ţintuit 
locului, tare nedumerit, şi îi zisei : 

— Pacea asupra ta ! 
Şi el îmi răspunse : 
— Şi asupra ta pacea, şi îndurarea lui Allah, şi 

toate binecuvîntările sale ! 
Atunci mă aşezai cu el de vorbă, şi îl văzurăm 

apropiindu-se pe fratele nostru, cel de al treilea, 
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care, după urările de pace, ne zise că este străin. 
Şi noi îi ziserăm : 

— Şi noi, la fel, sîntem doi străini, şi am sosit 
chiar în noaptea aceasta într-acest oraş bine-
cuvîntat ! 

Apoi merserăm tustrei împreună , şi nici unul 
dintre noi nu ştia povestea celuilalt. Şi destinul-
ne călăuzi dinaintea acestei porţi, şi intrarăm 
la voi ! 

Şi acestea sînt, o, stăpîna mea, pricinile bărbii 
mele rase şi a ochiului meu stricat ! 

Atunci tînăra stăpînă a casei îi zise celui de 
al doilea saâluk : 

— Povestea ta este cu adevărat nemaipome-
nită ! Dar, haidem, pe Allah ! netezeşte-ţi puţin 
părul de pe cap şi du-te de vezi drumul tău pe 
calea lui Allah ! 

Dar el îi răspunse : 
— într-adevăr, nu voi ieşi de aici pînă cînd nu 

voi fi auzit istorisirea celui de al treilea tovarăş 
al meu ! 

Atunci al treilea saâluk înainta şi spuse : 

POVESTEA CELUI DE AL TREILEA SAÂLUK 

O, mărită doamnă, să nu crezi că povestea mea 
are să fie la fel de minunată ca aceea a celor doi 
tovarăşi ai mei !. Povestea mea este nesfîrşit mai 
uimitoare. 
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Dacă nenorocirile tovarăşilor mei, aceştia doi, 
pe care îi vedeţi, au fost pricinuite numai de către 
destin şi de fatalitate, cu mine a fost altceva. Pri-
cina bărbii mele rase şi a ochiului stricat este că 
eu însumi, prin greşeala mea, mi-am atras fata--
litatea şi mi-am umplut inima de griji şi de 
zbucium. 

Iată ! Sînt un rege şi fiu de rege. Tatăl meu se 
numea Kassib, si eu sînt fiul său. Cînd regele, 
tatăl meu, muri, moştenii regatul, şi domnii, şi îl 
cîrmuii cu dreptate, şi împărţii mult bine supu-
şilor mei. 

însă nutream o mare dragoste pentru călătoriile 
pe mare. Şi nu mă lipseam de ele, căci capitala 
mea era aşezată pe malul mării ; şi, pe o foarte 
mare întindere a mării, aveam insule întărite, ca 
să fie gata de- apărare şi de luptă. Şi mă notării 
într-o zi să cutreier prin toate insulele, şi porun-
cii să se pregătească zece corăbii mari, să se în-
carce pe ele merinde pentru o lună, şi plecai. Că-
lătoria ţinu douăzeci de zile, la capătul cărora, în-
tr-o bună noapte, văzurăm dezlănţuindu-se asupra 
noastră vînturi potrivnice, şi -aceasta pînă în zorii 
zilei. Atunci, cum vîfttul se mai linişti, şi marea 
se îmblînzi, la răsăritul soarelui văzurăm o insu-
liţă unde puturăm să ne oprim puţin. Coborîrăm 
pe uscat, gătirăm ceva bucate, mîncarăm, ne odih-
nirăm două zile, ca să aşteptăm sfîrşitul furtunii, 
şi pornirăm din nou la drum. Călătoria mai ţinu 
douăzeci de zile, pînă cînd, într-o zi, pierdurăm 
drumul; apele pe care navigam ne erau necunos-
cute şi nouă, şi căpitanului. Căci, de fapt, căpi-
tanul nu mai recunoştea nimic din această mare ! 
Atunci îi ziserăm străjii : 

— Scrutează mare cu luare-aminte ! 
Şi straja urcă pe catarg, apoi coborî şi ne spuse : 

172 



— în dreapta mea am văzut nişte peşti pe su-
prafaţa apei ; şi în mijlocul mării am desluşit, în 
depărtare, ceva ce pare cînd alb, cînd negru ! 

La aceste cuvinte ale străjii, căpitanul păli tare 
la faţă ; îşi trînti turbanul de pămînt, îşi smulse 
barba şi ne zise la toţi : 

— Vă vestesc pieirea noastră a tuturor ! Nici 
unul nu va scăpa teafăr de-aici ! 

Apoi începu să plîngă, şi noi. la fel, începurăm 
să plîngem de mila noastră. Apoi îl întrebai pe 
căpitan : 

— O, căpitane, tălmăceşte-mi vorbele străjii. 
El răspunse : 
— O, mărite stăpîne, află că din ziua cînd a 

suflat vîntul potrivnic am rătăcit drumul, şi pier-
dut este încă de acum zece zile ; şi nici pome-
neală de vreun vînt prielnic, care să ne mai poată 
întoarce pe calea cea bună. Ci află înţelesul ace-
lei arătări negre şi albe şi a acelor peşti care plu-
tesc prin apropiere : mîine urmează să ajungem 
la un munte din tancuri negre, numit Muntele 
Magnet, şi apele ne vor tîrî cu putere înspre acel 
munte, şi corabia noastră va fi prefăcută în bu-
căţi, căci toate cuiele corăbiei vor zbura, atrase de 
muntele de magnet, şi se vor lipi de coastele lui ; 
căci Allah, preaînaltul, a înzestrat muntele cu 
tainica însuşire de a atrage astfel orice lucru de 
fier ! Nici nu poţi să-ţi închipui grămada uriaşă de 
lucruri de fier care s-au adunat, prinse ciorchine 
de acest munte, de atîta vreme de cînd corăbiile 
au fost atrase înspre el cu sila ! Allah singur cu-
noaşte numărul lor. Pe lîngă aceasta, de pe 
mare se vede lucind pe creştetul muntelui o 
boltă din aramă galbenă, sprijinită de zece co-
loane ; şi pe acea boltă se află un călăreţ pe un 
cal de aramă ; şi în mîna acelui călăreţ se află o 
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suliţă de aramă ; şi pe pieptul acelui călăreţ 
atrînată o placă de plumb gravată toată cu nume 
necunoscute şi talismanice ! Şi află, o, rege, că 
atîta vreme cit acel călăreţ va fi pe calul acela, 
toate corăbiile care vor trece pe dedesubt vor fi 
prefăcute în bucăţi, şi toţi călătorii vor fi pier-
duţi pentru totdeauna, şi toate fiarele din corăbii 
vor zbura ca să se lipească de munte ! Aşadar, 
nici o scăpare nu va fi cu putinţă cită vreme acel 
călăreţ nu va fi prăvălit jos de pe acel cal! 

La aceste vorbe, o, stăpîna mea, căpitanul în-
cepu să plîngă cu şiroaie de lacrimi, şi noi furăm 
încredinţaţi de pieirea noastră fără de scăpare, 
şi fiecare dintre noi îşi luă rămas bun de la 
prietenii săi. 

Şi, într-adevăr, de abia se iviră zorile, cînd fu-
răm aproape de tot de acel munte cu stînci negre 
de magnet, şi apele ne tîrîră cu putere înspre el. 
Apoi, cînd cele zece corăbii ale noastre ajunseră 
la poala muntelui, deodată cuiele din corăbii în-
cepură să zboare cu miile, împreună cu celelalte 
fierării, şi se lipiră de munte ; şi corăbiile noastre 
se destrămară, şi noi furăm cu toţii aruncaţi 
în mare. 

Atunci, toată ziua ramaserăm în puterea mării, 
şi unii se înecară, iar alţii se salvară, dar cea mai 
mare parte pieriră înecaţi ; şi acei care se salvară 
nu putură niciodată nici să se cunoască, nici să se 
regăsească, căci valurile grozave şi vînturile po-
trivnice îi împrăştiară în toate părţile. 

Cît despre mine, o, stăpîna mea, Allah, preaînal-
tul, m-a salvat ca să-mi hărăzească alte pătimiri, 
mari suferinţe şi mari nenorociri. Eu putui să mă 
agăţ de o scîndură, şi valurile şi vînturile mă arun-
cară pe coastă, la poala acelui munte de magnet ! 
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Atunci găsii un drum care ducea pînă în creş-
tetul muntelui, şi care era construit în formă de 
scări tăiate în stîncă. Şi îndată chemai într-ajutor 
numele lui Allah, preaînaltul, şi... 

în clipa aceea a povestirii sale, Şahra/.ada văzu lucind 
dimineaţa şi conleni discretă. 

Şi cînd se lăsa a cincisprezecea noapte 

Ea zise : 
— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că al treilea saâluk 

grăindu-i tinerei stăpîne a casei, în timp ce tovarăşii 
ceilalţi şedeau cu braţele încrucişate, supravegheaţi de 
cei şapte negri care ţineau în mani săbiile scoase, urmă : 

Chemai aşadar într-ajutor numele lui Allah şi îl 
rugai fierbinte, cufundîndu-mă în extazul rugăciu-
nii ; apoi mă agăţai cum putui de stînci şi de scobi-
turi, şi izbutii, potolindu-se, în sfîrşit, vîntul, prin 
porunca lui Allah, să urc acest munte; şi mă bucu-
rai tare de salvarea mea ! Şi. nu-mi mai rămînca 
decît să ajung la boltă ; în sfîrşit, ajunsei şi putui 
să pă trund înlăuntru. Atunci căzui în genunchi, 
rostindu-mi rugăciunea, şi îi mulţumii lui Allah 
pentru mîntuirea mea. 

In clipa aceea, sfîrşeala mă copleşi într-atîta, în-
cît mă aruncai la pămînt şi adormii. Şi în timpul 
somnului, auzii un glas care îmi zicea : 

— O, fiule al lui Kassib ! cînd te vei trezi din 
somn, sapă sub picioarele tale şi vei găsi un arc de 
aramă si trei săgeţi de plumb pe care sînt gravate 
talismane. Vei lua acest arc şi vei trage cu el în că-
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lăreţul care-i sus pe boltă, şi vei reda astfel oameni-
lor liniştea, descotorosindu-i de această groaznică 
nenorocire ! După ce îl vei fi lovit astfel pe călăreţ, 
acel călăreţ se va prăvăli în mare şi arcul va cădea 
din mîinile tale pe pămînt : atunci vei ridica arcul 
şi îl vei îngropa în pămînt chiar în locul unde va 
fi căzut ! în anost timp, marea va începe să cloco-
tească, apoi să se umfle, pînă va ajunge pe creasta 
unde te afli tu ! Şi atunci vei vedea o luntre pe 
mare, şi în luntre o persoană. Dar aceasta-i altă 
persoană -decât cavalerul aruncat în mare. Această 
persoană va veni la tine, ţinînd în mînă o vîslă. Şi 
tu, fără teamă , urcă-te cu ea în luntre! Dar fereş-
te-te bine să nu rosteşti numele sfînt al lui Allah, 
bagă bine de seamă ! Să nu faci -aceasta, şi cu nici 
un preţ ! Odată ajuns în luntre, această persoană 
te va călăuzi şi te va purta pe ape vreme de zece 
zile pînă te va scoate la Marea Salvării. Ajungînd 
la această mare, vei găsi -acolo pe cineva care te va 
ajuta să te întorci în ţara ta. însă nu uita că toate 
acestea nu se vor împlini decît dacă vei respecta 
porunca de a nu pomeni niciodată numele lui 
Allah ! 

în clipa aceea, o, stăpâna mea, mă trezii din somn 
şi plin de curaj mă apucai pe dată să împlinesc po-
runca glasului. Cu arcul şi săgeţile găsite îl lovii pe 
călăreţ şi-1 făcui să cadă. El se prăvăli în mare. Şi 
arcul îmi căzu din mînă ; atunci îl îngropai chiar în 
locul acela : şi numaidecît marea se învolbură, clo-
coti şi se umflă peste ţărm, ajungînd pînă la creşte-
tul muntelui pe care mă găseam. Şi după cîteva 
clipe, văzui ivindu-se în mijlocul mării o luntre ce 
se îndrepta spre mine. Atunci îi mulţumii lui 
Allah, preaînaltul. Şi cînd luntrea ajunse aproape 
de tot, văzui în ea un om de aramă, care avea pe 
piept o placă de plumb pe care erau gravate nume 
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şi talismane. Atunci coborîi în luntre, dar fără să 
rostesc o singură vorbă. Şi omul de aramă se apucă 
de mă călăuzi timp de o zi, t imp de două zile, t imp 
de trei zile, şi aşa mai departe pînă la sfîrşitul celei 
de a zecea zi. Şi atunci văzui arătînclu-se în depăr-
tare nişte insule : şi asta era salvarea mea ! Atunci 
mă bucurai mult, şi de atîta bucurie şi recunoştinţă 
faţă de Preaînaltul, pomenii numele lui Allah, îl 
preamării şi zisei : „Allahu akbar ! 1 Allahu akbar." 

Dar abia rostisem aceste cuvinte sfinte, cînd omul 
de aramă mă apucă şi mă azvîrli din luntre în mare, 
apoi el se pierdu în depărtare şi se făcu nevăzut. 

Cum ştiam să înot, mă pusei pe înotat cît fu ziua 
de mare, pînă noaptea, într-atît de tare, încît bra-
ţele îmi sleiră de puteri, umerii îmi obosiră, şi eram 
prăpădit de osteneală ! Atunci, văzînd moartea 
apropiindu-se, rostii şei iada credinţei şi mă pregătii 
de moarte. Dar, chiar în clipa aceea, un val mai 
uriaş ea toate valurile mării goni de departe ca o 
cetate gigantică, mă ridică şi mă azvîrli cu atîta pu-
tere şi atît de departe, încît mă trezii deodată pe 
ţărmul uneia dintre insulele pe care le văzusem. 
Aşa voit-a Allah ! 

Urcai atunci,pe ţărm, şi începui să îmi storc hai-
nele de apă ; şi îmi întinsei hainele pe pămînt, ca să 
se usuce ; şi adormii, fără să mă mai trezesc toată 
noaptea. Cînd m-am deşteptat, mă îmbrăcai cu hai-
nele, ce mi se uscaseră, şi mă sculai să văd încotro 
să mă îndrept. Şi văzui înaintea mea o yale în-
gustă şi roditoare ; pătrunsei într-însa şi o străbătui 
în toate părţile, apoi făcui întreg ocolul locului 
unde mă aflam, şi văzui că mă găseam pe o insuliţă, 
înconjurată cum era de mare. Atunci zisei în sinea 

1 Formulă întrebuinţată pentru pramărirea lui Dumne-
zeu : Dumnezeu este atotputernic! 
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m e a : ' „Ce nenorocire ! de fiecare dată cînd scap 
dintr-o nenorocire, cad într-alta şi mai rea !" In 
timp ce stăteam aşa cufundat în gînduri negre, care 
mă făceau să-mi doresc cu aprindere moartea, văzui 
apropiindu-se pe mare o luntre plină de oameni. 
Atunci, de frică să nu mi se mai întîmple cine ştie 
ce altă păţanie nenorocită, mă sculai, mă căţărai în-
tr-un copac şi aşteptai, pîndind de acolo. Văzui lun-
trea apropiindu-se de ţărm şi din ea coborîră zece 
sclavi care ţineau fiecare în mînă cîte o sapă ; si 
merseră pînă ce ajunseră în mijlocul insuliţei, şi 
acolo, începură să sape în pămînt, şi sfîrşiră prin a 
scoate la iveală un capac pe care îl ridicară şi. des-
chiseră o uşă dedesubt: După ce făcură aceasta, se 
întoarseră în luntre şi scoaseră din ea o grămadă 
mare de lucruri şi le încărcară pe umerii lor: pîine, 
făină, miere, unt, oi, saci plini, şi multe alte lucruri, 
pe care locuitorul unei case le poate rîvn.i; şi sclavii 
nu mai conteniră să meargă şi să vină de la uşa ga-
leriei subpămîntene la luntre, şi de la luntre la ca-
pac, pînă ce o goliră cu desăvîrşire de lucrurile cele 
mari ; apoi scoaseră din luntre Haine strălucitoare 
şi mantii minunate, pe care le încărcară pe braţele 
lor ; şi văzui atunci coborînd din luntre, în mijlocul 
sclavilor, un moşneag venerabil, foarte bătrîn, gîr-
bovit de ani şi stafidit de trecerea schimbătoare a 
timpului, în aşa măsură, încît se prefăcuse într-o 
arătare de om. Acel şeic ţinea de mînă un băiat de 
o frumuseţe răpitoare, turnat într-adevăr în tiparul 
desăvîrşirii, gingaş ca o ramură fragedă şi mlădi-
oasă, încîntător oa frumuseţea pură, vrednic să slu-
jească de model unui t rup desăvîrşit, în sfîrşit, de 
un farmec atît de plin de vrajă, încît îmi umplu 
inima de încîntare si mă făcu să freamăt din tot 
trupul. 
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Ei merseră pînă cînd ajunseră la uşă, coborîra 
şi se făcură nevăzuţi dinaintea ochilor mei ; dar, 
după cîteva clipe, urcară iarăşi cu toţii, în afară de 
băiat, se întoarseră la luntre, coborîra în ea şi se 
îndepărtară pe mare. 

Cînd îi văzui făcîndu-se nevăzuţi cu desăvâr-
şire, coborîi din copac şi alergai spre locul pe care 
îl acoperiseră cu pămînt. Mă. apucai să sap din nou 
pămîntu'l şi să trebăluiesc pînă . cînd scosei la 
iveală capacul. Şi văzui că acel capac era dintr-un 
lemn de grosimea unei pietre de moară ; izbutii 
totuşi să-1 ridic, cu ajutorul lui AUah, şi văzui 
dedesubt o scară boltită ; coborîi pe această scară 
de piatră , cu toate că eram nespus de uluit, şi 
sfîrşii prin a ajunge jos. Acolo dădui de o sală 
încăpătoare, aşternută cu covoare de mare preţ 
şi cu stofe de mătase şi de catifea şi, pe un divan 
scund, între luminări aprinse şi vaze pline de flori, 
vase pline de fructe şi altele pline de dulceţuri 
şedea băiatul şi îşi făcea vînt cu un evantai. La 
vederea mea, el fu cuprins de frică mare, dar, cu 
vocea cea mai armonioasă, îi spusei : 

— Pacea să fie cu tine ! 
Şi el îmi răspunse atunci, recăpătîndu-şi cu-

rajul : 
— Şi cu tine pacea şi îndurarea lui AUah şi 

binecuvîntările sale ! 
Şi îi spusei : 
—• O, mărite domn, fie ca pacea să sălăşluiască 

în inima ta ! Aşa cum mă vezi, sînt totuşi fiu de 
rege, şi eu însumi rege ! AUah m-a călăuzit la 
tine ca să te izbăvesc din acest ungher subpă-
mîntean unde am văzut cum oamenii te-au coborît 
fără doar şi poate ca să te piardă. Şi eu vin ca să 
te scap de aici. Şi vei fi prietenul meu, căci chiar 
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din clipa asta singură vederea t a m - a scos din 
minţi ! 

La cuvintele mele, băiatul surise, mă pofti să 
merg' să şed lingă el pe divan şi îmi zise : 

— Ya, sidi, nu mă aflu nicidecum în acest un--
gher ca să mor, ci ca să ocolesc moartea. Află că 
sînt fiul unui mare bijutier, cunoscut în lumea 
întreagă pentru bogăţiile lui şi pentru grămada 
lui de comori : şi faima lui s-a întins în toate ţi-
nuturile, prin caravanele pe care le trimitea de-
parte ca să-i vîndă nestematele, regilor şi emirilor 
pămîntului. La naşterea mea, în ceasurile tir/ii ale 
vieţii lui, tatăl meu a fost înştiinţat de meşterii 
ghicitului că acest fiu avea să moară înaintea ta-
tălui său şi a mamei lui ; şi tatăl meu, în ziua 
aceea, cu toată bucuria naşterii inele şi cu toată fe-
ricirea mamei mele, care mă adusese pe lume, după 
cele nouă luni ale sorocului, prin voinţa lui AII ah, 
căzu într-o grea mîhnire, mai cu seamă cînd căr-
turarii, care citiseră soarta mea în stele, îi ziseră : 
„Acest fiu va fi ucis de un rege, fiul unui rege 
numit Ka^sib, şi aceasta la patruzeci de zile după ce 
acel rege îl va fi aruncat în mare pe călăreţul de 
aramă de pe muntele magnetic !" Şi tatăl meu bi-
jutierul fu copleşit de o grea durere. însă el se în-
griji de mine şi mă crescu cu multă luare-aminte. 
pînă cînd ajunsei la vîrsta de cincisprezece ani. Şi 
atunci tatăl meu află că într-adevăr călăreţul fu-
sese aruncat în mare, şi începu să plîngă şi să se 
zbuciume atît de mult, şi mama împreună cu el, 
încît se schimbă la chip, slăbi la t rup şi ajunse ca 
un moşneag tare bătrîn, gîrbovit de ani şi de ne-
norociri. Atunci mă ariyse îii acest lăcaş subpămîn-
tean, pe această insulă, unde, încă de la naşterea. 
mea, lucrase cu oamenii, ca să mă sustragă ochilor 
iscoditori ai regelui ce avea să mă ucidă la vîrsta 
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de cincisprezece ani, după ce îl va prăvăli, pe că-
lăreţul de aramă. Şi tatăl meu şi cu mine furăm 
încredinţaţi că fiul lui Kassib nu ar putea veni să 
mă găsească în această insulă necunoscută. Iată 
pricina şederii mele în locul acesta. 

Atunci eu, auzind cuvintele acestui copil fer-
mecător, mă gîndii în mine însumi : „Cum pot 
oamenii care citesc în stele să se înşele în aşa 
măsură ! Căci, pe Allah ! acest băiat este flacăra 
inimii mele şi, ca să-i ucid, ar trebui să mă ucid 
pe mine însumi !" Apoi îi zisei : 

— O, copilul meu, Allah, atotputernicul, nu va 
îngădui niciodată ca o floare ca tine să fie tăiată ! 
Şi eu sîîit aici ca să Le apăr şi voi rămîne cu tine 
toată viaţa mea ! 

Atunci el îmi răspunse : 
- • Tatăl meu va veni din nou ca să mă ia la. 

eapăt.ul celei de-a patruzecea zi, căci după acea 
zi nu va mai fi nici o primejdie. 

Şi eu îi spusei : 
— Pe Allah ! o, copilul meu, eu voi rămîne cu 

tine aceste patruzeci de zile, şi apoi îi voi spune 
tatălui tău să te lase să vii cu mine în. regatul 
•meu, unde vei fi prietenul şi moştenitorul tronu-
lui meu ! 

Atunci băiatul, fiul bijutierului, îmi mul ţumi 
cu vorbe plăcute, şi luai seama cît era de plin de 
drăgălăşenie în purtări, şi cît se simţea de apro-
piat de mine, şi eu de el. Şi ne aş temurăm la 
vorbă ca doi prieteni, şi mîncarăm din toate bu-
catele minunate clin merindele lui, care puteau 
ajunge timp de un ian la o sută de oaspeţi. 

Ci după ce mîncarăm, îmi dădui seama pe deplin 
cît îmi era inima de fermecată de graţiile acestui 
băiat. Şi aşa ne întinserăm şi ne culcarăm cît fu 
noaptea de mare. 
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La apropierea dimineţii, mă trezii, mă spălai, şi-i 
adusei băiatului ligheanul de aramă plin cu apă 
parfumată, şi se spălă şi el ; şi eu gătii prânzul, şi 
mîncaram împreună ; şi apoi începurăm clin nou să 
povestim, apoi să ne jucăm împreună felurite 
jocuri şi să rîdem pînă seara ; atunci întinserăm 
masa şi mîcarăm un miel umplut cu migdale, cu 
stafide, cu nucşoare, cu piper şi cuişoare, şi băurăm 
apă dulce şi rece, şi mîncaram pepeni, harbuji, pră-
jituri cu miere şi unt, şi o plăcintă cu miez dulce 
şi uşor ca spuma, şi în care untul nu era cruţat, nici 
.mierea, nici migdalele, nici scorţişoara. Şi apoi, ca 
şi în noaptea dinainte, ne culcarăm, şi mă dumirii 
cit de tare ne împrietenisem ! Şi petrecurăm aşa, 
în plăceri şi tihnă, pînă într-a patruzecea zi. 

Atunci, fiindcă era cea din urmă zi, şi bijutierul 
trebuia să vină, băiatul vroi să facă o baie ; aprin-
sei focul şi încălzii apă în căldarea cea mare, apoi 
turnai apă caldă în albia de aramă, adăugai apă 
rece, ca s-o potrivesc călduţă şi plăcută, băiatul in-
tră în apă, şi-1 spălai cu mîinile mele, îl frecai, îl 
masai, îl parfumai, apoi îl dusei în pat, îl acoperii 
cu o pătură, îi înfăşurai capul cu o pînză de mătase 
brodată cu argint, îi dădui să bea un şerbet dulce de 
fructe, şi el adormi. 

Cînd se trezi, .voi să mănînce, şi alesei cel mai 
frumos dintre harbuji, şi cel mai mare, îl pusei pe 
o tavă, aşezai tava pe covor şi urcai în pat ca să iau 
cuţitul cel mare care era atîrnat pe perete deasu-
pra capului băiatului. Şi iată că băiatul, ca să se 
joace, mă gîdilă pe neaşteptate la picior, şi mă gî-
dilă aşa de tare încît căzui peste el fără voia mea, 
şi cuţitul pe care îl luasem se înfipse în inima lui. 
Şi muri chiar în clipa aceea. 

în faţa acestei privelişti, o, stăpîna mea, mă lovii 
peste faţă, scosei strigăte şi gemete, îmi sfîşiai veş-
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mintele, şi mă aruncai la pămînt, pradă disperării şi 
suspinelor. Dar tînărul meu prieten murise, şi des-
tinul său se împlinise, ca să nu desmintă cuvintele 
cititorilor în stele. Şi eu îmi ridicai privirile şi m â -
inile către Pre.aînaltul şi spusei : 

— O, stăpîne al lumii, dacă am săvîrşit o fărăde-
lege sînt gata să primesc osînd.a după dreptatea ta ! 

Şi în clipa aceea eram plin de bărbăţie în fata 
morţii. Dar, o. stăpîna mea, dorinţa noastră nu se 
împlineşte niciodată, nici în rău, nici în bine \ 

Şi aşa, nu putui îndura mai multă vreme vederea 
acelui loc şi, fiindcă ştiam că tatăl, bijutierul, t re-
buia să vină la sfîrşitul celei de-a_ patru zecea zi, 
urcai pe scară şi ieşii, şi închisei capacul şi îl aco-
perii cu pămînt, precum fusese mai înainte. 

Cînd ajunsei afară, îmi zisei : ,,Trebuie neapărat 
să văd ce se va întîmpla ; dar va : trebui să mă 
ascund bine, că de nu, voi fi măcelărit de cei zece 
sclavi, care mă vor ucide cu cea mai groaznică 
moarte !" Şi atunci mă urcai într-un copac înalt, 
care se afla aproape de locul capacului, mă ascun-
sei şi privii. Un ceas mai tîrziu, văzui ivindu-se pe 
mare luntrea moşneagului cu sclavii : ei coborirâ 
cu toţii pe ţărm şi sosiră în grabă mare sub copac, 
dar văzură pămîntul încă de tot proaspăt şi fură 
cuprinşi de frică mare, şi moşneagul simţi cum îl 
părăsesc puterile ; dar sclavii săpară pămîntul. des-
chiseră capacul şi coborîră cu toţii. Atunci moşnea-
gul începu să-şi strige fiul pe nume, cu glas tare, 
şi băiatul 'nu-i răspunse, si ei se apucară să-1 caute 
scotocind pretutindeni, ca beţi, şi îl găsiră întins 
pe pat, cu inima străpunsă. 

La această privelişte, moşneagul simţi cum îl pă-
răsesc puterile şi căzu în nesimţire, şi sclavii înce-
pură să plîngă şi să se jeluiască, apoi îl duseră pe 
umerii lor pe moşneag afară din galerie, apoi pe. 

16« 183 



adolescentul mort, săpară pămîntul şi-1 înmormîn-
tară în linţoliu. Apoi îl duseră pe sus pe moşneag 
în luntre, cu toate bogăţiile şi merindele ce rămă-
seseră, şi se făcură nevăzuţi departe pe mare. 

Atunci eu, într-o stare de plîns, coborîi din copac 
şi mă gîndii la această nenorocire, şi plînsei multă 
vreme, şi pornii la drum prin insuliţă, şi mersei 
toată ziua şi toată noaptea, cu sufletul mohorît. Şi 
nu contenii să rămîn tot aşa, cînd, într-un tîrziu, 
băgai de seamă că marea se retrăgea din ce în ce, 
se micşora dintr-o clipă într-alta, şi se retrăgea, lă-
sînd uscată toată partea dintre insulă şi pămîntul 
din faţă. Atunci îi mul ţumii lui Allah, care se în-
dura să mă izbăvească de vederea acestei insule 
blestemate, şi ajunsei de partea cealaltă, pe nisip ; 
apoi urcai pe uscat, şi începui să merg, chemînd 
într-ajutor numele lui Allah. Şi aşa, pînă la cea-
sul amurgului. Şi deodată văzui în depărtare un 
'foc mare şi roşu ; şi mă îndreptai spre acel foc roşu, 
căci credeam că voi da peste ceva fiinţe omeneşti 
îndeletnicindu-se să-şi frigă o oaie ; dar cînd ajun-
sei mai aproape, văzui că acel foc roşu era un pa-
lat măreţ din aramă galbenă, pe care îl bătea soa-
rele în ceasul amurgului făcîndu-1 să scînteieze. 

Şi rămăsei mut de uimire, la vederea acestui pa-
lat impunător, în întregime din aramă galbenă, si 
privii la trăinicia zidurilor lui, cînd deodată văzui 
ieşind pe poarta cea mare a palatului .zece tineri 
cu o statură minunată şi cu o înfăţişare care îl 
preamărea pe Creator fiindcă o făcuse atît de fru-
moasă ; dar văzui că acei zece tineri erau chiori cu 
toţii de ochiul stîng, în afară de un moşneag vene-
rabil şi impunător, care era al unsprezecelea ! 

în faţa acestei privelişti, îmi zisei : „Pe Allah ! 
ce potrivire ciudată ! Cum s-a nimerit oare ca zece 
chiori să aibă cu toţii la fel ochiul stîng stricat ?" 
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în t imp ce eram cufundat în aceste gînduri, cei 
zece tineri se apropiară şi îmi grăiră : 

— Pacea să fie asupra ta ! 
Şi le întorsei urarea de pace, şi le istorisii poves-

tea mea, de la început pînă la sfîrşit ; dar e de pr i -
sos să o mai repet, o, stăpîna mea ! 

La vorbele mele, tinerii rămaseră uluiţi, şi îmi 
ziseră : 

— O, mărite domn, intră în acest lăcaş şi fa-
că-se ca primirea ta aici să fie prietenească şi mări-
nimoasă ! 

Intrai, şi ei mă urmară , şi străbă turăm săli ne-
numărate, toate aşternute cu stofe de mătase, şi 
în cele din urmă ajunserăm în ultima sală, spaţi-
oasă şi mai frumoasă decît toate celelalte. In mij -
locul acestei săli mari, se aflau zece covoare întinse 
pe saltele ; şi în mijlocul acestor zece aş ternuturi 
minunate se afla al unsprezecelea .covor, fără sal-
tea, dar tot aşa de frumos ca. şi celelalte zece. 
Atunci moşneagul se aşeză pe al unsprezecelea co-
vor, iar cei zece tineri, fiecare pe covorul său ; apoi 
ei îmi ziseră : 

— Şezi, mărite domn, în partea de sus a sălii, şi 
nu ne întreba nimic despre cele ce vei vedea aici ! 

Atunci, după cîteva clipe, moşneagul se sculă, 
ieşi şi se întoarse de mai multe ori adueînd mân-
cări şi băuturi, şi mîncară cu toţii şi băură , şi eu 
împreună cu ei. 

După aceea, moşneagul adună tot ce rămăsese şi 
se întoarse de şczu din nou. Atunci tinerii îi spu-
seră : 

— Cum te înduri să şezi înainte de a ne aduce 
cele trebuitoare ca să ne îndeplinim îndatoririle ? 

Şi moşneagul, fără a rosti o vorbă, se ridică şi 
ieşi de zece ori, şi se întoarse de fiecare dată, pe 
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cap cu un lighean acoperit cu o pînză de satin şi în 
mină cu un felinar ; el aşeză fiecare lighean şi fie-
care felinar dinaintea cîte unui tînăr. Dar mie 
nu-mi puse nimic dinainte, şi fusei cuprins de mare 
mirare. 

Dar. cînd ridicară pînza, văzui că în fiecare li-
ghean era cenuşă, zgură şi kohl. Apoi ei luară ce-
nuşa şi şi-o turnară pe cap, zgura pe faţă şi kohlul 
pe ochiul lor cel drept, şi începură să sejeluiaseă , 
să plingă şi să spună : 

— N-avem parte decît de ce am fost vrednici 
prin faptele noastre rele şi prin. greşelile noastre ! 

Şi nu conteniră pină înspre zorii zilei. Atunci se 
spălară în alte ligheane aduse de moşneag, şi îşi 
luară mantii noi şi se prefăcură iarăşi în cei de 
rnai-nainte. 

Cinci văzui toate acestea, o, stăpîna mea, fui cu-
prins de mirarea cea mai mare ; dar nu îndrăznii 
să întreb nimic, din pricina poruncii clate. Şi în 
noaptea următoare făcură ca şi în cea dîntîi, şi în 
a treia noapte, şi într-a patra. Alunei nu putui 
să-mi ţin mai mult limba, şi strigai : 

— O, măriţi mei domni, vă rog să-mi lămuriţi 
pricina prăpădîrii ochiului vostru stîng, rostul ce-
nuşii, al cărbunelui şi al kohlului pe care vi le pu-
neţi pe cap, căci, pe Allah ! mai bine moartea de-
cît această neţărmurită mirare în care m-aţi adus ! 

Atunci ei strigară : 
— O, nefericitule, ce ţi-a venit să ne întrebi ? 

Aceasta-i pierzania ta ! 
Eu răspunsei : 
— îmi aleg mai bine pierzania decît această ne-

ţărmurită mirare ! 
• Dar ei îmi spuseră : 

•—• Tema-te pentru ochiul tău cel stîng ! 
Şi eu zisei : 
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•— N-am nevoie de ochiul meu stîng dacă t re -
buie să râmîn în această ne ţărmurită mirare i 

Atunci ei îmi ziseră : 
— împlinească-ţi-se destinul ! Ţi se va întîmpla 

si ţie ceea ce ni s-a întîmplat nouă, dar să nu te 
plîngi, că aceasta va fi din vina ta ! Şi de altmin-
teri, după pierderea ochiului tău, nu vei putea să 
te mai întorci aici, căci sîntem zece, şi nu mai este 
loc pentru al unsprezecelea ! 

La aceste cuvinte, moşneagul aduse un berbec 
viu pe căre-1 tăie, îl jupui, şi-i curăţă pielea. Apoi 
ei îmi spuseră : 

— Vei fi cusut în această piele de berbec şi vei 
fi scos la vedere pe terasa acestui palat de aramă. 
Atunci marea pasăre roc, care este în stare să ridice 
în văzduh un elefant, te va lua drept un berbec 
adevărat, se va năpusti asupra ta, te va înălţa pînă 
la noii, apoi te va lăsa pe creştetul unui munte 
înalt, unde nu pot ajunge făpturile omeneşti, ca să 
te înfulece. Atunci tu, cu acest cuţit, pe care ţi—1 
dăm, vei spinteca pielea de berbec şi vei ieşi din 
ea, şi înfricoşătorul roc, oare nu mănîncă oameni, 
nu te va mînca şi se va face nevăzut. Apoi vei 
merge pînă ce vei ajunge la un palat de zece ori 
mai mare decît al nostru, si de o mie de ori mai 
strălucitor. Acel palat este acoperit tot cu plăci de 
aur, şi toate zidurile lui puternice sînt încrustate 
cu nestemate mari, îndeosebi cu smaralde şi cu 
mărgăritare. Vei intra în el pe poarta deschisă, pre-
cum am intrat şi noi, şi vei vedea ceea ce vei ve-
dea ! Cît despre noi, acolo ne-am lăsat ochiul nos-
tru stîng, si mai îndurăm încă şi acum pedeapsa de 
care sîntem vrednici şi o ispăşim făcînd în fiecare 
noapte ceea ce ne-ai văzut făcînd. Aceasta este pe 
scurt povestea noastră, căci de-ar fi s-o spunem cu 
de-amănuntul ar umple foile unei cărţi mari şi 
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groase ! Cît despre tine, fie ca de acum încolo să 
ţi se îndeplinească destinul ! 

La aceste cuvinte, cum mă ţineam tare în hotă-
rîrea 'mea, ei îmi dădură cuţitul, mă cusură în pie-
lea >de oaie şi mă scoaseră la vedere pe terasa pala-
tului ; apoi se îndepărtară . Şi deodată mă simţii 
ridicat de înfriooşătoarea pasăre rec, care îşi luă 
zborul ; şi de îndată ce mă simţii coborît din nou 
pe pâmînt, pe creştetul muntelui, spintecai cu cu-
ţitul pielea de berbec şi ieşii din ea strigînd : 
„Hîş ! Hîş !" ca să izgonesc grozava pasăre roc. Ea 
zbură greoi si văzui că era strălucitor de albă, mare 
cît zece elefanţi şi înaltă cît douăzeci de cămile ! 

Atunci pornii la drum, cu grabă mare, într-atît 
ardeam de nerăbdare, şi în miezul zilei ajunsei la 
palat. La vederea acelui palat, cu toată descriere 
celor zece tineri, rămăsei uimit peste măsură, căci 
era ou mult mai măreţ decât se poate rosti în cu-
vinte. Poarta cea mare de aur, prin care intrai în 
palat, era înconjurată de nouăzeci şi nouă de uşi de 
lemn de aloe şi din lemn de sanntal, iar uşile sălilor 
erau de abanos încrustat cu .aur şi diamante ; şi 
toate aceste uşi duceau spre săli şi spre grădini,, 
unde văzui strînse toate bogăţiile de pe pâmînt 
şi de pe mare. 

în prima sală unde intrai, mă trezii numaidedt 
în mijlocul a patruzeci de fete atît de fermecătoare 
prin frumseţea lor, încît nici nu-ţi puteai veni în 
fire aflîndu-te în mijlocul lor, şi nici ochii nu se 
puteau odihni cu precădere asupra vreuneia din 
ele ; şi fusei cuprins de atîta încântare încît mă o-
prii, simţind că ameţesc. 

La vederea mea se ridicară cu toate şi îmi ziseră 
cu vocea lor plăcută : 

—• Casa noastră să fie casa ta, o, oaspete al nos-
tru, şi locul tău să fie balsam pe capetele noastre 
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şi în ochii noştri ! Şi mă poftiră să şed pe un po-
dium, iar ele se aşezară jos pe covoare, şi 
îmi spuseră : O, mărite domn al nostru, sîntem scla-
vele şi lucrul tău, şi tu eşti stăpînul nostru şi co-
roana de pe capetele noastre ! 

Apoi toate se zoriră să mă servească : una aduse 
apă caldă şi ştergările şi mă spălă pe picioare ; alta 
îmi turnă pe mîini apă parfumată dintr-un ibric de 
a u r ; a treia mă îmbrăcă într-o mantie, toată din 
mătase, cu un brîu brodat din fire de aur şi argint ; 
a patra îmi întinse o cupă plină cu o băutură nespus 
de dulce şi parfumată cu flori ; şi una mă privea, 
alta îmi surîdea, una îmi făcea cu ochiul, alta îmi 
recita versuri, una îşi frîngea braţele dinaintea 
mea, alta îşi răsucea mijlocul şi mişca din 
coapse ; una zicea : „Oh !", alta „Ah !" ; una îmi zi-
cea : „O, tu, ochiul meu !", alta : O, tu sufletul 
meu !", una : „O, măruntaiele mele !" alta : „O, 
ficatul meu !" iar alta : „O, flacăra inimii mele !" 

Apoi se apropiară toate de mine, şi începură să 
mă maseze, şi să mă dezmiercle, şi îmi spuseră : 

— O, oaspetele nostru, istoriseşte-ne povestea 
ta, căci sîntem singure cuc aici, de mult amar de 
vreme, fără nici un bărbat, şi fericirea noastră 
este acum deplină ! 

Atunci eu mă mai liniştii şi le istorisii, pînă la 
apropierea nopţii, o parte din povestea mea. 

Atunci aduseră luminări nenumărate, şi sala fu 
luminată ca de soarele cel mai sclipitor. Apoi în-
tinseră masa, şi fură servite bucatele cele mai alase 
şi băuturile cele mai îmbătătoare ;xşi unele cîntară 
din instrumente de petrecere, altele cîntară cu 
vocea cea mai fermecătoare, iar altele începură să 
danseze, în timp ce eu mă ospătam într-una. 

După toate aceste desfătări, îmi ziseră : 
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— O, iubite, iată că a sosit timpul plăcerii nopţii 
şi a patului ; ale.ge-ţi dintre noi pe cea care-ţi place, 
şi să n-ai teamă că ne vei jigni, căci fiecăreia 
dintre noi, cele patruzeci de surori, îi va veni 
rîndul pentru o noapte : după aceea, fiecare la 
rîndul ei, va începe din nou să se joace cu tine in 
pat, noaptea. 

Atunci, eu, o, stăpîna mea, nu ştiui pe care t re-
buia s-o aleg dintre surori, căci toate erau la fel 
de îmbietoare. Şi închisei ochii, întinsei braţele, 
o prinsei pe una şi descinsei ochii ; dar i-am 
închis repede uimit de frumuseţea ei orbitoare. 
Ea îmi întinse atunci mîna şi mă conduse în pa-
tul ei. Şi mă desfătai toată noaptea cu ea. O iubii 
de patruzeci de ori cu mare aprindere. Şi ea, la 
rîndul ei, şi ea îmi zicea de fiecare dată : „Yuh ! 
o, ochiul meu ! Yuh ! o, sufletul meu !" Şi mă 
dezmierda, şi o muşcam, şi mă ciupea, şi aşa trecu 
toată noaptea. 

Şi urmai aşa, o, stăpîna mea, în fiecare noapte 
cu una dintre surori, şi în fiecare noapte au fost 
sumedenie de îmbrăţişări şi dintr-o parte şi din 
alta ! Şi aceasta vreme de un an întreg, în desfătare 
şi înflorire. Şi după fiecare noapte, dimineaţa, tî-
năra din noaptea următoare venea la mine, mă 
petrecea la hammam, mă spăla pe tot trupul, mă 
masa zdravăn, şi mă parfuma cu toate parfumu-
rile ce le-a încredinţat Allah slujitorilor lui. 

Şi. aşa ajunserăm pînă la sfîrşitul anului. în 
dimineaţa zilei din urmă, le văzui pe toate fetele 
roind spre patul meu, plîngînd cu hohote, desple-
tindu-şi părul cu mîhnire şi jeluindu-se ; apoi îmi 
spuseră : 

— Află, o, lumina ochilor noştri, că trebuie să 
te părăsim, aşa cum i-am părăsit pe ceilalţi dinain-
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tea ta, căci mai trebuie să ştii că tu nu eşti întîiul, 
şi că înaintea ta mulţi viteji ne-au dragostit şi au 
făcut acelaşi lucru ca şi tine ! Numai că tu, în-
tr-adevăr, tu eşti viteazul cel mai iscusit în îmbră-
ţişări şi tot aşa de vînjos pe cît de cutezător. Şi, 
de asemenea, eşti neîndoios cel mai desfrînat şi cel 
mai drăgălaş dintre toţi ! Şi, tocmai din aceste pri-
cini, noi nu vom mai putea trăi fără tine ! 

Şi eu le grăii ! 
— Dar spuneţi-mi de ce trebuie să mă părăsiţi. 

Căci nici eu nu vreau să pierd bucuria vieţii melc, 
care e cu voi ! 

Ele îmi răspunseră : 
— Află că noi toate sîntcrn fiicele unui rege, 

însă de la mai multe mame. De la începutul fecio-
riei noastre, trăim în acest palat, şi în fiecare an 
Allah călăuzeşte pe drumul nostru un viteaz care 
ne astîmpără, şi noi, la rîndul nostru, îl îndestu-
lăm ! Dar în fiecare an trebuie să lipsim patruzeci 
de zile, spre a merge să - ! vedem pe tatăl nostru şi 
pe mamele noastre. Şi astăzi e ziua sorocită ! 

Atunci le spusei : 
— Dar, o, fermecătoarelor, eu voi rămîne în 

casă spre a-1 preamări pe Allah pînă la întoarcerea 
voastră ! 

Ele îmi răspunseră : 
— Facă-se să ţi se împlinească dorinţa ! Iată 

cheile palatului, cu care se deschid toate uşile. 
Acest palat este lăcaşul tău, şi tu eşti stăpîn aici. 
Dar fereşte-te bine să nu deschizi uşa de aramă 
care se află în fundul grădinii ; că de nu, tu nu 
vei mai vedea şi ţi se va întîmpla, fără putin ţă de 
scăpare, o mare nenorocire. Aşadar fereşte-te bine 
să nu deschizi uşa de aramă ! 
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L'a aceste cuvinte, veniră toate să mă îmbrăţi-
şeze şi să mă sărute una după alta, plîngînd şi 
zicîndu-mi : 

— Allah să fie cu tine ! 
Şi ele mă priviră printre lacrimi şi plecară. 
Atunci eu, o, stăpîna mea, ieşii din sală ţinînd 

cheile în mînă, şi începui să cutreier prin acel pa-
lat, pe care pînă în ziua aceea nu avusesem vreme 
să-1 văd, într-atît trupul şi sufletul meu fuseseră 
înlănţuite în pat de braţele acelor fete. Şi mă 
apucai, cu întîia cheie, să deschid întîia uşă. 

Cînd deschisei întîia uşă, văzui o livadă mare, 
plină de pomi încărcaţi cu fructe, şi atît de mari, 
şi atît de frumoşi, încît, în viaţa mea, nu mai văzu-
sem alţii asemănători în lumea întreagă ; apa ce 
curgea pe canale înguste scălda rădăcinile tuturor 
pomilor, şi aşa de bine, încît fructele lor erau de o 
mărime şi de o frumuseţe uimitoare. Mîncai din 
aceste fructe, mai ales banane, curmale lungi ca 
degetele unui nobil arab, rodii, mere şi piersici. 
Cînd sfîrşii de mîncat, îi mulţumii lui Allah pen-
tru darurile sale, şi deschisei a doua uşă cu a doua 
cheie. 

Cînd deschisei această uşă, ochii şi nasul îmi fură 
fermecate de florile care umpleau o grădină mare 
scăldată de pîrîiaşe. Erau în grădina aceea toate 
florile care cresc în grădinile emirilor pămîntului : 
iasomii, narcise, trandafiri, viorele, zambile, ane-
mone, garoafe, lalele, piciorul-cocoşului şi toate 
florile din toate vremurile. Cînd sfîrşii de mirosit 
mireasma tutror florilor, culesei o iasomie şi mi-o 
vîrii în nări, şi o lăsai aşa, ca să-i respir aroma şi-i 
mulţumii lui Allah, preamaltul, pentru bună -
tăţile sale. 
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Deschisei apoi a treia uşă, şi urechile îmi fură 
fermecate de glasurile păsărilor de toate culorile 
şi din toate soiurile de pe pămînt. Acele păsări 
erau toate într-o colivie mare făcută din beţigaşe 
din lemn de aloe şi de santal; apa de băut a aces-
tor păsări era turnată în farfurioare de jad şi de 
jasp colorat; grăunţele se aflau în căni de aur ; 
pămîntul era măturat şi stropit cu apă ; şi păsările 
îl binecuvîntau pe Creator. Ascultam rinteccle pă-
sărilor, cînd se lăsă noaptea ; şi apoi mă retrasei 
pentru ziua aceea. 
~ Dar a doua zi ieşii în grabă şi deschisei uşa a 
patra, cu a patra cheie. Şi atunci, o, stăpîna mea, 
văzui lucruri pe care nici măcar în vis o fiinţă ome-
nească n-ar putea să le vadă niciodată. In mijlocul 
unei curţi spaţioase, văzui o boltă minunat zidită : 
această boltă avea scări de porfir care urcau la 
patruzeci de uşi din lemn de abanos încrustate cu 
aur şi argint ; aceste uşi, ale căror canaturi erau 
deschise, lăsau să se vadă fiecare cîte o sală largă ; 
fiecare sală cuprindea cîte o comoară deosebită de 
celelalte, şi fiecare comoară preţuia mai mult decît 
o împărăţie întreagă. Văzui că prima sală era plină 
de grămezi mari, frumos înşiruite de mărgăritare 
mari şi de mărgăritare mici ; dar cele mari erau 
mai numeroase decît cele mici, şi fiecare mărgăritar 
era tot atît de mare cît un ou de porumbel şi tot 
atît de strălucitor ca luna în toată sclipirea ei. 
Dar a doua sală o întrecea pe cea dintîi în bogăţie : 
era plină pînă sus de diamante, de rubine roşii şi 
de rubine albastre şi alte nestemate. Intr-a treia, 
erau numai smaralde ; într-a patra, bucăţi de aur 
curat; într-a cincea, dinari de aur de pe tot pămîn-
tul ; într-a şasea, argint neprihănit; într-a şaptea, 
dinari de argint de p'e întreg pămîntul. Dar cele-
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lalte săli erau pline de toate nestematele din sînul 
pămîntului şi al mărilor, topaze, peruzele, hiacinte, 
pietre de Yemen, cornăline de toate culorile, vase 
de jad, şiraguri, brăţări, centuri, toate giuvaerurile 
folosite la curţile emirilor şi ale regilor. 

Şi eu, o, stăpîna mea, îmi ridicai mîinile şi pri-
virile şi mul ţumii lui Allah, preaînaltul, pentru 
binefacerile sale. Şi urmai aşa, în fiecare zi, să 
deschid una, sau două, sau trei uşi, pînă într-a pa-
truzecea zi, şi uimirea mea creştea în fiecare zi, 
şi nu-mi mai rămînea decît ultima cheie, care era 
cheia uşii de aramă. Şi mă gîndii la cele patruzeci 
de fete ; şi simţii cea mai mare fericire gîndin-
du-mă la ele, la gingăşia purtării lor, la frăgezi-
mea cărnii lor, la tăria coapselor lor, la strîmtimca 
lor, la rotunzimea şi la mărimea dosurilor lor, şi 
la suspinele lor cînd îmi ziceau : „Yuh ! o, ochiul 
meu ! Yuh ! o, flacăra mea !" Şi strigai : 

— Pe Allah ! noaptea noastră va fi o noapte 
sfîntă, o noapte albă ! 

Dar Blestematul mă făcea să simt cheia acestei 
uşi de aramă, şi ea mă ispiti ne ţărmurit , şi ispita 
fu mai tare ca mine, şi deschisei uşa de. aramă . 
Dar ochii nu văzură nimic, numai nasul meu simţi 
un miros foarte puternic şi potrivnic simţurilor 
mele, şi căzui în nesimţire chiar în clipa şi în cea-
sul acela ; şi căzui dincoace de uşă, care se închise 
la loc. Cînd mă trezii, stăruii în această hotărîre 
inspirată de Şeitan, deschisei din nou uşa, şi aş-
teptai ca mirosul să îşi piardă din tărie. 

Atunci intrai şi găsii o sală spaţioasă, presărată 
toată cu şofran şi luminată de luminări parfumate 
cu ambră cenuşie şi cu tămîie şi de lămpi minu-
nate din aur şi argint, pline cu uleiuri aromate, 
care împrăştiau arzînd acest miros vrăjmaş. Şi, 
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printre sfeşnicele şi lămpile de aur, zării un minu-
nat cal negru, care avea o stea albă în frunte ; şi 
piciorul lui stîng dinapoi şi cel drept dinainte erau 
pă tate cu alb la chişiţă ; şaua îi era din brocart, şi 
frîul lui era un lanţ de aur ; ieslea îi era plină de 
grăun ţe de susan şi de orz bine vînturat ; jgheabul 
îi era plin de apă rece parfumată cu apă de t ran-
dafiri. 

Şi eu, o, stăpîna mea, fiindcă marea mea patimă 
erau caii frumoşi şi, cum eram călăreţul cel mai 
strălucit din regatul meu, mă gîndii că acel cal mi 
s-ar potrivi de minune, şi îl luai de frîu, şi îl dusri 
în grădină, şi îl încălecai ; dar nici nu se clinti. 
Atunci îl lovii peste gît cu lanţul de aur. Şi numai-
decît, o, stăpîna mea, calul întinse două aripi mari 
şi negre, pe care nu le văzusem pînă în clipa aceea, 
necheză într-un chip înspăimîntător, bătu cu copita 
de trei ori în pămînt şi zbură cu mine în văzduh. 

Atunci, o, stăpîna mea, pămîntul mi se învîrti 
dinaintea ochilor ; dar strînsei coapsele şi mă ţinui 
în şa ca un călăreţ bun. Şi iată că, în sfîrşit, calul 
coborî şi se opri pe terasa palatului de aramă roşie, 
unde-i întîlnisem pe cei zece tineri chiori. Şi atunci 
el se ridică în piciorele de dinapoi, într-un chip 
atît de înfricoşător, şi se scutură cu asemenea iu-
ţeală, zbuciumîndu-se, încît mă azvîrli din şa. 
Apoi se apropie de mine, îşi aplecă aripa spre faţa 
mea, şi înfipse vîrful aripii în ochiul meu stîng, şi 
mi-1 nimici fără chip de tămăduire. Şi zbură, prin 
văzduh, şi se făcu nevăzut. 

Şi eu îmi pusei mîna pe ochiul pierdut, şi mii-
surai în lung şi în lat terasa gemînd şi scuturin-
du-mi mîna de durere ! Şi numaidecîL se iviră cei 
zece tineri, care, văzîndu-mă , îmi ziseră : 
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— N-ai voit să ne asculţi! Şi iată rodul hotărîrii 
tale aducătoare de năpastă. Şi noi nu putem să te 
primim în mijlocul nostru, că sîntem acum zece. 
Dar, urmînd calea ce ţi-o arătăm, vei ajunge în 
oraşul Bagdad, la emirul credincioşilor, Harun Al-
Raşid, a cărui faimă a ajuns pînă la noi, şi destinul 
tău va fi. între mîinile sale ! 

Şi plecai, şi călătorii zi şi noapte, după ce îmi 
rasei barba şi îmbrăcai aceste haine de saâluk, ca 
să nu am de îndurat şi alte nenorociri, şi nu con-
tenii cu drumul pînă cînd ajunsei în acest lăcaş de 
pace, Bagdadul, şi îi intîlnii pe aceşti doi chiori, pe 
care ii salutai şi le spusei : 

•— Sînt străin. 
Şi ei îmi răspunseră : . 
— Şi noi sîntem străini ! 
Şi aşa ajunserăm tustrei în această casă bine-

cuvîntată, o stăpîna mea ! 
Şi aceasta este pricina ochiului meu pierdut şi a 

bărbii mele rase î 

După ce ascultă această poveste nemaipomenită, 
tînăra stăpînă a casei îi zise celui de al treilea 
saâluk : 

— Haide, mîngîie-ţi puţin creştetul şi du-te ! Eu 
te iert ! 

Dar al treilea saâluk răspunse : 
— Nu mă voi duce, pe Allah ! decît după ce voi 

fi auzit povestirile tuturor celorlalţi. 
Atunci fecioara se întoarse spre calif, spre Gia-

far şi spre Massrur şi le zise : 
— Istorisiţi-mi povestea voastră ! 
Şi Giafar se apropie şi îi istorisi povestea ce o 

mai spusese încă fetei care deschisese uşa, intrînd 
în casă. Apoi, după ce auzi cuvintele lui Giafar, 
fecioara le zise tuturor : 
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— Vă iert pe toţi, şi pe unii şi pe alţii. Dar ple-
caţi cît mai repede ! Căci iată zorile, şi şederea 
voastră aici ne este de acum încolo neîngăduită şi 
apăsătoare. 

Şi ieşiră cu toţii, şi ajunseră în stradă. Atunci 
califul zise către saâluki : 

— Prieteni, voi unde mergeţi ? 
Ei răspunseră : 
— Nici nu ştim unde să mergem. 
Şi califul le zise : 
— Veniţi să petreceţi la noi timpul oe a mai 

rămas din noapte. Şi îi zise lui Giafar : Ia-i la tine 
acasă şi adu-mi-i mîine şi vom vedea ce va fi de 
făcut.-

Şi Giafar nu întîrzie să îndeplinească poruncile 
califului. 

Atunci califul urcă în palatul său, dar nu putu 
gusta nici un pic de somn. Dimineaţa se sculă, se 
aşeză pe tron şi porunci să intre toate căpeteniile 
împărăţiei lui. Apoi, după ce plecară toate căpete-
niile împărăţiei, se întoarse spre Giafar şi-i spuse : 

— Adu-mi aici pe cele trei fecioare, pe cele două 
căţele şi pe cei trei saâluki ! 

Şi Giafar plecă numaidecît şi-i aduse pe toţi în 
faţa mâinilor califului ; şi fecioarele se acoperirâ 
cu vălurile lor, şi statură în picioare dinaintea ca-
lifului. Atunci Giafar le zise : 

— Noi vă scutim de orice datorie, fiindcă, fără să
ne cunoaşteţi, ne-aţi iertat şi ne-aţi făcut bine. Şi, 
iată că acum sînteţi între mîinile celui de al cinci-
lea dintre coborîtorii din Annas, califul Harun Al-
Eaşid. Aşadar va trebui să îi istorisiţi numai ade-
vă ru l ! 
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Cînd fecioarele auziră cuvintele lui Giafar, care 
vorbea din partea principelui credincioşilor, cea 
mai mare păşi înainte şi spuse : 

— O, principe al credincioşilor, povestea mea 
este într-atîta de uimitoare, încît, dacă ar fi scrisă 
cu acul pe colţul lăuntric al ochiului, ar fi o în-
văţătură pentru cel care ar citi-o cu luare aminte ! 

în clipa aceea, Şahrazada văzu ivindu-se dimineaţa şi 
se opri cai discreţie din istorisirea ei. 

Dar cînd se lâsâ a şasesprezecea noapte 

Ea zise: • 

— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că cea mai 
mare dintre fecioare păşi înainte, în faţa mîinilor 
emirului credincioşilor, şi istorisi această poveste: 

POVESTEA ZOBEIDEI, ÎNTÎIA FECIOARA 

O, emir al credincioşilor, află aşadar că eu mă 
numesc Zobeida ; sora mea care ţi-a deschis uşa 
se cheamă Amina ; şi sora mea cea mică se nu-
meşte Fahima. Sîntem tustrele născute din acelaşi 
tată, dar nu din aceeaşi mamă. Cît despre acele 
două căţele, ele sînt chiar surorile mele, din ace-
laşi tată şi din aceeaşi mamă. 

Cînd tatăl nostru muri, el ne lăsă cinci mii de 
dinari, care fură împărţiţi frăţeşte între noi ; 
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atunci sora mea Amina şi sora mea Fahima ne 
părăsiră, ca să locuiască în casa mamei lor ; iar 
eu şi celelalte două surori ale mele, cele două că-
ţele aicea de faţă, ramaserăm împreună , şi eu sînt 
cea mai tînără dintre noi t r e i ; dar sînt mai mare 
decît surorile mele de la cealaltă mamă , Amina 
şi Fahima, pe care iată-le în faţa mîinilor tale. 

La puţină vreme după moartea tatălui nostru, 
cele două surori ale mele mai mari, aceste doua 
căţele, se gîndiră la măritiş şi se măritară fiecare 
cu un bărbat şi rămaseră mai departe cîtva t imp 
cu mine împreună în aceeaşi casă. Dar, la puţină 
vreme, soţii lor se pregătiră pentru o călătorie de 
negoţ, luară cei o mie de dinari de la soţiile lor, 
ca să cumpere mărfuri, îşi luară cu ei soţiile şi 
plecară împreună , lăsîndu-mă singură cuc. 

Şi aşa lipsiră de acasă un răstimp de patru ani. 
In acest timp, soţii surorilor mele sărăciră şi îşi 
pierdură toate mărfurile, şi se duseră părăsindu-le 
pe soţiile lor în voia sorţii, în neagră străinătate. 

Şi surorile mele îndurară multe pătimiri şi sfâr-
şiră prin a ajunge înapoi la mine, sub înfăţişarea 
unor sărmane cerşetoare. La vederea celor două 
cerşetoare, am fost departe de a recunoaşte în-
trînsele pe surorile mele şi mă îndepărtai de ek\ 
Dar atunci ele mă strigară, le i-ecunoscui şi îe 
zisei : 

— Cum se face, o, surioarele mele, că aţi ajuna 
în starea asta ? 

Ele îmi răspunseră : 
— O, sora noastră, de acuma cuvintele nu mal 

pot sluji la nimic, căci kalamul a gonit peste ceea 
ce a poruncit Allah ! 

La aceste cuvinte, inima mi se umplu de milă 
pentru ele, si le trimisei la hammam, le îmbrăcai 
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pe fiecare dintre ele cu cîte o rochie frumoasă şi 
nouă, şi le zisei: 

— O, surorile mele ! voi sînteţi cele două su-
rori mai mari, şi eu sînt cea mică ! Şi vă socotesc 
ca ţinîndu-mi loc de tată şi de mamă ! De alt-
minteri, moştenirea ce mi s-a cuvenit ca şi vouă 
celorlalte, a fost binecuvînţată de Allah şi a cres-
cut nemaipomenit. Veţi mînca împreună cu mine 
din rodul ei, şi viaţa voastră va fi vrednică de 
respect şi cinstire, şi noi vom trăi de acum îna-
inte mereu împreună ! 

Şi le găzduii în casa şi în inima mea. 
Şi într-adevăr, eu le copleşii cu binefaceri, şi ele 

rămaseră la mine de-a lungul unui an întreg, şi 
avutul meu era avutul lor. însă, într-o zi, ele îmi 
ziseră : 

— Într-adevăr, nu mai putem trăi nemăritate ; 
noi nu ne mai putem lipsi de soţi, şi răbdarea 
noastră, aşa singure, a ajuns la capăt. 

Atunci le zisei : 
— O, surorile mele, voi nu veţi afla nimic bun 

în căsătorie, căci bărbatul într-adevăr cinstit şi bun 
este un lucru foarte rar în timpurile de astăzi! 
Şi oare n-aţi mai încercat o dată măritişul ? Şi 
oare aţi uitat ce aţi găsit în el ? 

Dar ele nu ascultară cuvintele mele şi voiră to-
tuşi să se mărite fără învoirea mea. Atunci le mă-
ritai cu banii mei şi le făcui zestrea de care aveau 
nevoie. Apoi ele se duseră cu bărbaţii lor, după 
ursita lor. 

Dar abia trecu cîtva timp de cînd plecaseră, 
cînd bărbaţii lor îşi bătură joc de ele, le luară tot 
ce le dădusem, şi se duseră părăsindu-le. Atunci 
ele se întoarseră la rnine despuiate.; Şi şe rugară 
mult de iertare şi îmi ziseră s 
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— N u ne dojeni prea aspru, o soră ! Tu eşti, e 
adevărat, în ani cea mai mică dintre noi, dar cu 
mintea cea mai aşezată, Noi îţi făgăduim de alt-
minteri nici să nu mai pomenim vreodată măcar 
cuvîntul căsătorie. 

Atunci le zisei : 
— Facă-se ca ospitalitatea mea să vă fie plă-

cută, o, surori ale mele ! N-am pe nimeni mai 
scump ca pe voi două ! 

Şi le îmbrăţişai, şi le copleşii încă şi mai mult 
cu mărinimie. 

Ramaserăm un an întreg împreună, după care 
mă gîndii să încarc o corabie cu mărfuri şi să plec 
ca să fac negoţ la Bassra. Şi, într-adevăr, pregătii 
o corabie, o încărcai cu mărfuri, şi cumpărături de 
tot felul, şi cu tot ce îmi putea fi de trebuinţă în 
timpul călătoriei şi le zisei surorilor mele : 

— O, surori ale mele, vreţi oare mai bine să 
rămîneţi în casa mea în tot răstimpulcît va ţine 
călătoria mea, pînă la întoarcere, sau v-ar plăcea 
mai bine să plecaţi cu mine ? 

Şi ele îmi răspunseră : 
— Vom pleca cu tine, căci nu vom putea nici-

odată îndura lipsa ta de acasă ! 
Atunci le luai cu mine şi plecarăm. 
Dar, înaintea plecării, mă îngrijisem să-mi îm-

part banii în două părţi : luai cu mine jumătate 
şi ascunsei cealaltă jumătate zicîndu-mi : „Se 
poate întîmpla să se abată vreo nenorocire asupra 
corăbiei şi noi să scăpăm cu viaţa. De s-ar în-
tîmpla una ca asta, la întoarcerea noastră, de ne 
vom întoarce vreodată, vom găsi ceva ce-o să ne 
prindă bine !" 

Nu contenirăm cu mersul zi şi noapte ; dar, din 
nefericire, căpitanul pierdu drumul. Curentul ne 
tîrî spre marea din afară şi intrarăm în cu totul 

201 



alte ape decît acelea spre care ne îndreptam. Un 
vînt foarte puternic ne împingea din urmă, care 
nu conteni vreme de zece zile. Atunci, în depăr-
tare, zărirăm nedesluşit un oraş, şi îl întrebarăm 
pe căpitan : 

— Care este numele acestui oraş spre care ne 
îndreptăm ? 

El răspunse : 
— Pe Allah ! habar n-am. Nu l-am mai văzut 

niciodată, şi în viaţa mea n-am mai intrat în 
această mare. Dar, în sfîrşit, e bine că ne aflăm, 
din fericire, în afară de orice primejdie. Şi aşa 
nu vă mai rămîne decît să intraţi în acest oraş şi 
să vă desfaceţi mărfurile. Şi dacă le puteţi vinde, 
vă sfătuiesc să le vindeţi. 

La un ceas după aceea, el se întoarse spre noi 
şi ne zise : 

— Grăbiţi-vă să coborîţi spre oraş şi să vedeţi 
minunile lui Allah în lucrările sale ! Şi pomeniţi-i 
numele lui sfînt ca să vă ferească de nenorociri ! 

Atunci merserăm spre oraş, şi de-abia ajunse-
răm acolo, că ramaserăm cuprinşi de cea mai mare 
uimire : văzurăm că toţi locuitorii acestui oraş 
erau prefăcuţi în pietre negre. Dar numai locui-
torii erau împietriţi, căci în toate sukurile şi pe 
toate străzile negustorilor găsirăm mărfurile aşa 
cum trebuie, şi toate celelalte lucruri din aur şi 
argint aşa cum trebuie. La această privelişte, fu-
răm în culmea uimirii şi ne ziserăm : 

— Este neîndoios că pricina a tot ce vedem tre-
buie să fie vreun lucru nemaipomenit. 

Atunci ne despărţirăm, şi fiecare merse într-.altă 
parte pe străzile oraşului, şi fiecare se puse pe 
treabă, adunînd pe seama lui tot ceea ce putea să 
ducă din aur, din argint şi ţesături de preţ. 
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Cît despre mine, urcai în cetate, şi mă dumirii 
că acolo era palatul regelui. Intrai în palat prin-
tr-un portal mare, din aur masiv, ridicînd per-
deaua grea de catifea de la intrare, şi văzui că 
toate mobilele dinlăuntru şi toate lucrurile erau 
din aur şi argint. Şi în curtes şi în toate sălile, 
străjerii şi curtenii erau în picioare sau şezînd, 
dar împietriţi cu toţii şi încă parcă vii. Şi în ultima 
sală, plină de curteni, de locotenenţi şi de viziri 
îl văzui pe rege, împietrit, şezînd pe tronul său, 
îmbrăcat în veşminte atît de strălucitoare şi de 
bogate încît îţi luau minţile ; şi era înconjurat de 
cincizeci de mameluci îmbrăcaţi în mantii de mă-
tase şi ţinînd în mînă săbiile scoase. Tronul rege-
lui era încrustat cu mărgăritare şi cu nestemate, şi 
fiecare mărgăritar strălucea ca o stea. Şi într-ade-
văr eram gata să-mi pierd minţile. 

Dar îmi urmai drumul şi ajunsei în sala hare-
mului, pe care o găsii încă şi mai minunată ; şi 
toate, pînă la zăbrelele de la ferestre, erau de 
aur ; pereţii erau acoperiţi cu draperii de mătase ; 
pe uşi şi pe ferestre, se aflau perdele de catifea 
şi de atlaz. Şi o văzui, în sfîrşit, în -mijlocul fe-
meilor împietrite, pe însăşi regina, înveşmîntată 
cu o rochie presărată cu mărgăritare şi nestemate, 
şi avînd pe cap o coroană împodobită cu toate 
soiurile de pietre scumpe, şi la gît cu şiraguri şi 
lănţişoare de aur minunat cizelate ; dar şi ea era 
prefăcută într-o piatră neagră. 

De acolo îmi urmai drumul, şi găsii o uşă des-
chisă, ale cărei canaturi erau din argint curat, şi 
înlăuntru văzui o scară din porfir, alcătuită din 
şapte trepte ; urcai pe această scară şi, ajungînd 
sus, găsii o sală mare, toată din marmură albă, aco-
perită cu covoare ţesute din aur ; şi, în mijlocul 
acestei săli, între candelabre masive de aur, văzui 
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o estradă de aur presărată cu smaralde şi cu pe-
ruzele ; şi pe estradă se afla un pat de alabastru, 
încrustat cu mărgăritare şi cu, pietre nestemate, şi 
tapetat cu stofe preţioase şi cu broderii. Şi văzui 
în fund o lumină care strălucea : mă apropiai şi 
văzui că această lumină era un briliant, tot atît 
de mare cît un ou de struţ, aşezat pe un scăunel 
şi ale cărui faţete împrăştiau lumină ; acest bri-
liant era desăvirşirea însăşi, şi singure razele lui 
luminau toată sala. 

Totuşi erau aici şi făclii aprinse, dar ele păleau 
ruşinate în faţa diamantului. Şi îmi zisei : „Dacă 
aceste făclii sînt aprinse, însemnează că le-a aprins 
cineva". 
• îmi urmai drumul şi intrai în alte săli, şi mă 
minunai pretutindeni, şi încercai pretutindeni să 
descopăr o fiinţă vie. Şi eram atît de tulburată de 
cele ce vedeam, încît uitai şi de mine însămi, şi 
de călătorie, şi de corabie, şi de surorile mele. Şi 
încă eram cuprinsă de această uimire,. cînd se lăsă
noaptea ; atunci vrui să ies din palat, dar mă ră-
tăcii, nu mai regăsii drumul şi sfîrşii prin a ajunge 
în sala unde se aflau patul de alabastru, briliantul 
şi candelabrele de aur aprinse. Atunci mă aşezai 
pe pat, mă acoperii pe jumătate cu învelitoarea de 
atlaz albastru, brodată cu argint şi cu mărgăritare, 
luai cartea sfîntă, Coranul nostru şi, în. această 
carte scrisă minunat cu caractere de aur pe roşu 
şi miniaturi de toate culorile, care de care mai 
gingaşe, începui să citesc cîteva versete, ca să mă 
pătrund de sfinţenie, să-i mulţumesc rui AUah şi 
să mă dojenesc. Şi meditai la cuvintele Profetului, 
Allah să-1 binecuvînteze ! apoi mă întinsei să 
dorm, şi încercai să dorm, dar nu izbutii. Şi fiin-
du-mi speriat somnul, rămăsei trează pînă la mie-
zul nopţii. 
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în clipa aceea auzi un glas recitind din Coran, 
un glas plăcut, dulce şi încîntător. Atunci mă ridi-
cai în grabă şi mă îndreptai înspre partea de unde 
venea glasul. Şi sfîrşii prin a ajunge la o încâper'e 
a cărei uşă era deschisă ; intrai uşor pe uşă, lăsind 
afară făclia ce îmi lumina calea în căutările .mele : 
privii locul, şi văzui că era un altar, luminat de 
lampioane suspendate din sticlă verde ; în mijloc 
se afla un covor de rugăciune întins spre Răsărit, 
şi pe acel covor şedea un tînăr foarte frumos la 
chip, care citea Coranul cu luare-aminte, cu glas 
tare şi cu- mult simţ al ritmului. Şi mă cuprinse 
cea mai mare uimire, şi mă întrebai cum oare acest 
tînăr putuse, el singur, să scape de soarta întregu-
lui oraş. Atunci păşii înainte, mă întorsei spre el 
şi-i rostii urarea de pace ; şi el îşi aţinti privirile 
spre mine şi îmi întoarse urarea de pace. Atunci 
îi zisei : 

— Te rog fierbinte, pe adevărul sfînt al verse-
telor ce le reciţi din cartea lui Allah, să-mi răs-
punzi la întrebare ! | 

Atunci el surise liniştit şi cu blîndeţe şi îmi zise : 
— Dezvăluieşte-mi tu, întîi, 6, femeie, pricina 

intrării tale în acest lăcaş de rugăciune şi, la rîn-
dul meu, voi răspunde la întrebarea pe care mi-o 
vei pune. 

Ii istorisii povestea mea, care îl miră mult, şi 
îl întrebai de pricina acestei nemaipomenite stări 
a oraşului. Şi el îmi zise : 

— Aşteaptă puţin ! 
Apoi închise cartea sfîntă şi o puse într-un să-

culeţ de mătase ; şi îmi zise să şed lîngă el. Şezui 
şi îl privii atunci cu băgare de seamă, şi văzui 
că era frumos ca luna plină, cu trăsături desăvîr-
şite, peste măsură de atrăgător,' cu o înfăţişare 
minunată, fin şi proporţionat la statură ; obrajii 
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îi erau de cristal, chipul de culoarea curmalelor 
proaspete, ca şi cum el ar fi fost acel pe care îl 
pomenea poetul în aceste strofe : 

Un cititor în stele privea atent în noapte ! 
Ii apăru vederii, cu talia-i subţire 
Fermecătorul tînăr. Purtat de-a lui gîndire : 
„Zohal1, el însuşi, dete, îşi murmură în şapte, 

Acestui astru plete pe umeri răsfirate, 
De crezi că o cometă la locul ei se-aprinde. 
Dar înfocatul rumen, Mirrik s numai l-întinde 
Pe dulci obraji, cu grijă, ca inîndri să arate. 

Din ochi repede raze atotpătrunzătoare^ 
Săgeţi însă acestea-s de-Arcaş cu şapte stele ! 
Şi Hutared 3, la rîndu-i, i-a dat, pe lîngâ-acele, 
Zeiască agerime ; apoi, în el, valoare 

De aur Abilsuha 4 a spus.'4 Şi se opreşte 
îndată, cititorul, nedumerit rămîne, 
Nemaiştiînd ce-adaos frumos să mai îngîne. 
Se-apleacă atunci astrul spre el şi îi zîmbeşte... 

Privindu-1 aşa, vederea lui mă aruncă în cea 
mai răscolitoare tulburare a simţurilor, în cele mai 
arzătoare păreri de rău că nu-1 cunoscusem pînă 
în acea z i ; şi vetre de jăratic se aprinseră în inima 
mea. Şi îi zisei : 

1 Planeta Saturn. 
a Planeta Marte. 
» Planeta Mercur. 
• Planeta Venus. 
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— O, domnul şi stăpînul meu, povesteşte-mi 
acum ceea ce te-am în t reba t ! 

Şi el îmi răspunse : 
• — Ascult şi mă supun f 

Şi îmi povesti : 

Află, o, cinstită doamnă, că acest oraş a fost al 
tatălui meu. Şi era locuit de toate rudele şi supuşii 
lui. Tatăl .meu este acel rege pe care l-ai văzut 
şezînd pe tron, preschimbat în piatră. Cît despre 
regina care ai văzut-o, aceasta este mama mea. 
Tatăl meu şi mama mea erau magi care se închi-
nau năprasnicului Nardun. Ei jurau şi făceau le-
gămînt pe foc şi pe lumină, pe umbră şi pe căl-
dură, şi pe aşti'ii rotitori ! 

Vreme îndelungată, tatăl meu nu avu nici un 
copil; şi numai la sfîrşitul vieţii lui, mă născui 
eu, fiu al bătrîneţelor sale. Şi tatăl meu mă crescu 
cu multă grijă. între timp mă făcui mare, şi atunci 
îmi fu dat să cunosc adevărata fericire. 

într-adevăr, la noi la palat aveam o femeie bă-
trînă, foarte înaintată în vîrstă, o musulmană , o 
credincioasă în Allah şi în trimisul său. Ea credea 
aceasta în ascuns, iar de ochii lumii se prefăcea 
că ar fi de o părere cu părinţii mei. Şi tatăl meu 
avea o încredere ne ţărmurită într-însa, văzînd la 
ea atîta credinţă faţă de noi şi curăţenie sufle-
tească. El era foarte darnic cu ea şi o copleşea 
cu mărinimia lui. Şi credea cu tărie că ea este de. 
credinţa şi religia lui. 

Şi aşa, cînd crescui mai mare, el mă încredinţa 
în grija ei zicîndu-i : 

— Ia-1 şi creşte-1 bine ; învaţă-1 legile religiei 
focului, care este religia noastră ; dă-i o creştere 
aleasă ; slujeşte-1 bine şi să ai multă grijă de el l 
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Şi bătrîna mă luă în grijă, dar mă învăţă reli-
gia Islamului, de la îndatoririle purificării şi de la 
îndatoririle scaldei rituale pînă la formulele sfinte 
ale rugăciunii. Şi ea mă învăţă, şi îmi tălmăci 
Coranul în limba Profetului. Şi cînd încheie pe 
deplin învăţătura mea, îmi spuse : 

— O, fiul meu, va trebui să ascunzi cu grijă 
aceasta de ochii tatălui tău şi să păstrezi cu străş-
nicie taina, că de nu, te va ucide ! 

Şi, într-adevăr, păstrai cu grijă taina. Şi nu 
trecu mult timp de cînd încheiasem cu învăţătura, 
că bătrîna sfîntă muri, încredinţîndu-mi cele din 
urmă sfaturi ale ei. Şi continuai să fiu în taină 
un credincios întru Allah şi în Profetul lui. Dar 
locuitorii oraşului nu făceau decît să se împie-
trească în necredinţa, în răzvrătirea şi în întune-
carea lor. într-o zi, pe cînd ei stăruiau să fie aşa 
cum erau, un glas puternic de muezin nevăzut se 
făcu auzit. Şi grăia cu un răsunet tot aşa de pu-
ternic ca şi tunetul, ajungînd tot aşa de bine la 
urechile celui de aproape ca şi la ale celui de 
departe : 

— O, voi locuitori ai oraşului, părăsiţi închi-
narea la foc şi la Nardun, şi închinaţi-vă regelui 
unic şi puternic ! 

La auzul acestui glas, se stîmi o groază mare în 
inimile locuitorilor, care se adunaseră la curtea 
tatălui meu, regele oraşului, şi îl întrebară : 

— De unde vine glasul acesta înfricoşător pe 
care l-am auzit ? Sîntem încă înspăimântaţi din 
pricina acelui strigăt ! 

Tatăl meu le zise : 
— Nu vă înspăimîntaţi cîtuşi de puţin de acest 

glas, şi nu vă îngroziţi de e l ! Şi rămîneţi neclin-
tiţi în vechile voastre credinţe ! 
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La cuvintele tatălui meu inima lor se linişti, şi 
nu încetară să se închine mai departe focului. Şi 
rămaseră în starea lor de rătăcire oarbă vreme de 
încă un an, pînă cînd se ajunse la ziua cînd auzi-
sem glasul. Şi atunci, pentru a doua oară, glasul 
se făcu auzit, apoi şi a treia oară ; şi aceasta o 
dată pe an, timp de trei ani în şir. Dar ei nu 
încetară să urmeze cu stăruinţă rînduielile lor gre-
şite. Şi atunci, într-o dimineaţă, în zori, nenoro-
cirea şi blestemul se abătură din cer asupra lor. 
Şi fură prefăcuţi în pietre negre, ei, şi caii lor, şi 
catârii, şi cămilele, şi toate vitele lor ! Şi dintre 
toţi locuitorii, singur eu am fost scutit de această 
nenorocire. Căci eram singurul credincios. 

Şi din ziua aceea mă ţin mereu aici în rugă-
ciune, în post negru şi în citirea Coranului. 

Dar, o cinstită şi prea frumoasă doamnă, sînt 
tare sfîrşit de singurătatea în care mă găsesc, fără 
să am lingă mine suflare omenească ! 

La aceste cuvinte, îi zisei : 
— O, tinere plin de vrednicie, oare nu poţi să 

vii cu mine în oraşul Bagdad ? Acolo vei găsi căr-
turari şi venerabili şeici, încercaţi în legi şi în ale 
religiei. In tovărăşia lor vei mai spori în ştiinţă 
şi în cunoaşterea dreptului divin. Şi eu, cu toate 
că sînt o persoană de seamă, voi fi roaba şi lucrul 
tău ! Eu sînt, într-adevăr, stăpîha oamenilor mei, 
şi am sub poruncă o sumedenie de bărbaţi, de 
slujitori şi băieţi tineri ! Şi am aici cu mine o 
corabie încărcată toată cu mărfuri. Dar soarta 
ne-a aruncat pe această coastă, şi ne-a făcut să 
cunoaştem oraşul tău, prilejuindu-ne această în-
tîmplare de necrezut, Căci soarta a voit să ne în-
tîlnim astfel! 
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Şi apoi nu încetai să-i insuflu dorinţa plecării 
cu mine, pină ce nu-mi răspunse încuviinţînd. 

în clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivindu-se 
dimineaţa şi, discretă, după obiceiul ei, se opri din isto-
risire. 

Dar cînd se lăsă a saptesprezecea noapte 

Ea zise : 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că fecioara Zo-
beida nu conteni să stăruie pe lingă tînăr şi să-i 
insufle dorinţa de a o urma, pînă cînd el încu-
viinţă. 

Şi amîndoi nu încetară din povestit, decît atunci 
cînd somnul se făcu stăpîn pe ei. Atunci fecioara 
Zobeida se culcă şi adormi în noaptea aceea la pi-
cioarele tînărului liniştit. Şi ea nu mai putea de 
bucurie ş i .de fericire ! 

Apoi Zobeida îşi urmă aşa istorisirea ei către 
califul Harun Al-Raşid, Giafar şi cei trei saâluki : 

Cînd străluci dimineaţa, ne scularăm cuminţi şî 
intrarăm să deschidem toate visteriile, Îuarăm tot 
ce nu era prea greu de dus şi ceea ce era mai de 
preţ, coborîrăm din cetate spre oraş, şi îi întîlni-
răm pe sclavii mei şi pe căpitan, care mă căutau 
de multă vreme. Cînd mă văzură, ei fură tare mul-
ţumiţi şi mă întrebară din ce pricină am întîrziat. 
Atunci le istorisii ceea ce văzusem, precum şi po-
vestea tînărului şi pricina preschimbării locuito-
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rilor oraşului, cu toate amănuntele. Şi ei rămaseră
tare uluiţi ascultînd povestirea mea. 

Cît despre surorile mele, de-abia mă văzură cu 
acest tînăr plămădit după chipul frumuseţii, că şi 
fură cuprinse de gelozie şi, invidiindu-mă, pline 
de ură, puseră la cale, în taină, fapta lor nelegiuită 
împotriva mea. 

într-acestea, noi merserăm cu toţii la corabie ; 
şi mă simţeam tare fericită, iar fericirea mea spo-
rea încă din dragoste pentru acel tînăr. Aşteptarăm 
ca vuitul să ne fie prielnic, desfăşurarăm pînzeîe 
şi plecarăm. Cît despre surorile mele, ele conţi-
nuară să ne însoţească, şi într-o zi, luîndu-mă 
deoparte, îmi spuseră : 

— O, sora noastră, oare ce ai de gînd si! faci 
cu acest tînăr frumos ? 

Şi eu le răspunsei : 
— Gîndul meu nestrămutat este să-1 iau de soţ. 

Apoi mă întorsei, mă apropiai de el şi-i mărtu-
risi : O, stăpînul meu, dorinţa mea este să devin 
lucrul tău ! Rogu-te deci să nu mă respingi ! 

Atunci el îmi răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
La aceste cuvinte, mă întorsei spre surorile mele 

şi le zisei : 
—- Mă mulţumesc cu acest tînăr, drept singură

avuţie ! Cît despre toate avuţiile mele, din clipa 
aceasta ele trec în stăpînirea voastră ! 

Şi ele îmi răspunseră : 
— Voinţa ta este plăcerea noastră ! 
Dar, în sinea lor, ele puneau la cale trădarea 

şi pierzania mea. 
Continuarâm aşadar să călătorim pe mare cu 

un vînt prielnic, şi ieşirăm din Marea Spaimei ca 
să intrăm în Marea Liniştei. Pe aceasta mai navi-
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garăm timp de cîteva zile, şi ajunserăm foarte 
aproape de oraşul Bassra-, şi văzurăm în depărtare 
ivindu-se clădirile sale. Dar, cum se lăsa tocmai 
noaptea, ne oprirăm şi curînd adormirăm cu toţii. 

Dar, în timpul somnului, surorile mele se scu-
lară şi mă luară, pe mine şi pe tînăr, cu aşternu-
turile noastre cu tot şi ne aruncară în mare. Tînă-
rul, neştiind să înoate, se înecă ; fiindcă era scris 
de Allah ca el să intre în rîndul martirilor. Cît 
despre mine, îmi era scris să scap cu viaţă. Astfel, 
cînd căzui în mare, Allah îmi dărui o bucată de 
lemn pe care urcai călare şi pe care fusei dusă 
de valuri şi aruncată pe ţărmul unei insule nu prea 
îndepărtate. Acolo îmi uscai veşmintele, îmi pe-̂  
trecui toată noaptea, şi dimineaţa mă trezii şi cău-
tai un drum. Şi găsii un drum pe care se cunoşteau 
urme de paşi de fiinţe omeneşti, fii ai lui Adam ! 
Acest drum începea pe ţărmure şi se pierdea în 
insulă. Atunci eu, după ce îmbrăcai iarăşi veşmin-
tele care se uscaseră, urmai acest drum şi nu mă 
oprii din mers pînă cînd ajunsei pe ţărmul de 
dincolo al insulei, în faţa uscatului, unde zării în 
depărtare oraşul Bassra. Şi deodată văzui o şopîrlă 
ce alerga spre mine, şi numaidecît în urma ei go-
nea un şarpe mare şi gros, care voia să o ucidă. 
Această şopîrlă era atît de sfîrşită şi ostenită de 
fugă, încît limba îi spînzura din gură ! Atunci fu-
sei cuprinsă de milă pentru ea, luai o piatră mare 
şi o aruncai în capul şarpelui, zdrobindu-i-1 şi uci-
gîndu-1 pe loc. Dar numaidecît şopîrlă îşi desfăcu 
două aripi şi zbură în văzduh, făcîndu-se nevă-
zută. Şi eu rămăsei mirată la culme. 

Dar cum eram frîntă de oboseală, mă aşezai jos, 
mă întinsei şi dorniii vreme de un ceas. Cînd mă 
trezii, găsii şezînd la picioarele mele o negresa 
drăguţă care îmi masa picioarele şi mă mîngîia. 
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Atunci îmi trăsei speriată picioarele cuprinsă de 
ruşine, căci nu ştiam ce voia frumoasa negresă 
de la mine ! Şi îi zisei : . 

— Cine eşti şi ce doreşti de la mine ? 
Şi ea îmi răspunse : 
.— M-am grăbit să vin lîngă tine, care mi-ai 

făcut acel nepreţuit bine ucigîndu-mi duşmanul. 
Căci eu sînt şopîrla pe care ai scăpat-o de şarpe. 
Sînt o gennia. Şi acel şarpe era şi el un genni. Dar 
era vrăjmaşul meu şi voia să mă silnicească şi să 
mă ucidă. Şi numai tu singură m-ai scăpat din 
mîinile lui. Atunci eu, abia scăpată, am zburat 
pe aripile vîntului şi m-am îndreptat degrabă spre 
corabia din care te-au azvîrlit cele două surori ale 
tale. Eu le-am vrăjit pe amîndouă preschimbîn-
du-le în două căţele negre, şi acum ţi le aduc. 

Şi atunci le văzui pe cele două căţele legate de 
un copac dinapoia mea. Apoi gennia urmă : 

— După aceea am dus în casa ta din Bagdad 
toate bogăţiile care erau pe corabie, şi corabia am 
scufundat-o. Cît despre acel tînăr, el s-a înnecat, 
şi nu pot face nimic împotriva morţii. Căci Allah 
singur este domnul Tnvierii ! 

La aceste cuvinte, mă strînse în braţe ; apoi le 
dezlegă de copac pe cele două căţele, surorile mele, 
le ridică şi pe ele, ne aduse pe toate în zbor înalt 
şi ne coborî pe terasa casei mele chiar, de aici, din 
Bagddad. ' 

Cutreierai casa şi găsii, aşezate în bună rindu-. 
ială, toate avuţiile şi toate lucrurile care se aflau 
pe corabie. Nici un lucru nu se pierduse şi nici 
nu se stricase. 

Apoi gennia îmi zise : 
— Eu te leg cu jurămînt, pe inscripţia, sfîntă 

de pe pecetea lui Soleiman, să dai fiecăreia dintre 
cele două căţele, în fiecare zi, cîte trei sute de 
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lovituri de bici. Iar dacă vei uita într-o singură 
zi să îndeplineşti această poruncă, voi veni de-
grabă şi te voi preschimba şi pe tine în căţea, ca 
şi pe ele două. 

Şi eu mă simţii tare îndatorată să-i răspund 2 . 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi din acea zi, o, principe al credincioşilor, în-

cepui să le biciuiesc, ca pe urmă să-mi fie milă de 
ele şi să le îmbrăţişez ! 

Aceasta este povestea mea ! 
Dar iat-o pe sora mea Amina, o, principe al cre-

dincioşilor, care îţi va istorisi povestea ei, care este 
încă mult mai uimitoare decît povestea mea. 

Auzind această istorisire, califul Harun Al-Raşid 
fu cuprins de o neţărmurită uimire. Dar se grăbea 
să-şi astîmpere pe deplin setea de a şti totul. De 
aceea se întoarse către tînăra Amina, care îi des-
chisese poarta astă-noapte, şi o întrebă : 

— Dar tu, o, frumoaso ! care este oare pricina 
acelor urme de lovituri ce se văd pe trupul tău ? 

POVESTEA AMINEI, 
A DOUA FECIOARA 

La aceste cuvinte ale califului, tînăra Amina 
înainta sfioasă, cu ochii aplecaţi şi zise : 

O, emir al credincioşilor, nu-ţi voi mai repeta 
cuvintele surorii mele Zobeida despre părinţii noş-
tri. Află, aşadar, că atunci cînd muri tatăl nostru, 
eu şi sora mea cea mai mică, dintre noi cinci, Fa-

2Î4 



hima, merserăm să trăim singure cu mama noastră, 
în timp ce sora mea Zobeida şi celelalte două mer-
seră să trăiască împreună cu mama lor. 

La puţină vreme după aceea, mama mă mărită 
cu un bătrîn bogat, omul cel mai bogat din oraş 
şi de pe vremea lui. Dar, un an mai tîrziu, bătrî-
nul meu so\ muri în pacea lui Alah, şi îmi lăsă 
drept parte legiuită de moştenire, după codul nos-
tru oficial, optzeci de mii de dinari de. aur. 

Şi aşa eu mă grăbii să-mi fac zece rochii minu-
nate, fiecare rochie cu o mie de dinari. Şi nu mă 
lipsii de nimic pe lume. 

Intr-o bună zi, pe cînd şedeam tihnită acasă, o 
bătrînă intră să mă vadă. Pe această bătrînă n-o 
mai văzusem niciodată înainte. Şi era groaznic de 
•urîtă : faţa ei era tot aşa de slută ca un dos bă-
trîn'; avea un nas turtit, sprîncene căzute, nişte 
ochi de babă desfrînată, dinţii măcinaţi, un nas 
ce-i picura într-una şi gîtul strîmb. De altminteri 
ea este aidoma înfăţişată de poetul care zice : 

Bătrînă pază rea şi cobe ! Eblis dacă 
O ar vedea, ar căpăta-o ca dădacă 
In orice soi de-nşelăciuni, nu prin poveţe, 
Ci măsurată bi tăcere l Cu bineţe 
Ar şti bătrînă să descurce-o mie cape şi 
Catîri ce-s prinşi în pînze de păianjen : scape-şi 
Cerbicea, dar, cum vrea ea, pînza-ntreag' rămîne i 
Aruncă şi deochi şi face-orori păgîne ; 
A gîdilat pe buci o fată cu tuleie, 
S-a-mpreunat cu o copilă, pe-o femeie, 
Acuma coaptă, a vîrît-o în păcate 
Şi-aprinse-o babă care în călduri se zbate l 

Aşadar această bătrînă intră la mine, mă salulă 
şi îmi zise : 
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— O, mărită doamnă plină de gingăşie şi de far-
mece ! Am la mine în gazdă o fetiţă orfană, şi 
noaptea aceasta este noaptea nunţii ei. Şi vin să te 
rog — şi Allah va şti să-ţi întoarcă răsplata şi cele 
cuvenite bunătăţii tale ! —• să binevoieşti să ne cin-
steşti luînd parte la nunta acestei sărmane fete atît 
de năpăstuite şi de umile, care nu cunoaşte pe ni-
meni pe aici şi care nu are de partea ei decît pe 
Allah preaînaltul! 

La aceste cuvinte, bătrîna începu să plîngă şi 
să-mi sărute picioarele. Şi eu, care nu aveam de 
unde să ştiu toată viclenia ei, mă înduioşai şi, cu-
prinsă de milă, îi zisei : 

— Ascult şi mă supun ! 
Atunci ea îmi spuse : 
— Acum eu mă voi duce, cu îngăduinţa ta, şi 

tu, în acest timp, pregăteşte-te şi îmbracă-te, căci 
spre seară mă voi întoarce să te însoţesc. 

Apoi îmi sărută mîna, şi se duse. 
Şi eu mă sculai, si mersei la hammam, şi mă 

parfumai; alesei cea mai frumoasă dintre cele zece 
rochii noi şi mă îmbrăcai cu ea ; apoi îmi pusei 
şiragul de mărgăritare nestemate, brăţările, cer-
ceii cu pietre preţioase şi toate bijuteriile mele ; 
apoi îmi luai vălul cel mare de mătase albastră şi 
de aur, şi îmi strînsei mijlocul cu brîul de brocart, 
şi îmi pusei vălul mic de faţă, după ce-mi cănii 
ochii cu kohl. Şi iat-o întorcîndu-se pe bătrînă, 
care îmi spuse : 

— O, stăpîna mea, casa este plină de rudele mi-
relui, care sînt doamnele cele mai nobile din oraş. 
Le-am vestit de venirea ta sigură, şi au rămas în-
cîntate, şi acum te aşteaptă toate. cu multă ne-
răbdare. 

Atunci luai cu mine cîteva dintre sclavele mele, 
ieşirăm toate, şi merserăm pînă cînd ajunserăm 
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într-o stradă largă şi stropită bine cu apă, şi unde 
zburda briza răcoroasă. Şi văzurăm un portal înalt 
de marmură, încununat de o cupolă monumentală 
din alabastru, susţinută de arcade. Prin acest por-
tal văzurăm înlăuntru un palat atît de înalt încît 
•ajungea la nori. Atunci intrarăm şi, odată ajunse 
la uşa palatului acela, bătrîna bătu în ea, şi cineva 
ne deschise. Intrarăm şi găsirăm mai întîi un cori-
dor aşternut cu covoare şi cu draperii ; de tavan 
atârnau lămpi colorate aprinse, şi făclii aprinse se 
înşirau în toată lungimea lui ; şi mai erau de ase-
menea, atîrnate pe pereţi, obiecte din aur şi argint, 
bijuterii şi arme din metal preţios. Şi străbăturăm 
acel'coridor, şi ajunserăm într-o sală atît de mi-
nunată încît e de prisos să o mai descriu. 

In mijlocul acestei săli, care era acoperită toată 
de mătăsuri, se afla un pat de alabastru împodo-
bit cu mărgăritare alese şi cu pietre preţioase şi 
acoperit cu o pînză subţire din atlaz, apărătoare 
de ţînţari. 

La vederea noastră, o fecioară ieşi dinlăuntru! 
patului, frumoasă ca luna. Şi ea îmi spuse : 

— Marhaba ! Ahlan ! ua sahlan ! O, sora mea, 
tu ne faci cea mai mare cinstire omenească ! Anas-
tina ! * Şi eşti pentru noi o dulce mîngîiere şi eşti 
mîndria noastră ! 

Apoi, în cinstea mea, recită aceste versuri ale 
poetului : 

Aflînd că oaspe-mi vine răşpînditor de vrajă, 
Şi pietrele clădirii s-ar fi înveselit; 
Ba chiar trecîndu-şi vestea cea bună, ca de strajă 
S-ar fi-nclinat pe urma-i de paşi, neostoit! 

1 Urări de bun venit, intraductibile euvînt de cuvîrit t 
„Fie ca primirea ta să fie cordială, prietenească şi plăcută". 
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In limba lor pornindu-şi slăviri, ar fi strigat: 
„Ahlan ua sahlan .'" Deci cu toţi odat' să spună, 
Gîndind la scumpii oameni ce vremile străbat, 
Căci sint nobleţe numai şi glorie-mpreună. , i 

Apoi se aşeză şi îmi spuse : 
— O, sora mea ! trebuie să-ţi spun că am un 

frate care te-a văzut într-o zi la o nuntă . Este un 
tînăr foarte bine făcut şi cu mult mai frumos ca 
mine. Şi din acea noapte te-a îndrăgit cu o inimă 
plina de iubire şi de înflăcărare: Şi chiar el i-a dat 
ceva bănuţi acelei bătrîne ca să meargă la tine şi 
să te aducă aici prin acel vicleşug. El făcu aceasta 
ca să se întîlnească eu tine, aici ; căci fratele meu 
nu are altă dorinţă decît să se însoare cu tine chiar 
în acest an binecuvîntat de AUah şi de Trimisul 
său. Şi nu-i nici o ruşine în a săvîrşi faptele îngă-
duite de lege ! 

Cînd auzii cuvintele ei, şi mă văzui cunoscută 
şi înconjurată de atîta cinstire în acest lăcaş, îi 
zisei fecioarei : 

— Ascult şi mă supun ! 
Atunci ea se bucură şi bă tu din palme. La acest 

semnal, se deschise o uşă şi intră un tînăr frumos 
ca luna, asemănător cu zisa poetului : 

Atinse-a frumuseţii treaptă-naltă, 
Ce-i demnă de-al ei creator ! O sculă 
Cum n-a mai fost din măiestrită daltă. 

Perfecţie de frumuseţe, faţă 
A unităţii ei ! Nici gînd de hulă, 
Că-n dragoste cu toţii o răsfaţă. 
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E scris pe chipu-i că-i din cadra scoasă 
Şi am putere-n grai acum.destulă 
Să jur că nu se află-o mai frumoasă ! 

'La vederea lui, inima mea înclină spre el. Atunci 
păşi înainte şi se aşeză lingă sora lui ; şi numai-
decît intră cadiul cu patru martori ; salutară şi se 
aşezară ; apoi cadiul scrise contractul de căsătorie 
cu acel tînăr, şi martorii îşi puseră pecetea pe con-
tract şi se duseră în drumul lor. 

Atunci tînărul se apropie de mine.şi îmi spuse : 
— Să fie noaptea noastră binecuvmtată ! Apoi 

spuse : O, stăpâna mea, tare aş vrea să-ţi cer ceva ! 
Eu îi zisei : 
— O, stăpînul meu, vorbeşte ! Spune ce vrei 

să-mi ceri ? 
El se sculă, aduse cai*tea sfîntă şi îmi spuse : 
— îmi vei jura pe Coran că niciodată nu-ţi vei 

alege un altul decît pe mine, şi că nu te vei lăsa 
niciodată ispitită de un altul ! 

Şi eu mă legai cu jurămînt că voi îndeplini 
această dorinţă. Atunci el se bucură nespus de 
mult, îşi aruncă braţele în jurul gîtului meu, şi 
simţii dragostea lui străbătîndu-mă în măruntaie 
şi pînă în ghemul inimii mele ! 

După aceea sclavele ne întinseră masa, şi mîn-
carăm, şi băurăm, pînă ne saturarăm. Apoi, cînd 
se lăsă noaptea, mă luă şi se întinse cu mine pe 
pat; şi ne petrecurăm toată noaptea aceea bine-
cuvîntată în îmbrăţişări şi alte lucruri asemănă-
toare, unul în braţele celuilalt pînă dimineaţa. 

Ramaserăm tot aşa vreme de o lună, în deplină 
fericire şi bucurie. La sfîrşitul lunii, îi cerui soţu-
lui meu îngăduinţa să mă duc la suk să cumpăr 
nişte stofe, şi el încuviinţă. Atunci îmi pusei veş-
mintele, o luai cu mine pe bătrîna, care de atunci 
rămăsese în casă, şi coborîi în suk. Mă oprii la pră-
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vălia unui tînăr negustor de mătăsuri, pe care 
bătrîna mi-1 lăudase mult pentru stofele lui alese, 
şi pe care îl cunoştea demult, după spusele ei. Apoi 
adăugă : 

— Acesta-i un băiat tînăr, care, la moartea ta-
tălui său, moşteni mulţi bani şi avuţii ! Şi întor-
cîndu-se către negustor, îi zise : Arată~ne ce ai mai 
bun şi mai scump, între stofele tale, căci ne tre-
buie pentru această frumoasă femeie ! 

Şi el răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Apoi bătrîna, în vreme ce tînărul negustor se 

zorea să desfăşoare înaintea noastră ştofele, con-
tinuă să mi-1 laude şi să-mi arate însuşirile lui 
alese. Şi eu îi răspunsei : 

— N-am ce face cu aceste însuşiri alese şi cu 
laudele ce mi le înşiri despre el, căci scopul nos-
tru aici este să cumpărăm ce avem nevoie, apoi 
să ne întoarcem acasă. 

După ce aleserăm stofa dorită, îi întinserăm ne-
gustorului banii, plătindu-i cît era preţul. Dar el 
nu voi nici într-un chip să se atingă de ei, şi ne 
zise : 

•— Astăzi - nu primesc de la voi nici un ban ; 
este un dar,, pentru plăcerea şi cinstirea ce mi-o 
faceţi venind în prăvălia mea. 

Atunci îi spusei bătrînei : 
— Dacă nu vrea să primească banii, dă-i înapoi 

stofa ! 
Dar el strigă : 
— Pe Allah ! nu voi primi nimic de la voi! Este 

un dar din partea mea. în schimb, îngăduie-mi, o, 
frumoasă fecioară, un singur sărut, unul singur! 
Socotesc acest sărut de mai mare preţ decît toate 
mărfurile adunate în prăvălia mea ! 

Şi bătrîna îi zise rîzînd : 
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.— O, tinere frumos, eşti tare nesăbuit daca so-
coteşti acest sărut un lucru atît de nepreţuit! 
Apoi îmi zise mie: O, fiica mea, ai auzit ce 
spune acest tînăr negustor ?! Fii liniştită, ni-
mic supărător nu ţi s-ar putea întîmpla de pe 
urma unui mic sărut ce ţi l-ar da ; şi tu, în schimb, 
ai putea alege şi lua după placul tău din toate sto-
fele astea preţioase ! 

Atunci îi răspunsei : : 
— Dar nu ştii că sînt legată prin jurămmt ? 
Şi ea îmi răspunse : 
— Lasă-1 să te sărute, dar tu nu vorbi şi nu 

face nici o mişcare ; şi aşa nu vei avea de ce să te 
căleşti. Şi, pe lîngă asta, îţi vei lua înapoi banii, 
care sînt ai tăi, şi stofele. 

In sfîrşit, bătrîna urmă să-mi înfrumuseţeze 
fapta aceasta, că trebuii să mă înduplec, să-mi vîr 
capul în sac şi să primesc tîrgul. Totuşi îmi aco-
perii ochii şi îmi întinsei pulpana vălului,, pentru 
ca trecătorii să nu vadă nimic. Atunci tînărul îşi 
vîrî capul sub vălul meu, îşi apropie gura de obra-
zul meu şi mă sărută. Dar în acelaşi timp mă muşcă 
de obraz atît de adînc, că îmi sfîşie carnea ! Şi 
căzui în nesimţire de durere şi de tulburare. 

Cînd îmi venii în fire, mă trezii întinsă pe ge-
nunchii bătrînei, care se arăta a i i tare mîhnită de 
întîmplare. Cît despre prăvălie, aceasta era închisă, 
şi tînărul negustor se făcuse nevăzut. Atunci bă-
trîna îmi spuse : 

— Mărire lui Allah, că ne-a ferit de o nenoro-
cire mai cumplită ! Apoi adăugă : Acum e timpul 
să ne întoarcem acasă. Tu te vei preface că eşti 
uşor bolnavă, şi eu îţi voi aduce un leac pe care-1 
vei pune pe muşcătură şi te vei tămădui pe dată. 

Nu zăbovii să mă scol şi, chinuită de gîndurLş i 
de spaimă, pornii la drum, pînă ajunsei acasă ; 
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şi spaima mea creştea pe măsură ce mă apropiam. 
Ajungînd acasă, intrai în camera mea şi mă pre-
făcui bolnavă. 

Intr-aeestea, intră bărbatul meu şi îmi zise tare 
îngrijorat : 

— O, stăpâna mea, ce nenorocire s-a abătut peste 
tine de cînd ai ieşit în oraş ? 

li răspunsei : 
•— Nu mi s-a întâmplat nimic. Sînt sănătoasă. 
El mă privi cu băgare de seamă şi îmi zise : 
— Dar ce-i cu această rană de pe obrazul tău, 

chiar în locul cel mai fraged şi cel mai gingaş ?, 
îi răspunsei :• 
— Cînd, cu îngăduinţa ta, ara ieşit astăzi ca să 

cumpăr aceste stofe, o cămilă, care era împovărată 
cu butuci de lemn, m-a strîmtorat în strada care 
gemea de lume, mi-a sfîşiat vălul şi m-a rănit la 
obraz precum vezi. Oh, blestemate să fie aceste 
străzi strimte din Bagdad ! 

El se umplu de mînie şi strigă : 
— Chiar mîine voi merge la guvernator şi voi 

înainta plîngere împotriva tuturor stăpînilor de 
cămile şi a tăietorilor de lemne, şi guvernatorul 
va da poruncă să-i spînzure pe toţi, pînă la cel 
din urmă ! 

Atunci eu, plină de compătimire, spusei : 
— Pe Allah ! nu te împovăra cu păcatele al-

tuia ! De altminteri, numai eu sînt de vină, căci 
am urcat pe un măgar, care începu să împroaşte 
şi să gonească, şi am căzut la pămînt, şi din în-
tîmplare se afla acolo o bucată de lemn care mi-a 
sfîşiat faţa şi m-a rănit astfel la obraz ! 

El strigă : 
•— Mîine voi urca la Giafar Al-Barmaki şi îi voi 

istorisi această poveste, şi va ucide toate turmele 
de măgari, cu stăpînii lor, din acest oraş ! 
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; Şi eu strigai! 
-— Aşadar tu ai de gînd să ucizi pe toată lu-

mea din pricina mea ? Atunci află că aceasta mi 
s-a întîmplat doar prin voinţa lui Allah şi prin 
destinul pe care-1 călăuzeşte ! 

La aceste cuvinte, soţul meu nu mai putu să-şi 
stăpînească mînia şi strigă : 

— O, blestemate, ajunge cu minciunile ! Vei 
îndura' osînda fărădelegii tale ! 

Şi mă ocărî, cu vorbele cele mai aspre, bătu cu 
piciorul în pămînt, şi strigă cu un glas puternic de 
chemare ; atunci se deschise uşa, intrară şapte ne-
gri fioroşi, care mă smulseră din patul meu şi mă 
aruncară în mijlocul curţii. Şi soţul meu îi porunci 
unuia dintre negri să mă ţină de umeri şi să se 
aşeze pe mine ; şi porunci altui negru să se aşeze: 
pe genunchii mei şi să mă ţină de picioare. Atunci 
veni un al treilea negru care ţinea un paloş în 
mînă şi zise : 

— O, stăpînul meu, o voi izbi cu paloşul şi-o voi 
tăia în două ! 

Şi alt negru adăugă : 
— Şi fiecare dintre noi va tăia o bucată mare 

din carnea ei şi o va azvîrli în fluviul Tigru drept 
hrană peştilor ! Căci aceasta trebuue să fie pe-
deapsa oricui calcă jurămîntul şi trădează prie-
tenia ! 

Şi, ca să-şi întărească spusele, recită aceste ver-
suri ; 

Dacă-aş băga de seamă că am şi un tovarăş 
La cel cărui iubirea îi dau, în ce revoltă 
Aş izbucni.! şi-aş smulge din suflet, iar şi iarăşi, 
O dragoste în care pieirea mi-i recoltă l 
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Şi-aş spune-n mine : „Bine-i în moartea cu nobleţe, 
O, inimă-a te pierde ! căci nu e fericire, 
Cînd dragostea ţi-ntinde pe cuget văl de cete, 
Oricînd puţind vrăjmaşul tot laţul să-şi răsfire .'" 

Atunci soţul meu îi zise negrului care ţinea pa-
loşul : 
' — O, viteazule Saâd, loveşte-o pe această ne-

trebnică ! 
Saâd ridică paloşul! Şi soţul meu îmi zise : 
— Iar tu, acum, rosteşte-ţi cu glas tare şehada 

credinţei. Apoi aminteşte-ţi puţin de toate lucru-
rile, şi veşmintele, şi bunurile care sînt ale tale, 
şi fă-ţi testamentul : căci ai ajuns la capătul firu-
lui vieţii tale ! 

Atunci eu îi spusei : 
— O, slujitorule al lui Allah preabunul !. dă-mi 

numai răgazul să îmi fac şehada credinţei şi tes-
tamentul ! 

Apoi îmi ridicai capul către cer, mi-1 aplecai pe 
piept şi începui să mă judec pe mine însămi şi să 
cuget asupra stării jalnice şi de ocară în care mă 
aflam, şi mă năpădiră lacrimile, şi plînsei, şi reci-
tai aceste versuri: 

Aprins-ai pasiunea în sufletu-mi, şi-acuma 
Tu câţi cu nepăsare ! Deprins-ai ochii-mi doară 
Cu nopţile-n veghere, şi-n somn mereu eşti numa'. 

Dar eu ! Te aşezasem de inimă aproape, 
Cit şi de ochi, la mijloc ! Să uite ea, uşoară, 
Şi ei să înceteze cu lacrimi să se-adape ? 

Juraşi statornicie de vremi ce-or să se-nşire, 
Şi vorba ţi-ai luat-o-ndărăt, cu nendurare, 
De-ndată ce asupra-mi întins-ai stăpînire. 
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De mine îndurare nu vrei să ai o clipă, 
Şi parte la tristeţea-mi nu iei .'• Eşti piaza, oare, 
Ce mie, tinereţii, a rău se înfiripă? 

Dar, pe Allah ! prieteni, în piatra amintirii 
Tăiaţi astfel: „Aicea, de-apururi grijii scapă 
Un om în mare vină : iubi crezînd iubirii .'" 

Drumeţe în mîhnire, ştiind ce suferinţă 
Cu dragostea-împreună-i, cînd treci pe lingă 

groapă 
Ţi-apleacă umezi ochii privind cu-ngăduinţă ! 

Şi sfîrşind aceste versuri, mai plînsei încă. Dar 
cînd auzi versurile şi văzu lacrimile mele, soţul 
meu fu mai furios încă şi mai întârîtat, şi îmi 
spuse aceste stanţe : 

Din inimă-l iubeam şi l-am lăsat, 
Şi asta nu din oboseală, 
Sau că de dragostea-i m-am săturat >: 
E numai din a lui greşeală. 

Tovarăş mi-aducea, Preasfinte, 
în pasiunea mare-a lui şi-a mea. 
Dar inimă, şi simţ, şi minte 
Aşa tovărăşie cum să vrea ? 

După ce sfîrşi aceste versuri, începui din nou să 
plîng, ca să îl înduioşez, şi spusei în sinea mea : 
„Mă voi preface supusă şi umilă. Şi îmi voi îm-
blînzi vorbele. Şi poate că aşa mă va ierta de osînda 
la moarte, chiar de îmi va lua toate avuţiile pe 
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care le am !*' Şi începui să-1 rog fierbine, şi-i reci-
tai cu înduioşare aceste versuri : 

Mă jur că dacă tu ai vrea dreptate 
Nu m-ai sili să mor ! Dar cind a mai fost drept 
Acel ce pururi are ca precept 
Că al rupturii ceas fatal ne bate ? 

Povara dragostei o am purtat 
Cind umerii abia puteau să ducă 
Mai străvezii cămăşi ca o nălucă, 
Sau greutăţi şi mai uşoare de răbdat ! 

Şi totuşi nu mă mir de-a mea pieire, 
Ci numai că şi-acuma iarăşi trupu-mi văd 
Urmînd mereu, deşi aproape de prăpăd, 
Să te.dorească, după despărţire !... 

Cînd sfîrşii aceste versuri, plînsei. Atunci el mă 
privi şi mă împinse plin de turbare cu mîna, mă 
ocărî îndelung şi îmi recită versurile : 

Ţi-a fost nu pentru-a mea prietenie 
întreaga grijă, şi acum, cătînd-napoi, 
Mai cu durere simt ce-am jost noi doi, 
Şi cit de grea-mi fu părăsirea mie ! 

Voi face-aşa cum ai făcut şi tu, 
Cînd doar dispreţ dăduşi dorinţei mele ! 
Şi voi păstra la fel, în toate cele, 
Răbdare, cum o ai păstrat şi tu. 

Şi dragostea-mi spre altul va să-neline, 
Cum inima-ţi la altul s-a oprit... 
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Ruptură fie, deci, şi neclintit; 
Pricina însă vezi-o numa-n tine ! 

Şi cînd încheie aceste versuri, îl strigă pe negru 
şi-i zise :* 

•— Taie-o în două ! Ea nu mai însemnează ni-
mic pentru mine ! 

Cînd negrul păşi către mine, fusei încredinţată 
de apropierea morţii, îmi pierdui orice nădejde în 
viaţă şi nu mă gîndii decît să-mi încredinţez soarta 
lui Allah, preaînaltul. Şi chiar în clipa aceea, o 
văzui intrînd pe bătrînă, care se aruncă la picioa-
rele tânărului, începu să i le sărute şi-i zise : 

— O, copilul meu, te rog fierbinte, eu, doica 
ta, în numele îngrijirilor pe care ţi le-am dat, 
să o ierţi pe această fecioară, căci nu a săvîrşit o 
greşeală care să fie vrednică de o asemenea pe-
deapsă ! De altminteri, tu eşti încă tînăr, şi mă 
tem ca blestemul ei să nu se abată peste t ine! 

Apoi bătrîna începu să plîngă şi continuă să-1 
copleşească cu rugăminţi, ca să-1 înduplece, pînă 
cînd el îi zise : 

— Ei bine, la rugămintea ta mă îndur de ea ! 
Dar trebuie să-i fac un semn, care să rămînă în-
tipărit pe trupul ei toată viaţa ! 

Rostind aceste cuvinte, el făcu unul sau două 
semne negrilor, care numaidecît mă despuiară de 
veşminte şi mă arătară astfel. Atunci el luă cu 
mîna lui o ramură mlădioasă de gutui, se năpusti 
asupra mea, şi începu să-mi biciuiască trupul, şi 
îndeosebi spatele, pieptul şi şoldurile, şi aşa de tare 
şi aşa de turbat încît căzui în nesimţire, pierzînd 
orice speranţă de a scăpa cu viaţă după asemenea 
lovituri. Atunci el încetă să mă lovească şi se 
duse, lăsîndu-mă întinsă la pămînt şi poruncind 
sclavilor să rhă părăsească în starea aceasta pînă la 
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lăsarea nopţii, ca după aceea, sub ocrotirea întune-
ricului, să mă ducă în casa mea de odinioară şi să 
mă arunce acolo, ca pe un lucru neînsufleţit. Şi 
sclavii făcură întocmai, şi mă aruncară î$. casa mea 
de odinioară, urmînd porunca stăpânului lor. 

Cînd îmi venii în fire, rămăsei multă vreme fără 
să mă pot mişca, din pricina loviturilor ; apoi mă
îngrijii cu leacuri de tot felul şi, puţin cîte puţin,, 
sfîrşii prin a mă vindeca ; dar urmele loviturilor 
şi ale cicatricelor rămaseră pe mădularele mele şi 
pe carnea mea, ca şi cum aş fi fost brăzdată de 
curele şi de bice ! Şi aţi văzut cu toţii urmele 
acelea. 

Cînd, după patru luni de îngrijire, sfîrşii prin a 
mă tămădui, vrui să merg ca să arunc o privire 
spre palatul în care îndurasem silnicia ; dar acesta 
era ruinat cu desăvârşire, şi la fel toată strada pe 
care se găsea, de la un capăt la altul; şi în locul 
tuturor acelor minuni, nu mai rămăseseră decît 
grămezi de gunoaie adunate din scursorile oraşu-
lui. Şi cu toate căutările mele, nu putui ajunge să 
aflu veşti despre soţul meu. 

Atunci mă întorsei la sora mea cea mai tânără, 
Fahima, care rămăsese mereu fecioară neprihă-
nită ; şi amîndouă merserăm să o vedem pe sora 
noastră după tată, Zobeida, aceea care ţi-a istorisit 
povestea cu cele două surori ale sale preschimbate 
în căţele. Şi ea îmi istorisi povestea ei, şi eu îi is-
torisii povestea mea, după salutările cele de cu-
viinţă. Şi atunci sora mea Zobeida îmi zise : 

— O, sora mea, nimeni pe lumea aceasta nu 
este ferit de nenorocirile sorţii! Dar, slavă lui 
Allah ! sîntem amîndouă în viaţă ! Să rămînem 
de acum înainte mereu împreună. Şi mai cu seamă 
fie ca niciodată să nu se mai pomenească între noi 
cuvântul căsătorie ; să-i pierdem pînă :şi amintirea î 
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Şi rămase cu noi şi sora noastră mai mică, Fa-
hima. Ea este aceea care îndeplineşte în casă slujba 
de aducătoare de bucate, care coboară în suk ca 
să târguiască în fiecare zi şi să ne cumpere cele 
de trebuinţă ; iar eu sînt datoare numai să deschid 
uşa celor care bat şi să primesc musafirii; cît des-
pre sora cea mare, Zobeida, ea deretică prin casă. 

.Şi nu încetarăm să trăim astfel foarte fericite, 
fără de bărbaţi, pînă în ziua cînd sora noastră Fa-
hima ni-1 aduse pe hamal, împovărat cu o grămadă 
de lucruri, şi pe care îl poftirăm să se odihnească 
o clipă la noi. Şi tot atunci intrară cei trei saâluki 
care ne istorisiră poveştile lor ; şi apoi voi trei, 
isub înfăţişare de negustori. Şi tu ştii ceea ce s-a 
întâmplat, şi cum am fost aduse dinaintea mâini-
lor tale, o, emir al credincioşilor ! 

Aceasta este povestea mea ! 

Atunci califul rămase nespus de uimit şi... 

Dar în clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivin-
du-se dimineaţa şi, discretă, conteni istorisirea. 

Dar cînd se lăsa a optsprezecea noapte 

Şahrazada urmă cu aceste cuvinte: -

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că auzind cele 
întâmplate tinerelor Zobeida şi Amina, care se 
aflau acolo ou sora lor cea mică, Fahima, cu cele 
două căţele negre şi cu cei trei saâluki, califul 
Haruri Al-Eaşid rămase nespus de uimit şi po-
runci ca amîndouă povestirile, precum şi acelea ale 

19 — Cartea celor o mie şi una de nopţi 229 



celor trei saâluki, să fie scrise de scribii cancela-
riilor cu cea mai frumoasă scriere de aur, şi apoi 
ca manuscrisele să fie păstrate în arhivele domniei, 

Apoi îi zise fecioarei Zobeida : 
— Şi acum, o, mărită doamnă, spune-mi : n-ai 

mai primit veşti de la efrita care le-a fermecat 
pe cele două surori ale tale prefăcîndu-le în că-
ţele ? 

Zobeida răspunse : 
-— Emire al credincioşilor, aş putea să ştiu ceva 

despre ea, căci mi-a dat o şuviţă din părul ei şi 
mi-a spus : „Cînd vei avea nevoie de mine, n-ai 
clecît să aprinzi unul din aceste fire de păr şi mă 
voi ivi numaidecît dinaintea ta, din orice loc de-
părtat s-ar nimeri să mă aflu, chiar şi de dincolo 
de Muntele Caucaz !" 

Atunci califul îi spuse : 
— Ah, adu-mi acea şuviţă ! 
Şi Zobeida îi dădu şuviţa ; şi califul luă un fir 

de păr şi îl aprinse. Şi de-abia se făcu simţit mi-
rosul de păr ars, că se cutremură tot palatul, şi 
deodată se ivi gennia sub chipul unei fete îmbră-
cate în straie bogate. Şi cum era musulmană, ea 
nu uită să-i spună califului : 

— Pace ţie, o, locţiitor al lui Allah ! 
Şi califul îi răspunse : 
—- Facă-se ca şi asupra ta să coboare pacea, şi 

îndurarea lui Alah, şi binecuvîntările sale ! 
Atunci ea îi zise : 
— Află, o, prinţ al credincioşilor, că această fe-

cioară care a făcut să mă arăt aici, la dorinţa ta, 
mi-a adus mult bine şi-a sădit în mine seminţe 
care au încolţit ! Şi orice aş face pentru ea, nici-
odată nu voi putea să răsplătesc îndeajuns binele 
ce mi 1-a adus. Cît despre surorile ei, le-am pre-
schimbat în căţele; şi dacă nu le-am dat moartea, 
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a fost numai ca să nu-i căşun surorii lor o prea 
mare mîhnire. Acum, dacă tu, o, prinţ al credin-
cioşilor, doreşti izbăvirea lor, le voi izbăvi, în semn 
de cinstire faţă de tine şi faţă de sora l o r ! Şi, de 
altminteri, nu uit nici o clipă că sînt musulmană ! 

Atunci el îi spuse : 
— Desigur, doresc să le izbăveşti ! După aceea, 

vom cerceta cazul tinerei femei cu trupul învineţit 
de lovituri ; şi dacă într-adevăr se va dovedi ade-
vărul povestirii ei, îi voi lua apărarea şi-o voi răz-
buna împotriva aceluia care a pedepsit-o într-un 
chip atît de nedrept ! 

Atunci efrita zise : 
— Emire al credincioşilor, ţi—1 voi arăta într-o 

clipă pe acela care s-a purtat aşa cu tînăra Amina, 
şi-a asuprit-o, şi i-a luat avuţiile. Căci află că el 
îţi este cel mai apropiat dintre oameni ! 

Apoi efrita luă o cană de apă şi descîntă deasu-
pra ei ; apoi le stropi pe cele două căţele şi ie 
spuse : 

— întoarceţi-vă degrabă la chipul vostru ome-
nesc de odinioară ! 

Şi în aceeaşi clipă, cele două căţele se prefăcură 
în două fecioare atît de frumoase că făceau cinste 
cui le-a zămislit ! 

Apoi gennia se întoarse înspre calif şi-i spuse :" 
— Făptaşul tuturor acelor nedreptăţi pe care 

le-a îndurat tînăra Amina este însuşi fiul tău El-
Amin ! 

Şi ea îi istorisi întîmplarea, şi califul putu s~o 
confrunte şi prin gura unei a doua făpturi, nici-
decum omenească, ci o gennia ! 

Atunci califul râmase uluit şi încheie : 
— Mărire lui Allah pentru mîntuirea acestor 

două căţele prin mijlocirea mea ! 
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Apoi porunci să vină fiul său El-Amin "dinaintea 
feţei sale, şi-i ceru lămuriri; şi El-Amin răspunse 
povestindu-i adevărul. Atunci califul porunci să se 
adune cadiii şi martorii în aceeaşi sală unde se 
aflau cei trei saăluki, fii de regi, şi cele trei fete 
cu cele două surori ale lor care fuseseră vrăjite. 

Şi atunci, de faţă cu cadiii şi martorii, îl cunună 
din nou pe fiul său El-Amin cu tînăra Amina ; o 
cunună pe tînăra Zobeida cu întîiul saâluk, fiu 
de rege ; le cunună pe celelalte două fecioare, care 
tocmai îşi redobîndiseră înfăţişarea omenească, 
cu ceilalţi doi saăluki, fii de regi, şi el însuşi 
porunci să se alcătuiască contractul său de căsăto-
rie cu cea mai tînăra dintre cele cinci surori, 
fecioara Fahima, aducătoare de bucate, dulce şi 
drăgălaşe ! Cît despre hamal, trimise după el, îl 
numi căpetenia curtenilor şi—1 însura cu cea mai 
frumoasă fecioară din haremul împărătesc. 

Şi porunci să se zidească pentru fiecare pereche 
cîte un palat, şi le dădu la toţi avuţii uriaşe, ca să 
poată vieţui fericiţi. Şi el însuşi, de cum se lăsă 
noaptea, se grăbi să meargă să se întindă în bra-
ţele tinerei Fahima, cu care petrecu întîia noapte 
binecuvântată ! 

Dar, urmă Şahrazada grăind regelui Şahriar, 
să nu crezi nicidecum, o mărite rege, că această 
poveste ar fi mai uimitoare decît aceea care va 
urma, a femeii tăiate ! 



POVESTEA FEMEII TĂIATE, A CELOR TREI 
MERE ŞI A NEGRULUI RIHAN 

Şahrazada zise: 

într-o bună noapte, califul Harun Al-Raşid îi 
spuse lui Giafar Al-Barmaki : 

— Vreau să coborîm într-astă noapte în oraş, 
ca să aflăm despre faptele guvernatorilor şi ale 
valiilor i. Şi sînt pe deplin hotărît să-i îndepărtez 
din dregătorii pe toţi aceia împotriva cărora mi 
s-ar aduce plîngeri ! 

Şi Giafar răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi califul, Giafar şi Massrur, purtătorul spadei, 

se deghizară, coborîră şi porniră să cutreiere prin 
străzile Bagdadului, cînd deodată, trecînd pe o 
ulicioară, deteră cu ochii de un meşneag tare 
bătrîn, care ducea pe cap un năvod de prins peşti 
şi un coş împletit, şi care se sprijinea într-o bîtă. 
Şi moşneagul păşea agale murmurînd aceste 
versuri : 
Mi-au spus : „Tu, om cu minte ! cu ştiinţa ta, una, 
Eşti printre bieţii semeni ca-n plină noapte luna .'" 

1 Vali — guvernator. 
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Şi le-am răspuns: „Cruţaţi-mi asemenea cuvinte l 
Doar o ştiinţă-i una : Destinul nu te minte .'" 

Căci cu ştiinţă, scrieri, şi cărţi, şi călimară 
N-aş cumpăni o clipă Destinul ce-mpovară l 

Cei care rămăşagul de partea mea l-ar face, 
Ar pierde, cînd sorocu-i, arvuna lor şi pace l 

Ce te-ntristează oare mai mult decît săracul 
Cu starea lui, cu pîinea-i, cu traiul de tot vacul ! 

în vară-şi seacă vlaga chiar sjărîmînd şi piatră ! 
Şi se-ncălzeşte, iarna, în cenuşar, la vatră ! 

In mersu-i se opreşte ? Şi cîinii-l pun pe fugă l 
Toţi îşi bat joc de dînsul şi toţi ocări i-ndrugă / 

îşi strigă jalea, bietul şi-arată lipsa ? Bine... 
Nu-i pentru el, vai, milă, să-l vadă n-are cine !... 

'Aceasta-i este viaţa de care-n veci nu scapă: 
Atunci îi e mai bine •— cînd a ajuns în groapă ! 

Auzind aceste versuri tânguitoare, califul îi 
spuse lui Giafar : 

— Versurile şi toată înfăţişarea acestui om 
sărman arată o mare sărăcie. Apoi se apropie de 
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moşneag şi îi spuse : O, şeicule, care este meseria 
ta? 

El răspunse : 
— O, stăpînul meu, sînt pescar ! Şi tare sărac ! 

Şi am familie ! Şi de la amiază pînă acum am 
fost dus pe aiurea la muncă, şi Allah încă nu m-a 
învrednicit cu pîinea din care să-mi hrănesc 
copiii ! De aceea sînt scîrbit de mine, şi sătul de 
viaţă, şi nu-mi mai doresc decît moartea! 

Atunci califul îi zise : 
— Oare nu te poţi întoarce cu noi la fluviu şi 

să arunci de pe ţărm năvodul în Tigru, şi aceasta 
în numele meu, ca să-mi văd norocul ? Şi tot ce 
vei scoate din apă îţi voi cumpăra eu şi-ţi voi 
plăti o sută de dinari. 

Şi bătrînul se bucură la aceste "vorbe, şi 
răspunse : 

— Primesc îndemnul tău şi mi-1 aşez pe 
creştet ! 
. Şi pescarul se întoarse cu ei la Tigru, îşi aruncă 
năvodul în apă şi aşteptă ; apoi trase de funia 
năvodului şi năvodul ieşi din apă. Şi bătrînul 
pescar găsi în năvod o ladă ferecată, tare greu de 
ridicat. Şi califul, la rîndul său, după ce o încercă, 
o găsi tare grea. Dar el se grăbi să-i dea cei o sută 
de dinari pescarului, care se duse împăcat. 

Atunci Giafar şi Massrur luară în spinare lada 
şi o duseră la palat. Şi califul porunci să se 
aprindă făcliile, şi Giafar şi Massrur se apropiară 
de ladă şi o sparseră. Ei găsiră înlăuntru un coş 
mare, împletit din frunze de palmier, cusut cu 
lînă roşie ; tăiară firul de lînă şi găsiră în coş un 
covor ; scoaseră covorul, şi dedesubt aflară un văl 
mare şi alb de femie ; ridicară vălul, şi dedesubt 
găsiră, albă ca argintul curat, o tînără femeie 
tăiată în bucăţi. 
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în faţa acestei privelişti, califul lăsă să-i curgă 
şiroaie lacrimile pe obraji, apoi se întoarse plin 
de mînie spre Giafar şi strigă ; " 

— O, cîine de vizir ! iată că acum, sub domnia 
mea, se săvîrşesc omoruri, şi cei ucişi sînt aruncaţi 
în apă ! Şi sângele lor se va întoarce asupra mea 
în ziua judecăţii, şi va afirma greu pe conştiinţa 
mea! Ci, pe Allah ! trebuie neapărat să-1 pe-
depsesc pe ucigaş şi. să-1 omor. Cît despre tine, o, 
Giafar, jur pe adevărul coborîrii.mele de-a drep-
tul din califii Bani-Abbas, că dacă nu-1 aduci în 
faţa mea pe ucigaşul acestei femei, pe care vreau 
s-o răzbun, voi da poruncă să te răstignească de 
poarta palatului meu, pe tine şi pe cei patruzeci 
de Barmakizi, verii tăi! 

Califul era plin de mînie. Giafar îi zise : 
— îngăduie-mi un răgaz de trei zile ! 
El îi răspunse : 
— Ţi-1 îngădui ! 
Atunci Giafar ieşi din palat şi, plin de mîh-

nire, porni prin oraş spunînd în sinea lui : „Cum 
aş putea să-1 recunosc vreodată pe acela care a 
ucis-o pe acea tînără femeie, şi unde să-1 aflu ca 
să-1 aduc dinaintea califului ? De altă parte, dacă 
i-aş aduce un altul decît ucigaşul, pentru ca acela 
să moară în locul adevăratului făptaş al nelegiui-
rii, fapta aceasta mi-ar apăsa greu pe conştiinţă. 
Şi aşa, nu ştiu ce să fac." Şi tot frămîntîndu-se 
astfel, Giafar ajunse la el acasă, unde rămase cele 
trei zile de răgaz, pradă deznădejdii. Şi într-a 
patra zi, califul trimise să-1 cheme. Şi cînd se 
înfăţişa în faţa ţmîkdlor sale, califul îi întrebă : 

— Unde-i ucigaşul tinerei femei ? 
Giafar răspunse : 
— Oare pot ghici eu nevăzutul şi ascunsul, ca 

să recunosc ucigaşul în mijlocul unui oraş întreg ? 
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Atunci califul turbă de mînie şi porunci răstig-
nirea lui Giaf ar de poarta palatului, şi porunci 
crainicilor să strige vestea prin tot oraşul şi prin 
împrejurimi, zicînd : „Oricine doreşte să ia parte 
la priveliştea răstigniri lui Giafar Al-Barmaki, 
vizirul califului, şi la răstignirea a patruzeci de 
Barmakizi, neamurile lui, de poarta palatului, 
n-are decît să iasă şi să vină de faţă la această 
privelişte !" 

Şi toţi locuitorii Bagdadului ieşiră de pe toate 
străzile ca să ia parte la răstignirea lui Giafar şi 
a verilor săi, dar nimeni nu ştia pricina ; şi toată 
lumea era întristată, şi se tînguia, căci Giafar şi 
toţi Barmakizii erau iubiţi pentru binefacerile şi 
dărnicia lor. 

Cînd stîlpul schingiuirii fu ridicat, îi aşezară pe 
osîndiţii dedesubt şi se aştepta încuviinţarea 
califului pentru plinirea osîndei. Şi iată că în 
timp ce toţi locuitorii plîngeau, un tînăr frumos, 
în veşminte strălucitoare, despică zorit mulţimea, 
ajunse în faţa mîinilor lui Giafar şi-i spuse : 

— Facă-se ca izbăvirea să-ţi fie dată, o stăpîne 
şi cel mai mare dintre cei mai nobili ! o, tu lăcaş 
de adăpostire a săracilor! Căci eu sînt acela care 
am ucis-o pe femeia tăiată în bucăţi şi care am 
pus-o în lada pe care aţi pescuit-o în Tigru! 
Aşadar ucide-mă, în schimb, şi hotărăşte să fiu 
pedepsit! 

Cînd Giafar auzi cuvintele tînărului, se bucură 
tare pentru sine, dar se întrista mult de soarta 
ce-1 aştepta pe tînăr. începu aşadar să-i ceară 
desluşiri mai amănunţite, cînd deodată un şeic 
venerabil îndepărtă mulţimea, înainta în grabă
către Giafar şi tînăr, îi salută şi le spuse : 

— O, vizire, nu da nici o crezare cuvintelor 
acestui tînăr, căci nimeni altul nu este ucigaşul 
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tinerei femei decit numai eu ! Şi numai de mine 
singur ai dreptul s-o răzbuni ! 

Dar tînărul zise : 
•— O, vizire, acest şeic bătrîn bate cîmpii şi nu 

ştie ce grăieşte ! Iţi repet că eu am ucis-o. Aşadar 
numai eu singur trebuie să fiu pedepsit în acelaşi 
chip ! 

Atunci şeicul spuse : 
— O, copilul meu, tu eşti încă. tînăr şi trebuie 

să iubeşti viaţa ! Dar eu sînt bătrîn şi m-am 
săturat de lumea aceasta. Şi voi sluji drept 
răscumpărare pentru tine, pentru vizir şi pentru 
verii lui. îţi repet, deci, eu sînt ucigaşul şi numai 
asupra mea trebuie abătută răzbunarea ! 

Atunci Giafar, cu încuviinţarea căpeteniei stră-
jerilor, îi luă cu sine pe tînăr şi pe moşneag şi 
iurcă împreună cu ei la calif. Şi el zise : 

— Emire al credincioşilor, iată dinaintea ta pe 
ucigaşul tinerei femei! 

Şi califul întrebă : " 
— Unde-i ? 
Giafar zise : 
•— Acest tînăr mărturiseşte şi susţine morţiş că 

el, şi numai el, este ucigaşul; dar acest moşneag 
desminte acest lucru şi susţine, la rîndul său, că 
el, şi numai el, este ucigaşul. 

Atunci califul îi privi pe şeic şi pe tînăr şi-i 
întrebă : 

— Care dintre voi doi a ucis-o pe tînăra 
femeie ? 

Tînărul răspunse : „Eu !", dar şeicul zise : „Nu, 
eu am ucis-o !" Atunci califul, fără să întrebe mai 
multe, îi spuse lui Giafar : 

•— l-ai pe amîndoi şi răstigneşte-i! 
Dar Giafar răspunse : 
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— Dacă nu-i decît un singur ucigaş, osîndirea 
celui de-al doilea ar fi o mare nedreptate ! 

Atunci tînărul strigă : 
— Jur pe cel care a ridicat cerurile la înăl-

ţimea unde sînt şi a întins pămîntul pînă unde 
se află, că eu singur am ucis-o pe tânăra femeie I 
Şi iată dovezile ! 

Atunci tînărul descrise descoperirea- făcută şi 
cunoscută de calif, de Giafar şi de Massrur. Şi 
califul rămase încredinţat de vinovăţia tînărului, 
dar fu cuprins, de cea mai neţărmurită mirare, 
şi-i spuse : 

— Dar de ce ai săvîrşit acest omor ? De ce 
această mărturisire din partea ta, fără să fii for-
ţat la aceasta cu lovituri de vergi ? Şi cum se 
face că tu ceri astfel să fii pedepsit în schimb ? 

Atunci tînărul povesti : 

Află, o, emire al credincioşilor, că acea fe-
cioară îmbucătăţită este soţia mea, fiica acestui 
şeic bătrîn, care era socrul meu. M-am însurat cu 
ea cînd era o copilă neprihănită. Şi Allah m-a 
învrednicit de la ea cu trei copii de parte bărbă-
tească. Şi ea continua mereu să mă iubească şi 
să mă slujească ; şi eu nu găseam la ea nimic 
vrednic de dojana. 

Dar la începutul lunii acesteia soarba hotărî 
ca ea să cadă greu bolnavă ; şi numaidecît adusei 
medicii cei mai pricepuţi, care nu zăboviră să o 
vindece în curînd, cu îngăduinţa lui Allah ! Şi 
eu, cum nu mă culcasem cu ea de la începutul 
boalei sale, şi cum dorinţa mi s-a iscat în clipa 
aceea, vrui să o sfătuiesc să facă mai întîi o 
baie. Dar ea îmi spuse : 

— înainte de a intra în hammam am o poftă 
ce vreau să mi-o împlinesc. 

239 



Eu o întrebai: 
-— Şi care poate fi această poftă ?, ' 
Ea îmi spuse : 
— Am poftă de un măr, ca să-i simt mireasma 

şi să muşc din el o îmbucătură. 
Şi eu numaidecît mă dusei în oraş ca să cum-

păr mărul, chiar de-ar fi fost la preţul de un 
dinar de aur ! Şi căutai pe la toţi negustorii de 
fructe ; dar n-aveau de loc mere ! Şi mă întorsei 
•tare necăjit; acasă, nu mă încumetai să dau ochi 
cu soţia mea, şi îmi petrecu! toată noaptea gîn-
dindu-mă la calea de a găsi un măr. A doua zi, 
în zori, iesii din casă şi mă îndreptai spre livezi 
şi mă apucai să le cutreier una cîte una, copac de 
copac, tară să aflu nimic. Dar în calea mea in-
timii un paznic de livadă, un om în vîrstă, .şi—1 
întrebai unde aşi putea să aflu nişte mere. El îmi 
spuse : 

— Copilul meu, aceasta-i un lucru tare ane-
voie de găsit, nu din altă pricină decît fiindcă nu 
se află nicăieri, doar de nu s-ar găsi la Bassra, în 
livada căpeteniei credincioşilor. Dar şi acolo e 
greu de ajuns ia ele, căci paznicul păstrează cu 
grijă merele pentru folosinţa califului! 

Atunci mă întorsei la soţia mea şi-i povestii 
cum stau lucrurile ; dar dragostea ce o aveam 
penti'u ea mă făcu să mă pregătesc numaidecât 
de călătorie. Şi plecai, şi avui nevoie de cinci-
sprezece zile bune, călătorind zi şi noapte, ca să 
ajung la Bassra şi să mă întorc ; dar soarta mă 
părtini şi mă întorsei la soţia mea, aducînd trei 
mere cumpărate de la paznicul livezii din Bassra 
pe preţul de trei dinari. 

Intrai, aşadar, tare vesel în casă şi-i întinsei 
soţiei mele cele trei mere ; dar, la vederea lor, nu 
vădi cituşi de puţin vreun semn de mulţumire, 
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şi le aruncă nepăsătoare lîngă ea. Totuşi, văzui 
că în timpul lipsei mele de acasă fierbinţelile o 
întorseseră, şi cu putere încă, şi o ţineau într-
una ; şi soţia mea mai zăcu încă zece zile, în 
timpul cărora nu o părăsii măcar o cilpă. Dar, 
mulţumită lui Allah, la capătul acestui răstimp, 
ea îşi redobândi sănătatea ; şi putui atunci să ies 
şi să merg la prăvălia mea ; şi mă apucai din 
nou să vînd şi să cumpăr. 

Ci pe când şedeam aşa în prăvălie, către ceasul 
amiezii, văzui trecînd pe dinaintea mea un negru 
care ţinea în mînă un măr cu care se juca. 11 în-
trebai : 

•— Ei ! prietene, de uncie ai putut lua mărul 
acesta ? Spune-mi, ca să mă duc şi eu să cumpăr 
câteva ! 

La vorbele mele, negrul începu să rîdă şi zise : 
— L-am luat de la iubita mea! Tocmai mă 

duceam s-o văd, căci trecuse cîtăva vreme de 
când n~o mai văzusem, şi o găsii posomorită, şi 
lîngă ea se aflau trei mere ; şi, cirul o întrebai, 
îmi zise : „Incbipueşte-ţi, scumpul meu, că acest 
biet tătuc încornorat de bărbat pe care-1 am, a 
plecat anume pentru asta la Hassra ca să mi le' 
cumpere, şi le-a cumpărat pe trei dinari de aur !" 
Apoi ea îmi dădu acest măr pe care-1 am în mînă ! 

La cuvintele negrului, o, etnice al credincio-
şilor, ochii mei văzură lumea toată în tăciune 
negru ; închisei nurnaidecît prăvălia şi mă în-
torsei acasă, după ce pe drum îmi pierdusem cu 
totul minţile, sub imboldul nestăvilit al mîniei. 
Şi privii pe pat, şi într-adevăr nu găsii nici urmă
de al treilea măr. Şi atunci o întrebai pe soţia 
mea : 

— Dar unde-i al treilea măr ?, 
Ea îmi răspunse : 
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•— Nu bănuiesc unde poate fi, şi nici nu am 
vreo ştire despre el. 

Astfel mă dumirii de adevărul vorbelor ne-
grului. Atunci mă năpustii asupra ei şi o ciopîrţii 
cu lovituri de cuţit : îi tăiai astfel capul şi mădu-
larele, aruncai totul, cu mare grabă, în coşul îm-
pletit, îl acoperii cu vălul şi cu covorul şi-1 aşezai 
în lada pe care am ţintuit-o în cuie. încărcai lada 
pe spinarea catîrului si mă dusei numaidecât s-o 
arunc în Tigru, şi toate acestea chiar cu mîinile 
mele ! 

Şi aşa, deci, o, căpetenie a credincioşilor, te 
rog fierbinte să-mi grăbeşti moartea drept pe-
deapsă pentru fărădelegea mea, pe care o voi 
ispăşi într-acest chip, căci tare mi-e teamă să nu 
dau seama în ziua învierii ! 

Aşadar o aruncai în Tigru, fără să fiu văzut de 
nimeni, şi mă întorsei acasă. Şi îl aflai pe băiatul 
meu cel mare plîngînd : şi deşi eram sigur că el 
nu ştie de moartea mamei sale,totuşi îl întrebai : 

— De ce plîngi ? 
, El îmi răspunse : 

— Fiindcă am luat unul din merele pe care 
le avea mama, şi fiindcă, apoi, coborînd în stradă 
să mă joc cu fraţii mei, am văzut un negru uriaş 
care trecu pe lîngă mine şi îmi smulse mărul din 
mîini spunîndu-mi : „De unde-i mărul acesta ?" 
Eu îi răspunsei : „îl am de la tatăl meu, care s-a 
dus şi 1-a adus mamei mele, cu încă două asemă-
nătoare, de la Bassra plătindu-le cu trei dinari". 
Cu toate rugăminţile mele, negrul nu-mi dădu 
mărul înapoi, mă lovi şi se duse cu el ! Şi acum 
mă tem să nu mă bată mama din pricina mă-
rului ! 

La aceste cuvinte ale copilului, pricepui că ne-
grul ticluise o poveste mincinoasă pe socoteala 

242 



fiicei unchiuluh meu, şi că astfel am ucis-o pe 
nedrept î 

Atunci începui să vărs lacrimi amare ; apoi îl 
văzui venind pe tatăl soţiei mele, acest şeic ve-
nerabil, care se afla aici cu mine. Şi-i povesti 
trista întîmplare. Şezu lingă mine şi începu şi el 
să plîngă. Şi nu contenirăm amîndoi cu plînsul 
pînă la miezul nopţii. Şi făcurăm să ţină slujbele 
de înmormîntare vreme de cinci zile Şi, de alt-
minteri, continuarăm pînă astăzi să jeluim a-
ceastă moarte. 

Aşadar te rog fierbinte, o, emire al credincio-
şilor, pe amintirea sfîntă a străbunilor tăi, să-mi 
grăbeşti cazna şi să aduci asupra mea pedeapsa 
cumplită, spre a răzbuna acest omor ! 

La auzul acestei povestiri, califul se miră foarte 
mult şi strigă : 

— Pe Allah ! nu vreau să ucid pe nimeni altul 
decît pe acel viclean de negru ! 

Dar în clipa arocn n povestirii, Şuhru/ada văzu ivin-
du-se dimineaţa şi tflcu discret. 

Dar cînd se lăsă a nouăsprezecea noapte 

Ea zise: 

Mi s-a povestit, o mărite rege, că atunci califul 
jură că nu-1 va ucide decît pe negru, fiindcă tî-
nărul era totuşi vrednic de iertare. Apoi califul 
se întoarse către Giafar şi-i poruncii 
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— AdiU-1 în faţa mea pe acel negru de smoală 
şi catran, care a fost pricina acestei întâmplări! 
Şi de nu mi-1 vei putea găsi, voi porunci să te 
ucidă pe tine în locul lui! 

Şi Giafar ieşi plîngînd şi zicîndu-şi •: „De unde 
voi putea oare să-1 aduc în faţa lui ? Aşa cum 
numai din întîmplare un ulcior care cade nu se 
sparge, la fol şi eu, numai din întîmplare am 
scăpat întîia oară de la moarte. Dar acum ?... To-
tuşi, cel care a voit întîia oară să mă scape, de 
va vrea, mă va scăpa şi a doua oară ! Cît despre 
mine, pe Allah ! mă voi închide la mine acasă, 
fără să .mă clintesc de fel. în cele trei zile de pă-
suire. Căci la ce bun să fac cercetări zadarnice ? 
Mă încredinţez voinţei celui preadrept si prea-
î n a l t r . 

Şi într-adevăr Giafar nu se clinti din casa lui 
în cele trei zile de păsuire. A patra zi trimise să-1 
caute pe cadiu şi îşi făcu testamentul în faţa lui ; 
şi îşi luă, plîngînd, rămas bun de la copii. Apoi 
veni trimisul califului, care îl vesti că emirul cre-
dincioşilor era nestrămutat în hotărîrea de a-1 
ucide dacă negrul nu va fi găsit. Şi Giafar plânse 
şi mai tare, şi copiii plînseră împreună cu el. Apoi 
o cuprinse pe cea mai mică dintre ficele lui ca 
s-o mai îmbrăţişeze o dată, fiindcă o iubea mai 
miult decît pe toţi ceilalţi copii ai să i ; şi o 

strânse la pieptul său, şi vărsă lacrimi îmbelşu-
gate, gîndindu-se că era silit s-o părăsească. 
Dar, deodată, cum o strîngea la piept, simţi ceva 
rotund în buzunarul fetiţei şi o întrebă : 

— Ce ai în buzunar ? 
Ea răspunse ; 
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— O, tată, un măr ! Mi la dat Rihan ', negrul 
.nostru. Şi îl am de patru zile. Dar nu l-am putut 
lua decît după ee i-am dat doi dinari lui Rihan. 

La auzul acestor cuvinte, despre negru şi măr, 
Giafar simţi o neţărmurită bucurie, .şi strigă : 
— O, mîntuitorule I 

Apoi porunci să i-1 aducă pe negrul Rihan. Şi 
Rihan veni, şi Giafar îl întrebă : 

— De unde ai acest măr ? 
El răspunse : 
— O, stăpînul meu, acum cinci zile, mergînd 

prin oraş, intrai pe o uliţă şi văzui nişte copii ju-
cîndu-se şi, printre ei, se afla unul care ţinea în 
mînă acest măr ; i-1 luai şi îl lovii; atunci el plinse 
şi îmi zise : „Mărul este al mamei mele. Şi mama 
e bolnavă. Ea a avut poftă de un măr şi tata a 
plecat să i-1 aducă de la Bassra, cu încă două 
mere, pe preţul de trei dinari de aur. Şi eu am luat 
unul ca să mă joc cu el." Apoi începu să plîngă. 
Dar eu, fără să ţin seama de plînsetul lui, venii 
acasă cu mărul acesta şi ii dădui pe doi dinari 
micii mele stăpîne, fetiţa ta ! 

Auzind această povestire, Giafar fu cuprins de 
neţărmurită mirare, văzînd cum se ivesc toate 
aceste încurcături şi moartea tinerei femei din gre-
şeala negrului său Rihan. Şi porunci să fie aruncat 
numaidecît în temniţă. Apoi se înveseli că scăpase 
astfel el însuşi de la o moarte sigură şi recită 
aceste versuri : 

Un singur rob ai şi îi eşti dator 
Nenorociri ce-ţi vin şi vin grămadă... 
Te descotoroseşte de odor ! 

1 Rihan înseamnă mirt şi, de asemenea, orice plantă cu 
miros aromat. 
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Robi mişună, în jurul tău roiesc, 
Dar sufletu-ţi e unică plămadă : 
Nu-i poţi găsi nicicînd seamăn lumesc ! 

Dar apoi se răzgîndi, îl luă pe negru şi—1 duse 
dinaintea califului, căruia îi istorisi povestea. 

Şi califul Harun Al-Raşid rămase atît de uimit 
încît porunci ca această poveste să fie trecută în 
cronici, spre a sluji de învăţătură oamenilor. 

Dar Giafar îi spuse : 
— Nu te minuna prea tare de această poveste, 

o, căpetenie a credincioşilor, căci ea este departe 
de a se putea asemui cu aceea a vizirului Nure-
ddin şi a fratelui său Şamseddin. 

Şi califul strigă : 
— Şi cum este acea poveste despre care spui 

că-i mai uluitoare decît cea pe care tocmai am 
auzit-o ? 

Giafar zise : 
— O, prinţe al credincioşilor, nu ţi-o voi po-

vesti decît dacă îmi făgăduieşti că-i vei ierta ne-
grului Rihan fapta necugetată ! 

Şi califul răspunse : 
— Fie ! Te învrednicesc cu iertarea sîngelui 

său. Şi îl iau de prieten' şi de tovarăş pe acest tî-
năr ; şi, spre a-i alina durerea de pe urma pierde-
rii soţiei ciopirţite, fiica unchiului său, îi dau de 
soţie legiuită pe cea mai frumoasă dintre fecioa-
rele mele tăinuite, cu zestrea ei şi cu leafă de vi-
zir. Şi-acum, o Giafar, îndulceşte-ne auzul cu 
vorbele tale ! 



POVESTEA VIZIRULUI NUREDDIN, A FRATE-
LUI SAU VIZIRUL SAMSEDD1N SI A FRUMO-

SULUI HASSAN BADREDDIN 

Atunci Giafar Al-Barmaki zise : 

Află, o, căpetenie a credincioşilor, că trăia în 
ţara Mesr ', un sultan drept şi binefăcător. Acel 
sultan avea un vizir înţelept şi mare cărturar, pr i-
ceput în ştiinţe şi în arte, şi acel vizir era un moş-
neag tare înaintat în vîrstă ; dar el avea doi copii 
asemănători, ca doua luni de pe cer : cel mare se 
numea Şamseddin şi cel mic se numea Nure-
ddin 2 ; dar Nureddin, cel mic, era neîndoielnic 
mai frumos şi mai bine făcut decît Şamseddin, 
care, de altminteri, era desăvîrşit ; dar Nureddin 
nu-şi avea pereche în lumea întreagă. El era atît 
de minunat, încît.frumuseţea lui era cunoscută în 
toate ţinuturile, şi mulţi călători veneau în Egipt, 
din ţările cele mai îndepărtate, numai pentru plă-
cerea de a contempla desăvîrşirea lui şi trăsăturile 
chipului său. 

1 Mesr (Misr, Masr) — numele dat. de arabi deopotrivă 
Egiptului, precum şi oraşului Cairo (Al-Kahirat). 

2 Şamseddin: Soarele religiei; Nureddin: Lumina re-
ligiei. 
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Soarta rîndui că vizirul, tatăl lor, muri. Şi sul-
tanul rămase adînc îndurerat de moartea lui. Şi 
porunci să vină la el cei doi fii, îi chemă aproape 
de el, îi înveşmîntă cu mantii de mare cinstire şi 
le spuse : 

— Din clipa aceasta, veţi îndeplini pe lîngă 
mine dregătoria tatălui vostru. 

Atunci ei «e bucurară şi sărutară pămîntul clin 
faţa mîinilor sultanului. Şi rînduiră să ţină o lună 
întreagă slujbele de înmormîntare după tatăl lor ; 
apoi intrară în noua dregătorie, şi. fiecare dintre 
ei îndeplinea pe rînd, cîte o săptămînă, slujba de 
vizir. Şi cînd sultanul pleca în călătorie, el nu lua 
cu sine clecît pe unul dintre cei doi fraţi. 

Ci într-o bună noapte se întîmplă că sultanul 
trebuind să plece a doua zi dimineaţa, şi venind 
rîndui viziratului pentru acea săptămînă lui Şam-
seddin, cei doi fraţi povesteau despre unele şi 
despre altele ca să treacă seara. Cum stăteau aşa 
de vorbă, fratele cel mare îi spuse celui mic : 

— O, frate al meu, trebuie să-ţi spun că dorinţa 
mea este să ne gîndim cum să ne căsătorim ; şi 
această căsătorie să o facem amîndoi în aceeaşi 
noapte. 

Şi Nureddin răspunse : 
— Facă-se voia ta, o, frate al meu, căci eu sînt 

întru toate de o părere cu tine. 
O dată ce se învoiră asupra acestui prim lucru, 

Şamseddin îi zise lui Nureddin : 
— Cînd, cu bunăvoinţa lui Allah, ne vom fi 

unit cu două fecioare, şi ne vom fi culcat cu ele 
în aceeaşi noapte, şi cînd ele vor fi născut în 
•aceeaşi zi şi —• dacă Allah se va îndura ! — vor fi 
dat naştere : o soţie unei fetiţe, şi cealaltă unui 
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băieţel, ei bine, atunci va trebui să-i căsătorim pe 
copii, unul cu altul, ca pe fii de unchi! 
• Atunci Nureddin răspunse : 
—: O, frate.al meu, şi atunci ce te gîndeşti să 

ceri de la fiul meu, drept zestre, ca să i-o dai pe. 
fiica ta ? 

Şi Şamseddin spuse : 
-T- Voi lua de la fiul tău, drept preţ al -fiicei 

mele, trei mii de dinari de aur, trei livezi irigate 
şi trei .sate din cele mai bune ţinuturi din Egipt. 
Şi într-adevăr aceasta va fi prea puţin lucru, ca 
răscumpărare pentru fiica mea. Şi dacă tânărul, 
fiul tău, nu va voi să primească acest contract, 
atunci nimic nu se va face între noi. 

La aceste cuvinte, Nureddin răspunse : 
— Tu nu te gîndeşti la ceea ce zici ! Oare ce 

vrei cu zestrea pe care ai de.gînd să i-o ceri fiului 
meu ? Uiţi că noi sîntem fraţi, şi că sîntem chiar 
doi viziri într-unui singur ? In loc de această ce-
rere, tu ar trebui să i-o dai fiului meu pe fiica ta 
în dar, fără să te gîndeşti să-i ceri fiului meu 
vreo zestre oarecare. De altminteri, nu ştii oare că 
bărbatul este oricînd mai de preţ decît femeia? 
Ci fiul meu este un bărbat, şi tu îmi ceri o zestre 
pe care tocmai fiica ta ar trebui s-o aducă ! Tu 
faci ca acel negustor de unt care, nevoind să în-
găduie preţul mărfii, începe, ca să-1 îndepărteze 
pe muşteriu, să scumpească untul împătrit! 

Atunci Şamseddin îi spuse : 
— Văd bine că-ţi închipui într-adevăr că fiul 

tău este mai nobil decît fiica mea. Ci aceasta îmi 
dovedeşte că eşti lipsit cu desăvîrşire de judecată 
şi de înţelepciune, şi mai cu seamă de recunoştinţă. 
Căci, de vreme ce vorbeşti de vizirat, uiţi că nu-

2.49 



mai mie singur îmi datorezi dregătona ta înaltă 
şi că, dacă te-am luat tovarăş cu mine, aceasta am 
făcut-o numai din mila pentru tine şi ca să poţi 
să mă ajuţi în lucrările mele. Dar, pe Allah, poţi 
spune ce vrei ! Insă eu, de vreme ce vorbeşti aşa, 
nu mai vreau să-mi mărit fata t u fiul tău, chiar 
de ar fi cîntărit în aur ! 

La aceste cuvinte, Nureddin rămase foarte mîh-
nit şi spuse : 

— Nici eu nu mai vreau să-1 însor pe fiul meu 
cu fiica ta ! 

Şi Şamseddin răspunse : 
— Da ! Iată o încheiere tare potrivită ! Şi acum, 

fiindcă mîine trebuie să plec cu sultanul, nu mai 
am răgazul să te fac să simţi toată necuviinţa vor-
belor tale. Dar după aceea, vei vedea ! La întoar-
cerea mea, de va îngădui Allah, se va întîmpla 
ceea ce o să ise întîmple ! 

Atunci Nureddin se îndepărtă, peste măsură de 
mîhnit de toată sfada asta, şi se duse să se culce 
singur, copleşit de gînduri mohorîte. 

A doua zi dimineaţa, sultanul, însoţit de vizirul 
Şamseddin, ieşi ca să pornească în călătorie şi se 
îndreptă spre Nil, pe care îl trecu cu luntrea ca să 
ajungă la Ghesirah; şi de acolo călători către 
Piramide. 

Cît despre Nureddin, după ce îşi petrecu noap-
tea cufundat în gînduri negre, din pricina purtării 
fratelui său, se sculă de dimineaţă, îşi făcu scalda 
rituală şi zise întîia rugăciune de dimineaţă, apoi 
se îndreptă spre dulapul său, de unde luă o desagă 
pe care o umplu cu aur, gîndindu-se mereu la vor-
bele dispreţuitoare ale fratelui său faţă de el şi la 
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umilirea îndurată ; şi atunci îşi aminti de aceste 
strofe ale poetului : 

Pleacă, prietene ! Totul lasă în urmă şi du-te ! 
Ţi-i dobîndi noi prieteni, însă pe vechii uitîndu-i. 
Pleacă ) departe de case numai un cort să mi-ţi 

jîndui 
Spre-a-l locui: e sălaşul multor plăceri netrecute ! 

în locuinţe stabile, civilizate, rîvnire 
Nu-i, şi nici prietenie ! Crede-mă, dragă ! Dinţară 
Fugi ! Mi te smulge din glia naşterii tale afară, 
Şi rădăcina-ţi să aibă nouă aiurea sădire ! 

Tu mă ascultă : o apă îndată ce stă-n nemişcare 
Prinde-a dospi, bunăoară; şi află a ei lecuire 
De putrejune, doar dacă, dintru o grea adormire 
Smulsă, ar curge : ci altfel nu-i de sperat vin-

decare l 

Dar m-am uitat de asemerti des şi la luna cea plină, 
Vrînd pe de rost a cunoaşte ochii ei mulţi. Cu 

nesaţiu 
Am cercetat-o-n rotirea-i: ştii că pe crugu-i în 

spaţiu 
Fiece fază priveşte numai cu-alţi ochi de lumină ! 

Leul ! Puteam cumva, oare, să ţi-l vînez chiar din 
fugă, 

Dac-aş fi stat pe aicea numa-n păduri şoptitoare ? 
Însăşi săgeata, socoate, poate fi ucigătoare 
Fără să plece din arcul bine-ncordat, să distrugă ? 
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Aur! Argint! Praj, şi-atîta! Nici cu un pic nu 
ajută 

Cîtu-s colo,-n zăcăminte ! Orice lăută, ce-ncîntă 
Este din lemn o bucată, care, de meşter înfrintă, 
Bine tăiată, primeşte forma măiastră cerută ! 

Pleacă din ţară odată! Spune: „Acuma destul 
mi-i!" 

Dacă doreşti ca avîntu-ţi mîndru să ducă spre-o 
zare... 

încătuşat de pămîntul care din neamuri te are, 
Nu-i cu putinţă-a atinge vraja beţiilor culmii! 

Cinci sfîrşi de rostit aceste versuri, porunci 
unuia dintre tinerii săi sclavi să-i înşăueze un 
catîr de culoarea sturzului, mare şi iute la picior. 
Şi sclavul îi pregăti cel mai frumos dintre catîri, 
îl înşăuă cu o şa împodobită cu brocart şi cu aur, 
cu scări indiene, cu cioltar din velur de Ispahan ; 
şi o găti atît de bine încît mula păru asemenea 
unei tinere mirese înveşmântate în straie nouă şi 
nespus de strălucitoare. Apoi Nureddin mai po-
runci să i se pună peste toate acestea un covor 
mare de mătase şi un covoraş de rugăciune ; şi, 
între covorul mare şi covorul mic, puse sacul cu 
aur şi bijuterii. 

Odată acestea făcute, îi zise băiatului şi tuturor 
celorlalţi sclavi : 

— Eu acum plec să dau o raită afară din oraş, 
către Kaliubia, unde socotesc că voi poposi trei 
nopţi, căci simt că am o strîngere în piept şi vreau 
să mă duc pe acolo ca să mi-1 lărgesc, respirînd 
aerul din plin. Dar nu îngădui nimănui să mă ur-
meze ! 
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Apoi, luîndu-şi ceva merinde pentru drum, urcă 
pe catîrul de culoarea sturzului şi se îndepărtă cu 
iuţeală. Odată ieşit din Cairo, merse atît de cu 
spor încît la amiază ajunse la Belbeis, unde se 
opri ; coborî de pe catîr, ca să se odihnească şi 
să-1 lase să se odihnească, mîncă puţin, cumpără 
de la Belbeis cele de cîte putea avea nevoie, fie 
pentru ci, fie pentru catîr şi se porni din nou la 
drum. Două zile mai tîrziu, în dricul amiezii, mul-
ţumită hărniciei catîrului său, ajunse în oraşul 
sfînt, Ierusalim. Acolo descăleca de pe catîr, se 
odihni, lăsă catîrul să se odihnească, îşi scoase ceva 
din sacul cu merinde şi mîncă ; o dată acestea 
săvîrşite, îşi puse sacul sub cap, pe pămînt, după 
ce întinse covorul mare de mătase, şi adormi, gîn-
dindu-se mereu, cu mînie la purtarea fratelui său 
faţă de el. 

A doua zi, în zori, urcă din nou în şa, şi nu con-
teni de astă dată cu drumul în pas voinicesc pînă 
ce ajunse în oraşul Alep. Acolo trase în gazdă la 
unul din hanurile din oraş, şi petrecu trei zile în 
deplină tihnă, odihnindu-se şi lăsîndu-şi catîrul 
să se odihnească ; apoi, după ce trase pînă în 
adîncurile pieptului aerul plăcut din Alep, se gîndi 
să plece. în acest scop, încalecă clin nou pe catîr, 
după ce îşi cumpără din acele dulciuri minunate, 
pe care le ştiu găti atît de bine la Alep, şi sînt 
umplute cu fistic şi migdale şi au deasupra o 
crustă de zahăr, şi tot felul de bunătăţi pe care le 
preţuia mult încă din copilărie. 

Şi lăsă catîrul să meargă în voia lui, căci, odată 
ieşit din Alep, nu mai ştiu pe unde se află. Şi 
merse zi şi noapte, atît de bine, încît, într-o seară, 
în amurg, ajunse în oraşul Bassra ; dar nici măcar 
nu ştia că acest oraş ar fi Bassra. Căci nu află nu-
mele oraşului decît odată ajuns la han, unde îl lă-
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muriră alţii. Coborî atunci de pe catîr, îl despo-' 
vară de covoare, de merinde şi desagă, şi—1 însăr-
cina pe portarul hanului să i-1 plimbe niţel ca să 
nu răcească dacă s-ar odihni de îndată. Cit despre 
Nureddin îşi întinse covorul şi se aşeză să se odih-
nească. 

Portarul hanului luă deci catîrul de căpăstru şi 
porni să-1 plimbe. Ci se nimeri că tocmai în clipa 
aceea vizirul din Bassra şedea la fereastra pala-
tului său şi privea pe stradă. Zări deci frumosul 
catîr de culoarea sturzului, îi văzu şaua şi hamu-
rile strălucitoare, de mare preţ, şi se gîndi că tre-
buie neapărat să fie al vreunui vizir străin, sau 
chiar al vreunui rege. Aşadar începu să-1 pri-
vească mai cu luare-aminte şi fu cuprins de mare 
uimire ; apoi dădu poruncă unuia dintre tinerii 
săi sclavi să i-1 aducă numaidecît pe portarul care 
plimba catîrul. Şi sclavul dete fuga să-1 caute pe 
portar şi îl aduse dinaintea vizirului. Portarul păşi 
înainte şi sărută pămîntul din faţa mîinilor vizi-
rului, care era un om foarte bătrân şi tare vrednic 
de cinstire. Şi vizirul îl întrebă pe portar : 

— Cine-i stăpânul acestui catîr, şi care-i rangul 
lui? 

Portarul răspunse : 
— O, mărite domn, stăpînul acestui catîr este 

un tînăr cu adevărat nespus de frumos şi foarte 
atrăgător, îmbrăcat strălucitor, ca un fiu de ceva 
mare negustor ; toată înfăţişarea lui stîrneşte ad-
miraţie. 

La aceste vorbe ale portarului, vizirul se ridică, 
încalecă pe cal, şi merse în grabă mare la han, şi 
intră în curte. La vederea vizirului, Nureddin se 
sculă în picioare, alergă în întâmpinarea lui şi îl 
ajută să coboare de pe cal. Vizirul făcu salutul de 
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cuviinţă, şi Nureddin i-1 întoarse, şi-1 primi cu 
multă căldură ; şi vizirul şezu lingă el şi-i spuse : 

— Fiul meu, de unde vii şi pentru ce te afli la 
Bassra ? 

Şi Nureddin îi răspunse : 
— Mărite domn, vin de la Cairo, care este ora-

şul meu şi unde m-am născut. Tatăl meu a fost 
vizirul sultanului Egiptului, dar a murit ca să 
meargă întru îndurarea lui Allah ! 

Apoi Nureddin îi istorisi vizirului toată poves-
tea, de la început pînă la sfârşit. Şi adăugă : 

— Dar am luat hotărîrea nestrămutată să nu 
mă mai întorc niciodată în Egipt, pînă cînd nu voi 
fi călătorit mai întîi pretutindeni şi nu voi fi cu-
treierat toate oraşele şi toate ţinuturile ! 

La cuvintele lui Nureddin, vizirul spuse : 
— Copilul meu, nu da urmare acestor gînduri 

nefericite de a călători mereu, căci ele te vor duce 
la pierzanie. Călătoria, ştii tu, în ţări străine este 
prăpădul şi sfîrşitul sfîrşiturilor. Ascultă-mi sfa-
tul, copilul meu, căci tare mă tem pentru tine de 
întîmplările nenorocite ale vieţii şi ale timpului ! 

Apoi vizirul porunci sclavilor să scoată şaua de 
pe catâr şi să desfacă mătăsurile şi covoarele ; şi-1 
luă pe Nureddin la el acasă, şi-i dădu o încăpere, 
şi-1 lăsă să se odihnească, după ce-i puse la înde-
mînă toate cele de oare, ar fi avut nevoie. 

Nureddin rămase astfel cîtăva vreme la vizir j 
şi vizirul îl vedea în toate zilele, şi îl copleşea cu 
bunăvoinţa lui şi cu favoruri. Şi sfîrşi prin a-1 
iubi nespus pe Nureddin, şi în aşa măsură încît 
într-o zi îi spuse : 

— Copilul meu, iată-mă ajuns la adînci bătrâ-
neţe şi n-am avut nici un copil de parte bărbă-
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teaseă. Dar Aallah m-a învrednicit cu o fată, care 
într-adevăr este deopotrivă cu tine în frumuseţe 
şi în dcsăvîrşire ; şi pînă acum i-am respins pe 
toţi acei care mi-au cerut-o în căsătorie. Dar acum 
pe tine te iubesc din inimă, atît de mult, încît vin 
să te întreb dacă te învoieşti s-o primeşti pe fiica 
mea ca pe o sclavă în slujba ta ! Doresc cu tărie 
să fii soţul fiicei mele. Dacă primeşti, voi urca 
numaidecît la sultan şi-i voi spune că eşti nepotul 
meu de curînd sosit din Egipt, şi că vii la Bassr9 
anume ca să-mi ceri fiica în căsătorie. Şi sultanul, 
la rugămintea mea, te va primi în locul meu, ca 
vizir. Căci acum. sînt tare bătrîn şi am nevoie de 
odihnă. Şi va fi o mare plăcere pentru mine cînd 
mă voi întoarce la casa mea, spre a nu o mai pă-
răsi niciodată. 

La propunerea vizirului, Nureddin tăcu şi îşi 
plecă ochii ; apoi zise : 

— Ascult şi mă supun ! 
Atunci vizirul, în culmea bucuriei, porunci nu-

maidecît sclavilor să pregătească ospăţul, să împo-
dobească şi să lumineze sala de primire, cea mai 
mare, aceea menită anume celor mai mari dintre 
emiri. 

Apoi îşi adună prietenii, şi-i pofti pe toţi mai-
marii împărăţiei şi pe toţi negustorii de seamă din 
Bassra ; şi toţi veniră să se înfăţişeze înaintea mîi-
nilor sale. Atunci vizirul, spre a-i lămuri asupra 
alegerii pe care a făcut-o, a lui Nureddin, dîndu-i 
precădere faţă de ceilalţi, le spuse : 

— Aveam un frate oare era vizir la curtea 
Egiptului, şi Aliaţi 1-a învrednicit cu doi fii, aşa 
cum, voi o ştiţi, m-a învrednicit pe mine cu o fată. 
Ci înainte de a muri, fratele meu a stăruit mult 
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pe lîngă mine să-mi mări t fata cu imul dintre fiii 
săi, şi eu i-am făgăduit. Şi tocmai iată-1 în faţa 
voastră pe acest tînăr, care este unul dintre cei 
doi fii ai fratelui meu, vizirul. Şi a venit aici în 
acest scop. Şi eu doresc mult să-i scriu contractul 
cu fiica mea, ca să rămînă împreună cu ea la mine. 

Atunci răspunseră cu toţii : 
— Da, desigur ! Ceea ce faci vom ţine pe creş-

tetul capetelor noastre ! 
Şi atunci toţi cei poftiţi luară parte la mintă , 

băură tot felul de vinuri şi mîncară nespus de 
multe prăjituri şî dulceţuri ; apoi, după ce stropiră 
sălile cu apă de roze, după datină, îşi luară rămas 
bun de la vizir şi de la Nureddin. 

Atunci vizirul porunci tinerilor săi sclavi şă-1 
petreacă pe Nureddin la hammam şi să-i pregă-
tească o baie minunată . Şi vizirul îi dădu una din 
cele mai frumoase mantii dintre ale sale ; apoi îi 
trimise ştergări, ligheane de aramă pentru baie, 
căţuie de ars parfumuri şi mirodenii şi toate ce-
lelalte de trebuinţă . Şi Nureddin făcu baie, şi ieşi 
din hammam, după ce îmbrăcă cea mai frumoasă 
mantie nouă, şi se făcu tot aşa de frumos ca luna 
plină în cea mai senină dintre nopţi. Apoi Nured-
din încalecă pe catirul său de culoarea sturzului, 
şi merse la palatul vizirului, trecînd pe străzile 
oraşului, unde tot norodul îl admiră şi scoase stri-
găte de uimire la vederea frumuseţii lui şi a crea-
ţiei lui Aallah. El coborî de pe catîr, intră în casa 
vizirului şi îi sărută mîna. Atunci vizirul... 

Dar în clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivin-
du-se dimineaţa, şi discretă, cum ora de felul ei, nu voi 
nici într-un chip să vorbească mai departe în noaptea 
aceea. 
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Dar cînd se lăsa a douăzecea noapte 

Şahrazada urmă: 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că vizirul se ri-
dică atunci în picioare, îl primi cu bucurie mare 
pe frumosul Nureddin şi îi spuse : 

— Du-te, fiul meu, dă fuga şi intră la soţia ta, 
şi fii fericit ! Şi mîine voi urca împreună cu tine 
la sultan. Şi acum nu-mi mai rămîne decît să cer 
pentru tine de la AUah toate favorurile şi toate 
darurile sale. 

Atunci Nureddin mai sărută o dată mîna vizi-
rului, socrul său, şi intră în iatacul fecioarei. .Şi se 
întâmplă ceea ce se întâmplă ! 

Iată în ce-1 priveşte pe Nureddin ! 
Cît despre fratele său Şamseddin, la Cairo... 

iată. Cînd sfîrşi călătoria în care îl însoţi pe sul-
tanul Egiptului, mergînd către Piramide' şi de 
acolo auirea, se întoarse acasă..Şi rămase tare ne-
liniştit că nu-1 află pe fratele său Nureddin. Ceru 
veşti despre el de la slujitori, care îi răspunseră : 
• — Cînd ai plecat cu sultanul, în chiar aceeaşi 

zi, stăpînul nostru Nureddin urcă pe catîrul său 
înhămat ca pentru zilele de paradă, şi ne zise : 
„Eu plec spre Kaliubia şi voi rămîne acolo o zi sau 
două, căci simt că mi s-a strîns pieptul şi am ne-
voie de puţin aer. Dar nimeni să nu mă urmeze !" 
Şi din ziua aceea pînă astăzi, n-am mai primit nici 
o ştire de la el. 

Atunci Şamseddin rămase tare mîhnit de lipsa 
fratelui său, şi mîhnirea lui crescu din zi în zi, şi 
el sfîrşi prin a simţi cea mai amarnică strîngere 
în piept. Şi se gîndi : „Desigur că nu este altă pri-
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cină a plecării lui decît vorbele aspre ce i le-am 
grăit în ajunul călătoriei mele cu sultanul. Şi 
poate că tocmai asta 1-a împins să fugă de mine. 
De aceea trebuie să îndrept greşelile săvîrşite 
faţă de acest frate bun şi să trimit în căutarea lui." 

Şi Şamiseddin urcă numaidecît la sultan şi-i 
împărtăşi din fir în păr cum stau lucrurile. Şi 
sultanul porunci să fie scrise răvaşe sigilate cu 
pecetea lui, şi le trimise prin soli călare în toate 
părţile, la toţi locţiitorii săi, în toate ţinuturile, 
grăindu-le, în aceste răvaşe, că Nureddin dispă-. 
ruse şi că trebuia căutat pretutindeni. 

Dar, la cîtăva vreme după aceea, se întoarseră 
toţi solii fără de ispravă, căci nici unul nu mer-
sese la Bassra, unde se afla Nureddin. Atunci 
Şamseddin se jelui îndelung şi îşi zise : „Toate 
aceste sînt din vina mea ! Şi asta nu s-a întîmplat 
decît din pricina lipsei mele de înţelepciune şi de 
măsură !" 

Dar, cum orice lucru are un sfîrşit, Şamseddin 
se resemna în cele din urmă şi, după cîtva timp, 
se logodi cu fiica unuia dintre marii negustori din 
Cairo, făcu contractul de căsătorie şi se cunună cu 
ea. Şi se întâmplă ceea ce se întâmplă ! 

Ci se potrivi că tocmai noaptea intrării lui Şam-
seddin în camera nupţială era chiar aceea a pă-
trunderii lui Nureddin, la Bassra, în camera soţiei 
lui, fiica vizirului. Allah îngădui această potrivire 
a căsătoriei celor doi fraţi în aceeaşi noapte, ca să 
vădească mai bine că el este stăpînul destinului 
făpturilor sale ! 

Mai mult chiar, totul se petrecu aşa cum potri-
viseră fraţii înaintea sfadei lor, adică cele două 
soţii rămaseră însărcinate în aceeaşi noapte şi 
născură în aceaşi zi şi în acelaşi ceas : nevasta lui 
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Şamseddin, vizirul Egiptului, născu o fetiţă cum 
nu mai era o a doua ca frumuseţe în tot Egiptul, şi 
nevasta lui Nureddin, la Bassra, aduse pe lume 
un fiu cum nu mai era un al doilea ca frumuseţe 
în toată lumea din acea vreme ! Aşa cum zîoe 
poetul: 

Copilul! Drăgălaş şi fin că-ntrece toate ! ' " 
Şi boiul lui! îţi vine dor să-i bei din gură ! ' 
Din gura-i, şi să uiţi paharul ce-ţi umplură, 
Sau cupa care peste margini plinu-şi scoale l, 

Bea de pe buzele-i, şi setea îţi alină 
Din frăgezimea feţei lui ! O apă clară ' 
I-s ochii l Cată-n ei şi lasă fainul dară . 
Cu-aromă, roşul şi-ameţeala lui divină ! 

Şi Frumuseţea, stînd alături, ca surată, 
Şi-ar apleca sfioasă capul! Şi, fireşte, 
De-o-ntrebi: „Ceva asemeni ai văzut ? Gîndeşte la 

„Cu el asemeni ? ar răspunde. Niciodată !" 

Fiul lui Nureddin a fost numit, din pricina fru-
museţii lui, Hassan Badreddin1. 

Naşterea lui prilejui mari petreceri obşeşti. Şi, 
în a şaptea zi de la naşterea lui, se dădură ospeţe 
şi petreceri într-adevăr vrednice de fiii de regi. 

Odată serbările sfîrşite, vizirul din Bassra îl 
luă pe Nureddin şi urcă împreună cu el la sultan. 
Atunci Nureddin sărută pămîntul din faţa mîini-
lor sultanului şi, fiindcă era înzestrat cu un mare 
dar al elocinţei, cu o inimă vitează şi foarte iscu-

1 Hassan: Frumosul; Badreddin: Luna plină a religiei. 
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sit în frumuseţile limbii, îi recită sultanului aceste 
versuri ale poetului : 

Naintea lui, ferind, oricare din binefăcători 
se-nclină, 

Căci pentru dînsul e iubirea acelor mai aleşi 
deplină 1 

Eu faptele îi chit, dar ele sînt fapte-atîta de 
frumoase, 

Că-n salbă trebui-vor prinse la gît şi peste haină 
scoase. 

Şi de-i sărut la orice deget doar vîrful, e că se 
cuvine : 

Nu degete sărut, ci cheia a toată facerea de bine l 

Sultanul, fermecat de aceste versuri, fu nespus 
de mărinimos în daruri cu Nureddin şi cu vizirul, 
socrul său, fără să ştie o vorbă despre căsătoria 
lui Nureddin, şi nici chiar că ar fi pe lume ; căci 
îl întrebă pe vizir, după ce îl lăudă pe Nureddin 
pentru frumoasele sale versuri : 

— Cine este oare acest tînăr frumos si înzes-
trat cu darul vorbirii ? 

Atunci vizirul îi istorisi sultanului povestea de 
la început pînă la sfîrşit, şi-i spu.se : 

— Acest tînăr este nepotul meu 1 
Şi sultanul adăugă : 

"•— Cum se face că n-am auzit încă pînă acum 
vorbindu-se de el ? 

Vizirul îi răspunse : 
— O, domnul şi stăpînul meu, trebuie să-ţi 

spun că aveam un frate, vizir la curtea din Egipt. 
La moartea sa, el lăsă doi fii, dintre care cel mare 

21 — Cartcu iM'lor o mie şi una de nopţi 261 



ajunse vizir în locul fratelui meu, în vreme ce al 
doilea, pe care îl vezi aici, veni să mă vadă, căci 
îi făgăduisem şi-i jurasem tatălui său că voi da 
fiica mea de soţie unuia dintre nepoţii mei. Şi aşa, 
de-abia sosi el aici, că-1 însurai cu fiica mea ! E 
•tînăr, după cum vezi, iar eu îmbătrânesc, sînt şi 
niţel surd, şi gândurile îmi zboară de la treburile 
împărăţiei. De aceea vin să-i cer domnului meu, 
sultanul, să binevoiască să-1 primească pe nepotul 
meu, oare îmi este totodată şi ginere, ca urmaş al 
meu la vizirat! Şi pot să te încredinţez că este cu 
adevărat vrednic să fie vizirul tău, că-i un bun 
sfetnic, rodnic în idei minunate şi foarte pricepuţi 
în meşteşugul de a cîrmui treburile obşteşti ! 

Atunci sultanul îl privi mai bine pe tânărul Nu-
reddin, rămase fermecat, şi binevoi să încuviinţeze 
sfatul bătrânului său vizir ; şi fără să mai zăbo-
vească îl numi pe Nureddin mare vizir în locul 
socrului său, şi-1 dărui cu o strălucitoare mantie 
de cinstire, cea mai frumoasă pe care putu să o' 
găsească, şi cu un catâr chiar din grajdurile sale, 
şi îi alese străjile şi curtenii. 

Nureddin sărută atunci mina sultanului şi ieşi 
cu socrul său, şi amândoi se întoarseră acasă în 
culmea bucuriei, şi merseră să-1 îmbrăţişeze pe 
noul născut, Hassan Badreddin, spunând : 

— Venirea pe lume a acestui copil ne-a adus 
fericire ! 

A doua zi, Nureddin merse la palat ca să-şi în-
deplinească înaltele lui sarcini şi, ajungând acolo, 
sărută pământul dinaintea mâinilor sultanului şi 
recită aceste două distihuri : 

Cunoşti o nouă fericire zi după zi, neîncetat, 
Şi ?B belşug te scalzi: de ciudă pizmaşul, iată, s-a 

uscat. 
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O, jie-ţi viaţa de a pururi tot un şirag de albe 
zile ! 

Iar pentru cel pizmaş rămlnă din negre tot rruii 
negre sile I 

Atunci sultanul îi îngădui Hă se aşeze pe divanul 
de vizir, şi Nureddin se aşeză, Şi începu să-şi în-
deplinească slujba şi să cirmuiască treburile zilei, 
şi să facă dreptate, oa şi cum ar fi fost vizir de 
ani îndelungaţi, şi le duse pe toate la bun sfîrşit 
atît de bine, şi toate sub ochii sultanului, încît 
sultanul rămase uimit de mintea lui ageră, de 
priceperea lui în treburile obşeşti şi de felul mi-
nunat în care făcea dreptate ; si din această pr i-
cină îl iubi şi mai mult, şi făcu diiitr-însul prie-
tenul său cel mai apropiat şi nedespărţit zi şi 
noapte. 

Cît despre Nureddin, el continuă să-şi îndepli-
nească de minune înaltele sarcini, dar, cu toate 
treburile împărăţiei nu uită nici de creşterea fiu-
lui său Hassan Badreddin. Căci Nureddin se făcea 
din zi în zi mai puternic şi mai îndrăgit de sultan, 
care îi spori numărul curtenilor, al străjilor, al 
slujitorilor şi al crainicilor. Şi Nureddin ajunue 
atît de bogat, încît putu să facă negoţ pe scară 
mare, să-şi înzestreze corăbii do negoţ, care că-
lătoreau prin lumea întreagă, să-şi clădească pa-
late, să zidească mori şi roate de apă, sâ-$l să-
dească grădini minunate şi livezi. Şl toatu arotitpa 
pînă cînd fiul său ajunse la vîrsta de patru ani. 

In acea vreme, bă trînul vizir, socrul lui Nurvtl-
din, muri ; şi Nureddin îl înmormânta cu mart' 
pompă ; şi el şi toţi mâi-marii împărăţiei îl petre-
eură la înmormântare. 

Şi de atunci încolo, Nureddin îşi închină toate 
puterile creşterii fiului său. îl încredinţa cărtu-

21* 263 



rarului cel mai încercat în legile religioase şi ci-
vile. Acel şeic venerabil veni în toate zilele să dea 
tînărului Hassan Badreddin lecţii de citit acasă şi, 
puţin cîte puţin, îi dezvălui învăţă tura Coranului, 
încît tînărul Hassan sfîrşi prin a-1 învăţa în între-
gime pe de ros t ; după aceea, bătrînul cărturar, 
timp de ani şi ani, urmă să împărtăşească învăţă-
celului său toate cunoştinţele folositoare. Şi Has-
san nu conteni să crească în frumuseţe, în graţie 
şi în desăvârşire, cum zice poetul : 

Ce băieţaş ! In strălucire-i lună, ' 
Ca ea cr'escînd. mereu în frumuseţe ! [ 
Din raza soarelui luînd juneţe, 
Pe chipu-i rumen anemone-adună l 

Distincţie fără de seamăn are ; 
Un rege-al frumuseţii ! Şi ai crede 
Că-mprumutate-i sînt, şi bine-i şede, 
Splendorile din pajişte şi floare ! 

Dar, în tot acest timp, tînărul Hassan Badreddin 
nu părăsi nici o clipă palatul tatălui său Nureddin, 
căci bă trînul - cărturar îi cerea mare băgare de 
seamă la lecţii. Dar cînd Hassan împlini al cinci-
sprezecelea an şi cînd nu mai avu nimic de învă-
ţat de la bă trînul cărturar, tatăl său, Nureddin, îl 
luă şi îi dădu o mantie, cea mai strălucitoare pe 
care o putu găsi printre mantiile sale şi îl puse să 
încalece pe un catîr, cel mai frumos dintre oatîrii 
săi şi cel mai sprinten, şi se îndreptă cu el spre 
palatul sultanului, străbătînd cu mare. pompă uli-
ţele Bassrei. Şi toţi locuitorii, la vederea tînărului 
Hassan Badreddin, scoaseră strigăte de admiraţie, 
uimiţi de frumuseţea lui, de fineţea staturii lui, 
de graţiile, de purtarea lui fermecătoare ; şi nu se 
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îm

puţeau stăpîni să nu exclame : ,,Ya, Allah ! Cît e 
de frumos ! Ce chip de lună! Fie ca Allah să-1 
ferească de deochi !" Şi aşa îl petrecu ră pînă la 
sosirea lui Badreddin şi a tatălui său la palat. 

Cît despre sultan, cînd văzu frumuseţea tînă-
rului Hassan Badreddin, rămase atît de uluit încît 
îşi pierdu răsuflarea un timp. Şi îl pofti să se 
apropie de el şi îl îndrăgi nespus ; făcu din el ale-
sul său, îl copleşi.eu daruri şi îi spuse tatălui său, 
Nureddin : 

— O, vizire, trebuie neapărat să mî-1 trimiţi 
aici în toate zilele, căci simt că nu voi mai putea 
să mă lipsesc de el ! 

Şi vizirul Nureddin se simţi tare îndatorat să-i 
răspundă : 

— Ascult şi mă supun ! 
într-acestea, atunci cînd Hassan Badreddin 

ajunse prietenul şi alesul sultanului, Nureddin, 
tatăl lui, căzu greu bolnav şi, simţind că nu va 
întîrzia mult pînă să fie chemat la Allah, îl chemă 
la sine pe fiul său Hassan, îi dădu cele din urmă 
sfaturi şi-i spuse : 

—• Află, o, fiul meu, că această lume este un lă-
caş pieritor, dar lumea viitoare este veşnică ! Şi 
aşa, înainte de a muri, vreau să-ţi dau cîteva sfa-
turi. Aşadar, ascultă-le bine şi doschide-le 
inima ta ! 

Şi Nureddin începu să-i dea lui Hassan cele mai 
bune poveţe despre cum să se poarte în tovărăşia 
semenilor şi cum să se călăuzească în viaţă. 

După oare, Nureddin îşi aduse aminte de fra-
tele său Şamseddin, vizirul din Egipt, ţara lui, de 
rudele şi de toţi prietenii lui din Cairo ; şi, la 
amintirea lor, nu se putu opri să nu plîngă că nu 
a putut să-i mai vadă o dată. Dar curînd se gîndi 
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că mai avea de dat unele poveţe fiului său Hassan, 
şi îi spuse : 

— Copilul meu, ţine bine minte cuvintele ce ţi 
le voi spune, căci acestea sînt de mare însemnă-
tate. Află aşadar că am la Cairo un frate care se 
cheamă Şamseddin ; el este unchiul tău şi, pe 
lîngă asta, este vizir în Egipt. Odinioară, ne-am 
despărţit după o mică sfadă, şi eu sînt aici la 
Bassra, fără învoirea lui. îţi voi dicta aşadar cele 
din urmă îndrumări ale mele cu privire la acea-
sta ; ia deci o hîrtie şi o pană şi scrie după cum 
îţi dictez. 

Atunci Hassan Badreddin luă o foaie de hîrtie, 
scoase cele de scris din centură, alese din toc cel 
mai bun kalam,' cel mai bine ascuţit şi îl muie în 
cîlţii îmbibaţi cu cerneală dinlăuntrul tocului ; 
apoi şezu, îndoi foaia de hîrtie pe mîna lui stingă 
şi, ţinînd kalamul cu mîna dreaptă, îi zise tatălui 
său, Nureddin : 

— O, părinte al meu, îţi ascult cuvintele ! 
Şi Nureddin începu să dicteze : ,,în numele lui 

Allah îndurătorul, cel-fără-de-margini, preami-
lostivul !..." şi continuă să-i dicteze apoi. toată po-
vestea lui, de la început pînă la sfîrşit; mai apoi, 
îi dictă data sosirii lui la Bassra, a căsătoriei cu 
fiica bătrînului vizir ;. îi dictă genealogia lui în-
treagă, înaintaşii direcţi şi indirecţi, cu numele 
lor, cu numele tatălui şi al bunicului lor, obîrşia 
lui, gradul de nobleţe personală dobîndită şi, în 
sfîrşit, tot neamul lui dinspre mamă şi dinspra 
tată. 

Apoi îi spuse : 
— Păstrează cu grijă această foaie de hîrtie. 

Şi dacă, prin puterea destinului, ţi s-ar ivi vreo 
nenorocire în viaţă, întoarce-te în ţara de obîrşie 
a tatălui tău, acolo uncie m-am născut eu, tatăl 
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tău, Nureddin, la Cairo, oraşul înfloritor ; acolo 
vei întreba unde sade unchiul tău, vizirul, care 
sade în casa noas t ră ; salută-1 din partea mea, 
ducîndu-i urarea mea de pace, şi spune-i că am 
murit, neîmpăcat că mor pe pămînt străin,- de-
parte de el, şi că înainte de a.închide ochii n-a-
veam altă dorinţă decît să-1 văd ! Iată, fiule al 
aneu, Hassan, sfaturile ce voiam să ţi le dau. Şi te 
rog fierbinte să nu le uiţi ! 

Atunci Hassan Badreddin împături cu grijă 
hîrtia, după ce o presără cu nisip, o usca şi o pe-
cetlui cu pecetea tatălui său, vizirul ; apoi o puse 
în căptuşeala turbanului, între stofă şi fes, şi o 
cusu ; dar, ca s-o ferească de umezeală, avu grijă, 
înainte de a o coase, s-o înfăşoare bine într-un pe-
tec de pînză muiată în ceară curată. 

Odată acestea făcute, el nu se mai gîndi decît 
să plîngă, sărutînd mîna tatălui său Nureddin, şi 
îndurerîndu-se la gîndul că avea să rămînă sin-
gur, încă prea de tînăr, şi să fie lipsit de vederea 
tatălui său. Şi Nureddin nu conteni să-şi povăţuie 
fiul, pe Hassan Badreddin, pînă cînd îşi dădu su-
fletul. 

Atunci Hassan Badreddin fu cuprins de mare 
jale, şi tot aşa sultanul, precum şi toţi emirii, şi 
cei mari şi cei mici. Apoi îl înmormîntară potrivit 
rangului său. 

Cît despre Hassan Badreddin, el prelungi două 
luni slujbele de jelanie ; şi, J n tot răstimpul acesta, 
nu-şi părăsi casa nici o clipă ; uită chiar să urce 
la palat şi să meargă să-1 vadă pe sultan, după 
obicei. 

Sultanul, neînţelegînd că numai durerea singură 
îl ţinea pe Hassan departe de el, socoti că Hassan 
nu-1 lua în seamă şi—1 ocolea. Şi aşa, se tulbură 
peste măsură de mînie şi, în loc să-1 numească pe 
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Hassan vizir, ca urmaş al tatălui său, Nureddin, 
numi în această dregătorie pe un altul, şi se îm-
prieteni cu un alt tînăr curtean. 

Nemulţumit numai cu atît, sultanul făcu mai 
mult. Porunci să i se sigileze şi să i se confişte 
toate bunurile, toate casele şi toate moşiile ; apoi 
porunci să-1 prindă chiar pe Hassan Badreddin şi 
să i-1 aducă în lanţuri. Şi numaidecât noul vizir 
luă cu sine pe cîţiva dintre curteni şi se îndreptă 
spre casa tînărului Hassan, care nici nu bănuia 
nenorocirea ce-1 ameninţa. 

Ci printre sclavii tineri din palat se afla un tâ-
năr mameluc care îl iubea mult pe Hassan Ba-
dreddin. Şi la auzul acestei veşti, tînărul mameluc 
alergă degrabă şi ajunse în preajma tînărului 
Hassan pe care îl află tare mîhnit, cu capul aple-
cat, cu inima îndurerată şi mereu gîndindu-se la 
răposatul său tată. Atunci îi împărtăşi ceea ce 
urma să i se întîmple. Şi Hassan îl întrebă : 

— Dar mai am măcar timp să iau ce-mi trebuie 
pentru fuga în străinătate ? 

Şi tînărul mameluc îi răspunse : 
—• Timpul ne zoreşte. Nu te mai gîndi decît să 

te salvezi pe tine, mai presus de orice. 
La aceste cuvinte, tînărul Hassan, îmbrăcat aşa 

cum era şi fără să-şi ia nimic la el, ieşi în mare 
grabă, după ce îşi ridică pulpanele mantiei peste 
cap, ca să nu fie recunoscut de nimeni. Şi se aş-
ternu la drum pînă ce se află afară din oraş. 

Cît despre locuitorii din Bassra, la vestea plă-
nuitei prinderi a tînărului Hassan Badreddin, fiul 
răposatului Nureddin, vizirul, a confiscării bunu-
rilor şi a morţii lui ca şi petrecute fură cu toţii 
nespus de mîhniţi şi începură să zică : 

— Ah, ce păcat de frumuseţea şi de făptura lui 
fermecătoare ! 
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Şi, sirăbătînd uliţele fără să fie recunoscut, t i -
marul Hassan auzi părerile de rău mărturisite şi 
strigătele acestea. Dar se grăbi şi mai tare, pînă 
cînd ursita făcu să treacă tocmai pe lingă cimitir, 
unde se afla turbeha i tatălui său. Şi intră în ci-
mitir şi, printre morminte, ajunse la turbeha tată-
lui său. Numai atunci lăsă în jos mantia cu care 
îşi acoperise capul ; intră sub bolta turbehei şi se 
hotărî să-şi petreacă noaptea acolo. 

Ci în t imp ce şedea acolo, pradă gîndurilor, văzu 
venind către el un iudeu din Bassra, care era un 
negustor bine cunoscut în tot oraşul. Acel negus-
tor iudeu venea dintr-un sat vecin şi se îndrepta 
spre oraş. Şi, trecînd pe lingă turbeha lui Nured-
din, privi înlăuntru şi îl văzu pe tînărul Hassan 
Badreddin, pe care îl recunoscu numaidecît. 
Atunci intră, se apropie respectuos de dînsul şi îi 
zise : 

— Ah ! stăpînul meu, cît de trasă şi de schim-
bată ţi-c faţa, tu care erai atît de frumos ! Sau 
ţi s-a mai adăugat vreo nenorocire de la moartea 
tatălui tău, vizirul Nureddin, pe care îl respectam, 
şi care mă iubea la rîndul său şi mă preţuia mult ? 
Fie ca Allah să-1 aibă întru îndurarea sa ! 

Dar tînărul Hassan Badreddin nu voi să-i îm-
părtăşească pricina adevărată a schimbării chipu-
lui său, şi îi răspunse : 

— După ce adormisem, astăzi după amiază, în 
patul meu; acasă, deodată, în somn, îl 'văzui pe. ră -
posatul meu tată care mi se arătă şi mă dojeni cu 
asprime pentru puţina mea grabă de a-i cerceta 
turbeha. Atunci, plin de spaimă şi de remuşcări, 
tresării din somn şi, răscolit peste măsură, alergai 

, , * Turbeha — criptă. 
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aici cu toată graba. Şi mă vezi copleşit încă de 
acel simţământ apăsător ! 

Atunci iudeul îi .zise : 
— Stăpîne al meu, iată, a trecut o bucată de 

vreme de cînd trebuia să vin să te văd ca să îţi 
vorbesc de o afacere ; dar soarta astăzi îmi este 
prielnică, de vreme ce te întâlnesc aici. Află aşa-
dar, tânărul meu domn, că vizirul, tatăl tău, cu 
care mă aflam în legături de afaceri, trimisese în 
depărtare nişte corăbii care acum se întorc încăr-
cate cu mărfuri pe numele lui. Dacă ai voi să-mi 
vinzi încărcătura acestor corăbii, eu ţi-aş da cîte 
o mie de dinari pentru fiecare încărcătură, şi ţi 
le-aş plăti cu bani gheaţă, chiar de îndată. 

Şi iudeul scoase din mantie, o pungă plină de 
aur, numără o mie de dinari şi-i întinse numai-
decît tânărului Hassan, care nu pierdu prilejul să 
primească tîrgul acesta, voit de Allah, ca să-1 
scoată din starea de grea cumpănă în care se afla. 
Apoi iudeul adăugă : 

—• Acum, stăpîne, scrie-mi această hîrtie ca 
dovadă de primire a banilor şi pune-ţi pe ea pe-
cetea ! 

Atunci Hassan Badreddil luă hîrtia ce i-o întin-
dea iudeul, apoi kalamul, pe care îl muie în căli-
mara de aramă şi scrise pe hîrtie : „Adeveresc 
cum că acela care a scris acest document este 
Hassan Badreddin, fiul vizirului Nureddin, răpo-
satul — fie • ca Allah să-1 aibă întru. îndurarea 
lui! — şi că el a vîndut iudeului cutare, fiul lui 
cutare, negustor în Bassra, încărcătura întîiei co-
răbii ce va sosi la Bassra, corabie făcînd parte 
dintre cele care au fost ale tatălui • său Nureddin ; 
şi aceasta pentru preţul de o mie de dinari, nimic 
mai mult." Apoi sigila cu pecetea lui în josul foii 
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şi i-o dădu iudeului, care plecă, după ce îl salută 
cu respect. 

Atunci Hassan începu să plîngă, gîndindu-se la 
răposatul său tată, la starea, lui din trecut şi la 
soarta lui de acum. Dar, cum se lăsase noaptea, în 
timp ce stătea astfel întins pe mormîntul tatălui 
său, i se făcu somn şi adormi în turbehă . Şi tot 
dormi pînă răsări luna ; în clipa aceea, alunecîn-
du-i capul de pe piatra monnîntului, fu silit să se 
întoarcă şi să se culce pe spate : astfel, chipul îi 
rămase scăldat din plin de razele lunii şi străluci 
în toată frumuseţea lui. 

Ci acel cimitir era un loc bîntuit de gennii cei 
buni, de gennii musulmani, credincioşi. Şi, tot din 
întîmplare, o gennia fermecătoare tocmai ieşi la 
aer în ceasul acela, sub razele lunii şi, în plimba-
rea ei, trecu pe lîngă Hassan dormind, îl văzu, 
băgă de seamă frumuseţea şi statura lui chipeşă3 

rămase nespus . de uimită şi zise : „Mărire: lui 
Allah ! ah, ce băiat frumos !. într-adevăr, m-am 
îndrăgostit de ochii lui frumoşi, căci ghicesc că 
trebuie să fie negri ! iar albul lor de un alb !..." 
Apoi îşi. zise : „Aşteptînd să se trezească o să-mi 
iau niţel zborul ca să-mi urmez plimbarea prin 
văzduh". Şi îşi luă zborul, şi urcă în, înălţimi, ca 
să se răcorească. Şi acolo, sus, în timpul zborului, 
rămase încîntată cînd întîlni în drum pe unul din-
tre prietenii ' ei, un genni de parte bărbătească, şi 
el credincios. Şi îl salută prietenos, şi el îi în-
toarse binevoitor salutul. Atunci ea îl întrebă j 

—• De unde vii, prietene ? 
Şi el răspunse : 
— De la Cairo. 
Ea întrebă iar : 
— Bunii credincioşi din Cairo oare o duc bine ? 
El îi răspunse : 
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•— Mulţămită lui Allah, o duc bine. 
Atunci ea zise : 
— Oare primi-vei tu, prietene, să vii cu mine 

ca să te minunezi de frumuseţea unui tînăr care 
doarme în cimitirul din Bassra ? 

Genniul răspunse : 
•— Sînt la porunca ta ! 
Atunci se luară de mină, coborîră împreună în 

cimitir şi se opriră dinaintea tînărului Hassan 
dormind. Şi gennia îi spuse genniului, făcîndu-i 
cu ochiul : 

— Ei! n-am avut dreptate ? 
Şi genniuli buimăcit de frumuseţea minunată

a lui Hassan Badreddin, strigă : 
— Allah ! Allah ! el nu-şi are perechea ; a fost 

creat ca să aprindă toate trupurile. Apoi se gîndi 
o clipă şi adăugă : Totuşi, surioară,, trebuie să-ţi 
spun că am văzut pe cineva pe care îl poţi asemui 
cu acest tînăr fermecător. 

Şi gennia strigă : 
— Cu neputinţă ! 
Genniul adăugă : 
— Pe Allah, am văzut! Şi anume sub cerul 

Egiptului, la Cairo ! Şi este fiica vizirului Şam-
seddin ! 

Gennia răspunse : 
> — Dar eu n-o cunosc! 

Genniul zise : 
•— Ascultă povestea ei : 

Vizirul Şamseddin, tatăl ei, are mari necazuri 
din pricina acestei copile. într-adevăr, sultanul 
Egiptului, auzind vorbindu-se printre femeile sale 
de frumuseţea nemaipomenită a fiicei vizirului, o 
ceru în căsătorie. Dar vizirul Şamseddin, care ho-
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tărîse altceva pentru fiica lui, se pomeni în mare 
încurcătură şi îi spuse sultanului : 

— O, domnul şi stăpînul meu, ai bunătatea şi 
binevoieşte a primi rugăminţile mele cele mai 
umile şi să mă ierţi pentru asta. Căci tu ştii po-
vestea sărmanului meu frate Nureddin, care era 
vizirul tău împreună cu mine. Ştii că a plecat 
într-o zi şi că n-am mai auzit vorbindunse de el. 
Şi aceasta s-a întîmplat, într-adevăr, dintr-o pri-
cină chiar de nimic ! Şi el îi istorisi sultanului 
toată pricina cu de-amănuntul. Apoi adăugă : Şi 
aşa, mai pe urmă jurai în faţa lui Allah, în ziua 
naşterii fiicei mele că, orice s-ar întîmpla, n-o voi 
mărita decît cu fiul fratelui meu Nureddin. Şi iată. 
că au trecut de atunci optsprezece ani. Dar, din 
fericire, am aflat abia acum cîteva zile că fratele 
meu Nureddin s-a căsătorit cu fiica vizirului din 
Bassra, şi că a avut de la ea un fiu. Şi aşa, fiica 
mea, născută din îmbrăţişările mele cu mama ei, 
este menită şi scrisă pe numele vărului ei, fiul 
fratelui meu Nureddin ! Cît despre tine, o, domnul 
şi stăpînul meu, tu poţi să o ai pe oricare fe-
cioară ! Egiptul este plin ! Şi se află printre ele 
unele care sînt vrednice de regi ! 

Dar, la aceste cuvinte, sultanul fu cuprins de 
mînie mare şi strigă : 

— Cum, vizir netrebnic ! eu voiam să-ţi fac 
cinstea să mă însor cu fiica ta şi să cobor pînă la 
tine, şi tu îndrăzneşti, pentru o pricină fără nici 
o noimă, să nu mi-o dai ! Fie ! Dar, pe capul 
meu ! te voi sili s-o măriţi, în pofida nasului tău, 
cu cel mai netrebnic dintre oamenii mei ! 

Ci sultanul avea un mic rîndaş la cai, slut şi 
ghebos, cu un gheb dinainte şi un gheb dinapoi. 
Sultanul îl chemă pe dată la el, porunci să fie 
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scris contractul lui de căsătorie cu fiica vizirului 
Şamseddin, în ciuda rugăminţilor fierbinţi ale ta-
tălui ; apoi îi porunci piticului ghebos să se culce 
în aceeaşi noapte cu fata. Mai mult chiar, sulta-
nul porunci să se facă o nuntă mare cu cîntăreţi 
şi cîntăreţe, cu saltimbaci şi ospeţe, cu petreceri 
şi dansuri, fără a mai socoti întrecerile vitejeşti. 

Cît despre mine, surioara mea, într-acestea, 
i-am lăsat aşa, în clipa cînd sclavii tineri ai pala-
tului îl înconjurau pe piticul cocoşat, şi îl cople-
şeau cu glume egiptene, care de care mai cara-
ghioase, şi luaseră fiecare în mînă făcliile de nuntă 
aprinse, ca să însoţească mirele. Pe mire îl lăsai 
pe oînd se pregătea să-şi facă baia la hammam, în 
mijlocul batjocurilor şi rîsetelor sclavilor tineri, 
care spuneau : „în ce ne priveşte, am alege mai 
degrabă scula unui măgar năpîrlit decît zebbul 
jalnic al- acestui ghebos !" Şi, într-adevăr, suri-
oară, e tare slut acel cocoşat, şi tare scîrnav ! 

Şi genniul, la amintirea lui, scuipă în pămînt, 
strîmbîndu^se groaznic. Apoi adăugă : 

— Oît despre fecioară, este cea mai frumoasă 
făptură pe care am văzut-o pe lume în viaţa mea. 
Te încredinţez că este încă şi mai frumoasă decît 
tînărul. Se numeşte dealtminteri Sett El-Hosn \ 
şi chiar aşa este ! Am lăsat-o plîngînd amarnic, 
departe de tatăl ei, căruia nu i s-a îngăduit să fie 
de faţă la nuntă. Ea stă cu desăvîrşire singură la 
nuntă, în mijlocul cîntăreţilor şi al dansatoarelor, 
şi netrebnicul rîndaş va ieşi nu peste mult timp 
din hammam : nu se mai aşteaptă nimic altceva 
ca să înceapă nunta ! 

1 Regina frumuseţii. 
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In clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivindu-se 
dimineaţa şi, discretă, îşi amină povestirea pe mîine, 

Şi dnd se lăsă a douăzeci şi una noapte 

Şahrazada zise I 

Mi s-a povestit, o, mărite rege, că la auzul isto-
risirii genniului care încheie zicînd : „Nu se mai 
aşteaptă decît ieşirea cocoşatului din hammam 1" 
gennia spuse : 

— Da ! dar tare mă tem, prietene, că te înşeli 
amarnic susţinînd că Sett El-Hosn este mai fru-
moasă decît tînărul. Asta nu e cu putinţă . Căci 
eu susţin cu tărie că el e eel mai frumos om din 
această vreme ! 

Dar efritul răspunse : 
-— Pe Allah ! o, surioară, te încredinţez că fe-

cioara este şi mai frumoasă. De altminteri, n-ai 
decît să vii cu mine ca s-o vezi. E lucru uşor. Ne 
vom folosi de prilej ca să-1 păgubim pe cocoşat de 
această minune de trup. Cei doi tineri sînt vred-
nici unul de altul, şi îşi seamănă într-atît, încît 
ai spune că sînt doi fraţi, sau cel puţin doi veri. 
Ce păcat ar fi ca ghebosul să apuce să se împreuna 
cu Sett El-Hosn ! 

Atunci gennia răspunse : 
— Ai dreptate, frate/ Da, să-1 purtăm pe bra-

ţele noastre pe tînărul adormit şi să-1 împreunam 
cu fecioara despre care vorbeşti. în acest fel, vom 
face un lucru bun şi, pe lîngă aceasta, vom vedea 
mai bine care este cel mai frumos dintre ei d o i ! 

Şi efritul răspunse : 

275 



— Ascult şi mă supun, căci cuvintele tale sînt 
pline de înţelepciune şi de dreptate ! Haidem ! 

Şi cu acestea, efritul îl luă pe tînărul Hassan în 
spate şi zbură urmat îndeaproape de efrita care 
îl ajuta ca să meargă mai repede ; şi amîndoi, 
astfel împovăraţi, sfîrşiră prin a ajunge la Cairo, 
cu cea mai mare iuţeală. Acolo ei se despovărară 
de frumosul Hassan şi—1 puseră jos, dormind 
mereu, pe o bancă de pe o stradă, aproape de 
curtea palatului care era plină de lume-; şi îl 
treziră. 

Hassan se trezi şi rămase uluit cînd nu se mai 
văzu întins în cimitir, pe mormântul tatălui său, 
la Bassra. Privi la dreapta. Privi la stînga. Şi toate 
îi erau necunoscute. Nu mai era acelaşi oraş,- ci un 
oraş cu totul deosebit de Bassra. Rămase atît de 
uimit, încît deschise gura să strige ; dar numai-
decît văzu în faţa lui o namilă de om cu barbă 
lungă, care îi făcu semn. cu ochiul, dîndu-i de în-
ţeles să nu strige. Şi Hassan se stăpîni. Omul (era 
chiar genniul !) îi dădu o făclie aprinsă, îl povăţui 
să se amestece. .în mulţimea de oameni care purtau 
cu toţii făclii aprinse, ca să însoţească nunta, si 
adăugă : 

— Află că sînt un genni dreptcredincios ! Eu 
te-am adus aici, în timp ce dormeai. Acest oraş 
este Cairo. Şi te-am adus aici căci îţi vreau bi-
nele, şi vreau să te ajut fără să-ţi cer nimic, numai 
din dragoste pentru faţa lui Allah şi pentru chi-
pul tău frumos ! Ia, • deci, făclia asta aprinsă, 
amestecă-te în mulţime şi du-te pînă la acel ham-
man pe care-1 vezi. Acolo vei vedea ieşind un soi 
de pitic ghebos, pe care-1 vor petrece la palat; tu 
îi vei urma ! sau, mai degrabă, vei merge alături de 
ghebos, care este mire, şi vei intra cu el în palat ; 
şi, ajuns în sala mare de petreceri, te vei aşeza 
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de-a dreapta ghebosului mire, ca şi cum ai fi unul 
de al'casei-. Şi. atunci, de fiecare dată cînd vei 
vedea ajungînd în faţa voastră a amîndorura un 
cîntăreţ, o dansatoare sau o cintăreaţă, îţi vei cu-
funda mina în buzunarul, pe care, prin grija mea, 
îl vei afla mereu plin cu aur ; şi vei lua aur cit îţi va 
încăpea în pumn, fără şovăială, şi-1 vei arunca ne-
păsător la toţi aceia ! Şi n-avea nici o teamă că 
s-ar putea cumva întîmpla să se istovească aurul : 
de asta mă voi îngriji eu ! Aşadar, vei da cîte un 
pumn de aur la toţi aceia care se vor apropia de 
tine. Şi ia-ţi o înfăţişare sigură de tine, şi nu te 
teme de nimic ! Şi încredinţează-te lui Allah, care 
te-a făurit atît de frumos, şi deopotrivă mie, care 
te iubesc ! De altminteri, tot ceea ce ţi se întîmpla 
aici, ţi se întîmpla prin voinţa şi pr in puterea lui 
Allah, preaînaltul ! 

Cu aceste cuvinte, genniul se făcu nevăzut.' 
Şi Hassan Badreddin din Bassra, la aceste cu-

vinte ale efritului, zise în sinea lui : „Ce poate 
oare să însemne toată povestea asta ? Şi oare 
despre ce serviciu pe care mi-1 face a voit să po-
menească acest efrit uluitor ?" Dar, fără să stea 
mai mult pe gînduri, merse, îşi aprinse din nou 
făclia, care se stinsese, de la făclia unuia dintre 
nuntaşi , şi ajunse la hammam chiar în clipa cînd 
ghebosul, sfîrşind cu baia, ieşea de acolo călare şi 
îmbrăcat în straie nou-nouţe. 

Atunci Hassan Badreddin din Bassra se ames-
tecă în mulţime şi se învîrti atît de bine încît 
ajunse în. fruntea alaiului, alături de ghebos. 
Atunci frumuseţea lui Hassan se arătă în mi-
nunata ei strălucire. De altminteri, Hassan era îm-
brăcat în hainele lui strălucitoare din Bassra : pe 
cap purta, drept tichie, un fes înfăşurat cu un mi-
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nunat turban de mătase, brodat tot cu aur şi argint 
şi înfăşurat după obiceiul din Bassra ; şi avea o 
mantie ţesută din mătase învrîstată cu fire de aur. 
Şi aceasta nu făcea decît să dea mai multă strălu-
cire chipului său fermecător şi frumuseţii lui. 

Aşadar, de fiecare dată cînd o cîntăreaţă sau o 
dansatoare se, desprindea din grupul muzicanţilor, 
pe calea străbătută de alai, şi se apropia de el, în 
faţa cocoşatului, numaidecît Hassan Badreddin îşi 
cufunda mina în buzunar şi, scoţînd-o plină de 
aur, arunca aurul cu amîndoi pumnii în jur, şi mai 
arunca şi în daireaua tinerei dansatoare sau a t i -
nerei cîntăreţe, şi le-o umplea, de fiecare dată ; şi 
toate astea într-un chip şi cu o graţie neîntrecute. 

Şi aşa, toate femeile, precum şi toată mulţimea, 
au fost cuprinse de cea mai mare admiraţie şi erau 
fermecate de frumuseţea şi de graţia lui. 

Alaiul sfîrşi prin a ajunge la palat. Acolo, 
curtenii îndepărtară mulţimea, şi nu lăsară să 
intre decît muzicanţii şi t rupa dansatoarelor şi a 
cîntăreţelor, în urma ghebosului. Şi nimeni altci-
neva. 

Atunci cîntăreţele şi dansatoarele, într-un sin-
gur glas, strigară la curteni şi le spuseră : 

— Pe Allah ! aveţi toată dreptatea să-i împie-
dicaţi pe bărbaţi să intre cu noi în harem, ca să 
fie de faţă la găteala miresii ! Dar ne vom îm-
potrivi şi noi cu tărie să intrăm, dacă nu-1 veţi 
lăsa să intre cu noi pe acest tînăr care ne-a co-
pleşit cu binefacerile lui ! Şi nu vom consimţi s-o 
sărbătorim pe mireasă, decît dacă va fi de faţă 
t înărul nostru prieten ! 

Şi femeile puseră stăpînire cu de-a sila pe t î-
nărul Hassan şi îl duseră cu ele. în harem, în mi j -
locul sălii celei mari. Şi aşa, el era singurul bărbat 
alături de piticul ghebos, rîndaş Ia cai, în mi j -
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locul haremului, oricît ar fi crăpat de ciudă co-
coşatul care nu putu împiedica lucrul acesta. In 
sala cea mare se strînseră toate soţiile emirilor, 
ale vizirilor şi ale curtenilor din palat. Se înşi-
rară pe două rînduri, ţinînd fiecare cîte o făclie 
mare, şi toate aveau chipul acoperit cu vălul cel 
mic de mătase albă, din pricină că erau de faţă 
şi cei doi bărbaţi. Şi Hassan şi mirele ghebos tre-
cură pr intre cele două şiruri şi merseră să se 
aşeze pe un podium înălţat, printre cele două r în-
duri de femei, care se răsfirau de la sala cea mare 
pînă la camera nupţială , de unde trebuia să iasă 
peste pu ţ in timp mireasa. 

La vederea lui Hassan Badreddin, a frumuseţii 
lui fermecătoare, a chipului său luminos, ca şi 
cornul lunii noi, de tulburare, femeilor li se tăie 
răsuflarea şi simţiră cum îşi pierd cu desăvîrşire 
capul. Şi fiecare ardea de dorinţa să-1 poată în-
lăn ţui pe acest t înăr minunat, şi să se arunce la 
pieptul lui, şi să rămînă prinsă acolo vreme de 
un an, sau o lună, sau măcar un ceas, timpul cit 
să fie îmbrăţişată şi să-1 simtă, măcar o dată, 
într-însa. 

Şi iată că deodată toate femeile nu se mai pu-
tură stăpîni şi îşi descoperiră chipul, ridicînd 
vă l u l ! Şi se arătară fără nici o sfială, uitînd că 
este de faţă cocoşatul! Şi începură toate să se 
apropie de Hassan Badreddin, ca să-1 soarbă din 
ochi mai de aproape, ca să-i spună un cuvînt sau 
două de dragoste, sau măcar să-i "facă un semn cu 
ochiul, spre a-i da de înţeles cit de mult îl doreau. 
De altminteri, dansatoarele şi cîntăreţele se în-
treceau şi acolo cu laudele, povestind despre dăr-
nicia lui Hassan şi îmboldindu-le pe stăpîne să-1 
servească cum se pricepeau mai bine. Şi stăpînele 
.ziceau : 
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— Allah ! Allah ! iată într-adevăr un t î nă r ! 
Acesta, da, poate să se culce cu Sett El-Hosn ! Ei 
sînt făcuţi unul pentru celălalt ! Dar pe blestema-
tul ăsta de cocoşat, fie ca Allah să-1 prăpădească ! 

In timp ce femeile din sală stăruiau mai de-
parte să-1 laude pe Hassan şi să-1 ocărască pe 
cocoşat, deodată cîntăreţele bă tură în instrumen-
tele lor, uşa camerei nupţiale se deschise şi mi-
reasa, Sett El-Hosn, înconjurată de eunuci şi de 
însoţitoare, îşi făcu intrarea în sala de primire. 

Sett El-Hosn, fiica vizirului Şamseddin, intră în 
•mijlocul femeilor, şi strălucea ca o hurie, iar cele-
lalte, alături de ea, nu păreau decît nişte astre 
care-i întregeau alaiul, aşa cum stelele înconjoară 
luna cînd iese de după un nor ! Era parfumată cu 
ambră, cu mosc şi cu roze ; se pieptăriase, şi părul 
ei strălucea sub mătasea care-1 acoperea ; umerii i 
se desenau minunaţi sub veşmintele bogate. Era 
într-adevăr înveşmîntată ca o regină. între altele, 
purta o rochie brodată cu aur roşu, şi pe stofă erau 
desenate chipuri de animale şi de păsări ; dar 
aceasta nu era decît rochia de deasupra ; căci ro-
chiile celelalte, de pe dedesubt, singur Allah ar fi 
în stare să le cunoască şi să le preţuiască în toată 
bogăţia lor ! La gît, purta un şirag care putea să 
preţuiască cine ştie cîte mii de dinari ! Fiecare nes-
temată care-1 alcătuia era aşa de rară încît nici u n 
om, făptură de rînd, sau însuşi regele, nu văzuse 
ceva asemănător. 

într-un cuvînt, Sett El-Hosn, mireasa, era atît 
frumoasă, pe cît este de frumoasă luna plină, în t r -a 
patrusprezecea noapte. 

Cît despre Hassan Badreddin din Bassra, şedea 
mereu, stirnind admiraţia întregului grup de femei ; 
de aceea tot către el se îndreptă şi mireasa. Se 
apropie de podium, dînd trupului mişcări nespus 
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de graţioase, la dreapta si la stingă. Atunci, de-
odată se sculă rîndaşul ghebos şi se repezi să o 
îmbrăţişeze. Dar ea îl respinse cu groază, se în-
toarse sprintenă şi, dintr-o mişcare, se aşeză în 
faţa frumosului Hassan. Şi cînd te gîndeşti că el 
îi era văr, şi că ea nu ştia, şi nici el nu-ş t ia mai 
mult decît ea ! 

La această privelişte, toate femeile ce se aflau 
de faţă începură să rîdă, mai ales cînd mireasa se 
opri în faţa frumosului Hassan, pentru care, chiar 
din acea clipă, se simţi mistuită de o patimă 
aprinsă, şi ridicînd mîinile spre cer strigă : 

— Allahumma ! fă ca acest frumos băiat să fie 
soţul meu ! Şi descotoroseşte-mă de rîndaşul 
ghebos! 

Atunci Hassan Badreddin, după povaţa genniu-
lui, îşi cufundă mîna în buzunar, o scoase plină de 
aur şi, cu pumnii, îl aruncă însoţitoarelor tinerei 
Sett El-Hosn, şi dansatoarelor, şi cîntăreţelor, care 
strigară : 

— Ah ! facă-se ca mireasa să fie a ta ! 
Şi Badreddin surise prietenos la această urare 

şi la laudele lor. 
Cit despre cocoşat, în timpul acesta fusese pă-

răsit cu dispreţ, şi şedea singur cuc, urît ca o mai-
muţă . Şi toţi cei car© se apropiau din întîmplare, 
trecînd pe lingă el, îşi stingeau făcliile, a bătaie 
de joc. Şi rămase aşa tot timpul, părăsit şi singur 
şi făcîndu-şi sînge rău. Şi toate femeile chicoteau 
privindu-1, şi-1 şfichiuiau cu glume deocheate. 
Una îi spunea : „Maimuţoiule ! tu poţi să ţi-o faci 
singur, pe uscat, şi să te împreuni cu aerul !" Alta 
îi spunea : „Uite ! tu întreg abia dacă eşti cît 
zebbul frumosului nostru stăpîn ! Iar cele-" două 
gheburi ale tale sînt croite tocmai pe măsura 
ouălor lui." A treia spunea : „Dacă ţi-ar. trage una 
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cu zebbul lui, te-ar azvîiii înapoi, la grajd, cu 
fundul înainte !" Şi rîdeau în hohote. 

Cît despre mireasă, de şapte ori în şir, şi de fie-
care dată îmbrăcată într-alt fel, făcu ocolul sâlii, 
urmată de toate femeile ; şi se oprea, după fiecare 
ocol, dinaintea lui Hassan Badreddin din Bassra. 
Şi fiecare rochie nouă era şi mai frumoasă decît 
cea dinainte, şi fiecare podoabă întrecea nespus de 
mult pe celelalte. Şi tot timpul cît mireasa înainta 
astfel încet, pas eu pas, cîntăreţele scoteau minuni 
din lăute şi îngînau cîntecele de iubire cele mai 

( nebuneşti şi mai aţîţătoare, şi dansatoarele, acom-
paniindu-se cu micile lor dairele cu clopoţei, 

, dansau ca nişte păsări ! Şi de fiecare dată Hassan 
I Badreddin nu uita să arunce aurul cu pumnii, 
j împrăştiindu-1 prin toată sala ; şi femeile se arun-
1
 (j eau asupra lui, ca să atingă ceva din mîna tînă-

j | rului. Ba unele chiar se folosiră de voia bună şi 
de aţîţarea simţurilor tuturor, de sunetele intru-

I mentelor şi de beţia cîntecului, ca să se prefacă, 
întinzîndu-se una peste alta, că se împreunează, 

| privindu-1 pe Hassan şezînd şi surîzător ! Iar co-
coşatul se uita la toate acestea tare necăjit. Şi ne-
cazul lui sporea de fiecare dată cînd vedea vreuna 

I ' dintre fetişcane cum se întorcea spre Hassan, în-
l tindea mîna şi, aplecînd-o cu iuţeală, îl.îmbia spre 

pîntecul ei ; pe alta jucîndu-şi degetul mijlociu şi 
făcîndu-i cu ochiul; pe alta, mişcîndu-şi atîţător 

' i şoldurile, răsucindu-se şi plesnindu-şi mîna 
! dreaptă deschisă peste mîna stîngă închisă ; sau 

pe alta, cu mişcări şi mai desfrînate, bătîndu-şi 
\ ' bucile cu palma şi spunînd ghebosului : „Tu vei 
I muşca din ele la vremea caiselor !" Şi toată lumea 

se topea de rîs. 
,' La sfîrşitul celui de al şaptelea ocol, nunta se 
i sfîrsi, căci ţinuse o bună parte din noapte. Aşadar, 
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cîntăreţele conteniră să-şi mai ciupească instru-
mentele, dansatoarele şi cîntăreţele din gură se 
opriră şi, împreună cu celelalte femei, trecură pe 
dinaintea lui Hassan, fie sărutîndu-i mîinile, fie 
atingîndu-i pulpana mantiei ; şi ieşi toată lumea, 
privindu-1 pe Hassan pentru coa clin urmă oară, 
ca pentru a-i spune să rămînfl acolo. $i, într-adevăr, 
nu mai rămaseră în sală decît Hassan, cocosatul şi 
mireasa cu însoţitoarele ei. Atunci însoţitoarele o 
conduseră pe mireasă la ea în cameră, îi scoaseră 
rochiile, una cîte una, rostind de fiecare dată, ca 
să îndepărteze prin deseîntec deochiul : ,,în numele 
lui Allah" ! Apoi plecară, lăsînd-o singură cu 
doica ei bătrînă , care, înainte de-a o petrece în 
camera nupţială, trebuia să aştepte ca mirele, 
ghebosul, să ajungă întîiul acolo. 

Cocosatul se sculă deci de pe podium şi, văzînd 
că lui Hassan nici prin gînd nu-i trecea să plece, 
îi zise cătrănit : 

— De fapt, tu ne-ai cinstit peste măsură cu ve-
nirea ta aici şi ne-ai copleşit cu binefacerile tale 
în noaptea asta. Dar acum, oare aştepţi să te 
izgonim ? 

Atunci Hassan, care la drept vorbind nici nu 
ştia ce să facă, răspunse ridieîndu-se : „în numele 
lui Allah !" şi ieşi. Dar abia ajunse dincolo de 
uşă, cînd îl văzu ivindu-se pe genni care îi spuse : 

— Unde pleci aşa, Badreddin ? Opreşte-te, -as-
eultă-mă bine şi urmează-mi poveţele. Chiar acum 
cocosatul a ieşit la umblătoare ; şi îl iau în grija 
mea ! Tu, între timp, du-te de grabă în camera 
nupţială şi cînd vezi intrînd pe mireasă, spune-i : 
„Eu sînt adevăratul tău soţ ! Sultanul şi tatăl tău 
nu s-au folosit de acest vicleşug decît din grijă 
pentru tine, ca să nu te deoache oamenii pizmaşi ! 
Cîte despre rîndaş, el este cel mai netrebnic dintre 
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rîndaşii noştri de la cai ; şi, ca să fie despăgubit, 
i se pregăteşte la grajd o strachină bună de lapte 
•prins, cu care să se răcorească bînd-o în sănătatea 
noastră !" Apoi o vei lua fără teamă şi, fără şo-
văială, îi vei ridica vălul şi-i vei face ceea ce-i 
vei face ! 

Şi genniul pieri. 
într-adevăr cocoşatul ajunse la umblătoare, sim-

ţind nevoia să se uşureze înainte de a intra la 
mireasă, se lăsă pe vine pe lespedea de marmură 
şi începu ! Dar numaidecît geniul se prefăcu 
într-un şobolan cumplit, ieşi din gaura umblă-
toarei şi guiţă : ,,Zik, zik !" Rîndaşul bătu din 
palme ca să-1 fugărească, strigînd : .„Hîş ! hîş !" 
Atunci şobolanul se umflă şi se prefăcu într-un 
cotoi cumplit, cu ochii, sclipind fioros, care porni 
să rniaune groaznic. Apoi, cum ghebosul îşi făcea 
mai departe treaba, cotoiul începu să se umfle şi 
se prefăcu într-un cîinc mare care latră : „Ham, 
ham !" Atunci cocoşatul se înspăimîntă şi ţ i pă : 
„Marş, javră de codoş !" Cîinele crescu, se umflă 
şi se prefăcu într-un măgar, care începu să zbiere 
în obrazul cocoşatului : „Hi-ha, hi-ha !" şi să se 
băşească cu zgomot cumplit. Şi cocoşatul, cuprins 
de spaimă, simţi cum tot pîntecele i se umple de 
cufureală, şi abia avu putere să strige : 

— ajutor, locuitori ai casei ! 
Atunci de teamă să nu-1 vadă scăpat de acolo, 

măgarul se umflă şi mai tare şi se prefăcu într-un 
bivol înfricoşător, care astupă cu desăvîrsire uşa 
umblătoarei, şi vorbi, de astâdată cu grai omenesc, 
spunînd : 

— Nenorocire ţie, cocoaşă a dosului meu ! o, tu, 
cel mai scîrnav dintre rîndaşi ! 

La aceste cuvinte, cocoşatul simţi cum îl prind 
frigurile morţii, alunecă pe lespezi, umplîndu-se 
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şi mai mult de cufutvală, pe jumătate despuiat şi 
cu dosul în sus; şi fălcile îi clănţăniră o vreme, 
apoi i se încleştării de spaimă ! Atunci bivolul 
îi mugi : 

— O, cocoşat de .smoală ! oare n-ai putut să-ţi 
afli altă femeie pe care s-o străbaţi cu scula ta 
scîrnavă, decît pe stflpînn mea ? 

Şi rîndaşul, sugrumai de spaimă, nu putu în-
găima o vorbă. Iar tfenniul îi mai zise : 

— Răspunde, ori te fac să-ţi mnnînci căratul ! 
Rîndaşul, la această ameninţare înfricoşătoare, 

rosti anevoie : 
' — Pe Allah ! nu-i de loc vina mea ! Am fost 
silit la asta ! Şi, de altminteri, o, prea puternice 
împărat al bivolilor, eu nici nu mi-aş fi putut 
închipui că fata ar avea un ibovnic printre bivoli ! 
Dar îţi jur că mă căiesc, şi vă cer iertare, lui 
Allah şi ţie ! 

Atunci genniul îi zise : 
—• îmi vei jura pe Allah că te vei supune po-

runcilor mele ! 
Şi cocoşatul se grăbi să facă jurămînt. Apoi 

genniul îi zise : 
— Vei rămîne aici toată noaptea pînă la răsă-

ritul soarelui ! Şi numai atunci vei putea pleca! 
Dar nu vei grăi nimănui nici o vorbă despre 
toate astea, că de nu, îţi voi sfărîma capul în mii 
de bucăţi. Şi să nu mai pui vreodată piciorul prin 
partea asta de palat, în harem ! Că de nu, ţi-o 
spun încă o dată, îţi voi zdrobi capul şi te voi 
azvîrli în groapa cu căcat! Apoi adăugă : Iar 
acum, te voi aşeza într-un anume fel, ca nu cumva 
să te încumeţi să te mişti de aici pînă în zori ! 

Şi bivolul îl apucă pe rîndaş cu dinţii de pi-
cioare şi-l vîrî întîi cu capul în gaura căscată a 
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gropii umblătoarei, lăsîndu-i numai picioarele 
afară. Şi-i mai spuse o dată : 

— Şi mai ales, bagă bine de seamă, să nu te 
clinteşti cumva ! 

Apoi se făcu nevăzut. 
Iată cum a fost cu ghebosul ! 
Cît despre Hassan Badreddin din Bassra, el îî 

lăsă pe ghebos şi pe efrit hărţuindu-se, pătrunse 
în iatac, de acolo în camera nupţială şi se aşeză 
în capătul ei. Şi de-abia. ajunse acolo, cînd apăru 
mireasa, sprijinită de doica ei bătrînă , care se opri 
la uşă, lăsînd-o pe Sett El-Hosn să intre singură. 
Fără să desluşească cine şedea în capătul camerei, 
bătrîna, crezu că vorbeşte, cu ghebosul, spuse : 

— Scoală-te, cutezătorule, ia-ţi soţia şi poartă-te 
vitejeşte ! Şi acuma, copiii mei, Allah fie cu voi ! 

Apoi se retrase. 
Atunci mireasa Sett El-Hosn, cu inima tare slă-

bită, înainta zicîndu-şi în sine : „Nu ! mai degrabă 
îmi dau sufletul decît să mă las în mîinile acestui 
scîrnav de rîndaş ghebos !" Dar abia făcu cîţiva 
paşi că-1 recunoscu pe minunatul Badreddin ! 
Scoase un ţipăt de fericire şi spuse : 

— O scumpul meu ! cît eşti de drăguţ că mă 
aştepţi de atîta t imp ! Eşti singur ? Ce fericire ! 
Iţi voi mărturisi că, la început, văzîndu-te aşezat 
în sala de primire, cot la cot cu spurcatul de 
ghebos, crezusem că vă însoţiserăţi amîndoi împo-
triva mea ! 

Badreddin răspunse : 
-— O, stăpîna mea, oare cum poţi vorbi aşa ? 

Cum îţi şi închipui că ghebosul ar putea să se 
atingă de tine ? Şi cum aş putea oare să mă în-
soţesc cu el împotriva ta ? 

Sett El-Hosn răspunse : 
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— Dar, în sfîrşit, care dintre voi doi este bă r -
batul meu : tu sau el ? 

Badreddin răspunse : 
— Eu, o, stăpîna mea ! Toată această masca-

radă cu ghebosul n-a fost ticluită decît ca să ne 
facă să rîdem ; şi de asemenea ca să te ferească de 
deochi, căci toate femeile din palat auziseră vor-
bindu-se de frumuseţea ta neasemuită ; şi ta tă l 
tău 1-a năimit pe acel cocoşat ca să slujească da 
pavăză împotriva deochiului ; tatăl tău 1-a răs-
plătit cu zece dinari ; de altminteri, acum coco-
şatul se află la grajd unde înfulecă pe rupte în să-
nătatea noastră un castron cu lapte prins ! 

La cuvintele lui Badreddin, Sett El-Hosn fu cu-
prinsă de o mare bucurie ; începu să surîdă dră-
gălaş şi să rîdă încă şi mai drăgălaş, apoi, deodată, 
nemaiputîndu-se stăpîni, strigă : 

— Pe Allah ! scumpul meu, ia-mă ! i a -mă ! 
Strînge-mă ! Ţintuîeşte-mă în poala ta ! 

Şi, cum Sett El-Hosn îşi scoase o parte din .veş-
minte, se ivi aproape goală în faţa lui. Şi aşa, 
zicînd aceste vorbe : „Ţintuieşte-mă în poala ta !" 
ea îşi ridică uşor rochia pînă din sus de pînteca 
şi îşi dezvălui astfel, în toată minunăţia lor coap-
sele si curul ei de iasomie. 

La această privelişte şi la vederea cu de-a mă -
nuntul a cărnii ei de hurie, Badreddin simţi cum 
dorinţa îl răscoleşte făcînd să-i tresară pruncul 
adormit ! Şi se ridică degrabă, se dezbrăcă şi sa 
descotorosi de ismenele lui largi cu nenumărate 
încreţituri ; îşi scoase punga cu cei o mie de dinari, 
pe care i-o dăduse iudeul din Bassra, şi o puse pe 
divan sub ismene ; apoi îşi scoase turbanul său 
atît de frumos, îl puse pe un scaun, luă un turban 
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uşor de noapte, care fusese adus pentru • cocoşat, 
şi nu rămase îmbrăcat decît cu cămaşa fină din 
muselină de mătase brodată cu fir de aur şi cu 
ismenele largi din mătase albastră, legate la brîu 
cu o cingătoare cu ciucuri de aur. 

Badreddin îşi desfăcu cingătoarea şi se avîntă 
spre Sett El-Hosn care îi dăruia tot t r u p u l ; şi se 
înlănţuiră ; şi Badreddin o ridică pe Sett El-Hosn 
şi o culcă în aşternut şi se prăvăli peste ea ! Se 
ghemui cu coapsele desfăcute, apucă coapsele lui 
Sett El-Hosn şi le atrase spre sine, îndepărtîndu-le 
una de alta. Şi ţinti berbecul bîrzoiat înspre ce-
tate, şi împinse voinicul împlîntîndu-1 în crăpă-
tură : şi îndată crăpătura se deschise. Şi Badreddin 
nu mai putu de fericire dîndu-şi seama că mărgă-
ritarul era nestrăpuns, şi că nici un berbec înainte 
de al său nu-1 străpunsese şi nu-1 atinsese nici 
măcar cu vîrful nasului ! Şi îşi mai dădu seama 
că acest dos binecuvîntat nu mai fusese niciodată 
călărit de vreun armăsar. 

Şi aşa în culmea bucuriei, el răpi ceea ce avea 
de răpit si se desfăta în deplină voie din dulceaţa 
acestei tinereţi. Şi, cui pe cui, berbecul izbi de 
cincisprezece ori dupăolaltă, intrînd şi ieşind ne-
întrerupt ; şi nu se simţi cîtuşi de puţin rău din 
pricina asta. 

Şi desigur, chiar din acea clipă, Sett El-Hosn 
rămase însărcinată, precum vei vedea în cele ce 
urmează, o, emir al credincioşilor ! 

Cînd Badreddin sfîrşi cu împlîntatul celui de al 
cincisprecelea stîlp, îşi zise : „Poate că deocam-
dată este de-ajuns". Şi atunci se întinse lîngă Sett 
El-Hosn, şi-i puse mîna uşurel sub cap, şi Sett 
El-Hosn, la rîndul ei, îl cuprinse cu braţele ; şi 
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arnîn"doi.f> Jnlăn(uiiă slrîns şi, înainte de-a adormi, 
îşi recitară-'aceste strofe minunate: 

Pătrundă-ţi laucca-n obiectul dragostei! N-ai 
teamă l 

Şi, cum nu esto-n slujba îndrăgostitului, ca ajutor, 
Tw sfatul gălbejitei pizme nu-l lua în seamă! 

Socoate ! îngăduitorul n-a creat mai sfîntă 
Privelişte,-aici, jos : înlănţuiţi pe patul lor 
Doi se iubesc şi numai de beţia lor se-ncîntă. 

Priveşte-i! Ca uniţi, de unul-altul, ei sînt una, 
Şi peste dînşi pururi stă al binecuvîntării har l 
Ce strînse mîini şi braţe-s perna lor de totdeauna l 

Cînd lumea vede-n juru-i două inime legate 
De pasiune-aprinsă, repede şi crunt barbar, 
încearcă să împlînte fierid rece, pe la spate. 

Tu treci de-asemenea mizerii, şi oricînd ursita 
Ţi-aduce-n. cale-o frumuseţe pe care n-o aştepţi, 
Să nu te dai în lături, ci-nfruntă dîrz ispita ! 

Pe ea, aşa cum ţi-este dat, învăluie-o-n iubire, 
Cu ea trăieşte după cum e sfatul celor înţelepţi, 
Doar cu ea singură, într-una, zilele să ţi se-nşire. 

Iată totul în ceea ce-i priveşte pe Hassan Ba-
dreddin şi pe Sett El-Hosn, fiica unchiului său ! 

Cît despre genni, el se grăbi să plece în căutarea 
genniei, tovarăşa lui, şi aniîndoi veniră să-i ad-
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mire pe cei doi tineri dormind, după ce fuseseră 
de faţă la jocul lor şi numărară loviturile de 
berbec. Apoi efritul îi zise prietenei sale, efrita : 

— Haide, surioară, vezi că am avut dreptate ! 
Apoi adăugă : Acum trebuie, la rîndul tău, să-1 
răpeşti pe tînăr şi să-1 duci în acelaşi loc de unde 
l-am luat, în cimitirul din Bassra, în turbeha ta-
tălui său, Nureddin ! Şi fă-o repede, şi eu te voi 
ajuta, căci, iată, încep să se ivească zorile; şi, 
într-adevăr, nu trebuie să fie găsit aici ! 

Atunci efrita îl ridică pe tînărul Hassan dor-
mind, îl puse pe umerii ei, îmbrăcat, aşa cum era, 
numai cu cămaşa, căci ismenele nu îl ţinuseră în 
toiul zbenguielilor, şi zbură cu el, urmată îndea-
proape de efrit. Cînd deodată, în plină călătorie 
prin văzduh, efritul o pofti trupeşte pe efrita şi 
voi să o siliiicească, aşa cum era, împovărată cu 
frumosul Hassan ; şi efrita s-ar fi lăsat de bună 
voie efritului; dar se temu să nu i se întîmple 
ceva lui Hassan. Dar, din . fericire, Allah îi veni 
într-ajutor şi trimise împotriva efritului o ceată 
de îngeri care aruncară asupra lui un stîlp de foc, 
care îl arse. Şi aşa, efrita şi Hassan fură scăpaţi 
de cumplitul efrit, care poate că i-ar fi nimicit : 
căci efritul este crîncen la împreunare. Atunci 
efrita coborî pe pămînt, chiar în locul unde se 
prăvălise efritul cu care ea s-ar fi împreunat cu 
drag, dapă n-ar fi fost acolo Hassan, căruia îi purta 
tare mult de grijă. 

Ci fusese scris de destin ca locul unde efrita avea 
să-1 coboare pe tînărul Hassan Badreddin, neîn-
drăznind să-1 ducă mai departe numai ea singură. 
să fie tare aproape de oraşul Damasc în ţara 
Şa m ' . Şi efrita îl duse pe Hassan aproape de tot 

1 Siria, sau numai oraşul Damasc. 
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de una dintre porţile-oraşului, îl aşeză uşor pa 
pămînt şi îşi luă zborul. 

In zorii zilei se deschiseră porţile oraşului, şi 
oamenii care ieşeau fură tare miraţi văzîndu-1 pe 
acel tînăr fermecător dormind, îmbrăcat numai cu 
o cămaşă, avînd pe cap în loc de turban, o scufie 
de noapte, ba mai mult şi fără ismene ! Şi îşi 
spuseră : 

— Cine ştie cît a trebuit să stea el de veghe ca 
să fie afundat acum într-un somn atît de adînc ! 

Dar alţii spuseră : 
— Allah ! Allah ! ce tînăr frumos ! Fericită şi 

plină de noroc este femeia care s-a culcat cu el 1 
Dar oare de ce este acum aşa de gol-goluţ ? 

Alţii răspunseră : 
— Poate că sărmanul t înăr a petrecut la crîşmâ 

mai mult decît se cuvenea ! Şi a băut peste mă-
sură ! Şi, întorcîndu-se seara acasă, va fi găsit 
porţile oraşului închise şi s-a hotărît să doarmă pe 
cîmp ! 

Dar în t imp ce vorbeau aşa, boarea dimineţii se 
iscă, veni să-1 dezmierde pe frumosul Hassan şi-i 
sumese cămaşa : atunci se iviră un pîntece, un 
buric, nişte coapse şi nişte pulpe, toate ca de 
cristal ! un zebb şi nişte ouă tare pe măsură. Şi 
această privelişte îi uimi pe toţi oamenii, care nu 
se mai saturau privind. 

în clipa aceea Badreddin se trezi şi se văzu în-
tins aproape de o poartă necunoscută şi înconjurat 
de toţi acei oameni; rămase tare nedumerit şi strigă: 

— Unde mă aflu .oameni buni ? Spuneţi-mi, vă 
rog ! Şi de ce v-aţi adunat aşa în jurul meu ? Ce 
s-a întîmplat ? 

Ei răspunseră : 
— In ce ne priveşte, ne-am oprit ca să te pr i-

vim, numai aşa, din plăcere ! Dar, în ce te pr i -
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veste, oare tu ştii că te afli la poarta Damascului ? 
Unde ţi-ai putut petrece noaptea, de eşti aşa des-
puiat ? .. 

Hassan răspunse : 
— Pe Allah ! oameni buni, oare ce-mi spuneţi 

voi ? Eu mi-am perecut noaptea la Cairo. Şi ziceţi 
că sînt la Damasc ? 

Atunci izbucniră cu toţii într-un rîs nemaipo-
menit, şi unul dintre ei spuse : 

— O, mîncătorule de haşiş ! 
Şi alţii spuseră : 
— Nu mai încape nici o îndoială că eşti nebun 

de-a binelea ! Ce păcat, un tînăr atît de încîntător 
să înnebunească ! 

Şi alţii spuseră : 
— Dar, în sfîrşit, cum stăm cu povestea asta 

ciudată pe care ne-o îndrugi aici ? 
Atunci Hassan Badreddin răspunse : 
— Pe Allah ! oameni buni, eu nu mint nici-

odată ! Aşadar, vă asigur şi vi-o repet că noaptea 
asta mi-am petrecut-o la Cairo, iar pe cealaltă 
la Bassra, în oraşul meu ! 

La aceste cuvinte, unul strigă : 
— Ce lucru de necrezut ! 
Un altul : 
—• Asta-i nebun ! 
Şi cîţiva începură să rîdă şi să bată din palme. 

Şi alţii ziseră : 
— într-adevăr, oare nu-i păcat de acest tînăr 

minunat că şi-a pierdut astfel mintea ! Dar e 
nebun fără de pereche ! 

Şi un altul, mai înţelept, îi spuse : 
— Haide fiul meu, vină-ţi puţin în fire. Şi nu 

mai îndruga asemenea prostii. 
Atunci Hassan spuse : 
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— Ştiu ce 7Îc- Şi chiar mai mult decît atît, 
aflaţi că a/i-noapte Ia Cairo am petrecut clipe 
nespus de plăcute, fiind mire ! 

Atunci fură.cu toţii din ce în ce mai încredin-
ţaţi de nebunia lui ; şi unul dintre ei striga 
rîzînd : 

— Vedeţi bine că sărmanul tînăr s-a însurat 
în vis ? Bună-i oare căsătoria în vis ? De cîte ori ? 
Oare era o hurie sau o curvă ? 

Dar Badreddin începea să fie tot mâi nedumerit, 
şi le strigă : 

— Ei bine, da ! era o hurie ! Şi nu m-am îm-
preunat nicidecum în vis, ci de cincisprezece ori 
între coapsele ei binecuvîntate ; şi am luat locul 
unui ghebos împuţit, şi mi-am pus chiar scufia de 
noapte menită iui, şi care iat-o aici ! Apoi se gîndi 
o clipă şi iar strigă : Dar, pe Allah ! oameni cum-
secade, unde mi-e turbanul, unde mi-s ismenele. 
unde mi-s mantia şi pantalonii ? Şi mai cu seamă 
unde mi-e punga ? 

Şi Hassan se sculă şi îşi căută hainele în jur. Şi 
toată lumea începu atunci să-si tragă cu ochiul şi 
să-şi facă semne că tînăru! era smintit de-a binelea. 

Atunci sărmanul Hassan se hotărî să intre în 
oraş, aşa caraghios cum era şi, neavînd încotro, 
fu silit să străbată străzile şi sukurile, în mijlocul 
unei gloate mari de copii şi de, oameni, care stri-
gau : „lată un nebun ! Iată un nebun !" Şi bietul 
Hassan nu ştia ce să mai facă ; clar Allah se temu ca 
acest băiat frumos nă nu fie silnicit, şi-1 făcu să 
treacă pe lîngă dugheana unui cofetar care tocmai 
atunci îşi deschisese prăvălia. Şi Hassan se năpusti 
în prăvălie şi se adăposti acolo ; şi fiindcă cofetarul 
era o namilă zdravănă, ale cărui isprăvi erau fai-
moase nevoie mare în oraş, toată lumea se temu şi 
se trase înapoi, lăsîndu-1 pe Hassan în pace. 
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Cînd cofetarul, care se numea El-Hadj Abdallah', 
îl văzu pe tînărul Hassan Badreddin, putu să-1 
creceteze pe îndelete şi rămase uimit la vederea 
frumuseţii, a farmecelor şi a daruilor cu care fu-
sese înzestrat ; şi chiar în clipa aceea dragostea îl 
năpădi inima şi-i zise tînărului Hassan : 

— O, tinere drăgălaş, spune-mi de unde vii ? 
Şi fii fără teamă ; istoriseşte-mi toată povestea ta, 
căci te iubesc încă de pe acum mai presus ca pe 
sufletul meu ! 

Atunci Hassan ji istorisi cofetarului Hadj Ab-
dallah toată povestea lui, şi aceasta de la început 
şi pînă la sfîrşit. Dar n-are nici un rost să o mai 
repetăm. 

Şi cofetarul rămase nespus de uimit, şi îi zise 
lui Hassan : 

— Tînărul şi măritul meu domn Badreddin, 
această poveste este într-adevăr de necrezut şi 
nemaipomenită. Dar, o, copilul meu ! te sfătuiesc 
să n-o mai spui la nimeni, căci e primejdios să 
faci asemenea destăinuiri. Iţi pun la îndemînă du-
gheana mea, si vei rămîne cu mine, pînă cînd 
Ăflah se va îndura să curme ponoasele de care 
eşti lovit. De altminteri eu n-am nici un copil, şi 
m-âi face tare fericit dacă te-ai învoi să mă pri-
meşti de tată ! Te voi lua de suflet, ca fiu al meu ! 

Atunci Hassan Bedreddin îi răspunse : 
— Bunule unchiaş, facă-se după dorinţa t a ! 
Numaidecît cofetarul merse la suk şi cumpără 

nişte haine scumpe, cu care se întoarse ca să-1 
îmbrace. Apoi îl duse la cadiu şi, faţă de martori, 
îl luă de suflet pe Hassan Badreddin, ca fiu 
al său. 

Şi Hassan rămase în prăvălia cofetarului, ca fiu 
al său ; şi el lua banii de la muşterii şi le vindea 
prăjiturile, borcanele cu dulceţuri, porţelanurile 
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pline cu şerbet şi faimoasele dulciuri din Damasc * 
şi învăţă în scurtă vreme măiestria cofeturilor, 
pentru care avea un dar cu totul deosebit, în 
urma învăţămintelor ce i le dăduse mama lui, 
nevasta vizirului Nureddin din Bassra, care gătea 
prăjiturile şi dulceţurile dinaintea lui pe cînd era 
copil. 

Şi frumuseţea lui Hassan, strălucitorul tîriăr din 
Bassra, fiul de suflet al cofetarului, îşi întinse 
faima peste întreg oraşul Damasc ; şi dugheana 
cofetarului El-Hadj Abdallah ajunse cofetăria cea 
mai căutată dintre toate prăvăliile cofetarilor din 
Damasc. 

Iată ce s-a întîmplat cu Hassan Badreddin ! 
Cît despre mireasa Sett-Hosn, fiica vizirului 

Şamseddin din Cairo, iată ! 
Cînd se trezi Sett El-Hosn în dimineaţa întiiei 

nopţi a nunţii, ea nu-1 află pe frumosul Hassan 
lîngă ea. Atunci îşi închipui că Hassan se dusese 
la umblătoare ! Şi se puse să-1 aştepte pînă se va 
întoarce. 

Intr-acestea, vizirul Şamseddin, tatăl ei, veni de 
o căută, ca să vadă ce face. El era tare îngrijorat, 
şi nespus de înclîrjit în sufletul său de nedrep-
tatea sultanului, care-1 silise să o mărite astfel pe 
frumoasa Sett El-Hosn, fiica lui, cu rîndaşul ghe-
bos. Şi, înainte de a intra la fiica sa, vizirul îşi 
zise : „Fără doar şi poate că am s-o ucid dacă voi 
afla că i s-a dat acelui scîrnav cocoşat !" 

Bătu deci la visa camerei nupţiale şi o strigă : 
— Sett El-Hosn ! 
Ea ii răspunse dinlăuntru : 
•— Da, tată, vin pe dată să-ţi deschid ! 
Şi, sculîndu-se degrabă, dete fuga să deschidă 

tatălui său. Şi se făcuse şi mai frumoasă ca de 
obicei, chipul ei era ca luminat, şi sufletul îi era 

23* 295 



plin de bucurie, fiindcă simţise îmbrăţişările mi-
nunate ale acelui căprior frumos ! Şi aşa, ieşi 
sprinţară în întîmpinarea tatălui ei, şi se aplecă, 
şi-i sărută mîinile. Dar tatăl, la vederea fiicei bu-
curoase, în loc de a fi mîhnită de împreunarea ei 
cu cocoşatul, strigă : 

— Ah, fată neruşinată ! Cum îndrăzneşti, să te 
înfăţişezi înaintea mea cu acest chip înveselit, 
după ce te-ai culcat cu acel scîrnav rîndaş ghebos ? 

La aceste cuvinte, Sett El-Hosn începu să s'u-
rîdă cu înţeles si zise : 

— Pe Allah ! o, tată, ajunge cu gluma ! Mi-a 
fost prea destul că am ajuns batjocura tuturor 
nuntaşilor, care glumeau pe socoteala mea, în le-
gătură cu presupusul meu soţ, acel cocoşat care 
nu făcea nici cît rosătura de unghie a frumosului 
meu iubit, ade-văratul meu bărbat de astă-noapte ! 
Ah, ce noapte ! cît a fost de plină de desfătări 
lingă preaiubitul meu ! încetează deci, tată, cu 
gluma şi nu-mi mai pomeni de cocoşatul acela ! 

La aceste cuvinte ale fiicei, vizirul se umplu de 
mînie, ochii i se învineţiră de furie şi zbieră : 

— Nenorocire ! Ce îndrugL„,ţu, oare.? Cum ! 
cutezi să spui că ghebosul nu s-a.culcat cu tine, în 
această cameră ? 

Ea răspunse : 
— Pe Allah, o, tată, ajunge cît mi-ai tot pomenit 

numele acelui cocoşat ! Fie ca Allah să-1 prăpă-
dească pe el, pe tatăl, pe mama şi toată familia 
lui ! Ştii bine că eu acum cunosc vicleşugul de 
care te-ai folosit ca să mă fereşti de deochi ! 

Şi ea îi istorisi tatălui toate amănuntele nunţii 
şi ale nopţii. Şi adăugă : 

— Ah ! cît îmi era de bine, cufundată în poala 
soţului meu preaiubit, frumosul tînăr cu purtări 
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alese, cu minunaţi ochi negri şi cu sprîncene 
arcuite ! 

La aceste cuvinte, vizirul strigă r 
— Fiica mea, oare ţi-ai pierdut minţile ? Ce 

spui tu, oare ? Şi unde-i acum tînărul acela pe 
care îl numeşti bărbatul tău ? 

Sett El-Hosn răspunse : 
— S-a dus la umblătoare ! 
Atunci vizirul, peste măsură de îngrijorat, se 

repezi afară şi dete fuga la umblătoare. Acolo dădu 
peste ghebos cu picioarele în aer, cu capul cufun-
dat adînc în gaura umblătoarei, şi neclintit aşa ! 
Şi vizirul, nespus de uluit, strigă : 

•—• Ce văd ? Nu eşti chiar tu, cocoşatule ? 
Şi mai repetă o dată întrebarea cu glas tunător. 

Dar cocoşatul nu-i răspunse, căci, mereu ţintuit 
de groază, îşi închipui că acel care-i vorbea era 
genniul... 

In clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivindu-se 
dimineaţa şi tăcu discret. 

Dar cînd se lăsă a douăzeci şi doua noapte 

Ea zise : 
•— Mi s-a povestit, o mărite rege, că Giafar urmă ast-

fel istorisirea către califul Harun Al-Raşid : 

i Cocoşatul îngrozit, gîndindu-se că acel care-i 
1 vorbea era genniul, fu împiedicat să-i răspundă 

de o spaimă cumplită. Atunci vizirul strigă furios : 
-— Răspunde-mi, ghebos blestemat, ori îţi despic 

trupul cu paloşul acesta ! 
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Atunci cocoşatul, cu capul mereu vîrît în gaură, 
îi răspunse din fund : 

— Pe Allali ! o, căpetenie a efriţilor şi a gen-
nilor, aibi milă de mine ! îţi jur că nu m-am 
clintit de aici toată noaptea, şi m-am supus po-
runcii tale ! 

La aceste cuvinte, vizirul nu mai ştiu ce să
creadă şi strigă : 

— Dar ce-mi tot îndrugi tu acolo ? Eu nu sînt 
efrit. Sînt tatăl miresei. 

Cocoşatul scoase un geamăt adînc, şi zise :. 
— Tu, tu poţi s-o ştergi de-aici ! Eu n-am nimic 

de-a face cu tine ! Şterge-o repede pînă nu se în-
toarce cumplitul efrit, răpitorul de suflete ! De 
altminteri nici nu vreau să te mai văd ; tu eşti 
pricina nenorocirii mele ; mi-ai dat de nevastă pe 
ibovnica bivolilor, măgarilor şi a efriţilor ! Bleste-
mat să fii, tu şi fiica ta, şi toţi răufăcătorii t 

Atunci vizirul îi spuse : 
— Nebune ! haide, ieşi de-aici, ca să pot în ţe-

lege puţin din ce îmi tot îndrugi ! 
Dar ghebosul răspunse : 
— Voi fi, poate, nebun, dar nu voi fi atît da 

nesocotit ca să ies de aici fără învoirea cumplitului 
efrit! Căci el m-a oprit cu străşnicie să ies din 
gaură înainte de răsăritul soarelui. Du-te aşadar 
şi lasă-mă în pace aici ! Dar spune-mi, înainte de 
a pleca, oare va mai zăbovi mult soarele pînă să 
răsară, sau nu ? 

Şi vizirul, din ce în ce mai.uluit , îi răspunse : 
— Dar ce-i cu efritul acela despre care tot vor-

beşti ? 
Atunci ghebosul îi istorisi toată povestea : ve-

nirea lui la umblătoare ea să-şi facă nevoile îna-
inte de a intra la mireasă, ară tarea efritului sub 
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felurite chipuri, de pisică, de măgar şi de bivol, 
şi, în cele din urmă , porunca dată — să nu iasă 
de acolo, şi toate cele îndurate. Apoi ghebosul 
începu să se văicărească. 

Atunci vizirul se apropie de cocoşat, îl înşfacă 
de picioare şi îl trase afară din gaură. Şi ghebosul, 
cu faţa mînjită toată, galben şi prăpădit, îi strigă
vizirului : 

—• Blestemat să fii, tu şi fiica ta, ibovnica bivo-
lilor ! 

Şi de teamă să nu vadă arătîndu-se din nou 
efritul, cocoşatul, îngrozit de moarte, o luă la fugă 
din toate puterile, urlînd şi neîndrăznind să se uite 
înapoi. Şi ajunse la palat, şi urcă la sultan şi-i 
povesti păţania lui cu efritul. 

Cît despre vizirul Şamseddin, el se întoarse ca 
nebun la fiica sa Sett El-Hosn şi-i spuse : 

— O, fiica mea, simt că îmi pierd minţile ! 
Lămureşte-mă cum stau lucrurile ! 

Atunci Sett El-Hosn spuse : 
•— Află, deci, tată, că tînărul fermecător care 

a avut cinstea nunţii toată noaptea, s-a culcat cu 
mine şi s-a bucurat de fecioria mea ; şi neîndoios 
că voi naşte un copil. Şi, ca să-ţi aduc o dovadă 
despre cele spuse, iată turbanul lui pe scaun, pan-
talonii lui pe divan şi izmenele lui în patul meu. 
Mai mult decît atît, vei afla în pantalonii lui un 
lucru care n-am putut ghici ce ar putea să fie ! 

La aceste-cuvinte, vizirul se îndreptă spre scaun, 
luă turbanul, îl privi cu luare-aminte şi îl întoarse 
pe toate feţele, apoi strigă : 

— Dar acesta-i un turban ca acelea ale vizirilor 
din Bassra şi Mossul ! 

Apoi îl desfăşură şi găsi pe tichie un plic cusut, 
pe care se grăbi să-1 ia ; scotoci apoi pantalonii, îi 
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ridică şi află acolo punga cu cei o mie de dinari 
pe care iudeul o dăduse lui Hassan Badreddin. 
în această pungă se găsea şi un .petec mic de hîrtie 
pe care erau scrise aceste cuvinte de mîna 
iudeului : „întăresc, eu cutare, negustor din Bassra, 
că i-am dat această sumă de o mie de dinari, prin 
bună înţelegere, domnului Hassan Badreddin, fiul 
vizirului Nureddin, pe care Allah să-1 aibă întru 
îndurarea lui ! pentru încărcătura întîiei corăbii 
care va trage la ţărm în Bassra !" 

La citirea acestei hîrtii, vizirul Şamseddin scoase 
un strigăt puternic şi căzu în nesimţire. Cînd îşi 
veni în fire, el se grăbi să deschidă plicul aflat în 
turban, şi numaidecît recunoscu scrisul fratelui său 
Nureddin. Şi atunci începu să plîngă şi să se jelu-
iască zicînd : „Ah ! sărmanul meu frate, sărmanul 
meu frate !" După ce se mai linişti zise : 

— Allah este atotputernic ! Apoi fiicei sale : 
Fiica mea, ştii tu numele celui căruia i te-ai dat 
astă noapte ? Acesta este nepotul meu, fiul un-
chiului tău Nureddin, este Hassan Badreddin ! Şi 
cei o mie de dinari sînt zestrea ta ! Allah să fie 
slăvit! 

Apoi recită aceste două strofe : 
Văd urmele-i din nou, şi trupul tot, îndată, 
Mi se topeşte de dorinţele aprinse ! 
Acolo-i locul fericirii celei stinse, 
Şi lacrimi curg neostoit, ca niciodată. 

Mă-ntreb şi strig, mereu făr' de răspuns : „Minerea 
Departe, rupt de el — ce viaţă e mai dură ? 
O, tu, ce suferinţe din belşug mi-ai dat, te-ndură 
Şi-ngăduie să-mi fie pe curînd înapoierea .'" 
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Apoi citi din nou cu luare-aminte istorisirea 
fratelui său ; şi află cuprinsă acolo toată povestea 
lui Nureddin şi naşterea fiului său Badreddin. Şi 
se minună nespus de mult, mai cu seamă cînd cer-
cetă cu de-amănuntul şi confruntă datele înşirate 
de fratele său, cu datele căsătoriei lui la Cairo, 
şi cu naşterea fiicei sale Sett El-Hosn. Şi află că 
aceste date se potriveau întru totul. 

El rămase atît de uimit încît se grăbi să meargă' 
să-l caute pe sultan, arătîndu-i hîrtiile. La rîndul 
lui, sultanul rămase atît de uimit, încît porunci 
scriitorilor palatului să aşteai'nă pe hîrtie această 
poveste minunată şi să o păstreze cu grijă în ar-
hiva domniei. 

Cît despre vizirul Şamseddin, el se întoarse' 
acasă la fiica sa, şi se puse să aştepte întoarcerea 
nepotului său, tînărul Hassan Badreddin. Dar sfîrşi 
prin a-şi da seama că Hassan se făcuse nevăzut, 
fără să înţeleagă din ce pricină, şi îşi zise : „Pe 
Allah ! ce întîmplare nemaipomenită ! într-adevăr, 
nu s-a mai văzut niciodată una asemănătoare !..." 

în clipa aceea a povestirii, Şahrazada văzu ivindu-se 
dimineaţa, şi discretă conteni istorisirea spre a nu-1 obosi 
eîtuşi de puţin pe sultanul Şahriar, rege al Insulelor In-
diei si Chinei • 

Dar cînd se lăsă a douăzeci si treia noapte. 

Ea zise: 
•— Mi s-a povestit, o, mărite rege, că Giafar Al-Bar-

maki, vizirul regelui Harun Al-Raşid, urmă astfel isU> 
risirea către călit: 
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Cînd vizirul Şamseddin văzu că nepotul său 
Hassan Badreddin se făcu nevăzut, îşi spuse : 
,jEste înţelept (căci lumea-i alcătuită din viaţă 
şi din moarte) să-mi iau măsurile de prevedere 
pentru ca, la întoarcerea lui, nepotul meu Hassan 
să poată vedea casa în aceeaşi stare în care a lă-
sat-o !" Aşadar vizirul Şamseddin luă o călimară, 
un kalam şi o foaie de hîrtie, şi însemnă, unul cîte 
unul, toate lucrurile şi toate mobilele din lui. 
'Astfel scrise : „Cutare dulap este aşezat în cutare 
loc, cutare perdea este în cutare loc" ; şi aşa mai 
departe... Cînd sfîrşi, sigila hîrtia, după ce o citi 
fiicei sale, Sett El-Hosn, şi o puse cu grijă la 
păstrare în sipetul cu scrisori. După aceea, adună 
turbanul, tichia, pantalonii, mantia şi punga, şi 
făcu din toate o legătură pe care o puse cu multă 
grijă sub cheie. 

Cît despre Sett El-Hosn, fiica vizirului, ea ră -
mase într-adevăr însărcinată în urma întîiei nopţi 
a nunţii ei şi, la sfîrşitul celor nouă luni pline, 
născu la soroc un copil ca luna, care semăna tată-
lui său în toate privinţele, la fel de frumos, de 
drăgălaş şi de desăvîrşit ! La naşterea lui, femeile 

, | îl spălară şi-i înnegriră ochii cu kohl ; apoi îi tă-
§ iară buricul şi -l încredinţară slujitoarelor şi doicii. 

Şi, din pricina frumuseţii lui uluitoare, îi deteră 
numele Agib l. 

Cînd minunatul Agib ajunse, zi după zi, lună 
după lună, an după-an, la vîrsta de şapte ani, vi-
zirul Şamseddin, bunicul lui, îl trimise la şcoala 
unui dascăl cu mare faimă, şi-1 dete în grijă cu 
multă căldură acelui învăţător. Şi în toate zilele, 

| * Minunatul-
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Agib, însoţit de sclavul negru Said, bunul eunuc 
al tatălui său, mergea la şcoală, ca să se întoarcă 
la amiază şi seara acasă. Şi merse aşa la şcoală 
vreme de cinci ani, pînă cînd ajunse la vîrsta de 
doisprezece ani. 

Dar în acest timp, Agib se făcuse nesuferit ce
lorlalţi copii din şcoală ; el îi bătea, îi înjura şi 
le zicea : „Care dintre voi este ca mine ? Sînt fiul 
vizirului din Egipt !" La urmă, copiii se adunară 
şi merseră să se plîngă la învăţător împotriva 
apucăturile urîte ale lui Agib. Atunci învăţătorul, 
care vedea că sfaturile date fiului vizirului erau 
zadarnice şi cum, de teama tatălui său, vizirul, 
nu voia să1 dea chiar el afară, le zise copiilor : 

. — Vă voi învăţa săi spuneţi ceva, care îl va 
împiedica deacum înainte să mai vină la şcoală. 
Aşadar, mîine, în timpul recreaţiei, adunaţivă cu 
toţii în jurul lui xA.gib şi ziceţi unii către alţii : „Pe 
Allah, haideţi să ne jucăm un joc minunat ! Dar 
nici unul nu va putea lua parte la acest joc, decît 
numai dacă va spune cu glas tare numele lui, nu
mele tatălui şi al mamei lui ! Căci acela care nu 
va putea spune numele tatălui şi al mamei sale 
va fi socotit copil din flori şi nu se va putea juca 
cu noi!" 

Şi aşa, dimineaţa, la venirea lui Agib la şcoală, 
copiii se adunară în jurul lui, se înţeleseră între 
ei, şi unul strigă : 

— Ah, pe Allah ! iată un joc minunat î Dar 
nimeni nu va putea lua parte la acest joc decît 
dacă va spune numele său, numele fatalului şi 
al mamei sale ! Haideţi ! fiecare pe rînd ! 
 Şi le trase cu ochiul. 

Atunci unul dintre copii păşi înainte şi spuse : 
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— Mă numesc Nabih ! Mama se numeşte Na
biha ! Şi tata se numeşte Izeddin ! 

Apoi un altul păşi înainte si. spuse : 
— Eu mă numesc Naghib ! Mama se numeşte 

Gamila ! Şi tata se numeşte Mustafa ! 
Apoi al treilea, şi al patrulea, şi alţii, de ase

menea, grăiră la fel. Cînd veni rîndul lui Agib,
Agib grăi plin de semeţie : 

— Eu sînt Agib ! Mama este Sett ElHosn ! Şi 
tata este Şamseddin, vizirul Egiptului ! 

Atunci copiii strigară cu toţii : 
— Nu, pe Allah ! vizirul nu este nicidecum 

tatăl tău ! 
, Şi Agib strigă furios : 

: — Allah să vă prăpădească ! Întradevăr, vi
zirul este tatăl meu ! • 

Dar copiii începură să chicotească şi să bată din 
palme şii întoarseră spatele, strigîndui : 

— Dute ! tu nu cunoşti numele tatălui tău ! 
Şamseddin nui nicidecum tatăl tău ! El este bu 
nicul tău, tatăl mamei tale ! Cît despre tatăl tău, 
numai după ce1 vei fi găsit poţi veni să te joci 
cu noi ! 

Şi copiii se împrăştiară în hohote de rîs. 
Atunci Agib simţi o strîngere în piept, şi fu 

înecat de suspine ! Dar numaidecît învăţătorul se 
apropie de el şii zise : 

— Cum, Agib, nici nu ştiai pînă acum că vizirul 
nu este nicidecum tatăl tău, ci bunicul tău, tată l 
mamii tale Sett ElHosn ! Cît despre tatăl tău, 
nici tu, nici noi, nici nimeni altul nu1 cunoaşte. 
Căci sultanul a măritato pe Sett ElHosn cu un 
rîndaş ghebos ; dar rîndaşul nu a"putut să se culce 
cu Sett ElHosn şi a povestit prin tot oraşul, că în 
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noaptea nun ţ i i genii lau închis, pe el, rindasul, 
ca să se culce ei cu Sett ElHosn. Şi tot el a mai 
povestit nişte întîmplări uluitoare cu bivoli, cu. 
măgari şi cîini, şi alte făpturi asemănătoare. Aşa
dar, Agib, nimeni nu cunoaşte numele tatălui tău ! 
Fii deci smerit înaintea lui Allah şi a tovarăşilor 
tăi, care te socotesc ca pe un copil din flori. De 
altminteri, Agib, tu eşti la fel ca un'copil vîndut 
la tîrg, care nu lar cunoaşte de loc pe tatăl său. 
încâ o dată, află că vizirul Şamseddin este numai 
bunicul tău, şi că pe tatăl tău nu1 cunoaşte n i 
meni. Fii deci mai smerit de azi înainte. 

La aceste cuvinte ale învăţătorului, micul Agib 
fugi valvîrtej acasă, la mamăsa Sett ElHosn, şi 
era atît de sugrumat de suspine că nici nu putu la 
început să îngaime ceva. Atunci mama lui se puse 
să1 mîngîie şi, văzîndu1 atît de tulburat, inima 
i se topi de milă şi—i zise : 

— Copilul meu, spune mamei tale pricina mîh
nirii ! 

Şi1 îmbrăţişa şi1 dezmierdă. Atunci micul Agib 
răspunse : 

—• Spune, mamă , cinei tatăl meu ? 
Şi, tare mirată, Sett ElHosn răspunse t 
—•' Cine să fie ? Vizirul ! 
Şi Agib îi spuse plîngînd : 
— Ah, nu ! el nui tată l meu ! Numi ascunde 

adevărul ! Vizirul este tatăl tău, îţi este tată ţie ! 
Dar nui tatăl meu ! Nu, nu ! Spunemi adevărul, 
ori de nu, îmi voi curma numaidecît viaţa cu 
pumnalul acesta ! 

• Şi micul Agib îi repetă mamei cuvintele învăţă
torului. 

Atunci, amintinduşi de vărul şi soţul ei de o 
noapte, frumoasa Sett ElHosn.începu săşi depene 
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în minte întîia noapte a nun ţii ei, şi toată frumu
seţea, şi toate farmecele minunatului Hassan 
Badreddin din Bassra! Şi, amintinduşi acestea, 
ea plînse de înduioşare şi suspină urmă toarele 
strofe : 

Aprins-a viu dorinţa. în inima-mi, şi-n urmă 
El a irtecat departe, lăsîndu-şi draga casă. 
Şi biata-mi minte dusă, cu el s-o-ntoarce-acasă î 
Răbdarea toată însă şi somnul mi se curmă l . 

M-a părăsit, şi-o dată cu el însuşi norocul ; 
Răpitu-mi-a, cu dînsul luînd, al meu repaos ! 
Lăsatu-m-a, şi lacrimi cu lacrimi s-au adaos 
Curgînd şiroaie, rîuri ce-n mări îşi află locul. 

O zi de trece numai fără dormţă-adîncă, 
O zi cînd al meu suflet de lipsa-i nu se plînge, 
Şi-odată se înalţă icoana-i, pieptu-mi strînge, 
Şi amintiri, iubire, dor mă-rhpresoară încă... 

Mereu icoana-i scumpă, cu zorii rerwiată, 
întîia e, şi-mi cade în ochi de dimineaţă ! 
Şi-aşa mereu, într-mia, căci nu mai am în viaţă
Decît un gînd, acelaşi, şi-un dor — cel de-altădată l 

Apoi ea nu făcu altceva decît să plîngă cu sus
pine. Şi Agib, văzîndo pe mama lui plîngînd, se 
puse şi el din nou pe plîns. Şi, în timp ce fiecare 
plîngea, în parte, vizirul Şamseddin, auzind ţipete 
şi suspine, intră. Şi rămase şi el tare tulburat şi 
inima îi fu cuprinsă de mare' mîhnire, văzînduşi 
copiii plîngînd, şi le spuse : 
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— Copiii mei, de ce pîîngeţi aşa ? 
Atunci Sett ElHosn îi povesti păţania micului 

Agib cu copiii de la şcoală. Şi vizirul, la auzul 
acesteia, îşi aduse aminte de toate nenorocirile 
trecute, ce se abătuseră pînă atunci asupra lui, 
asupra fratelui său Nureddin, asupra nepotului său 
Hassan Badreddin şi, în sfîrşit, asupra micului 
Agib şi, năpădit de toate aceste amintiri adunate 
laolaltă, nu se putu stăpîni să nu plîngă şi el. Şi, 
disperat, urcă la sultan, îi .povesti toată întîm
plarea, îi spuse că acea stare nu mai putea dăinui, 
pentru numele său şi numele copiilor săi, şii ceru 
încuviinţarea să plece spre ţările Răsăritului, ca 
să ajungă în oraşul Bassra, unde socotea să dea 
de urma nepotului său Hassan Badreddin. Apoi 
îi mai ceru sultanului săi scrie nişte porunci pe 
care le va lua cu el şi care îi vor îngădui, în toate 
ţările pe unde se va duce, să facă cercetările tre
buitoare, ca să1 găsească şi să1 aducă înapoi pe 
nepotul său. Apoi începu să plîngă cu amar. Şi sul
tanul îşi simţi inima înduioşată, şii scrise porun
cile ţrebuitoaie pentru toate ţările şi toate provin
ciile. Atunci vizirul se bucură nespus şii aduse 
sultanului multe mulţumiri, şi tot aşa de multe 
urări de mărire, şi se închină înaintei, sărutîncL 
pămîntul din faţa mîinilor sale ; apoi îşi luă rămas 
bun şi ieşi. Şi chiar în ceasul acela îşi făcu pregă
tirile trebuitoare de plecare ; apoi îi luă cu sine pe 
fiica sa, Sett ElHosn, pe micul Agip, şi plecă.. 

Merseră în ziua întîia, apoi în ziua a doua, şi a 
treia zi, şi aşa mai departe, către Damasc, şi în 
cele din urmă ajunseră cu bine acolo. Şi se opriră 
foarte aproape de porţi, la Midanul Hasba, şi acolo 
îşi ridicară corturile ca să se odihnească două zile, 
înainte de aşi urma drumul. Şi găsiră că 
Damascul era un oraş minunat, plin de pomi şi 

307 



de ape curgătoare, şi că era aidoma oraşului cîntat 
de poet : 

La Damasc, o zi şi-o noapte, Doamne, cit am 
petrecut 1 

S-a jurat Allah să-l facă un oraş neîntrecut. 

Noaptea-nvăluie Damascul cu aripa-i, amoros, 
Dimineaţa îşi întinde umbra de copac stufos. 

Rouă de pe crengi nu-i rouă, asta-n adevăr s-o 
crezi: 

Mărgărite-i — ce se cern cum, boare, tu le 
îmbiezi ! 

Colo, în boschet, natura după voie duce tot: 
Pasărea-şi face lectura dimineţii, cum socot. 

Apa vie-i faţa albă ce~nainte-i s-a deschis; 
Boarea, cum pasărea-i spune, scrie-ndată cu 

dichis. 

Norii albi trec pe deasupra, dar să cadă repezi fac 
Picături ce sînl cerneala răsfăţatului diac l 

Şi aşa, oamenii vizirului nu întîrziară să 
meargă să vadă oraşul, şi sukurile lui, ca să cum
pere lucrurile de care aveau nevoie şi, de ase
menea, ca săşi vîndă lucrurile aduse din Egip t ; 
şi nu uitară să meargă să se îmbăieze în vestitele 
hammamuri şi să meargă la moscheia BaniOmia
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hilor1, aşezată. în inima oraşului şi care nuşi are 
pereche în lumea întreagă. 

Cît despre Agib, şi el, însoţit de bunul eunuc 
Said, plecă să vadă oraşul. Şi eunucul mergea la 
cîţiva paşi în urma lui, şi ţinea în mină un bici în 
stare să doboare o cămilă ; căci el îi cunoştea din 
auzite pe locuitorii Damascului şi voia săi îm
piedice, cu ajutorul acestui bici, să se apropie de 
stăpînul său, frumosul Agib. Şi, întradevăr, el nu 
se înşelă de loc ; abia îl zăriră pe frumosul Agib, 
că locuitorii Damascului luară seama cît era de gra
ţios şi de fermecător, şi că era mai proaspăt decît 
briza Nordului, mai plin ele dulceaţă decît' apa 
rece pentru cerul gurii însetatului, mai de preţ 
decît sănătatea pentru bolnav; şi numaidecît toţi 
oamenii de pe uliţi, şi din case, şi din prăvălii 
începură să alerge în urma lui Agib şi a eunucului 
şi să se aţină după Agib tot timpul, fără să1 slă
bească o clipă, în ciuda biciului zdravăn al eunu
cului ; şi alţii alergau şi mai repede, îl întreceau 
pe Agib si se aşezau pe jos pe unde urma să treacă, 
spre a1 vedea mai bine şi mai pe îndelete. în 
sfîrşit, prin voinţa Destinului, Agib şi eunucul 
ajunseră ' .dinaintea dughenei unui cofetar şi, ca să 
scape de această gloată iscoditoare, se opriră. 

Ci prăvălia era chiar a lui Hassan Badreddin, 
tatăl lui Agib. Bătrînul cofetar, care îl luase de 
suflet pe Hassan, murise, şi Hassan moştenise pră
vălia. Deci în ziua aceea, Hassan se pregătea tocmai 
să facă un fel de prăjitură cu seminţe de rodie şi 
cu amestecuri din zahăr gustoase. Şi cînd îi văzu 
pe Agib şi pe sclav oprinduse, Hassan rămase fer
mecat de frumuseţea micului Agib, şi nu numai 

1 Bani-Omiahi sau Omiazi — dinastie de califi din Da
masc. 
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fermecat, dar mişcat pînă în adîncul lui, întrun 
chip dumnezeiesc, nemaisimţit vreodată de inima 
lui, şi strigă plin de iubire : 

— O, tînărul meu stăpîn, tu, care întro clipă 
miai şi cucerit inima, şi care domneşti încă de 
pe acum peste fiinţa mea lăuntrică, tu, spre care 
mă simt nespus de atras, puteavei oare sămi faci 
cinstea să intri pentru o clipă în prăvălia mea ? 
Puteavei oare sămi faci plăcerea să guşti din dul
ciurile mele, numai aşa din milă faţă de mine ? 

Şi la aceste vorbe, Hassan, fără voia lui, se trezi 
cu ochii plini de lacrimi, şi plînse mult la gîndu
rile care i se îmbulzeau în amintire, despre starea 
lui din trecut şi despre soarta lui din clipa 
de faţă. 

Cînd Agib auzi cuvintele tatălui său, îşi simţi 
şi ei inima năpădită de înduioşare, se întoarse 
spre sclav şi îi spuse : 

— Said ! Acest cofetar mia înduioşat inima, 
îmi închipui căşi va fi lăsat şi el în părăsire un 
deva, departe, un copil al său ; şi că eu îi aduc 
aminte de acel copil. Haidem aşadar să. intrăm la 
el ca săi facem plăcerea şi să gustăm din ceea ce 
vrea să ne pună înainte. Şi dacă ne vom arăta 
înduioşaţi de durerea lui, poate că AUah se va 
milostivi de noi ne va ajuta să izbîndim la 
rîndul nostru în căutarea tatălui meu ! 

La cuvintele lui Agib, eunucul Said strigă : 
— Pe AUah ! o, stăpîne, nuţi este îngăduit, ah, 

nuţi este îngăduit ! Nu i se cade nici unui fiu. de 
vizir să intre întro dugheană de cofetar din suk, 
şi mai cu seamă să mănînee aşa, faţă de toată 
lumea ! Ah, nu ! Dacă vrei să intri în prăvălie 
numai de teama acestor pierdevară şi a celorlalţi 
oameni care te urmăresc, mă pricep eu prea bine 
să te apăr şi săi îndepărtez cu biciul meu neîn
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trecut ! Dar ca să intrăm în prăvălie, ei, nu, asta 
niciodată ! 

. La cuvintele eunucului, cofetarul Hassan Badre
ddin rămase tare mîhnit şi se întoarse către eunuc 
cu ochii şi cu obrajii scăldaţi în lacrimi şii spuse : 

— O, măritule, de ce' oare nu vrei să te milosti
veşti şi sămi faci plăcerea de a intra în prăvălia 
mea ? O, tu care eşti negru ca şi castana, dar alb 
înlăuntrul tău ca şi miezul ei ! o, tu pe care teau 
slăvit toţi poeţii noştri în versuri minunate, eu pot 
săţi dezvălui taina ca să te faci tot aşa de alb şi pe 
dinafară precum eşti pe dinlăuntru ! 

. Atunci viteazul eunuc se puse pe rîs cu poftă şi 
strigă : 

— Oare chiar aşa ? Oare chiar aşa ? Poţi face 
asta ? Şi cum oare ? Pe Allah ! grăbeştete sămi 
spui ! 

Şi numaidecît Hassan Badreddin îi recită aceste 
minunate versuri de laudă a eunucilor : 

Nu-i nimeni să-i întreacă, marea politeţe, 
Şi nici purtarea, nici nobleţea- — n-are cine... 
E paznic respectat al curţilor de-alteţe l 

Haremului i-i slujitor cura nu e altul, 
Şi-atît de drăgălaş, ca îngerii, ştiu bine, 
Ca,- să-l slujească-ar coborî din cer, înaltul I 

Aceste versuri erau întradevăr atît de minunate, 
atît de potrivite cu împrejurarea şi atît de bine re 
citate, încît eunucul fu înduioşat şi nespus de mă
gulit ; şi luîndu1 de mînă pe Agib, intră cu el în 
prăvălia cofetarului. 

. Atunci Hassan Badreddin se simţi în culmea 
bucuriei şi nu mai prididi să se învîrtă în jurul lor 
spre a le da cinstirea cuvenită. Apoi luă cea mai 
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frumoasă dintre cănile lui de porţelan, o umplu 
cu seminţe de rodie, amestecate cu zahăr, cu mig
dale descojite, delicios şi cu meşteşug aromate, 
apoi puse în faţa lor cana, pe cea mai strălucitoare 
dintre tipsiile lui de aramă ornamentată şi şlefuită. 
Şi, văzîndui mîncînd cu vădită plăcere, se simţi 
foarte măgulit şi mulţumit, şi le spuse : 

— întradevăr ce mare cinste pentru mine ! Şi 
ce noroc nebănuit ! Şi facăse să vă fie plăcută la 
gust şi la mistuire ! 

Atunci micul Agib, după primele îmbucături, nu 
uită să1 poftească pe cofetar să sadă zicîndui : 

— Poţi rămîne să mănînci cu noi ! Şi Allah ne 
va răsplăti făcîndune să izbindim în căutarea 
noastră ! 

Şi Hassan Badreddin îi spuse : 
— Cum oare, o, copilul meu ! Se poate ca tu, 

aşa de tînăr să fi încercat de pe acum pierderea 
cuiva drag ? 

Şi Agib îi răspunse : 
— Chiar aşa, om bun, inima mea a şi fost încer

cată şi arsă de pierderea unei fiinţe dragi ! Şi 
această fiinţă atît de dragă nu este alta decît însuşi 
tatăl meu. Şi bunicul meu şi cu mine am ieşit din 
ţara noastră ca să pornim în căutarea lui, bă t înd 
toate ţinuturile. 

Apoi micul Agib începu să plîngă, la această 
amintire şi, la rîndul lui, Badreddin nu se putu 
stăpîni să nu ia parte la aceste suspine şi plînse. 
Şi chiar şi eunucul clătina din cap cu multă îndu
ioşare. Dar toate acestea nui împiedicară să facă 
pe dată cinste cănii dulci de rodii parfumate şi 
gătite cu atîta măiestrie. Şi mîncară pînă se satu
rară , atît era totul de gustos. 
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Dai fiindcă timpul îi zorea, Hassan nu putu să 
afle mai multe ; şi eunucul îl luă pe Agib cu el şi 
se duse ca să ajungă înapoi la corturile vizirului. 

Deabia plecă Agib, că Badreddin îşi simţi su
fletul luînduse după el si, nemaiputînd ţine piept 
dirinţei de a1 urma, îşi închise iute prăvălia si, 
fără a bănui cîtuşi de puţin că micul Agib ar fi 
copilul lui, ieşi şi grăbi pasul, mergînd pe urma 
lor, şi îi ajunse înainte de a fi ieşit pe poarta mare 
a Damascului, 

Atunci eunucul băgă de seamă că cofetarul se' 
luase după ei, se întoarse, şi îl întrebă ' : 

— De ce ne urmăreşti, o, cofetăriile ? 
Badreddin răspunse : 
— Numai fiindcă am o mică treabă de isprăvit 

afară din oraş, şi am voit să vă ajung din urmă 
ca să facem drumul împreună , şi după aceea să 
mă întorc. De altminteri plecarea voastră mia 
smuls sufletul din t rup ! 

La aceste cuvinte, eunucul fu cuprins de mînie 
mare şi strigă : 

— Iată cît de scump trebuie să plătim cana 
aceea ! Afurisita de cană aducătoare de ponoase ! 
Cofetarul ăsta vrea acum să ne întoarcă maţele 
pe dos ! Iată1 pus pe urmele noastre ori încotro 
ne am întoarce ! 

Atunci Agib se întoarse, îl văzu pe cofetar, se 
înroşi tot şi bolborosi : 

•— Said, lasă1 ! Drumul lui Allah este slobod 
pentru toţi musulmanii ! Apoi adăugă : Dar dacă va 
stărui să ne urmeze pînă la corturi, atunci vom 
şti că întradevăr se ţine de mine şi nu vom mai 
sta pe gînduii să1 izgonim ! 

Apoi Agib îşi aplecă fruntea şişi urmă calea, 
iar eunucul la cîţiva paşi îndărătul lui. 
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Cît despre Hassan, el continuă săi urmeze p in i 
la Midanul Hasba, acolo unde erau întinse cor
turile. Atunci Agib şi eunucul se întoarseră şi1 
văzură la cîţiva paşi în urma lor. Şi de astă dată» 
Agib se supără şi se temu tare ca nu cumva eu
nucul să meargă să povestesacă totul bunicului 
său : că Agib intrase în prăvălia unui cofetar şi, 
că după aceea, cofetarul îl urmărise pe Agib ! La 
gîndul acesta, care îl înspăimîntă, el luă o piatră, 
îl măsură pe Hassan cum stătea în picioare, pr i 
vindu1 neclintit cu nişte ochi luminaţi de o lucire 
ciudată ; şi Agib, gîndinduse că această flacără 
din ochii cofetarului era o flacără necurată, se î n 
furie şi mai tare, şi azvhii în el din răsputeri cu 
piatra, şi îl lovi în frunte ; apoi Agib şi eunucul 
se grăbiră spre corturi. 

Cît despre Hassan Badreddin, el căzu la pămînt 
în nesimţire şi toată faţa i se acoperi de sînge. 
Dar, din fericire, nu întîrzie săşi vină din nou în 
fire, îşi opri sîngele şi, rupînd o fîşie de pînză din 
turbanul său, se legă la frunte. Apoi începu să se 
dojenească singur spunînduşi : „La drept vorbind, 
aceastai numai din vina mea ! Mam purtat în
t run chip nesocotit închizîndumi prăvălia, şi cu 
totul nelalocul meu urmărindu1 pe acest copil 
frumos şi dîndui astfel de gîndit că laş fi u r 
mărit cu gînduri necurate ! Apoi suspină : Allah 
karim ! Ul Şi se întoarse în oraş, îşi deschise iarăşi 
prăvălia, se apucă din nou să facă prăjituri ca mai 
înainte şi să le vîndă, gîndinduse mereu cu du
rere la sărmana lui mamă de la Bassra, care îi 
dăduse, încă pe cînd era copil, primele învăţă turi 

1 Allah este darnic ! 
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în arta cofetarilor ; şi plînse şi, ca săşi aline mîh
nirea, recită în sinea lui aceste versuri : 

Nu cere dreptate Ursitei: te-aşteaptâ 
Dezamăgirea ! Ea nu va ji dreaptă. 

Cît despre vizirul Şamseddin, unchiul cofeta
rului Hassan Badreddin, la capătul oelor trei zile 
de odihnă la Damasc, porunci să se ridice tabăra 
din Midan şi, urmînduş i călătoria către Bassra, 
porni cu copilul Agib pe drumul Homsului, apoi 
spre Hama şi Alep. Şi pretutindeni nu uita să facă 
cercetări. De la Alep merse la Mardin, apoi la 
Mossul şi la Diarbckir. Şi în cele din urmă sfîrşi 
prin a ajunge în oraşul Bassra. 

De abia se odihni puţin, că se grăbi să meargă 
să se înfăţişeze la sultanul din Bassra, care numai
deeît îl pofti să intre, îl primi cu multă bunăvoinţă 
şi îl întrebă cu bunătate de pricina care îl aducea 
la Bassra. Şi Şamsddin îi istorisi toată povestea, 
şi îi zise că el era fratele fostului său vizir Nure 
ddin. Şi sultanul, la auzul numelui lui Nureddin, 
grăi : 

— Allah să1 aibă întru îndurarea lui ! Şi 
adăugă : Da, prietene, Nureddin era întradevăr 
vizirul meu şi îl iubeam mult, şi a murit, cu ade
vărat, acum cincisprezece ani ! El a lăsat, întra
devăr, un fiu Hassan Badreddin, care era alesul 
meu cel mai iubit şi care, pe neaşteptate, întro zi 
se făcu nevăzut. De atunci nam mai auzit vor
binduse de el. Dar se mai află încă aici, la Bassra, 
mama lui, soţia fratelui tău Nureddin, fiica fostului 
meu vizir, cel dinaintea lui Nureddin. 

La auzul acestei veşti, Şamseddin fu în culmea 
bucuriei şi spuse : 

— O, rege ! tare aş dori so văd pe soţia fra
telui meu ! 
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Şi regele încuviinţă. 
Numaidecît Şamseddin alergă spre casa răpo

satului său frate Nureddin, după ce află unde este 
şi drumul spre ea, şi nu zăbovi mult pînă cînd 
ajunse, gîndinduse întruna la fratele său Nured
din, mort departe de el, întristat de gîndul de a 
nu1 mai fi putut îmbrăţişa ! Şi plînse, şi recită 
aceste versuri : 

De m-aş întoarce la sălaşul 
din nopţile de mult trecute, 

Cum aş mai pipăi în juru-i 
si cum aş săruta eu murii-i l 

Dar nu din dragostea de casă 
în suflet port o rană, furii! 

Mă arde dorul după dragul 
ce-o locuia, şi-acum pierdut e ! 

Apoi pătrunse pe o poartă mare întro curte 
largă, în fundul căreia se înălţa casa. Poarta casei 
era o minune de granit şi de arcade, împletită 
cu lespezi de marmură de toate culorile. La teme
lia porţii, pe o lespede strălucitoare, găsi numele 
lui Nureddin, fratele său, săpat cu litere de aur. 
Se închină, sărută numele, rămase tare înduioşat 
şi plînse, recitind aceste strofe : 

In orice zi, cu zorii, cer veste despre tine 
La soarele ce urcă. Şi cer, în orice noapte, 
La fulgerul ce-o clipă scînteie pe coline. 

Cînd dorm, chiar şi atuncea mă chinuie dorinţa, 
Imboldu-i simt, povara, dinţatu-i fier, dar şoapte 
Nu-mi scapă, slabe şoapte spre-a-mi spune 

suferinţa. 
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Prieten drag ! Plecarea-ţi n-o prelungi — e 
crudă !... 

Mi-e inima în cioburi de jalea lipsei tale. 
Intoarce-te, dă-7ni ziua cu har, ca să m-audă 

Şi să ne-aducă iarăşi, cum fost-am, împreună ! 
în lipsa-ţi bietu-mi suflet iubiri n-avu pe cale, 
Căci larg nu-i ca, alături, un altul drag să-ţi pună ! 

Apoi intră în casă şi străbătu toate cămările, 
pînă' cînd ajunse în iatacul unde stătea de obicei 
soţia şi fratele său, mama lui Hassan Badreddin 
din Bassra. 

Ci de cînd se făcuse nevăzut fiul său, Hassan, 
ea stătea închisă în această încăpere, plîngînd şi 
suspinînd zi şi noapte. Şi porunci să se zidească 
acolo, în mijloc, o clădire mică, boltită, închipuind 
mormîntul sărmanului ei copil, pe care îl credea 
mort de multă vreme. Acolo îşi petrecea tot timpul 
în lacrimi, şi acolo, istovită de durere, îşi răzima 
capul ei să doarmă. 

Cînd ajunse aproape de uşa încăperii, Şam
seddin auzi vocea îndurerată a soţiei fratelui său 
recitind aceste versuri : 

Mormîntule, arată-mi, pe-Allah ! de-n veci se 
şterse, 

Cu frumuseţea-i, vraja iubitului minune, 
Şi chipul bucuriei acum la tine -merse ? 

Mormîntule, desigur, boschet de desfătare 
Nu eşti, nici cer în slavă; dar cum se face, spune, 
Că văd-năuntru luna lucind şi-o creangă-n 

floare ?... 
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Atunci vizirul Şamseddin intră. O salută pe bă
trînă cu toată cinstirea şii dezvălui că este fratele 
soţului ei Nureddin. Apoi îi istorisi toată povestea, 
şi cum fiul ei Hassan dormise o noapte cu fiica sa 
Sett ElHosn, cum sa făcut nevăzut dimineaţa şi, 
în sfîrşit, cum Sett ElHosn a rămas însărcinată 
şi 1a născut pe Agib. Apoi adăugă : 

— Agib a venit cu mine. El este copilul tău, de
vreme ce este fiul fiului tău cu fiica mea. 

Văduva, care şezuse pînă în clipa aceea ca o 
femeie în mare doliu, retrasă din lume, la vestea 
că fiul ei era viu, că nepotul ei era acolo, şi că 
întradevăr în faţa ei se afla aievea cumnatul său 
Şamseddin, vizirul Egiptului, se sculă cu vioiciune 
şi se aruncă la picioarele lui, sărutînduile, şi 
recită aceste versuri în cinstea lui : 

Pe Allăh ! să se-ncarce cu da?-uri acel ce mă cată 
Cu x?estea cea mult fericită; mai bună, mai mare 
Nici nu .s-ar putea auzi — e-ntru tot minunată1. 
De vrea să primească, şi-i plac numai daruri, el are 
O inimă de despărţire adine sfîşiată ! 

Şi vizirul trimise numaidecît să1 caute pe Agib, 
care veni. Atunci bunica se ridică şi se aruncă 
plîngînd de gîtul lui Agib. Şi Şamseddin îi spuse : 

O, mamă, întradevăr, aceasta nui cîtuşi de 
puţin clipa potrivită pentru lacrimi, ci a pregă
tirilor pentru plecarea ta cu noi spre Egipt. Şi 
rînduiască Allah să ne vedem iarăşi împreună cu 
fiul tău Hassan, nepotul meu ! 

Şi bunica lui Agib răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi chiar în clipa aceea se sculă, îşi strînse cele 

trebuitoare, toate merindele şi toate slujitoarele, 
şi în curînd fu gata. 

318 



Atunci vizirul Şamseddin urcă săşi ia rămas 
bun de la sultanul din Bassra. Şi sultanul îl încărca 
cu daruri pentru el şi pentru sultanul Egiptului. 
Apoi Şamseddin, cele două femei şi Agib porniră 
la drum, însoţiţi de întregul alai. 
" Şi nu conteniră cu drumul pînă cînd ajunseră 
din nou la Damasc. Se opriră în piaţa Kanun şi îşi 
întinseră corturile. Şi vizirul spuse : 

— Vom poposi de astă dată o săptămînă în
treagă la Damasc, ca să avem timp să ne cum
părăm daruri vrednice de a fi puse la picioarele 
sultanului din Egipt. 

Şi aşa, în vreme ce vizirul nu mai prididea cu 
bogaţii negustori veniţi la corturi ca săi îmbie 
mărfurile lor, Agib îi spuse eunucului : ' 

— Baba Said, ara o poftă grozavă să mai văd 
oraşul. Haidem în sukul Damascului, să auzim 
ceva noutăţi, şi poate aflăm veşti despre ce i sa 
putut întîmpla cofetarului de la care am mîncat 
dulciurile şi căruia, drept răsplată, iam spart 
capul cu piatra, atunci cînd naveam decît să ne 
lăudăm cu ospitalitatea lui. întradevăr, noi iam 
întors binele cu răul !. 

Şi eunucul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci Agib şi eunucul ieşiră din corturi, câci 

Agib săvîrşea aceasta sub înrîurirea unui imbold 
iscat dintro neştiută dragoste de fiu. Ajunşi în 
oraş, nu conteniră să cutreiere prin sukuri pînă 
cînd ajunseră la dugheana cofetarului. 'Era ceasul 
cînd credincioşii se îndreptau spre moscheea Bani
Omiah pentru rugăciunea de dupăamiază. 

Chiar în clipa aceea, Hassan Badreddin se afla 
în prăvălie, îndeletnicinduse cu pregătirea ace
loraşi dulciuri minunate ca data trecută : seminţe 
de rodie cu migdale, zahăr şi arome cit trebuie ! 
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| Şi Agib putu în taină să1 cerceteze cu deamă
j : ,' nuntul pe cofetar, şi văzu pe fruntea lui urma lo
f viturii de la piatra pe careo aruncase. Inima i se 
j ':!j înduioşa şi mai tare şi zise : 
i : — Pace ţie ! o, cofetarule cutare ! Grija ce ţio 

; port mă împinge să vin ca să aflu veşti de la tine, 
j Nu mă recunoşti ? 
; Dar abia îl văzu, şi Hassan se simţi tulburat, 

I inima îi bătu năvalnic, capul i se aplecă spre pă
| mînt, de parcă ar fi vrui săi cadă, şi limba i se 
; lipi de cerul gurii, nemaiputmd să lege o vorbă. 
! : \ în cele din unnă îşi jidică din nou capul spre 
j băiat şi, cu o înfăţişare plină de supunere şi teamă , 
! îi recită aceste strofe : 

j Mustrări amare mă găteam să jac 
| •.; Iubitului — vitează hotărîre ! — 
I Dar l-am văzut : pornirii zăvorîre 
| ;: l-am pus, de văz şi limbă, biet, sărac... 

Tăcui şi ochii mi-i lăsai in jos 
C-atît-nainte-mi sta semeţ şi jalnic, 
Şi tot ce-n mine jremăta năvalnic 
Ceream de zor s-ascund, dar de prisos... 

i
Scrisesem pagini, tot, de-a jir-a-păr; 

O clipă însă dac-am jost alături 
Şi le-am şi azvîrlit pe ţoate-n lături 

\i ', Şi-nu-i citii nimica în răspăr. 
j Apoi adăugă : 
| — O, stăpinii mei, binevoiţi să intraţi şi gustaţi 
\ din dulciurile gătite de mine. Căci, pe AUah ! o, 
| copile binecuvîntat, de abia team văzut data t re 
1 | cută şi inima mea sa simţit atrasă spre tine ! Şi 
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mă căiesc că team urmăr i t : a fost curată nebunie 
din partea mea ! 

Dar Agib răspunse : 
— Pe Allah ! tu eşti un prieten tare primej

dios ! Pentru "o bucăţică ce neai dat să gustăm, 
erai gata să ne pierzi ! Ci acum eu nu voi intra şi 
nu voi mînca la tine, decît dacă mi te vei lega cu 
jurămînt că nu vei ieşi de loc în urma noastră şi 
nici nu ne vei urmări. Iar de nu, niciodată nu ne 
vom mai întoarce pe aici : căci află că vom petrece 
o săptămînă întreagă la Damasc, timpul în care 
bunicul meu să poată cumpăra daruri pentru 
sultan ! 

Şi Badreddin strigă : 
— Mă leg cu jurămînt fată de voi doi ! 
Atunci Agib şi eunucul intrară, şi numaidecît 

Badreddin le aşeză dinainte un vas de porţelan 
umplut cu amestecul minunat din seminţe de 
rodie. Şi Agib îi zise : 

— Vino să mănînci cu noi. Aşa poate că Allah 
ne va ajuta să izbîndim în căutările noastre ! 
• Şi Hassan fuse tare fericit, şi se aşeză în faţa 

lor. Dar, în tot acest t imp nu se putu stăpîni să 
nu1 privească stăruitor pe Agib ; şi1 privea întrun 
fel atît de neobişnuit şi atît de stăruitor, încît Agib, 
stînjenit, îi zise : 

— Pe Allah ! Ce prieten supărător, stînjenitor 
şi greoi eşti tu, omule ! Am mai avut prilejul să 
ţio spun ! Conteneşte odată dea mă mai iscodi 
aşa şi dea mă mînca din ochi ! 

La aceste cuvinte, Badreddin răspunse cu stro
fele : 

Avi pentru tine-o taină ce,-n inimă ascunsă, 
O port fără putere s-o dau cîndva pe faţă. 
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delicioasă raritate în care era neîntrecută, şi în pri
vinţa căreia îi dăduse primele îndrumări fiului său 
Badreddin, pe cînd era copil, la Bassra. 

Ea îi zise şi sclavului : 
— Poţi mînca împreună cu stăpînul tău Agib ! 
Dar eunucul făcu în sinea lui o strîmbătură 

zicînduşi : „Pe Allah ! nu mai am nici un pic de 
poftă ! Naş putea înghiţi nici măcar o îmbucă
tură !" Totuşi se aşeză lîngă Agib. 

Agib se aşeză şi el, dar îi era pîntecele ghiftuit 
cu toate bunătăţile ce ie mîncase şi le băuse în 
dugheana cofetarului. Luă totuşi o îmbucătură şi 
o gustă. Dar nu putu în nici un chip so înghită, 
întratîtera de ghiftuit. Şi de altminteri i se mai 
păru că acesteia îi lipsea puţin zahăr, deşi nu era 
adevărat. Doar că era sătul. Şi, făcînd o strîm
bătură, îi spuse bunicii : 

— Nu e tocmai bună, bunico ! 
Atunci bunica se înecă de ciudă şi strigă : 
— Cum, copilul meu, îndrăzneşti să spui că bu

catele mele nu sînt bune ! Nu ştii oare că nu este. 
în lumea întreagă altcineva care să se priceapă 
ca mine la gătitul bucatelor, prăjiturilor şi dulciu
rilor, în afară poate de tatăl tău Hassan Badreddin, 
care, de altminteri, a învăţat de la mine ? 

Dar Agib răspunse : 
— Pe Allah ! bunicuţo, amestecul tău nu e chiar 

aşa cum trebuie. Ii lipseşte niţel zahăr. Şi apoi 
deai şti ! Uite, îţi mărturisesc : de curînd am cu
noscut în suk (dar să nui spui bunicului şi mamei) 
un cofetar care nea pus dinainte acelaşi amestec. 
Dar... chiar şi numai la mirosul aromei lui, îţi sim
ţeai inima umflînduţişe de plăcere ! Cît despre 
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* gustul lui, era atît de delicios, încît ar fi stîrnif 
pofta chiar şi unuia care nu mistuie prea bine ! 
Cît despre iscusinţa ta, întradevăr, nici nu se 
poate asemui cu a celuilalt, nici pe departe, şi nici 
întrun fe.1, chiar aşa, bunicuţo ! 

La aceste cuvinte, bunica fu cuprinsă de mînie 
• mare, aruncă o privire piezişă spre eunuc, şii 
spuse... 

« 

Dar clipa aceea, Şahrazada văzu apropiinduse. dimi
' neaţa şi, discretă, încetă istorisirea. 

Atunci sora ei, mica Doniazada, îi spuse : • 
— O, sora rriea, cît sînt dedulci şi deplăcute cuvintele 

tale, şi cît de fermecătoare şi delicioasă e această po
veste ! 

Şi Şahrazada îi surise spunîndui i 

— Da, surioară, dar aceasta nui nimic pe lîngă ceea 
ce vă voi povesti la amîndoi în noaptea viitoare, dacă 

' voi mai fi în viaţă, prin harul lui Allah" şi buna plăcere 
a regelui ! 

Şi regele spuse în s ine : „Pe Allah! nici numi trece 
prin cap să o ucid înainte de a fi auzit urmarea povesti
rii ei, care este întradevăr minunată şi nespus de uimi
toare !" 

Apoi regele Şahriar şi Şahrazada îşi petrecură restul 
nopţii strîns îmbrăţişaţi. 

Atunci regele Şahriar ieşi spre sala de judecată ; şi di
vanul se umplu de mulţimea vizirilor, a curtenilor, a stră
jerilor şi a oamenilor din palat. Şi regele judecă, numi 
şi îndepărtă din slujbe, cîrmui, şi sfîrşi de rînduit toate 
treburile pînă la capătul zilei. 

Apoi divanul fu ridicat şi regele se întoarse în palat. 
Şi cînd se lăsă noaptea, merse de o căută pe Şahrazada, 
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fiica vizirului, şi jiu zăbovi să îşi facă fapta obişnuită 
cu ea. 

Şi era a 'douăzeci şi patra noapte 

Şi mica Doniazada nu întîrzie, odată fapta sfîrşită, să 
se ridice de pe covor şi săj spună Şahrazadei: 

— O, surioară, te rog din suflet, încheie acea minunată 
poveste a frumosului Hassan Badreddin şi a soţiei sale, 
fiica unchiului lui, Şamseddin ! Ajunseseşi tocmai acolo : 
„Bunica aruncă o privire piezişă spre eunuc şii spuse..." 
Bogute, ce ia spus ? 

Şi Şahrazada surise surioarei şii zise : 
— Da, desigur ! din toată inima şi cu toată dragostea 

îmi voi încheia povestirea, dar nu mai înainte ca acest 
rege cu purtări alese să mio îngăduie ! 

Atunci regele care aştepta sfîrşitul cu mare nerăbdare, 
îi spuse Şahrazadei: 

— Poţi să vorbeşti! 
Şi Şahrazada spuse: 

Mi sa povestit, o, mărite rege, că bunica lui 
Agîb se umplu de mînie, îi aruncă eunucului o 
privire piezişă şi îi spuse : 

— Nenorocire ! Oare nu cumva tu lai stricat 
pe acest copil ? Cum ai îndrăznit să1 faci să intre 
în dugheana bucătarilor şi a cofetarilor ? 

La aceste cuvinte ale bunicii lui Agib, eunucul 
se sperie şi se grăbi să se dezvinovăţească cu tă
rie. El zise : 
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— Noi nam intrat de loc în dugheană ; nam 
făcut decît să trecem prin faţa e i ! 

Dar îndărătnicul Agib strigă : 
— Pe Allah, noi am intrat cum se intră şi am 

mîncat acolo ! Şi adăugă cu şiretenie : Şi îţi repet, 
bunicuto, era ceva mult mai bun decît ceea ce 
ne îmbii tu acum ! 

Atunci bunica fu şi mai înciudată, şi merse 
bombănind săi spună cumnatului său, vizirul, 
despre „groaznica nelegiuire a eunucului de ca
tran !" Şi îl aţîţă în aşa măsură pe vizir împotriva 
sclavului, încît Şamseddin, care de felul său era 
aprins la fire şi care bucuros se descărca zbierînd 
3 a cei din jur, se grăbi să meargă cu cumnatăsa 
în cortul unde se aflau Agib şi eunucul. Şi strigă : 

— Said ! intratai sau nu cu Agib în dugheana 
cofetarului ? 

Şi eunucul răspunse îngrozit: 
— Nu, nam intrat nicidecum acolo ! 
Dar afurisitul de Agib strigă : 
— Ba da, am intrat! Cît despre ceea ce, şm 

mîncat acolo, haha !... bunicuto 1... era atît de bU% 
încît neam ghiftuit pînă aici, şi pe urmă am blM( 

un şerbet delicios cu bucăţele de gheaţă I Pe Allah I 
cît era de bun ! şi neîntrecutul cofetar nu şi-a pre
cupeţit zahărul, ca bunica ! 

Atunci mînia vizirului spori îndoit împotriva 
eunucului, căruia i se repetă aceeaşi întrebare; 
dar eunucul continuă să se dezvinovăţească. Atunci 
vizirul îi zise : 

— Said, eşti un mincinos, şi ai îndrăzneala să1 
faci mincinos pe acest copil care, desigur, spune 
adevărul. Totuşi am să te cred dacă poţi înghiţi 
cana aceasta întreagă gătită de cumnatămea ! Aşa 
îmi vei dovedi că eşti nemîncat! 
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Atunci Said, deşrghiftuit în urma trecerii lui pe 
la Ha,ssan Badreddin, voi totuşi să se supună încer
cării,; şi se aşeză dinaintea cănii cu seminţe de rodie 
şi se puse pe treabă ; dar fu silit să se oprească 
la prima îmbucătură, atît era de ghiftuit pînă în 
gît. Şi lepădă îmbucătura pe care o luase. Dar se 
grăbi să spună că în ajun mîncase atît de mult în 
cort, cu ceilalţi sclavi, încît se îngreţoşase. Vizirul 
pricepu de îndată că eunucul intrase, întradevăr, 
chiar în ziua aceea, la cofetar. Atunci porunci scla
vilor să1 întindă la pămînt şi se repezi asupra lui 

cu lovituri date din toată puterea. Şi eunucul stîlcit 
în bătaie, sfîrşi prin a cere iertare, zbierînd cit îl 
ţinea gura : 

.— O, stăpîne, spun drept căs îngreţoşat de ieri ! 
Şi fiindcă vizirul ostenise de atîta bătaie, se opri 

şii spuse lui Said 5 
— Haide ! mărturiseşte adevărul ! 
Atunci eunucul se hotărî şi spuse : 
—• Ei bine, da ! o, stăpîne, acestai adevărul! Am 

intrat la un cofetar din suk ! Şi dulciul lui era aşa 
de delicios încît, în viaţa mea, nam mai gustat 
ceva asemănător ! Şi ce nenorocire că am gustat 
acum din această beltea serabădă şi greţoasă ! Pe 
Allah ! cît e de rea ! 

Atunci vizirul se puse cu poftă pe rîs ; dar bunica 
nu se mai putu stăpîni de ciudă şi, rănită pînă la 
sînge, strigă 3 

— Ah ! mincinosule, dovedeşte ! îţi poruncesc să 
ne aduci din cea gătit cofetarul tău ! căci toate 
acestea sînt născociri deale tale ! Da, îţi îngădui 
să mergi şi să ne aduci o cană plină. De altminteri, 
chiar dacă neo vei aduce, asta nu va sluji decît 
să facem o asemănare între lucrul lui şi al meu ! 
Cumnatul meu va fi judecătorul! 
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Şi eunucul răspuns* i 
— Da, desigur î 
Atunci bunica îi dădu o jumătate de dinar şi o 

cană goală de porţelan. 
Eunucul ieşi numaidedt, ajunse la dugheană şii 

spuse cofetarului : 
— Iată ! chiar adineauri am făcut un rămăşag 

pe amestecultău cu cei de acasă, care şi ei au'gătit 
unul din seminţe de rodie. Dămi din acesta deo 
jumătate de dinar. Şi mai ales pregăteşte1 bine, 
punînd în joc toată iscusinţa ta. Altfel am să mai 
mănînc o ciomăgeală ca şi adineauri ! Pe Allah ! 
sînt zdrobit tot de pe urma ei ! 

Atunci Hassan Badreddin începu să rîdă şi 
spuse : 

— Fii fără teamă ! Ceea ceţi voi pregăti eu, nu 
este în lume altcineva care să se priceapă să1 facă 
mai bine ca mine, în afară de mama mea ! Şi 
mama este acum în ţări atît de îndepărtate... ! 

Apoi Badreddin umplu cana sclavului cu foarte 
mare grijă, şi încheie pregătirea adăugind încă 
puţin mosc şi apă de trandafiri. Şi eunucul luă 
porţelanul, şi se întoarse cu toată iuţeala la cor-
turi. Atunci bunica lui Agib luă vasul de por
ţelan şi se grăbi să guste", ca să, îşi dea seama 
cît era de dulce şi de bun conţinutul lui. Dar abia 
îl duse la buze că scoase un strigăt puternic şi 
căzu pe spate... Ghicise mîna fiului ei, Hassan. 

Atunci vizirul, ca şi toată lumea, rămase uluit şi 
se grăbi să arunce cu apă de trandafiri pe faţa bu
nicii, care, după un ceas, sfîrşi prin aşi veni în 
fire. Şi ea zise : 

— Pe Allah ! Cel care a pregătit dulciul acesta 
din seminţe de rodii nu poate fi decît fiul meu 
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Hassan Badreddin, şi nicidecum altul! Sînt si
gură ! Nimeni altul, în afară *de mine, nu ştie să1 
pregătească aşa, iar eu lam învăţat şi pe Hassan ! 

La aceste cuvinte, vizirul se bucură mult şi ar
zînd de nerăbdare săşi vadă nepotul, strigă : 

* în sfîrşit, Allah ne va îngădui să fim iarăşi 
împreună ! Şi numaidecît porunci să vină sluji
torii, cugetă o clipă, îşi alcătui un plan, şi le spuse : 
Douăzeci dintre voi să meargă numaidecît la du
gheana cofetarului Hassan, cunoscut în suk sub 
numele de Hassan din Bassra, şi să dărîme din 
temelii acea dugheană ! Cît despre cofetar, să i se 
lege braţele cu pînza turbanului, şi sămi fie adus 
aici cu sila, dar ferinduvă bine să nui pricinuiţi 
nici cel mai mic rău. Plecaţi ! 

Vizirul urcă de îndată pe cal, după ce se înarma 
cu răvaşele scrise de sultanul Egiptului, şi se duse 
la casa cîrmuirii Dâr ElSalam, la locţiitorul de 
guvernator care reprezenta la Damasc pe stăpînul 
său, sultanul Egiptului ! Ajuns la Dâr ElSalam, 
vizirul îi înfăţişă locţiitorului de guvernator, scri
sorile sultanului, care numaidecît se închină şi le 
sărută cu respect şi le duse la frunte cu veneraţie. 
Apoi se întoarse către vizir şi spuse : 

— Porunceşte ! pe cine vrei să prinzi ! 
El răspunse : 
— E vorba doar de un cofetar din suk ! 
Şi guvernatorul spuse î 
— Nimic mai uşor ! 
Şi porunci străjilor sale să meargă să dea ajutor 

oamenilor vizirului. Vizirul îşi luă atunci rămas 
bun de la locţiitorul de guvernator şi se întoarse 
la corturi. 
, Cît despre Hassan Badreddin, el îi văzu venind 
pe toţi acei oameni înarmaţi cu ciomege, cu hîr
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leţe şi cu securi, care năvăliră în prăvălie, pre
făcură totul în ţăndări, răsturnară pe jos toate 
prăjiturile şi zaharicalele ,şi dărîmară întreaga du
gheană ; apoi îl prinseră pe înfricoşatul Hassan şi 
îl legară cobză cu pînza turbanului, fără să 
rostească o vorbă. Şi Hassan se gîndea : „Pe Allah ! 
nu încape îndoială că numai dulciul din seminţe 
de rodii poate fi pricina ! Cine ştie ce vor fi găsit 
în e l !" 

Sfîrşiră deci prin a1 duce pe Hassan la corturi, 
dinaintea vizirului. Şi Hassan Badreddin, tulburat 
peste măsură, plînse mult şi strigă : 

— Doamne ! ce fărădelege am putut săvîrşi ? 
Vizirul îl întrebă : 
— Tu ai pregătit dulciul din seminţe de rodii ? 
El răspunse: 
— Da, mărite domn ! Oare veţi fi găsit în el 

ceva ce miar putea aduce tăierea capului ? 
Şi vizirul răspunse cu asprime : 
— Să ţi se taie capul ? Dar asta ar fi pedeapsa 

cea mai blîndă ! Aşteaptăte la ceva cu mult mai 
rău ! Vei vedea îndată ! 

Ci vizirul le spusese celor două femei să1 
lase pe el să rinduiască totul, după socoteala lui ; 
căci nu voia să le dea seamă de ceea ce urmărea, 
decît numai la sosirea în Cairo. 

, Chemă aşadar pe tinerii săi sclavi şi le zise : 
— Aduceţi aici pe unul dintre oamenii noştri 

'de la cămile. Şi mai aduceţi şi o ladă mare de 
lemn. 

Şi sclavii se supuseră pe dată. Apoi, la porunca 
vizirului, îl luară pe înfricoşatul Hassan, îl vîrîră 
în ladă şi închiseră cu grijă capacul. Apoi îl încăr
cară pe cămilă, ridicară tabăra şi porniră la drum. 
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ffcrseră întriftia pîftă se" lăsă noaptea. Afuneî sa 
opriră să ia ceva în gură, şi1 scoaseră o clipă pe 

 Hassan din ladă ; îi dădură şi lui să mănînce, şi1 
încuiară din nou în ladă. Apoi îşi urmară drumul. 
Şi din vreme în, vreme se opreau, îl socoteau pe 

* Hassan afară, pentru ca apoi să1 închidă din nou, 
după ce vizirul îl descosea cu tot felul de întrebări, 
zicîndui de fiecare dată i 

— Tu eşti acela careai pregătit dulclul diri 
seminţe de rodii ? 

Şi Hassan "răspundea neschimbat s 
— Da, mărite domn ! 
Şi vizirul striga ! . • 
—• Legaţi1 pe acest om şi încuiaţi1 înapoi 

în ladă ! 
Continuară astfel călătoria, pînă ce ajunseră la 

Cairo. Dar, înainte de a intra în oraş, se opriră în 
mahalaua Zaidaniah, şi vizirul porunci din nou 
să1'scoată pe Hassan din ladă şi să1 tîrască dina
intea lui. Şi atunci zise 5 

—• Aduceţi degrabă un dulgher f 
Cînd veni dulgherul, vizirul îi porunci 3 
— Ia măsura acestui om, în lungime şi în lă

ţime, înalţă numaidecât un stîlp pe măsura lui şi 
potriveşte., stîlpul la o căruţă trasă de o pereche de 
bivoli î « 

Şi Hassan strigă îngrozit s 
 — Doamne ! Ce vrei oare să faci cu mine % 

Şi el îi răspunse i 
— Să te ţintuiesc la stîlpul de ocară, şi să înîri 

astfel în oraş, ca să fii de privelişte tuturor locui
torilor ! * 

Şi Hassan strigă î 
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— Dar pentru ce fărădelege îmi dai asemenea 
pedeapsă ? 

Atunci vizirul Şamseddin îi spuse : 
— Pentru lipsa de grijă pe care ai vădit-o la 

pregătitul dulciului din seminţe de rodii ! N-ai 
pus în el destule mirodenii şi nici destule arome ! 

La aceste cuvinte, Hassan Badreddin se lovi cu 
palmele peste obraji şi strigă : 

— Ya Allah ! asta e fărădelegea mea ? Pentru 
atît mai făcut să îndur în tot lungul călătoriei, şi 
nu miai dat să mănînc decît o dată pe zi, şi acum 
vrei să mă ţintuieşti la stîlp ? 

Şi vizirul îi răspunse cu multă asprime : 
— Dar fireşte, asta ţi se trage de la nepriceperea 

ta în pregătitul dulciurilor ! 
Atunci Hassan Badreddin ridică uluit mîinile 

spre cer şi începu să cugete adînc ! Şi vizirul îl 
întrebă : 

— La ce te gîndeşti ? 
El răspunse : 
— O, nu la mare lucru ! Doar la cei ce şiau 

pierdut minţile. Căci dacă tu nai fi căpetenia ne
bunilor, nu mai tîrî astfel pentru trei fire de. 
mirodenii mai puţin întrun dulciu de rodii ! 

Şi vizirul adăugă : 
£— Dar trebuie să te înveţi minte ca să nu cazi 

d|n nou în greşeală ! Şi pentru asta, nu era altă 
cale. 
î Hassan Badreddin îi zise : 
\ — Oricum ar fi, purtarea ta mişelească faţă 

de mine este o fărădelege mult mai cumplită ! Şi 
ar trebui să te pedepseşti întîi pe tine însuţi ! 

Atunci vizirul îi răspunse : 
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— Mu mai e nimic de adăugat, 'deaeum numai 
crucea ti se cade ! 

In timpul cit schimbară aceste cuvinte, dul
gherul, lângă ei, continua să pregătească lemnul 
caznei şi, din vreme în vreme, îşi arunca pe furiş 
cîte o privire asupra lui Hassan, ca şi cum iar ii 
spus : „Pe Allah ! aici te vei simţi bine !" 

întracestea se lăsă noaptea. Atunci puseră mîna 
pe Hassan şi îl îneuiară înapoi în ladă. Şi vizirul 
îi strigă : 

— Mîine urmează răstignirea ta ! 
Apoi aşteptă cîte va ceasuri pînă ce Hassan 

adormi. Rîndui atunci să. încarce lada pe spinarea 
unei cămile, dădu porunca de plecare, şi merseră 
pînă ajunseră în cele din urmă acasă, la Cairo ! 

Şi numai atunci vizirul găsi de cuviinţă să le 
dezvăluiaseă toate, fetei şi soţiei fratelui său. îi 
spuse fiicei sale, Sett ElHasn : 

—• Mărire lui Allah care nea îngăduit în cele 
din urmă, o, fiica mea, să dăm de urma vărului tău, 
Hassan Badreddin ! Este aici fScoalăte, fiica mea, 
şi fii. fericită ! Şi ia seama bine de iţi aşază mobilele 
şi covoarele din. casă şi din camera nupţială în
tocmai aşa cum au fost în prima noapte ! 

Şi numaidecît Sett EIHosn, deşi în culmea tul
burării şi totodată a fericirii, dădu poruncile trebui
toare slujitoarelor, care se sculară pe dată, se pu
seră pe treabă şi aprinseră făcliile. Şi vizirul 
îi zise : 

— O săţi ajut ca săţi aduci aminte ! 
Şi deschise dulapul, şi scoase de acolo hîrtia pe 

care erau înşirate mobilele şi toate lucrurile din 
casă, cu locurile unde erau aşezate atunci. El citi 
pe îndelete rînduiala lor, şi veghe ca fiecare lu
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tcruşor să fie pus i a local său. Şi treaba fu aşa <de 
bine făcută, încît martorul cel mai treaz la minte 
sar fi crezut încă la numta lui Sett ElHosn cu rm-
daşul ghebos. 

După aceea vizirul aşeză chiar cu mîna lui, pe 
locul lor de odinioară, hainele lui Badreddin : tur 
banul pe scaun, izmenele în patul răvăşit, panta
lonii şi mantia pe divan, iar dedesubtul lor punga 
cu cei o mie de dinari şi ţidula iudeului, şi nu 
uită să coasă la loc plicul din pînză ceruită, între 
tichie şi pînza turbanului., 

Apoi spuse fiicei sale să se îmbrace aidoma ca 
în prima noapte, să intre în camera nupţială şi să 
se pregătească spre a1 primi pe vărul şi soţul ei 
Hassan Badreddin, şi cînd el va intra, săi spună : 
„Ah.! cît de mult ai zăbovit la umblătoare ! Pe 
Allah ! dacă nu ţie bine, de ce numi spui ? Oare 
nu sînt eu lucrul tău, roaba ta ?" O mai povăţui, cu 
toate că Sett ElHosn navu cîtuşi de puţin nevoie 
de această povaţă, să fie cît mai drăgălaşă cu vărul 
ei şi săl facă săşi petreacă noaptea cît mai. plăcut 
cu putinţă , fără să uite cuvintele cele mai pline 
de dulceaţă şi versurile poeţilor. 

Apoi vizirul însemnă data acestei zile bine
cuvîntate. Şi se îndreptă spre încăperea unde se 
afla lada în care sălăşluia, Hassan legat cobză. 
Porunci să1 scoată din ladă adormit, îi dezlegă 
picioarele strîns legate, îl dezbrăcă şii puse numai 
o cămaşă subţire şi o tichie pe cap întocmai ca în 
noaptea nunţii. Acestea odată făcute, vizirul se fu, 
rişă în grabă, deschizând uşile care duceau la 
camera nupţială, şi1 lăsă pe Hassan să se trezească 
singur. 

Şi, la puţină vreme, Hassan se trezi şi, nespus 
de uluit de a se găsi astfel aproape despuiat în acel, 
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coridor luminat strălucitor, care 'nui părea chiar 
necunoscut, îşi zise în sinea lui : „Pe Allah ! Haide 
băiete ! acum să te vedem : oare eşti cufundat în 
cel mai adîne dintre vise sau eşti treaz ?" 

După întîile clipe de înmărmurire el se încumetă 
să se scoale şi să facă vreo cîţiva paşi afară din 
coridor, ieşind pe una dintre uşile care se deschi
deau din el. Şi numaidecît i se tăie răsuflarea : căci 
recunoscuse aidoma sala unde avusese loc serbarea 
în cinstea lui şi în paguba cocoşatului şi, pe uşa 
deschisă, care cădea în camera nupţială, văzu, în 
fund, pe un scaun, turbanul său, şi pe divan pan
talonii şi hainele sale. Atunci i se brobonă fruntea 
de sudoare şi se şterse cu palma. Şi îşi zise : „Oare 
sînt treaz ? dorm ? sau am înnebunit ?" Totuşi se 
încumetă să păşească, dar înaintînd cu . un picior 
şi dînd înapoi cu celălalt, fără să îndrăznească mai 
mult şi ştergînduşi mereu fruntea brobonată de 
sudoarea rece. In cele din urmă, strigă : „Dar, pe 
Allah ! nu mai încape îndoială, e tocmai aşa, băiete. 
Nui de loc un vis ! Şi tu ai fost închis zdravăn 
şi legat cobză întro ladă ! Nu, nui nicidecum un 
vis !" Şizicînd acestea, ajunse la uşa camerei nup
ţiale şi, cu băgare de seamă, îşi vîrî capul în
lăuntrul. 

Şi numaidecît, de după pînza apărătoare de ţîn
ţari, din mătase albastră şi subţire, Sett ElHosn, 
întinsă în toată frumuseţea ei goală, ridică surî
zătoare marginea tivită a vălului şii spuse : 

•— O, stăpînul meu drag ! cît ai zăbovit la 
umblătoare! Ah! vino repede ! vino! 

La aceste cuvinte, sărmanul Hassan începu să 
rîdă cu hohote ca.. un mîncător de haşiş sau ca 
un fumător de opiu şi începu să strige :  
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— Bu ! Hi ! Hu ! ce vis uimitor ! ce vis dezlînat î 
Apoi continuă să înainteze, ca şi cum ar fi păşit 

pe şerpi, cu neţărmurită băgare de seamă, ridicîn
duşi pulpanele cămăşii cu o mînă şi pipăind în 
aer cu cealaltă, ca un orb sau ca un om beat. 

Apoi, nemaiputînd de tulburare se aşeză pe 
covor, începu să se gîndească adînc şi, cu mintea 
aproape rătăcită de uimire, făcea semne din mîini, 
ca un smintit. Vedea acolo, dinaintea lui, panta
lonii săi, aşa cum îi ştia, înfoiaţi şi cu cutele foarte 
regulate, turbanul lui din Bassra, mantia lui' şi, 
dedesubt, băierile pungii, atîrnînd. 

Şi din nou Sett ElHosn vorbi dinlăuntru! 
patului : ' 

— Oare ce ţi sa întîmplat, iubitul meu ? Te văd 
tare buimăcit şi tremurând. Ah ! tu nu erai aşa la 
început ! Oare nu cumva...? 

Atunci Badreddin, care stătea mereu neclintit, 
ţinînduşi fruntea între palme, începu să deschidă 
şi să închidă gura, întro mişcare de rîs nebun, şi 
putu, în cele din urmă, să rostească : 

— Ha ! ha ! zici că nu eram aşa la început ? 
Care început ? Şi care noapte ? Pe Allah ! dar sînt 
ani şi ani de cînd lipsesc de aici ! Ha ! ha ! 

AtunciSett ElHosn îi spuse : 
— O, scumpul meu, linişteştete ! Numele lui 

Allah fie asupra ta şi în jurul tău ! Linişteştete ! 
Vorbesc de noaptea asta pe care adineauri ai petre
euto în braţele mele, de noaptea cînd berbecul 
înfocat a.pătruns de cincisprezece ori în crăpătură ! 
O, scumpul meu! Ai ieşit numai ea să mergi la 
umblătoare. Şi ai întîrziat acolo aproape un ceas ! 
Ahy văd bine că te simţi tare prost! Vino isă te 
încălzesc puţin, vino, prietenul meu, vino inima 
mea, ochii mei 1 
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Dar Badreddin continua să rîdă ca un smintit, 
şi întrun tîrziu spuse : , 

— Poate că vorbeşti adevărat ! Totuşi...! Desigur 
că am adormit la umblătoare, şi acolo, în deplină 
linişte, am visat un vis tare neplăcut! Apoi 
adăugă : Ah, da ! tare neplăcut ! închipuieşteţi, 
am visat că eram ceva ca un fel de bucătar sau 
cofetar întrun oraş numit Damasc, în Siria, tare 
departe ! Da ! şi că petrecusem acolo zece ani înde
letnicindumă cu , această meserie. Am mai visat 
şi un băiat, vreun fiu de neam ales fără îndoială, 
însoţit de un eunuc! Şi mi sa întîmplat cu ei 
cutare şi cutare păţanie... 

Şi sărmanul Hassan, simţinduşi fruntea scăldată 
în sudoare, se şterse, dar în mişcarea aceea, simţi 
urma pietrei care îl rănise şi sări în sus strigînd : 

— Dar nu !. Iată urma loviturii de piatră dată 
de acel copil ! Şi, nimic de zis, a fost bine ţintită ! 
Apoi se gîndi o clipă şi adăugă : Sau, mai eurînd, 
nu ! E îndradevăr un vis! Poate că lovitura am 
primito chiar adineauri de la tine, Sett EIHosn, 
pe cînd ne zbenguiam ! Apoi spuse : îţi voi povesti 
mai departe visul meu. Am sosit în acel oraş 
Damasc, nu ştiu cum, întro dimineaţă, aşa cum 
mă vezi, numai în cămaşă şi cu o scufie albă pe 
cap. Scufia ghebosului ! Şi locuitorii, nici 'nu ştiu 
bine ce aveau cu mine ! Moştenii, iacăaşa, du
gheana unui cofetar, un unchiaş tare cumsecade !... 
Şi totuşi ! şi totuşi ! acesta nui de loc un vis ! Am 
pregătit un dulciu din seminţe de rodii, care, 
parese, nu avea destule mirodenii!... Şi atunci !••
Haide!... Oare numai să fi visat toate astea? Să 
nu se fi petrecut aievea ?... 

Atunci Sett ElHosn strigă : 
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— Iubitul meu, întradevăr ce vis nemaipome
nit ai visat ! Rogufce, spunemi1 în întregime ! 
. Şi Hassan Badreddin, întrerupînduse mereu, ca 

să se minuneze singur, îi istorisi lui Sett ElHosn 
toată povestea, vis sau întîmplare aievea, de la 
început pînă la sfîrşit. Apoi adăugă : 

— Şi cînd te gîndeşti că era gata să fiu răstignit ! 
Şi chiar aş fi fost, dacă, din fericire, visul nu sar 
fi destrămat la timp. AUah ! mai sînt încă scăldat 
în sudoare din lada aceea ! 

Şi Sett ElHosn îl întrebă : 
— Dar de ce voiau să te răstignească ? 
El răspunse: 
— Tot din pricina prea puţinelor mirodenii din 

dulciul de seminţe de rodie ! Da ! înfricoşătorul 
stîlp de ocară era acolo şi mă aştepta, cu căruţa 
trasă de o pereche de bivoli de Nil ! Dar, |n sfîrşit, 
mulţămită lui Allah, toate acestea nau fost decît 
un vis, căci întradevăr pierderea dughenei de cofe
tar, dărîmată din temelii, miar fi pricinuit o 
neţărmurită durere ! 

Atunci Sett ElHosn, nemaiputînd îndura, sări 
din pat şi veni să se arunce la gîtul lui Hassan 
Badreddin şi1 strînse la piept, îmbrăţişîndu1 şi 
sărutîndu1. Şi el, neîndrăznind să se clintească din 
loc, strigă deodată : 

— Nu ! nu ! toate astea nu sînt vis ! Allah ! unde 
mă aflu ? Carei adevărul ? 

Şi sărmanul Hassan, purtat uşor pînă la pat în 
braţele lui Sett ElHosn, se întinse istovit şi căzu 
întrun somn adînc, vegheat de Sett ElHosn, care1 
auzea murmurînd în somn, cînd : „Acestai un 
vis !", cînd : „Nu ! acestai adevărul !" 

O dată cu dimineaţa, liniştea se întoarse în min
ţea lui Hassan Badreddin, care, trezindu,~se, se 
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regăsi în braţele lui Sett ElHosn şi1 văzu dinain
tea lui, în picioare la capătul patului, pe unchiul 
său, vizirul Şamseddin, care numaidecît îi ură pace. 
Şi Badreddin îi zise : 

—: Dar nu.eşti tu acela, pe Allah ! care ieri mai 
legat de mîini şi care miai dărîmat dugheana ? Şi 
toate acestea din pricina prea puţinelor mirodenii 
în dulciul din seminţe de rodie ? 

Atunci vizirul Şamseddin, nemaiavînd nici un 
temei să tacă, spuse : 

— O, copilul meu, iată adevărul ! Tu eşti Hassan 
Badreddin, nepotul meu, fiul răposatului meu frate 
Nureddin, vizirul din Bassra ! Şi nu team făcut 
să înduri toate acestea decît spre a avea o dovadă
mai mult că eşti chiar el şi ca să mă încredinţez 
că tocmai tu ai fost acela care a intrat în patul 
fiicei mele, în prima noapte a nunţii . Şi această 
dovadă am avuto văzîndute cum recunoşti (căci 
eram ascuns dinapoia ta) casa şi mobilele, apoi 
turbanul, pantalonii şi punga, şi mai cu seamă 
ţidula din pungă şi plicul pecetluit din turban, care 
cuprinde poveţele tatălui tău Nureddin. Mă vei 
ierta, deci, copilul meu,.căci nu aveam decît această 
cale la îndemînă ca să te recunosc, eu care nu te 
văzusem niciodată mai înainte, de vreme ce.ţeai 
născut la Bassra ! Ah, copilul meu, toate acestea se 
datorese unei neînţelegeri, ivite chiar la început 
între tatăl tău, carei fratele meu Nureddin, şi 
mine, unchiul tău ! 

Şi vizirul îi istorisi toată povestea, apoi îi spuse : 
— O, copilul meu, cît despre mama ta, am aduso 

de la Bassra, şi o vei vedea, precum şi pe fiul tău 
Agib, rodul întîiei nopţi a nunţii tale cu mama lui ! > 

Şi vizirul dete fuga săi caute. Şi întîiul care 
sosi fu Agib, care, de astă dată, se aruncă la gîtul 
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tatălui său, fără să se teamă de el, cum se temea 
de cofetarul îndrăgostit ; şi Badreddin, în bucuria 
lui, recită aceste versuri : 

Vărsat-am, cînd plecat-ai, de lacrimi rîu, o vreme, 
Şi lacrimi cur s-au şiruri din umede pleoape, 
Dar m-am jurat că, dacă Allah aduce-aproape, 
Cîndva, pe despărţiţii îndrăgostiţi, blesteme 

Să mă lovească, buza-mi de-o spune : despărţire .'... 
Şi, iată, mulţumirea asupra-mi se revarsă 
Şi repede-ntr-atît, că orice durere-i ştearsă 
Şi iar în ochi am lacrimi, acum de fericire ! 

Fu jurămîntul soartei să-mi fie tot vrăjmaşă 
Şi să-7ni pricinuiască alai de suferinţe .'... 
Netrebnic siluit-am a' voastre juruinţe 
O, Soartă, Timp ! Dar vrerea mi-a fost ucisă-n faşă. 

Ţinînd făgăduiala, plătindu-şi datoria, 
Făcut-a Fericirea să mi se-ntoarcă-amicid. 
Slăveste-ţi vestitorul-norocului, unicul, 
Apleacă-te, slujeşte-l cu toată vredincia ! 

Deabia sfîrşise de recitat aceste versuri, cînd 
bunica lui Agib, mama lui Badreddin, se apropie 
plmgînd cu hohote şi se aruncă în braţele fiului 
aproape ameţită de bucurie. 

Şi după înflăcărate mărturii de iubire, cu lacrimi 
de bucurie, îşi istorisiră unul altuia poveştile, pă t i
mirile şi toate suferinţele lor. 

Apoi îi mulţumiră lui Allah fiindcă ia adunat 
în sfîrşit iarăşi pe toţi laolaltă sănătoşi şi teferi, 
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şi începură din nou să trăiască în bucurie şi întro 
fericire deplină, şi în desfătările curate, fără să se 
lipsească de nimic, şi aceasta pînă la capătul zile
lor lor, care au fost nenumărata, şi lăsînd mulţi 
copii tot aşa de frumoşi ca luna şi ca stelele. 

— Şi aceasta este, o, mărite rege, spuse Şahrazada re
gelui Şahriar, povestea minunată pe care vizirul Giafar 
AlBarmaki a istorisito califului Harun AlRaşid, emi
rul credincioşilor, în oraşul Bagdad. Da! aceastai po
vestea păţaniilor vizirului Şamseddin, a fratelui său, vizi
rul Nureddin, şi a lui Hassan Badreddin, fiul lui 
Nureddin ! 

Şi califul Harun AlRaşid strigă : 
— Pe Allah, cit sînt acestea toate de uimitoare 

şi de minunate ! 
Şi, în mulţumirea lui, nu numai că1 învrednici 

pe vizirul Giafar cu iertarea negrului Rihan, dar 
îl ţinu în mare prietenie pe tînărul care fusese 
soţul femeii tăiate, din povestea celor trei mere 
şi, ca să1 mîngîie de pierderea soţiei lui jertfite pe 
nedrept, îi dădu una dintre cele mai frumoase 
fecioare, îi făcu daruri strălucite, şi îl luă la sine 
ca prieten apropiat şi comesean al său. Apoi po
runci scriitorilor palatului să scrie această poveste 
minunată, cu scrierea lor cea mai frumoasă, şi so 
încuie cu grijă în dulapul documentelor ca să slu
jească de învăţătură copiilor copiilor lor. 

— Dar, urmă gingaşa şi sfioasa Şahrazada, grăind re
gelui Şahriar, sultanul Insulelor Indiei şi Chinei, nu 
crede nicidecum, o, mărite rege, că această poveste ar fi 
la fel de minunată ca aceea pe care îmi voi îngădui să 
|io istorisesc, de nu eşti ostenit ! 
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Şi regele Şahriar îi răspunse : 
— Şi care este această poveste ? 
Şahrazada spuse: 
— Este mult mai minunată ' decît toate celelalte! 
Şi Şahriar o întrebă : 
— Şi care este numele ei ? 
Ea răspunse: 
— Aceasta este povestea Croitorului, a Cocoşatului, a 

Iudeului, a Nazarineanului şi a Bărbierului din Bagdad ! 
Şi regele Şahriar răspunse ; 
— Fireşte, poţi so povesteşti ! 

26* 



C U P R I N S U L 

Studiu introductiv • V 

Fie voia lui Allah ! 1 

CELE O MIE ŞI UNA DE NOPŢI 3 

POVESTEA NEGUSTORULUI CU EFRI
TUL 19 

Povestea întîiului şeic . . . . 22 
Povestea celui de al doilea şeic . . 28 
Povestea celui de al treilea şeic. . 34 

POVESTEA PESCARULUI CU EFRITUL 37 

Povestea vizirului regelui Iunan şi 
a medicului Ruian 40 
Şoimul regelui Sindabad . . . 53 
Povestea prinţului şi a vampirei 5G 
Povestea tânărului fermecat şi a 
peştilor 78 

POVESTEA HAMALULUI CU FECIOA
RELE . 95 

Povestea întîiului saâluk . . . 125 



Povestea celui de al doilea saâluk 139 
Povestea celui de al treilea saâluk 171 
Povestea Zobeidei, întîia fecioară 198 
Povestea Aminei, a doua fecioară 214 

l'OVESTEA FEMEII TĂIATE, A CELOR 
TREI MERE ŞI A NEGRULUI 
RII1AN . . . . . . . . . 233 

POVESTEA VIZIRULUI NUREDDTN, A 
FRATELUI SAU VIZIRUL ŞAM
SEDDIN ŞI A FRUMOSULUI HAS
SAN BADREDD1N . . . . . . 247 



Redac tor responsabi l : NICOLAE TEICA 
Tehnoredac to r : TRAIAN ARGETOIANU 

Pat JLa cules 02.0S.1966. Bun de tipar 22.10.W66. 
Apărut 1966. Tiraj 120.160 ex. broşate. Ht r t i e 
ziar de SO gira2. Format 700X920/32. Colt ed. 
17,80. Coli tipar 12,75. A. nr. 1097711966. C.Z. pen 
t r u bibliotecile mari 89. C.Z. pentru b ib l io te 

cile mic i S9—Zi-R. 

Tipa ru l execu t a t sub comanda nr . 60.490 la Com 
b ina tu l Pol igraf ic „Casa Scînteii", P i a ţa Scîn 
te i i n r . 1, Bucureş t i , — Republica Social is tă 

R o m â n i a 



Ilustraţia copertei : Anca Vasilescu 



cartea celor 
o mie şi una de nopţ i 

C2> 
(NOPŢILE 25 44} 

TRADUCERE DE 
D. K U R A R A Ş U 

1 9 6 S 

E DI TU RA P E N T R U t I T E R A l U R Â 



Le livre des Miile nults et une nuit, 
Traduotion litterafe et complete du texte arabe 

par le Dr. J. C. Mardrus, tome II et tome III, Paria, 
Editidns de la Revue Blanche, 18&9. 



•vi" 

POVESTEA COCOŞATULUI, A CROITORULUI, 
A MISITULUI, A FURNIZORULUI, A DOFTORU
LUI IUDEU ŞI A BĂRBIERULUI DIN BAGDAD 

Atunci Şeherezada spuse regelui Şahriar : 

O, mărite rege, a fost odată, în vechimea veeiiimi
lor şi dea lungul vîrstelor şi veacurilor, întrun oraş 
din China, un om, croitor de meserie şi tare mulţămit 
de starea lui. Şii erau pe gust desfătările şi plăcerile 
şi avea obiceiul să iasă din cînd în cînd cu nevastăsa, 
să se plimbe şi săşi bucure ochii cu priveliştea străzii 
şi a grădinilor. Şi iată căntro zi, cînd amîndoi îşi 
petrecuseră ziua întreagă pe afară şi, o dată cu seara, 
se întorceau acasă, se întîlniră pe drum cu un cocoşat 
atît de caraghios, căţi alunga aleanul, făcea să rîdă 
şi pe omul cel mai trist şi îndepărta orice supărare şi 
orice amărăciune. De îndată croitorul şi nevasta lui se 
apropiară de cocoşat, se înveseliră întratît de glu
mele lui, că1 poftiră săi însoţească acasă şi să le fie 
oaspete în acea noapte. Şi cocoşatul se grăbi să răs
pundă poftirii, li se alătură şi ajunse cu ei acasă. Acolo, 
croitorul îl părăsi o clipă pe cocoşat, ca să alerge în 
piaţă, mai înainte ca negustorii să închidă prăvăliile 
şi să cumpere ce trebuia ca săşi cinstească musafirul. 
Cumpără peşte fript, pîine proaspătă, lămîi şi o mare 
bucată de halva pentru desert. Se întoarse apoi, puse 
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toate acestea dinaintea cocoşatului şi toţi începură să 
maniace. 

In timp ce. mînoau cu voioşie, soaţa croitorului 
apucă o bucată mare de peşte cu degetele şi, ca în 
glumă, o vîrî în gura cocoşatului, îi acoperi gura cu 
mîna, ca să1 împiedice so arunce afara, şii spuse : 

— Pe Allah, trebuie so înghiţi dintrodată şi pe 
nerăsuflate, altfel nu te las ! 

Cocoşatul făcu mari sforţări şi sfîrşi prin a înghiţi 
îmbucătura. Din nenorocire pentru el, soarta voise ca 
in peşte să se găsească un mare spin şi acesta i se opri 
ta gît. Şi cocoşatul muri acolo, pe loc. 

ta acest moment al povestirii, Şelierezada, fiica vizirului, 
văzu apropiinduse zorii dimineţii şi, cuminte, după obiceiul ei, 
se opri din povestire, ca să nu treacă peste îngăduinţa regelui 
Şahriar. 

Atunci sorăsa Doniazada îî grăi; 
— O, surioară, 03 drăgălaşe, dulci, plăcute şi curate smt 

vorbele tale! 
Ea răspunse 1 

— Dar ce ai să mal spui, noaptea viitoare, auzindumi ur
inarea, dacă mai sînt în viaţă şii face plăcere acestui rege cu 
purtări alese şi plin de bunăvoinţă 1 

Şi regele Şahriar îşi spuse în sine : „Pe Allah ! nam so omoi 
pînă nu voi fi auzit sfîrşital poveştii, căci pare în adevăr uimi
toare t" 

Apoi regele o luă ps Şelierezada în braţele lui şi amîndoi 
tşi petreeură ce mai exa din noapte înlănţuiţi. Dimineaţa, re
gele se sculă şi merse în sala do judecată. Şi de îndată intră 
vizirul, şi urmară apoi emirii, curtenii şi străjiîe, şi divanul se 
templu de lume. Şi regele judecă, puse în orînduire feluritele 
trebuii, numi pe unii în slujbe, dădu afară pe alţii, încheie 
procese pornite, aşa că fu prins de lucru pînă la sfîrşitul zilei. 
Odată ridicat divanul, regele se întoarse în încăperile lui şî 
merse so găsească pe Şeherezada. 
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Doniazada îi spuse Şeherezadei: 
— O. surioară, te rog să ne. împărtăşeşti urmarea poveştii 

cu cocoşatul, croitorul şi femeia acestuia ! 
Iar ea răspunse : 
— Din toată inima şi ca o îndatorire. Dar nu ştiu dacă vrea 

şi regele 1 
Atunci regele adăugă cu grabă : 
— Ai voie ] 
Şi Şcherezada povesti: 

O, mărite rege, cînd croitorul îl văzu pe cocoşai: 
mort în acest fel, strigă : 

— Nu este putere, nici tărie, decît întru AU ah prea
înaltul şi atoatefăcătorul! Ce nenorocire că acest biet 
om a venit să moară chiar în braţele noastre I 

Dar femeia îi răspunse : 
— In ce rătăcire te afli! Nu cunoşti stihurile poe

tului ? 

Suflete-al meu, să te-amesteci în lucruri nesocotite,, 
Ca să te simţi suferind P Şi ceea ce ie preocupă 
Să te înfunde mereu în griji şi-n necazuri sporite P 
Nu-ţi este teamă de foc, de stai de csupră-i ca-n crupă,, 
Nu ştii că poţi să te-aprinzi, de te-apropii ca tras de 

ispite lî 

Atunci bărbatul o întrebă % 
— Şi acum ce să fac ? 
Ea îi răspune : 
— Scoalăte 1 Să ducem undeva tropul; îl. vom 

acoperi cu o bucată de mătase şi1 vom duce de aici, 
tu mergînd îndărătul meu, eu înainte, şi chiar în 
noaptea asta ! în lungul drumului ai să strigi să se 
audă : „E copilul meu ! Aceastai mama lui ! Căutăm 
un doftor să vadă ce are ! Ui3.de locuieşte vreun 
doftor ?" 
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Croitorul, auzind aceste cuvinte, se ridică, îl luă 
pe cocoşat în braţe şi, urmînduşi nevasta, ieşi dfo 
casă. Şi femeia începu să se jeluiască : 

— Bietul meu copil! De teai face iar sănătos ! 
Spune, unde te doare ? Ah, blestematul de vărsat I 
în care parte a trupului ţiau ieşit bube ? 

La aceste vorbe, trecătorii îşi spuneau : „E tatăl cu 
mama şişi duc la doftor copilul atins de vărsat!" Şi 
se îndepărtau cit mai în grabă. 

Croitorul şi femeia lui îşi urmară, aşa ealea, tot în
trebînd până ce fură îndrumaţi la locuinţa unui doftor 
iudeu. Bătură în uşă şi coborî o arăpoaică, deschise 
şi1 văzu pe bărbat cu copilul în braţe şi pe maicasa. 
Şi aceasta îi gră i : 

— E copilul nostru şi am vrea să1 vadă doftorul 
Iată bani, un sfert de dinar, dai stăpînului tău ca 
arvună, şi roagă1 să coboare şi sămi vadă copilul 
bolnav. 

Atunci slujitoarea urcă şi, de îndată, femeia croi
torului trecu pragul, chemă înlăuntru şi pe bărbatul 
ei şii spuse : 

—• Pune repede trupul aici şi so ştergem. 
Croitorul puse trupul cocoşatului pe una din trep

tele scării, răzimat de perete, şi se grăbi să iasă, urmat 
de nevastăsa. 

Arăpoaică intră la doftor, stăpînusău, şii spuse î 
— Jos se află un bolnav însoţit de o femeie şi un 

bărbat; miau dat pentru tine acest sfert de dinar, 
ca să prescrii ceva care săi facă bine. 

Cînd doftorul iudeu văzu sfertul de dinar, se bucură 
şi se grăbi să se scoale, dar în pripa lui nu se gîndi să
ia şi o luminare. Aşa că se împiedică de cocoşat şi1 
răsturnă. Văzînd cu spaimă că se rostogoleşte un om, 
se grăbi să1 cerceteze mai de aproape. Pricepu că © 
mort şi gîndi că el îl ucisese. Atunci strigă : 
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•— Doamne ! Ah, Dumnezeule răzbunător ! Pe cele 
zece sfinte porunci! 

Şi urmă să pomenească pe Aaron, pe Iosua, fiul 
lui Nun, şi pe alţii. 

— Ah, mam împiedicat de acest bolnav şi lam 
rostogolit pînă la capătul scării! Cum să ies acum din 
casă cu <un mort ? 

îl luă, în sfîrşit, îl duse în casă, îl arătă nevestei şii 
destăinui întîmplarea. Femeia, îngrozită, •pomi să 
strige : 

— Ah, nu, nu mi1 aduce aici! Scoate1 de îndată ! 
Dacă rărnîne aici pînă la răsăritul soarelui, sîntem pier
duţi. Să1 ducem amîndoi pe terasa casei, şi de acolo 
să1 aruncăm în casa vecinului nostru, musulmanul. 
Ştii că vecinul este furnizorul bucătăriei sultanului şi 
că ii casa năpădită de şobolani, de pisici şi de eîini, 
care coboară la el de pe terasă şii mănîncă din unt, 
grăsimi, ulei şi făină. Animalele astea au să mănînce 
şi hoitul şi no să mai rămînă nimic din el. 

Aşadar doftorul iudeu şi femeia lui îl luară pe co
coşat, îl aburcară pe terasă, deacolo îl coborîră încet 
în casa furnizorului şi1 răzimară, în picioare, de pe
retele bucătăriei. Plecară apoi de acolo şi intrară liniş
tiţi la ei în casă. 

Dar abia trecuseră cîteva clipe de cînd cocoşatul 
fusese răzimat de perete, că furnizorul, care lipsise de 
acasă, se întoarse, deschise uşa, aprinse o luminare şi 
intră. în bucătărie găsi un fiu al lui Adam stînd în 
picioare, întrun colţ, răzimat de perete. Şi, uimit, 
furnizorul strigă : 

— Cei asta ? Pe Allah, acum văd că vechiul hoţ 
al proviziilor e om, nu animal! El îmi şterpeleşte 
carnea şi grăsimile, pe care le închid cuatîta grijă de 
teama pisicilor şi a cîinilor ! Văd bine că era de prisos 
să pun să se ucidă toate pisicile şi toţi cSnii din ma

9 



hala, de vreme ee tocmai acest netrebnic cobora aici 
de pe terasă ! 

Şi luă îndată un retevei, se repezi la om, îl izbi cu 
putere, îl răsturnă la pămînt şi acolo începu să1 lo
vească peste piept. Dar, ciudat lucru, omul nu mai 
mişca şi furnizorul îşi dădu seama că era mort. Atunci, 
tare deznădăjduit, strigă : 

•—• Nu este putere, nioi tărie decît întru Allah prea
înaltul şi atoatefăcătorul I 

După aceea, înspăimîntat, începu să se căineze : 
•—• Blestem asupra untului şi grăsimilor, cărnii şi 

Dopţii acesteia ! Tocmai eu să am ghinionul să1 omor 
pe omul ăsta, caremi rămîne pe cap ! 

îl privi mai cu atenţie şi, văzînd că era cocoşat, 
spuse : 

—• Nuţi era deajuns cocoaşa ! Voiai să fii şi hoţ, 
sămi şterpeleşti carnea şi grăsimile din cămări ! O, 
Doamne ocrotitor, iamă în pază, sub scutul puterii 
tale ! . 

Dar, cum noaptea era pe sfîrşite, furnizorul luă pe 
cocoşat în spinare, coborî din casă, merse pînă ce 
ajunse la intrarea în piaţă, se opri, îl aşeză în picioare 
lîngă o dugheană,, la o cotitură de stradă, îl lăsă aşa 
şi plecă. 

Nu peste multă vreme trecu pe acolo un creştin. 
Era misitul sultanului. Băuse toată seara şi atunci se 
îndrepta spre hammam1 ca să facă o baie. Beţia îl 
aţîţa la lucruri curioase şii şoptea : „Ei, te apropii 
chiar de Mesia I" 

Şi tot mergînd pe două cărări, sfîrşi prin a se găsi 
faţă în faţă cu coeoşatul, fără să1 vadă. In acea clipă 
se opri şi se pregăti să se uşureze. Deodată îl văzu pe 
cocoşat chiar în faţa lui, răzimat de perete. La ve
derea omului nemişcat, crezu că era vreun hoţ, poate 

1 Baie publică. 
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chiar acela carei furase turbanul cînd începea să se 
întunece; căci misitul creştin era, întradevăr, ca 
capul gol. Creştinul se repezi îa om şii dădu în ceafă 
o lovitură atît de puternică, încît îl rostogoli Ia pă~ 
mînt. Apoi începu să strige după paznicul pieţii. So 
aplecă peste cocoşat, lovindu1 mereu, şi, în fierbin
ţeala beţiei, căuta să1 gîtuie ca amîndouă mîinile. 
Tocmai atunci veni paznicul pieţii şî1 văzu pe creştin 
călare peste musulman, lovinduI şi strîngîndu1 do 
g î t Şii strigă : 

— Lasă omul, scoalăte î 
Şi creştinul se ridică. 
Paznicul pieţii se apropie de cocoşatuî musulman, 

întins la pămînt, îl cercetă şi văzu că era mort Şi 
strigă îndată : 

—Oh J cînd a mai îndrăznit un creştin să se atingă 
de un musulman şi încă să1 omoare ?! 

îl apucă deci pe creştin, îi legă mîinile la spate şi1 
duse la casa guvernatorului. Şi creştinul se văicărea s 

— O, Mesia ! O, Fecioară ! Cum am putut să1 ucid 
pe acest om ! Şi cît de repede a murit; dintro lovi
tură de pumn ! Mia trecut fumul beţiei şi abia acum 
stau să chibzuiesc ! 

Ajungînd la casa guvernatorului, creştinul şi coco
şatul mort fură încuiaţi, pînă dimineaţa, cînd se tresî 
guvernatorul. Şi creştinul, luat la întrebări, nu putu 
să tăgăduiască faptele arătate de paznicul pieţii. Gu
vernatorul îl osîndi la moarte, fiindcă ucisese un 
musulman. Şi dădu poruncă gîdelui însărcinat cu îm
plinirea acestor treburi să vestească în tot oraşul osîn
direa Ia moarte a misirului creştin. Puse să se înalta 
spînzurătoarea, şi osînditul fu adus acolo. Veni gîdele, 
pregăti funia, făcu un laţ, îl trecu în junii gîtuluî osîn
ditului şi era gafa sll tragă in sus, cînd, deodată, fur
nizorul sultanului, străbătând prin mulţime, îşi deş
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chlse drum pîrtă la creştitiul care stătea în picioare 
sub ştreang şii spuse gîdelui: 

— Opreşte 1 Eu lam omorft! 
Atunci guvernatorul îl întrebă : 
— Şi de ce lai omorît ? 
Furnizorul răspunse : 
— Ascultă. Azinoapte, venind acasă, lam văzut 

că intrase la mine, coborînd de pe terasă, ca sămî 
fure din cămări. Lam lovit în piept cu un retevei şi 
îndată a căzut şi a murit. Lam luat atunci pe umeri» 
am venit în piaţă şi lam aşezat în picioare, răzinrat 
deo dugheană clin cutare loc şi în cutare stradă. Ne
norocitul de mine I Era cît pe ce să pricinuiesc, prin 
tăcerea mea, moartea acestui creştin. Eu sînt uci
gaşul musulmanului, eu trebuie să fiu spînzurat 1 

Auzind vorbele furnizorului, guvernatorul dădu 
drumul misitului şii spuse gîdelui: 

— Să1 spînzuri de îndată pe acest om, care a măr
turisit totul cu gura lui! 

Atunci gîdele desfăcu funia din jurul girului creş
tinului, o trecu în jurul gîtului furnizorului, îl aduse 
pe osîndit sub furci şi era gata să1 ridice în aer, cînd 
deodată doftorul iudeu străbătu mulţimea şii spuse 
gîdelui: 

— Aşteaptă ! Opreştete ! Eu lam omorît! 
Şi povesti întîmplarea : 
— Aflaţi că omul acesta a venit la mine ca săJ cer

cetez şi să1 lecuiesc. Coboram scara ca să1 văd şi^ 
cum era noapte, marn ciocnit de el, sa rostogolit pînă 
jos pe scară şi a murit. Nu trebuie să fie omorît fur* 
nizorul; pe mine să mă spînzuraţi 1 

Deci guvernatorul hotărî moartea doftorului iudeu. 
Şi gîdele luă funia de la gîtul fumteorului, o puse în 
jurai gîtului doftorului şi era gata săI spînzure pe 
acesta, eîad, iată, fu văzut croitorul alergînd prin 
mulţime şi strigînd gîdelui: 
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— Ei, qg&Eeştete t Eu sîîit ucigaşul! Ascuîtămă I 
Iert îmi pierdeam vremea umbfiad haihtii şi, către 
seară, mă întorceam acasă. Pe drum lam întîintt pe 
acest cocoşat, băut şi taite vesel, purtînd în mmă o 
dairea cu care îşi însoţea cîntarea din toată inima şi 
cu multă voie bună. Mam oprit să1 văd şi să mă des
făt şi mam simţit atît de bine eu el, că lam poftit la 
mine acasă. Cum, între altele, cumpărasem peşte, ne
vastămea, cînd neam aşezat la masă, a luat o bucată 
de peşte, a puso între două felioare de pîine şia în
desato în gura cocoşatului. Şi îmbucătura asta 1a 
înăbuşit pe bietul om, care a murit pe loc. Atunci, 
eu nevastămea lam luat şi lam dus ia casa doftoru
lui iudeu. O arăpoaică a coborît şi nea deschis uşa. 
Iam spus : „Vesteşte pe stăpînul tău că se află la uşă 
o femeie şi un bărbat carei aduc un bolnav. Să co
boare, să1 vadă şi să i dea un leac !" Am pus îndată 
în mîna arăpoaicei un sfert de dinar pentru stăpînul 
ei. Ea sa grăbit să urce, iar eu lam aş'ezat pe cocoşat 
în picioare, răzimat de peretele scării; şi am plecat 
repede cu soaţa mea. în acest timp, doftorul a coborît 
să vadă bolnavul, dar sa ciocnit de trupul Iui, 1a 
răsturnat şi a crezut că el 1a omorît. 

Chiar atunci, croitorul se întoarse spre doftor şi1 
întrebă : 

— Nui aşa ? 
Şi doftorul răspunse : 
— Da, aşa este ! 
Croitorul se îndreptă deci spre guvernator şii spuse: 
— Trebuie să daţi drumul acestui om şi să mă 

spînzuraji pe mine I 
Guvernatorul, la aceste cuvinte, se minoBă mult 

şi g ră i : 
— întradevăr istoria acestui cocoşat merită să fia 

scrisă în cronici şi în cărţi î 
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Dădu apoi poruncă gîdelui să-1 lase slobod pe dof
torul iudeu şi să1 spînzure pe croitor, careşi mărtu
risise vinovăţia. Gîdele îl aduse pe croitor sub spînzu
rătoare, îi puse funia de gît şi aruncă vorba : 

—• Ei, acum e pentru ultima oară, nam să mai 
schimb pe nimeni 1 

Şi puse mîna pe funie. 
Atît despre ei. 
Despre cocoşat se spune că era măscăriciul sulta

nului şi că acesta nu se putea despărţi un ceas de el. 
După ce se îmbătase în acea noapte, fugise din palat 
şi nu se mai ştia de el. A doua zi, i sa povestit astfel 
sultanului, nedumerit de lipsa măscăriciului: 

— Doamne, guvernatorul te vesteşte că cocoşatul a 
murit şi că ucigaşul lui urma să fie spânzurat. Şi în
tradevăr, guvernatorul dăduse poruncă să fie adus 
ucigaşul sub ştreang, iar gîdele era gata să îndepli
nească osînda, cînd a venit un al doilea om, şi apoi 
un al treilea şi fiecare a spus : „Eu lam ucis pe co
coşat, nu altul I" Şi fiecare ia povestit guvernatorului 
pricina omorului. 

Cînd auzi aceste cuvinte, sultanul, fără să asculte 
mai mult, chemă un şambelan şii porunci: 

— Coboară iute, aleargă la guvernator şi înştiin
ţează1 să mii aducă aici pe toţi 1 

Şambelanul coborî, ajunse lîngă spînzurătoare, toc
mai în clipa cînd gîdele era gata să1 spînzure pe croi
tor. Şi strigă: 

—• Opreştete î 
Şambelanul arătînd că povestea cocoşatului ajun

sese la urechile sultanului, plecă împreună cu guver
natorul, luînd pe croitor, pe doftor, pe misitul creştin, 
pe furnizor şi cu ed şi trupul cocoşatului. Şi veniră cu 
toţi în faţa sultanului. 

Cînd ajunseră, guvernatorul îşi îndoi spinarea, să
rută pămîntul şi povesti sultanului istoria cu cocoşa
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tul, în toate amănuntele, de la început pînă la sfîrşit. 
Dar nui nevoie so mai spunem o dată. 

Sultanul, auzind povestirea, se minună şi rîse în 
hohote. Porunci apoi diecilor palatului să scrie cu aur 
întreaga întîmplare. Şii întrebă pe toţi cei de faţă : 

—• Aţi mai auzit vreodată ceva care să se asemene 
cu povestea cocoşatului ? 

Atunci misirul creştin înainta, sărută pămîntul dina
intea sultanului şi spuse : 

— O, rege al veacurilor, eu cunosc o istorie şi mai 
uluitoare decît întîmplarea cu cocoşatul nostru I 
Dacămi dai voie, am să ţio povestesc, căci este mult 
mai minunată, mai ciudată şi mai plăcută. 

Şi sultanul îi porunci: 
— Haide, desfăţi bocceaua, să vedem ce marfă aii 
Şi misitul creştin începu. 

POVESTEA MISITULUI CREŞTIN 

Află, o, rege al vremurilor, că am venit în această 
ţară numai pentru treburi negustoreşti. Sînt un străin 
pe care soarta Ia îndreptat spre regatul tău. Mam 
născut în Cairo şi sînt de neam copt1. Şi tot la Cairo 
am crescut, şi acolo, înaintea mea, tata a fost tot misit. 

Cînd a murit tata, eram bărbat în toată firea şi 
mam făcut misit în locul lui, simţind că am înclinări 
pentru această îndeletnicire, de altfel ca mai toţi 
copţii. 

Şi iată că întro zi, cum stăm înaintea uşii unui han 
al negustorilor de seminţe, zării trecînd un tînăr, cum 
nu se putea mai frumos, îmbrăcat cu haine bogate şi 

1 Populaţie aparţinîncl unei secte creştine din Egipt. 
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călare pe un catîr împodobit cu o minunată şea roşte. 
Cînd mă văzu, tânărul mă salută, iar eu mă ridicai în 
picioare, din respect pentru dînsul. Scoase atunci o 
batistă care cuprindea un pumn de susan, ca probă, 
şi mă întrebă : 

— Cît face o baniţă de susan din acest soi P 
Ii răspunsei: 
— Face, la adevăratul preţ, o sută de drahme. 
El atunci spuse : 
— Ia cu tine oameni care să cîntărească seminţele 

şi îndreaptăte spre hanul AlGauali, din mahalaua 
Bab AlNasar ; ai să mă găseşti acolo. 

Mă părăsi şi se îndepărtă, după cemi dădu batista 
cu proba de susan. 

începui dar să fac ocolul negustorilor cumpărători 
de seminţe şi le arătai proba, pe care o preţuisem la 
o sută de drahme. Iar negustorii o preţuiră la o sută 
douăzeci de drahme măsura. Tare bucuros, luai cu 
mine patru drămăluitori şi mă dusei să1 întîlnesc pe 
tînăr care, întradevăr, mă aştepta la han. Cînd mă 
văzu, veni la mine, mă călăuzi la o magazie, unde se 
aflau seminţele, şi drămăluitorii umplură sacii şi găsiră 
că seminţele se ridică, în totul, la cincizeci de baniţe. 
Şi tînărul îmi spuse : 

— Vei primi ca parte a ta pentru misitie zece 
drahme de fiecare baniţă vîndută cu o sută de drahme. 
Dar vei strînge pentru mine toţi banii şi mii vei 
păstra cu grijă pînă ce ţii voi cere. Cum suma în
treagă este de cinci mii de drahme, îţi vei lua partea 
ta de cinci sute, şi vor rămîne astfel pentru mine 
patru mii cinci sute. De îndată cemi voi încheia tre
burile, voi veni sămi iau banii. 

Atunoi îi răspunsei: 
— Fie după dorinţa ta 1 
Ii sărwtai apoi mîinile şi mă îndepărtai. 
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Şi, întradevăr, chiar în acea zi, am cîştigat astfel 
o mie de dralime, ca misit, einci sute de la vînzător, şi 
cinci sute de la cumpărători, şi miarn oprit douăzeci 
la sută, cum e obiceiul nostru, al misiţilor egipteni. 

După o lipsă de o lună, tînărul veni să mă vadă 
şiini spuse : 

— Unde sînt drahmele P 
Şii'răspunsei îndată : 
— La poruncile tale ! Banii sînt în acest sac. 
Dar el îmi gră i : 
— Mai păstreazăi la tine cîtva timp, pînă voi veni 

săi iau. 
Plecă şi lipsi iarăşi o lună şi, cînd se întoarse, mă 

întrebă : 
— Unde sînt drahmele ? 
Mă ridicai atunci, îl salutai şii spusei: 
— Sînt la dispoziţia ta. Iatăle ! Şi adăugai: Vrei 

sămi cinsteşti casa, primind să iei acum o gustare 
cu mine ? 

Dar nu primi, spunîndumi : 
— în ce priveşte banii, te rog săi mai păstrezi, 

pînă ce voi veni să ţii cer, după cemi voi fi încheiat 
unele treburi grabnice. 

Şi se îndepărtă. Iar eu strînsei cu grijă banii care 
erau ai lui şi aşteptai să se întoarcă. După o lună se 
întoarse şi mă vesti: 

— în astă seară voi trece sămi iau banii I 
Ii ţinui pregătiţi, dar în zadar îl aşteptai pînă 

noaptea şi apoi în zilele următoare, căci nu se în
toarse decît după o luna, vreme în care îmi spuneam: 
„Ce prin de încredere este acest tînăr 1 De cînd sînt 
misit prin hanuri şi în sukuri1, încă nam întîlnit atîta 
încredere \" 

1 Suk — piaţă. 
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Veni deci la mine, şi era tot pe catîr şi îmbrăcat cu 
haine bogate ; şi era frumos ca luna cînd e plină, 
avea faţa luminoasă şi proaspătă, ca la ieşirea din 
hammam, obrajii ca trandafirii, fruntea ca o floare 
strălucitoare şi, pe un colţ al buzelor, o aluniţă nea
gră, ca o picătură de chihlimbar negru ; aşa cum spun© 
poetul: 

In vîrful bolţii, sus, c luna plină 
Şi s-a-ntîlnit cu mîndrttl frate soare : 
Frumoşi — nimic cu ei să s-amăsoare, 
Şi strălucind cu via lor lumină. 

Aşa erau cei doi, îndrăgostiţii! 
Cînd îi vedeai, lor le-nchinai iubirea, 
Lor le urai întreagă mulţămire.a, 
Ei singuri, între toţi, multfericiţii l 

Acum, făpturi la fel de minunate. 
Te biruiesc cu vraja frumuseţii. 
Robit le eşti şi nu simţi greutate... 

Pe-AUah măriţi-l, slavă aduceţi-i! 
FA făptuit-a astfel de minune, 
Căci chip avem, cum voia lui dispune... 

Cînd îl văzui, îi sărutai mîinile şi chemai asupra lui 
toate binecuvântările lui Allah. îi spusei *. 

— O, stăpîne, nădăjduiesc că de data asta ai săţi 
iei banii! 

Iar el îmi răspunse : 
—• Aşteaptă încă puţin, ca sămi închei treburile 

şi voi veni sămi iau banii. 
îmi întoarse spatele şi se îndepărtă. Gîndii atunci 

că va mai rămîne departe mult timp, şi luai banii şii 
pusei cu douăzeci la sută, aşa cum este obiceiul la noi» 



şiî făcui astfel să aducă un cîştig pe seama mea. Şimi 
spuneam s „Pe Allah I cînd so întoarce, îl voi ruga 
sămi fie oaspe şi1 voi primi cu dărnicie mare, căci 
banii lui miau fost de folos şi iată căs pe caîe să 
ajung bogat 1" 

Trecu astfel un an, şi, la capătul acestuia, veni. Şi 
era îmbrăcat încă mai strălucitor decît înainte şi urcat 
tot pe măgarul Iui alb, de. soi. 

li rugai cu căldură să vină acasă şi sămi fie oaspete. 
Iar el îmi răspunse: 

— Primesc, dar numai dacă te învoieşti să nu scazi 
cheltuielile din banii care sînt ai mei şi pe carei am 
la tine I 

Şi începu să rîdă. Eu de asemeni, şi îi spusei i 
— Da, de bună seamă, din toată inima 1 
11 adusei cu mine acasă şi1 rugai să ia loc. Alergai 

îndată în piaţă, cumpătai tot soiul de merinde, bău
turi şi altele asemenea, pusei totul dinaintea lui pe 
faţa de masă şi1 pofti să mănînce, spunîndui j 

— în numele lui Allah ! 
Se apropie atunci de bucatele servite, întinse mina 

stingă şi începu să mănînce. Am fost mult mirat şi nu 
ştiam ce să cred. După ce se ospăta, îşi spălă mîna 
stingă, fără să se ajute de dreapta ; îi întinsei şterga
rul ca să se şteargă, apoi începui să stăm de vorbă. 
î i grăii atunci: 

— Stăpîne, rogute, uşureazămă de o greutate cs 
mă apasă şi de o tristeţe care mă pustieşte. De ce ai 
mîncat cu mîna stingă ? Ai cumva vreo boală dure
roasă la mîna dreaptă ? 

El scoase braţul drept din mîneeă : mîna îi era 
tăiată de la încheietură. Rămasei grozav de mirat. Dar 
el îmi spuse : 

— Nu te mira I Şi mai ales EU gîndi că am mîncat 
cu stânga din lipsă de respect pentru tine, căci vezi 
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acum că mma dreaptă îmi e tăiată, Iar pricina este 
foarte uimitoare. 

Atunci îl îwferebai: 
— Carei pricina ? 
Iar el îmi povesti: 
—• Să ştii că sînt din Bagdad. Tata era unul din 

oamenii de seamă, unul din fciraitaşii oraşului. Eu, 
pînă să ajung îa vîrsta bărbăţiei, aseufeam povestirile 
călătorilor, hagiilor şi neguţătorilor, cai®, acasă la 
tata, istoriseau minunăţii din ţările Egiptului Şi am 
păstrat în suitei aceste povestiri şi leana rumegat în 
taină, pînă ce tatM meu muri. Miam strîns atunci la 
un loc bogăţiMe şi mulţi bani, am cumpărat mari ba
loturi de stole de Bagdad şi de Mossitl, şi a*lte măr
furi de preţ şl de eel mai bun soi, am împachetat to
tul şi am pleeat clin Bagdad. Şi, cum Aflai îmi me
nise să ajung sănătos la locul cîorit, fâră de întârziere 
am sosit aici în Cairo, oraşul tău. 

Apoi tmărul începu sâ plîngă şimi rosti aceste 
stihuri: 

Din naştere e orb şi-n întuneric, 
Dar se fereşte uimitor de bine 
De groapa-n care cade-un oarecine 
Deprins cu sori ce strălucesc feeric... 

E un smintit, dar ştie la o parte 
Să lase vorba ce-nţeleptu-o spune 
Şi în primejdii grele viaţa-şi pune... 
Tot ca sminlitu-i cel cu multă carte I 

Piosul, bunu-n faptă şi-n ţinută, 
Mult suferă şi-n lipsuri se sţîrşeşte; 
Iar ticălosul, ce doar rău dospeşte, 
Trai duce-n joc şl ctntec de lăută! 
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Socoate, deci, şi cată a-nţelege 
Că omu-i slab mereu, şi-n neputinţă, 
Şi câ, oricînd şi-n orişice privinţă» 
Ursita singură îi este lege! 

După rostirea versurilor, îşi urmă astfel povestirea? 
— Am intrat' deci în Cairo şi am tras la hanul 

Serur. Am dat jos pachetele, am descărcat cămilele 
şi am orînduit mărfurile întro casă pe care am avut 
grijă so închiriez. Am dat apoi bani slujitorului, eâ 
să cumpere deale mîncării j am aţipit puţia şi, la 
trezire, am făcut o plimbare spre Bain AlKastein i, 
m~am întors apoi la hanul Serux, unde miam petrecut 
noaptea. 

Cînd mam trezit dimineaţa, am desfăcut un balot 
cu stofe şi miam spus : „Am să duc aceste mărfuri la 
piaţă, să vad cum merg treburile". Am încărcat sto
fele pe umerii unuia dintre tinerii slujitori, mam în
dreptat spre suk şi am ajuns tocmai Ia locul mai de 
seamă al învoielilor, o mare clădire eu ganguri, du
ghene da tot felul şi fîntînt Acolo, cum ştii, se află 
misiţii; şi se cheamă acest loc s Kaisariat Ghergh. 

La sosirea mea, toţi misiţii, care erau înştiinţaţi de 
aceasta, mau înconjurat fi leam dat stofele. Ei au 
plecat în toate părţile» ca să arate stofele cumpără
torilor mai de seamă din pieţe. Dar $«&u întors îndată 
şi miau spus că preţul ee li se oferea pentru mărfurile 
mele nu acoperea nici costul lor şi nici cheltuielile de 
la Bagdad la Cairo. Cum nu ştiam ce să fac, şeicul 
staroste al misiţilor mia vorbit: 

— Ştiu mijlocul prin eare ai putea ajunge la un 
cîştig oarecare : să faci ea toţi ceilalţi negustori, adică 
să»ţi vinzi mărfurile cu bucata la negustorii care au 
pţ&văîii, şi asta pentru un timp anumit, în faţa marto
rtiofs sub semnătura unuia şi altuia, prin mijlocirea 
unui zaraf. Şi aşa, în chip regulat, în fiecare joi şi luni. 
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vei încasa banii din vînzare. în acest fel, flecar© 
drahmă îţi va aduce două drahme şi chiar mai mult. 
Pe lîngă asta, în tot acest timp, vei putea colinda ora
şul Cairo şi admira Nilul care trece prin el. 

Cînd iam auzit cuvintele, am spus : 
—• Da, e o idee prea bună ! 
Şi do îndată am dus misiţii şi crainicii la hanul 

Serur şi leam încredinţat toate mărfurile, ca să le 
ducă la Kaisariat. Şi am vîndut totul, ou bucata, la 
negustori, după ce, dintro parte şi din alta, sau scris 
învoielile în faţa martorilor,, prin mijlocirea unui zaraf 
de la Kaisariat 

După asta, mam întors la han şi am trăit liniştit, 
fără să mă lipsesc de vreo plăcere şi fără să mă opresc 
de la vreo cheltuială; în fiecare zi mîncam din belşug, 
cu cupa de vin pe masa. Aveam totdeauna carne bună 
de oaie şi tot felul de dulciuri şi dulceţuri» Şi am 
urmat tot aşa pînă ce sa împlinit luna, cînd trebuia 
sămi primesc câştigul Şi întradevăr, chiar din întîia 
săptămînă a acelei luni, am început sămi primesc re
gulat banii Joia şî lunea mă duceam în prăvălia fie
cărui negustor datornic aî meu ; şi zaraful, însoţit de 
un copist, trecea pe la fiecare negustor, lua banii da
toraţi şi mii aducea. 

Mă obişnuisem deci să merg cînd întro prăvălie» 
cînd în alta. Intro zi, ieşisem tocmai din hamraam, 
unde făcusem o baie. După cîteva minute de odihnă, 
am mîncat mi pui, am băut cîteva cupue â& vin» miwn 
spălat mâinile şi mam stropit cu paîfurn. Mam dus 
apoi la Kaisariat Ghergh şi mam aşezat pe un scaun 
în prăvălia unui negustor de stofe, numit Badredin 
AlBostani. Cînd iaa văzut, ma primit cu multă prie
tenie şi cu respect şi am stat de vorbă vreun ceas. 

Pe cînd vorbeam, a venit o femeie acoperită cu tm 
mare văl de mătase albastră. Intrase ca să cumpere 
stofe şi sa aşezat pe un scăunaş aproape de mine. Şl 
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iaşmacul carei acoperea uşor faţa era pus niţel întro 
parte şi lăsa să se împrăştie un parfum plăcut şi o 
aromă delicată. Mia luat minţile cu frumuseţea şi 
farmecele ei, mai ales cînd a dat Ia o parte iaşmacul şi 
iam zărit negrul ochilor ! A luat deci loc, a salutat 
pe Badredin, care ia răspuns urîndui pace şi stînd 
în picioare înaintea ei, ia arătat felurite soiuri de 
stofe. Eu, auzindui glasul dulce şi plin de vrajă, am 
simţit şi mai mult eă în inima mea se aprindea dra*. 
gostea. 

După ce a cercetat cîteva stofe, negăsinduie îndea
juns de frumoase, ia spus lui Badredin : 

— Nu ai cumva vreo bucată de mătase albă, ţesută 
cu fire de aur curat ? Aş avea nevoie, ea sămi fac o 
rochie. 

Şi Badredin sa dus în fundul prăvăliei, a deschis 
un mic dulap şi a scos, de sub alte bucăţi de stofă, 
una de mătase albă, ţesută cu fir de aur : a aduso şi 
ia desfăeuto înaintea doaiSîiei. Ea a găsito întocmai 
pe placul ei şi ia spus segustorutui: 

— Cum îiom bani la taine, vei putea, cred, dtipS 
obicei, să mio dai chiar acum ; îndată, ce ajung, acasă, 
îţi voi trimite banii. 

Dar negustorul ia răspuns : 
—• De data aceasta nu pot so fac, stăplna mea ; 

stofa mi est© a mea, ci a acestui negustor pecarei 
vezi şi iam făgăduit săi plătesc chiar astăzi. 

A apacato atunci mînie mare şi a strigat: 
—• Nenorocire I Uiţi că am obiceiul să cumpăr stofe 

de foarte mare preţ şi că te fac să cîştigi mai mult de
cât toi ceri ? Uiţi că nu am îndxziat niciodată .săţi 
trântit banii ? 

Dar el ia răspuns : 
— Desigur, ai dreptate, stăpîna mea ! Dar astăzi 

BÎnt îndatorat să am banii în orice clipă la îndeminiL 
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Cînd a auzit aceste vorbe, femeia a apucat bucata 
de mătase şi ia azvîrlito în obraz strigmdui: 

— Toţi sînteţi la fel în blestemata voastră breaslă I 
Nu ştiţi să respectaţi pe nimeni! 

Sa ridicat, plină de mînie, ia întors spatele şi a 
dat să plece. 

Am simţit că şi sufletul meu se ducea cu ea ; mam 
ridicat repede şi, venind mai aproape» iam spus : 

— O, stăpînă, te rog I Fămi plăcerea să te întorci 
niţel spre mine şi să nu pleci I 

Ea şia întors atunci faţa spre mine, a surîs puţin, 
a venit înapoi şi a spus : 

—• Mă întorc în prăvălie, dar numai pentru tine ! 
A intrat şi sa aşezat în faţa mea. Şi lam întrebat 

pe Badredin : 
— Carei preţul acestei stofe? 
El mia răspuns : 
— O mie şi o slită de drahme ! 
— Fie ! Şi eu îţi mai las pe deasupra o sută de 

drahme cîştig. Dămi o hîrtie ca să întăresc învoiala 
şi în scris. 

Şi am luat de la el bucata de mătase ţesută cu aur, 
în schimb iam trecut preţul în scris. Iam înmînat 
apoi doamnei stofa, spunindui j 

—• Iao, şi poţi să pleci fără să porţi grija preţu
lui, pe care rni1 vei plăti cînd vei voi. Nu vei avea 
decît sa vii întruna din aceste zile în piaţă, unde mă 
găseşti totdeauna aşezat în cutare ori cutare prăvălie. 
Ba chiar, dacă vrei sămi faci cinstea de a o primi ca 
semn de preţuire, e a ta I 

Ea arunci mia răspuns : 
—• Allah săţi răsplătească cu toată bunăvoinţa lu i ! 

Să stăpîneşti toate Bogăţiile pe care le am, ajungînd 
stăpînul şi coroana capului meu! Ah, dacă Alkh 
miar împlini urarea 1 

Iam răspuns : 
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— O, stăpîna mea, primeşte bucata de mătase ! Şi 
ea nu va fi singura ! Dar, te rog, îngăduiemi săţi 
admir faţa, carei ascunsă privirilor mele I 

Ea a ridicat atunci iaşmacul de stofă uşoară carei 
ascundea partea de jos a feţei nelăsînd să i se vadă 
decît ochii. 

Cînd mia apărut faţa ei, o privire numai a fost de 
ajuns ca să mă tulbure cu totul, să împlînte dragostea 
în inima mea şi sămi ia minţile. Dar ea sa grăbit să 
lase în jos iaşmacul, a luat stofa şi mia spus : 

•*— Stăpîne, lipsa ta să nu fie îndelungată, căci aş 
muri de mîhnire ! 

Sa îndepărtat apoi, şi eu am rămas cu negustorul 
în piaţă, pînă pe înserat. 

Eram ca şi cum nu mai înţelegeam nimic, ca şi cum 
miaş fi pierdut minţile, stăpînit cu totul deo patimă 
nebună, neaşteptată. Simţămîntul acesta atît de adînc, 
ma făcut să1 întreb pe negustor, înainte de plecare : 

—• Ştii cinei această doamnă ? 
El mia răspuns : 

•— Da, negreşit Este o doamnă foarte bogată. Ta
tăl ei a fost un strălucit emir, care, la moarte, ia lăsat 
multe bunuri şi avuţii. 

Miam luat rămas bun de la negustor şi mam în
depărtat, întorcîndumă la hanul Serur, unde locuiam. 
Slujitorii miau pus să mănmc, dar mă gîndeam nu
mai la ea şi nu mam atins de nimic. Mam întins să 
dorm, dar somnul nu voia să vină. Şi miam petrecut 
astfel noaptea, cu ochii deschişi, pînă dimineaţa. 

Mam sculat şi mam îmbrăcat cu o haină încă mai 
frumoasă decît cea din ajun ; am băut o cupă de vin., 
Om gustat cîte ceva şi mam întors la prăvălia negus
torului ; lam salutat şi mam aşezat la locul obişnuit. 
Nau trecut decît cîteva clipe şi tînăra a sosit, însoţită 
de o roabă. A intrat, sa aşezat şi ma salutat, fără 
sâi aducă lui Badredin urarea de pace. Şi cu im glas 
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blînd şi cu un fel de a vorbi ca nimeni altul, şi cu o 
dulceaţă fără de seamăn, mia spus : 

— Trimite pe cineva cu mine ca săi dau cele o 
aiie două sute de drahme, preţul bucăţii de mătase. 

Iam răspuns : 
—• Dar nu ne grăbeşte nimic. Cei această pripă? 
Iar ea : 
— Ce îndatoritor eşti I Dar, oricum, nu trebuie 

săţi pricinuiesc vreo pagubă. 
Sa hotărît sămi pună ea însăşi în mînă preţul sto

fei. Şi am început să vorbim şi, deodată, miam luat 
îndrăzneala de ai arăta, prin semne, tăria simţirii 
mele. A înţeles de îndată că doream arzător să fie a 
mea. Sa ridicat repede şi sa îndepărtat, după ce mia 
spus totuşi, din bunăcuviinţă, un cuvînt de rămas bun. 
Atunci, nu mam mai putut stăpîni, am ieşit din pră
vălie, cu inima aprinsă, şi am mers în urma ei, mai 
de departe, pînă am ajuns dincolo de piaţă. Deodată 
am pierduto din vedere, dar, în aceeaşi clipă, am 
văzut venind spre mine o fată pe care no Cunoşteam 
şi nici nu puteam ghici cine era, din pricina iaşmacu
lui. Ea mia spus : 

— O, mărite domn, vino la stăpîna mea, care are 
săţi vorbească ! 

Am rămas tare uimit şiam grăit: 
— Dar nimeni nu mă cunoaşte aici! 
Fata mia răspuns : 
— Oh, ce uşor uiţi 1 Nuţi aminteşti că eu sînt sluj

nica pe care adineaori ai văzuto în piaţă cu tînăra 
doamnă, în prăvălia negustorului cutare ? 

Am mers atunci după ea, pînă ce iam văzut stă
pîna în colţul străzii zarafilor. Cînd ma zărit, a venit 
grăbită ispre mine, ma dus în colţul străzii şi mia 
gră i t : 

— Dragul meu, să ştii că gîndurile mele sînt numai 
la tine şi că miai umplut inima de dragoste. Din clipa 
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în care team văzut, nu mai ştiu cei tihna somnuruÎB 
nu mai mănînc, nici nu mai beau 1 

Şi iam răspuns : 
— Şi eu la fel. Dar fericirea ceo simt mă opreşte 

dea mă plînge. 
Ea urmă : 
—• Dragul meu, spunemi: să merg eu la tine, satt 

vrei să vii tu la mine acasă ? 
Iam răspuns : 
— Sînt străin şi locuiesc la un han, loc unde vine 

prea multă lume I De aceea, dacă ai destulă încredere 
în prietenia mea, primeştemă la tine şi voi fi nespus 
de fericit. 

Ea mia grăit atunci: 
— De bună seamă, dar acum e noaptea de vineri 

şi nu se poate ! Mîine, însă, după rugăciunea de Ia 
amiază, urcăte pe catîr şi întreabă de mahalaua 
Habbaniat. Cînd vei fi sosit acolo, întreabă de locu
inţa lui Barakat, fostul guvernator, cunoscut sub nu
mele de AbySchama. Acolo locuiesc. Şi nu cumva să 
nu vii, căci voi fi acolo, şi te aştept. 

Şi eram bucuros la culme. Neam despărţit apoi,, 
Mam întors la hanul Serur şi miam petrecut întreaga 
noapte fără să aţipesc măcar. De cum sa făcut ziuă, 
mam sculat repede şi miam schimbat hainele, mam 
parfumat cu miresmele cele mai plăcute şi miam luat: 
şi cincizeci de dinari de aur, pe care iam pus întro 
batistă. Am ieşit din hanul Serur şi mam îndreptat 
spre locul numit BabZauila.t. Am închiriat un catîr 
şi iam spus celui care1 conducea : 

— Mergem în mahalaua Habbaniat I 
Şi de îndată, cît ai clipi, ma călăuzit întracolo. 

Am ajuns în strada Darb AlMonkari şi iam spus că
lăuzei : 

— Cată să afli unde e casa guvernatorului Aby
Schama. 
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Călăuza a plecat, sa întors după câteva clipe cu 
răspunsul şi rnia spus : 

— Poţi coborî. 
Am cobovît atunci, poruncindui: 
—• Mergi. înainte şi aratămi calea. 
EI ma dus la casa guvernatorului, iar eu iam po

runcit Î 
— Mîine dimineaţă să vii să mă iei ca să mă duei 

la han. 
Şi călăuza mia răspuns : 
—• La poruncile tale ! 
Iam dat un sfert de dinar de aur, pe care 1a luat, 

1a dus la buze întîi şi apoi Ia frunte, ca sămi mulţu
mească, şi a plecat. 

Am bătut în poarta locuinţei şi mia fost deschisă 
de două fete cu sînii drepţi, albi şi rotunzi ca două 
luni. Ele miau spus : 

—• Intră, domnule ! Stăpâna te aşteaptă eu nerăb
dare. Nici nu mai doarme noaptea, atît ii de aprinsă 
dragostea pentru tine. 

Am intrat atunci întro curte şi am văzut o măreaţă 
clădire cu şapte uşi; şi toată faţada era împodobită cu 
ferestre care dădeau spre o întinsă grădină cu arbori 
roditori de toate soiurile şi culorile. Şi era udată de 
ape curgătoare şi se auzeau ciripind păsările. Clă
direa era toată din marmură albă, străvezie şi lu
cioasă, deţi vedeai chipul în ea, iar tavanele îi erau 
căptuşite cu aur ; şi de jur împrejur se înşiruiau in
scripţii şi desene de toate felurile. Şi cuprindea clă
direa tot ce putea săţi farmece ochii. Era pavată în 
întregime cu marmură de foarte mare preţ şi în dife
rite culori. în mijlocul unei săli mari se afla un havuz 
de marmură albă, încrustat cu mărgăritare şi pietre 
preţioase ; covoare de mătase aeopereaii parchetul şi 
stofe de toate cuk>rtb erau întinse pe pere ţ i ; sofale 
largi mobilau sala. 
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Intrasem numai de cîteva clipe şi mă aşezasem... 

Dar în acest mameat al povestirii, Şeherezada văzu apro
pEtactusa zorii dimineţii şi, ©u minte, se opri. 

Şi eîrtd se lăsă a douăzeci şi şasea noapte 

Ea spuse : 

— O, mărite rege, negustorul urmă astfel poves
tea misitului creştin din Cairo, cate, la rîndul lui, o 
spunea sultanului din acel oraş al Chinei: 

Am văzut tînăra venind spre mine, împodobită cu 
mărgăritare şi pietre scumpe, cu faţa luminoasă şi cu 
ochii alungiţi cu creion negru. Mia surîs, sa apropiat 
şi ma strîns la piept. Şia pus apoi buzele pe ale mele 
şi a început sămi sugă limba. Şi eu făceam la fel. Şi 
mia spus : 

—• Eşti tu cu adevărat, sau visez ? 
Şi iam răspuns : 
— Silit robul tău I 
Iar ea mia gră i t : 
— Oh, ce zi binecuvmtată ! Ce fericire ! Pe Allâh! 

nu mai trăiesc, nu mai ştiu cei plăcerea mîncării şi a 
băuturii! 

Iam răspuns : 
— Şi eu simt ca tine ! 
Am început să vorbim, eram întradevăr încurcat 

de această primire şi ţineam capul plecat. 
După cîteva clipe, sa întins faţa de masă şi ni sau 

adus mîncărari scumpe : fripturi, pui umpluţi şi paste 
de toate soiurile. Şi am mîncat pînă neam săturat, iar 
ea îmi dădea bucăţile în gură şi mă îmbia de fiecare 
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dată cu cuvinte stăruitoare. Ni sa adus apoi ibricul 
şi ligheanul de aramă, miam spălat mîinile, şi ea de 
asemeni; mam stropit cu apă de trandafiri şi de mosc 
şi am luat loc, ca să stăm de vorbă. Şi ea mia recitat 
aceste două strofe : 

Şi dacă dinainte ştiam de-a ta venire, 
Ţi-aş fi întins porfira din sînge la picioare 
Şi catifeaua neagră din ochii în sclipire. 
Ţi-aş fi întins obrajii cu frăgezimi de floare, 

O, călător, şi-ndată ai fi avut aproape 
Vn loc ce-al tău de voie-i pe dulcile-mi pleoape! 

Mia povestit apoi necazurile e i ; şi eu la fel, şi cu 
asta am ajuns încă mai îndrăgostit. Am început apoi 
zbenguielile şi jocurile, neam îmbrăţişat, şi neam dat 
mii de sărutări pînă la căderea nopţii. Atunci slujni
cele neau adus din belşug de mîncat şi de băut. Şi 
am băut pînă la miezul nopţii. Neam culcat, neam 
îmbrăţişat, şi aşa pînă la ziuă. în viaţa mea nam mai 
avut o noapte ca aceea. 

A doua zi mam sculat, am strecurat încet sub ca
pătîiul patului punga cu cele cincizeci de piese de aur, 
miam luat rămas bun de la ea şi eram gata să plec. 
Ea însă sa pornit pe plîns şi mia spus : 

—• Stăpânul meu, cînd îţi voi mai vedea frumoasa 
faţă ? 

Iam răspuns : 
—• Voi veni în astăseară chiar. 
Ieşind, am găsit la poartă catîrul care mă adusese 

în ajun, iar călăuza mă aştepta. Mam urcat pe catîr 
şi am ajuns la hanul Serur; am descălecat şi iam dat 
călăuzei o jumătate de dinar de aur, spunîndui: 

— Să te întorci astăseară pe la apusul soarelui. 
El mia răspuns : 
— La poruncile tale ! 
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Am intrat în han şi am mîncat; după aceea mam 
dus pe la datornici ca sămi strîng preţul mărfurilor ; 
am primit banii şi mam întors ; am pus sa se frigă o 
oaie şi am cumpărat dulciuri; am chemat un hamal 
căruia iam arătat cum era casa doamnei şi unde se 
afla, lam plătit dinainte şi iam spus să ducă totul 
acolo. Eu am urmat să mă ocup de treburile mele pînă 
seara. Atunci, venind călăuza, am luat cincizeci de 
dinari de aur, pe care iam pus întro batistă, şi am 
plecat. 

Cînd am intrat în casă, am văzut că totul fusese 
curăţat, că se spălase pe jos, se lustruiseră vasele de 
bucătărie, se aprinseseră făcliile şi felinarele şi se pre
gătiseră mîncăruri, băuturi şi vinuri limpezite. 

Văzîndumă, ea mi sa aruncat în braţe, ma sărutat 
şi mia şoptit: 

— Oh, ce dor miera de tine I 
Am mîncat pînă neam săturat. Slujnicele au ridicat 

masa şi neau adus băuturi. Şi am băut, şi am spart 
migdale, alune şi fistic pînă la miezul nopţii. Apoi 
neam culcat. 

Dimineaţa mam sculat şi, după obicei, iam pus 
sub căpătîi cei cincizeci de dinari de aur. Am ieşit, la 
uşă am găsit catîrul, pe care lam încălecat şi mam 
întors la han, ca să mă odihnesc. Seara mam sculat, 
am pus să se pregătească pilaf presărat cu nuci şi mig
dale, o mîncare de gulii şi altele multe. Am cumpă
rat fructe, diferite soiuri de migdale, multe flori, şi 
am trimis totul la ea acasă. Apoi am luat cu mine 
cincizeci de dinari de aur în batistă, am ieşit, am în
călecat pe acelaşi catîr, am ajuns la ea şi am intrat. 
Neam aşezat la masă, am mîncat şi am băut, şi neam 
desfătat în dragoste pînă dimineaţa. Cînd mam sculat, 
iam strecurat batista şi mam întors la han ca de 
obicei. 
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Dar, eoaiinuîftd neintrerapt lucrurile tot aşa, o zi 
după aîta, am afuns la sărăde lucie, şi nu mai aveam 
un dinar, o singură drahmă. Nu ştiam ce să mai spun. 
Credeam în adlncul meu că totul era treaba unui 
diavol Şl am rostit aceste strofe : 

Cînd cel bogat se vede năpăstuit de soartă 
Şi cade-n sărăcie, ce micşorat apare 
In tot ce altădată era deprinsa-i stare... 
Aşa un soare-n scăpat lucirea pală-şi poartă î 

Un gînd spre el, de pleacă spre-a nu se mai întoarce, 
Din sufletul oricărui de-aci-nainte piere... 
Şi chiar dacă mai vine, e fără mîngîiere, 
Căci numai pentru alţii norocul firu-şi toarce ! 

Să se araie-n stradă lui ti va fi ruşine 
Şi, singur, fără semeni, mereu închis în sine, 
Din ochi va stoarce lacrimi, secîndu-le izvorul... 

Să nu aştepte nimeni vreodată ajutond 
De la ai săi; urgia în creştet de-o să-l bată 
11 leapădă şi ruda cea mai apropiată. 

Nu mai ştiam ce să fac şi, copleşit de gînduri amare, 
am ieşit din han ca să mă mai mişc şi am ajuns în 
sukul Bain AbKasrain, Kngă poarta Zauilat. Acolo era 
multă lume adunată şi sukul era plin, fiind zi de săr
bătoare şi de bîlci. Mam amestecat prin mulţime şi 
am văzut aproape de mine — aşa voia soarta — un 
călăreţ tare bine îmbrăcat. împins din toate părţîîe, 
ara fost înghesuit în el fără să vreau, iar mina îmi 
ajunse tocmai lîngă buzunarul lui şi1 atingea Am sim
ţit că era înăuntru un pacheţel rotund. Iam băgat re
pede mîna în buzunar şî am scos cu dibăcie pache
ţelul, totuşi nu îndeajuns de uşor ca el să nu simtă 
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şi să numi vadă mişcarea. Atunci călăreţul, simţind 
că buzunarul i se uşurase, şia dus mîna la ei şi şia 
dat seama că nu mai cuprindea nimic. Sa întors 
atunci spre mine, furios, a învîrtit buzduganul şi roia 
dat o lovitură în cap. Mam prăbuşit de îndată şi am 
fost înconjurat de mulţi oameni, dintre care cîţiva lau 
oprit pe călăreţ, punînd mîna pe frîul calului,, şi iau 
strigat: 

— E ruşinos din partea ta să loveşti un om fără 
apărare, în grămădeala asta din jur ! 

Călăreţul lea strigat: 
— Să ştiţi cu toţii căi un hoţ I 
La aceste cuvinte mam trezit din leşin şi am auzit 

oamenii spunînd : 
Ţ  Ba nu, e un tînăr prea bine îmbrăcat şi prea 

ales ca să fie ho ţ ! 
Şi toţi care erau de faţă se întrebau dacă furasem 

ori nu. Lămuririle se băteau cap în cap, dintro parte 
şi alta, şi schimburile de vorbe nu se'mai încheiau. 
Eu eram dus de valul mulţimii, şi aş fi scăpat, desigur, 
de sub paza călăreţului, care nu voia sămi dea dru
mul, dacă, după cum miera scris de soartă, guverna
torul şi străjerii, trecînd pe acolo, nar fi intrat prin 
poarta Zauilat şi nu • sar fi apropiat de îngrămădeala 
în mijlocul căreia mă aflam. El a întrebat: 

— Dar ce se petrece aici ? 
Şi călăreţul ia răspuns : 
— Pe Allah, o, emire, iată un hoţ ! Aveam în bu

zunar o pungă albastră cu douăzeci de dinari de aur 
şi el a găsit mijlocul, în înghesuială, să mio ia. 

Şi guvernatorul 1a întrebat pe călăreţ : 
..— Ai vreun martor care să fi văzut hoţia ? 
Şi călăreţul a răspuns : 
—• N u ! 

Atunci guvernatorul 1a chemat pe rnacadem, că
pitanul de poliţie, şi ia spus : 
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— Pune mîna pe el şi scotoceşte1 i 
Şi ma luat acela, căci Allah mi mă mai ocrotea, 

ma despuiat de haine şi a găsit punga, care, întrade
văr, era de mătase albastră. A numărat banii, şi erau 
tocmai douăzeci de dinari de aur, cum spusese călă
reţul. 

Atunci guvernatorul, apucat de furie, a chemat paz
nicii şi pe cei din alaiul lui : 

—• Aduceţi1 aici! 
Am fost dus în faţa lui şi el mia spus : 
— Tinere, trebuie sămi mărturiseşti adevărul. Re

cunoşti că ai furat această pungă ? 
Foarte ruşinat, am lăsat capul în jos şi am gîndit 

o clipă în mine : „Dacă spun nu, nu mă crede, căci 
punga a fost găsită la mine ; dacă spun da, voi fi de 
îndată închis". Am sfîrşit prin a mă hotărî, spunînd : 

— Da, am furato ! 
Cînd a auzit asta, guvernatorul a rămas tare uimit; 

a chemat martori şi ma pus so mai spun o dată în 
faţa lor. Şi toate acestea se petreceau la BabZauilat., 

Atunci guvernatorul a poruncit gîdelui sămî taie 
mîna dreaptă, şi gîdele a şi făcuto de îndată. Văzmd 
asta, călăreţului i sa făcut milă şi a mijlocit pe lîngă 
guvernatei să numi fie tăiată şi cealaltă mînă. Gu
vernatorul a primit, şi apoi şia urmat drumul. Oa
menii care erau de faţă sau milostivit de mine şi 
miau dat un pahar de vin ca să mă întăresc, căci pier
dusem mult sînge şi eram tare slăbit. Dar călăreţul sa 
apropiat de mine, mia întins punga, mia puso chiar 
în mînă şi mia spus : 

—• Eşti un tînăr deosebit la chip şi nu ţi se potri
veşte meseria de hoţ. 

Ma părăsit, după ce ma făcut să primesc punga. 
Şi marn îndepărtat, învelindumi cu batista braţul pe 
care1 ascundeam în mîneca hainei. Eram foarte pa
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îid şi întro amarnică stare, după tot ce mi se întîrn
pîase. ' •' 

Şi, fără să ştiu unde merg, manj îndreptat spre 
casa prietenei mele. Ajungînd acolo, mam aruncat 
pe un pat, istovit cu totul. Tînăra, văzînd cît eram deş 
palid şi de doborît, ma întrebat: 

— De ce suferi tu ? De ce eşti aşa de palid ? 
Şi iam răspuns : 
— Mă doare capul, nu mie bine ! 
La aceste cuvinte, ea sa întristat mult şi mia grăit: 
— Stăpîne, de ce faci tu ca inimami să fie ca pe 

jar ? Stai liniştit, te rog, ridicăţi ochii spre mine şi 
spunemi ce ţi sa întîinplat astăzi. Căci citesc multe 
pe faţa ta I ' . . 

Şi iam răspuns : 
— Ai milă, cruţămă de suferinţa de aţi mărturisi. 
Ea a început să plîngă : 
— Ah, văd bine că riu mai vrei dragostea mea, te 

simţi obosit şi scîrbit de mine ! Nu mai eşti cu mine 
ca de obicei 1 

A vărsat multe lacrimi întretăiate de suspine, dar 
se oprea din cînd în cînd şi iar mă întreba, şi nui 
dam nici un răspuns. Şi aşa pînă a venit noaptea. Ni 
sa adus atunci să mîncăm, ni sau pus dinainte fel de 
fel de bucate, ca de obicei, dar eu mam ferit să gust 
ceva, căci miera ruşine să iau cu mîna stîngă şi teamă 
că ea mar fi întrebat din ce pricină. Iam spus dec i : 

—• Acum nam poftă de mîncare. 
Şi ea adause : 
— Vezi bine că bănuiam ceva. Spunemi cea putut 

să ţi se întîmple astăzi şi de ce eşti trist, amărît şi cu 
jale în inimă şi în cuget ? 

Am sfîrşit prin ai spune : 
— Am săţi povestesc totul îndată, încetul cu în

cetul.' 
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La aceste cuvinte, ca uşura t , mia întins o cupă de 
vin. 

— Haide, prietene, alurigăţi gîndurile negre. Iată 
cu ce se îndepărtează tristeţea. Bea din cupă şi apoi 
îmi vei povesti pricina necazurilor. 

Şi iam răspuns : 
— Dacă o vrei neapărat, dămi atunci să beau cu 

mîna ta. 
Şi ea mia apropiat cupa de buze, a înclinato uşor 

Şi mia dat să beau. A umpluto din nou şi mia în
tinso. Atunci am făcut o sforţare, am întins mîna 
stingă şi am apucat cupa. Nu rniam putut însă stăpîni 
lacrimile şi am izbucnit în hohote de plîns. Văîzm
dumă plîngînd astfel, nici ea nu sa mai putut stăpîni, 
mia cuprins capul cu mîinile şi mia strigat, ca pier
dută : 

— Fieţi milă, spunemi pricina plînsetelor tale i 
Miai ars inima ! Spunemi cum se face că iei cupa cu 
mîna stângă ? 

Iam răspuns: 
— Am un buboi la mîna dreaptă. 
Ea mia spus : 
—• Arâtămi1, ca să1 deschid şi te vei simţi uşurat 
Iam răspuns : 
— Nu e momentul să faci aşa ceva. Nu mai stărui, 

căci sînt hotărît să numi dezvelesc mîna. 
Am băut după aceasta pînă la fund cupa, şi am tot 

băut ori de cîte ori mia întinso plină şi, aşa, pînă 
ce mam îmbătat dea binelea, Mam întins atunci 
chiar acolo şi am adormit. 

în timpul somnului, ea mia dezvelit braţul şi a 
văzut că mîna îmi era tăiată. Mia căutat în buzunar 
şi a dat peste punga albastră cu bani de aur. La ve
derea nenorocirii mele, a fost cuprinsă de o deznă
dejde fără margini şi a simţit o durere cum nu se mai 
poate alta în lume. 
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Cînd mam trezit a doua zi dimineaţa, am văzut 
oămi şi pregătise prînzul. Pe o farfurie se aflau patru 
pui fripţi, o supă de pasare şi vin din belşug, Mi laa 
pus pe toate dinainte, şi eu am mîncat şi am băut, 
Am voit apoi sămi iau rămas bun şi să plec. Dar ea 
ma oprit şi ma întrebat: 

— Unde ai să te duci în starea asta ? 
Iam răspuns : 
—• Undeva ca sămi trec vremea şi sămi alung gîn

durile care mă copleşesc şimi apasă inima ! 
Iar ea îmi spuse : 
— Oh, nu pleca ! Mai rămîi ! 
Mam aşezat, atunci, şi ea m^a privit lung. Şi apoi 

mia gră i t : 
—• Prietene, ce nebunie din partea ta ! Dragostea 

pentru mine tea scos din minţi, văd bine, şi tea în
demnat săţi cheltuieşti toţi banii. Mai mult, cred eu, 
mie mi se datoreşte că ţiai pierdut mîna dreaptă. îţi 
jur, însă, şi Allali îmi e martor, că nu mă voi mai 
despărţi de tine şi n u t e voi lăsa să pleci! Şi vei vedea 
căţi spun adevărul! Vreau chiar să mă mărit cu tine 
după toate legile. 

La aceste cuvinte, a trimis să se aducă martori şî 
lea vorbit: 

— Fiţi martorii căsătoriei mele cu acest tînăr. 
Scrieţi contractul meu cu dînsul şi adeveriţi că am 
primit de la dînsul zestrea de nuntă. 

Şi martorii au scris contractul nostru de căsătorie. 
Ea Iea spus: 

— Vă iau ca martori că toate bogăţiile pa care le 
am, şi care sîat în cufărul de aici, şi tot ce este avu
tul meu, chiar din această clipă le soeot ale acestei 
tînăr. 

Şî mattorii an adeverit, şi m î«at act de cuvintele 
eî şi de învoirea mea, şi au plecat după ce şiau pri
mit, plate. 
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Tînăra ma luat atunci de mînă şi ma dus la un 
dulap, 1a deschis, rnia arătat o lădiţă, pe care d« 
asemenea a deschiso, şi mia spus : 

— Priveşte ce este în această lădiţă. 
Mam uitat şi am văzut că era plină cu batiste, le

gate fiecare separat. Şi mia mărturisit: 
—• Sînt banii tă i ; este ceea ce, zi cu zi, am primit 

de Ia tine. întradevăr, de cîte ori îmi dădeai o batistă 
cu cincizeci de dinari de aur, aveam grijă săi strîng 
şi săi închid în această lădiţă. Acum ia înapoi ce este 
al tău. Allah ţi 1a păstrat şi ţia scriso în soarta ta. 
Astăzi Allah te ocroteşte, şi ma ales pe mine, ca să 
împlinesc ceea ce el a scris. De asemenea, nu încape 
îndoială că din pricina mea ţiai pierdut mîna dreaptă. 
Şi, o spun curat, nu pot săţi răsplătesc aşa cum ar 
trebui credinţa şi dragostea pentru mine, şi, chiar de 
miaş jertfi sufletul, tot nar fi deajuns şi tot ai fi în 
pagubă. Apoi adăugă : Iaţi în stăpînire avutul! 

Am făcut cum spunea ea, am cumpărat o lădiţă 
nouă, în care am pus, rînd pe rînd, ceea ce, zj cu zi, 
luam din îădiţa tinerei. Miain recăpătat astfel banii 
pe care ii dădusem, inima mi sa umplut de bucurie 
şi toată durerea sa risipit. 

Am strînso în braţe şi neam aşezat să bem îm
preună cu voioşie. îmi spunea vorbele cele mai dulci şi 
îi părea rău că făcea pentru mine atît de puţin, faţă de 
ce făcusem eu pentru ea. Apoi, ca să pună vîrf, a înscris 
pe numele meu tot ce avea ca haine de preţ, giuva
ieruri, bani, acareturi, terenuri, întrun act întărit cu 
pecete în faţa martorilor. 

Şi în noaptea aceea, cu toate plăcerile în voia că
rora neam lăsat, a adormit foarte întristată de neno
rocirea care, spunea ea, sa abătut peste mine numai 
din pricina ei şi pe careo cunoştea acum în toate 
amănuntele. 
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Din acea clipă ea na încetat să plîngă şi să fio 
amărîtă de tot ce mi se întîmplase, şi, după o lună, 
a căzut la boală, care sa înrăutăţit zi de zi, Iar în 
a cincizecea zi a murit şi a trecut în rîndul aleşilor 
de pe ceea lume. 

Iam făcut toate pregătirile înmormîntării, am 
puşo în groapă şi am împlinit slujbele pentru morţi, 
neoruţînd nici o cheltuială. Venind de la cimitir, am 
intrat în casă, am cercetat tot ce moştenisem şi da
rurile pe care mi le făcuse. Am văzut că întradevăr 
îmi lăsase multe bogăţii, proprietăţi şi acareturi, şi, 
între altele, mari magazii cu seminţe de susan. Şi 
tocmai cu vînzarea acestui susan team însărcinat, 
domnule, pentru care ai binevoit să primeşti un mic 
samsarlîc, mai prejos de meritele tale. 

In ce priveşte întîrzierile mele, de care â'i putut să 
te miri, au avut loc fiindcă trebuia să vînd tot cemi 
lăsase şi numai acum am ajuns la capăt, primindumi 
banii ce mi se cuveneau. 

Te rog deci să nu refuzi răsplata din partea mea, 
tu, care mă primeşti ca oaspe în casă şi împărţi masa 
cu mine. Mă îndatorezi dacă primeşti banii pe care 
mi iai păstrat şi pe care iai cîştigat din vînzarea se
minţelor de susan. 

Aceasta este istoria mea, şi acum ştii şi din ce pri
cină mănînc cu mîna stingă... 

Atunci, mărite rege, îi spusei tînărului: 
— întradevăr mă copleşeşti cu binefacerile tale l 
Iar el îmi gră i : 
— Nu e nimic ! Şi acum, domnule misit, ai vrea 

să vii cu mine în ţara mea, la Bagdad ? Am făcut 
mari cumpărături de mărfuri din Alexandria fi din 
Cairo, pe care trag nădejde să le vînd cu ctştig bon 
la Bagdad. Vrei sămi fii tovarăş de drum şi părtaş 
la cîştiguri ? ••"" 

Şi eu îi răspunsei: 
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— Dorinţa ta e poruncă 1 
Apoi hotărîrăm ca dată de plecare sftrşitul lunii. 
In acest timp mă ocupai de vmzarea tuturor aca

returilor, fără să pierd nimic, şi, cu banii pe carei 
luai, cumpărai tot mărfuri şi plecai, în tovărăşia tînâ
rului, spre Bagdad, ţara lui, şi, de acolo, ou foarte 
mare cîştig şi cu alte mărfuri, făcurăm calea pînă în 
această ţară, carei împărăţia ta, o, rege al veacurilor I 

Tînărul însă îşi vîndu repede aici marfa şi plecă 
din nou spre Egipt, unde urma să1 îrrtîlnesc, cînd, 
în această noapte, am avut păţania cu cocoşatul, da
torită faptului că nu cunosc bine această ţară, în care 
nu sînt decît un străin care călătoreşte pentru trebu
rile lui neguţătoreşti 

Şi aceasta este, rege al veacurilor, povestea pe 
careo socot mai straşnică decît cea a cocoşatului I 

Dar regele îi răspunse : 
— Ei, nu, eu no găsesc aşa ! Povestea asta nui 

chiar atît de minunată, misitule i Am să pun de în
dată să fiţi spînzuraţi, ca să vă pedepsesc pentru ne
legiuirea dea fi ucis pe acest biet cocoşat, care era 
măscăriciul meu! 

In acest moment al povestiţii, Şeherezada vfeii apropiiadus© 
zorii dimineţii şi, cu minte, tăcu. 

Dar cînd se lăsă a douăzeci şi şaptea noapte 

Ea spusa s 

O, mărite rege, stăpmitorui Chinei a grăit t 
— Am să vă spînzur pe toţi 1 
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Dar atunci înainta furnizorul, se plecă pmă la 
pămînt şi spuse : 

—• Dacă îmi îngădui, am săţi povestesc întîmpla
rea pe care am trăito îrrtr«na din aceste zile şi care 
e mult mai uimitoare şl mai minunată decît povestea 
cocoşatului. Şi dacă ai so socoti şi tu aşa, după ce 
vei fi auzito, să ne ierţi pe toţi I 

Regele Climei răspunse : 
— Fie ! Să ascultăm şi povestea ta. 
Atunci el începti. 

POVESTEA FURNIZORULUI STAPÎN1TORULUI CHINEI 

, Să ştii, rege al veacurilor; că noaptea trecută am 
fost poftit la o masă de nuntă, unde se aflau mulţi 
judecători şi învăţaţi cunoscători ai cărţii sfinte. Cînd 
sa încheiat citirea Coranului, sa întins faţa de masă, 
sau orînduit bucatele şi sa adus tot ce trebuia pen
tru ospăţ. Şi, între altele, se afla pe masă o mîncare 
cu usturoi, numită rozbaja, care se bucură de faimă 
şii foarte gustoasă; mai ales dacă orezul, • carei te
meiul ei,este fiert atît cît trebuie, şi dacă usturoiul şi 
aromatele sînt potrivite aşa cum s© cuvine pentru ai 
da gust. Toţi musafirii începurăm să mîncăm cu mare 
poftă, afară de unul oare nici au voi să se atingă de 
rozbaja. Şi, cum stăruiam tauit «sa să ia măcar.o îm
bucătură, el se jură că no va. face. Am îndoit atunci 
stăruinţele, dar el ne spuse: 

— Vă rog! Nu mai stăruiţi atâta. Am încercat 
destul nenoroc cînd am mîncato odată. 

Şî ne rosti această strofa : 

Nu vrei s<M mai cunoşti pe om, $ pace l 
Şi-i vechi prieten dintre-ai tăi! Ei, fugi de el 
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Şi scapi aşa, şi vremea-ţi cruţi... Cu fel de fel 
De-nşelăciuni să umbli, nu se face I 

Atunci, încetînd să mai stăruim, îl întrebarăm : 
— Pe Allah ! şi carei pricina că nu mănînci din 

această gustoasă rozbaja ? 
El ne răspunse : 
— Am jurat să nu mănînc rozbaja decit după 

cemi voi fi spălat mîinile de patruzeci de ori în şir 
cu sodă, de patruzeci de ori cu potasă şi de patruzeci 
de ori cu săpun, în total de o sută douăzeci de ori. 

Atunci stăpînul casei porunci slujitorilor să se 
aducă de îndată apă şi lucrurile cerute de musafir. Şi 
acesta îşi spălă mîinile de atîtea ori cît spusese. Apoi 
ee întoarse, luă loc, dar nu cu plăcere ; îşi întinse 
mina spre farfuria din oare mîncam noi ou toţii şi, 
tremuxînd şi şovăind, începu să mănînee din rozbaja. 
Şi eram tare uimiţi de aceasta, dar furăm încă mai 
uimiţi cînd îi văzurăm mina : Ii lipsea degetul cel 
mare, avea numai patru degete ! Şi musafirul mînca 
numai cu ele. îi spuserăm atunci: 

— Allah ou tine ! Spune, cum se face că nu mai ai 
degetul cel mare ? Poate e un beteşug din născare, 
aşa cum a voito Allah ? ' Sau ai păţit vreun necaz ? 

Atunci el ne răspunse : 
— Fraţilor, naţi văzut totul! Nu un singur deget 

mare îmi lipseşte, ci două, căci nu1 mai am nici pe 
cel de la mîna stingă. Şi la picioare, tot aşa, am nu
mai cîte patru degete. De altfel, puteţi vedea şi sin
guri 1 

Şi ne arătă şi cealaltă mînă, şi picioarele amîndouă, 
şi văzurăm că era întradevăr aşa cum ne spusese. 
JJimirea noastră crescu şi mai mult şii ziserăm : 

— Ardem de nerăbdare şi am dori să ştim pricina 
pentru care îţi lipsesc degetele mari de la mîini şi de 
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la picioare şi de ce teai spălat pe mîini d© o sută 
douăzeci de ori la rînd. 

Atunci el ne povesti. 
Să ştiţi cu toţii că tatăl meu a fost unul din marii 

negustori, ba era chiar cel mai mare negustor din Bag
dad, pe vremea califului Harun AlRaşid. Tata avea 
mare dragoste de vinuri bune şi de plăceri; îi plăcea 
muzica instrumentelor noastre cu coarde : audul şi 
kanunul. Cînd amurit, nu mia lăsat nici un ban, 
căci cheltuise totul. Dar, oricum, era tatăl meu şi 
iam făcut înmormîntarea potrivit cu rangul lui, am 
dat praznice în cinstea lui şi am purtat doliu multe 
zile şi nopţi. După aceea, mam dus să văd prăvălia 
care fusese a lui, am deschiso şi nam găsit în ea ni
mic de preţ ; dimpotrivă, rhiam dat seama că lăsa 
mari datorii. Am mers atunci pe la creditorii tatei şi 
iam convins să mai aştepte, dîndule încredinţare pe 
cît am putut. Mam pus apoi pe treabă, am vîndut şi 
am cumpărat, şi plăteam datoriile săptămînă de sap
tămînă, după cum câştigam. Şi am urmat tot aşa, pînă 
ce am scăpat de toate datoriile, ba chiar miam mărit 
capitalul de la început prin cîştiguri regulate. 

Dar, întro zi, pe cînd stăteam în prăvălia mea, am 
văzut o tînără fată. In viaţa mea nam întâlnit ceva 
mai frumos. Era îmbrăcată cu haine strălucite şi era 
urcată pe un catîr. înaintea ei mergea un hadîmb, 
şi îndărătul ei altul. îşi opri catîrul la intrarea în sule, 
coborî şi intră în sule, urmată de unul din hadimbi 
Şi acesta âi spuse : 

— Stăpînă, te rog ! nu intra astfel în piaţă şi nu 
te arăta aşa trecătorilor. Ai să atragi asupra noastră 
mari nenorociri. Să plecăm deaici! 

Şi hadîmbul încercă so oprească. Dar ea nui luă 
în seamă cuvintele, şi începu să cerceteze toate pră
văliile din suk, una cîte una, şi nu află prăvălie mal 
bine ţinută şi mai frumoasă decît a mea. Se îndreptă 
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atunci spre ea, urmată mereu de hadîmb, luă loc în 
prăvălie şimi ură pace. în viaţa mea nu auzisem un 
glas mai dulce şi vorbe mai plăcute. Şişi descoperi 
faţa. Şi numai cît iam aruncat o singură privire, şi 
am rămas adînc tulburat. Mia răpit inima 1 Numi 
mai puteam desprinde ochii de pe faţa ei şi rostii 
aceste strofe : 

Să-i spui frumoasei mele cu văl moale, 
Dar moale cum hulubu-şi are-aripa, 
Să-i spui că moartea-mi e-ndurare-n clipa 
Cinci văd cum suferinţi îmi dau târcoale. 

Să-i spui, să-mi fie ca o surioară, 
Căci părăsii o viaţă liniştită
Cu gândul ca, atras de ea-n ispită, 
Să fiu de-aripa ei aproape doară... 

Auzind versurile, mia dat îndată răspunsul cu 
aceste strofe : 
.y 
Mi-e istovită inima iubindu-te-n tăcere 
Şi-o nouă dragoste nu vrea pe veci'să mai trăiască... 
Din întâmplare de-ar mal fi ca ochiu-mi să privească 
Vreo frumuseţe-n faţă, n-ar simţi nici o plăcere. 

N*a$ smulge chipul tău — o jur — din inimă 
vreodată, 

Şi totuşi tristă cît mă simt în setea după tine... 
O, tu nici buza n-ai muiat-o-n cupă, ştii prea bine, 
Iar eu din ea hăui din plin o dragoste curată! 

Apoi naia spus : 
— Tinere negustor, ai stofa frumoase să ne arăţi ? 
I»ara răspuns * 
— O, stăpînă, mbal tău e un biet negustor şî axare 

nimic wednic de tiae. Mal aşteaptă pa$». Cwm e tare 

44 



de dimineaţă, ceilalţi negustori nu şiau deschis încă 
prăvăliile. îndată voi merge chiar eu săţi cumpăr de 
la ei toate stofele de preţ ce ţiar trebui. 

Am început apoi să vorbim, şi rrtăneeam în marea 
dragostei pentru ea şi mă pîrjoleam în aprinderea ne
bună pe care mio inspira. 

Cînd ceilalţi negustori şiau deschis prăvăliile, 
mam ridicat şi am ieşit săi cumpăr ceea cemi ce
ruse. Cumpărătura făcută pe socoteala mea sa ridi
cat la suma de cinci mii de drahme. Am pus totul în 
braţele robului. Ea atunci sa îndreptat spre celălalt 
rob, careo aştepta cu eatîrul la intrarea pieţii, şi sa 
îndepărtat. Nu ma întrebat nimic de pîată, nu mîa 
amintit nimic de banii pe care mii datora şi pe care 
iam luat asupra mea ca săi plătesc negustorilor. Nu 
mia spus nici cine era şi nici unde locuia. Iar mie 
mia fost ruşine săi vorbesc de aceste lucruri. Şi 
miam luat îndatorirea să achît negustorii la sfârşitul 
săptăminii, nădăjduind că titnăra doamnă are să vină 
sămi aducă banii. Mam întors aoasă beat de dra
goste. Mi sa adus să naânînc, dar abia mam atins de 
mâncare, căci eram cu gmduî numai la frumuseţea şi 
la farmecele ei. Şi cînd mam întins sadorm, somnul 
na voit sămi vină. 

Şi am fost tot aşa vreme de o săptămmă, la capă
tul căreia au venit negustorii sămi ceară banii, dar 
cum nu aveam încă veşti de la doamnă, iam rugat să 
mă mai păsuiască o săf&ămmă. Ei au primit. Şi, în
tradevăr, la sfîrşftul săptămânii am văzuto venind, 
chiaj de dimineaţă, călare pe eatîrul ei, însoţită de 
un slujitor şi de doi fcaifcnbi. Ma saltrtat şi mia 
spus : 

— Stăpîsae, să mă ierţi că am întîrzlat puţin cu 
plata. Iată banii. Cheamă un zaraf care să cerceteze 
monezile de aur. 
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Am chemat un zaraf; un eunuc ia înmînat banii, 
pe care acesta ia găsit buni. Miam primit preţul şi 
am stat de vorbă cu tînăra pînă sa deschis sukul, şi 
negustorii au venit la prăvăliile lor. Atunci ea mia 
spus : 

— Mai am nevoie de cutare şi cutare lucruri. 
Dute şi mi le cumpără. , 

I leam cumpărat, pe socoteala mea, şi i leam în
mînat. Şi ea lea luat şi a plecat, şi de data aceasta 
fără sămi spună nimic despre plată. Cînd am văzuto 
îndepărtînduse, mam căit de încrederea mea, căci 
cumpărătura mă costase o mie de dinari de aur. Şi 
cînd am pierduto din vedere, miam spus „Nu pot 
pricepe această pasiune şi prietenie pe care le are 
pentru mine. îmi aduce datoria de patru sute de di
nari şimi ia mărfuri de o mie ! Dacă lucrurile merg 
tot aşa, numi mai rămîne decît falimentul şi risipi
rea avutului altora. De altfel, asupra mea se vor nă
pusti negustorii înşelaţi. Dar dacă această femeie nui 
decît o înşelătoare plină de viclenie ? Dacă vrea să
mă lege la ochi cu farmecul şi frumuseţea ei, ca o 
şireată, care ştie că sînt. un biet negustor fără ocrotire 
şi sprijin ? Dacăşi bate joc de mine şimi rîde în 
spate ? Şi nici măcar nam întrebato unde locuieşte !" 

Am rămas plin de griji şi de gînduri chinuitoare 
timp de o lună, la capătul căreia au venit negustorii 
săşi ceară banii şi au stăruit în aşa fel că, pentru ai 
linişti, mam văzut silit să le spun că, pentru ai plăti, 
am să vfaid totul, prăvălie, casă şi bunuri. Şi am fost 
astfel la un pas de ruină. Eram îngrijorat şi stăpînit 
numai de gînduri amare, cînd j am văzuto deodată 
ivinduse în sule, trecînd poarta şi îndreptînduse spre 
prăvălia mea. Am simţit în clipa aceea cum se risi
pesc bănuielile şi grijile şi am uitat starea nenorocită 
în care fusesem în tot acest timp. Sa apropiat şi an
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ceput să stea de vorbă cu mine, cu glasul ei atît de 
frumos şi spunîndumi cuvinte plăcute, cum numai ea 
ştia. Apoi mia gră i t : 

— Adu vizineaua şi cîntăreşte banii ce ţii aduc ! 
Şi mia dat în adevăr tot ce mi se cuvenea, şi chiar 

mai mult, pentru cumpărăturile făcute de ea. 
Apoi sa aşezat lîngă mine şi a început să vor

bească în voie şi fără să se simtă stingherită. îmi ve
nea să mor de bucurie şi de fericire. Pînă la urmă ma 
întrebat: 

— Eşti însurat sau nu ? 
Şi iam răspuns : 
— Ei, nu l nu ştiu ce e femeia! 
Şi miau dat lacrimi spunînd asta. Atunci ea a 

urmat : 
— De ce lăcrimezi ? 
Şi iaim răspuns : 
— Mia trecut ceva prin gînd. 
Lam luat apoi pe slujitor în fundul prăvăliei, iam 

întins cîţiva dinari de aur şi lam rugat să mijlocească 
între ea şi mine. El sa pornit pe rîs şi mia spus : 

— Dar e îndrăgostită de tine, mai mult decît eşti 
tu de ea ! Nui era ei a cumpăra stofe şi nu lea cum
părat decît ca săţi vorbească şi săţi arate dragostea 
ei. Vorbeştei, spunei ce doreşti şi fii încredinţat că 
nu va avea nimic împotrivă. 

In clipa cînd voia să sendepărteze şi săşi ia ră
mas bun de la mine, ea a băgat de seamă că am în
tins bani slujitorului careo însoţea. A intrat din nou 
în prăvălie şi sa aşezat surîzînd. Iam spus : 

— Arată robului tău bunăvoinţa pe care ţio cere 
şi iartă1 dinainte pentru ceea ce are aţi mărturisi! 

Iam împărtăşit apoi ceea ce aveam în gînd. Am 
văzut că asta îi făcea plăcere. Mia şi răspuns cu dră
gălăşenie •: 
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— Acest slujitor îţi va aduce răspunsul meu şiţi 
va arăta liotMa^ea mea ! Tu fă întocmai cura îţi va 
spune el. 

Apoi a pteoat. 
De îndată am Ininfeat negustorilor banii lor şi cîş

tigul car® li se ©uvenea. Eu n*am avut, ce e drept, 
nici un c%tig, dar în schimb am simţit o mare amă
răciune, vfcsfad după oarecare timp că nu primesc 
nici o vest© ds la ea. Şi dia clipa cînd nam mai vă
zutQ, roiam pierdat cu totul soAmuI. 

Dar, m sfîrşit, după câteva zile, slujftoral a venit la 
mine. Lana primit cu gmbă şl bunăvoinţă, rugîndu1 
sămi dea veşti des©» ea. Bl. raia spss : 

— A fost bolnava în zilele din urmă. 
Iam oerut atunci amănunt^, şi el mi lea dat. 
— Această tlnăfcâ a fost enesrată de rtăpîlia noas

tră, Zoboida, soţia favorită a lui Hartrâ AîEaşid, şi 
faee parte dintre îasoţitoarele ei Stlpîrta noastră o 
iubeşte ea pe copila ei şi nai refuză nimic. Acum cî
tăva vreme ttaăra ia cerut stâpînei voie să iasă din 
palat spcuaîadui: „Sufletul meu doreşte să se plimbe 
şi să se îastoareă apoi l& palat". Şi ia dat voie. Din 
acea i& a ieştt îa oraş attt de des că a ajuns pricepută 
la târguieli şi a pnţut să facă astfel eumpărături pen
tru stăpîna noastră Zobeida. Atunci tea văzut, ia 
vorbi* stăpîaei despre tine şi a rugato să te însoare 
cu ea. Iar stapîna la «pu&: „Nu pot so fac înainte 
de a1 vedea şi eu pe tki&r. Dacă văd căţi seamănă 
în însraş&i, am să t@ raMt cu el." Deci am venit să 
te văd şi să»ţl spun d şcaptil iwsfcre este să te adu
cem în palat. Dacă putem tec® «sta, fâră să bănuiască 
cineva, poţi fi sigur că t« însori eu ea ; dacă însă 
treaba este dată pe fsţ&, Sără doar şi poate că ţi se 
va tă&. capul. Ce gjwi ? 

Iam răspuns:' . . 
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— Desigur că voi merge cu tine. Stăruie în ceaţi 
pus la cale, aşa cura rniai vorbit. 

Slujitorul a adăugat: 
— De cum va veni noaptea, îndreaptăte spre mos

cheea pe carea zidito stăpîna noastră Zobeida pe 
Tigru; intră, făţi rugăciunea şi aşteaptă acolo I 

Şi iam răspuns : 
» — Ascult, iubesc şi sînt plin de respect! 

De îndată cea venit seara, mam dus la moscheie, 
am intrat, am început să mă rog şi am rămas acolo 
întreaga noapte. în zori, am văzut nişte robi cobo
rînd dintro barcă. Şi aveau cu ei lăzi goale pe care 
leau adus în moscheie, şi sau întors apoi la barcă. 
Unul însă a rămas mai în urmă. Mam uitat la el bine 
şi am văzut că era tocmai cel cemi slujea de mijloci
tor. După cîteva clipe a intrat în moscheie şi a venit 
la mine prietena mea, tînăra însoţitoare a doamnei 
SettZobeida. Cînd am văzuto apropiinduse, mam 
dus repede la ea şi am îmbrăţişato. Ma îmbrăţişat 
şi ea, am stat puţin de vorbă şi mia arătat hotărîrea 
ei. «Mia spus să intru întruna din lăzi, pe care a în
cuiato cu cheia. Nam avut vreme nici să gîndesc 
asupra acestor lucruri şi ajunsesem în palatul califu
lui. Am fost scos din ladă şi mi sau adus schimburi 
şi haine care preţuiau neîndoielnic cinoizeei de mii de 
drahme. Am văzut apoi douăzeci de roabe albe, toate 
cu sîni minunaţi şi toate fecioare. în mijlocul lor 
se afla SettZobeida, care abia putea să se mişte de 
gretuatea giuvaerarllor şi a hal&elar strălucitoare. 
Cînd sa apropiat, tinerele îasopmro saa aşezat pe 
două rînduri înaintea ©i, iar ea am făeut ctţiva paşi 
şi am sărutat pământul. Ea mia fiout semn să mă 
aşez îs faţa ei îmeejsu să mi întrebe de treburile 
mele, de pMaţî şi efaSsşîe. Şi iam răspuns Ia tot ce 
mă întreba. FWrte mraîpmftă, a spus : 
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— Pe Allah I văd că nu mam căznit zadarnic ca 
so cresc pe această fată, de vreme ce îi găsesc un 
astfel de soţ 1 

Apoi către mine : 
—• Să ştii că această fată este ca şi un copil al 

meu. Va fi o soaţă supusă şi blîndă în faţa lui Allah 
şi a t a ! 

Mam plecat, am sărutat pămîntul şi am primit să 
mă însor cu tînără. 

Mia spus atunci să rămîn în palat zece zile. Şi am 
rămas, fără să ştiu ce sa făcut cu fata în acest timp. 
Masa mio aduceau alte fete şi tot ele mio serveau. 

După trecerea timpului trebuincios pentru pregăti
rile nunţii, SettZobeida 1a rugat pe emirul credin
cioşilor săi îngăduie so mărite pe tînără, şi el ia 
dat voie, dăruindui şi zece mii de dinari de aur. 
Atunci SettZobeida a adus cadiul şi martorii, care 
au scris contractul. După asta, a început serbarea. 
Sau pregătit dulciurile de toate felurile şi mîncările 
obişnuite. Sa mîncat şi sa băut ; sau împărţit bu
cate pe farfurii în tot oraşul. Şi a durat petrecerea 
zece zile întregi. Apoi tînără a fost dusă la hammam, 
ca să fie pregătită, după obicei. 

In acest timp sa întins masa pentru mine şi pentru 
oaspeţii mei şi sau adus mîncări minunate, între 
altele, pui fripţi, plăcinte de tot felul, tocaturi gus
toase, zaharicale aromate cu mosc şi apă de trandafiri. 
Era şi o rozbaja în stare să înnebunească şi pe omul 
cu mintea cea mai cumpănită. Abia aşezat la masă, 
nu mam putut opri dea mă arunca asupra acestei 
rozbaja şi am mîncat de mam umflat. Miam şters 
apoi mîinile, dar am uitat să mă spăl. 

Mam sculat de la masă şi am rămas liniştit pînă 
noaptea. Sau aprins făcliile şi au intrat dntăreţele 
din gură şi din instrumente. Mireasa a fost îmbrăcată 
în mai multe rînduri, de fiecare dată în alt fel. Şi ori 
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de cîte ori trecea pe dinaintea Iui, fiecare oaspe 
punea un ban de aur pe tava care era purtată după 
obicei. Şi era palatul plin de mulţimea oaspeţilor. Şi 

fost pînă la capătul serbării. Atunci am intrat 
în camera unde a fost adusă mireasa, însoţitoarele au 
dezbrăcato şi au ieşit. 

Cînd am văzuto goală, noi singuri în pat, am 
luato în braţe şi, în bucuria mea, numi venea să cred 
că era a mea întradevăr. Dar, în acest moment, ea a 
simţit mirosul mîinii cu care mîncasem rozbaja şi de
odată a scos un strigăt! In grabă au venit însoţitoa
rele din toate părţile, în timp ce eu, tremurînd şi 
tulburat, nu ştiam care era pricina. Şi tinerele au în
trebato : 

— Surioara noastră, ce sa întîmplat ? 
Ea lea spus : 
— Oh, scăpaţimă de acest nătîng, pe care1 cre

deam binecrescut. 
Şi am întrebato : 
— Dar ceai găsit la mine prostesc ori smintit ? 
Ea mia strigat: 
— Nechibzuitele ! Cum deai putut să mănînd 

rozbaja şi să nu te speli pe mîni ? Pe Allah, nu te mai 
vreau, ai prea puţină minte, iar ce ai făcut eo nele
giuire 1 

După aceste vorbe, a luat un biei, sa năpustit asu
pra mea şi mia dat lovituri pe spinare şi pe buci, cu 
atîta tărie şi atît de multe că miam pierdut cunoş
tinţa. Sa oprit atunci şi lea spus însoţitoarelor s 

— Luaţi1 şi duceţi1 la guvernatorul oraşului, es 
să pună să i se taie mîna cu care a mîncat rozbaja şl 
apoi nu şia spălato ! 

Auzind acestea, miam, venit în simţiri şiam stei* 
gat : 
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— Numai la Allah atotputernicul afli ajutor şi tă
rie 1 Numai fiindcă am mfoncat rozbaja şi nu mam 
spălat trebuie să mi se taie mîna ? Unde sa mai vă
zut aşa ceva ? 

însoţitoarele tinerei au început să pună vorbă bună 
pe lîngă ea, rugindo : 

— O, soră, nu1 pedepsi de data asta ! Ai milă şi 
iartă11 

Atunci ea a spus: 
— Fie, nam săi tai mîna, dar oricum trebuie să i 

se taie ceva şi la mîini, şi la picioare ! 
Şi a ieşit lăsîndumă singur. 
Am rămas singur zece zile, fără so văd. Dar, după 

aceste zile, a venit şi mia grăit: 
— O, nepriceputule ! Sînt eu în ochii tăi un lucru 

atît de neînsemnat, de mănmci rozbaja şi nu te speli ? 
Şi a strigat la însoţitoarele e i : 
— Legaţii mîinile şi picioarele ! 
A luat atunci un brici bine ascuţit şi mia tăiat de

getele mari de la mîini şi de la picioare. De aceea 
mă vedeţi, voi, toţi de aici, în această stare. 

Am leşinat îndată, dar ea mia pus pe răni praf din 
rădăcină de leac şi sîngele sa oprit. Şi atunci am 
rostit, mai îfltîi în gînd, şi apoi cu glas tare : 

— Nam să mai mănînc în viaţa mea rozbaja, fără 
sămi spăl mîinile de patruzeci de ori. cu sodă, de pa
truzeci de ori cu potasă şi de patruzeci de ori cu 
săpun ! 

La aceste cuvinte, ea ma pus să jur că nam să 
mai mănînc rozbaja, fără să fac aşa cum făgăduisem. 

Voi, toţi cei adunaţi aici, aţi stăruit să mănînc din 
rozbaia. Mam îngălbenit auzinduvă şi miarn spus : 
„Iată mmearea din pricina căreia miam pierdut de
getele !" Şi cînd aţi voit neapărat să mănînc din ea, 
mam văzut silit, potrivit cu jurămîntul, să fac ceam 
făcut î 
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Eu atunci, o,, rege al veacurilor, spuse furnizorul, 
lam întrebat pe tînărul negustor din Bagdad, în 
vremejce toţi ascultau: 

— Dar ce sa făcut cu soţia ta ? 
Şi el nea povestit: 
— După ce am făcut jurămîntul, inima i sa li

niştit şi ma iertat. Am luato în braţe şi am darmit 
cu ea. Şi am rămas aşa în bună înţelegere mai mult 
timp. 

Şi mia spus întro z i : 
— Să ştii că nimeni de la curtea califului na aflat 

ce sa petrecut între tine şi mine ! Nimeni, afară de 
tine, na intrat vreodată în acest palat. Şi dacă tu ai 
intrat aici, o datorăm numai mărinimiei stăpînei 
noastre Zobeida. 

Mia înmînat apoi cincizeci de mii de dinari de aur 
şi tnia spus : 

— Ia banii şi dute de cumpără o casă mare în 
care vom locui amîndoi. 

Am ieşit şi am cumpărat o casă mare şi frumoasă, 
unde am dus bogăţiile soţiei mele, darurile ce lea 
primit luerurîle scumpe, stofele alese, mobilele şi 
to;He celelalte. Şi am trăit Împreună fericiţi. 

La un an, după voia Iui Âllah, soţia mia murit. 
Ni! niiam mai luat altă soţie şi mam hotărît să că
lătoresc. Am plecat din Bagdad, după ce miam vîn
dut bunurile, şi am pornit în călătorie pînă am ajuns 
în acest oraş. 

Aceasta, o, rege al vremii noastre, este povestea pe 
care mia spuso tînărul negustor din Bagdad 1 Aţua^ţ» 
noi, musafirii, am mîncat pînă am isprăvit şi apoi am 
placat. 

Şi chiar pieoînd de la această masă, am avut, în 
timpul nopţii, necazal cu cocoşatul. Şd sa întâmplat 
ceea ce ştiţi cu toţîi. 
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Aceasta mie povestea, şi o cred mai uimitoare de
cît aceea cu cocoşatul! 

Pacea fie cu voi I 
Atunci stăpînitoral Chinei spuse : 
•— Te înşeli! Nui mai minunată decît întâmpla

rea cu cocoşatul; e mult mai prejos ! Ce mai stau la 
îndoială ? Ara să vă răstignesc pe toţi, pînă la unul! 

Dar, în aceeaşi clipă, înainta doftorul iudeu care 
sărată pământul şi spuse : 

— O, rege al acestor vremi, am săţi povestesc o 
îatîmplare care, desigur, va fi mai straşnică decît tot 
eeai auzit, chiar şi decît aceea cu cocoşatul! 

Iar regele Chinei spuse : 
— Haide, arată ce ştii, căci am ajuns la capătul 

răbdării! 
Şi doftorul iudeu începu. 

POVESTEA DOFTORULUI IUDEU 

Ceea ce am să vă povestesc este cea mai ciudată 
întâmplare din tinereţea mea. 

Învăţam medicina şi ştiinţele la Damasc. După ce 
mîam însuşit bine meseria, am început so practic 
şî sămi cîştig viaţa. 

Intro zi un rob din casa guvernatorului Damascu
lui veni la mine, îmi spuse săI însoţesc, şi mă" că
lăuzi la casa guvernatorului. Acolo, întro mare sală, 
văzui un pat de marmură incrustat cu plăci de aur. 
Şi în acest pat era culcat un fiu al lui Adam bolnav. 
Era un tînăr frumos de nu mai avea pereche pe lume. 
Mă oprii la căpătîiul lui şii urai întremare grabnică 
şi sănătate. îmi răspunse numai prin semne din 
ochi Şist spusei: 

— Stăpâne, dămî mîna. 
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El îmi întinse mina stingă, ceea ce mă miră mult 
şi mă gîndîi în mine : „Pe Allah, ce lucru uluitor I 
Iată un om cu o înfăţişare atât de cuviincioasă şi, 
desigur, dintro familie nobilă, şi totuşi nu ştie cei 
politeţea. Uimitor lucru I" Dar asta nu mă împiedică 
săi pipăi pulsul şi săi scriu o doftorie. Şi mă dusei 
să1 văd timp de zece zile, după care îşi recapătă 
puterile şi putu să se scoale din pat. îl îndemnai, să 
meargă la hammam, să facă o baie şi. să se întoarcă 
acasă spre a se odihni. 

Ca sămi arate recunoştinţa,' guvernatorul Damas
cului mă îmbrăcă întro haină de onoare scumpă şi 
mă numi doftor al său şi totodată al spitalului din 
Damasc. Tînărul, care în tot timpul bolii îmi întin
sese mîna stingă, mă rugă să1 însoţesc la hammam, 
deschis atunci numai pentru el, fiind împiedicaţi să 
intre ceilalţi muşterii. Cînd ajunserăm la hammam, 
slujitorii se apropiară de tînăr, îl ajutară să se dez
brace, îi luară hainele şii dară altele curate şi noi. 
Odată gol, observai că tînărul nu avea mîna dreaptă. 
Văzînd asta, rămăsei tare uimit şi îndurerat, dar 
mirarea îmi crescu şi mai mult văzînd pe trupul Iui 
urme de lovituri de nuiele. Tînărul se întoarse spre 
mine şimi spuse : 

— O, doftore al tuturor vremiîor ! Nu te mira vă
sSndumă în această stare, căci am de gînd săţi 
povestesc îndată pricina, şi vei auzi ceva întradevăr 
neobişnuit. Dar să aşteptăm, să ieşim mai întîî din 
hammam. 

După ce părăsirăm hanimamul, ajunserăm acasă, 
unde ne aşezarăm să ne odihnim puţin şi luarăm 
masa stînd de vorbă între noi. Tînărul mă întrebă : 

— Nu ţiar plăcea mai mult să n.e urcăm în sala 
de sus ? 

îi răspunsei: 
•— Da, negreşit S 
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Dădu poruncă slujitorilor să ne pregătească o oaie 
la frigare şi să neo aducă în sala de sus, unde ur
carăm şi noi. Şi robii ne aduseră curîndoaia friptă 
şi tot soiul de fructe. Şi începurăm să mîncăm, el 
însă slujinduse [de mîna stingă. Şi1 îndemnai: 

— Acum povesteştemi totul. 
El îmi răspunse : 
— O, doftore al tuturor vremilor, ascultă deci! 

Sînt născut la Mossul, unde familia mea trece prin
tre cele mai de seamă din oraş. Tata a fost unul din 
cei zece copii pe care bunicul ia lăsat la moartea 
lui, şi era cel mai mare dintre fraţi. Tata, ca şi cei
lalţi unchi ai mei, era însurat la moartea bunicului 
meu. Dar numai el a avut un băiat, pe mine, pe cînd 
ceilalţi unchi nau avut, nici umil, copii. De aceeea, 
pe măsură ce creşteam, creştea şi dragostea unchilor 
mei, care se bucurau de îndată ce mă vedeau. 

întro zi, cînd eram cu tata în marea moschee din 
Mossul, pentru rugăciunea de vineri, am văzut că 
după rugăciune toată lumea pleacă, în afară de tata 
şi de unchii mei, care se aflau şi ei acolo. Se aşeza
seră cu toţii pe marele covor, şi eu alături de ei. 
începură să povestească despre călătorii şi minu
năţii din ţările străine şi din marile oraşe îndepărtate. 
Se vorbi îndeosebi de Cairo şi de Egipt. Şi unchii ne 
depanară poveştile minunate auzite de la călătorii prin 
Egipt, şi, după părerea lor, nu era pe pamînt ţară mai 
frumoasă ca Egiptul, nici fluviu mai frumos ca Nilul. 
Pe drept au cîntat poeţii şi ţara, şi Nilul ! 

Unchii mei începură deci .să înşire toate minunile 
Egiptului şi ale Nilului, cu multă pricepere şi • cu 
atîta căldură în glas că, atunci cînd încetară poves
tirile şi merse fieoare acasă, eu am rămas tare mişcat 
şi pe gînduri, şi mintea mea nu se putea desprinde 
de amintirea plăcută a lucrurilor pe care le auzisem 
despre această ţară minunată. întors acasă, nam pu
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tut închide ochii toată noaptea şi mia pierit polta do 
mîncare fi de băutori. 

Peste eîteva zii© am aflat că unchii mei făeuseră
pregătiri pentru e călătorie în Egipt şi atât îam ru
gat pe teta, şi atît am plîns, că ma lăsat să pl®c cu 
ei, ba nriVa cumpărat şi mărfuri ca să fac negoţ. 
Dar ia sfătuit pe unchii mei să au mă ducă pînă în 
Egipt, ci» m drum, să mă lase la Damasc, ca sămi 
Vînd mărfurile cu eîştig. Miam luat rămas bun de 
la tata, mam întâlnit cu unchii şi, cu toţii împreună, 
am părăsit oraşul Mossul, pornind în călătorie. 

Am călătorit astfel pînă la Alep, unde neam oprit 
pentru câteva zile, şi deacolo am luato spre Da
masc, unde în curând aim şi ajuns. 

Văzurăm Damascul, pitit în mijlocul grădinilor, 
apelor curgătoare, arborilor, fructelor şi pisărilor. 
Era un rai plin de plăceri, dar mai cu seamă se aflau 
acolo din belşug fructe gustoase, de toate soiurile. 

Traserăm la un han şi unchii mei rămaseră în Da
masc pînăşi vîndură mărfurile aduse din Mossul şi 
cumpărară altele în Damasc, ca să le vîndă In Cairo. 
Şi vîndură şi mărfurffe mele, cu asemenea eîştig, că 
pentru fiecare drahmă de marfă m̂ am ales cu cinci 
drahme de argint. Şi mult ma bucurat acest lucru. 
Apoi unehM mau lăsat singur la Damasc şi au pornit 
spre Egipt. 

Am rămas la Damasc, unde aan închiriat o casă atît 
de minunată, eă limba omenească n^ar fi în stare săi 
înşire frumuseţile. Mă costa doi dinari de aur pe 
lună. Dar asta au e totul. Am început să fae chel
tuieli mari şi să trăles» îrflpimiadttimi toate poftele, 
neKfsăidaKtnă dte astei tm fel de mSscam sau d® bău
tură. Şi am duso tot aşa, pînă am cheltuit toţi banii. 

Intro Sti, e»«i sîăt#asn în pragul casei şi ragpfeam 
aerul xâG&tm, am vtfetot apro^iindus© de mine © fotă 
bogat îmbrăcată şi îatrecînd în eleganţă tot ce vă
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zusem în viaţa mea. Am poftito săuri cinstească lo
cuinţa cu^vizita ei. Na făcut mofturi şi, drăgălaş, a 
trecut pragul casei. Am închis uşa după noi şi, tare 
vesel, am luato în braţe şi am duso în sala cea maie. 
Acolo şia ridicat iaşmacul şi mia apărut în toată 
frumuseţea ei. Am găsito atât de răpitoare că marn 
îndrăgoistit nebuneşte de ea. 

Am pregătit repede o masă, pe care ana acoperito 
cu mîncări gustoase, cu fructele cele mai alese şi cu 
tot oe se cuvenea în asemenea împrejurare. Şi am 
mîncat şi neam desfătat, şi iarăşi am băut, aşa că 
neam îmbătat dea binelea. Am cuprinso atunci în 
braţe, şi noaptea pe caream petrecuto împreună, 
pînă dimineaţa, va rampe fără îndoială printre cele 
mai frumoase din viaţa mea. Dimineaţa, carezui că se 
cade săi ofer zece dinari de aur. Ea însă refuză, spu
nîndumi că nar putea primi niciodată ceva de la 
mine. Şi adaugă : 

— De altfel, dragul meu, voi veni să te văd peste 
trei zile, pe înserate. Aşteaptărnă, negreşit. Şi, cum 
eu mă invit la tine, nu vreau să faci cheltuieli. Deci 
îţi voi da eu banii pentru pregătirea unei mese ca şi 
cea de astăzi. 

îmi întinse apoi zece dinari de aur şi mă sili săi 
primesc. îşi luă rămas bun şi plecă, luînd şi mintea 
mea cu ea. Şi, aşa cum mia făgăduit, veni să mă 
vadă după trei zile. Era îmbrăcată încă mai bogat 
decît întîia dată, şi atît de frumos, că limba ar încerca 
zadarnic să descrie stofele brodate cu aur şi mă
tăsurile careo împodobeau. Din partea mea, pregă
tisem tot ce trebuia şi, întradevăr, nu cruţasem nimic. 
Mîncarăm şi băurăm şi de data aceasta şi, se înţelege, 
neam şi culcat împreună. Şinai făgădui că va veni iar 
după trei zile. Şi veni, aşa cum ne înţelesesem, şi, din 
partea mea, o primii eu toată cinstea ce i se cuvenea. 
Atunci îmi spuse : 
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— Stăpînul meu drag, întradevăr mă găseşti fru
moasă ? 

Ii răspunsei: 
— Eij de bună seamă, pe Allah 1 
Ea adăugă ; 
— îngăduiemi să aduc aici o fată mai frumoasă 

decît mine şi mai tânără, ca să se veselească şi ea cu 
noi şi să putem rîde şi juca împreună. Ea însăşi ma 
rugat so iau cu mine, ca să petrecem şi să facem ne
bunii în trei. 

Primii din toată inima. îmi dădu, de data asta, 
douăzeci de dinari de aur şimi ceru să mă îngrijesc 
de tot ce trebuie, ca să le primesc în chip vrednic, şi 
pe ea, şi pe tînăra ceo va însoţi. îşi luă apoi rămas 
bun şi plecă. 

Deci, în a patra zi, am pregătit totul cu darnici©, 
după obicei, mai ales că trebuia să primesc în chip 
vrednic pe noua musafiră. Şi, de cum a apus soarele, 
prietena mea sa arătat, însoţită de o fată cu un mara 
iaşmac. Au intrat şi sau aşezat. Eu, foarte voios, am 
aprins făcliile şi am rămas la poruncile lor. Şiau scos 
iaşmacurile şi am pututo admira pe nouavenită. 
Âllah I Allah. î era ca luna plină ; şi o găseam în adîn
eul meu mai frumoasă decît tot ce văzuseră ochii mei 
pînă atunci. Mam grăbit să le pun dinainte tăvi plina 
cu bucate şi cu băuturi. Şi au început să bea şi s i 
mănînce. In tot acest timp, o îmbrăţişam pe nouave
nită, îi umpleam cupa şi beam şi eu cu ea. Dar asta 
trezi gelozia celeilalte, care însă nu lăsă să se vadă 
nimic, ba chiar spuse : 

— Pe Allah ! această fată e minunată 1 De altfel» 
m  i aşa că arată mai bine decît mine ? 

B răspunsei cu naivitate : 
— Ai dreptate, întradevăr I 
Ea îmi răspunse: 
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— Ia-o şi du-te să te culci cu ea; asta foni va face 
plăcere 1 

Şi răspunsei : 
—• Poruncile tale le respect şi mă supun lor! 
Se ridică şi ne deretică ea însăşi patul, împmgm-

du-ne spre el. Şi îndată mă întinsei cu noua prietenă 
şi o ţinui la pieptul meu pînă dimineaţa. 

Dar iată că, trezindu-mă, îmi văzui mîna plină de 
strige. Crezui că visez şi-oii frecai ochii, ca să-mi dau 
mai bine seama ce e, şi mă încredinţai că era aievea. 
Cum se făcuse de-a binelea ziuă, voii s-o trezesc pe 
fata care dormea încă, şi-i atinsei uşor capul. Dar de 
îndată capul se despărţi de trap şi se rostogoli jos. 

Gelozia celeilalte îşi împlinise voia. 
Neştiind la ce să mă hotărăsc, am rămas un ceas în-

cheiat pe gînduri, apoi m-am sculat, m-am dezbrăcat 
şi am săpat o groapă chiar în sala în care ne aflam. 
Am dat la o parte lespezile de marmură, am pus mîna 
pe sapă şi am făcut o groapă destul de mare, ca să 
cuprindă trupul, pe care l-am coborât în ea, şi am 
pus ţărîna la loc şi lespezile, aşa cum fuseseră. 

Apoi m-am îmbrăcat, am luat banii care-mi mâi 
rărnîneau, am ieşit să găsesc pe stăpînul casei şi i-am 
plătit înainte chiria pe încă un an, şpunîndu-i t 

— Sînt nevoit să plec în Egipt,'ca să mă întîlnesc 
ou unchii mei care mă aşteaptă acolo. 

Şi am plecat 
Cînd am ajuns la Cairo, mi-am găsit unchii, care 

fură tar© bucuroşi văzîndu-mă şi mă-ntrebară ce m-a 
făcut să. vin în Egipt, Le-am răspuns : 

— Numai dorinţa de-a vă vedea şi teama de-a chel-
tui în Damasc banii pe care-l mai am. 

M-au poftit să locuiesc cu ei ceea ce am primit 
Şi am rămas cu ei un an întreg, desfSsăadtt*irtS, bînd, 
m'încînd, vizitînd locurile mai deest&fte» âin oraş, ad-
mirând Nîfcil şi vesefedH'-Hîă %a tot M A 
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Din nenorocire, unchii mai, oare cîştigaseră mult 
din vînzarea mărfurilor, se gîndiră să se întoarcă la 
MossuJ. Dar, cum nu voiam să-i însoţesc, am dispă-
rui, fenindu-mă din calea lor; şi au plecat singuri, 
spunîndu-şi : >,Se vede că s-a dus înainte Ia Damasc, 
ca să ne pregătească o locuinţă, deoarece cunoaşte 
bine oraşul". 

După plecarea lor am început să cheltuiesc şi să 
risipesc banii, rămînînd în Cairo încă trei ani. Şi în 
fiecare an trimiteam la soroc preţul chiriei proprieta-
rului casei mele din Damasc. După aceşti trei ani, 
cum abia îmi mai rămăseseră banii de drum, m-am 
hotărît, din plictiseală şi din lipsă de treabă, să mă 
întorc în Damasc, 

Am plecat deci şi, apmgînd în Damasc, m-am dus 
de îndată acasă, unde, chiar din prag, am fost primit 
cu mare bucurie de proprietar, care, urîndu-mi bun 
venit, .mi-a dat cheile casei. Mi-a arătat că lacătul era 
neatins şi pecetluit, aşa cum l-am lăsat. Şi, într-ade-
văr, intrînd, am văzut că toate erau în rînduiaîă, cum 
le lăsasem îa plecare. 

întâiul lucru pe care l-am făcut a fost să spăl de 
îndată pardoseala, ca să nu se vadă vreo urmă din 
sîngele femeii ucise de geloasa ei prietenă. Şi numai 
atunci, liniştit, m-am întins în pat, ca să mă odihnesc 
după oboselile călătoriei. 

Dar cum am ridicat perna ca s-o aşez mai bine, 
am dat peste o salbă de aur cu trei rînduri de măr-
găritare limpezi. Era toemai salba acelei fete, pusă 
acolo în noaptea iubirii noastre. La această amintire, 
am izbucnit în plînsete de părere de rău, bocind 
moartea tinerei. Am ascuns apoi salba în căptuşeala 
hainei mele. 

După o odihnă de trei zile, m-am gînrîit să merg 
în sule, să-ncerc a-mi găsi o îndeletnicire şi să-mi 
mai văd cunoscuţii. Dar era scris de Ursită să fiu is-
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pitit de cel rău şi să cad în păcat : căci ursita tre-
buie să se împlinească. Ajungînd în suk mi-a venit, ia 
gînd să mă desfac de salba de aur şi de mărgăritare, 
vînzîndu-le. Le-am scos din căptuşeala hainei şi le-am 
arătat celui mai dibaci dintre misiţii pîeţii M-a che-
mat să vin la el în. prăvălie, şi chiar el, de îndată c® 
piaţa fu în toi, a luat salba., m-a rugat să-1 aştept şi 
s-a dus să o arate negustorilor şi clienţilor. După o 
oră s-a întors şi mi-a spus : 

— Credeam, la, început, că. această salbă e dia sar 
curat, că mărgăritarele sînt adevărate, şi că valorează 
cel puţin o mie de dinari de aur. Dar mă înşelam, 
salba este falsă. E făcută după vicleşuguri de-ale fon-
tilor, care ştiu să imite aurul, mărgăritarele şi. pietrele 
preţioase. Nu mi s-a oferit • pe ea, decît o mie de 
drahme. 

I-am răspuns : 
— Da, într-adevăr, ai dreptate. Salba este falsă. 

O făcusem numai ca să-mi bat joc de o femeie căreia 
i-am dăruit-o. Şi, prmtr-o întâmplare rară, această fe-
meie murind, a lăsat-o ca. moştenire soţiei'meîe. Am 
hotărît s-o vindem pe orice preţ. Ia-o, dă-o fi adia-mi 
mia de drahme I 

In acest moment al povestirii, Şeherebada vămi apărrncl 7oriî 
şi, cu minte, tăcu. 

Dar cînd se lăsă a douăzeci şi opta noapte 

Ea urmă i 

— O, mărite rege, doftorul iudeu, povesti astfel 
mai departe : 

Cînd tînărul i-a spus mjsitaîui să vîndă salba cu 
o mie de drahme, acela a înţeles că vînzătcrol mi 
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cunoştea valoarea ei şi că ori o,furase, ori o găsise t 
că lucrul trebuia, oricum, lămurit A luat deci salba, 
s-a dus la starostele misîţilor din suk şi 1-a rugat să-1 
înştiinţeze pe guvernatorul oraşului spunîndu-i t 
„Această şaibă mi-a fost furată 1 Şi tocmai l-am aflat 
pe boţ. Este un tînăr, îmbrăcat ca fiii de negustori j 
se afîă în locul cutare, la misirul cutare". 

Şi tînărul îşi urmă astfel povestirea : 
.Deodată, pe când aşteptam întoarcerea misituîui cn 

banii, m-am văzut înconjurat şi ridicat de nişte paz-
jiiel care m-au dus cu sila ia guvernator. Acesta m-a 
întrebat despre salbă şi i-am povestit la fel ca şl mi-
situîui. Atunci guvernatorul a început să rîdă şi mi-a 
spus : 

— Am să-ţi arăt eu adevăratul preţ al salbei! 
A făcut semn paznicilor, care m-au înhăţat, mi-att 

scos hainele şi s-au năpustit asupra mea cu lovituri 
de nuiele şi de bici pîna ce trupul mi s-a umplut tot 
de sînge. Atonei de durere am strigat: 

-— Voi spune adevărul. Această salbă am furat-o 
de la misiţi i 

Şi socoteam în gîndul meu că era mai bine să 'spun 
aşa, decît să mărturisesc uciderea tinerei femei în 
casa mea. Atunci, desigur că aş fi fost osîndit • la 
moarte şi spînzurat pentru ispăşirea crimei. 

De îndată ce m-am învinuit singur de furt, mi-au 
şi apucat braţul şi mi-au tăiat mîna dreaptă, ca pe-
deapsă. Pe urmă mi-au pus braţul în ulei clocotit, 
ea să se închidă rana. Leşînînd de durere, mi-au dat 
de băut, ca să-mi vin- în simţiri. Apoi rni-am luat 
mîna tăiată ş'i m-am întors acasă. 

Odată ajuns, proprietarul care aflase tot, mi-a 
spas : 

— De vreme ce s-a dovedit că eşti vinovat de furt 
şi de lucnurî neîagăduite, mu te mai pot ţine în casa 
mea. la-ţi lucrurile şi..caută-ţi adăpost aiurea! 



] I~am răspuns: 
î — Te rog să-mi dai un răgaz de două-trei zile, ca 
{ să-mi caut altă locuinţă, 
i Şi mi 1-a dat. Apoi m-a lăsat şi s-a dus. 
i M-am aruncat la pămînt, am plîns şi mi-am spus în 
i sine-mi: „Cum am să mă întorc eu acum în Mossul, 
] ţara mea, şi cum să mai am curajul să-mi revăd pă-
! rinţli, cu mîna tăiată ? Părinţii tt-au să mă creadă 
i ciad le-oi spune că sînt nevinovat! Nu am altceva de 

făeat decit să mă las în voia lui Allah, eare, singur, 
îmi va trimite un mijl&o de scăpare I" 

Din pricina durerii şi a amărăciunilor, am căzut 
bolnav şi n-am putut merge să-mi găsesc altă locu-
inţă, în a treia zi, cum stăteam culcat, deodată au nă-
vălit oamenii guvernatorului general din Damasc, iar 
proprietarul casei şi starostele misiţilor s-au apropiat 
de mine. 

— Guvernatorul general a fost pus în cunoştinţă
de furtul salbei, mi-a spus proprietarul. Acum se ştie 
că această salbă nu" a fost a starostelui samsarilor, ci 
chiar a guvernatorului general, sau mai degrabă a 
uneia din fetele lui, dispărută acum trei ani I Au* 
venit să te ridice 1 

La aceste cuvinte, am început să tremur din tot 
trupul şi să-mi spun: „Acum voi fi osîndit la moarte. 

^ E mai bine să mărturisesc guvernatorului tot adevă-
rul. El singur va hotărî de moartea şi de viaţa mea." 
Am fost apucat, îegat gi dus, cu lanţul de gît, în faţa 
guTCmatorţjiui. Ai» rămas acolo cu starostele misiţi-
lor. Guvernatorul, privindu-«tă, le-a spus oameni-
lor im*: 

— Acest tînăr nu poate fi hoţ şi n-am nici o în-
doială că i s-a tăiat mîaa p© nedrept. Iar acest sta-
roste ai misiilor est» usl rrâteinos fi UB p'Mş sfrun-
tat 1 Ptmeţî minsa pa eî şl duceţi-î la îrmîmeaxe. 
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Apoi guvernatorul i-a spus starostelui: 
— Ai să dai îndată despăgubire tînărului pentru 

mîna tăiată, altfel am să te spînzur şi am să-ţi con-
fisc toate bunurile, toată averea, samsar blestemat 1 

A strigat pe urmă către paznici: 
— Luaţi-1 din faţa mea şi ieşiţi cu toţii! 
N-am rămas în sală decît guvernatorul şi cu mine. 

Dar nu mai aveam nici lanţul de gît, nici braţele le-
gate. 

Cînd am rămas singuri, guvernatorul m-a privit cu 
multă milă şi mi-a spus : 

—<- Copilul meu, vorbeşte cu cuget curat şi spune 
tot adevărul; să nu-mi ascunzi nimic. Cum a ajuns 
salba în mîinile tale ? 

I-am răspuns : 
— Domnul şi stăpînul meu, îţi voi spune ade-

vărul ! 
Şi atunci i-am povestit ce mi se întîmplase cu în-

tîia fată, cum ea mi-a adus acasă pe cea de-a doua 
fată, şi cum, din gelozie, şi-a ucis tovarăşa. Şi i-am 

L povestit toate amănunţit. 
Auzind cuvintele mele, guvernatorul, plin de du-

., rere şi de amărăciune, şi-a lăsat capul pe piept, şi-a 
î' acoperit faţa cu o batistă şi a plîns îndelung. S-a 

apropiat apoi de mine şi mi-a mărturisit: 
v — Să ştii, tinere, că întîia fată este fiica mea cea 

mare. Din copilărie s-a arătat plină de răutate, şi de 
aceea a fost ţinută de mine sub mare pază. De cum 
a crescut mare, m-am grăbit s-o mărit şi am trimis-o 

I la Ctiiro, la unchiul ei, fratele meu, pentru a lua pe 
un văr al ei, nepot al meu. S-a măritat, dar puţin 
după aceea, murindu-i soţul, mi s-a întors acasă. Cît 
a stat însă în Egipt a învăţat de la egiptence toate 
pornirile, toate stricăciunile şi tot soiul de destrăbă-
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lărî. Şi tu ştii, -fiindcă ai fost în Egipt, etfc de pr tepute 
în destrăbălare .sînt femeile din această ţară ! Bărbaţii 
nu le sînt de-ajuns şi le place să se iubească între ele, 
să se îmbete şi să se piardă. De curri s-a întors, te-a în-
tâlnit, ţi s-a dat şi a mers la tine de patru ori la rînd. 
Dar nu i-a fost de-ajuns. Cum avusese vreme s-o strice 
şi pe sora ei, care o iubea mult, uşor i-a fost s-o facă să 
vină la tine, după ce i-a povestit ce sărofea cu tine. 
A doua copilă mi-a cerut deci voie să-şi însoţească 
sora în piaţă, iar eu i-am dat-o. Şi s-a întîmpîat ceea 
ce ştii. Deci, fiica mai mare s-a întors acasă f&ă cea 
mică. Am întrebat-o unde e, dar a început să plîngă 
şi, în sfîrşit, mi-a spus : „Am pierdut-o în suk şi nu 
ştiu ce s-a făcut!" Aşa mi-a spus ea, dar curînd a 
mărtuTisit mamei ei că o ucisese pe soră-sa în casa ta. 
De atunci plînge mereu şi spune zi şi noapte : „Tre-
buie să plîng pînă la moarte !" Ceea ce mi-ai spus tu, 
tinere, întăreşte ceea ce ştiam mai de mult şi-mi do-
vedeşte că ea spunea adevărul. ¥ezi, fiul meu, eît 
sînt de nenorocit! Aş avea o dorinţă şi aş vrea să-ţi 
fac o rugăminte, iar tu să nu mă refuzi. Doresc fier-
binte să faci parte din familia mea şi-ţi dau în căsă-
torie pe a treia copilă a mea, care-i curată şi nu are 
nici unul din păcatele surorilor ei. Nu-ţi cer nici o 
zestre, dimpotrivă te răsplătesc cu dărnicie, şi vei ră-
mîne Ia mine, ca un fiu ! 

Atunci i-am răspuns : 
— Fie după voia ta, stăpîne ! Dar, mai întîi, aflînd 

de curînd că tata a murit, aş vrea să trimit să mi se 
ia în primire moştenirea. 

Guvernatorul a trimis grabnic pe cineva la Mossul, 
oraşul meu de naştere, ca să ia în primire, în numele 
meu, moştenirea lăsată de tata. Eu m-am însurat în-
tr-adevăr cu fiica guvernatorului şi de atunci ducem 
aici cu toţii viaţa cea mai plăcută şi mai îmbelşugată. 
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Tu, doftore, ai putut să vezi cu ochii tăi cît sînt de 
iubit şi de cinstit în această casă. Şi cred că n-ai să 
mai ţii seama de necuviinţa mea, că,'în timpul bolii, 
ţi-am întins mîna stîngă ! 

Am fost tare uimit de această povestire şi l-am lău-
dat pe tînăr că a ştiut să iasă din încurcături. El m-a 
copleşit de daruri, rii-a ţinut trei zile la el în palat şi 
m-a lăsat apoi să plec cu multe lucruri de preţ. 

Am început atunci să călătoresc şi să străbat lu-
mea, ca să învăţ şi mai multe în meseria mea. Şi aşa 
am ajuns şi în împărăţia ta, o, rege puternic şi dar-
nic ! Dar în noaptea trecută am avut păţania atît de 
neplăcută cu cocoşatul 1 Iată ce aveam de povestit! 

Atunci stăpînitorul Chinei spuse : 
— Această poveste am ascultat-o cu plăcere, dar 

să nu te înşeli, doftore,. căci nu e mai neobişnuită, 
nici mai uimitoare decît întâmplarea cu cocoşatul. 
Aşadar nu-mi rămîne decât să vă spînzux pe toţi 
patru, şi mai cu seamă pe aseest blestemat de croitor, 
care-i pricina şi începutul relelor ! 

La aceste cuvinte, croitorul înainta în faţa stăpîni-
torului Chinei, spurrîndu-i: 

— O, rege plin de faimă! înainte de a ne spîn-
zura, sărmi îngădui şi mie să vorbesc, şi-ţi voi depăna 
o poveste, care, ea singură, cuprinde lucruri mai ciu-
date decît toate celelalte poveşti la un loc şi întreceţ
în minunăţie chiar şi întîmplarea cu cocoşatul 

Iar regele Chinei grăi : 
— Dacă spui adevărul, am să vă iert pe toţi! Dar 

nenorocire ţie dacă-mi povesteşti ceva lipsit de far-
mec, ceva fără întîmplări straşnice. Căci nu mă voi 
opri să vă trag în ţeapă, străpungîndu-vă pe toţi din-
tr-o parte în alta a trupului! 

Atunci croitorul începu. 
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POVESTEA CROITORULUI 

Să ştii, rege aî vremurilor noastre, că înainte de 
întâmplarea cu coooşatul, eram poftit într-o casă în 
care se dădea un prânz fruntaşilor breslelor din. ora-
şul nostru : croitori, cizmari, vînzători de stofe, băr-
bieri, dulgheri şi alţii. 

Era dis-de-dimineaţă. De cum porni să se lumi-
neze de ziuă, ne aşezarăm roată ca să începem întîia 
masă, şi nu aşteptam decât pe stăpânul casei, oînd îl 
văzurăm intrînd însoţit de un tânăr străin, frumos, 
bine făcut şi prietenos, şi îmbrăcat după moda din 
Bagdad. Era frumos cum nu se mai poate şi bine îm-
brăcat, cum nu-ţi poţi închipui. Dar şchiopăta, în chip 
vădit pentru toată lumea. Veni deci între noi, ne ură 
pace şi noi ne scularăm ca să-i răspundem la urare. 
Eram gata să ne aşezăm, şi el împreună cu noi, cînd 
deodată îl văzurăm schimbîndu-se la faţă, oprindu-se, 
dînd repede îndărăt şi vrând să plece. Noi toţi, ca şi 
stăpânul casei, doream să-1 avem îm mijlocul nostru. 
Stăpînuâ casei mâi cu seamă stărui mult, îl rugă fier-
binte şi-i spuse : 

— într-adevăr, nu înţelegem nimic. Te rog, spu-
ne-ne pricina care te face să pleci. 

Atunci tânărul răspunse : 
— Pe Allah! domnule, te rog, nu mai stărui să 

rămîn. Se află aici, în mijlocul vostru, cdneva din 
pricina căruia mă văd silit să plec. Este bărbierul de 
colo ! 

La aceste cuvinte, stăpânul fu cît se poate de uimit 
şi ne grăi întrebător : 

— Cum se face că acest tînăr abia sosit din Bagdad 
se simte nemulţumit fiindcă este de faţă acest băr-
bier ? 
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Toţi oaspeţii ne îndreptarăm spre tînăr şi-i spu-
serăm : 

— Fii bun şi povesteşte-ne pentru ce l-ai scîrbit 
aşa pe bărbier ! 

El ne răspunse : ' 
— Domnilor, acest bărbier cu faţa ca smoala şi cu 

sufletul la fol de negru este pricina unei întâmplări 
neobişnuite prin care am trecut în Bagdad, oraşul 
meu, şi tot datorită acestui blestemat am rămas 
şchiop. Am jurat să nu mai locuiesc în acelaşi oraş 
cu el şi să nu mai rămîn acolo unde s-ar afla şi el. 
De aceea am plecat din Bagdad şi am venit pînă în 
această ţară îndepărtată. Dar iată că şi aici dau de 
el. Chiar din această clipă plec şi chiar deseară voi 
fi departe de oraşul vostru şi de vederea acestei pieze 
rele ! 

Bărbierul se îngălbeni, lăsă ochii în jos şi nu mai 
scoase o vorbă. Stăruirăm atît pe lingă tînăr, că bine-
voi să ne povestească astfel întîmplarea : 

POVESTEA TINARULUI ŞCHIOP ŞI A BĂRBIERULUI 

(povestită de tînăr şi împărtăşită aici de croitor) 

Să ştiţi cu toţii, cei aici de faţă, că m-am născut 
dintr-un tată care era unul din negustorii fruntaşi ai 
Bagdadului şi că, prin voinţa lui Ailah, tata n-a avut 
alt copil. Deşi foarte bogat şi cinstit în tot oraşul, 
tata ducea o viaţă paşnică şi în deplină tihnă. M-a 
crescut şi pe mine în aşa chip încît să-i seamăn şi, 
cînd am atins vîrsta de bărbat, mi-a lăsat toate bo-
găţiile, m-a făcut stăpîn peste toţi slujitorii şi peste 
întreaga familie şi a murit, în mila lui Allah, la care 
s-a dus pentru a-i da socoteală de felul cum şi-a îm-
plinit datoriile vieţii. Eu. am urmat, ca şi în trecut, -
să trăiesc pe picior mare, să mă îmbrac cit mai luxos 
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şi să mănînc bucatele oeîe mai alese. Dar trebuie să 
va spun că Allah, care-i atotputernic şi preaglorios, 
îmi sădise în inimă oroarea de femeie, de toate fe-
meile, şi atît de temeinic, că numai vederea lor îmi 
producea suferinţă şi neplăcere. Trăiam" deoi fără să 
am grija lor, foarte fericit, de altfel, şi nu doream 
nimic mai mult. 

într-o zi meirgeam pe una din străzile Bagdadului, 
cînd văzui venind spre mine o numeroasă ceată de 
femei. De îndată, ca să mă feresc de ele, am luat-o 
la fugă şi am dat repede într-o ulicioară, care sfîrşea 
într-o fundătură. La capătul ulicioarei se afla o bancă 
pe care m-am aşezat ca să mă odihnesc. 

Eram acolo de câtva timp» când văzui că se des-
chide în faţa mea o fereastră şi că apare o tînără pur-
tînd în rnînă o mică stropitoare. începu să ude floriile 
aşezate pe marginea ferestrei. 

Domniilor, trebuie să vă spun eă la vederea acestei 
fetişcane am simţit că se trezeşte ceva cu totul nou 
în viaţa mea. Era într-adevăr frumoasă ca luna plină. 
Avea un braţ alb şi străveziu, cum e cristalul, şi stro-
pea florile cu o gingăşie oare-mi răpi sufletul. De 
aceea, în aeel minut chiar, inima mi se aprinse şi i 
se robi cu totul, capul şi miintea nu-mi mai stăteau 
decât la tînără şi toată vechea, oroare de femei se 
prefăcu într-o dorinţă arzătoare- Ea, însă, după ce 
şi-a stropit florile, a privit cu nepăsare înspre stînga, 
apoi înspre dreapta, m-a văzut, mi-a aruncat o privire 
prelungă, şi privirea ei parcă mi-a supt tot sufletul 
din trup. A închis apoi fereastra p s-a făcut nevăzută. 
Zadarnic am aşteptat-o pînă la apusul soarelui, căci 
nu s-a mai ivit. Eram ca un somnambul sau ca unul de 
pe altă lume. 

Pe cînd stăm aşa pierdut, iată că vine şi coboară 
de pe catîr, ta apropierea acelei case, chiar cadrul 
oraşului, însoţit de slujitori. Gadiul dntră în casa la a 
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«ârei • fereastră văzusem tînăra şi am înţeles că era 
tatăl ei. 

M-am întOES acasă într-o stare de plîns şi, ros de 
supărare şi de grijă, m-am aruncat pe pat. Veniră 
atunci femeile din casă, rudele şi slujitorii, se aşezară 
cu toţii în jurul meu şi începură să mă întrebe cu o 
stăruinţă supărătoare ce mi s-a întîmplat. Nu voii să 
le împărtăşesc nimic şi nu le dădui nici un răspuns. 
Dar suferinţa mea crescu atît de mult, că am căzut 
la pat şi am ajuns ţinta îngrijirilor tuturor rudelor 
şi prietenilor, care veneau mereu să mă vadă. 

Intr-o zi intră la mine o bătrînă care, în loc să 
ofteze din pricina stării mele şi să mă plîngă, se 
aşeză la căpătâiul patului şi începu să-mi spună cu-
vinte blînde, ca să mă liniştească. Mă privi apoi lung, 
mă cercetă cu băgare de seamă şi le ceru tuturor alor 
mei să mă lase singur cu ea. 

Atunci îmi spuse : 
— Tinere, cunosc pricina boli tale, dar trebuie 

să-mi dai amănunte i 
Şi povestii întâmplarea. Apoi ea adatise i 
— într-adevăr, tinere, asta-i fetişcana cadiului din 

Bagdad, iar casa este a lui. Dar află că tatăl nu locu-
ieşte la acelaşi cat ou fiica, ci în cel mai de jos ; şi 
mai află că tînăra, cu toate că este singură, trăieşte 
sub mare supraveghere, sub bună pază. însă eu sînt 
una din obişnuitele casei, o prietenă, şi poţi fi sigur 
că n-ai să-ţi împlineşti dorinţa decît prin mijlocirea 
mea. Fii îndrăzneţ, prinde curaj! 

Cuvintele ei îmi dădură tărie şi curaj. Mă sculai 
degrabă şi mă simţii bine dispus şi pe deplin sănătos. 
Văzând aşa, toate rudele se bucurară. Atunci bătrîna 
mă părăsi, făgăduindu-mi să vină din nou a doua zi 
ca să-mi dea veşti despre întâlnirea ce urma s-o aibă 
cu fata cadiului din Bagdad. 
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A. doua zi veni, într-adevăr. Dar, de curn o văzui, 
înţelesei că veştile nu sînt bune. Bătrîna îmi împărtăşi: 

— Tmere, nu mă întreba ce mi s-a întâmplat. Sînt 
încă tare mişcată. Inchipuie-ţi că abia i-am strecurat 
la ureche pricina vizitei, şi ea s-a sculat drept în pi-
cioare, spunîndu-mi cu mînie : „Dacă nu taci îndată, 
bătrînă cobe, şi nu încetezi cu vorbele tale necuviin-
cioase, am să te pedepsesc după cum meriţi!" Atunci, 
tinere, nu i-am mai spus nimic, dar mi-am pus în 
gînd să mai încerc o dată. Căci nu e de crezut să fi 
întreprins ceva în zadar, eu, oea mai dibace femeie 
de pe lume !N 

Apoi plecă. 
Am recăzut în boală mai grea ca înainte ; nu mai 

miînoam şi nu mai beam. 
Dar, după cum îmi făgăduise, bătrîna veni din 

nou la mine peste cîteva zile, şi de data asta faţa îi 
era luminoasă. Surîzînd, îmi spuse : 

— Hai, tinere, mulţămeşte-mi pentru vestea bună 1 
La aceste cuvinte, bucuria parcă rni-a dat din nou 

viaţă şi i-am spus bătrfnei: 
— Desigur, mamă bună 1 îţi rămîn dator pentru 

binefacere ! 
Atunci ea a adăugat: 
— Am fost ieri la tînăra cu pricina ; cînd m-a vă-

zut umilă, abătută şi cu ochii în lacrimi, mi-a gră i t : 
„Biată mătuşica, văd că te apasă ceva pe suflet I Ce 
ai ?" Am început atunci să plîng şi mai tare şi i-am 
spus : „O, tînăra mea stăpînă, nu-ţi mai ammteşti că 
am venit să-ţi vorbesc despre un tînăr cu patimă în-
drăgostit de farmecele tale ? Ei bine, astăzi acest tî-
năr este pe moarte din pricina te." Ea îmi răspunse, 
cu inima plină de milă şi mult îndulcită : „Dar cine-i 
acest tînăr de care-mi vorbeşti ?" I-am spus : „E fiul 
meu, rodul măruntaielor mele. Te-a văzut acum câ-
teva zile la fereastră, cînd îţi stropeai florile ; ţi-a 
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zărit o clipă trăsăturii© feţei şi, de îndată, el, care 
pînă-n acea zi nu voia să vadă nici o femeie şi-d era 
scîrbă numai să le ştie In apropiere, s-a îndrăgostit 
nebuneşte de tine. Cînd i-am spus, zilele trecute, ce 
rău m-ai primit, a căzut şi mai greu bolnav. L-am 
lăsat întins pe perne, gata să-şi dea sufletul în ma-
nile creatorului. Cred că nu mai e nici o nădejde de 
scăpare pentru el 1" La aceste cuvinte, tînăra se făcu 
palidă şi-mi spuse : „Toate astea din pricina mea ?" 
I-am răspuns : „Da, pe Allah! Ce ai de gînd să faci ? 
Sînt servitoarea ta şi voi împlini întocmai poruncile 
tale." Ea-mi gră i : „Du-te repede la el, salută-1 din 
partea mea şi spune-i că sufăr din pricina durerii lui. 
Şi mai spune-i că mîine, vineri, înainte de rugăciune, 
îl aştept chiar aici. Să vină la mine, căei le voi spune 
oamenilor mei : «Deschideţi-i uşa». Şi el Se va urca în 
odăile mele şi vom petrece împreună o oră întreagă. 
Dar va trebui să plece înainte ca tata să se întoarcă 
de la rugăciune !" 

Cînd am auzit cuvintele bătrînei, am simţit că mi 
se întorc puterile, că se risipesc suferinţele, că mi se 
odihneşte inima. Am scos o pungă pMna cu dinari şi 
am rugat-o să-i primească. Ea mi-a spus : 

— Acum întăreşte-ţi inima şi fii mulţămit! 
I-am răspuns : 
— In adevăr, nu mă mai simt rău 1 
Rudele au văzut de îndată că mă lecuisem şi erau 

în culmea bucuriei. La fel şi prietenii. 
Am aşteptat deci ziua de vineri, bătrîna a venit 

să mă vadă, m-a întrebat de sănătate şi i-am răspuns 
că eram fericit şi sănătos. Am stat de vorbă cu ea 
pînă la ora cînd lumea se duce la rugăciune. M-am 
îmbrăcat cu hainele cele mai frumoase, m-am stropit 
cu parfum de trandafiri şi eram gata să mă duc la 
tînără, cînd bătrîna îmi spuse : 
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— Ai încă destulă vreme, S bine să '*e duci mal 
Staţii la haramani să fad o baie buoă, să pui sa te 
maseze, să te razi cum se cuvine, mai ales ea te seoîi 
de pe boală. Şi ai să te simţi şi mai bine. 

Răspunsei : 
— într-adevăr este un sfat foarte bun şi cît se 

poate de la locul lui. Dar e mai bine să chem aiei 
un bărbier care să mă radă pe cap şi mă duc pe urmă 
la harnmam să fac baie. 

Am dat poruncă unuia din tinerii mei slujitori 
să-nai aducă un bărbier, spunîndu-i : 

— Du-te repede în suk, caută-mi un bărbier cil 
mîna, uşoară, şi mai cu seamă cu minte, să nu flecă-
rească, să nu fie prea curios şi să nu mă toace la 
«ap cu palavre, aşa cum fac cei mai mulţi din breasla 
lu i ! 

Şi slujitorul a alergat şi s-a întors cu un bărbier 
foătrîn. 

Acel bărbier este chiar blestematul pe care-1 vedeţi 
colo, domnilor ! 

Cînd a intrat, mi-a urat pace şi i-am răspuns eu 
aeeeaşi urare. Mi-a spus : -

— Allah să ţină departe de tine orioe supărare, 
orice chin, orice grijă, orice jale şi orice nenorocire ! 

I-am răspuns : 
— Fie ca Allah să-ţi împlinească urările ! 
El urmă : 
— îţi aduc vestea cea bună, stăpxne, şi întoarcerea 

puterilor şi a sănătăţii. Acum oe trebuie să fac ? Să 
te rad, ori să-ţi iau sînge ? Căci ştii prea bine ce 
npune marele nostru Ibn-Abbas : „Cel care-şi scur-
tează părul vinerea, şi-1 face prielnic pe Allah, care 
îndepărtează de la dânsul şaptezeci de feluri de ne-
norociri !" Şi tot Ibn-Abbas a spus : „Cel care lasă 
să i se ia sînge vinerea sau îşi pune, tot în această zi, 
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zbanţuri cu hăr&dre, poate să-$i piaaîă vederea şi 
să-işi atragă toate bolile V 

I-iam răspuns : 
— O, şeicule, destul cu glumele şi apu.că-4-e îndată 

să mă razi pe cap, şi cât stai repede, căci sîat slab 
şi nu trebuie să vorbesc nxA, nici să aştept. 

Luă atunci un pachet înfăşurat într-o batistă, îa 
care trebuia să aibă IrgteHaşui, bricele şi foarfecele; 
îl desfăcu şi scoase nu un brici, ci un astralabiu * cu 
şapte feţe. îl luă, se duse în mijlocul curţii, ridieă 
grav capul spre soare, îl privi cu băgare de seamă» 
cercetă astrolabiul şi se întoarse spunîndu-mi: 

— Trebuie să ştii că această zi de vineri este a 
zecea a lunii lui Safar, din anul şapte sute şasezeci şi 
trei al Hegirei sfîntului nostru Profet (fie cu el ce% 
mai bună rugăciune şi paeea !). Ori, aşa cum am te* 
văţat eu din ştiinţa numerelor, ştiu că această zi da 
vineri cade tocmai în momentul m care se face con-
juncţia planetei Mirrikh cu planeta Hutared, şi anume 
la şapte grade şi şase minute. Ori asta .demonstrează 
că bărbieritul capului, astăzi, este o treabă fericită 
şi cât se poate de bună. Aceasta îmi arată de aseme-
nea limpede că astăzi ai de gînd să te întîlneşti cu o -
persoană a cărei soartă mi se arată fericită. Ar mai 
fă de povestit şi alte lucruri care trebuie să ţi se 
întîmple, dar sînt nevoit să le trec sub tăcere 1 

l-am răspuns : 
— Pe Allah ! mă înăbuşi cu vorbăria ta şi mă faci 

să-mi dau duhul. Mai mult, ai aerul de a-mi prevesti 
lucruri neplăcute. Eu nu te-am chemat aici decît 
pentru a mă rade pe cap. Hai, rade-mă odată şi nu 
mai lungi vorba ! 

El însă îmi răspunse : 
:— Pe Allah, dacă ai şti adevărul, mi-ai cere mai 
1 Instrument folosit pentru măsurarea petiţiei aştrilor şi a 

foălţiraii lor deasupra orizontului. 
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multe amănunte şi dovezi! în orice caz, trebuie să. 
ştii că dacă sînt bărbier, nu sînt numai bărbier. în 
adevăr, deşi sînt bărbierul cel mai cu faimă din Bag-
dad, pe lîngă meşteşugul doftoricesc, cel al plantelor 
şi al leacurilor, mai cunosc şi ştiinţa stelelor, regulile 
limbii, noastre, măiestria strofelor şi versurilor, elo-
cinţa, aritmetica, geometria, algebra, filozofia, arhi-
tectura, istoria şi tradiţiile tuturor popoarelor de pe 
pămînt. Deci, pe bună dreptate, te sfătuiesc, domnule, 
să faci întocmai ceea ce-ţi porunceşte horoscopul, mul-
ţămită ştiinţei mele şi cercetării calculelor astrale. Dă 
slavă lui Allah că a făcut să viu la tine, şi nu cumva să 
nu mă asculţi, căci te sfătuiesc de bine şi vorbesc nu-
mai spre folosul tău. De altfel, nu cer decît să-ţi, slu-
jesc şi să rămîn alături de tine, fie şi un an, şi fără de 
plată I Dar trebuie să recunoşti şi să mărturiseşti că 
sînt un om cu ceva merite ! 

La aceste cuvinte, i-am spus : 
— Eşti un adevărat ucigaş şi, neîndoielnic, ţi-ai 

pus în gînd să mă faci să mor de nerăbdare şi de 
•furie ! 

Dar în acest moment al povestirii, Şeherezada văzu miiind 
zorii dimineţii şi,, cu minte, se opri. 

Şi cînd se lasă a dopiăzeci şi noua noapte 

Ea spuse: 

O, mărite rege, cînd tînărul i-a spus bărbierului: 
„Ţi-ai pus în gînd să mă faci să mor de nerăbdare 
şi furie", bărbierul răspunse : 
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-— Sa ştii totuşi, stăpîne, că sînt omul pe care lu-
mea îl cunoaşte sub numele de El-Samet, adică Mu-
tul, fiindcă vorbesc puţin. Şi nu eşti drept cu mine 
dacă mă crezi flecar, mai ales dacă mă asemuieşti cu 
fraţii mei ! Să ştii că am şase fraţi care, hotărît lu-
cru, sînt flecari şi, ca să ţi-i fac cunoscuţi, am să-ţi 
spun cum îi cheamă. Cel mai mare se numeşte El-Bac-
buk, adică Flecarul-care-gîlgîie-ca-ulciorul; al doilea 
El-Haddar, sau Cel-care-mugeşte-ca-o-cămilă ; al trei-
lea, Bacbak, sau Cloncănilă-umflatul; al patrulea, El-
Kuz El-Asuani sau Ulciorul-tafe-din Asuan ; al cinci-
lea, El-Aşar, Cămilă-fătătoare sau Căldare-mare ; al 
şaselea, Sakalik, sau Ooală-dogită; al şaptelea, El-Sa-
met, sau Mutul. Iar Mutul sînt eu, sluga ta ! 

Auzind aceste vorbe, care curgeau ca apa din gura 
bărbierului, am simţit că de nerăbdare crapă fierea 
în mine şi am strigat către unul din tinerii mei sluji-
tori : 

— Dă-i repede un sfert de dinar şi fă-i s-o ia din 
loc, cîit mai departe de mine, pentru numele lui 
Allah ! Nu mai vreau să mă rad pe cap ! 

Cînd a auzit bărbierul această poruncă, a spus : 
— O, stăpîne, oe vorbe aspre rosteşti î Pe Allah. 1 

află că vreau să am cinstea de a-ţi slujii fără plată şi 
trebuie neapărat să-ţi sluţesc, căci mă simt dator să 
fiu cu totul alături de tine şi să-ţi împlinesc voile. M-aş 
crede căzut din cinste pentru totdeauna dacă aş primi 
ceea ce din dărnicie vrei să-mi dai. Căci, dacă tu 
nu-mi cunoşti valoarea, eu, în schimb, îţi preţuiesc 
valoarea şi sînt sigur că eşti fiul vrednic a! răposatu-
lui tău tată, Allah să-1 aibă în mila lu i ! Căci tatăl 
tău mi-a fost creditor pentru toate binefacerile cu 
care mă copleşea. Era un om darnic şi măreţ şi mă 
ţinea în mare stimă, atît de mare, că-ntr-o zi a trimis 
după mine, o zi binecuvântată oa şi cea de az i ! Cînd 
am ajuns la el, 1-arn găsit înconjurat de numeroşi mu-
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sai'iri; şi i-a părăsit de îndată ca să mă îrj4$mpiii<5, 
ispunîndu-mi: „Te rog să-mi iei niţel sînge". Am luat 
atonei astrolabilul, am măsurat înălţimea soarelui, am 
cercetat ou băgare de seamă calculele şi am aflat că 
ceasul nu era bun şi că a se lua sînge în acea zi era 
un lucru tare greu. Am împărtăşit temerile mele tată-
lui tău, care mi s-̂ a supus şi a aşteptat răbdător pînă 
va veni ceasul buri şi prielnic acestei trebi. I-am luat 
atunci sînge atît cît trebuia, şi mi-a muiţămit. căldu-
ros, şi mi-aiu muilţamit şi cei de faţă. Şi ca" să mă 
răsplătească pentru că i-am luat sînge, răposatului tău 
tată mi-a dat de îndată o sută de dinari de aur. 

La aceste vorbe, i-am spus bărbierului: 
— O, n.u-1 aibă Allali niciodată în mala lui pe ră-

posatul tata care-a fost atît de orb să se dea pe mîna 
unui bărbier ea tine ! 

Bărbierul, auzind asta, se porni pe rîs şi începu să 
dea din cap, spunînd: 

- - Nu e alt Dumnezeu deeît Allali, şi Mahomed 
este trimisul lui Allah ! Binecuvântat fie numele celui 
care pe toate le preface, iar el răroîne acelaşi! Ea, 
tinere, te credeam cu minte, şi acum ini se adeve-
reşte că boala pe care ai. avut-o ţi-a stricat judecata 
şi te-a făcut flecar ! Dar. asta nu mă mai miră, căci cu-
nosc cuvintele sfinte pe care îe-a spus Aîlah în sfmta 
şi preţioasa carte, în versetul care începe aşa : „Cei 
care îşi stăpînesc mînia şi iartă ceîlor vinovaţi..." Deci 
vreau să uit nedreptatea şi lipsa ta de cuviinţă faţă 
ele mine şi ţi le iert pe toate ! Dar, ce e drept, nu înţe-
leg nerăbdarea ta şi nici pricina ei. Nu ştii că tatăl tău 
nu începea nici o treabă fără sfatul meu, şi urmînd, 
astfel, proverbul care spune : „Omul care ia sfat, la 
adăpost se pune". Iar eu, fii încredinţat, sînt un om 
tare preţios şi nu vei mai găsi altul care să dea sfat 
mai bun şi mai priceput în ale înţelepciunii şi în arta 
de-a duce au dibăcie treburile. îa bun sfirşit. Iată-mă 
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deci în picioare, aşteptând poruncile tale, şi cu totuî 
în slujba ta. Dar spuiie-mî, cum se faoe c& eu nu 
m-xaa plictisit de tine, pe când tu eşti atît de pJietisit 
şi de srânfcs ? Este adevărat că eu am atâta răbdare 
cu tine, numai din respect pentru tatăl tău, căruia îi 
sînt recunoscător pentru atâtea binefaceri. 

Atunci i-am răspuns : 
— Pe Âlîali, asta-i prea de to t ! Mă omori cu fle-

căreala şi cu gura ta care toacă mereu. Ţi^o spun încă 
o dată, că te-am chemat numai ca să mă razi pe 
cap : rade-ină şi ia-o din loc cît mai repede I 

Spunînd aşa, m-am sculat mînios, viind să-I alung 
şi să plec şi eu, deşi îmi udase şi săpunise părul. 
Dar el îmi grăi liniştit: 

— într-adevăr, bag de seamă acum limpede că 
ţi-am pricinuit o nespus de mare plictiseală. Dar nu 
mă supăr, căci te văd slab de minte, încă prea tânăr, 
şi nu e mult de când, oopil fiind, te purtam călare pe 
umerii mei şi te duceam la şcoală, unde nu voiai să 
mergi de loc ! 

I-am răspuns i 
• — Ei, fxate, pe Allah şi pe sfântul lui adevăr, te 
rog să pleci şi să mă laşi să-mi văd de treburi I Du-te 
în drumul tău ! 

Şi vorbindu-d aşa, m-a cuprins o asemenea tulbu-
rare, că am început să rup hainele de pe mine şi să 
scot strigăte fără şir, ca un nebun, 

Cîndm-a văzut în această stare, bărbierul s-a hotă-
rît să pună mina pe brici şi să-I fragă pe cureaua care-i 
atârna de brîu. Dar atît a tras şi a tot tras briciul pe 
curea, că-mi simţeam sufletul ieşind din trap. în sfâr-
şit, s-a apropiat de capul meu, a început să mă radă 
pe o parte şi, iotr-^adevăr, mi-a luat o şuviţă. Dar s-a 
oprit, a ridicat mîna şi mi-a spus s 

— O, tinere stăpm, mînia este o ispită a diavo-
lului f 
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Şi a rostit aceste strofe : 

Om chibzuit! Qe plănuieşti, aşteaptă să se coacă, 
Şi pripă nu avea nicicînd... Iar mai ales cînd jude 
Ales aici eşti, pentru noi, să ştii că nu e joacă. 

O, jude, aspru să nu fii! Şi-atunci şi tu afla-vei 
Ce-nseamnă mila, cînd vei da un bir năpastei crude.,. 
Şi nu uita că pe pămînt, din înălţimea slavei 

Allah, atoatecreator, apasă orice mînă, 
Şi că un om nedrept, tiran, ce plînsul nu-l aude, 
Găsi-va însuşi un tiran să-l culce în ţărînă... 

Pe urmă îmi spuse : 
— O, stăpîne, văd bine că nu ai nici o sifeimă faţă 

de vrednicia şi iscusinţa mea. Şi totuşi această mînă 
care te rade astăzi, atinge şi mîngîie creştetele regi-
lor, ale emirilor, vizirilor, guvernatorilor şi ale tutu-

ror oamenilor nobili şi străluciţi. Pentru mine, sau 
poate în cinstea vreunuia __care-mi seamănă, a spus 
poetul: v 

Socot că orice meşteşug brăţară e de aur, 
Dar bărbierul însuşi e cea mai de preţ brăţară: 
Intrece-n cuminţenie şi-al inimii tezaur 
Pe cei oricît de înţelepţi, pe cei mai mari din ţară, 
Căci ţine-n mîna-i şi un cap regesc încins cu laur l 

Ca răspuns la toate acestea, i-am spus bărbierului: 
— Ai de gînd să-ţi faci treaba de bărbier sau nu ? 

Simt că mă apasă ceva pe suflet şi mi-am pierdut 
parcă minţile. 

Dar el urmă : 
— încep să cred că eşti niţel grăbit. 
Atunci i-am strigat: 
— Da, desigur ! Da, da, tare grăbit! 
El adăugă : 
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— Deprinde-ţi sufletul cu răbdarea şi cumpănirea, 
căci graba este de la cel ispititor, şi nu poate aduce 
decît căinţă şi neizbîndă în toate ! De altfel, stăpînul 
nostru Mahomed (fie cu el rugăciunea şi pacea !) a 
spus : „Cel mai frumos lucru de pe lume se face în-
cet şi cînd i-i vremea !" Dar ceea ce-mi spui tare-mi 
mai aţîţă curiozitatea, şi te rog să-mi lămureşti pri-
cina care te face atît de nerăbdător şi de grăbit. Sper 
,că e ceva plăcut, şi rău mi-ar părea să fie altfel. Dar 
trebuie să mă întrerup puţin, căci nu-imi mai rămîn 
decît câteva ceasuri de soare prielnic. 

Puse briciul de-o parte, îşi luă astrolabiul, se duse 
în lumină, rămase un timp în curte şi măsură înălţi-
mea soarelui, fără să mă piardă totuşi din vedere şi 
punîndu-mi din cînd în cînd oîte o întrebare. Se în-
toarse apoi la mine şi-mi grăi : 

— Dacă te grăbeşti pentru rugăciunea de amiază, 
poţi fi liniştit şi să aştepţi, căci ne mai rămîn încă 
trei ceasuri, nici mai mult, nici mai puţin. Nu mă în-
şel niciodată în calcule. 

l-am răspuns : 
— Pe Allah, încetează cu vorba că nu mai pot 

răbda ! 
Atunci luă din nou briciul, îl trecu iar pe curea, ca 

mai-inainte, şi-îmi mai rase o şuviţă de pe cap ; dar nu 
se opri nici din vorbă. 

— Tare mă supără că eşti nerăbdător. Dacă ai 
vrea sănmi arăţi pricina, ţi^aş fi de folos. Doar ştii 
acum ce stimă avea pentru mine răposatul tău tată 
şi că nu se apuca de nici o treabă pînă nu-mi cerea 
sfatul. 

îmi dădui seama că nu mai aveam nici un mijloc 
de scăpare şi îmi spusei : „Iată, se apropie vremea 
rugăciunii şi trebuie să fiu de îndată la tînără acasă, 
altminteri va fi prea tîrziu ; abia ajuns, oamenii îşi vor 
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fi sfîrşit rugăciunea şi vor ieşi din moselieie. Şi atunci 
totul ar fi .pierdut!" 

î i vorbii dar bărbierului: 
— Scurteazo, încetează cu vorbăria şi rru te ames-

teca unde nu-ţi fierbe oala! Dacă ţii neapărat să ştii, 
trebuie să mă duc la un prieten, la care sînt poftit 
la masă 1 

Auzind că-s poftit la o masa, bărbierul îmi spuse ; 
— Allab. să te binecuvânteze, şi fie asfca o zi eu 

MOTOC pentru tine ! Dar rrii-ai adus aminte că şi eu 
am poftit astăzi câţiva prieteni şi am uitat să le pre-
gătesc prhîzul. Mi-am adus aminte abia acum, când e 
prea târziu! 

I-am xăspuss i y 

— Nu te mai gîndi că e prea tSrziu, căci am să 
îndrept eu totul. Fiind poftit la .prînz, nu mănînc la 
mine, şi-ţi dau tot ce am acasă: mîncări şi băuturi, 
diar numai dacă sfirşeşitd treaba şi mă razi repede pe 
c a p ! 

La rînldul lui, îmi răspunse : 
— Toate darurile lud Allah şi toate bi»erarvîiftă-

rile lui asupua t a ! Dai, stăpîne, fii bun şi arată-mi ce 
vrei să-cai dăruieşti, oa să ştiu şi eu ! 

î-wa spus i 
— Am să-ţi dau cinei cratiţe cu tot felul de rnSr*-

cări gustoase : minioare de vinete şi dovlecei umpluţi, 
sărmăluţe îo foi de viţă stopate eu lămîie, cMfteluţe 
diaite prin grîu builgux, orez cu roşii şi DU bucăţele ele 
muşchi de oaie, tocană cu ceapă ; mai am zece pui 
fripţi şi un miel la tavă ; apoi două tăvd mari, una cu 
kenafa şi alta ou plăcinte de briază cu miere; şi 
fructe de toate felurile : castraveţi, pepeni zămoşi, 
mere, lamăi, eramale proaspete şi altele încă î 

Atunci el a strigat; 
— Dă poruncă să fie aduse .aici, oa să ]e văd 

şi eu 1 

m 



Asm dat poruncă să-d fie aduse, el le-a cercetat, a 
gusterfccrm toate şi a adăugat: ' 

— Mare e dărnicia ta ! Dar lipseşte băutura. 
I-am spus : 
— Am şi băuturi! 
•— Să fie aduse aici !.-
Şi am dat poruncă ~să se aducă şase butelci, pline 

fiecare cu câte un fel de vin ; el le-a gustat pe rînd 
şi a gră i t : 

— Să te copleşească Allah cu toate bunătăţile ! 
Ce suflet darnic a i ! Dar Mpsesc tămîia, smirna şi 
mirodeniile pentru ars în sală, şi apa de trandafiri şi 
de flori de portocal pentru stropit musafirii I 

Am poruncit să i se aducă o lădiţă plina cu chih-
lămbax cenuşiu, cu lemn de aloes, nad, mosc, tămîie 
şl smiimă, totul preţuind mai mute de cincizeci de 
dinari de aur ; şi n-̂ am uitat nici apele aromate, nici 
stropitoarea de argint. Şi, cum timpul trecea, fi se 
seurges cu el şi sufletul din mine, i-am spus bărbie-
rului : 

— la-îe p e toate, dar bărbiereşte-mi odată ca-
pul — pe viaţa lui Manomad, fie cu el rugăciunea şi 
pacea Iui Aflări S 

Bărbierul mi-a răspuns : 
— Pe Allah! mi pot primi lădiţa fără s-o deschid 

şi să văd mai întâi ce cuprinde ! 
Am dat atunci poruncă unui slujitor să deschidă 

lădi ţa; bărbierul şi-a pus de o parte astrokbdul, s-a 
lăsat pe vine şi a început să treacă dintr-o, mînă în 
alta aromatele, tămîia, smirna, moscul,, chihlimbaraiil 
cenuşiu, lemnul de aloes din lădiţă, şi le ducea la 
nas cînd pe unele, cînd pe altele, cu asemenea înce-
tineală şi aitît de prelung, că simţeam cum se duce 
viaţa din mine. După asta s-a sculat, mi-a mulţămit, 
a luat briciul şi a început iarăşi să mă radă. Dar nu-
mai a început, căci s-a oprit ca să-mi sporovăiască s 
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— Pe Allah I tinere, niu ştiu pe cine să binecuvân-
tez şi să laud mai mult astăzi, pe tine sau pe răpo-
satul taică-tu ? Căici, întriaidevăr, prînzul pe care-1 
dau la mine se daitoreşte numai dărnMei şi mărini-
miei tale. Dar, să ţi-o mai spun ? Musafirii mei sînt 
oameni prea puţin vrednici de un prînz.aitfflt de bo-
gat ; nişte meseriaşi ca şi mine. Dar sînt oameni plă-
cuţi, şi fiecare îşi are hazul lui. Ga să ţi-i spun, iată-i : 
mai întîi minunatul Zeifcun, băieşul de la hammam, 
veselul şi hazliul Salin, vînzător de năuit prăjit; Hau-
kal, vânzătorul de bob ; Hakraşat, zarzavagiul; Ha-
imid, măturătorul de gunoaie ; şi, în sfârşit, Hakareş, 
iaurgiul I Toţi aceşti prieteni, musafirii mei, îmi sea-
mănă şi nu sînt nici flecari, nici nu se amestecă în 
treburile altora ; sînit oameni de petrecere, în stare 
să alunge toaite gînidiurile triste. Cel mai neînsemnat 
dintre ed preţuieşte în ochii med mai mult decît cel 
mai puternic rege. Să ştii, într-iadevăr, că fiecare are 
faimă în Bagdad pentru dansul şi cântecul lui. Da-
că-ţi face plăcere, am să-ţi dansez şi am să-ţi cânt 
jocul şi cântecul fiecăruia. Uită-te la mine şi deschide 
ochii! Iată dansul prietenului Zeitun, băieşul! Pri-
veşte I Ascultă-i cîntecul! 

**. 
Prietena-mi e preafrumoasă, 

Iar mielul, cit e el de blînd, 
N-o să ajungă-a fi nicicînd 
Ca ea de dulce, arătoasă. 

Mi-e dragă ah, şi-mi e balsam... 
Şi ţine-atît de mult la mine, 
Că nencetat în braţe-mi vine 
Şi-n cuib nu mă slăbeşte-un dram... 

Prietena-mi e preafrumoasă, 
Iar mielul, cît e el de blînd, 
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N-o să ajungă-a fi nicicînd 
Ca ea de dulce, arătoasă, 

— Dar, o, stăpîne, urmă bărbierul, ia priveşte cum 
dansează prietenul meu Hamid, măturătorul de gu-
noaie ! Vezi câtă pricepere şi cîtă veselie sînt în jo-
cul lui ? Şi ascultă cîntecului lui : 

Nevastă-mea zgîrcită ce-i! 
De-aş face tot ce-mi spune, 
De foame aş muri! 
Şi ce urită-i, ce tehuie ! 
De-aş face după ea, as sta 
închis — sălbăticiune... 

Nevastă-mea .şi pîinea chiar 
într-un dulap o-ncuie I 
Şi dacă pline n-o mînca, 
De spaima ei chiar şi-un arap, 
Cu nas turtit .şi nară şuie, 
La fugă ar tuli-o l 

Ce să mă fac să scap de ea ?... 
Mă jugănesc... şi-adio!... 

Şi aşa, fără să-oiri lase răgazul să fac o mişcare de 
împotrivire, bărbierul a jucat pe nlnd toate dansurile 
pniatenilor lui şi le^a cântat toate cântecele. Apoi mi-a 
spus : 

— Iată ce ştiu să facă prietenii mea. Daică ai chef 
să râzi, te sfătuiesc, în folosul tău şi pentru plăcerea 
noastră a tuturor, să vii în ceata noastră şi să-i laşi 
încolo pe prietenii la care mi-ad spus că ai de gînd 
să te duci. Văd că porţi încă pe chip uume de obo-
seală şi că 'abia te ridici după boală. Se prea poate să 
totfi/lnaşftii, printre prietenii tăi, flecari sau inşi plicti-
coşi, sau de cei care-şi vîră nasul în treburile altora, 
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şi ai să cazi din inou bdtaav,. mai greu decât prima 
dată î 

înaim spus bărbierului: 
— Azi nu pot să-ţi dau ascultare, dar, rămâne pen-

tru altă z i ! 
El mi-a răspuns : 
— Cel mai folositor luoru pentru tine, ţi-o mai 

spun o dată, cate să te grăbeşti să vii la mine, ca să 
guşti fără îrrtiîrizieire din founăcuviinţa prietenilor mei. 
Au să-ţi tpriasică minunatele ikxr însuşiri. 

în faţa atâtor predici şi flecăreli, mi-a venit să rîd, 
dar inima-mi era numai furie apăsătoare. Şi i-am 
strigat: '"' . 

— Acum îţi porturjioesc să sfîrşaşti treaba penfbru 
care ai venit şi să mă laşi să mă duc, cu Allali şi sub 
sfânta lui ocrotite ; iar tu grăbeşte-te la prietenii oare 
te-or fi aşteptînd cu nerăbdare ! 

Mi-a răspuns : 
— Dar de ice nu faci oum îţi spun ? într-adevăr 

nu ţi cer decât să mă laşi să-ţi fac cunoştinţă cu prie-
tenii mei, nişte minunaţi tovarăşi, care nu se ames-
tecă în treburile altora şi pe care, te încredinţez, o 
dată oe-i vei fi cunoscut, nu vei mai voi să-i vezi pe 
alţii şi-ţi vei llăsa fecale prietenii de acum. 
• l-am spus : 

— Allali să sporească încă fericirea pe care ţi-o dă 
prietenia lor !'• De altfel, îţi făgăduiesc că Intr-o zi am 
să vă poftesc pe toţi la mine, la o masă pe oare-am 
s-o dau anume pentru ei. 

De data asta blesltematal de bărbier fu de părerea 
mea, dar adăugă : 

— Văd că ţii să te duci la masa prietenilor tăi şi să 
îu astăzi eu ei, nu cu tovarăşii mei... Dar ai niţică 
răbdare şi aşteaptă-ană pîină alerg să duc la mine tot 
ce am prin dărnicia ite. Le aşez ţpe masă înaintea mu-
safirilor şi, cum n-au să se supere că-ii las singttri 
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să-mi cinstească masa, îe sp«n s t nu-mi aştepte în-
toaieeiea. Am să vin degrabă inapoî şi te însoţesc 
oriunde doseşti să mergi. 

Atunci am strigat: 
— Oh, inu-i ajutor <şi tărie decît Intru AHah, prea-

înaîtul şi atoitpiultemilcul! Omule, du-te la prietenii 
tăi şi bucuiă-te; şi te desfată cu ei, şi lasă-mă pe mine 
să-mi văd de prietenii care în, clipa asta rnă aşteaptă î 

Bărbierul a gră i t : 
— Ah, nu ! Fentei nimic âta lume nu te las să mergi 

singur I 
Făcînd mari sforţări ca să nu-1 jignesc, i-am răspuns : 
— Dar în locul unde mă duc, nu pot merge decît 

singur 1 
Şi el a gră i t : 
— Ei, atunci înţeleg ! Ai întâlnire cu o femeie ! Alt-

fel m-ai lua cu tine. Şi, totuşi, să ştii că sînt vrednic 
de această cinste mai inullt decît oricine, şi că, pe îîngă 
asta, ţi-aş fi de mare ajutor în ceea ce vrei să izbuteşti. 
Apoi mi-e teamă să nu fie vreo străină perfidă. Atunci, 
e o mare nenorocire să fii singur ! De bună seamă că-ţi 
laşi acolo sufletul! Oraşul acesta, Bagdad, nu e bun 
pentru astfel de întîlniri, oh, nicidecum ! Şi, mai cu 
seamă, de cînd îl avem pe acest guvernator, care-i tare 
aspru în privinţa acestor lucruri. Se spune că n-are 
nimic din ale bărbatului, şi că numai din ură şi din 
gelozie pedepseşte cu atîta asprime acest soi de pe-
treceri ! 

La aceste vorbe, nu m-am mai putut stăpîni şi i-am 
strigat furios : 

— O, blestemat şi perfid călău ! Ai de gînd să pui 
odată capăt palavrelor cu care mă ucizi ?... 

Bărbierul a tăcut cîtva timp, a pus mîna iarăşi pe 
brici şi a sfîrşit cu bărbieritul. Dar venise vremea 
rugăciunii de amiază, şi chiar rugăciunea o îi fost 
pe sfîrşite, poate că ajunseseră la predică. 
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I-am spus, ca să-1 silesc s-o şteargă cît mai repede t 
— Du prietenilor tăi bucatele şi băuturile 1 Iţi fă-

găduiesc că aştept să te întorci, ca să mă însoţeşti la 
întîlnire I 

A trebuit să stărui mult ca să-1 hotărăsc. Şi mi-a 
gră i t : 

— Văd că umbli cu viclenii, ca să scapi de mine şr 
să pleci singur. Dar te înştiinţez că, dacă faci aşa, te 
vîri în nenorociri din care nu ştiu cum ai să ieşi. Te 
rog, în folosul tău, să nu pleci de aici înainte de a mă 
întoarce ca să te iau, să te însoţesc şi să ştiu şi eu 
cum se va sfîrşi întîmplarea ! 

I-̂ am spus : , -> 
— Da 1 Dar, pe Allah ! să nu întîrzii. 
Bărbierul m-a rugat să-1 ajut ca să-şi încarce în 

spinare tot ceea ce-i dădusem şi să-şi pună pe cap cele 
două tăvi cu plăcinte. Şi, aşa încărcat, a ieşit de la 
mine. Dar, blestematul, abia ajuns afară, a şi chemat 
doi hamali, cărora le-a încredinţat lucrurile, spunîn-
du-le să ducă totul la el acasă, în cutare loc. Iar el 
s-a ascuns într-o ulicioară dosnică, aşteptînd ieşi-
rea mea. 

M-am spălat la repezeală, mi-am pus hainele cele 
mai frumoase şi am ieşit din casă. In acea clipă chiar, 
am auzit glasul muezinilor din minarate, care chemau 
pe credincioşi la rugăciunea de amiaza din acea sfântă 
zi de vineri: 

— în numele lui Allah, îndurătorul fără de mar-
gini, milostivul! Laudă lui Allah, stăpînul peste 
oameni, iertătorul, milostivul I Stăpîne al stăpînilor, 
judecător preaînalt în ziua răsplătirii, pe tine te ado-
răm, ţie îţi cerem ajutor! îndrumă paşii noştri pe că-
rarea cea dreaptă, pe cărarea celor copleşiţi de tine 
cu binefaceri, nu pe cărarea celor care şi-au atras 
mînia ta, ori sînt în rătăcire 1 
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Odată ieşit afară, m-am îndreptat cu grabă spre 
casa tinerei fete. Cînd am ajuns la poarta cadiului, am 
întors din întîmpkre capul şi l-am văzut pe afurisitul 
de bărbier la intrarea în ulicioară. Atunci, cum poarta 
fusese lăsată întredeschisă, am dat buzna înăuntru şi 
am închis-o repede după mine. In curte se afla bătrîna, 
care m-a şi dus la catul de sus, unde era fata. 

Dar abia intrasem, că auzirăm zgomotele unor 
oameni pe ulicioară. Era cadiull, tatăl fetei, şi alaiul 
lui, care se întorceau de la rugăciune. L-am văzut în 
uliţă şi pe bărbier aşteptînd în picioare. în privinţa 
cadiului, fata mă linişti, spunîndu-mi că tatăl ei ve-
nea rar sus la ea şi că, de altfel, se putea găsi un 
mijloc ca să mi pot fi văzut. 

Dar, din nenorocire pentru mine, Allah voise să se 
întîmple ceva care avea să-mi fie fatal. S-a întîmplat 
ca tocmai în acea zi una din tinerele roabe ale cadiu-
lui să fie pedepsită. Şi oadiul, de cum a intrat în casă, 
a început să-şi bată roaba, şi pesemne că-i biciuia bine 
fundul, căci ea scotea nişte urlete asurzitoare. Unul 
din arapii casei încercă să mijlocească pentru, ierta-
rea ei, şi cadiul, furios, s-a năpustit asupra lui cu nu-
ielele, aşa că a început să urle şi arapul. S-a pornit un 
tărăboi, că toată uliţa a fost pusă în mişcare, iar băr-
bierul, piază rea, a crezut că fusesem prins şi pedepsit 
şi că eu ţipam a§a. A început atunci să strige şi el ca 
din gură de şarpe, să-şi sfîşie hainele, să-şi pună ţărînă 
pe cap şi să ceară ajutorul trecătorilor, care începură 
să s-adune în jurul lui. Şi plîngea, şi striga într-una : 

— Mi se ucide stăpînul în casa cadiului! 
Strigînd aşa, a «alergat la mine acasă urmat de mul-

ţime şi i-a vestit pe ai mei şi pe slujitori, care, de în-
dată, marmîndu-se cu bîte, alergară spre casa cadiului 
strigînd şi aţîţîndu-se unii pe alţii. Şi toţi, cu bărbierul 
în frunte, sfîşiindu-şi hainele şi urîmd cît îl ţinea gura, 
•au ajuns la poarta cadiului. Cînd cadiul auzi zgoino-
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tul, se uită pe fereastră şi-i văzu pe toţi aceşti turbaţi 
care izbeau în poartă ou bîteîe. Găsind că nu era 
de gkrmă, ci dimpotrivă, coborî, deschise poarta şi 
strigă : 

— Oameni buni, ce s-a întâmplat ? 
Şi slujitorii mei îi spuseră : 
— Ne-ai ucis stăpînul! 
El îi întrebă : 
— Dar cine e stăpînul vostru şi ce-a făcut ca să 

vreau să-il ucid ? 

Dar în acest moment al povestirii, Şeherezada văzu mijind 
zorii dimineţii şi, ou minte, tăcu. 

Dar cînd se lăsă a treizecea noapte 

Ea spuse : 

O, mărite rege, atunci cadiul uimit îi întrebă : 
— Dar ce-a.făcut stăpînul vostru, ca să vreau să-î 

ucid ?... Şi ce caută între voi acest bărbier, care zbiară 
şi se zbuciumă ca un măgar ? 

Bărbierul îi strigă : 
— Chiar tu, acum cîteva clipe, mi-ai ucis stăpînul 

cu lovituri de bîtă! Eram în uliţă şi i-am auzit 
ţipetele ! 

Cadiul răspunse : -
— Dar cine e stăpînul tău ? De unde vine ? Unde 

se duce ? Cum de-a intrat aici ? Ce-a făcut ca să fie 
vrednic de bătaie ? 

Iar bărbierul grăi: 
— O, cadiu blestemat, nu mai face pe şiretul 1 

Cunosc toată istoria, ştiu de ce-a intrat stăpînul meu 
aici, ştiu toate de-a fîr-a-păr. Ştiu şi vreau să ştie toată 
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lumea că fata ta este îndrăgostită de stăpînul meu, şi 
că stăpînul meu îi răspunse la fel cu dragoste. L-am 
însoţit chiar eu pînă aici. Tu l-ai surprins cu fiică-ta 
în pat şi l-ai ucis cu lovituri de bîtă, împreună cu slu-
jitorii tăi. Dar am să te silesc să vii cu mine în faţa 
judecătorului nostru, califul, dacă nu socoteşti că e 
mai bine să mi-1 dai de îndată pe stăpînul meu şi să-î 
despăgubeşti pentru toatele relele ce i le-ai făcut. Să 
ni-1 lai îndată, sănătos şi nevătămat, mie şi rudelor lui. 
Altfel, smt nevoit să intru cu sila şi să-1 slobod din 
mîinile tale. Hai, grăbeşte-te să ni-1 da i ! 

La aceste cuvinte, cadiul a rămas buimăcit. Ne-
maiştiind ce să facă de uimire şi de ruşine faţă de 
mulţime, i-a spus totuşi bărbierului: 

— Nu eşti decît un mincinos. Intră aici. îţi dau 
voie, şi caută unde-ţi place ! 

Atunci bărbierul se năpusti în casă. 
Eu priveam de la fereastră, din dosul zăbrelelor 

de lemn ; dar cînd l-am văzut pe bărbier năpustin-
du-se în casă, pe urmele mele, am încercat să fug. Dar 
în zadar căutam o ieşire, nu găseam nici una care să 
nu fie sub ochii celor din casă ori sub ai bărbierului. 
Şi deodată, într-o cameră, prin care voiam să fug, am 
dat peste o mare ladă goală. Am intrat repede în ea, 
am închis capacul peste mine şi mi-am ţinut răsu-
flarea. 

Bărbierul, după ce a scotocit toată casa, a intrat şî 
în camera aceea şi s-a uitat în stînga şi în dreapta, 
pînă a dat cu ochii de ladă. Blestematul, fără să spună 
o vorbă, înţelegând că eram acolo, a apucat lada, şi-a 
pus-o pe cap, şi a plecat cu ea, ajungînd repede la 
ieşire» în timp ce eu muream de frică. Dar soarta a 
voi ca, pe cînd mă ducea astfel, lumea să se înghesuie 
ca să vadă ce se află în ladă. Şi i-a ridicat capacul. 
Nemaiputînd îndura ruşinea şi huiduielile, am sărita. 
din ladă şi mi-am rupt piciorul. De-atunci sînt şchiop. 
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Dar în acel moment nu mă gîndeam decît să fug 
şi să mă ascund. Şi cum era de faţă gloată multă, am 
început să arunc banii de aur din buzunări şi, folosin-
du-mă de năvala tuturor după bani, am fugit cît mă 
ţineau picioarele. Am străbătut astfel o bună parte din 
străzile mai dosnice ale Bagdadului. Dar cîtă uimire 
şi groază nu m-au cuprins cînd, deodată, l-am văzut 
pe Mrbier îndărătul meu şi l-am auzit strigînd cît îl 
ţinea gura : 

— Oameni buni, mulţămită lui Allah, mi-am regăsit 
stăpînul 1 Au vrut să mă lovească în dragostea pentru 
stăpînul meu ! Dar Allah n-a îngăduit biruinţa celor 
răi, i-a învins şi m-a ales pe mine ca să-1 scap din 
mîinile lor I 

Şi alergînd după mine striga : 
— O, stăpîne, vezi ce rău ai făcut că ai fost ne-

răbdător şi nu mi-ai ascultat sfaturile ? Fără ajutorul 
lui Allah care m-a îmboldit să te scap, ai fi suferit 
multe rele şi te-ai fi prăpădit pentru totdeauna ! Cere-i 
dar lui Allah să mă aibă în paza lui, pentru ca toată 
viaţa să rămîn în slujba ta şi să-ţi fiu călăuză ageră. 
Doar ai văzut şi tu singur că ai minte slabă, ca eşti 
pornit şi cam prostănac ! Dar unde fugi aşa, stăpîne ? 
Aşteaptă-mă ! 

Nemaiştiind cum să scap de bărbier, m-am oprit şi 
l-am întrebat: 

— O, bărbierule, nu ţi-e de-ajuns că m-ai adus în 
halul ăsta, mai vrei să mă şi omori ? 

Pe cînd îi vorbeam aşa, am văzut în faţa mea, în 
sule, prăvălia deschisă a unui negustor cunoscut. Am 
dat buzna înlăuntrul prăvăliei şi l-am rugat pe ne-
gustor să-1 împiedice pe ticălos să intre după mine. Şi, 
într-adevăr, 1-a oprit, arătîndu-i un retevei şi încrun-
tîndu-se amarnic la el. Dar bărbierul n-a plecat, decît 
blestemîndu-1 pe negustor, pe tatăl şi pe bunicul lui, 
şi aruncîndu-le toate înjurăturile pe care le cunoştea. 
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Negustorul, vrînd să afle şi el ce se petrecuse — 
l-am povestit toată întîmplarea cu bărbierul şi l-am 
rugat să-mi îngăduie să stau Ia el pînă la tămăduirea 
piciorului, căci nu cutezam să mă întorc la mine acasă, 
urmărit cum eram într-una de acest bărbier nesuferit, 
pe care-1 socoteam cea mâi rea dintre năpaste. După 
ce m-arn vindecat, mi-am strîns în grabă banii, am 
chemat martori, în faţa cărora mi-am făcut testamen-
tul, prin care, în caz de moarte, lăsam rudelor tot ce 
mai rămăsese din averea, bunurile şi acareturile mele. 
Am numit şi pe cineva de încredere care să vegheze 
asupra bunurilor şi l-am însărcinat să aibă grijă de 
toate. Ca s-o sfîrşesc pentru totdeauna cu acest băr-
bier, m-am hotărît să părăsesc Bagdadul, oraşul meu, 
şi să mă duc undeva, unde să nu mai dau ochii cu un 
asemenea duşman. 

Am plecat deci din Bagdad şi am călătorit pînă am 
ajuns în această ţară, în care credeam că am izbutit 
să scap de asupritorul meu. Dar totul a fost în zadar 1 
Văd că aici, domnilor, am dat tocmai de el, în mijlo-
cul vostru, la acest ospăţ, la care m-aţi poftit şi pe 
mine. 

înţelegeţi, aşadar, că nu mai pot avea linişte şi că 
trebuie să părăsesc şi ţara asta; cum am părăsit-o şi 
pe cealaltă, şi numai din pricina acestui blestemat, 
acestui rău, acestui ucigaş bărbier, Allah să-I bată, pe 
ell şi toată familia lui din neam în neam I 

După ce tînărul şchiop a spus aceste cuvinte, 
povesti mai departe croitorul, s-a şi ridicat, galben 
la faţă, ne-a urat pace şi a ieşit, fără ca să fi încercat 
vreunul dintre noi sa-1 oprim. 

Noi, ceilalţi, uimiţi de această întîmplare, îl pri-
veam pe bărbier, care sta tăcut, cu ochii plecaţi, şi 
l-am întrebat: 
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-— Găseşti că tînărui a spus adevărul ? Şij în ac«>st 
eaz, de ce te-ai purtat astfel şi i-ai pricinuit atîtea ne-
norociri ? 

Bărbierul ridică atunci capul şi grăi : 
—- Pe Allah ! Ştiam despre ce e vorba şi tocmai 

de aceea m-am purtat aşa. Am făcut totul numai ca 
sa4 feresc de şi mai mari nenorociri. Neîndoielnic, el 
mergea la pierzanie. Să-i mulţămească lui Allah, şi 
mulţămească-mi şi mie, că şi-a pierdut doar un picior 
şi nu s-a pierdut în întregime. Iar vouă, domnilor, ca 
să aveţi dovada că nu sînt flecar, nu mă amestec în 
treburile altora şi nu seamăn cu nici unul din cei şase 
fraţi ai mei, ca să vă dovedesc, în sfîrşit, că sînt un 
om folositor, chibzuit, şi mai cu seamă tăcut, am să vă 
spun povestea mea. Veţi judeca singuri!. 

După aceea, cu toţii, urmă croitorul, am ascultat în 
linişte povestea bărbierului. 

FOVEŞTILE BĂRBIERULUI DIN BAGDAD ŞI ALE CELOR 
ŞASE FRAŢI AI LUI 

(povestite de bărbier ţi împărtăşite aici de croitor) 

POVESTEA BABBIERULUI 

Bărbierul începu. 
Să ştiţi, stăpînii mei, că trăiam la Bagdad sub dom-

nia emirului credincioşilor, El-Montaser Billah. Viaţa 
era fericită sub stăpînirea lui, căci ţinea la cei săraci 
şi mici, şi-i plăcea societatea învăţaţilor, înţelepţilor 
şi poeţilor. 

Dar, într-o zi, califul avu să se plîngă de zece tică-
loşi, care locuiau nu departe de oraş, şi porunci loc-
ţiitorului de guvernator să i-i caute. Şi soarta a voit 
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să mă aflu pe ţărm, tocmai pe cînd ei treceau cu 
barca Tigrul. I-am văzut pe acei oameni în barcă şî 
mi-am spus : „Desigur că şi-au dat întSnire în barcă 
ca să-şi petreacă ziua"desfătîndu-se, mîncînd şi bînd. 
Trebuie să mă poftească şi pe mine Ia masă !" 

M-am apropiat de apă şi, fără să spun un cuvînt, 
eu, Mutul, am sărit în barcă şi m-am amestecat prin-
tre ei. Dar deodată am văzut venind străjerii guverna-
torului, care îi apucară pe toţi, le aruncară fiecăruia 
cfte un laţ de gît şi le legară mîinile. Pînă la urmă 
ra-au înhăţat şi pe mine şi, ca şi celorlalţi, mi-au pus 
îaţul de gît şi cătuşele. Uite aşa ! Şi n-am suflat un 
cuvînt { N-am rostit o vorbuliţă. Probă pentru dum-
aeavoastră, domnilor, de tăria mea de fire şi de pu-
ţina mea pălăvrăgeală. I-am lăsat s-o facă fără îm-
potrivire şi m-am văzut dus cu cei zece indivizi în 
faţa emirullui credincioşilor, califul. 

La vederea noastră, califul a chemat gîdele şi i-a 
poruncit: 

— Taie îndată capul acestor zece ucigaşi ! 
Gîdele ne-a aşezat, la rînd, în curte, sub privirile-

califului, şi, ridicînd paloşul, a lovit primul cap şi 1-a 
făcut să sară, apoi pe al doilea, pe al treilea, şi aşa 
pînă la al zecelea. Dar cînd a ajuns la mine, cum 
numărul capetelor tăiate era de zece şi el n-avea po-
runcă să taie mai multe, s-a oprit şi i-a spus califu-
lui că a împlinit poruncile. Califul s-a întors, m-a vă-
zut în picioare şi a strigat: 

— Gîde, ţi-am poruncit să tai capetele celor zece 
criminali 1 Cum se face că al zecelea a fost cruţat 
de tine ? 

Gîdele i-a răspuns : 
— Mila lui Al'lah asupra .ta şi, prin tine, asupra 

noastră ! Am tăiat zece capete ! 
Califul i-a poruncit : 
— Să vedem, mtmără-le în faţa mea ! 
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Le numără şi erau, într-adevăr, zece. Califul, pri-
vindu-mă, m-<a întrebat: 

— Dar tu cine eşti şi ce faci între aceşti băutori 
de sînge ? 

Atunci, stăpînii mei, şi numai atunci, la întrebarea 
califului, m-arn hotărît să vorbesc. Şi i-am spus : 

— O, emire al credincioşilor ! Şînt şeicul poreclit 
El-Samet, fiindcă vorbesc puţin. Am multă înţelep-
ciune, dar despre judecata cuminte, seriozitatea în 
vorbă, modul foarte limpede de-a gîndi, iscusinţa 
duhului, lipsa de flecăreală, nu-ţi voi mai spune nimic, 
căci însuşirile acestea ale mele sînt fără de margini. în 
ceea ce< priveşte meseria mea, sînt bărbier. Şi mai sînt 
unul dintre cei şapte feciori ai tatălui meu, şi cei şase 
fraţi ai mei sînt cu toţii vii. Iată ce s-a întîmplat. Chiar 
azi-dimineaţă mă plimbam pe malul Tigrului. I-am 
văzut pe cei zece indivizi sărind într-o barcă, m-am 
amestecat printre dînşii şi am trecut apa Tigrului o 
dată cu ei, crezînd că erau poftiţi la vreun ospăţ. 
Dar abia ajuns pe celălalt mal, mi-am dat seama că 
mă aflam între nişte ucigaşi, deoarece străjerii ne-au 
prins şi ne-au pus laţul de gît. Eu, deşi străin de 
aceşti oameni, n-am voit să vorbesc, nici să mă îm-
potrivesc, şi asta din pricina obişnuitei mele stăpî-
niri şi a faptului că vorbesc puţin. Am fost adus 
împreună cu ei dinaintea ta, o, emire al credincioşi-
lor 1 Şi ai poruncit să se taie capetele celor zece 
ucigaşi, şi am rămas singur în mîinile călăului, şi 
totuşi n-am scos un cuvînt. Găsesc că asta însem-
nează curaj şi stăpînire de sine cu totul neobişnuite. 
De altfel, şi faptul că de voie m-am alăturat celor 
zece necunoscuţi, este un act de vitejie, cum nu cu-
nosc altul. Dar nu fi mirat de fapta mea, o, emire 
al credincioşilor, căci aşa m-am purtat mereu în viaţă, 
îndatorîndu-i şi pe cei necunoscuţi I 

96 



Cînd auzi califul vorbele mele şi află că sînt plin 
de curaj şi bărbăţie, că iubesc tăcerea şi seriozitatea, 
că urăsc curiozitatea şi amestecul în treburile altora, 
indiferent de ce a putut spune tînarul şchiop de adi-
neaori, şchiopul pe care l-am scăpat de la tot soiul de 
nenorociri, îmi gră i : 

-f— O, cinstite şeic, bărbier serios şi plin de duh ! 
Ia spune-mi, cei şase fraţi ai tăi... sînt şi ei ca tine ? 
Au şi ei atîta înţelepciune, ştiinţă şi cuminţenie ? 

I-am răspuns : 
— Să mă păzească Allah ! Ce departe sînt ei de 

mine ! O, emire al credincioşilor, într-adevăr mă în-
tristezi ! Este o adevărată ocară să mă alături de cei 
şase smintiţi, care nu seamănă întru nimic cu mine, 
nici pe departe şi nici pe aproape. Căci, din pricina 
flecărelii lor nebuneşti, a amestecului lor în treburile 
care nu-i privesc şi a mişeliei lor şi-au atras fiecare 
multe necazuri, alegîndu-se cu vreo sluţire a trupului, 
spre deosebire de mine oare sînt sănătos şi întreg la 
trup şi la minte. într-adevăr, primul dintre fraţii mei 
este şchiop ; al doilea, chior ; al treilea, ştirb ; al patru-
lea, orb ; al cincilea are urechile şi nasul tăiate ; al 
şaselea, buzele ciopîrţite ! Dar, emire al credincioşi-
lor, să nu crezi cumva că îngroş cusururile fraţilor mei 
şi însuşirile mele. Căci, dacă ţi-aş înşira povestea lor, 
ai vedea ce deosebit sînt eu de ei toţi. Şi cum po-
vestea lor îmboldeşte gîndirea, am să v-o spun fără să 
mai zăbovesc. 

POVESTEA LUI BACBUK 

(primul frate al bărbierului) 

Aşa ! Să ştii, emire a'l credincioşilor, că cel mai în 
vîrstă dintre fraţii mei, acum şchiop, se numeşte EI-
Bacbulc, fiindcă atunci cînd se pornea pe pălăvrăgeală, 
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ţi se părea că auzi gîlgîitul unui urcior. De meserie, 
era croitor în Bagdad. 

îşi făcea meseria într-o prăvălioară pe care-o închi-
nase de la un om plin de bani şi de avuţii. Acesta 
locuia la întâiul cat al clădirii unde se afla prăvăli-
oara ; în partea de jos a clădirii era o moară unde 
locuia morarul, stăpîn şi al unui bou. 

într-o zi, pe cînd fratele meu Bacbuk stătea şi co- *t 
sea în prăvălie, ridicînd o dată capul, zări deasupra 
dui, la o ferestruică, o femeie frumoasă ca luna cînd 
răsare, şi care se veselea privind la trecători. Era 
soaţa stăpînului casei. Văzînd-o, fratele Bacbuk simţi 
că i se aprinde inima de dragoste, şi nu mai putu 
nici să coasă, nici să facă altceva, decît să privească 
la ferestruică. Toată ziua aceea a rămas aşa, năucit 
şi adîncit în gînduri, pînă seara. 

A doua zi, chiar din zori, îşi luă iarăşi locul lui şi, 
mai schrmbînd cîte o vorbă, îşi ridica ochii spre fe-
restruică şi, la fiecare împunsătură cu acul, îşi înţepa 
degetele, căci .mereu îşi ridica privirea spre feres-
truică. Şi a fost tot aşa mai multe zile, timp în care nu 
mai lucră, nu mai făcu treabă nici măcar de-o drahmă. 

în ce priveşte tînăra, ea înţelese de îndată senti-
mentale fratelui meu Bacbuk şi se hotărî să tragă fo-
los de pe urma lui, în orice chip şi să se şi desîăteze 
cît mai mult. într-o zi, pe cînd fratele meu era şi 
mai năucit decît de obicei, ea îi aruncă o privire sti-
lizatoare, care-1 străbătu prin tot trupul pe Bacbuk, 
şi o privi într-un chip atît de nostim, că ea se trase 
în cameră, ca să rîdă în voie. Şi prostănacul de Bacbuk 
fu nespus de bucuros în acea zi, gîndindu-se cu cîta 
plăcere fusese privit. 

A doua zi, Bacbuk nu păru prea mult uimit văzînd 
că vine, în prăvălia lui, stăpînul casei, purtind sub 
braţ o frumoasă bucată de pînză învelită într-o basma 
cîe mătase, Şl proprietarul îi spuse': 
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— Ţi-adue o bucată de pînză oa să-mi faci cămăşi. 
Bacbuk mi se îndoi cîtuşi de puţin că proprietarul 

fusese trimis de soţia lui, şi-i spuse : 
— Pe ochii şi pe capul meu 1 Chiar în astă-seară 

cămăşile vor fi gata. 
într-adevăr, fratele meu se puse pe lucru cu o ase-

menea sîrguinţă, lipsindu-se şi de mîncare, că seara, 
la venirea proprietarului, cămăşile, douăzeci la număr, 
erau croite, cusute şi împăturite în basmaua de mă-
tase. Şi proprietarul îl întrebă ; 

— Cît am de plată ? 
Dar tocmai în acel moment apăru pe furiş la fe-

reastră tînăra care-i aruncă o privire lui Bacbuk şi-i 
făcu semn din sprîncene să nu primească nici o plată. 
Şi fratele meu nu voi să primească nimic, cu toate că 
era într-o mare lipsă, şi chiar un obol i-ar fi prins tare 
bine. Se crezu prea fericit să lucreze şi să-1 îndatoreze 
pe soţ, pentru dragostea şi ochii frumoşi ai soţiei. 

Dar ăsta era numai începutul necazurilor lui 
Bacbuk, smintitul. într-adevăr, a doua zi în zori pro-
prietarul veni purtînd sub braţ o nouă bucată de pînză 
şi-i spuse fratelui meu : 

— Iată, mi-a zis nevastă-mea că trebuie să am şi 
izmene noi, ca să le port împreună cu cămăşile noi. 
Ţi-aduc altă bucată, ca să-mi croieşti izmene. Şi să fie 
cît mai largi! Nu cruţa pînza şi fă-le cu multe creţuri I 

Fratele meu îi răspunse : 
— Aud şi mă supun ! 
Şi se puse pe lucru, trei zile întregi, fără să mă-

nînce mai mult decît era nevoie, ca să nu piardă timp, 
şi mai ales pentru că nu avea măcar o drahmă ca să-şi 
cumpere de-ale gurii. 

Cînd sfîxşi cu lucrul izmenelor, le împături în bas-
maua cea mare şi, foarte fericit şi nemaiputînd de 
tracurie, urcă să le ducă chiar el proprietarului. 
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E de prisos să mai spun, stăpîne al credincioşilor, că 
tînăra se înţelesese cu soţul ei ca să-şi bală joc de nă-
tăfleţul de frate-meu şi ca să-i joace festele cele mai 
uluitoare. într-adevăr, după ce fratele meu îi înmînă 
proprietarului izmenele noi, acesta se făcu că vrea să-i 
plătească. Dar îndată apăru în uşă capul drăgălaş al 
femeii, ochii îi suriseră şi sprîncenele îi făcură semn să 
nu primească bani. Şi Bacbuk nu voi să primească 
nimic. Soţul lipsi o clipă, ducîndu-se la soţia lui, care 
nu mai privea înlăuntru, se întoarse apoi la fratele 
meu şi-i spuse : 

— Eu şi soţia mea am hotarît, ca răsplată pentru 
bunăvoinţa ta, să ţi-o dăm în căsătorie pe roaba 
noastră cea albă, care-a tare frumoasă şi drăgălaşă. 
în felul acesta, vei deveni un om de-ai casei noastre î 

Fratele meu socotind eă era numai un şiretlic al 
tinerei femei, pentru a-i da putinţa să intre liber în 
casă, primi fără o vorbă ; şi îndată roaba fu chemată şi 
măritată cu Bacbuk. 

Seara, cînd Bacbuk voi să se apropie de roaba 
albă, ea îi spuse ; 

— Nu, nu astă-seară 1 
Şi el, cu toata marea lui dorinţă, nu putu nici mă-

car să-şi sărute o dată nevasta, roaba cea drăgălaşă ! 
Dar, cu acest prilej, i se spuse lui Bacbuk să nu 

mai rămînă ca de obicei în prăvălie ca să doarmă, ci 
să se culce în moară, ca să aibă mai mult loc el şi 
soaţa lui. Şi cum roaba nu voi să se culce cu el, ci 
urcă la stăpîna ei, Bacbuk fu nevoit să se culce sin-
gur. Dimineaţa în zori, pe cînd dormea încă, intră 
deodată morarul care spuse cu glas tare : 

— Boul ăsta se odihneşte cam de multişor. Ia să-1 
înjug eu, ca să-mi macine grîul care s-a adunat ! Muş-
teriii aşteaptă să le dau făină ! 

Se apropie de fratele meu, prefăcîndu -S© Cct'° 1 ia 
drept boul, şi-i strigă : 
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— Haide, leneşule, scoală, oa să te înjug ! 
Fratele meu nu voi să scoată o vorbă şi se lăsă 

prins şi înjugat la moară. Morarul îl legă de mijloc la 
fusul morii şi, trăgîndu-i o lovitură de bici, îi 
strigă i a r : 

— Ceala ! 
— Cînd primi lovitura, Bacbuk nu se putu opri 

de-a nu mugi ca un bou. Şi morarul, trăgîndu-i me-
reu lovituri de bici, îl sili să învîrtească multă vreme 
moara. Şi fratele meu mugea ca un bou şi sufla greu 
pe nas sub tăria loviturilor. 

Dar curând veni proprietarul şi-1 văzu în halul ăsta, 
învîitind moara şi primind lovituri. îşi înştiinţa de 
îndată soţia, care-o trimise la fratele meu pe tînăra 
roabă ; şi ea îl dezlegă şi-i spuse cu multă milă în glas : 

—• Stăpîna mea a aflat abia acum de purtarea rea 
faţă de tine şi-mi porunceşte să-ţi spun că e tare mîh-
nită şi că luăm cu toţii parte la suferinţele talie. 

Dar bietul Bacbuk primise atîtea lovituri şi era atît 
de rupt de oboseală că nu putu rosti o vorbă. 

In vreme ce era în starea aceasta, veni şeicul care-i 
scrisese contractul de căsătorie cu tînăra roabă şi-i ură 
pace, spunîndu-i : 

— Allah să-ţi dea viaţă lungă I Şi să-ţi fie căsnicia 
bineouvîntată ! Sînt sigur că ai petrecut o noapte în 
fericire deplină, că te-ai zbenguit şi desfătat în îmbrăţi-
şări şi săruturi de seara pînă dimineaţa I 

Fratele meu Bacbuk îi răspunse : 
— Allah să-i pedepsească pe cei care mint şi se 

arată perfizi ca tine, o, tu, de o mie de ori trădător ! 
Tu m-ai aruncat în treaba asta, numai ca să învîrtesc 
moara în locul boului ! 

Atunci şeicul îl rugă să-i povestească totul, în amă-
nunt. Şi el îi povesti. Iar şeicul îşi dădu astfel părerea : 

— E foarte limpede ! Steaua ta nu-i în potrivire cu 
steaua tinerei femei! 
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Bacbuk îi strigă : 
— Blestemăţiile! Du-te şi mai născoceşte alte 

ticăloşii! 
Apoi fratele meu plecă, intră în prăvălia lui şi 

începu să aştepte ceva de lucru, oa săjşi cîştige bucata 
de pîine, el, care lucrase atît fără să fie plătit. 

Pe cînd stătea astfel, iată că vine roaba cea albă şi-i 
spune : 

— Stăpîna te doreşte cu aprindere şi mă însărci-
nează să te vestesc că s-ia urcat pe terasă ca să aibă 
plăcerea de a te privi prin ferestruică. 

Şi într-adevăr, chiar în acel moment, fratele meu o 
văzu ivindu-se în ferestruică pe tînăra, care, scăldată 
în lacrimi, se jeluia : 

— De ce, iubitule, eşti atît de îmbufnat şi de 
supărat că nici nu-ţi îndrepţi oohii spre mine ? îţi jur 
pe viaţa mea că tot ce s-a petrecut în moară a fost 
fără ştirea mea ! In ceea ce o priveşte pe această 
roabă smintită, vreau să nici nu-i faci cinstea de-a te 
uita la ea. Vreau ca numai eu să fiu a ta de-acura 
înainte. 

Atunci Baobuk ridică ochii şi privi la femeie. Şi 
xrarnai vederea ei îl făcu să uite toate necazurile tre-
cute, îşi odihni ochii privind la ea, la frumuseţea şi 
la farmecele ei. Apoi îşi vorbiră unul altuia, pînă 
cînd el începu să creadă că nenorocirile se abătuseră 
parcă asupra altcuiva, nu asupra lui. 

Bacbuk, în nădejdea de a o mai vedea pe tinără, 
urmă să croiască şi să coasă izmene, rochii şi eămă-
şuţe pînă cînd roaba veni într-o zi la el şi-i grăi : 

— Stăpîna mea îţi trimite salutări şi-ţi spune că 
noaptea asta stăpînul meu, soţul ei, este poftit la un 
prieten la roasă şi nu se întoarce decît mîine de dimi-
neaţă. Te aşteaptă cu nerăbdare, ca să vă iubiţi amîn-
doi şi să petreacă o noapte în plăceri şi-n desfătare ! 
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Iar dobitocul de Baobuk aproape că-şi pierdu min-
ţile aflînd această veste. 

Tînăra, perfidă, îşi făcuse un plan, în înţelegere ou 
soţul ei, ca să scape de fratele meu şi să nu mai aibă 
de plătit ceea ce le lucrase. EI îi spusese soţiei sale : 

— Cum să-1 hotărîm să intre la tine şi, în felul 
ăsta, să-1 surprindem şi să-1 ducem în faţa guverna-
torului ? 

Ea îi răspunse : 
— Lasă-mă să orînduiesc după placul meu j am 

să-1 înşel cu dibăcie şi am să-1 fac de rîs în asemenea 
chip, că va ajunge de ocară în tot oraşul! 

Iacă aşa ! Iar fratele meu Bacbuk nu bănuia nimic ! 
De altfşl nu ştia nimic despre vicleniile şi capcanele de 
care sînt în stare femeile. Aşadar, odată căzută seara, 
tînăra roabă veni să-1 ia şi-I duse la stăpîna ei, care 
îî primi îndată, îi surîse şi-i spuse : 

— Pe AÎJah ! stăpînul meu, ard de dorinţa de-a te 
vedea, în sfîrşit, lîngă mine ! 

Bacbuk îi răspunse : 
— Şi eu ! Dar înainte de toate dă-mi un sărut! 

Iar după aceea... 
Dar abia rostise aceste vorbe că uşa se deschise 

şi intră soţul urmat de doi robi negri, care se arun-
cară asupra fratelui meu, îî legară bine, îl aruncară 
Ia pămînt şi, pentru început, îi. mîngîiară dosul ou 
biciul. Apoi îl luară pe umeri şi-1 duseră la guverna-
tor, care îndată îl osîndi Ia următoarea pedeapsă : 
după ce i se dădură două sute de lovituri de bici, 
legat bine şi urcat pe spinarea unei cămile fu plimbat 
pe străzile Bagdadului, în timp ce un crainic obştesc 
striga cu glas tare : 

— Iată cum e pedepsit cel care se leagă de femeile 
semenilor să i ! 

Şi pe cînd era astfel plimbat, cămila se înfurie de-
odată şi începu să sară. Bacbuk căzu la pămînt şi-şi 
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rupse piciorul. De atunci a rămas şchiop. Mai mult, 
guvernatorul îl surghiuni, iar Bacbuk, cu piciorul rupt, 
trebui să plece din oraş. Dar, tocmai la timp, o, emire 
al credincioşilor, am fost înştiinţat de toate astea, am 
alergat după fratele meu şi î-am adus aici, în taină, o 
mărturisesc, şi am luat asupra mea lecuirea lui, chel-
tuielile şi celelalte lucruri trebuincioase. Şi asta o fac 
şi acum ! 

Auzind istoria lui Bacbuk, o, stăpmiî mei, califul 
Montasser-Billah a izbucnit într-un rîs cu hohote şi 
mi-a spus : 

— Ce bine istoriseşti tu ! Ce povestire plăcută I 
Şi i-am răspuns : 
— încă nu sînt vrednic* de laudele tale 1 Căci ce 

vei mai spune cînd vei auzi istoria fiecăruia dintre 
ceilalţi fraţi ai mei! Dar mă tern să nu mă crezi 
palavragiu şi om oare-şi bagă nasul în treburile altora ! 

Califul i-a răspuns : 
— Nici vorbă ! Grăbeşte-te dimpotrivă să-mi po-

vesteşti ce s-a întlmplat cu ceilalţi fraţi ai tăi, ca 
să-mi împodobesc urechile cu aceste povestiri, întoc-
mai ca şi cu nişte cercei de aur. Şi povesteşte-mi de-a 
fir-a-păr, fără teamă de amănunte, căci simt dinainte 
că totul va fi nespus de plăcut şi plin de farmec-! 

Atunci am început. 

POVESTEA LUI EL-HADDAR 

(cel de-al doilea frate al bărbierului) 

O, emire al credincioşilor, al doilea frate al meu se 
numeşte El-Haddar, căci muge ca o cămilă şi este 
şi ştirb. N-a avut niciodată vreo meserie şi mi-a adus 
numai necazuri cu păţaniile lui cu femeile. Iată un'a 
dintr-o mie. 
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într-o zi, pe cînd mergea- fără nici un rost pe 
străzile Bagdadului, văzu că se apropie de el o bă-
trînă careni spuse încetişor : 

— Ascultă, omule ! Am să-ţi fac o propunere şi 
eşti liber s-o primeşti sau nu, după cum vrei. 

Fratele meu se opri din mers şi-i răspunse ; 
— Te ascult! 
Bătrîna urmă : 
— Dar nu pot să-ţi fac propunerea decît dacă îmi 

fagăduieşti că n-ai să pălăvrăgeşti şi n-ai să te în-
tinzi la vorbă. 

Fratele meu Haddar răspunse ; 
— Poţi vorbi. 
Ea gră i : 
— Ce-ai gîndi tu de o grădină cu ape curgătoare 

şi arbori roditori, şi de un palat frumos, unde vinul 
curge în pahare niciodată goale, unde ai vedea feţe 
răpitoare, unde ai găsi obraji netezi de sărutat, tru-
puri mlădioase şi bune de strîns în braţe, şi altele ase-
menea, şi unde ai rămîne de cu seară pînă dimi-
neaţa ? Şi, ca să te bucuri de toate astea, nu ai 
decît să te supui unei anumite învoieli! 

La cuvintele bătrînei, fratele meu El-Haddar spuse : 
—- Dar, stăpînă, cum se face că vii să-mi faci 

această propunere tocmai mie şi nu oricărei alte făp-
turi a lui Âllah ? Ce ai văzut la mine de ţi-a-plăcut 
şi te-a făcut să mă iei în seamă ? 

Ea răspunse : 
— Acum o clipă chiar ţi-am spus să.nu te risipeşti 

în vorbe, să ştii să taci şi să lucrezi în linişte. Urmea-
ză-mă şi nu mai spune nimic. 

Bătrîna se îndepărtă repede, iar fratele meu, ade-
menit de cele făgăduite, o urmă pînă ajunseră amîn-
doi la un palat cu o foarte frumoasă înfăţişare, în 
care bătrîna intră, luîndu-1 înăuntru şi pe fratele meu. 
El văzu că înăuntru era tare frumos, dar, ceea ce se 
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afla acolo, încă şi mai frumos, deoarece căzu în mij-
locul unui grup de patru tinere fără seamăn. întinse 
pe covoare, ele cîntau cu glasuri minunate nişte cart-
tece care ar fi.mişcat pînă şi pietrele. 

După saluturile obişnuite, una din ele se ridică, 
umplu o cupă şi o bău. Iar fratele meu Haddar se 
simţi îndatorat să-i spună : 

— Să-ţi fie de bine şi să-ţi dea sănătate şi putere î 
Se apropie repede de fată, ca să-i ia cupa goală şi 

să-i fie cît mai la îndemînă. Dar eâ umplu iarăşi cupa 
şi i-o întinse lui ; Haddar o luă şi o goli. Şi tînăra, pa 
cînd el bea, începu să-i mîngîie ceafa, niţel cam aspru, 
căci îi dădu o palmă zdravănă. Fratele meu se supără, 
se ridică sa plece, uitînd de făgăduiala de-a îndura 
totul fără împotrivire. Dar bătrîna se apropie şi-i clipi 
din ochi cu înţeles. 

•— Niu pleca 1 Rămîi pînă la sfârşit î 
Fratele meu ascultă, rămase şi îndură cu răbdare 

toate toanele fetei, care-1 pişcă, îl înţepa şi-i mîngîia 
cu vioiciune ceafa, într-un fel răutăcios şi neplăcut. 
Celelalte trei se întreceau care de care să-i joace un 
Renghi mai straşnic : una îl trăgea de ureche să i-o 
zmulgă, alta îi dădea bobîmace care-i storceau la-
crimi, iar a treia ţinea îndeosebi să-1 ciupească cu un-
ghiile. Fratele meu le răbda pe toate, căci bătrîna îi 
făcea mereu semn să nu zică nimic. în sfîrşit, ca să-i 
răsplătească răbdarea, cea mai frumoasă dintre fete 
se ridică şi-i spuse să se dezbrace, să rămînă gol-goluţ, 
ceea. ce el făcu îndată. Ea luă atunci o mică stropi-
toare şi-1 parfumă cu apa de trandafiri, şoptindu-i: 

— Tare-mi placi. Dar ai barbă şi mustăţi, iar perii 
îmi pişcă pielea. Dacă vrei să vii ou mine, trebuie mai 
întîi să-ţi razi toată faţa. 

EJ răspunse: 
— Mi-air fi tare greu, căci ar fi cea mai mare ruşine 

eşe mf s-ar putea întâmpla! 
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Ea adaus© s 
— Altfel nu te voi iubi niciodată !. Trebui© să te 

razi! 
Atunci fratele meu se lăsă dus de bătrână în odaia 

vecină ; ş | bătrîna îi tăie barba, apoi îl rase, şi-i rase 
fi mustăţile şi sprâncenele. După asta îJ sulemeni eu 
ropi şi eu alb şi-1 aduse iarăşi între tinerele fete. Vă-
îs&idu-L izbucniră toate în nişte hohote de rîs, că le 
venea să oadă pe spate. 

Atunci, cea mai frumoasă dintre fete se apropie 
dfe el şi-i spuse : 

— O, stăpîne, mi-ai cucerit sufletul cu famecele 
tale. Nu am să-ţi mai cer nimic altceva decît să joci, 
aşa gol şi drăgălaş cum eşti, un dans îmbolditor şi 
frumos ! 

Şi cum Haddar se codea, ea adause : 
— Te rog, pe viaţa mea, să dansezi! După aceea 

voi fi a ta ! 
Atunci El-Haddar, în sunetul darabukei, mînuită 

ritmic de bătrîna, îşi înfăşură mijlocul cu o fîşie de 
mătase şi, înaintînd în mijlocul sălii, începu să 
danseze. 

Dansă aşa de nostim şi cu atîtea răsuciri, că tine-
rele nu-şi mai putură stăpîni rîsul. Şi se porniră să-i 
arunce în cap tot ce le cădea sub'mînă : perne, fructe, 
băuturi, pînă şi sticle. 

Atunci se petrecu lucrai de pe urmă. Cea mai •fru-
moasă dintre fete se ridică şi, privindu-1 pe fratele 
meu cu ochi galeşi şi pierduţi de pasiune, începu să-şi 
scoată hainele, una după alta, pînă nu mai rămase 
decît în cămaşa străvezie şi şalvarii largi de mătase. 
Cînd o văzu aşa, El-Haddar se opri din dans şi strigă s 

— Allah ! Allah I 
Şi-1 apucară năbădăile. 
Atunol baltrîna se apropie de eî şî-î spuse î 
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— Acum trebuie să-ţi prinzi drăguţa din fugă. Stă-
pîna mea are obiceiul ca, odată aţîţată de dansuri 
şi de băutură, să se dezbrace cu totul şi să nu se dea 
iubitului, decît dacă, cercetîndu-i mădularele şi cu-
nosoîndu-i uşurinţa de a alerga, îl soeoate vrednic 
de ea. Deci ai s-o urmăreşti pretutindeni, din odaie 
în odaie, pînă o prinzi. Şi numai atunci are să fie 
a ta. 

La aceste cuvinte, fratele meu azvîrli fîşia de mă-
tase şi se pregăti de alergare. La rîndul ei, tînăra îşi 
scoase cămaşa străvezie şi şalvarii şi apăru ca un 
curmal tînăr, care freamătă la suflarea boarei. îşi 
luă avînt, rîzînd în hohote, şi făcu de două ori încon-
jurul sălii. Iar fratele meu Haddar o urmărea. 

Dar în acest moment al povestirii, Şeherezada văzu ivindu-se 
zorii dimineţii şi, cu minte, se opri din povestit. 

Dar cînd se lăsă a treizeci şi vina noapte 

Ea urmă : 

O, mărite rege, croitorul din oraşul din China îşi 
urmă astfel povestirea pe care bărbierul din Bagdad 
o depăna musafirilor, despre cel de-al doilea frate 
al său, El-Haddar, şi pe care întîia dată o aducea la 
cunoştinţă califului Montasser Billah : 

Fratele meu Haddar o urmărea pe tînăra sprin-
tenă şi rîzătoare. Privindu-1, cele trei tinere şi bă-
trîna, cu ochii aţintiţi la faţa sulemenită şi lipsită de 
barbă, de mustăţi şi de sprîncene a fratelui meuv 
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izbucniră în nemaipomenite hohote de rîs şi începură 
sa bată din mîini şi din picioare. 

Tânăra, goală, după ce făcu de două ori înconjurai 
sălii, o luă pe un gang lung, apoi prin alte odăi, una 
după alta, urmărită mereu şi strînsă îndeaproape d© 
fratele meu, care gîfîia. Alerga neîncetat, rîzînd cu 
hohote şi mişcmdu-şi şoldurile. 

Deodată, la o cotitură, tînăra îi pieri din vedere, 
iar fratele meu, desdhizînd o uşă, prin care credea că 
ieşise fata, se pomeni în mijlocul unei străzi. Era chiar 
strada airgăsitorilor din Bagdad. Şi toţi argăsitorii î! 
văzură pe El-Haddar, cu barba, cu mustăţile şi cu 
sprâncenele rase, cu faţa sulemenită ca o tîrfă, şi în-
cepură să-î huiduiaseă şi să-1 lovească cu curelele. Rî 
zînd eu toţii în hohote, îl bătură pînă îşi pierdu cu-
noştinţa. Pe urmă îl cocoţară pe un măgar, punîndu-1 
cu faţa spre coada anima'luîui, îl purtară prin toată 
piaţa şi apoi îl aduseră înaintea guvernatorului. Acesta 
întrebă : _, 

— Dar ce-i cu ăsta ? 
Ei răspunseră : 
— A căzut între noi, chiar aşa cum se vede, ieşind 

pe neaşteptate din casa marelui vizir ! 
Guvernatorul puse să i se dea o sută de lovituri de 

bici, la tălpi, şi-1 izgoni din oraş. 
Atunci, o, stăpmitor al credincioşilor, am alergat 

după el, l-am adus la mine, în taină, şi 1-aan pus la 
adăpost. Mi-am luat sarcina să-i dau şi mijloace de 
trai. Poţi judeca acum că, dacă n-aş fi om curajos 
şi plin de însuşiri alese, n-aş mai fi putut suferi .un 
astfel de prostălău î 

Dar povestea celui de-al treilea frate al meu este cu 
totul alta, după cum vei vedea ! 
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POVESTEA IOT BACBAK 

(cel de-al trettea frate al bărbierului) 

Bacbak, orbul, < zis'şi Clocănilă-umflatul, este al trei-
lea frate al meu, şi-i cerşetor de meserie. Se număra 
printre fruntaşii frăţiei cerşetorilor din Bagdad. 

într-o zi, voinţa lui Alah şi soarta hotărîră ca fratele 
meu, întinzînd mîna ici şi colo, să ajungă la uşa unei 
case mari. Şi fratele Bacbak, strigîndu-şi jeluirile lui 
obişnuite cînd cerşea : „Făceţi-vă milă şi pomană ! 
Daţi şi săracului!" lovi cu băţul în uşa casei. Trebuie 
să-ţi spun, dinainte, conducător al credincioşilor, că 
fratele Bacbak, ca şi cei mai şireţi din frăţie, avea 
obiceiul să nu răspundă, cînd, bătînd într-o uşă, 
auzea : „Cine-i acolo ?" Tăcea, ca să-i silească pe cei 
dinăuntru să deschidă. De altfel, aceştia, fiind obiş-
nuiţi cu cerşetorii, nu deschideau, ci răspundeau nu-
mai dinăuntru : „Allah să se îndure de tine !" Aşa îi 
îndepărtau pe cerşetori. 

în ziua aceea, zadarnic întrebă cineva dinăuntru : 
„Cine-i acolo ?" căci fratele meu tăcu. Auzi, în sfîrşit, 
paşi aprapiindu-,se şi uşa se deschise. Se ivi un om, 
căruia Bacbak, dacă n-ar fi fost Orb, nu i-ar fi cerut 
de pomană. Dar aşa îi era soarta. Şi fiecare îşi axe 
soarta legată de gît. 

Omul întrebă : 
— Ce doreşti ? 
Fratele meu răspunse : 
— Faceţi-vă milă, în numele celui preaînalt! 
Omul îl întrebă : 
— Eşti orb ? 
Bacbak răspunse : 
— Da, stăpîne, şi foarte sărac 1 
Omul spuse: 
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— Atunci d&-mi « t e a să te călăuzesc 
Ii d&cb taăna» omul fl duse înăuntru şi urcă cu el 

scara pîaă la o terasă foarte înaltă. Şi fratele meu, 
gSFJind din greu, gîndea în sine s „Axe sl»tm dea de-
sigur rămăşiţele vreunei mese îmbelşugate". 

Ajungând pe terasă, omul îl întrebă : 
— Ge vrei, orbule ? 
Fratele meu, destul de uimit, răspunse ; 
— Ceva de pomană, pentru Allah ! 
Iar omul gră i ! 
— Allah să-ţi dea lumina ochilor ! 
Atunci, Baobak strigă : 
— O, tu, cutare, nu puteai să-mi spui asta eînd 

eram jos ? 
Omul îi răspunse t 
— O, tu care eşti mai prejos decît fundul meu, 

de ce nu mi-ai răspuns oînd te-am întrebat: „Cine-i 
acolo ? Cine-i la uşa ?" Şterge-o de-aici cît mai re-
pede, altfel te dau de-a dura, calic lipicios şi piază 
rea ! 

Şi Bacbak fu nevoit, aşa orb cum era, să coboare 
în grabă scara, singur-singurel. Mai avea de coborît 
vreo douăzeci de trepte, cînd, făcînd un pas greşit, 
căzu şi se rostogoli pînă la uşă. în cădere, se lovi rău 
îa cap şi îşi urmă drumul văicărindu-se. Mai mulţi din 
tovarăşii lui cerşetori, auzindu-1 plîngînd, îl îni.i&bară
ce a păţit şi el le spuse. Apoi adăugă : 

— Acum, prieteni, ajutaţi-mă să ajung la mine, ca 
să-mi iau ceva bani să pot cumpăra de-ale gurii pen-
tru ziua de astăzi, stearpă şi cu ghinion. Sînt nevoit 
să mă ating de bani puşi deoparte, care, după cum 
ştiţi, sînt destul de mulţi, şi de aceea m-aţi numit 
păstrătorul tuturor banilor. 

Dar îndărătul lui coborîse şi omul amintit, care 
pomi încetişor pe urma lui, ţinmdu-se aproape, ca 
să vadă ce e cu el. Merse deci îndărătul fratelui mea 
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şi a celorlalţi doi orbi, fără ca ei să bănuiască, şi 
astfel au ajuns la adăpostul lui Bacbak. Când intrară, 
omul se strecură după ei, repede, înainte de a în-
chide uşa. Bacbak le spuse celor doi tovarăşi: 

— Mai întîi, căutaţi bine dacă nu s-a strecurat 
vreun străin în odaie. 

La aceste vorbe, omul, care era hoţ de meserie, şi 
<' încă unul cu vază printre cei din tagma lor, văzînd 

o funie care atîrna de tavan, o apucă şi se caţără uşor 
şi fără zgomot pînă sus, aşezîndu-se liniştit pe o 
grindă. Cei doi cerşetori căutară prin odaie, îi făcură 
înconjurul de mai multe ori, împingînd prin unghere 
cu bîtele. După asta, se întoarseră la fratele meu, el 
scoase din ascunzătoare banii ai căror păstrător era 
şi îi numără cu cei doi tovarăşi. Găsiră că erau zece 
mii de drahme pe tanc. îşi luă fiecare două-trei 
drahme, ceilalţi bani fură puşi în saci, şi sacii îşi luară 
iar locul în ascunzătoare. Unul dintre cei trei cer-
şetori ieşi ca să cumpere de-ale gurii, se întoarse cu-
rînd şi scoase din traistă trei pîini, trei cepe şi cîteva 

, curmale. Şi cei trei tovarăşi se aşezară în cerc ca să 
mănînce. 

Atunci hoţul alunecă încetişor pe funie, se lăsă 
pe vine lîngă cerşetori şi începu să mănînce cu ei. 
Dar cum se aşezase lîngă Bacbak, care avea auzul 
foarte ascuţit, acesta îl auzi molfăkid şi strigă : 

— E un străin printre noi! 
Şi întinse iute mîna în partea de unde venea clefă-

itul, şi mîna îi căzu tocmai pe braţul hoţului. Atunci 
Bacbak şi cei doi cerşetori se năpustiră asupra hoţului 
şi începură să strige şi să-1 lovească cu bîtele, ca 
orbii. Şi chemară şi pe vecini în ajutor, urîînd : 

— Musulmani, săriţi în ajutor ! Hoţul vrea să ne 
fure biata noastră agoniseală ! 

Vecinii alergară şi-1 găsiră pe Bacbak ţinîndu-1 zdra-
văn, împreună cu cei doi tovarăşi, pe hoţul care în-

112 



cerca să se apere şi să le scape. Dar la sosirea veci-
nilor, hoţul se prefăcu şi el că e orb, închise ochii şi 
începu să strige : 

— Pe Allah ! Musulmani! Sînt orb şi tovarăş cu 
ăştia trei care vor să mă păgubească de partea mea 
din cele zece mii de drahme economie, pe care le 
avem împreună. Mă jur pe Allah ! pe sultan ! pe emir ! 
Primesc să mă duceţi în faţa guvernatorului! 

Veniră atunci paznicii care-i luară pe toţi patrii şi-i 
duseră la guvernator, care întrebă : 

— Cine sînt aceştia ? , 
Hoţul strigă : 
— Ascultă vorbele mele, o, guvernatorule drept şi 

înţelegător, şi adevărul va ieşi la iveală. Şi chiar 
dacă nu vrei să mă crezi, pune-mă la caznă mai întîi 
pe mine, ca să mă sileşti să spun adevărul; după aceea 
pune-i la caznă şi pe tovarăşii mei, ca să-i sileşti să
te lămurească ! 

Şi guvernatorul porunci: 
— Apucaţi-1, puneţi-1 jos şi îoviţi-1 pînă o mărtu-

risi ! 
Atunci paznicii îl înşfăcară pe orbul prefăcut, unul 

din ei ţinîndu-1 de picioare, iar ceilalţi începură să-1 
lovească cu biciul. După zece lovituri, orbul cel pre-
făcut începu să urle, apoi deschise un ochi, şi, după 
alte lovituri, deschise, în mod vădit, şi al doilea ochi. 

Cînd văzu acest lucru, guvernatorul strigă plin de 
furie : 

— Ce-i prefăcătoria asta, înşelătorule neruşinat ? 
Iar el răspunse : 
— Opreşte bătaia şi am să-ţi lămuresc totul! 
Guvernatorul opri bătaia şi hoţul vorbi: 
— Sîntem aici patru inşi, care facem numai pe 

orbii, şi înşelăm oamenii ca să primim de pomană 
şi mai ales ca să intrăm mai uşor prin case, să ne ui-
tăm la femei cînd au faţa descoperită, să le ademe-
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nim, să le drăgostim şi apoi să le prădăm. Totodată 
cercetăm casele şi pregătim o hoţie fără greş. Şi cum 
împlinim această meserie rodnică de oarecare timp, 
am adunat împreună suma de zece mii de drahme. 
Astăzi le-am cerut tovarăşilor mei partea mea, dar 
ei' n-au vrut să mi-o dea, ba dimpotrivă, m-au snopit 
în bătaie şi m-ar fi omorît, dacă paznicii nu m-ar fi 
scos din mîinile lor. Iată adevărul adevărat, guvcrna-
toniîe ! Acum, ca să-i sileşti şi pe tovarăşii mei să 
mărturisească, nu ai decît un singur mijloc : biciul! 
Şi au să vorbească ! Dar să fie bine loviţi, altminteri, 
cum sînt înrăiţi, nu vor mărturisi nimic şi nici nu vor 
deschide ochii. 

Guvernatorul porunci sa fie apucat mai întîi fratele 
meu. Zadarnic s-a împotrivit, zadarnic striga că e 
orb din naştere ; fu supus la caznă şi mai mare, pînă 
leşină. După ee-şi veni în simţire tot nu deschis© 
ocliii, cu toate loviturile şi cu toate sfaturile orbului 
de lovituri şi apoi înfiă trei sute. Acelaşi lucru se pe» 
'trecu şi cu ceilalţi doi orbi, care nici ei nu deschiseră 
ochii, cu toate loviturile şi cu toate sfaturile orbului 
prefăcut, care li se strecurase ca tovarăş. 

Apoi, cu ajutorul hoţului, guvernatorul aduse banii 
ascunşi în odaia lui Bacbak, îi dădu acestuia un sfert» 
adică două mii cincisute de drahme, şi păstră restul 
pentru sine. 

Fratelui meu şi celor doi tovarăşi ai săi, după 
caznă, guvernatorul le spuse : 

— Ticăloşi înşelători î Mîncaţi plinea, darul lui 
Allah, şi juraţi în numele lui că sînteţi orbi 1 Afară 
de-aîci şi să nu vă mai văd prin Bagdad! 

Atunci, o, emir© al credincioşilor, aflînd de toate 
acestea, am ieşit din oraş în căutarea lui Bacbalc, l-am 
găsit .şi l-am adus înapoi, pe ascuns, i-am dat adăpost 
îa mine şi m-am îasărciaat să-1 hrănese şi să-1 îmbrac 
oît va mai trăi. 
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Aceasta este povestea celui de-al treilea frate al 
meu, Bacbak, orbul I 

Auzind această povestire, califul Montasser Billali 
începu să rîda şi porunci: 

— Să se dea o răsplată acestui bărbier pentru bu-
nătatea lui şi să se ducă liniştit! 

Dar eu, domnilor, răspunsei: " 
— Pe Allah ! Conducător al credincioşilor, nu pot 

primi nimic înainte de a povesti ce li s-a întîmplat şi 
celorlalţi trei fraţi ai mei, şi asta numai în cîteva cu-
vinte, ca să-ţi dovedesc cît de puţin flecar şi cît de 
zgîrcit ia vorbă sînt de felul meu ! 

Califul răspunse : 
— Fie, am să sufăr cazna de a-mi năuci urechile cu 

pălăvrăgeala ta şi am să mai îndur şi alte trăncăneli 
şi bădărănii de-ale tale, care, de altfel, nu sînt lip-
site de duh. 

Şi atunci bărbierul a spus: . 

POVESTEA LUI EL-KUZ 

(cel d&-al patrulea frate al bărbierului) 

Al patrulea frate, chiorul El-Kuz Eî-Asuani, Ul-
ciorul-tare, îndeplinea în Bagdad meseria de casap. 
Se pricepea la vînzarea cărnii şi a tocăturii şi ştia de 
minune să crească şi să îngraşe oi cu coada groasă. 
Ştia cui să dea carnea bună şi pentru cine să o ţină 
pe cea rea* Muşteriii mai de seamă din oraş şi ne-
gustorii cei mai avuţi nu se aprovizionau decît de la 
el şi nu cumpărau decît carne din oile lui, aşa că, în 
scurtă vreme, ajunse tare bogat şi stăpxn al unor mari 
turme şi al unor mari acareturi 
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într-o zi, fratele meu se afla în prăvălia lui, eînd 
intră un mare şeic cu o lungă barbă albă, care-i dădu 
bani şi-x spuse : 

— Taie-mi din carnea cea mai buna 1 
Şi fratele meu ii tăie din ce avea mai bun, luă banii 

şi răspunse la salutul şeicului, care se îndepărtă. 
Fratele meu cercetă atunci monezile de argint pe 

care Ie primise şi văzu că erau toate noi şi de-o stră-
lucire deosebită. Se grăbi deci să le pună deoparte, 
într-o lădiţă deosebită, şi-şi spuse : „Iată bani care-mi 
vor purta noroc !" 

Timp de cinci luni, bătrîmil şeic cu barba lungă 
veni mai în fiecare zi şi-i dădea totdeauna monezi de 
argint: albe şi noi pentru carnea proaspătă şi de cali-
tate bună. Şi de fiecare dată El-Kuz punea deoparte 
aceşti bani de argint. Dar, într-o zi, El-Kuz voi să 
numere banii adunaţi în acest fel, ea să-şi cumpere 
nişte oi bune şi cîţiva berbeci, pe care avea de gînd 
să-i deprindă să se bată între ei — joc preţuit în Bag-
dad, oraşul meu. Dar abia descinse îădiţa în care pu-
sese banii şeicului cu barbă albă şi văzu că nu se afla 
în ea nici o monedă, ci doar cîteva bucăţele de hîrtie 
albă, tăiate rotund. Văzînd asta, el începu să se bata 
cu palmele peste obraji, să strige şi să se vaiete. Cu-
rînd se stilaseră în jurul lui mulţi trecători, cărora le 
povesti păţania, dar nimeni nu-şi putea lămuri cum 
de au dispărut banii. Şi El-Kuz striga mereu şi spunea : 

~ Acum de l-ar aduce Allah pe afurisitul de şeic 1 
Ce i-aş mai smulge barba şi turbanul chiar cu mâi-
nile mele ! 

Abia rostise cuvintele din urmă, şi bătrîmil se ivi, 
trecu prin mulţimea adunată şi se 'apropie de fratele 
meu, casapul, ca pentru a-i da bani, ca de obicei. 
De îndată fratele meu se năpusti asupra lui, îl apu-
că de piept şi strigă : 
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— Alergaţi, fraţilor, ajutaţi-mă 1 Acesta e hoţul 
neruşinat 1 

Dar şeicul nu-şi pierdu de loc cumpătul şi, fără să 
se clintească, îi răspunse fratelui meu, dar în aşa fel 
încît să nu audă decît e l : 

— Alege ! Vrei să taci sau vrei să ajungi de 
ocară în faţa tuturor ? Căci ruşinea pe care am să ţi-o 
aduc va fi mai groaznică decît aceea pe care vrei s-o 
arunci tu asupra mea î 

El-Kuz răspunse : 
— Dar ce ruşine poţi să-mi aduci tu, şeic cu su-

flet de smoală, şi cum socoti să mă faci de ocară ? 
Bătrînul îi spuse : 
— Am să le dovedesc tuturor că vinzi de obicei 

carne de om, în loc de carne de oaie 1 
Fratele meu îi răspunse : 
— Minţi, de-o mie de ori minţi, şeic blestemat 1 
Şeicul adause : 

. — Nu este blestemat şi nici mincinos decît acela 
care, în această clipă, ţine atârnat de cîrlig, în pră-
vălia sa, un cadavru de om, nu o oaie ! 

Fratele meu se răsti la el cu voiciune : 
— Dacă se dovedeşte ceea ce spui tu, porc de 

cîine, ale tale să fie toate bunurile mele ! 
Atunci şeicul, întorcîndu-se spre mulţime, strigă 

cu glas tare : 
— Prieteni, priviţi-1 pe acest casap ! Pînă astăzi 

ne-a înşelat pe toţi şi a călcat în picioare învăţătu-
rile cărţii noastre ! Acest om sugrumă în fiecare zi 
fii de-ai lui Adam, în loc de oi, şi ne vinde carnea 
lor drept carne de oaie ! Dacă vreţi să vă încredin-
ţaţi că spun adevărul, intraţi şi cercetaţi-i prăvălia ! 

Strigînd, toată lumea dădu buzna în prăvălia fra-
telui meu. Şi apăru în văzul tuturor un cadavru de 
om atîrnat în cîrlig, jupuit şi curăţat de măruntaie 5 
pe scîndura pentru căpăţîni, se vedeau t rd capete 
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de om -jupuita, curăţate .şi pregătite pentru vmzare ! 
într-adevăr, şeicul cu barbă lungă, albă, nu era decît 
un .meşter priceput în vrăjitorie şl în farmece ş i cât 
ai clipi, .a putut schimba în faţa tuturor un lucru îa 
altul.' 

Văzînd asta, toată lumea se năpusti asupra fratelui 
meu strigând ; ' 

— Necredinciosule 1 Nelegiuitele I înşelătoriile ! 
.Şi, tăbărînd pe el, unii îl loveau cu beţele, alţii cu 

biciul, şi cei mai înverşunaţi şi mai cruzi erau muş-
teriii vechi şi -cei mai buni prieteni ai lui. B.ătrînul 
şeie se mulţumi să-i dea fratelui meu o zdravănă 
lovitură de pumn peste un ochi, p© care i-1 şi crăpă, 
fără putinţă de lecuire. Fu apoi luat aşa-zisul ca-
davru, fratele meu fu legat bine şi toată lumea, cu 
şeicul în frunte, veni în faţa celui ce împlineşte le-
gea. Şi şeicul. îi spuse i 

— O, emire ! Aducem înaintea ta, ca să-şi primească
pedeapsa fărădelegilor lui, pe acest om, care, de 
multă vreme, îşi sugrumă semenii şi le vinde carnea, 
drept carne de oaie. Nu ai decît să hotărăşti pe-
deapsa şi să împlineşti dreptatea lui AHah, căci, iată, 
avem aici atâţia martori 1 

In zadar se -apără fratete meu, judecătorul na 
voi să mai ascult© nimic şi-1 osândi la cinci sute de 
lovituri de baston peste spate şi peste fund ! I se corn-
fiscară toate bunurile şi acareturile, şi norocul lui a 
fost ,că »ra atît de bogat, altfel moartea, nu altceva 
i-ar fi fost pedeapsa. Apoi se luă hotărârea să fie 
izgonit din oraş. 

Fratele meu, chiorîr, cu dosul vînăt de lovituri, 
aproape mort, fu &eos din oraş. Şi merse el drept îna-
intea lui, fără să ştie .încotro, pînă ajunse într-un 
târg îndepărtat .şi necunoscut. Se opri şi se hotărî sâ' 
raşastoă aeo!{^a|pcî»dsi"SQ efe ciuta&tărie, meserie ca~ 
•*©-$ eera frâ siagar capital s mirai bune. 



îşi găsi sălaş statornic la o răspîntie, la întîlnireg 
a două străzi^ şi începu să lucreze ca să-şi cîştige 
pîinea. Dar într-o zi, pe eînd lu'ira la nişte papuci, 
auzi nechezat de cai şi ropot de călăreţi întrebmd 
de pricina acestui zgomot, i se răspunse : 

— Ca, de obicei, regele merge la vînătoare înso-
ţit de tot alaiul. 

Atunci fratele meu El-Kuz îşi lăsă acul şi cioca-
nul şi se sculă să vadă alaiul regelui. P|e cînd sta 
gînditor în picioare şi visa lâ starea lui de altădată 
şi Ia cea de faţă şi la împrejurările în care, din casap 
cu vază, a ajuns cel din urmă cîrpaci, regele trecu 
în fruntea măreţului alai şi, din întîmplare, ochii lui 
căzură pe ochiul crăpat al fratelui meu. De cum îl 
văzu, regele se schimbă la faţă şi strigă : 

— Să mă păzească Allah de piaza rea şi de neno-
rocirile acestei zile blestemate ! 

Răsuci de îndată hăţul calului şi luă calea înapoi, 
cu tot alaiul şi cu soldaţii după dîiisul. Totodată po-
runci robilor lui să pună mîna pe fratele meu şi să-i 
dea pedeapsa meritată. Şi robii se năpustiră îndată 
asupra lui El-Kuz şi-i dădură atîtea lovituri, eă-1 lă-
sară mai mult mort în drum. După ce se îndepărtară, 
El-Kuz se sculă, se întoarse îndurerat la "locul lui, 
sub bucata de pînză din colţul străzii. Era rupt de 
oboseală şi abia mai sufla. Şi cum, din întîmplare, 
un om din alaiul regesc rămăsese în urmă şi trecu 
prin faţa lui, îl rugă să se oprească, îi povesti cum 
s-au purtat cu el şi-1 întrebă care să fie pricina. 
Omul izbucni în hohote de rîs şi-i răspunse : 

— Frate, să ştii că regele nostru nu poate suferi 
vederea unui chior, mai cu seamă dacă e chior de 
ochiul stîng ; asta o socoate piază rea şi totdeatma 
pune să fie ucis chiorul. Mă mir că mai eşti în viaţă. 

La aceste cuvinte, fratele meu, fără să mat aştepte; 
îşi strînse sculele şi, ca ce puteri mai avea, o luă 

t 
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repede din loc şi nu se odihni decît cînd fu afară
din oraş. Şi o porni din nou înainte, pînă ajunse în-
tr-un alt oraş, foarte depărtat, unde nu se afla, ca în 
celălalt, vreun rege sau vreun tiran. 

Rămase mult timp în acel oraş, avînd grijă, din 
prevedere, să nu se arate nicăieri. Dar într-o zi, pe 
cînd era mai trist ca de obicei, ieşi să ia niţel aer şi 
să hoinărească uitîndu-se ici şi colo. Auzi îndărătul 
lui nechez de cai şi, îndată, amiiitindu-şi păţania 
din urmă, fugi cît mai repede şi-şi căută un colţ unde 
să se ascundă, dar nu găsi. Văzînd însă lîngă el o 
uşă mare, o împinse şi se aruncă înăuntru. înaintea 
lui se întindea un gang lung şi întunecos, în care se 
ascunse. Dar deodată îi apărură în faţă doi oameni, 
îl apucară, îl legară, şi-i spuseră : 

— Slavă lui Âllah că te-am aflat. în sfirşit, duş-
man al celui preasfînt şi al oamenilor ! De trei zile 
şi trei nopţi te căutăm fără încetare şi ne-ai luat 
somnul şi tihna. Ne-ai făcut să gustăm amărăciunea 
morţii! 

Fratele meu El-Kuz întrebă : 
—• Oameni buni, dar la ce m-a osîndit Allah ? 

Şi ce poruncă a dat împotriva mea ? 
Ei răspunseră : 
— Vrei să ne pierzi şi pe noi, şi pe stăpîuul aces-

tei case ! Nu ţi-a' fost de-ajuhs că ai adus pe priete-
nii tăi la mizerie şi pe stăpîuul. casei la sapă de lemn ? 
Vrei să ne şi omori ? Unde ţi-i cuţitul pe care-1 aveai 
ieri în mină,, cînd îl urmăreai pe unul dintre noi ? 

După aceste cuvinte, îl scotociră şi-i găsiră în b'rîu 
cuţitul cu. care tăia talpa ea să pingelească papucii. 
îl trîntiră la păroînt şi voiră să-1 sugrume. EI însă le 
strigă ! 

-—• Asewîtaţi-raă, oameni buni, nu smt nici hoţ, nici 
ucigaş l Povestea vieţii mele este uluitoare şi vreau 
să v-o spun ! 
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Dar ei nu voiră să-1 asculte, îl eălcară în picioare, 
îl bătură şi-i sfîşiară hainele. Cînd îi rupseră hai-
nele de pe el, şi-i ieşi la iveală spinarea cu urmele tu-
turor loviturilor de vergi şi de bici, pe care le primise 
cu cîtva timp înainte, ei strigară : 

— Ticălos afurisit 1 Iată urme vechi de lovituri 
pe spinarea ta, dovadă a fărădelegilor din trecut î 

Şi îl tîrîră pe bietul EI-Kuz la guvernator. Şi El-
Kuz se gândea la toate nenorocirile lui şi-şi spunea: „Ce 
mari trebuie să fie păcatele mele, oa să le ispăşesc 
in acest fel! Şi tio tuşi n:u mă simt vinovat de nimic 1 
Numai Allah oel preaînalt îmi poate fi de ajutor Y* 

Cînd ajunse în faţa guvernatorului, acesta îl privi 
cu mînie şi-i strigă : 

— Ticălos neruşinat! Urmele loviturilor de pe 
spinarea ta sînt dovadă sigură de toate fărădelegile 
tale din trecut şi de acum. 

Şi porunci să i se dea pe loc o sută de lovituri de 
nuiele. După aceea fu urcat şi legat pe spinarea unei 
cămile, iar crainicii îl plimbară prin tot oraşul, 
strîgrnd : 

— Iată cum se pedepseşte ceî care intră ea un 
nelegiuit în casa altuia! 

Dar nu după mult timp, vestea nenorocirilor fra-
telui meu ajunse pînă la mine. Am pornit îndată
în căutarea lui şi l-am găsit chiar cînd era dat jos 
de pe cămilă, leşinat. Atunci, conducătorule al cre-
dincioşilor, m-am simţit dator sâ-1 iau cu mine, să-1 
îngrijesc şi să-1 aduc într-ascuns la Bagdad, unde ar© 
ce-i trebuie să mânînce şi să bea liniştit pînă la sfîrşi-
tul zilelor lui. 

fată deci povestea nenorocitului El-Kuz. Dar pă-
ţania celui de al cincilea frate al meu este tare ui-
mitoare şi-ţi va dovedi, o, conducător al credincio-
şilor, cît de chibzuit şi de înţelept sînt eu, spre 
deosebire de fraţii mei ! 
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ISTOEIA LUI EL-AŞAR 

(al cincilea frate al bărbierului) 

Acesta este, o, conducător al credincioşilor, chiar 
fratele cu nasul şi' cu urechile tăiate. 11 chema 
El-Aşar, fie pentru că era mătăhălos şi avea o burtă
ca de cămilă care e gata să fete, fie pentru că era 
ca o căldare mare. Dar asta nu-1 împiedica să fie 
de-o lene puţin obişnuită în timpul zilei, pe cînd 
noaptea împlinea tot felul de însărcinări şi-şi cîştiga 
banii pentru a doua zi prin tot soiul de mijloace 
neîngăduite şi destul de ciudate. 

La moartea tatei, noi moştenirăm fiecare cîte o 
sută de drahme de argint. El-Aşar, ca şi toţi cei-
lalţi, îşi primi partea lui, dar nu ştiu ce să facă cu 
banii. Pînă la urmă, avu o idee, pe lîngă o mie al-
tele : îşi cumpără diferite lucruri de sticlă şi începu 
să le' vîndă cu bucata. îşi alese această meserie, mai 
degrabă decît oricare alta, fiindcă nu cere multă i 
mişcare. j 

Fratele meu El-Aşar ajunse deci vînzător de sti-
clărie. Pentru asta, îşi cumpără un coş mare în care-şi; 
puse lucrurile, alese,un colţ de stradă, pe unde tre- j 
cea lume multă, şi se aşeză acolo, punîndu-şi în faţă ; 
coşul cu sticlărie. Se lăsă liniştit pe vine, cu spatele i 
la peretele casei şi începu să-şi arate trecătorilor j 
marfa, strigînd : i 

— Pahare ! picături de soare ! sînuri tinere de 
alabastru 1 ochii doicii mele ! suflare răcoroasă de fe-
cioare ! pahare ! pahare ! 

De cele mai multe ori însă, El-Aşar tăcea şi, 
sprijinit bine de perete, se lăsa în voia visului cu 
ochii deschişi. într-una din zile, pe vremea rugă-
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ciunii de vineri, iată ce vis îşi depăna munnurîndu-l; 
— Mi-am pus tot avutul, adică o sută de drahme, 

în cumpărarea acestor lucruri de sticlă. Am să le vînd, 
desigur, cu două sute de drahme. Cu ele am să cum-
păr alte lucruri şi arn să le vînd cu patru sute de 
drahme. Şi voi urma aşa, cumpărînd şi vînzînd, pîiiă 
vpi avea bani mulţi. Voi cumpăra atunci mărfuri de 
toate soiurile, drogherie şi parfumerie, şi nu mă voi 
lăsa de meserie decît atunci cînd voi ajunge la câş-
tiguri însemnate. Şi atunci îmi voi putea cumpăra un 
palat, robi, cai cu şea şi cu cioltar de brocart şi 
aur ; şi voi mînca şi voi bea ; şi nu va răniîne cîmă-
reaţă din oraş pe care să n-o poftesc să-mi cînte în 
casă. Mă voi pune apoi în legătură cu toate peţi-
toarele mai dibace din Bagdad şi Ie voi trimite la 
fete de regi şi de viziri ; şi nu va trece mult timp 
şi mă voi însura cel puţin cu fiica marelui vizir ! 
Am aflat că e deosebit de frumoasă şi desăvî.rşifă 
în toate ; şi am să-i hotărăsc o zestre ele o mie ele 
dinari de aur. Şi nu mă îndoiesc că tatăl ei, marele 
vizir, se va învoi la această căsătorie ; iar dacă nu 
vrea, ei bine, am să-i răpesc fata de sub nas şi am 
s-o aduc la mine în palat, Atunci am să-mi cumpăr 
şi zece băieţi, anume pentru serviciul meu. După 
aceea, am să-mi fac haine regeşti, cum nu poartă 
decît sultanii şi emirii ; şi-i voi comandă cehii mai 
priceput giuvaergiu să-mi facă o şea de aur încrus-
tată cu mărgăritare şi ca pietre scumpe. Şi atunci, 
călare pe cel mai frumos cal, pe care-1 voi cumpăra 
de la şeful beduinilor din pustie sau pe care mi-1 
voi aduce de la tribul anezilor, mă voi plimba prin 
oraş, cu robi mulţi de jur împrejurul meu, şi, în 
acest chip, voi merge la palatul "marelui vizir care 
se va scula întru cinstirea mea şi-mi va da locul 
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lui, şi el va sta în picioare mai prejos de mine, şi 
se va simţi onorat că-mi e socru. Şi voi avea cu mine 
doi tineri robi care îmi vor duce fiecare cîte o mare 
pungă cu o mie de dinari. Şi voi da una din pungi 
marelui vizir, drept răsplată pentru fată, şi i-o voi 
dărui deci pe cealaltă, numai ca să-i arăt dărnicia 
şi mărinimia mea, şi cit de puţin preţuieşte în ochii 
mei lumea întreagă. Apoi mă voi întoarce acasă cu 
faţa încruntată; şi cînd logodnica îmi va trimite 
prin cineva salutările ei, îl voi umple de aur pe 
acela şi-i voi da stofe preţioase şi haine măreţe. 
Şi dacă vizirul îmi trimite vreun dar de nuntă, n-am 
să-1 primesc, am să i-1 întorc, chiar dacă ar fi un 
lucru de mare preţ, şi asta numai ca să-i arăt că 
am suflet cu totul şi cu totul ales şi că nu sînt în 
stare de vreo grosolănie. Pe urmă voi hotărî eu în-
sumi ziua căsătoriei şi amănuntele serbării, şi voi da 
poruncă să nu se cruţe nimic, nici în ceea ce pri-
veşte ospăţul, nici în ceea ce priveşte numărul şi is-
teţimea cîntăreţilor din instrumente şi din gură, a 
eîntăreţelor şi dansatoarelor. Şi voi face în palatul 
meu toate pregătirile trebuincioase, îl voi împodobi 
şi acoperi peste tot cu covoare, voi aşterne un strat 
de flori, de Ia intrare pînă în sala banchetului, şi 
voi pune să se stropească pe jos cu apă de trandafiri 
şi cu alte parfumuri. în noaptea nunţii mă voi îm-
brăca în hainele cele mai frumoase şi mă voi aşeza 
pe un tron aşezat pe o estradă acoperită toată cu 
stofe brodate în mătase, pline de desene cu flori 
şi cu linii plăcut colorate. Şi cît ţine ceremonia şi 
soţia mea va fi plimbată prin mijlocul sălii, în gă-
teala ei mai strălucitoare decît luna plină din luna 
Ramadan, eu voi sta nemişcat şi grav, nici măcar 
n-o voi privi, nu-mi voi întoarce capul nici la stînga, 

124 



nici la dreapta, ca să înţeleagă toţi tăria caracterului 
meu şi înţelepciunea mea ! Şi, la sfîrşit, soţia va fi 
adusă dinaintea mea, în toată frăgezimea frumu-
seţii ei şi parfumată îmbătător. Dar nici nu mă voi 
clinti din loc, ba dimpotrivă ! Şi voi rămîne astfel 
nepăsător şi grav pînă ce toate femeile care vor fi 
de faţă la nuntă se vor apropia de mine şi-mi vor 
spune: „O, stăpînul nostni şi cununa capetelor 
noastre I Iată soţia şi roaba ta, care-ţi stă cu respect 
dinainte şi aşteaptă s-o învredniceşti cu o privire. 
E obosită de cît a stat în picioare şi nu aşteaptă 
decît porunca ta ca să se aşeze !" Dar eu nu voi 
răspunde o vorbă şi îe voi face să dorească şi mai 
mult un cuvînt din partea mea. Şi toate femeile pof-
tite la nuntă se vor apleca pînă la pămînt în faţa 
măreţiei mele. Abia atunci voi binevoi să-mi cobor 
ochii şi să mă uit la soţia mea, dar numai o dată, 
şi am să-i arunc o singură privire : după aceea îmi 
voi ridica ochii şi-mi voi lua iarăşi înfăţişarea nepă-
sătoare. Slujnicele o vor lua pe soţia mea, eu mă 
voi ridica şi voi trece într-o odaie ca iă-mi schimb 
hainele cu altele mai bogate şi mai luxoase. Şi mi-
reasa va fi din nou adusă înaintea tronului meu. îm-
brăcată în alte veşminte, în alte găteli, pierdută sub 
grămada de giuvaeruri, de aur, şi de pietre scumpe, 
şi parfumată cu miresme şi mai plăcute. Şi voi aş-
tepta să fiu rugat de mai multe ori ca să-mi privesc 
soţia, dar îndată voi ridica ochii ca să n-o mai văd. 
Şi voi face aşa pînă se va încheia toată serbarea de 
nuntă. 

Dar în acest moment al povestirii, Şeherezada văzu mijind 
zorii dimineţii şi, cu minte, nu mai spuse nimic în noaptea 
aceea, ca să nu fa-eacă peste voJa ce I se dase. 
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Iar cînd se lăsă a treizeci si doua noapte 

Ea urmă astfel povestirea în faţa regelui Şahriar ! 

...pînă se va încheia toată serbarea de mintă. 
Atunci voi porunci cîtorva din tinerii mei robi să ia 
o pungă cu cinci sute de dinari, în mărunţiş, să-i 
arunce în toată sala, şi altă pungă pentru cîntăreţele 
din instrumente şi din gură, şi pentru femeile din 
slujba soţiei mele. Pe urmă, aceleaşi femei imi vor 
conduce soţia în odaia ei, unde mă voi duce şi eu, 
după ce mă voi fi lăsat îndelung aşteptat. Cînd voi 
intra la ea, voi trece, fără s-o privesc, printre cele 
două şiruri de femei şi mă voi aşeza pe un divan, 
cerînd o cupă de apă parfumată^şi îndulcită şi o voi 
bea liniştit, aducînd mulţumiri lui Allah. Şi voi con-
tinua să nu bag de seamă că soţia mea este în pat, 
gata să mă primească ; şi, ca s-o umilesc şi s-o fac 
să simtă superioritatea mea şi cît de puţin caz fao 
de ea, nu-i voi spune o vorbă, şi astfel o voi învăţa 
cum înţeleg să mă port cu ea în viitor. Căci numai 
aşa ajungi să le faci pe femei mlădioase, dulci şi 
iubitoare. Şi o voi vedea pe soacra mea intrînd de în-
dată, sărutîndu-mi faţa şi mîirnle şi spunîndu-mi: 
„O, stăpîne, binevoieşte s-o priveşti pe roaba ta, 
fiica mea, care-ţi doreşte cu căldură apropierea, şi 
miluieşte-o măcar cu o vorbă !" Iar eu, cu toate cu-
vintele respectuoase ale soacrei, care nici nu va în-
drăzni să-mi spună „ginere", ca să nu pară prea fa-
miliară, nu-i voi răspunde o vorbă. Atunci ea mă 
va ruga iar şi iar ca să mă mişte în vreun fel, şi 
va sfîrşi, sînt sigur, prin a se arunca la picioarele 
mele, sărutîndu-le şi ducînd de mai multe ori la 
buze pulpana hainei mele. în sfîrşit, va spune: „O, 
stăpîne.. îţi jur pe Allah, că fiica mea este frumoasa 
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şi fecioară ! îţi jur pe Allah, că nimeni n-a văzut-o 
pe fiica mea descoperită şi nimeni nu i-a ştiut eu 
îoarea ochilor ! Fie-ţi milă, încetează de a o mai 
face de ocară şi de-a o umili at î t! Priveşte eît este 
de supusă ; nu aşteaptă decît un senin de la tine 
ca să-ţi împlinească toate dorinţele \" După asta soa-
cra mea se va ridica, va umple o cupă cu vin deli-
cios şi o va da fiicei ei, care se va apropia să mi-o 
întindă, supusă şi t.remurînd, mie. Aşezat nepăsător 
pe pernele brodate cu aur ale divanului, eu o voi 
lăsa să .vină în faţa mea şi-mi va faee plăcere ca ea, 
fiica marelui vizir, să stea în picioare dinaintea mea, 
fără ca eus-o privesc, eu, fostul vînzător de sticlărie, 
care striga la colţul drumurilor : „Pahare ! picături 
de soare! sînuri tinere de alabastru! ochii doicii 
mele ! suflare răcoroasă de fecioare ! pahare ! paha-
re !" Şi ea, în faţa unei atît de rare nobleţi şi măre-
ţii, mă va lua drept fiul vreunui om ilustru a cărui 
faimă umple lumea. Şi-mi va spune cu lacrimi în 
ochi: „O, doamne, fie-ţi milă! nu respinge această 
cupă din mîinile roabei tale, căci eu suit cea din 
urmă dintre roabele tale 1" Şi nici nu-i voi răspunde 
la aceste cuvinte. Iar ea va prinde curaj, văzînd că 
tac, va stărui să iau cupa de vin şi o va apropia 
chiar ea, drăgălaş, de buzele mele. Şi, în faţa unei 
asemenea familiarităţi, mă voi înfuria, o voi privi 
cu asprime, îi voi da o bună palmă peste obraji, iar 
în burtă o lovitură zdravănă de picior, iac-aşa... 

Fratele meu, urmă bărbierul, spunîixd aceste cu-
vinte, făcu mişcarea de a o Iovi zdravăn pe închipuita 
lui soţie, iar lovitura nimeri în şubredul, coş, plin cu 
sticlărie, de dinaintea lui ; şi coşul se rostogoli cît 
colo, cu toate din el, şi nu rămaseră deoit cioburi din 
ceea ce fusese tot avutul acestui smintit. Ah, dacă 
m-aş fi nimerit acolo în clipa aceea, o, emire al cre-
dincioşilor, l-aş ff pedepsit cum merita pe acest frate 
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plin de o nesuferită deşertăciune şi de o falsă măre-
ţie de suflet 1 

Dar în faţa acestor pagube de neînlocuit, El-Aşar 
începu să-şi dea cu pumnii în cap, să-şi sfîşie hainele 
de deznădejde, să plîngă şi să se văicărească. Şi, cum 
acea zi era tocmai o zi de vineri, şi rugăciunea de 
amiază urma să înceapă în moschei, dintre oamenii 
care ieşeau din case, unii, văzîndu-1 pe fratele meu 
în acel hal, se opriră privindu-1 cu milă, dar alţii îşi 
văzură de drum, spunînd că e un smintit şi rîzînd în 
hohote îndată ce aflară de la un vecin amănunte des-
pre ţicneala lui. 

Pe cînd se văieta astfel, deplîngînd pierderea capi-
talului cu dobînzile, iată că o femeie de mare rang 
trecu pe acolo, în drum spre moscheie. întrecea în 
frumuseţe pe cele mai frumoase femei; din făptura 
ei se răspîndea o înviorătoare mireasmă de mosc ; era 
urcată pe o catîrcă împodobită cu catifea şi brocart 
de aur, şi o însoţea un mare număr de slujitori şi de 
robi. Văzînd sticlăria în cioburi, şi pe fratele meu 
plîngînd, o cuprinse mila şi voi să cunoască pricina 
deznădejdii lui. I se spuse că bietul om avea un coş 
cu sticlărie, din vînzarea căreia trăia, că acela era 
tot avutul lui, dar că nu-i mai rămăsese nimic după 
întîmplarea care-i prefăcuse totul în cioburi. Atunci 
femeia chemă pe unul dintre slujitori şi-i spuse : 

— Dă acestui sărman toţi banii pe care-i ai la tine. 
Şi slujitorul scoase îndată de la gît, unde-o avea 

prinsă cu un şnur, o mare pungă pe care o puse în 
mîna fratelui meu. El-Aşar o luă, o deschise şi găsi 
în ea, după ce numără, cinci sute de dinari de aur. 
Cînd îi văzu — aproape să moară de emoţie şi de 
bucurie I Şi începu să cheme asupra binefăcătoarei 
toate binecuvîntările lui Allah. 

Ajungînd astfel bogat într-o clipă, El-Aşar, cu 
piex)tul plin de bucurie, se duse acasă, unde îşi în-
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cuie avuţia, apoi se pregăti să-şi caute vreo casă fru-
moasă pe care s-o închirieze şi în care să trăiască 
după plac. Dar tocmai atunci auzi o bătaie uşoară 
la uşă. Alergă să deschidă şi văzu o bătrînă necunos-
cută, care-i spuse : 

— Tinere, timpul rugăciunii din această sfîntă zi 
de vineri aproape a trecut, şi eu n-am izbutit încă 
să fac spălările ce se cuvin înainte de rugăciune. 
Lasă-mă, te rog, să intru o elipă la tine, ca să-mi îm-
plinesc datoria, la adăpost de priviri străine. 

Fratele meu îi răspunse : 
— Aud şi mă supun! 
Ii deschise uşa şi o duse la bucătărie, unde o lăsă 

singură. 
Peste' cîteva clipe, bătrîna veni la fratele meu în 

odaie, se opri pe o bucată veche de împletitură, caro 
servea de covor, făcu puţin cam în grabă cîteva mă-
tănii şî-şi încheie rugăciunea cu urări de bine pentru 
fratele meu, meşteşugite şi cucernice. Fratele meu, 
care nu-şi mai încăpea în piele de fericire, îi mulţăini 
şi, scoţîjnd de la brîu doi dinari de aur, i-i întinse cu 
dărnicie. Bătrîna nu-i primi şi-i spuse cu mîndrie : 

— Tinere, fie lăudat Allah care te-a făcut atît de 
darnic ! Nu mă mir că ştii să cîştigi bunăvoinţa celor 
din jurul tău, chiar şi a celor care, ca mine, nu te-au 
văzut decît o singură dată. Banii pe care vrei să mi-i 
dai, pune-i la loc în brîu, căci, după înfăţişare, tre-
buie să fii vreun biet derviş, şi aceşti bani ţi-br fi 
mai de folos ţie, decît mie. Dacă te poţi lipsi de ei, 
n-ai decît să-i dai îndărăt femeii care ţi i-a dăruit, 
văzîndu-ţi paharele făcute cioburi. 

Fratele meu îi răspunse : 
— Cum, maică, tu cunoşti această femeie ? Atunci, 

te rog, fă bine şi arată-mi mijlocul de a-i vorbi. 
Bătrîna răspunse : 
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— Fiule, această foarte frumoasă tînără n-a fost 
atît de darnică decît ca să-ţi arate înclinarea ei pen-
tru tine, care eşti tînăr, frumos şi viguros, pe cînd 
soţul ei este un nevolnic, tare zăbavnic în pat, de ţi 
se face şi milă de el. Scoală-te, pune-ţi banii de aur 
la brîu, ca să nu ţi-i fure cineva în casa asta fără de 
lacăt, şi vino cu mine. Trebuie să-ţi spun eă sînt de 
mult timp în slujba acestei tinere femei şi că eu îi 
împlinesc însărcinările tainice. De cum vei intra la 
ea, arată-te grăbit, spune-i felurite cuvinte drăgălaşe, 
fă tot ce-ţi stă în putere ; şi cu cît mai mult, cu atît o 
vei lega mai strîns de tine. Ea, din parte-i, nu va cruţa 
nimic ca să-ţi prilejuiască numai bucurii şi vei fi stă-
pîn deplin peste frumuseţea şi bogăţiile e i ! 

Cînd auzi cuvintele bătrînei, fratele meu făcu în-
tocmai cum i se spusese şi-o urmă pe bătrînă, mer-
gînd îa urma ei, şi ajunseră astfel amîndoi la o poartă 
mare, în care bătrîna bătu într-uta chip deosebit. Şi 
fratele meu era tare mişcat şi nu mai ştia ce să facă 
de fericire. 

La semnalul dat de bătrînă, veni să deschidă o 
roabă greacă, tînără şi tare drăguţă : le ură bun venit, 
surîzînd foarte tăgăduitor. Bătrîna intră, şi fratele 
meu o urmă. Fu dus de mica greacă într-o sală în-
tinsă şi măreaţă, care se afla chiar în mijlocul casei. 
Şi avea sala perdele rnari de mătase întreţesută cu 
aur, iar pe jos numai covoare de preţ. Fratele meu, 
rămînînd singur, se aşeză pe divan, îşi scoase turba-
nul, îl puse pe genunchi, şi-şi şterse fruntea. Dar 
peste cîteva clipe perdelele se dară la o parte şi apăru 
o tînără fără seamăn, pe care nimic din ce li-i dat 
oamenilor să vadă n-ar fi ajuns-o în frumuseţe. Şi era 
îmbrăcată cum nu se poate închipui mai frumos. Fra-
tele meu El-Aşar se ridică în picioare. 

Cînd îl văzu, tînără îi surise din ochi şi se grăbi să 
închidă uşa, care rămăsese deschisă. Se apropie de 
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fratele meu, îl luă de mînă, şi-1 atrase pe divanul de 
catifea aurită. Ar fi de prisos să spun cu amănuntul 
tot ce, timp de-o oră, făcură fratele meu şi tînăra : 
îmbrăţişări, sărutări, muşcături, mîngîieri, joacă, su-
ciri, răsuciri, acum într-un chip, acum în alt chip şi aşa 
mai departe. 

După aceste zbenguieli, tînăra se ridică şi-i grăi 
fratelui meu : 

•— Lumină a ochilor mei, să nu te mişti de aici 
pînă nu vin! 

Apoi ieşi repede şi dispăru. . 
Şi iată că, deodată, hidos şi cu ochii aprinşi, în uşa 

deschisă pe neaşteptate, apăru un arap mare, purtînd 
în mînă un paloş cu scînteieri orbitoare. Şi strigă către 
îngrozitul El-Aşar: 

— Nenorocire ţie, ticăloşiile ! Cum ai îndrăznit să 
pătrunzi în acest loc, fecior de tîrfă, copil din flori, 
rod amestecat al tuturor ouălor putrede ale nelegiui-
ţilor ! 

La vorbele acestea atît de cumplite, fratele meu 
nu ştiu ce să răspundă, limba i se înţepeni şi gura i 
se încleşta, se făcu galben şi se închirci. Atunci arapul 
îl luă, îl dezbracă la piele şi, ca să-i prelungească 
chinul, începu să-i dea lovituri cu Jatul paloşului, 
vreo optzeci la rînd ; apoi îi înfipse tăişul în carne, 
în mai multe locuri, pînă ce fratele meu se prăbuşi 
pe podele. Crezîndu-1 mort, arapul scoase un strigăt 
grozav, şi atunci se arătă o arăpoaică aducînd o tavă 
cu sare. Ea puse tava jos şi începu să presare sare pe 
rănile fratelui meu, care, cu toate durerile cumplite 
nu crîcni, de teamă să nu fie ucis. După ce îl acoperi 
în întregime ou sare, arapul ieşi şi strigă încă 
o dată, Ia fel de grozav. Se înfăţişă atunci bă-
trîna, care, ajutată de arap, scotoci hainele şi brîuî 
fratelui meu şi-i luă toţi bani i ; îl apucă apoi de pi-
cioare şi-1 tîrî prin odăi pînă la un loc din curte, 
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unde, printr-o deschidere, îl aruncă într-o groapă 
neagră, unde de obicei arunca hoiturile celor atraşi 
prin viclenii în această casă, pentru a sluji de călă-
reţi tinerei stăpîne şi a fi apoi despuiaţi părăsiţi în 
această tainiţă, după ce erau acoperiţi cu sare, ca 
să nu miroase urît. 

Tainiţa în care fu aruncat fratele meu El-Aşar era 
mare şi întunecoasă, iar hoiturile celor aruncaţi acolo 
zăceau unul peste altul. Ramase două zile întregi, 
fără să se poată mişca din pricina rănilor şi a căderii. 
Dar Allah (fie slăvit şi lăudat!) voi ca sarea cu care 
fratele meu fusese acoperit să fie tocmai mijlocul de 
lecuire, împiediemd sîngele să se strice şi oprindu-i 
curgerea. De îndată ce rănile se închiseră şi puterile 
îi reveniră, fratele meu putu să iasă dintre hoituri, să 
se tîrască în lungul tainiţei, folosindu-se de o rază 
slabă de lumină, ce venea din fund, de la o ferestruică 
a zidului care închidea tainiţa. Se putu ridica pînă 
la ferestruică şi ieşi la lumina zilei, afară din 
tainiţă. 

Se grăbi atunci să ajungă acasă, unde venii să-1 
aflu şi să-1 îngrijesc cu leacurile pe care ştiam să le 
scot din plante şi din sevele de buruieni şi, după 
cîtva timp, fratele meu, lecuit pe deplin, se hotărî s-o 
ucidă pe bătrîmă şi pe ceilalţi, pentru nelegiuirea de 
pe urma căreia îndurase atît. începu deci s-o caute, 
merse pe urmele ei şi descoperi locul unde venea în 
fiecare zi ca să-i ademenească pe tinerii care urmau 
să răspundă poftelor stăpînei ei şi apoi să se întîmple 
ceea ce ştim. 

Intr-o zi se deghiza ca persan străin, îşi puse un 
brîu în care ascunse bucăţi de sticlă, ca să facă să se 
creadă că era aur, îşi piti sub haina lungă o spadă
mare şi se duse să aştepte sosirea bătrînei, care nu în-
târzie să apară. Se* apropie îndată de ea, se făcu că 
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vorbeşte prost araba, limba noastră, şi, imitînd bar-
bara limbă a persanilor, îi spuse bătrînei: 

— Maică, sînt străin şi aş vrea să ştiu unde pot 
afla o vizinea, ca să cîntăresc nouă sute de dinari de 
aur, pe care-i am în brîu, bani cîştigaţi din vînzarea 
mărfurilor aduse din ţara mea. 

Bătrîna, piază de nenorociri, îi răspunse : 
— Cazi foarte bine tinere, căci fiul meu, tînăr fru-

mos ca şi tine, este zaraf de meserie şi-ţi va cîntări cu 
vizineaua lui. Hai să te duc la el 1 

Fratele meu îi răspunse : 
— Mergi înainte! 
Şi ea merse înainte, şi el după ea, pînă ajunseră la 

casa cu pricina. Aceeaşi tînără roabă greacă veni să 
le deschidă, surîzîndu-le plăcut, iar bătrîna îi spuse 
în şoaptă : 

— De data asta îi aduc stăpînei muşchi puternici 
şi carne la timp ! 

Tînăra îl luă pe fratele meu de mînă, îl duse în 
sala cu mătăsuri şi rămase cu el, distrîndu-1 cîteva 
clipe, apoi se duse să-şi vestească stăpîna, care veni şi 
făcu cu fratele meu tot ce făcuse şi întîia dată; ar fi 
de prisos să mai spun ce anume. Apoi ea se retrase şi 
deodată apăru groaznicul arap cu paloşul sclipitor în 
mînă şi-i strigă fratelui meu să se scoale şi să-1 urmeze, 
purtîndu-se cu el ca şi întîia dată. Atunci fratele meu, 
care mergea îndărătul arapului, scoase repede sabia 
de sub haină şi, dintr-o singură lovitură, îi tăie capul. 
La zgomotul căderii, alergă arăpoaica, şi avu şi ea 
aceeaşi soartă ; la fel şi roaba greacă, al cărei cap 
zbură dintr-o singură lovitură. Veni apoi rîndul bătrî-
nei, zorite să pună mîna pe pradă. La vederea fratelui 
meu, cu braţul plin de sînge şi cu sabia în mînă, se 
sperie şi căzu la pămînt Fratele meu o luă de păr şi-i 
strigă : 
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-— Mă recunoşti, tîrfă bătrînă, fiică de tîrfă, pu-
treziciune aducătoare de nenorociri ? 

Şi bătrîna răspunse : 
— Stăpîne, nu te cunosc ! 
Fratele meu adause : 
—• Să ştii, babă desfrînată, că eu sînt acela la care 

ţi-ai făcut spălările, fund de maimuţă bătrînă! Eu 
sînt acela pe care l-ai ademenit ca să-ţi mulţămească 
stâpîna. pe care l-ai tîrît de picioare, ca să-1 arunci în 
tainiţă ! 

Şi spunînd acestea, dintr-o singură lovitură fratele 
meu despică în două capul bătrînei. Apoi o căută pe 
tînăra care de două ori se drăgostise cu el. 

O găsi dichisindu-se şi parfumîndu-se, într-o odaie 
răzleaţă. La vederea lui, scoase un ţipăt de groază, i 
se aruncă la picioare şi-1 rugă să-i cruţe viaţa. Şi fra-
tele meu, amintindu-şi bucuriile adevărate pe care 
le cunoscuse alături de ea, îi lăsă viaţa. Şi o întrebă : 

— Dar cum se face că te afli în această casă, în 
puterea grozavului arap, pe care l-am ucis cu mîna 
mea şi care trebuie să te fi făcut să simţi numai 
oroare ? 

Ea răspunse •: 
— O, stăpîne, înainte de-a fi închisă în această 

casă blestemată, trăiam la un bogat negustor din 
oraş ; această bătrînă era prietena casei, venea dese-
ori să ne vadă, şi-mi arăta, mie îndeosebi, multă dra-
goste, într-o zi veni la mine şi-mi spuse : „Sînt che-
mată la o nuntă cum n-a mai fost alta şi cum nimeni 
de pe lume n-a mai văzut. Am venit să te iau cu 
mine !" I-am răspuns : „Aud şi mă supun !" Mi-am 
pus cele mai frumoase veşminte, am luat cu mine o 
pungă cu o sută de dinari şi am plecat cu bătrîna. Am 
aiuns îndată la casa aceea, unde am intrat împreună 
cu bătrîna şi, unde, prin şiretenia ei, am căzut în 
mîinile şi sub puterea crudului arap, care, după ce 
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mi-a răpit fecioria, m-a ţinut aici cu sila şi s-a slujit 
de mine pentru planurile lui criminale, răpind viaţa 
tinerilor bogaţi pe care-i aducea bătrîna. Astfel, de 
trei ani sînt o unealtă în mîinile ticăloasei bătrîne. 

înduioşat, fratele meu îi spuse : 
— Ah, ce soartă nenorocită ai avut!... Dar spu-

ne-mi, căci de cînd eşti aici trebuie să ştii, au adunat 
multe bogăţii aceşti nelegiuiţi ?! 

Ea răspunse : 
— Da, bineînţeles ! Atît de multe, încît mă îndo-

iesc că ai putea să le cari singur ; nici zece inşi n-ar 
fi de-ajuns. Vino, de altfel, să vezi cu ochii tăi ! 

îl luă pe fratele meu şi-i arătă lăzi uriaşe, pline 
cu bani din toate ţările şi cu pungi de toate mărimile. 
Şi fratele meu rămase uimit şi înlemnit. Atunci fata 
îi spuse : 

— N-ai să poţi scoate singur atîta aur ! Du-te si 
adu mai mulţi hamali, ca să-i încarci cu tot ce se află 
aici. Intre timp, eu pregătesc pachetele. 

Fratele meu se duse în grabă după hamali şi, peste 
cîtva timp, se întoarse cu vreo zece, fiecare purtînd 
o ladă goală. 

Dar, ajungînd la casa aceea, găsi uşa larg deschisă ; 
tînăra dispăruse împreună cu toată prada. înţelese că 

1-a înşelat, ca să poată lua ea singură avuţiile. Totuşi 
se mîngîie, văzînd lucrurile frumoase din casă şi bo-

găţiile din dulapuri, îndeajuns ca să-1 facă om cu 

stare pentru cît mai avea de trăit. Plănui să le care pe 

toate, a doua zi, la el acasă. Şi, cum era zdrobit de 

oboseală, se întinse pe un pat luxos şi adormi. 

A doua zi, cînd se trezi, fu cît se poate de îngrozit 

văzîndu-se înconjurat de douăzeci de paznici ai gu-

vernatorului, care îi porunciră : 

— Scoală-te îndată şi vino la guvernator, căci te 
cheamă I 
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Şi, după ce închiseră şi pecetluiră uşile, îl predară 
în mîinile guvernatorului, care-i spuse : 

— Ştiu tot ce ai făcut, toate omorurile săvîrşite şi 
hoţia ce-o plănuiai. 

Atunci, fratele meu strigă : 
— O, guvernatorule, dă-mi răgaz, şi-ţi voi povesti 

adevărul I 
Guvernatorul îi întinse un mic voal, semn că nu era 

în nici o primejdie, iar fratele meu îi povesti toată 
întîmplarea, de la început pînă la sfîrşit. Apoi 
adăugă : 

— Acum, o, guvernatorule plin de gînduri bune şi 
drepte, dacă vrei, sînt gata să împart cu tine în părţi 
egale tot ce se află în casă! 

Guvernatorul răspunse: 
— Cum, ai îndrăzneala să te gîndeşti la împăr-

ţeală! Pe Allah ! nu vei primi nimic; trebuie să iau 
eu totul, iar tu să te socoti fericit că mai eşti în 
viaţă 1 De altfel, ai să părăseşti de îndată oraşul şi 
să nu te mai întorci pe aici, că te-aşteaptă cea mai 
crîncenă pedeapsă I 

Ş i ' guvernatorul, temîndu-se că ar putea să afle 
califul că şi-a însuşit acea avuţie, îl surghiuni pe fra-
tele meu. Şi acesta fu silit să fugă departe. Dar, pen-
tru ca soarta să i se împlinească în întregime, abia 
ieşi din oraş şi fu atacat de hoţi care, negăsind la el 
nici aur, nici lucruri de preţ, se mulţămiră să-i ia hai-
nele, să-1 lase gol şi să-i dea mai multe lovituri bune 
de bîtă. Iar ca să-1 pedepsească pentru că i-a lipsit de 
un chilipir la care se aşteptau, i-au tăiat urechile şi 
nasul. 

Atunci, emire al credincioşilor, aflînd de nenoroci-
rile bietului El-Aşar, l-am căutat şi nu m-am lăsat pînă 
nu l-am găsit. L-am adus la mine, l-am îngrijit şi 
lecuit, şi i-am dat ce-i trebuie, ca să mănînce şi să bea 
pentru cit va mai avea de trăit. 
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Aceasta este povestea lui El-Aşar 1 
în ce priveşte însă povestea celui de-al şaselea 

frate al meu, o, emire al credincioşilor, ea este vred-
nică să fie ascultată înainte ca să-mi iau şi eu timpul 
de odihnă. 

POVESTEA L U I SAKALIK 

(cel de-al şaselea frate al bărbierului) 

Se numea Sakalik, adică Oală-dogită, o, emire al 
credincioşilor, şi avea buzele tăiate, şi nu numai bu-
zele, ci şi mădularul. Acesta, ca şi buzele, i-a fost cio-
pîrţit în împrejurări tare uimitoare. 

Sakalik> al şaselea frate, era cel mai sărac dintre 
noi, dar să r^ cu totul. Nu mai vorbesc de oele o sută 
de drahme moştenite de la tata, căci Sakalik, care în 
viaţa lui nu văzuse atîţia bani deodată, se grăbi sa-i 
prăpădească într-o noapte, în tovărăşia tîrfelor din 
cartierul stîng al Bagdadului. 

Nu avea nici una din deşertăciunile acestei lumi 
pieritoare şi trăia din pomenile oamenilor care stăteau 
de vorbă cu el, fiindcă spunea cuvinte de duh şi făcea 
pozne. 

Intr-o zi, Sakalik ieşise să caute de mîncare pentru 
trupul lui sleit de lipsuri, şi, mergînd pe străzi ajunse 
în faţa unei case măreţe, cu portic şi cu mai multe 
trepte la intrare. Şi pe trepte se aflau foarte mulţi 
slujitori, tineri robi, ostaşi şi portari. Sakalik se apro-
pie de cîţiva din ei şi-i întrebă a cui era acea mi-
nunată clădire. Ei îi răspunseră : 

— Este a unuia dintre fiii regelui. 
Atunci fratele meu se apropie de portarii care stă-

teau pe o bancă, la capătul treptelor, şi le ceru dd 
pomană, în numele lui Allah ! Ei îi răspunseră : 
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— Dar de unde vii tu, de nu ştii că e de-ajuns să 
intri şi să te înfăţişezi stăpînului nostru, ca să fii co-
pleşit de daruri ? 

Atunci fratele meu intră, străbătu marele portic, 
trecu printr-o curte largă şi printr-o grădină plină de 
arbori foarte frumoşi şi de păsări cîntătoare. Curtea 
era pavată cu frumoase lespezi de marmură albă şi 
neagră, iar grădina minunat îngrijită ; nici un ochi 
omenesc nu mai văzuse ceva asemănător. De jur îm-
prejur se afla o galerie descoperită, pavată cu mar-
mură ; perdele mari o păstrau răcoroasă în timpul ore-
lor de arşiţă. Şi fratele meu merse drept înainte şi 
intră în sala principală, acoperită cu porţelan colo-
rat în albastru, verde şi auriu, cu flori şi cu frunze 
întreţesute. In mijlocul sălii se afla un frumos havuz 
de alabastru, din care ţîşnea apă proaspătă, susurînd 
dulce. Un minunat covor colorat acoperea o parte 
mai ridicată a podelei, şi pe el, răzimat de perne de 
mătase brodată cu aur, stătea aşezat un bătrîn cu 
barbă albă, lungă, şi cu faţa luminată de un surîs 
binevoitor. Fratele meu înainta şi-i spuse bătrînului 
cu barbă frumoasă : 

— Pacea să fie cu tine ! 
Bătrînul se ridică îndată şi-i răspunse : 
— Şi cu tine să fie pacea, mila lui Allah şi bineca-

vîntările lui! Ge doreşti ? 
Fratele meu răspunse : 
— O, stăpîne, dă-mi ceva de pomană, căci sînt; 

istovit de foame şi de multe lipsuri! 
La aceste cuvinte, bătrînul păru cuprins de milă şi] 

se arătă atît de îndurerat, aflînd starea nenorocită aj 
fratelui meu, că era cit pe ce să-şi sfîşie hainele, Ş i ] 
strigă : 

138 



— Pe Allah ! cum se poate ca eu să mă aflu în 
oraş şi o fiinţă omenească să nu aibă ce mînca ? Iată 
ceva ce nu pot îndura ! 

La rîndul lui, fratele meu, ridicînd mîinile spre cer, 
strigă : 

— Allah să te binecuvînteze ! Şi binecuvîntaţi să 
fie cei ce te-au născut ! « 

Bătrînul îi spuse : 
— Trebuie să rămîi aici, să împărţi cu mine prîn-

zul şi să guşti cu mine sarea la masa mea I 
Iar fratele meu răspunse : 
— O, stăpîne, cum să-ţi mulţămesc ! Căci nu mai 

pot răbda, mor de foame ! 
Bătrînul bătu din palme şi-i porunci tînărului rob, 

care se înfăţişă de îndată : 
— Repbde ! Adă ibricul de argint şi ligheanul, ca 

să ne spălăm mîinile ! / 

Iar lui Sakalik ; 
— Oaspe al meu, apropie-te şi spală-ţi mîinile I 
La aceste cuvinte, bătrînul se ridică şi, cu toate 

că tînărul rob nu se mai întoarse, se făcu că lasă să-i 
curgă pe mîini apă dintr-un ibric nevăzut, şi-şi frecă 
mîinile, ca şi cum ar fi curs aievea. Văzînd asta, 
Sakalik nu ştia ce să creadă, dar, pentru că bătrînul 
stăruia să se apropie şi eL îşi închipui că era o glumă, 
şi, cum era şi el vestit pentru poznele şi glumele lui, 
se apropie şi se făcu că se spală pe mîini, întocmai 
ca bătrînul. Atunci bătrînul porunci: 

— Ei, voi ceilalţi, grăbiţi-vă să întindeţi masa şl 
aduceţi de mîncare, căci pe acest biet om îl chinui© 
foamea ! 

îndată se iviră numeroşi slujitori, care începură să 
forfotească prin sală, ca şi cum ar fi întins faţa d# 
masă şi ar fi acoperit-o cu numeroase feluri de mîn-
care şi cu tăvi pline pînă la margini. Iar Sakalik, deşi 
înfometat. îşi spuse că cei săraci trebuie să îndur» 
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toanele celor bogaţi şi se feri să lase să se vadă vreun 
semn de nerăbdare. Apoi bătrînul îl îndemnă : 

— Oaspe al meu, aşază-te lîngă mine şi grăbeşte-te 
să-mi cinsteşti masa! 

Fratele meu se aşeză lîngă el, aproape de masa 
închipuită, şi bătrînul începu să se mişte în aşa fel, 
încît să se creadă că se atinge de mâncăruri şi că ia 
îmbucături, şi să-şi mişte fălcile şi buzele, ca şi cum 
ar mînca într-adevăr, şi-i spunea fratelui meu : 

— Oaspe al meu, casa mea este casa ta, masa mea 
este masa ta ; nu te simţi stingherit şi mănîncă pe 
săturate, fără să te ruşinezi I Uite, pîinea asta, ce 
albă e şi ce bine coaptă ! Ce părere ai ? 

Sakalik răspunse : 
— Pîinea e tare albă şi, într-adevăr, atît de gus-

toasă, că în viaţa mea n-am mai mîncat una la fel! 
Bătrînul îşi urmă vorba: 
— Cred şi eu ! Arăpoaica mea a frămîntat-o cu 

iscusinţă ; am cumpărat-o cu cinci sute dinari de aur ! 
Dar, oaspe al meu, ia şi mănîncă vreo cîteva felii din 
acest minunat chebap copt la cuptor 1 Şi fii încredin-
ţat că bucătăreasa n-a făcut economie nici de carne 
bine bătută, nici de grîu rîşnit, nici de cardamom şi 
piper ! Mănîncă, dar, biet om flămînd, şi spune-mi 
ce părere ai de gustul şi de aroma fripturii ? 

Fratele meu răspunse : 
— Acest chebap îmi încîntă cerul gurii, iar mirosul 

Iui îmi umflă pieptul! Şi-i gătit atît de bine, că nici 
la masa regilor nu se poate mînca ceva asemănător 1 

Spunînd acestea, Sakalik începu să eiofăie din fălci, 
să mestece, să înghită, ca şi cum ar fi mîncat cu ade-
vărat. Bătrînul îi vorbi iar, îndemnîndu-1: 

— Ce plăcere îmi faci, oaspe al meu ! Dar cred 
că nu merit atîtea laude, căci atunci ce-ai putea să 
mai spui despre bucatele de colo, din stînga ta, acei 
minunaţi pui fripţi, umpluţi cu fistic, cu migdale, cu 
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orez, cu stafide, piper, scorţişoară şi cu carne tocată
de miel ? Dar ce spui de aroma lor ? 

Fratele meu strigă : 
— Allah ! Allah ! aroma lor e delicioasă, gustul mi-

nunat, umplutura uimitoare I 
Bătrînul îşi arătă iar mulţămirea : 
— într-adevăr, ai prea bune cuvinte şi multă în-

găduinţă faţă de bucătăria mea ! De aceea vreau 
să-ţi dau chiar cu mîna mea să guşti din această mîn-
care fără de seamăn I 

Şi bătrînul luă chipurile un dumicat dintr-o tavă 
de pe masă şi, OTropiindu-1 de buzele fratelui meu, îl 
îndemnă : \ 

— Ia şi înghite, oaspe al meu, şi să-mi spui ce 
părere ai despre această mîncare de vinete umplute, 
care înoată într-un sos gustos ! 

Iar fratele meu întinse gîtul, deschise gura, se pre-
făcu că mestecă, şi înghiţi. Apoi, închizînd ochii de 
plăcere, spuse : 

— Pe Allah ! ce bună mîncare şi ce uşor de mis-
tuit ! Cred, cu plăcere, că nicăieri, în afară de lo-
cuinţa ta, n-am mai mîncat atît de bune vinete 
umplute! Totul este făcut de mîini tare dibace: 
carnea de miel tocată, mazărea boabe, nucşoara, cui-
şoarele, ghimberul, piperul şi ierburile aromate. De-
osebesc gustul fiecăiiii aromat, atît de bine este totul 
făcut I 

Bătrînul spuse : 
— De aceea, oaspe, cum eşti şi înfometat şi poli-

ticos, mă aştept să dai pe gît cele patruzeci şi patru 
de vinete umplute care se află în această farfurie ! 

Fratele meu răspunse: 
Nimic mai uşor de înghiţit, decît aceste bună-

tăţi, mai dulci decît sînul doicii mele şi mai mîngîioase, 
pentru cerul gurii mele, decît degetele unei fecioare I 
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Şi fratele meu se făcu că ia fiecare vînătă umplută) 
una după alta, şi o înghite, ridicînd capul de plăcere 
şi plescăind cu limba de cer ui gurii. Şi în sine se 
gîndea la adevăratele mîncăruri, şi foamea îi creştea, 
şi-şi spunea că s-ar mulţumi, ca să şi-o potolească, şi 
cu pîine uscată, din bob măcinat, sau cu vreo bucată 
de mămăligă. Dar se feri să arate în vreun fel ceea 
ce simţea. 

Apoi bătrînul îi spuse : 
— Oaspe al meu, vorbele tale sînt vorbele unui 

om bine crescut şi obişnuit cu masa regilor şi a celor 
mari 1 Mănîncă, prietene, şi să-ţi fie de bine I 

Fratele meu îi răspunse : 
— Am mîncat de-ajuns ! 
Atunci bătrînul bătu din palme şi strigă : 
— Ei, voi, luaţi mîncarea de-aci şi daţi-ne dul-

ciuri ! Aduceţi plăcintele, prăjiturile şi fructele cele 
mai bune 1 

Şi îndată tinerii robi începură să forfotească în 
toate părţile, să mişte mîinile şi să ridice braţele 
deasupra capului, ca şi cum ar schimba o faţă de 
masă cu alta. Apoi, la un semn al bătrînului, se re-
traseră. Şi bătrînul îi grăi lui Sakalik : 

— Acum, oaspe, a venit momentul să ne îndulcim. 
Să începem cu plăcintele. Nu-ţi pare nespus de plă-
cută această cocă fină, uşoară, aurie, rotunjită şi 
umplută cu migdale, cu zahăr şi rodii? Dar aceste 
foi de cataif sublim ? Pe viaţa mea! Gustă una sau 
două bucăţi, ca să vezi! Ei, siropul este destul de 
legat şi de parfumat, iar praful de scorţişoară bine 
presărat pe deasupra ! Ai mînca cincizeci de bucăţi 
şi tot nu te-ai sătura ! Dar trebuie să-i lăsăm loc şi 
acestei kenafa, de pe tava de aramă înflorită. Priveşte ! 
Dibace mai este femeia care-mi face plăcintele, şi 
ce bine ştie să înfăşoare foile de aluat! Ah, te rog, 
grăbeşte-te să-ţi desfătezi cerul gurii, pînă nu se 
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scurge siropul şi nu se fărîmiţează coca : este atît de 
delicată ! Oh, priveşte şi această plăcintă stropită cu 
apă de trandafiri şi presărată cu fistic pisat I Dar 
crema din ceştile acelea de porţelan, căreia-i dau un 
gust deosebit aromele şi apa de flori de portocal ? I 
Mănîncă, oaspe, întinde mîna, fără să te opreşti; acolo, 
da, bine ! 

Şi bătrînul dădea pildă fratelui meu, ducea cu lă-
comie mîna la gură şi înghiţea, de parcă ar fi fost 
aievea. Iar fratele meu făcea k fel, simţind, de poftă 
şi de foame, că-i lasă gura apă. \ 

Bătrînul urmă : 
— Dulciuri acum şi fructe ! Cît despre dulciuri, e 

tare greu de ales, vezi bine. Uite, colo, dinaintea ta, 
dulciuri mai legate şi dulciuri cu mai mult sirop. Te 
sfătuiesc să iei din cele legate, care-mi plac şi mie 
mai mult, cu toate că nici pe celelalte nu le socot mai 
prejos. Uite, colo, acel jeleu străveziu şi sclipitor de 
caise ; parcă-s felii fine ce se topesc în gură ! Dar 
dulceaţa de chitră, cu zahăr pisat şi aromat cu chih-
limbar ! Dar dulceaţa din petale de trandafir şi flori 
de portocal! Oh, din pricina ei, mai cu seamă, am 
să mor într-o z i ! Dar lasă loc şi pentru altele I Te 
sfătuiesc să iei de colo, din dulceaţa de curmale 
umplute cu migdale şi cuişoare. Mi se aduce din Cairo, 
căci în Bagdad nu se pregăteşte destul de bine. Am 
însărcinat pe un prieten din Egipt să-mi trimită o 
sută de gavanoase ! Dar nu te grăbi aşa, deşi pofta 
ta îmi face deosebită cinste ! Vreau să-ţi dai părerea 
şi despre dulceaţa asta de morcovi cu zahăr, nuci şi 
aromate cu mosc ! 

Fratele meu Sakalilc îi cîntă în strună : 
— Oh, asta întrece tot ce am visat, iar cerul gurii 

mele îi adoră bunătatea ! Dar, după gustul meu, cred 
că i s-a pus puţin cam mult mosc ! 
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Bătrînul răspunse : 
—• Oh, nu, nu, nu găsesc, dimpotrivă 1 Căci sînt 

obişnuit cu această aromă, şi cu chihlimbarul de ase-
menea, iar bucătăresele şi plăcintăresele mele îmi pun 
cît mai mult în plăcinte, în dulceţuri şi-n dulciuri. 
Moscul şi chihlimbarul sînt două adevărate reazime 
ale sufletului meu ! Şi bătrînul urmă : Dar nu uita 
fructele, căci, aşa cred, ai lăsat loc şi pentru ele. 
Ia tă : lămîi, banane, smochine, curmale proaspete, 
mere, gutui, struguri şi altele, şi altele ! Iată şi migdale 
proaspete, alune, nuci proaspete şi altele ! Mănîncă, 
oaspe, Allah este mare şi plin de îndurare I 

Dar fratele meu, mestecînd mereu în gol, nu mai 
putea să-şi mişte fălcile, iar stomahul îi era aţîţat mai 
mult ca oricînd la pomenirea acestor bunătăţi. Şi 
spuse : 

— O, Doamne, trebuie să mărturisesc că sînt sătul 
şi nici o înghiţitură nu-mi mai poate trece pe g î t ! 

Bătrînul îi răspunse : 
— E uimitor ce repede te-ai săturat! Dar hai să 

bem î încă n-am băut. 
Bătrînul bătu din palme şi îndată veniră tinerii robi 

cii mînecile sumese cu grijă şi se făcură că ridică totul, 
că pun apoi pe masă două cupe şi carafe, căni răcori-
toare şi alte vase grele şi de preţ. Bătrînul se făcu că 
toarnă vin, luă o cupă închipuită şi o întinse fratelui 
meu, care, la rîndul lui, se făcu că o primeşte cu mul-
ţamire, că o duce la gură şi bea. Şi strigă : 

— Allah ! Allah ! ce vin minunat! 
Şi se grăbi să-şi mîngîie pieptul de plăcere. 
Iar bătrînul din nou se făcu că ia un mare vas cu vin 

vechi şi că toarnă cu grijă în cupa fratelui meu, ca s-o 
dea pe gît. Nu încetară să facă aşa, pînă ce fratele meu 
lăsă să se înţeleagă că i s-a suit Ia cap aburul atîtor 
băuturi. începu deci să dea din cap, şi să spună cu-
vinte cam tari. Iar în sinea Iui gîndea : „E vremea 
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să-1 fac pe bătrîn să-şi ispăşească chinurile la care m-a 
supus!" 

Se ridică deodată şi, prefăcîndu-se beat de-a bine-
lea, întinse braţul atît de mult, că i se văzu subsuoara, 
apoi îl lăsă pe neaşteptate în jos, trăgînd o palmă atît 
de zdravănă în ceafa bătrînului, că răsună toată sala. 
Şi cumpănind încă o dată braţul, îi mai dădu una, şi 
mai straşnică. BătrînuJ se supără amarnic şi strigă : 

—• Ce~ai făcut, o, tu cel mai mîrşav om de pe pă-
mînt ? I 

Fratele Sakalik îi răspunse : 
— O, stăpîne, tu, cunună a capului meu, sînt robul 

tău supus, pe care tu l-ai copleşit cu daruri, l-ai pri-
mit în casa ta şi l-ai hrănit la masa ta cu mîncările cele 
mai delicioase, din care nici regii n-au gustat vreodată, 
şi l-ai îndulcit cu cele mai alese dulceţuri, compo-
turi şi plăcinte, şi, în sfîrşit i-ai potolit setea arzătoare 
cu vinurile cele mai vechi şi mai preţioase I Dar, ce 
să-i faci ? I A băut aşa de mult vin, că s-a îmbătat, 
nu s-a mai putut stăpîni şi a ridicat mîna asupra bine-
făcătorului lui. Dar iartă-1 pe acest rob, căci ai sufle-
tul mai nobil decît el, iartă-i nebunia ! 

La aceste cuvinte, bătrînul, departe de a se mînia, 
începu să rîdă cu zgomot şi-i spuse lui Sakalik : 

— De multă vreme caut printre oamenii socotiţi 
cei mai glumeţi şi mai poznaşi unul care să aibă min-
tea, firea şi răbdarea ta I Nimeni n-a ştiut să se folo-
sească atît de bine de glumele şi de poznele mele 
glumeţe. Eşti pînă astăzi singurul care te-ai mlădiat 
după gustul şi placul meu, care ai îndurat pînă la ca-
păt gluma şi ai avut destul duh în acest joc ! Nu 
numai că-ţi iert purtarea de la sfîrşit, dar vreau ca, 
în această clipă chiar, să-mi ţii tovărăşie la masa aco-
perită într-adevăr cu toate mîncările, şi dulciurile, şi 
fructele amintite ! Şi de acum înainte n-am să mă mai 
despart de tine ! 
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Spunînd acestea, bătrînul dădu poruncă tinerilor 
robi să-i servească îndată şi să nu cruţe nimic. Şi aşa 
se făcu, fără întârziere. 

După ce mîncară bine şi se îndulciră cu plăcinte, 
dulciuri şi fructe, bătrînul îl pofti pe fratele meu să 
treacă într-o a doua sală, anume pregătită pentru 
băuturi. Şi, chiar de la intrare, fură primiţi în sunetul 
instrumentelor şi în cîntecele roabelor albe, toate mai 
frumoase deeît luna. Şi în tot timpul cît fratele meu 
şi bătrînul băură vinurile cele mai alese, roabele cîn-
tară pe felurite tonuri cîntecele cele mai melodioase, 
cu modulări de voce şi cu accente minunate. Apoi, 
uşor, cîteva dansară ca nişte pasări cu aripile repezi 
şi parfumate. Şi se încheie ziua aceea în sărutări şi 
plăceri mai mari deeît în vis. 

De atunci bătrînul se împrieteni temeinic cu fra-
tele meu şi-şi făcu din el un ora apropiat, de care nu 
se mai despărţea, la cave ţinea cu dragoste mare, şi-i 
da în fiecare zi cîte un dar, mereu mai preţios. Şi 
mîncară, băură şi trăiră aşa în plăceri douăzeci de ani. 

Dar ceea ce era scris trebui să se împlinească. în-
tr-adevăr, după aceşti douăzeci de ani, bătrînul muri 
şi îndată guvernatorul puse mîna pe toate bunurile şi 
le apucă în folosul lui, căci răposatul nu avea moşte-
nitori, iar fratele meu nu-i era nici un fel de rudă, 
Atunci fratele meu, silit să fugă de asuprirea şi de 
gîndurile rele ale guvernatorului, trebui să-şi caute 
scăparea, părăsind Bagdadul, oraşul nostru. 

Sakalik plecă deci din Bagdad şi începu să călăto-
rească, hotărît să străbată deşertul şi să ajungă la 
Mecca, în hagialîc. Dar, într-o zi, caravana la care se 
alăturase a fost atacată de arabi rătăcitori, hoţi de 
drumul mare, musulmani răi, care nu ţin seama de 
învăţăturile Profetului, pacea lui Allah asupra lui! Toţi 
au fost despuiaţi şi luaţi în robie, fratele meu ajun-
gînd pe mîna celui mai crud din aceşti hoţi beduini. 

146 



Acesta 1-a dus în tribul său îndepărtat. In fiecare zi 
îl bătea şi-I supunea la cazne, spunîndu-i: 

-—• Trebuie să fii tare bogat în ţara ta ; răscumpă-
ră-te deci pe bani! Dacă nu, ai să suferi cele mai 
crude cazne şi pînă la urmă am să te ucid cu mîna 
mea ! 

Iar fratele meu se jeluia şi-i spunea printre lacrimi: 
— Pe AUah ! Nu am nimic, o, şeic al arabilor, şi nu 

cunosc nici măcar calea care duce la bogăţie. Sînt 
lipsit de toate, iar acum, ca rob, sînt al tău şi cu totul 
în mîmile tale. Fă cu mine ce vrei! 

Dar beduinul avea în cortul Iui şi soţie, o femeie 
minunată, cu sprîncenele negre şi cu ochii ca noaptea. 
Şi era caldă ca jarul, cînd o strîngeai în braţe. Şi de 
cîte ori soţul ei, beduinul, se îndepărta de cort, ea se 
apropia de fratele meu şi voia să i se dăruiască cu 
tot trupul, rod al deşertului arab. Fratele meu Saka-
lik, însă, spre deosebire de noi ceilalţi, nu era faimos 
în asalturi şi se ferea de beduină, de ruşine să nu fie 
văzut de Allah preaînaltul! Totuşi, într-o zi, beduina 
izbuti să tulbure înrrînarea lui Sakalilc, dîndu-i me-
reu tîrcoale şi aţîţîndu-1 cu mişcările şoldurilor, ale 
sinilor şi ale pîntecelui. Şi fratele meu o luă, se juca 
cu ea aşa cum e obiceiul, şi-o aşeză apoi pe genunchi. 
Şi pe cînd stăteau aşa amîndoi şi-şi dădeau sărutări, 
năvăli deodată beduinul în cort şi văzu totul cu ochii 
lui. Plin de cruzime, beduinul scoase de la brîu un 
cuţit mare că putea reteza dintr-o lovitură capul unei 
cămile. îl apucă pe fratele meu şi începu să-i eiopîr-
ţească buzele cu care păcătuise şi i le înfundă apoi în 
gură. Şi-i striga : 

— Nenorocire ţie, trădător ticălos, care ai izbutit 
să-mi strici nevasta! 

Şi spunînd acestea, asprul beduin îi apucă mădula-
rul cald încă şi i-1 tăie. Apoi îl tîrî pe Salcalik de pi-
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cioare, îl aruncă pe spinarea unei cămile, îl duse pe 
vîrfu] muntelui, unde îl părăsi şi-şi căută de drum. 

Muntele se afla în calea hagiilor, şi, unii din ei, 
fiind din Bagdad, îl recunoscură pe Sakalik, Oală-
dogită, care-i făcea sa rîdă atît de mult eu poznele 
lui. După ce-i dădură să mănmee şi să bea, mă în-
ştiinţară degrabă. 

Atunci, emire al credincioşilor, am alergat să-1 gă-
sesc, l-am luat pe umeri şi l-am adus în Bagdad. I-am 
lecuit rănile şi i-am dat tot cc-i trebuie ea să trăiască 
pînă la, moarte. 

Şi iată, o, conducător al credincioşilor, că sînt 
acum în mîinile tale, grăbindu-mă să-ţi spun pe scurt 
povestea celor şase fraţi ai mei, deşi aş fi putut să 
ţi-o povestesc mult mai pe larg. Dar am căutat să 
ţin seama de răbdarea ta, să-ţi arăt cît de puţin sînt 
înclinat spre flecăreală şi să-ţi dau dovadă că sînt 
nu numai fratele, dar şi tatăl fraţilor mei. Acesta sînt 
eu, care mă numesc El-Samet, Mutul! 

După această povestire, urmă bărbierul către mu-
safiri, califul Montasser Billah a rîs cu poftă şi a 
rostit: 

—• în adevăr, o, Samet, vorbeşti puţin şi nu te 
amesteci în treburile altora, nu eşti curios şi nu ai nă-
ravuri rele ! Dar, ştiu eu ce ştiu şi vreau să părăseşti 
Bagdadul şi să te duci aiurea. Şi asta cît mai în 
grabă ! 

Şi astfel, califul m-a surghiunit pe nedrept şi fără 
să-mi arate din ce pricină mă pedepseşte. 

Atunci, o, stăpînii mei, am tot călătorit din ţară în 
ţară, de la una caldă, la alta rece, pînă am aflat d» 
moartea lui Montasser Billali şi de venirea la domnie 
a califului El-Mostasem. M-am întors atunci în Bag-
dad, dar fraţii mei muriseră cu toţii. Atunci, tînărul 
oare ne-a părăsit în chip atît de necuviincios, m-a 
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chemat să-1 rad pe cap. Şi, împotriva a ceea ee-a po-
vestit el, vă încredinţez, o, stăpîni ai mei, că i-am 
făcut cel mai mare bme şi că, fără de ajutorul ce i 
l-am dat, ai- fi fost ucis din porunca tatălui fetei, ca-
diul. Tot ce a spus despre mine este numai defăimare 
şi tot ce v-a înşirat el, că aş fi curios, că-mi bag nasul 
unde nu-mi fierbe oala, că pălăvrăgesc, că sînt gro-
solan, lipsit de tact şi de gust, este cu totul neadevă-
rat, minciună şi născocire, aşa să ştiţi voi cei de faţă ! 

Aceasta este, o, rege norocit, spuse Şeherezada, po-
vestea în şapte părţi, pe care croitorul din China a 
făeul-o cunoscută regelui. Apoi el adăugă : 

—• Cînd bărbierul El-Samet şi-a încheiat povesti-
rea, noi toţi, musafirii, n-aveam nevoie să mai auzim 
şi altele, ca să ne încredinţăm că acest bărbier uluitor 
era în adevăr cel mai neobişnuit flecar şi că nu se 
află pe întreg pămmtul bărbier care să se fi ameste-
cat, ca el, în treburile altora. Şi eram încredinţaţi, 
fără altă dovală, că tînăral şchiop din Bagdad fusese 
victima pălăvrăgelilor acestui bărbier nesuferit. 
Atunci, deşi povestirile lui ne-au desfătat mult, ne^am 
gîndit să-i dăm totuşi o pedeapsă. L-am apucat, cu 
toate strigătele lui, şi l-am închis, singur-singurel, în-
tr-o odaie întunecoasă plină de şobolani. Iar noi toţi 
ceilalţi ne-am ospătat mai departe şi am băut şi ne-am 
veselit pînă la vremea rugăciunii de seară. Atunci, 
numai, se retrase fiecare, iar eu m-am întors acasă, 
dueîndu-i soţiei mele de-ale gurii. 

Dar, ajungînd acasă, am văzut că soţia îmi întor-
cea spatele şi era tare înciudată ! Şi mi-a spus : 

—• Mă laşi singură toată ziua şi, pe cînd tu petreci 
în plăceri şi veselie, eu trebuie să duc viaţă tristă şi 
de plîns 1 Dacă nu ieşi îndată cu mine, ca să ne plim-
băm eît mai e ziuă, între mine şi tine nu va mai fi 
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decît cadiul, căruia îi voi cere fură zăbavă despăr-
ţenia 1 

Atunci, cum nu-mi plăceau supărările şi certurile 
casnice, ca să am linişte, am ieşit să-mi plimb ne-
vasta, cu toate că eram obosit. Şi am colindat pe 
străzi şi prin grădini pînă la apusul soarelui. 

Pe cînd ne întorceam acasă, am dat din întîmplare 
peste micul cocoşat care ţine de casa ta, o, rege pu-
ternic şi darnic ! Şi cocoşatul, beat mort, dar tare 
vesel, spunea cuvinte de haz celor eare-1 înconjurau, 
şi rostea aceste versuri : 

Strălucitoare-i cupa şi-atU de străvezie. 
Şi vinul cste-atît de zglobiu si purpuriu. 
Că mintea-mi sa'aleagă acuma nu mai ştie... 
Căci cupa-i ca şi r/mul zglobiu şi purpuriu, 
Şi vinu-i ca şi cupa-n culoare, străvezie. 

Apoi micul cocoşat se oprea, fie ca să le arunce 
celor de faţă vreo glumă înveselitoare, fie ca să dan-
seze în sunetele micii lui dairele. Am socotit, eu şi 
soţia mea, că acest cocoşat ne-ar putea fi un plăcut 
tovarăş şi l-am poftit să împartă cu noi masa. Şi am 
ospătat împreună, şi a rămas şi soţia mea cu noi, căci 
nu-1 socotea om întreg pe cocoşat; altfel n-ar fi stat 
să mănînce, de faţă cu un străin. 

Şi i-a venit în gînd soţiei mele să glumească eu 
cocoşatul şi să-i înfunde în gură bucata de peşte cu 
care s-a înăbuşit. 

Atunci, o, rege puternic, l-am luat pe cocoşat şi 
l-am dus în casa doftorului iudeu, care-i aici cu noi. 
Iar doftorul iudeu, la rîndul lui, 1-a aruncat în casa 
furnizorului, care apoi a lăsat pe misitul creştin să se 
descurce cum o şti. 

Aceasta este, o, rege darnic, cea mai neobişnuită 
povestire clin cele auzite de tine astăzi. Neîndoielnic, 
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povestea bărbierului şi a Fraţilor lui este mult mai 
surprinzătoare şi mai plăcută decît cea a cocoşatului ! 

Cînd croitorul şi-a încheiat povestirea, regele Chi-
nei a spus : 

- într-adevăr, trebuie să recunosc, croitoriile, că 
povestirea ta este foarte interesantă şi poate mai îm-
bolditoare decît păţania bietului meu cocoşat 1 Dar 
acel bărbier uluitor, unde se află ? Vreau să-1 văd şi 
să-1 aud înainte de-a hotărî în privinţa voastră, cei 
patru ! Apoi ne vom îngriji să-1 înmormîntăm pe co-
coşat, care a murit încă de ieri. Şi-i vom ridica un 
mormînt trumos, căci m-a înveselit mult pe cînd era 
viu, şi chiar după moarte mi-a fost un prilej de plă-
cere, auzind povestea tânărului şchiop şi a bărbierului, 
tu cei şase fraţi ai lui, şi încă trei poveşti pe deasupra ! 

La aceste cuvinte, regele a poruncit şambelanilor 
să plece cu croitorul în căutarea bărbierului. Şi, im 
ceas mai tîrziu, croitorul şi şambelanii l-au scos pe 
bărbier din odaia întunecoasă şi l-au adus la palat, 
dinaiutea regelui. 

Regele î-a cercetat pe bărbier şi a găsit că era un 
bătrîn şeic de cel puţin nouăzeci de ani, cu faţa tare 
zbîrcită, eu barba şi sprîncenele tare albe, cu ure-
chile clăpăuge şi găurite, cu nasul de-o lungime ui-
mitoare şi cu o ţinută trufaşă şi dispreţuitoare. Cînd 
1-a văzut, regele Chinei a izbucnit în hohote de rîs şi 
i-a spus : 

—• Tătucule, am aflat că ştii să povesteşti isprăvi 
minunate şi pline de ciudăţenii. Aş vrea să ascult şi 
eu din ceea ce ştii tu. 

Bărbierul i-a răspuns : 
— O, rege al vremilor, nu te-au înşelat cînd ţi-au 

vorbit despre însuşirile mele ! Dar, înainte de toate, 
aş vrea să ştiu ce este cu toţi cei strînşi aici, cu acest 
misit creştin, cu acest iudeu, cu acest musulman şi 
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cu acel cocoşat mort, de acolo. Ce înseamnă această 
întrunire ciudată ? 

Regele Chinei ti rîs mult şi i-a răspuns : 
—• De ce mă întrebi despre nişte oameni pe care 

nu-i cunoşti ? 
Bărbierul a spus : 
— întreb numai ca să-i dovedesc regelui meu că 

nu-s un flecar care se amestecă în treburile altora, 
că nu mă vîr niciodată în ce nu mă priveşte şi sînt 
cu totul nevinovat de bîrfelile care se înşiră pe so-
coteala mea, că adică aş fi un palavragiu neobişnuit 
şi toate celalalte. Să ştii că sînt vrednic de porecla do 
Mutul, pe care-o am. Cum spune şi poetul : 

De cercetezi, cînd ochii tăi 
Văd. omul ce poreclă are, 
Să ştii că înţelesul ei 
îndată limpede-ţi apare... 

Regele gră i : 
— Tare îmi place acest bărbier. Vreau să audă şi 

el povestea cocoşatului, apoi pe a creştinului, pe a iu-
deului, pe a furnizorului şi pe a croitorului! 

Şi regele i-a povestit bărbierului toate aceste întîm-
plări, fără să lase nimic la o parte. 

Cînd a auzit aceste povestiri şi pricina morţii co-
coşatului, bărbierul a dat foarte grav din cap şi a 
spus : 

—• Pe Allali! Iată ceva uimitor şi care mă mişcă 
tare mult! Ei, voi de colo daţi la o parte pînza care-1 
acopere pe cocoşatul mort, să-1 văd şi eu ! 

Şi îndată bărbierul s-a apropiat, s-a aşezat jos, a 
luat capul cocoşatului pe genunchi şi i-a privit cu bă-
gare de seamă chipul. Deodată a izbucnit în nişte 
hohote de rîs, că s-a răsturnat pe spate. Şi a spus : 

— într-adevăr, fiecare moarte îşi are pricina e i ! 
Dar pricina morţii acestui cocoşat este cea mai uimi-
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toare dintre cele mai uimitoare I E vrednică să fie 
înscrisă eu litere de aur în analele domniei, ca învăţă-
tură pentru vremea viitoare ! 

Regele, auzind vorbele bărbierului, s-a arătat cît 
se poate de uimit şi i-a spus : 

—• O, bărbierule, Mutulc, lămureşte-ne înţelesul 
vorbelor tale ! 

Iar acela a răspuns : 
— O, rege, pe îndurarea şi binefacerile tale, să 

ştii că acest cocoşat încă nu şi-a dat sufletul 1 Şi ai 
s-o vezi îndată ! 

Bărbierul a scos de la brîu o sticluţă cu o alifie, cu 
care a uns gîtul cocoşatului, apoi i 1-a învelit eu o 

1 fîşie de lînă şi a aşteptat să se umezească. Pe urmă a 
mai scos de la brîu nişte cleşti de fier lungi, le-a vîrît 
în gîtlejul cocoşatului, le-a răsucit încoace şi încolo şi 
le-a scos îndată cu o bucată de peşte care avea un 
spin în vîrf — pricina înăbuşirii cocoşatului! Chiar 
din acel moment cocoşatul a început să strănute cu 
putere, a deschis ochii, şi, venindu-şi cu totul în sim-
ţire, şi-a mîngîiat faţa cu mîinile şi a sărit în picioare 
strigînd : 

— Allah, Allah ! Mahomed este trimisul lui Allah ! 
Cu el să fie rugăciunea şi mîntuirea lui Allah ! 

Văzînd asta, cei de faţă s-au mirat nespus şi şi-au 
arătat admiraţia pentru bărbier. După aceea, regele şi 
toţi ceilalţi au izbucnit în hohote de rîs, mtîndu-se la 
mutra cocoşatului. Şi regele a grăit: 

— Pe Allah, ce întîmplare minunată 1 In viaţa mea 
n-am pomenit ceva mai ciudat şi mai neobişnuit 1 
Apoi a adăugat: O, voi, toţi musulmanii aflaţi de 
faţă, aţi mai văzut oare vreun om care să moară şi 
apoi să învie ? Şi dacă, prin bunăvoinţa lui Allah, 
n-am fi avut aici pe bărbier, pe şeicul El-Samet, asta 
ar fi fost cea din urmă zi a cocoşat';Iiii. Numai ştiinţei 
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şi vredniciei acestui bărbier minunat şi plin de pri-
cepere îi datorăm scăparea cocoţatului nostru î 

Şi toţi cei de faţă au răspuns : 
— Da, desigur, o, rege ! Această întîmplare este 

minunăţia minunăţiilor şi minunea minunilor ! 
Atunci regele Chinei, vesel, a poruncit să se aştearnă 

de îndată, în scris, cu slove ele aur, povestea cocoşa-
tului şi a bărbierului, ca să se păstreze în analele 
domniei ; ceea ce s-a făcut chiar pe loc. Apoi a dă-
ruit cîte o haină de onoare fiecărui împricinat, dofto-
rului iudeu, misitului creştin, furnizorului şi croito-
rului şi i-a oprit pe toţi patru iîngă persoana sa, în 
slujba palatului, şi i-a împăcat cu cocoşatul. Şi i-a 
făcut daruri minunate şi cocoşatului, pe care 1-a cople-
şit cu bogăţii, 1-a numit în slujbe înalte şi şi-a făcut 
din el tovarăş de masă şi de băutură. Bărbierul s-a 
bucurat de atenţii deosebite. A fost îmbrăcat cu o 
bogată haină de onoare, a căpătat un astrolabiu de 
aur, unelte de aur, foarfeci şi brice încrustate cu măr-
găritare şi pietre preţioase ; a fost numit bărbier şi 
coafor al regelui şi al regatului şi a ajuns tovarăşul 
apropiat al regelui. 

Şi au trăit mai departe o viaţă de plăceri şi de bel-
şug, pînă ce le-a pus capăt fericirii răpitoarea a tot ce 
e bucurie, despărţitoarea a tot ce e prietenie, Moartea. 

— Dar, spuse Şeherezada către regele Şahriar, sultan a] 
insulelor Indiei şi ale Chinei, să nu crezi că istoria asia este 
mai minunata decât aceea po care vreau să ţi-o spun despre 
Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis ! 

Şi sultanul Şahriar a strigat : 
— Care Anis Al-Djalis ? 
Iar Şeherezada începu. 



POVESTEA DULCEI PRIETENE, 
ANIS AL-DJALIS, ŞI A LUI ALI-NUR 

O, mărite rege, a fost odată pe tronul din Bassra 
un sultan tributar al mai-marelui său. califul Harun 
Al-Raşid. Se numea Mahomed Ibn-Soliman El-Zeini. 
El îi iubea pe cei sărmani şi pe cerşetori., avea milă 
de supuşii lui nenorociţi şi-şi împărţea averea celor 
care credeau în profetul Mahomed, fie cu el rugăciu-
nea şi pacea lui Allah ! Şi era vrednic de ceea ce 
spune poetul despre virtuţile şi vitejiile lui, în oda 
care începe cu strofa : 

Condei ajunse-a-i fi al lăncii fier 
Şi inima vrăjmaşă foaie 
De scris, ce-o smulge în bătaie... 
Cerneală — stngele celor ce pier ! 

Avea doi viziri: unul se numea El-Mohin Ben-
Saui, iar celălalt El-Fadl Ben-Khakan. Dar trebuie să 
ştim că El-Fadl Ben-Khakan era omul cel mai mări-
nimos al vremii, cu o fire tare plăcută, cu purtări în-
cîntătoare, cu însuşiri care-1 făceau iubit de toate 
inimile şi respectat de oamenii înţelepţi şi învăţaţi 
care veneau să stea de vorbă cu el şi să-i ceară păre-
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rea în treburile cele mai grele ; şi toţi locuitorii rega-
tului, pmă la unul, îi doreau viaţă lungă şi belşug, 
căci făcea numai bine şi se înfrîna de la orice ne-
dreptate sau rău. Cel de-al doilea vizir, numitul Ben-
Saui, era cu totul deosebit: îşi ura semenii, îl dez-
gusta binele, se gîndea numai la rău, aşa că un poet 
care 1-a cunoscut, a putut să spună de e l : 

Da, l-am văzut şi-ndată m-am strîns, pornind la fugă, 
De-apropierea celui ce-i mîr.şăvm slugă. 
Dar şi pulpana hainei am ridicat-o pîn' să-şi 
Alăture făptura-i — chiar murdăria însăşi! 
Şi am aflat scăpare dînd calului meu goană, 
Ferind cît mai în pripă spurcata lighioană! 

Dar pentru fiecare dintre aceşti viziri atît de deo-
sebiţi se potriveşte ceea ce spune alt poet : 

Te bucură să fii alături de-un om nobil, 
Căci suflet nobil, fiu de nobil, totdeauna., 
Vedea-vei că născut e dmtr-un tată nobil. 

Fereşte însă-atingerea de omul josnic, 
Căci suflet josnic, de neam josnic, totdeauna, 
Vedea-vei că născut e dintr-un tată josnic. 

De altfel, oamenii îl urau şi le era tot atîta scîrbă 
de vizirul Ben-Saui, pe cîtă dragoste simţeau şi aple-
care faţă de Fadledin. De aceea, vizirul Ben-Saui 
nutrea duşmănie bunului vizir Fadledin şi nu pierdea 
nici un prilej să-1 micşoreze în ochii regelui. 

într-o zi, regele din Bassra, Mahomed Ibn-Soliman 
El-Zeini, stătea pe tronul ţării, în sala de judecată, 
înconjurat de toţi emirii, fruntaşii cetăţii şi mai-marii 
de la curte. Chiar în acea zi se aflase de sosirea la 
Bassra, în piaţa robilor, a unei noi cete de robi tineri 
din toate ţările. Regele se întoarse spre vizirul Fad-
ledin şi-i vorbi: 
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— Vreau să-mi găseşti o roabă tînără, care să nu 
aibă seamăn pe lume : desăvîrşită ca frumuseţe, ne-
întrecută în însuşirile ei şi cu cea mai blîndă fire. 

Auzind cuvintele adresate lui Fadledin, vizirul 
Saui, invidios că regele avea mai multă încredere în 
potrivnicul său, şi voind să-1 descurajeze pe rege, 
strigă : 

— Dar, înehipuindu-ne eă s-ar putea găsi *o astfel 
de femeie, ar trebui să dai pe ea un preţ: de cel puţin 
zece mii de dinari de aur I 

Atunci regele, şi mai aţîţat de greutatea încercării, 
îl chemă îndată pe vistier şi-i spuse : 

— Ia zece mii de dinari de aur şi du-i acasă vizi-
rului meu Fadledin ! 

Vistierul se grăbi să îndeplinească porunca. Tn 
aceeaşi clipă, vizirul Fadledin ieşi din palat ca să 
ducă la îndeplinire dorinţa regelui. 

Vizirul Fadledin plecă îndată în piaţa robilor, dar 
nu găsi nimic care să se apropie cît de cît de condi-
ţiile hotărîte pentru cumpărare. Atunci îi chemă pe 
toţi samsarii care se îndeletniceau în piaţă cu cum-
părarea şi vînzarea robilor albi şi negri şi le dădu în 
grijă să facă toate cercetările pentru a afla o roabă tî-
nără, aşa cum o voia regele, şi le spuse : 

— De cîte ori o roabă ajunge în piaţă la preţul 
de cel puţin o mie de dinari de aur, să mă înştiinţaţi 
numaidecât, ca să văd dacă este potrivită ! 

Şi, într-adevăr, de atunci nu trecea zi fără ca doi 
sau trei misiţi să nu vină şi să nu propună vizirului o 
roabă tînără, şi de fiecare dată şi roaba, şi samsarii] 
se înapoiau fără să se încheie tîrgul. Văzu, astfel, 
timp de o lună, mai mult de o mie de fete, unele mai 
frumoase decît altele şi în stare să învioreze o mie 
de babalîci neputincioşi. Dar nu se putea hotărî pen-
tru nici una din ele. 
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lată însă că într-o zi, tocmai cînd se pregătea să 
încalece şi să se ducă la rege, ca să-1 roage să mai 
aştepte cîtva timp pînă îndeplineşte însărcinarea ce 
i-o, dase, vizirul Fadledin văzu apropiindu-se cu 
grabă un misit, pe care-1 cunoştea şi care, ţinîndii-i 
scara şeii, îl salută cu respect şi rosti aceste versuri 
în cinstea lui : 

Ridici temeinic casa durată de străbuni 
Şi faci să se înalţe mereu faima domniei... 
Măreţ vizir, victorii fă/ ele răgaz aduni! 

Prin binefaceri, daruri, la cei spre-al morţii somn 
Tu viaţă dai, şi celor ce pradă sînt urgiei... 
Iar faptele-ţi primite-s de-Allali a-toate-domn ! 

După aceste versuri, misitul îi spuse vizirului : 
— O, nobile Ben-Khakan, gloriosule Fadledin, te 

vestesc că roaba a cărei descriere ai avut bunătatea 
.să mi-o faci este de faţă şi poţi hotărî în privinţa e i ! 

Atunci vizirul îi porunci misitului: 
— Adu-mi-o repede la palat, ca s-o văd ! 
Şi vizirul intră în palat, în aşteptarea roabei. O 

oră după aceea, rmisitul se întoarse ţinînd de mînă 
roaba. Ca s-o descriu, aş spune numai că era o fetiş-
cană zveltă şi înaltă, cu sînii drepţi şi biruitori, cu 
pleoapele brnne, cu oohii ca noaptea, cu obrajii 
plini şi netezi, cu bărbia mică şi surîzătoare şi avînd 
o umbră de gropiţă, cu şoldurile tari şi bogate, cu mij-
locul ca al unei albine, dar cu crupa grea şi minunată. 
Ea intră, înveşmîntată în stofe rare şi alese. Dar ui-
tam să-ţi spun, o, rege, că gura ©i era © floare, buzele 
mai roşii ca nuca tămîioasă cînd e proaspătă, iar tru-
pul întreg mai delicat şi mai mlădios decît creanga 
lînără de salcie. Glasul ei era mai melodios decît su-
surul adierii şi mai plăcut decît boarea care trece în-



miresmală printre florile grădinii. Era întru totul 
vrednică de stihurile unui poet care-a descris-o : 

I-i pielea ca mătasea şi mult mai dulce încă, 
Şi vorba-i curge — apă cu lin ocol — curată 
Ca lacrima, şi-mparte în jur odihnă-adîncă... 

Şi ochii ei! Cînd spuse Allah : „Să fiţi!" Pe dată 
Au fost, ca o minune pe chipul de femeie. 
Dar cînd cu ei priveşte, atîta te îmbată 

Şi tulbur dă, cum vinul n-ajunge-n veci să deie. 
Ah, s-o iubeşti, în noapte visînd cu ochii strajă l 
Mi-i trupul foc năprasnic şi mintea o scînteie ! 

Inele de păr negru prind gîndu-nii ca o mreajă, 
Şi fruntea ei îmi pare o lucie-auroră, 
Ce raze-n jur răsfiră dînd lumii chip de vrajă... 

Luceafăr de lumină-i, vestind a zilei oră... 

De aceea, îndată ce se împlini ca o floare, o nu-
miră Anis Al-Djalis, Dulcea Prietenă. 

Vizirul, văzînd-o, fu cu totul uluit şi-1 întrebă pe 
misit: 

—- Care-i preţul acestei roabe ? 
El răspunse : 
— Mie, stăpînul ei îmi cere zece mii de dinari, şi 

m-am învoit la acest preţ cu el, socotindu-1 potrivit, 
şi stăpînul mi-a jurat că e în pierdere, avînd în ve-
dere multe lucruri pe care mi îe-a înşirat şi pe care 
aş vrea să le auzi chiar din gura lui, o, vizire ! 

Vizirul îi răspunse : 
— Ei bine, adu-mi-1 repede pe stăpînul e i ! 
De îndată misitul zbură în căutarea stăpînului şi se 

întoarse cu el în faţa vizirului. Acesta văzu că stăpî-
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nul minunatei fete era un persan tare în vîrstă, care 
ajunsese numai piele şi oase. Aşa cum spune poetul: 

Adusu-mi-au ursita şi timpul cărunteţe 
Şi-mi tremură, ah, capul, şi trupul mi se fringe... 
Şi asprei vremi potrivnici nu-i chip să se sumeţe... 

Ce drept eram altdată ! în mers, priveam hi soare ! 
Căzut din înălţime, simt ţărna cum mă strînge, 
Mi-e parte numai boala, iubita — nemişcare... 

El îi ură pace vizirului, iar acesta-i spuse : 
— Aşadar ne-am înţeles, te învoieşti să mi-o vinzi 

pe această roabă cu zece mii de dinari de aur ? De 
altfel, ea nu e pentru mine, ci hărăzită regelui I 

fiulrînul răspunse : 
— Dacă e hărăzită regelui, cred că ar fi mai bine 

să i-o dăruiesc, fără să iau vreun ban pe ea. Dar, o, 
vizire mărinimos, fiindcă mă întrebi, e de datoria 
mea să-ţi răspund. Şi îţi voi spune că aceşti zece mii 
de dinari de aur mă despăgubesc doar de preţul pui-
lor eu care am hrănit-o de cînd era mică, de hainele 
de preţ cu care am îmbrăcat-o mereu şi de cheltuie-
lile pe care le-am făcut pentru instruirea ei. Căci i-am 
adus mulţi dascăli, fără să ţin socoteală; şi ea a învă-
ţat scrierea frumoasă, regulile limbii arabe şi ale 
limbii persane, gramatica şi sintaxa, comentariile 
cărţii sfinte, regulile dreptului divin şi originile lor, 
jurisprudenţa, morala şi filozofia, geometria, medi-
cina, cadastrul, dar seînteiază îndeosebi în arta ver-
surilor, în cîntarea din instrumentele cele mai deose-
bite, în eîntecul din gură şi în dans ; în sfîrşit, a citit 
toate cărţile poeţilor şi ale istoricilor. Şi toate acestea 
au făcut-o să aibă un caracter şi o bună purtare încă 
mai de admirat: de aceea i-am dat numele de Anis 
Al-Djalis, Dulcea Prietenă. 

Vizirul gră i : 

160 



— Desigur că ai dreptate. Dar nu pot da pe ea 
mai mult de zece mii de dinari de aur. De altfel, am 
să-i oîntăresc şi-ţi dau înscrisul imediat. 

într-adevăr, vizirul Fadledin cîntări zece mii de 
dinari de aur în faţa bătrmuîui persan şi acesta-i luă. 
Dar înainte de-a pleca, bătrînul înainta şi-i spuse 
vizirului : 

— Cer îngăduinţă stăpînului nostru, vizirul, să-i 
dau un sfat! 

Fadledin răspunse : 
— Da. Vorbeşte ! 
Bătrînul rosti aceste cuvinte : 
— îl sfătuiesc pe stăpînul nostru, vizirul, să n-o 

ducă pe Anis Al-Djalis, Dulcea Prietenă, de îndată 
la regele nostru Maliomed Ibn-Soliman El-Zeini, de-
oarece ea abia astăzi a sosit din călătorie şi. oboseala, 
schimbarea de climă şi de apă au istovit-o întrucîtva. 
Ar fi mai bine, şi pentru tine şi pentru ea, s-o ţii, în 
palatul tău încă vreo zece zile. Astfel se va odihni şi 
va spori în frumuseţe, va face o baie la hammam 
şî-şi va schimba veşmintele. Numai atunci s-o înfă-
ţişezi sultanului, şi asta îţi va aduce mai multă cinste 
şi preţuire în ochii lui ! 

Vizirul, găsind că bătrînul îi dăduse un sfat bun, îl 
ascultă. Şi o duse pe Anis Al-Djalis în palatul lui, 
unde-i pregăti o odaie anume în care să se odih-
nească. 

Dar vizirul Fadledin Ben-Khakan avea un fecior 
de o frumuseţe uimitoare, ea luna cînd răsare. Faţa 
lui era de-o albeaţă minunată, obrajii rumeni, semă-
naţi cu un puf proaspăt şi mătăsos, iar pe unul din-
tre ei avea o aluniţă ca o picătură de cliihlimbar 
cenuşiu. 

Tînărul, care se numea Ali-Nur, încă nu ştia nimic 
de cumpărarea fetei. De altfel, vizirul îi pusese în 
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"vedere Dulcei Prietene, înainte de orice, să nu uite 
sfaturile pe care i le dase. Şi într-adevăr, îi spusese : 

— Să ştii, copilă dragă, că te-am cumpărat pentru 
stăpînul nostru, regele Maliomed Ibn-Soliman El-
Zeini, ca să-i fii prima favorită. De aceea, trebuie să 
te păzeşti bine, să te fereşti cu grijă de toate prileju-
rile care ar putea să-ţi aducă defăimare ţie şi să mă 
facă de rîs pe mine. Trebuie să-ţi spun că am un fe-
cior niţeii cam ştrengar, dar tare frumos ! Nu e fată 
din mahala care să nu i se fi dat lui de bunăvoie şi 
el să nu-i ii cules floarea. Aşadar, ia bine seama, le-
reşte-te să-1 întîlneşti, să-i auzi măcar glasul, să-ţi 
arăţi chipul descoperit : atunci ai fi neîndoielnic 
pierdută ! 

Şi Anis Al-Djalis, Dulcea Prietenă, îi răspunse 
viziriului : 

— Aud şi mă supun ! 
Vizirul, sigur în privinţa ei, o părăsi şi se duse la 

treburile lui. 
Dar, prin voinţa scrisă a lui Allah, lucrurile luară 

altă cale clecît cea dorită de bunul vizir. Cîteva zile 
mai tîrziu, tînăra fată se duse la hammamul aflat chiar 
în palatul vizirului, unde micile roabe îşi puseră toată 
iscusinţa ca să-i facă cea mai bună baie care se 
putea închipui. După ce-i spălară trupul şi părul, 
o masară şi o frecară, îi scoaseră perii, cu alifie de 
zahăr ars, îi turnară în păr o apă înmiresmată cu 
mosc, îi dădură cu roşu unghiile degetelor de la mîini 
şi de la picioare, îi alungiră cu creionul negru genele 
şi sprîncenele, îi arseră în cupe tămîie şi chihlimbar 
cenuşiu, parfumîndu-i, astfel, uşor, toată pielea. îi în-
veliră apoi trupul cu un cearşaf, care mirosea a flori 
de portocal şi de trandafir, îi adunară părul într-o 
plasă întinsă, caldă, şi o călăuziră afară din hammain, 
în cămările hărăzite ei, unde femeia vizirului, mama 
frumosului Ali-Nur. o aştepta ca să-i spună urările 
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obişnuite la ieşirea din baie. Văzînd-o pe soţia viziru-
lui, Dulcea Prietenă înainta şi-i sărută mîna. Şi soţia 
vizirului, sărutmd-o pe amîndoi obrajii, îi spuse : 

— Copila imea, să te simţi bine şi să te bucuri de 
toate plăcerile după această baie ! Ce frumoasă eşti 
acum, ce strălucitoare şi parfumată ! Tu ne luminezi 
casa, eare, de cînd ai venit, nu mai are nevoie de 
făclii! 

Tânăra, tare mişcată, duse mîna la inimă, apoi la 
buze şi la frunte şi, înolinînd capul, răspunse : 

— Cît îţi mulţămesc, stăpîna mea şi mamă 1 Să-ţi 
hărăzească Allah toate darurile, toate bucuriile, şi aici 
pe pămînt, şi în ra i ! într-adevăr, baia a fost minu-
nată, şi-mi pare rău de un singur lucru : că nu am 
fost acolo împreună cu tine ! 

Mama lui Ali-Nur porunci să i se aducă fetei şer-
beturi şi prăjituri, îi ură sănătate şi poftă bună şi se 
gîndi să meargă şi ea să facă o baie la hammam. 

Dar înainte de a se duce la hammam, soţia viziru-
lui, nevoind s-o lase singură pe Anis Al-Djalis, din 
teamă şi din prevedere, porunci să rămînă cu ea două 
roabe micuţe, ca să păzească uşa încăperii. Şi le 
spuse: 

— Sub nici un motiv să nu lăsaţi pe nimeni să 
intre aici, la Dulcea Prietenă, care-i goală şi poale 
răci \m 

Iar cele două roabe micuţe îi răspunseră cu respect : 
— Auzim şi ne supunem ! 
Atunci mama lui Ali-Nur, înconjurată de femeile 

aflate în slujba ei, se duse la hammam, după ce-o mai 
îmbrăţişa o dată pe tînăra care-i ură baie cît mai 
plăcută. 

Dar, între timp, tînărul Ali-Nur intră în casă, o 
căută pe mamă-sa, ca să-i sărute mîna, cum făcea în 
fiecare zi, şi nu o găsi. Trecu atunci din odaie în 
odaie, pînă ajunse la uşa încăperilor hotărîte pentru 
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Dulcea Prietenă. Le văzu pe cele două roabe micuţe 
care păzeau uşa şi e-are-i suriseră, atît era de frumos, 
şi-1 iubeau în taină. Uimit să vadă uşa păzită, le 
întrebă : 

— Mania este aici ? 
Ele, încercând să-1 împingă îndărăt cu minutele 

lor, îi răspunseră : 
— Nu e aici! E la hammam, la hammam ! Nu e 

aici! E la hammam, la hammam ! E la hammarn, o, 
stăpîne Ali-Nur ! 

El le întrebă iar : 
— Atunci ce faceţi aici, mieluşelelor ? Daţi-vă la 

o parte, ca să intru şi să mă odihnesc I 
Ele răspunseră : 
— Nu intra, Ali-Nur, nu intra ! înăuntru e numai 

stăpîna noastră, Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis ! 
Ali-Nur strigă : 
— Care Anis Al-Djalis ? 
Micuţele roabe grăiră : 
— Frumoasa Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, pe 

care tatăl tău, stăpînul nostru, vizirul Fadledin, a 
cumpăralt-o cu zece mii de dinari pentru sultanul El-
Zeini! A venit de la hammam, e goală şi are pe ea 
numai cearşaful de baie. Nu intra ! Nu intra, Ali-Nur, 
căci ar răci, iar stăpîna ne-ar bate ! Nu intra, o, 
Ali-Nur ! 

In acest timp, tînăr a, auzindu-le dinlăuntrul apar-
tamentului, gîndea în sine : „Pe Allah ! Cum o fi ară-
tînd acest Ali-Nur, ale cărui isprăvi mi le-a povestit 
tatăl lui ? Cum o fi arătînd acest tînăr, care n-a lăsat 
în tot cartierul nici o fată neatinsă, nici o femeie ne-
împresurată ? Pe viaţa mea, aş vrea să-1 văd !" 

Şi, nemaistăpînindu-«e, <se ridică în picioare, şi, cu 
pielea mirosind încă a miresme din hammam, proas-
pătă şi cu porii deschişi spre viaţă, înainta spre uşă, 
o întredeschise uşor şi privi. Şi îl văzu. Era acest Ali-
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Nur ca luna cînd e plină. Şi numai după această pri-
vire dintîi, Dulcea Prietenă se simţi zguduită de emo-
ţie şi toată carnea ei se înfiora. Dar şi Ali-Nur 
avusese timp să arunce prin uşa întredeschisă o re-
pede privire, care-i dezvălui toată frumuseţea tine-
rei fete. 

Atunci Ali-Nur, aprins de dorinţă, strigă atît de 
tare la cele două roabe şi le scutură atît de puternic, 
încît ele se smulseră pfmgînd din mîinile lu i ; se 
opriră abia în a doua odaie, care avea uşa deschisă, 
şi priviră de departe spre uşa încăperii, pe care Ali-
Nur, după ce intră la tînără, nici nu se îngriji s-o în-
chidă după el. Şi astfel roabele văzură tot ce se pe-
trecu acolo. 

într-adevăr, Ali-Nur intră, înainta spre tînăra care 
se aruncase înspăimîntată pe divan şi, tremurînd, cu 
ochii mari deschişi, aştepta în toată via ei goliciune. 
Ali-Nur duse mîna .la inimă, se înclină în faţa Dulcei 
Prietene şi-i grăi cu vorbe calde : 

— Dulce Prietenă, Arris Al-Djalis, pe tine te-a cum-
părat tatăl meu cu zece mii de dinari de aur ! Dar 
te-au aşezat pe celălalt taler ca să-ţi cunoască va-
loarea ? O, Dulce Prietenă, eşti mai frumoasă deeît 
aurul topit, şi părul tău cade mai bogat decît coama 
leoaicei din deşert, iar gîtul tău gol este mai dulce 
şi mai proaspăt decît spuma rîului! 

Ea îl răspunse : 
—• Ali-Nur, tu apari în ochii mei speriaţi mai gro-

zav decît leul deşertului; cărnii mele, care te do-
reşte, îi pari mai puternic decît leopardul, şi buzelor 
mele, care pălesc, mai ucigător decît asprul paloş ! 
Ali-Nur, tu eşti sultanul meu f A ta voi fi ! Apropie-te î 

Şi Ali-Nur, îmbătat de aceste cuvinte,. înainta şi se 
aruncă pe divan, lingă Dulcea Prietenă. Şi perechea 
se înlănţui. Şi cele două roabe micuţe, de lîngă uşă, 
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rămaseră uimite. Căci ele vedeau ceva ciudat, ce nu 
înţelegeau. 

Cuprinse de groază, cele două roabe o luară Iu 
fugă, strigînd, şi alergară să se adăpostească în ham-
niam, lîngă marna lui Ali-Nur, care tocmai ieşea din 
baie. Şi ea le întrebă pe cele două roabe : 

—• Da ce strigaţi aşa, de ce plîngeţi şi alergaţi, 
micuţelor ? 

Ele răspunseră : 
— O, stăpîna noastră ! O, stăpîna noastră ! 
Ea adăugă : 
— Nenorocire ! Dar ce este, păcătoaselor ? 
Plîngînd şi mai tare, micuţele povestiră : 
— O, stăpîna, tînărul nostru stăpîn Ali-Nur ne-a 

lovit şi ne-a alungat ! Apoi a pătruns la stăpîna noastră, 
Dulcea Prietenă, Anis Al-Djaîis, şi-a acoperit-o cu să-
rutări, dar şi ea pis e l ! Şi nu ştim ce i-a mai făcut, 
căci ea suspina tare. Şi asta ne-a îngrozit ! 

Auzind aşa, femeia vizirului, cu toate că era în-
călţată numai ou galenţii de lemn pentru baie, şi cu 
toată vîrsta ei, o luă la lugă, urmată de toate femeile, 
şi intră în încăperile tinerei, tocmai cînd Ali-Nur se 
bucurase îndeajuns de floarea ei, şi, auzind strigătele 
micuţelor roabe, o luă repede din loe. 

Atunci, soţia vizirului, galbenă la faţă, înainta spre 
Dulcea Prietenă şi o întrebă : 

— Dar ce s-a întîmplat ? 
Ea îi răspunse cu vorbele pe care ştrengarul de 

Ali-Nur o învăţase să le spună mamei sale, dacă avea 
s-o întrebe : 

— O, stăpîna, pe cînd mă odihneam după baie, 
culcată aici, pe divan, a intrat un tîuăr pe care nu 
l-am mai văzut niciodată. Şi era tare frumos, stăpîna, 
şi îţi semăna leit la sprîncene şi la •ochi ! Şi m-a în-
trebat : „Tu eşti Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis. 
cumpărată de tatăl meu eu zece mii de dinari ?" î'-ani 
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răspuns : „Da, eu sînt aceea pe care vizirul a cum-
părat-o cu zece mii de dinari ! Dar îi sînt hărăzită 
sultanului Mahomed Ibn-Soliman El-Zeini!" Atunci 
el îmi spuse rîzînd : „Ba nu, Anis Al-Djalis, poate că 
tata o fi avut mai înainte acest gînd ; şi I-a schimbat 
însă şi mi te-a dăruit mie în întregime !" Şi cum eu, 
stăpînă, nu sînt decît o roabă supusă încă din copi-
lărie, l-am ascultat! De altfel, cred că bine am făcut! 
Ah, vreau să fiu mai degrabă roaba fiului tău, Ali-
Nur, o, Stăpînă, decît soţia legiuită a califului însuşi, 
care domneşte în Bagdad ! 

Dar mania lui Ali-Nur strigă : 
— Ah, copilă, ce nenorocire pe capul nostru al tu-

turor 1 Ali-Nur, fiul meu, e un mare ticălos, te-a în-
şelat ! Dar, spune-mi, ţi-a făcut ceva ? 

Tînăra răspunse : 
— Mani lăsat în voia lui şi el m-a înlănţuit de 

trei ori. 
La aceste cuvinte, mama lui Ali-Nur strigă iar : 
— Ah, copilă, acest ştrengar te-a stricat! 
Şi începu să plîngă şi să-şi lovească faţa cu mîi-

nile, şi roabele de asemenea începură să plîngă
şi să urle : 

•— Oh, ce nenorocire ! Oh, ce nenorocire ! 
De fapt, ceea ce le îngrozea pe mama lui Ali-Nur 

şi pe femeile din slujba ei, era teama de tatăl Iui Ali-
Nur. Vizirul, deşi bun de felul lui şi mărinimos, n-ar 
fi putut trece cu vederea o asemenea nebunie tine-
rească, mai cu seamă că era în cauză chiar regele, 
şi, prin aceasta, însăşi onoarea şi situaţia sa. în mînia 
lui, vizirul ar fi putut chiar să-T ucidă cu mîna sa pe 
Ali-Nur, tînărul pe care acele femei îl şi plîngeau ca 
pe un om pierdut pentru sentimentele şi dragostea lor. 

De altfel, între timp, vizirul Fadledin Ben-Khakan 
intră si le văzu plînse şi nemîngîiate. Şi întrebă : 

Dar ce s-a întîmplat ? 
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Mama lui Ali-Nur îşi şterse ochii, îşi suflă nasul 
şi gră i : 

— O, tată al lui Ali-Nur, jură-mi mai întîi pe 
viaţa Profetului nostru — rugăciunea şi pacea lui 
Allah cu e l ! — că te vei arăta iertător faţă de cele 
ce-ţi voi spune. Altfel, mai bine mor, decît să 
vorbesc ! 

Vizirul jură, şi soţia îi povesti aşa-zisa înşelăciune 
a lui Ali-Nur şi nenorocirea de ne'lecuit întîmplată 
fetei. 

Tatăl şi mama cunoscuseră şi alte boacăne ale lui 
Ali-Nur, dar aflînd-o pe aceasta din urmă, vizirul 
Fadledin fu doborît, îşi sfîşie hainele, îşi dădu cu 
pumnii în cap, îşi muşcă mîinile, îşi zmulse barba şi 
azvîrli cît colo turbanul. Soţia sa încerca să-I mîn-
.gîie, spunîndu-i: 

— Nu te mai supăra aşa ! Cît despre cei zece mii 
de dinari, ţi-i dau eu pe toţi, din banii mei sau vîn-
zînd eîteva din pietrele mele preţioase 1 

Dar vizirul strigă : 
— Femeie, ce spui tu ? Iţi închipui că pting pen-

tru pierderea unor bani cu care n-am ce face ? Nu 
pricepi că numai onoarea pătată şi pierderea vieţii 
mă supără ? 

Soţia adăugă : 
— Dar, în sfîrşit, nu e nimic pierdut, pentru că 

regele habar n-are de Dulcea Prietenă şi, cu atît mai 
mult, de faptul că i s-a răpit fecioria. Cu cei zece mii 
de dinari pe care ţi-i dau, ai să cumperi o foarte fru-
moasă roabă pentru rege ; iar noi o vom păstra pe 
Dulcea Prietenă pentru Ali-Nur, pe care îl iubeşte. 
De altfel ea ştie oe comoară am găsit noi în ea : căci 
este, într-adevăr, desăvîrşită în toate privinţele. 

Vizirul însă adăugă : 
— Dar, o, mamă a lui Ali-Nur, îl uiţi pe duşma-

nul din spatele nostru, al doilea vizir, care se mi-
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meşte Bl-Mohin Ben-Saui şi care va sfârşi prin a afla 
totul într-o zi. In acea zi, Saui va veni în faţa sulta-
nului şi-i va spune... 

Dar în acel moment al povestirii, Şeherezada văzu mijind 
zorii dimineţii şi, cu minte, tăcu. 

Dar cînd se lăsă a treizeci si treia noapte 

Ea povesti : 

O, mărite rege, vizirul Fadledin îi spuse fe-
meii sale : 

— în acea zi duşmanul meu Saui va veni în faţa 
sultanului şi-i va vorbi astfel : „O, nege, vizirul pe 
care-1 lauzi în fiecare zi, şi de a cărui credinţă te 
socoti sigur, a luat de la tine zece mii de dinari ca 
să-ţi cumpere o roabă. Şi a cunapăîat o roabă fără 
seamăn pe lume. Şi, cum a găsit-o minunată, i-a spus 
fiului său Ali-Nur, băiatului destrăbălat: «Ia-o, fiule ! 
E mai bine să te bucuri tu de ea, decît acest bătrîn 
sultan, care are atîtea fete şi de a căror feciorie nu-i 
în stare să se bucure 1» Şi acest Ali-Nur, care şi^a 
făcut o obişnuinţă din a strica fetele, îşi petrece plă-
cut timpul cu ea în feluite jocuri, în palatul tatălui 
său, în mijlocul femeilor, ale căror încăperi nu le 
părăseşte niciodată, leneşul, Stricatul, siluitorul !" 
Aceste cuvinte ale duşmanului meu Saui, urmă vizi-
rul Fadledin, sultanul, oare mă ţine în mare cinste, 
nu va voi să le creadă şi-i va striga : „Minţi, o, Mo-
hin Ben-Saui". Iar Saui îi va spune : „Dă-rrd voie să 
intru cu ostaşii în casa lui Fadledin şi am să-ţi aduc 
îndată roaba, şi totul se va adeveri chiar ochilor 

169 



tăi 1" Şi sultanul, care-i om nestatornic, îi va da voie, 
iar Saui va năvăli aici cu ostaşii, o va lua pe Dulcea 
Prietenă din mijlocul] nostru şi o va duce în faţa 
sultanului. Şi sultanul o va cerceta pe tânără, care nu 
va putea decît să mărturisească totul. Atunci duşma-
nul Saui va triumfa şi va spune : „O, stăpîne, vezi ce 
sfetnic bun îţi sînt eu ! Dar ce să-i faci! E scris să 
nu mă bucur de mare trecere în faţa ochilor tăi, pe 
cînd trădătorul Fadledin va fi totdeauna bine văzut !" 
Sultanul îşi va schimba sentimentele faţă de mine şi 
mă va pedepsi cu străşnicie. Şi voi fi bătaia de joc 
a tuturor celor ce acum mă iubesc ! Şi-mi voi pierde 
şi viaţa, şi casa ! 

La aceste cuvinte, mama lui Ali-Nur îi «răi 
soţului : 

— Ascultă la mine, nu spune nimănui nimic despre 
această întîmplare şi nimeni nu va şti nimic. Inere-
dinţează-ţi soarta voinţei lui Allah ! Şi nu se va în-
tâmpla decît oeea ce trebuie să se întâmple.' 

Auzind aceste vorbe, vizirul se linişti şi nu se mai 
gîndi la urmările viitoare. - Dar rămase plin de mînie 
împotriva feciorului său Ali-Nur. 

La strigătele celor două micuţe roabe, tânărul Ali-
Nur ieşise în grabă din odaia tinerei. Rămase toată 
ziua pe afară, dînd târcoale încoace şi încolo, şi mi 
intră în palat decît o dată cu noaptea, cînd se strecură 
ila mama sa, în încăperile femeilor, ca să se ferească 
de mînia vizirului. Mama sa, cu toate cele întâmplate, 
îl îmbrăţişa şi-1 iertă, dar îl ascunse cu grijă, ajutată 
întrucâtva şi de femeile care, în taină, erau geloase 
că Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, îl ţinuse în bra-
ţele ei pe acest cerb fără de seamăn. De altfel, toate 
hotărîseră să-i spună să se păzească de mînia viziru-
lui. Şi aşa, Ali-Nur fu silit să-şi petreacă vreme de o 
lună nopţile în încăperile mamei sale, unde se strecura 
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larii zgomot, şi unde, în înţelegere cu mama sa, o 
primea într-ascuns şi pe Dulcea Prietenă . 

ia slîrşit, într-o zi. mama lui Ali-Nur, văzînd că 
vizirul era mai pu ţ in îngîndurat decît de obicei, 
îi spuse: 

— Pînă cînd această mînie neclintită împotriva 
fiului nostru ? O, stăpîne, ne-am pierdut, e drept, 
roaba, dar vrei să ne pierdem şi feciorul ? Simt că, 
dacă lucrurile vor urma tot aşa, fiul nostru va fugi 
pentru totdeauna din casa părinţilor lui, şi noi vom 
fi .aceia care vom plînge după singurul nostru fiu, 
rodul măruntaielor noastre ! 

Vizirul, mişcat, întrebă : 
— Dar cum să facem ? 
Ea îi spuse : 
—- Rămîi cu noi în seara asta şi, cînd va veni Ali-

Nur. vă voi împăca. Tu te vei preface mai întîi că 
vrei să-I pedepseş t i , chiar să-1 omori, dar vei sfîrşi 
prin a i-o da în căsătorie pe Anis Al-Djalis. Căci t i-
nă ra, după cîte am băga t de seamă, este minunată 
în toate. îl iubeşte pe Ali-Nur, şi ştiu că şi el o iu-
beşte. D e altfel, aşa cum ţi-am mai spus, am să-ţi dau 
eu bani ea să plăteşti pre ţul cerut pentru tînăra fată. 

Vizirul urmă sfatul femeii lui şi, de cum intră Ali-
Nur în încăperile mamei, se aruncă asupra lui, îl răs-
turnă, îi puse genunchiul pe piept şi ridică asupra lui 
cuţitul, chipurile ca să-1 ucidă . Atunci mama se re-
pezi între cuţit şi fiu, ţipîncl : 

-— Ce vrei să faci ? 
Vizirul strigă : 
— Am să-1 ucid ! 
— Dar bă iatul se căie.şte ! 
Ali-Nur îl întrebă pe vizir : 
— O, tată, ai tu inimă să mă jertfeşti ? 
Atunci vizirului i se umplură ochii de lacrimi 

şi spuse : 
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— Dar tu, neiiOToeitule, cum de ai avut îndrăz-
neala să răpeşti bunul meu şi poate chiar viaţa ? 

AJi-Nur îi răspunse : 
— Ascultă, tată, ce spune poetul : 

Socoate-o clipă c-am făcut 
Doar rău şi că sînt vinovat 
De tot ce-i fărdelege, dar 
Aminte ia ce4 de aflat: 

Cei dintre oameni mai aleşi, 
Te buza lor iertare au, 
Trec cu vederea toate, tot, 
Şi orificînd o spun pe şleau. 

Se cade să te porţi astfel, 
Cînd ai în mină pe vrăjamş, 
Ori din adîncuri de abis 
Se roagă ca un biet culpaş P 

La poale, colo, zace el, 
Iar muntele se-nalţă-n nori —• 
Pe culme stai tu şi-l priveşti, 
Semeţ, cu ochi stăpmitori... 

Auzind aceste versuri, vizirul îşi ridică genunchii 
de pe pieptul fiului său şi, mila cuprinzîndu-i inima, 
îl iertă. Ali-Nur se ridică, sărută mîinile tatălui şi ale 
mamei sale şi rămase cu ochii plecaţi. Iar tatăl îi 
vorbi astfel : 

-— O, fiule, de ce nu mi-ai spus că o iubeşti în-
tr-adevăr pe Anis Al-Djalis şi că nu era numai o toană 
trecătoare, ca de obicei ? Dacă aş fi ştiut că eşti vol-
nic să-ţi faci datoria faţă de Anis Al-Djalis, n-aş fi 
şovăit să ţi-o dăruiesc. 

Ali-Nur răspunse : 
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— Dar, neîndoielnic, tată, sînt volnic să-mi iac 
datoria faţă ele ea ! 

Vizirul mai gră i : 
— Atunci, copile scump, singurul sfat pe care am 

să ţi-fl dau şi pe care tu să n u l uiţi niciodată, pentru 
ca binecuvîntarea mea să fie pururi asupra ta, este 
să-ini făgăduieşti că nu vei lua altă soţie legiuită cleeît 
pe Anis Al-Djalis, că nu-i vei face niciodată rău şi 
nu vei căuta să scapi de ea vînzînd-o ! 

Ali-Nur răspunse : 
— îţi jur pe viaţa Profetului şi pe Coranul sfînt, 

că nu voi lua o a doua soţie legiuită cit va trăi Anis 
Al-Djalis, că nu-i voi face vreun rău şi n-o voi vinde 
niciodată ! 

După asta, casa întreagă se înveseli, iar Ali-Nur 
putu, în deplină libertate, să se bucure împreună cu 
Anis Al-Djalîs. Şi continuară să trăiască în fericire 
deplină, timp de încă un an. 

Cît despre rege, după voia lui Adlah, uită de cei 
zece mii de dinari daţi vizirului Fadledin pentru 
cumpărarea unei roabe frumoase. Insă răutăciosul vi-
zir Ben-Saui află repede tot adevărul, dar nu îndrăzni 
să spună un cuvînt, ştiind cît de mult era iubit tatăl 
lui Ali-Nur de rege şi de întregul popor al Bassrei. 

într-o zi, vizirul Fadledsi merse la hammam şi, din 
grabă, ieşi înainte de a se fi uscat bine. Cum se schim-
base vremea, răci, căzu bolnav şi fu silit să stea în 
pat. Starea lui se înrăutăţi mereu ; nu mai închidea 
ochii nici ziua, nici noaptea şi slăbi atît de mult, că 
ajunse o umbră. Atunci, gîndindu-se că nu trebuie 
să mai amîne îndeplinirea datoriilor de pe urmă, îl 
chemă pe Ali-Nur, care veni îndată ou ochii plini de 
lacrimi. Vizirul îi spuse : 

— O, fiul meu, orice fericire are un hotar, orice 
bun, o margine, orice datorie, sorocul ei şi orice cupă, 
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băutura ei amară. E rîndul meu să beau din cupa 
morţii. 

Apoi vizirul rosti aceste versuri : 

Te uită moartea, poate, azi, dar rnîine te răpune, 
Căci toţi apucă, negreşit, a pierderii genune. 

In ochii celui preaînalt nu e nici deal, nici vale, 
Nu-i om mărunt, nu-i om măreţ, -nălţimilc-s egale. 

Nu s-a văzut vreodaf aici profet sa ti erai, crăie, 
Să-nfninte ale morţii legi, t>ă aibă veşnicie... 

Apoi vizirul urmă astfel : 
— Şi acum, fiul meu. nu-mi mai rămîne decît să-ţi 

dau un sfat, acela de a te încrede în puterea lui Allah, 
de a nu pierde din vedere ţelurile din urmă ale omu-
lui şi mai ales de-a avea mare grijă de copila noastră 
Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, soţia ta ! 

Ali-Nur răspunse : 
— O, bunule tată, ne părăseşti ! Dar mai este oare 

cineva să-ţi semene pe pămînt ? Erai cunoscut pen-
tru binefacerile tale, şi în sfînta zi de vineri siinţii 
predicatori îţi aminteau numele de pe amvonul mos-
elieelor noastre, binecuvîntîndu-te şi urîndu-ţi viaţă 
lungă ! 

Fadledin mai spuse : 
— O, copilul meu, îl rog pe Allah să mă pri-

mească, să nu mă îndepărteze de la el ! 
Apoi rosti eu glas tare cele două mărturii de cre-

dinţă ale religiei noastre : „Mărturisesc că nu este alt 
Dumnzeu decît Allah ! Mărturisesc că Mahomed este 
profetul lui Allah !" Şi îşi dădu suflarea, şi fu înscris 
pentru vecie printre cei aleşi şi fericiţi. 

De îndată palatul se umplu de strigăte şi de ge-
mete ; şi vestea ajunse la sultan ; şi tot oraşul Bassra 
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iui întîrzie să alle de moartea vizirului Fadledin Beii-
Khakan ; şi toţi locuitorii, pînă şi copiii de şcoală, îl 
plînseră. Ali-Nur, deşi copleşit de durere, nu cruţă 
nimic, şi făcu o înmormîatare vrednică de .amintirea 
tatălui său. Şi la această înmormîntare luară parte 
emirii, vizirii, pînă şi răutăciosul Ben-Saui care, ca 
şi alţii, fu silit să ducă sicriul, înalţii demnitari, mai-
marii regatului şi toţi locuitorii Bassrei, pînă la unul. 
La ieşirea din casă, marele- şeie, cel care conducea 
înmormîntarea, rosti, între multe altele, aceste versuri 
de slăvire a mortului : 

în grijă ai să strîngi acum cc-i rămăşiţă muritoare... 
Ascultă de porunca mea, ştiind că-n viaţa-i omenească, 
El seamă pururea ţinea de sfătuirea-mi slujitoare. 

Fă dar să curgă apă şi, spălîndu-i şoldul, să-l păzească 
De rău, dar cată să-l stropeşti pe trup cu lacrimi 

răspîndite 
De Gloria ce stă, plîngînd amar, la cap să-i străjuiască. 

Balsamuri mortuare, deci, şi aromate pregătite, 
De-o parte dă: îmbălsămat spre-a fi, cum mult prea 

vrednic este, 
Parfum de binefaceri ia, mirseme ia, care-s ieşite 

Din făptuiri în frumuseţi, ce pot să pară de poveste. 
Şi rămăşiia-i ducă-o dar un cor de îngeri ce coboară 
Din slăvi şi laudă cinstind a vredniciilor lui veste. 

Să curgă plîngeri lase ei, iar tu scuteşte de-o povară 
De greu sicriu pe purtători, căci semenii în istovire 
Duc greutăţi de tot ce bun făcut-a el pînă să moară: 

Din viaţă chiar i-a-mpovărat cu fapte-nscrise-n amin-
tire ! 
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După înmormântare, Ali-Nur păstră doliu multă 
vreme şi rămase încins în casă, nevoind să vadă pe 
nimeni sau să fie văzut, şi această adîncă mîhnire 
ţinu fără întrerupere. Dar într-o zi, pe tnnd stătea 
aşa, trist, auzind o bătaie în uşă, se duse el însuşi să 
deschidă şi văzu intrînd un tînăr de vîrsta lui, fiul 
unuia dintre vecini, prieten şi tovarăş de masă al 
tatălui său vizirul. Tînărul îi sărută mîna şi-i grăi 
astfel : 

— Stăpîne, orice om trăieşte în urmaşii lui, şi un 
tînăr ca tine nu poate fi decît fiul strălucit al tatălui 
său ! Nu trebuie dar să rămîi mereu îndurerat şi nu 
uita sfintele cuvinte ale domnului celor de altădată 
şi de azi, profetul nostru Mahomed — rugăciunea 
şi pacea lui AU ah cu e l ! — care a spus : „Lecuieşte-ţi 
sufletul şi nu purta doliu după oameni!" 

Ali-Nur nu găsi nimic să răspundă la aceste cu-
vinte. Şi hotărî să puie capăt durerii, cel puţin în în-
făţişările ei văzute. Se duse în sala de adunare şi o 
împodobi cu toate cele trebuitoare pentru a primi cum 
se cuvine musafirii. Din acea clipă deschise uşile casei 
şi începu să-şi primească prietenii, tineri şi bătrîni. Se 
legă îndeosebi de zece tineri, fii ai negustorilor fruntaşi 
din Bassra. In tovărăşia lor, Ali-Nur începu să-şi pe-
treacă vremea în desfătări şi în prmzuri fără de sfîrşit; 
fiecăruia îi făeea daruri, fiecăruia îi dădea lucruri de 
pre ţ ; de cile ori primea pe cineva, orînduia o serbare 
în cinstea lui. Şi făcea totul cu risipă mare, cu toate 
dojenile înţelepte ale soţiei sale. 

într-o zi, vechilul, speriat de felul cum mergeau lu-
crurile, veni la el şi-i spuse : 

— Stăpîne, nu ştii că prea multă risipă aduce vă-
tămare şi că prea multă dărnicie secătuieşte avuţia ? 
Nu ştii că acela care dăruie fără să ţină socoteala, sfîr-
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şeşte prin a sărăci ? Căci adevăr grăieşte poetul în 
Versurile sale : 

Păstrez cu grijă banii! Decît să-i las s-ajungă 
Părăduiţi, mai binc-i prefac nuina-n lingouri! 
Ei paloş sini, ei scutul... cit timp îi ai în pungă. 

Ce nebunie însă să-ndopi cu ei vrăjmaşii! 
E ca şi cum aicea-ntre oameni, minte-n nouri, 
Poftind nefericirea, de bine ţi-alungi paşii... 

Auzind aceste versuri, Ali-Nur îl privi într-un chip 
deosebit pe vechil şi-i spuse : 

— Nici o vorbă de-a ta nu poate avea înrîurire 
asupra mea. Vreau să-ţi spun un singur lucru, pe care 
să-'l ştii o dată pentru totdeauna : atîta timp cit, fă-
cîndu-mi socotelile, mai am încă ce să mănînc, nu mă 
sili să-mi bat capul şi să port grija mîncării.! Multă 
dreptate are poetul cînd spune : 

De-aş fi-ntr-o zi adus la neagră sărăcie, 
De soartă părăsit, ce-aş face,-ţi spun şi ţie... 

îndată m-aş lipsi de bucurii trecute, 
N-aş mai mişca picior, nici braţ, potop să fie... 

Auzind versurile rostite de Ali-Nur, vechilul se re-
trase, salutîndu-şi respectuos stăpînul, şi se duse sâ-şi 
vadă de treburile lui. 

Din acea zi, însă, Ali-Nur nu mai ştiu să pună frîu 
dărniciei şi bunătăţii lui, care-1 îndemna să dea totul 
prietenilor şi ohiar străinilor. Era de-ajuns ca un mu-
safir să spună : „Ce drăguţ e lucrul ăsta !" pentru 
ca Ali-Nur să-i răspundă pe loc : „Dar e al tău !" Sau 
cînd altul spunea : „O, scumpe prietene, ce frumoasă 
proprietate ai acolo !", Ali-Nur îndată îi răspundea : 
„Chiar acum. am s-o înscriu pe numele tău !" Şi aducea 
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condeiul, călimara şi hîrtie, trecea casa ori proprie-
tatea pe numele prietenului, şi pecetluiţi înscrisul cu 
sigiliul său. Şi urmă tot aşa, vreme de un an întreg. 
Dimineaţa dădea un prînz prietenilor, seara le dădea 
încă unul, totdeauna în sunetul instrumentelor, şî-l 
aducea pe cei mai buni eîntăreţi şi pe cele mai fru-
moase dansatoare. 

Soţia sa, Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, nu mai 
era ascultată ca înainte, ba chiar, de-o bucată de 
vreme, Ali-Nur nici nu prea o lua în seamă. Ea im 
se plîngea niciodată, ci-şi găsea mîngîierea în poezie 
şi îu cărţile pe care le citea. 

într-o zi, cînd Ali-Nur întră în odăile ei- ea 
îi spuse : 

— O, Ali-Nur, lumină a ochilor mei, ascultă aceste 
strofe ale poetului : 

Cu cit mai mult faci bine, cu-atît îţi pui zorzoane 
Vieţii fericite... Dar soarta are toane... 

Al nopţii rost ştiut c : un somn adine, repaos, 
De suflet mîntuire-i, că scapi vegheatei goane... 

Dar în risipa astor odihnitoare ceasuri. 
Tu te arunci orbeşte, rob ţelurilor vane... 

Şi nu te mai mira că, în faptul dimineţii. 
Nenorocirea cade pe capul tău, sărmane... 

Abia Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, rosti aceste 
versuri, că se auzi bătînd în uşa de afară, şi Ali-Nur 
ieşi să deschidă ; era vechilul. Aii îl aduse în odaia 
de lingă sala de primire, unde, în acel moment, se 
aflau mai mulţi prieteni care îşi petreceau mai tot 
timpul cu stăpînul casei. Ali-Nur îi spuse vechilului ;• 

— De ce ai o înfăţişare atît de chinuită ? 
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Vechilul răspunse : 
— O, stăpîne, lucrul de care mă temeam s-s 

întîniplat! 
Aii întrebă : 
— Ei, cum asta ? 
Vechilul grăi : 
— Să ştii că rostul meu s-a încheiat, căci nu niai 

am de vegheat nimic care să fie al tău. Nu mai ai 
nici acareturi, şi nici altceva care să preţuiaseă nn 
dinar sau mai puţin decît un dinar. Iată, îţi aduc 
caietele de cheltuieli şi caietele cu lucrurile tale. 

Auzind aşa, Ali-Nur lăsă capul în jos şi spuse : 
— Allah singur e tare, singur e puternic ! 
Umil dintre prietenii lui Ali-Nur, auzind această 

convorbire, alergă să ducă celorlalţi vestea : 
— Ascultaţi ! Ali-Nur nu mai are nimic ! 
Chiar în acel moment intră Ali-Nur. care, pentru 

a întări parcă adevărul vestei, arăta schimbat la faţă 
şi chinuit. 

Văzîndu-1 astfel, unul dintre musafiri se apropie 
de el şi -i spuse : 

— O, stăpîne, îţi cer voie să plec, deoarece ne-
vastă-mea naşte în noaptea asta şi n-o pot lăsa sin-
gură. Trebuie să plec cît mai degrabă. 

Ali-Nur îi dădu voie.. Se apropie al doilea musafir 
care-i spuse : 

— O, stăpîne, trebuie să mă duc chiar acum Ia 
fratele meu, care sărbătoreşte tăierea împrejur a copi-
lului său ! 

Ali-Nur îi dădu voie şi lui să 'plece. Apoi fiecare 
musafir găsi un motiv ca să plece, pînă la cel din 
urmă, aşa că Ali-Nur rămase singur în mijlocul sălii 
de primire. O chemă atunci pe Dulcea Prietenă, Anis 
Al-Djah's, şi-i spuse : 

— O, draga mea, nu ştii ce necaz mi-a căzut 
pe cap ! 
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Şi-i povesti tot ce se întâmplase. Ea îi răspunse : 
— O, stăpîne Ali-Nur, de multă vreme ţi-am tot 

spus să te temi de ceea ce ţi s-a întâmplat astăzi. Dar 
nu mi-ai dat ascultare ; ba într-o zi, în loc de răs-
puns mi-ai rostit aceste versuri: 

Dacă Norocul, cîrmind într-o zi pe h uştf 
Casei, la tine-a intrat, îi şi pune cătuşa... 

Bucură-te după plac, fără teamă de nime, 
Dar fă să tragă folos şi prieteni mulţime... 

Şi cînd te-am auzit rostind aceste versuri, am tăcut şi 
n-am vrut să-ţi întorc răspunsul. 

Ali-Nur îi vorbi astfel: 
— Draga mea, Dulce Prietenă, ştii bine că n-am 

cruţat nimic cînd a fost vorba de prietenii mei şi 
cu ei mi-am cheltuit averea ! Nu cred că ei au să mă 
părăsească la nenorocire 1 

Soţia îi răspunse : 
— Pe Allah, jur că nu-ţi vor fi de nici un ajutor I 
Ali-Nur adăugă : 
— Ei bine, chiar din această clipă mă duc să-i 

caut unul cîte unul şi să bat la uşa lor ! Şi fiecare 
îmi va da cîte ceva, îmi voi aduna astfel banii cu 
care să încep un negoţ şi voi lăsa deoparte pentru 
totdeauna petrecerile şi jocul! 

într-adevăr porni îndată şi se duse în strada Bassre 
la prietenii lui, căci toţi locuiau în această cea mai 
frumoasă stradă. Bătu la prima uşă şi ieşi să deschidă 
o arăpoaică. Ea îl întrebă : 

— Cine eşti ? 
Ali-Nur răspunse : 
— Spune-i stăpînului tău că Ali-Nur este la uşă, 

că-i sărută mîiiiile şi .aşteaptă ceva de la dărnicia lui ! 
Arăpoaică intră să-si înştiinţeze stăpînul, care-i 

strigă : 
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— Intoarce-te repede şi spune-i că nu sînt acasă ! 
Şi arăpoaica se întoarse şi spuse lui Ali-Nur : 
— Stăpînul meu nu-i acasă ! 
Ali-Nur îşi zise în sine : „Ăsta-i fecior de tîrfă ! 

Se ascunde de mine ! Dar ceilalţi nu-s ca el 1" 
Şi se duse să bată la uşa unui al doilea prieten, 

oare-i răspunse ca şi întîiul. Atunci Ali-Nur rosti aceste 
versuri : 

In faţa casei am ajuns, şi-a gol 
Am auzit-o-ndată răsunînd; 
Cu toţii se-ascunseseră, pe rină, 
Să nu dau dărniciei lor tîrcol! 

Apoi îşi spuse : „Pe AUâh 1 trebuie să trec pe la toţi, 
în nădejdea că voi găsi măcar unul care să facă ceea 
ce n-au făcut ceilalţi trădători". Dar nu găsi nici unul 
care să vrea să-1 vadă sau să-i dea o bucată de pîine. 
Atunci rosti pentru sine aceste versuri: 

Cînd bine-ţi merge-n viaţă, eşti ca pomul: 
înconjurat cît e-ncărcat de roade; 
Indaf ce fructul de pe urmă cade, 
Cătînd alt pom, se-mprăştie tot omul... 

Şi fiii vremii, fără osebire, 
Atinşi, păstrează boala cu credinţă; 
Şi n-am aflat nici unul în fiinţă 
Să fi scăpat cumva de molipisire... 

La sfîrşit, se văzu nevoit să-i spună Dulceî 
Prietene : 

— Pe Allah, nici unul n-a vrut să mă vadă ! 
Ea îi răspunse : 
— O, stăpîne, nu ţi-am spus că n-au să te ajute 

cu nimic ? Te sfătuiesc să vinzi una cîte una mobi-
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lele şi lucrurile de preţ pe care le mai avem în casă. 
Asta ne va da putinţa să trăim un timp. 

AU făcu aşa cum îi spuse Dulcea Prietenă, dar 
peste puţină vreme, nu-i mai rămase nimic de vîn-
clut. Atunci, Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, îl luă 
de nvînă pe Ali-Nur, care plîngea, şi-1 spuse : 

— O, stăpîne, de ce plîngl ? Nu sînt tot Di diva 
Prietenă, Anis Al-Djalis, despre care spui că e con 
mai frumoasă dintre femeile arabe ? Du-mă în piaţa 
robilor şi vinde-mă ! Ai uitat că am fost cumpărată 
cu zece mii de dinari de aur de către răposatul tău 
tată ? Nădăjduiesc că Allah te va ajuta, făcînd să fie 
norocoasă această vînzare,, şi voi fi vîndută cu un 
preţ mai mare decît prima dată. Cît despre despăr-
ţirea noastră, ştii bine că dacă Allah a scris c-o să 
ne revedem într-o zi, ne vom revedea. 

Ali-Nur îi răspunse : 
— O, Dulce Prietenă, niciodată nu mă voi des-

părţi, nici măcar pentru o oră de tine. 
Ea îi răspunse : 
— Nici eu, stăpîne al meu ! Dar acum nevoia este 

legea noastră. 
Auzind aceste vorbe, Ali-Nur o luă în braţe pe Dul-

cea " Prietenă, Anis Al-Djalis, şi, cu lacrimi în ochi, 
o sărută pe creştetul capului. Dulcea Prietenă, Anis 
•Al-Djalis, îi spuse cuvinte atît de dulci, că-1 hotărî. 
arătîndu-i că era singurul mijloc de-a scăpa, el. fiul hi! 
Fadledin Ben-Khakan. de o sărăcie nevrednică de el. 
Ieşi deci cu ea, o duse în piaţa roabelor şi intră în 
vorbă cu misitul cel mai de seamă : 

— Misitule, trebuie să cunoşti preţul aceleia pe care 
o vei striga în piaţă. Ca să nu te înşeli î 

Iar misitul îi răspunse : 
— O, stăpîne Ali-Nur, sînt sluga ta şi-mi cunosc da-

toria, precum şi respectul pe care trebuie să-! port. 
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AH-Nur intră cu Dulcea Prietenă şi cu raisitul în-
tr-o odaie a hanului, unde ridică iaşmacul de pe faţa 
ei. Cînd o văzu, misitul strigă ; 

— Pe Allah, dar roaba asta este Dulcea Prietenă, 
Anis Al-Djalis, pe care am vîndut-o chiar eu răposatu-
lui vizir, acum doi ani, cu zece mii de dinari de aur I 

Ali-Nur îi răspunse : 
-— Da, e chiar ea ! 
Atunci misitul îi vorbi astfel : 
— O, stăpîne, fiece făptură îşi are soarta legată de 

grumaz şi nu se poate feri de ea ! Dar iţi jur că voi 
pune toată ştiinţa mea ca să vînd roaba la preţul cel 
mai mare de pe piaţă ! 

De îndată misitul alergă acolo unde avea obiceiul 
să-i întâlnească pe negustori şi aşteptă să se adune toţi, 
craci în acel moment erau risipiţi ca să cumpere roabe 
din toate ţările, pe care le adunau în acest loc al pie-
ţei, unde puteai găsi turcoaice, grecoaice, circasiene, 
georgiene, abisiniene şi altele. Cînd misitul văzu că 
se strînseră toţi negustorii şi că piaţa întreagă e plină 
de misiţi şi de cumpărători, se urcă pe o piatră şi 
strigă : 

-— O, voi, negustorilor, şi voi, oameni bogaţi, să 
ştiţi că nu tot ce-i rotund e nucă, nu tot ce-i lung e 
banană, nu tot ce-i roşu e carne, nu tot ce-i alb e gră-
sime, nu tot ce-i roşcat e vin, nu tot ce-i bun e curmală! 
O, negustori străluciţi din Bassra şi din Bagdad ! Va 
las pe voi să judecaţi şi să preţuiţi un mărgăritar ales 
şi unic, care, dacă sînteni cinstiţi, preţuieşte mai mult 
decît toate bogăţiile de pe lume ! Spuneţi voi preţul 
celei dintri strigări ! Veniţi să vedeţi cu ochii voştri ! 

îi duse pe toţi de ie-o arătă pe Dulcea Prietenă, 
Anis Al-Djalis, şi ei căzură Ia învoială să deschidă \în-
zarea la preţul de patru mii de dinari. Atunci misitul 
strigă : 
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— Cu patru mii de dinari mărgăritarul roabelor 
albe ! 

De îndată un negustor ridică preţul strigînd : 
— Dau patru mii cinci sute ! 
Dar tocmai în acel moment, vizirul Ben-Saui trecea 

călare prin piaţa roabelor şi-1 văzu pe Ali-Nur în pi-
cioare lingă misit şi pe misit strigînd preţul. Şi se gîndi 
în sine : „Se vede treaba că zvăpăiatul ăsta de Ali-
Nur e pe cale să-şi vîndă pe cel de pe urmă rob, după 
cea de pe urmă mobilă !" Dar auzind că era vorba de 
vînzarea unei roabe albe, se gîndi: „Se vede treaba că 
Ali-Nur îşi vinde roaba, femeia cu pricina, căci nu mai 
are o para chioară. Oh, dacă ar ii aşa, ce mi s-ar mai 
răcori inima !" Chemă la sine pe crainicul obştesc, care 
alergă, reeunoscîndu-1 pe vizir, şi se ploconi pînă la 
pămînt înaintea luL Şi vizirul îi spuse : 

— Vreau să cumpăr eu însumi roaba. Adu-o repede 
s-o văd 1 

Şi misirul, neputînd să nu asculte porunca viziru-
ilui, o aduse pe Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, şi-i 
ridică iaşmacul în faţa vizirului. Cînd văzu chipul fără 
seamăn, trupul desăvîrşit şi mijlocelul minunat al ti-
nerei, vizirul rămase uluit şi întrebă : 

— La ce preţ a ajuns ? 
Samsarul îi răspunse : 
— Patru mii cinci sute de dinari, la a doua stri-

gare. 
— Ei bine, o iau cu acest preţ ! 
Spunând aşa, el se uită ţintă la negustori, care nu 

îndrăzniră să urce preţul, ştiind că răzbunarea vizi-
rului va cădea asupra îndrăzneţului. Apoi vizirul 
adăugă : 

— Ei bine, misitule, ce-ai rămas ca de piatră ? 
Haide, o iau cu patru mii de dinari, iar pentru oste-
neala ta îţi dau cinci sute ! 

184 



Misitul nu ştia ce să răspundă şi, cu capul plecat, 
se apropie de Ali-Nur, care nu era departe, şi-i şopti : 

— O, stăpîne, ce nenorocire pe capul nostru ! Roaba 
ne scapă din mîini, pe un preţ: de batjocură, pe un 
preţ de nimic I Aşa cum poţi vedea singur de aici, 
răutăciosul vizir Beii-Saui, duşmanul răposatului tău 
tată, trebuie să fi ghicit că-i roaba ta şi nu ne-a lăsat 
să ajungem la preţul cuvenit. Vrea s-o ia chiar de la 
a doua strigare. Şi încă, dacă am fi siguri că plăteşte 
pe loc şi cu bani peşin, tot ne-am mai mîngîia şi i-am 
mulţămi lui Allah şi pentru puţin ! Dar ştiu că această 
piază rea de vizir este cel mai rău platnic de pe lume. 
îl cunosc de multă vreme şi-i ştiu toate vicleniile şi 
răutăţile. Iată ce-a ticluit în răutatea lui : îţi va da o 
scrisoare de credit, ca să primeşti banii de la vreun 
agent de-ai lui, căruia îi va spune în taină să nu-ţi plă-
tească. De fiecare dată, eînd îi vei cere banii, agentul 
va răspunde : „îţi plătesc rnîine", şi acest mîine nu va 
fi niciodată ! Iar tu, obosit şi plictisit de atîta în-
târziere, vei fi silit să cazi la o învoială cu el şi-i vei 
înmîna scrisoarea vizirului: el o va lua şi o va rupe, 
şi în acest fel vei pierde preţul roabei! 

Auzind aşa, Ali-Nur, în prada unei mînii pe care 
nu şi-o mai putea stăpîni, îl întrebă pe misit: 

— Ce-i de făcut ? 
Acesta îi răspunse : 
— îţi dau un sfat prin care vei ajunge la cea mai 

bună încheiere. Am să mă îndrept spre mijlocul pieţei, 
împreună cu Dulcea Prietenă ; tu însă te vei repezi 
după mine şi îmi vei zmulge roaba, căreia îi vei striga: 
„Nenorocita, unde te duci ? Nu ştii că mi-am împli-
nit un jurămînt, şi că m-am prefăcut doar că te vînd 
în piaţa roabelor, ca să te umilesc şi să te pedepsesc 
pentru reaua ta purtare faţă de mine ?" Apoi îi vei 
trage doi-trei pumni şi ţi-o vei lua înapoi ! Toată lu-
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mea şi vizirul vor crede că într-adevăr ai adus-o în 
piaţă numai ca să-ţi împlineşti jurămîirtul! 

Ali-Nur primi, spunîndu-i: 
— Da, e o povaţă bună ! 
Atunci misitul se întoarse în mijlocaşi pieţei, luă 

roaba de mină şi o aduse dinaintea vizirului El-Mohin 
Ben-Saui căruia îi spuse : 

— Doamne, stăpânul acestei roabe este OSMUI de 
colo, aflat la cîţiva paşi mai sus de noi. Iată-1 că se 
apropie, 

într-adevăr, Ali-Nur se apropie, o .apucă plin de 
mînie pe Anis Al-Djalis, îi trase un purei n şi-i strigă : 

— Nenorocire ţie ! Nu ştii că te-am adus în piaţă
numai ca să-mi împlinesc jurămîntul ? întoaree-te re-
pede acasă şi fereşte-te să mai fii vreodată neascultă-
toare. Să nu-ţi închipui că am nevoie de banii din vîm-
zarea ta ! De altfel, chiar dacă aş avea nevoie, mai 
degrabă mi-aş vinde cea de pe urmă imobilă şi tot 
ce mai am, decît să-mi treacă prin ghid să te aduc pe 
tine în piaţă ! 

La cuvintele lui Ali-Nur, vizirul B-em-Saui strigă : 
— Nenorocire ţie, tinere smintit ! Vorbeşti ca şi cum 

ţi-ar mai fi rămas ceva de vîadiat sau de cumpărat. 
Ştim cu toţii că nu mai ai o lefeaie ! 

Vorbindu-i aşa, se apropie de el şi voi să-1 înşface. 
Negustorii şi misiţii se uitară la Ali-Nur, care ie era 
bine cunoscut şi pe care îl iubeau cu toţii, mai ales 
aducîndu-şi aminte de tatăl lui, un ocrotitor fără sea-
măn al lor. 

Ali-Nur le spuse : 
•— Aţi auzit vorbefc obraznice ale acestui, om ?- Vă 

iau pe toţi de martori! 
Vizirul, la fîndul lui, le strigă : 
— O, negustori, numai din respect pentru voi nii-1 

omor pe loc pe acest obraznic ! 
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Dar negustorii se uitară într-ascuns unii kt alţii şi-şi 
făcură semne cu ochiul, parcă şoptindu-şi : „Să-1 spri-
jine pe Ali-Nur !" Şi cu glas tare grăiră : 

— E o treabă care nu ne priveşte pe noi. Cădeţi 
la învoială cum vreţi ! 

Ali-Nur, care de felul lui era curajos, luă calul vi-
zirului de hăţ, îl apucă pe vizir cu, o înînă, îl trase jos 
de pe şea şi-1 trînti la pămînt. Ii puse apoi un ge-
nunchi pe piept şi începu să-1 lovească în cap, în burtă 
şi peste tot, îl scuipă în faţă şi-i strigă : 

— Cune, fecior de cîine, fecior de tîrfă! Blestem 
asupra tatălui tău, şi asupra tatălui tatălui tău şi asu-
pra tatălui mamei tale, afurisitule, putreziciune ! 

Şi-i mai trase un pumn în falcă, de-i rupse cîţiva 
dinţi. Sîngele umpluse toată barba vizirului, care, de 
altfel, căzuse chiar într-o băltoacă. 

Văzînd asta, cei zece robi ai vizirului scoaseră să-
biile şi voiră să se arunce asupra lui Ali-Nmr, ca să-1 
taie în bucăţi. Dar mulţimea îi opri, spunîndu-le : 

— Ce vreţi să faceţi şi de ce v-anaestecaţi! Stăpî-
nul vostru e vizir, dar şi cestălalt e fecior de vizir ! 
Nu vă temeţi, nechibzuiţilor, că mîine se vor împăca 
şi veţi suferi voi urmările ? 

Şi robii înţeleseră că e mai bine să rămână de o 
parte. 

Ali-Nur, obosit de cîte lovituri dăduse, îl lăsă pe 
vizir, care să ridică plin de aorei şi de slnge şi, sub 
privirile unei mulţimi nepăsătoare, se îndreptă spre 
palatul sultanului. 

Ali-Nur o luă de mină pe Dulcea Prietenă, Anis Al-
Djalis, şi, în strigătele de bucurie ale mulţimii, ajunse 
acasă. 

Vizirul însă ajunse Ia palatul regelui M aho med Ben-
Soleiman El-Zeini, în starea demnă de milă în care 
era, se opri jos, la intrare, şi strigă : 

— O, rege, sînt năpăstuit! 
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Şi regele trimise să fie adus în faţa sa, îl privi şi 
văzu că era însuşi vizirul. Uimit la culme, îl întrebă ; 

— Dar cine a cutezat să facă aşa ceva ? 
Vizirul începu să plîngă şi rosti aceste versuri: 

E oare cu putinţă ca jertfă vremilor să fiu, 
Cît tu eşti pe limanul de noi rîunit a tot ce-i viu ? 

E oare cu putinţă să-şi afle-un însetat oricînd 
Alin la apa-ţi clară curgînd cu sopot argintiu, 

Iar eu să mor de sete, deşi de tine-s ocrotit, 
Sub cerul tău, o, nour, ce ploi ne dărui grijuliu ? 

Apoi adăugă : 
— O, stăpîne, oare asta trebuie să fie soarta sluji-

torilor care te iubesc şi-ţi slujesc cu clădură, şi poţi 
tu să îngădui asemenea ticăloşii împotriva lor ? 

Regele îl întrebă : 
— Dar cine s-a purtat aşa cu tine ? 
El răspunse : 
— Să ştii, rege, că am ieşit astăzi ca să văd ce mai 

este prin piaţa robilor, cu gîndul sâVmi cumpăr o roabă 
bucătăreasă, care să-mi pregătească bucatele cum se 
cuvine, căci bucătăreasa pe care-o am mi le arde. Şi 
am văzut acolo o tînără roabă, cum alta n-am mai po-
menit în viaţa mea. Misitul cu care am intrat în vorbă 
mi-a spus : „Cred că-i roaba tânărului Ali-Nur, fiul 
răposatului vizir Ben-Khakan". Dar, stăpîne, îţi amin-
teşti poate ca i-ai dat pe vremuri zece mii de dinari 
vizirului Fadfedin Ben-Khakan, ca să-ţi cumpere o 
roabă cît mai frumoasă şi cît mai desăvîrşită. Ei bine, 
vizirul Khakan a găsit-o şi a cumpărat-o, dar, cum era 
minunată şi-i plăcuse mult, a dăruit-o feciorului său 
Ali-Nur. Şi Ali-Nur, la moartea tatălui său, s-a pus pe 
cheltuieli şi pe nebunii, aşa că s-a văzut silit să-şi vîndă 
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acareturile, bunurile, pînă şi mobilele din casă. Şi cînd 
a ajuns de nu mai avea un ban, şi-a dus roaba în piaţă, 
ca s-o vîndă, şi i-a încredinţat-o misirului, care în-
dată a pus-o la mezat. Negustorii au început să strige 
cît dau, .şi preţul s-a ridicat la patru mii de dinari. 
Eu văzînd roaba, m-am hotărît s-o cumpăr pentru stă-
pînul meu sultanul, care cel dintîi dăduse banii de 
cumpărare. L-am chemat pe misit şi i-am spus : „Ti-
nere, am să-ţi dau chiar eu patru mii de dinari!" Dar 
misitul mi 1-a arătat pe stăpînul tinerei roabe, şi 
acesta, de cum m-a văzut, s-a repezit ca un nebun şi 
mi-a spus : „Moşnegărie blestemată, şeic piază rea ! 
Mai degrabă o vînd unui iudeu ori unui creştin decât 
să ţi-o dau ţie, chiar dacă mi-ai umple cu aur vălul 
care-o acoperă 1" l-am răspuns atunci: „Dar, tinere, 
nu o doresc pentru mine, ci pentru sultan, care-i bine-
făcătorul şi stăpînul bun al nostru, al tuturor !" La 
aceste cuvinte, în loc să se potolească, s-a înfuriat şi 
mai mult, s-a aruncat la hăţul calului, m-a apucat de 
un picior, m-a tras şi m-a aruncat la pămînt; apoi, 
fără să ţină seama de vîrsta mea înaintată, fără vreun 
respect pentru barba mea albă, a început să mă lo-
vească şi să mă ocărască în toate felurile şi, în sfîrşit, 
m-a adus în starea de plîns în care mă vezi acum, o, 
rege al dreptăţii! Şi toate astea mi s-au întîmplat 
numai fiindcă voiam să-i fac o plăcere sultanului şi 
să-i cumpăr o tînără roabă, care era a lui de drept şi 
pe care-o socoteam vrednică de patul lui! 

Şi vizirul, după aceste vorbe, se aruncă la picioa-
rele sultanului şi începu să plîngă şi să eeară dreptate. 

Cînd văzu în ce hal era, şi auzind ce i se întâm-
plase, sultanul fu cuprins de-o asemenea mînie, că su-
doarea începu să i se scurgă de pe frunte pînă între 
ochi ; se întoarse apoi spre paznicii săi, spre emirii şi 
mai-marii regatului, le făcu un singur semn, şi îndată 
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patruzeci de străjeri cu săbiile scoase se înfăţişară, 
stînd neclintiţi. Sultanul le porunci : 

— Duceţi-vă la casa fostului meu vizir El-Fadl Ben-
Khakan, prădaţi-o şi distrugcţi-o cu totul; puneţi 
apoi mina pe u cigaşul Ali-Nur şi pe roaba lui, legaţi-le 
mîinile, tîrîţi-i de picioare prin noroi şi aduceţi-i aici. 

Şi cei patruzeci de străjeri, ascultmd porunca, se 
îndreptară îndată spre casa lui Ali-Nur. 

Dar la palatul sultanului se afla un tînăr şambelan 
cu numele Sanjar, care fusese mai întîi mameluc al 
răposatului vizir Ben-Khakan, şi crescuse împreună cu 
tînănil lui stăpîn, Ali-Nur, pentru care simţea o dra-
goste adîncă. Norocul făcu ca el să se afle acolo cînd 
•veni vizirul Ben-Saui şi cînd sultanul dădu cruda lui 
poruncă. Alergă îndată, pe drumul cel mai scurt, pînă 
la casa lui Ali-Nur, care, auzind bătăi grăbite în uşă, 
se repezi să deschidă. Şi-1 cunoscu pe tînărul Sanjar, 
pe care voi să-1 salute şi să-1 îmbrăţişeze. Dar acesta 
nu-i îngădui şi-i spuse : 

Suflete, liber te smulge din tot ec tiranic te leagă. 
Zboară zdrobind rădăcina, cu ea, şi robia-ii întreagă... 

I.asă-n oraşe să cadă clădirea pe cel ce-o zideşte, 
Insă tu zboară departe, urmîndu-ţi viaţa pribeagă... 

Ţări ce n-aduc cu aceasta de-aici şi tărhnuri tot alte 
Vei colinda pe întinsul ce-Allah fără zări îl încheagă, 

Dar orişicît ai să cauţi cu rîvnu de-a. lungul, de-a latul, 
Suflet ca sufletu-ţi însuşi n-afla-vei, prietene dragă.. 

Ali-Nur răspunse : 
— Prietene Sanjar, ce veste îmi aduci ? 
Sanjar îi spuse : 
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— Fugi, caută-ţi scăparea şi scap-o şi pe Dulcea 
Prietenă, Anis Al-Djalis. Căci Ben-Saui vă întinde o 
capcană, în care, de veţi cădea, veţi fi ucişi fără milă. 
Sultanul, la aţîţarca lui, trimite împotriva voastră pa-
truzeci de străjeri cu săbiile scoase ! Fugiţi, pînă nu 
vă ajunge nenorocirea. 

Apoi, Sanjar îi întinse lui Ali-Nur un pumn de bani 
de aur, spunîndu-i : 

— Stăpîne, iată patruzeci de dinari eare-ţi pot l'o 
Josi în acest moment ; te rog să mă ierţi că nu pot ii 
mai darnic. Dar să nu. pierdem vremea ! Fugi eît mai 
repede ! 

Ali-Nur se grăbi s-o înştiinţeze pe Dulcea Prietenă, 
care îndată se acoperi cu vălul ei. Şi ieşiră anuncloi 
din casă, şi apoi din oraş, şi ajunseră pe malul mării, 
cu ajutorul lui Allah. Acolo văzură o navă care tocmai 
era gata să plece şi se pregătea să-şi desfacă pînzele. 
Se apropiară şi-1 găsiră pe căpitan în picioare, în mij-
locul navei. El striga : 

— Cine nu şi-a luat încă rămas bun, să şi-1 ia, cine 
nu şi-a făcut încă proviziile, să şi le facă, cine a ui-
tat acasă vreun lucru să şi-1 caute repede, căci îndată 
plecăm ! 

Toţi călătorii răspunseră : 
—- Nu mai avem nimic de făcut, căpitane î 
Şi căpitanul le strigă oamenilor Iui: 
— Hai, desfaceţi pînzele şi dezlegaţi odgoanele ! 
Atunci Ali-Nur îl întrebă pe căpitan : 
— încotro plecaţi, căpitane ? 
Acesta îi răspunse : 
— Spre lăcaşul păcii. Bagdadul! 

în acest moment al povestirii. Şehertv.atla văzu opărind zorii 
ş i cii minte, se opri. 
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Şi cînd se lasă a treizeci şi patra noapte 

Ea spuse: 

O, mărite rege, cînd căpitanul îi răspunse lui Ali-
Nur : „Spre lăcaşul păcii, Bagdadul !", Ali-Nur îi grăi: 

— Aşteaptă ! Mergem şi noi! 
Şi, urmat de Dulcea Prietenă, se urcă pe corabie, 

care îndată îşi întinse pînzele şi, ca o mare pasăre 
albă, îşi luă zborul, aşa cum spune poetul: 

Dar chipu-i cum să nu te-ademenească i 
Priveşte nava!... i-i rival doar vîntul 
în lupta de întrecere şi-nfiîntuî 
îl ştie doar puterea cea cerească. 

E ca o pasăre cu-aripi întinse 
Ce din-nălţimi de-azur deodaf se lasă... 
Pe valuri legănîndu-se voioasă 
E-n zbor spre zări mereu-namtc-mpinse... 

Şi nava, minată de un vînt prielnic, se puse în miş-
care, ducînd cu ea pe călători. Atît ar fi de spus în 
privinţa lui Ali-Nur şi a soţiei sale. 

în vremea asta, cei patruzeci de străjeri trimişi de 
sultan ca să pună mîna pe Ali-Nur, ajunseră la casa 
lui, o împresurară, sfărîmară uşile, intrară înăuntru, 
căutară peste tot, dar n-au putut pune mîna pe ni-
meni. Atunci, furioşi, dărîmară casa şi se întoarseră să 
dea seama sultanului de căvitările lor zadarnice. Şi 
sultanul le porunci: 

— Căutaţi-i pretutindeni, scotociţi tot oraşul! 
Cum vizirul Ben-Saui venea chiar la palat, sultanul 

îl cliemă şi, ca să-1 mîngîie, îi dădu o frumoasă haină 
de sărbătoare şi-i spuse : 
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— Am să te răzbun, ţi-o făgăduiesc ! 
Vizirul îi ură viaţă lungă şi fericire deplină. Apoi 

sultanul porunci crainicilor obşteşti să strige în oraş 
armatoarele : ,Daca vreunul din voi, locuitori, îl în-
tilneşte pe Aii-Nur, fiul răposatului vizir Bem-Khakan, 
să pună inîna pe el şi să-1 aducă în fata sultanului. Va 
căpăta o frumoasă kaină de sărbătoare şi, ea răsplată, 
o mie de dinari! Dar dacă îl vede cineva şi-1 ascunde, 
va fi pedepsit cu moartea !" Dar, cu toate cercetările, 
nimeni n-a ştiut ce s-a făcut cu Ali-Nur. 

în vremea asta. Ali-Nur şi soţia lui ajunseră cu bine 
, îa Bagdad şi căpitanul îe spuse : 

ţ — lată oraşul faimos, Bagdadul, locaş al plăcerilor! 
Este oraşul fericit care nu cunoaşte asprimile brumei 
şi ale iernii, care trăieşte la umbra tufelor de tranda-
fir, a grădinilor şi în şopotul apelor murmuitoare ! 

Ali-Nur îi -mulţam i căpitanului pentru bunătatea lui 
din timpul călătoriei, îi dădu cinci dinari de aur, ca 
plată pentru călătoria lui şi a soţiei, părăsi nava şi» 
urmat de Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, intră îa 
Bagdad. 

Soarta voi ca Ali-Nur, în loc să apuce pe drumul 
obişnuit, să ia un altul, care-1 duse în mijlocul gră-
dinilor ce înconjură Bagdadul. Şi se opriră la poarta 
anei grădini împrejmuite cu zid înalt, cu intrarea bine 
măturată., bine-stropită şi arâtd de fiecare parte cita 
o> bancă mare. Poarta, foarte frumoasă, era închisă ; 
in partea de sus avea lămpi de toate culorile. Alături 
se afla un havuz în care curgea apă limpede. Drumul 
pînă la poartă era străjuit de două şiruri de stîlpi, pe 
care atirnau bogate stofe de brocart fluturînd în vînt, 

Ali-Nur îi spuse soţiei sale : 
— Pe Alîah, frumos loc 1 
Ea îi răspunse : 
—- Să ne odihnim o ora pe aceste bănci, 
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Se aşezară pe o bancă, după ce-şi spălară faţa şi 
mîinile cu apa proaspătă a havuzului. Se aşezară ca 
să se răcorească şi respirară cu nesaţ boarea dulce care 
tocmai adia. Se simţeau aşa de bine că-i fură somnul, 
după ce se acoperiseră cu o mare cuvertură. 

Grădina la poarta căreia adormiseră se numea 
Grădina Plăcerilor, iar în mijlocul ei se afla un palat, 
numit Palatul Minunilor, stăpînul lui fiind chiar ca-
liful Harun Al-Raşid. Cînd califul simţea vreo 
apăsare pe suflet, venea să respire, să se învioreze şi 
să-şi uite grijile în această grădină şi în acest palat. 
In totul, palatul cuprindea o singură sală măreaţă, cu 
optzeci de ferestre ; la fiecare fereastră atîrna o mare 
lampă luminoasă ; în mijlocul sălii se afla un can-
delabru de aur, tot atît de strălucitor ca soarele. 
Această sală nu se deschidea decît în clipa cînd venea 
califul. Atunci se aprindeau toate lămpile şi cande-
labrul şi se deschideau toate ferestrele, iar califul se 
aşeza pe un mare divan acoperit cu mătase, catifea 
şi aur, şi poruncea cântăreţelor să cînte din gură, iar 
cîntăreţilor din instrumente să-1 farmece cu măiestria 
lor. Dar dorea mai cu seamă să-1 audă pe cîntăreţul 
Işak, ale cărui cîntări şi improvizaţii erau cunoscute 
în lumea întreagă. Astfel, în mijlocul liniştii nopţilor 
şi în căldura dulce a aerului înmiresmat de florile 
grădinii, acolo, în Bagdad, pieptul califului creştea 
parcă mai larg decît de obicei şi se desfăta. 

Califul pusese paznic al palatului şi al grădinii pe 
un bătrînel cumsecade, şeicul Ibrahim, şi acesta păzea 
cu străşnicie ziua şi noaptea, ca să-i împiedice pe 
curioşi, pe plimbăreţi şi mai ales pe femei şi pe copii 
să intre în grădină ca să strice sau să fure florile şi 
fructele. Şi, în seara aceea, cum dădea încet ocol gră-
dinii, deschise poarta cea mare şi-i zări pe bancă pe 
cei doi dormind acoperiţi cu aceeaşi cuvertură. Plin 
de mînie strigă : 
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— Iată doi îndrăzneţi încâlcind poiuncile aspre ale 
califului, care mi-a dat dreptul mie, şeicul Ibrahim, 
să pedepsesc pe oricine s-ar apropia de palat. Am 
să-i fac îndată să simtă cît costă să te întinzi pe o 
bancă pusă pentru oamenii califului! 

Şi şeicul Ibrahim tăie o jordie mlădioasă şi se apro-
pie de cei ce dormeau ; îşi scutură 'jordia şi avea de 
gînd să-i biciuiască bine, cînd deodată se opri şi-şi 
spuse : „O, Ibrahim, ce vrei să faci ? Să loveşti nişte 
oameni necunoscuţi, poate nişte străini sau cerşetori pe 
drumul lui Allah şi pe care soarta i-a îndreptat spre 
tine ! Ar trebui să le vezi mai întîi chipul !" 

Şeicul Ibrahim dădu la o parte cuvertura care le 
ascundea chipurile şi îndată se opri încîutut de mi-
nunaţii lor obraji alăturaţi în somn, care păreau mai 
frumoşi decît florile grădinii sale. Şi se gindi: „Ce 
voiam să fac ? Ce voiai să faci, orbule Ibrahim ! Ai 
merita să te biciuieşti singur pentru mînia ta ne-
dreaptă !" Apoi şeicul Ibrahim îi acoperi pe cei doi, 
se aşeză lîngă ei şi începu sâ-i frece picioarele lui 
Ali-Nur pentru care prinsese o neaşteptaă simpatie. Şi 
Ali-Nur, simţind mîinile care'-l frecau, se trezi, îl văzu 
pe cinstitul bătrîn, se ruşina că un astfel de bătrîn îi 
freacă picioarele şi sări repede de pe bancă. Apucă 
mîna bătrînului şeic şi o duse la buze şi la frunte. 
Atunci Ibrahim îl întrebă : 

— Fiule, de unde veniţi ? 
Ali-Nur răspunse : 
— Stăpîne, sîntem străini! 
Şi, la aceste cuvinte, lacrimile îi aburiră ochii. Dar 

şeicul Ibrahim îi gră i : 
-— O, tinere, nu uit cîtuşi de puţin că Profetul 

— rugăciunea şi pacea Iui Allah cu e l ! — ne-a sfătuit 
în mai multe locuri din cartea sfîntă, să fim omenoşi 
cu străinii şi să-i primim cu dragă inimă. Veniţi amîn-
doi cu mine să vă arăt grădina şi palatul meu, şi vă 
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veţi uita necazurile, vă veţi dfsfăta şi vâ veţi umfla 
pieptul ! • . . 

Aii-Nur îl întrebă : 
— O, stăpîne, a cui e grădina ? 
Şeîcul Ibrahim, ca să nu-1 sperie, pe Ali-Nur ţii ea 

să se umfle el însuşi în pene, îi răspunse : 
— Grădina şi palatul sînt ale mele, moştenire de 

fa.nril.ie ! 
Atunci Ali-Nur şi Dulcea Prietenă. Anis Al-Djalis, 

se ridicară şi, pe urmele şeicnlui Ibrahim, intrară în 
grădină. 

Ali-Nur văzuse la Bassra muRe grădini frumoase, 
dar niciodată nu visase vreuna ea asta. Poarta mare, 
alcătuită din arcade puse eu gust una peste alta, era, 
acoperită de viţe agăţătoare, din care atîrnau cior-
di ini minunaţi, unii roşii ca rubinele, alţii negri ca 
abanosul. Aleea pe care pătrunseră era umbrită de 
arbori roditori, aplecaţi sub greutatea fructelor coapte. 
Pe ramuri, păsările ciripeau în limba lor melodii ae-
riene ; privighetoarea îşi modula trilurile, turturica 
îşi uguia plîngerea de dragoste, mierla fluiera ea 
oamenii ; porumbelul gulerat le răspundea ca îmbătat 
de vinuri tari. Acolo, se aflau din fiecare pom cele 
mai bune soiuri. Erau caişi cu fructe eu sîmbur© 
dulce, caişi cu fructe cu sîmbure amar şi caişi de 
Korassan ; pruni cu fructe de culoarea buzelor Ini-
moase ; corcoduşe nemaipomenit de dulci şi de în-
cîntătoare ; smochine minunate, roşcate, albe şi verzi. 
Florile păreau de mărgăritare şi de coraliu ; tranda-
firii arătau mai mîndri decît obrajii fetelor frumoase ; 
viorelele erau întunecate, ea flacăra de pucioasă ; şi 
se mai aflau mirţi m floare, mieşunele, ochiul boului, 
levănţică şi anemone. Corolele lor purtau diademe din 
lacrimi de nouri; romaniţele surîdeau narcisului ară-
tîndu-şi dinţii, iar narcisul privea trandafirul cu ochi 
adinei şi negri. Chitrele rotunde păreau cupe fără 
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toarte ; lărnîile atîmau ea nişte mingi de aur. F'oriie 
se aşterneau pe pămînt în mii de culori, căci regii ia 
Primăvară stăpînea toată grădina ; pîraiele roditoare 
se umflau, izvoarele susurau, păsările ciripeau şi îşi 
ascultau ciripitul ; boarea cînta ca un flaut, zefirul 
îi răspundea cu dulceaţă, văzduhul răsuna de bucurie. 

Aşadar, Ali-Nur, Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, 
şi şeicul Ibrahim intrară în Grădina Plăcerilor. Acolo 
şeicul Ibrahim, care nu făcea niciodată lucrurile pe 
jumătate, îi pofti să intre în Palatul Minunilor. Le 
deschise uşa şi ei intrară. 

Ali-Nur şi Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, se 
opriră ,în prag uimiţi de măreţia acelei săli cum na 
s-a mai văzut, plină de lucruri neobişnuite şi uluitoare. 
Ii priviră mult timp frumuseţea fără seamăn, apoi, 
ca sa-şi odihnească ochii, se aşezară la o fereastră 
care da spre grădină. Şi Ali-Nur, în faţa acestei 
grădini şi a marmurelor bătute de lună, începu să se 
gîndească la necazurile lui trecute şi-i spuse soţiei 
sale : 

— O, draga mea, într-adevăr acest loc e plin de 
farmec. îmi trezeşte atîtea amintiri! îmi coboară 
pace în suflet şi-mi stinge focul care mă mistuie şi 
tristeţea care mi-i' mereu tovarăşă ! 

între timp, şeicul Ibrahim le aduse merinde, le 
puse dinaintea lor, ei mîncară pînă se saturară, apoi 
îşi spălară niîinile şi din nou se aşezară la fereastră 
să privească arborii încărcaţi de roade frumoase. 
După o vreme, Ali-Nur se întoarse spre şeicş i-i 
spuse : 

— O, şeice Ibrahim, n-ai nimic să ne dai de băut ? 
Mi se pare că îndeobşte după ce mănînci trebuie să 
şi be i ! 

Şeicul Ibrahim le aduse o cană cu apă dulce şi 
proaspătă. Ali-Nur îl întrebă : 

— Ce ne aduci ? Nu apă doresc S 
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Şeicul îl întrebă şi e l : 
— Doreşti vin ? 
Ali-Nur răspunse : 
— Da, desigur. 
Atunci şeicul Ibraliim grăi : 
— Allah să mă păzească şi să mă ocrotească ! De 

treisprezece ani mă feresc de această băutură bleste-
mată, căci Profetul — rugăciunea şi pacea lui Allah 
cu el ! — a aruncat blestem asupra celui care bea vreo 
băutură dospită, celui care-o stoarce şi celui care o 
duce s-o vîndă ! 

Ali-Nur îi răspunse : 
— îmi dai voie, şeice, să-ţi spun două vorbe ? 
-— Spune-le. 
Şi Ali-Nur grăi : 
— Dacă-ţi dezvălui mijlocul prin care ai putea 

să-mi îndeplineşti dorinţa fără ca tu să bei, să storci 
sau să aduci vinul, ai fi vinovat şi blestemat, potrivit 
cuvîntului sfînt ? 

Bătrînul răspunse : 
•— Cred că nu ! 
Atunci Ali-Nur îi spuse : 
— Ia aceşti doi dinari şi aceste două drahme, ur-

că-te pe măgarul de la poarta grădinii, care ne-a 
adus pînă aici, mergi în piaţă şi opreşte-te la uşa 
'ntgustorului de ape de flori, care are totdeauna vin 
în fundul prăvăliei ; opreşte-1 pe cel dintîi trecător, 
dâ-i banii şi roagă-1 să intre el să-ţi cumpere băutura, 
cu doi dinari de aur, şi lui dă-i două drahme pentru 
osteneală. Iţi va pune chiar el urcioarele cu vin pe 
măgar şi, astfel, numai măgarul le va aduce ; tre-
cătorul le va cumpăra, noi le vom bea, iar tu nu vei 
avea nici un amestec în treaba asta, nu vei fi nici 
băutor, nici făuritor şi nici purtător ! Şi astfel nu te 
vei teme că ai încălcat legea sfîntă a cărţii ! 
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La aceste vorbe, şeicul începu să rîdă cu zgomot 
şi-i spuse lui Ali-Nur : 

— Pe Allah 1 în viaţa mea n-am întîlnit pe cineva 
atit de isteţ ca tine şi înzestrat cu atîta duh şi farmec ! 

Ali-Nur îi răspunse : 
— Pe Allah ! Iţi sîntem amîndoi îndatoraţi, o, şeice 

îbrahim ! Şi nu mai aşteptăm de la tine decît ceea 
ce ţi-am cerut ! 

Atunci, şeicul îbrahim, care, pînă în acel moment, 
nu voise să dea pe faţă că-n palat se aflau tot soiul 
de băuturi, îi spuse lui Ali-Nur : 

— O, prietene, iată cheile de la pivniţă şi de la 
cămară, care sînt pline totdeauna, ca să fie vrednice 
de emirul credincioşilor, cînd vine pe aici ca să mă
cinstească cu prezenţa lui. Poţi să intri şi să iei după 
plac ce vrei ! 

Ali-Nur intră în pivniţă şi ceea ce văzu acolo îl 
umplu de uimire : în lungul tuturor zidurilor şi pe 
poliţe, într-o rînduială desăvîrşită, se atîau înşirate 
vase de aur, de argint sau de cristal, încrustate cu 
pietre preţioase. Hotărîndu-se cu greu, Ali-Nur alese 
totuşi ce voia şi se întoarse în sala mare ; acolo puse 
preţioasele vase pe covor, se aşeză lîngă Dulcea Prie-
tenă, turnă vin în cupele strălucitoare de cristal cu 
cercuri de aur, şi începură să bea, el şi soţia lui, 
minunîndu-se totodată de tot ce se afla în acel palat. 
Şeicul îbrahim le dărui flori mirositoare, apoi se re-
trase cuminte mai deoparte, cum obişnuia să facă 
atunci cînd un bărbat era cu soţia lui. Şi amîndoi 
băură iar, şi iar băură, pînă ce vinul începu să îi se 
urce la cap. Atunci obrajii li se colorară, ochii îe 
scînteiară ca la gazele, iar Dulcea Prietenă, Anis Al-
Djalis, îşi despleti părul. Şeicul îbrahim, văzînd-o, 
se simţi cuprins de pizmă şi-şi spuse : „De ce să 
stau deoparte în loc să mă veselesc cu ei ? Cînd o 
să mai am prilejul să mă aflu la o sărbătoare atît de 
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îneîntătoare ea aceea pe care mi-o dă vederea acestor 
tineri frumoşi, pe care i-aş vputea lua drept două 
lune" ? ! Şi şeicul Ibrahim înainta şi se aşeză ia celă-
lalt capăt al sălii. Atunci Ali-Nur îi grăi : 

—- O, stăpîne, te rog pe viaţa mea, apropie-te şi 
stai lîngă noi ! 

Şeicul veni, se aşeză lîngă ei, iar Ali-Nur luă cupa, 
o umplu şi i-o întinse spunîndu-i : 

- O, şeice, ia şi bea ! Ai să-i cunoşti gustul, şi ai 
să ştii ce plăcere se ascunde în fundul cupei ! 

Dar şeicul îi răspunse : 
—• Allah să mă ocrotească ! Tinere, ru mi ştii ca-

de treisprezece ani n-am nesocotit cu vuitul cărţii 
sfinte ! Şi nu ştii că am fost de două ori hagiu la glo-
rioasa Mecea ! 

Şi Ali-Nur, care s-ar fi bucurat sti-1 ameţească pe 
şeicul Ibrahim, văzînd că nu ajunge la ţel prin con-
vingere, nu mai stărui. Goli el însuşi cupa plină, o 
umplu şi o goli din nou, apoi, peste cîteva clipe, pre-
făcîndu-se beat, se întinse ca şi cum ar fi adormit. 
Atunci Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, îndreptă o 
privire nemulţumită, dar foarte grăitoare spre şeicul 
Ibrahim şi-i spuse : 

— O, şeice Ibrahim, priveşte cum se poartă acest 
om cu mine î 

Celălalt se miră : 
— Păcat! Dar de ce se poartă aşa ? 
Ea răspunse : 
—• Dacă ar fi întîia oară ! Dar aşa face totdeauna S 

Bea şi iar bea, cupă după cupă, se îmbată şi adoarme 
lăsmdu-mă aşa, singură, fără tovarăş, fără nimeni care 
să stea.de vorbă şi să bea cu mine î Şi nu mai găsesc 
nici un fel de gust în .băutură, căci nimeni nu îm-
parte cupa cu mine, şi n-am nici dorinţă să cîrir, căei 
nimeni nu mă aude î 
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Atunci şeicul Ibrahim, care, sub înriurirea piiviri-
lor ei arzătoare şi a vocii ei legănate, simţea că i se 
înlioară trupul, îi spuse : 

— într-adevăr, aşa nu e vesel să be i ! 
Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, umplu o cupă, i-o 

întinse.şi, privindu-1 galeş, îi spuse: 
T— Pe viaţa mea! Ia, te rog, această cupă şi fă-mi 

plăcerea s-o bei. Am să-ţi rămîn recunoscătoare 1 
Şeieul întinse mîna, luă cupa şi o bău. Anis Al-

Djalis i-o umplu din nou, şi el o bău, apoi i-o umplu 
şi a treia oară, spunîndu-i: 

—• O, scumpe stăpîn, mai bea-o numai pe aceasta ! 
Dai- el răspunse : 
— Pe Allah, JIU mai pot ! Mi-e de-ajuns cît am 

băut î 
Ea stărui mult şi cu drăgălăşie şi, apîecînclu-se 

spre el, îi spuse : 
— Pe Allah, trebuie neapărat! 
El luă cupa şi o duse Ia buze, dar în acel moment 

chiar, Ali-Nur izbucni în hohote de rîs şi se ridică... 

în acest moment al povestirii, Şeherezada văzu mijind zarîi 
dimineţii şi, ou minte, lăsă pentru a dona zi urmarea. 

Şi cînd se lăsă a treizeci şi cincea noapte 

Ea spuse : 

O, mărite rege, Ali-Nur izbucni în hohote de rîs 
şi se ridică spunîndu-i şeicului Ibrahim : 

— Dar ce faci ? Nu te-am rugat chiar eu, aciua 
o oră, să-mi ţii tovărăşie şi m-ai refuzat ? Nu mi-ai 
spus : „De treisprezece ani nu mai. fac aşa ceva" ? 
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Şeicul se ruşina o clipă, dar apoi se grăbi să 
răspundă : 

— Pe Allah ! Nu-mi fac nici o vină I Ea a stăruit 
să beau 1 

Atunci Ali-Nur şi soţia lui începură să rîdă, dar 
ea, aplecîndu-i-se la ureche, îi şopti: 

-— Las' pe mine şi nu-ţi mai bate joc de el ! Ai 
sa vezi cum o să rîdem pe socoteala lui! 

Ea îşi turnă într-o cupă şi bău, umplu şi cupa Iui 
Ali-Nur, care bău şi el, şi continuări să tot bea, 
fără să mai ia seama la şeicul Ibraliim. Acesta, care-i 
•privea tare uimit, sfîrşi prin a le spune : 

— Oare asta e o nouă modă de-a pofti pe cineva 
să bea cu voi ? Voi să beţi şi el să se uite ? 

Şi Ali-Nur şi Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, iz-
bucniră iarăşi în hohote de rîs. Apoi îl poftiră să 
bea cu ei, şi băură aşa pînă după miezul nopţii. 

Atunci Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, îi spuse 
şeicului Ibrahim : 

— O, şei cule Ibrahim, îmi dai voie să aprind una 
din aceste luminări ? 

Şeicul, pe jumătate beat, îi răspunse : 
•—• Da, dar să nu aprinzi decît una, una singură! 
Ea alergă şi aprinse nu una, ci pe toate cele opt-

zeci de luminări din sfeşnice, apoi se întoarse la lo-
cul ei. 

Ali-Nur îi spuse şeicului: 
-— O, şeice, cît îmi place să stau cu tine ! Dar 

nu-mi dai voie să aprind şi una din făclii ? 
Şi şeicul îi răspunse : 
— Fie, aprinde una din făclii, dar numai una, şi 

să nu crezi că mă poţi înşela ! 
Ali-Nur se duse şi aprinse nu una, ci pe toate cele 

optzeci de făclii din cele optzeci de candelabre ale 
sălii, fără ca şeicul să fi luat cît de cît seama la asta. 
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Toată sala, tot palatul şi toată grădina străluceau în 
lumină. Atunci şeicul Ibrahim le spuse : 

— într-adevăr, sînteţi amîndoi mai desirînaţi de-
cît mine ! 

Şi, cum era beat de-a binelea, se ridică, porni clă-
tinîndu-se într-o parte şi-n alta şi ajunse pe două 
cărări la ferestre, le deschise, pe toate cele optzeci 
ale sălii, apoi se întoarse, se aşeză şi urmă să bea cu 
cei doi tineri, răcind împreună să răsune sala de rî-
sete şi de cîntece. 

Dar soarta, care se află în mîinile lui Allah atoate-
ştiutorul, atoateînţelegătorul şi creatorul tuturor pri-
cinilor şi urmărilor, voi ca Harun Al-Bkşid, califul, să 
se afle la acea oră, la una dintre ferestrele palatului 
său dinspre Tigru, respirînd aerul răcoros sub bătaia 
razelor lunii. Şi cum, din întîmplare, privi în acea 
parte, văzu lumina care se răsfrîngea şi scînteia în 
văzduh şi pe ape. Nu ştiu ce să creadă şi-1 chemă pe 
marele vizir Giafar Al-Barmaki. Şi cînd Giafar se în-
făţişă înaintea lui, îi strigă : 

— O, cîine de vizir ! Eşti sluga mea şi nu mă în-
ştiinţezi de ceea ce se petrece în Bagdad, oraşul meu ? 

Giafar răspunse : 
— Nu înţeleg ce vrei să spui. 
Califul îi strigă iar : 
— Desigur ! De-ar fi Bagdadul luat cu asalt la 

această oră de către duşman, şi tot nu s-ar întîmpla 
o fărădelege mai mare ca aceasta ! Afurisitule, nu vezi 
că Palatul Minunilor este luminat ? Şi tu habar n-ai 
cine-i omul atît de îndrăzneţ sau de puternic ca să 
poată lumina întreaga sală, să aprindă toate cande-
labrele şi făcliile şi să deschidă largi toate ferestrele 1 
Nenorocire ţie 1 Nu mai sînt eu califul, de se în-
tîmpla aşa ceva fără ştirea mea ? 

Şi Giafar, tremurmd o clipă, răspunse : 
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— Dar cine ţi-a spus că Palatul Minunilor are 
ferestrele deschise, candelabrele şi făcliile aprinse ? 

Califul îi spuse : 
— - A pn: pic-te şi priveşte ! 
Giafar se apropie de calif, privi spre grădini şi 

vă/u lumina care făcea ca palatul să pară cuprins 
de flăcări şi mai strălucitor ca lumina lunii. Giafar în-
ţelese că trebuie să fie la mijloc vreo nechibzuinţă 
de-a şeicnlui Ibrahim ; şi cum era bun la suflet şi 
milos, se gîndi îndată să scornească vreo scuză pentru 
şeic. bătrînul paznic al grădinii şi al palatului, care pe-
semne luminase palatul în vederea vreunui musafir, îi 
spuse deci califului : 

— O, emire al credincioşilor ! Şeicul Ibrahim a ve-
nit să mă vadă săptămîna trecută şi mi-a spus ; , .0 , 
stăpîne Giafar, dorinţa mea arzătoare este să sărbă-
toresc tăieiea împrejur a fiilor mei sub ocrotirea ta 
prielnică, şi în timpul vieţii tale şi a vieţii emirului 
credincioşilor F' I-arn răspuns : „Şi ce doreşti de la 
mine, şeice '?" El mi-a spus : „Doresc numai, să mij-
loceşti ca să mi se îngăduie să fac sărbătorirea în 
marea sală a Palatului Minunilor". Şi i-am răspuns s 
„O, şeice, poţi să începi pregătirile pentru sărbă-
torire. Dacă Âllah vrea, cînd îl voi vedea pe calif, 
îi voi arăta dorinţa ta V Şi şeicul Ibrahim a plecat. 
Iar eu, emire al credincioşilor, am uitat cu totul să-ţi 
vorbesc despre asta. 

Atunci califul gră i : 
—• O. Giafar, în loc de o greşală, te-ai făcut vi-

novat de două greşeli vrednice de pedeapsă. Şi tre-
buie să te pedepsesc, fiindcă mai întîi nu mi-ai spus 
cum stau lucrurile şi, apoi, n-ai împlinit un lucru pe 
care bietul şeic desigur că îl dorea cu aprindere. Dacă 
şeicul Ibrahim a venit să te roage, a făcut-o într-a-
devăr ea să-ţi dea de înţeles ca avea nevoie, sărmanul, 
de ceva bani ca să acopere cheltuielile. Pe de, o parte, 
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fu nu i-ai dat nimic, pe de altă parte, nu in-ai înştiin-
ţat, ca să-i dau eu ceva ! 

Şi Giafar răspunse : 
-— O, emire al credincioşilor, am uitat! 
Califul îi răspunse : 
- Fie ! De data asta te iert ! Dar acum, pe pă-

rinţii şi pe strămoşii mei ! trebuie să mergem de în-
dată şi să ne încheiem noaptea la şeicul Ibrahim, căci 
e im om de bine, harnic, stimat de toţi şeicii de seamă 
ai Bagdadului, care vin adesea să-1 vadă ; ştiu că :i 
ajută pe cei săraci şi că are milă de toţi cei în îipsă ; 
smt sigur că. în acest moment se află la el toţi cei pe 
tare îi găzduieşte şi-i hrăneşte întru Allah ! Mergînd 
acolo, poate că unul dintre sărmani va face pentru 
noi vreo urare de folos pentru lumea asta şi pentru 
cealaltă. Poate că vizita noastră îi va fi de folos bu-
nului şeic, care, văzîndu-ne, are să se bucure mult, 
şi tot aşa şi prietenii Iui ! 

Dar Giafar răspunse : 
— O, emire al credincioşilor, partea tea mai mare 

a nopţii a trecut, iar musafirii şeicului poate că au şi 
pornit spre casele lor. 

Califul adăugă : 
—•• Trebuie să mergem îa ei ! 
Şi Giafar hi nevoit să tacă, dax era tare încurcat 

şi nu mai ştia ce să facă. 
Deci califul se ridică îndată, Giafar îi făcu o adîncă 

plecăciune, şi, amîndoi, urmaţi de gealatul Massrur, 
<-e îndreptară spre Palatul MinuniJor, după ce mai 
iiiainte se deghizaseră în negustori. 

Slxăbătînd străzile oraşului, ajunseră la Grădina Plă-
cerilor. Califul văzu cel dintîi că marea poartă era 
deschisă. Tare uimit îi spuse lui Giafar : 

—• Ia te uită ! Şeicul Ibrahim a lăsat poarta, des-
/ i i sa ceea ce nu-i în obiceiul Iui! 
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Intrară cu toţii şi, străbătînd grădina, ajunseră la 
scara palatului. Califul şopti: 

— Giafar, trebuie sa-i văd pe ascuns şi fără zgo-
mot, înainte de-a intra la ei, ca să ştiu ce fel de mu-
safiri are Ibrahim, cîţi şeici de seamă, ce daruri i-au 
făcut, cu ce l-au copleşit. Dar acum trebuie să fie 
adînciţi cu toţii în rugăciuni, fiecare în colţul lui, 
căci nu se aude nici o vorbă, parcă n-ar ii nimeni 
înăuntru. 

Califul, uitîndu-se în jurul lui, văzu un nuc înalt 
şi spuse : 

•—• O, Giafar, am să mă urc în acest nuc, căci 
ramurile lui sînt apropiate de ferestre şi de acolo pot 
să privesc înăuntru. Ajută-mă ! 

Califul se urcă în nuc şi se caţără, de pe-o creangă 
pe alta, pînă ajunse la aceea care era chiar în faţa' 
unei ferestre. Se aşeză pe creangă şi privi înăuntru. 

Şi văzu un tînăr şi o tânără, amîndoi frumoşi ca 
luna — slavă celui care i-a făcut! — şi îl văzu şi pe 
şeicul Ibrahim, paznicul grădinii, stînd între ei, cu cupa 
în mînă. Şi-1 auzi spunînd tinerei femei: 

— O, regină a frumuseţii, băutura e mult mai plă-
cută atunci cînd începe cîntecul ! De aceea, ca să te 
încurajez şi sa ne fanneci cu glasul tău minunat, am 
să-ţi cînt mai întîi eu ceea ce spune poetul ! Ascultă : 

O, noapte şi, voi, ochi /... 

Nu bea cit timp prietena nu cîntă! 
Bag seama că şi-un cal s-adapâ-n voie, 
Cînd ritmic fluieratul îl descîntă. 

O, noapte şi, voi, ochi !... 
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Şi-apoi prietena s-o mingii... bine 
Sărut-o... pune-o jos... Ca să s-ogoie, 
Ce este-al tău cu-al ei să se îmbine... 

O, noapte şi, voi, ochi!... 

Văzând pe Ibrahim în starea aceea şi auzind din 
gura lui acest cîntec, mai degrabă aprins şi deloc po-
trivit cu vîrsta bătrînului paznic al palatului, califul 
simţi că, de mînie, i se prelinge sudoarea de pe frunte 
între ochi; şi se grăbi să coboare, îl privi pe Giafar 
şi-i spuse : 

— O, Giafar, în viaţa mea n-am văzut o pri-
velişte atît de întăritoare ca aceea e preacinstiţilor 
şeici de moschei, aflaţi în această sală, pe cale să 
împlinească smeritele îndeletniciri ale tăierii îm-
prejur. Noaptea asta, într-adevăr, e plină de bine-
cuvîntare ! Urcă-te şi tu în copac şi grăbeşte-te să 
te uiţi în sală, ca să nu pierzi prilejul de-a te sfinţi, 
mulţămită binecuvîntărilor acestor vrednici şeici de 
xnâschei I 

Cînd auzi vorbele emirului, Giafar ramase tare ne-
dumerit, dar nu şovăi mult, se grăbi să se urce în 
copac, ajunse în faţa ferestrei şi privi înăuntru. Şi-i 
văzu p© cei trei băutori: pe şeicul Ibrahim cu o 
cupă în mînă şi legănîndu-şi capul în timp ce cînta, 
pe Ali-Nur şi pe Dulcea Prietenă privindu-1, ascul-
tîrtdu-1 şi rîzînd cu poftă. 

Văzând această privelişte, Giafar nu se mai îndoi 
de propria sa pieire. Coborî totuşi din copac şi se 
opri înaintea emirului credincioşilor. Califul îi spuse : 

— O, Giafar, binecuvântat fie Allah că ne-a hă-
răzit să fim dintre cei care urmează cu căldură cere-
moniile exterioare ale purificărilor, ca în această 
noapte chiar, şi că ne îndepărtează de calea rea a 
ispitelor, de greşeală şi de vederea desfrânaţilor ! 
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Giafar era atît de încurcat, că nu ştia ce să 
răspundă. Califul urmă, privindu-1; 

— Dar să-ţi spun altceva 1 Tare aş vrea să ştiu ciw* 
i-a adus în acest loc pe cei doi tineri care-mi par 
străini ? Trebuie să-ţi mărturisesc, .Gial'ar, că ochii 
mei n-au văzut ceva mai frumos, mai desăvîrşit, mai 
minunat,.mai plin de farmec ca acest tânăr şi această 
tînără ! 

Atunci Giafar ceru iertare, care-i fu dată pe Ioc, $i 
gră i ; 

— O, calife, într-adevăr I Tare sfat frumoşi î 
Şi califul adăugă : 
— O, Giafar, să ne urcăm amîndoi în copac şl să 

ne uităm iarăşi la ei. 
Şi se urcară amîndoi, se aşezară pe cîte o creangă, 

în faţa ferestrei, şi priviră. 
Tocmai în acel moment, şeicul Ibrahim spunea : 
-— O, regină, vinul costişelor m-a îndemnat să le-

păd stearpa seriozitate a obiceiurilor şi urîciunaa lor : 
Dar fericirea mea nu va fi întreagă deeît atunci cînd 
te-oi auzi ciupind coardele melodioase 1 

Iar Anis Ai-Djalis, Dulcea Prietena, îî răspunse : 
-— Dar, şeice IbraMm, pe Âîlah! cum să ciupeşti 

coarde melodioase, cînd au ai instrument eu coarde ? 
Auzind aceste vorbe, şeicul Ibrahto sa cidică, Iar 

califul şopti la urechea ha Giafar i 
— Ce mai are de gînd să facă acest bătrîn des-

Iriuat ? 
Şi • Giafar răspunse f 
-—• Nu ştiu ! 
Dar şeicul Ibrahim, după ce lipsi cîteva clipe, se 

întoarse în sală ţinînd în mină o lăută. Califul o privi 
cu atenţie şi văzu că era lăuta cu care-i emta dte 
obicei cîntăreţul lui favorit, Işak, atunci, cînd dădea 
vreo serbare la palat sau numai cînd voia să m des-
fete. Şi spuse califul; 
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— Pe Al!a.h ! Asta-i prea de tot ! Dar vreau să o 
aud cîntînd pe această tînără minunată ; dacă va 
cînta rău, o, GJafar, ara să-i întind pe cruce pe toţi 
trei, iar dacă va cmta cu ştiinţă şi plăcut, am să-i 
iert pe ei, dar pe tine, Giafar, tot am să te întind 
pe cruce ! 

Atunci Giafar strigă : 
— Pe Allah ! de-ar cînta rău î 
Califul, uimit, îl întrebă : 
— De ce vrei asta ? . .. 
Ciatar răspunse ; 
— Pentru că, întins pe cruce în tovărăşia lor, aia 

si-mi pot petrece mai vesel ceasurile de caznă, şi 
BO vom ţine tovărăşie unul altuia 1 

La aceste cuvinte, califul începu să rîdă încet. 
Dar tînăra ţinea acum lăuta în mînă şi-i înstruna 

cu pricepere coardele. După cîteva încercări domaaîe 
şi dulci, ea ciupi coardele, care se înfiorară, scoţînd 
sunete în stare să topească fierul, să trezească morţii, 
să înmoaie pînă şi inima stîncii şi a oţelului. Apoi, 
acompaniindu-se, cîntă t 

O, noapte'... 

Chul in-a văzut, a şi-nţeles al meu duşman, 
CU îi plăcea iubirii, la al ei izvor, 
Să-mi -potolească setea care-mi dădea zor„. 
„E apa tulbure !" striga cu gînd avan .'... 

Voi, ochi /•-

Prietenu-mi, de-l ia în seamă, plece dar... 
Uita-va insă ca prin mine-a cunoscut 
Plăceri de rai şi nebunii de nentrecut, 
Plăceri *i nebunii ce-s al iubirii har !... 

U 203 



O, noapte!... 

Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, după ce emtă, 
lăsă să vibreze numai lăuta, cu coarde vii ; şi califul 
făcu toate sforţările ca să nu spună, fermecat, „Ah I" 
sau „Voi, ochi..." Şi gră i : 

— Pe Allab ! Giafar, în viaţa mea n-am auzit o 
voce mai minunată şi mai răpitoare decît a acestei 
tinere roabe ! 

Giafar surise şi-i răspunse : 
-— Nădăjduiesc că acum mînia califului împotriva 

slugii sale s-a risipit 1 
Califul şopti : 
— Desigur, Giafar, s-a risipit! 
Apoi Giafar şi califul coborîră din copac, şi califul 

îi spuse lui Giafar : 
'— Aş vrea să intru în sală, să mă aşez între ei şi 

s-o aud pe tînăra roabă cîntînd dinaintea mea. 
Dar celălalt răspunse : 
-— O, emire al credincioşilor, dacă ai apărea între 

ei, s-ar simţi stingheriţi, iar şeicul Ibrahim ar muri de 
frică ! 

Atunci califul urmă : 
— Giafar, înlesneşte-mi să cunosc cum . trebuie 

toată această întîmplare, fără să deştept vreo bă-
nuială şi fără să fim recunoscuţi. 

După aceea, califul şi Giafar, punînd la cale un 
şiretlic, se îndreptară încet spre marele eleşteu din 
mijlocul grădinii. Acesta era legat chiar cu Tigrul şi 
avea o sumedenie de peşte, care venea să se adă-
postească în el şi să-şi caute hrana. Califul băgase de 
seamă mai demult că pescarii îşi dădeau aici întîlnire, 
ba într-o zi, cînd el stătea la una dintre ferestrele 
Palatului Minunilor, chiar îi văzuse şi-i auzise pe 
pescari, şi dăduse poruncă şeicului Ibrahim să nu le 
îngăduie să pătrundă în grădină şi să pescuiască din 
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eleşteu ; îi poruncise să-i pedepsească aspru pe cei 
vinovaţi. 

Dar în seara aceea, cum poarta grădinii fusese 
lăsată deschisă, intrase un pescar care-şi spusese în 
sine : „Iată un prilej bun să pescuiesc din belşug !" 
Acest pescar se numea Karim şi era foarte cunoscut 
printre pescarii de pe Tigru. îşi aruncase năvodul în 
eleşteu şi, aşteptînd, începuse să cînte aceste versuri : 

O, calator pe ape! Primejdie de moarte 
Te paşte... Dar încearcă să nu te mai frămînţi... 
Norocul, cină i-i placul se-apropie, şi,-nfrînţi, 
Se-ntorc cei ce colindă în căutări deşarte... 

E rnarea-n furii oarbe, pescarul istovit 
Şi rătăcit în noapte, crnd noaptea e cu stele — 
Nenumărate salbe pe azurii dantele 
Şi parcă niciodată cu-atît senin sticlit. 

El plasa şi-o aruncă şi valu-o păJmuieşte, 
Dar el nimic nu vede decît al plasei sîn. 
Nu face ca pescarul! într-un palat, stăpîn, 
Cumintele cunoaşte cit viaţa preţuieşte, 

Şi cîlă fericire e-n cele pămînteşti! 
Sînt nopţi şi bunuri... Darnic i le-a întins uscatul; 
li mintea în repaos şi gustă nesecatul 
Şirag de roade... lată, ce vrajă-i să trăieşti! 

Priveşte-l şi acuma : e după-o noapte albă... 
Dar sub surîsul scumpei gazele s-a sculat, 
Sub ochii de gazelâ cu boiul fermecat, 
Ce sînt ai lui cu totul şi zîmbitori se-nvoalbă... 

Slăviţi pe Domnul! Singur dă unuia, lipsind 
Pe altul... Cînd cu trudă sărmanul trage plase, 
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Nicicînd av'mcl atîta cit grijuliu visase — 
Slăviţi pe Domnul — cellalt mănîncă peşti cu jind! 

Cînd Karim pescarul sfîrşi de eîntat, califul înainta 
singur spre el, se opri în spatele Ini. îl recunoscu şi-i 
spuse : 

- O, Karim 1 
Auzindu-şi numele, Karim se întoarse surprins. 

Şi, la lumina lunii, îl recunoscu pe tali i . Rămase îm-
pietrit de spaimă . Apoi, revenindu-şi , grai : 

—- Pe Allah ! o, emire al credincioşilor, să nu crezi 
că am vrut numai să încalc poruncile tale : sărăcia ŞT 
numeroasa mea familie, ni-au împins, astă-seară, să ma 
port astlel ! 

Şi califul îi spuse : 
—- Bine, Karim, n-am văzut nimic ! Dar vrei să 

încerci să-ţi arunci năvodul în numele meu. ca să-mi 
văd şi eu norocul ? 

Pescarul, nespus de bucuros, se grăbi să-şi arunce 
năvodul, cliemînd pe Allah în ajutor, şi aşteptă p îuă 
ce unealta atinse fundul apei. Atunci o trase afară şi 
găsi în ea peşti fără de numă r şi de toate felurile. 
Califul se arătă mul ţămit şî-i spuse : 

— Acum, Karim, dezbracă-te 1 
Karim se grăbi să se dezbrace. îşi scoase unul. 

după altul toate veşmintele : pe ceî de deasupra, cu 
mîneci largi, cîrpit cu petece de multe culori şi prins 
cu fire de lînă de-proastă calitate, plin de ploşniţe cu 
coadă şi de atâţia pureci că ai pu tea să acoperi pă -
rnîntul cu ei, apoi turbanul din stofă de cîrpe aduna te 
la întâmplare, pe care nu-1 mai desfăcuse de trei ani 
şi adăpostea păduchi şi mai mari, şi mai mici, şi albi, 
şi negri. Puse jos veşmîntul şi turbanul , şi rămase 
gol în faţa califului. Atunci califul începu şi el să 
se dezbrace. îşi scoase mai întîi haina de mă tase is-
I-andarani, a doua baină de mă tase baalbaki, apoi 
rnanleliUa de catifea şi vesta, şi-i spuse pescarului s 
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— Karim, îinbracă-te cu aceste haine ! 
Apoi califul îşi puse veşnuntul eu. mîncei largi a! 

pescarului şi turbanul acestuia, Îşi înfăşură în jurul 
gîtului fularul lui Karim, şi-i spuse : 

— Poţi să te ducHa treburile tale ! 
Omul îi mulţămi califului şi rosti aceste versuri -. 

Pe-o mare avuţie tu m-ai făcut stăpîn. 
Şl zi şi noapte ţie mulţumitor rămîn... 
Cu daruri mult prea scumpe voios m-ai copleşii, 
Şi nencetat în slavă te-oi ridica smerit, 
CU voi trăi pe lume şi după moarte chiar. 
Din groapă mulţumirea eu tot am s-o irtgîn... 

Dar nu sfîrşi bine Karim de spus versurile, şi cali-
ful simţi pe piele ploşniţele şi păduchii care-şi alese-
seră lăcaşul în zdrenţele pescarului, şi acum porni-
seră să alerge încoace şi încolo, începu să le prindă 
cu stînga şi cu dreapta, de pe ceafă, de pe piept, d© 
peste tot, şi să le arunce cu scîrbă cît mai departe, 
{ăcînd mişcări dezordonate şi înspăimîntate, Apoi 
îi strigă pescarului : 

'— Nenorocitule Karim ! Cum de-ai adunat în 
mxnecile tale şi-n- turban toate vietăţile astea rău-
făcătoare ?• 

Şi Karim răspunse : 
— Doamne, n-ai nici o teamă- erede-mă 1 Acum 

simţi pişcăturile acestor păduchi, dar dacă ai răbdare, 
ca mine, peste-o săptămînă n-ai să mai simţi nimic şi 
ai să fii la adăpost de pişcăturile lor ! Nici măcar n-ai 
să le mai iei în seamă ! 

Califul, cu toată scîrba ce-o simţea. începu sa rîdâ 
şi spuse : 

-— Ce nenorocire ! Cum am să îndur această haină 
pe mine ? 

Pescarul îi arai : 
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— O, emire al credincioşilor, aş vrea să-ţi spun 
cîteva cuvinte, dar tare mi-e ruşine să le rostesc 
înaintea unui strălucit calif 1 

Califul îi dădu glas": 
— Hai, spune ce ai de spus ! 
Atunci Karim grăi : 
— Mi-a trecut prin gînd, o, stăpîne al credincioşi-

lor, că ai vrut să înveţi pescuitul ca să ai şi tu o me-
serie cu care să-ţi cîştigi pîinea zilnică ! Dacă e aşa, 
aceste haine şi acest turban îţi vor prinde bine ! 

Califul rîse mult de vorbele pescarului şi-i spuse 
să plece. Şi Karim plecă în drumul lui, iar califul se 
grăbi să ia coşul din frunze de palmier în care se 
aflau postii, îl acoperi cu buruieni proaspete şi, astfel 
încărcat, veni să se întîlnească cu Giafar şi cu Mass-
rur, care-1 aşteptau ceva mai deoparte. Văzîndu-1, ei 
crezură că era Karim pescarul, şi Giafar se temu sa 
nu păţească vreun necaz din partea califului mînios 
şi-i strigă : 

— O, Karim, ce cauţi aici ? Fugi cît mai repede ! 
Califul e în grădină. 

Auzind vorbele lui Giafar, califul fu apucat de un 
asemenea rîs, că se răsturnă pe spate. Şi Giafar 
strigă : 

— Pe Allah ! e domnul şi stăpînul nostru, emirul 
credincioşilor însuşi ! 

Calilul răspunse : 
— Ei da, Giafar ! Şi tu eşti marele vizir ! Am ve-

nit cu tine aici şi nu mă recunoşti ! Cum vrei dar să 
mă recunoască şeicul Ibrahirn, care-i beat turtă ? 
Nu te mişca de-aici şi aşteaptă pînă mă întorc 1 

Şi Giafar răspunse : 
-— Aud şi mă supun ! 
Atunci califul se apropie de uşă şi bătu. De îndată, 

şeicul Ibraliim se ridică şi strigă : 
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— Cine-i acolo ? 
El răspunse : 
— Eu sînt, şeice Ibrahim! 
Celălalt : 
— Cine eu ? 
Şi auzi de la uşă : 
•— Eu, Karim pescarul 1 Am aflat ca ai musafiri 

în noaptea asta şi-ţi aduc peşte proaspăt de cel mai 
bun soi şi viu, se zbate încă ! 

Lui Ali-Nur şi soţiei sale le plăcea mult peştele, 
aşa că, auzind de peşte proaspăt, care încă se zbate, 
se bucurară amîndoi nespus ; iar Dulcea Prietenă, Anis 
Al-Djalis, strigă : 

— Deschide repede, şeice Ibrahim, şi lasă-1 să 
intre. 

Şeicul deschise, iar califul, deghizat în pescar, intră 
şi-i salută pe cei de faţă. Dar şeicul Ibrahim îl în-
trerupse cu un hohot de rîs şi-i spuse : 

— Fie binevenit între noi hoţul, hoţul care-şi fură 
tovarăşii I îndrăzneţule, arată-ne ce peşte de soi ai 1 

Pescarul dădu la o parte buruienile şi le arătă 
peştele din coş ; şi ei văzură că peştele era încă viu 
şi se zbătea. Atunci Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, 
grăi : 

— Pe Allah, stăpînii mei, ce peşte frumos ! Păcat 
că nu-i fript! 

Şeicul Ibrahim îi răspunse : 
-— Pe Allah, ai dreptate ! 
Şi, întorcîndu-se spre calif, îi spuse : 
-— Păcat, pescarule, că n-ai venit cu peştele gata 

fript. Ia-1, frige-1 repede şi adu-1 aici I 
Califul răspunse : * 
— La poruncile voastre ! îl frig şi vi-1 aduc îndată. 
Şi-i răspunseră toţi deodată : 
—- Da, grăbeşte-te să-1 frigi şi adu-ni-1! 
Califul ieşi repede, alergă la Giafar şi-i spuse : 
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— O, Giafar, ei îmi cer peşte fript I 
Acela îi răspunse : 
— O, emire al credincioşilor, dă-tni-J să-1 Irig ! 
Califul grăi : 
-— Pe mormîntul părinţilor şi al strămoşilor mei 1 

Chiar eu, cu mîna mea, am să le frig peştele ! 
Califul merse deci la coliba de trestie care servea 

de locuinţă pentru paznicul grădinii, şeicul lbrahim, 
cotrobăi prin ea, găsi cele trebuincioase pentru fript, 
precum şi sare, cimbru, foi de dafin şi altele aseme-
nea. Se apropie de plită spunîndu-şi : „O, Haruw, 
aminteşte-ţi că în copilărie îţi plăcea mult să stai in 
bucătărie cu femeile şi că te amestecai în treburile 
lor. E momentul să-ţi arăţi priceperea !" 

Luă apoi tigaia, o aşeză pe foc, puse hi ea o lingură 
de unt şi aşteptă. Cînd untul începu să stîrîie, luă 
peştele pe care-î curăţise de solzi, îl spălase, îl sărase 
şi-1 trecuse uşor prin făină, şi-1 puse în tigaie. Cînd 
se fripse bine pe o parte, îl întoarse pe partea cea-
laltă, cu o dibăcie desăvîrşită, şi cînd peştele fu aşa 
cum trebuie, îl scoase din tigaie şi-1 aşeză pe mari 
frunze verzi de bananier. Culese din grădină cîteva 
iămîi, Ie tăie în felii şi le aşeză tot pe frunzele de ba-
nanier, apoi se duse în sală şi puse totul dinaintea 
musafirilor. Tînărul Ali-Nur, soţia lui şi şeicul întin-
seră mîinile şi începură să mănînce. Cînd sfîrşiră, 
ut spălară pe mîini, şi Ali-Nur gră i : 

— Pe Allah ! Pescarule, îţi sîntem tare îndatoraţi 
ta noaptea asta 1 

Băgă mîna în buzunar, scoase trei dinari de aur, 
dintre cei căpătaţi prin dărnicia şambelanului tată-
lui său din Bassra, şi-i întinse pescarului, spunmdu-î : 

— O, pescarule, iartă-mă, te rog,' că nu pot să-ţi 
dau mai mult, căei, pe Allali, dacă te-aş fi cunoscut 
înainte de întîmplările din urmă prin care am trecut, 
ţi-aş fi dat mai mult si aş fi îndepărtat pentru tot-
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.deaiuia de Ia tine amărăciunea sărăciei. Ia dinarii 
aceştia, singurii pe care starea mea îngăduie să ţi-i 
dărui! 

Şi îl sili pe calif să ia banii pe care i-i întindea ; şi 
califul îi luă, îi duse la buze şi la frunte, mulţămindu-î 
astfel lui Aiîah şi binefăcătorului său, şi-i puse în 
buzunar. 

Dar ceea ce voia îndeosebi califul era să o audă 
cîntînd pe tînăra roabă. De aceea îi spuse lui Ah-Nur : 

— O, tânărul meu stăpân, binefacerile şi dărnicia 
ta nu Ie voi uita niciodată I Dar dorinţa mea arză-
toare, pe care aş vrea s-o văd împlinită prin bună-
tatea ta fără de margini, este ca această roabă să 
cînte din lăuta de colo şi cu glasul ei, care trebuie 
sa fie minunat. Cîntecele precum şi sunetul lăutei mă 
farmecă şi ele sînt tot ce-mi place mai mult pe lume S 

Aii-Nur spuse : 
— Pe viaţa mea, Anis Al-Djalis ! Dacă ea ţi-i 

scumpă, cîntă ceva pe placul acestui pescar care 
doreşte cu aprindere să te audă ! 

La aceste cuvinte ale scumpului ei stăpîn, Dulcea 
Prietenă, Anis Al-Djalis, luă fără zăbavă lăuta, scoase 
câteva sunete, ea s-o încerce, şi, ciupind deodată 
coardele, îi şi cuceri pe ascultători. Apoi cîntă "urmă-
toarele versuri: 

O mlădioasă, zveltă şi tînără femeie. 
Cu vîrf de deget gingaş, cintat-a din lăută, 
Iar sufletul în mine n-a mai voit să steie, 

Ci a zburat deodată... La glasul ei tresare. 
Cel surd, nelecuitul, şi-n grai curat salută .-
»jCe tirajă-i al ei cîntec I" şi mutul din născare... 

După ce cîntă astfel, Dulcea Prietenă, Ân.is Al-
Djalis, continuă să ciupească strunele cu o atît de 
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rară dibăcie, că luă minţile celor de faţă. Apoi surîse 
şi din nou cîntă versurile : 

Piciorul tău de jecioraş atinse pămîntu-ncîntat; 
De vii plăceri se-nfioră şi străluci ca-n raze-ndată : 
Şi-ntunecid nopţii greoi cu limpezi ochi l-ai alungat,.. 

Ca să te pot iarăşi vedea, o, tinere, mă pregătesc 
Să-nmiresmez odăi cu mosc, cu ape de flori ce îmbată, 
Cu drese-n arome răşini în chipul ce-l ştiu per-

sienesc... 

Şi Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, cîntă cu un glas 
atît de minunat, că Harun Al-Raşid nemaiputîndu-şi 
stăpîni bucuria începu să strige : 

— Ah, pe Allah ! Pe Allah 1 
Iar Ali-Nur îl întrebă : 
-— Ei, pescarule, ai fost încintat de glasul roabei 

şi de cîntecul ei pe strunele lăutei ? 
Califul răspunse : 
—• Da, pe Allah ! 
Atunci Ali-Nur, care de obicei dăruia fără să şo-

văiască tot ce le plăcea musafirilor lui, îi spuse : 
— De vreme ce, pescarule, îţi place roaba, iată 

ţi-o dau, ţi-o fac cadou, cadou al unei inimi darnice 
care nu mai ia îndărăt ceea ce a dat odată ! la-ţi, 
deci, roaba ! De acum înainte e a ta ! 

Şi Ali-Nur se ridică de îndată, îşi aruncă mantia 
pe umeri şi, fără să-şi ia rămas bun de la Dulcea 
Prietenă, vru să părăsească sala şi să-1 lase pe califul 
deghizat în pescar stăpîn pe Dulcea Prietenă, Anis 
Al-Djalis. Dar ea îi aruncă o privire scăldată în la-
crimi şi-i spuse : 

— O, stăpînul meu Ali-Nur ! într-adevăr mă pă-
răseşti şi te lepezi de mine, fără să-mi spui măcar 
un cuvînt de despărţire ? Fie-ţi milă, zăboveşte o 
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clipă, numai cît să-ţi spun două vorbe de rămas 
bun. Ascultă, Ali-Nur ! 

Şi Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, rosti cu glasul • 
înecat de plîns aceste versuri: 

Departe de mine-ai să pleci, 
Tu, sînge al inimii mele ? 
Ţi-e locul într-un chinuit 
Adine din făptura-mi în jele... 

Atotiertător nesfîrşit, 
Răzleţii i-adună-mpreună, 
Tu, darnice, care împărţi 
La toţi, după voia ta bună!... 

Cînd ea îşi încheie versurile, Ali-Nur se apropie şi 
îi spuse : 

în ziua despărţirii, luînd rămasu-i bun, 
In plîns, cu fierbinţi lacrimi, ea-mi spuse : „Şi acum-, 
De mine mult departe, ce-ai să te faci de mîine P" 
Iar eu : „Mai bine-ntreabă pe-acela ce-ţi rămîne!" 

Auzind aceste cuvinte, califul se înduioşa văzîn-
du-se pricină a despărţirii celor doi tineri şi se miră 
totodată de uşurinţa cu care Ali-Nur îi dăruia această 
minune de roabă. El îi grăi : 

—• Spune-mi, tinere, şi nu te teme să-mi mărtu-
riseşti totul, căci eu am vîrsta tatălui tău, ţi-e\ frică 
să nu fii prins şi pedepsit pentru că ai răpit-o, poate, 
pe această tînără, sau ai de gînd să mi-o dai ca să-ţi 
acoperi astfel datoriile ? 

Ali-Nur îi răspunse : 
-— Pe Allah, pescarule ! Am avut parte, eu şi 

această roabă, de întîmplări atît de uluitoare şi de 
nenorociri atît de neobişnuite, că dacă ar fi scrise 
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cu acul in fundul ochilor, ar fi o învăţătură pentru 
cei ce'le-ar citi cu smereniei 

Şi califul răspunse : 
— Grăbeşte-te să ne povesteşti viaţa ta, dar în 

amănunţime, căci nu se ştie dacă aceasta nu va fi 
pentru tine o pricină de mîngîiere, poate şi de ajutor, 
căci mîngîierea şi ajutorul lui Allah stat totdeauna 
apropiate ! 

Atunci Alî-Nur îl întrebă : 
— O, pescarule, cum .vrei să-mi auzi povestirea» 

în versuri sau în proză ? 
Şi califul îi răspunse : 
•— Proza este broderie de mătase, versurile sîot 

şirag de mărgăritare î 
Alî-Nur gră i : 
— Iată rnai întîi şiragul de mărgăritare ! 
îşi închise ochii pe jumătate, îşi aplecă fruntea şi, 

în surdină, rosti aceste versuri: 

• Prietene, cu tihna-mi, şi olatul 
Lăsat şi, răzleţit de a mea ţară, 
Mîhniri mă rod de-a lungul şi de-a latul. 
Aveam un tată şi-l iubeam... El, iară. 
Cu mine dulce-a fost... însă veleatul 
Veni grăbit, şi fu ca el să moară, 
Cină eu departe-s şi numai mormînful 
îi stă ca adăpost... Păzească-l Sfîntul 1 

M-au măcinat de-aiunci dureri funeste:, 
Nenorociri, că măruntaiele-s bucăţi " 
Şi inima-mi fărîme-i ca aceste. 
Pe cînd trăia, bătrînul dintre bunătăţi 
Mi-alese frumuseţea de poveste, m 
Mlădie~n boiul ei şi tînără-n răsfăţ, 



Ca ramul înflorit care se-ncliruî 
Î-Vw, cînd suflă boarea serii tini. 

Ce dragă-mi fu ! O, pătimaş de dragi* 
"$i, pentru ea, "întreaga moştenire 
Părăduii curmă, dar mă-nţeleagă 
Cu toţi că-n ea aflasem fericire 
Şi că-n sirepii chiar gonind pe vagă 
Cînrpie-aveam mai mică mulţămire. 
Dar, într-o zi, cînd totu-mi lipsea mie, 
Plecai la tîrg s-o vând, ca-n huimăeie. 

S'-o vtrtd !..'. Eu care-aş suferi pe lume 
Orice, dar nu durerea unei despărţiri!... 
Cînd, crainicul obştesc, plătit anume, 
Vesti mezatul, CIL dorinţe în priviri 
Un ghiuj destrăbălai, ciuma-l sugrume, 
Urcă de-ndată preţul fără de tocmiri. 
De cum căzui nurşavul, prins de furii, 
Plecai cu fata,-n ciuda căzăturii. 

De, mină, o duceam de tîrg departe, 
Dar desfrtna.tul spumega, de ură 
Că poftele îi rămâneau deşarte. 
Cu dreapta îi dădui o lovitură, 
Cu stingă încă, una, să şi-o poarte, 
Şi-mi potolii a inimii arsură. 
Cu teamă-apoi, buclucuri să nu iasă, 
M-adăpostii, fugind la mine-acasă. 

Dur regele porunci dădu ca să fiu prins 
Şi la-nchisoare dus... Să mă ajute, 
Veni, un tînăr şambelan cinstit, distins 
Şi-m,putiăşind'U-mi veşti de el ştiute, 
Scăpai de, viclenii şi pizmă neînvins; 
De noapte ocrotit, de toate alea, 
Cu draga-mi spre Bagdad îmi luai calea,.,. 

221 



Acum, pescare, singura-mi comoară 
E ea, prietena-mi... Ţi-o dau... Primeşte, 
Tu, darul... şi să ştii că-i surioară 
A inimii ce încă o iubeşte, 
Si că făptura-mi toată se-nfioară 
C-o părăsesc atît de nebuneşte... 
Se risipeşte sufletu-mi şi moare, 
Cu ea, ce trece-n braţele-ţi, pescare !... 

Cînd Ali-Nur isprăvi de înşirat cel din urmă măr-
găritar, califul îi grăi : 

— O, stăpîne 1 Acuma, cînd m-am minunat de 
şiragul de mărgăritare, eşti bun să-mi dai unele amă-
nunte şi despre broderiile de mătase ale acestei în-
tîmplări uimitoare ? 

Şi Ali-Nur, care credea mereu că vorbeşte cu pes-
carul Karim, îi dădu toate amănuntele, de la început 
pînă la sfîrşit. 

Cînd califul înţelese bine întreaga poveste, îl în-
trebă : 

— Acum unde ai de gînd să te duci, stăpîne Ali-
Nur ? 

Iar Ali-Nur îi răspunse : 
— O, pescăriile, pămîntul lui Allah este întins şi 

fără de margini 1 
Atunci califul îi vorbi astfel: 
— Ascultă-mă, tinere 1 Eu nu sînt decît un pescar 

necunoscut, dar am să-ţi scriu chiar acum o scrisoare1 

pe care-o vei înmîna sultanului din Bassra, Mahomed 
Ben-Soliman El-Zeini. El o va citi şi vei vedea îndată 
urmări din cele mai fericite pentru tine I 

Dar în acest moment, Şeherezada văzu mijind zorii dimi-
neţii, şi întrerupse firul povestirii. 
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Şi cînd se lăsă a treizeci şi şasea noapte 

Şeherezada urmă : 

O, mărite rege, califul îi spuse lui Ali-Nur : „Am 
să-ţi scriu chiar acum o scrisoare pe care-o vei înniîna 
sultanului din Bassra, Mahomed Ben-Soliman El-
Zeini. El o va citi şi vei vedea îndată urmări din cele 
mai fericite pentru tine 1" 

Ali-Nur răspunse : 
— Dar unde s-a mai văzut pe pămînt un pescar 

care să le scrie, aşa, cînd îi place, regilor ? E ceva ce 
nu s-a mai întîmplat! 

Şi califul îi răspunse : 
•— Rosteşti adevărul, stăpîne Ali-Nur ! Dar am să-ţi 

lămuresc îndată pricina care-mi îngăduie să fac asa. 
Află că, pe cînd eram copil, am învăţat să scriu şi să 
citesc la aceeaşi şcoală şi cu acelaşi dascăl ca şi Ma-
homed Eî-Zeini. Ba eram chiar înaintea lui şi aveam o 
scriere mai frumoasă ca a lui, şi învăţam pe de rost 
versurile şi versetele din cartea sfîntă mult mai uşor 
decît el. Şi eram tare buni prieteni. Dar, mai tîrziu, 
lui soarta i-a fost prielnică şi a ajuns rege, iar eu, prin 
voia lui Allah, am rămas un simplu pescar. Dar cum el 
nu este mîndru, n-a rupt legăturile cu mine, şi nu 
este lucru pe care să i-1 cer şi el să nu-1 îndeplinească. 
Şi chiar dacă în fiecare zi i-aş face o mie de cereri, 
el le-ar împlini pe toate, fără cea mai mică zăbava ! 

Cînd auzi acestea, Ali-Nur spuse : 
-— Ei, scrie atunci ce găseşti de cuviinţă, s-o văd 

şi pe-asta ! 
Califul se aşeză pe podele, îndoi un picior sub celă-

lalt, luă un kalam şi o foaie de hîrtie, puse foaia pe 
palma mîinii stingi şi, ţinînd kalamul cu dreapta, 
scrise : 
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„în numele lui Allah îndurătorul fără de margini 
şî milostivul! 

Această scrisoare este trimisă de mine 'Haruri Al-
Raşid Ben-Mahdi El-Abbass! Către domnia-sa Maho-
med Ben-Soliman El-Zeini! 

Iţi aduci aminte că te învăluie îndurarea mea şi că 
numai datorită îndurării mele ai fost numit reprezen-
tant al meu într-unui din regatele mele ! 

Şi acum te înştiinţez că purtătorul acestei scrisori, 
făcută de nuna mea, este Ali-Nur, fiul lui Fadledin 
Ben-Khakan, fost vizir al tău, care acum se odihneşte 
întru mila celui preaînalt l 

De cam vei fi citit vorbele mele, te vei ridica de 
pe tronul regatului şi vei aşeza în el pe Ali-Nur, care 
va fi rege în locul tău! Căci, iată, l-am învestit cu 
autoritatea cu care te învestisem pe tine mai înainte ! 

Ia scama să nu întîrzii împlinirea voinţei mele! 
Mîntuirea fie cu tine l" 

Apoi califul îndoi.scrisoarea, o închise, şi, fără să-i 
ara-te cuprinsul, i-o înmîna iui Ali-Nur. Ali-Nur luă 
scrisoarea, o duse la buze şi la frunte, o puse în turban 
şi chiar atunci ieşi ca să pornească spre Bassra. în 
timp ce îndurerata Dulce Prietenă,' Anis Al-Djalss, 
izbucnea în hohote de plîns într-un colţ, părăsită. 

Iată ce a făcut Ali-Nur. Să povestim acum despre 
calif.' , -

Cîud şeieul Ibrahirn, care între timp nu rostise un 
cuvînt, văzu toate acestea, se-n toarse spre calif, pa 
care-! credea toi Karim pescarul, şi-i strigă ; 

— O, tu cel mai ticălos dintre pescari ! Ne-ai ad'is 
doi-trei peşti care preţuiesc cîţîva bani de-aramă ş i 
nemulţămit că ai pus în buzunar trei dinari de aur, 
vrei să o iei şi pe roaba aceasta tînără ! Ticăloşiile S 
Ai să-mi dai îndată jumătate din bani, iar pe roabă o 
s-o împărţirn între noi, şi ani să încep eu, tu urniî.rid 
după mine ? 
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La aceste cuvinte, califul se apropie în grabă de o 
fereastră, după ce-i aruncă o privire cumplită şeicului 
Ibrahim, şi bătu din palme. De îndată Giafar şi Mas-
srur, care nu aşteptau decît acest semnal, se repeziră 
în sală. La un semn al califului, Massrur se aruncă 
asupra şeicului şi-1 înhaţă. Giafar, care purta în mîini 
un veşrnînt strălucitor, după care trimisese în grabă 
pe unul dintre slujitori, se apropie de calif, îl dezbrăcă 
de zdrenţele de pescar şi-i dădu haina de mătase şi de 
aur. > 

Văzînd toate acestea, şei cui Ibrahim îl recunoscu 
îngrozit pe calif şi, de ruşine, începu să-şi muşte vîrful 
degetelor ; dar încă se îndoia dacă era adevărat eeea 
ce vedea şi-şi spunea : „Dorm ori sînt treaz ?" Atunci 
califul îl întrebă cu glasul lui din totdeauna : 

— Ei bine, şeiee Ibrahim, ce-i halul în care te văd ? 
Şi, la aceste vorbe, şeicul Ibrahim se trezi de-a bine-

lea din beţie, se aruncă cu faţa şi cu barba lui lungă 
la pămînt şi rosti versurile : 

Iartă greşeala, căci ai precădere 
Asupra tuturor făpturilor... 
Să ştie tm stăptn că e dator 
Să fie bun cu robul în cădere. 

Făcut-am, drept e, lucru rău, la care 
Doar nebunia, negreşit, m-a-mpins... 
E rîndul tău să te arăţi cuprins 
Acum de omenie cit mai mare... 

Califul îi spuse şeicului Ibrahim : 
— Te iert ! 
Se întoarse apoi spre sfioasa Dulcea Prietenă, Anîs 

Âl-Djalis, şi-i grăi : 
— O, Anis Al-Djalis, acum cînd vezi cine sînt, vino 

cu mine la palat! 
Şi părăsiră cu toţii Palatul Minunilor. 
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Cînd Anis Âl-Djalis ajunse la palat, califul porunci 
să i se dea odăi pentru ea singură şi-i hotărî slujnice şi 
roabe. Apoi merse la ea şi-i spuse : 

— O, Dulce Prietenă, Anis Al-Djalis, acum tu eşti 
a mea, căci, pe de o parte, doresc eu acest lucru, iar 
pe de altă parte, mi-ai fost dată de bunăvoie de Ali-
Nur. Dar află că, la rîndul meu, ca răsplată pentru 
acest dar, l-am trimis pe Ali-Nur ca sultan la Bassra. 
Şi, dacă asta e şi voia lui Allah, în curînd am să-i tri-
mit o măreaţă mantie de sărbătoare, şi am să te rog 
să i-o duci chiar tu. Şi vei fi astfel sultana lu i ! 

Apoi califul o luă pe Dulcea Prietenă, Anis Al-Dja-
lis, în braţe, şi noaptea aceea o petrecură înlănţuiţi. 
Şi aşa a fost cu ei doi. 

Şi acum să vedem ce s-a întîmplat cu Ali-Nur. Cînd 
ajunse, prin mila iui Allah, în Bassra, se duse de-a 
dreptul la palatul sultanului Mahomed El-Zeini, urcă 
şi scoase un strigăt puternic. Sultanul, auzindu-i strigă-
tul, vru să afle ce s-a întîmplat, şi porunci să fie adus 
înaintea lui. Şi Ali-Nur se înfăţişă, scoase scrisoarea 
din turban şi i-o înmînă. Sultanul deschise scrisoarea 
şi recunoscu slova califului. Se ridică de îndată în pi-
cioare, o citi cu băgare de seamă, apoi o duse de trei 
ori la buze şi la frunte şi strigă : 

— Aud şi ascult de Allah cel preaînalt şi de califul, 
emir al credincioşilor 1 

Şi-i chemă îndată pe cei patru cădii ai oraşului şi 
pe emirii cei mai de seamă şi le făcu cunoscută hotă-
rîrea lui de-a se supune califului, părăsind tronul. Dar, 
tocmai atunci, intră marele vizir El-Mohin Ben-Saui, 
duşmanul vechi al lui Ali-Nur şi al tatălui acestuia, 
Fadledin Ben-Khakan. Sultanul îi dădu scrisoarea emi-
rului credincioşilor şi-i spuse : 

— Citeşte ! 
Vizirul Saui luă scrisoarea, o citi, o reciti şi şe în-

spăimîntă cumplit; dar deodată, cu o dibace mişcare a 
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mîinii, rupse partea de jos a scrisorii, cu sigiliul negru 
al califului. Sultanul, mînios, îi strigă : 

— Nenorocire ţie, Saui! Ce diavol te-a împins să 
faci asta ? 

Şi Saui răspunse : 
—• O, rege, află că acest nemernic nu 1-a văzut 

niciodată pe calif, şi nici măcar pe vizirul Giafar. E 
numai un înşelător, un tînăr ros de vicii ! Un diavol 
plin de răutate şi de viclenii. A găsit, desigur, întâm-
plător vreo hîrtie cu slova califului şi i-a imitat scrisul, 
mîzgălind ce a poftit el şi făptuind astfel un fals ! 
Cum să-ţi vină în gînd, sultane, să abdici, cînd califul 
nu ţi-a trimis pe' cineva anume, cu un act scris cu 
nobila lui slovă ? De altfel, dacă într-adevăr califul 
ţi l-ar fi trimis pe acest om, i-ar fi dat ca însoţitor 
vreun şambelan sau vreun vizir. Dar, cum ştim cu toţii, 
acest individ a venit aici singur ! 

Atunci sultanul întrebă : 
— Şi cum să facem, Saui ? 
Acesta răspunse : 
-— O, rege, dă-mi-1 mie pe acest om şi voi şti să 

descopăr adevărul. îl voi trimite la Bagdad însoţit de 
un şambelan care să afle ce s-a întâmplat. Dacă toate 
sînt adevărate, tânărul ne va aduce un act scris chiar 
de inîna califului. Dar dacă nu e adevărat, şambelanul 
mi-1 va aduce îndărăt pe tînăr şi voi şti să mă răzbun 
amarnic şi să-1 fac să-şi ispăşească şi trecutul, şi pre-
zentul ! 

La cuvintele vizirului Saui, sultanul crezu că Ali-Nur 
e într-adevăr un criminal şi nu mai avu răbdare, atât 
îl apucase mînia, că strigă străjerilor : 

— Puneţi mîna pe el ! 
Şi străjerii îl apucară pe Ali-Nur, îl trîntiră la pă-

iTiînt şi-1 loviră cu ciomegele pînă leşină. Sultanul po-
runci apoi să-i pună lanţuri la mîini şi la picioare, îl 
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chemă pe mai-marele temnicerilor, şi acesta veni ele 
îndată în faţa regelui. 

Acest temnicer se numea Kutait. Cînd îl văzu, vi-
zirul îi porunci : 

— O, Kutait, din voinţa stăpînului nostru sultanul 
ai să-l iei pe acest om, ai să-l arunci într-una din gro-
pile săpate fn temniţă şi ai să-l pui zi şi noapte Ja 
caznă cît se poate de aspră. 

Kutait răspunse : 
— Aud şi mă supun ! 
Şi-1 luă pe Ali-Nur şi-1 duse îndată în temniţă. 
Kutait intră în temniţă cu Ali-Nur, închise uşa, puse 

să se măture cu grijă pe jos, să se spele bine banca de 
Ungă u.şă, şi o acoperi cu un covor, pe care aşeză o 
pernă. Se apropie apoi de Ali-Nur, îi desfăcu legăturile 
şi-1 rugă să se odihnească pe banca, şoptindu-i : 

— Nu uit, stupine, cît de mult bine mi-a făcut tată] 
tău, răposatul vizir. Fii deci fără teamă ! 

Şi se purtă cu Ali-Nur cu respect şi bunătate, nelă-
sînd să-i lipsească nimic. Pe de altă parte, îi trimitea 
veşti în fiecare zi vizirului că Ali-Nur era supus la 
pedepsele cele mai grozave. Şi aşa merseră lucrurile 
timp de patruzeci de zile. 

în a patruzecea zi, ajunse la palat tui măreţ dar 
pentru rege din partea califului. Şi regele fu încântat 
de bogăţia darului, însă, cum nu înţelegea pentru ce 
i-1 trimisese califul, îşi adună emirii şi le ceru sfatul. 
Unii îşi dădură părerea că acest dar nu putea fi, în 
intenţia califului, decît pentru noul sultan trimis de 
el. Dar vizirul Saui strigă : 

•— O, rege, nu ţi-am spus că era bine să te descoto-
roseşti de Ali-Nur şi că aceasta ar fi fost hotărîrea cea 
mai înţeleaptă ? 

Atunci sultanul strigă : 
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— Pe Allah ! M-i-aî adus aminte de acel individ» 
Caută-1 de îndată şi pune să î se taie capul. 

Şi Saui răspunse : 
^— Aud şi mă supun ! Dar aş vrea mai înainte să 

vestesc în tot oraşul prin crainicii obşteşti, care să
strige : „Toţi cei care vor să fie de faţă la osînda lui 
Ali-Nur să vină sub zidurile palatului!" Şi lumea va 
veni să vadă pieirea lui, şi voi fi astfel răzbunat, inima 
mi se va răcori şi ura îmi va fi potolită ! 

Iar sultanul îi răspunse : 
— Fă cum îţi place ! 
Vizirul Ben-Saui se bucură mult, alergă la guverna-

tor şi-i porunci să vestească în tot oraşul ceasul osîndei 
lui Ali-Nur şi celelalte amănunte. Şi asta se făcu de 
îndată. Auzind strigarea crainicilor obşteşti, locuitorii 
oraşului se mîhniră, îi cuprinse jalea şi începură să 
plîngă cu toţii, chiar şi copiii din şcoli şi negustorii din 
piaţă. Apoi unii se grăbiră să-şi facă rost de un loc cît 
mai bun, ca să-1 vadă trecînd pe Ali-Nur şi să fie de 
faţă la priveliştea dureroasă a osîndei, iar alţii se du-
seră în grabă la porţile temniţei, ea să îngroaşe alaiul 
lui Ali-Nur chiar de acolo. 

Cu mare bucurie, vizirul Ben-Saui luă zece străjeri 
şi se grăbi să ajungă la temniţă, unde porunci să i se 
deschidă şi să fie lăsat îalăuntru. Dar temnicerul 
Kutait se prefăcu că nu ştie pentru ce venise şi-1 în-
trebă : 

— Ce doreşti, stăpîne vizir ? 
Acesta răspunse : 
— Adu-mi repede aici pe acel tînăr ticălos şi stri-

cat ! 
Temnicerul îi gră i : 
•— Acum zace ca mort de pe urma loviturilor pe 

care le-a primit şi a caznelor. Totuşi ţi-1 aduc îndată î 
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Şi temnicerul se îndreptă spre locul unde era Ali-
Nur şi-1 găsi rostind în şoaptă aceste versuri: 

Pe nimeni, vai, nu am să mă ajute, 
Nenorocit cum sînt, şi în putere 
Cresc relele, iar leacul ce se, cere, 
Mai scump şi tot mai rar, de nevăzut e. 

O lipsă nemiloasă-a mistuit 
Tot sîngele cel mai curat ăl meu, 
Şi-al vieţii cel clin urmă suflu greu 
Se prăpădi de suferinţi scîrbit. 

Prin voia sfîntă şi dumnezeiască 
Prietenii îmi sînt duşmani de moarte, 
Şi dintre voi nu-i nimeni, vai, să-mi poarte 
De grijă-n suferinţa omenească. 

Ascunde moartea grozăvii mulţime, 
Dar cît îmi pare ea de dulce-acuma, 
Cirul lepădai de mine-ncolo gluma 
Nădejdilor ce-nşeală cu cruzime. 

O, Doamne, ce-ndrumezi pe vestitori 
De bine, tu, nemărginit ocean 
Al bunătăţii, tu, stăpîn — liman 
Celor de mîngîieri mijlocitori! 

Bănit îşi strig — de mine te îndură! 
Mă scapă din primejdii şi din rele, 
Fii milostiv cu josnicii mişele 
Şi uită-mi rătăciri fără măsură... 

Cînd Ali-Nur ajunse la capătul versurilor lui de 
jale, Kutait se apropie, îi lămuri repede pricina, îl 
ajută să se dezbrace de hainele curate pe care i le 
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dăduse într-ascuns şi să ia o haină zdrenţăroasă, ca un-
biet întemniţat, şi-1 duse astfel dinaintea lui Saui, ca-
re-1 aştepta fremătînd de ură. Şi, văzîndu-1, Ali-Nur îşi 
dădu seama cîtă duşmănie îi purta acest vechi vrăj-
maş al tatălui său. Totuşi îi vorbi : 

— lată-mă, Saui! Crezi că soarta are să-ţi fie me-
reu prielnică de-ţi pui atîta încredere în ea ? 

Apoi adăugă : 
— O, vizire, să ştii că singur Allah are puterea, că 

el este singurul înfăptuitor ! 
Vizirul îi răspunse : 
— O, Aii, crezi că mă sperii cu vorbele tale ? Să 

ştii că azi chiar am să pun să ţi se taie capul, fără 
să-mi pese de tine şi de toţi locuitorii Bassrei. Şi am 
să fac şi eu după cum spune poetul : 

Timpul e bine să-l laşi să lucreze oricît cu-anevoie, 
FU însă prea mulţumit că dreptatea ţi-o faci după voie. 

Şi ascultă ce bine spune un alt poet : 

Cine trăieşte o zi 
După duşmanul ce-i piere, 
Şi-a împlinit, după mere, 
Ţelul ce mult şi-l dori.., 

Apoi vizirul porunci străjerilor să-l apuce pe Ali-Nur 
şi să-l suie pe spinarea unui măgar. Dar străjerii şovă-
iau, văzînd mulţimea care îl privea pe Ali-Nur şi-1 
îndemna : 

— Spune un cuvint şi îndată-1 vom bate cu pietre 
pe acest om şi-1 vom rupe în bucăţi, chiar de-ar fi 
să ne pierdem pe noi şi sufletele noastre ! 

Dar Ali-Nur le răspunse : 
— Oh, nu, să nu faceţi una ca asta ! Nu ! Nu ! 

N-aţi auzit versurile poetului ? 
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E crugul vieţii liotărît la fiecare, 
Şi-odată-acesta scurs, sărmanul moare... 
De m-ar tîrî cu ei chiar leii, nu m-aş teme, 
Cit vremea nu e încă moartea să mă cheme... 

Atunci străjerii îl apucară pe Ali-Nur, îl urcară1 pe 
im măgar şi străbătură oraşul pînă ajunseră la zidurile 
palatului, chiar sub ferestrele sultanului. Şi strigau tot 
timpul : 

— Iată ce pedeapsă-] aşteaptă pe cel ce-a măsluit 
scrisoarea ! 

Apoi îl aşezară pe Ali-Nur chiar pe locul osîndei, 
acolo unde de obicei se zărea sînge năclăit. Şi geaHatuI, 
cu sabia scoasă, înainta şi-i spuse lui Ali-Nur : 

— Sînt robul tău supus ! Dacă ai nevoie de ceva, 
spune şi voi face. Dacă vrei să bei sau să mănînci, 
porunceşte şi te voi asculta ! Căci mai ai puţine clipe 
de viaţă, doar pînă cînd va apărea sultanul la fe-
reastră ! 

Ali-Nur privi în dreapta şi în stingă şi rosti aceste 
strofe : 

Cuiva cle-i este milă de mine,-aici, cu zor, 
în cumpăna aceasta să-mi vină-n ajutat I 

Trccut-a timpul vieţii şi soarta mi-e-mplmită. 
Dar cine,-n îndurarea-i, nu sovăie-o clipită, 

Fuiiindu-se ca unul preavrednic de răsplată P... 
Şi cine-acnm în ceasul tristeţii ce rni-i dată, 

Nefericirea-mi vede şi îmi întinde-un strop, 
Să-mi potolească chinul cu care mă îngrop ?... 

Atunci toţi cei de faţă începură să plîngă, iar gea-
ktul luă o cană cu apă şi i-o întinse lui Ali-Nur. Dai 
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vizirul se repezi de la locul lui, trase o lovitură în 
cană, care se sparse, şi-i strigă plin xle furie gealatului; 

-— Ce mai aştepţi ca să-i tai capul ? 
Gealatul luă o cîrpă şi-i legă lui Ali-Nur ochii. Cînd 

\ văzu asta, toată mulţimea se răzvrăti împotriva viziru-
lui, începu să-1 ocărască şi să-i strige tot felul de vorbe. 
Şi zarva crescu, şi frămîntarea şi strigătele ajunseră 
de nedescris. Şi deodată, pe cînd creştea această zarvă, 
se ridică un nor de praf şi se auziră strigăte nelămurite 
care se apropiau umplînd văzduhul. 

Auzind larma şi văzînd norul de praf, sultanul în-
creţi fruntea. Scoase capul pe fereastră şi le strigă 
celor din jurul său : 

— Vedeţi ce s-a întâmplat I 
Dar vizirul strigă la rîndul lui : 
—- Nu-i vreme de asta ! Mai î.ntîi să se taie capul 

acestui om 1 
Sultanul strigă iar : 
— Taci odată, Saui ! Să vedem ce s-a întîmplat. 
Norul de praf era ridicat chiar de caii lui Giafar, 

maretle vizir al califului, şi de călăreţii lui. Pricina ve-
nirii lor neaşteptate era temeinică. După noaptea de 
dragoste petrecută cu Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, 
califul rămăsese treizeci de zile fără să-şi mai aducă 
aminte de ea sau de întâmplarea cu Ali-Nur. Şi nimeni 
nu se găsi să i-o amintească. Dar într-o noapte, tre-
când pe lingă odăile Dulcei Prietene, Anis Al-Djalis, 
auzi plînsete şi un glas dulce şi plăcut cîntînd încet 
aceste versuri : 

Să fii de mine-aproape, ori către zări plecat, 
O, vrajă, umbra-ţi doarme cu mine ncncetat... 

Jar limba, ca să-mi placă, repetă-ncetlşor 
lin nume, ui tău pururi, o, dragă vrăjitor '... 
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Şi cum, după acest cîntec, hohotele de plîns se în-
mulţiră, califul deschise uşa şi intră înăuntru. Şi o 
văzu plîngînd pe Anis Al-Djalis, Dulcea Prietenă. Va-
zîndu-1 pe calif, ea i se aruncă la picioare şi i le să-
rută de trei ori. Dar califul tot nu-şi aducea aminte 
de Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, şi de Ali-Nur, şi 
o întrebă : 

— Dar cine eşti tu, copilă ? 
Ea răspunse : "i" 
— Sînt darul pe care ti 1-a făcut Ali-Nur Ben-> 

Khakan. Aş dori să-ţi împlineşti făgăduiala şi să mă 
trimiţi la el cu toată cinstea cuvenită. Sînt treizeci de 
zile de cînd stau aici, fără să cunosc dulceaţa som-
nului. 

La aceste cuvinte, califul îl chemă în grabă pe Gia-
far şi-i vorbi : 

— De treizeci de zile nu mai ştiu nimic de Ali-Nur 
Ben-Khakan ! îmi vine să cred că sultanul din Bassra 
1-a omorît. Dar jur pe capul şi pe mormîntul părinţilor 
şi al strămoşilor mei, că de i s-a întîmplat tînărului 
vreo nenorocire, voi face să piară vinovatul, chiar de-ar 
fi omul pe care-1 iubesc cel mai mult pe lume ! Vreau, 
Giafar, să pleci de îndată la Bassra şi să te întorci 
aducîndu-mi veşti despre regele Mahomed Ben-Soli-
man El-Zeini şi purtarea lui faţă de Ali-Nur ! 

Şi Giafar porni îndată la drum. 
Giafar sosi deci la Bassra, auzi zarva şi zgomotul, 

văzu mulţimea frămîntată ca valurile şi aţîţată, şi 
întrebă : 

— Dar ce-i cu zarva aceasta ? 
Şi îndată mii de glasuri din popor îi răspunseră şi-i 

arătară ce se întîmplase cu Ali-Nur. Cînd Giafar auzi 
vorbele lor, se grăbi şi mai mult să ajungă la palat. 
Urcă la sultan, îi ură pace şi spuse din ce pricină 
venise, vorbindu-i astfel: 

234 



— Am poruncă, dacă i s-a întîmplat vreo nenoro-
cire lui Ali-Nur, să fac să piară vinovatul şi să ispăşeşti 
şi tu, sultane, fărădelegea săvîrşită ! Unde este Ali-
Nur ? 

Atunci sultanul porunci să fie adus Ali-Nur. Abia 
intră Ali-Nur, şi Giafar se ridică şi porunci ca sultanul 
însuşi şi vizirul Ben-Saui să fie puşi în lanţuri. Şi în-
dată îl numi pe Ali-Nur sultan de Bassra şi-1 aşeză 
pe tron în locul lui Mahomed El-Zeini, pe care-1 în-
temniţa împreună cu vizirul său. 

Giafar rămase la Bassra trei zile, ca oaspete al 
noului rege. Dar în dimineaţa zilei a patra, Ali-Nur se 
îndreptă spre Giafar şi-i spuse : 

— Doresc să-1 văd pe emirul credincioşilor 1 
Şi Giafar îl ascultă şi-i răspunse : 
— Să ne facem rugăciunea de dimineaţă şi să ple-

căm de îndată la Bagdad ! 
Iar regele gră i : 
— Aud şi mă supun ! 
îşi făcură rugăciunea de dimineaţă şi, amîndoi, în-

soţiţi de străjeri şi de călăreţi, şi avînd cu ei pe fostul 
rege Mahomed El-Zeini şi pe vizirul Saui, luară calea 
Bagdadului. Şi în tot timpul drumului, vizirul Saui 
avu timp să se căiască şi să-şi muşte degetele. 

Porniră deci la drum, şi Ali-Nur merse călare alături 
de Giafar, şi astfel ajunseră la Bagdad, locaşul păcii. 
Se grăbiră să urce la calif, şi Giafar îi povesti totul în 
legătură cu Ali-Nur. Atunci califul porunci lui Ali-Nur 
să se apropie şi-i grăi : 

— Ia acest paloş şi taie cu mîna ta capul acestui 
ticălos de Ben-Saui, duşmanul tău ! 

Şi Ali-Nur luă paloşul şi se apropie de Ben-Saui. 
Dar acesta îl privi în ochi şi-i spuse : 

— O, Ali-Nur ! M-am purtat cu tine potrivit cu firea 
mea. Nu puteam altfel. Dar tu, la rîndul tău, poartă-te 
cu mine după firea ta ! 
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Atunci Ali-Nur aruncă paloşul departe, se întoarse 
spre calif şi-i spuse : 

— O, emire al credincioşilor, rni-a înmuiat inima! 
Dar califul strigă : 
— Fie, lasă-1 tu ! 
Ş.i-i porunci lui Massrur : 
— Taie-i ticălosului capul ! 
Şi Massrur, cu o singură lovitură, tăie capul viziru-

lui El-Mohin Ben-Saui. Apoi califul se întoarse către 
Aii-Nur şi-i grăi : 

— Acum, cere-mi ce vrei! Cumpăncşte-ţi preţul I 
Ali-Nur răspunse : 
— O, stăpîne, nu doresc nici un regat şi nu vreau 

să stau pe tronul din Bassra. Nu am altă dorinţă decît 
să Jiu fericit privindu-ţi chipul, mărite domn ! 

Şi califul îi răspunse : 
— O, Ali-Nur, din toată inima prietenească şi ca 

o îndatorire î 
Apoi o chemă pe Dulcea Prietenă, Anis Al-Djalis, 

i-o înapoie lui Ali-Nur, şi ie dădu bunuri şi bogăţii, un 
palat dintre cele mai frumoase din Bagdad şi le hotărî 
şi o pensie bună din vistierie. Şi dori ca Ali-Nur Ben-
Khakan să facă parte dintre prietenii lui apropiaţi. Şi 
sfîrşi prin a-1 ierta pe Mahomed El-Zeini, căruia îi 
înapoie regatul, spunîndu-i să bage mai bine de seamă 
pe cine-şi alege vizir,' Şi trăiră toţi în bucurie şi belşug 
pînă la moarte. 

— Dar, continuă Şeherezada, să nu crezi, mărite rege, că 
povestea lui Ali-Nur şi a Duicei Prietene, oricît ar fi de fru-
moasă poate 11 atît de minunată şi de uimitoare ca aceea a lui 
Ghaneni Ben-Ayub şi a surorii sale Fetnah ! 

Şi regele Şahriar răspunse : 
— Dar nu cunosc această poveste ! 



POVESTEA LUI-GHANEM BEN-AYUB ŞI A 
SURORII SALE FETNAH 

Şi Şehere/.adu povesti : 

O, mărite rege, a fost odată, în vechimea timpurilor 
şi în trecutul veacurilor şi al vîrstelor, un negustor în-
tre ceilalţi negustori, foarte bogat şi tată a doi copii. 
Şi îl chema Ayub. Numele băiatului era Ghanem Ben-
Ayub, cunoscut sub porecla El-Motim Kl-Masslub, 
frumos ca luna plină în noapte şi înzestrat cu un minu-
nat dar al vorbirii şi cu un lei tare plăcut de a spune 
versuri. Fata, sora lui Chanem, se numea Fetnah, alît 
de mari îi erau farmecul şi frumuseţea. 

Tatăl lor,. Ayub. le lăsă Ia moarte o mare avuţie. 

Dar în acest moment al povesti iii, Şehere/ada văzu mijind 

zorii dimineţii si, cu minte, tăcu. 

Dar cînd se lasă a treizeci şi şaptea noapte 

îîa urină astfel povestirea : 

Negustorul Ayub, tatăl lor, le lăsă la moarte o mare 
avuţie. între altele le lăsă o sută de baloturi de mătase, 
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brocart şi stofe preţioase şi o sută de vase pline cu 
mosc curat. Baloturile erau legate, şi pe fiecare se 
scrisese citeţ: „Destinaţia Bagdad", căci negustorul 
Ayub nu-şi închipuia că o să moară aşa de curînd şi 
avea de gîrtd să meargă chiar el la Bagdad, ca să-şi 
vîndă preţioasele mărfuri. 

Dar odată ce Allah 1-a chemat pe Ayub în mila lui 
fără de margini, şi zilele de doliu au trecut, tînărul 
Ghanem găsi cu cale să plece la Bagdad, în locul ta-
tălui său. îşi luă deci rămas bun de la mamă şi de la 
sora sa-Fetnah, de la rude şi de la cunoscuţii din ma-
hala şi din vecinătate. Merse apoi în suk, închirie că-
milele trebuincioase şi se folosi de plecarea altor ne-
gustori la Bagdad, ca să călătorească împreună cu ei. 
Şi plecă după ce-şi puse soarta în manile lui Allah 
preaînaltul. Şi aşa cum îi fusese scris de Allah, ajunse 
în Bagdad sănătos şi cu toate mărfurile în cea mai 
bună stare. 

De cum ajunse în Bagdad, se grăbi să-şi închirieze o 
casă foarte frumoasă, pe care o mobilă luxos. Aşternu 
pretutindeni covoare măreţe, divane, perne, şi nu uită 
nici să pună perdele la uşi şi la ferestre. îşi descarcă 
apoi toate mărfurile de pe spinarea cămilelor şi catî-
rilor. Apoi se odihni după călătorie şi aşteptă să vină 
negustorii din Bagdad şi cetăţenii de seamă ca să-i 
ureze pace şi bun sosit. 

Şi numai după aceea se pregăti să meargă în suk ca 
să înceapă a-şi vinde mărfurile. Făcu o sarcină din 
zece baloturi de stofe foarte frumoase şi de mătase 
fină, care purtau cîte o înseninare cu preţul stabilit, şi 
se îndreptă spre sukul marilor negustori. De îndată fu 
întîmpinat de toţi negustorii, care-i urară pace şi-1 
poftiră sa guste din băuturile lor răcoritoare. Toţi îi 
arătară cea mai mare prietenie. îl însoţiră apoi la sta-
rostele pieţei, care, de la primă cercetare a mărfurilor, 
i le cumpără pe loc. Şi Ghanem Ben-Ayub cîştigă doi 
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"dinari de aur la fiecare dinar de marfă. Tare mulţamit, 
urmă să vîndă în fiecare zi cîteva baloturi de stofă 
sau cîteva băşici de mosc, cu un cîştig de doi la unu. 
Şi ţinu asta un an întreg. 

Intr-o zi, pe la începutul celui de al doilea an, se 
duse ca de obicei în suk, dar găsi toate prăvăliile în-
chise, chiar şi marea poartă a pieţei. Cum nu era zi 
de sărbătoare, rămase uimit şi întrebă care era pricina. 
I se răspunse că murise unul dintre negustorii de 
seamă şi că toţi ceilalţi plecaseră la înmormîntare. 
Unul dintre trecători îl sfătui: 

— Ai face bine să însoţeşti şi tu convoiul ;• asta ţi-ar 
aduce laude. 

Şi Ghanem răspunse : 
— Da, desigur ! Dar aş vrea să ştiu unde are loc 

înmormîntarea. 
I se spuse locul, el intră îndată în curtea unei mos-

chei din apropiere, unde îşi făcu spălările de purifi-
care, apoi porni în grabă spre înmormîntare. Se ames-
tecă în mulţimea negustorilor şi-i însoţi la marea 
moscheie, unde se făcură rugăciunile, după obicei. 
Convoiul luă apoi calea cimitirului, care se afla în 
afara porţilor Bagdadului. Intrară în cimitir şi mer-
seră printre morminte, pînă ajunseră la mormîntul 
cu boltă unde avea să fie coborît răposatul. 

Rudele mortului înălţaseră un mare cort peste mor-
mînt şi atîrnaseră candelabre, făclii şi felinare. Şi toţi 
cei de faţă putură să intre sub cort la adăpost. Se des-
chise cavoul, corpul fu pus înăuntru, apoi se lăsă 
deasupra capacul. Imamii, ceilalţi slujitori religioşi şi 
cititorii din Coran începură să psalmodieze versetele 
din cartea sfîntă şi din capitolele prescrise. Toţi ne-
gustorii, împreună cu neamurile răposatului, se aşezară 
în cerc pe covoarele de sub cort şi ascultară cu sme-
renie sfintele cuvinte. Ghanem Ben-Ayub, deşi grăbit 
să se întoarcă acasă, socoti că nu era bine să plece 
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singur şi, dia respect pentru neamurile mortului, ră-
mase să asculte rugăciunile, alături de ceilalţi. 

Ceremonia se sîîrşi o dată cu ziua. Atunci sosiră 
robii încărcaţi cu mari tăvi pline cu mîncare şi cu 
dulciuri, şi împărţiră cu dărnicie la toţi cei de faţă, 
care mîncară şi băură pe săturate, aşa cum e datina la 
îrunormîntări. Li se aduseră apoi ibrice şi lighene, ca 
să-şi spele mîinile, după care se aşezară în cerc, tăcuţi, 
după obicei. 

Dar, după oarecare timp, ştiind că adunarea avea să 
ţină pînă a doua zi dimineaţa, Ghanem fu cuprins de 
nelinişte ; se temea că hoţii au să-i fure mărfurile lă-
sate acasă fără paznic. Atunci îşi spuse în sine : „Sînt 
un străin pe-aici şi trec drept un om foarte bogat. 
Dacă aş petrece o noapte departe de casă, hoţii mi-ar 
prăda-o de toţi banii şi de toate mărfurile". Şi cum 
temerile îi creşteau din ce în ce, se ridică, îşi ceru ier-
tare de la cei de faţă, spunîndu-le că e chemat de 
nevoi grabnice şi plecă. Pomi la drum prin întuneric, 
urmînd o cărare, pînă ajunse la poarta oraşului. Se 
făcuse însă miezul nopţii, poarta fusese închisă, nu 
se mai vedea nici un trecător apropiindu-se sau înde-
părtîndu-se, şi nu se auzea deeît hămăitul cânilor şi 
schelălăitui îndepărtat aii şacalilor, amestecat cu urle-
tul lupilor. Atunci, dezamăgit şi înfricoşat, strigă : 

— Nu e putere şi tărie deeît în Allah •!• înainte mă 
temeam pentru averea mea şi acum mă tem pentru 
viaţa mea ! 

Porni deci îndărăt, să-şi caute un adăpost, unde să 
stea până la ziuă. Şi află nu departe un mausoleu, în-
conjurat cu patru ziduri şi umbrit de un palmier înalt. 
Mausoleul avea o poartă de granit, larg deschisă. 
Ghanem intră înăuntru şi se culcă. Dar somnul nu-i 
venea, dimpotrivă groaza puse stăpînire pe el, la gîn-
dul că e singur în mijlocul atîtor morminte ; de aceea 
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s© ridică, ieşi din mausoleu şi privi afară,, Văzu o lu-
mină scînteind departe, spre intrarea oraşului. Pomi 
spre acea lumină, dar îşi dădu seama că ea se apropia, 
pe cărarea care-1 adusese pe el la mausoleu. Se în-
toarse înspăimîntat, intră iarăşi în mausoleu, închise 
cu grijă poarta şi trase zăvorul. Nu-şi găsi însă liniştea 
pînă nu se urcă în palmier, şi se ghemui în vîrful lui, 
printre ramuri. Şi, de acolo, băgă de seamă că lumina 
se apropia şi că erau trei arapi, dintre care doi duceau 
o iadă mare, iar al treilea ţinea în mîini un felinar şl 
târnăcoape. Cînd ajunseră aproape de mausoleu, unul 
dintre cei care duceau lada îl văzu pe cel cu felinarul 
oprindu-se nedumerit şi-1 întrebă : 

— Da ce s-a întâmplat, Sauab ? 
Şi Sauab răspunse : 
— O, Kafur, nu vezi că poarta mausoleului, pe care 

am lăsat-o aseară deschisă, este acum închisă şi încu-
iată pe dinăuntru ? 

Atunci al treilea arap, pe nume Bakhita, le spuse : 
— Ce slabi de minte sînteţi! Nu ştiţi că stăpînii 

acestor locuri ies în fiecare zi din oraş şi după ce îşi 
cercetează grădinile vin aici să se odihnească ? Ei intră 
înăuntru şi, o dată cu noaptea, au grijă să încuie poarta 
în urma lor, de teamă să nu dea peste ei arapi ca noi, 
de care se tem mult, căci ştiu bine că-i frigem şi ne 
ospătăm cu carnea lor albă. 

Atunci Kafur şt Sauab îi spuseră lui Bakhita : 
— într-adevăr, Bakhita, dacă printre noi e vreunul 

slab de minte, apoi acela eşti tu î 
Dar Bakhita le vorbi: 
— Văd bine că n-o să mă credeţi decît după ce 

intrăm în mausoleu şi o să dăm peste careva. Dar vă 
spun dinainte că, dacă e cineva acum în mausoleu, 
apoi acela văzînd lumina noastră apropiindu-se, se va 
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fi cocoţat îngrozit în vîrful palmierului. Acolo o să-1 
găsim ! 

Auzindu-1 pe Bakhita, Ghanem, înnebunit de 
spaimă, îşi spuse : „Blestemat arap 1 Trăsnească-i 
Allah pe toţi sudanezii pentru perfidia şi răutatea lor 1 
Apoi, din ce în ce mai înspăimîntat îşi spuse : Nu e 
tărie şi putere decît în Allah preaînaltul şi atotputer-
nicul. Cine altul decît el are să mă scoată din această 
prăpastie ?" 

Atunci, arapii care purtau lada îi vorbiră celui cu 
felinarul şi tîrnăcoapele : 

— Sauab, caţără-te pe zid şi sari în mausoleu ca să 
ne deschizi poarta. Noi sîntem prea obosiţi de cît am 
ţinut această ladă grea pe ceafă şi pe umeri. Şi-ţi fă-
găduim că, dacă ne deschizi poarta, ţi-1 lăsăm ţie pe 
cel mai mare şi mai grăsan dintre prinşii dinăuntru, 
şi ţi-1 frigem atît cît trebuie, ca să i se rumenească 
pielea, şi să nu se piardă o singură picătură de gră-
sime. 

Dar Sauab răspunse : ^ 
— Eu, slab de minte cum sînt, cred că ar fi mai 

bine să facem aşa : de vreme ce lada ne-a fost încre-
dinţată ca s-o punem în mausoleu, e bine să ne scă-
păm de ea aruncînd-o de aici peste zid ! t 

Ceilalţi doi arapi se împotriviră : 
— Dacă o aruncăm peste zid, sigur că se va sparge t 
Sauab adause : 
— Da, dar dacă intrăm în mausoleu, mă tem că o 

să dăm peste nişte bandiţi ascunşi acolo ca să omoare 
şi să prade călătorii! în acest mausoleu îşi dau întîl-
nire bandiţii, ca să-şi împartă prada. ,; 

Cei doi arapi îi răspunseră : 
— Om fără minte 1 Numai un idiot "ca tine crede în 

asemenea prostii! 
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Cei doi arapi lăsară atunci lada jos, săriră peste zid 
şi deschiseră poarta, pe cînd al treilea le ţinu felinarul 
aprins. Aduseră lada înăuntru, închiseră la loc poarta 
de granit şi se aşezară să se odihnească. Unul din ei 
grăi : 

— Fraţilor, sîntem obosiţi de drumul lung şi de 
săritura peste zid. Acum e miezul nopţii; să ne odih-
nim cîteva ore, înainte de-a săpa groapa în care ni 
s-a dat poruncă să îngropăm acesta ladă al cărei cu-
prins noi nu-1 cunoaştem. Odată odihniţi, ne vom 
sfîrşi treaba. Iată ce vă propun : ca să petrecem cît 
mai plăcut aceste clipe de tihnă, fiecare dintre noi, 
aceşti trei arapi hadîmbi, să povestească pricina care 
1-a silit să se scopească şi să se facă hadîmb ! Să ne 
spună în amănunt povestea lui, de la început, pînă la 
capăt. Astfel ne vom petrece noaptea foarte plăcut. 

Dar în acel moment al povestirii, Şeherezada văzu ivindu-se 

zorii zilei şi, cu minte/ tăcu. 

Dar cînd se lasă a treizeci şi opta noapte 

Ea spuse : 

O, rege norocit, cînd unul din arapii sudanezi. 
propuse să-şi spună fiecare povestea, arapul Sauab, 
care ducea felinarul şi uneltele, luă cel dintîi cuvîntul 
şi grăi : 

— Vreţi să spun eu cel dintîi povestea mea ? 
Ceilalţi răspunseră :' 
•— Desigur, grăbeşte-te să ne-o spui! 
Atunci Sauab spuse : 
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POVESTEA ARAPULUI SAUAB 

(întind hadhnb sudanez) . 

Să ştiţi, fraţilor, că aveam numai cinci ani cînd mă 
luă un negustor de robi şi mă aduse, din ţara mea, 
aici la Bagdad. Mă vîndu unui oştean de la palat, care, 
pe vremea aceea, avea o fetiţă de trei ani. Ara crescut 
deci împreună cu fetiţa şi era o plăcere pentru ai 
casei să mă vadă jueîndu-rnă cu copila, dansînd pentru 
ea caraghios şi eîntîndu-i tot ce ştiam. Toată lumea 
ţinea la micul arap. 

Crescu rum astfel împreună şi ajunserăm, eu de 
doisprezece ani. copila, de zece. Şi ne jucam mereu 
împreună, fără să ne despărţim o clipă. 

Dar într-o zi o găsesc stîad într-un ungher retras 
şi mă apropii de ea ca de obicei. 

Tocmai atunci fetiţa se îmbăiase în hamniainul 
casei, răspândea o mireasmă atrăgătoare şi tare îmi 
mai plăcea de ea, aşa cum era, parfumată şi curată. 
Faţa ei îmi părea luna în a patrusprezecea noapte. 
Văzîndu-mă, alergă spre mine şi începurăm amîndoi 
să ne jucăm, să ne zbenguim şi să facem mii de 
nebunii. Ea mă muşca şi eu o zgîriam, ea mă ciupea 
şi eu o ciupeam. Treaba asta mă aprinse, o luai în 
braţe, iar ea se atîniă de gîtul meu şi mă strînse eu 
toată puterea. Şi iată că deodată, nu ştiu cum, în eît 
ai alipi, mi mai era fecioară. 

După asta, fetiţa începu iar să rîdă, să mă îmbră* 
ţişeze şi să mă mîngîie, dar eu eram atît de înspăi-
mântat de ceea ce făcusem, că, fără să tnai întîrzii, mă 
smulsei din braţele micii mele stăpîne şi mă ascunsei 
repede la un tîiiăr arap prieten. 

Fetiţa însă se-ntoarse acasă, şi mama ei, văzîndi.i-1 
rochiţa mototolită începu să ţipe, îi cercetă înde-
aproape coapsele, şi văzu ce văzu ! Căzu jos şi leşină 
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de tulburare şl de furie. Cînd îşi veni în fire, deoarece 
nimic nu se mal putea îndrepta, se- linişti şi luă toate 
măsurile ca fapta să rămînă ascunsă, mai ales tatălui 
fetiţei. Totul îi izbuti, şi trecură astfel două luni, timp 
în care, afiînd unde mă găseam, îmi trimiseră mici 

J daruri şi mă niîngîiau, ca să mă facă să mă întorc 
acasă. Şi după ce mă întorsei, continuară să nu vor-
bească despre întîmplare, s-o ţină ascunsă cu -grijă 
faţă de tată, care, fără îndoială, xn-ar fi omorît. Şi 
nici rnamă-sa, nici ceilalţi n-ar fi dorit să ini se facă 
vreun rău, căci ţineau 3a mine. 

După două luni, mama izbuti să-şi logodească fata 
cu un tînăr bărbier, bărbierul tatălui, care venea de-
seori pe la ei. Făgădui zestrea din banii ei, cumpără 
gătelile trebuincioase, depuse toate sforţările şi hotărî 
ziua nunţii. 

Atunci tînărui bărbier fu chemat cu uneltele lui. şi, 
după ce puseră «una pe mine, el îmi legă trăistuţa 
şi-mi scoase ouăle, fâeînd din mine un hadîmb. Nunta 
avu loc, eu ajunsei hadîmbul tinerei mele stăpîne şi, 
aşa cum eram, trebuia să merg oriunde mergea ea, fie 
la piaţă, fie la casa părintească. Mamă-sa le-a potrivit 

. pe toate pe tăcute, şi nimeni n-a ştiut povestea, nici 
însuratul, nici rudele sau prietenii. Şi ca să-i facă pe 
toţi să creadă că mireasa fusese fată mare, mama ei 
tăie un porumbel, îi stropi cămaşa cu sînge şi, cum 
era obiceiul, o arătă uneia şi alteia, în sala de pe-
trecere, la sfîrşitul nopţii, şi toate femeile poftite la 
nuntă plînseră tare mişcate. 

De-atunci am rămas să locuiesc cu tînăra stăpînă, în 
casa bărbierului, soţul ei. Şi, fără să mă tem de ceva, 
m-am desfătat în voie şi m-am bucurat, cît mi-a stat 

1 în putinţă, de frumuseţea trupului desăvîrşit al stă-
1 pînei, sărutîndu-1 şi îmbrăţişîndu-î, nebănuit de ni-
• meni. Şi am continuat aşa pînă la moartea ei, a soţului 
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şi a părinţilor ei. Atunci am trecut la vistierie ca 
hadlmb al palatului. Şi aşa am ajuns tovarăş cu voi, 
fraţilor hadîmbi 1 

Iată,povestea mea, şi acum pace cu voi I 

După aceste vorbe, cel dintîi tăcu, iar al doilea 
dintre ei, Kaiur, luă cuvin tul şi spuse : 

POVESTEA ARAPULUI KAFUR 

(al doilea hadimb sudanez) 

Să ştiţi, fraţilor, că aveam numai opt ani la începu-
tul înthnplării pe care am s-o povestesc, dar încă de 
pe atunci dobîndisem măiestrie în a minţi şi, în fiecare 
an, e drept, o singură dată, turnam cîte-o minciună, 
că negustorul de robi cădea în fund. De aceea caută 
să scape de mine cît mai repede şi mă dădu pe mîna 
crainicului, cerîndu-i să strige în piaţă că-s de vînzare : 

— Cine vrea să cumpere un mic arap ou năravul 
lu i? 

Crainicul străbătea cu mine piaţa strigînd ceea ce 
trebuia. Şi deodată unul dintre negustori se apropie 
de crainic şi-1 întrebă : 

— Dar ce nărav are micul arap ? 
Crainicul răspunse : 
— Minte în fiecare an, dar numai o singură dată. 
Negustorul întrebă : 
— Şi ce preţ se cere pentru un arap cu asemenea 

nărav ? 
Crainicul răspunse : 
— Numai şase sute de drahme. 
Atunci negustorul grăi : 
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— II iau. Primeşte şi tu douăzeci de drahme pen-
tru samsarlîc. 

Pe dată se adunară martorii vînzării şi se încheie 
tîrguil între crainic şi negustor. Crainicul, după ce mă 
duse acasă la noul stăpîn, îşi luă banii şi plecă. 

Stăpînul meu mă îmbrăcă îndată curat şi aşa cum 
îmi şedea mai bine, şi rămăsei la el tot restul anului, 
fără nici o întâmplare deosebită. Dar veni un nou an, 
care se vesti binecuvîntat, plin de făgăduinţe şi rodnic 
în recoltă şi fructe. Negustorii începură să se poftească 
la masă unii pe alţii, în grădini. Fiecare, pe rînd, 
cheltuia cu musafirii, pînă veni vremea să facă asta 
şi stăpînul meu. El îi pofti pe ceilalţi negustori într-o 
grădină din afara oraşului şi porunci să se trimită 
acolo hrana şi băutura de trebuinţă. Şi toată lumea 
se puse pe mîneat şi pe băut de dimineaţă pînă Ia 
amiază. In acel moment, stăpînul meu avînd nevoie 
de un lucru pe care-1 uitase acasă, îmi spuse : 

— Robiile, sui pe catîr, dă o goană pînă acasă, 
cere-i stăpînei tale cutare lucru, şi întoarce-te cît mai 
repede. 

I-am ascultat porunca şi am pornit în grabă spre 
casă. 

Cînd ajunsei aproape de casă, începui să ţip şi să 
vărs lacrimi, şi îndată mă înconjurară numeroşi lo-
cuitori de pe strada noastră şi din mahala, unii mai 
în vîrstă, alţii mai tineri. Femeile scoaseră capetele 
pe la usi şi pe la ferestre, iar stăpîna mea, auzindu-mi 
strigătele, îmi deschise, ţinînd fetele îndărătul ei, şi 
mă întrebă de ce venisem acasă. Şi răspunsei plîngînd: 

— Stăpînul meu stătea în grădină cu musafirii, cînd 
s-a tras niţel, pentru o mică nevoie, lîngă un zid. Şi 
deodată zidul s-a prăbuşit, iar stăpînul a fost acoperit 
de dărîinături. Atunci, am sărit ca un nebun pe catîr 
şi am venit repede să te înştiinţez de această întîm-
plare. 
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Cînd femeia şi fetele auziră una ca asta, începură 
să strige cit le ţinea gura, să-şi sfîşie hainele şi să se 
lovească cu pumnii peste obraz şi în cap. Alergară 
şi vecinii şi ne înconjurară. Apoi, stăpîna, în semn 
de mare doliu, aşa cum este obiceiul cînd moare pe 
neaşteptate stăpînul casei, începu să răstoarne toată 
casa, să sfarme şi să strice policioarele şi mobilele, 
să le arunce pe fereastră, să spargă tot ce se putea 
sparge, să smulgă uşile şi ferestrele. Vopsi pereţii pe 
din afară cu albastru şi lipi pe ei bucăţi de noroi. Şi 
începu să-mi strige : 

— Ei, Kafur, ticăloşiile, nimic nu te mişcă ! 
Ajută-mi să stric sertarele, dulapurile şi uneltele, să 
siărîin în bucăţi tot ce este din porţelan ! 

N-am aşteptat să mi se mai spună o dată ; m-atn 
repezit din toată inima şi am început să sparg şi să 
nimicesc dulapuri, mobile, porţelanuri, să ard covoare, 
paturi, perdele, stofe preţioase şi perne. Pe urmă ara 
trecut la clădire şi ani început să izbesc în tavane şi 
în pereţi pînă am stricat totul, de sus pînă jos. Şi tot 
timpul mă jeltiiam şi strigam : 

— O, bietul meu stăpîn, o, nenorocitul meu stăpîn ! 
După aceea* stăpîna şi fetele îşi scoaseră iaşenacu-

rile şi ieşiră pe stradă cu faţa descoperită şi cu părul 
despletit. îmi spuseră : 

— Kafur, ia-o înaintea noastră şi arată-ne dramul 
pînă la locul unde stăpînul tău a fost îngropat sub 
dărîmături. Trebuie să-1 găsim, să-1 punem în sicriu, 
să-1 aducem acasă şi să-i facem înmormîntarea de care 
este vrednic. 

Am luat-o înaintea lor, strigînd fără încetare : 
— O, bietul meu stăpîn ! 
Şi toată lumea mă urma, femeile cu faţa descope-

rită, cu părul în neorînduîală, scoţînd gemete şi stri-
găte. Puţin cîte puţin, alaiul nostru se îngroşă eu 
cei de pe străzile pe care le străbătusem, bărbaţi, 
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femei, copii, copile şi bătrîne. Toţi îşi loveau faţa şi 
piîngeau cum nu se mai poate. Iar mie îmi plăcea 
tare mult să-i port aşa prin tot oraşul, să-i călăuzesc 
aşa pe toate străzile. Trecătorii întrebau ce s-a în-
tîmplat şi li se spunea ceea ce povestisem eu, şi cu 
toţii strigau : 

— Putere şi tărie este numai în Allah preaînaltul ! 
In acest timp, unii o sfătuiră pe stăpînă să se ducă 

la guvernator şi să-i povestească totul. Şi porniră cu 
toţii la guvernator, iar eu le spusei că alerg înainte Ia 
grădina unde stăpînul meu zăcea acoperit de dărîmă-
turi. 

Tn acest moment al povestirii, .Şencre/.;i(l;i vfr/ii iviiulu-sr zo-
rii şi, eu minte, tăcu. 

Dar cînd se lăsă a treizeci fi noua noapte 

Ea începu : 
—- O, mărite rege, hadnnbu] K'afur îşi urmă astfel povestea ! 

Atunci alergai la grădină, pe cînd femeile împreună 
cu ceilalţi se înfăţişară guvernatorului şi-i povestiră ce 
se petrecuse. Guvernatorul se urcă pe cal şi luă cu el 
cîţiva lucrători cu unelte, cu saci şi coşuri. Şi por-
niră cu toţii spre grădină, urmînd lămuririle date de 
mine. 

Eu, pe de altă parte, punîndu-mi ţărînă pe cap, în-
cepui să-mi lovesc faţa şi ajunsei la grădină sfrigînd : 

— O, biata mea stăpînă ! Oh, micile mele stăpîne î 
Ah, bieţii mei stăpîni! 

Şi mă vîrîî astfel printre oaspeţi. Cînd mă văzu 
stăpînul cu ţărînă pe cap, dîndii-mi cu pumnii peste 
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faţă şi strigînd : „Ah, cine va mai avea grijă de mine ! 
Ah, ce femeie va mai fi atît de bună ca stăpîna mea !" 
se schimbă la chip, îi pieri sîngele din obraji şi-mi 
spuse : 

— Ce ai, Kafur ? Ce s-a întîmplat ? 
Şi-i răspunsei : 
— O, stăpâne, cînd mi-ai poruncit să alerg la stă-

pîna mea şi să caut lucrul de care mi-ai vorbit, am 
găsit casa prăbuşită şi stăpîna şi copiii îngropaţi sub 
dăi'îmăluri i 

Atunci el întrebă : 
—- Stăpîna n-a putut să scape ? 
îi spusei : 
— Vai, nu ! Nimeni n-a putut să scape. Cea dintîi 

a (ost lovită chiar stăpîna mea ! 
El mai întrebă : 
— Dar stăpîna ta, cea mai mică dintre fete — nici 

ea n-a putut să scape ? 
Ii răspunsei : 
— Vai, nu 1 
El mai adause : 
— Şi n-a scăpat nici catîrul pe care încalec de 

obicei ? 
îi răspunsei : 
— Nu, stăpîne, căci zidurile casei şi ale grajdului 

s-au prăbuşit peste tot ce era viu. chiar şi peste oi, 
şi gîşte, şi găini 1 Din toate s-a făcut o grămadă de 
carne însîngerată sub darimături. Nu mai trăieşte 
nimic. 

El întrebă iar : 
-— Şi nici stăpînul tău, fiul meu mai mare ? 
îi răspunsei : 
— Vai, nu ! Nu mai e nimeni în viaţă. Nu mai e 

casă, nu mai sînt vieţuitori. Nici urmă n-a mai rămas 
din tot ce era. Oile, gîştele şi găinile trebuie să fie 
acum pradă eîinilor şi pisicilor. 
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Cînd auzi aceste cuvinte, stăpînul meu văzu negru 
înaintea ochilor, îşi pierdu cumpătul şi voinţa, îi tre-
murau picioarele, muşchii i se zgîrciră, spinarea i se 
încovoie. începu să-şi sfîşie hainele, să-şi smulgă 
barba, să-şi dea cu pumnii în cap, să-şi arunce turba-
nul. Nu se opri pînă nu-i fu toată faţa plină de sînge. 
Şi strigă : 

— O, copiii mei, femeia mea ! Ah, ce nenorocire ! 
Ah, cine e mai năpăstuit ca mine ? 

Negustorii, tovarăşii lui, începură şi ei să se je-
lească şi să plîngă, arătîndu-şi astfel părerea lor de 
rău, şi-şi sfîşiară hainele. 

După aceea, stăpînul meu, urmat de toţi oaspeţii, 
ieşi din grădină, lovindu-se mereu peste faţă şi peste 
trup. Parcă era beat. Dax abia treeu de poarta gră-
dinii, că văzu un nor de praf şi auzi strigăte jalnice. 
Şi îndată se ivi guvernatorul cu oamenii lui, cu femeile 
de-acasă, cu locuitorii din mahala şi cu toţi trecătorii 
care, din curiozitate, li se alăturaseră. Şi toată lumea 
plîngea şi se jeluia. 

întîia fiinţă cu care se găsi faţă^ în faţă stăpînul 
meu, fu chiar stăpîna mea, soţia lui, şi după ea, copiii, 
Cînd îi văzu, rămase buimăcit şi parcă îşi pierdu 
minţile. începu apoi să rîdă, şi toţi i se aruncară în 
braţe şi i se atîrnară de grumaz, plîngînd şi spunînd : 

— O, tată, binecuvîntat fie Allah că te-a scăpat I 
Iar el le spuse : 
— Dar voi cum vă simţiţi, ce vi s-a întâmplat 

acasă ? 
Soţia îi răspunse : 
— Fie binecuvîntat Allah, că te vedem sănătos ! 

Dar ce-ai făcut ca să scapi şi să ieşi de sub dărîmă-
tnri ? Noi, vezi bine, sîntem în deplină sănătate. Şi 
fără vestea grozavă-adusă de Kafur, nu s-ar fi stricat 
nimic la noi acasă 1 

El strigă : 
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«— Ce veste ? 
Ea îi spuse ; 
— Kafur a venit acasă, cu capul descoperit, cu 

hainele sfîşiate şi strigînd : „O, bietul meu stăpîn I O, 
nenorocitul meu stăpîn 1" Noi 1-arn întrebat: „Ce este, -
Kafur ?" El ne-a răspuns ; „Stăpînul s-a dat lingă un 
zid, pentru o nevoie, cînd deodată zidul s-a prăbuşit şi 
1-a îngropat de viu 1" 

Atunci stăpînul meu, la rîndu-i, le spuse : 
— Pe Alîah i dar adineauri chiar a venit Kafur 

strigînd : „O, stăpîna mea I O, bieţii copii ai stăpînu-
lui 1" L-am întrebat: „Ce este, Kafur P" Şi mi-a răs-
puns : „Au murit, stăpîna şi toţi copiii, sub dărîmă-
turile casei prăbuşite !" 

Auzind asta, stăpînul se întoarse spre partea unde 
mă aflam eu şi mă văzu punîndu-mi ţărînă în păr, je-
luindu-niă, sfîşiindu-cni hainele ş* arunoînd cât colo 
turbanul. Scoase un strigăt grozav şi-mi făcu semn să 
mă apropii. Mă apropiai şi el îmi spuse : 

— Ah, arap ticălos ! Piaza rea, fecior de tîrfă I Ah, 
plod afurisit! De ce ne-ai pricinuit atîtea chinuri şi 
tulburări ? Dar, pe Allah ! Am să te pedepsesc după 
faptă, am să-ţi jupoi pielea de pe carne şi carnea de 
pe oase 1 

Atunci eu, fără teamă, îi vorbii astfel: 
— Pe Allah ! încearcă să-mi faci vreun rău ! M-ai 

cumpărat cu nărav cu tot, în faţa martorilor, şi mar-
torii vor da mărturie că m-ai cumpărat ştiind la c© 
poţi să te aştepţi de la mine. Ştiai că năravul meu este 
să spun o minciună, pe an, cum de altfel au strigat 
şi crainicii în piaţă. Te mai vestesc că tot ceea ce 
am făcut nu-i deoît o jumătate de minciună şi că voi 
avea grijă ca, înainte de sfîrşitul anului, s-o uriplineso 
şi cu cealaltă jumătate ! 
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La aceste cuvinte, stăpînul meu strigă: 
— O, tu cel mai mârşav şi mai ticălos dintre arapi S 

Cum, ceea ce-ai făcut este numai o jumătate de min-
ciună ? Vai, ce pacoste cumplită ! Să pleci, cîine şi 
fecior de cîine ! Te alung de-acasă ! Eşti slobozit din 
robie ! 

îi răspunsei : 
— Pe Allah ! Tu îmi dai drumul, dar eu nu, nu-ţi 

dau drumul şi n-ai să scapi de mine mai înainte de-a se 
fi împlinit anul şi de a-mi fi înfăptuit cealaltă jumă-
tate a minciunii I Numai atunci mă vei duce în piaţă 
şi mă vei vinde cu acelaşi preţ cu care m-ai cumpărat, 
dar împreună cu năravul meu. Pînă atunci însă, nu 
mă poţi părăsi, căci n-am nici o meserie ca să-nai cîştig 
traiul. Ceea ee-ţi spun, e trecut. în înscris şi înscrisul 
este întărit de judecători eu prilejul cumpărării mele ! 

Pe eînd vorbeam astfel, toţi oamenii, care veniseră 
să fie de faţă la înmormîntare, eăutară să afle ce s-a 
petrecut. Li se lămuri, şi guvernatorului, şi negusto-
rilor, şi prietenilor, minciuna pe care-o ticluisem şi 
îi se spuse : 

-— Dar totul nu-i decît o jumătate de minciună ! 
La această lămurire, toţi cei de faţă se arătară ne-

spus de uimiţi şi găsiră că şi această jumătate era 
prea-prea. Şi mă blestemară şi-mi aruncară tot soiul 
de ocări, unele mai grele decît altele. Iar eu rîdeam 
ţ.i ,le spuneam : 

— De ce atîtea imputări, de vreme ce am fost cum-
părat cu năravul meu ? 

Ajunserăm în eurînd în strada unde stătea stăpînul 
meu şi el putu să vadă că locuinţa îi era o grămadă 
de dărâmături şi află totodată că mai mult eu dărâma-
sem şi stricasem lucruri cumpărate cu mulţi bani 

Soţia îi spunea : 
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— Kafur a stricat mobilele, vasele şi porţelanurile, 
el a pustiit totul I 

Atunci furia stăpânului meu crescu şi mai mult, şi 
strigă : 

— In viaţa mea n-am mai întâlnit un fecior de târfă 
ca acest arap ticălos ! Şi încă spune că totul este nu-
mai o jumătate de minciună ! Cum o fi minciuna în-
treagă ? Desigur că va fi dărîmat întregul oi-aş sau 
chiar două oraşe 1 

Şi mă duse cu de-a sila la guvernator, unde mi se 
trase o bătaie straşnică, de-mi pierdui cunoştinţa. 

Pe cînd zăceam leşinat, aduseră un bărbier cu 
uneltele lui, mă jugăniră şi arseră rana cu fierul fier-
binte. La trezire, băgai de seamă că nu mai am ouă 
şi că ajunsesem hadîmb pe toată viaţa. Atunci stăpânul 
îmi spuse : 

— Aşa cum tu mi-ai ars inima încercând să-mi ră-
peşti ce am mai scump, la rîndul meu îţi ard inima 
răpindu-ţi ce ai tu mai scump 1 

"Mă luă apoi cu el în piaţă şi mă vîndu cu un preţ 
mult mai mare decât cel cu care mă cumpărase, avînd 
în vedere că eram hadîmb. 

De atunci n-am încetat să arunc zâzanie şi tulburare 
în toate casele în care am fost luat ca hadîmb. Şi am 
trecut de la un stăpîn la altul, de la un emir la altul, 
de la un fruntaş al oraşului la altul, prin vînzare şi 
cumpărare, pînă ce într-o bună zi am ajuns în palatul 
emirului credincioşilor. Dar decăzusem între timp, şi 
puterile mi se micşoraseră mult după ce mi-am pier-
dut bărbăţia. 

Şi iată, fraţilor, pricina jugănirii mele. Am sfîrşit! 

Cînd cei doi arapi auziră povestea tovarăşului lor 
Kafur, se porniră pe rîs şi~şi bătură joc de el spu-
nîndu-i: 
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— Eşti un păcătos răutăcios ! Iar minciuna ta a 
fost înspăimântătoare ! 

Apoi al treilea arap, pe nume Bakhita, luă cuvîntul 
la rîndul său şi le spuse celorlalţi: 

POVESTEA ARAPULUI BAKHITA 

(al treilea hadlmb sudanez) 

Să ştiţi, fraţilor, că tot ce-am auzit noi aici este 
caraghios şi searbăd. Am să vă povestesc pricina pen-
tru care am fost eu jugănit şi veţi vedea că eram 
vrednic de şi mai rău ! Căci am ţinut-o în braţe pe 
stăpîna mea şi m-arn destrăbălat cu băiatul, feciorul 
stăpînei mele. 

Dar amănuntele acestei destrăbălări sînt atît de ne-
obişnuite şi atît de bogate în întâmplări că ar fi prea 
mult de povestit. Şi, fraţilor, iată, se apropie dimineaţa 
şi lumina are să ne apuce înainte de-a fi săpat groapa 
şi de-a fi pus înăuntru lada pe care am adus-o aici. 
Şi atunci se poate să cădem în vină şi să ne pierdem 
şi viaţa. Să ne isprăvim deci treaba pentru care am 
fost trimişi aici şi apoi vă voi povesti întîmplările 
şi pătimirile mele. 

După aceste vorbe, arapul Bakhita şi ceilalţi se 
ridicară, odihniţi, şi, la lumina felinarului, începură 
toţi trei să sape o groapă de mărimea lăzii. Kafur şi 
Bakhita săpau, iar Sauab aduna pământul în coşuri 
şi-1 arunca afară. Şi lucrară aşa pînă făcură o groapă 
adîncă de o jumătate de om, puseră înăuntru lada, o 
acoperiră cu pămînt şi neteziră locul. După aceea îşi 
luară uneltele şi felinarul, ieşiră din mausoleu, închi-
seră poarta şi se îndepărtară în grabă. 
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Toate se petrecură aşa cum am spus! 
Ghanem Ben-Ayub, ascuns în ramurile palmierului, 

auzise totul şi-i văzuse pe hadîmbi dispărând. Cînd se 
încredinţa că era într-adevăr singur, începu să se 
gîndească la cuprinsul lăzii şi se întrebă : „Ce poate fi 
în ea ?" Dar nu se hotărî încă să coboare din palmier, 
de teama întunericului, şi aşteptă pînă mijiră zorile, 
Atunci coborî, se apucă să scormonească pământul 
cu mîinile şi, trăgînd lada afară din groapă, o scoase 
la lumină. 

Ghanem luă un pietroi şi izbi în lacătul care încuia 
capacul, pînă îl sfărâmă, Ridicînd capacul, văzu în 
ludă o tînără fată,•nu moartă, ci adormită, căci răsu-
flarea ei era regulată şi, pesemne, se afla sub stăpînirea 
vreunei băuturi adormitoare. 

Fata era de o frumuseţe fără de seamăn şi. avea un 
chip delicat, dulce şi tare plăcut. Era încărcată de 
giuvaeruri;. pietre nestemate şi tot felul de scule pre-
ţioase. Purta la git o salbă de aur cu geme, la urechi 
cercei cu.pietre.minunate, la glezne şi la încheieturile 
mîinilor- brăţare de aur cu diamante. Toate preţuiau 
mai mult deoît chiar regatul< sultanului, 

Ghanem privi cu băgare de • seamă fata şi. se încre-
dinţa că nu suferise nici o silnicie din partea desfrâ-
naţilor eunuci care-o aduseseră acolo şi o îngropaseră 
de vie. Se aplecă, o ridică în braţe şi o aşeză, încet, 
cu faţa în sus, pe pămînt. Cînd fata începu să respire 
aerul proaspăfş, chipul i se învioră, scoase un suspin, 
tuşi o dată şi: strănută : şi la această mişcare, î i sări 
dih gură o bucăţică de banj adormitor, în stare să 
afunde în somn chiar şi un elefant timp de o noapte 
întreagă. Deschise ochii — şi ce ochi ! — şi, încă
puţin adormită, îşi îndreptă privirea spre Ghanem şi-i 
spuse cu un glas murrnurător şi drăgălaş şi tare plăcut: 

— Unde eşti, mica mea Riha ! Mi-e sete ! Adu-mi 
ceva răcoritor. Dar tu unde eşti, Zahra ? Şi tu Sabiha ? 
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Si t i Sugând A.1 Dor J Şi tu Nur A l - H a d a ? Şi tu 
N i^ina ? Şi tu <-abhid ? Şi mai cu seamă , unde eşti tu, 
H I K J m< i No h* o, dulce .şi drăgă laşă Nozha ? Unde 
"n'cţi rit im nu i e p u n de ţ i ? 

Si cum m n i u n m u răspundea, fata deschise ochii 
n p i n i i inptemi şi înspăimântată , s t r igă : 
— N noioi iK ' Sint singură între m o r m i n t e ! Oh, 

i in a lu i t tun m i răpit din palatul şi din odăile 
t l ( u iKickli ii i m i isc şi (Ai tapete strălucite, ca 

m i anine n>Ut pietrele mormin te lo r? Dar cine 
i i L sti ( st i,ci ndi în fundul unor inimi ? O, tu, 

t u n » ti f iui< 1( c( le mai ascunse, răsplătitorule, 
Hi i i " .,1 huna de răi în. ziua învierii, îa ziua 

I k t a ţ i i I 
K ttt s pt t teni i i s i ! 

C l i n u i t irt s t i l a t în picioare neclintit, înainta 
.uui 
— O !<- u n i huiru seţii, tu, al cărei nume trebuie 
I" m > d ik dei.îl sucul ele curmale şi al cărei 

i loc t s k m u m\,dios deeît creanga de curmai — 
i uit Gli n in B u i \ v u b 1 Şi, ca să ştii adevărul , 

i i M a i n i u i ' e n e un palat cu perdele, nu sîat 
v i mmi iu i t t cu moi ti, ci doar robul tău, trimis 

' nu d 1 H [ i ui ai >u'eştiutor şi oriunde de faţă, ca 
<- p ui i 1 i ad iL ost de orice nemul ţumire, să te le-

i d ( < supai i u şi să te ajute să-ţi îndeplineşti 
i 1 ' i i > t t i atunci ţi-i ară ta şi faţă de rains 

I < < i' j tu c a mult do r i tă ! 

I I i 1 t i c 1 

* md i H i n ' i A încredinţa că tot ce vedea era 

w i i ti 

r ' t l i c t i iui este alt Dumnezeu detut 

1 i r j i un i v ( v Mahomed este trimisul lui 

' \ 1 

l - O i i u i -i i ţi voi. I.£ 257 



Apoi se întoarse spre Ghanem, îl privi cu ochii ei 
scânteietori, îşi puse mîna pe inimă şi grăi cu vocea 
ei mult plăcută : 

— O, tinere binecuvîntat, m-am trezit în locuri ne-
cunoscute 1 Poţi să-Mii spui cine m-a adus aici ? 

El răspunse : 
— O, stăpîna mea, trei arapi eunuci te-au adus 

aici, într-o ladă. 
Şi Ghanem îi povesti fetei toată întîmplarea : cum 

fusese prins de noapte în afara oraşului, cum a ajuns 
să fie mîntuitorul ei, scoţînd-o din ladă, şi cum, fără 
de el, ea ar fi murit înăbuşită sub pămînt. Apoi o 
rugă să-i spună cine este ea şi ce i se întîmplase. Dar 
fata îi răspunse : 

— O, tinere, slăvit fie Allah că m-a aruncat în 
braţele unui om ca tine ! Te rog, să te ridici chiar în 
clipa asta şi să mă aşezi din nou în ladă. Caută, 
apoi, pe drum, vreun conducător de catîri sau vreunul 
care închiriază animale de povară şi care să se însăr-
cineze cu această ladă. Şi astfel să mă duci la tine 
acasă. Numai atunci vei şti de cît folos îţi poate fi 
aceasta şi vei cunoaşte, prin mine, toate soiurile de 
bucurii şi fericirea ! Şi-ţi voi depăna povestea mea şi 
vei afla întîmplările vieţii mele. 

Ghanem, tare fericit, alergă îndată să caute un 
catîrgiu. Cum se făcuse bine ziuă, şi soarele scînteia 
în toată strălucirea lui, nu-i fu prea greu să-1 găsească. 
După cîteva clipe, Ghanem se întoarse cu catîrgiul şi, 
cum o pusese de mai-nainte pe fată în ladă, îi ajută 
să urce lada pe spinarea catîrului şi porniră spre casă. 
Pe drum, Ghanem simţea că dragostea pentru tînăra 
fată îi copleşea inima. Şi se bucura nespus la gîndul că 
va fi a lui, în curînd, această fată care, ca roabă în 
piaţă, ar fi preţuit zece mii de dinari de aur, şi avea 
pe ea juvaeruri, pietre preţioase şi haine din stoîe 
scumpe, o bogăţie pe care nimeni n-ar fi putut-o 
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preţui ! Şi, plin de ; «ceste gînduri vesele, ajunse acasă 
fără nici o piedică şi-1 ajută pe catîrgiu să coboare 
lada şi s-o ducă înăuntru. 

Dar în acest moment al povestirii, Şeherezada văzu ivindu-se 
zorii dimineţii şi, cu minte, nu mai rosti un cuvînt peste cele 
ce-i fuseseră îngăduite. 

Dar cînd se lăsă a patruzecea noapte 

Ea spuse : 

O, rege mărit, Ghanen Ben-Ayub ajunse cu bine 
acasă şi o scoase pe tînără din ladă. Ea se uită în jur 
şi-şi dădu seama că se află într-o casă foarte frumoasă, 
cu covoare în culori vii şi vesele, îmbrăcată în stofe 
şi tapete cu mii de culori odihnitoare. Şi mai văzu mo-
bile preţioase şi multe alte lucruri. Şi, de asemenea, 
baloturi mari de mărfuri şi de stofe valoroase, de mă-
tase şi de brocart, şi vase pline cu mosc. Şi înţelese 
că Ghanem era un mare negustor, stăpîn pe multă 
avuţie. îşi ridică deci iaşmaeul cu care avusese grijă
să-şi acopere faţa şi se uită cu mai multă luare-amin-
te la tînărul Ghanem. Şi găsi că este un tînăr frumos 
şi cu vino-ncoace, se îndrăgosti de el pe dată, şi-i 
spuse : 

— O, Ghanem, vezi că-n faţa ta nu mai port voal! 
Dar mi-e foame şi te rog să-mi aduci repede ceva de 
mîncare. 

Ghanem îi răspunse: 
— Pe capul şi pe ochii mei! 
Alergă la piaţă şi cumpără un miel fript la cup-

tor, o tavă de plăcinte dintre cele mai bune pe care 
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fa află la negustorul de dulciuri, Hadj Soliman, c«I. 
mai priceput din. Bagdad în acest meşteşug, o tavă de 
halva, migdale, fistic şi fructe de toate soiurile, urcioa
re cu vin vechi şi, în sfîrşit, felurite flori. Le aduse pe 
toate acasă, aşeză fructele în cupe de porţelan, flo
rile în vase scumpe şi puse totul în faţa tinerei. Ea 
surise, se strînse lîngă el, îi petrecu braţele îu jurai 
gîtului, îmbrăţişîndu1, sărutîndu1 şi spunîndui mii 
de lucruri plăcute. Şi Ghanem simţi că dragostea îi 
covîrşeşte inima şi tot trupul. Mîneară şi băură pînă 
veni noaptea. Intre timp, se obişnuiră unul cu altul 
şi se arătară drăgăstaşi, fiindcă erau de aceeaşi vîr
stă şi deopotrivă de frumoşi. Când se înnopta, Ghanem 
aprinse candelabrele şi făcliile, dar sala părea mai 
luminată de seţnteierea obrajilor celor doi tineri 
decît de făclii. 

Ghanem aduse instrumente de muzică, se aşeză lingă 
fată şi urmară să bea amîndoi, să se zbenguiască în 
mii de feluri, să rîdă şi să eînte cîntece din cele mai 
înfocate şi versuri din cele mai armonioase. 

Toate acestea făcură să crească şi mai mult dra 
gostea unuia pentru celălalt. Binecuvîntat şi slăvit 
să fie acela care uneşte inimile şii însoţeşte pe în
drăgostiţi ! 

Ghanem şi tînăra îşi încetară zbenguielile şi se ri
dicară de la masă numai o dată cu ivirea zorilor. Şi, 
cum somnul le apăsa pe pleoape, adormiră unul în 
braţele altuia, dar fără să se mtîmple ceva. 

De cum se trezi, Ghanem. nu voi să rămîuă mai 
prejos de o gazdă cu. bune deprinderi şi alergă la 
piaţă să cumpere tot ce era de trebuinţă pentru acea 
z i : carne, legume, fructe, flori şi vin. Aduse torul 
acasă, şi se aşeză lîngă fată. Şi mîneară amîndoi cu 
poftă, pînă se saturară. După aceea, Gliaiiem aduse 
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băuturi, şi începură să bea şi să petreacă pînă ce 
obrajii li se aprinseră şi căpătară rumeneală, iar ochii 
le deveniră mai negri şi mai scînteietori. Atunci 
Ghanem dori cu căldură so sărute pe fată şi so 
strîngă în braţe. Şi îi spuse : 

— O, stăpîna mea, lasămă să te sărut pe gură, ca 
sămi răcoresc focul cemi mistuie tot trupul! 

Ea îi răspunse : 
' — O, Ghanem, mai aşteaptă puţin, ca să mă ame

ţesc şi ca vinul să mă facă sămi pierd stăpînirea şi să 
numi mai dau seama de nimic. Atunci vei putea să 
iei, în taină, un sărut de pe buzele mele, căci numai 
astfel nu voi simţi cum buzele tale le ating pe ale 
mele ! 

Aşa vorbi ea şi, cum vinul începuse să i se urce la 
cap, deodată se ridică, îşi scoase toate rochiile şi ră
mase doar în cămaşa ei lină şi, pe cap, cu un uşor voal 
de mătase albă cu fluturaşi de aur. 
. Ghanem, în trupul căruia începu dorinţa să alerge, 

o întrebă : 
— O, stăpîna mea, îmi îngădui săţi sărut buzele ? 
Tînăra fată îi răspunse : 
— Pe Allah ! Aceasta nu pot să ţi o îngădui, 

Ghanem, deşi te iubesc, căci mă opreşte ceea cei 
scris pe şiretul pantalonilor mei. Dar încă nu pot 
săţi arăt I 

Atunci Ghanem, neputînduşi împlini dorinţa arză
toare, dar simţind că iubirea nui mai încape în mimă, 
începu să cînte, mîngîind lăuta, aceste strofe ticluite 
de el pe loc : 

CU i-am cerut o sărutare-a gurii, 
Â gurii — chinul inimii, făpturii, 

Leac totuşi pentru boala nendurată!.., 
Ea-mi spuse: „Nu, aceasta nu /" cu nurii 
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Sfidîncl! Şi i-am răspuns : „Ba da!" Şi-adaos 
Din parte-i: „Sărutarea! Ce injurii 

S-o iei fără de voie de pe buza 
Ce rlde ! Ea, cu-aprinsul căutăturii, 

Se dă din inimă!" Iar eu : „Sărutul 
Luat cu sila chiar plăceri de hurii 

Îşi are!" Ea : „Ci nu, nu, nu, cu forţa 
Sărutul smuls, o, răpitor în furii, 

m 

E hun numai pe gura ciobăniţei 
Fe munte, colo-n freamătul pădurii 1" 

Ghanem, după acest cîntec, simţi căi creşte şi mai 
mult dorinţa şi foc îi străbătea prin tot trupul. Uite 
aşa ! Iar tînăra fată nui îngăduia nimic, deşiri arăta 
toate semnele unei iubiri împărtăşite. Şi urmară tot ast
fel, el mereu mai încins, ea mereu neîngăduindui ni
mic, pînă la căderea nopţii. Atunci Ghanem aprinse fă
cliile şi candelabrele şi sala întreagă deveni străluci
toare, îndată Ghanem se aruncă la picioarele tinerei 
fete şi, înnebunit, îi strigă : 

— O, stăpîna mea, fieţi milă de robul dragostei 
talej de cel învins de ochii tăi, de cel ucis de carnea 
ta ! Fără tine, şi dacă nai fi venit aici, miaş păstra 
încă liniştea şi tihna ! 

Şi Ghanem simţi că lacrimi îi umezesc pleoapele. 
Tînăra fată îi grăi : 
— Pe Al]ah ! Stăpîne, lumină a ochilor mei, îţi jur 

cămi eşti drag din toată fiinţa, că mă simt legată de 
tine cu tot trupul meu ! Află, însă, că niciodată nu voi 
fi a ta ! Şi nu te voi lăsa să te apropii mai mult de 
mine 1 
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Ghanem strigă : 
— Dar ce te împiedică ? 
Ea îi răspunse : 
— In noaptea asta am săţi spun ce mă împiedică, 

şi poate că mă vei ierta ! 
După aceste cuvinte, ea se apropie de el, îşi petrecu 

braţele în jurul gîtului lui, ca o salbă, îl îmbrăţişa, îl 
sărută, îi făgădui mii de nebunii! Şi nu încetară cu 
zbenguielile decît la apropierea dimineaţii, fără însă 
ca fata săi fi spus lui Ghanem ceo împiedică să fie 
a lui. 

Şi bontinuară să facă tot aşa lucrurile pe jumă
tate, în fiecare zi şi în fiecare noapte, vreme de o 
lună întreagă. Dar întro noapte, cum Ghanem stătea 
întins lîngă fată, şi cum amîndoi erau ameţiţi de vin 
şi de dorinţe, el întinse mîna sub cămaşa fină, alunecă 
încet spre pmtecele fetei şi începu săi mîngîie pie
lea. La aceste atingeri, tînăra se înfiora, se ridică des
meticită, duse mîna repede la pantaloni şi văzu că 
erau bine legaţi cu şiretul cu ciucuri de aur. Asta 
o linişti şi se lăsă iarăşi în uşoară dormitare. Ghanem 
îşi alunecă din nou mîna în lungul pîntecelui tine
resc al acestei minuni, ajunse la şiret, îl trase de
odată, desfăcîndu1, şii deschise pantalonii. Dar tînăra 
fată se trezi, se ridică în capul oaselor şi1 întrebă : 

— Ce vrei să faci, o, Ghanem al făpturii mele ? 
El îi răspunse : 
— Vreau să fii a mea, să te iubesc în întregime 

şi să te văd cămi împărtăşeşti fericirea. 
Atunci fata îi spuse : 
— O, Ghanem, ascultămă ! Am săţi arăt despre 

ce este vorba şi am săţi fac cunoscută taina mea. Şi 
poate că atunci mă vei ierta, ştiind pricinile care 
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în'.ui împiedicat să mă las cu toată bucuria stăpînită 
de bărbăţia ta ! 

Şi Ghanem încuviinţă : 
— Desigur, ascult ! 
Alunei tî.năra fată ridică poala cămăşii şi, lulnd îa 

mică şiretul, îi spuse : 
 O, stupine Ghanem. citeşte ce serie aici I 

Şi Ghanem luă capătul şiretului şi văzu brodate 
pe ei. cu litere ele aur, chiar în urzeală : „Sînt a la, 
!.<i rşii al. vicm, o, urmaş al unchiului Profetului /''* 
Oml citi aceste cuvinte, Ghanem îşi trase mina în
durat, dur nu încă liniştit, şii spuse tinerei : 

 Grăbeşte sămi lămureşti ce înseamnă asta ! 
Şi tî.năra îi povesti : v 

— Să ştii, Ghanem, ea sînt favorita califului Harun 
ÂtRaşid, iar cuvintele pe care leai citit dovedesc 
că sînt în stăpînirea emirului credincioşilor şi că tre
buie să păstrez pentru el dulceaţa bazelor şi tainele 
cărnii mele. Numele meu este Kuat AlKulub, Din 
copilărie am „fost crescută în palatul califului, pînă 
rcearn făcut mare şi frumoasă si califul ma luat în 
seamă, descoperind în mine însuşiri, desăvîrşire si 
daruri după bunăvoinţa Domnului nostru. Frumuse
ţea mea 3a mişcat mult pe calif, care a simţit pen
tru mine mare dragoste ; ma luat la „el, mia dat în 
palat încăperi numai pentru mine şi a pus sub po
runcile mele zece roabe plăcute şi drăguţe şi cu 
chipuri prevestitoare de noroc, E! mia dărui.: ţoale 
giuvaerurile, pietrele scumpe şi lucrurile frumoase 
eu care mai văzut acoperită în ladă. Şi ţinea îa mine 
mai mult decît la toate.celelalte femei, mai mult şi 
deeît la soţia lui favorită, SettZobeida, Dar Zobeida 
a fost cuprinsă de gelozie, şi urmările nau întîrziat 
să se arate. Cum întro zi califul lipsea, avînd sa 
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lupt1 nj una! dmîre locţiitorii lui răvrătit, SettZo
bet ta . a iolosit de această împrejurare ca să pună 
la. _ah un piaa împotriva mea. A izbutit so mo-
mea r 1 pe una dintre slujnicele mele, pe care a che
mai ii ! i ; i l ia spus : ,,C.înd stăpîna ta Kuat A'i
KiiI ib .a doimi săi pui în gură această bucăţică ele 
buiij, Jupă ce îi vei fi amestecat şi în băutură. Ca 
r .uplm, v i ai ia de la mine bogăţie şi libertate!" 
Şi In t i ' iubi, care înainte fusese a Zobeidei, ia 
t i ;iiii', Vd( { ue cum îmi ceri, căci îţi sînt credin
(i)..[ t >t IM Î I tine !" Şi, bucuroasă, la gîndal răspiă
tiloi i ne (i aăeptau, a venit la mine şi mia dai să 
1) • ui b m u n a „mestecată cu• banj. De cum am în
glmito am că/ut la pămînt, trupul a început să mi 
se / i îiccK a>c.i mi se răsuceau călcâiele pînă l i 
furnic î < in simţit că trec în altă lume. Cînd ma 
vă/ut .id mi tă roaba a chemato pe SettZobekk, 
caic a UOIUIK l să fiu pusă în acea ladă. Ia adus 
apoi ui t u n i pe cei trei eunuci, de care ştii, sa ară
tat u i ii ta e d irnică, la fel şi cu portarii palatului 
şi, Li timpii mplii, am fost luată, aburcată pe ume
rii eimiuiliu si dusă în mausoleul, unde, pentru rnui
taiuj mea l i h h tea îndrumat pe tine, Ghanem, şi 
tei u>rat în '. îful palmierului. Căci ţie, Ghanem aî 
oJuloi m i fre îţi datorez scăparea de la moartea 
pt n înauio i» n datorită ţie sînt acum în afară de 
ori. ,}{,! >rj 1 ^ aici, în casa ta primitoare ! Dar ceea 
ce i u !< i ii,ui M mă nelinişteşte este că nu ştiu ea 
\ , li " \ t i ' i ut califul cînd sa întors la palat si 
'.. v > m i r Si tot aşa, mă frămîntă şimi ia lîniş
U > <' ! u i ' ită de ceea cei scris pe capătul si
te r 'i i. " • ;>(f t fiu a ta şi să te simt tresărind în 
n ' A< ' i îotîmplarea. îţi cer tăcere si taina! 

" * v "> i • i cimoscu întâmplările şi ştiu hzoln-
i ' < * i ii > ii pe Kuat AlKulub cu eniru! ere
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dincioşilor, se retrase în fundul sălii, din respect pen
tru calif, şi nu mai îndrăzni săşi ridice privirile spre 
tînăra fată, care devenise pentru el un lucru sfînt. 
Stătea întrun ungher, făcînduşi mii de dojeni şi so
cotind că a fost prea îndrăzneţ, chiar şi numai atin
gînd pielea regească a tinerei fete. îşi dădu seama 
însă şi cît de nefericită era dragostea lui, cît de vrăj
maşă îi era soarta. Blestema ursita pentru loviturile ei 
nedrepte şi pentru năpăstuirile de care el nu avea nici 
o vină. Totuşi, sfîrşi prin a lăsa totul în voia lui Allah 
şişi spuse : „Slavă celui careşi are pricinile lui cînd 
trimite durerea în inimile nobile şi îndepărtează amă
răciunea de inimile celor răi şi ticăloşi!" 

Apoi rosti vorbele poetului: 

Nu poate-ndrăgostitul să-mi răsară 
Voios întru repaos, cît în gheară 

Plăcută — da şi nu — iubirea-l ţine ! 
Şi mintea-i prinsă simte o povară 

Cît timp frumseţea-i chipul de femeie! 
Prietenii de-aceea mă-ntrebară : 

„Ce-i dragostea P" Şi le-am răspuns îndată : 
„Un fruct cu dulce suc şi carne-amară 1" 

Atunci fata se apropie de Ghanem, îl strînse la 
sînul el, îşi petrecu braţele în jurul gîtului lui şi în
cercă toate mijloacele, în afară de unul, ca să1 mîn
gîie. Dar Ghanem nu mai îndrăznea să răspundă la 
îmbrăţişările favoritei emirului credincioşilor, şi o lăsa 
pe ea să facă ceea ce voia ; nu se împotrivea, dar nici 
nuî întorcea sărut pentru sărut, îmbrăţişare pentru 
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îmbrăţişare. Şi favorita, care nu se aştepta Ia o atît 
de repede schimbare din partea lui Ghanem, adinea
uri atît de aprins şi acum atît de rece, îşi îndoi săru
tările şi alintările, nădăjduind ca el să răspundă mai 
viu la căldura iubirii ei, care se mai aprinsese şi din 
pricina răcelii lui Ghanem. Dar el, vreme de un ceas 
întreg, nici nu voi să audă, şi dimineaţa îi prinse în 
această stare de iubire înflăcărată, dar stăpînită. Gha
nem se grăbi să iasă şi să se duca în piaţă, ca să cum
pere merindele pentru acea zi, şi zăbovi vreo oră pen
tru tot felul de tirguieli, mai îmbelşugate încă decît 
în celelalte zile, acum cînd ştia ce fel de musafir avea. 
Cumpără toate florile de la negustorii de flori, cele 
mai frumoase oi fripte, plăcintele cele mai proaspete 
şi mai rumene, din grîu curat, creme gustoase şi 
fructe multe şi, aducîndule acasă, le puse în faţa ti
nerei fete. Dar de cum intră, fata se apropie de el, îl 
privi cu ochii ei negri aprinşi de iubire şi umeziţi de 
dorinţă. îi surise din vîrful buzelor şii spuse : 

— Pe Allah, cît ai întîrziat departe de mine, 
scumpule, doritul inimii mele ! Pe Allah, nu un ceas. 
un an miai lipsit! Simt că nu mă mai pot stăpîni, mă 
mistui în tot trupul ! O, Ghanem ! Haide, iamă ! 
iamă ! 

Dar Ghanem o îndepărtă cu blîndeţe spunîndui : 
— Stăpînă Kuat AlKulub, să mă ferească Allah ! 

Niciodată ! Cum ar putea dinele să ia locul leului ? 
Ceea ce este al stăpînului, nu poate să fie al robului ! 

Se smulse apoi din braţele ei şi se ghemui întrun 
colţ, trist şi bătut de gînduri. Ea însă îl luă de mînă, 
îl duse pînă la covorul aşternut, îl sili să se aşeze 
lîngă ea şi îi dădu să mănînce şi să bea. Şi îi. turnă 
atît, că el se îmbată. Şi se lipi de Ghanem, şi cine 
mai ştie ce făcu, fără ca el săşi dea seama ! Apoi luă
lăuia şi cîntă aceste versuri : 
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Iubesc! Strivita-n cioburi mi-e inima, nu-i aflu loc, 
Bespinsă, amărîlă, mai pot trăi-n văpăi de foc ? 

Prietenă, gazdă ce fugi, deşi n-a'm vină şi greşeli, 
Nu ştii că şi gazda în urmă caută, ca-n joc ? 

Dar, inimă, putea-vtti-nainte încă să-ţi mai duci 
Povara nesfîrşilă a tristului tău nenoroc ?... 

La aceste versuri, Ghanem. se simţi atît de mişcat, 
că începu să plîngă. Văzîndu1 plîngînd, plînse şi ea. 
Dar reîncepură să bea şi să spună poezii pînă se în
tunecă. 

Atunci Ghanem, aşa cum făcea în fiecare seară, 
scoase saltelele de pe poliţele din perete şi se apucă 
să le întindă pe jos. Dar în loc să aştearnă un pat, ca 
de obicei, aşternu două, la o anumită depărtare unul 
de altul. Kuat AlKulub, îmbufnată, îl întrebă ; 

— Ge rost are al doilea pat ? 
El răspunse : 
— Un pat pentru mine, unul pentru tine. Aşa vom 

dormi deacum înainle ; ceea ce este al stăpîtnilui, im 
poate să fie al robului ! 

Dar ea îi grăi : 
— O, stăpînul meu drag, mai lasă încolo această 

morală învechită 1 Să ne bucurăm de clipa care trece, 
căci mîine va fi departe de noi î De altfel, ceea ce 
trebuie să se întîurple, se va întîmpla ; ceea ce e scris 
de soartă, trebuie să se împlinească ! 

Dar Ghanem mi se învoi. Şi ea, mai pătimaşa încă 
şi mai aprinsă, îi strigă : 

— Pe AU ah ! Nu va trece noaptea asta fără să fim 
unul al celuilalt 1 

Dar el îi răspunse : 
— Allah să ne ferească ! 
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Ea adause : 
— Vino, Ghanem, toată fiinţa mea te cheamă, 

strigă spre tine ! O, Ghanem, iami gura înflorită, 
iami trupul copt de dorinţă pentru tine ! 

Ghanem răspunse : 
• Allah să mă păzească ! 
Şi ea strigă din nou : 
— O, Ghanem, pielea mea e umezită de dorinţă 

pentru tine, trupul meu gol se dă sărutărilor tale ! 0 , 
Ghanem, mireasma trupului meu e mai dulce deeît 
a iasomiei ! Atingemă, miroasemă, îmbatăte ! 

Dar Ghanem îi spuse : 
— O, Kuat AlKulub, ceea cei al stăpînuhti, im 

poate să fie al robului 1 
Atunci fata, începînd să plîngă, luă lăuta şi chită : 

Frumoasa sînt şi zvettă. De ce să fugi de mine ? 
Frumoasă sini priveşte ! şi plină de minuni. 
De ce mă laşi şi-aiurea pleci dus ca de furtuni P 
Cu dragostea meri inimi atîtea-am ars, blajine! 

Şi, somnul multor pleoape l-am smuls alunecoasă! 
Floare de foc — şi,nimeni, cum ştii, nu in-a cules! 
O creangă sînt. şi creanga-i făcută mai ales 
S-atragă  creangă dulce, în floare, mlădioasă... 

Sînt d.ulee. mlădioasă, în floare •— mă culege ! 
Gazdă sînt! Gazela-i vânată pe părnînt... 
Gaze.lă-ndrăgostUă şi minunată... Sînt 
Făcută să-Ii fiu pradă, o, vină tor pribege ! 

Dar Ghanem, deşi mai îndrăgostit ca orieînd, nu 
voia să fie necinstit faţă de calif şi, neluînd în seamă 
dorinţele fetei, se purtă tot aşa încă o lună întreagă. 

Aşa se petreeură lucrurile cu Ghanem şi cu Kuat 
AlKulub, favorita emirului credincioşilor. 
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Iată însă ce sa întîmplat cu Zobeida. Cînd califul 
plecă la război, ea făptui ceea ce ştim, dar curînd o 
cuprinse teama şi îşi zise în gînd : „Ce am săi spun 
califului, la înapoiere, cînd îmi va cere veşti despre 
Kiiat AlKulub şi cu ce faţă am să1 primesc ?" Se ho
tărî să cheme o bătrînă pe care o cunoştea din copi
lărie şi în ale cărei bune sfaturi se încredea orbeşte, 
îi dădu pe faţă taina şi o întrebă : 

— Ce să fac eu acum, cînd sa întîmplat ceea ce 
sa întîmplat cu Kuat AlKulub ? 

Bătrîna îi răspunse : 
— Am înţeles, stăpîna mea. Şi nu mai e vreme de 

pierdut, căci califul poate să se întoarcă în orice clipa. 
Aş putea săţi înşir multe mijloace, ca săi poţi as
cunde totul, dar am săţi arăt numai pe cel mai les
nicios, mai grabnic şi mai sigur. Cheamă îndată un 
tîmplar şi dăi poruncă să cioplească dintrun butuc un 
fel de trup omenesc, care so înfăţişeze pe moartă. 
Acesta va fi pus în mormînt cu mare ceremonie. Se 
vor aprinde făclii şi luminări împrejur. Vei da poruncă 
roabelor tinere şi celorlalte roabe din palat să se îm
brace în veşminte de doliu. Le vei porunci şi lor, şi 
tuturor eunucilor ca, de îndată ce so şti că soseşte 
califul, să îmbrace în negru palatul şi coridoarele. Şi 
cînd califul, mirat, va întreba care este pricina, să i se 
răspundă : „O, doamne, stăpîna Kuat AlKulub a mu
rit în mila lui Allali ! Să trăieşti tu anii lungi pe care 
nu ia trăit ea ! Şi să ştii că stăpîna noastră, Zobeida, ia 
dat toată cinstea înmormîntării, după vrednicia ei şi 
a stăpînului nostru, şi a înmormmtato chiar în pa
lat, sub o boltă anume clădită !" Atunci califul va fi 
tare mişcat de bunătatea ta şi va plînge şiţi va fi re
cunoscător. Ii va chema apoi pe cititorii din Coran 
şi~i va pune să vegheze la mormînt şi să cînte ver
setele pentru cei morţi. Dar dacă, dimpotrivă, califul, 
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care ştie că no iubeai pe Kuat AlKulub, ar avea vreo 
bănuială şi şiar spune : „Cine ştie dacă soţia mea 
Zobeida na pus la cale pierderea tinerei ?" şi bănu
iala iar creşte întratîta încît să1 facă să deschidă
mormînţul ca să afle de ce moarte ia murit favorita, 
tu, stăpînă, şin acest caz, nu trebuie să ai vreo teamă. 
Cînd vor săpa groapa, vor da la iveală trupul de lemn 
înmormîntat, şii vor vedea chipul omenesc îmbrăcat 
în stofe scumpe şi acoperit cu un linţoliu de pieţ, 
atunci, dacă ar vrea cumva califul să ridice linţoliul 
şi stofele, ca săşi mai vadă o dată favorita, tu îl vei 
împiedica, şi o dată cu tine toată lumea, spuhîndui: 
„O, emire al credincioşilor, nui îngăduit să vezi o 
moartă dezbrăcată !" Şi califul va fi încredinţat de 
moartea adevărată a favoritei lui, o va pune la Ioc în 
mormînt şiţi va mulţumi pentru tot ce ai făcut! Iar 
tu, în acest fel, vei scăpa de orice grijă, dacă o vrea 
Allah ! 

SettZobeida înţelese că i se dăduse un foarte bun 
sfat, îi făcu bătrînei daruri bogate, îi dărui o haină fru
moasă şi bani, şi o însărcina chiar pe ea să înfăptu
iască planul. Iar bătrîna puse mare grijă în lucrarea 
trupului de lemn şi îl aduse ea însăşi în palat, la Sett
Zobeida. îl îmbrăcară împreună cu haine bogate deale 
tinerei Kuat AlKulub, îl înfăşurară întrun linţoliu 
scump şii făcură o foarte frumoasă înmormîntare. 
Aşezară trupul de lemn întrun mormînt cu boltă, lu
crat cu mari cheltuieli, aprinseră făclii, luminări şi 
candelabre şi aşternură împrejurul mormîntului co
voare pentru rugăciune. După aceea Zobeida îmbrăcă 
palatul în negru şi porunci ca toate roabele să poarte 
îmbrăcăminţi de doliu. Şi vestea morţii frumoasei Kuat 
AlKulub se răspîndi în tot palatul, şi toată lumea, 
chiar si Massrur, şi eunucii, crezură că acesta era ade
vărul. 
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Litre timp, califul se întoarse din călătoria lui de
părtată, intră în palat ,şi sendreptă repede spre ca
merele tinerei fete, la care mereu îi stătuse gîndul. 
Le văzu pe slujitoare, pe roabe şi pe femeile din slujba 
favoritei îmbrăcate în negru şi începu să tremure de 
teamă. Curînd o văzu şi pe SettZobeida venindui 
în întîmpinare, îmbrăcată tot în veşminte de doliu. 
îiitrebîncl care e pricina, i se răspunse că tînăra Eoat 
AlKulub murise. La această veste califul leşină. Şi 
cîsid îşi veni în simţiri. întrebă unde era mormîntul,' 
voind să1 vadă. Atunci SettZobeida îi grăi : 

— Să ştii, emire al credincioşilor că, din dragoste 
pentru Kuat AlKulub, am vrui so mmormîntez chiar 
în palatul meu ! 

Atunci califul, în hainele de călătorie, în care era 
îmbrăcat, se îndreptă spre locul unde se afla mormîn
tul. Şi. văzu făclii, şi luminări aprinse, şi covoare în
tinse împrejur. Şi îi mulţumi Zobeidei şi o lăudă pen
tru fapta ei bună, apoi se întoarse îu palatul său. 

Dar califul era prepuelnic din lire, şi curînd începu 
să aibă îndoieli şi să fie neliniştit. Ca să pună capăt 
bănuielilor care1 tulburau, dădu poruncă să se sape 
monnîntul şi să fie scos trupul favoritei. Ceea ce se 
făcu de îndată. Dar, mulţămită şiretlicului Zobeidei, 
califul văzu o formă omenească şi linţoliu! şi crezu că 
e favorita lui. înmormîntă la loc făptura de lemn, 
îi chemă pe slujitorii moscheii şi pe cititorii din Coran 
şii puse să cînte la mormînt versetele îngropării, în 
timp ce el, aşezat pe covor, plîngea cu şiroaie de 
lacrimi şi leşină de durere. 

ŞJ timp de o lună califul aduse slujitorii, moscheii 
şi cititorii din Coran, iar ei, lingă mormântul favorit.;!, 
plînse arpar. 

Dar în a u l moniKrit al povfălirii, Sehcrezad.i vîiza niî;i:i^ 
zorii şi, cu ujiale, nu mai spuse tui cuvîiit nosîe colo coi iu
Staorii îagăduite. 



Cînd se lasă a patruzeci fi una noapte 

Ea spuse j 

O, mărite rege, timp de b lună, califul se duse Ia 
rnormîntul favoritei, în ultima zi a lunii, rugăciunile şi 
citirea din Coran durară din zori şi pînă în zori. Nu
mai atunci putu fiecare să se ducă la el acasă. Şi ca
liful, sleit de lacrimi şi deoboseală, se întoarse în pa
lat, nu voi să vadă pe nimeni, nici chiar pe vizirul 
său, Giafar, nici chiar pe soţia sa, Zobeida, şi căzu 
întrun somn greu, între două roabe care1 vegheau, 
una la căpătîi, cealală la picioare. După vreo oră, 
cum califul nu mai dormea atît de adîue, o auzi pe 
femeia de la căpătîiul lui vorbind cu cealaltă : 

— Ce sa întîmplat, prietenă Nozha ? 
Nozha îi răspunse : 
— Stăpânul nostru nu ştie nimic de întâmplare şi 

îşi petrece nopţile veghind la un mormânt în care nu 
se află decît o bucată de lemn, lucrată de un tâm
plar. 

Subhia se minună : 
— Cum asta. soră Nozha ? ! Dar atunci ceî co, 

Kuat AlKulub, şi ce nenorocire a ajunso ? 
Nozîia îi grăi i 
— Să ştii, Subhia, că am aflat totul de la sora noas

tră, roaba iubită de Zobeida, stăpîna noastră, Sett
Zobeida a chemato, ia dat banj ca so adoarmă pe 
Kuat AlKulub, şi roaba ia dat ban] şi a adormito 
îndată. Atunci stăpîna noastră a puso întro ladă, pe 
care a dato hadîmbilor Sauab, Kafur şi Bakhita, eu 
porunca so îngroape cît mai departe. 

Atunci Subhia, cu lacrimi în ochi, spuse : 
•— O, Nozha, fieţi milă ! Spunemi dacă dulcea 

mea stăpîna, Kuat AlKulub, a murit atît de groaz
nic. 
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Nozha îi răspunse : 
— Allah săi ferească tinereţea de moarte 3 Nu, 

Subhia ! Am auzito pe SettZodeiba spunînd roabei 
ei de încredere : „Am aflat, Zahra, că KuatAlKuluta a 
putut să scape din groapă şi că se află în casa unui 
tînăr negustor din Damasc, numit Ghanem BenAyub, 
şi asta încă de acum patru luni!" Vezi, deci, Subliia, 
cît de nenorocit este califul, stăpînul nostru, deoa
rece nu ştie că favorita lui trăieşte, şi veghează nopţi 
dea rîndul la un mormînt în care nu e nici un mort î 

Şi cele două roabe mai vorbiră cîtva timp despre 
aceleaşi lucruri, iar califul le auzea fiecare cuvînt. 

Cînd îşi încheiară vorba, califul se ridică pe neaş
teptate şi scoase un strigăt grozav, ceea ce le făcu pe 
cele două roabe să fugă înspăimîntate. Cumplit se 
mînie califul aflînd că favorita lui se află la un tînăr 
numit Ghanem BenAyub, şi încă de acum patru luni 1 
Se sculă, chemă emirii, fruntaşii cetăţii şi pe vizirul 
Giafar, care veni în grabă şi sărută pământul dina
intea lui. Şi califul le spuse mînios : 

— Giafar, ia cu tine străjeri şi află unde este casa 
unui tînăr negustor din Damasc, numit Ghanem Ben
Ayub. Tu şi ostaşii, împresuraţi casa, smulgeţio de 
acolo pe favorita mea, Kuat AlKulub, şi să mi1 adu
ceţi aici şi pe tînărul neobrăzat, pe care am să1 pun 
la cazne ! 

Şi Giafar răspunse cu adîncă ascultare. Coborî ca. 
ostaşii, îl luă şi pe guvernatorul oraşului cu oamenii 
lui, şi, cu toţii, cotrobăiră şi cercetară pînă găsiră 
casa lui Ghanem BenAyub. 

Chiar în acel moment, Ghanem se întorsese din 
piaţă icu cumpărăturile zilei şi se aşezase lîngă Kuat 
AlKulub, dinaintea unei oi fripte şi a altor mîncărf, 
fi cu mare poftă mîncau amîndoi. La zgomotele de 
afară, Kuat AlKulub privi pe fereastră şi diatro 
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aruncătură de ochi îşi dădu seama de nenorocirea c& 
se abătea asupra lor. Văzu casa împresurată de sţrăji, 

'purtători de iatagane, mameluci, căpitani de trupă, 
iar în fruntea lor pe guvernatorul oraşului şi pe vizi
rul Gîâfar. Toţi făceau eerc în jurul casei, aşa cum 
negrul ochiului face cerc în jurul pleoapelor. Atunci 
nu se inai îndoi că emirul credincioşilor aflase întreaga 
întîmplare, şi ghici totodată că el trebuie să fie tare ge
los pe Ghanem, careo ţinea de patru luni în casa lui. 
La acest gînd îngălbeni, i se schimbară frumoasei© 
trăsături şi, plină de spaimă, se întoarse spre Ghanem 
spunîndui i 

— Dragul meu, înainte de orice, gîndeştete la scă
parea ta ! Scoală şi fugi ! 

El răspunse : 
•— Prietenă dragă, lumină a ochilor mei, cum să ies 

şi să scap din casa asta împresurată de duşmani ? 
Ea îi spuse : 
— Fii fără teamă ! 
îndată îl dezbrăcă de haina lui şi1 îmbrăcă întruna 

veche şi roasă, carei cădea pînă la genunchi, luă o cra
tiţă cu carne şi io aşeză pe creştet, pe cratiţă puse o 
tava cu pîine şi farfurii cu resturi de bucate, şii spuse ?. 

— Ieşi aşa, şi vei trece drept un slujitor al bir
taşuluî, şi nu ţi se va face nici un rău. De celelalte 
navea teamă, căci voi şti eu să pun toate la cale şimi 
cunosc puterea asupra califului! 

La aceste cuvinte, Ghanem, fără să aibă vreme săşl 
la rămas bun, ieşi afară şi trecu printre şirurile de stră
jer! şi mameluci, şi nu i se întîmplă nici un rău, căci 
era sub ocrotirea celui puternic, care singur ştie să 
scape pe oamenii buni din primejdie şi nenoroc. 

Dar îndată vizirul Giafar coborî de pe cal, intră în 
casă, ajunse în sala căutată şio văzu în mijlocul ei, 
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printre mărfuri şi mătăsuri, pe frumoasa Kuat Al
Kulub, care avusese timp să se facă şi mai frumoasă, 
punînduşi veşmintele ei cele mai bogate şi împodo
biuduse cu giuvaeruri, încît părea cea mai scînteie
toare dintre cele mai scînteietoare femei. Avusese, de 
asemenea, timp săşi adune întro ladă şi lucrurile de 
preţ, giuvaerurile, pietrele scumpe şi altele. De îndată 
•ce intră Giafar în sală, ea se ridică, se închină, sărută 
pămîntul şii spuse : 

— O, stăpîne Giafar, iată că sa împlinii: ceea cei 
•scris de Allah ! Mă încredinţez mîinilor tale. 

Dar Giafar răspunse : 
• — Pe Allah ! stăpînă, califul mia dat poruncă să1 

iau numai pe Ghanem BenAyub ! Spunemi unde 
este! ' 

Ea îi grăi ? 
—  O, Giafar, după ce şia adunat cea mai mare 

parte din mărfuri, Ghanem a plecat, acum cî te va zile, 
în oraşul său, Damasc, ca săşi vadă mama şi sora, 
Fetnah. Nu ştiu nimic altceva şi nu pot săţi spun mai 
mult Dar în ce priveşte lada mea, cea de colo, cu 
lucrurile inele mai de preţ,, vreau să mio păstrezi bine 
şi să porunceşti să mi se ducă la palatul emirului ere» 
dincioşilor. i 

Giafar răspunse : 
— Aud şi mă supun î 
Luă lada, porunci oamenilor so ducă la palat şî, 

•după ce o copleşi pe tînără cu îngrijiri, onoruri şi pur
tare respectuoasă, o rugă să1 însoţească la emirul cre
dincioşilor. Şi ieşiră eu toţii, dar, potrivit cu porun
cile califului, casa fu prădată şi pustiită în întregime. 

Cînd ajunse în faţa califului, Giafar îi povesti tot ce 
lăcuse, îl înştiinţa de plecarea lui Ghanem Ja DamasQ 
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şi de sosirea favoritei Kuat ĂlKulub la palat. Şi cali
ful, încredinţat că Ghanem făptuise cu tînăra Kuat Al
Kulub tot ce se putea făptui cu o femeie frumoasă, 
carei a altuia, fu cuprins de mare mînie şi nici nu voi 
so vadă pe tînără. Porunci lui Massrur so închidă 
întro odaie fără lumină şi so pună sub paza unei 
bătrîne însărcinate de obicei cu asemenea treburi. 

Şi trimise călăreţi ca să1 caute pe Ghanem, ba, mai 
mult, scrise chiar cu mîna lui o scrisoare către sultanul 
Damascului, Mahomed BenSoliman ElZeini, în 
chipul următor j 

„Către sultanul Mahomed Ben-Soliman El-Zeini, 
stăpîn al Damascului, din partea emirului credincioşi-
lor Harun Al-Raşid, al cincilea calif coborîtor din glo~ 
rioşii Bani-Ahbas. 

In numele lui Allah, cel îndurător şi milos fără de 
margini l 

Facem întîi întrebare despre sănătatea ta, care ne 
este scumpă, şi-1 rugăm pe Allah să te ţină zile înde-
lungi în belşug şi-n înflorire... 

Şi apoi I 
Locţiitor al nostru,'vei şti că un tînăr negustor din 

oraşul tău, numit Ghanem Ben-Ayub, a fost la Bagdad 
şi a momit o roabă de-a noastră şi a făptuit cu ea ceea 
ce a făptuit. Şi a fugit de răzbunarea şi de mînia noas-
tră, şi s-a adăpostit în oraşul tău, unde se află acum cu-
mama şi cu sora lui. 

Vei pune mîna pe el, îl vei lega şi-i vei da cinci sute 
de lovituri de curea. îl vei tîrî apoi pe toate străzile 
oraşului şi un crainic va merge înaintea cămilei care-l 
va duce, şi va striga : «lată cum se pedepseşte un roh 
care răpeşte himul stăpînului său!» Şi ni-l vei trimite 
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apoi ca sâ-l punem la cazne şi să facem cu el ce-avem 
de făcut. 

Apoi! Vei jefui casa lui, şi o vei dărîma pînă în te-
melii, şi vei face să dispară şi urma urmelor ei. 

Şi apoi! Cum Ghanem Ben-Ayuh are o mamă şi o 
tînără soră, vei pune mina pe ele, le vei dezbrăca în 
pielea goală şi le vei izgoni, după ce le vei lăsa trei 
zile în văzul tuturor locuitorilor oraşului. 

Ai mare grijă şi pune toată rîvna în îndeplinirea 
poruncii noastre ! Uassalam !" 

Şi îndată, la porunca califului, un curier plecă Ia 
Damasc şi merse atît de repede, că ajunse în opt zile, 
nu în douăzeci şi mai multe. 

Cînd sultanul Mahomed avu în mină scrisoarea 
califului, o duse la buze şi la frunte şi, după ce o 
citi, trecu de îndată la împlinirea poruncii. Trimise 
crainici care să strige în oraş : „Cine vrea să prade, 
să meargă la casa lui Ghanem RenAyub şi să ia ceo 
vrea, după plac !" Apoi se îndreptă el însuşi cu străji 
spre casa lui Ayub şi bătu la uşă, iar tînăra soră a 
lui Ghanem, Fetnah, alergă să deschidă şi întrebă : 

— Cinei acolo ? 
I se răspunse : 
— Eu sînt! 
Deschise uşa şi, cum nu cunoştea pe sultanul Ma

homed, îşi acoperi faţa cu îaşmacul şi alergă so în
ştiinţeze pe mama lui Ghanem. 

Mama lui Ghanem se afla, în acel moment, sub 
bolta mormîntului făcut în amintirea fiului ei, pe 
care1 credea mort, căci de un an nu mai auzise ni
mic despre el. Şi plîngea întruna, nu mai mînca, 
nici nu mai bea. Şi spuse deci fiicei sale Fetnah să1 
aducă înăuntru pe cel venit, şi Mahomed intră în 
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casă, ajunse îa mormînt, o văzu pe bătrma care plîn' 
gea şii spuse : 

'—• Vin să1 văd pe fiul tău Chanem 1 trimit 
Ia calif I! 

Ea ii răspunse : 
— Nenorocita de mine ! Fiul meu Chanem, rodul 

măruntaielor mele, nea părăsit, pe mine şi pe sora 
lui, de mai bine de un an şi nu mai ştim ce sa făcut 
cu el î 

Regele Mahomed, om foarte cumsecade, trebui să 
împlinească totuşi porunca. Puse de îndată să se prade 
odăile, luă covoarele, vaseîe, porţelanurile şi lucrurile 
de preţ, dărîmă casa, iar pietrele porunci să fie că
rate în afară de oraş. Apoi, ceea ce1 dezgustă mai 
presus de orice, scoase, goale în văzul tuturor, timp 
de trei zile, pe mama lui Chanem şi pe frumoasa şi 
tînăra. Fetnah, cu oprire dea li se da vreo cămaşă să 
se acopere. După aceea le izgoni din Damasc. 

Ghanem BenAyub, însă, ieşind diu Bagdad, se 
porni îa drum plîngînd din toată inima. Şi merse tot 
aşa, fără să mănînce şi să bea pînă la sfîrşitul zilei. 
Şi foamea şi durerea îl slăbiră mult. Mort de foame 
ajunse întrun sat, merse la moschee, intră în curte, 
căzu sfîrşit pe o rogojină şi se răzimă cu spatele de 
un zid. Rămase astfel, ea leşinat, cu toate că inima 
îi bătea nebună, şi navea putere nici să facă o miş
care sau să ceară ceva. Dimineaţa, locuitorii satului 
veniră îa moschee ca să se roage, şi3 găsiră întins, 
fără viaţă. înţelegînd că era înfometat şi însetat, îi 
aduseră o ceaşcă de miere şi două pîini şii dădură 
să mănînce şi să bea. îi mai dădură să îmbrace şi o 
cămaşă fără mîneci, cîrpită ici şi colo şi plină de pă
duchi. Apoi îl întrebară ; 
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— Cine eşti şi de unde vii, străine ? 
Şi Clianem deschise ochii, privi, dar nu putu rosti 

nici un cuvînt. începu doar să plîngă. 
Rămaseră în jurul lui cîtva timp şi apoi fiecare se 

duse în treaba lui. 
Ghanem, din pricina supărărilor şi a lipsurilor, 

căzu bolnav şi rămase pe vechea rogojină a mos
cheii timp de încă o lună. Şii slăbi trupul şi i se 
schimbă înfăţişarea. Trupul îi era supt de păduchi şi 
de ploşniţe. Ajunse întro stare atît de nenorocită, că' 
sătenii se înţeleseră întro bună zi să1 ducă la un 
spital din Bagdad. Căutară un conducător de cămile 
şii spuseră : 

— Ai să pui pe acest tânăr bolnav pe spinarea 
unei cămile, ai să1 duci la Bagdad şi ai să1 laşi la 
uşa unui spital. Schimbarea de aer şi îngrijirea la 
spital îl vor însănătoşi. Apoi vei veni Ia noi ca săţi 
dăm ee ţi se cuvine pentru drum şi cămilă ! 

Şi conducătorul răspunse : 
— Aud şi mă supun ! 
Şi. ajutat de cei de faţă, îl luă 'pe Ghanem eu ro

gojină cu tot, îl urcă pe spinarea cămilei şi1 lega bine„ 
ca să nu cadă. 

în clipa în care conducătorul era gata să plece, 
iar Ghanem îşi plîngea nenorocirea, două femei îm
brăcate sărăcăcios, amestecate în mulţimea care pri
vea, îl zăriră pe bolnav şi spuseră j 

— Sărmanul bolnav, tare seamănă cu fiul nostru 
Ghanem ! Dar nu poate fi el această umbră de băr
bat ! 

Şi eele două femei, acoperite de praf, căci abia 
sosiseră acolo, începură să plîngă gîndinduse la 
Ghanem. Erau chiar mama lui Ghanem şi sora Săi 
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Fetuah, care, izgonite din Damasc, îşi urmau calea 
spre Bagdad. 

Conducătorul se urcă repede pe catîrul lui, îua 
cămila de frîu si porni spre Bagdad. Ajuns aici, 
merse dea dreptul la spital, îl coborî pe Ghanem de 
pe spinarea cămilei şi, cum era tare de dimineaţă şî 
spitalul nu se deschisese, îl aşeză pe scară şi se în
toarse în satul lui. 

Ghanem rămase astfel întins la uşa spitalului pîna 
ce locuitorii începură să iasă din casele lor. Atunci 
îl văzură culcat pe rogojină, îl înconjurară mirîn
duse şi făcînduşi mii de gînduri. în timp ceşi împăr
tăşeau unii altora părerile, trecu pe acolo starostele 
pieţei, îndepărtă mulţimea, îl văzu pe tînărul bolnav 
şişi spuse : „Pe Allah ! Dacă acest tînăr intră în 
spital, va pieri din lipsă de îngrijiri; e osîndit să 
moară ! Am să1 iau la mine acasă şi Allah mă va răs
plăti în Grădina Plăcerilor 1" 

Şi starostele dădu poruncă tinerilor săi robi stt-1 
ia pe bolnav şi să1 ducă acasă. Veni şi el cu ei fi, 
de cum intră în casa, puse să i se aşeze un pat nou 
cu o saltea bună şi o pernă nouă şi d t se poate de 
curată. îşi chemă apoi soţia şii spuse : 

— Femeie, iată oaspele pe care ni1 trimite Allah ! 
Să1 îngrijeşti cu toată dragostea, 

Ea îi răspunse : 
— Bineînţeles ! Voi îngriji de n) ca de ochii din 

cap ! 
îşi suflecă mînerile, încălzi apă întrun cazan mare, 

îi spălă lui Ghanem mîinile, picioarele şi tot corpul, 
îl îmbrăcă cu haine deale soţului ei, îi aduse o ceaşcă 
de şerbet tare gustos şi1 stropi cu apă de trandafiri. 
Ghanem începu să respire mai libei", puterile îi re
veniră puţin d i» puţin şi, o dată cu ele, şi amintirea 
trecutului ;şi a frumoasei Kuat AlKulub, 
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Aşa se petreeură lucrurile cu Gbanem BenAyub. 
In ceea ce o priveşte pe Kuat AlKulub, califul 

ye inînie atît de tare pe ea, încît... 

în aoest moment al povestirii, Şchorezada văzu ivinduse 
a»rii şi, cu minte, nu mai spuse un cuvîtrt peste cele cei 
fyisesera îngăduite. 

Dar cînd se lăsă a patruzeci şi doua noapte 

Ea spuse : 

O, mărite rege, iată acum ce sa întîmplat cu Kuat 
AlKulub. Califul se mînie atît de tare pe ea, încît 
o încliise întro cameră fără lumină, o puse sub paza 
unei bătrîoe din palat, şi ea rămase acolo timp de 
optzeci de zile fără să schimbe o vorbă cu nimeni din 
palat. Califul sfirşi prin a o uita cu totul. Dar întro 
zi, trecînd pe lîngă camera tinerei fete, o auzi cîntînd 
versurile triste ale unui poet şi apoi rostind cu 
glas tare : 

— O, prietene Ghancm BenAyub, ce suflet fru
mos aveai, ce inimă aleasă şi curată ! Ai fost mărini
mos faţă de "cel ce tea asuprit şi respectuos faţă de 
femeia aceluia care a aruncat ruşine asupra ta şi alor 
tăi ! Dar va veni o zi cînd şi tu, şi califul veţi sta în 
picioare înaintea singurului judecător, singurului drept, 
şi din această luptă, tu, avînd pe Allah ca mijloci
tor şi pe îngerii lui ca martori, vei ieşi biruitor asu
pra celui ce tea apăsat! 

Cînd auzi califul aceste vorbe şi înţelese plîngerea 
ei făcută în taină, îşi dădu seama că a fost nedrept 
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şi faţă de fată şi faţă de Ghanem. Se grăbi să se în
toarcă în palat şi1 însărcina pe maimarele eunucilor 
săi aducă pe Kuat AlKulub. Ea se înfăţişă cu capul 
plecat, avînd ochii plini de lacrimi şi inima plină 
de tristeţe. Şi califul îi spuse : 

— O, Kuat AlKulub, team auzit învinuindumă 
de nedreptate şi imputîndumi asuprirea. Şi ai spus 
că am fost nedrept cu cel ce mia făcut bine. Cine 
este acela carea respectat o femeie dea mea, şi eu 
în schimb iam năpăstuit femeile lui, acela care mia 
ocrotit femeile, iar eu i leam necinstit pe ale lui ? 

Kuat AlKulub îi răspunse : 
— Este Ghanem BenAyub ElMotim ElMasskb 1 

îţi jur, calife, pe binefacerile şi pe darurile tale, că
niciodată Ghanem na încercat ceva împotriva mea 
şi na făptuit nimic nelegiuit 1 Oh, departe sînt de el 
neruşinarea şi silnicia. 

Califul, nemaiîndoinduse, strigă : 
— Ce nenorocire, Kuat AlKulub I Întradevăr, în

ţelepciunea şi puterea sînt numai la Allah atoate
ştiutorul! Ceremi, Kuat AlKulub ce vrei, ţi toate do
rinţele îţi vor fi împlinite I 

Atunci tînara fată strigă : 
— O, emire al credincioşilor, ţiJl cer pe Ghanem 

BenAyub ! 
Şi califnl, cu toată dragostea pe care îo purta încă 

favoritei, îi spuse : 
— Aşa va fi, dacă vrea şi Allah ! Ţio făgăduiesc 

din inima mea darnică, inimă care niciodată nu ia 
îndărăt ceea ce a da t ! Ghanem va fi acoperit de 
onoruri! 

Kuat AlKulub îi spuse : 
— O, emire al credincioşilor, îţi cer ea atunci cînd 

Ghanem se va întoarce, să mă dăruieşti lui, ca săa 
fiu soţie iubitoare 1 
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Şi califul răspunse ? 
— Cînd se va întoarce, Ghanem va fi al tău, iar 

tu vei fi soţia lui 1 
Atunci Kuat AlKulub adăugă : 
— O, emire al credincioşilor, nimeni nu ştie unde 

se află Ghanem. Şi sultanul Damascului ţia spus că 
nu ştie ce sa făcut cu el. îngăduiemi să fac eu cer
cetările de trebuinţă, cu nădejdea că Allah îmi va 
ajuta să1 regăsesc. 

Şi califul îi răspunse s 
— Iţi îngădui să faci ceea ce crezi că este bine ! 
La aceste vorbe, Kuat AlKulub simţi că i se umflă 

pieptul de bucurie, că inima îi înfloreşte, şi se grăbi 
să iasă din palat, după ce luă cu ea o pungă cu o 
inie de dinari de aur. 

în prima zi, străbătu oraşul Bagdad, îi căută pe 
şeicii din cartiere şi pe maimarii străzilor, întrebîn
dui pe toţi, dar nu ajunse la nici un rezultat. 

A doua zi, merse în sulcul negustorilor, trecu din 
prăvălie în prăvălie şi se duse să vadă şi pe staroste. 
îi arătă despre ce era vorba, îi dădu mai mulţi di
nari şi1 rugă săi împartă, ca de la ea, tuturor stră
inilor săraci. 

A treia zi, merse în sukul giuvaergiilor şi al argin
tarilor, cu încă o mie de dinari; îl chemă pe staroste 
şii înmînă banii, ca săi împartă străinilor săraci. Dar 
starostele, auzind că e vorba de săraci străini, îi 
spuse : 

— O, stăpînă, tocmai am adus la mine acasă un 
tînăr străin, tare bolnav, dar nui ştiu numele şi în
deletnicirile. (Acesta era chiar Ghanem, însă staros
tele nu ştia.) Trebuie să fie odrasla vreunui mare 
negustor şi din părinţi de viţă aleasă. Deşi e ca o 
umbră, are un chip frumos, e înzestrat eu multe 
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însuşiri şi în multe lucruri o desăvirşit. A ajuns în 
această stare, fie în urma unor datorii pe care nu lea 
putut plăti, fie din pricina vreunei dragoste neno
rocite. 

La aceste cuvinte, Kuat AlKulub simţi că inimai 
bate repede, că e cuprinsă de tulburare, şii spuse 
starostelui sukului giuvaergiilor şi al argintarilor; 

— O, şeice, tu nu poţi părăsi acum sukul ! Dămî 
pe cineva să mă călăuzească la tine acasă i 

Starostele răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! 
Ii dădu un copil din piaţă, care ştia undeî e casa, 

poruncindui : 
— Felfel, duo repede pe doamna la noi acasă î 
Şi micul Felfel, luîndo înaintea tinerei fete, o duse 

la casa şeicului, unde se afla străinul bolnav. 
Cînd intră în casă, Kuat AlKulub o salută pe 

soţia şeicului, şi aceasta o recunoscu, căci le cunoş
tea pe toate doamnele de neam mare din Bagdad }i 
le vizita. Se ridică, aşadar, sa înclină şi •săruta pfi-
mîntul dinaintea ei. După saluturile obişnuite, Kuat 
AlKulub o întrebă : 

— Bună doamnă, poţi sămi spui unde se aflff 
străinul bolnav adăpostit aici în casă ? 

Soţia şeicului începu să plîngă şi, arătîndui cu de
getul un pat, îi spuse : 

— Iată1 în pat. Este un tînar fără îndoială de 
Viţă înaltă, după înfăţişarea lui. 

Kuat AJKulub se îndreptă spre patul unde era 
întins tînărul străin, îl privi cu băgare de seamă şi 
văzînd un bărbat slab ca o umbră, fu departe dea 
ghici că era Ghanem. Insă, oricum, o cuprinse mila, 
începu să plîngă şi spuse : 

—• O, nenorociţi sînt străinii, chiar dacă au fost 
emiri în ţara lor 1 
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Dădu cei o mie de dinari soţiei şeicului şi o rugă 
să nu cruţe nimic pentru însănătoşirea tmărului bol
nav, îi dău chiar cu mîna ci bolnavului leacurile 
prescrise, îl ajută să le bea, rămase lingă el mai 
bine deo oră, apoi, urînd pace soţiei şeicului, urcă pe 
catîrul ei şi se întoarse; la palat. 

Şi In fiecare zi mergea din piaţă în piaţă şişi pe
trecea timpul eăutînd fără încetare, eînd, întro zi, 
starostele veni so vadă şii spuse : 

— O, stăpînă, miai cerut să * ţii aduc pe toţi 
străinii care trec prin Bagdad, şiţi aduc astăzi două 
femei, una măritată, alta iată tînără, amîndouă, cred, 
de neam mare, după cum arată înfăţişarea şi chipu
rile lor. Dar sînt rău îmbrăcate, cu haine din păr de 
capră, şi poartă fiecare cîteo traistă la gît, ca cer
şetorii. Ochii lor sînt plini de lacrimi şi inima lor e 
tare; amărîtă. Ţi le aduc ţie, căci tu singură, regină a 
bunătăţii, vei şti să le mîngîi, să le întăreşti inimile, 
să Ie fereşti de ruşine şi de ocara întrebărilor nelalo
cul lor. Din partea mea, nădăjduiesc că, pentru binele 
care lil facem, Allah ne va păstra, în ziua răsplă
tirii, un loc în Grădina Plăcerilor ! 

Kuat AlKulub răspunse : 
— Pe Allah, stăpîne, miaî aprins dorinţa dea le 

cunoaşte ! Unde sînt ? 
Atunci starostele ieşi, le căută îndărătul uşii şi le 

aduse în faţa tinerei fete. 
Gmd Fetnah şi mama ei intrară la Kuat AlKulub, 

aceasta le privi şi, văzînd frumuseţea şi nobleţea loc 
şi zdrenţele cu care erau acoperite, începu să plîngă 
şi strigă : 

— Pe Allah, sînt femei de naştere aleasă şi nede
prinse cu sărăcia ! Văd bine, după chipul lor, că s^au 
născut în bogăţie şi în cinste ! 
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Şi starostele adăugă : 
— Desigur, stăpînă, spui adevărul. Nenorocirea 

trebuie să se fi abătut asupra casei lor, iar tirania să 
3e fi asuprit şi răpit bunurile. Să le ajutăm, căci iubim 
pe cei sărmani şi nenorociţi, ca să fim vrednici de o
crotirea lui Allah milostivul! 

La aceste vorbe, mama şi fiica începură să plîngă 
şi să se gîndească la Ghanem BenAyub. Văzîndule 
plîngînd, Kuat AlKulub izbucni şi ea în plîns. Atunci 
mama lui Ghanem îi spuse : 

— O, stăpînă mărinimoasă, să ne ajute Allah să 
găsim ceea ce căutăm cu inima îndurerată*! Acela pe 
care1 căutam e fiu din trupul nostru, e flacără a ini
mii noastre, este fiul nostru Ghanem BenAyub ! 

Auzind numele Iui Ghanem BenAyub, tînăra scoase 
un strigăt, înţelegmd că avea dinaintea ei pe mama 
şi pe sora lui Ghanem, şi căzu leşinată. Cînd îşi veni 
In fire, se aruncă plîngînd în braţele lor şi le spuse Î 

— Nădăjduiţi în Allah şi în mine, surori ale mele, 
căci ziua aceasta va fi cea dintîi a fericirii şi cea din 
urmă a nenorocirii voastre I Nu mai fiţi întristate ! 

în acest moment al povestirii, Şcherozada vămi Ivinclu-se 

zorii şi, ou minte, nu mai spuse o vorbă peste colo oei fuseseră 

îngăduite. 

'Dar cînd se lăsă a patruzeci si treia noapte 

Ea spuse J 

O, mărite rege, Kuat AlKulub grăi către mama şi 
sora lui Ghanem : 

— Nu mai fiţi întristate! 
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Se întoarse apoi la starostele giuvaiergiilar şi al 
argintarilor, îi dădu o mie de dinari şii spuse : 

«— O, şei ce, călăuzeştele la tine acasă şi spunei 
soţiei tale să le ducă întîi la hammam şi apoi să le 
îmbrace în haine frumoase ; să le îngrijească, să Ie 
cinstească şi să nu cruţe nimic pentru ca ele să se 
simtă cît mai bine ! 

A doua zi Kuat AlKulub se duse la casa şeicului 
Ca să vadă cu ochii dacă totul sa făcut după îndru
mările ei. De cum intră în casă, soţia şeicului îi ieşi 
înainte, îi sărută mîinile şii mulţămi pentru dărnicie, 
Veniră apoi mama şi sora lui Ghanem, care fuseseră 
la hammam şi ieşiseră de acolo cu totul schimbate, 
cu faţa strălucind de nobleţe şi de frumuseţe. Şi Kuat 
AlKulub stătu cu ele de vorbă vreo oră. întrebă 
apoi pe soţia şeicului cum îi merge bolnavolui. Şi 
aceasta îi răspunse : 

— E tot atît de slăbit ea înainte. 
Atunci tînăra fată spuse : 
•— Haidem cu toate să1 vedem şi să1 încurajăm I 
Luă eu ea pe cele două femei, care, rămînîiid în 

odaia lor, nu1 văzuseră pe bolnavul din patul aşe
zat în sală, intrară astfel împreună, se uitară la bol
nav cu dragoste şi milă şi se aşezară în jurul lui, 
stînd de vorbă. Întrun rînd fu pomenit numele lui 
Kuat AlKulub şi de îndată ce1 auzi, tînărul bolnav 
se schimbă la faţă, obrajii i se rumeniră, trupul slă
bit căpătă puteri şi parcă viaţa întreagă îi reveni. 
înălţă capul şi, cu ochii vii, strigă : 

— Unde eşti tu, Kuat AlKulub ? 
Cînd tînăra îşi auzi numele rostit de buzele, care 

atunci se deschiseseră întîia dată de la începutul 
%olii, recunoscu vocea lui Ghanem, se aplecă repede 
asupra lui şi1 întrebă : 
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*— O, dragul meti, tu eşti Ghanem BenAyub £ 
El răspunse s 
•— Da, eu sînt, Ghanem ! 
La aceste cuvinte, scoaseră un strigăt şi căzură şi 

ele leşinate. 
După oarecare timp, îşi reveniră în simţire, se 

aruncară asupra lui Ghanem şi se întîniplă ce era de 
aşteptat : plînsete, strigăte de bucurie, îmbrăţişări. 
, Apoi Kuat AlKulub, mai liniştită, îi spuse lui 

Ghanem : 
— .Slavă şi laudă lui Allali care a îngăduit să ne 

întâlnim aici eu, mama şi sora ta ! 
Povesti apoi toată istoria şi adause : 
— Califul a crezut ceea ce iam povestit, te ia sub 

ocrotirea lui şi doreşte să te vadă ; mai mult, mă dă 
ţie în dar ! 

Ascultândo, Ghanem se bucura şi nu înceta să 
sărute mîna tinerei fete, eare1 săruta la rîndul ei 
pe creştet şi pe ochi. Apoi Kuat AlKulub le spuse 
tuturor : 

•— Aşteptaţimă aici. Mă întorc îndată. 
Se duse cu toată graba la palat, deschise lădiţa 

în care ţinea lucrurile ei de preţ, scoase de acolo 
o mulţime de dinari şi se duse săi dea starostelui, 
strigîndui : 

— Cumpără pentru fiecare din ele şi pentru 
Ghanem cîte patru veşminte din stofa cea mai fru
moasă, douăzeci de batiste, zece cingători şi cîte 
zece bucăţi din fiecare alta îmbrăcăminte ! 

După ce se întoarse, îi duse pe toţi la hammam. 
Apoi le pregăti pui fripţi, alte fripturi şi vin bun şi, 
timp.de trei zile, le dădu astfel să mănînce şi să bea 
în faţa ei. După aceea simţiră cu toţii că lea revenit 
viaţa şi că sufletul li sa întors iarăşi în trup. Kuat 
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AlKulub îi duse din nou la hammam, le dădu Haine 
de schimb şii readuse la casa starostelui. 

Atunci ea socoti că e bine să meargă la calif. 
I se înfăţişă, se înclină pînă la pămînt, îi aduse la 
cunoştinţă întoarcerea lui Ghanem, a mamei şi surorii 
acestuia. Nu uită săi spună că tînăra Fetnah era tare 
drăgălaşă şi plină de prospeţime. Atunci califul îi 
porunci unui rob : 

— Dute de1 cheamă pe Giafar S 
Giafar veni, şi califul îi porunci şi acestuia s 
— Dute şi adumi pe Ghanem BenAyub. 
Giafar se duse la casa şeicului, dar Kuat AlKulub 

ajunsese mai înainte, şi1 înştiinţase pe Ghanem spu
nîndui: 

— O, Ghanem, acum e vremea săi arăţi califului, 
care1 trimite pe Giafar după tine, cît de înzestrat eşti 
cu darul vorbirii, ce inimă bună ai şi eît de curate sînt 
vorbele tale 1 

îl îmbrăcă apoi cu cele mai strălucitoare dintre hai
nele lui noi, îi dădu o mulţime de dinari şii spuse : 

— Aruncă cu pumnii bani de aur, cînd ajungi la 
palat, şi treci printre şirurile de eunuci şi de slujitori! 

între timp, călare pe un catîr, Giafar ajunse la casa 
şeicului. Ghanem se grăbi să1 întîmpine, îi ură bun 
sosit şi sărută pămîntul dinaintea lui. Se făcuse din nou 
frumosul Ghanem de altădată, cu faţa strălucitoare 
şi atrăgătoare ! Giafar îl pofti să1 însoţească şi1 duse 
Înaintea califului. Şi Ghanem îl văzu pe emirul cre
dincioşilor înconjurat de viziri, de şambelani, de căpe
teniile mari ale regatului, de şefii străjilor şi ai oştilor. 
Dar Ghanem era de felul lui isteţ la vorbă, curajos, 
povestitor plăcut, recitator bun de versuri şi improvi
zator strălucit. Se opri deci dinaintea califului, privi 
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o clipă gînditor în jos, ridică apoi capul spre calif şi 
rosti aceste strofe alcătuite pe loc : 

Nici lumea acum nu mai e cît ne trebuie, mare, 
Pămmtul nici el nu-i de-ajuns de întins să vestească 
Noianu-ţi de oşti de temut! Şi de corturi dispare, •• 

O, rege al vremilor, tot azuriul cuprins 
Al spaţiului nost'rotitor! înflorirea cerească 
A aştrilor nenumăraţi; o, geniu nenvins, 

Înhame la car de triumf şi să-ţi crească alaiul! 
Şi ziua dreptăţii venind să reverse lumină. 
Oprească al crimelor rău şi-ntrupîndu-se raiul, 

Să-ntindă la dreptcredincioşi răsplătirea deplină ! 

Califul era îneîrttat de frumuseţea versurilor, de 
ritmul lor nou, de puritatea limbii şi de elocinţa au
torului lor. 

Dur în acest moment al povestirii, Şelierezada văzu ivin
cltvse zorii şi, cu minte, nu uiai adăugă un cuvînt la cele cei 
fuseseră îngăduite. 

Dar cînd se lasă a patruzeci si patra noapte 

Ea spuse : 

O, mărite rege, Glianem BenAyub îl fermeca pe 
califul Haruri AIRaşid şi acesta îi porunci să se apro
pie de tronul lui. Glianem se apropie, iar califul îi 
spuse :.

— Povesteştemi amănunţit toată întîmplarea, fără 
să ascunzi nimic din ce este adevărat. 
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Atunci Ghanem luă loc şi povesti califului totul, 
de la început, pînă la sfîrşit. Califul se încredinţa de 
nevinovăţia lui Ghanem şi de frumuseţea gîndurilor 
lui, mai ales cînd află de respectul ce1 purtase cu
vintelor scrise pe şiretul pantalonilor favoritei, şii 
spuse : 

— Te rog sămi descarci sufletul de nedreptatea ce 
ţiam l'ăcuto ! 

Şi Ghanem îi răspunse : 
— O, emire al credincioşilor, ţi1 descarc 1 Căci tot 

ce aparţine robului, este al stăpînului! 
Califul păru atît de mulţămit, încît îl ridică pe 

Chanem în cele mai mari slujbe din regat. Ii dădu 
un palat, şi leafa bună, robi şi roabe fără număr, Iar 
Chanem se grăbi să le ia în palat pe mama şi pe sora 
sa, şi pe iubita Kuat AlKulub. Apoi, califul, aflînd că 
(mânem are o soră minunată, tînără şi fecioară, pe 
nume Fetnah, io ceru pentru sine, iar acesta îi răs
punse : 

— Este slujitoarea ta, iar eu sînt slujitorul tău î 
Califul îi mulţămi şii dărui o sută de mii de dinari 

de aur. Ghemă apoi cadiul şi martorii şi scrise con
tractul de căsătorie cu Fetnah. Şi în aceeaşi zi, şi la 
aceeaşi oră, califul deo parte, şi Ghanem de alta, 
intrară fiecare la soţia lui, califul la Fetnah, Ghanem 
BenAyub la Kuat AlKulub. 

Şi dimineaţa, cînd se trezi califul, se arătă nespus 
de mulţămit de noaptea petrecută alături de fecioara 
Fetnah, chemă pe diecii înzestraţi cu cel mai fru
mos scris şii puse să scrie povestea lui Ghanem de 
la început şi pînă la capăt, ca să se păstreze în arhiva 
îui, să fie de folos generaţiilor viitoare, să uimeaseă 
şi să încînte pe înţelepţii care ar citio cu respect şi 
admiraţie pentru opera creatorului zilei şi nopţii 
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<— Dar, spuse mai departe Şeherezada, apropiinduse de 
tegele Şahriar, să nu crezi, rege al tuturor veacurilor, că această 
poveste prea frumoasă ar fi mai plăcută şi mai uimitoare decît 
Povestea eroică a regelui Omar AlNeman şi a minunaţilor 
săi fii, Şarean şi DauTMacan ! 

Şi Şahriar răspunse i 
— Fireşte, poţi sămi spui şi această poveste eroică, pe care 

eu no cunosc î ' 
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POVESTEA REGELUI OMAR ALNEMAN 
SI 

A MINUNAŢILOR SÂI FECIORI, 
SARCAN SI DAULMACAN 

Atunci Şeherezada povesti regelui Şahriar : 

O, preafericitule rege, cică a domnit în cetatea 
Bagdadului, după un şir lung de califi, un rege 
numit Omar AlNeman. Era de o putere nemai
pomenită şi biruise pe toţi urmaşii neamului lui 
Chosroes şi supusese pe toţi împăraţii deatunci. 
Era aşa de aprig, că para focului părea de prisos pe 
lîngă el, şiatîta de viteaz era, că nimeni nui pu
tea fi pe potrivă în cîmpurile de întreceri, şîatîta 
de vajnic era la mînie, că nările lui vărsau jar şi 
flăcări. Cucerise daturile toate şişi întinsese stă
pinirea peste oraşe şi peste cetăţi. Cu ajutorul lui 
Allah, îngenunchease sub sceptrul lui pe toţi • oa
menii şi trimisese ostile lui biruitoare pînă pe 
cele mai depărtate tărîmuri. Stăpînea Răsăritul 
şi Apusul, ale lui erau India, Sindul, China, Yeme
nul, Hedjazul, Abisinia, Sudanul, Sicilia, Grecia, pă
mînturile din Diarbekr, şi toate insulele mărilor 
şi fluviile Vestite ale lumii, Seihunul şi Djihanul, 
Nilul şi Eufratul. Prin olăcari trimisese veste pînă 
la marginile pămîntukii despre vitejiile şi despre 
împărăţia lui ; şi olăcarii sau întors săi spună 
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că lumea întreagă i se supune şi că stăpînitorii toţi 
i se închină. Iar el şia întins peste toţi binefacerile 
dărniciei sale şi ia copleşit cu mărinimia lui ; 
şia făcut să domnească între ei bunăînţelegerea 
şi tihna ; că era darnic, cu adevărat, şi suflet mare. 

Şi din toate părţile veneau spre tronul lui peş
cheşuri, şi haraciuri, şi biruri de pentreg pămîntul, 
cit en lung şin lat. Că era, cu adevărat, tare 
drept şi tare iubit. 

Şi avea regele Omar AlNeman un fiu cu numele 
Şarcan. Acesta se numea aşa, fiindcă ară ta ca o 
minune între minunile vremii deatunci, şii în
trecuse în vitejie pe cei mai neînfricaţi viteji, 
biruindui pe toţi la luptele în care sentreceau, 
şi mînuia dea minunelea lancea, şi paloşul, şi 
arcul. Iar tătînesău îl iubea cu o dragoste peste 
măsură şi1 menise săi fie urmaş în scaunul îm
părăţiei. 

Şin adevăr, abia ajuns la vîrsta de bărbat, acest 
uimitor Şarcan, de numai douăzeci de ani, văzu, 
cu ajutorul lui Allah, toate capetele înclinînduse 
înaintea slavei lui, atîta era de viteaz şi de cute
zător, şiatîta strălucea de măreţia isprăvilor în
făptuite. Luase cu asalt multe redute şi supusese 
multe ţinuturi, că a umplut, cu faima lui, pămîn
tul ; şi sporea neîncetat în măreţie şi în putere. 

Ci regele Omar AlNeman nu mai avea alt fe
cior, decît pe Şarcan. E drept că, după legea Cora-
nului şi după Sunate, avea patru soţii legiuite, dar 
numai una ia fost rodnică. Pe lîngă cele patru 
soţii legiuite, care locuiau în palat, regele Omar 
mai avea şi trei sute şaizeci de cadîne, după nu 
mărul zilelor anului coft, şi fiecare dintre aceste 
femei era de alt neam. Regele dăruise fiecăreia 
cîte un iatac despărţit de al celorlalte ; iar aceste 
iatacuri erau aşezate în douăsprezece clădiri, după 
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numărul de luni ale anului, toate zidite chiar în 
grădina palatului; şi în fiecare dintre aceste două
sprezece clădiri erau treizeci de cadîne, fiecare 
cadînă cu iatacul ei ; aşa că erau trei sute şaizeci 
de feluri de iatacuri hărăzite cadînelor. 

Iar regele Omar închina, după dreptate, cîte o 
noapte fiecărei cadîne, pe rînd ; şi se culca astfel 
o singură noapte pe an cu fiecare cadînă, pe care 
nu o mai vedea decît în anul următor. Şi aşa a 
trăit regele Omar multă vreme. Şi drept aceea a 
şi ajuns cel mai de faimă şi cel mai de frunte în
tre regi, pentru minunatai înţelepciune şi pen
tru bărbăţia lui. 

Cînd, întro zi, cu voia celui ce pe toate le 
chiverniseşte, una dintre cadînele regelui Omar 
rămase însărcinată, iar ştirea se ştiu degrabă în 
tot palatul, şiajunse vestea şi la rege, care se 
bucură peste poate şi strigă : 

— Deie Allah ca toţi urmaşii mei să fie numai 
şi numai băieţi ! 

Pe urmă înscrise întro carte data sarcinii, şi 
începu so copleşească pe cadînă cu tot felul de 
bunătăţi şi de daruri. 

în vremea asta, Şarcan, fiul regelui... 

Cînd povestea ajunse aci, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, lăsă saştepte noaptea următoare. 

Ci cînd fu a patruzeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

în vremea asta, Şarcan, fiul regelui, aflînd şi el 
vestea despre cadînă, fu cuprins deo amărăciune 
grea. 
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Cadîna era o tânără roabă, grecoaică, numită 
Safia. Fusese trimisă în dar regelui Omar de că
tre regele grecilor de Ia Chezareea, împreună cu 
multe lucruri scumpe. Dintre toate roabele tinere 
din palat, de bună seamă ea era cea mai fru
moasă, cu chipul cel mai arătos, cu mijlocul cel 
mai subţire. Şi mai era înzestrată şi cu minte cum 
rar se mai vede şi cu însuşiri prea alese ; şi se 
pricepea, în nopţile cînd regele venea la ea, săi 
spună vorbe dulci care1 vrăjeau şi—1 bucurau. 

Şi tot întrastfel se purtă cadîna pînă cînd veni 
ziua să se ' suie în patul de naştere şi să nască. 

Regele Omar pusese un eunuc să1 vestească 
numaidecît ce se va naşte copilul, fie băiat, fie 
fată ; ci şi Şarcan pusese un eunuc să1 vestească. 
De cum născu Safia, moaşele luară copilul, îl cer
cetară şi, văzînd că era fată, grabnic vestiră pe 
toate femeile şi pe toţi eunucii deacolo, grăin
dule : 

— E fată, şi are chipul mai strălucitor decît 
luna ! 

Atunci eunucul regelui grăbi să dea de ştire stă
pînului său ; la rîndui eunucul Iui Şarcan fugi şi 
el să ducă vestea;. iar Şarcan se bucură foarte 

Dar abia plecară eunucii, că Safia le spuse moar
şelor : 

— Oh, mai aşteptaţi oleacă ! în pîntecele mele 
mi se pare că mai este ceva ! 

Şi iar fu cuprinsă de durerile facerii ; şi, cu 
ajutorul lui Allah, mai născu un copil. Iar moaşele 
se aplecară repede asupra lui şi1 cercetară ; şi 
văzură că era un băiat, cu fruntea strălucind de 
albă şi cu obraji ca trandafirii înfloriţi. Şi tare 
mult se bucurară şi roabele, şi slujitoarele, şi toate 
femeile aflate de faţă ; şindată ee Safia isprăvi, 
toate femeile, întrun glas, umplură palatul cu 
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strigăte de veselie mare, şiaşa toate cadînele au» 
ziră şi pricepură tot, şi se înăcriră de pizmă. 

Ci regele Omar ÂlNeman, .de ;curra ,aH.ă vestea, 
mulţumi lui Allah pentru bucuria aceasta, se ridică 
şi alergă la Safia, seapropie de ea, îi luă capun 
mîini şio sărută pe frunte. ,Pve urmă seapleacă 
spre noulnăscut şi1 sărută şi pe el ; şiatunci 
roabele se porniră să bată daira;ele, cîntăreţele să 
sune din strune şi să cînte cîntece potrivite cu 
împrejurarea. 

Regele porunci ca băiatul să fie numit Daul
Macan, iar fata NozhatuZaman. Şi toţi se înclinară, 
$i~aşa făcură, şi i se supuseră. 

Pe urmă regele alese doicile şi îngrijitoarele 
pentru cei doi sugari, şi roabe, şi femei care săi 
slujească ; şi pe urmă dete la ttoată lumea sorbe
turi şi mirodenii minunate, şi .multe alte bună
tăţi pe care limba nici nar fi în :stare să le înşire. 

Cînd locuitorii Bagdadului aflară de naşterea 
gemenilor, împodobiră întregul oraş şi aprinseră 
pretutindeni lumini, arătînduşi mulţumirea prin 
strigăte de voioşie. Şi veniră apoi emirii şi vizirii 
şi maimarii regatului şi se închinară înaintea 
regelui Omar AlNeman şii aduseră urările lor 
pentru naşterea fiului său DaulMacan şi a gingaşei 
Nozhatu. Iar regele le mulţumi şii căftăni, şii 
acoperi eu hatîruri şi bunuri, şi făcu daruri mari 
tuturora, şi acelor de vază, şi celor din gloată. Şi 
tot aşa a făcut vreme de patru ani, Şin toată vre
mea asta, o zi na lipsit să nu ceară veşti despre 
Safia şi .despre cqpii ; şii trimitea mereu Safiei 
giuvaeruri, podoabe, şi rochii, şi mătăsuri. Şi 
sengrij.i .săneredinţeze creşterea şi paza copiilor 
săi celor mai credincioşi şi mai pricepuţi slujitori 
ai lui. 

9 



Iar Şarcan, care se războia aiurea ca să cuce
rească oraşe şi să dobîndească faimă în bătălii, 
înfruntîndui şi biruindui pe vitejii cei mai vestiţi, 
r.u aflase de la eunucul lui decît de naşterea micu
ţei Nozhatu. Ci despre naşterea fratelui său Daul
Macan, întîmplată după plecarea eunucului, nimeni 
nu se gîndise săi dea ştire. 

Şi iată căntro zi, pe cînd regele Omar Al
Neman şedea pe tronul său, intrară musaipii mă
lieisale, sărutai'ă pămîntul în faţa lui şii grăiră : 

—• O, măriata, iată că ne sosesc soli de la regele 
Afridonios, stăpînul rumilor şi al Constantinici ce
lei mari. Şi se roagă săi primeşti ca să ţi se 
închine. Dacă vrei să dai îngăduinţă, îi aducem 
aici ; iar de nu, facăse cum porunceşte măriata. 

Şi regele dete îngăduinţă. 
Cînd solii intrară, regele îi primi cu bunăvoie, 

le porunci să se apropie, îi întrebă de sănătate şii 
cercetă despre pricina venirii lor. Iar ei sărutară 
pămîntul în faţa lui şi grăiră : 

— O, preaslăvite şi preacinstite rege cu suflet 
mare şi mult darnic, află că cel ce nea trimis la 
tine este regele Afridonios, domnul ţării Greciei, 
şi al Ioniei, şi al tuturor oştilor ţărilor creştine, 
şi care îşi are scaunul domniei în Constantinia. 
El nea învrednicit săţi aducem ştire că are să 
pornească război cumplit împotriva unui despot 
sîngeros, regele Hardobios, stăpînul Chezareei. 
Pricina războiului e că un arab, căpetenie de trib, 
a găsit o comoară din vremurile vechi, de pe cînd 
domnea ElIscandarcelcudouăcoarne. Comoara 
e aşa de mare, că nici nu poate fi socotită ; prin
tre multele ei minunăţii sînt şi trei geme rotun
jite, mari cît ouăle de struţ, albe şi lucioase, fără 
de nici un cusur, întrecînd în frumuseţe toate pie
trele scumpe de pe faţa pămîntului. Gemele erau 
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găurite la mijloc, ca să poată fi înşirate pe un fir 
şi să slujească de salbă. Pe ele erau încrustate cu 
slove necunoscute semne tainice. Ci se ştia că în 
ele cuprindeau mari puteri, printre care şi aceea 
că apărau pe purtă torul lor de orice boală, şi mai 
cu seamă de friguri şi de fierbinţeli. Şi cînd căpe
tenia arabă află ce puteri minunate au, şi cînd 
înţelese ce însuşiri vrăjite ar mai putea tăinui 
ele, se gîndi că acum are cel mai bun prilej să
cîştige bunăvoinţa regelui nostru şi hotărî săi 
trimită numaidecît, în dar, cele trei geme scumpe 
şi o mare parte din comoara fermecată. Porunci 
să se pregătească două corăbii, una încărcată cu 
bogăţiile şi cu gemele hărăzite regelui Afridonios, 
cealaltă cu oameni însărcinaţi să însoţească darul 
şi să1 apere de hoţi şi de vrăjmaşi, măcar că 
acelei căpetenii arabe nici nui trecea prin gînd 
că ar cuteza cineva să1 atace pe el ori lucrurile 
trimise de el puternicului rege Afridonios, mai 
ales că drumul corăbiilor navea de străbă tut de
cît marea la ţărmul căreia se înalţă Constantinia. 
Şiaşa, numai ce fură gata năvile, că şi ridicară 
pînzele şi porniră de la ţărmul nostru. Ci întro 
zi, cînd poposiră la un ţărm, nu departe de ţara 
noastră, deodată ostaşii greci ai supusului nostru, 
regele Hardobios din Chezareea, năvăliră asupra 
lor şi răpiră toate bogăţiile, comori grămadă şi 
lucruri minunate, printre care şi cele trei geme 
nestemate. Apoi îi omorîră pe năieri şi puseră 
mîna pe năvi. Cînd regele nostru afla de fapta 
aceea, trimise degrabă o oaste împotriva regelui 
Hardobios. Ci oastea fu nimicită. Pe urmă trimise 
altă oaste. Ci şi aceea păţi la fel. Atunci regele 
nostru Afridonios, cuprins de mare mînie, jură să
pornească el însuşi în fruntea oştilor şi să nu se 
întoarcă decît după ce va fi făcut una cu pămîntul 
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oraşul Chezareea şi va fi pustiit tot regatul lui 
Hardobios, dărîmînd pînăn temelii toate oraşele 
de sub stăpînirea vrăjmaşului. Şiacum,, preaslăvi
tule sultan,, venim să cerem sprijinul şi puternica 
ta prietenie. Şi de ne ajuţi cu armiile şi cu oştenii 
tăi,, faima ta are să sporească şi are să strălucească 
şi mai tare prin fapteleţi de vitejie. Iar regele 
nostru nea însărcinat săţi aducem daruri multe 
şi alese,, ca săţi mulţumească pentru bunăvoinţă. 
Şi te roagă stăruitor să le priveşti cu ochi buni şi 
să le primeşti cu inimă voioasă ! 

După aceste cuvinte, solii tăcură, îngenuncheară 
şi sărutară pămîntul în faţa lui Omar AlNeman. 

Şi iată ce daruri trimitea regele Afridonios, stă
pînul Constantiniei... 

Cînd povestirea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi,, sfioasă, tăcu. 

Cînd se lăsă a patruzeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

Şi iată ce daruri trimisese regele Afridonios* 
stăpînul Constantiniei : cincizeci de tinere, alese 
dintre cele mai frumoase fete din Grecia ; şi 
cincizeci, de băieţi,, aleşi dintre cei mai bine făcuţi 
din ţara rumilor ; şi fiecare purta haine de zaram
fir cu mîneci largi, şi cu flori de toate culorile, 
cu cingătoare de aur înflorită eu argint, şi cu fus
tanele din atlaze şi catifea ;, şi fiecare avea la 
ureche cîte un inel de aur de care atîrna cîte o 
peria. Iar fetele purtau şi ele frumuseţi la fel de 
scumpe. 
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Acestea erau darurile cele mai de seamă. Ci mai 
erau şi alte daruri de mare preţ, cu nimic mai 
prejos de cele înşirate. 

Regele Omar AlNeman le primi şi porunci să 
se arate faţă de soli toată grija cuvenită. Pe urmă 
îşi chemă vizirii, ca să cunoască şi părerea lor în 
privinţa cererii de ajutor făcută de regele din 
Constantinia. Atunci se ridică dintre viziri un 
bătrîn de seamă, cinstit şi iubit de toţi ; era ma
rele vizir, care se numea Dandan. 

Şi marele vizir Dandan grăi : 
— Drept e, slăvite sultane, că regele Afridonios, 

stăpînul Constantinei, e creştin, un necredincios 
care nu se închină legii lui Allah şi a Profetului 
— cu el fie slava şi pacea ! — iar neamul lui este 
tot un neam de necredincioşi. Cel împotriva căruia 
ne cere ajutor este şi el un necredincios. Aşa că 
treburile lor nui privesc decît pe ei, şi nar avea 
de ce să ne privească şi pe noi, dreptcredincioşii. 
Dar eu tot te sfătuiesc săi dai ajutor regelui 
Afridonios şi săi trimiţi o oaste mare, în fruntea 
căreia să1 pui pe fiul tău Şarcan, care tocmai sa 
întors din bătălie cu multă faimă. Iar sfatul meu 
are două temeiuri : întâi, că regele nunilor ţia 
trimis soli încărcaţi cu daruri pe care leai primit, 
şiţi cere ajutor şi ocrotire ; apoi că, de vreme ce 
navem a ne teme de nimic din partea măruntului 
rege al Chezareei, ajutîndu1 pe regele Afridonios 
săşi înfrîngă duşmanul, tu ai să tragi cele mai mari 
foloase de pe urma acestei viitori şi vei fi socotit 
şi drept adevăratul biruitor. Fapta ta va fi cu
noscută de toate neamurile şii va merge vestea 
pînă în ţările Apusului. Şiatunci regii din Apus 
vor căuta prietenia ta şiţi vor trimite soli cu 
multe peşcheşuri, daruri fără pereche, şi ţi se vor 
supune. 
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După ce sultanul Omar AlNcman ascultă sfa " 
tul marelui vizir Dandan, se arătă tare mulţumit, 
găsind vrednic de urmat acel sfat, şi1 dărui pe vizir 
cu un veşmînt de mare preţ, grăindui : 

— Ţie ţi se cuvine în adevăr să fii sfetnicul şi 
îndrumătorul regilor ! Tot tu trebuie să te afli şi 
în fruntea oştirii. Iar fiul meu Şarcan să porun
cească peste oastea de acoperire. 

întraceea, regele Omar AlNeman îl chemă pe 
fiul său Şarcan, îi arătă despre ce e vorba, îi po
vesti ce spuseseră solii şi ce sfat îi dase marele 
vizir Dandan, şi1 îndemnă să înceapă pregătirile 
de plecare, fără să uite a le împărţi ostaşilor tai
nurile obişnuite şi darurile, după ce şii va fi ales, 
unul cîte unul, dintre cei mai buni, aşa ca săşi 
alcătuiască o oaste de zece mii de călăreţi de soi. 
Iar Şarcan se supuse numaidecît vorbelor tatălui 
său Omar AlNeman, se ridică îndată şişi alese 
dintre ostaşi zece mii de călăreţi mîndri, cărora le 
împărţi cu dărnicie aur şi bogăţii, apoi le spuse : 

— Acum vă las trei zile de tihnă şi de bucurie. 
Cei zece mii de călăreţi sărutară pămîntul dina

intea lui, în semn de supunere, şi ieşiră încărcaţi de 
daruri, ca să se odihnească, să prindă puteri şi să 
se pregătească de plecare. 

Şarcan intră atunci în încăperea unde se aflau 
lăzile vistieriei şi lăzile cu arme şi cu tacîmuri, 
şişi alese cele.mai frumoase arme şi tot cei pof
tea inima. Pe urmă se duse la grajdurile palatului, 
pline cu cei mai frumoşi cai din Nedjed, fiecare 
cu spiţa neamului scrisă şi atîrnată la gît întro 
punguliţă de piele împodobită cu mătase, cu aur 
şi cu peruzele. Deacolo îşi alese cai din soiurile 
cele mai vestite, iar pentru el îşi luă un cal murg, 
cu păr lucios, cu ochi bulbucaţi, cu copite tari, cu 
coadă deasă şi bine legată, şi cu urechi mici ca ale 
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gazelelor. Acest cal era un dar făcut regelui Omar 
. AlNeman de către şeicul unui mare trib arab ; 
era cal din rasa seglauijedran, cu toţi străbunii 
lui cunoscuţi de pe vremea lui Solomon, fiul lui 
Da vid — cu ci fie mîntuirea şi odihna ! 

Cînd trecură cele trei zile, oştenii se strînseră, 
după rînduială, la marginea oraşului. Acolo veni 
şi regele Omar AlNeman ca săşi ia rămas bun de 
la fiul său Şarcan şi de la marele vizir Dandan. 
Se apropie de Şarcan, care sărută pămîntul dinain
tea regelui. Şi regele îi dărui şapte lăzi cu bani 
şi1 sfătui să ceară pururea povaţă de la învăţatul 
vizir Dandan. Şarcan ascultă cu supunere şi făgădui 
tatălui său că aşa va face. Atunci regele se îndreptă 
spre vizirul Dandan şii spuse să aibă grijă de 
Şarcan şi de ostaşii acestuia. Vizirul sărută pămîn
tul dinaintea regelui şii răspunse : 

•— Ascult şi mă supun. 
Apoi, în faţa regelui şi a vizirului, Şarcan înca

lecă pe cal şi porunci să treacă pe dinaintei mai
marii oştilor şi cei zece mii de călăreţi ai săi. Pe 
urmă se întoarse şi sărută mîna regelui Omar 
AlNeman, după care, însoţit de vizirul Dandan, 
porni în galopul calului. Şi aşa purceseră la drum, 
şi merseră în sunet de tambure, de tilinci şi de 
trîmbiţe, pe cînd deasupra lor se desfăşurau pra
puri şi flamuri, şi fluturau în vînt steagurile. 

Iar solii le erau călăuze. 
Şi merseră aşa toată ziua, şi încă o zi, şi alte 

zile, şi tot aşa douăzeci de zile. Nu se opreau decît 
noaptea, ca să se odihnească. Şi au ajuns întro 
vale largă, acoperită de păduri, plină de murmur 
de izvoare. Şi, întrucît se lăsa noaptea, Şarcan po
runci să se facă tabără şii vesti pe toţi că atacul va 
ţine trei zile. Călăreţii descălecară şişi ridicară 
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corturi, risipinduse pe dealuri, la stînga şi la 
dreapta. Iar vizirul Dandan îşi aşeză cortul chiar 
în mijlocul văii. Lîngă el erau corturile solilor 
regelui Afridonios al Constantiniei. 

Iar Şarcan aşteptă să se aşeze toţi oştenii, apoi 
porunci străjerilor lui să1 lase singur şi să se 
ducă la vizirul Dandan. Pe urmă dete pinteni ca
lului şi porni să cerceteze el însuşi toată valea, 
urmînd sfatul tătînesău, care1 îndemnase să fie cu 
grijă mare cînd va ajunge în preajma ţării rumilor, 
fie ei prieteni, fie vrăjmaşi. Aşa străbătu Şarcan 
toată preajma, pînă ce trecu o bună parte din 
noapte. Atunci somnul îi coborî greu peste pleoape 
şi nu mai putu merge la galop. Şi cum se deprin
sese să doarmă în şea, lăsă calul la pas şi aţipi. 

Calul merse aşa, pînă ce, la miez de noapte, în 
mijlocul unei singurătăţi împădurite se opri deodată 
şi bătu cu copita în pămînt. Şarcan se deşteptă şi 
se văzu între copacii pădurii luminaţi de lună. Se 
simţi străbătut de fiori, trezinduse în acel loc 
singuratic ; dar rosti tare cuvinte de îmbărbă tare : 

— Nu este putere şi tărie decît întru Allah 
preamaltul ! 

Şi numaidecît îşi simţi sufletul întărit, pe cînd 
fermecătoarea lună scălda poiana în argint. Poiana 
se făcu aşa de frumoasă, că părea o poiană din rai. 
Iar Şarcan auzi în preajma lui cuvinte cum nu se 
poate mai plăcute, şi un glas nespus de frumos, şi 
rîsete. Orice muritor, auzindule, ar fi înnebunit 
de dorinţa de a le sorbi chiar de pe buzele ce Ie 
rosteau şi pe urmă putea să moară. 

Atunci Şarcan sări jos de pe cal şi se afundă 
printre copaci în căutarea glasurilor ; şi merse aşa 
pînă ajunse la malul unui izvor limpede, cu ape 
şoptitoare. Iar susurul apei era îngînat de ciripitul 
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blînd al păsărilor, de jeluirea surdă a gazelelor 
şi de şoaptele tuturor vieţuitoarelor pădurii. Şi tot 
locul era smălţuit cu flori şi cu ierburi, întocmai 
cum spune poetul : 

Nu e frumos pămîntul, o, bucuria mea, 
Decît acoperit de-al florilor covor, 
Şi nici izvorul nu-i frumos decît 
Cînd e împrejmuit de flori. 

Mărire celui ce-a creat pămîntul, 
Şi florile, şi mîndrele izvoare, 
Şi care, dragostea mea, te-a sădit 
Intre izvoare şi-n potop de floare. 

Şarcan privi şi văzu pe malul dimpotrivă zidu
rile luminate de lună ale unei mînăstiri albe, stră
juite de un turn înalt. Piciorul mînastirii se scălda 
în apele limpezi ale izvorului. Dinaintea ei se în
tindea o pajişte pe care stăteau zece fecioare 
careo înconjurau pe a unsprezecea. Cele zece erau 
ca nişte lune şi purtau veşminte străvezii, întoc
mai cum a spus cîndva poetul : 

Neprihănite trupuri de fecioare 
Revarsă-n toată pajiştea lumini, 
Iar pajiştea de-un freamăt lung tresare. 

Cu mijloc zvelt, cu paşi mărunţi şi lini, 
O, fete sfinte, treceţi visătoare. 
Iar pajiştea de-un freamăt lung tresare. 

Cad peste umeri despletite plete, 
Cum cad ciorchinii de pe viţa bună. 
Bălaie fie, ori de tot brunete, 
Ca mari ciorchini pe umeri se adună. 
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Voi, fermecate, vrăjitoare fete, 
Cu ochi adinei, ca de-o ispită rea, 
Ah, ochii voştri azvîrlind cu. sete 
Săgeţile de foc — pieirea mea ! 

Iar cea pe care o înconjurau cele zece tinere 
albe, era însăşi luna plină. Cu sprîncenele ei vrăjit 
arcuite, cu frunteai ca întîia lumină a zorilor, cu 
pleoapele împodobite de gene ucigaşe şi cu părul 
inelat gingaş la tîmple era întocmai cum spune 
poetul : 

Şi iat-o, xtine ; o, voi lăncii crunte, 
Ţărîna-n cale-i sărutaţi sfios, 
Căci bucla de pe nentinata-i frunte 
E-aripa nopţii ce se lasă jos 
Pe proaspătul obraz al dimineţii! 

Ea era aceea al cărei glas îl auzise Şarcan. Acum 
le spunea, rîzînd, tinerelor roabe din jurul ei : 

— Pe Mesia ! care dintre voi, fetelor, mă poate 
birui în luptă ? Cele care vor să încerce, grăbeas
căse pînă napune luna şi înainte dea miji 
zorile ! 

Atunci una dintre fete se ridică şi încercă să 
lupte cu stăpîna ei, dar fu repede pusă la pămînt ; 
şi tot aşa se întîmplă cu a doua, şi cu a treia, şi cu 
toate celelalte, cînd deodată ieşi din pădure o 
bătrînă. Se apropie de tinerele luptătoare, se duse 
la cea care biruise şii zise : 

— Ce vrei tu să mai faci, Abriza, după ceai 
biruit ? Dacă ştii cu adevărat să te lupţi, iatămăn 
faţa ta ! 

Tinăra se înclină, surise şii zise bătrînei : 
— O, stăpîna mea, MumăaPrăpădurilor, vrei 

în adevăr să te lupţi cu mine, ori numai glumeşti ? 
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Bătrîna răspunse : 
— Pe Mesia, vreau să mă lupt! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind si, sfioasă, tăcu. 

Cînd se lăsă a patruzeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

O, binecuvîntatule rege, bătrîna, MumaPrăpă
d urilor, îi răspunse : 

—• Vreau să mă lupt ! 
Atunci frumoasa fată grăi : 
— O, MumăaPrăpădurilor, dacă ai în adevăr 

tărie să lupţi, braţul meu ţio va dovedi ! 
Spuse şi se repezi la bătrîna al cărei pur de pe 

trup se zburli ca ţepii unui arici. 
Bătrîna zise : 
— Pe Mesia ! Nu vom lupta decît cu totul 

goale ! 
Şi bătrîna se dezbrăcă degrabă, îşi scoase şi nă

dragii pe carei aruncă deo parte, îşi legă mijlo
cul, peste buric, cu o batistă, şiaşa, în toată hîzenia 
cărnii ei fleşcăite, era asemenea unui şarpe tărcat 
cu negru şi cu alb. 

Se întoarse spre tînără şii strigă : 
•— Ce mai aştepţi de nu faci ca mine ? 
Abriza începu săşi scoată pe îndelete veşmin

tele şi, la urmă de tot, şi şalvarii de mătase, albi 
ca zăpada. Atunci, tăiate ca în marmură, i se 
iviră coapsele în toată strălucirea lor, iar mai 
sus, deluşorul gingaş, pîntecul cu gropiţe roze, 
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înmiresmat ca un strat de dediţei, şi pieptul fecio
relnic, împodobit cu două rodii gemene, încunu
nate cu gurguiele lor. 

Deodată, încordînduse, cele două luptătoare se 
înşfăeară. 

Iacăaşa ! Iar Şarcan privi, pe de o parte, hîzenia 
bătrînei, pe de altă parte, formele desăvîrşite ale 
tinerei cu mădulare fără cusur, după care ridică 
ochii spre cer, zămislitorul tuturor frumuseţilor. 

Şi iată că, de la întîia înlănţuire, tînăra luptă
toare se trase uşor îndărăt, o apucă cu stînga pe 
bătrînă de gît şi, vîrînduşi dreapta în despicătura 
dintre coapsele ei, o ridică în aer şio trînti apoi 
la părnînt. Bătrînă se prăbuşi greoaie pe spate şi 
începu să se zvîrcolească la picioarele tinerei. Şi 
cum da aşa din picioare, se vedeau, în toată urî
ciunea, tainele împăroşate ale pielii zbîrcite. în
trun rînd, scoase două răsuflaturi cumplite, una 
stîrnind un nor de praf, cealaltă înălţînduse spre 
cer ca o coloană de fum în strălucirea lunii. 

Şarcan începu să rîdă pe înfundate, pînă se 
prăbuşi pe spate. Şişi spuse : „Cuadevărat, bă
trînă e vrednică de numele de MumaPrăpădurilor ! 
Cum văd, este creştină şi ea, ca şi tînăra biruitoare, 
şi ca şi celelalte zece fete !" 

După asta, se apropie de locul luptei şi o văzu pe 
tînăra cum aruncă un mare văl de mătase subţire 
peste goliciunea bătrînei, pe care o ajută să se 
îmbrace, grăindui : 

— Maică, dacă am luptat cu tine, iartămă ; am 
făcuto numai ca săţi cinstesc dorinţa ;, dar de 
ceea cea urmat nu sînt eu de vină ; dacă ai căzut, 
e numai fiindcă miai alunecat din mîini. Slavă 
cerului că nai păţit nici un rău ! 

Bătrînă nu răspunse nimic şi, buimăcită, plecă 
zorită şi intră în mînăstire. Iar pe pajişte nu mai 
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rămaseră decît cele zece tinere, în jurul stăpînei 
lor. 

Şarcan îşi zise în sine : „Orice întîmplare, pînă la 
urmă, tot foloseşte la ceva ! Mia fost scris să 
adorm pe cal şi să mă trezesc tocmai aici, spre 
norocul meu. Căci trag nădejde că luptătoarea 
asta ispititoare, cu trup fără cusur, precum şi cele 
zece tovarăşe ale ei, întru nimic mai puţin îmbie
toare, vor fi o bună hrană a poftelor mele." înca
lecă iară pe bidiviul lui şi sendreptă spre pajişte. 
Trase sabia din teacă şi0 ridică deasupra capului.
Iar calul ţîşni ca o săgeată dintrun arc întins de 
o mînă vînjoasă. Şi cînd Şarcan ajunse pe pajişte, 
strigă : 

— Singur Allah este mare !; 

Văzmdu1, tînăra se ridică în grabă, fugi spre 
rîul care era lat de şase braţe şi, dintro săritură, 
se şi afla în picioare pe malul celălalt. 

Cu glas tare, strigă : 
—• Cine eşti tu, care îndrăzneşti să vii şi să tul

buri tihna noastră singuratică şi dai năvală fără 
teamă peste noi, ca un oştean, cu sabia trasă ? 
Spunemi numaidecît de unde vii şi unde te duci; 
şi să nu minţi, căci dacă minţi ai să pătimeşti amar
nic. Să ştii că te afli întrun loc de unde este în
doielnic că ai mai scăpa teafăr; mie deajuns să 
strig o singură dată, ca să alerge în ajutorul nostru 
patru mii de războinici creştini, cu căpeteniile lor 
în frunte ! Spune, decirce vrei ? Iar dacă teai 
rătăcit cumva prin pădure, noi teom ajuta săţi 
găseşti iarăşi calea. Vorbeşte 1 

După ce Şarcan ascultă vorbele frumoasei fete, 
grăi : 

— Sînt un străin musulman. Nu mam rătăcit, 
ci dimpotrivă ! Sînt în căutarea unei prăzi de carne 
tinără, ca sămi potolesc jarul plăcerilor în această 
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noapte, sub luna aceasta ! Şi iată zece roabe t i
nere care, pe Allah ! mi se par potrivite. Dacă ele 
vor fi mulţumite, le voi lua cu mine. 

Tînăra îi răspunse atunci : 
— Ostaş obraznic ! Să ştii că hrana de care vor

beşti nu e hărăzită ţie ! Ci tu nici nu umbli după 
asta şi, cu tot sfatul meu, mai minţit ! 

El răspunse : 
— Domniţă, fericit e cel ce se poate mul ţumi 

numai cu Allah şi nu are altă dorinţă ! 
Ea zise : 
— Pe Mesia ! Ar trebui sămi chem războinicii 

şi să te dau pe mîna lor. Dar îmi place să fiu 
miloasă cu străinii, mai ales cînd sînt frumoşi şi 
tineri ca tine. Vorbeşti de hrana dorinţelor tale... 
Ei bine, fie ! dar numai dacă descaleci şi primeşti 
să te lupţi în luptă dreaptă cu mine. Dacă mă pui 
la pămînt, şi eu şi tinerele mele tovarăşe vom 
fi ale tale, ba vei putea să mă şi duci cu tine că
lare. Dar dacă vei fi înfrînt, vei rămîne rob, la 
poruncile mele. 

Şarean gîndi în sine : „Oare fata asta nu vede 
cit sînt de puternic şi că nu e potrivit să lupte cu 
unul ca mine ?" Pe urmă îi spuse : 

— îţi făgăduiesc, preafrumoaso, că nam să mă 
ating de arme şi că am să lupt cu tine numai aşa 
cum doreşti. Dacă voi fi înfrînt, am destui bani 
ca sămi plătesc răscumpărarea ; dar dacă biruiesc, 
vei fi o pradă vrednică de un rege ! Ju r pe Profet 
— binecuvîntarea şi pacea lui Allah fie cu el ! 

Dar tînăra îi grăi : 
— Jură şi pe cel care a dat suflet trupului ! 
Şarean jură . 
Apoi fata îşi luă din nou avînt şi, cu o săritură

sprintenă, trecu peste rîu, întoreînduse pe pajiş
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tea de pe malul cestălalt. Şi, surîzînd întruna, îi 
spuse lui Şarcan : 

— Zău că miar părea rău să pleci, viteazule ! 
Ci este spre binele tău ; 'pleacă dar, căci diminea
ţai aproape şin curînd se vor ivi războinicii 
noştri şi vei cădea în mîinile lor. Oare cum ai putea 
tu săi înfrunţi pe războinicii mei, cînd pînă şi o 
femeie dea mea tear pune la pămînt ? 

Şi tînăra voi să plece spre mînăstire, fără să 
mai lupte, cum fusese vorba. 

Iar Şarcan, cit se poate de uimit, încercă so 
oprească şii grăi : 

— O, stăpînă, nu te lupta cu mine, dacă asta 
ţie voia ! Ci, fieţi milă, nu pleca şi nu mă lăsa 
singur aici, străin şi cu inima grea. 

Ea zîmbi şi1 întrebă : 
— Şi ce vrei, oare, tinere străin ? Spune şi ţi 

se va împlini dorinţa. 
El îi răspunse : 
— Cum oare aş mai putea, stăpînă, după ce am 

călcat pe pămîntul tău şi mam îndulcit de dul
ceaţa drăgălăşiei tale, să plec fără a fi aflat gustul 
harurilor tale ! Şi iată, am ajuns ca un rob printre 
robii tă i ! 

Ea, cu surîsul pe buze, îi spuse : 
— Drept grăieşti tu, tinere străin ! Numai o 

inimă stearpă nu dă găzduirea cuvenită. Fămi 
bucuria de a ne fi oaspe şi te vom îngriji ca pe 
capul şi ca pe lumina ochilor noştri ! Mergi lingă 
mine, urmînd malul apei ! Din această clipă, eşti 
oaspetele meu ! 

Şarcan, plin de bucurie, porni împreună cu tî
năra, şin urma lor veneau celelalte fete, pînă ce 
ajunseră la un pod din lemn de plop, care se ri
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dica şi cobora eu ajutorul unor lanţuri şi unor 
scripeţi, peste apă, în faţa porţii celei mari de la 
intrarea în mînăstire. Atunci Abriza chemă pe 
una din femeile ei şii porunci în greceşte : 

— Ia calul şi du1 la grajd şi porunceşte să nui 
lipsească nimic. 

Iar Şarcan zise : 
— O, domniţă a frumuseţii, mă uit la tine ca 

la o sfîntă, de două ori sfîntă : o dată pentru fru
museţea ta şi o dată pentru bunătatea ta. Nu vrei 
să te opreşti din cale şi să te întorci cu mine în 
ţara musulmanilor, în oraşul meu Bagdad, unde 
vei vedea lucruri minunate şi războinici neîntre
cuţi ? Şiatunci vei afla şi cine sînt eu. Vino, fru
moasă creştină, haide cu mine la Bagdad ! 

La vorbele lui Şarcan, tînăra răspunse : 
— Pe Mesia ! Te credeam mai înţelept, tinere ! 

Vrei, aşadar, să mă răpeşti ? Vrei să mă duci la 
Bagdad, în oraşul undeaş cădea în mîinile cum
plitului rege Omar AlNeman, cel cu trei sute 
şaizeci de cadîne, care locuiesc în douăsprezece 
palate, după numărul zilelor şi lunilor dintrun 
an — ca săi mulţumesc o noapte poftele şi pe 
urmă să fiu părăsită ? Că voi asemenea năravuri 
aveţi, musulmanilor ! Aşa că numi mai vorbi în 
felul ăsta şi nu nădăjdui să mă amăgeşti, deai 
fi tu însuţi fiul regelui Omar AlNeman, ale cărui 
oşti, după cîte ştiu, au intrat pe pămînturile noas
tre. Am aflat că, în adevăr, zece mii de călăreţi 
din Bagdad, avînd în fruntea lor pe Şarcan şi pe 
vizirul Dandan, neau încălcat hotarele, ca să se 
unească cu oastea regelui Afridonios din Constan
tinia. Deaş vrea, maş duce singurăsingurică în 
tabăra lor şiaş omorî cu mîna mea şi pe Şercan, şi 
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pe vizirul Dandan ; căci pentru noi nu sînt decît 
nişte duşmani. Şiacum, hai cu mine, străinule ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeher^zada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci cînd se lăsă a patruzeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

Aşadar, fericitule rege, Abriza grăi către Şarcan, 
fără să ştie că1 avea chiar pe el în faţă : 

— Şiacum, hai cu mine, străinule ! 
Iar Şarcan, auzind aceste cuvinte, se mîhni peste 

măsură de vrăjmăşia pe careo nutrea tînăra faţă 
de el, faţă de vizirul Dandan şi faţă de toţi ai lui. 
Şi, de bună seamă, dacă sar fi luat după întîiul 
îndemn al inimii, ar fi arătat numaidecît cine este 
e l ; dar nici legea ospeţiei nui îngăduia asta şi, 
mai ales, nici vraja frumoasei fete, căreia îi recită 
această strofă : 

Vei săvîrşi toate păcatele 
Pe care frumuseţea ta, 
O, preafrumoasei, le va preschimba 
In bucurii cum nu sînt altele. 

Amîndoi mergeau încetişor spre mînăstire. Şar
can venea în urma ei şi o privea din spate şii 
vedea şoldurile pline, urcînd şi coborînd ca valul 
mării. Şi se gîndi la versurile poetului: 

Priveşte-i mersu-n legănare lină, 
Şi-n ochi, aievea, o să ţi se-arate, 
Suind din zare, albă, luna plină. 
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Priveşte-i şoldurile legănate, 
Şi-ţi va părea că-n slavă se îmbină, 
Sus, două semilune-alăturate. 

Ajunseră la un mare portal cu arcade din mar
mură sclipitoare. Trecură pe sub el şi intrară în
tro galerie lungă, peste care se bolteau zece arcade 
sprijinite pe stîlpi de alabastru. Şin mijlocul fie^ 
cărei arcade atîrna o lampă de cristal, străluci
toare ca Soarele. In calea stăpînei veniră mai multe 
tinere slujitoare, ţinînd în mîini făclii aprinse, 
ce răspîndeau arome plăcute. Aveau frunţile în
cinse cu panglici de mătase împodobite cu pietre 
scumpe. Ele deschiseră calea celor doi tineri şii 
însoţiră pînă în sala cea mare a mînăstirii. Acolo, 
Şarcan văzu o sumedenie de perne nespus de fru
moase, orînduite jurîmprejur, pe lîngă pereţi ; 
iar la uşi şi pe pereţi atîrnau perdele mari, împo
dobite cu coroane de aur; pe jos erau plăci colo
rate, de marmură scumpă, gingaş îmbinate ; iar în 
mijloc se găsea un havuz din care apa ţîşnea 
prin douăzeci şi patru de guri de aur, susurînd 
molcom. în fundul sălii se afla un pat acoperit cu 
mătase, cum nu se poate vedea decît în palatul 
regilor. 

Fata se întoarse spre Şarcan şii spuse : 
— Stăpîne, urcăte colo în pat şi nu te împotrivi 

la nimic. 
Iar Şarcan, hotărît so asculte, se urcă în pat. 

Atunci ea ieşi din sală şi1 lăsă pe Şarcan singur, 
înconjurat de tinerele roabe, surîzînd. 

Şi cum preafrumoasa nu se mai ivea, Şarcan 
le întrebă pe fete unde sa dus. 

Ele îi răspunseră : 
—• Sa dus să se culce ! Noi stăm aici ca săţi 

slujim, aşa cum nea poruncit. 
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Şarcan nu mai ştia ce să creadă. Fetele îi 
aduseră pe tăvi de argint mari şi frumoase tot 
felul de bucate gustoase. După aceea, îi aduseră 
dinainte un ibric de aur şi un lighenaş de aur cu 
încrustări de argint, şii turnară pe mîini apă în
miresmată cu flori de trandafiri şi de portocali. 

Ci începu să1 prindă grija de ostaşii pe carei 
lăsase singuri în vale şi se dojenea în sine că uitase 
sfaturile tatălui său ; iar neliniştea îi mai sporea 
şi fiindcă nu ştia nimic nici despre tînăra care îl 
găzduise în palat şi nici despre locul unde îl 
adusese. Dar, întrucît slujitoarele plecaseră, se în
tinse pe perne şi nu se mai trezi decît dimineaţa. 
Nici nu se ridicase în picioare cînd văzu intrînd 
în sală un alai de frumuseţi, alcătuit din douăzeci 
de tinere, strălucitoare ca nişte lune, ceo încon
jurau pe stăpîna lor. In mijlocul lor, ea era îmbră
cată în veşminte de mătase, împodobite cu chipuri 
şi cu înflorituri. Mijlocul ei părea şi mai subţire, 
iar şoldurile şi mai pline sub cingătoarea care le 
înlănţuia. Părul îi era strîns întro plasă de mărgă
ritare străvezii şi de pietre scumpe. Şiaşa, încon
jurată de cele douăzeci de tinere, dea dreapta şi 
dea stînga, cei purtau poala rochiei, înainta legă
nînduse fermecător. 

Cînd o vău, Şarcan simţi căşi pierde minţile ; 
uită şi de ostaşi, şi de vizir, şi de sfaturile tatălui 
său ; se ridică în picioare, înfiorat de atîta farmec, 
şi rosti aceste versuri : 

Cu şoldurile-ţi pline, legănate, 
Şi cu picioarele divin sculptate, 
Cu umerii tăi albi strălucitori, 
O, preajrumoaso, tu ascunzi privirii 
Minunea unei tainice comori. 
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Tînăra veni aproape de el şi1 privi lung, lung. Şi 
deodată îi grăi : 

— Tu eşti Şarcan ! Acuma nu mă mai îndoiesc. 
Şi adăugă : 
•— O, Şarcan, fiu al lui Omar AlNeman, tu 

luminezi acest lăcaş şi1 umpli de slavă ! Spune, 
Şarcan, ţia fost noaptea liniştită şi bună ? Vor
beştemi ! Şi, mai ales, nu te mai preface, lasă 
minciuna pe seama celor ce se pricep la minciuni; 
căci nici înşelăciunea, nici minciuna nu sînt pe 
potriva regilor. 

Auzind aşa, Şarcan înţelese că nu iar sluji la 
nimic să tăgăduiască, şi răspunse : 

— Sînt, în adevăr, Şarcan IbnOmar AlNeman 
— cel ce îndură soarta de a fi fost aruncat fără 
de apărare şi ros de chinuri în mîinile tale ! Fă cu 
mine ce vrei, o, necunoscute cu ochi negri ! 

Iar ea îşi lăsă ochii în jos şi se gîndi o vreme ; 
apoi, privindu1 pe Şarcan, îi spuse : 

— Linişteşteţi sufletul şi îndulceşteţi privirile ! 
Uiţi cămi eşti oaspe şi că neam legat între noi 
cu vorbe de prietenie ? Te afli sub ocrotirea mea 
şi te bucuri de credinţa mea. Fii fără de teamă, 
căci, pe Mesia ! dacă tot pământul sar năpusti 
asupra ta, nimic nu tear atinge, atîta timp cît 
sufletul nu mia părăsit încă trupul ce este ca un 
scut al tău. 

După ce grăi astfel, se aşeză prietenoasă lingă el, 
chemă pe una dintre roabe şii porunci ceva în 
limba grecească. Roaba ieşi şi se întoarse numai
decît însoţită de slujitoare ce purtau pe cap tăvi 
mari încărcate cu mîncăruri de tot felul. Alte 
roabe aduceau năstrape şi pocale mari de aur, de 
argint şi de cristal, pline cu băuturi. Ci Şarcan 
stătea în cumpănă, neştiind dacă se cuvine să se 
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atingă de bucate, ceea ce tînăra băgă de seamă 
şii spuse : 

•—• Şovăieşti, Şarcane, şi te temi să nu fie vreo 
viclenie. Au tu nu ştii că încă de ieri aş fi pu tu t 
săţi iau viaţa ? 

Apoi întinse ea întîi mina, luă dintro tavă şi 
gustă. Şarcan. se ruşina de prepusurile lui şi începu 
să mănînce împreună cu ea pînă ce se saturară . 
După ce se spălară pe mîini, li se aduseră flori 
şi băuturi. Erau băuturi de toate culorile şi de 
cel mai bun soi. Tînăra luă o cupă de aur, o 
umplu şi bău ea mai întîi. O umplu apoi iară, 
io întinse lui Şarcan şi bău şi el. 

Atunci ea grăi : 
— O, musulmane, iată ce frumoasă şi ce plină 

de plăceri e viaţa ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci cînd se lăsă a patruzeci şi noua noapte 

Ea urmă : 

Preafericitule rege, t înăra îi grăi lui Şarcan : 
— O, musulmane, iată ce frumoasă şi ce plină de 

plăceri e viaţa ! 
Apoi băură amîndoi mai departe, pînă ce vinul 

începu să le tulbure minţile. Atunci tînăra porunci 
uneia dintre slujitoarele la care ţinea cel mai mult , 
numită BoabădeMărgean : 

— O, BoabădeMărgeăn, adu degrabă lăutele ! 
BoabădeMărgean răspunse : 
— Ascult şi mă supun. 
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Pieri pentru o clipă şi se întoarse însoţită de mai 
multe fete care aduseră o lăută de Damasc, o 
harfă persană, o ţiteră tătărască şi o ghitară egip
ţiană. Iar tînăra domniţă luă lăuta, o înstrună cu 
iscusinţă şi, îngînată de cele trei fete ce se aşeza
seră pe covor, ciupi uşurel strunele, apoi, cu glas 
plin de vrajă şi mai suav decît apa de izvor, 
începu să cînte : 

Ştii tu cîţi sînt cei care poartă 
in inimile-nsingerate 
Săgeţile privirii tale înfipte-adînc 
— Ştii tu cîţi sînt ? 
O, fericite sînt acele 
Rănite inimi fermecate, 
Robite ţie, prin iubirea prea multă ! 
—Ştii tu cîte sînt ? 

Sfîrşinduşi cîntecul, ea tăcu. Atunci, cu glas 
şi mai pierdut, una dintre tinere cîntă în greceşte 
un cîntec pătimaş. Iar t'înăra ei stăpînă răspundea, 
din timp în timp, cu un glas la fel de stins. Dar ce 
dulce era acest cîntec pe două glasuri, plîngător, 
de parcă suspina însuşi pieptul lăute i ! 

Tînăra domniţă îi şopti lui Şarcan : 
— O, musulmane, ai înţeles cîntecul nostru ? 
El răspunse : 
— Să spun drept, nu lam înţeles, dar numai 

sunetele şi melodia mau fermecat, iar dinţii voştri 
surîzători şi lunecarea uşoară a degetelor voastre 
pe strune mau vrăjit cu totul ! 

Ea surise şi adăugă : 
— Dar dacă ţiaş cînta un cîntec arăbesc, ceai 

face tu, atunci, Şarcane ? 
El răspunse : 
— Negreşit că miaş pierde.şi pu ţ inul care mia 

mai rămas din minte ! 
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Ea schimbă atunci tonul şi cheia lăutei sale, 
atinse strunele şi cîntă aceste versuri : 

E gustul despărţirii-amar ! 
Trei drumuri mi se dau s-aleg : 
Să-l izgonesc, să-l uit, să plec — 
Şi-s toate trei doar chin şi jar. 

Cum să aleg, cînd ard, topită 
De dorul celui ce m-a-nfrînt, 
Cînd zac în lanţul lui robită, 
Şi cînd în flăcări mă frămînt ? 

Auzind acest cîntec, Şarcan se îmbată dea 
binelea şi se pierdu cu totul. Cînd se desmctici, 
t înăra nu mai era acolo ; le întrebă pe roabe şi ele 
îi răspunseră : 

— Sa dus în odăile ei să se culce, căci sa făcut 
miezul nopţii ! 

Iar Şarcan, cu toate căi veni cam nelaîndemînă , 
spuse : 

— Allah so aibă în pază ! 
Ci a doua zi, de îndată ce se trezi, tînăra roabă 

BoabădeMărgean veni săl ia şi săl ducă la 
stăpîna e i ! în prag, Şarcan fu întîmpinat cu sunete 
de lăută şi cîntece de bunvenit. Trecu pe o uşă 
lucrată numai din fildeş încrustat cu mărgăritare 
şi cu pietre scumpe, şi văzu o sală mare, cu pereţii 
acoperiţi de sus pînă jos cu mătase şi covoare de 
Korasan, luminată prin nişte ferestre înalte ce se 
deschideau spre grădini umbroase şi spre havuzuri 
şoptitoare. Dea lungul pereţilor se afla un şir 
de statui îmbrăcate ca oamenii vii, eareşi mişcau 
mîinile şi picioarele de te minunai ; atît de măies
trit erau făurite pe dinăuntru, încît toate cîntau 
şi vorbeau ca nişte fii ai lui Adam. 
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Iar domniţa, cînd îl văzu pe Şarcan, se ridică, 
veni la el, îl luă do mînă, îl pofti să se aşeze lingă 
ea, ii întrebă duioasă cum şia petrecut noaptea 
şii mai puse şi alte întrebări, la care el răspunse 
după cuviinţă. Şi statură multă vreme de vorbă, 
pînă ce ea îl întrebă : 

•— Ştii versuri deale poeţilor, despre dragoste 
şi despre cei robiţi dragostei ? 

El răspunse : 
— Da, stăpînă, ştiu cîteva. 
Ea urmă : 
— Aş vrea să le aud. 
El atunci grăi : 
•— Iată cum glăsuieşte iscusitul şi cumintele la 

vorbă Kusair, despre frumoasa Izat, pe care o 
iubea : 

O, niciodată nu voi spune ce farmece are Izat, 
Nici dragostea cu care-o-nconjur eu niciodată n-am 

s-o spun. 
De-atîtea ori ea mi-a cerut-o, de-atîtea ori eu 

i-am jurat 
Că niciodată nu voi spune ce-n sufletu-mi adun. 
Ah, de-aţi şti ce comori ascunde fermecătoarea 

mea Izat. 

Sihastrul care plînge-n ţărnă, fugind de-al * 
dragostei simun, 

De-ar auzi cum gungureşte frumoasa ce m-a 
fermecat, 

Ar părăsi pustietatea şi-ar alerga ca un nebun. 
Ah, dacă-ar şti el ce comoară ascunde dulcea mea 

Izat, 
Şi~ar frînge-n faţa ei genunchii, uitînd de posf1 

şi rugăciuni. 
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Dacă Izat ar sta vreodată cu soarele la judecată, 
în faţa unui drept şi vrednic judecător, de bună 

seamă 
Că ea ar fi, ca frumuseţe şi strălucire, preferată 1 

Ci nişte răutăţi cu fustă iată că, fără pic de teamă, ' 
Au cutezat să-i ponegrească neîntinata frumuseţe. 
Allah, usucă-le tu limba, de răutăţi să se dezveţe, 
Şi fu un biet covor din ele 
Sub tălpile iubitei mele l 

Tînăra domniţă spuse : 
— Ce iubită a fost aceasta Izat! Prinţe 

Şarcan, dacă ştii versurile pe care frumosul Dja
rail le eînta în cinstea ei, teaş ruga să mi le amin
teşti ! 

Şarcan răspunse s 
— Drept săţi spun, din versurile lui Djamil 

numi amintesc decît strofa aceasta : 

înşelătoareo, tu doar moartea-mi vrei, 
Ci, dintre toate fetele din trib, 
Eu nu visez decît frumosu-ţi chip 
Şi numai dorul tău mi-l fac temei* 

Şarcan adăugă : 
— Şi eu, domniţa mea, sînt tocmai ca Djamil, 

iar tu eşti ca Izat faţă de Djamil: vrei să mă vezi 
mort sub privirile tale ! 

La aceste vorbe, ea surise, dar nu răspunse ni
mic, ci se ridică şi plecă. 

Iar Şarcan trebui săşi petreacă încă o noapte 
singur în pat. 
, Dimineaţa, ca de obicei, slujitoarele veniră să1 
i, în zvon de lăute şin ritm de dufuf, şii grăiră, 

după ce sărutară pămîntul în faţa lui : 

3 — Cartea «lor 1001 de nopţi voi. III 
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— Făne plăcerea să vii cu noi la stăpîna care 
te aşteaptă ! * 

Şarcan se ridică şi păşi în urma roabelor care 
cîntau clin lăute şi băteau în dufuf. Ajunse întro 
sală şi mai minunată decît cea clin ajun, cu statui 
şi zugrăveli înfăţişînd animale şi păsări. 

Iar Şarcan, fermecat de ce vedea, auzi răsunîn
dui în gînduri aceste stihuri : 

Ah, voi culege steaua ce străluceşte între 
Strălucitoare fructe de aur, mari şi coapte — 
Acolo-n slava unde-şi arată braţe mîndre 
Săgetătorul peste vrăjite Stele Şapte. 

Ea e mărgăritarul care vesteşte-n spaţii 
Cărarea argintie a zorilor pe cer ; 
Şi-i rouă aurie ce ţese-n constelaţii 
O plasă de lumină suavă şi mister. 

E ochiul pur de apă în care se topeşte 
Văzduhul — şi e floarea aprinsă în obraz, 
Ca trandafiru-n care minunea poposeşte — 
E al desăvîrşiriî nemaivăzut topaz. 

Iar ochii ei — ah, ochii ei vineţi, sînt asemeni 
Sfioasei violete de pe-un tărîm sihastru, 
Şi însăşi fericirii par a-i fi fraţii gemeni, 
Cu pleoape zugrăvite frumos în khol albastru. 

Domniţa îi ieşi în cale, îl luă pe Şarcan de mînă, 
îl pofti să se aşeze lîngă ea şii spuse : 

— Prin ţe Şarcan, de bună seamă că ştii să joci 
şah ! 

El răspunse : 
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— Aşai, stăpînă, ci îndură te, şi numi fi ca 
aceea de care se plîngea poe tu l : 

Vorbesc în van ! Iubirea mă răpuse. 
De ce nu pot, de pe vrăjita-i gură, 
Să-mi stîmpăr setea, şi-ntr-o-înghiţitură 
Să sorb iar viaţă de pe-aceste buze ? 

O, da, pricep : ca să-mi facă plăcere, 
Mă-mpresară mereu cu gingăşie. 
Ci de-astfel de plăceri îmi arde inie ? 
Un joc de şah biet sufletul meu cere ? 

Şi cum să-i stau potrivă eu, cel care, 
Robit de jocul ochilor ei mari, 
li simt privirea pînă-n mădulare ? 

Dar tînăra, zîmbind, aduse şahul şi începu 
jocul. Iar Şarcan, de cîte ori era rîndul lui, în loc 
să ia seama la joc, se uita numai la fată şi juca 
anapoda, punînd calul în locul elefantului şi ele
fantul în locul calului. Atunci fata pufni în rîs 
şii spuse : 

— Da priceput mai eşti la joc ! 
El îi răspunse : 
— O, aceastai numai prima partidă, care, de 

obicei, nu se ia în seamă ! 
Ea orîndui piesele din nou. Şi cîştigă şi a doua 

oară, şi a treia, şi a patra, şi a cincea oară. La 
urmă , îi spuse : 

— Ei, iată că team bă tut mereu. 
* El răspunse : 

— O, stăpînă, se cuvine să fii biruit de o tova
răşă de joc ca tine ! 

Atunci ea porunci să se întindă masa. După ce 
mîncară, se spălară pe mîini. Şi iar băură din 
toate soiurile de vin. 
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!La sfîrşit, ea luă o harfă şi struni mai întîi cî
ţeva sunete line şi duioase, apoi cîntă : 

. Nu-i muritor — de soarta lui să scape. 
CU de ascunsă, ori jăţisă-i fie. 
Surîzătoare, ori cu hîde pleoape, 

Prietene, nu pune 'temelie 
Pe ea ! Mai bine-n cinstea jrumuseţii 
Şi-a vieţii •— bea .' Eu sînt comoara vie 

Pe care, dacă~n drum o văd, drumeţii 
îşi uită drumul, jără să mai ştie 
Spre care zări poriiiseră-n •zori, bieţii. 

Cînd tăcu, singură harfa mai răsuna sub dege
tele ei ca de cristal. Iar Şarcan, răpit, se simţea 
rătăcind în doruri fără de margini. 

Atunci, după alte câteva acorduri, ea cîntă iar : 

Numai o prietenie mică poate 
Să-ndure-al despărţirii chin amar. 
Cînd se desparte de pămînt, păleşte 
Pînă şi soarele de jar ! 

Dar nici nu se sfîrşiră bine cuvintele ei,, că 
amîndoi auziră deafară larmă şi strigăte. Uitîn
duse pe fereastră, văzură o ceată de oşteni creş
tini cu paloşele trase, năvălind spre palat şi 
răcnind : 

— Ai căzut în mîinile noastre, Şarcan ! E ceasul 
morţii tale ! 

Şarcan, auzindui, socoti că a fost vîndut de 
tînăra domniţă ; dar cînd se întoarse spre ea, o 
văzu albă la chip, repezinduse în calea oştenilor 
şi strigînd : 

— Ce vreţi voi ? 
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Căpetenia oştenilor înainta şi, după ce sărută 
pămîntul, grăi : 

— O, regină slăvită, o, domniţă Abriza, mărgă
ritarul cel mai ales dintre toate mărgăritarele 
apelor, au tu nu ştii cine se află aici în mînăstire ? 

Regina Abriza îl întrebă : 
— De cine vorbeşti ? 
El răspunse : 
— De cel care e numit viteazul vitejilor, 

dărîmătorul cetăţilor, curnplitul Şarcan IbnOmar 
AlNeman, cel ce na uitat nedărîmat nici un 
turn, şi na lăsat nici un zid de apărare nesfărî
mat pînăn temelie. Şi, regină Abriza, regele 
Hardobios, tatăl tău şi stăpînul nostru, a aflat la 
Chezareea, oraşul lui, chiar din gura bătrînei 
MumaPrăpădurilor, că prinţul Şarcan e aici. 
MumaPrăpădurilor ia spus regelui că 1a văzut 
pe Şarcan în pădure, îndreptînduse spre mînăs
tire. O, regină, mare ţieste vrednicia că lai 
prins pe leu în laţ şi că ne priiejuieşti astfel vi
itoarea biruinţă asupra oştirii musulmanilor ! 

Tinăra regină Abriza, fiica regelui Hardobios, 
stăpînul Chezareei, se uită cu mînie la căpetenia 
ostaşilor şii spuse : 

— Da tu cine eşti ? 
El răspunse : 
— Sînt robul tău, patriciul Măsura IbnMosora 

IbnKaşerda ! 
Ea îl întrebă : 
—• Şi cum de ai cutezat, neruşinatule Măsura, 

sa intri în această mînăstire fără să mă înştiin
ţezi şi fără a cere învoire ? 

El îi răspunse : 
—• O, stăpîna mea, nici un paznic nu mia stat 

împotrivă ; ba toţi au alergat şi neau călăuzit 
pînă la uşa palatului tău. Acum, după porunca 
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regelui, tatăl tău, aşteptăm să ni1 dai pe Şarcan, 
cel mai înfricoşător războinic musulman ! 

Atunci regina Abriza îi spuse : 
— Ce tot îngaimi tu ? Nu ştii că bătrîna Muma

Prăpădurilor e o mincinoasă fără de pereche ? Pe 
Mesia ! Se află întradevăr la mine un bărbat, clar 
nui nicidecum Şarcan despre care spui tu. E un 
străin care nea cerut găzduire şi pe care lam 
primit cu dragă inimă. Şi chiar dacă acest străin 
ar fi Şarcan, nu se cuvine, oare, ca oaspe cemi e, 
să1 ocrotesc pînă şi împotriva întregii lumi ? Ni
meni nu va putea să spună vreodată că Abriza şia 
vîndut un oaspe, după ce 1a cinstit cu pîine şi cu 
sare ! Nuţi rămîne, dar, mărite Măsura, decît 
să te întorci la regele, tatăl meu. Sărută pămîn 
tul dinaintea lui şi spunei că bătrîna Muma
Prăpădurilor 1a minţit şi 1a înşelat ! 

Patriciul Măsura spuse : 
— Regină Abriza, nu pot să mă întorc la re 

gele Hardobios, tatăl tău, decît cu acela pe care 
mia poruncit să1 prind. 

Ea strigă, plină de mînie : 
— Ce te amesteci tu în treburile astea, solda

tule ? Datoria ta e să lupţi ori de cîte' ori poţi, 
fiindcă ţi se plăteşte ca să lupţi ! Ia seama şi nu te 
amesteca în treburi care nu te privesc ! Iar deai 
cuteza să te atingi de Şarcan, socotind că acest 
străin este" Şarcan, ai plăti cu viaţa ta şi cu viaţa 
războinicilor tăi ! Acum chiar am să1 chem aici 
cu paloşul şi cu scutul lui ! 

Măsura îi răspunde : 
— Vai mie ! Dacă scap de mînia ta, nam să 

scap de pedeapsa regelui. Aşa că, dacă Şarcan se 
înfăţişează aici, pun războinicii mei să1 înhaţe 
şi să1 ducă la Chczareea, în mîinile regelui, tată l 
tău, ca pe un prins de rînd. 
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Atunci Abriza spuse : 
— Tu vorbeşti mai mult decît i se cuvine unui 

războinic, Măsura ! Iar vorbele tale sînt pline şi 
de înfumurare şi de obrăznicie ! Uiţi că sînteţi o 
sută de luptători împotriva unuia singur ? Dacă 
patriciatul "nu ţia sleit de tot curajul, nai decît 
să lupţi cu el, tu singur. Şi de teo înfrînge, un 
altul săţi ia locul şi să lupte cu el, şi aşa mereu, 
pînă ce Şarcan va cădea în mîinile voastre. Numai 
astfel se va vedea care dintre voi este viteaz ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi, tăcu sfioasă. 

Ci cînd se lăsă a cincizecea noapte 

Ea urmă .' 
* 

O, fericitule rege, tînăra regină Abriza spuse : 
— Numai aşa se va vedea care dintre voi este 

viteaz ! 
Patriciul Măsura îi răspunse : 
— Pe Mesia ! grăieşti adevărul. Mă voi înfiinţa 

cel dintîi pe locul de luptă ! 
Ea îi grăi : 
— Aşteaptă să1 înştiinţez şi să aflu răspunsul 

lui. Dacă primeşte, bine; dacă nu primeşte, va fi 
şi pe mai departe oaspetele meu cinstit şi ocrotit. 

Abriza se duse degrabă la Şarcan şi1 înştiinţa 
cum stăteau lucrurile, fără săi destăinuiască cine 
era ea. Iar Şarcan înţelese că judecase greşit pur
tarea fetei şi se mustră din tot sufletul, pentru 
două greşeli : că o judecase rău pe fată şi că se 
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afundase cu atîta nechibzuinţă în ţara rumilor. 
Apoi grăi : 

—• O, stăpîna mea, nam obiceiul să mă bat cu 
un singur războinic, ci cu zece deodată ; tot aşa 
vreau sa lupt şi acum ! 

Spunînd acestea, sări în picioare şi se aruncă 
înaintea oştenilor creştini, cu paloşul şi cu scutul 
în mîini. 

Cînd îl văzu pe Şarean apropiinduse, Măsura 
dintrun pas ajunse lingă el şi1 atacă înverşunat. 
Dar Şarean îi abătu lovitura, năvăli ca un leu 
asuprai şi1 izbi atît de năprasnic In umăr, încît 
paloşul, treeîndui prin măruntaie şi prin pîntece, 
răzbi seînteind lingă şold. 

La o asemenea privelişte, vrednicia lui Şarean 
crescu şi mai mult în ochii tinerei regine, care îşi 
şopti : „Iată în adevăr viteazul cu care aş i'i putut 
să mă lupt în pădure !" Se întoarse apoi către lup 
tători şi le spuse : 

— Ce mai aşteptaţi de nu luptaţi ? Naveţi de 
gînd să răzbunaţi moartea patriciului ? 

Atunci înainta cu paşi mari un uriaş cu înfăţi
şare înfricoşătoare şi cu ochi de fiară ; era chiar 
fratele patriciului Măsura. Dar Şarean nui lăsă 
răgaz nici măcar să deschidă gura, cii dete şi lui 
o lovitură în umăr, că paloşul, despieîndui mă
runtaiele şi pîntecele, îl reteză, seînteind, pînă la 
şold. Unul cîte unul înaintară şi alţi luptători, dar 
Şarean îi supuse aceleiaşi sorţi, paloşul lui, ca 
întro joacă, le reteză capetele. Aşa omorî cinci
zeci de luptători. Cînd ceilalţi cincizeci, cîţi mai 
rămăseseră, văzură păţania tovarăşilor lor, se 
strînseră buluc şi năvăliră cu toţii asupra lui 
Şarean. Dar fu vai şi amar de ei ! Căci Şarean îi 
întîmpină cu inimă mai tare decît piatra ş i4 bă tu 
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cum se bat snopii pe arie, şii spulberă, cu suflet 
cu tot, pe vecie ! 

Atunci regina Abriza le strigă sluji toarelor: 
•— Mai sînt şi alţi bărbaţi în mînăstire ? 
file îi răspunseră : 
•— Nu mai sînt decît paznicii porţilor. 
Regina Abriza veni, dară, înaintea lui Şarcan, 

îl cuprinse în braţe şi1 sărută cu dragoste. Pe 
urmă, numără morţii şi găsi că sînt optzeci. Cei
lalţi douăzeci de luptători izbutiseră, cu toată 
starea lor jalnică, să scape cu fuga. Numai atunci 
îşi şterse Şarcan lama însîngerată a paloşului şi 
se întoarse în mînăstire, însoţit de Abriza. în drum 
rosti aceste versuri războinice : 

într-o zi, turbaţi, tîlharii m-au împresurat cu 
zvoană. 

Murgii lor cu coamă.lungă i-am zvîrlit atunci 
drept hrană 

Leilor pustiei, fraţii mei, neînfricaţii lei. 

„V sur aţi-mă de greul hainelor, voi, fraţii mei >." 
Ci în ziua-aceea numai m~am plimbat aşa, oleacă, 
Iar vitejiî-aceia straşnici au rămas pe jos să 

zacă 
Toţi, de-a lungul şi de-a latul, doborîţi prin praf, 

polog, 
în pustiul fără margini şi sub soarele de foc. 

Cînd ajunseră în marea sală a mînăsţirii, t înăra 
Abriza, surîzînd, luă mîna lui Şarcan şi o duse la 
buze. Apoi îşi ridică poala rochiei, lă'sînd să se 
vadă o cămaşă de zale cu ochiuri foarte strînse 
şi o spadă din oţel subţire de India. Uimit, Şar
can o întrebă : 

— Dar cei cu veşmintele astea, stăpînă ? 
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Ea îi răspunse : 
— O, Şarcan, mi leam pus în grabă, în toiul 

luptei, ca săţi pot veni în ajutor ! Dar nai avut 
nevoie şi de braţul meu. 

Regina Abriza îi chemă apoi la ea pe străjerii 
mînăstirii şii întrebă : 

— Cum se face că aţi lăsat să intre aici oamenii 
regelui, fără învoirea mea ? 

Ei răspunseră : 
— Pînă acum niciodată nu sa cerut îngăduinţă 

de intrare pentru oamenii regelui şi mai cu seamă 
pentru marele patriciu. 

Ea zise : 
— Eu socotesc că aţi viclenit să mă pierdeţi şi 

să ajutaţi la uciderea oaspetelui meu. 
Şi1 rugă pe Şarcan să le reteze capetele ; apoi 

grăi către ceilalţi robi : 
— Li sar fi cuvenit o pedeapsă mai cruntă ! 
Pe urmă se întoarse către Şarcan şii spuse : 
— A venit vremea, Şarcan, săţi dezvălui ceea 

ce pînă acum nai avut de unde şti ! Află că sînt 
singura fiică a regelui grec Hardobios, stăpînul 
Chezareei, şi că mă numesc Abriza. Iar duşmanca 
mea cea mai neîmpăcată este bătrîna MumaPră
pădurilor care, pentru că a fost doica tatălui meu, 
este ascultată şi temută la palat. Pricina duşmă
niei dintre mine şi ea îngăduiemi să nu ţio po
vestesc, în această treabă fiind amestecate mai 
multe fete ; ci fii încredinţat că ai să afli totul la 
vreme. MumaPrăpădurilor are să încerce orice 
ca să mă piardă, mai ales acum, după ce am pri
cinuit moartea căpeteniei patriciilor şi a război
nicilor lui. Ea îi va spune tatălui meu că am tre
cut de partea musulmanilor. De aceea, atîta timp 
cît mă prigoneşte MumaPrăpădurilor, numi ră
mîne decît să plec cît mai departe de ţara mea şi 
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de părinţii mei. Te rog, dar, să mă ajuţi să plec 
şi să te porţi cu mine aşa cum mam purtat eu cu 
tine; căci şi tu eşti întrucîtva pricina celor 
intîmplate. 

Auzind aceste cuvinte, Şarcan simţi căşi pierde 
minţile de bucurie, pieptul sta să i se spargă, şi 
toată făptura lui înflori. Şii grăi Abrizei : 

— Pe Allah ! Cine va cuteza să se apropie de 
tine, cîtă vreme mai am un suflet în mine ? Ci vei 
fi tu în stare să înduri viaţa departe de tatăl tău 
şi de toţi ai tăi ? 

Ea răspunse : 
— Fără îndoială ! 
Şarcan o puse să jure ; ea jură şi pe urmă 

adăugă : 
— Acum mie sufletul liniştit. Dar aş vrea săţi 

mai cer încă ceva ! 
El întrebă : 
— Ce anume ? 
Ea răspunse : 
•— vSă te întorci la Bagdad, în ţara ta, cu toţi 

ostaşii tăi ! 
Atunci el răspunse : 
— O, domniţă, tatăl meu, Omar AlNeman, ma 

trimis în ţara rumilor ca să lupt şi să1 înfrîng 
pe tatăl tău, împotriva căruia regele Afridonios 
al Constantiniei nea cerut ajutor. Căci tatăl tău 
ia răpit o navă încărcată cu bogăţii, cu tinere 
roabe şi cu trei geme preţioase despre care se 
spune că ar avea puteri minunate ! 

Abriza îi răspunse : 
•— Linişteşteţi cugetul şi îndulceşteţi privirile ! 

Am săţi povestesc adevărata pricină a duşmăniei 
dintre noi şi regele Afridonios. Află că noi, grecii, 
în fiecare an ţinem sărbătoarea hramului acestei 
mănăstiri. Şin fiecare an se adună aici la hram 
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toţi regii creştini, din toate ţările, dimpreună cu 1 
toţi cei de neam mare şi cu toţi negustorii de < 
frunte. Şi vin aici soţii şi fete de regi şi de nea \ 
muri alese. !Şi sărbătoarea ţine şapte zile întregi, j 
întrun an, am venit şi eu printre oaspeţi, şi se j 
afla aici şi fiica regelui Afridonios al Gonstantiniei, ; 
numită Safia, cea care acum este cadîna tatălui i 
tău, Omar AlNeman. Peatunci era încă fetişcană. 
Cînd sa sfîrşit sărbătoarea, în a şaptea zi, soro
cită plecării, Safia spuse : „Nu vreau să mă întorc 
la Constantinia pe drum uscat, ci pe mare !" I sa 
pregătit o corabie şi ea a plecat împreună cu to ' 
varăşele ei şi cu toate bunurile lor. Sau ridicat l 
pînzele şi sau dus. Ci abia sa îndepărtat corabia, '. 
că sa ridicat un vînt năprasnic care a îndepăr f 
tato de calea adevărată. Soarta a voit ca tocmai § 
atunci şi tocmai pe acolo să se afle şi o mare co Ij 
rabie plină cu cinci sute de războinici creştini din 1 
insulă Kafur. Erau înarmaţi pînăn dinţi şi leiţi j . 
în fier, şi nu aşteptau decît un asemenea prilej § 
să prade. De îndată ce au zărit corabia Safiei, sau § 
apropiat, au azvîrlit căngile, au agăţato şi au tîrîto I 
în urma lor. Sa iscat însă o furtună cumplită care j 
ia aruncat pe toţi, ca vai de ei, pe ţărmurile noastre. I 
Atunci ai noştri au năvălit asupra lor, iau omorît I 
pe tîlhari, au pus mîna pe cele şaizeci de tinere, I 
între» care se afla şi Safia, şi pe toate bogăţiile de 1 
pe corabie. Pe urmă au adus în dar regelui din I 
Chezareea, tatăl meu, pe cele şaizeci de tinere, iar 1 
bogăţiile leau păstrat pentru ei. Tatăl meu şia 1 
ales pentru el zece din cele mai frumoase fete, iar | 
pe celelalte lea împărţit maimarilor din preajma 
lui. Apoi dintre cele zece a ales cinei, care erau 
mai frumoase, şi lea trimis în dar regelui Omar 
AlNeman, tatăl tău. Printre acele cinci fete se 
afla şi'Safia, fiica regelui Afridonios. Ci noi nam 
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ştiut nimic, căci nimeni, şi nici ea, nu neau dat 
pe faţă rangul şi numele ei. Şiaşa, o, Şarcan, Sa
fia a ajuns cadîna tatălui tău,, căruia, o dată cu fata, 
i sau trimis şi multe alte lucruri, tot felul de mă
tăsuri, stofe de lînă şi împletituri greceşti. Ci iată 
că, pe la începutul acestui an, regele Hardobios, 
tatăl meu, a primit o scrisoare de la tatăl Safiei, 
regele Afridonios. în scrisoare se spuneau lucruri 
pe care nu ţi le pot povesti, dar, printre altele, 
erau şi aceste vorbe : „Acum doi ani ai luat de la 
nişte piraţi şaizeci de tinere, între care şi pe fiica 
mea Safia. Şi numai acum aflu, căci nu mi-ai măr-
turisit nimic, rege Hardobios. Asta este cea mai 
mare şi cea mai grea ocară pentru mine şi pentru 
cei din jurul meu. Dacă nu vrei să ajungem vrăj-
maşi de moarte, eşti dator ca, de îndată ce primeşti 
scrisoarea mea, să mi-o trimiţi înapoi pe fiica mea 
Safia, teafără şi neprihănită. Iar de nu vrei, ori 
dacă zăboveşti, ne vom purta cu tine aşa cum ţi 
se cuvine şi te vom pedepsi cumplit după mînia 
şi după ura mea." Cînd a citit scrisoarea, tatăl 
meu sa tulburat şi sa înspăimîntat, întrucît Safia, 
dăruită tatălui tău, nu era cu putinţă să fi rămas 
teafără şi neprihănită ; ba mai mult, se ştia că 
făcuse un copil cu tatăl tău, regele Omar AlNe
man, încă de la început şi fără vreo împotrivire din 
partea ei. Am înţeles atunci ce nenorocire se abă
tuse asupra noastră. Tatăl meu ia scris regelui 
Afridonios, lămurindu i împrejurarea şi ară t îndu i 
că na ştiut nimic de neamul şi de rangul Safiei. 
Şi a întărit adevărul cu mii de jurăminte. Cînd 
a primit scrisoarea tatălui meu, regele Afridonios 
a fost cuprins de o mînie fără de margini. Se ridica, 
se aşeza, se frămînta, spumega şi striga : „E cu pu
tinţă oare ca fiica mea, cea rîvnită de atîţia regi 
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creştini, să fi ajuns roabă între roabele unui mu
sulman, să se supună poftelor lui şi să aibă cu el 
copii ? Pe Mesia ! am să mă răzbun pe musulmanul 
ăsta, de să se ducă vestea în tot Răsăritul şi 
Apusul." Şiatunci regele Afridonios, o, Şarcan, se 
gîndi să trimită soli la tatăl tău, cu daruri bogate, 
ca să1 facă să creadă că se află în război cu noi 
şi săi ceară ajutorul. Dar în fapt nu voia, o, Şar
can, decît să vă facă să cădeţi în capcană, tu şi 
cei zece mii de călăreţi ai tăi, ca săşi împlinească 
astfel răzbunarea pe care o pregătea de multă 
vreme. Cît despre cele trei geme dăruite, cu puteri 
atît de mari, ele nu sînt cîtuşi de puţin pierdute. 
Erau în stăpînirea Safiei, şi au ajuns în manile 
piraţilor, apoi în mîinile tatălui meu, care mi lea 
dăruit mie. Sînt la mine şi am să ţi le arăt. Ci acum 
tu trebuie să te întorci numaidecât la ostaşii tăi 
şi să apuci cu ei calea Bagdadului, ca să nu cazi 
în laţurile regelui Constantiniei, pînă nu vă 
sînt închise drumurile. 

Auzindo, Şarcan luă mîna Abrizei, o duse la 
buze şi grăi : 

— Laudă lui Allah în făpturile lui ! El tea 
scos în calea mea, ca să mă scapi pe mine şi pe 
tovarăşii mei. Dar, prea scumpă şi îndatoritoare 
regină, eu nu mă mai pot despărţi de tine, mai 
ales acum, după cele cîte sau întîmplat, şi nu pot 
îngădui să rămîi aici singură, căci nu ştiu ce poate 
să se mai întîmple. Haide, Abriza, să mergem la 
Bagdad ! 

Dar Abriza, care avusese vreme să cugete, îi 
spuse : 

— O, Şarcan, zoreşte să pleci tu mai întîi, să 
pui mîna pe trimişii regelui Afridonios, care se 
iaflă în mijlocul corturilor tale, şi săi sileşti a măr
turisi adevărul. Astfel te vei încredinţa de spusele 
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mele. Iar eu, înainte dea se împlini trei zile, voi 
veni să te întîlnesc şi vom intra împreună în 
Bagdad. 

Se ridică, se apropie de el, îi luă capul în mîini 
şi1 sărută. Iar Şarcan făcu la fel cu ea. Şi ea în
cepu să plîngă, iar Şarcan, văzîndui ochii lăcră
mînd, se înduioşa şi el, şi plînse, întocmai cum 
povesteşte poetul : 

îmi tot ştergeam cu dreapta, mohorît, 
La despărţire, ochii; iar cu stînga 
O cuprinsesem strîns pe după gît. 
Şi ea-nxi şopti sfios, curmîndu-şi tînga: 
„Au nu te temi că mă sorteşti btrfirii 
Femeilor din trib ?•' — „O, nu ! Ce-i, oare, 
Ii spun, de nu e cea mai grea trădare, 
Pentru iubire., clipa despărţirii ?" 

Şarcan se despărţi de Abriza, ieşi din mînă
stiro şi încalecă pe calul lui, pe care îl ţineau de 
frîu două tinere fete. Plecă, trecu peste podul cu 
lanţuri de fier, se afundă în umbra pomilor şi 
ajunse la poiana din inima pădurii. Şi cum sosi 
acolo, văzu trei călăreţi struninduşi deodată caii 
în faţa lui. Îşi trase spada, gata să lovească, dar 
îi recunscu îndată, şi1 recunoscură şi ei. Nu erau 
alţii decît .vizirul Dandan şi cei doi emiri ai lui. 
Tustrei călăreţii săriră din şea şi se grăbiră săi 
ureze pace prin ţului Şarcan şi săi povestească 
îngrijorarea ce cuprinsese oastea din pricina în
delungatei lui lipse. Iar Şarcan le povesti cu de
amănuntul întîmplările prin care trecuse de la 
început şi pînă la sfîrşit, precum şi apropiata ve
nire a reginei Abriza şi trădarea pusă la cale de 
solii lui Afridonios. Şi le mai spuse : 

— Pesemne că sau şi folosit ele lipsa voastră 
şiau fugit din tabără, ca să1 vestească pe regele 
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lor că ne aflăm pe pământurile lui. Cine ştie dacă 
nu cumva oastea lor a şi nimicito pea noastră ! 
Să ne întoarcem cît mai iute la ostaşii noştri ! 

Şi în galopul cailor, ajunseră numaidecît în va
lea uncie îşi aşezaseră corturile. Pretutindeni 
domnea deplină rînduială, dar cei trei soli pieri
seră, Ridicară grabnic tabăra şi făcură calen
toarsâ spre Bagdad. După mai multe zile, po
posiră la hotare cunoscute şi nu mai avură a se 
teme de primejdii. Toţi locuitorii ţ inutului zoriră 
să aducă merinde pentru ei şi nutre ţ pentru cai. 
Râmaseră acolo o vreme şi pe urmă porniră mai 
departe?. Şarcan încredinţa vizirului Dandan co
manda întregii oşti şi nu opri cu el, la urmă , decît 
o sută de călăreţi aleşi pe sprinceană. Lăsă grosul 
oastei să plece înainte cale deo zi, apoi purcese 
şi el la drum, cu suta lui ele războinici. 

Străbătuseră o bună bucată din cale şi ajunse
seră la o posadă tare îngustă, între doi mun ţ i 
foaiie înalţi, cînd văzură ridicînduse, la celălalt 
capăt al trecătorii, un nor gros de praf ce se apro
pia valvîrtej şi se risipi în curînd, lăsînd la,iveală 
o sută de călăreţi, acoperiţi cu zale şi cu viziere 
de oţel. Cînd ajunseră atît de aproape cît să li se 
poată auzi glasul, călăreţii strigară : 

— Coborîţi de pe cai, musulmanilor, şi preda
ţivă cu arme şi cai, altmmterea, pe Măria şi loan ! 
trupurile voastre au să rămînă pe dată fără ele 
suflet ! 

Auzind asemenea vorbe, lui Şarcan i se făcu 
negru înaintea ochilor şi, aruncînd fulgere de 
mînie şi cu obrajii arzînd ca para focului, strigă : 

— O, cîinilor, cutezaţi să ne ameninţaţi, după 
ce aţi îndrăznit să ne treceţi hotarele şi să încăl
caţi pămîntul nostru ? Şi ne mai şi aruncaţi ase
menea vorbe ? Şi socotiţi că veţi scăpa teferi 
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din mîinile noastre şio să vă mai vedeţi vreodată 
ţara ? 

Răcni apoi către războinicii lui : 
— Pe ei, dreptcredincioşilor ! 
Şarcan se năpusti cel dinţii asupra vrăjmaşului. 

Iar cei o sută de călăreţi ai lui se năpustiră şi ei, 
în galopul cailor, asupra celor o sută de călăreţi 
ghiauri, şi cele două oşti se încleştară în luptă, toţi 
cu inimile mai tari decît stînca. Oţelele se izbeau 
cu oţele, spadele cu spade, loviturile bubuiau ca 
grindina, trupurile se înlănţuiau cu trupuri, iar 
caii se ridicau în două picioare şi cădeau greoi 
peste alţi cai, şi nu se mai auzea decît zăngănitul 
armelor şi izbiturile năprasnice alo fierului cu 
fierul. Lupta ţinu aşa pînă la apropierea nopţii 
şi numai atunci cele două buluciri de oşti se' des
părţ iră şi se putu face numărătoarea. Şarcan nu 
află printre oamenii lui nici măcar pe unul atins 
de vreo lovitură mai grea. Şi spuse : 

— Oşteni, voi ştiţi că toată viaţa mea am plutit 
pe marea bătăliilor în care se ciocnesc valurile 
de paloşe şi de lăncii, am înfruntat mulţi viteji, 
dar încă nam întâlnit oameni atît de cutezători, 
războinici atît de aprigi şi viteji atît de bărbaţi 
ca aceştia doaeum. 

Iar tovarăşii lui spuseră : 
— Prin ţe Şarcan, adevăr grăieşti ! Dar mai pre

sus de toţi războinicii aceştia să ştii că cel mai mi
nunat şi mai viteaz este însuşi şeful lor care, pe 
deasupra, ori de cîte oii îi vine vreunul dintre noi 
la îndemînă , se dă la o parte, ca să nu1 "ucidă şi 
ca să1 facă scăpat de la moarte. Lucru pe care 
nu1 pricepem nicicum. 

Auzindui ce spun, Şarcan, uimit, grăi : 
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— Mâne, ne vom orîndui şi vom năvah toţi 
deodată, căci sîntem o sută împotriva o sută. Şi 
vom cere biruinţă de la stăpînul cerurilor. 

Cu această hotărîre se culcară şi dormiră. 
Creştinii, la rîndul lor, se strînseră în jurul că

peteniei şii spuseră : 
— Astăzi nam izbutit să le venim de hac ! 
Iar căpetenia răspunse : 
— Las' că mîine o să ne orînduim şio săi do

borîm unul cîte unul ! 
Cu această hotărîre, adormiră şi ei. 
De îndată ce zorii zilei se luminară şi soarele 

răsări deopotrivă şi peste cei paşnici şi peste cei 
aflaţi în războaie, prinţul Şarcan, după ce se în
chină lui Mahomed — cununa desăvîrşirii — în
calecă şi veni între cele două r înduri de călăreţi 
orinduiţi pentru luptă şi grăi : 

— Iată, vrăjmaşii noştri sau aşezat în rînduri 
do bătaie. Să pornim împotriva lor, dar să nu ne 
batem dea valma, ci mai întîi unul dintre voi să 
iasă din rînduri şi să cheme cu glas tare la luptă 
pe unul dintre războinicii creştini. Şi tot aşa, fie
care să se înfrunte cu cîte un duşman. 

Atunci,, unul dintre călăreţii lui Şarcan ieşi din 
şiruri, îşi îndemnă calul spre duşman şi strigă : 

— Hei, se află printre voi vreun luptător de 
seamă, vreun războinic atît de cutezător încît să
se înfrunte cu mine ? 

Abia rosti aceste vorbe, că şi ieşi dintre creştini 
un călăreţ acoperit din creştet pînăn talpă numai 
cu arme şi fier, cu mătase şi aur ; călărea un cal 
sur şi avea faţa rumenă , cu obraji feciorelnici, 
fără un fir de păr. Dete pinteni calului pînă în 
mijlocul cîmpului de luptă şi se năpusti cu sabia 
ridicată asupra luptătorului musulman, pe care, 
repede, dintro lovitură îl prăvăli din şa, îl sili 



să se dea prins şi1 luă cu sine, în strigătele de 
biruinţă şi de bucurie ale oştenilor creştini. Şi 
numaidecît alt creştin ieşi din şiruri şi înainta 
pînă la mijloc, ca sa se înfrunte cu un alt musul
man, care se şi afla acolo şi care era chiar fratele 
celui înfrînt. Cei doi luptători începură să se 
lupte. Şi nu după mult timp lupta se încheie cu 
biruinţa creştinului, căci prilejinduse de o greşeală 
a musulmanului, care nu ştiuse să se ferească de 
o lovitură, îl izbi odată cu minerul lăncii şi1 po
vîrni din şa. Şi1 luă şi pe acesta drept prins de 
război. Şi urmară să se măsoare tot aşa, şi de'fie
care dată lupta se încheia cu înfrîngerea musul
manului de către creştin ; pînă la căderea nopţii, 
douăzeci de războinici musulmani fură înfrînţi 
şi luaţi prinşi. 

Văzînd cele întîmplate, Şarcan se mîhni foarte, 
îşi strînse laolaltă tovarăşii şi le spuse : 

— Au ceea ce am păţit nu vă pare cu totul ne
maipomenit ? Mîine, eu însumi am să ies în faţa 
duşmanului şi am să chem la luptă pe căpetenia 
creştinilor. Şi am să aflu ce pricină 1a împins să 
ne încalce ţara şi să ne atace. Şi dacă nare să 
vrea a ne da lămuriri, îl vom ucide ; iar de prime
şte, vom face pace cu el. 

Cu această hotărîre, dormiră pînă a doua zi. 
Dimineaţa, Şarcan sări pe cal şi se apropie de 

şirurile duşmanilor. Şi văzu venind dintre cinci
zeci de ostaşi coborîţi de pe cai un călăreţ, care 
era însăşi căpetenia' creştinilor. Purta, prinsă cu 
agrafă la umeri, o hlamidă de atlaz albastru, fîl
fîind peste zaua de zale mărunte. In mînăi 
fulgera o sabie din oţel indienesc. Călărea peun 
cal negru, înstelat în frunte cu stea albă, mare 
cît o drahmă de argint. Şi acest călăreţ avea faţa 
fragedă ca de copil, cu obrajii rumeni şi feciofel
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nici, fără fir de păr. Şi erafrumos ca luna plină 
cînd răsare pe cer. 

Ajungînd în mijlocul poienii, t înărul călăreţ 
strigă lui Şarcan în arăbeşte : 

— O, Şarcan, fiu al lui Omar AlNeman cel 
care stăpîneşte .tîrguri, şi oraşe, şi cetăţi, şi tur 
nuri, pregăteştete de grea luptă '. Ţu eşti căpete
nia alor tăi, iar eu căpetenia alor mei — aşa că 
hai să ne înţelegem astfel : care dintre noi doi 
va birui în această luptă, să ia prinşi pe toţi os
taşii biruitului şi să fie stăpînul lor ! 

Ci Şarcan, cu inima clocotind de mînie, îşi şi 
repezise calul, asemeni unui leu turbat. Se cioc
niră năprasnic unul cu altul şi loviturile cădeau 
ca grindina. Părea că se lovesc doi mun ţ i şi că două 
mări se amestecă vuind, întîlninduse pe neaş tep
tate. Şi nu se opriră din luptă de dimineaţă pînă
seara. Atunci se despărţiră, şi fiecare se întoarse 
la ai săi. 

Şarcan grăi tovarăşilor lui : 
— în viaţa mea nam întîlnit un. luptă tor ca 

ăsta ! Dar ce mi se pare cu totul de minune la el 
este că, ori de cîte ori potrivnicul lui rămîne des
coperit, nu1 răneşte, ci numai îl atinge uşor cu 
vîrful lăncii. Eu nu mai pricep nimic din toată 
întîmplarea asta. Tare miar plăcea să am cît mai 
mulţi războinici tot atît de neînfricaţi. 

A doua zi porniră să se lupte iar, dar tot fără să 
biruie vreunul. A treia zi, însă, se întîmplă că, în 
toiul luptei, frumosul şi t înărul luptător creştin 
îşi avîntă deodată calul în galop, îl opri scurt şi 
îl struni năprasnic ; calul se ridică în două picioare, 
iar tînărul se prăbuşi din şea la pămînt. Atunci 
Şarcan sări şi el de pe cal, se repezi cu sabia ridi
cată asupra potrivnicului şi voi să1 'străpungă . 
Dar frumosul creştin strigă : 
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— Aşa se poartă, oare, un viteaz ? Aşa cere 
bunacuviinţă să te porţi cu femeile ? 

Auzind asemenea vorbe, Şarcan, uimit, se uită 
cu luare aminte la tînăr şi cunoscu că e regina 
Abriza. 

1 Şarcan îşi zvîrli cît colo sabia, îngenunche lingă 
tînăra fată, sărută pămîntul şi o întrebă : 

— Ci pentru ce toate astea, regină ? 
Ea răspunse : 
— Am vrut să te înfrunt eu însămi pe cîmpul 

de luptă, ca să văd cîtă tărie şi cîtă vrednicie ai ! 
Să ştii că şi cei o sută de războinici care sau luptat 
cu ai tăi sînt tot fecioare tinere ca mine. Iar 
eu, dacă nu sar fi ridicat calul în două picioare, 
ţiaş fi arătat încă multe altele, Şarcane ! 

.Şarcan zîmbi şii spuse : 
— Mărire lui Allah care a făcut să ne întîlnim, 

regină Abriza, domniţă a vremurilor ! 
Regina dete tovarăşelor ei poruncă de plecare 

şii înapoie lui Şarcan pe cei douăzeci de prinşi 
de război. Şi toţi căzură în genunchi în faţa ei şi 
sărutară pămîntul. Iar Şarcan se întoarse către 
frumoasele fete şi spuse : 

— Oricare rege ar fi bucuros să se bizuie pe 
viteji ca voi! 

Apoi se pregătiră de plecare, şi cei două sute 
'de călăreţi luară împreună drumul Bagdadului. 
Şarcan îi lăsă pe toţi să plece înainte, iar el cu 
Abriza veneau la urmă, însoţiţi numai de un sclav, 
voioşi ca doi îndrăgostiţi. Şi după şase zile priviră 
strălucind în zare slăvitele minarete ale Oraşului 
Păcii. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 



Cînd se lăsă a cincizeci şi una noapte 

Ea urmă : 

... Priviră strălucind în zare slăvitele minarete 
ale Oraşului Păcii. 

Atunci Şarcan rugă pe regina Abriza şi pe tova
răşele ei săşi scoată armurile de război şi să le 
schimbe cu hainele lor de grecoaice. Trimise apoi 
cîţiva soli înainte, care să1 vestească pe regele 
Omar AlNeman că soseşte împreună cu tînăra 
regină Abriza şi săi întîmpine cu alaiul cuvenit. 
în seara aceea descălecară, ridicară corturi pentru 
noapte şi dormiră pînă dimineaţa. 

De cum se făcu ziuă, prin ţul Şarcan şi oştenii 
lui, regina Abriza şi războinicele ei îneălecară 
iarăşi pe cai şi luară calea către Bagdad. Şi iată 
că le ieşi în întîmpinare însuşi marele vizir Dandan 
cu un alai de o mie de călăreţi ; se apropie de 
tînăra regină şi de Şarcan şi sărută pămîntul 
dinaintea lor ; pe urmă intrară împreună în oraş. 

Şarcan urcă mai întîi în palat ca să1 vadă pe 
tatăl său, regele Omar AlNeman. Regele se ridică, 
îl îmbrăţişa şi1 întrebă ce veşti îi aduce. Iar 
Şarcan îi povesti toată întîmplarea cu tînăra 
Abriza, fiica regelui Hardobios din Chezareea, şi 
viclenia regelui Constantiniei, şi ura acestuia din 
pricina Sal'iei, cadîna care era chiar fiica regelui 
Afridonios. Şii povesti şi despre buna găzduire 
şi despre sfaturile cuminţi pe care i le dăduse 
Abriza, precum şi despre cea din urmă faptă vi te
jească a ei şi despre toate însuşirilei de femeie 
frumoasă şi de războinică. 

Auzind aceste din urmă cuvinte, regele Omar 
AlNeman se aprinse de dorinţa de a o vedea pe 
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acea tînără minunată . Şi se gîndi în sine la plăce
rea dea simţi tn "cfulcuşul lui trupul tare, zvelt şi 
bine legat, de fată călită în luptă, de fecioară împli
nită, atîta de iubită de tovarăşele ei îmbrăcate în 
haine de război, cu obraji feciorelnici ca ai unor 
băieţi fără fir de păr în barbă. Căci regele Omar 
AlNeman era un bă trîn plin deo putere nemai
pomenită , care nu se temea de luptele bărbăţiei 
şi întotdeauna ieşea biruitor din braţele femeilor. 

Şi cum lui Şarcan nici prin gînd nui trecea că 
tatăl său ar năzui ceva în legătură cu tînăra regină, 
alergă so caute şi so aducă în faţa lui. Regele 
se aşeză în jilţul domnesc, porunci sfetnicilor şi 
robilor să plece, şii opri numai pe eunuci. Domniţa 
Abriza veni în faţa lui, sărută pămîntul şii vorbi 
cu multă isteţime şi cu vorbe dintre cele mai alese, 
aşa că regele Omar AlNeman rămase cu totul 
fermecat, îi mul ţumi şi o preaslăvi de cîte făcuse • 
pentru fiul său Şarcan şi o pofti să şadă. 

Abriza se aşeză şişi desfăcu vălul subţire cei 
acoperea chipul. Domniţa era atît de frumoasă, 
încît regele Omar AlNeman simţi căşi pierde 
minţile. Porunci numaidecît să se dea Abrizei şi 
tovarăşelor ei cele mai bogate odăi din palat, iar . 
domniţei să i se aducă tot ce se cuvine unei adevă
rate regine. Şi numai după aceea o întrebă despre 
cele trei geme cu puteri vrăjite. 

Abriza grăi : 
•— O, rege fără de seamăn, cele trei geme albe 

le am asupra mea, căci nu le părăsesc niciodată. 
Şi am să ţi le arăt. 

Aduse îndată o lădiţă, o deschise, scoase din ea 
o cutie cu capac, şi din această cutie o alta mai 
mică, toată din aur. li ridică repede căpăcelul şi 
atunci apărură cele trei geme albe, rotunde şi 
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scînteietoare. Abriza le duse una cîte una la buze 
§i apoi le înmînă regelui, ca dar pentru buna lui 
găzduire. După aceea ieşi din sală. 

Regele Omar AlNeman simţi că şi inima lui 
se duce cu ea. Dar cum gemele se aflau dinaintei, 
scînteietoare, îl chemă pe Şarcan şii dărui una 
dintre ele. Şarcan îl întrebă ce are de gînd cu cele
lalte două. Regele îi răspunse : 

•— Vreau săi dau una surorii tale, micuţa 
Nozhatu, iar pe cealaltă frăţiorului tău Daul
Macan ! 

Şarcan simţi o fulgerare cruntă în piept auzind 
cuvintele din urmă , în legătură cu un frate mai 
mic, despre care el nu avea cunoştinţă, căci ştia 
numai de naşjterea fetiţei Nozliatu. Se întoarse 
deci către rege şi1 întrebă : 

— O, tată, aşadar tu mai ai un fiu în afară de 
mine ? 

Tatăl îi răspunse : 
— Mai am, da, un fiu ; are şase ani şi e fratele 

geamăn al fetiţei, amîndoi născuţi de roaba 
Safia, fiica regelui Constantiniei. 

Atunci Şarcan, tulburat, se frămîntă de supă
rare şi de mînie, gata săşi sfîşie hainele de pe 
el. Dar se stăpîni şi grăi : 

— Fie amîndoi sub binecuvîntarea lui Allah 
preaînaltul! 

Ci tatăl lui băgase de seamă cît era de zbuciu
mat şi de supărat, şii spuse : 

— O, fiule, de ce te mînii şi te frămînţi ? Au 
nu ştii că numai tu mă vei moşteni la domnie, după 
moartea rnea ? Şi nu ţie ţiam dat mai întîi cea 
mai frumoasă dintre geme ? 

Şarcan, neştiind ce să răspundă şi nevrînd să1 
înfrunte sau să1 mîhnească pe tatăl său, ieşi cu 
capul plecat din sala împărătească. 
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Se duse dea dreptul la iatacul tinerei regine 
Abriza, care îl primi numaiclecît, îi mul ţumi diiios 
pentru ceea ce făcuse pentru ea şi1 rugă să se 
aşeze alături. Apoi, văzîndu1 întunecat şi mîhnit, 
îl întrebă cu gingăşie ce are. Iar Şarcan, mă r tu 
risindui pricina mîhnirii lui, adăugă : 

—- Dar ceea ce mă îngrijorează cu deosebire, 
Abriza, este că am băgat de seamă la tatăl meu o 
pornire către tine. Iam văzut ochii cum se aprind 
de dorinţă. 

Ea spuse : 
— Linişteşteţi sufletul, Şarcan, căci nu voi fi 

a tatălui tău decît moartă. Oare cele trei sute şai
zeci de femei şi altele încă nui sînt de ajuns, de 
rîvneşte la fecioria mea ? Fii pe pace, Şarcan, şi 
alungăţi grijile ! 

Aduse apoi mîncare şi băutură ; amîndoi mîncară 
şi băură ; pe urmă Şarcan, mereu cu sufletul mîh
nit, se întoarse la el şi se culcă. 

Ci regele Omar AlNeman, după ce Şarcan ieşise 
de la el, se duse so vadă pe cadîna Safia în iatacul 
ei, ducînd cele două geme preţioase, atîrnate de 
cîte un lănţişor de aur. 

Cînd îl văzu, Safia se ridică şi nu se aşeză decît 
după ce se aşeză mai întîi regele. Veniră la el şi 
cei doi copii, fetiţa Nozhatu şi băieţelul Daul
Macan. Regele îi sărută şi ie atîrnă la gît fiecăruia 
cîte o gemă. Cei doi copii se bucurară, iar mama 
îi ură regelui bună pace şi fericire. Atunci regele 
îi grăi : 

;— Safia, tu eşti fiica regelui Africloruos din 
.Constantinia şi nu miai spus acest lucru niciodată. 
De ce miai ascuns adevărul, împiedicîndumă 
să am faţă de tine o purtare vrednică de stirpea 
ta şi săţi dau cinstirea şi slava ce ţi se cuvin ? 

Safia îi răspunse : 
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'— O, rege, preadarnieule, oare ce aş mai putea 
sămi doresc ? Mai copleşit cu darurile şi cu bună
tatea ta, şi mai făcut mamă a doi copii frumoşi 
ca luna. 

Regele Omar AlNeman fu nespus de încîntat 
de acest răspuns, pe care îl găsi plin de înţelep
ciune şi de gingăşie. Şii dărui Safiei un palat încă 
şi mai frumos decît cel pe care1 avusese pînă 
atunci, şii rostui o viaţă şi mai îmbelşugată. Pe 
urmă se întoarse la palatul lui, ca să judece, să 
căftănească sau să mazilească, după obicei. 

Ci mintea şi inima îi erau tulburate necontenit 
de chipul reginei Abriza. îşi petrecea la ea cea
suri în şir, tăifăsuind ba de una, ba de alta, tot 
strecurîndui vorbe cu dedesubturi. Dar Abriza 
îi răspundea de fiecare dată : 

— O, rege preamărit, eu, în adevăr, nu doresc 
nicidecum bărbaţi. 

Asta îl aţîţa şi1 chinuia şi mai mult pe rege 
care, pînă la urmă, se îmbolnăvi dea binelca. 
Atunci îl chemă pe vizirul Dandan şii dezvălui 
dragostea ceo nutrea pentru minunata Abriza, 
şi neizbînda încercărilor sale, şi deznădejdea că 
niciodată nare să fie a lui. 

După ce îl ascultă, vizirul îi grăi : 
— Iată ce zic eu. De îndată ce se înserează, ia 

cu tine o bucăţică de banj şi dute la Abriza, bea 
cu ea şi strecoarăi la urmă în pahar bucăţica de 
banj ; nici nare să ajungă la pat, că va fi în stă
pînirea ta. Şi vei putea să faci cu ea tot ce ţi se 
va părea potrivit, ca săţi potoleşti dorinţele. Eu v 
aşa socotesc. 

Regele răspunse : 
— Aşai, sfatul tău e bun şi se poate înfăptui 

uşor. 
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Deschise un dulapsşi luă o bucăţică de banj atît 
de puternic, încît numai mirosul lui ar fi fost de 
ajuns ca să adoarmă pe un an întreg chiar şi un 
elefant. Puse bucăţica de banj în buzunar şi aşteptă 
să se 'facă scară, cînd se duse la regina Abriza, 
care se ridică să1 întîmpine şi nu stătu jos decît 
după ce se aşeză regele şi o pofti să stea şi ea. El 
începu săi vorbească şi curînd îşi arătă dorinţa 
dea bea ceva. îndată Abriza aduse băuturi şi tot 
felul de fructe : migdale, alune, fistic în cupe mari 
de aur şi de cristal. Şi se porniră să bea şi să se 
îndemne unul pe altul, pînă ce vinul începu să i 
se urce Abrizei la cap. îndată ce băgă de seamă, 
regele scoase bucăţica de banj şi o ţinu ascunsă 
în mînă ; umplu o cupă, bău pe jumă tate din ea 
şi, pe furiş, strecură înlăuntru banj ui. întinse apoi 
cupa tinerei fete, spunîndui : 

— Domniţă, ia această cupă şi soarbe băutura 
dorului meu ! 

Regina Abriza, fără să bănuiască nimic, luă 
rîzînd cupa şi o bău. Şi de îndată i se învîrti totul 
înaintea ochilor şi nu mai avu vreme decît să. se 
tîrască pînă la pat, unde se prăbuşi pe spate, cu 
braţele întinse şi cu picioarele depărtate. Două
făclii mari luminau la cele două capete ale 
patului. 

Atunci regele Omar AlNeman se apropie de 
Abriza şi începu săi dezlege şireturile de mătase 
ale largilor ei şalvari. Dar cine ştie măsura a tot 
ce se petrecu ? 

Astfel se prăpădi fecioria tinerei regine Abriza. 
Cînd totul se sfîrşi, regele Omar AlNeman se 

ridică şi se duse în odaia de alături, unde se afla 
roaba cea mai iubită a Abrizei, credincioasa 
BoabădeMărgean, căreiai spuse : 
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— Dute repede la stăpîna ta, că are nevoie 
de tine. 

Şi BoabădeMăi*gean alergă la stăpîna ei, pe 
care o găsi întinsă pe spate, însîngerată şi ofilită. 
Şi înţelese că avea trebuinţă de îngrijiri grabnice. 
O şterse de sînge, o spălă, o stropi cu apă de tran
dafiri şii umezi buzele cu apă de flori de 
portocal. 

Atunci regina Abriza deschise ochii, se ridică 
pe jumătate şi zărindo pe BoabădeMărgean 
o întrebă : 

— Ce sa întîmplat cu mine, BoabădeMăr
gean ? Spunemi, că mă simt sfârşită. 

BoabădeMărgean îi povesti în ce stare o găsise, 
şi Abriza înţelese ce făcuse regele Omar AlNeman 
cu ea şi că nimic nu se mai putea îndrepta. Dure
rea şi amărăciunea o copleşiră întratît încît îi 
porunci roabei să nu mai lase pe nimeni să intre 
în casă, iar regelui Omar AlNeman, dacă ar verii 
săi spună aşa : „Stăpîna mea este bolnavă şi nu 
poate primi pe nimeni". 

Regele Omar AlNeman începu săi trimită 
Abrizei în fiecare zi roabe încărcate cu tăvi mari 
cu tot felul de bunătăţi şi de băuturi, cupe pline 
cu fructe şi cu dulceţuri, şi găvane de porţelan 
cu sorbeturi şi cu siropuri. Ci Abriza rămase în
chisăîn iatacul ei, pînă ce întro zi băgă de seamă 
că pîntecele începuse săi crească şi mijlocul să i 
se îngroaşe, şi pricepu că era însărcinată. 

Atunci, de durere, lumea întreagă nu mai 
însemnă nimic în ochii ei. Nu vru să mai asculte 
nici cuvintele de mîngîiere ale BoabeideMăr
gean, căreia îi spuse : 

— BoabădeMărgeah, eu sînt de vină că am 
ajuns aşa cum am ajuns, căci nu mam purtat după 
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cuviinţă, părăsindumi părinţii şi ţara. Iar acum 
mie silă de mine şi de viaţă, curajul mi sa sfîr
şit şi puterile mi sau dus. Odată cu fecioria, miam 
pierdut şi 'vlaga, şi nu mai sînt în stare să înfrunt 
nici măcar un copil. Naş mai putea să ţin nici 
frîul calului, eu, Abriza, tînăra cea plină odinioară 
de flăcări şi de tărie ! Acum ce să fac ? Daeă am 
să nasc în acest palat, ajung de ocara tuturor 
musulmanilor deaici, care au să afle cum miam 
pierdut fecioria. Iar dacă mă întorc la tatăl meu, 
cu ce ochi am să îndrăznesc a1 privi ? O, cît de 
adevărate sînt cuvintele poetului : 

Prietene, ia pururi bine-aminte, 
Că-n vremurile de necaz, amare, 
N-ai să-ţi mai poţi afla nici un părinte, 
Nici ţară, şi nici casă primitoare ! 

BoabădeMărgean îi spuse : 
— Stăpînă, sînt roaba ta şi rămîn supusă porun • 

cilor tale. Porunceşte şi te ascult ! 
Abriza răspunse : 
— Atunci, BoabădeMărgean, ascultămă ! 

Trebuie numaidecît să fug clin acest palat, fără 
să simtă cineva, şi să mă întorc, oricum, la pă
rinţii mei. Eu nu mai sînt acum decît un t rup fără
de viaţă. împlineascăse, dar, voia lui Allah ! 

BoabădeMărgean îi răspunse : 
•— O, regină, ceea ce doreşti tu este lucrul cel 

mai bun cu putinţă ! 
Chiar din acea clipă, ea începu să pregătească 

în taină plecarea. Trebuia să aştepte însă un pri
lej prielnic, cînd regele pleca la vînătoare, iar 
Şarcan se ducea la hotare să cerceteze cetăţile 
de pază. Ci pe cînd ele aşteptau acea zi, sorocul 
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naşterii se apropia. Aşa că Abriza îi spuse Boabei
deMărgean : 

— Trebuie să plecăm chiar în noaptea asta ! Ce 
pot să fac împotriva sorţii care mia scris pe frunte 
că trebuie să nasc peste trei sau patru zile ? Să 
plecăm numaidecît, căci orice nenorocire e mai 
bună decît să nasc în acest palat. Caută dar un 
bărbat care să ne însoţească pe drum ; eu nu mai 
am putere să ţin în mînă nici cea mai uşoară 
armă. 

BoabădeMărgean răspunse : 
— Pe Allah, stăpînă, nu cunosc decît un singur 

om în stare să ne însoţească şi să ne apere, şi 
anume pe uriaşul Moroz, unul dintre arapii re 
gelui Omar AlNeman. Lam omenit de multe ori 
şi lam răsplătit cu dărnicie. Mia povestit că îna
inte a fost tîlhar de drumul mare, dar acum este 
paznicul porţii palatului. Am să1 caut, am săi 
dau bani şi am săi făgăduiesc că, atunci cînd o 
să ajungem în ţara noastră, o să1 însurăm cu cea 
mai frumoasă grecoaică din Chezareea. 

Abriza spuse : 
— BoabădeMărgean, nui spune nimic, adu1 

numai aici şi am să vorijesc eu cu el ! 
BoabădeMărgean se duse să1 caute pe arap 

şii spuse : 
— Moroz, a venit ziua norocului tău. Trebuie 

să faci însă ceea ceţi va porunci stăpîna mea. 
Vino cu mine ! 

îl luă de mînă şi1 duse la regina Abriza. Cînd 
o văzu, arapul Moroz înainta şii sărută mîna. Ea 
simţi o strîngere în inimă, îi fu silă de înfăţişa
rea arapului, dar gîndi : ,,La nevoie, faci orice !" 
Şi, stăpîninduşi scîrba, îi vorbi : 
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— Moroz, eşti tu în stare să ne ajuţi în nişte 
împrejurări grele şi nenorocite ? Dacăţi voi împăr
tăşi o taină, vei putea oare să no spui nimănui ? 

Arapul Moroz răspunse : 
•— Stăpînă, am să fac tot cemi vei porunci ! 
Atunci Abriza urmă : 
— Vreau să ne pregăteşti în grabă doi catîri pe 

care să încărcăm buclucurile noastre, şi doi cai 
pentru noi, şi să ne scoţi de aici, pe mine şi pe 
roaba mea, BoabădeMărgean. Şiţi făgăduiesc 
că, de îndată ce vom fi ajuns tustrei în ţara mea, 
am să te însor cu cea mai frumoasă grecoaică pe 
care ţio vei alege. Şio să te copleşim cu aur şi 
cu bogăţii, iar dacă vei dori să te întorci în ţara 
ta, vei pleca de la noi, încărcat cu daruri nenu
mărate. 

La aceste vorbe, arapul Moroz nuşi mai încăpea 
în piele de bucurie, şi strigă : 

— O, stăpînă, voi avea grijă de voi amîndouă 
ca de ochii mei din cap. Am să pregătesc de îndată 
catîrii şi tot ce trebuie şi voi pleca negreşit cu voi ! 

Plecă, făcu repede toate pregătirile de trebuinţă , 
şi pe urmă , nebăgaţi în seamă de nimeni, cu toată 
starea Abrizei, se strecurară afară din cetate. 

Dar regina Abriza, pe care începuseră so chinuie 
durerile facerii, fu silită să se oprească din drum 
chiar în a patra zi. Nemaiputînd să îndure, îi spuse 
a r apu lu i : 

— Moroz,: ajutămă să descalec, căci mă sfîr
şesc de durere. 

Şii porunci şi BoabeideMărgean : 
— Descăleca şi tu şi vino lîngă mine, ca să mă 

ajuţi. 
Dar, după ce descălecare, arapul Moroz, văzînd 

farmecele reginei, fu cuprins de pofte, se apropie 
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de tînăra ce sta să leşine de scîrbă şi do mtnie, 
şi îi spuse : 

— Stăpînă , lasă-te mie ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă cum era, amină continuarea pe a 
doua zi. 

Cînd se lăsă a cincizeci şi doua noapte. 

Ea urmă i 

O, preafericitule rege, aşadar hîdul arap Moroz 
i-a spus reginei Abriza : 

-— Stăpînă, lasă-te mie ! 
Atunci regina i-a răspuns : 
— Arap, fiu de arap, fecior de rob ! Cutezi să 

vii astfel în faţa mea ? Ce neagră ocară pentru 
mine, să mă aflu fără de nici un ajutor în mîinile 
celui mai scîrnav dintre robi î Ticăloşiile ! De mi-o 
ajuta Allah să mai scap din nevolnicia în care mă 
aflu, am să-ţi pedepsesc neobrăzarea cu însăşi 
mîna mea ! Decît să mă las atinsă de tine, mai bine 
mă omor şi sfîrşesc cu suferinlele şi cu necazurile 
vieţii. 

Cînd o auzi arapul vorbind astfel, se înfurie 
atît de cumplit, încît se bulbucă tot, faţa i se 
strîmbă de ură, nările i se umflară, iar buzele lui 
groase i se făcură pungă. Tremurînd din tot 
trupul, se aruncă asupra reginei, cu spada în mină , 
o apucă de păr şi-i împlîntâ fierul în piept. 

Aşa muri Abriza, de mîna acelui arap. 
După care, Moroz se repezi la catîrii încărcaţi 

cu bunurile Abrizei şi, zorindu-i clin urmă, pieri 
degrabă în mun ţ i . 
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Iar regina Abriza, dîndu-şf Piifleti-l, născu un 
băiat în braţele credincioasei Boabă-de-Mărgean 
care, în durerea ci, îşi punea ţărînă pe cap, îşi 
sfîşia hainele şi se bătea peste obraji de ţîşnea 
sîngele. Şi strigă : 

— O, biata mea stăpînă ! tu, războinica atîta 
de vitează, te prăpădeşti aşa, ucisă de un ticălos 
rob arap ! 

Ci nici nu isprăvi să se jelească Boabă-de-Măr-
gean, că şi văzu un nor de pulbere ridicîndu-se 
pînă-n slăvi şi apropiindu-se ca vîntul. Şi deodată 
norul se risipi şi din el se ivi o oaste de luptători 
şi de călăreţi, toţi îmbrăcaţi ca oştenii din Cheza-
reea. Era oastea regelui Hardobios, tatăl Abrizei. 
Răzbătuseră pînă la el zvonuri că Abriza a fugit 
din mînăstire, aşa că regele îşi adunase grabnic 
ostaşii, luase el însuşi comanda şi pornise către 
'Bagdad. Şi astfel se afla acum chiar în locul unde 
fusese ucisă Abriza. 

Văzîndu-şi copila moartă, regele sări de pe cal 
si se prăbuşi la pămînt. Iar Boabă-de-Mărgean 
se puse să plîngă în hohote şi să se jeluiască şi 
mai cumplit. De îndată ce regele îşi veni în simţiri, 
ea îi povesti întreaga întîmplare şi-i spuse : 

— Col ce ţi-a omorît copila este un arap al re-
gelui Omar Al-Neman, desfrmatul care şi-a bă tut 
joc de ea. 

I Regele Hardobios, aflînd acestea, văzu negru 
înaintea ochilor şi hotărî să se răzbune crunt. Mai 
mtîi însă porunci să se întocmească o năsălie 
pentru trupul fiicei lui şi să se întoarcă la Cheza-
roca, ca să-mplinească datorinţelc înmormîntării. 

Ajungînd în Chezareca,- regele Hardobios intră 
în palat şi chemă de îndată pe doica lui, Muma-
Prăpădurilor, căreia îi vorbi astfel : 
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— Doică, iată ce-au făcut musulmanii cu fata 
mea ! Regele i-a răpit fecioria, iar robul lui a voit 
s-o pîngăroască şi a ucis-o. Murind, ea a născut 
un băiat, pe care îl îngrijeşte. Doabă-de-Mărgean. 
Am jurat pe Mesia că-mi voi răzbuna copila şi 
că voi spăla ruşinea de care am fost acoperit. Alt-
minteri, mă ucid cu mina mea ! 

Şi începu să plîngă amarnic. Atunci Muma-Pră-
pădurilor îi spuse : 

•••- De răzbunare să nu te îngrijeşti, măria-ta. 
Am să-1 fac eu. pe musulmanul ăsta să-şi ispă-
şească toate fărădelegile. Am să-1 omor şi pe el 
şi pe toţii copiii lui, în aşa chip, încît să ajungă 
lucru de poveste şi să se pomenească veac de veac, 
în toate colţurile pămîntului. Ci trebuie să dai 
ascultare vorbelor mele şi să le urmezi întocmai. 
Porunceşte să fie aduse aici ia palat cinci fecioare, 
cele mai frumoaso din Chezareea, cu sînii cei mai 
frumoşi. Şi fă aşa ca să vină aici şi cei mai mari 
învăţaţi şi cei mai hărăziţi poeţi din toate ţările 
musulmane vecine cu regatul tău. Porunceşte pe 
urmă acestor învăţaţi musulmani să le crească 
pe cele cinci fete după ştiinţa lor, să Ic: înveţe cre-
dinţa musulmanilor, istoria arabilor, cronicile cali-
filor şi toate faptele regilor musulmani ; tot aşa, 
să le înveţe şi cum să se poarte, cum să vorbească 
în faţa regilor, cum să petreacă împreună cu ei, 
cum să le dea să bea ; să le deprindă cum să spună 
versurile cele mai frumoase şi cum să alcătuiască 
şi ele stihuri, şi cum să rostească vorbe de laudă, 
şi îndemînarea cîntecului. Şi e de trebuinţă ca învă-
ţă tura lor să fie desăvîrşită, măcar de-ar ţine şi 
zece ani. Se cade să fim cu multă răbdare, aşa cum 
spun arabii pustiei : „Răzbunarea se poate împlini 
şi după patruzeci de ani". Iar răzbunarea la care 
cuget eu cere ea fetele acestea să fie desăvîrşite 
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în totul. Şi ca să ştii şi tu ce gînd am, află că
regele musulman are slăbiciunea femeilor şi, 
drept aceea, şi-a făcut un harem cu trei sute şi-
şaizeci de cadîne, în afară de cele o sută de tinere 
plecate eu regina noastră Abriza, şi în afară de 
toate femeile care-i mai vin ca haraci din toate 
părţile. Aşa că eu am să-1 fac să piară prin slă-
biciunea lui. 

Auzind acestea, regele Hardobios se lumină la 
chip, o îmbrăţişa pe Muma-Prăpădurilor şi trimise 
de îndată să se caute învăţaţii musulmani şi copi-
lele neprihănite cu sîni feciorelnici. 

Cînd povestea ajunse aîci, Şchorivada vă/u zorii 
mijind şi tăcu, sfioasă. 

Cînd se lăsă a cincizeci şi treia noapte 

Ea urmă ! 

O, preaferkitule rege, aşadar regele Hardobios 
trimise de îndată să se caute învăţaţii musulmani 
şi copilele neprihănite, eu sîni feciorelnici. Pe învă-
ţaţi îi primi cu toată cinstea şi-i copleşi eu daruri 
şi cu avuţii ; le încredinţa apoi copilele cele fru-
moase şi le ceru să le dea cele mai alese învăţă turi 
musulmane. Şi învăţaţii îl ascultară şi făcură în-
tocmai cum le porunci regele Hardobios. 

Ci regele Omar Al-Neman, cînd se întoarse de 
la vînătoare şi află de fuga Abrizei, se mînie amar-
nic şi strigă : 

— Cum se poate ca o femeie să plece din pala-
tul meu fără ca nimeni să ştie ? Dacă şi regatul 
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meu este tot aşa de bine păzit ca palatul, pieirea , 
noastră este neîndoielnică. 

Pe eînd vorbea astfel, iată că se întoarse şi 
Şarcan de la război şi se înfăţişă tatălui său, de la 
care află despre fuga Abrixci. Şi din clipa aceea, 
Şarcan nu mai putu să sufere vederea palatului, 
încai că şi toată grija regelui nu se mai întorcea 
decît către Nozhatu şi către Daul-Maean. Din zi 
în zi arăta mai abătut, pî.nă ce regele 51 întrebă : 

-— Ce ai tu, fiule, de ţi-i faţa tot mai ofilită şi 
mai pieiită ? 

Şarcan îi răspunse : 
— Tată, viaţa în palatul tău mi-a ajuns de ne-

îndurat, din mai multe pricini. Ţi-aş cere, dară, 
să-mi faci un hatîr : numeş te-mă cîrmuitor al uneia 
dintre cetăţile împărăţiei, unde să mă îngrop 
pentru cîte zile mai am de trăit. 

După care rosti aceste stihuri măiestre : 

Acum, cîncl port în suflet 
Noian de vise moarte, 
Mi-ar fi cu mult mai bine 
Să pot pleca departe —-
Ca ochiu-mi să nu vadă, 
Urechea să n-audă 
Nimic din ce-aminteşte 
iubirea mea pierdută. 

Regele Ornai' Al-Neman înţelese pricinile dure-
rii lui Şarcan, căută să-1 mîngîie şi-i spuse : 

— O, fiul meu, facă-se după voia ta ! Şi întrucît 
cel mai de seamă oraş al împărăţiei mele este 
Damascul, te căftăncsc cîrmuitor al Damascului, 
chiar din această clipă. 

Porunci să vie numaidecît diecii palatului şi toţi 
mai-marii împărăţiei ; numi în faţa lor pe Şarcan 
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cîrmuitor al părţilor Damascului şi porunca fu 
scrisă şi pecetluită pe loc. 

Se făciu'ă degrabă toate cele cuvenite pentru 
plecare, iar Şarcan îşi luă rămas bun de la tatăl 
şi de la mama sa, şi de la vizirul Dandan. Şi după 
ce primi închinarea emirilor, a vizirilor şi-a tu tu-
ror cîrmuitorilor împărăţiei, porni în fruntea oşte-
nilor lui şi nu mai poposi pînă ce nu ajunse la 
Damasc. Locuitorii îl primiră în zarvă de tilinci 
şi de ţimbale, de trîmbiţe şi de trompete, cu tot 
oraşul împodobit şi luminat în cinstea lui. Şi toţi 
îi ieşiră în întîmpinare cu mare alai, rînduiţi în 
două şiruri, unii de-a dreapta, alţii de-a stingă. 

Ci regele Omar Al-Neman, după plecarea lui 
Şarcan, primi la el pe învăţaţii însărcinaţi cu creş-
terea copilei Nozhatu şi a fratelui ei Daul-Macan. 
Şi învăţaţii grăiră astfel regelui : 

•— Măria-ta, am venit să-ţi dăm de veste că 
odraslele măriei-tale au isprăvit tot ce-aveau de 
învăţat şi sînt stăpîni acum pe toate tainele în ţe-
lepciunii şi ale cuvîntului, cunosc toate artele şi 
toate bunele deprinderi. 

La această veste, regele Omar Al-Neman nu 
mai putu de mul ţumire şi de bucurie, şi-i dărui 
pe învăţaţi cu daruri bogate. Cercetă şi văzu că 
mai cu seamă fiul său Daul-Macan, acum de pais-
prezece ani, se făcuse tare chipeş şi voinic, şi era 
călăreţ fără pereche, plăcîndu-i cu deosebire să 
stea de vorbă eu învăţaţii, cu poeţii şi cu înţelep-
ţii pricepuţi în tainele legilor şi ale Coranului. 
Şi toţi locuitorii Bagdadului, fie bărbaţi, fie femei, 
îl iubeau şi-1 binecuvîntau. 

Ci veni şi-o zi cînd prin Bagdad trecură pele-
rinii ce se duceau de la Irak către Mecca, oraşul 
sfînt, ca să-şi împlinească datoriile hagialîcului, 
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şi apoi la Medina, ca să vadă mormîntul Profe-
tului — cu el fie mîngîierea şi tihna lui Allah ! 

Cînd văzu. sfîntul alai, Daul-Macan se aprinse 
de cucernicie, alergă la tatăl său şi-i spuse : 

— Vin la tine, tată, ca să-mi dai îngăduinţă să 
plec în sfîntul hagialîc. 

Ci regele Omar Al-Ncman încercă să-1 abată 
de la asemenea gînd, nu-i îngădui să plece şi-i 
zise : 

—- Eşti prea tînăr, copilul meu ! Dar anul viitor, 
dacă vrea Allah, am să plec şi eu în hagialîc şi, 
negreşit, te voi lua cu mine. 

Daul-Macan, căruia anul viitor i se părea tare1 

departe, alergă la sora lui geamănă, Nozhatu, şi-i 
spuse : 

— O, Nozhatu, mor de dorinţa de a pleca în ha-
gialîc şi de-a vedea mormîntul Profetului — cu 
el fie mîngîierea şi tihna ! I-am cerut îngăduinţă 
tatălui nostru, clar nu mi-a dat-o. Acum mă gîn-
desc să iau ceva bani cu mine şi să plec pe ascuns, 
fără să-1 înştiinţez pe tata ! 

Nozhatu, plină şi ea de înflăcărare, grăi : 
— Allah cu tine, frate ! Ia-mă şi pe mine, vreau 

ş i eu să văd mormîntul Profetului — cu el fie mîn-
gîierea şi tihna ! 

El îi răspunse : 
— Bine ! La căderea nopţii, să vii la mine ! Ci 

ai grijă să nu vorbeşti cu nimeni nimic despre 
asta. 

La miezul nopţii, Nozhatu se sculă, se îmbrăcă 
în hainele bărbăteşti date de Daul-Macan, care 
era de potriva ei, luă bani de drum şi plecă de-a 
dreptul spre poarta palatului, unde îl găsi pe Daul-
Macan aşteptînd-o cu două cămile. Daul-Macan 
o ajută pe soră-sa să încalece pe una dintre cămile, 
iar el încalecă pe cealaltă. Animalele porniră şi, 
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ocrotiţi de întunericul nopţii, cei doi ajunseră între 
pelerini şi se strecurară în rîndurile lor, fără ca 
să-i fi băgat cineva în seamă. Şi-aşa, duşi de cara-
vana de la Irak, apucară calea spre Mecca, ieşind 
din Bagdad. 

Allah le purtă de grijă şi-ajunseră cu pace la 
sfînta Mecca. Aici, Daul-Macan şi Nozhatu nu mai 
puteau de bucurie cînd s-au văzut pe muntele 
Arafat şi şi-au îndeplinit, după datine, îndatori-
rile cele sfinte. Iar cînd au făcut înconjurul Kaabei, 
şi-au simţit sufletele pline de-o mare fericire. 

Dar nu s-au mul ţumit numai cu Mecca, ci s-au 
dus, minaşi de evlavie, pînă la Medina, ca să se 
închine la mormîntul Profetului — cu el fie mîn-
gîierea şi t ihna ! 

Atunci, cum hagiii tocmai se pregăteau să se 
întoarcă în ţara lor, Daul-Macan îi grăi surioarei 
Nozhatu : 

— O, surioară, tare aş vrea să văd şi sfînta ce-
tate a lui Abraham, cel ocrotit de Allah, cetatea 
pe care iudeii şi creştinii o numesc Ierusalim ! 

Nozhatu îi răspunse : 
•— Şi eu aş vrea. 
Deci, după ce se înţeleseră aşa între ei, se ali-

piră pe lîngă o caravană şi plecară spre sfînta ce-
tate a lui Abraham. 

După o călătorie tare grea ajunseră la Ierusalim ; 
dar pe drum, Daul-Macan şi Nozhatu se îmbolnă-
viră de friguri. Nozhatu se lecui în cîteva zile, 
Daul-Macan rămase însă suferind, şi boala i se 
tot înrăutăţea. La Ierusalim, închiriară la un han 
o cămăruţă , şi Daul-Macan, în prada bolii, se întinse 
într-un colţ. Şi boala se înrăutăţi aşa de tare, încît 
băiatul îşi pierdu cunoştinţa şi începu să aiureze. 
Nozhatu nu-1 părăsea nici o clipită, îi purta de 
grijă şi era tare necăjită şi amărîtă că se aflau 
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singuri într-o ţară străină, fără nimeni care să-i 
mîngîie şi să-i ajute. 

Şi cum zăcea de îndelungă vreme, Nozhatu 
isprăvi şi cei mai do pe urmă bănuţi . Atunci se 
rugă de băiatul care-i slujea pe călătorii adăpos-
tiţi la han să se ducă la piaţă cu o haină de-a ei 
s-o vîndă. Băiatul o vîndu, îi aduse banii, iar Noz-
hatu urmă tot aşa, vînzînd în fiecare zi d t e ceva, 
pentru a-şi îngriji fratele, pînă ce nu mai avu de 
vînzare nimic. Şi nu mai avea decît hainele de pe 
ea şi nişte zdrenţe pe care se culcau ea şi fratele 
ei. Atunci, sărmana Nozhatu începu să plîngă în. 
tăcere. 

Ci chiar în seara aceea, prin voinţa lui Allah, 
Daul-Macan îşi veni în fire, se simţi mai întremat 
oleacă şi, întorcîndu-se spre sora sa, spuse : 

— O, Nozhatu, simt că mi se întorc puterile şi 
aş avea poftă să mănînc o frigăruie de carne 
de miel. 

Nozhatu îi răspunse : 
— Pe Allah, cum să fac, frate, să-ţi cumpăr 

carne ? Nu-mi vine să mă duc să cer de pomană 
pe drumuri. Dar fii liniştit, de mîine am să intru 
slujnică la vreun om bogat, ca să pot căpăta cele 
de trebuinţă . Numai de-un lucru îmi pare rău. : 
că va trebui să te las singur peste zi. Dar ce să 
facem ? Nu este putere şi tărie decît întru Allah 
preaînaltul, şi numai el ne poate ajuta să ne întoar-
cem în ţara noastră ! 

Şi Nozhatu izbucni în hohote de plîns. 
A doua zi, se sculă de cu zori, îşi puse pe cap o 

bucată veche de sac din păr de cămilă, pe care le-o 
dăruise vecinul lor de la han, un cămilar cu inimă 
bună, îşi sărută fratele şi-1 îmbrăţişa plîngînd, 
apoi ieşi din han, neştiind nici ea încotro să 
apuce. 
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Daul-Macan aşteptă ziua întreagă întoarcerea 
sorei sale, dar veni noaptea şi Nozhahi nu se în-
toarse. O aşteptă întreaga noapte, fără să închidă 
ochii, şi Nezhatu tot nu veni. Şi la fel fu şi a doua 
zi, şi în noaptea urmă toare. Pe Daul-Macan îl cu-
prinse îngrijorarea pentru soră-sa şi inima i se 
înfiora de teamă. Pe lingă acestea, de două zile 
nu mîncase nimic. Se tîrî anevoie pînă la uşa cămă-
ruţei şi încercă să-1 strige pe băiatul de 3a han 
care, într-un (.ir/iu, îl auzi. Daul-Macan îl rugă 
să-1 ajute să meargă pînă în. suk. Băiatul îl luă 
pe umeri şi-] duse la piaţă, îl puse dinaintea unei 
prăvălii, închise la ceasul acela, şi plecă. 

Trecătorii şi negustorii clin suk se strînseră în 
jurul lui, văzîndu-1 atît de slab şi de sfîrşit, şi înce-
pură să-1 căineze şi să-i jeluiască. Daul-Macan, 
neavînd putere să vorbească, le făcea semne că-i 
e foame, iar negustorii puseră mînă ele la mînă 
şi-i cumpărară de mîncare. Şi cum se strînseseră 
treizeci de drahme, se sfătuiră ce era mai bine de 
făcut pentru bolnav. Un om cumsecade din piaţă
gră i : 

— Col mai bun lucru este să închirierii o cămilă 
pentru acest tînăr şi să-1 trimitem ia Damasc, la 
spitalul făcut clin dărnicia califului. Aici în stradă, 
lăsat aşa, fiecum, ar muri fără doar şi poate. 

Toată lumea fu de această părere, dar, pentru că 
se înnoptase, amînară treaba pe a doua zi. Alături 
de Daul-Macan, la înciemînă, îi puseră un ulcior 
cu apă şi merinde. 

Porţile sukului se închiseră, aşa că toţi plecară 
acasă, căinînd amara soartă a tînărului bolnav. 
Daul-Macan îşi petrecu noaptea toată fără să dea 
geană în geană, îngrijorat de soarta sorii sale Noz-
hatu. Abia putu să mănînce şi să bea oleacă, de 
slab şi de istovit ce era. 
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A doua zi, oamenii aceia de treabă din piaţa 
Ierusalimului închinară o cămilă şi-i spuseră că-
milarului : 

— O, cămilare, suie bolnavul acesta pe cămilă 
şi c!u-l la spitalul din Damasc, să se vindece. 

Cămilarul le răspunse : 
— Jur pe capul meu că aşa voi face ! 
Ci în sinea lui, ticălosul îşi spuse : „Ce să mai 

duc de la Ierusalim la Damasc un om care trage 
să moară ?" 

Aduse apoi cămila, o îndemnă să se lase în ge-
nunchi, urcă pe bolnav deasupra şi, binecuvântat 
de toţi cei ce se aflau în piaţă, smuci de căpăstru, 
îndemnând vita să se ridice, şi porni la drum. Dar 
după ce străbă tu câteva uliţi, se opri şi, cum toc-
mai ajunsese înaintea uşii unui hamam, îl luă pe 
Daul-Macan, care leşinase, îl culcă pe grămada de 
lemne ce slujea la încălzirea băii, şi plecă degrabă. 

în zori, cînd slujitorul de la hamam veni să 
aprindă focul la cazane, găsi dinaintea porţii t ru-
pul tânărului întins pe jos, părînd fără de viaţă, 
si-şi spuse în sine : „Cine-o fi azvîrlit aici hoitul 
ăsta, în loc să-1 îngroape ?" Şi cînd tocmai se pre-
gătea să dea la o parte leşul din faţa porţii, Daul-
Macan făcu o mişcare. Atunci hamamgiul strigă : 

— Nu e mort, pesemne e vreun băutor de ha-
şiş, care-a căzut as-noapte pe grămada asta de 
lemne. Hei, măi beţivule ! băutorule de haşiş ! 

Şi vru să se aplece şi să-i strige toate astea in 
obraz. Atunci văzu că era un tinerel căruia nici 
nu-i mijise barba şi al cărui chip, tai^e frumos, 
vădea o obîrsie aleasă, măcar că ară ta aşa de slab 
şi topit de boală. Şi slujitorul oftă cuprins de milă : 

— Nu este tărie şi putere decît întru Allah ! Am 
judecat aspru un biet copil, străin şi bolnav, pe 
cînd Profetul — cu el fie mîngîierea şi t ihna ! 
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ne-a sfătuit să ne păzim a judeca pripit şi să 
fim miloşi şi primitori cu străinii, mai ales cînd 
sînt bolnavi. 

Şi fără să mai şovăie o clipă, slujitorul îl luă 
pe umeri, se reîntoarse în casă, intră la soţia lui 
şi i-1 dădu în. seamă ca să-1 îngrijească. Aceasta 
întinse pe jos un covor, puse o pernă nouă şi cu-
rată şi-1 culcă cu grijă pe oaspetele bolnav. Alergă 
apoi să aprindă focul la bucătărie, încălzi apă şi 
se întoarse să-i spele mîinile, picioarele şi obrajii. 
Iar slujitorul alergă la piaţă şi cumpără apă de 
trandafiri şi zahăr, se întoarse repede acasă, îl 
stropi cu apă de trandafiri şi-i dădu să bea sor-
bet cu zahăr şi cu apă de trandafiri. Pe urmă scoase 
dintr-o ladă o cămaşă curată şi înmiresmată cu 
flori de iasomie şi-1 îmbrăcă pe tînăr. 

Abia isprăviră ei aceste îngrijiri, că Daul-Macan 
simţi o răcoare în tot trupul, o înviorare ca o plă-
cută adiere de vînt. 

Cînd povestirea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind ţi tăcu, sfioasă. 

Cînd se lăsă a cincizeci şi patra noapte 

Eiwurmă : 

O, preafericitule rege, Daul-Macan simţi o ră -
coare în. tot trupul, o înviorare ca o plăcută adiere 
de vînt şi putu să-şi ridice încetişor capul şi să 
se sprijine în perne. Cînd îl văzu aşa, hamamgiul 
se bucură din toată inima şi strigă : 

— Slavă lui Allah şi mulţumire pentru însănă-
toşirea băiatului acestuia întru care m-a învred-
nicit ! 
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Şi t imp de alte trei zile, hamamgiul se rugă n e -
contenit pentru însănătoşirea tînărului pe care-I 
îmbia tot, cu sorbeturi răcoritoare şi cu zeamă de 
trandafiri şi—1 îngrijea ca un părinte. încetul cu 
încetul puterile se întoarseră în t rupul tînărului şi 
el putu să-şi deschidă ochii şi să răsufle în voie. 
Şi in clipa cînd băiatul se simţea mai bine, intră 
hamamgiul, îl văzu înviorat la faţă şi-1 întrebă ; 

— Cum îţi mai e, fiule ? 
Daul-Macan răspunse : 
— Mă simt mai bine şi sănătos ! 
Atunci hamamgiul mul ţumi lui Allah, alergă 

în suk şi cumpără zece pui de găină, cei mai fru-
moşi pe care-i găsi, se întoarse acasă şi-i dădu 
iK<veste-si grăindu-i :-

— Nevastă, ţi-am adus zece pui, să tai în fie-
care zi cîto doi, unul dimineaţa şi altul seara, şi 
să i-i găteşti. 

Nevasta slujitorului tăie pe dată un pui, îl găti 
şi-i aduse tînărului să mănînce supă şi rasol. După 
ce mîncă, îi turnă apă caldă ca să se spele pe mîini, 
apoi îl acoperi ca să nu-i fie frig şi-1 lăsă să se 
odihnească, sprijinit în perne. Şi ei dormi aşa pînă 
tîrziu după amiază, cînd soţia hamamgiului îi mai 
găti un pui, i-1 aduse tăiat în bucăţi mărunte şi-1 
îndemnă : 

—- Mănîncă, băiete, şi fă-te sănătos ! 
Pe cînd Daul-Macan mînea, hamamgiul se în-

toarse de la hamam şi văzu că nevastă-sa făcea 
întocmai cum îi spusese el. Se aşeză la capul tî-
nărului şi-1 întrebă : 

— Cum te mai simţi, băiete ? 
El îi răspunse : 
—- Slavă lui Allah, sănătos şi in putere. Să te 

răsplătească Allah pentru toate binefacerile tale. 
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Slujitorul se bucură din suflet de aceste vorbe. 
Se duse în piaţă, cumpără iarăşi sirop de violete 
şi suc de trandafiri şi-i dădu să bea. 

Ci slujitorul nu cîştiga la hamam decît cinci 
drahme pe zi şi numai pentru Daul-Macan chel-
tuia două — ca să-i cumpere pui, zahăr, suc de 
trandafiri şi sirop de violete. Şi tot aşa cheltui 
t imp de o lună, pînă cînd Daul-Macan se înzdră-
voni bine şi scăpă de boală. Tare mult se mai bu-
curară cei doi văzîndu-1 vindecat cu totul, iar ha-
mamgiul î i spuse- : 

—' .Fiule, nu vrei să mergi acum cu mine la ha-
mam, să taci o baie, că ţi-o prinde bine după atîta 
vreme. 

Daul-Macan răspunse : 
— Merg, de bună seamă ! 
Slujitorul alergă numaidecît la tîrg, luă cu chi-

rie un măgar, se întoarse acasă, îl urcă pe Daul-
Macan pe măgar şi-1 duse pînă la hamam, spri-
jinindu-J. mereu cu multă grijă şi cu gingăşie. Pînă 
ce tînărul se dezbrăcă în hamam, slujitorul trase 
o raită prin suk, cumpără cele de trebuin ţă pen-
tru baie, se întoarse şi-i spuse : 

— în. numele lui Allah, să începem ! 
Şi se porni să frămînte trupul lui Daul-Macan, 

începînd cu picioarele. Pe cînd îl spăla aşa, masa-
giul hamamului intră şi rămase nedumerit vă-
zîndu-1 pe hamamgiu îndeplinind treburi care nu 
erau ale lui. îşi ceru iertare că nu se aflase în 
odaia de baie, dar preabunul hamamgiu îi spuse : 

— Prietene, eu sînt bucuros că pot să te ajut 
făcînd o treabă in locul tău şi slujindu-1 totodată 
şi pe acest tînăr care-i oaspe în casa mea. 

Atunci masagiul chemă bărbierul şi frizerul, iar 
aceştia se şi apucară să-1 radă şi să-1 tundă pe 
Daul-Macan, după care îl spălară din. nou cu multă 
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apă. Fochistul îl urcă apoi pe o bancă, îi dădu o 
cămaşă subţire şi o haină de-a lui, îi înfăşură 
fruntea cu un turban alb, îi strînsc mijlociii cu 
un brîu vărgat de lînă, şi-1 aduse acasă, călare 
pe măgar. 

Acolo nevasta slujitorului îi aştepta cu toate 
pregătirile gata : spălase casa, scuturase şi patu-
rile, şi preşurile, şi pernele. Hamamgiul îl îndemnă 
pe Daul-Macan să se culce în tihnă şi-i dădu sor-
bet cu zahăr şi cu suc de trandafiri. îi aduse apoi 
de mîncare un pui, pe care i-1 dumică mărun ţel 
cu mîna lui, şi-1 puse să soarbă şi supă, pînă-l 
văzu bine sătul. Iar Daul-Macan mul ţumi lui 
Allah pentru însănătoşire şi-i grăi slujitorului : 

— Oh, cît trebuie să-ţi mulţumesc pentru tot ce 
ai făcut pentru mine ! 

Ci slujitorul îi răspunse : 
— Lasă fiule ! Dacă-mi îngădui să te întreb ceva, 

spune-mi de unde vii şi ce nume porţi. După chipul 
pe care-1 ai şi din purtările tale, eu mă dau cu 
gîndul că trebuie să fii fecior de neam mare şi 
de soi ales. 

Daul-Macan răspunse : 
— Mai întîi să-mi arăţi cum şi unde m-ai gă-

sit, apoi am să-ţi povestesc şi eu întîmplările mele. 
Atunci slujitorul hamamului îi povesti lui Daul-

Macan : 
— Păi eu te-am găsit zăcînd pe grămada de 

lemne de la poarta hamamului, într-o dimineaţă 
cînd mă duceam la slujba mea. Habar n-am cine 
te-o fi aruncat acolo ; şi te-am adus acasă la mine, 
numa-aşa, pentru milosîrdia lui Allah. 

Daul-Macan strigă : 
—• Mărire celui ce dă viaţă pînă şi osemintelor 

fără de suflare ! Şi tu, taică, să ştii că nu te-ai 
milit de un nerecunoscător. Trag nădejde că nu 

78 



peste mult timp am să-ţi dovedesc mul ţumirea 
mea. Ci ia spune-mi, mă rog dumitale, în ce ţară 
mă af 1 u ? 

Slujitorul îi răspunse : 
— Eşti în sfînta cetate a Ierusalimului. 
Atunci Daul-Maean se gîndi cu amărăciune la 

despărţirea de sora lui, Nozhatu. Şi nu se putu 
opri de-a plînge şi a-i povesti hamamgiului toate 
cîte pătimise, dar fără a-şi da în vileag obîrşia 
şi neamul. Apoi rosti aceste stihuri : 

Pe umeri duc o mult prea grea povară. 
Şi nu mai pot s-o duc, şi mă sfirşesc. 
Mă rog de cea pe care, chin şi pară, 
O port în piept şi căreia-i slujesc, 
Mă rog cu glasul stins : „Stăpînă, tu, 
Aşteaptă-o clipă doar, nu da plecarea !!! 

Ci ea-mi răspunde ; „Să aştept ? Vai, nu ! 
Eu nu cunosc ce-nseamnă aşteptarea." 

Alunei slujitorul grăi : 
— Nu mai plînge, copile ! Dimpotrivă, mul ţu-

meşte-i lui Allah că ai scăpat şi te-ai însănătoşit. 
Daul-Macan îl întrebă : 
— Oare-i departe mult cetatea Damascului ? 
Slujitorul răspunse : 
— Păi de-aici şi pînă la Damasc, să tot fie vreo 

şase zile de mers. 
Daul-Macan adause : 
— Tare aş vrea să merg acolo ! 
Dar slujitorul îi spuse : 
— O, tinere doamne, cum să te las să pleci sin-

gur la Damasc, pe tine, un copilandru ? Ţi-ai pri-
mejdui viaţa. Dacă stărui să te duci, am să te 
însoţesc, şi-am s-o iau şi pe femeia mea cu noi. 
Aşa, ne-om duce să t ră im împreună la Damasc, 
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în ţara Şam, cea plină de izvoare şi de pometuri 
proslăvite de toţi călătorii. 

Şi întorcîndu-se spre nevastă-sa, hamamgiul în-
trebă : 

— Fiică a unchiului meu, vrei să morgi cu noi 
în preastrălucita cetate a Damascului, în ţara Şam, 
sau mai degrabă socoti să rămîi aici şi .să aştepţi 
întoarcerea mea ? Căci musai trebuie să-I înso-
ţesc pe oaspele meu pînă acolo. In numele lui 
Allah, mi-e peste poate să mă despart de el şi 
să-1 las, cum vezi şi tu, atît de tînăr, să bată sin-
gur cărări necunoscute, către o cetate cu nişte lo-
cuitori, după cum se spune, aşa de tare porniţi 
spre desfrîu şi năravuri rele. 

Nevasta hamamgiului grăi pe dată : 
— De bună seamă că merg cu voi. 
Hamamgiul fu mul ţumit şi grăi : 
— Mărire lui Allah, col care aduce înţelegere 

între oameni, o, fiică a unchiului meu ! 
Şi numaideeît strînse totul de prin casă —• pa-

turile, pernele, cratiţele, cazanelc, piuliţa, tăvile, 
saltelele — plecă în suk cu ele, unde le vîndu 
la mezat, pe cincizeci de drahme, din care făcu 
rost de un catîr trebuincios călătoriei... 

Cînd povestirea ajunse aici, Şohcrozada văzu zorii 
mijind şi tăcu, sfioasă. 

Ci înir-a cincizeci si ducea noapte 

Ea urmă : 

O, preafericitule rege, aşadar, hamamgiul a fă-
cut rost de un măgar, 1-a încălecat pe Daul-Macan 
deasupra, şi-au părăsit oraşul sfînt, luînd drumul 
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Damascului — Daul-Macan călare, iar hamamgiul 
şi nevasta pe .jos, după el. 

Şi călătoriră aşa. fără oprire, pînă ce ajunseră 
acolo. Cum era pe la căderea nopţii, traseră la un 
han ; iar hamamgiul alergă la piaţă ca să cumpere 
pentru tustrei de mîncare şi băutură . 

Şe/ură aşa la han vreo cinci zile, cînd nevasta 
hamamgiului, sfîrşită de truda drumului, se îm-
bolnăvi şi, după o fierbinţeală grea, îşi dete su-
fletul, in mila şi îndurarea lui Allah. Pe Daul-
Macan moarlea ei îl întrista tare mult, căci se de-
prinsese cu femeia aceasta miloasă care-l slujise 
cu dragoste şi credinţă. 

Cu sufletul plin de jale, se întoarse spre bietul 
slujitor, cufundat într-o neagră durere, şi-i grăi : 

— Taică, alină-ţi jalea, căci tuturor ni-i dat să 
batem la aceeaşi poartă. 

Slujitorul, privindu-1 pe Daul-Macan, îi spuse : 
— Allah să te răsplătească pentru mila ta, co-

pile ! Poate că-ntr-o zi s-o-ndura să pună capăt su-
ferinţelor noastre şi să ne izbăvească de mîhnire. 
Şi scris e că de nici un folos nu pot fi suspinele 
noastre. Să ne ridicăm, dară, şi să ne prcumblăm 
oleacă prin cetatea Damascului pe care încă n-am 
•avut vreme s-o vedem. Tare aş vr'ea să te ştiu 
răsuflînd în voie şi cu sufletul liniştit. 

Daul-Macan răspunse : 
•— Voia ta mi-e poruncă. 
Atunci, slujitorul se ridică, îl luă pe Daul-Ma-

ean de mînă şi plecară. Străbă tură cu pas domol 
pieţele şi străzile, pînă ce ajunseră la o clădire 
mare, unde se aflau grajdurile valiului Damascu-
lui. La poartă văzură o mulţime de cai şi catîri, 
precum şi mai multe cămile stînd în genunchi, 
în vreme ce cămilarii le încurcau cu tot felul de 
saltele, de perne, de lăzi şi poveri. în jurul lor ro-
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iau o grămadă de robi şi de slujitori, tineri şi bâ-
trîni, toţi strigînd şi făcînd o gură şi-o zarvă cum-
plită. 

Daul-Macan îşi spuse1 în sine : „Ai cui or fi 
robii, şi cămilele, şi lăzile astea ?" Pînă la urmă , 
îl întrebă apoi pe unul dintre slujitori, care-i răs-
punse : 

— E un dar al valiului din Damasc pentru re-
gele Omar Al-Neman. Afară de asta, mai e şi ha-
raciul cetăţii Damascului datorat regelui Omar 
Al-Neman. 

Lui Daul-Macan i se umplură ochii de lacrimi 
şi-şi spuse încetişor : 

Dacă prietenii, departe, 
Blesteamă greu tăcerea mea 
Şi rătăcirile-mi deşarte — 
Să le răspund, cum voi putea ? 

Dacă plecarea mea ucise 
Şi ghidul că m-avură drag, 
Şi dorurile-n lacrimi scrise — 
Ce pot eu, un sărman pribeag ? 

Tar dacă-ndur şi chin, şi jale, 
Eu, care totul am pierdut, 
Cum să mai aflu, oare, cale, 
Spre anii dusului trecut ? 

TăeYi o clipă, apoi alte stihuri începură să-i ră -
sune în minte : 

El îşi strînse cortul şi pieri în zare. 
Ochii-mi fug pe urmă-i, întru adorare. 

A. plecat iubitul ! Viaţa mea s-a dus ! 
Dorule, fii straja lui, şi stai supus. 
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Te vei mai întoarce, tu, odorul meu, 
Să te cert într-una, să-ţi zîmbesc mereu ? 

Cînd sfîrşi, Daul-Macan începu să plîngă. Ci bu-
nul hamamgiu îi grăi : 

— Copile, poartâ-te înţelept ! Am izbutit cu grea 
ca/nă să te facem sănătos, şi-acum vrei să te îm-
bolnăveşti iar, de plîngi aşa de amar ? Linişteş-
te-te, copile drag, nu mai plînge atîta, că tare 
mi-o teamă să nu ţi se întoarcă fierbinţelile. 

Daul-Macan însă nu putea să se potolească şi, 
tot plîngînd de dorul sorei sale Nozhatu şi al t a -
tălui său, rosti aceste versuri triste : 

Copile, petrece şi rîzi pe pămînt, 
Că, iată, pămîntul durează mereu, 
Ci viaţa se duce ca fulgul în vînt, 

Iubeşte, deci, viaţa, cu bine, cu greu, 
Şi adu-ţi aminte, copile al meu, 
Că moartea ne-adună pe rînd. 

Te bucură, dară, de fiece clipă ! 
O, vezi ? fericirea se duce uşor, 
Grăbită-i e foarte .bătaia de-anpă, 
Nimic nu ne lasă din spornicu-i zbor. 

Nimic nu ne lasă ! Din viaţa întreagă, 
Nu-i dat nimănuia, aici, să culeagă 
Alt bun — doar tristeţe şi zădărnicie. 
Deci, lumea şi viaţa, copile, să-ţi fie 

Ca hanul în care un biet călător 
Opreşte o clipă la dulce popas.' 
Deci fă ca pămîntul cu soare şi flori 
Să-ţi fie-adăpostul la care ai tras. 
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După ce isprăvi de spus şi aceste versuri, pe 
care hamamgiul le ascultă cu mare uimire şi se 
strădui să le înveţe, repetîndu-le de mai multe 
ori, DauJ-Macan rămase an timp pierdut în gîn-
duri. 

Pînă la urmă, hamamgiul, eu sfială, îi spuse : 
- - O, tînărul meu stăpîn, pesemne că te gîn-

deşti într-un.a tot la ţara şi Ia părinţii tăi ! 
Daul--Macan răspunse : 
- - Da, taică ! Simt că nu mai pot să rămîn aici 

nici o singură clipă ! Am să-mi iau rămas bun de 
Ia tine şi-am să mă lipesc şi eu pe lingă această 
caravană, să mă duc la Bagdad, oraşul meu ! 

Hamamgiul îi spuse : 
Merg şi eu cu tine ! Mi-e peste putin ţă să te 

las singur, ori să mă despart de tine şi, cum te-am 
luat sul) ocrotirea mea, n-am să mă opresc la ju-
mătatea drumului. 

DauJ-Macan îi grăi : 
- Allah să-ţi răsplătească bunătatea, cu bel-

şug de daruri alese ! 
Şi se bucură din suflet de tovărăşia Iiarnamgiului, 

care îl rugă pe Daul-Macan să încalece pe măgar 
şi-i grăi : 

- Tu o să mergi călare pe măgar cît vei vrea, 
iar eînd ai să te simţi trudit de umbletul călare, 
te dai jos şi-ţi mai dezmorţeşti picioarele. 

Daul-Macan îi mul ţumi călduros şi-i spuse : 
- în adevăr, ceea ce faci tu pentru mine n-ar 

face nici un frate ! 
Pe urmă, aşteptară apusul, soarelui şi răcoarea 

nopţii, ca să pornească la drum împreună eu cara-
vana, să lase Damascul şi să ia drumul Bagdadu-
lui. 
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Estimp, sora lui Daul-Macan, tînăra Nozhatu, 
după ce ieşise din han, la Ierusalim, ca să se ducă 
să caute un loc de slujnică la vreun bogătan din ce-
ta te şi să poată astfel eîştiga ceva bani pentru 
a-şi îngriji fratele şi pentru a-i cumpăra frigării-
ilc de miel pe cai'e le dorea, îşi acoperise capul 
cu pînză veche de sac. din păr de cămilă şi por-
nise să străbată străzile la întîmplare, fără să ştie 
încotro să meargă. Se zbuciuma în mintea şi în 
inima ei din pricina bolii fratelui şi din pricină 
că se aflau departe de părinţii şi de ţara lor. Şi-şi 
ridică gîndul către cel prcaînd urător şi-i veniră 
pe buze aceste stihuri : 

în jurul bietului meu suflet 
De pretutindenea se-adună 
Vîlvori de negură nebună.1®' 
Un crîncen foc se-aprinde-n mine, 
Mă mistuie şi mă topeşte. 
Iar doru-mi negru zugrăveşte 
Pe chip icoana suferinţa 
Şi a nefericirii mele — 
Cu toate chinurile-i grele. 

A despărţirii suferinţă
Prin sufletu-mi îşi taie vad. 
De-a amintirilor căinţă 
Ca-ntr-un abis de bezne cad. 
Nesomnu-i singurul tovarăş 
Mîhnirii mele — noapte, zi. 
Şi lacrima doar, iar şi iarăşi, 
Mi-e dată spre a mă hrăni. 

Cum să pot eu, pe mai departe, 
Să-mi tăinui deznădejdea grea, 
Cînd nu ştiu taina blîndei arte 
De-a te preface a uita, 
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Cînd toată inima mea arde 
Ca de-uii necontenit pojar 
în jocul tristei mele soarte 
Care mă-ncearcă-n valuri mari ? 

O, noapte, spune-i tu în şoapte 
Cît sufăr şi cît mă frămînt, 
Şi că nu rn-ai văzut, o, noapte, 
Dormind la pieptul tău nicicînd. 

Pe cînd tînăra Nozhatu mergea în neştire de-a 
lungul uliţelor, întîlni o căpetenie beduină, îm-
preună cu alţi cinci tovarăşi de-ai săi, care, după 
ce o privi lung, se luă cu îndrăzneală pe urmele ei, 
şi, cînd ajunseră într-o ulicioară singuratică, se 
apropie de ea şi o întrebă : 

— Copilă, eşti liberă sau eşti roabă ? 
Nozhatu nu-i răspunse nimic şi rămase nemiş-

cată. 
Atunci el adăugă : 
•— Fetiţo, dacă te întreb despre un asemenea lu-

cru, te întreb pentru că şi eu am avut şase fete 
şi-am pierdut cinci dintre ele, rămînîndu-mi numai 
cea de-a şasea, care trăieşte acasă singură şi tristă . 
Şi-aş vrea să-i găsesc fetiţei mele o tovarăşă eu 
care să-şi petreacă timpul în chip mai plăcut. Tare 
m-aş bucura să fii liberă, să poţi să vii la mine 
acasă, să te fac fiica mea adoptivă şi să fii ca şi 
cum ai ţine de neamul meu. Lingă tine, ar uita 
şi fata mea de durerea care-o apasă de cînd i-au 
murit surorile. 

Cînd îl auzi aşa, Nozhatu rămase încurcată şi-
abia îngăimă : 

•— O, şeicule, sînt străină de-aceste locuri şi am 
un frate bolnav, cu care am venit din ţara Hedja-
zului. Aş primi bucuroasă să intru în casa ta şi 
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să ţin tovărăşie copilei tale, dar numai dacă se 
poate să fiu liberă în fiecare seară, să mă întorc 
lingă fratele meu. 

Atunci, beduinul îi.spuse : 
-— Negreşit, copilă ! N-ai să stai cu fata mea de-

cit ziua. Dacă vrei, îl aducem şi pe fratele tău la 
mine, ca să nu rămînă singur. 

Beduinul vorbi aşa de frumos, încît o hotărî pe 
tînăra Nozhatu să-1 însoţească. Ticălosul însă nu 
vroise decît s-o ademenească, pentru că, altminteri, 
n-avea nici copii, nici casă, nici nimic. 

Ajunseră, în curînd, toţi — şeicul, Nozhatu şi 
cei cinci beduini — într-un loc din afara oraşului, 
unde totul era pregătit pentru plecare : cămilele 
erau încărcate cu cele trebuincioase, iar burdufu-
rile fuseseră umplute cu apă. Căpetenia beduinilor 
încalecă pe cămilă, o aşeză repede pe Nozhatu în-
dără tul lui, dădu semnalul de plecare şi se aşter-
nură la drum în mare grabă . 

Atunci biata Nozhatu înţelese că beduinul o 
amăgise şi o răpise. Începu să bocească şi să plîngă 
amar după fratele părăsit fără de ajutor. Dar be-
duinul, fără să ia aminte la rugăminţile ei, merse 
toată noaptea pînă în zori, fără nici un popas, pînă 
ce ajunse în locuri unde să nu-i mai pese de ni-
mic,' departe de oameni, în inima pustiului. Acolo, 
cum Nozhatu plîngea într-una, beduinul opri cara-
vana, coborî de pe cămilă, dădu fata jos şi, răs-
tindu-se spre ea, răcni : 

•— Orăşeancă păcătoasă, cu inimă de iepure, ai 
de gînd să taci, ori vrei să te bat cu biciul pînă-ţi 
dai duhul ? 

Auzindu-1 aşa pe ticălosul de beduin, sufletul i 
se răzvră ti şi sărmana Nozhatu îşi dori moartea, 
ca să sfîrşească suferinţele şi strigă : 

87 



— O, căpetenie de tîlhari ai pustiei, blestem al 
pământului, făptură-a iadului, cum de-ndrăzncşti 
tu să-mi înşeli -astfel buna credinţă şi să-ţi t ră -
dezi legămînt'ul, călcînd în picioare făgăduielile 
pe care mi le-ai făcut ? Miselulc şi vicleanule, ce 
vrei să faci cu mine ? 

Tremurînd de mînie, beduinul se apropie de ea 
şi, cu biciul ridicat, îi strigă : 

— Orăşeancă păcătoasă, văd bine- eu ţii să simţi 
biciul pe spinare ! Să ştii că dacă nu încetezi pe 
dată cu văicărelile şi cu necuviinţele pe care limba 
ta obraznică îndrăzneşte să mi le arunce în faţă, 
am să-ţi apuc limba cu degetele, am să ţi-o tai 
şi-am să ţi-o-nfig între picioare ! J u r pe fesul meu ! 

Auzind groaznica ameninţare, biata fată, nedo-
prinsă cu vorbele urîte, începu să t remure de 
teamă, tăcu, şi, ascunzîndu-şi faţa sub văl, şopti 
printre suspine : 

Vai, cine ar putea s-alerge, oare., 
Pînă la casa-n care m-am născut, 
Să ducă veşti de lacrimile-amare ? 

Ah, cum să-nd,ur lung timp, cu glasul mut, 
Durerea grea şi blestemata stare 
în care soarta neagră m-a pierdut ! 

Au n-am trăit atîta desfătare 
Şi-atît alint, în scurtul meu trecut, 
Decît ca să mă-ngrop în disperare. ? 

Vai, cine ar putea s-alerge, oare, 
Pînă la casa-n care m-am născut, 
Să ducă veşti de lacrimile-amare ? 

Cînd Nozhatu isprăvi stihurile acestea jalnice, 
Beduinul, simţitor la poezie, se înduioşa, se apropie 
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de ea, îi şterse lacrimile şi-i dete o turtă de orz, 
spunîndu-i ; 

—• Altă data, eînd mă vezi mînios, să nu-mi mai 
întorci vorba. Mă întrebai ce-am de gînd cu tine ? 
lată l Află că n-am să te fac nici cadînă, nici roaba 
mea, <i am să te duc la Damasc, să te vînd unui 
tn.egu.stor bogat care să se poarte blînd ou tine şi 
să-ţi fericească zilele, cum, de altfel, ţi le-aş fi 
•fericit şi eu. 

Nozhatu răspunse : 
— Facă-se cum vrei tu î 
El o sui iar pe cămilă şi aşa luară calea Da--

masculin, Nozhatu stînd îndărătul beduinului. Şi 
cum o răzbise foamea, ronţăi o bucată din turta 
de orz pe care i-o clase tîlharul. 

Cind povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mţjinfl 
?jj tăcu, sfioasă, . 

Gi într-a cincizeci şi şasea noapte 

Ha urmă ş 

O, preaforicitulc rege, Nozhatu ronţăi o bucată 
din turta de orz pe care i-o clase tîlharul. 

Şi, nu peste mult, ajunseră la Damasc şi tra-
seră la hanul Sultani, pe-aproape de Bab El-Ma-
loc. 

Şi cum Nozhatu era mîhnită, galbenă de supă-
rare şi plîngoa într-una, beduinul se răsti la ea : 

— Dacă nu conteneşti cu boceala, o să te urî-
ioşti, o să-ţi pierzi din preţ şi n-o să te mai pot 
vinde decît vreunui iudeu pocit. Ia aminte la 
cs-ţi spun ! 
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Pe urmă , beduinul o încuie cu grijă în odaia 
lor de la han şi se grăbi să meargă la sukul ro-
bilor, ca să întîlnească negustorii de robi. Şi în-
•tîlnindu-i, le vorbi despre frumoasa răpită, spu-
nîndu-le : 

— Vreau să vînd o tînără roabă pe care am 
adus-o de la Ierusalim, dar fata are un frate bol-
nav, pe care-am fost silit să-1 las acolo, în grija 
unor rude de-ale mele. Aşa că cine vrea s-o cum-
pere, să ia seama să-i spună, pentru a o linişti, 
că fratele ei bolnav are- să fie îngrijit, la Ierusalim 
chiar în casa "aceluia care-o s-o cumpere. în felul 
acesta, am s-o dau mai ieftin. 

Atunci unul dintre negustori se ridică şl—1 în-
trebă : 

— Cîţi ani are roaba ? 
Beduinul răspunse : 
— E fată tînără de tot, fecioară încă, dar bună 

de măritat. E tare; deşteaptă şi gingaşă, frumoasă 
şi la trup şi la minte, şi cu multe alte însuşiri. 
Din nenorocire, de cînd i-i fratele bolnav, supă-
rarea a slăbit-o, a istovit-o şi-a făcut-o să-şi mai 
piardă din plinătatea trupească. Dar totul se poate 
drege cu oleacă de îngrijire şi cu străduinţa de-a 
o face să uite. 

Atunci negustorul îi grăi : 
— Merg cu tine să văd roaba, că prea mi-ai îm-

puiat capul cu însuşirile ei ; dar să ştii că, dacă 
n-o să-mi placă, nu facem tîrgul. Dacă este aşa 
cum spui tu, am s-o iau cu pre ţul la 'care ne vom 
înţelege. Banii însă nu ţi—i dau decît după ce am 
s-o vînd şi eu, căci îţi mărturisesc deschis : o iau 
pentru regele Omar Al-Neman, stăpînul Bagdadu-
lui şi al Korasanului, al cărui fiu, prinţul Şarcan, 
este cîrmuitorul Damascului. Am să mă duc la 
prinţul Şarcan, care mă cunoaşte, am să-i spun 
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despre ce e vorba, iar el îmi va da o scrisoare 
ca să pot ajunge la regele Omar Al-Neman, care, 
pătimaş cum e după fecioare frumoase, are să mi-o 
cumpere cu preţ bun. Şi-atunci am să-ţi plătesc 
şi ţie preţul la care ne-om înţelege. 

Beduinul răspunse : 
— Primesc învoiala. 
Plecară amîndoi spre hanul Sultani, unde se 

afla încuiată Nozhatu, şi beduinul o strigă cu 
porecla care socotise el că i se potriveşte unei 
roabe : 

— Ei, Nahia ! Nahia ! 
Auzindu-se strigată cu acest nume nou, săr-

mana fată începu să plîngă şi nu răspunse. Atunci 
beduinul îl lămuri pe negustorul de robi : 

—- E aci înăuntru. Du-te şi cerceteaz-o cu 
de-amănuntul, dar caută să n-o sperii şi vorbeşte-i 
prietenos, aşa cum obişnuiesc şi eu să fac. 

Negustorul intră în odaia în care era închisă 
Nozhatu, se apropie de ca şi-i spuse : 

->~ Pacea fie eu tine, copilă ! 
Nozhatu răspunse cu glas dulce ca zahărul şi 

cu cea mai desăvîrşită rostire în limba arabă : 
— Si cu tine fio pacea si binecuvîntarea lui 

Allah ! 
Negustorul fu cît se poate de încîntat. Se uită 

cu luare aminte la roaba care avea faţa acoperită 
cu un iaşmae gros şi-şi spuse în sine : „Pe Allah ! 
ce făptură gingaşă şi ce vorbire aleasă !" Nozhatu, 
la rîndu-i, se uită la negustor şi gîndi : „Acest 
bătrîn are chipul blajin şi pare vrednic de cin-
stire. De m-ar ajuta Allah să ajung roaba lui şi 
să scap de beduinul ăsta fioros. Să răspund deci 
cu înţelepciune, căci negustorul a venit aici anume 
ca să mă cerceteze " 
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Deci, eînd negustorul o întrebă : „Cum te simţi, 
copilă ?" ea privi cu sfiiciune în jos şi răspunse 
blînd : 

— O, preacinstite bătrîne, mă întrebi cum mă 
simt şi nu ştii că nici celui mai crunt dintre. 
duşmanii domniei tale nu i-ai dori să se simtă 
ca mine ! Ci fiecare muritor îşi poartă soarta le-
gată de gît. 

Auzindu-i răspunsul, negustorul rămase cu totul 
uluit de mirare şi-şi spuse : „Nu mai am nici o 
îndoială că, deşi nu i-am văzut încă chipul, voi 
căpăta pe fata asta tot ce vreau de la regele 
Omar Al-Ncman !" Se întoarse către beduin şi nu 
se putu opri să-i mărturisească : 

— Roaba e o minune ! Cît ceri pe ea ? 
Beduinul răspunse mînios : 
— Cum de-ndrăzneşti să spui că-i o minune, 

eînd e cea mai păcătoasă făptură de pe pămînt ? 
Acum are să-şi închipuie că e chiar minune şi 
n-o să mai am nici o putere asupra ei. P leacă ! 
N~o mai vînd ! 

Negustorul pricepu că beduinul era un ticălos 
şi o fiară fără de pereche, şi că nu va ajunge la 
nici un căpătîi cu el pe calea înţelepciunii. Aşa 
că o întoarse într-altfel şi încercă să treacă greul, 
spunîndu-i : 

— O, şeicule de beduini, o iau cu toate că este 
o lepădătură şi o cumpăr cu toate că are nespus 
de multe lipsuri ! 

Beduinul, mai liniştit, grăi : 
— Fie ! Cît îmi dai ? 
Negustorul răspunse : 
—• Zicala glăsuieşte : „Tatăl dă numele fiului". 

Cere, dar, cît crezi că preţuieşte. 
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Beduinul nu luă în seamă vorbele bă trînului şi 
se mînie iar : 

— Tu trebuie să spui cit dai ! 
Negustorul socoti în sine : „Beduinul asia c 

cumplit de încăpăţînat. Ce preţ să-i spun acum, 
cînd fata mi-a cîştigat inima cu dulceaţa graiului 
şi eu purtările ei ? Fe semne că ştie şi să scrie 
şi să citească. Fără îndoială că a fost binecuvân-
tată de însuşi Allah ! Şi cînd te gîncleşti eă be-
duinul habar n-are de adevăratul ei preţ !" 

- îţi dau două sute de dinari de aur, afară de 
arvuna ta şi de dările pentru vînzare, ce se cuvin 
vistieriei şi pe care ]e voi plăti tot eu. 

Beduinul strigă furios : 
— Oh, negustoriile, pleacă ! N-o mai vînd ! N-aş 

da pe două sute de dinari nici măcar prăpădita 
de bucată de sac cu care-şi acoperă capul ! Gata. 
n-o mai vînd ! O iau cu mine în pustiu, să-mi 
pască acolo cămilele şi să-mi rîşnească orzul ! 

Apoi se întoarse spre fată şi-i strigă : 
— Vino-ncoace, lepădăturo ! Gata, plecăm ! 
Dar pentru că negustorul nu se clintea clin loc, 

beduinul se apropie de el şi răcni : 
— Pe fesul meu, n-o mai vînd ! întoarce spa-

tele şi eară-te, dacă nu vrei s-auzi ce n-o să-ţi 
placă ! 

Negustorul gîndi : „Nu-ncape .nici o îndoială că 
beduinul ăsta, care se jură pe fesul lui, nu e în 
toate minţile. Am să-i dau ce-o pretinde, căci fata 
preţuieşte cit o comoară de nestemate. De-aş 
avea banii la mine, i-aş plăti pe loc fiarei ăsteia 
şi-aş isprăvi tîrgul b' Apoi cu glas domol îi spuse 
beduinului, ţinîndu-1 strîns de burnuză : 

— O, şeicule de beduini, rogu-te mai întîrzie 
oleacă ! Bag-samă că nu prea eşti dedat să vinzi 
şi să cumperi. Se cere multă răbdare şi iscusinţă 

93 



Ia socoteli de-astea. Liniştcşte-to, şi, crede-mă, am 
să-ţi dau cit. vrei. înainte de toate, trebuie să văd 
şi chipul fetei, aşa cum se obişnuieşte în ase-
menea trebuii . 

Beduinul răspunse : 
— Bine ! Priveşte-o cît îţi place şi, dacă vrei, 

pune-o să se şi dezbrace şi cerceteaz-o peste tot. 
Har negustorul ridică mîinile la cer strigînd : 
— Să mă ferească Allah s-o dezbrac ca pe 

roabe ! Nu vreau decît să-i văd faţa ! 

Cinci povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cincizeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

O, preafericitule rege, negustorul strigă : 
— Vreau numai să-i văd faţa ! 
Se apropie de Nozhatu, cerîndu-i iertare pentru 

îndrăzneală, se aşeză încurcat lîngă ea şi o. în-
trebă cu blîndcţe : 

— Cum te cheamă, stăpîna mea ? 
Suspinînd, ea răspunse : 
- Mă întrebi de numele pe care-1 port acum, 

sau de cel de altădată ? 
El se minună : 
— Ce, ai două nume, unul nou şi unul vechi ? 
Ea răspunse : 
— Da, bătrîne ! Numele meu cel vechi este 

Bucuria-Vieţii, iar cel nou Asuprirea-Vrernii. 
Auzind vorbele ei, rostite cu tristeţe amară , 

bătrînului negustor i se umeziră ochii. Şi nici 
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tînăra Nozhatu nu-şi putu stăpîni lacrimile şi 
rosti jalnic : 

Te port mereu în suflet, o, călător grăbit ! 
Spre care ţări străine cărarea-ţi ss-abătu, 
T.a ce fel de popoare departe-ai poposit, 
în tihna cărei case trăieşti acuma tu ? 

Din ce izvor bei, oare, hoinarule, acum ? 
Eu, cea care te plînge şi te aşteaptă, eu 
Cu florile-amintirii-mi hrănesc al vieţii scrum 
Şi beau fîntîni de lacrimi din ochii-mi trişti, 

mereu. 

în (jirulurile mele nimic nu e mai crud 
Decît al despărţirii prea îndelung amar. 
Pe lingă el, oricare alt chin e-un vis plăcut 
Şi l-aş purta cu zîmbet pe faţă, ca pe-un har. 

Dar beduinului i se păru că vorba lor prea ţi-
nuse mult, veni la Nozhatu cu biciul ridicat şi-i 
spuse : 

- - Ce tot pălăvrăgeşti aci ? Arată-ţi faţa şi să 
isprăvim odată ! 

Atunci Nozhatu privi spre negustor şi-i spuse 
deznădăjduită : 

— Preacinstitule bătrin, fie-ţi milă, scapă-mă 
din mîinile tîlharului acesta fără credinţă şi fără 
teamă de Allah ! Altminteri, chiar în noaptea asta 
am să-mi pun capăt zilelor. 

Negustorul se întoarse atunci spre beduin : 
— Şeicuie de beduini, fără îndoială că fata asta 

ţi-e ca o povară. Vinde-mi-o cu ce preţ vrei ! 
Beduinul răcni iar : 
— Iţi mai spun odată că tu trebuie să-mi spui 

cît dai, altfel o iau numaidecit şi-o duc să-mi 
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pască în pustie cămilele şi să rînească bălegarul 
vitelor. 

Atunci negustorul îi spuse : 
— Bine ! Fie ! Ca să încheiem tîrgul, îţi dau, 

auzi-mă bine, cincizeci de mii de dinari de aur. 
Ticălosul răspunse cu hotărî re : 
— N u ! Allah mi-o mar to r ! Cu-atît nu acopăr 

nici cc-am cheltuit ca s-o hrănesc şi să-i cumpăr 
turte de orz. Află, negustoriile, că am cheltuit, 
numai pentru turtele ei ele orz, nouăzeci de mii 
de dinari de aur. 

Negustorul, uluit de sminteala tîlharului, spuse : 
— O, beduinule, păi tu şi părinţii tăi şi toţi cei 

din tribul tău, în toată viaţa voastră, n-aţi mîn-
cat orz nici de-o sută de dinari. Ci hai să-ţi spun 
ultimul preţ şi cuvîntul meu cel din urmă şi, 
dacă nu primeşti, mă duc la craiul Şarcan, valiui 
Damascului, şi-i arăt viaţa ticăloasă la care-o 
supui pe tînăra roabă, pe care de bună seamă că 
ai răpit-o, hoţiile şi tîlharule ! 

Cinci îl auzi aşa, beduinul răspunse : 
— Bine ! Spune cît dai. 
Negustorul grăi : 
'— O sută de mii de dinari. 
Beduinul răspunse : 
— îţi las roaba la acest preţ, căci sînt nevoit 

să mă duc la piaţă să cumpăr sare. 
Negustorul zîmbi şi îl pofti la el acasă pe 

beduin împreună cu tînăra roabă ; acolo-i plăti 
toată suma la care se învoiseră, dinar cu dinar, 
înaintea zarafului legiuit al sukului. 

Pe urmă, beduinul încalecă pe cămilă şi luă 
calea Ierusalimului, spunîndu-şi : „Dacă pe fată 
am căpătat o sută de mii de dinari, pe frate-său 
am să capăt cel puţin tot atît. Mă duc să-1 caut." 
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Aşa că, ajunghiei la Ierusalim, începu să-î caute 
pe Daul-Macan prin toate hanurile. Dar cum 
Daul-Macan plecase cu slujitorul de la hamam, 
hulpavul beduin nu-1 mai găsi. 

Estimp, tânăra Nozhatu... 

Cînd povestea ajunse aici. Şehorezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, lăcu. 

Ci îtitr-a cincizeci şi opta noapte 

Ea urină : 

Estimp, iată că t înăra Nohzatu ajunse acasă la 
bă tr înul negustor, care îi dete cele mai frumoase 
şi mai sctumpe haine pe care le avea, pe urmă 
•so duse cu ea în suk, la giuvaergii şi la argintari, 
şi-o puse să-şi aleagă giuvaerurile si podoabele 
cîte i-or piăcea, ie înfăşură într-un fişiu de atlaz, 
isc întoarseră acasă şi-atunci negustorul de roabe, 
dăruindu-i tinerei Nozhatu toate cîte cumpărase, 
grăi : 

— Nu-ţi cer, drept recunoştinţă, decît să nu uiţi 
a-i spune prinţului Şarcan, cînd am să te duc la 
palatul lui, preţul întocmai cu care te-am cum-
părat, pentru ea el, la rîndul lui, să-1 pomenească 
în scrisoarea pe care am să i-o cer ca să mă duc 
cu ea la regele Omar Al-Neman la Bagdad. 
Şi-aş mai vrea ca prinţul Şarean să-mi dea un 
răvaş de drum şi un "înscris să nu mai plătesc 
nici o vamă pentru mărfurile pe care am de gînd 
să Ie iau eu mine, ca să le vînd la Bagdad. 

Cînd îl auzi ce spune, Nozhatu suspină şi ochii 
i se umplură de lacrimi. 
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Negustorul o întrebă : 
— Pentru ce, copilă, ori de cîte ori auzi nu-

mele cetăţii Bagdadului, suspini şi ţi se umplu 
ochii de lacrimi ? Ai acolo pe cineva drag, au vreo 
rudă, au vreun negustor ? Spune fără de sfială, 
căci cunosc pe toţi negustorii şi pe mulţi alţii de 
la Bagdad. 

Nozhatu răspunse : 
- Ju r pe Allah că nu cunosc pe nimeni alt-

cineva acolo, decit pe regele Omar Al-Neman, 
stăpînul Bagdadului. 

Cînd negustorul din Damasc auzi acest lucru 
cu totul neobişnuit, oftă de fericire şi ele mul-
ţumire, şi-şi spuse în sine : „M-am procopsit !" 

Apoi o întrebă pe tînără : 
-— l-ai mai fost dusă spre vînzare vreodată de 

vreun negustor de roabe ? 
Ea răspunse: 
— Nu, dar am fost crescută în palatul lui, îm-

preună cu fiică-sa. Şi el mă îndrăgise, şi orice 
dorinţă a mea era sfîntă pentru el. Aşa că, dacă
vrei să capeţi un hatîr de la el, spune-mi numai, 
adu-mi un kalam şi hîrtie, şi-am să scriu un 
răvaş pe care să-1 pui în mîna regelui Omar 
Al-Neman şi să-i spui : „Măria-ta, preasupusa-ţi 
roabă Nozhatu a îndurat bătaia soartei şi-a vre-
murilor, şi multe suferinţe, zi şi noapte ; a fost 
vîndută ca roabă şi a schimbat mulţi stăpîni şi 
oase ; şi-acuma se află chiar în casa celui ce 
ocîrmuieşte cetatea Damascului. Şi-ţi trimite prin 
mine închinarea ei şi urări de pace." 

Auzind asemenea vorbe uluitoare, dar pline de 
înţeles, negustorul nu mai ştia ce să facă de 
bucurie şi de uimire ; iar inima i se umplu de 
şi mai multă dragoste pentru Nozhatu, pe care o 
întrebă cu tot respectul cuvenit : 
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— Copilă minunată , pesemne că ai fost răpită 
din palat şi vîndută ? Negreşit că eşti pricepută 
şi-n ar ta poeziei şi în citirea Coranului ? 

Nozhatu răspunse : 
— Aşa e, preacinstite şeic. Cunosc Coranul şi 

învăţăturile înţelepciunii ; pe lingă acestea, mai 
cunosc şi ştiinţele doftoriceşti, tainele alchimiei, 
scrierile lui Hipocrate, ca şi pe cele ale înţelep-
tului Galien, la care eu însămi. am adăugat în-
semnări ; am citit cărţile de filozofie şi de logică ; 
ştiu însuşirile tuturor buruienilor şi lămuririle 
date de Ibn-Bitar ; am studiat cu învăţaţii Ca-
nonul lui Ibn-Sina ; am cercetat simbolurile tai-
nice şi le-am dezlegat înţelesurile ; ştiu să măsor 
toate figurile din geometrie ; cunosc legile arhi-
tecturii ; am învăţat cu de-amănuntul igiena şi 
Saflatele, precum şi sintaxa, gramatica şi istoria 
vorbirii ; şi-am stat laolaltă cu învăţaţi de toate 
felurile ; şi-am scris şi eu multe cărţi despre 
legile şi despre arta vorbirii, despre aritmetică şi 
despre silogismul pur ; cunosc ştiinţele sufletului 
şi pe cele divine ; şi n-am uitat nimic din toate 
cîte le-am învăţat. Şi-acum, dacă vrei, dă-mi 
hîrtia şi kalamul, să-ţi scriu răvaşul. Am să ţi-1 
scriu în versuri, pentru ca, pe drumul de la 
Damasc la Bagdad, să-1 citeşti mereu cu plăcere 
şi să nu mai trebuiască să iei cu tine alte cărţi 
cu care să-ţi petreci vremea. Stihurile mele au 
să-ţi fie desfătare în ceasurile de singurătate şi 
prieten la popasuri. 

Bietul negustor, cu totul aiurit, abia îngăimă : 
— Ya Allah ! Ya Allah ! Fericită fi-va casa care 

te va adăposti ! Şi mai fericit cel ce va locui cu 
tine ! 

Pe urmă , îi aduse toate cele trebuitoare scri-
sului. Iar Nozhatu luă kalamul, îl înmuie în per-
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ni ţa cu cerneală, îl cercă mai întîi pe unghie şi 
scrise aceste stihuri : 

Aceste rînduri au fost scrise 
De mina celei ce, prin gînduri, 
E soră cu frămîntul mării 
Plîngînd sub biciuri de vînturi; 
Căreia pleoapele-i sînt a?\se 
De lung nesomnu-î în durere, 
Iar frumuseţea-i e uscată
De aşteptare şi veghere.; 
Şi care-n multa-i suferinţă 
îşi face zi din neagra noapte, 
Şi-n aspru pat se chinuieşte, 
Gemîndu-şi dorurile-n şoapte. 
E jalea ei aici, strunită 
în stihuri şi-n cadenţe grele, 
Pe care le-au ţesut, cu gîndul 
IM. tine, degetele mele. 
De toată bucuria vieţii 
In sufletul -meu nici o coardă 
N-a mai sunat, de cînd, slăvite, 
Mă smulse nemiloasa soartă. 
Iar tinereţea mea-i pustie 
De zîmbete şi de chitare, 
Şi nu mai ştiu, în viaţa-mi tristă, 
Ce-nseamnă-o zi de sărbătoare. 
Căci, fără tine, despărţirea 
Deprinse ochii mei cu veghea, 
Şi somnul mi-l răpi, şi numai 
Cu bocete-mi umplu urechea. 
Mi-am spus durerile la vînturi, 
Dar vînturile niciodată 
Nu le-au dus celui pentru care 
Le-am tot şoptit, nemîngîiată. 
Şi nici nu mai cutez să stărui. 
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Nădejdea-mi toată fum şi scrum e. 
Vreau numai să semnez această 
Jelanie cu tristu-mi nume : 
Cea ruptă de părinţi şi ţară, 
Cea pururea fără alean, 
Ajunsă roabă-n ţări străine, 
Sărmana NOZHATU-ZAMAN. 

După ce Nozhatu sfîrşi de scris, presără nisip 
pe foaia de hîrtie, o împături cu grijă şi o în-
mînă negustorului, care o luă cu sfială, o duse la 
buze şi la frunte, o înveli într-o pînză de atlaz şî 
gră i : 

— Slavă celui care te-a zămislit, o, minune a 
minunilor ! 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
ţi, sfioasă, tăcu, 

Ci într-a cincizeci şi noua noapte 

Ea tiemă ; 

O, preafericit iile rege, negustorul grăi : 
— Slavă celui care te-a zămislit, minune a 

minunilor ! 
.Şi nu mai ştia cum să-şi arate cinstirea faţă de 

gingaşa Nozhatu. îi vorbea respectuos şi umilit, 
.şî socoti că s-ar cuveni s~o îndemne a face o baie, 
de care pesemne că va fi avînd mare nevoie, ceea 
ce, într-adevăr, fata primi numaidecît. Bătrînul o 
însoţi pînă Ia harnam, mergînd înaintea ei şi du-
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cîndu-i, într-o legătură de catifea, hainele cu care 
avea să se îmbrace după baie. O chemă pe cea 
mai iscusită dintre hamamgiţe, i-o dete în seamă 
pe'Nozhatu şi-i spuse : 

— De îndată ce va fi isprăvit baia, să vii să 
mă chemi. 

Şi în vreme ce Nozhatu, slujită de hamamgiţă , 
îşi făcea baia, bă trînul negustor se duse în suk 
şi cumpără tot soiul de fructe şi de sorbeturi, pe 
care le puse apoi pe-o masă, aproape de locul 
unde Nozhatu avea să se îmbrace. 

După ce isprăviră baia, hamamgiţă o aduse pe 
Nozhatu la masa aceea, o înveli în cearşafuri şi 
ştergare înmiresmate, începură amîndouă să mă-
nînce fructe şi să bea sorbeturi pînă se saturară , 
iar ce mai rămase dăruiră paznicei de la hamam. 

Atunci se ivi şi negustorul, aclucînd un cufăr 
de santal pe care îl aşeză alături, îl deschise, slă-
vind numele lui Allah, şi porunci hamamgiţei s-o 
îmbrace pe Nozhatu, spre a putea s-o înfăţişeze 
prinţului Şarcan. 

Negustorul îi dete mai întîi o cămaşă subţire 
de mătase albă şi o năframă ţesută cu aur, care 
preţuia o mie de dinari. După aceea, o îmbrăcă 
cu o rochie turcească, brodată cu fire de aur, iar 
în picioare îi puse pantofiori roşii, scăldaţi în 
parfum de mosc şi împodobiţi cu mărgăritare şi 
nestemate. La urechi îi puse nişte cercei de perie, 
care costau fiecare cîte o mie de dinari de aur ; 
îi atîrnă apoi, pe după gît, o salbă de aur fili-
granat, iar sînii i-i încercui cu o ţesătură de 
pietre scumpe ; îi încinse mijlocul cu un brîu din 
zece şiruri de boabe de chihlimbar şi de semi-
lune de aur ; şi pe fiecare boabă de chihlimbar 
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era Incrustat un rubin, iar pe fiecare semilună erau 
prinse nouă mărgăritare şi zece diamante. Aşa o 
îmbrăcă pe Nozhatu, cu giuvacruri şi podoabe 
carp costaseră mai bine de-o sută de mii de 
dinari. 

Negustorul o rugă apoi să-1 urmeze. Ieşiră din 
hamam şi el o luă înainte cu pas mîndru şi res-
pectuos, îndepărtînd din cale pe trecători. Şi toţi 
erau uluiţi de frumuseţea fetei şi se minunau : 

— Ya Allah ! Maşallah ! Slavă lui, întru făptu-
rile sale ! Fericit muritorul căruia-i apar ţ ine fata 
asta ! 

Şi merseră aşa, pînă ce ajunseră la palatul prin-
ţului Şarcan, cîrmuitorul cetăţii Damascului. 

Cînd fu în faţa prin ţului Şarcan, negustorul 
sărută pămîntul dinaintea lui şi-i grăi : 

— Ţi-aduc un dar fără de seamăn, cel mai fru-
mos şi mai minunat lucru al vremii noastre, o 
făptură plină de to'ate farmecele şi de toate da-
rurile, de ţoale frumuseţile şi de toate bucuriile. 

Prin ţul Şarcan spuse : 
—- Grăbeşte-te să mi-o arăţi. 
Negustorul ieşi din sală, se întoarse apoi, ţ i -

nînd-o pe Nozhatu de mină, şi o duse dinaintea 
prinţului. Şi prinţii) Şarcan habar n-avea că acea 
minune era chiar sora sa Nozhatu, pe care-o 
lăsase copilă mică la Bagdad, şi nici nu voise vre-
odată s-o vadă, din pricina citidei ce-1 cuprinsese 
la naşterea ei si a fratelui ei Daul-Maean. Si 
acum fu cu totul răpit de farmecele ei, mai ales 
cînd negustorul adăugă : 

— Să ştii, măria-ta, că pe lingă frumuseţea cu 
care a dăruit-o firea, fata asta se pricepe şi în 
toate ştiinţele religioase, politice şi matematice. 
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Şi-i gata să răspundă la toate întrebările celor 
mai de seamă învăţaţi din Damasc şi din întreaga 
împărăţie. 

Atunci, prinţul Şarcan nu mai stete o clipă pe 
gînduri şi-i spuse negustorului : 

— Du-te la vistiernic' Să-ţi plătească pre ţul, 
lasă-mi fata aici, şi pleacă în. pace. 

Negustorul răspunse : 
— O, mărite stăpîne, această fată, în socotelile 

mele, era hărăzită tatălui măriei tale, regele 
Omar Al-Neman. Şi veneam să te rog a-mi da o 
scrisoare ca să pot ajunge la el. Dar, dacă-ţi 
place, rămîie aici. Dorinţa ta e poruncă pentru 
mine. Te-aş mai ruga, doară, să-mi dai îngăduinţa 
ca, de-acum nainte, să-mi vînd mărfurile oriun-
de-oi putea, fără a plăti vamă nimănuia. 

Şarcan zise :• 
— Aşa să fie ! Ci vreau să-mi spui cît te-a 

. costat fata, ca să-ţi plătesc preţul. 
Negustorul răspunse : 
— M-a costat o sută de mii de dinari de a u r ; 

şi are pe ea lucruri de încă o sută de mii. 
Şarcan chemă pe vistiernic şi-i porunci : 
— Plăteşte numaidecît acestui preacinstit şeic 

duă sute de mii de dinari de aur şi, pe deasu-
pra, încă o sută douăzeci de mii, pentru osîrdia 
lui. Şi dă-i din dulapurile mele cea mai frumoasă 
şi mai scumpă haină. Şi să se ştie că, de azi înainte, 
se află sub ocrotirea mea şi că n-are a plăti ni-
mănuia nici un fel de bir, nicăierea. 

Pe urmă , prin ţul Şarcan clete poruncă să vie la 
el cei patru mari cădii ai Damascului şi le spuse... 

Cînd povestea ajunse aici, Şedere/.ada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a a şaizecea noapte 

Ea urmă : 

— Vă dau de ştire că, din această clipă, aici, 
de faţă cu voi, o slobozesc pe această tînără roabă, 
pe care-am cumpărat-o acum, şi pe care vreau 
s-o iau de soţie. 

Cei patru cădii se grăbiră să scrie hatişeriful 
de slobozenie, apoi şi legămîntul de căsătorie, pe 
care-1 pecetluiră cu pecetea lor. Iar prinţul Şar-
can, ca să-şi arate bucuria, împărţi ou dărnicie o 
mulţime de aur tuturor celor de faţă şi zvîrli 
pumni întregi de bani slujitorilor şi robilor. 

Pe urmă, porunci tuturora să plece, oprindu-i 
în sală numai pe cei patru mari cădii şi pe ne-
gustor. Apoi, întorcîndu-se către cădii, grăi : 

•— Vreau acum să ascultaţi cuvintele pe care le 
va rosti această tînără, ca să ne dovedească pri-
ceperea ei în arta vorbirii alese, precum şi toată 
învăţătura pe care o are, spre a ne adeveri spu-
sele bătrînului negustor, care a adus-o. 

Cadiii răspunseră : 
•— Ascultăm şi ne supunem. 
Prinţul Şarcan porunci să se ridice o perdea în 

mijlocul sălii, iar îndărătul perdelei o aşeză pe 
tînără Nozhatu, aşa ca ea să poată vorbi nestin-
gherită, în tihnă deplină, ferită de orice privire 
străină. 

De îndată ce perdeaua fu ridicată, mai multe 
slujitoare o înconjurară pe noua lor stăpînă şi-o 
ajutară să scoată de pe ea o parte din veşminte 
şi să se simtă mai la largul ei. Şi toate o fericeau 
şi se minunau de desăvîrşirea ei şi îi sărutau 
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mîinile şi picioarele, bucurîndu-se foarte. Iar 
soţiile emirilor şi ale vizirilor, aflînd vestea, ve-
niră în mare grabă şi cerură îngăduirea să-şi 
arate respectul faţă de Nozhatu şi să audă cuvin-
tele pe care le va spune prinţului Şarcan şi mari-
lor cădii ai Damascului. 

Cînd văzu intrînd la ea soţiile ele viziri şi de 
emiri, Nozhatu se ridică să le întîmpine, le îmbră-
ţişa şi le pofti să ia loc lîngă ea, îndărătul per-
delei ; şi le zîmbea prietenos şi le spunea cuvinte 
de bun venit, răspunzînd la urările şi la cuvin-
tele lor respectuoase. Era atît de gingaşă încît 
toate se minunau de buna creştere, de frumuseţea, 
de purtarea aleasă şi de înţelepciunea ei, şi-şi 
spuneau una alteia : „Am auzit că e roabă slobo-
zită, dar zău că nu poate fi decît vreo regină sau 
vreo fiică de rege". 

Şi îi grăiră : 
— O, stăpînă a noastră, ne-ai luminat cetatea 

venind aici şi ne-ai umplut de slavă ţara şi împă-
răţia. Toată împărăţia aceasta este a ta, şi pala-
tul acesta este palatul tău, iar noi toate sîntem 
roabe ale tale ! 

Iar ea le mul ţumi din suflet cu cel mai dulce 
şi mai fermecător glas. 

Atunci, Şarcan, de dincolo de perdea, g lăsu i : 
— O, nepreţuită fecioară, giuvaer al pămîntu-

lui, iată, stăm gata să ascultăm cele ce ai să ne 
spui, tu, cea care te pricepi în toate ştiinţele şi 
care cunoşti pînă şi încîlcitele reguli ale sintaxei 
limbii noastre. 

La rîndul ei, t înăra Nozhatu răspunse, de din-
dărătul perdelei, cu glas dulce ca zahărul : 

— Dorinţa ta îmi e poruncă, şi mă supun ei ! Iţi 
voi cuvînta, stăpîne, despre cele trei porţi ale 
vieţii. 
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Parabolele celor trei porţi 

— Am să-ţi povestesc, măria-ta, dintru început, 
despre întîia poartă, Arta de a trăi : 

Află, dar, că viaţa are un ţel şi că acest ţel al 
vieţii este desăvîrşirea. Iar cea mai de seamă 
dcsăvîrşire este numai cea întru credinţă. 

Ci nimenea nu ajunge la desăvîrşire decît prin-
tr-o viaţă plină de foc şi de dăruire. Iar o aseme-
menea viaţă poate fi trăită şi împlinită prin oricare 
dintre cele patru mari îndeletniciri ale omenirii : 
cea a cîrmuirii, cea a comerţului, cea a agriculturii 
şi cea a meşteşugurilor. 

în ce priveşte Cîrmuirea : este nevoie ca aceia, 
oameni rari, ce sînt chemaţi a cîrmui lumea, să 
fie înzestraţi cu o mare ştiinţă politică, cu o de-
săvîrşită agerime de minte şi cu o dibăcie fără 
de margini. Ei nu trebuie să se lase niciodată 
conduşi de toanele firii lor, ci de alese., năzuinţe 
întru Allah preaslăvitul. Dacă şi-ar orîndui pur-
tarea întru asemenea năzuinţe, dreptatea ar domni 
între oameni şi ar înceta orice neînţelegere pe 
faţa pămîntului. Ci mai adesea ei se lasă călău-
ziţi de slăbiciunile firii lor şi lunecă în rătăciri 
fără de leac. Căci un cîrmuitor nu este de folos 
decît în măsura în care se arată drept şi nepăr t i -
nitor şi în stare să împiedice pe cei puternici de-a 
asupri pe cei slabi : altminteri, el nu e de nici o 
trebuinţă . 

Marele Ardeşir, al treilea rege al perşilor, unul 
dintre urmaşii lui Sasan, spunea : „Ocîrmuirea lu-
mească şi credinţa sînt două surori gemene : cre-
dinţa e o comoară, iar ocîrmuirea este straja ei". 

Mabomed, Profetul nostru — cu el fie pacea şi 
rugăciunea ! — a spus : „Două lucruri stăpînesc 
lumea : ocîrmuirea şi ştiinţa. Cînd ele sînt drepte 
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şi curate, lumea merge pe calea cea dreaptă ; cînd 
sînt tulburi şi strîmbc, lumea cade în ticăloşie." 

Tot aşa cum şi un înţelept de demult a spus : 
„Regele trebuie să fie paznicul credinţei, a tot ce 
este sfînt şi al drepturilor supuşilor lui. Dar, mai 
presus de orice, el trebuie să vegheze a ţine 
cumpăna dreapta între cei ce; mînuiesc condeiul 
şi cei ce mînuiesc spada. Căci cel ce rămîne ne-
păsător faţă de cel ce mînuicşte condeiul are să 
dea în prăpastie şi are să-şi rupă gîtul !" 

Iar regele Ardeşir, care a fost un mare cuceri-
tor, şi-a împăr ţ i t împărăţia în patru vilaete ; şi 
şi-a făcut patru inele, cu patru peceţi, şi le-a pus 
pe degete, şi fiecare pecete era pentru cîte unul 
din vilaete. Intîia pecete era pe inelul menit vilae-
tuiui din către mare. Şi tot aşa le-a menit şi pe 
celelalte1 trei, câte unui vilaet. din împărăţie, anume 
ca să înstăpînească temeinic peste; tot buna rîn-
duială. Şi rînduiala lui a fost urmată pînă la vre-
murile islamice. 

Marele Kesra, regele perşilor, i-a scris într-o 
zi fiului său, căruia îi încredinţase una dintre cele 
mai de seamă oşti ale lui : „O, fiul meu..." 

Cinci povesteai ajunse- aici. Şoherczada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, se opri. 

Ci intr-a şaizeci şi una noapte 

Ka urmă : 

Marele Kesra, regele perşilor, i-a scris într-o 
zi fiului său, căruia îi încredinţase una dintre cele 
mai de seamă oşti ale lui : „O, fiul meu, să nu 
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te laşi călăuzit de milă, pentru că ea va şubrezi 
supunerea ce ţi-o datorează ai tăi ; dar nici nu te 
purta cu prea mare asprime, pentru că aceasta 
face să dospească răzvrătirea în sufletul ostaşilor". 

Şi mai ştim una de la cei vechi : 
Un arab a venit odată la califul Abu-Giafar-

Abdalah Al-Mansur şi i-a spus : 
— Ţine-ţi cîinele flămînd, dacă vrei să te urmeze. 
Califul s-a mîniat atunci pe arab. Arabul însă 

a adăugat: 
— Dar ia aminte ca nu cumva vreun trecător 

să-i arunce vreo bucată de pîine cîinclui, pentru 
că atunci cîinele te va părăsi şi se va duce după 
acel trecător. 

Al-Mansur înţelese pilda şi şi-o puse la inimă. 
Şi-1 dărui pe arab cu o bună răsplată. 

Se mai povesteşte că Abd El-Malec ben Me-
ruan, califul, scrisese următoarele fratelui său Abd 
El-Aziz ben Meruan, pe care-1 trimisese în frun-
tea oastei în Egipt : „Poţi să te lipseşti de sfetnicii 
şi de diecii tăi, căci n-au să-ţi spună decît lu-
cruri pe care le ştii şi tu ; dar să iei aminte la 
duşman, căci numai de la el ai să poţi afla dîrzia 
ostaşilor tăi". 

Se spune; că minunatul calif Omar ibn Al-Kha-
tab nu primea pe nimeni în slujbă decît dacă 
acela îndeplinea patru cerinţe : să nu se urce nici-
odată pe o vită împovărată, să nu-şi însuşească 
niciodată pradă luată de la duşman, să nu se îm-
brace niciodată cu haine bogate şi niciodată să nu 
întîrzie la ceasul de rugăciune. Şi iată învăţăturile 
pe care-i plăcea să le spună mereu : „Nici o bo-
găţie nu este mai de preţ decît înţelepciunea, nici 
piatră de încercare mai temeinică decît desă-
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vîrşirea spiritului, nici mai mare faimă decît cu-
noaşterea ştiinţelor". 

Tot Omar — pe care Allah să-1 aibă în îndurare ! 
— a spus : „Femeile sînt de trei feluri : musulmana 
cea cinstită, care nu poartă altă grijă decît de 
soţul ei şi care nu are ochi decît pentru e l ; 
musulmana care nu vede în măritiş decît un mi j -
loc de a naşte ; şi lîrfa care slujeşte de salbă 
fiecui. Iar bărbaţii sînt şi ei tot de trei feluri : 
bărbatul înţelept care cugetă şi care se călău-
zeşte după cugetul lui ; bărbatul încă şi mai înţe-
lept care cugetă, dar care ascultă şi părerea oa-
menilor luminaţi ; şi smintitul care nici nu cugetă, 
nici nu cere sfatul celor înţelepţi." 

Iar desăvîrşitul Aii ben Abu-Taleb — Allah 
să-1 aibă întru îndurare ! — a spus : „Fiţi cu bă-
gare de seamă la prefăcătoriile femeilor ; nu le 
cereţi niciodată sfatul, dar nici nu le asupriţi, dacă 
vreţi să nu Ie faceţi să-şi sporească şiretenia şi 
înşelătoriile". 

Şi cînd Nozhatu tocmai voia să mai spună şi 
altele despre aceste lucruri, auzi cadiii de dindă-
rătul perdelei cum se minunau : 

— Maşallah ! N-am mai auzit pînă acum vorbe 
atît de frumoase. Să ascultăm cîte ceva şi despre 
celelalte două porţi. 

Atunci Nozhatu, schimbînd. vorba cu mare dibă-
cie, grăi : 

— în altă zi, am să vă vorbesc despre bucuriile 
sufletului. Acum, însă, am să vă povestesc despre 
A doua poartă, anume a Bunelor purtări şi a de-
săvirşirii minţii. 

Această poartă, o, stăpîne fără de asemuire, este 
cea mai lungă dintre toate, este poarta desăvîr-
şirii. Nu pot s-o străbată în toată întinderea ei 
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decît cei care au asupra capului lor o binecuvîn-
tare din naştere. 

Am să vă împărtăşesc numai cîteva pilde alese. 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, Lăcu. 

Intr-a şaizeci şi doua noapte , 

Ea urmă : 

Am să vă împărtăşesc numai cîteva pilde alese. 
într-o zi, unul dintre slujbaşii califului Moaviah 

veni să-1 vestească pe calif că Aba-Bahr ben 
Kais, cel şont de-un picior, era la intrare şi aş-
tepta să fie primit. Califul spuse : 

— Adă-1 îndată înlăuntru. 
Aba-Bahr, şchiopul, intră, iar califul Moaviah 

îi grăi : 
— Apropie-te, Aba-Bahr, ca să mă pot desfăta 

cu vorbele tale. 
Şi-1 întrebă : 
— Spune-mi, Aba-Bahr, ce crezi tu despre mine? 
Şchiopul răspunse : 
— Eu ? Păi meseria mea, o, emire al dreptere-

dincioşilor, este să rad oameni pe cap, să retez 
mustăţi, să curăţ şi să tai unghii, să smulg părul 
de la subsuoară, să bărbieresc vintre, să îngrijesc 
dinţi şi, la nevoie, să iau sînge din gingii. Dar 
niciodată nu le fac în ziua de vineri, pentru că 
aş săvîrşi păcat. 

Atunci califul întrebă : 
— Dar despre tine, ce crezi ? 
Şi Aba-Bahr cel şchiop îi răspunse ; 

l l l 



— Pun un picior înaintea celuilalt şi-i fac să 
înainteze încet, urmărindu-1 cu privirile. 

Califul îl mai întrebă : 
— Dar despre mai-marii tăi ce crezi ? 
El răspunse : 
— Intri nd, îi salut cuminte şi aştept ca ei să-mi 

răspundă . 
. Califul îl întreba mai departe : 

— Dar despre nevastă-ta ce crezi ? 
Atunci Aba-Bahr strigă : 
—- Izbăveşte-mă de acest răspuns, o, emire al 

dreptcredincioşilor ! 
Dar califul nu-1 lăsă : 
— Iţi cer să-mi răspunzi, Aba-Bahr. : 
Iar acela răspunse : 
— Novastă-mea, ca toate; femeile, a fost făcută 

ilin cea din urmă coastă, carc-i de soi prost şi 
strîmbâ. 

Califul îi puse o nouă întrebare : 
— Şi cum faci, eînd vrei să te culci cu ea ? 
Şi primi răspunsul : 
—> li vorbesc plăcut, ca să-mi fie eu voie bună , 

apoi o alint şi-o giugiulesc, cum ştii şi tu, o, emire 
al dreptcredincioşilor, şi cum ştie tot omul. Şi pe 
urmă gic şi eu aşa : „Fă, Doamne, ca această să-
smînţă să fie binceuvîntată şi nu-i da o formă 
rea, ci mlădiaz-o frumos !'' După asta mă scol, dau 
fuga să mă spăl, iau apă cu amîndouă mîinile 
şi-mi torn pe trup. Şi, la sfîrşit, preamăresc pe 
Allah pentru binefacerile lui ! 

Atunci califul grăi : 
— în adevăr, răspunsurile tale mi-au plăcut. 

Cere-mi ce vrei. 
Şi Aba-Bahr îi răspunse : 

t —- Vreau ca dreptatea să fie aceeaşi pentru toţi. 
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Şi plecă. Iar califul Moaviah îşi spuse : „Dacă 
în întreaga ţară a Irakului nu s-ar afla dccît 
acest înţelept, tot ar fi de -ajuns !" 

Tot aşa, sub domnia califului Omar ibn Al-Kha-
tab, era vistiernic bătrînul Moaicab... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrcxada văzu zorii mijind 
şi tăou sfioasă. 

Ci într-a şaizeci şi treia noapte 

Ea urmă ; 

O, preafericitule rege, Nozhatu a grăit : 
Tot aşa, sub domnia califului Omar ibn Al-

Khatab, era vistiernic bătrînul Moaicab. 
într-o zi, copilul mai mic al lui Omar, însoţit 

de maica lui, veni să-1 vadă pe Moaicab, şi vis-
tiernicul îi dote copilului o drahmă de argint. 
Dar nu mult .timp după aoeoa, califul îl chemă 
şi grăi : 

— O, sfeterisitorule, cc-ai făcut ? 
Şi Moaicab, care era om cinstit, strigă 1 
-— Dar ce-am făcut, o, emire al credincioşilor ? 
Omar îl lămuri : 
— Moaicab, drahma de argint pe care ai dat-o 

copilului meu este un furt de la toată naţia 
musulmană ! 

Şi Moaicab înţelese că greşise şi, cit a mai 
trăit, spunea într-una : 

- Unde se mai află pe pămînt un om atît de 
minunat ca Omar ? 
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Se mai povesteşte? că Omar, califul, a ieşit 
într-o noapte să se plimbe însoţit de bătrînid 
Aslam Abu-Zeid. Şi zărind în depărtare lumina 
unui focşor, s-a apropiat de acel loc şi-a văzut 
o femeie sărmană care încălzea o cratiţă, iar ală-
turi ele ca doi copii plăpînzi plîngeau jalnic. Şi 
Omar spuse : 

— Pacea lui Allah fie cu tine, femeie ! Ce faci 
tu aici, singurică, în noapte şi-n frig ? 

Ea răspunse : 
— Doamne, încălzesc oleacă de apă ca s-o dau 

să bea copiii mei, care mor de foame şi de frig. 
Da-ntr-o zi Allah are să-i ceară socoteală califu-
lui Omar pentru sărăcia în care ne zbatem. 

Iar califul, care era îmbrăcat ca negustor, fu 
nespus de mişcat şi o întrebă : 

— Crezi tu, femeie, că Omar îţi cunoaşte sără-
cia şi totuşi nu ţi-o uşurează ? 

Ea răspunse : 
— Dar ele ce mai este calif Omar, dacă nu cu-

noaşte necazurile fiecăruia dintre supuşii lui ? 
Atunci califul tăcu, se întoarse spre Aslam 

Abu-Zeid şi-i şopti : 
— Să plecăm, repede ! 
Şi se duse degrabă la magazia lui eu merinde, 

intră în magazie, luă un sac de făină şi un chiup 
plin cu grăsime de oaie şi-i porunci lui Abu-Zeid ; 

— Ajută-mă să le aburc în spinare, Abu-Zeid. 
Abu-Zeid se împotrivi : 
— Lasă-mă să le duc eu, emire al drepteredin-

cioşilor ! 
Emirul îi răspun&o cu glas adînc : 
— Ci tot tu ai să eluci, Abu-Zeid, şi povara 

păcatelor mele la ziua învierii ? 
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Şi-1 sili pe Abu-Zeid să-i aburce în spinare 
sacul cu făină şi chiupul cu grăsime. 

împovărat aşa, califul se grăbi să ajungă la 
femeia cea sărmană. Luă făină şi grăsime şi le 
puse în cratiţa de la foc şi găti mmearea cu mâi-
nile lui. Se apleca el însuşi asupra focului ca să 
sufle în el şi, cum avea o barbă mare, fumul i se 
strecura printre smocurile de păr. Iar cînd mîn-
carea fu gata, o dete femeii şi copilaşilor, care 
mîncară pînă se saturară , în t imp ce el sufla ca 
s-o răcească. Le lăsă acolo sacul de făină şi chiu-
pul de grăsime, şi plecă. 

Pe drum îi spuse lui Abu-Zeid : 
— O, Abu-Zeid, acuma, după ce am văzut focul 

acesta, lumina lui m-a luminat. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind 
şi sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaizeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

O, preafericitule rege, tînăra Nozhatu a cuvîntat 
mai departe : 

Tot califul Omar, întîlnind într-o zi un rob care 
ducea la păscut turma stăpînului, îl opri ca să 
cumpere de la el o capră. 

Dar păstorul îi răspunse : 
-— Nu e turma mea ! 
Atunci califul îi spuse : 
— Robule cinstit, am să te cumpăr şi am să te 

liberez. 
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Şi Omar îl cumpără pe rob de la stăpân şi-i 
dărui slobozenie, cugetând în sine : „Nu întâlneşti 
în fiecare zi un om cinstit !" 

Altădată, Hafsa, o rudă a lui Omar, a venit să-1 
vadă şi i-a spus : 

— O, emire al credincioşilor, am aflat că în 
ultimele lupte pe care le-ai purtat împotriva duş-
manilor ai pus mîna p'e mulţi bani. în numele 
rudeniei noastre, să-mi dai şi mie. 

Omar i-a răspuns : 
— O, Hafsa, Allah m-a pus paznic peste bu-

nurile musulmanilor şi toţi banii sînt pentru bi-
nele obştesc. N-am să mă ating de ei numai ca 
să-ţi fac plăcere şi fiindcă sînt rudă cu tatăl tău ; 
n-am să aduc tocmai eu pagubă supuşilor mei. 

Atunci Nozhatu auzi dindără tul perdelei cuvin-
tele de încîntare ale celor ce-o ascultau, toţi în 
culmea mulţumirii. Se opri o clipă, după care 
începu iar : 

•— Am să vă cuvîntez acum despre A treia 
poartă, adică despre Poarta virtuţilor ! 

Pildele ce le voi arăta sînt scoase din viaţa 
tovarăşilor Profetului — pacea şi rugăciunea fie 
cu el ! — şi din viaţa celor mai drepţi d intre 
musulmani. 

Se povesteşte că Hassan Al-Basri spunea : „Nu 
este nimeni care, înainte de a-şi da sufletul, să 
nu simtă părerea de rău după trei lucruri : că
nu s-a bucurat din plin de ceea ce-a adunat în 
timpul yi^ţii, că nu a atins ceea ce-a nădăjduit 
cu statornicie şi că nu a înfăptuit ceea ce i-a 
frămîntat îndelung mintea". 

Un prieten 1-a întrebat o dată pe Safian : 
— Un om bogat poate fi virtuos ? 
Safian i-a răspuns : 
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— Poate să fie, dacă se dovedeşte răbdă tor în 
restriştile soartei şi dacă-i mulţumeşte totdeauna 
celui căruia îi dăruieşte ceva, spunîndu-i : „O, 
frate, ţie-ţi datorez că am făcut în faţa lui Allah 
o faptă înmiresmată !" 

Tot aşa, se povesteşte că preacucernicul Omar 
ben Abd El-Aziz, ajungînd al optulea calif omiad, 
i-a adunat pe toţi cei din neamul Omiazilor, oa-
meni foarte bogaţi, şi i-a silit să-i dea toate bo-
găţiile şi toate bunurile lor, pe care le trecu de 
îndată în vistieria obştească. Atunci ei alergară 
la Fatima, fiica lui Meruan, mătuşa califului, faţă 
de care Omar avea mult respect, şi o rugară să-i 
scape de acel necaz. Iar Fatima veni la calif în-
tr-o seară şi se aşeză tăcută pe covor. 

Califul o întrebă : 
— Spune, mătuşă, ce te aduce la mine ? 
Fatima îi răspunse : 
— Emire al dreptcredincioşilor, tu eşti stăpînul 

şi n-aş putea să încep eu mai întîi vorba. Şi-apoi, 
nimica nu- ţ i este ascuns, nici chiar pricina ve-
nirii mele aici. 

Atunci .Omar ben Abd El-Aziz grăi : 
-— Allah preaînaltul a trimis pe Profetul său 

Mahomed — pacea şi rugăciunea fie cu el ! drept 
balsam si mîngîicre pentru toate fiinţele. Iar 
Profetul — pacea şi rugăciunea fie cu el ! — 
strînse şi luă tot ce socoti de trebuinţă , lăsînd 
însă oamenilor un fluviu în care să-şi potolească 
setea pînă la sfîrşitul veacurilor. Mie, califului, 
mi-a căzut sarcina de-a nu lăsa acest fluviu să-şi 
schimbe calea ori să se piardă în pustie. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi. tăcu, sfioasă. 
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Ci într-a şaizeci şl cin cea noapte 

Ea urmă : 

O, preaforicitule rege, tînăra Nozhatu, de din-
dărătul perdelei, în vreme ce prinţul Şarcan, cei 
patru cădii şi negustorul o ascultau, cuvîntă mai 
departe : 

— Mie, califului, mi-a căzut sarcina de-a nu 
lăsa acest fluviu să-şi schimbe calea ori să se 
piardă în pustie. 

Atunci mă tuşa lui, Fatima, răspunse : 
— O, emire al credincioşilor, ţi-am înţeles vor-

bele, aşa că ale mele sînt de prisos. 
Şi se duse la omiazii care-o aşteptau şi le 

spuse : 
— O, voi urmaşi ai lui Omiah, voi nici nu ştiţi 

ce mare noroc aveţi că vi-i calif Omar ibn Abd 
El-Aziz ! 

Tot neprihănitul Omar ibn Abd El-Aziz, sim-
ţind apropiindu-i-se moartea, a strîns împrejuru-i 
toţi copiii şi le-a grăit : 

— Mireasma sărăciei este plăcută Domnului. 
Atunci, unul dintre cei de faţă, Moslim ben Abd 

El-Malcc, i-a spus : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, cum de poţi 

să-ţi laşi copiii în sărăcie, tu, carele eşti tatăl lor 
şi păstorul poporului şi care ai putea să-i îm-
bogăţeşti luînd din vistierie ? N-ar fi mai bine aşa, 
decît să laşi înlocuitorului tău toate bogăţiile ? 

Atunci califul, întins pe patul lui de moarte, 
se mînie şi grăi cu mare uimire : 

— O, Moslim, cum aş putea să le dau o pildă 
de stricăciune ca asta, în cele din urmă clipe 
ale mele, cînd toată viaţa mea i-am îndemnat să
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urmeze calea cea dreaptă ? Moslime, eu am fost 
de faţă la înmormîntarea unuia dintre înaintaşii 
mei, un fiu al lui Meruan, şi am văzut cu ochii 
mei multe lucruri şi le-am înţeles. Şi m-am jurat 
să nu fac cum a făcut el, dacă aş ajunge vreodată 
calif. 

Acest Moslim bon Abd El-Maloc ne povesteşte 
şi el urmă toarele : ,,într-o zi, spune el, mă în-
torsesem de la înmormîntarea unui şeic, un schiv-
nic, şi tocmai mă culcasem, cînd avui un vis în 
care mi-apăru acel neprihănit şeic, îmbrăcat în 
haine ca florile de iasomie. Se preumbla printr-un 
loc de desfătări, printre ape şoptitoare şi sub o 
reveneală de vînt îmbătător, la umbra lămîilor 
înfloriţi. Şi-mi spuse şeicul : «O, Moslim, ce n-ai 
face în timpul vieţii pentru un astfel de sfîrşit !" 

Mi s-a mai povestit că, tot sub domnia lui Omar 
ibn Abd El-Aziz, un om a cărui meserie era de-a 
mulge oile, mergînd la un păstor prieten a văzut 
în mijlocul turmei doi lupi, pe care i-a luat drept 
cîini şi, înspăimîntat de înfăţişarea lor sălbatică, 
1-a întrebat pe păstor : 

— Ce faci cu cîinii ăştia cumpliţi ? 
Păstorul i-a răspuns : 
— Prietene, nu .sînt cîini, ci lupi îmblînxjţi. Dar 

nu fac nici un rău turmei, căci eu sînt capul care 
conduce. Iar cînd capu-i sănătos, şi trupu-i să-
nătos. 

Într-o zi, califul Omar ibn Abd El-Aziz, stîntt 
pe-o ridicătură făcută din noroi uscat, a ţ inut po-
porului adunat în jurul lui o predică în care n-a 
spus decît atîţ : 

— Abd El-Maloc a murit şi, ca şi el, au murit ' 
şi înaintaşii şi urmaşii lui toţi. Tot aşa am să 
mor şi eu, Omar, la rîndul meu ! 

Atunci Moslim a grăit : 
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— O, emire al dreptcredincioşilor, această ridi-
că tură de pămînt nu e vrednică de un calif. Nu 
se află aci nici măcar un lanţ despărţitor. 

. Califul îi răspunse cu glas de înţelept : 
— O, Moslime, nu cumva ai vrea ca Omar, la 

ziua judecăţii, să poarte de gît o bucată din acel 
lanţ ?' 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
si tăcu, sfioasă. 

Ci într-a şaizeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

O, preafericitule rege, t înăra Nozhatu a cuvîn-
tat mai departe : 

Khaled ben Safuan s-a dus într-o zi la califul 
Heşam, care se afla în cortul său, înconjurat de 
dieci şi de slujitori. Ajungînd în faţa lui, Khaled 
ben Safuan grăi : 

— Allah să te încarce cu binefacerile lui, o, 
emire al dreptcredincioşilor, şi să nu toarne în 
fericirea ta nici o picătură de amărăciune. Iată 
că am să-ţi spun cîteva vorbe care nu sînt noi, 
ci grele de preţul lucrurilor vechi. 

Califul Heşam îi porunci : 
— Spune tot ce ai de spus, Ibn-Saf uan. 
Şi acela grăi : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, într-un an, 

eîndva, -aici pe pămînt, a fost un rege dintre cei 
mulţi de dinainte de tine, şi regele acesta le-a 
spus într-o zi celor ce se aflau în jurul lui : 
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— Printre voi toţi, este vreunul care să fi cu-
noscut un rege ca mine de bogat şi de darnic? 

Se afla acolo un om sfinţit prin hagialîc şi în-
zestrat cu. adevărata înţelepciune ; şi acesta îi 
răspunse : 

— Măria-ta, ne-ai pus o întrebare de mare în-
semnătate, la care îţi cer îngăduinţa să răspund. 

Califul încuviinţă şi omul grăi : 
•— Slava în care te afli şi belşugul tău sînt 

trainice ori sînt trecătoare ca toate lucrurile pă-
mîntului ? 

I se răspunse : 
— Trecătoare ca toate. 
Şi omul urmă : 

— Atunci cum de poţi să pui o întrebare aşa 
de grea pentru un lucru atît de trecător şi de 
care vei fi chemat să dai socoteală într-o zi ? 

Regele răspunse : 
— Adevăr grăieşti, preacinstitule. Ce trebuie 

să fac ? 
Omul îl sfătui : 
— Să te sfinţeşti. 
Regele puse atunci coroana dc-o parte, se îm-

brăcă în haine de hagiu şi plecă spre Oraşul 
sfînt. 

Ibn-Safuan urmă : 
— Şi tu, o, calife al lui Allah, ce ai de gînd 

să faci ? 
Iar califul Heşam fu mişcat cum nu se mai 

poate, şi plînse, şi-i curseră mult timp lacrimile în 
barbă. Şi se întoarse în palatul lui, se închise 
acolo şi începu, să cugete adînc. 

Dincolo de perdea, cadiii şi negustorul strigară t 
— Ya Allah ! asta-i de minune ! 
Atunci Nozhatu se opri şi spuse : 
-— Măriile-voastre, Povara virtuţilor cuprinde 

încă multe alte lucruri şi mai minunate, pe care 
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nu vi le pot arăta dintr-o singură dată. Ci Allah 
ne va mai da multe zile şi voi putea să vă lă-
muresc întru totul. 

După care Nozhatu nu mai spuse nimic. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii mijind 
şi lăsă urmarea pe noaptea viitoare. 

Ci într-a şaizeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

O, preafericitule rege, aşadar Nozhatu nu mai 
spuse nimic. 

Atunci luară cuvîntul cei patru cădii ; 
— O, doamne al veacului, această tînără este 

într-adevăr minunea vremurilor noastre şi-a tu-
turor vremurilor. în viaţa noastră n-am văzut pe 
cineva şi nici n-am auzit să fi fost cineva deo-
potrivă cu ea. 

Şi, după ce vorbiră astfel, se ridicară în tăcere, 
sărutară pămîntul în faţa prin ţului Şarcan şi 
plecară. 

Atunci Şarcan îşi chemă slujitorii şi le porunci : 
— Trebuie să vă grăbiţi cu pregătirile de nuntă 

şi să gătiţi tot soiul de mlncăruri şi de bunătăţi 
pentru ospăţ. 

Slujitorii alergară să-i împlinească poruncile şi 
gătiră îndată de toate. Prin ţul Şarcan opri la ser-
bările nunţii pe toate soţiile emirilor şi vizirilor, 
care veniseră să asculte vorbele tinerei Nozhatu, 
şi le pofti să facă parte din alaiul miresei. 

Cînd se lăsă seara, ospăţul începu, mesele fură 
întinse şi se servi de toate cîte puteau să mul-
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ţumească gusturile şi să bucure ochii. Şi toţi cei 
poftiţi mîncară şi băură pe să turate. 

Atunci Şarcan porunci să vină cîntăreţele cele 
mai vestite din Damasc şi toate dansatoarele 
almee din palat. Şi ospăţul făcu să răsune sala 
de cîntece şi toate inimile se umplură de bucurie, 
întregul palat, odată cu noaptea, fu luminat de la 
fortăreaţă pînă la porţile din afară, şi la fel toate 
aleile grădinii, şi la dreapta şi la stingă. După 
ce Şarcan ieşi din hamam, emirii şi vizirii veniră 
să i se închine şi să-i ureze belşug. 

Şi cînd Şarcan se urcă pe nişte trepte făcute 
anume pentru noii căsătoriţi, iată că, deodată, fe-
meile din palat intrară încetişor, înşiruite pe 
două rînduri, cu- mireasa Nozhatu sprijinită de 
cele două naşe ale sale. Şi după cum e datina, 
o duseră pe Nozhatu în odaia de nuntă , o dez-
brăcară şi voiră s-o scalde şi s-o împodobească 
frumos şi s-o dea cu tot felul de farduri şi de 
boieli ; dar văzură că era de prisos, pentru acel 
t rup ca o oglindă fără de pată şi pentru pielea-i 
înmiresmată . Naşele îi deteră tinerei Nozhatu sfa-
turile obişnuite împrejurării şi-i urară bucurie, 
o îmbrăcară cu o cămăşuţă subţire şi o lăsară 
singură în pat. 

Atunci Şarcan intră în iatacul de nuntă . El 
habar n-avea că t înăra aceea minunată era însăşi 
sora lui Nozhatu ; iar ea, la fel, nu ştia că valiul 
Damascului era fratele ei. 

In acea noapte, Nozhatu a fost a lui Şarcan, şi 
totul s-a petrecut aşa că Nozhatu a rămas de la 
început grea. 

Iar Şarcan, plin de bucurie, cînd se făcu ziuă, 
porunci doftorilor să însemneze ziua fericită, apoi 
merse şi se aşeză în jeţul domnesc ca să primească 
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livrările emirilor, ale vizirilor şi ale niai-marilor 
din întreaga împărăţie. 

După care Şarcan îşi chemă diacul şi-i porunci 
să aştearnă pe hîrtie ceea oe îi spunea el. Şi-i 
scrise astfel tatălui său, regele Omar Al-Neman, 
că s-a însurat cu o ţinură cumpărată de la un 
negustor, înzestrată cu frumuseţe, cu înţelepciune 
şi cu toate desăvîrşirilo ştiinţelor şi artelor ; că 
o slobozise şi că o făcuse soţia lui legiuită ; că 
din întâia noapte prinsese rod şi că avea de gînd 
s-o trimită în curînd la Bagdad, ca să-1 vadă pe 
rege, pe sora Nozhatu şi pe fratele Daul-Macan. 
După ce serisoai*ea a fost întocmită, Şarcan a pe-
cetiuit-o şi a dat-o unui olăcar sprinten, care şi 
plecă, de îndată, la Bagdad, iar după douăzeci 
de zile se întoarse aducînd răspunsul regelui Omar 
Al-Neman. Şi răspunsul suna aşa... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaizeci şi opta noapte 

Ea urmă i 

Răspunsul suna aşa : 

„Scrisoarea aceasta este trimisă de nemîngîia-
tul, năpăstuitul şi copleşitul de jale şi de durere, 
cel care şi-a pierdut comoara sufletului şi copiii, 
nefericitul rege Omar Al-Neman, către fiul său 
preaiubit Şarcan. 

Află, fiul meu, nenorocirile mele şi să ştii că, 
după plecarea ta la Damasc, mi se părea atît de 
strimtă casa de mă înăbuşeam şi, nemaiputînd 
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de mîhnire, am plecat la vînătoare, ca să răsuflu 
oleacă şi să încerc a-mi risipi întrucîtva jalea. 

Am rămas la vînătoare o lună, după care m-arn 
întors în palatul meu şi am aflat că fratele tău 
Daul-Macan şi sora ta Nozhatu plecaseră la Hed-
jaz cu hagiii ce se duceau la sfînta Mecca. S-au 
prilejit de lipsa mea, ca să fugă; căci nu-i dasem 
învoire lui Daid-Macan să plece în hagialîc anul 
acesta, din pricina vîrstei lui fragede, li făgă-
duisem că vom pleca amîndoi în anul următor. 
Ci el n-a voit să mai aştepte şi-a fugit împreună 
cu soră-sa, neluînd cu ei decît cele de trebuinţă 
pentru drum. Şi nu mai ştiu nimic despre ei; 
hagiii s-au întors fără fratele şi fără sora ta, şi 
nimeni nu mi-a putut spune ce s-a făcut cu ei. 
Şi iată că acum mi-am îmbrăcat pentru ei haine 
cernite şi mă înec în lacrimi şi în durere. 

Nu întîrzia, fiule, să-mi dai veşti. îţi trimit 
urări de pace, ţie şi tuturor celor ai tăi!" 

La cîteva luni de la "primirea scrisorii, Şarcan 
se hotărîse să povestească şi soţiei sale nenoro-
cirea tatălui. Nu vroise s-o tulbure pînă atunci, 
din pricina sarcinei. Acum însă, după ce ea năs-
cuse o fetiţă, Şarcan intră la Nozhatu şi începu 
s-o sărute pe fetiţă. 

Atunci Nozhatu îi spuse : 
— Fetiţa a împlinit şase zile şi, după datină, 

trebuie să-i dai un nume. 
Şarcan luă fetiţa în braţe şi, cum o privi, zări 

la gîtul ei, atîrnînd de un lanţ de aur, una dintre 
cele trei geme fermecate ale Abrizei, nefericita 
prinţesă din Chezareea. 

Văzînd aceasta, Şarcan strigă în mare tulbu-
rare : 

— De unde ai tu, roabo, această gemă ? 
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Nozhatu, la cuvîntul de roabă, se înăbuşi de 
minie şi strigă : 

— Sînt stăpîna ta şi-a tuturor celor din acest 
palat ! Cum de îndrăzneşti să mă numeşti roabă, 
cînd sînt regina t a ? Ah, n-am să mai păstrez 
nici o clipă taina mea ! Da, sînt regina ta, sînt 
fiică de rege ! Sînt Nozhatu Zaman, fiica regelui 
Omar Al-Neman ! 

Şarcan, auzind aceste vorbe... 

Cînd povestea ajunse aci, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a şaizeci şi noua noapte 

Ka urmă : 

Şarcan, auzind aceste vorbe, se cutremură din 
tot trupul, îşi plecă de groază capul, păli şi se 
prăbuşi la pămînt. Cînd îşi veni în fire, tot încă 
nu-i venea să creadă şi o întrebă pe Nozhatu : 

— O, stăpîna mea, eşti în adevăr fiica regelui 
Omar Al-Neman ? 

Ea îi răspunse : 
•— Da, sînt fiica lui. 
Atunci el îi grăi : 
— Nestemata pe care o ai este un semn că 

spui adevărul ; dar clă-mi şi alte dovezi. 
Nozhatu îi povesti lui Şarcan toate prin cîte 

trecuse. 
Atunci Şarcan rămase cu totul încredinţat şi se 

gîndi în sine : „Ce-am făcut, cum de-am putut 
să mă însor cu sora mea ? Nu e alt mijloc de 
scăpare decît să-i caut alt soţ. Am s-o dau de 
soţie unuia dintre sfetnicii mei, şi, dacă s-ar afla 
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cumva ce s-a întîmplat, am să răspîndesc zvonul 
că m-am despărţit de ea înainte de a se fi pe-
trecut ceea ce s-a petrecut." Apoi se întoarse 
către sora lui şi spuse : 

— O, Nozhatu, află că eşti sora mea, căci eu 
sînt Şarcan, fiul lui Omar Al-Neman, şi negreşit 
că de mine n-ai auzit vorbindu-se vreodată la 
palatul tatălui nostru. Allah să ne ierte ! 

Cînd auzi vorbele lui, Nozhatu scoase un ţipăt 
şi căzu leşinată. Apoi, venindu-şi în simţire, în-
cepu să se bată peste obraji, să geamă, să plîngă 
şi să se jeluie : 

— Vai, în ce necaz am intrat ! Ce să facem ? 
Ce să facem ? Şi ce-am să răspund tatălui şi 
mamei, cînd mă vor întreba : „De la cine ai 
această copilă ?" 

Şarcan glăsui : 
— - Socotesc că mijlocul cel mai bun de-a în-

drepta totul este să te dau în căsătorie marelui 
meu sfetnic. în felul acesta, nimeni nu va bănui 
taina. Numai aşa vom izbuti, o, Nozhatu, să răz-
bim cu cinste din. această împrejurare. Mă duc 
să poruncesc să vină la mine marele sfetnic, mai 
înainte de-a se afla ceva despre taina noastră. 

Apoi Şarcan o mîngîie pe sora lui şi o sărută 
pe frunte. 

Ea îi spuse : 

— Aşa să facem, Şarcan. Ci spune-mi, care e 
numele pe care vrei să-1 dai copilei, căci nu mai 
avem vreme de pierdut. 

Şi Şarcan hotărî : 
— Se va numi Puterea-Ursitei ! 
Plecă apoi zorit să-1 cheme pe marele sfetnic, 

îi dete pe Nozhatu în căsătorie fără multă vorbă, 
copleşindu-1 cu daruri. Marele sfetnic o luă la el 
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pe Nozhatu şi pe copilă, şi se purtă cu multă grijă 
faţă de noua lui soaţă, iar pe copilă o dete în 
seama doicilor şi a slujitorilor. 

Estimp, Daul-Macan, fratele tinerei Nozhatu. 
împreună cu bunul slujitor de la hamam se pre-
găteau să plece spre Bagdad eu o caravană din 
Damasc. 

Dar lot atunci sosi un al doilea olăcar de la 
regele Ornai1 Al-Neman, aducînd o nouă scrisoare 
pentru prinţul Şarcan. După ce mai întîi nalta 
slavă Cclui-de-sus, iată ce cuprindea scrisoarea : 

„Scriu, fiul meu prea iubit, ca să-ţi spun că 
sînt neîncetat pradă durerii şi că sorb mult amar 
din pricina despărţirii de copiii mei. 

Şi-apoi să-ţi cer ca, îndată ce vei primi scri-
soarea, să-mi trimiţi haraciu! ţinuturilor de la 
Şam şi să te prilejeşti de caravană ca să-mi trimiţi 
aici şi pe tînăra ta soţie, pe care doresc mult s-n 
cunosc şi să-i cercetez ştiinţa şi celelalte învăţă-
turi. Căci trebuie să-ţi spun că mi-au sosit la 
palat, din ţara ahiaurilor. o preacinstită bătrînă 
însoţită de cinci tinere fecioare cu sinii fragezi şi 
că aceste fecioare cunosc tot ce poate să cunoască 
mintea omenească. [Âmba n-ar răzbi să arate în-
ţelepciunea băirînei şi însuşirile acestor fecioare, 
desăvârşite întru totul. Sînt cuprins de mare dra-
goste pentru ele şi doresc să le ţin la palat, la 
îndemînă, căci nici un rege de pe pă.mîni nu are 
asemenea podoabe. Am întrebat-o pe bătrînă care-i 
preţul de cumpărare al tinerelor fete, şi ea mi-a 
răspuns : «N-aş putea să le vîud decît cu preţul 
hameiului pe care.-l primeşti din ţinuturile de la 
Sara şi de la Damasc». Iar eu, pe Allah, nu soco-
tesc că preţul ar fi prea mare, ba chiar mi se pare 
nevrednic de ele ; căci fiecare dintre aceste fe-
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cioare preţuieşte mai mult. M-am învoit la acest 
preţ si le-am poftit să locuiască la palat, aştep-
tând să-mi trimiţi cit mai degrabă haraciul. Zoreşte, 
fiul meu, pentru că bătrîna e nerăbdătoare să se 
întoarcă în ţara ei. 

Şi mai ales, fiule, nu uita să-mi trimiţi totodată 
şi pe tînăra ta soţie, a cărei ştiinţă ne va fi de 
folos ca să judecăm cunoştinţele celor cinci fe-
cioare. Şi-ţi făgăduiesc că, dacă soţia ta le în-
trece în ştiinţa şi în bogăţia minţii, am să ţi le 
trimit pe toate în dar de la mine, iar pe deasupra 
îţi făgăduiesc şi haraciul pe un an al cetăţii Bag-
dadului. 

Pacea fie cu tine si cu toţi cei din casa ta. 
fiule /" 

După ce Şarcan citi scrisoarea tatălui său... 

<'iiul povcslc-i ajunse aici, Şehorezada vă/u zorii mijind 
y. sfioasă, tării. 

Ci într-a şaptezecea noapte 

Ka urmă 3 

După ce Şarcan citi scrisoarea tatălui său, chemă 
de îndată la el pe cumnatul său, marele sfetnic, 
ş i4 porunci : 

- - Trimite numaidecît după tînăra roabă pe care 
ţi-am dat-o de soţie. 

O n d No/hatu sosi, Şarcan îi spuse : 
— ('iţeşte, sora mea, această scrisoare a tatălui 

nostru şi spune-mi ce socoti. 
Nozhatu, după ce citi scrisoarea, răspunse : 
- Ceea ce socoteşti tu este totdeauna cel mai 

bine socotit şi hotărît. Dar, dacă mă întrebi, îţi 
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voi spune că dorinţa mea cea mai arzătoare este 
să-nii revăd părinţi şi ţara, şi te rog să mă laşi 
să plec, împreună cu soţul meu, marele sfetnic, 
ca să-i pot povesti tatei întîmplarea cu beduinul 
«•are m-a vînclut unui negustor şi cum negustorul 
m-a vîndut ţie, iar tu tn-ai dat in căsătorie mare-
lui tău sfetnic, după ce no-am despărţit fără să 
te fi culcat cu mine. 

Şarean spuse : 
Aşa să fie ! 

îl chemă apoi pe marele sfetnic, care nu ştia 
ca e cumnat cu prinţul, şi-i porunci : 

- Ai să pleci la Bagdad în fruntea caravanei 
care duce tatălui meu haraciul de la Damasc şi-ai 
să iei cu tine şi pe soţia ta, t înăra roabă pe care 
ţi-am dat-o. 

Marele sfetnic răspunse : 
- - Ascult şi mă supun. 
Tar Şarean porunci sa se pregătească pentru 

marele sfetnic un palanchin arătos pe o cămilă 
frumoasă. Porunci apoi să se pregătească şi un 
al doilea palanchin de călătorie pentru Nozhatu, 
îi dete marelui sfetnic o scrisoarea către regele 
Oraar Al-Neman şi-şi luă rămas bun de la ei, după 
ce-o aduse la el în palat pe micuţa Puterea-Ursitei. 
Cercetă dacă la gît îi mai atîrna de un lănţişor de 
aur gemă cea preţioasă a nefericitei Abriza şi o 
lăsă în seama doicilor şi a slujnicelor din palat. 
Iar Nozhatu, văzînd că fiica ei rămîne pe mîini 
bune, plecă împreună ou soţul ei, marele sfetnic, 
•sub mîndrelc palanehinuri aşezate pe cămilele 
cele mai sprintene şi frumoase, trecînd în fruntea 
caravanei. 

Ci tocmai în acea noapte, hamamgiul şi Daul-
Maean, proumblîndu-se în jurul palatului valiului 
de la Damasc, văzură cămilele, catîrii şi purtătorii 

130 



de făclii. Şi Daul-Macan îl întrebă pe unul din-
tre slujitori : 

— Ale cui sînt toate acestea ? 
Omul răspunse : 
— Este liaraciul cetăţii Damascului datorat re-

gelui Omar Al-Neman. 
Atunci Daul-Macam întrebă iar : 
— Şi cine este conducătorul caravanei ? 
Omul răspunse : 
— Este marele sfetnic, soţul unei tinere roabe 

mult pricepută în ştiinţe şi foarte înţeleaptă. 
Daul-Macan începu să plîngă amar, căci 

şi-aminti de sora sa Nozhatu, de casa şi de ţara lui. 
Şi spuse hamamgiului : 

— Frate, eu plec cu caravana asta. 
Hamamgiul răspunse : 
— Merg şi eu cu tine, căci n-am să te las să 

drumeţeş ti singur pînă la Bagdad, după ce te-arn 
însoţit de la Ierusalim la Damasc. 

Atunci Daul-Macan suspină : 
— Frate, te iubesc şi te cinstesc. 
Hamamgiul pregăti repede cele de trebuinţă , 

puse pe măgar samarul şi o traistă cu merinde, 
îşi strînse mijlocul, îşi ridică poalele hainei şi le 
prinse de curea, şi-1 ajută apoi pe Daul-Macan să 
încalece pe asin. 

Daul-Macan îi spuse : 
•— Urcă-te îndărătul meu. 
Dar hamamgiul nu primi, spunîndu-i : 

. — Nu voi face aceasta, stăpîne, căci vreau să te 
slujesc întru totul. 

Daul-Macan stărui : 
—- Trebuie totuşi să te urci pe măgar îndără tul 

meu, măcar un ceas, ca să te odihneşti. 
Celălalt răspunse : 
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Dacă ni-oi simţi cumva trudit, am sa mâ 
odihnesc un ceas la spatele tău, pe măgar. 

Atunci Daul-Macan oftă : 
Frate, acum. nu-ţi pot făgădui n imic ; clar 

cînd o să ajungem la părinţii mei, nădăjduiesc 
că ai să vezi cum ştiu să-ţi răsplătesc bună-crcdinţa. 

Şi caravana, pril.ejindu~se de reveneala nopţii, 
se puse în mers, iar slujitorul pe jos şi Daul-Macan 
pe măgar o urmară, pe cînd marele sfetnic şi so-
ţia Iui, Nozhatu, înconjuraţi de alaiul lor, mergeau 
în frunte, urcaţi, fiecare», pe cîte o cămilă de soi. 

Şi drume ţ iră toată noaptea pînă la răsăritul 
soarelui, cînd, din pricina arşiţei care se înteţea, 
marele sfetnic dete poruncă pentru popas la umbra 
unui pîlc de palmieri. Descălecară acolo cu toţii, 
ca să se odihnească şi să adape cămilele şi vitele 
de povară. După care plecară şi merseră încă cinei 
nopţi şi ajunseră la un oraş, în care rămaseră 
trei zile;. Şi iarăşi porniră şi călătorii"! pînă ce ajun-
seră la o mică depărtare de cetatea Bagdadului : 
ceea ce se cunoştea după adierea de vînt care-i 
întîmpina şi care nu putea fi decît numai de îa 
Bagdad... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
.şi, sl'ioasă, tăcu. 

Ci inir-a şaptezeci şi una noapte 

VA urmă : 

Simţind această adiere dinspre ţara dragă, lui 
Daul-Macan i se umplu sufletul de amintirea su-
rorii sale Nozhatu, a tatălui său şi a mamei sale, 
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şi ghidul îi era numai la lipsa surorii şi la durerea 
părinţilor, cînd l-or vedea venind acasă fără ea. 
începu să plîngă cu inima grea şi să rostească sti-
huri de jale : 

Făptură scumpă ! Oare niciodată 
Nu vom mai fi alături amîndoi ? 
A despărţirii noapte blestemată 
Va birui de-a pururi peste noi ? 

Ah, scurte-au fost acele clipe-n care 
Ne bucuram, cîndva, ca doi copii. 
Şi lungi şi grele-s zilele amare 
Ce ne-au înstrăinat pe căi pustii. 

Vino, odată, şi mă ia de mînă ! 
Ca luminarea, trupu-mi s-a topit 
Sub nemiloasa flacără pagină 
A dorului de care-s mistuit. 

Vino, şi nu-mi vorbi despre uitare. 
Nu-mi cere, pe Allah ! să uit ce-a fost. 
Mi-ar fi unica vieţii consolare : 
La pieptul meu să-ţi afli adăpost. 

Atunci îndatoritorul hamamgiu îi vorbi : 
- Copiie, destul cu plînsul ! Şi bagă do seamă 

că sîntem tare aproape de cortul marekii sfetnic 
şi al soţiei lui. 

El răspunse : 
— Lasă-mă să pi mg şi să-mi spun versurile cu 

car mă mai alin şi-mi mai potolesc pojarul inimii. 
Şi, fără a lua aminte la sfaturile hamamgiului, 

se întoarse cu faţa spre Bagdad. Şi cum în acele 
clipe Nozhatu, culcată în cort, nu putea dormi, 
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cu gîndurilc duse la cei dragi, cufundată în visuri 
triste şi lăcrimînd într-una, auzi glasul care, nu 
departe de cortul ei, cînta înfiorat în noapte. 

Şi-atunei, tînăra Nozbatu, soţia marelui sfetnic, 
se ridică tulburată şi-1 chemă pe eunucul ce dor-
mea la intrarea în cort şi care veni numaidecît 
şi o întrebă : 

Ce doreşti, stăpînă ? 
Ea îi spuse : 
•-- Aleargă îndată şi caută-1 pe cel ce-a cînta t 

şi adu-mi--l aici ! 
Eunucul răspunse : 
•— Eu dormeam şi n-am auzit nimic. Şi n-aş 

putea să-1 găsesc în plină noapte, decît dacă i-aş 
trezi pe toţi cei care dorm. 

Ea îi porunci : 
- - Trebuie ! Acela pe care-1 vei găsi treaz, va 

fi fără îndoială cel pe care l-am auzit cîntînd. 
Eunucul mi îndrăzni să mai stăruiască şi ieşi 

să-l caute pe cîntăreţ. 

Cnut povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaptezeci şi doua noapte 

Ea urmă < 

Atunci eunucul nu îndrăzni să mai stăruiască 
şi ieşi să-1 caute pe cîntăreţ. Dar degeaba se uită 
în toate părţile şi cercetă peste tot, nu găsi treaz 
decît pe bă trînul hamamgiu, căci Daul-Macan 
zăcea nemişcat. Iar hamamgiul, văzîndu-l pe 
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eunucul care, la lumina lunii, părea ture supă-
rat, se temu foarte că Daul-Macan va fi tulburat, 
somnul soţiei sfetnicului, aşa că tăcu mile. Ci eu-
nucul îl zări şi-1 întrebă : 

Tu ai •cîntat cîntecul pe care 1-a auzit stă-
pina mea ? 

Atunci hamamgiul, cu totul încredinţat că soţia 
marelui sfetnic se supărase, strigă : 

— Nu, nu ! N-am cîntat eu ! 
Eunucul urmă : 

- Dar cine atunci ? Arată-mi-1, căci nu se poate 
să nu-1 fi auzit şi să nu-1 fi văzut, de vreme ce 
nu dormi ! 

Iar hamamgiul, tot îngrijorat pentru Daul-Ma-
can, spuse : 

•- Ba nu, nu-1 ştiu şi n-am auzit nimic. 
. — Pe Allah ! minţi cu neruşinare şi n-ai să mă 

faci să cred că, treaz fiind şi stînd aici, n-ai auzit 
nimic. 

Atunci slujitorul îi vorbi : 
-— Am să-ţi spun. adevărul. A cîntat un nomad 

care-a trecut pe-aici călare pe cămila lui. Şi pe 
mine m-a trezit cu glasul, iui blestemat, pedepsi-!-ar 
Allah. ! 

Eunucul, dîncl din cap a îndoială şi bombănind, 
se întoarse şi-i spuse stăpînei lui : 

-~ A fost un nomad care acum trebuie să fie 
departe cu cămila lui. 

Nozhatu, mîhnită, îl privi lung pe eunuc şi nu 
mai spuse nimic. 

în vremea aceasta, Daul-Macan se trezi, şi dea-
supra capului văzu luna sus în slava cerului. în 
suflet i se deşteptă adierea dulce a amintirilor de 
demult, iar în. inimă îi răsunau nenumărate cîn-
tece de păsări şi şoapte tainice de lăute ale cuge-
tului. Şi-1 cuprinse un dor nestăpînit de a-şi 
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revărsa în cîntec avînturile lăuntrica; care-1 făceau 
parcă să plutească în zbor. 

Grăi atunci slujitorului : 
- Ascultă !• 

Slujitorul îl întrebă : 
••-- Ce vrei să faci, copile ? 
Daul-Macan răspunse : 
--- Vreau să cînt nişte1 cintece care mi-ar potoli 

inima. 
Slujitorul /isc : 
— Tu nu ştii ce s-a întîmplat şi de cîte vicle-

şuguri a trebuit să mă slujesc faţă de eunuc ca 
să scăpăm de primejdie ! 

Daul-Macan întrebă : 
Ce tot spui ? Care eunuc ? 

Hamamgiul îi povesti : 
— O, stăpîne, eunucul soţiei marelui sfetnic a 

fost aici, tare mîniat, pe cînd tu zăceai pierdut, 
învîrtea în mînă un băţ gros de migdal şi privea 
la toţi cei adormiţi, şi cum nu m-a găsit decît pe 
mine treaz, m-a întrebat furios dacă eu cîntasem. 
Dar i-am răspuns : ,,A, nu, nicidecum ! A fost un 
biet nomad care trecea pe drum". Eunucul nu prea 
s-a ară tat că m-ar crede, căci, înainte de-a pleca, 
mi-a poruncit : „Dacă-1 mai auzi cumva iar, pune 
mina pe el şi să mi-1 dai să-1 duc la stăpîna mea. 
Bagă de seamă ce ţi-am spus !" Iată, dar, stăpîne, 
ce anevoie mi-a fost să scap de acel arap bănu-
ielnic. 

Cînd auzi asemenea vorbe, Daul-Macan se mînie 
şi strigă : 

—- Şi cine-ar îndrăzni să mă împiedice să-mi 
cînt versurile care îmi plac ? Am să cînt toate cîn-
tecele care-mi plac, fie ori ce-o fi l. Şi, la urma 
urmei, de ce m-aş mai teme, acum, cînd sîntem 
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aproape de ţara mea ? De-acum înainte nimic nu 
mă mai poate îngrijora ! 

...Atunci bietul slujitor îi spuse : 
--- Văd că vrei să te pierzi cu orice preţ. 
Celălalt răspunse : 

Trebuie neapărat să cînt ! 
Slujitorul adăugă : 
- - Nu mă sili să mă despart de tine, căci mai 

degrabă plec, decît să te văd că ţi se întîmplă ceva 
rău. Uiţi, fiule, că eşti cu mine de un an şi jumă -
tate şi că IUI te-am supărat cu nimic ? Gîndeşte-te 
că toţi cei de-aici sînt topiţi de oboseală şi dorm 
în tihnă. Mă rog ţie, nu ne tulbura cu stihurile 
tale, care, altmintrelea, ce-i drept e drept, tare 
sînt frumoase. 

Ci Daul-Macan nu se putu stăpîni şi, pe cînd 
deasupra vîntul susura lin în frunzele de palmieri, 
începu să cînte cu foc : 

O, unde sînt acele vremi senine 
Din umbra casei noastre părinteşti, 
Cu zilele de •voioşie pline. 
Cu nopţile de zîmbet şi poveşti ? 

O, timpule .'... Acuma toate-s duse : 
Şi-acele zile, ca un joc uitat, 
Şi-acele nopţi, cu stelele apuse 
Pe cerul soartei noastre-nnourat. 

Ah, unde sînteţi vremi de-odinioare, 
Cînd fericit era Daul-Macan, 
Umăr la umăr cu slăvită floare 
A lumilor, cu Nozhatu-Zaman ! ? 

Daul-Macan strigă de trei ori şi se prăbuş i fără 
simţire. Atunci bunul hamamgiu se ridică şi-1 aco-
peri cu mantaua lui. 
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TN'iz'natu însă, cînd auzi acel cîntec în care erau 
pomenile numele ei şi al fratelui ei, şi în care îşi 
revedea nenorocirile, cuprinsă de plînset cu sus-
pine, îl chemă grabnic pe eunuc şi-i strigă : 

— Nenorocire ţie ! Omul care-a cîntat întîia 
dată a cîntat acuma iar şi l-am auzit, aici, aproape. 
Pe Aliah ! dacă nu mi-1 aduci numaidecît, alerg 
la soţul meu în cort şi-i cer să te ciomăgească şi 
să te alunge. Ia de ici o sută de dinari, dă-i-i eîn-
tăreţului şi hotărăşte-1 cu blîndeţe să vină aici ; 
iar dacă nu vrea, nu mai stărui, însă află unde 
stă, ce face, din ce ţară este şi vino repede să-mi 
spui. Şi să nu-mi zăboveşti o clipă ! 

Cînd povestea ajunse aîei, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaptezeci şi treia noapte 

Ea urmă î 

...Şi să nu-mi zăboveşti o clipă ! 
Eunucul ieşi din cortul stăpînei şi plecă să-1 

caute pe cîntăreţ. începu să calce printre picioa-
rele celor adormiţi şi să se uite bine la faţa fiecă-
ruia, dar nu găsi pe nimeni treaz. Atunci se duse 
de-a dreptul la hamamgiul care sta fără manta şi 
cu capul gol, îl apucă de braţ şi-i strigă : 

•— Tu eşti cîntăreţul ! 
Hamamgiul răspunse cu mare spaimă : 
- Nu ! Nu ! Pe Allah ! nu sînt eu, mărite 

eunucuie ! 
Eunucul îi spuse : 
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— Nu te las pînă nu-mi arăţi cine a cîntat, căci 
nu îndrăznesc să mă întorc fără de el Ia stăpîna 
mea ! 

La aceste cuvinte, harnamgiul, temîndu-se pentru 
Daul-Macan, începu să se jeluiască eunucului : 

Pe Allah ! îţi spun că cel care a cîntat a fost 
un trecător. Nu mă mai chinui zadarnic, căci ai 
să dai seamă la judecata lui Allah. Nu sînt decît 
un biet hagiu care vine din oraşul lui Abraham, 
prietenul lui Allah. 

Eunucul insă îi răspunse : 
—• Fie ! Dar vino cu mine, ca să spui chiar tu 

acest lucru stupinei mele, căci pe mine nu mă 
crede. 

Atunci harnamgiul suspină. 
O, mare şi bun slujitor, crede-mă şi întoar-

ce-te liniştit ia cortul tău ! Şi dacă se mai aude 
glasul, să vii să-mi ceri sama, căci numai eu voi fi 
atunci vinovat. 

Apoi, ca să-1 liniştească pe eunuc şi să-1 hotă-
rască să plece, îi înşirui potop de vorbe dulci şi de 
laude, îl îmbrăţişa şi-1 sărută, pînă ce eunucul 
se înduplecă şi se îndepărtă , dar, în ioc să se în-
toarcă la stăpîna lui, în faţa căreia nu îndrăznea 
să st arate, făcu un ocol şi se ghemui la pîndă, nu 
departe de bamamgiu. 

Estimp, Daul-Macan se trezi şi slujitorul îi 
spuse : 

-~ Scoală, să-ţi povestesc ce s-a întâmplat din 
pricina stihurilor tale. 

Şi-i povesti totul ; dar Daul-Macan, care-1 asculta 
cu gîndul dus aiurea, grăi : 

— Oh, nu vreau să ştiu de nimic şi n-am de ce 
să-mi stăpînesc simţirea, acum, cînd sîntem aproape 
de ţara mea. 

Harnamgiul, înspăimîntat, adăugă atunci : 
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— Fiul meu, ajunge cît te-ai lăsat minat de 
dorul tău. Cum poţi fi atît de fără grijă, cînd eu 
t remur tot de spaimă pentru tine ? Mă rog ţie, pe 
Allah ! să nu mai cînţi înainte de-a fi ajuns cu 
adevărat în ţara ta. Eu nu te-am crezut, măi copile, 
atît de încăpăţînat. Dă-ţi şi tu socoteala că soţia 
marelui sfetnic are să te pedepsească, pentru că 
n-o laşi să doarmă, cînd ea e atît de trudită, şi de 
sfîrşită, şi doborîtă de drum. Pînă acum a trimis 
de două ori eunucul ca să te caute. 

Daul-Macan însă, fără a lua în seamă vorbele 
hamamgiului, pentru a treia oară îşi înălţă glasul 
şi cîntă din tot sufletul aceste stihuri : 

Ajunge l sînt sătul de-atitea 
Cuvinte mari, de amăgire, 
Ce-mi răscolesc furtuni în suflet 
Şi-mi pun nesomnul în privire '. 
Mi-au spus: „Cum te-ai schimbat .'" Ei nu ştîu 
De ce. Mi-au spus : „E din iubire". 
Ci eu întreb : „Iubirea poate 
Să ducă astfel la pietre ?*' 
Mi-au spus : „Iubire e .'" Ci, iată, 
Le spun: „Eu nu mai vreau iubire, 
Eu nu mai vreau aprinsa-i cupă, 
Nici otrăvită ei mîhnire. 
Vreau doar acele lucruri simple, 
Acea pierdută fericire, 
Care să-i fie bietei inimi 
Ca un balsam şi-o izbăvire !'" 

Dar abia sfîrşi Daul-Macan cîntecul, că şi apăru 
eunucul înaintea lui. Văzîndu-1, hamamgiul se spe-
rie atît de tare, încît o rupse la fugă cît putu de 
iute şi nu se opri decît hă t departe, de unde începu 
să pîndească ce are să se întîmple. 
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Atunci eunucul. înainta sfios şi-i spuse Iui Daul-
Macan : 

— • Pacea fie cu tine ! 

Cinci povestea ajunse aici. ŞeheiTzucla văzu zorii mijind 
.şi, sfioasă, lăcu. \ 

Ci într-a şaptezeci şi patra noapte 

Ea urmă J 

Aşadar, preafericiţii le rege, eunucul îi spuse Iu! 
Dau'l-Macan : 

--•• Pacea fie eu tine ! 
Iar Daul-Macan îi răspunse : 

Si cu tine fie pacea, şi mila, şi bineeuvîntarea 
l u iAI Iah ! 

Robul grăi : 
— Măria-la. iată că stupina mea mi-a poruncit, 

pentru a treia oară să te caut, căci vrea să te vadă ! 
Daul-Macan îi răspunse : 
•-•- Stăpâna t a ? Şi eine-i ea, de are cutezanţa a 

porunci să mă cauţi pe mine ? 
Şi, nemulţumit numai cu atît, începu să-1 ocă-

rască pe eunuc. Eunucul însă nu-i răspunse nimic, 
căci stăpînă-sa îi poruncise? să-1 ia pe cântăreţ cu 
blândeţe şi să-1 aducă la ea numai dacă vrea el, 
aşa că făcu tot ce putu ca să-1 liniştească şi-1 luă 
tot cu vorbe mieroase, cam de-acestea : 

- G, copile, n-am venit ca să te supăr ori să-ţi 
aduc vreo mîunire, ei numai ca să te rog, dacă 
binevoieşti, să-ţi îndrepţi paşii spre noi şi să vor-
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beşti cu stăpîna mea, care arde de dorinţa de-a te 
vedea. Şi, n-ai grijă, o să ştie ea să-ţi fie recunos-
cătoare pentru bunăvoinţa pe care ţi-o cere. 

Numai aşa Daul-Macan se înduplecă şi se ridică 
pentru a-] însoţi pe eunuc la cort, în vreme ce 
bietul hamamgiu, tremurînd tot mai tare de teamă 
pentru Daul-Macan, îşi luă inima în dinţi şi-] urmă 
de departe, gîndind în sine : „Ce prăpăd pe capul 
lui ! De bună seamă că mîine, la răsăritul soarelui, 
are să fie spînzurat !" Si-i trecu prin cap un gînd 
cumplit, icare-1 umplu şi mai mult de spaimă, căci 
îşi spuse : „Cine ştie dacă Daul-Macan, ca să scape, 
n-o să arunce toată vina asupra mea şi n-o să mintă 
că eu am cântat!" 

Ci Daul-Macan şi eunucul se strecurară ane-
voie printre oamenii adormiţi şi printre vite, pînă 
ce ajunseră la intrarea cortului nerăbdătoarei Noz-
hatu. Eunucul îl rugă pe Daul-Macan să aştepte 
afară şi intră s-o vestească pe stăpîna, căreia îi 
spuse : 

•—• Iată, ţi-aduc pe cel căutat. Este un tînăr cu 
înfăţişare tare frumoasă, şi la boiu, şi la chip, pă-
rînd de spiţă înaltă şi de soi. 

Cînd îl auzi aşa, tinerei Nozhatu începu să-i bată 
inima şi grăi eunucului : 

— Spune-i să vină cît mai lingă cort şi roagă-1 
să ne mai cînte din cîntecele lui, ca să le-aud de-
aproape. Şi pe urmă caută să afli cum îl cheamă 
şi din ce ţară este. 

Atunci eunucul ieşi şi-i vorbi lui Daul-Macan : 
— Stăpîna mea te roagă să-i cînţi din cîntecele 

tale şi are să te asculte din cort. Şi mai vrea să 
ştie cum te cheamă, din ce ţară şi de ce neam eşti. 

El răspunse : 
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— Mă supun din toată inima şi ca pentru o da-
torie sfîntă ! Dar în ce priveşti.' numele meu, el 
este de mult şters, iar inima mi-i mistuită şi trupul 
frînt. Iar povestea vieţii mele e vrednică a fi scrisă 
cu de-amănuntul în colţul ochilor. Şi-am ajuns ca 
un beţiv care atîta a băut, încît toată viaţa lui 
are să se clatine. Şi sint ca un lunatic, sau ca imul 
care se îneacă în valurile nebuniei. 

Cînd Nozhatu. auzi din cort aceste cuvinte, începu 
să suspine, îl strigă pe eunuc şi-i zise : 

întreabă-1 dacă a pierdut pe cineva scump — 
mama, tatăl ori vreun frate. 

Eunucul se duse şi-.l întrebă pe Daul-Macan, 
după cum îi poruncise stăpîna, iar acesta răspunse : 

I-am pierdut, da. Şi am pierdut şi-o soră care 
mă iubea şi de la care nu mai am nici o ştire. 

Nozhatu, auzind răspunsul pe care i-1 aducea 
eunucul, spuse .* 

— Facă Allah ca tînărul să-şi găsească mîngî-
ierea nenorocirii lui şi să se adune cu cei ce-i sînt 
dragi. 

Apoi îi grăi eunucului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacfa văzu /orii mijind 
ii, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaptezeci şi cincea noapte 

Ka urmă : 

O, preafericituie rege, aşadar Nozhatu, soţia ma-
relui sfetnic, îi grăi eunucului : 
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Du-te şi-1 roagă să ne cînte un clnteo despre 
amarul despărţirii. 

Şi eunucul se duse şi-i rugă după porunca stă-
pî.nci. Atunci Daul-Macan, stînd. nu departe de cort, 
îşi sprijini obrazul în. palmă şi, sub luna care-şi 
revărsa lumina peste oamenii adormiţi şi peste vite, 
glasul, lui străbătu tăcerea. Iar cînd sfîrşi de cîntat 
minunatul lui cîntec, No/baiu, caro-], ascultase ca-n 
vrajă, nu se mai putu stăpîni şi, ridicînd înfiorată 
piaza de la intrarea cortului, scoase afară capul, 
privi pe eîntăreţ sub lumina lunii şi un strigăt îi 
izbucni din piept, căci îşi recunoscu fratele. Se 
aruncă afară cu braţele întinse şi strigă : 

Frate ! O, Daul-Macan ! 
Daul-lVlacan o privi uimit şi recunoscu pe so-

ră-sa Nozliatu. Se1 aruncară unul în braţele celui-
lalt şi se prăbuşiră amin doi copleşiţi la pămînt. 

Cînd văzu aceasta, eunucul rămase cu gura căs-
cată de mirare. Se grăbi să ia o mare velinţă şi 
o întinse peste cei doi, în semn de respect, şi aş -
teptă cuminte ca ei să se dezmeticească. 

Curînd, în adevăr, Nozhatu se trezi cea clintii 
şi apoi şi Daul-Macan. Şi din acea clipă, No/.hatu 
uită de toate durerile trecute şi, în culmea bucu-
riei, rosti aceste stihuri : 

Destin, jurasei că durerea mea 
Nu va avea în veci de veci sjîrşit. 
Şi iată, crunt călău, că te-am silit 
Să calci ce-ai juruit cu vorbă grea ! 

Căci fericită, sînt acum deplin : 
E Ungă mine cel care mi-e drag. 
Sumete-ţi poala hainei prepeleag, 
Să ne slujeşti, destinule hain ! 
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Iar Daul-Macan. o strînse la piept pe soră-sa şi, 
cu lacrimi de bucurie în pleoape, spuse la rîndul 
său : 

De multa fericire pe care pot s-o string 
Şi eu în piept acuma — ah, ochii-mi pling şi 

pling. 
Vai, ochilor, deprîns-aţi al lacrimii- nărav : 
Plîngeam ieri de durere, azi fericirii sclav. 

No/hatu îl pofti apoi pe fratele ei în cort şi-i 
grăi : 

Frate, povesteşte-mi acum ce ţi s-a intim-
plat, şi-ţi. voi spune, la rîndul meu, prin c i t e a m 
trecut ! 

Daul-Macan însă îi răspunse : 
- Povesteşte tu mai întîi întîmplările tale. 

Şi Noznatu îi povesti fratelui ei tot ce se petre-
cuse, fără să lase deoparte nici un amănunt, şi, 
la sfîrşit, adăugă : 

Iar pe soţul meu, marele sfetnic, îl vei cu-
noaşte îndată. Şi are să te placă, pentru că e un 
om tare cumsecade. Dar mai întîi, grăbeşte-te şi 
spune-mi prin cîtc ai trecut de cind te-am lăsat 
bolnav în hanul din oraşul sfînt. 

Daul-Macan îi făcu pe voie şi-şi încheie poves-
tirea astfel : 

Dar, mai ales, Nozhatu, nici n-aş putea să-ţi 
spun îndeajuns ce bun a fost cu mine un sluji-
tor de la hamam, care a cheltuit, ca să mă în-
grijească, foţi banii pe care-i avea, şi m-a slujit. 
zi şi noapte, şi s-a purtat mai bine ca un tată, 
ori ca un frate, ori ca un prieten, credincios, şi 
a dus aşa de departe dăruirea de sine, că s-a 
lipsit de hrană, ca să mi-o dea mie, şi de asinul 
lui, ca să nu merg eu pe jos, mulţumindu~se 
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numai să-1 conducă. Dacă sînt încă in viaţă, să 
ştii că asta~i numai datorită lui. 

Atunci No/hatu spuse : 
Cu voia lui Allah, vom şti noi să-i răs-

plătim bunătatea, pe cit ne va sta în putere. 
No/hatu chemă apoi pe eunuc, care veni în 

grabă, sărută mina lui Daul-Macan şi rămase în 
picioare dinaintea lui. Nozhatu îi grăi : 

Bunule slujitor, vestitor de bine, întrucît tu 
cel dinţii mi-ai adus ştirea cea bună, păstrează 
pentru tine punga cu cei o mie de dinari. Aleargă 
acum şi spune-i stăpînuiuî tău că vreau să-1 văd. 

Eunucul, tare bucuros, alergă să-1 vestească pe 
stăpînul său, marele sfetnic, care şi veni de în-
dată în cortul soţiei. Şi fu în culmea uimirii vă-
zînd la ea pe tînărul străin, şi încă în puterea 
nopţii. Dar Nozhatu se grăbi să-i povestească în-
tîmplările lor de la început pînă la sfîrşit şi 
adăugă : 

Astfel, preabunul meu soţ, în loc să le că-
sătoreşti cu o roabă, cum credeai, ai luat pe fiica 
regelui Omar Al-Neman, pe Nozhatu-Zaman ! Iar 
acesta-i fratele meu Daul-Macan. 

Cînd auzi nemaipomenita lor poveste, marele 
sfetnic fu în culmea uimirii, aflînd că este gi-
nerele chiar al regelui Omar Al-Neman. Şi gîndi 
în sine : „Am să ajung pe pu ţ in valiu al vreuneia 
dintre cele mai bogate vilaete ale împărăţiei !" 

Se plo-coni dinaintea lui Daul-Macan, i se în-
chină cu vorbe alese şi se bucură că a scăpat din 
toate relele şi că s-a întîlnit cu sora sa. Şi de 
îndată voi să poruncească să se facă un cort 
pentru noul oaspe, dar Nozhatu îi spuse : 

— Este de prisos, acum, cînd sîntem atît de 
aproape de ţară. Şi-apoi, cum nu ne-am văzut de 
multă vreme, vom fi fericiţi amîndoi să stăm în 
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acelaşi cort şi să ne saturăm privinclu-ne, înainte 
de-a ajunge acasă. 

Marele sfetnic răspunse : 
—- Fie totul după dorinţele tale ! 
Ieşi apoi, ea să-i lase liberi să-şi povestească, 

şi le trimise făclii, siropuri, fructe şi tot soiul de 
dulciuri din cele cu care avusese grijă să încarce 
doi catîri şi o cămilă, înainte de-a părăsi Damas-
cul, spre a le împărţi ca daruri celor din Bagdad 
şi ea răspuns la urările lor de bun sosit. Şi-i 
trimise lui Daul-Macan trei rînduri de haine 
dintre cele mai de preţ şi-i pregăti o cămilă de 
soi ales, cu tot harnaşamentul şi eu un cioltar cu 
ciucuri de multe culori. Apoi începu să se plimbe 
în lung şi-n lat pe dinaintea cortului, cu pieptul 
umflat- do voie bună şi eu gîndul la înălţarea 
eare-i venea de la Allah, la însemnătatea lui de 
acum şi la măririle viitoare. 

O dată cu dimineaţa, merse în grabă la cortul 
soţiei ca să-şi salute cumnatul. 

Nozhatu îi spuse : 
— Nu trebuie să uităm de slujitorul de la 

hamam. Eunucul să-i pregătească un cal şi să aibă 
grijă de masa lui de prînz şi de seară. Şi, mai 
cu seamă, să nu-1 lase să se îndepărteze de noi. 

Marele sfetnic de te atunci eunucului poruncile 
trebuincioase, iar acesta răspunse : 

— Ascult şi mă supun ! 
Şi luă numaidecît cu el cîţiva oameni din straja 

marelui sfetnic şi plecă în căutarea hamamgiului. 
îl găsi tocmai în coada caravanei, tremurînd de 
spaimă şi gata să pună şeaua pe măgar şi să fugă 
cit mai iute din locul acela, unde tînărul lui prie-
ten Daul-Macan fusese luat prins. La vederea eu-
nucului şi-a robilor care alergară îndată şi-'l în-
conjurară, intră parcă moartea în el, se îngălbeni, 
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genunchii i se bîţtiau lovindu-so unul de altul, şi 
t remura din tot trupul. Nu mai avea nici o în-
doială că Daul-Macan, ca să se dezvinovăţească, 
1-a lăsat în voia răzbunării soţiei marelui sfetnic. 
Mai ales că eunucul îi şi strigă *. 

- Mincinosule !... 

C'ind povcstcii tijiiiise aici, Şeljcroza<l;i va/u /orii mijind 
şi, .sfioasa,, tăcu. 

Ci intr-a şaptezeci şi şasea noapte 

Ka armă : 

O, preafericit iile rege, aşadar eunucul i-a strigat 
hamamgiului îngrozit : 

- Mincinosule ! Mi-ai spus nu numai că n-ai 
cântat tu, dar şi că nici nu ştiai cine a eîntat ! 
Şi iată, am aflat că acel cîntăreţ era chiar tova-
răşul tău. De-aiei pînă la Bagdad, nu te mai 
slăbim o clipă şi ai să ai la sosire aceeaşi soartă' 
ca şi tovarăşul tău. 

La vorbele eunucului, hamamgiul înspăimintat 
începu să se jefuiască, gîndind în sine : ..Iată că 
am dat tocmai de ce am vrut atîta să scap!" 

Eunucul porunci robilor : 
Luaţi-i asinul şi daţi-i calul ăsta ! 

Robii, fără a lua seama la suspinele hamamgiu-
lui, îi luară măgarul şi-1 siliră să încalece pe un 
cal minunat dintre cei ai marelui sfetnic. Apoi 
eunucul le spuse aparte : 

Tot timpul călătoriei să staţi eu ochii pe 
acest bamamgiu. Pentru fiecare fir de păr din cap 
ce-i va fi atins, veţi plăti cu viaţa cîte unuia 
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dintre voi. Aşa că să vă purta ţ i faţă de el plini 
de grijă şi să nu-i lipsească nimic ! 

Hamamgiul, văzîndu-se păzit de robi, nu se mai 
îndoi că va fi dat morţii şi spuse eunucului : 

— O, căpitane preamilos, îţi jur că t înărul 
acela nu-mi e nici frate, nici rudă, căci sînt 
singur pe lume şi-s doar un biet îngrijitor la un 
hamam. L-am găsit pe moarto, întins lingă o gră-
madă de lemne de la poarta hamamului şi m-am 
milit de el, în numele lui Allah, luîndu-1 la mine 
acasă. N-am făcut nimic ca să merit vreo pe-
deapsă ! 

începu apoi să se jeluiască şi să se gîndească 
la tot felul do lucruri, care de care mai negre, în 
vreme ce caravana înainta, iar eunucul mergea 
alături de el şi se desfăta pe socoteala lui, spu-
nîndu-i din cînd în cînd : 

— Ai tulburat somnul stăpînei cu blestematele 
tale de cîntece, ca şi t înărul acela ; şi nu păreai 
deloc înspăimântat pe atunci ! 

Dar la fiecare oprire, eunucul îl poftea pe slu-
jitor să mănînce cu el din aceeaşi farfurie- şi să 
bea vin cu el din aceeaşi cană, după ce bea el 
mai întîi. Ci lacrimile nu se uscau în ochii sluji-
torului, mai îngrijorat ca oricînd, neavînd ştiri 
despre prietenul său Daul-Macan, de care eunucul 
nici gînd să-i pomenească. 

Estimp Nozhatu, Daul-Macan şi marele sfetnic 
călătoreau tot în fruntea caravanei pe calea Bag-
dadului şi nu mai rămăsese decît o singură zi 
de mers pînă să ajungă la ţinta mult rîynită. 
Şi tocmai în dimineaţa din urmă, după popasul 
de noapte, pe cînd se pregăteau să-şi urmeze 
calea, văzură deodată ridieîndu-se înaintea lor un 
praf gros care întuneca văzduhul şi făcea noapte 
împrejur. Marele sfetnic încercă să-i liniştească 
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şi le spuse să stea pe lot:, iar ei luă cincizeci 
de mameluci şi înainta spre norul de praf. 

După un scurt răstimp, praful se risipi şi ei vă-
zură o mare oştire cu flamurile în vînt, mergînd 
în rin duri de bătaie, în sunetul tobelor. îndată 
se desprinse din oaste o ceată fie călăreţi care 
înaintară spre ei în galop. Şi fiecare mamelue 
de-al marelui sfetnic fu împresurat de cinci oş-
teni călări. 

Văzîncl acestea, marele sfetnic întrebă cu ui-
mire : 

— Cine sînteţi şi de ce ne întîmpinaţi astfel ? 
Ei răspunseră : 
- - Dar voi cine sînteţi, de unde veniţi şi unde 

mergeţi ? 
Marele sfetnic îi lămuri : 
-— Sînt marele sfetnic al emirului de la Da-

masc, al prinţului Şarcan, fiul regelui Oraar 
Al-Neman,stăpînul Bagdadului şi al ţării Hora-
nului. însuşi prin ţul Şarcan m-a trimis la tatăl 
său, la Bagdad, cu haraciul Damascului şi cu 
daruri. 

La aceste vorbe, oştenii toţi îşi scoaseră şter-
garele, îşi coperiră ochii şi începură să plîngă în 
hohote. Marele sfetnic privea la ei tot mai uimit. 
Atunci căpetenia oştenilor înainta spre el şi-i 
spuse : 

— Vai, vai ! unde este regele Omar Al-Neman ? 
Regele Omar Al-Neman a murit ! Vai de noi şi 
de noi ! 

Apoi adăugă : 
— Preacinstite sfetnice, vino cu noi la marele 

vizir Dandan, care-i colo, în mijlocul oştirii, şi 
el îţi va povesti cu de-amănuntul prăpădul. 

Marele sfetnic începu şi el să plîngă şi strigă 8 
— O, ce călătorie nenorocită ! 
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Merse apoi la marele vizir Dandan, care îl 
primi numaideeît în cortul său si-l. pofti să ia loc. 
Marele sfetnic îi spuse atunci cu ce însărcinare 
venea şi ce daruri aducea pentru regele Omar 
Al-Neman. 

La aceste vorbe, care-i aminteau de stăpînul şi 
de regele său, marele vi/ ir Dandan începu să 
plîngă şi-i spuse marelui sfetnic : 

— Află că regele Omar Al-Neman a muri t 
otrăvit şi ai să afli în curînd toate amănuntele. 
Deocamdată să-ţi ară t cum stau la noi lucrurile ! 
Iată. Cînd regele a murit în mila şi-n îndurarea 
cea fără de sfîrşit a lui Allah, poporul s-a ridicat 
pentru a şti pe cine să aleagă urmaş la domnie. 
Şi oamenii-ar fi ajuns să se războiască între ei, 
de nu i-ar fi potolit fruntaşii cetăţii şi de nu s-ar 
fi înţeles cu toţii să ceară sfatul celor patru mari 
cădii ai Bagdadului şi să se supună hotărîrii 
acestora. Cei patru mari cădii au hotărît ca ur-
maş ia domnie pe prin ţul Şarcan, cîrmuitorul Da-
mascului. Iar eu, de îndată ce mi s-a spus hotă-
rîrea, am pornit în fruntea oastei către Damasc, 
să-1 vestesc pe prin ţul Şarcan de moartea tatălui 
său şi de alegerea făcută pentru domnie. Trebuie 
să-ţi spun, o, preacinstite sfetnice, că la Bagdad 
sînt şi unii care vor să-1 aleagă pe t înărul 
Daul-Macan. Insă de multă vreme nimeni nu ştie 
ce s-a făcut cu acesta şi cu sora Iui, Nozhatu-Za-
man. Iată, se împlinesc în curînd cinci ani de 
cînd au. plecat în ţara Hedjazului şi n-au mai 
dat nici im semn de viaţă ! 

La aceste cuvinte ale marelui vizir Dandan, 
marele sfetnic, soţul prinţesei Nozhatu, cu toată 
mîhnirea pricinuită de moartea regelui Omar 
AI-Neman, se bucură la gîndul că Daul-Macan ar 
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putea avea norocul să fie rege al Bagdadului şi 
ui KorasanuJui. Se întoarse către marele vizir 
Dandan şi-i spuse... 

Ciad povestea ajunse alei, Şehore/ada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaptezeci şi şaptea noapte 

VA\ urmă ; 

O, preafericitule rege, aşadar marele sfetnic se 
întoarse către marele vizir Dandan şi-i spuse i 

- Ceea ce mi-ai povestit este, în adevăr, tare 
ciudat şi tare de mirare. La rîndu-mi, pentru că 
mi-ai arătat toată încrederea, lasă-mă să-ţi dau 
o veste eare-ţi va umple inima de bucurie şi-ţi 
va descreţi fruntea. Află, mare vizir, că Allah ne-a 
netezit căile, adueîndu-ni-i pe prin ţul Daul-Macan 
şi pe sora lui, Nozhatu-Zaman. 

La această ştire, vizirul Dandan se; umplu de 
bucurie şi strigă : 

O, preacinstite sfetnice, grăbeşte-te să-mi 
povesteşti totul, căci vestea pe care mi-o dai îmi 
umple inima de o bucurie mare ! 

Marele sfetnic îi povesti întîmplările prin care 
trecuseră cei doi şi-i aduse la cunoştinţă că Noz-
hatu îi era soţie. 

Munci, vizirul Dandan se plecă dinaintea ma-
relui sfetnic, închinîndu-i-se şi mărturisindu-i-sc 
supus credincios. Chemă apoi pe toţi emirii şi 
pe toate căpeteniile oastei şi ale împărăţiei care 
erau de faţă, şi le povesti şi lor cum stau lucru-
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rile. Toţi sărutară pămîntul dinaintea marelui 
sfetnic, i se închinară şi-i ară tară bucuria pentru 
noua întorsătură a lucrurilor, lăudînd puterea 
ursitei care orînduise toate de minune. 

După aceea, marele sfetnic şi marele vi/ ir se 
aşezară în jilţuri orînduite pe un loc mai înalt 
şi chemară acolo la sfat toate căpeteniile împă-
răţiei, pe toţi emirii şi pe toţi vizirii. .Sfatul ţinu 
ea la vreun ceas do vreme şi se -luă hotărîroa 
obştească să fie numit Dau'1-Macan ca urmaş la 
domnie al regelui Omar Al-Neman, şi să nu se 
mai meargă la Damasc pentru a-1 aduce pe prin-
ţul Şarcan. Vizirul Dandan se ridică îndată clin 
jilţ ca să-şi arate cinstirea pentru marele sfetnic, 
care ajungea omul cel mai de vază din împărăţie. 
Şi, ca să capete buna lui voinţă, îi făcu daruri 
bogate şi-i ură belşug şi bucurii. La fel făcură 
şi ceilalţi viziri, şi emirii, şi toţi fruntaşii ţării. 
Iar vi/irul Dandan grăi astfel în numele tuturora : 

- - Preasluvite mare sfetnic, nădăjduim că, prin 
multă mila ta, fiecare dintre noi îşi va păstra ran-
gul sub domnia noului sultan. Iar noi, la rîndu-ne, 
vom zori înaintea voastră spre Bagdad, ca să pre-
gătim o primire vrednică de tînărui nostru sultan, 
pe cînd tu îi vei vesti alegerea hotărîtă de noi. 

Marele sfetnic; le făgădui tuturor ocrotire şi păs-
trarea rangului pe; caro îl aveau, şi-i părăsi apoi, 
ca să se întoarcă la corturile lui Daul-Macan, iar 
vizirul Dandan şi toată oastea se întoarseră către 
cetatea Bagdadului. 

Călărind spre cortul soţiei sale Nozbatu şi al iui 
Daul-Macan, marele sfetnic simţea sporind în su-
fletul-i dragostea faţă de Nozhatu şi-şi spunea în 
sine : „Ce călătorie binecuvîntată şi norocoasă !" 
Sosind, nu vru să intre în cortul soţiei sale pină 
ce nu-i ceru învoirea. Apoi, după temenelile obiş-
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nuite, povesti tot ce văzuse şi ce auzise despre 
moartea regelui Ornar Al-Neman şi despre alege-
rea la domnie a lui Daul-Macan şi nu a prinţului 
Şarcan. La urmă adăugă : 

— Şi-acum, mărite rege Daul-Macan, nu-ţi ră-
mîne decît să primeşti fără şovăire domnia, ca nu 
cumva, de te lepezi de ea, să păţi vreun necaz din 
partea celui ce va fi ales in locul tău ! 

Tar Daul-Macan, oricît era de îndurerat clin pri-
cina pierderii tatălui său, regele Omar Al-Neman, 
şi cu toate că şi el şi Nozhatu erau cu ochii plini 
de lacrimi, răspunse : 

— Primesc porunca Ursitei, căci n-am cum să 
fug de ea, iar cuvintele tale sînt pline de înţelep-
ciune. 

Şi adăugă de îndată : 
— Dar, preacinstite cumnate, care trebuie să fie 

purtarea mea faţă de fratele meu Şarcan şi ce-mi 
rămîne să fac pentru el ? 

Acela răspunse : 
•— Singura hotărîre dreaptă este sa împărţiţi 

domnia între voi, tu să fii sultanul Bagdadului, iar 
fratele tău Şarcan să fie sultanul Damascului. Ră-
mîi dîrz la această hotărîre şi urmai'ea va fi pacea 
şi buna înţelegere. 

Şi Daul-Macan primi sfatul cumnatului său. 
Atunci marele sfetnic luă caftanul împărătesc pe 

care i-I încredinţase vizirul Dandan, ii îmbrăcă pe 
Daul-Macan şi-i puse în mînă marea spadă de aur 
a domniei, sărută pămîntul dinaintea lui şi plecă 
apoi să caute un loc mai ridicat unde să înalţe cor-
tul împărătesc adus de vizirul Dandan. Era un cori 
măreţ, cu o boltă înaltă făcută din pînză căptuşita 
cu mătase de toate culorile şi cu desene de pomi şi 
de flori. Le porunci robilor să aştearnă pe jos co-
voare de preţ, după ce mai întîi bătuciră pămîntul 
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de jur împrejurul oortiiiui. îl cliemă pe rege să se 
hodinească acolo noaptea aceea, iar regele dormi 
aşa, pînă dimineaţa. 

De cum mijiră zorii, se auziră în depărtare bătăi 
de tobe şi cîntece de surle. Şi eurînd se ivi dmtr-un 
nor de praf oastea de la Bagdad, avîncl în fruntea 
oi pe marele vizir Dând an, care venea să-1 întîm-
pine pe rege, după ce orînduise totul la Bagdad. 
Atunci, regele Daul-Macan... 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mijind 
.şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaptezeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

Atunci, regele Daul-Macan, îmbrăcat în stra-
iele împărăteşti, se aşeză pe jilţul ridicat în mij-
locul cortului, îşi puse pe genunchi marea spadă a 
domniei, peste care-şi sprijini mîinile, şi aşteptă 
nemişcat. împrejurul lui se rînduiră numaidecît 
mamelucii de la Damasc şi străjerii marelui sfetnic, 
toţi cu iataganele în mîini, pe cînd însuşi marele 
sfetnic sta in picioare de-a dreapta tronului, cu 
mîinile împreunate a supunere. 

Şi de îndată, după poruncile date de către ma-
rele sfetnic, începură să vină şi să i se închine toţi 
şi să se ploconească. Călcînd sfios peste covoarele 
aşternute pe jos care duceau la cortul împărătesc, 
intrară mai întîi căpeteniile oastei, zece cîte zece, 
după ranguri, începînd cu cele mai mici, şi zece 
cîte zece făcură jurămîntul de credinţă faţă de re-
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gelo Daul-Macan şi sărutară în tăcere pămîntul. 
Veni şi rîndul celor patru mari cădii şi al vizirului 
Dan dan. Cei patru cădii intrară şi jurară credinţă 
şi sărutară pămîntul în. faţa regelui. Dar cînd intră 
marele vizir, regele Daul-Macan se sculă de pe 
jilţ în. cinstea lui, îi ieşi în întîmpinare şi-i 
spuse : 

Binevenit fii, părintre al nostru al tuturor, 
prcacinstitule şi preavredniculc, ale cărui fapte 
sînt înmiresmate cu înalta înţelepciune, ale cărui 
orînduiri sînt făcute cu mîinile cele mai pricepute. 

Atunci marele vizir Dandan jură credinţă pe 
Coran şi pe Allah şi sărută pămîntul în faţa regelui. 

Şi în vreme ce marele sfetnic ieşi ca să dea po-
runcile de trebuinţă , să se pregătească ospăţul, să 
se întindă mesele, să se gătească bucatele cele mai 
alese şi să se orînduiască paharnicii, regele spuse 
marelui vizir : 

— Înainte de orice, pentru a se sărbători urcarea 
mea în domnie, să se facă daruri tuturor ostaşilor 
şi tuturor căpeteniilor. Porunceşte, dară, să 3i se 
împartă întregul haraci pe oare-1 aducem cu noi de 
la cetatea Damascului, fără nici o oprelişte. Şi să 
li se dea să mănînce şi să bea cit vor voi. Şi numai 
după aceea, o, mare vizir al, meu, vino să-mi po-
vesteşti cu de-amănuntul cum a murit tatăl meu 
şi din care pricină. 

Vizirul Dandan, urmînd poruncile regelui, slo-
bozi toţi ostaşii pe trei zile, ca să se veselească, şi 
înştiinţa căpeteniile că regele nu voia să pr i -
mească pe nimeni în acest răstimp. Atunci toată 
oştimea izbucni în urale, menind viaţă lungă re-
gelui şi multă îmbelşugare domniei lui, iar vizirul 
se întoarse în cort. 

Estimp, regele se dusese la sora sa Nozhatu şi-i 
spusese : 
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— Ai aflat de moartea tatălui nostru, regele 
Omar, dar încă nu cunoşti pricina -morţii lui. Vino, 
dar, ca s-o auzim chiar din gura marelui vizir 
Dandan. 

Şi o adusese pe Nozhatu sub bolta cortului, şi 
trăsese o perdea între ea şi cei de fată. El se aşeză 
in jeţ, în t imp ce Nozhatu singură sta îndără tul 
perdelei de mătase. 

După aceea, grăi vizirului Dandan : 
—- Acum, vizire al tatălui nostru, povcsteşte-ne 

cu de-amănuntul moartea celui mai strălucit din-
tre regi. 

Şi vizirul Dandan răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi povesti după cum urmează : 

POVESTEA MORŢ I I REGKEUI OMAR AL-NEMAN ŞI 
MI NUN ATICI.K CUVINTE » l i 'DINAINTE DE MOARTEA 

I,Uf 

înt r-una din zile, regele Omar Al-Neman, sim-
ţindu-şi sufletul apăsat de durerea lipsei voastre, 
ne chemase? pe toţi în jurul lui ca să-ncercăm să-1 
Înseninăm, eînd văzurăm intrând în sală o bătrînă 
al cărei chip purta întipărite semnele sfinţeniei. 
Era însoţită de cinci fecioare- de-o frumuseţe atît 
de desăvîrşită, că nici o limbă n-ar putea într-ade-
văr s-o zugrăvească. Pe lingă că erau atîta de fru-
moase, ele mai stăpîneau şi toate versetele Cora-
nului şi alo cărţilor de ştiinţă, precum şi vorbele 
rostite de toţi înţelepţii musulmani. Bătrâna veni 
dinaintea regelui, sărută umilă pămîntulş i grăi : 

— Mărite rege, ţi-aduc, iată, cinci giuvaeruri 
cum nu are nici un rege pe pămînt. Priveşte-le, 
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măria-ta, şi cercetează~Je frumuseţea şi mintea, cu 
multă băgare de seamă ; căci frumuseţea nu se 
arată deeît celui care o caută cu dragoste ! 

Regele Omar Al-Neman fu cît se poate de în-
cântat, şi de înfăţişarea cinstitei bătrîne, pentru 
care se simţi cuprins de cinstire, şi de a celor cinci 
fecioare, care-i plăcură peste măsură. Aşa încît 
grăi către tinerele acelea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şaptezeci şi noua noapte 

Ea urmă 3 

O, preafericitule rege, aşadar regele Omar Al-
Neman grăi către tinerele acelea : 

— Preafrumoaselor, dacă-i adevărat că sînteţi 
aşa de pricepute în cunoaşterea atîtor alese lucruri 
de odinioară, spuneţi-mi rînd pe rînd, fiecare. 
cîteva cugetări adînci cu care să-mi înseninez su-
fletul. 

Atunci, una dintre fete, cu o privire sfiicioasă 
şi blinda, înainta, sărută pămîntul dinaintea re-
gelui şi grăi : 

Cuvîntul primei tete 

— O, rege preaslăvit, voi arăta mai întîi că viaţa 
fără de instinctul vieţii nu se poate. Acest instinct 
a fost sădit în om, pentru ca omul să poată, cu 
ajutorul lui AUah, să fie stăpîn pe el însuşi şi să 
se apropie de AUah cel atoatefăcătorul. Iar viaţa a 
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fost dată omului pentru ca el să se desăvîrşeascâ, 
ferindu-se de rătăciri. Regii, care sînt cei dintîi 
dintre oameni, trebuie să fie cei dintîi şi în. pri-
vinţa virtuţilor alese şi în cea a bunătăţii. Omul 
înţelept şi cu mintea luminată nu trebuie să se 
poarte, în nici o împrejurare, şi mai ales faţă de 
prieteni, decît cu blîndeţe şi să judece cu bună-
voinţă. El trebuie să se păzească de duşmani şi 
să-şi aleagă prietenii eu băgare de seamă şi, o dată 
ce şi i-a ales, să nu lase să se amestece între ei şi 
el nici un judecător, ci să orînduiaseă totul cu 
bunătate. Pentru că, ori şi-a ales prietenii printre 
oamenii desprinşi de cele lumeşti şi dăruiţi vieţii 
întru sfinţenie, şi-atunci e dator să-i asculte fără 
gînduri ascunse şi să ţină seama de judecata lor ; 
ori şi i-a ales printre cei legaţi de bunurile pămîn-
tului şi atunci e dator să vegheze ca să nu-i pă-
gubească în bunurile lor, nici să nu-i stînjenească 
în obiceiurile lor, nici să nu le tăgăduiască spusele. 
Pentru că asemenea lucruri te înstrăinează pînă şi 
de dragostea faţă de tată şi de mamă, şi mai sînt 
şi zadarnice. Iar un prieten este un lucru de mare 
preţ. Căci prietenul nu e ca o femeie de care poţi 
să te desparţi şi s-o înlocuieşti cu alta, iar rana 
făcută unui prieten nu se mai vindecă niciodată, 
întocmit cum spune poetul : 

Inima de prieten e-un lucru gingaş foarte : 
îţi cere grija toată şi veghile întregi. 
Rănită, n-o mai vindeci — cum nişte cioburi sparte, 
Oricîtă trudă-ai pune, nu poţi să le mai dregi. 

Maria-ta, îngăduie-mi acum să-ţi spun cîteva 
cugetări de-ale înţelepţilor. 

Un eadiu, ca să judece într-adevăr după dreptate, 
trebuie să cerceteze cinstit toate mărturiile, şi să 
se poarte cu cele două părţi întru totul la fel, fără 
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să arate mai multă credinţă împricinatului de neam 
maro decît împricinatului sărac ; dar mai cu seamă 
o dator să se străduiască a-i împăca pe împrici-
naţi, ca să ajute la întărirea păcii şi a bunăînvoirii 
între musulmani. Şi, mai ales, cînd îi este ceva în-
doielnic, trebuie» să eliibzuiascâ îndelung şi să 
cumpănească iar şi iar hotărîrca ce are a lua, şi să 
nu ia nici una, dacă stăruie în îndoială. Căci drep-
tatea este întiia dintre- datorii, iar a te întoarce la 
dreptate, dacă ai fost nedrept, este lucru încă şi 
mai de laudă, decît a fi fost totdeauna drept, şi. 
este cel mai plin de vrednicie în faţa celui prea-
înalt. Şi nu trebuie să uiţi niciodată că Allah prea-
înaltul a pus judecători pe pămînt pentru a judeca 
numai lucrurile vădite, dar şi-a păstrat pentru sine 
judecata lucrurilor tainice. Şi este de datoria ca-
diului să nu încerce niciodată să smulgă mărturii 
(\c la un învinuit supunîndu-1 la cazne ori la în-
fometare, căci nu suit acestea vrednice de musul-
mani. Al-Zahri a spus : „Trei lucruri seoboară pe 
un. cadiu : bunăvoinţa şi ploconirea faţă de un vi-
novat suspus, dragostea de laude şi teama do. a-şi 
pierde rangul în. care se află11. Califul Omar, sco-
ţînd din slujbă într-o zi pe un cadiu, acesta 1-a în-
trebat : „De ce m-ai scos din slujbă ?•' Şi i-a răs-
puns : „Pentru că vorbele tale depăşesc faptele 
tale !" Iar marele Al-Iscandar cel cu două coarne 
a chemat într-o zi la el pe cadiu, pe bucătar şi pe 
Intiiul diac ; şi a spus eacliufui : „Ţi-am încredin-
ţat cea mai înaltă şi cea mai grea din împuterni-
cirile mele împărăteşti. Să ai, aşadar, un suflet 
împărătesc !" Şi a spus bucătarului : ,,Ţi-am în-
credinţat grija de trupul meu, care de-acum îna-
inte alinia de bucătăria ta. Să te porţi, aşadar, faţă 
de el cu o dibăcie gingaşă !" Şi a spus diacului : 
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„'•ţie, frate al kalamului, ţi-am încredinţat cele ale 
minţii mele. Te juruiese să mă zugrăveşti întocmai 
aşa cum. .sînt, pentru neamurile de urmaşi «ie 
«Jupă mine." 

Tînăra, după ee-a spus acestea, şi-a tras iaşma-
oul. peste faţă şi s-a întors între1 tovarăşele e i 
Atunci a înaintat a doua fată, care... 

Oind povestea ajunşi" aici, Şelierezacia văz» /orii mijwrt 
şi, sfioasă. i.ui-u. 

Ci tiilr^a optzecea noapte 

Ka urmă : " *. 

Vizirul Dandan a grăit mai departe : 
- - Atunci a înaintat a doua fată, care avea pri-

virea scânteietoare şi o bărbie dulce şi luminată de 
y.îmbet. Ea sărută pămîntul de şapte ori în faţa 
răposatului tău tată, regele Omar Al-Neman, şi 
s p u s e ; 

(mintii! fetei a tloua 

Preafericitul^' rege, Locman Cel-înţelept a 
spus odată feciorului său : „Fiule, sînt trei lu-
cruri care nu pot fi dovedite decît în trei împre-
jurări : nu poţi şti că un om. este cu adevărat bun, 
decît dacă îl vezi în ceasurile lui de minie•; nu 
poţi şti că este viteaz, decît în bătălie ; şi nu poţi 
şti că îţi este ca un frate, decît la nevoie !" Dom-
nul cel crunt, precum şi jecmaşii de tot soiul sînt. 
nişte chinuiţi şi-şi vor ispăşi nedreptăţile, cu toate 
linguşirile eur';enilo» lo r ; pe eînd asupritul, eu. 
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ioată nedreptatea suferită, nu va cunoaşte- nici viu 
chin. Dar nu măsura oamenii după ceea ce spun, 
ci după ceea ce fac. Şi totuşi faptele înseşi preţu-
iesc după gîudul care Je-a i/.vodit ; fiecare om va 
îi judecat după ceea ce a năzuit, nu după ceea ce a 
făptuit. Ia aminte, măria ta, că lucrul cei mai mi-
nunat din noi este inima. într-o zi, un înţelept fi-
ind întrobat : „Care-i ce! mai rău dintre oameni ?" 
a răspuns : „Aceia care lasă ea o dorinţă urîtă să-i 
cuprindă inima". Cum spune şi poetul : 

li bogăţie numai ceea ee-nchiz'i în piept, 
Da-i greu să afli eare-i drumul drept! 

Iar Profetul nostru — cu el fie pacea şi rugăciu-
nea ! •••- a spus : „Adevărat înţelept este cei. care 
soeoate lucrurile nemuritoare? mai presus de cele 
pieriloare". Se povesteşte că pustnicul Sabet prin-
sese atil de mult că ocini i se îmbolnăviseră ; a 
chemat atunci un doftor, care-i spuse : „Nu te pot 
lecui, deoît dacă-mi făgăduieşti un lucru". Pustni-
cul, răspunse ; „Care ?" Şi doftorul urmă : „Să-n-
eotezi a plînge !" Dar pustnicul îi dete răspunsul : 
„La ce rai-ar mai sluji atunci ochii, dacă n-aş mai 
plînge ?" 

Ci, măria-ta, ia aminti: do asemenea că fapta 
cea mai. bună este aceea care nu urmăreşte foloase. 
Se povesteşte că trăiau odată în Israel doi fraţi şi 
că unul dintre ei a spus într-o zi celuilalt : „Care-i 
fapta cea mai urîtă pe care ai săvîrşit-o vre-
odată ?" I se răspunse : „Iată : cum treceam într-o 
zi pe iîngă o poiată de găini, am întins bra ţul şi am 
apucat o găină, pe care, după ce am gîtuit-o, am 
aruncat-o la loc în poiată. E cel mai urît lucru din 
viaţa mea. Dar. tu, frate, care e lucrul cel mai urî t 
pe care l-ai săvîrşit ?u Şi i se răspunse : „Este 
rugăciunea pe cart; am făeut-o către Allah cerînd 
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împlinirea unui hatîr. Căci rugăciunea nu-i fru-
moasă decît atunci cînd e ca o simplă înălţare 
a sufletului spre ceruri." Şi acelaşi lucru... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada vă/n norii mijind 
şi, .sfioasa, tăcu. 

Ci mir-a optzeci şl una noapte 

Ea urmă : 

.Aşadar, preafericitul*" rege, (.-ea tic a doua fată 
a s p u s : 

—- Acelaşi lucru îl arată şi poetul, cît se poate 
de frumos, cînd* zice : 

Păcate două-s a le tenie-n 
Viaţa noastră pe pămînt: 
A face rău vreunui semen 
Şi-a face idol din cel sfînt! 

După ce a rostit acestea, fata a doua s-a întors 
între tovarăşele ci. 

Atunci, a treia fată, care era mai desâvîrşită 
decît amîndouă celelalte la un loc. înainta în faţa 
regelui Omar Al-Neman şi grăi : 

Cuvîntul fetei a treia 

Eu, preafericitule rege, nu-ţi voi spune decît 
cîteva cuvinte, căci sînt cam suferindă astăzi şi, de 
altminteri, înţelepţii ne învaţă să fim scurţi în 
cu vîntârile noastre. 
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Măria-ta, Safian a spus : „Dacă sufletul ar locui 
•u; inima omului, omul ar avea aripi şi ar zbura uşor 
spre paraclis !"• 

Şi tot Safian a mai spus : „în adevăr, să ştiţi eă 
numai a privi chipul cuiva atins de urîţenie însem-
nează a săvîrşi col mai mare păcat împotriva spi-
ritului !" 

După ce rosti aceste două minunate cugetări, 
l.'măra se întoarse între tovarăşele ei. Atunci, 
înainta a patra fată, care avea un mijloc tic cea 
mai mare frumuseţe şi grăi : 

Cuvîntut tetei a patra 

fiu, preafericitule rege, am să-ţi spun pildele 
j3i care le ştiu din povestirile despre; vieţile oa-
menilor drepţi. Se povesteşte 'că Başra-cel-Des-
•cult a spus : „Păziţi-vă de cel mai josnic dintre* 
lucVuri !" Iar cei ce-1 ascultau îl întrebară : „Şi 
<clare-i cel mai josnic dintre lucruri ?'• EI le răs-
punse : „Este acela de-a sta mult timp în ge-
nunchi, numai ca să te grozăveşti cu evlavia ta. 
VMv deşertăciunea smereniei." Atunci unul îi 
ceru : „Părinte al nostru, învaţă-mă să cunosc 
adevărurile ascunse şi taina lucrurilor !u Şi Ba.şra-
r/eî-Desculţ îi dădu răspunsul astfel : „Fiule, ase-
menea lucruri nu sînt făcute pentru turmă şi nu 
k. putem pune la înciemîna gloatei. Căci dintr-o 
suta ele drepţi abia dacă se află cinei care să fie 
<*uraţi ca argintul cel curat.' ' 

Iar şeicul Ibrahim povesteşte : „Am întîlnit 
într-o zi un om sărac care pierduse un bănuţ de 
aramă. M-am dus atunci la el şi i-am întins o 
drahmă de argint, dar el n-a primit-o, spunîn-
du-mi : «La ce mi-ar sluji tot argintul de pe pă-
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mint, mic care nu caut decit fericirile nepieri-
toare ?»-

Tot aşa se povesteşte că sora Jui Başra-eel-Des-
eulţ s-a dus într-o zi... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehere/.ada văzu zorii mij<r<</J 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci \tiir-a optzeci şi doua noapte 

Ka urmă : 

...Tot aşa se povesteşte că sora lui Başra-oel-
Desculţ s-a dus într-o zi la imamul Ahmad 
ben-llanbal şi i-a spus : „O, sfinte imam întru 
credinţă, vin să mă luminez. Luminează-mă i Eu 
am obiceiul să veghez noaptea pe terasa casei, 
toreînd lină la lumina făcliilor celor ce trec pe 
drum, căci în casă nu am lumină. Iar ziua mun-
cesc şi pregătesc hrană pentru cei ai casei 
Spune-mi dacă este îngăduit să mă folosesc do o 
lumina care nu este a mea." Imamul o întrebă :: 
„Cine eşti tu, femeie ?" Ka răspunse : „Sîn.t sora 
lui Başra-eel-Desculţ-'. Atunci simţul imam se ri-
dică şi sărută pămîntul în faţa tinerei femei şi-; 
grăi : „O, soră a celui mai îmbălsămat dintre 
sfinţi, de ee nu pot toată viaţa mea să sorb din 
curăţia inimii tale ?" 

Se mai povesteşte că un înţelept a spus aceste 
vo rb e : „Cînd Allab vrea binele vreunuia dintre 
slujitorii lui, îi deschide porţile duhului1-. 

Mi s-a mai povestit că atunci cînd lVIal'% 
ben-Dinar trecea prin pieţe şi vedea lucruri care 
îi plăceau, se dojenea spimîndu-şi : „Suflate al. 
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meu, astea-s lucruri nefolositoare ! Nu te voi 
asculta !" 

Iar Mansur ben-Omar ne povesteşte următoa-
rea întîmplare : „Pornisem odată în hagialîe la 
Meeea şi am trecut şi prin. cetatea Kufa. Era 
într-o noapte întunecoasă, cînd auzii din beznă, 
aproape de mine, fără să pricep- do unde venea, 
un glas ce rostea tare această rugăciune : «O, 
Doamne Dumnezeule preamărit, eu nu sînt dintre? 
cei ce se răzvrătesc împotriva legilor tale, nici 
dintre cei ce nu vor să ştie de binefacerile tale». 
Apoi am auzit ceva eăzînd greu la pămînt. Şi nu 
ştiam ce putea fi acel glas în acea beznă şi în acea 
adîncă tăcere, cînd ochii mei nu puteau vedea 
nici măcar pe cel ce rostea rugăciunea. Şi nu 
puteam înţelege ce era lucrul acela care căzuse? 
greoi la pămînt. Atunci am strigat la rîndul meni : 
«Sînt Mansur ben-Omar, hagiu la M.ecca ! Cine are 
nevoie de ajutorul meu ?» Nimeni mi-mi răs-
punse;, aşa că plecai. Dar a doua zi văzui trecînd 
un alai de înmormântare şi mă amestecai şi ou 
printre cei ee-1 urmau ; înaintea mea mergea o 
bătrînă sfîrşită de durere. O întrebai : «Cine e 
răposatul ?» Ea îmi răspunse : «Ieri, fiul meu, 
spunînelu--şi rugăciunea, rosti versetele din Cartea 
lui Allah care începe eu vorbele : Voi, cei care 
credeţi cuvîntului. întăriţi-vă sufletele voastre... 
iar cînd fiul meu sfîrşi de spus versetele, omul 
ac-esta, care zace acum în sicriu, simţi un junghi 
prin măruntaie şi căzu mort. Asta-i tot e-e pot 
să-ţi spun.»" 

Şi cea de-a patra fată, după ce grăi acestea, se 
întoarse între tovarăşele ei. 

Atunci înainta a cincea fată, care era, într-ade-
văr, ca ei încununare a tuturor celorlalte, şi 
spuse : 
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Cirvîntul feleî a «incea 

— Eu, o, preafericitule rege, iţi voi povesti ceee 
ce am aflat -din înţelepciunea vremilor de odi-
nioară. 

înţeleptul Moslima ben-Dinar a spus : ,,Orice 
plăcere care nu mînă sufletul tău mai aproape de 
AUah este o nenorocire !'" 

Se povesteşte că Musa - pacea fie eu ei ! •••• se 
afla la fmtîna ilin Modain, cînd veniră acolo două 
tinere păstoriţe cu turma tatălui lor Şoaib. Şi 
Musa ••- pacea fie cu el ! — dădu de băut celor 
două tinere, care erau surori, şi le lăsă să-şi adape 
turma din jgheabul făcut dintr-un trunchi de 
curmal. Tar cele două tinere, cînd se înapoiară 
acasă, povestiră tatălui lor Şoaib totul, iar acesta 
grăi uneia dintre ele : „întoarce-te la t înăr şi 
«pmie-i să vină la noi". Fata se întoarse la fin-
ii nă şi, cînd !:u aproape de Musa, îşi acoperi îaţu 
cu iaşmacuî. şi-i vorbi : „Tata mă trimite sâ-ţi 
spun să mă însoţeşti acasă, şi sa împărţi cu noi 
prînzul, ca răsplată pentru ce ai făcut". Dar Musa, 
tare mişcat, la început nu voi s-o urmeze. Pînă 
la sfîrşit însă se hotărî şi porni în urma fetei. 
Tînăra păstoriţă avea un spate foarte frumos... 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mijind 
•}i tăcu, sfioasă. 

Ci într-a optzeci şi treia noapte 

Ea urma : 

Aşadar, preafericitule rege, cea de a ducea fată 
a povestit astfel mai departe : 
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- Tină ca păstorii,;! avea un spate foarte fru-- ,• 
•mos. iar vîntul ba îi bătea rochia uşoară, aşa în-
rXi se lipea ele trupul fotei, ba i-o^ ridica, lăsînd 
să se vadă pi ii pol o goale. Iar Musa, de eîte ori 
st.- întimpla aşa, închidea ochii să nu mai vadă 
nimic. Şi, de teamă să 'nu-1 răzbească ispita, 
spuse tinerei : „Lasă-mă pe mine să merg înainte". 
'!''at.a, destul de uimită, trecu îndărătul lui Musa. 
Şi-aşa ajunseră amîndoi la Şoaib, iar Şoaib, cînd 
îl văzu pe Musa - - pacea şi rugăciunea fie cu oi 
amîndoi ! • so ridică în cinstea lui şi, cum masa 
f-ra gata, ii grai : „O, Musa, fii binevenit şi bucu-
ră-te do primirea largă şi prietenoasă eu care te 
intîmpin, pentru felul cam te-ai purtat ori fetele 
«rele !(- Musa răspunse : ,,Taică, nu vinci aici, pe 
păm'înt, pentru aur şi argint ; ceea ce fac, fac 
numai în vederea judecăţii col oi mari !'• Şoaib 
urmă : „O, tinere, osii oaspetele meu şi ou sînt 
deprins a fi primitor şi darnic ou oaspeţii. E o de-
prindere moştenită de la strămoşii moi. Rămîi, 
dară, şi mănîncă eu noi." Şi Musa rămase şi mîncă 
cu ei. La sfârşitul mesei, Şoaib grăi : „Tinere, vei 
făroinea eu noi şi vei duce turma la păscut. Iar 
cînd .s-or împlini opt ani, ea plată pentru slujba 
ia te voi însura eu fata oare a venit să te caute 
ia fintioă.'- Musa primi şi-şi spuse în sine : „Acum, 
o,:'< lucrui cu tînăra îmi este îngăduit, voi putea 
că mă bucur do binecuvântata ei frumuseţe !" 

într-o zi, Ibn-Adham 1-a întrebat pe un prieten. 
Ci oare se întorcea de la Mocca : „Cum trăieşti ?" 
Acela răspunse : „Cînd am ce mînca, maniac ; iar 
dacă mi-e foame: şi n-am nimic, rabd !u Ibn-
Adham urmă : „în adevăr, faci întocmai ca şi clinii 
din P.aikh î Noi, însă, cînd Allah ne dă pîinea, îl 
slăvim : iar cînd nu avem nimic do mîncat, noi 
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îi mul ţumim şi atunci !': Atunci eelăJalt strigă : „O, 
sta pine !" Şi nu mai rosti o vorbă. 

Şi fata a cincea, după ce spuse acestea, se în-
toarse între tovarăşele- ei. Atunci numai, călcmci 
rar, înainta şi bă l ana . .Sărută de nouă ori pă-
mîntul dinaintea răposatului tău tată, regele 
Ornai- Al-Ncman, şi grăi : 

t 'uvîntut biUrinei 

Măria-ta, ai ascultat pildele pe caro le ştiu 
aceste fete despre sila faţă de lucrurile pieritoare 
do pe pămînt şi în ce fel trebuiesc: ele a fi date 
silei. Eu am să-ţi vorbesc despre faptele şi întâm-
plările celor mai mari dintre înaintaşii noştri. 

Se povesteşte că marele imam Al-Şafi •••- aibă-1 
Al.'iah întru îndurarea s a l — îşi împăr ţea noap-
tea în trei : întîia parte era menită învăţăturii, a 
doua .somnului, a treia rugăciunii. Ci către sfîr-
şilul vieţii el veghea noaptea toată, nemaidăruincî 
nici măcar o clipă somnului. 

Acelaşi imam -•- Allah aibă-1 întru îndurarea 
sa - a spus : „Timp de: zece ani n-am voit să 
mănînc din plinea mea de or / pe săturatele. Căci 
nnnearea multă este primejdioasă : îngreuiază su-
fletul, învîrtoşează inima, sleicştc mintea, trage 
spre somn şi lene, şi sceătuieşte vlaga toată." 

Tînărul Ibn-Fuad ne povesteşte : „Eram într-o 
zi ia Bagdad, pe cînd trăia acolo imanul Al Şafî. 
Mă dusesem la ţărmul apei ca să mă curăţ, după 
sfîtrta clatină. Pe cînd stăm aplecat şi mă spălam, 
un om, urmat de o mul ţ ime tăcută, trecu pe la 
spatele rneu şi-mi spuse : «Tinere, grijeşte de te 
curăţă bine, şi Allah se va griji şi el de tine*. 
M-am întors şi am văzut că era un om cu barbă 
mare şi cu faţa. luminată de o bună tate cerească. 
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Atunci m-am grăbit să-mi sfîrşesc spălările, m-am 
ridicat si l-am urmat. El mă văzu, se întoarse 
către mine şi-mi spuse : «Vrei să mă întrebi 
ceva ?» I-am răspuns : «Da, preacinstite părinte ! 
Doresc să mă înveţi ceea ce tu, de bună seamă. 
ai in. dar de la Allah cel preaînaltuî.» El grăi : 
«învaţă să te cunoşti ! Şi numai după aceea făp-
tuieşte ! Şi numai după aceea făptuieşl.e tot ce te 
îndeamnă inima, dar luînd aminte să nu păgu-
beşti vecinului tău !» Şi-şi văzu, de drum. Atunci 
1-ani întrebat pe unul dintre cei cc-1 însoţeau : 
«Cine este ?» Şi mi-a răspuns : «Este imamul 
Mahomed ben-Edris Al-Şafi !»" 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
-,;i, sfioasă ea de obicei, tăcu. 

Ci într-u optzeci şi patra noapte 

Ka urmă : 

Aşadar, preal'ericitule rege, sfînta bâtrînă a cu-
vîntat mai departe astfel : 

Se povesteşte că marele calif Abu-Giafar Al-
Mânsur voia să numească pe Abi-Hanifa cadiu, 
hotărmdu-i zece mii de drahme pe an. Ci Abi-Ha-
nifa, cînd află de hotărîrea califului, îşi făcu ru-
găciunea de dimineaţă, se învălui în mantia Iui 
albă şi se aşeză apoi, fără a spune o vorbă. Intră 
atunci trimisul califului ca să-i înmîneze cele zece 
mii de drahme şi să-1 înştiinţeze de numire. Dar 
la spusele trimisului, Abi-Hanifa nu rosti nici un 
euvrat de răspuns. Trimisul îi grăi atunci : „Fii 
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totuşi încredinţat că banii pe .care ţi-i aduc sînt 
ceva legiuit şi încuviinţat de Sfînta Carte". Atunci 
Abi-Hanifa îi răspunse : „Banii sînt, în adevăr, 
legiuiţi, clar Abi-Hanifa nu va fi niciodată sluga 
* «lor mari". 

După aceste cuvinte, bă tr îna adăugă : 
— Aş fi voit, măria ta, să-ţi mai spun si alte 

fapte minunate din viaţa înţelepţii or noştri de de-
mult, dar iată că vine noaptea şi, la urma urmei, 
zilele lui Allah sînt mul te pentru slujitorii lui. 

Şi sfînta bătrînă îşi trase marea oi maramă 
peste umeri şi se întoarse şi s>a lingă cele 
rinei fete. 

Aici vizirul Dandan se opri o clipă din poves-
tirea pe care-o povestea regelui Daul-'Maean şi 
surorii acestuia Nozhatu, care şedea ascunsă după 
perdea. Dar îndată începu să istorisească iar : 

După ce răposatul tău tată, regele Omar 
Ai-Neman, ascultă totul, înţelese că acele femei 
ri-au mai desăvîrşite deeît toate din vremea noas-
tră şi totodată şi cele mai frumoase la t rup şi 
cele mai luminate la minte. Şi nu ştia cum să le 
arate o grijă mai 'vrednică de ele, şi era eu totul 
sub farmecul frumuseţii lor şi le dorea ou aprin-
dere, fiind totodată plin de cinstire faţă de 
i latrina lor, 

Pînă una alta, ie tlcte ea locuinţă iatacurile ce 
fuseseră altădată ale domniţei Abriza, regina de 
la Chezareea. Vreme de zece zile în şir merse el 
însuşi să afle veşti despre? ele şi să vadă dacă nu 
le lipsea ceva. De fiecare dată cînd se ducea acolo, 
găsea pe bătrînă în rugăciune, căci bătrîna îşi pe-
trecea zilele în post şi nopţile în vegheri. Far re-
gele ora atit de încredinţat de sfinţenia ei, ca-mi; 
spuse într-o ?\ : 
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- O, viziro, ce binecuvîntare e să ara în pa-
latul meu o sfîntă aşa de minunată ! Maro cin-
stire simţesc pentru ea, iar dragostea pentru 
aceste fete tinere îmi este nemărginită . Vino dar 
cu mine, ca s-o întrebăm pe bătrînă, pentru că au 
trecut cele zece zile de ospitalitate şi putem 
vorbi acum şi de afaceri, ce preţ vrea pentru 
acolo cinci tinere fecioare cu sinii abia înmuguriţi . 

Merserăm, dai', la iatacurile lor şi tatăl tău o 
întrebă pe bătrînă , care îi răspunse : 

— O, măria-ta, află că pre ţul acestor tinere nu 
este cel obişnuit la vînzări şi la cumpărări de 
toată ziua. Căci preţul lor nu se plăteşte nici în 
aur, nici în argint, nici în pietre de cele scumpe. 

Auzind-o aşa, tatăl tău, cu totul uimit, o în-
trebă : 

-•- Preasfîntă femeie, de ce fel este preţul pen-
tru vînzarea acestor tinere ? 

Iii răspunse : 
Nu ţi le pot vinde decît dacă împlineşti anu-

mite cerinţe : să posteşti vreme de o lună în-
treagă, petreeîndu-ţi zilele în cugetare şi nopţile 
în rugăciuni. La capătul acestei luni de post de-
săvîrşit, prin care trupul tău se va curaţi şi va 
ajunge vrednic să se unească cu trupul tinerelor, 
vei putea să te bucuri după plac de dulceaţa lor. 

Atunci tatăl tău fu cu totul încredinţat, iar cin-
stirea ce-o nutrea pentru bătrînă nu mai cunoscu 
margini. Se grăbi să primească cele ce i se cereau 
şi bătrînă îi spuse : 

-— Eu, la rîndul meu, am să te ajut prin rugă-
ciunile şi veghile mele, ca să înduri postul. Acum, 
adu-mi o cupă de aramă . 

Tatăl tău îi aduse o cupă de aramă , pe care ca 
o umplu cu apă curată şi-şi lăsă ochii deasupra 
cupei şi vreme de un ceas mormă i rugăciuni 
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într-o limbă necunoscută. Apoi acoperi cupa cu o 
pinză subţire, o pecetlui cu o pecete şi i-o înmînă 
tatăl ui tău, spunîndu-i : 

r După cele clintii zece zile de post, să des-
pccetluieşti pînza şi să bei din această apă sfinţită, 
care te va întări şi te va spăla de toate murdă -
riile din trecut. Şi-acum, eu plec ca să-mi văd 
fraţii, oamenii celui nevăzut, căci de tare multă 
vreme n-am mai trecut pe la ei. Iar în dimineaţa 
zilei a unsprezecea, am să vin să te văd ! 

După aceste vorbe, bătrîna plecă, menindu-i 
bună pace tatălui' măriei-tale. Tatăl tău luă cupa, 
se ridică, se duse într-o odăiţă din palat, cu totul 
răzloaţă, avînd cu ei numai cupa de aramă , se 
închise acolo ca să postească, să cugete şi să se 
facă vrednic a se apropia de trupul tinerelor fe-
cioare, închise uşa pe dinlăuntru cu cheia, îşi 
puse cheia în buzunar... 

C'ind povestea ajunse aici. Şchei'o/ada văzu zorii mijind 
.şi. sfioasă; ea de obicei, lâeii. 

•Ci irit r-a-optzeci şi cin cea noapte 

K:\ urmă : 

închise» uşa pe dinlăuntru cu ciieia, îşi puse 
cheia în buzunar şi începu de îndată postul. 

Iar în dimineaţa celei de-a unsprezecea zile, tatăl 
măiiei-tale, regele, luă cupa, o despecetlui şi a 
.sorbi dintr-o înghiţitură . Se simţi numaidecât cu-
prins de vigoare şi parcă o mare dulceaţă i se 

îl 73 



răspîndi în măruntaie. Şi iată că .se auziră bătăi 
în. uşă şi, cînd deschise, bătrîna intră ţinînd în 
nună o legătură învelită în frunze proaspete- de 
banan. 

Atunci regele, tatăl măriei-tale, se ridică în 
cinstea ei şi-i spuse : 

Fii binevenită, măicuţă ! 
Ea îi răspunse : 

Măria ta, oamenii celui nevăzut îţi trimit 
prin mine sala mal ecurile lor. Le-am vorbit des-
pre tine, şi ei au fost tare mulţumiţi de prietenia 
noastră. Şi-ţi trimit, ca semn al bunăvoiei lor, le-
gătura asta cart- cuprinde, sub frunzele de banan, 
minunate dulceţuri, făcute de fecioare cu ochi negri 
ea din rai. Cînd va fi dimineaţa celei de-a două-
zeci şi una zi, să dai la o parte frunzele şi să 
mănînci du] ceţurile. 

La aceşti; cuvinte, tatăl măriei-tale se bucură 
şi spuse : 

—- Mărire lui Allah care mi-a dat fraţi printre? 
oamenii celui nevăzut ! 

Apoi mulţumi bătrînei, şi-i sărută manile, şi o 
însoţi eu multă cinste la uşa odăiţei. 

Şi, aşa cum îi spusese, în dimineaţa celei de-a 
douăzeci şi una. zile bătrîna se întoarse şi-i grăi 
tatălui măriei-tale : 

Măria-ta, află că le-am spus fraţilor mei 
întru cel nevăzut că am de gind să ţi le dăruiesc 
pe cele cinci fecioare. Şi i-a bucurat mult aceasta, 
pentru prietenia pe care-o au acum faţă de tine. 
De aceea, înainte de a le lăsa în mâinile tale, vreau 
să le duc; la oamenii celui nevăzut, ca să pună în 
ele duhul lor şi să răspîndească in ele mireasma 
plăcut* caro te va fermeca. Şi ţi se vor întoarce 
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c-u o comoara clin sinul pământului pe oare ie-o 
vor da fraţii mei întru cel nevăzut ! 

Cînd auzi aceste vorbe, tatăl măriei-taie îi mul-
\ umi pentru toate anevoielile şi~i spuse :. 

— Este foarte mult, în adevăr ! Iar în ce pri-
veşte comoara din sînu) pămîntului, mă tem că e 
mai mult decît se cai vine ! 

Dar ea îi răspunse cum se cerea, iar tatăl mă-
ri ei-tale o întrebă : 

Şi cînd socoti că ai să mi le aduci ? 
Ea răspunse? : 

In dimineaţa celei de-a treizecea zile, după 
ce vei fi încheiat postul, şi-ţi vei fi sfinţit t rupul ; 
iar ele vor avea curăţia iasomiei şi vor fi ale tale, 
toate aceste fecioare;, care: preţuiesc, fiecare, mai 
mult decît întreaga ta împărăţ ie ! 

El răspunse : 
-— Adevăr adevăratu-i ! 
•Ea adăugă : 

Acum, clacă ai vrea să-mi încredinţezi pe fe-
meia pe care-o iubeşti cel mai mult, aş lua-o cu 
mine şi cu tinerele, pentru ca îndurarea sfinţilor 
mei fraţi întru cel nevăzut să se; reverse şi asu-
pra ei. 

Atunci tatăl măriei-tale îi spuse : 
- - Cum aş putea să-ţi mulţumesc ? Am in pa-

lat', în adevăr, o grecoaică pe care-o iubesc', Safia, 
fiica regelui Afridonios al Constantiniei. Allah 
mi-a dăruit doi copii cu ea pe care, vai ! i-am 
pierdut de mulţi ani. Ia-o cu tine, maică, să se re-
verse şi asupra ei îndurarea oamenilor celui ne-
văzut, şi ca să poată, prin puterea lor, să-şi gă-
sească iar copiii ale căror urme le-am pierdut cu 
totul ! 
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Atunci sfînta bătrîna îi spuse : 
- •- Da, fără îndoială. Porunceşte să vină nuroai-

deeît regina Safia. 

C'îml povestea ajunse uici, Şehero/ada vă/u zorii mijind 
^i, sfioasă, l.ăcij. 

Ci inir-a optzeci şi şasea noapte 

Ka urmă : 

.Atunci bătrîna spuse : 
- -- Porunceşte numaidecît să vină regina Safia. 
Şi regele, tatăl mărioi-tale, o chemă îndată pe 

regina Safia, mama măriei-tale, şi o încredinţa 
bătrînei, care-o duse degrabă între cele cinci t i -
nere fete. Apoi băt7'îna merse pentru cit ova clipe 
în odaia ci şi se întoarse cu o cupă pecetluită, pe 
care o dote regelui Omar Al-Neman, spunîndu-i : 

- în. dimineaţa zilei a treizecea, odată sfîrşit 
postul, să te duci să faci baie la hamaro, după 
care te vei întoarce1 în odăiţă, să te odihneşti şi 
să bei această cupă, împlinind astfel curăţia ta 
şi ajungînd vrednic să le ţii în braţele talc: pe 
aceste fete împărăteşti. Şi-acum, fie cu tine pacea, 
miJosîrdia şi toate bineeuvîntărilo lui Ahab ! 

Şi bătrîna luă cu ea ceh1 cinci tinere1 şi pe re-
gina Safia, mama măriei-tale, şi se duse. 

Iar regele îşi urmă postirea pînă la a treizecea 
zi. Şi în acea dimineaţă se sculă, merse la hamam, 
îşi făcu baia şi se întoarse în odăiţă, oprind pe 
oricine de-a veni să-1 tulbure. Şi odată intrat în-
lăuntru, închise uşa cu cheia, luă cupa, desprinse 
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pecetea, duse cupa la buze şi sorbi, cuprinsul 
ei, apoi se întinse să se odihnească. 

Noi, care ştiam, că era ziua din urmă a postului, 
aş teptarăm pînă seara, şi apoi noaptea întreagă, 
şi a doua zi pînă la amiază. Şi gândeam în noi : 
„Regele se odihneşte, negreşit, după atîtea ve-
gheri !" Dar cum regele tot nu deschidea, ne-am 
apropiat de uşă şi l-am chemat, dar nimeni n-a 
răspuns. Ne-am înspăimântat de această tăcere şi 
am hotărât să spargem uşa şi să intrăm. Şi-am 
intrat. 

Dar regele nu mai era acolo ! N-am mai găsit 
ân locu-i decât nişte oase descărnate şi înnegrite. 
Ne prăbuşirăm atunci cu. toţii, pierduţi, la pământ. 

Când. ne-am. venit în fire, am luat cupa, am cer-
cetat-o şi-am aflat în capacul ei o hârtie pe care 
erau scrise aceste cuvinte cu litere greceşti : 

„Nici un om care face rău n-are să capete mila 
nimănuia ! Cine va citi această hîrtie să afle că 
aşa se pedepsesc cei ce ademenesc copilele de regi. 
Iar omul ce zace aici a trimis pe fiul său Şarcan 
ca să răpească din ţara noastră pe fiica regelui 
nostru, pe nefericita A.briza, pe care a luat-o şi 
a făcut din fecioria ei ceea ce a vrut. Pe urmă a 
dat-o robului arap, care a mişeluit-o şi-a omorît-o. 
Acum, pentru ticăloşia pe care a săvîrşit-o, regele 
Omar Al-N eman şi-a primit pedeapsa. Cea care 
l-a ucis este neînfricata şi pedepsiloarea Mumă-a-
Prăpădurilor. Iar voi, necredincioşilor, cei care 
citiţi scrisoarea mea, aflaţi că nu numai că l-am 
omorît pe regele vostru, dar v-am răpit-o şi pe re-
gina Safia, fiica regelui Afridonios din Constanti-
»ia, pe care am s-o duc la tatăl ei. Apoi ne vom în-
toarce cu toate ostile noastre să vă împresurăm, 
să vă spulberăm casele, să, vă siîrpim pînă la cel 
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din urmă şi să nu mai rămînem pe pămînt decit 
noi, creştinii, cei caro- ne închinăm Crucii l" 

După ce am citit şi am priceput toată nenoro-
cirea noastră, ne izbirăm faţa cui mîiniie şi p]în-
serăm îndelung. Dar la ce mai puteau sluji la-
crimile, de vreme ce se săvîrşise ceea ce nu se 
mai putea întoarce ? 

Atunci, măria-ta, începu dezbinarea oastei şi a 
norodului în privinţa urmaşului regelui Omar Al-
Neman la domnit». Şi dezbinarea ţinu o lună în-
treagă, după care, cum nu aveam nici o veste des-
pre măria-ta, ne hotărîsem să-1 alegem pe prinţul 
Şarcan din Damasc. Ci Allah ni te scoase în cale, 
şi s-a întîmplat ceea ce ştii. 

' Asta a fost, măria-ta, pricina morţii tatălui mă-
ri ei-tale, regele Omar-Al-Neman ! 

După ce marele vizir Dandan sfîrşi povestea 
morţii regelui Omar Al-Noman, îşi scoase năframa, 
îşi coperi ochii şi se puse pe plîns. Iar regele Daul-
Macan şi regina Nozhatu, de dindărătul perdelei, 
începură şi ei să plîngă, laolaltă eu marele sfetnic 
şi cu toţi cei de faţă. 

Ci marele sfetnic îşi conteni lacrimile cei clin-
tii şi grăi către Daul-Macan : 

; Măria-ta, lacrimile noastre nu pot sluji cu 
• adevărat ia nimic. Nu-ţi rămînt! alta, decît să fii 
taro şi să-ţi îmbărbătezi inima, spre a veghea la 
trebilo împărăţiei. De altminteri, tată l mă r i -
ei-tale trăieşte mai departe în măria-ta, căci pă-
rinţii trăiesc în copiii vrednici de ei. 

Atunci Daul-Macan conteni din plîns şi se pre-
găti pentru cel clintii divan al domniei lui. 

Pentru aceasta, se aşeză pe jeţul din cortul :îm-
rutesc, iar marele sfetnic sta în picioare lingă el, 
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vizirul Dandan sta în faţa lui, ostaşii în spatele 
tronului, pe cînd emirii şi ceilalţi mai-mari ai îm-
părăţiei se aşezară, după rangul fiecăruia, impre-

Regele Daul-Macan grăi către vizirul Dandan : 
Spune-mi pe rînd tot ce cuprind lăzile ta-

tălui meu ! 
Vizirul Dandan răspunse : 

Ascult şi mă supun ! 
Şi-i arătă pe rînd ce bogăţii de bani, de lucruri 

scumpe şi de giuvaer uri cuprindeau lăzile. Şi-i 
(lele socoteală amănunţită . 

Atunci regele Daul-Macan îi spuse : 
O, vizi re al tatălui meu, vei fi mai departe 

marele vizir şi al domniei-mele ! 
Iar vizirul Dandan sărută pămîntul dinaintea 

regelui şi-i ură viaţă lungă. Apoi regele spuse ma-
relui sfetnic : 

•-- Bogăţiile pe care le-am adus eu noi de la 
Damasc le vom împărţi la ostaşi. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezuda văzu zorii mijind 
şi, .sfioasă, tăcu. 

Ci într-a optzeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

Atunci marele sfetnic descuie lăzile pline eu 
scumpeturi şi cu banii aduşi de la Damasc şi, fără 
a păstra nimic, împărţi totul la ostaşi, lucrurile 
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cele mai frumoase dăru.indu-lo căpeteniilor oştirii. 
Şi toţi sărutară pămîntul şi urară viaţă lungă re-
£o.lui, spunîndu-şi între e i : „Niciodată .n-am mai 
pomenit atîta dărnicie !u 

După care, regele I)au!-Macan dete semnalul 
plecării, tabăra fu jidicată îndată şi oştirea, în 
urma regelui, păşi căi re .Bagdad. Cetatea întreagă 
era gătită de sărbăloaro, cu toţi locuitorii grămă-
diţi pe terase şi la balcoane ; femeile, la trecerea 
regelui, scoteau ascuţite strigăte de bucurie. 

Hogele urcă în palatul său şi cel dinţii lucru 
pe care îl făcu fu să cheme pe diac şi să-i po-
runcească a scrie o scrisoare către prinţul Şar-
ean la Damasc, în care povestea cu de-amănun-
tul toate eîio se întîmplaseră. «Şi la' si'îrşit adăugă : 

„Te. mai ruginit, frate al nostru, la primirea scri-
sorii, să faci pregătirile de trebuiii.fă, să-ţi aduni 
oastea şi să vii să adaugi puterile tale la ale noas-
tre, ca să pornim război împotriva ghinurilor 
care ne ameninţă si ca să răzbunăm moartea ta-
tălui nostru şi să spălăm ocara pe care ne-au 
adus-o vrăjmaşii". 

Apoi Daul-Macan împături scrisoarea, o închise 
şi -o pecetlui cu mîna lui, îl chemă pe vizirul Dan-
(.lan şi i-o înmînă spunîndu-i : 

Numai tu, marc vi/ir, eşti în stare să înde-
plineşti o sarcină at.ît de grea pe lingă fratele meu. 
Numai tu ştii să-i vorbeşti cu dulceaţa cuvenită 
şi să-i spui din partea mea că sînt gata să-i las 
tronul Bagdadului şi să trec în locui iui valiu al. 
Damascului. 

Vizirul Dandan făcu pregătirile trebuincioase şi 
chiar în acea seară luă drumul Damascului. 
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Ci pe clnd el era dus, la palatul împărătesc se 
potrocu.ru două lucruri do cea mai mare însem-
nătate : mai întîi, Daul-Macan chemă pe priete-
nul său, bătrînul hamamgiu, şi-i dărui un palat 
întreg, pe care i-1 îmbrăcă numai în covoare de 
Porsia şi do Korasan. Ci în depanarea povestirii, 
avem să mai pomenim despre bunul hamamgiu. Al 
doilea lucru fu că sosi pentru regele» Daul-Macan 
un dar de zece roabe albe din partea unuia din-
tre supuşii lui. Una dintre roabe, a cărei frumu-
seţe întrecea orice laudă, îi plăcu taro mult rege-
lui Daul-Macan, caro, do îndată ce-o cunoscu, se 
culcă eu ea şi o lăsă însărcinată. Ci şi despre în-
tâmplarea aceasta vom. mai pomeni în. urmarea 
povestirii. 

Estimp, vizirul Dandan se întoarse degrabă şi 
aduse veste regelui că Şarcan, fratele măriei.sale, 
ascultase cererea măriei sale şi că pornise în frun-
tea oştirii, ca să răspundă la chemare. Şi vizirul 
adăugă : 

- - Acuma, de bună scamă, se cade să-i ieşim, 
întru întâmpinare. 

Iar regele răspunse : 
- - Da, negreşit ! 
Aşa că ieşiră clin Bagdad şi abia îşi aşezară ta-

băra la o zi de mers, că prinţul Şarcan şi apăru 
cu oastea lui, trimiţînd cercetaşi! înainte. 

Atunci Daul-Macan nu. mai stete să aştepte, ei 
merse ci însuşi în întâmpinarea fratelui lui. De 
cum îl văzu, voi să coboare de pe cal, clar Şarcan, 
de departe, îl rugă să nu facă aceasta şi el cel 
dintâi sări din şa şi alergă în braţele lui Daul-Ma-
can, care totuşi descăleca şi el. Se îmbrăţişară în-
delung plîngînd şi, după ce-şi spuseră cuvintele 
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de minglierc* pentru moartea tatălui lor, se întoar-
seră laolaltă în cetatea Bagdadului. 

i'Yiră a mai pierde o clipă, porunciră, să se 
siringă războinicii din toate părţile împărăţiei, 
care nu lipsiră să vină, căci li se făgăduiau prăzi 
şi răsplăti bogate. Vreme de o lună s-au tot str'ins 
războinicii, t imp în care Şarean i-a povestit lui 
Oaul-Maean toate? întîmplările prin care trecuse, 
iar Daul-Maean l.e-a povestit pe ale sale, arătîncl 
do-amănmtul credinţa şi bună tatea slujitorului de 
la hamarn. Şarean spuse la urmă : 

•- De bună seamă că l-ai şi răsplătit cum se 
cuvine? pe acest om pentru purtarea lui minunată 
şi îndatoritoare ! 

Da u 1 -M'acan răspunse... 

Cirul povestea ajunse aici, Şchorezada văzu zorii mijind 
fi'\. sfioasă, tăcu. 

Ci într-a optzeci şi opta noapte 

Ka urma : 

Aşadar, Daul-Macan răspunse : 
-- Nu intru totui. Dar am s-o fac de îndată ce 

mă voi întoarce de la război, dacă vrea Allah ! 
Atunci Şarean putu să se încredinţeze de spusele 

surorii sale Nozhatu, care fusese femeia lui pe 
cinci nu ştia că îi era soră şi cu care avea pe co-
pila PulCToa-Ursitei. Amintindu-şi de Nozhatu, 
Şarean ceru veşti despre? ea şi-1 rugă pe marele 
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sfetnic să-i duca salamaleeul lui. Marele sfetnic 
făcu numaideeît aşa şi aduse lui Şarcan salama-
lecurile de la Nozhatu, care îi cerea ştiri şi despre 
fetiţă. Şarcan îi trimise vorbă să fie liniştită, Pu-
terea-Ursitei aflîndu-se în deplină sănătate la 
Damasc, iar Nozhatu înălţă slavă lui Allah şi mul-
ţumire. 

Cînd toate ostile fură adunate, iar arabii din 
triburi îşi aduseră şi ei luptătorii lor, cei doi fraţi 
trecură în fruntea întregii oştiri. Daul-Macan îşi 
luase bun rămas de la tînăra roabă pe care-o lă-
sase însărcinată şi căreia îi rostuise o viaţă vred-
nică de ea, apoi, împreună cu fratele său. Şarcan, 
ieşi din Bagdad şi se îndreptară către ţara ghiau-
rilor. 

Fruntea oştirii o ţineau războinicii turei conduşi 
de căpetenia Bahraman ; iar spatele era apărat de 
războinicii din Deilam, de sub porunca lui Rustem. 
Mijlocul era sub porunca lui Daul-Macan, latura 
dreaptă sub a prin ţului Şarcan, iar cea stîngă sul) 
cea a marelui sfetnic. Marele vizir Dandan primise 
poruncă să stea de-a dreapta celui ce eîrmuia în-
treaga oştire. 

înaintară aşa vreme de o lună, odihnindu-se 
eîte trei zile după fiecare săptămînă de umblet, 
pînă ce ajunseră în ţara rumilor. La apropierea 
lor, locuitorii înspăimîntaţi fugiră să-şi caute adă-
post la Constantinia, ducîncl veste regelui Afri-
donios-despre năprasnica năvălire a musulmanilor. 

La această ştire, regele Afridonios chemă la el 
pe Muma-Prăpădurilor, care-i adusese îndără t pe 
regina Safia şi. care-1 hotărî se şi pe regele Hardo-
biors din Chezareea să vină cu întreaga-i oştire 
şi să se alăture regelui Constantiniei. .Şi regele 
Chozareei, nemulţumit numai cu moartea regelui 
Omar Al-Neman şi dorind s-o răzbune şi mai crunt 
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pe iiică-sa A briza, zorise; să vină Ia Conslantinia 
t:ii loată oastea lui. 

Aşadar, cînd regele Afridonios o chemă pe bă-
(rină, ea veni de îndată înaintea Iui şi el ceru amă-
nunte despre moartea 'regelui Omar Al-Neman. 
Ea i povesti totul, după oare regele o întrebă : 

Şi-acum, cînd duşmanul se apropie, oe-i de 
făcui, IVIuuiă-a-Prăpădurilor ? 

Eu răspunse : 
O, proamăritulc rege, trimis al lui Cliristos 

pe pămînl, ara să-ţi arăt ce trebuie să faci. Şi nici 
diavolul Şeitan însuşi, eu toate vicleşugurile lui, 
n are să poală descurca iţele în care am să-i prind 
pe vrăjmaşii noştri. 

Cinci povestea ajunse aici. ŞelîerczaeTa vă/u zorii mijind 
,şi, si joasă, Uicu. 

Ci înlr-ti optzeci şi noua noapte 

l'!;i a r m ă i 

- - Nici Şeitan însuşi, ou toate vicleşugurile lui, 
n-are să poată descurca iţele în care am să-i prind 
pe vrăjmaşi. Iată ce trebuie făeut-ca să-i nimicim : 
Vei încărca cincizeci de mii de ostaşi pe corăbii 
şi-i vei trimite peste mare Ia Muntele Fumegă-
•to:i\ la poalele căruia au tabăra duşmanii noştri. 
Iar din cealaltă parte, pe uscat, vei trimite întreaga 
ta oaste, ca să-i ia pe neaşteptate pe; necredin-
cioşi, împresurîndu-i din toate părţile ; şi n-are 
să scape nici unul dintre ei de la prăpăd. Aşa t re-
buie să faci. 

Regele Afridonios spuse băhânci : 
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In adevăr, glndui tău este bun, o, regină a 
tuturor bat rinelor şi învăţătoare a celor înţelepţi ! 

Şi numaidccît porunci să se facă aşa enm spusese 
Muma-Prăpădurilor. 

Năvile Încărcate cu luptători ridicară pînzele 
şi ajunseră la Muntele Fumegător, unde oamenii 
coborî ră şi s>e gbemuiră pe tăcute îndărătul stîn-
cilor, în vreme ce dinspre uscat grosul oştirii zorea 
să dea faţă eu duşmanul. 

lai- numărul osiilor era aşa : oastea musulmană 
din Bagdad şi din Korasan cuprindea o sută două-
zeci do mii de călăreţi sub poruncile lui Şarean, 
pe eînd oastea necredincioşilor creştini se ridica 
ia o mie de mii şi încă şase sute de mii de luptă-
tori. Iar la căderea nopţii peste mun ţ i şi peste 
eîmpii, pămîntul tot părea o vîlvătaic, din pricina 
multelor focuri ce-1 luminau. 

Atunci regele Afridonios şi regele Hardobios 
strînseră pe toţi emirii şi pe toate căpeteniile oas-
tei la un mare sfat şi botărîră să dea lupta cu 
musulmanii chiar a doua zi, izbind toţi deodată, 
din toate părţile. Dar bătrîna Muma-Prăpăduri-
lor, care asculta cu sprî neon ele încruntate, se ridică 
şi spuse regelui Afridonios şi regelui Hardobios 
şi tuturor celor de faţă : 

-— O, vitejilor, cîtă vreme sufletele nu sînt sfin-
ţite, bătăliile n-ar putea avea decît urmări rele. 
Creştinilor, Înainte de luptă trebuie să vă apropiaţi 
de Chrislos şi să vă limpeziţi de păcate cu tămîia 
sfîntă a patriarhilor ! 

Cei doi regi, delaolaltă eu toţi vitejii, răspun-
seră : 

- Maică, vorbele tale sînt adevărate ! 

Cinci povestea ajunse aici. geherezada văzu zorii mijind 
şi. sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a uouăzecea noapte 

K«i ui'niă : 

La revărsat de ziuă, .regele Afridonios, după 
sfatul Mumei-Prăpăd urilor, porunci să se adune 
căpeteniile cele mari ale oast.ei şi toţi schimbaşi! 
lor şi-i puse să. sărute o cruce mare de Lemn şi-i 
afumă cu tămâia patriarhilor. 

Ci Muma-Prăpădurilor se ridică şi grăi : 
- Măriile-voastre, înainte de-a da lupta cu ne-

credincioşii, ca să ne fie biruinţa neîndoielnică 
trebuie să scăpăm de prinţul Şarcan, oare-i însuşi 
iliavolul Şeitan şi conduce întreaga oaste. El îi 
însufleţeşte po. ostaşi şi-i îmbărbătează în luptă. 
Dacă scăpăm de el, oastea lui o în. manile noastre ! 
Să trimitem, dar, pe viteazul nostru cel mai de 
seamă ca să-1 înfrunte şi să-l omoare luptînd numai 
ei doi între ei. 

Numaidecît regele Afridonios chemă la el pe 
vestitul luptător ILueas, fiul Ini Camiutos, şi-1 tă-
mâie cu însăşi mîna iui. 

Blestematul de Lucas era războinicul cel mai 
înspăimântător din toate ţările ruinilor. Nimeni 
dintre creştini nu ştia ca el să arunce suliţa, să se 
bată cu paloşul ori să străpungă cu lancea. Ci pe 
cît era de viteaz, tot pe-atîta era de îngreţoşălor. 
Avea un chip slut, ca de măgar, ori mai degrabă 
ca de maimuţă, de broscoi sau ca ue-al unuia dintre 
cei mai veninoşi şerpi. Şi ora poreclit Paioşul-lni-
Christos 

După ce regele Afridonios îi tămîie pe bleste-
matul de Lucas, acesta îi sărută picioarele şi stete 
apoi drept dinainea lui. Atunci regele îi spuse : 
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•— Vreau să-1 înfrunţi şi să te lupţi de-a mînă 
• II ticălosul de Şarcan şi să ne scapi de pacos-
tele .Iui! 

Lucas răspunse : 
- Ascult şi mă supun S 

După ce sărută crucea, Lucas plecă, încalecă 
pe un cal murg acoperit cu cioltar roşu şi înşeuat 
cu o şea de atlaz bătută-n pietre scumpe. Se înarma 
cu o suliţă lungă cu trei vîrfuri, de părea însuşi 
diavolul Şeitan. Pe urmă, cu pristavi şi un crai-
nic- înaintea iui, purcese spre tabăra dreptcredin-
cioşilor musulmani. 

Atunci crainicul, cu blestematul de Lucas în 
urma lui, strigă cu glas tare în arăbeşte : 

-— Hei, musulmanilor, iată pe viteazul vitejilor, 
carele a pus pe fugă oşti întregi, de turci, de curzi 
şi de deilamiţi ! Este vestitul Lucas, fiul lui Cam-
iutos. Să iasă din rînduriîe vostre şi viteazul vostru 
Şarcan, stăpînui Damascului, din ţara Iui Şam, şi, 
dacă are curaj, să vie să se înfrunte cu uriaşul 
nostru. ! 

Nici nu isprăvi el bine de. rostit aceste vorbe, 
că se şi auzi răsunînd un vuiet prin aer şi pămîn-
tul se cutremură de un galop de cal ce-i împlînta 
spaima în adîncul inimii blestematului de necre-
dincios, şi-i făcu pe toţi să întoarcă privirile într-
acolo. Şi se ivi Şarcan, el însuşi, fiul regelui Omar 
Al-Neman, venind dropt asupra necredincioşilor 
ca un leu în mînie, călare pe un cal mai sprinten 
decît gazelele. Ţinea în mînă lancea şi cînta : 

Mi-e murgul sprinten ca zefirul 
Ce trece prin văzduh şi cîntă. 

Ah, murg cuminte ! 
Iar lancea-mi indiană-o flutur 
Ca pe un fulger ce se-avîntU 

Prin vînt, nainte ! 
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Dar ticălosul de Lueas, ghiaur nccioplit de pe 
cint* ştie ce meleaguri uitaţi», nu pricepea nici o 
vorbă arabă şi n-avea cum să ştie frumuseţea şi 
dcsăvîrşirea acestor stihuri. El numai îşi atinse 
fruntea, pe eare-i era scrisă-n carne o cruce, îşi 
duse apoi mina la buze-, în semn de închinare faţă 
de cruce. 

Şi deodată, slut şi mătăhălos, .se repezi cu calul 
spre Şarcan. Se opri apoi scurt din galop şi aruncă
în văzduh arma pe care-o ţinea în mînă, atît de .sus 
că ea se pierdu din priviri. Dar curînd se ivi iar, 
căzînd ; ci, mai înainte ca să atingă pămîntul, bles-
tematul, ca un vrăjitor, o prinse din zbor. Pe urmă , 
cu toată puterea, zvîiii asupra lui Şarcan suliţa 
cea cu trei vîrfuri, care fulgeră prin văzduh ca 
trăsnetul. Se părea că se sfîrşise cu Şarcan ! 

Ci. Şarcan, în clipa cînd suliţa zbura şuierînd 
şi era gata să-l străpungă , întinse braţul şi-o 
prinse din zbor. Slavă lui Şarcan ! El apucă suliţa 
cu o mînă şi o aruncă în văzduh, .atîta de sus că se 
pierdu, din priviri ! Apoi o prinse cu mîna stingă, 
eît ai clipi din ochi, şi strigă : „Pe cel. ce-a izvodit 
cele şapte caturi ale cerului ! am să-i dau acestui 
blestemat o învăţă tură pe vecie !a Şi repezi suliţa. , 

Atunci ticălosul de Lueas voi să facă şi el ca 
Şarcan şi întinse- braţul să oprească arma din. zbor. 
Dar Şarcan, folosind clipa în care creştinul era 
descoperit, zvîrli către el o a doua suliţă eare-1 
izbi în frunte, drept în locul unde avea somnul 
crucii. Şi sufletul 'necredincios al. creştinului se 
duse să se afunde în flăcările iadului... 

(.'încl. povo.sl.oa ajunse aici, Şelierezada văzu /orii mijind 
>)i, sfioasă ca do ouieoi, iâoi.i. 
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Ci tntr-a nouăzeci şi una noapte 

Kii urmă ! 

Şi sufletul necredincios ai creştinului se duse 
,să se afunde în flăcările iadului. 

Cînd ostaşii creştini aflară de la tovarăşii lui 
Lucas despre moartea viteazului lor începură să 
se jotuiască şi să se bată cu pumnii peste ochi, apoi 
(se repeziră cu toţii la arme, urlînd a moarte şi a 
răzbunare. Trîmbiţaşii sunară chemarea, ostaşii 
se aşezară în linie- de bătălie şi, la semnul dat de 
cei doi rogi, se năpustiră de-a valma asupra oştirii 
mahomedane. Lupta începu, sîngele curgea pe 
'CÎmpui'Ue eu holde, strigătele răsunau de pretu-
tindeni, trupurile oamenilor se spărgeau sub copi-
tele cailor. Cei vii se îmbă tară ele aburii sîngelui, 
nu de ai vinului, clătinîndu-se ca beţivii, pe cînd 
morţii se grămădeau peste morţi, şi răniţii peste 
răniţi. Lupta ţinu aşa pînă la căderea nopţii, care-i 
despărţi pe luptători. 

Atunci DaubMacan, după ce se înclină dinaintea 
fratelui său Şarcan pentru fapta de vitejie ce-avea 
să-i umple de strălucire numele prin veacuri, se 
întoarse şi grăi către vizirul Dandan şi către ma-
rele sfetnic : 

- O, mărite vizire, şi tu, preacinstite mare 
sfetnic, luaţi douăzeci de mii de războinici şj 
duceţi-vă să vă aşezaţi la depărtare de şapte pis-
trele de la mare. .Staţi acolo ascunşi în valea 
Muntelui Fumegător, iar atunci cînd veţi vedea că 
flutur în vînt steagul cei verde, năvăliţi cu toţii 
deodată la lupta hotăritoaro. Noi, aici, ne vom 
preface că o luăm ia fugă, aşa ca necredincioşii 
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să se ia după noi. Voi, atunci, sa porniţi pe urmele 
lor, iar noi, întorcîncl.u-ne, îi vom al.aca, şi-i vom 
împresura astfe] clin toate părţile, şi nici un ne-
credincios n-are să mai scape de paloşul nostru 
eînd vom răcni : „Allaiiakbar !" 

Vizirul Dandan şi marele sfetnic răspunseră că 
aşa vor face şi începură numaidecît să îndepli-
nească ceea ce li se poruncise. Purceseră la drum 
şi merseră toată noaptea, pînă ce ajunseră în 
valea Muntelui Rumegător, chiar pe locul unde 
mai înainte se ascunsesem oştenii creştini veniţi \ 
pe mare. I 

La revărsat de zori, toţi luptătorii erau în pi-
cioare, gata de luptă. Pe corturi .fluturau flamurile ; 

şi pretutindenea străluceau crucile. Luptătorii din •: 
amînclouă taberele îşi făcură mai întîi rugăciunile. ; 
Dreptcredincioşii rostiră întîiul verset din Coran. \ 
surata cea dumnezeiască numită a Vacii, jar ne-
credincioşii cerură ajutorul, lui Mesia, fiul Măriei. 

Apoi la un semn, bătălia începu iarăşi, mai 
crîncenă. Capetele zburau ca mingile, trupurile 
sfîrtecate acopereau peste tot pămîntul, sîngole 
curgea rîuri, pînă ce ajuns;.) la pieptul cailor. 

Cînd deodată, ca prinşi de mare spaimă, musul-
manii, care pînă aci luptaseră vitejeşte, deteră dos- ; 
ui şi o luară la fugă cu toţii. Văzînd oastea musul- ; 
mană fugind, regele Africionios clin Constantinia ; 
trimise un olăcav la regele Hardobios, ai cărui 
ostaşi pînă atunci nu intraseră în luptă, ca să-i 
spună : i 

— Musulmanii fug ! Acum împliniţi voi biru- 1 
inţa, luaţi-vă pe urmele lor şi nimiciţi-i pînă !a \ 
unul ! ] 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezuda văzu zorii mijind 
si tăcu. sfioasă. 
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Ci iritr-a nouăzeci şi doua noapte 

Ka urmă s 

Atunci regele Hardobios, care n-aştepta clocit 
prilejul să răzbune moartea fetei lui, preafrumoasa 
A briza, strigă către ostaşii săi : 

— O, războinicilor, săriţi asupra acestor mu-
sulmani care fug ea muierile ! 

El. nu ştia că era numai o viclenie a prinţului 
Şarcan, viteazul vitejilor, şi a fratelui său, Daul-
Maean. în adevăr, în clipa cinci creştinii lui Har-
dobios, urmărind u-i, ajunseră aproape de ei, mu-
sulmanii se opriră din fuga prefăcută şi, ia glasul 
lui Daul-Macan, se aruncară asupra urmăritorilor, 
strigind : „Allahu akbar !" Iar Daul-Macan, ca să-i 
îndîrjeaseă la luptă, îi îndemna : 

— Musulmani, iată slava credinţei i Iată ziua 
in care- veţi cîştiga raiul ! Căci raiul se cîştigă 
numai ia umbra spadelor ! 

Atunci toţi se repeziră ca leii, iar acea zi nu 
fu pentru creştini slava bătrînoţilor lor, căci pie-
iră seceraţi fără a fi avut timp >să-şi vadă pletele 
aibind. 

Vitejiile săvîrşite de Şarcan, în această bătălie, 
sînt mai presus ele cuvinte. Şi în vreme ce făcea 
bucăţi din tot co-i ieşea în cale, Daul-Macan ridică 
steagul cel verde, semnul de înţelegere cu cei din 
vale, şi vru să dea şi el năvală în încăierare. Cînd 
Şarcan văzu ce se pregătea să facă. se apropie de 
el şi-i spuse ; 

Frate, nu-i bine să te dai în seama norocului 
luptei, căci tu eşti trebuincios la cârmuirea împă-
răţiei. Do-acum înainte,, eu a-am să ma mai înde-
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par te / de tine, ci am să mă bat în preajma ta» 
apărîndu-tc împotriva oricărei primejdii. 

Estimp, ostaşii musulmani de sub poruncile vizi-
rului. Dandan şi ale marelui sfetnic, văzînd somnul 
dat, se desfăşuram într-o jumă tate de cerc şi tăiară 
astfel oastei creştine orice putin ţă de scăpare spre 
vasele trase la ţărm. Lupta pornită nu mai putea 
fi îndoielnică. Creştinii fură zdrobiţi şi măcelăriţi 
ile ostaşii musulmani, şi curzi, şi persani, şi turci, 
şi arabi. Pu ţ ini mai scăpară cu zile1. Mai bine de 
douăzeci de mii îşi găsiră acolo moartea, şi numai 
cî ţi va izbutiră să fugă spre Constantinia. .Aşa pă-
ţiră grecii regelui Hardobios. Dar celor ai regelui 
Afridonios, care se trăseseră pe înălţimi în preajma 
regelui lor, siguri de mai 'nainte de nimicirea mu A 
suimanilor, mare le-o fi fost durerea privind fuga 
a!or lor !... 

în acea zi, pe lingă biruinţă, dreptcredincîoşii 
luară şi multe prăzi. Mai întîi toate năvilc, afara 
de douăzeci, care încă nu descurcaseră oştenii ele 
pe ele şi care putură răzbate spre Constantinia 
ca să vestească prăpădul. Apoi toate bogăţiile şi 
toate lucrurile de pre ţ grămădite pe aceste nave 
••••- cincizeci de mii de cai cu tacîmul lor, precum şi 
corturile cu tot ce cuprindeau ele, arme şi pro-
vizii. Şi multe alte nenumărate lucruri pe care nu 
le-ar putea cuprinde nici o cifră. Aşa că mare le-a 
fost bucuria şi multe mul ţumiri au adus ei i u i 
Allah pentru biruinţă şi pentru plean. 

Estimp, fugarii ajunseră la Constantinia, cu su-
fletul bîntuit do corbii prăpădului. Toată cetatea 
se cufundă in mîhnire, clădirile şi bisericile fură 
învăluite în pînze cernite, iar locuitorii se adunară 
mînioşi, seoţînd strigăte de răzvrătire. Durerea 
tuturor spori şi mai. mult cînd văzură că din toate 
corăbiile nu se mai întorceau decît douăzeci şi din. 
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toată armata numai douăzeci de mii de oameni. 
Locuitorii începură să-i învinuiască pe regi de 
trădare, iar tulburarea şi spaima regelui Afridonios 
atît fu de marc încît nasul i se lungi pînă Ia pu-
mînt, iar burduhanul i se întoarse pe dos... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă ca de obicei, tăcu. 

Ci înlr-a nouăzeci şi treia noapte 

Ea urma l 

Nasul i se lungi pînă la pămînt, iar burduhanul 
i se întoarse pe dos. 

Atunci chemă la el pe bă trîna Muma-Prăpăduri-
lor ca să-i ceară sfat ce le mai rămînea de făcut. 

Dar bă tr îna Muma-Prăpădurilor, pricina adevă-
rată a tu turor nenorocirilor, era o hidoşenie : vi-
cleană, prefăcută şi rea, cu gura duhnind, cu pleoa-
pele roşii şi fără de gene, eu obrajii pămîntii şi 
prăfuiţi, cu faţa neagră ca noaptea, cu ochii urdu-
roşi, t rupul rîios, pârul murdar, spinarea cocîrjată, 
pielea fleşcăită — o plagă a plăgilor, o năpârcă a 
năpârcilor.^ 

Cînd bă tr îna Muma-Prăpădurilor intră la regele 
Afridonios, acesta se ridică în cinstea ei. Regele 
Hardobibs făcu şi el la fel. 

Bă trîna le grăi : 
— Măriile-voastre, acum să lăsăm la o parte 

toată tămîia şi toate binecuvântările patriarhului, 
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căci n-au făcut decît să aducă nenorociri asupra 
capetelor noastre. Să ne gîndim a lucra la lumina 
adevăratei înţelepciuni. Iată : de vreme ce musul-
manii «-apropie în mare grabă ca să împresoare 
oraşul, noi să trimitem crainici în toată împărăţia 
să strîngă mulţimile la Constantinia, ca să facem 
faţă delaolaltă navalei impresiirăforilor. Şi toţi 
ostaşii, de oriunde s-ar găsi, să alerge între zidurile 
noastre1, căci primejdia e mare. în ce mă priveşte, 
lăsaţi pe mine, măriile voastre, şi în curînd va 
răzbate pînă la urechile voastre faima vicleniilor 
şi a relelor melc1 împotriva musulmanilor. Eu, din 
clipita asta, plec din Constantinia. Christos, fiul 
Măriei, aibă-vă în pază ! 

Regele Afridonios se grăbi să urmeze numaideeît 
sfaturile Mumei-Prăpăclurilor care, după cum spu-
sese, plecă din Constantinia. 

Şi iată ce şiretenie urzi bătrîna. 
Ieşind din oraş, după ce luase cu ea cincizeci de 

luptători de seamă, cunoscători ai limbii arabe, 
întîia grijă i-a fost să-i îmbrace pe toţi ca pe nişte 
negustori musulmani din Damasc. Mai luase cu 
ea şi o sută de catîri încărcaţi cu stofe de toate 
soiurile, mătăsărie de Antiohia şi de Damasc:, 
satinuri cu scânteieri metalice şi atlazuri scumpe, 
vase persieneşti, cupe de Chitai, şi multe alte 
lucruri regeşti. Şi se îngrijise să ia de la regele 
Afridonios şi o scrisoare de liberă trecere, care 
cuprindea cam acestea : 

„Negustorii Cutare şi Cutare sînt musulmani de 
la Damasc, străini de ţara noastră şi de legea 
noastră creştinească. Ei au făcut rieguţătorie hi 
ţara noastră, şi cum negoţul înseamnă propăşirea 
şi îmbogăţirea unei ţări, iar ei nu sînt războinici 
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crunţi, ci oameni pc.v.iici, le dăm acest hatişerif 
de liberă trecere, aşa ca nimeni să nu le dăuneze 
întru nimic, şi nimeni să nu le ceară nici dajdie, 
nici vamă de intrare ori de ieşire pentru mărfu-
rile lor." 

Apoi, de îndată ee cei cincizeci de luptători se 
îmbrăcară ca negustori musulmani, bă trîna vi-
cleană se îmbrăcă în straie de pustnic musulman, 
se acoperi eu o lungă haină de lină albă, se frecă 
apoi pe frunte cu o alifie care-i da strălucire şi 
răspîndea, împrejur raze de sfinţenie, puse pe 
urmă să i se lege picioarele, aşa ca sforile să se 
înfigă în carne pînă la sînge şi să lase urme ce 
nu se mai puteau şterge. Şi numai atunci grăi 
astfel tovarăşilor ei : 
• — Acuma să mă bateţi cu biciul şi să faceţi 

să-mi sîngereze carnea, ca să-mi rămînă urme ce 
nu se mai şterg. Loviţi fără de cruţare, căci nevoia 
are supunerile ei. Apoi, încuiaţi-mă într-o ladă la 
fel cu lăzile voastre de mărfuri şi aşezaţi lada pe 
un catîr. Porniţi la drum şi mergeţi la tabăra 
musulmanilor de sub poruncile lui Şarean. Celor 
vc vă vor sta în cale să vă oprească, arătaţi-le 
scrisoarea regelui Afridonios, care spune că sînţeţi 
negustori de la Damasc, şi cereţi să-1 vedeţi pe 
prin ţul Şarean. Şi cînd vă veţi afla dinaintea lui 
şi vă va întreba de starea voastră şi de cîştigurile 
scoase în ţara rumilor necredincioşi să-i spu-
neţi : „O, rege norocit, cîştigul cel mai curat şi cel 
mai vrednic din toată călătoria noastră de negu-
ţători prin ţara ghiaurilor a fost scăparea unui 
sfînt pustnic, pe care l-am scos din mîinile asupri-
torilor lui, care-1 schingiuiau de cincisprezece ani 
într-o temniţă de sub pămînt, ca să-1 facă să se 
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lase de credinţa în profetul nostru Mahomed 
pacea şi rugăciunea fie cu el !" 

După co--i învăţă pe tovarăşii ei acestea, bătrîna 
Muma-Prăpăduritor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozada văzu zorii mijind 
.şi, tăcu, sfioasă. 

Ci intr-a nouăzeci şi patra noapte 

Ea urmă î 

După ee-i învăţă pe tovarăşii ei acestea, bătrîna 
Muma-Prăpădurilor, îmbrăcată în straie de pust-
nic, adăugă : 

— Şi atunci eu îmi iau sarcina să-i nimicesc pe 
toţi acei musulmani. 

Tovarăşii ei răspunseră că au înţeles şi că aşa 
vor face. 

începură s-o biciuiască pînă la sînge şi apoi o 
închiseră într-o ladă goală, pe care-o aşezară pe 
un catîr, şi porniră la drum, ca să ducă la înde-
plinire planurile viclenei. 

Estimp, oastea biruitoare a dreptcredincioşilor, 
după spargerea creştinilor, îşi împărţi prada şi-1 
preamări pe Allah pentru binefacerile lui. Daul-
Macan şi Şarcan se îmbrăţişară şi se bucurară 
împreună, iar Şarcan, plin de mulţumire, îi spuse 
lui Daul-Macan : 

— Frate, tare aş vrea ca Allah să-ţi dea prin 
tînăra ta soţie iun băiat pe care să-1 însor cu fata 
mea, Puterea-Ursitei î 
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Şi nu conteniră să se veselească laolaltă, pînă ee 
vizirul Dandan le grăi : 

— Măriile-voastre, înţelept şi potrivit ar fi ca, 
fără a mai pierde vremea, să pornim pe urmele ce-
lor învinşi şi, fără a le da răgaz să se întărească, 
să împresurăm Constantinia şi să-i nimicim cu. 
totul de pe faţa pămmtului . Căci bine spune poetul; 

Cea mai aleasă bucurie-i 
Să tai cu paloşu-n duşman, 
Zburînd ca pajera pustiei, 
în şa, călare pa-un şoiman. 

Aleasă, bucurie este 
Şi-un crainic galopînd pe drum 
Ca să-ţi aducă dulcea veste 
Că multiubita vine-acum. 

Dar bucuria-i şi mai mare 
Cînd se iveşte însăşi ea, 
Naitctea crainicului care 
Numai sosirea i-o vestea. 

Ci mai aleasă bucurie-i 
Să tai cu paloşu-n duşman, 
Zburînd, ca pajera pustiei, 
în şa, călare pe-un şoiman. 

Auzind stihurile vizirului Dandan, cei doi regi 
fură de părerea lui şi deteră semnul de plecare 
către Constantinia. Şi toată oastea purcese la 
drum, cu căpeteniile în frunte. 

Şi merseră fără de răgaz şi trecură prin întinse 
cîmpii arse, pe unde nu creştea deeît iarbă gal-
benă, cîmpii pustii locuite numai de duhul Iui 
Allah. 
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După şase zile de umblet amarnic prin acele 
pustii fără do apă, ajunseră într-o ţară binecu-
vântată de Zămislitorul a toate. în faţa lor se în-
tindeau pajişti răcoroase, împodobite cu arbori 
roditori şi străbă tute de ape şoptitoare. Şi acest 
ţinut, în care se zbenguiau gazelele şi cîntau păsă-
rile, părea un rai, cu pomii lui mari îmbătaţi de 
rouă şi cu florile ce surîdeau adierilor, aşa cum 
spune şi poetul : 

Copile drag, sub florile-adormite, 
Muşchiul grădinii fericit întinde. 
Covoru-i de smaralde risipite 
In boabele de rouă strălucinde. 
închide ochii şi ascultă-ncalte 
Cum cîntă apa-ncet prin trestii-nalte. 
Izvoru-şi prinde stropii mici în salbe, 
Legîndu-le de florile subţiri. 
Ah. clopoţei de-argint la glezne albe, 
Şi voi, frumoase flori, făceţi-i salbe 
Şi dulci cununi iubirii-ntre iubiri! 

După ce se saturară de privit acele frumuseţi, 
cei doi fraţi se gîndiră să poposească acolo un 
timp. 

Daul-Macan îi spuse lui Şarcan : 
-— Frate, nu cred c-ai văzut la Damasc grădini 

atît de frumoase. Să poposim aici şi să ne hodi-
nim două-trei zile-, ca să le dăm ostaşilor vreme 
să mai răsufle oleacă de aer curat şi să bea din 
această apă dulce, pentru ca apoi să lupte şi mai 
dirji cu ghiaurii. 

Iar Şarcan găsi că gîndul lui Daul-Macan era 
tare bun. 

După două zile de popas, tocmai se pregăteau 
să ridice corturile cînd auziră nişte glasuri în 
depărtare. Căutînd să afle ce era, li se răspunse că 
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o caravană de negustori de la Damasc se întorcea 
în. ţară, după ce vînduseră şi cumpăraseră în ţara 
ghiaurilor, şi că ostaşii i-au oprit din cale, ca să-i 
pedepsească, fiindcă făcuseră negoţ cu necredin-
cioşii. 

Şi iată că, taman în clipa aceea, negustorii, 
înconjuraţi de soldaţi, ajunseră acolo, striglnd şi 
zbătîndu-se. Se aruncară la picioarele lui Daul-
Macan. şi grăiră : 

— Am umblat toată ţara ghiaurilor şi-am fost 
ocrotiţi şi nu s-a atins nimenea nici de noi, nici de 
bunurile noastre1. Şi iată că acum fraţii noştri 
drepterodineioşi ne pradă şi ne prigonesc în ţara 
noastră musulmană ! 

Apoi scoaseră scrisoarea de slobodă trecere "a 
regelui de la Constantinia şi o întinseră lui Daui-
Macan, care o citi şi o trecu mai departe lui 
.Şarcan. 

Iar Şarcan le spuse : 
- Ceea ce vi s-a luat, vi se va înapoia numai-

decât. Dar de ce, voi, musulmani, v-aţi dus să faceţi 
negoţ cu ghiaurii ? 

Negustorii răspunseră : 
— O, stăpîne al nostru, Allah ne-a îndreptat Ia 

aceşti creştini, ca să făptuim o biruinţă mai mare 
decît toate biruinţele oştilor .şi decît toate cele 
pe care le-ai cîştigat chiar măria-ta ! 

Şarcan îi întrebă : 
— Şi carc-i acea biruinţă , negustorilor ? 
Ei răspunseră : 
--- Nu putem vorbi decît într-un loc tăinuit, la 

adăpost de urechi străine, căci dacă lucrul s-ar 
afla, nici un musulman n-ar mai putea, nici măcar 
la vreme de pace, să pună piciorul în ţara creşti-
nilor. 
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La aceste cuvinte, Daul-Macan şi Şaroan luară 
pe negustori şi-i duseră într-un cort ferit, cu totul 
ia adăpost de urechile altora. 

Atunci negustorii... • 

Cî.nd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci ii ii r-a nouăzeci şi cincea noapte 

Ka urmă : 

Aşa, prea fericit ule rege, negustorii au povestit 
atunci celor doi fraţi istoria ticluită de bătrîna 
Muma-Prăpădurilor. Iar cei doi fraţi au fost tare 
mişcaţi, auzind prin ce suferinţe a trecut sfîntul 
pustnic şi cum a fost scăpat din hruba de sub 
mînăstire. 

Şi întrebară pe negustori : 
— Dar acum unde-i sfîntul pustnic ? Doar nu 

l-aţi lăsat la mînăstire ? 
Ei răspunseră : 
— După ce-am ucis pe călugărul străjer al mî-

năstirii, ne-am grăbit să punem pe sfînt într-o 
ladă, pe care am urcat-o pe un catîr, şi am fugit 
cît mai repede. Acum l-am adus aici să vi-1 dăm 
vouă. Dar înainte de-a fugi de la mînăstire, am 
băgat de seamă că se află acolo sumedenie de aur, 
de argint, de pietre scumpe şi de tot felul de 
giuvaeruri, despre care pustnicul are să ştie a vă 
spune mai multe. 

Negustorii se grăbiră să descarce sarcina de pe 
catîr, dcscuiară lada şi aduseră pe sfîntul pustnic 
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înaintea celor doi fraţi. Era negru ca o coacăză, 
slăbise şi se chircise, şi-avea tot trupul învîrstat 
de semnele loviturilor de bici şi de ale lanţurilor 
intrate în carne. 

Cînd o văzură pe babă, cei doi fraţi, încre-
dinţaţi că aveau în faţă pe cel mai sfânt dintre 
schivnici, mai ales- zărindu-i fruntea care, dată 
cu unsoarea vrăjitorească, scânteia ca soarele, îna-
intară şi-i sărutară cucernic mâinile şi picioarele, 
cerîndu-i cu ochi înlăcrimaţi binccuvîntarea. Atunci 
ca le făcu semn să se ridice şi grăi : 

-— Conteniţi cu plânsul şi luaţi aminte la vor-
bele mele ! Aflaţi că eu mă supun voinţei Stăpânu-
lui preaânalt —• binecuvântat şi slăvit fie el ! căci 
cred că relele pe care mi le trimite sânt numai ca 
să-mi pună la încercare răbdarea şi umilinţa. Şi 
dacă acuma sânt bucuros că mă aflu slobod, nu 
este fiindcă mi s-au sfîrşit suferinţele, ci pentru 
că ara ajuns în mijlocul fraţilor mei musulmani 
şi pot trage nădejde să mor sub paşii cailor, lup-
tând pentru Islam ! 

Atunci cei "doi fraţi îi luară încă o dată mâinile şi 
i le sărutară şi voiră să dea poruncă să i se 
aducă ele mâncare, dar ea nu primi, spunând : 

- Sânt în post de cincisprezece ani şi nu pot, 
acuma cînd Allah mi-a arătat atâta milosârdie, să 
mă port cu atâta neevlavie şi să păcătuiesc ; poate 
mai încolo, la apusul soarelui, oi gusta ceva. 

Atunci ei nu mai stăruiră, dar cînd se lăsă 
seara, pregătiră bucate pe care i le duseră chiar 
ei. Ci vicleana le îndepărtă iar, spunînd ; 

—• Nu-i timpul de-a mânca, ci de-a ne ruga ce-
lui preaînalt! 

Şi ândată se aşeză pentru rugăciune, in mijlocul 
mihradului, cu faţa ântoarsă către Mecca. Rămase 
aşa, rugîndu-se toată noaptea, fără de odihnă, şi 
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tot aşa şi în cele două nopţi următoare. Iar cei doi 
fraţi fură cuprinşi de o adîncă cinstire pentru ea, 
erezînd-o mereu un sfînt schivnic. Şi-i deteră un 
cort mare, numai pentru ea, şi slujitori aparte şi 
bucătari. La sfîrşitul celei de-a treia zile, cum ea 
tot stăruia să nu mănince nici un fel de hrană , 
cei doi fraţi veniră s-o slujească ei înşişi şi-i 
aduseră în cort tot ce ochiul şi sufletul puteau 
dori mai plăcut. Ci ea nu voi să se atingă de ni-
mic, şi mîncă numai o bucată de pîine cu sare - -
lucru care spori şi mai mult cinstirea celor doi fraţi, 
iar Şarcan îi spuse lui Daul-Macan : 

—• în adevăr, omul acesta s-a lepădat de ţoale 
bucuriile lumeş t i ! De n-ar fi războiul care mă 
sileşte să lupt cu necredincioşii, m-aş dărui numai 
credinţei în el şi l-aş urma toată viaţa, ca să am 
asupra mea binecuvîntarea lui ! Acum însă hai 
să-1 rugăm a sta de vorbă cu noi, căci mîine pornim 
asupra Constantiniei şi nu vom avea alt prilej 
mai bun să ne folosim de învăţă turile lui. 

Atunci marele vizir Dandan spuse : 
— Şi eu aş vrea să-1 văd pe-acest pustnic şi să-i 

cer să se roage pentru mine, să-mi aflu moartea în 
războiul sfînt şi să mă înfăţişez Stăpînului cel 
preaînalt. Căci m-am să turat de viaţă. 

Tustrei porniră către cortul în care şedea vi-
cleana Muma-Prăpudurilor şi o găsiră cufundată 
în rugăciune. 

Aşteptară să-şi sfîrşească rugăciunea, dar cum, 
după trei ceasuri, cu toate lacrimile de cinstire din 
ochii lor şi cu toate suspinele pe care le scoteau, 
rămînea mereu în genunchi, fără a-i lua în seamă, 
se duseră lingă ea şi sărutară pămîntul. Atunci 
ea se ridică, le ură pace şi bun venit şi le spuse : 

—• Ce căutaţi aici, la ceasul acesta ? 
Ei răspunseră : 
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— O, sfinte pustnic, smtern aici de mai multe 
ceasuri. Nu ne-ai auzit plînsetele ? 

Ea grăi : 
— Cel ce se află în faţa lui Allah nu mai aude, 

nici nu mai vede ceea ce se petrece în lumea 
aceasta ! 

Ei îi spuseră : 
—• Am venit, sfinte pustnice, ca să-ţi cerem 

binecuvântarea înainte de luptă şi ca să auzim din 
gura ta povestea robiei tale la necredincioşii pe care 
•mîine, cu ajutorul lui Allah, îi vom ucide pînă 
la unul. 

Afurisita bătrînă rosti : 
— în numele lui Allah, dacă n-aţi fi căpeteniile 

dreptcredincioşilor, n-aţi fi aflat vreodată de la 
mine ceea ce am să vă povestesc. Căci pentru voi 
are să fie lucru de mare folos. Ascultaţi, dar ! 

POVKSTEA MÎNĂSTIRII 

Aflaţi, măriile-voastre, că am locuit multă vreme 
în Locurile Sfinte, în tovărăşia unor oameni aleşi 
şi cuvioşi. Duceam, laolaltă, o viaţă umilită, deopo-
trivă cu ei, Allah preaînaltul dăruindu-mă cu ha-
rul umilinţei şi al renunţării. Chibzuiam să-mi 
petrec şi restul zilelor tot în linişte, împlinindu-mi 
datoriile schimnice şi ferindu-mă de orice le-ar 
fi putut tulbura. Dar socotelile mele nu luau aminte 
la ursită. 

Într-o noapte, umblînd pe ţărmul mării, pe care 
n-o mai văzusem niciodată pînă atunci, o putere 
căreia nu-i puteam sta împotrivă m-a împins să 
merg pe apă. Am călcat hotărît pe treapta valurilor 
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şi, spre minunarea mea, m-am trezit căleînd pe 
ape, fără să mă cufund, fără măcar să-mi ud 
picioarele desculţe. Şi m-am preumblat aşa o 
vreme pe valuri, după care m-am întors la ţărm. 
Cu mintea încă minunată de harul mai presus de 
fire pe eare-1 aveam, fără să fi ştiut, mă frămîn-
lam în mine şi gîndcam: „Cine poate să meargă ca 
mine pe ape?" Nici n-apucasem să rostesc bine în 
gînd aceasta, că Allah mă şi pedepsi pentru trufia 
mea, sădind în inimă-mi dorinţa de-a călători. 
Părăsii Locurile Sfinte şi de-atunci rătăcesc în-
Ir-una pe pămînt, 

într-o zi, pe cînd umblam prin ţările rumilor, 
îndeplinindu-mi, clupă datină, datoriile faţă de 
sfînta noastră credinţă, am ajuns la un munte înalt 
şi întunecat în vîrful căruia era o mînăstire creş-
tină sub straja unui călugăr. îl cunoscusem odi-
nioară pe acest călugăr, la Locurile Sfinte. Numele 
lui era Matrnna. De îndată ce mă văzu, alergă după 
cuviinţă în întîmpinarea mea şi mă pofti a intra 
să mă hodinesc la mînăstire. Ci făţarnicul ghiaur 
pusese ia cale pieirea mea, căci, de îndată ce intrai 
în mînăstire, îmi spuse să-1 urmez printr-o hrubă 
lungă, care se isprăvea la o uşă în beznă. Şi 
deodată mă împinse în întuneric, trase uşa şi o ză-
vori. Mă lăsă acolo părăsit vreme ide patruzeci de 
zile, fără să-mi dea nimic de băut şi de mîncat, 
socotind pesemne, din ură faţă de credinţa mea, 
că-mi voi sfîrşi aşa zilele. 

într-o zi, veni la mînăstire într-o cercetare neaş-
teptată căpetenia cea mai mare a călugărilor, în-
soţită, clupă datinele lor, de un alai de zeoe călugări 
tineri tare frumoşi şi de o tînără fată tot atît ele 
frumoasă ca şi tinerii. Fata era îmbrăcată în straie 
călugăreşti, legată la mijloc şi strînsă pe şolduri 
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şi la sini. Numai Aliah ştie ce blestemăţii săvîrşea 
căpetenia călugărilor cu fata aceea, numită Tama-
eil, şi cu monahii cei tineri. 

Călugărul Matruna îi povestise mai-marelui lui, 
încă de cum sosise acolo, despre închiderea mea şi 
despre cazna înfometării mele de patruzeci de zile. 
Iar căpetenia călugărilor, pe numele lui Dechianos, 
îi porunci să deschidă uşa hrubei din adînc şi să 
scoată de-acolo oasele mele ca să le arunce, spu-
nînd : 

— Musulmanul acela trebuie să fie demult nu-
mai nişte oase de care nici păsările de pradă nu 
s-ar mai apropia ! 

Atunci Matruna şi monahii cei tineri deschiseră 
uşa beznelor şi mă aflară'în genunchi rugîndu-mă. 
Văzînd aceasta, Matruna strigă : 

— Ah, blestemat vrăjitor ! Să-i zdrobim oasele ! 
Şi se năpustiră cu toţii asupra mea, lovindu-mă 

cu ciomegele şi cu biciul în aşa chip că mă cre-
deam pierdut. Şi înţelesei că Aliah mă lăsa să în-
dur asemenea încercări pentru a-mi pedepsi tru-
fia de odinioară, cînd mă umflasem în piept de 
mîndria că pot merge pe mare, eu, care nu sînt 
decît o unealtă în mîinile celui preaînalt. 

Deci călugărul Matruna şi ceilalţi feciori de că-
ţea mă aduseră în acea stare de plîns, mă puseră 
în lanţuri şi mă aruncară îndărăt în hruba întu-
necoasă. Aş fi pierit acolo de foame, dacă Aliah 
n-ar fi voit să înduioşeze inima tinerei Tamacil, 
care în fiece zi venea la mine, în taină, cu o pîine 
de orz şi cu un ulcior de apă, cît timp mai-marele 
călugărilor a stat la mînăstire. Iar el a stat multă 
vreme la mînăstire, îi plăcea acolo, unde îşi fă-
cuse chiar locuinţa obişnuită. Şi cînd era nevoit 
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să plece, lăsa în mînăstire pe t înăra Tamacil, sub 
paza lui Matruna. 

Trăii aşa închis în temniţă t imp de cincisprezece 
ani. In vremea aceasta, tînăra Tamacil creştea şi 
se făcea de-o frumuseţe ce putea înfrunta şi pe 
cele mai mîndre fete de pe pămînt. Căci vă pot 
încredinţa, măriile-voastrc, că nici în ţara noastră 
şi nici în ţara rumilor nu se poate găsi vreuna să-i 
semene. Dar această t înăra ou-i singurul giuvaer 
pe care-1 cuprinde mînăstirea. Sînt grămădite acolo 
nenumărate comori de aur, de argint, de nestemate» 
şi de tot felul de bogăţii ce nici nu se pot socoti. 
Daţi sîrg să împresuraţi mînăstirea şi să puneţi 
mîna pe fată şi pe averi. Eu am să vă slujesc de 
călăuză, ca să vă deschid uşile tainiţelor şi ale 
dulapurilor pe care le cunosc, şi mai ales dulapul 
cel mare al lui Dcchianos, mai-marele călugărilor, 
unde sînt încuiate cele mai frumoase vase de aur 
înflorat. Şi tot eu am să încredinţez mîinilor măr i-
ilor voastre acea minune vrednică de regi, pe tînăra 
Tamacil care, afară de frumuseţe, mai are şi darul 
de a cînta, şi care ştie toate cîntecele arăbeşti, 
atît ale locuitorilor din oraşe, cît şi cele ale bedui-
nilor. Ea are să vă facă să petreceţi zile luminoase 
şi nopţi de miere şi de binecuvîntare. Ci despre* 
scăparea mea din temniţă v-au vorbit negustorii 
aceştia care şi-au pus viaţa în primejdie ca să mă 
scoată din mîinile ghiaurilor •— bă tu-i-ar bleste-
mul lui Allah, pe ei şi pe urmaşii lor, pînă la ziua 
Judecăţii ! 

După ce ascultară această povestire, cei doi fraţi 
se bucurară mult gîndindu-se la averile ce le vor 
dobîndi şi mai ales la t înăra Tamacil, pe care 
bătrîna o socotea foarte pricepută, cu toată t inere* 
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ţea ei, în arta desfătărilor. Dar vizirul Dan dan 
ascultă povestirea cu multă neîncredere şi, dacă nu 
s-a ridicat şi n-a plecat, a fost numai din cuviinţă 
pentru cei doi regi. Vorbele ciudatului schivnic 
nu-i intrau nicicum în cap. Ci ci îşi ţinu pentru 
sine părerea şi nu spuse nimic, de teamă că s-ar 
putea înşela. 

Daul-Macan voi să pornească nuroaidedt asupra 
mînăstirii cu toată oastea lui, clar bătrîna Muma-
Prăpădurilor îl opri spunîndu-i : 

— S-ar putea ca Dechianos, la vederea atîtor 
ostaşi, să se înfricoşeze şi să fugă din mînăstire, 
luînd cu el şi pe tînăra fată. 

Atunci Daul-Macan chemă pe marele sfetnic şi 
pe emirii Rustem şi Bahraman şi le grăi : 

— Mîine, în zorii zilei, veţi porni asupra Con-
stantiniei, unde nu vom întârzia să venim şi noi. 
Tu, mare sfetnic, vei trece în fruntea întregii 
oştiri, în locul meu ; tu, Rustem, vei ţine locul 
fratelui meu Şarcan ; iar tu, Bahraman, vei ţine 
locul vizirului Dandcin. Şi, mai cu seamă, grijiţi 
să nu afle oastea că noi lipsim. Altminţerelea, lipsa 
noastră nici nu va fi decît de trei zile. 

Apoi Daul-Macan, Şarcan şi vizirul Dandan ale-
seră o sută de oşteni dintre cei mai viteji şi o sută 
de catîri încărcaţi cu lăzi goale, în care urmau să 
fie puse comorile de la mînăstire. Luară cu ei şi 
pe ticăloasa de Muma Prăpădurilor pe care încă o. 
credeau tot schimnic ocrotit de Allah. Şi, după ară -
tarea ei, purceseră cu toţii către mînăstire. 

Estimp, marele sfetnic şi ostile musulmane... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi se opri, sfioasă. 
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Ci îtitr-a nouăzeci şi şasea noapte 

Ki\ u rmă : 

Estimp, marele sfetnic şi ostile musulmane, după 
porunca regelui Daul-Macan, ridicară corturile şi 
porniră spre Oonstantinia a doua zi în zori. 

Pe de altă parte, bătrîna Miima-Prăpădurilor 
nu-şi pierdu de loc vremea. De cum îi văzu pe toţi 
plecaţi, scoase dintr-o ladă pe care-o avea pe ca-
târul ei doi porumbei crescuţi de ea şi le legă de 
gît, la fiecare, cîte-o scrisoare pentru regele Afri-
donios din Oonstantinia, prin care-1 înştiinţa des-
pre» tot ceea ce izbutise să facă, încheind aşa : 

„Drept aceea, măria-ta, trimite, degrabă la mînăs-
tire zece mii de războinici dintre rumii cei mai 
încercaţi în lupte şi cei mai viteji. Cînd vor ajunge 
la poalele muntelui, să nu se mişte înainte de so-
sirea mea. Atunci am să li-i dau în mină pe cei 
doi regi, pe marele vizir şi pe cei o sută de ostaşi 
musulmani. 

Ci trebuie să-ţi mai spun, măria-ta că vicleşugul 
meu nu poate izbîndi fără de uciderea paznicului 
mînăstirii, călugărul Matruna. E de mare tre-
buinţă să piară, pentru binele obştesc al oştilor 
creştine, căci viaţa unui călugăr nu înseamnă nimic 
faţă de mhituirea creştinătăţii. 
. Slavă lui Christos, Domnul nostru, acum şi-n 
vecii vecilor !" 

Coi doi porumbei ajunseră cu scrisorile la turnul 
cel înalt din Oonstantinia. Acolo, un paznic luă 
scrisorile atîrnate de gîtul porumbeilor şi alergă 
să le înmâneze regelui Afridonios. îndată ce le citi, 
regele adună zece mii de ostaşi, dote fiecăruia cîte 
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un. cal, o cămilă şi un catîr pentru prada ce urma 
s-o ia de la duşman, şi le porunci să zorească spre 
mînăstire. 

Estimp, regele Daul-Macan, dimpreună cu Şar-
oan, cu vizirul Dandan şi cu cei o sută de oşteni, 
ajungînd la poalele muntelui, trebuiră să urce 
singuri pînă la mînăstire, căci Muma-Prăpădurilor, 
sf îrşită de oboseala drumului, le spuse : 

— Urcaţi voi mai întâi, iar eu am să vin de 
îndată ce veţi pune stăpînire pe mînăstire, să vă 
arăt comorile ascunse. 

Urcară deci la mînăstire, unul în urma celuilalt, 
fcrindu-se să nu fie văzuţi, iar cînd ajunseră sub 
ziduri, se căţărară pe ele cu multă îndemmare şi 
.săriră toţi deodată în grădină. Auzind zarvă, călu-
gărul paznic Matruna veni în grabă, dar se sfîrşi 
repede eu el, căci Şarcan strigă ostaşilor : 

— Năvăliţi pe dinele blestemat ! 
Şi dintr-o dată îl străbătură o sută de lăncii ş 

iar sufletul lui necredincios îl părăsi şi se duse să 
se afunde în flăcările iadului. Apoi porniră să 
prade mînăstirea cu socoteală. Mai întîi intrară în 
altarul unde creştinii îşi grămădesc prinoasele şi 
găsiră acolo, atîrnate pe ziduri, de sus pînă jos, o 
mare mulţime de giuvaeruri şi de lucruri de preţ, 
mai multe încă decît povestise bătrînul schimnic. 
îşi umplură lăzile şi sacii şi încărcară apoi totul 
pe catîri şi pe cămile. 

Ci nici o urmă nu ura nicăieri de tînăra Tamaeil, 
pe care ie-o zugrăvise schimnicul, nici de cei zece 
flăcăi tot atît de frumoşi ca şi ea, şi nici de mai-
marele călugărilor, ticălosul Dechianos. Socotiră 
atunci că tînăra fie că ieşise să se plimbe, fie că 
se ascunsese în vreo chilie. Scotociră toată mînăs-
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tirea şi rămaseră acolo în aşteptare, vreme de două 
zile, dar tînăra Tamacil tot nu se ivi. 

Şarcan, pierzîndu-şi răbdarea, grăi : 
— în numele lui Allah, frate al meu, inima şi 

gîndul îmi sînt la războinicii Islamului, pe care i-am 
lăsat să meargă singuri la Gonstantinia şi de la 
care nu avem nici o veste ! 

Daul-Macan răspunse : 
— Şi eu socotesc că trebuie să ne luăm gîndul 

de la frumoasa Tamacil şi de la tinerii ei soţi, 
căci nu-i nici o urmă de ei. Acum, după ce i-am 
aşteptat în zadar, să ne mul ţumim cu ce-am încăr-
cat pe catîri şi pe cămile din bogăţiile mînăstirii, 
să preamărim pe Allah pentru ceea ce ne-a dat şi 
să zorim a ne uni cu ostile ca să-i zdrobim pe 
necredincioşi şi, cu mare mila lui Allah, să punem 
mina pe cetatea lor, Gonstantinia. 

Coborîră dar de la mînăstire spre poalele mun-
telui, ca să-1 ia pe bătrînul schimnic şi să pornească 
în urma oastei. Nici n u intraseră însă bine în vale, 
că din toate părţile se iviră pe înălţimi ostaşi de-ai 
rumilor, seoţînd strigăte de război şi cu toţii odată 
năvăliră asupra lor ca să-i împresoare. 

Văzînd aşa, Daul-Macan răcni : 
— Cine-o fi dat veste creştinilor că sîntem la 

mînăstire ? 
Ci Şarcan nu-1 lăsă să mai spună nimic şi-i grăi : 
— Frate, n-avem vreme de pierdut cu prepusuri. 

Să tragem spada hotărîţi, să-i aş teptăm dîrji pe 
toţi cîinii ăştia afurisiţi şi să-i măcelărim în aşa 
chip ca nici unul dintre ei să nu mai scape şi să 
nu mai ajungă a-şi aprinde vreodată focul în va-
tră ! 

Daul-Macan răspunse : 
— Măcar dc-am fi luat cu noi mai mulţi luptă-

tori, ca să ne războim mai cu încredere în biruinţă ! 
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Marele vizir Dandan spuse : 
— De-am avea noi şi zece mii de oameni, tot nu 

ine-ar folosi la nimic, aici, în strîmtoare. Ci AU ah 
ne-o ajuta să învingem primejdia şi să scăpăm 
de la necaz. Pe vremea cînd purtam războaie 
pe-aici cu răposatul rege Omar Al-Neman, am 
cunoscut toate ieşirile din văile acestea şi toate 
apele care curg pe-aici. Urmaţi-mă , dară, mai 
nainte ca ieşirile să fie prinse de ghiauri ! 

Cînd tocmai zoreau să se pună la adăpost, iată 
că se ivi înaintea lor sfîntul schimnic şi le strică : 

— Unde alergaţi, dreptcredincioşilor ? Fugiţi, 
dară, din faţa duşmanului ? Au nu ştiţi că vi-i viaţa 
în mîinile unuia singur, Allah, şi că numai el poate 
să v-o păstreze ori să v-o ia, orişice s-ar întîmpla ? 
Au uitata- ţ i că eu, închis fără de hrană într-o 
hrubă , am rămas în viaţă numai pentru că aşa a 
voit el ? înainte, dară, musulmanilor ! Iar dacă 
aici este moartea, raiurile lui Allah vă aşteaptă ! 

Îmbărbă ta ţ i de vorbele sfîntului schimnic, toţi 
se simţiră mai plini de dîrzie şi aşteptară neclăti-
naţi duşmanii care se repeziră înverşunaţi asupra 
lor. Dreptcredincioşii nu erau decît o sută şi trei 
la număr , ci nu preţuieşte, oare, un drepteredin-
cios mai mult decît o mie de necredincioşi ? în 
adevăr, de îndată ce creştinii veniră la îndemma 
lănciilor şi-a iataganelor, capetele ghiaurilor por-
niră să zboare ca-ntr-o joacă sub bra ţul dreptcre-
dincioşilor. Daul-Macan şi Şarcan, la fiecare învîr-
tire de spadă, făceau să se rostogolească deodată 
cîte cinci capete. Atunci necredincioşii se arun-
cară cîte zece de-a valma asupra celor doi fraţi ; 
ci, cit ai clipi din ochi, zece capete retezate zbu-
rară de-a rostogolul pr intre dini i care-i impresii-
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rau, şi lupta ţinu aşa pînă la căderea nopţii, cînd 
negura îi despărţi pe luptători. 

Dreptcredincioşii şi cele trei căpetenii ale lor se 
trascră într-o peşteră din coasta muntelui, ca să se 
adăpostească la vremea nopţii. Atunci începură să 
se întrebe despre soarta sfîntului schimnic, dar îl 
căutară în zadar. Se numărară şi găsiră că nu mai 
erau în viaţă decît patruzeci şi cinci. 

Daul-Macan grăi : 
— Cine ştie dacă nu cumva sfîntul om s-o fi 

prăpădit în vălmăşeala luptei, ca un mucenic al 
dreptei credinţe ! 

Dar marele vizir Dandan strigă : 
— Măria-ta, în toiul încăierării l-am zărit pe 

pustnic şi mi s-a părut că-i îmbărbăta pe ghiauri 
în bătălie. îmi părea ca un negru efrit, dintre cei 
mai cumpliţi. 

Ci iată că, tocmai cînd vizirul Dandan îşi da pe 
faţă gîndul, se ivi şi pustnicul în gura peşterii, 
ţinînd de păr un cap retezat, cu ochii beliţi. Era 
chiar capul mai-marelui oastei creştineşti, un răz-
boinic înfricoşător. 

Văzînd aceasta, cei doi fraţi se ridicară în picioare 
şi strigară : 

— Mărire lui Allah care te-a scăpat, sfinte 
schimnice, întorcîndu-te ochilor noştri ! 

Atunci, afurisita făţarnică răspunse : 
— Preascumpii mei fii, am voit să mor în 

vălmăşeala şi de multe ori m-am aruncat în mij-
locul luptătorilor. Dar pînă şi necredincioşii se 
sfiau de mine şi-şi fereau paloşul de pieptul meu. 
M-am prilejit de asemenea spaimă, m-am apropiat 
de căpetenia lor şi, cu milosîrdia lui Allah, i-am 
zburat capul dintr-o fulgerare de paloş. Şi, iată, 
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vi l-am adus, ca să vă îmbărbătez să duceţi bătălia 
pînă la izbînda cea de pe urmă împotiiva oastei 
îor lipsită de căpetenie ! Iar eu, acuma.,. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu /orii mijin-â 
^i, sfioasă, tăcu. 

'Ci într-a nouăzeci şi şaptea noapte 

Ka urmă i 

Aşadar, o, preafericitule rege, Muma-Prăpăduri-
lor grăi : 

-— Iar eu, acuma, am să alerg la oastea voastră, 
suta zidurile Constantiniei şi am să vă aduc aju-
toare", ca să scăpaţi din mîinile ghiaurilor. întări-
ţi-vă inimile şi, în aşteptarea sosirii fraţilor musul-
mani, încălziţi-vă paloşele în sîngele necredincio-
şilor, ca să fiţi aşa cum vă vrea mai-marole tuturor 
oştilor de pe pămînt ! 

Atunci cei doi fraţi sărutară mîinile cuviosului 
sdihrmic, îi mulţumiră pentru credinţa-iui şi-i 
grăiră : 

— Dar cum ai să faci, sfinte pustnice, ca să 
scapi din strîmtoarea aceasta, cu toate ieşirile 
închise de creştini şi cu toate culmile înţesate de 
războinicii vrăjmaşi care te vor coperi suta un 
potop de stînci ? 

Făţarnica răspunse : 
— Allah are să mă ascundă privirilor lor şi voi 

trece nebăgată în seamă. Şi de m-ar vedea, tot 
n-ar putea să-mi facă rău, căci voi fi în mîinile lui 
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Allati care ştie să ocrotească pe dreptcredincioşii 
Iui şi să nimicească pe necredincioşi. 

Şarcan spuse : 
— Cuvintele tale sînt pline de adevăr, o, sfinte 

.schimnice ! Căci te-am văzut în toiul luptei pu-
nîndu-ţi neînfricat viaţa în primejdie, şi nici unul 
dintre elinii aceia ,n-au cutezat să se apropie ele t ine 
«ni măcar să te privească. Acuma nu-ţi mai rămîne 
declt să ne scapi din mîinile lor. Şi cu cît vei 
pleca mai degrabă să ne aduci ajutoare, cu-atîta 
fi-va mai bine. Iată, vine noaptea ; du-te, dară , 
ocrotit de întunecime, sub scutul lui Allah prea-
î nalt ui ! 

Atunci afurisita încercă să ia cu ea pe Daul-
Macan, ca să-1 dea pe mîna duşmanilor. Dar ma-
rele vizir Dandan, care în sufletul lui nu se încre-
dea deloc în purtările ciudate ale anahoretului, 
stărui pe iîngă Daul-Macan să nu se ducă. Aşa că 
blestemata, de voie, de nevoie, plecă singură, 
aruneînd vizirului Dandan o privire chiorîşă. 

Altmintrelea, în ce priveşte capul tăiat al mai-
tnarelui oştirii creştineşti, bă trîna minţise spunînd 
că îl omorîse ea pe temutul războinic. Ea numai 
îi tăiase capul cînd el era mort, ucis în toiul luptei 
de. iiniîî.civhtre cei o sută de războinici musulmani. 
Şi acest războinic plătise cu viaţa marea lui faptă, 
căci de îndată ce căpetenia creştină îşi dete sufletul 
in mîinile făpturilor negre ale iadului, ostaşii creş-
tini, văzind cum căzuse căpetenia lor sub lancea 
musulmanului, năvăliră grămadă asupra-i şi—1 sfîr-
tecarâ cu iataganele. Şi sufletul credinciosului 
se sui îndată la rai, în mîinile Răsplătitorului. 

Estimp, cei doi regi, dimpreună cu vizirul Dandan 
şi cu cei patruzeci şi cinci de războinici, îşi pe-
trecură noaptea în peşteră, iar- în zori se deş tep-
tară şi-şi făcură rugăciunile de dimineaţă, după 
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sfintele spălări îndătinate. Apoi, învioraţi, se pre-
gătiră de luptă. Şi la glasul lui Daul-Macan. se 
repeziră ca leii asupra unei turme de porci şi făcură 
în acea zi un măcel năprasnic printre mulţii lor 
vrăjmaşi. Paloşele se loveau de paloşe, lăncile de 
lăncii, iar suliţele scăpărau în armuri, căci război-
nicii se aruncau la luptă ca lupii însetaţi de sînge. 
Şarcan şi Daul-Macan făcură să curgă atitea va-
luri de sînge încît rîul din vale trecu peste maluri 
şi valea însăşi pieri sub grămezile de leşuri. La 
căderea nopţii... 

Oînd povestea ajunse aici, Şeherezarîa vă/u 70rii imijiind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouăzeci şi opta noapte 

Ea urmă i 

La căderea nopţii, luptătorii se 'despărţiră şi fie-
care se întoarse la tabăra lui — tabăra musulmani-
lor fiind tot ascunzătoarea din peşteră. Ajungind 
acolo, se numărară şi văzură că în acea zi treizeci 
şi cinci dintre ei căzuseră pe cîmpul de bătaie, aşa 
că nu mai rămăseseră în totul decît zece luptători, 
afară de cei doi regi şi de vizir. De-aci nainte mi 
mai aveau a se bizui decît numai şi numai pe vite-
jia spadei lor şi pe ajutorul celui preaînalt. 

Ci văzînd aceasta, Şarcan îşi simţi inima, grea 
şi nu se putu opri de-a suspina adînc şi de-a 
spune : 

—- Ce-avem să facem acum ? 
Dar toţi războinicii drepteredincioşi îi 'răspunseră 

delaoMtă : 

£1.5 



— Nimic nu se poate întâmpla fără de voinţa 
lui Allah ! 

Şarcan îşi trecu toată noaptea fără să dea geană 
în geană, iar dimineaţa se ridică, îşi trezi tovarăşii 
de luptă şi le grăi : 

— Fraţilor, nu mai sîntem decît treisprezece, 
între aceştia şi regele Daul-Macan şi vizirul Dan-
dan. Eu socotesc că n-ar fi potrivit să cercăm 
a ieşi de aici înfruntând pe vrăjmaşi, căci oricîte 
minuni de vitejie am săvîrşi noi, tot n-am putea 
să ţinem piept mult timp haitei fără de număr 
a duşmanilor şi nici unul dintre noi n-ar mai scăpa 
cu zile. Să ne aţinem, dară, cu spada în mînă ia 
intrarea peşterii, aţîţîndu-i pe neprieteni să vină 
încoace. Şi pe toţi cîţi or cuteza să intre şi să ne 
atace avem să-i tăiem în bucăţi unul după altul, aici 
în peşteră, unde sîntem mai tari decît ci. Şi aşa, 
tocîndu-i încet-încet pe duşman, vom putea să 
aşteptăm ajutorul făgăduit de cuviosul schimnic. 

Toţi răspunseră : 
— Gîndul măriei-tale este cum nu se poate mai 

înţelept şi trebuie să-1 schimbăm numaidecît în 
faptă. 

Atunci, cinci luptători ieşiră din peşteră şi se 
îndreptară către tabăra duşmanilor, ca să-i stîr-
nească la luptă cu mare strigare. Văzînd apoi'că o 
ceată se avîntă spre ei, se întoarseră la peşteră. 
unde drepteredincioşii îi aşteptau la intrare, orîn-
duiţi în două şiruri. 

Lucrurile se petrecură întocmai cum socotise 
Şarcan. De cîte ori încercau creştinii să intre în 
peşteră, erau înhăţaţi şi despicaţi numaidecît în 
două şi nici imul nu mai putea ieşi afară ca să-i 
vestească pe ceilalţi despre primejdia care-i paşte, 
în acea zi, căsăpirea gbiaurilor a fost mai cumplită 
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decît în celelalte zile şi n-a contenit pînă la căderea 
întunericului. Aşa a vroit Allali să-i orbească pe 
necredincioşi, ca să sporească vitejia din inimile 
slujitorilor lui. 

A doua zi, creştinii ţinură sfat şi-şi spuseră : 
— Lupta cu musulmanii nrare să aibă capăt 

decît dacă-i nimicim pe toţi pînă la unul. Să încer-
căm, dară, ca în loc să cucerim peştera cu spada, 
mai bine s-o împresurăm din toate părţile cu 
ostaşi, apoi s-o acoperim cu lemne uscate şi să le 
dăm foc, ca să~i ardem pe vrăjmaşi de vii. Şi-atunci, 
de vor vrea a primi, în loc să ardă, să ni se pre-
dea cu totul, îi vom lua prinşi şi—i vom tîrî la 
Constantinia, înaintea regelui nostru Afridonios. 
Dacă nu, îi vom lăsa să se facă din ei jerăgai spre 
a hrăni focurile iadului — arde-i-ar şi bătu-i-ar 
Christos, şi pe ei, şi pe moşii, şi pe copiii lor, şi 
făcear-ar din ei covor sub tălpile creştinătăţii ! 

După ce hotărîră aşa, zoriră cu toţii să grămă-
dească butuci în jurul peşterii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, lăsă urmarea pentru a doua zi. 

Ci într-a nouăzeci şi noua noapte 

Ea urmă i 

Zoriră cu toţii să grămădească butuci îrî jurul 
peşterii, clădindu-i cît putură pînă sus, după 
care le puseră foc. 
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Cînd musulmanii simţiră în peşteră căldura care-i 
dogora şi care, crescînd într-una, îi silea să iasă 
afară — se strînseră laolaltă şi năvăliră toţi deo-
dată, deschizîndu-şi drum prin flăcări. Dar fu 
vai de ei, că-n cealaltă parte, cum erau orbiţi de 
flăcări şi de fum, soarta îi dete vii în mîinile ne-
prietenilor care se repeziră să-i şi ucidă pe loc. 

Căpetenia lor însă îi opri, spunîndu-le : 
— în numele lui Christos, hai să zăbovim cu 

uciderea lor pînă ce vom fi la Constantinia, dina-
intea regelui Afridonios, care tare se va mai bucura 
să-i vadă prinşi. Legaţi-le lan ţuri de gît şi să-i 
tîrîm aşa pînă la Constantinia îndărătul cailor. 

îi legară, aşadar, cu frînghii şi-i puseră sub paza 
unor luptători. Apoi, ca să cinstească prinderea 
vitejilor, oastea creştină se puse pe mîneat şi pe 
băut. Şi-atîta băură pînă ce, pe la miezul nopţii, 
căzură jos ea morţi. 

Atunci, Şarean privi în jurul lui, văzu toate 
acele trupuri întinse pe jos şi-i şopti fratelui său 
Daul-Macan : 

— Mai e vreun mijloc pentru noi să ieşim din 
încurcătură ? 

Daul-Macan răspunse : ] 

— Frate, cu adevărat nu mai ştiu, căci iată-ne 
ca păsările în colivie. 

Pe Şarean îl cuprinse o mînie atîta de cumplită, 
că scoase un suspin adînc, de plesniră toate funiile 
care-1 legau. Sări apoi în picioare, alergă la fratele 
lui şi la vizirul Dandan, se grăbi să-i sloboadă din 
legături şi pe urmă se repezi la mai-marele străji-
lor, îi smulse cheile de la cătuşele cu care erau 
legaţi cei zece musulmani şi-i slobozi şi pe ei nu -
maidecît. Fără pic de zăbavă, se înarmară apoi 
cu armele creştinilor beţi, săriră pe caii îor şi, pe 
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tăcutele, deteră pinteni şi pieriră, mul ţumind lui 
Allah pentru scăpare. 

Gonind de zor, ajunseră în virful- muntelui. 
Atunci Şarcan îi opri o clipită şi le spuse : 

— Acuma, că sîntem scăpaţi, cu ajutorul lui 
Allah, am să vă spun care este gîndul meu. 

Ei întrebară : 
— Care-i gîndul tău ? 
Şarcan grăi : 
— Ne vom risipi ici şr colo pe culmea muntelui 

şi ne vom îngroşa glasul şi vom striga din toată 
puterea : „Allahu akbar !" Atunci mun ţ i i toţi şi 
văile şi stîncile vor începe să răsune, iar ghiaurii, 
încă beţi, vor crede că oastea musulmană cade 
asupra lor. Şi cum sînt ameţiţi, se vor ucide între 
ei pe întuneric şi se vor măcelări pînă la ziuă. 

Toţi răspunseră ea e bine şi că se supun, şi făcură 
aşa cum îi sfătuise Şarcan. Cînd auziră glasurile 
care vuiau din mun ţ i , sporite de mii de ori în 
întuneric, necredincioşii se ridicară cu spaimă, îşi 
puseră în grabă armurile şi strigară : 

— Pe Christos, toată oastea musulmană este 
asupra noastră ! 

Şi se aruncară turba ţ i unii asupra altora şi se 
măcelăriră, şi nu se mai opriră decît dimineaţa, 
pe cînd ceata de musulmani zorea la drum către 
Constantinia. 

Şi-n vreme ce Daul-Macan şi Şarcan, dimpreună 
cu vizirul Dandan şi cu ceilalţi ostaşi, drume ţeau 
aşa în zorii dimineţii, văzură ridicîndu-se în calea 
lor o pulbere mare.., 

Cînd povestea ajunse» aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
| i tăcu, sfioasă. 
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Ci într-a suta noapte 

Kn urmă : 

Văzură ridicîndu-se în calea lor o pulbere maro 
şi auziră glasuri care1 strigau : „Allahu akbar !" 
Nu peste mult zăriră o oaste musulmană , cu stea-
gurile desfăşurate, înaintînd grabnic spre- ei. Sub 
marile steaguri, pe care stau scrise cuvintele cre-
dinţei : „Nu este alt Dumnezeu decît Allah, şi Ma-
homed este trimisul lui !" se iviră, călare, în frun-
tea războinicilor, emirii Rustem şi Bahraman. Iar 
îndărătul lor, ca nişte valuri fără de număr , îna-
intau oştenii musulmani. 

Cind emirii Hustom şi Bahraman văzură pe 
regele Daul-Maean şi pe tovarăşii Iui, săriră nu-
maidecît din şa şi veniră să li se închine. 

Daul-Maean îi întrebă : 
— Cum le merge fraţilor noştri întru Mahomed 

sub zidurile Constantiniei ? 
Ei răspunseră : 
- - Sînt în deplină sănătate şi le merge bine. 

Marele sfetnic ne-a trimis la voi, cu douăzeci de 
mii de luptători, ca să vă stăm în ajutor. 

Atunci Daul-Maean îi întrebă : 
— Ci cum de aţi aflat că sîntem în primejdie ? 
Ei răspunseră : 
— Cucernicul schimnic ne-a dat ştire, după ce-a 

trudit o zi şi-o noapte de umblet, răzbind pînă 
la noi, ca să ne îndemne să zorim încoace. El 
acuma se află în afară de orice primejdie, lîngă 
marele sfetnic, îmbărbâtîndu-i pe drepteredincioşi 
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în lupta cu ghiaurii închişi între zidurile Con-
stantiniei. 

Cei doi fraţi, bucuroşi de vestea cea bună, năl-
ţară mulţumire lui Allah că sfîntul schimnic scă-
pase de primejdie, apoi povestiră celor doi emiri 
toate cîte se petrecuseră la mînăstîre, şi adăugară : 

— Acuma necredincioşii, care s-au măcelărit 
toată noaptea, trebuie să fie tulburaţi şi buimă-
ciţi văzîndu-şi greşeala. De aceea, fără a le lăsa 
răgaz să-şi vie în fire, să cădem asupra lor de 
sus, din munte, să-i nimicim şi să le luăm în-
treaga pradă şi bogăţiile pe care le-am ridicat 
noi de la mînăstire. 

Numaidecât oastea întreagă a dreptcredincioşi-
lor, trecînd sub porunca lui Daul-Macan şi a lui 
Şarcan, se aruncă din vîrful muntelui ca un trăs-
net asupra taberei necredincioşilor, sfîrtecîn-
du-i cu paloşele şi cu lănciile. Iar la sfîrşitul zilei 
nu mai rămăsese din toţi necredincioşii nici unul 
în stare să se ducă şi să le povestească marele 
prăpăd blestemaţilor închişi între zidurile Constan-
tiniei. 

După ce ostaşii creştini fură nimiciţi, musulma-
nii luară bogăţiile şi toată prada şi-şi petrecură 
noaptea în tihnă, mulţumiţi de izbîndă şi dînd 
slavă lui Allah pentru binefacerile lui. 

A doua zi, în zori, Daul-Macan hotărî plecarea 
oştirii şi spuse căpeteniilor : 

— Acuma trebuie să zorim spornic către Con-
stantinia şi să ne unim cu oastea marelui sfetnic 
care înpresoară oraşul şi care nu mai are cu el 
mulţi luptători. Dacă împresuraţii ar afla că voi. 
sînteţi aici, ar înţelege că musulmanii de sub zi-
duri sînt în număr mic şi ar răzbi o ieşire, de 
mare primejdie pentru ai noştri. 
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Atunci tabăi'a fu ridicată şi porniră cu toţii 
degrabă spre Constaniinia, pe cînd Daul-Macan, 
ca să-i îmbărbăteze pe ostaşi, alcătui şi cîmă pe 
tot drumul imnul acesta de slavă : 

Ţie ţi'nalţ, mărite Doamne, slavă, 
Ţie, ce slava, şi-nălţarea eşti, 
Care m-ai dus de mină spre irsbavă 
Şi-ntre primejdii mi-ai aprins nădejdi : 

Mi-ai dăruit desjătul bogăţiei 
Şi tronu-mpărătesc de la părinţi, 
Mi-ai pus în suflet duhul vitejiei 
Şi-n mină paloş greu, de biruinţi. 

Tu m-ai făcut stăpîn pe-o ţară sfîntă, 
La sinul tău mă porţi şi-mi afli rost. 
Lumina ta de aur mă-nveşmîntă 
Şi numai tu mi-eşti scut şi adăpost. 

Tu m-ai hrănit şi-ai îngrijit de mine. 
Tu mi-ai fost sprijin şi alean pe cînd, 
Rătăcitor prin ţările, străine, 
Eram o biată umbră pe părnînt. 

Mărire ţie ! Tu mi-ai pus pe frunte 
Cununa slavei tale. Braţul tău 
Zdrobi ghiaurii-n toiul luptei crunte 
Şi ca pe-o turmă-i prăvăli în hău. 

Mărire ţie ! Glasul tău năprasnic 
I-a spulberat de-a valma şi i-a-nvins. 
Nu-s beţi de vin, ci sînt de-al morţii praznic 
La care i-ai chemat şi i-ai împins. 
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Iar dacă dintre cei ce cred în tine 
Mulţi au căzut în bătălia grea, 
Li-i sufletul acuma în senine 
Grădini de tihnă, sus, în preajma ta, 

Acolo-n ţara unde moartea piere, 
Prin cringuri verzi, sub cerul larg deschis, 
Pe ţărmurii izvoarelor de miere, 
în raiu-nmiresmat cu flori de vis. 

Daiil-Macan tocmai sfîrşea de cîntat stihurile 
acestea, cînd se şi văzu ridicîndu-se în zare un 
praf negru, care, după ce se risipi... 

Cînd povestea ajunse aici. Şchorczada văzu zorii mîjinâ 
şi tăcu. sfioasă. 

Ci intr-a o suia şi una noapte 

Ka urmă l 

Se văzu ridicîndu-se în zare un praf negru care, 
după ce se risipi, lăsă să se ivească afurisita de 
bătrînă , Muma-Prăpădurilor, sub înfăţişarea cu-
viosului pustnic. Toţi se repeziră să-i sărute mîna,, 
în vreme ce, cu lacrimi în ochi şi cu glas prefăcut, 
ea le grăi ; 

— Aflaţi nenorocirea, popor de drepteredincioşi ! 
şi mai cu seamă, grăbiţi-vă paşii ! Peste fraţii 
voştri musulmani, care aveau tabăra sub zidurile 
Constantiniei, au năvălit pe neaşteptate cetele fără 
de numă r ale împresuraţilor, i-au împrăştiat din 
corturi şi i-au pus pe fugă. Alergaţi degrabă în 
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ajutorul lor, altfel nici urmă nu veţi mai afla din 
marele sfetnic şi din oştenii lui ! 

Cînd Daul-Macan şi Şarean -auziră acestea, inima 
începu să le bată de să le spargă pieptul şi, în 
culmea nemîngîierii, îngenunchiară dinaintea pust-
nicului şi-i sărutară picioarele. Şi toţi luptătorii 
începură să suspine şi să hohotească de durere. 
Dar nu tot aşa făcu şi marele vizir Dan dan. E) 
singur mi coborî de pe cal şi nu sărută manile şi 
picioarele pustnicului-cobe, ci, în faţa tuturor 
căpeteniilor, grăi cu glas tare : 

— In numele lui Ailah, musulmanilor, inima 
mea încearcă o mare scîrbă de acest pustnic şi simt 
că-i un suflet blestemat, unul dintre alungaţii de la 
uşa milosîrdei cereşti ! Credeţi-mă, musulmani, 
lepădaţi-vă de vrăjitorul ăsta afurisit ! Daţi crezare 
bătrînului tovarăş al răposatului rege Omar 
Al-Neman şi, fără a mai ţine seama de vorbele 
blestematului, să ne grăbim spre Constantinia ! 

La aceste cuvinte, Şarean spuse vizirului 
Dandan : 

— Alungă-ţi din suflet bănuielnicele prepusuri, 
căci tu nu ai văzut ca mine pe-acest sfînt schimnic 
cum îmbărbă ta în vălmăşagul bătăliei inimile ma-
homedanilor şi cum înfrunta fără de teamă palo-
şele şi lănciile. Caută, dar, a nu mai vorbi de râu 
pe acest sfînt, căci defăimarea este lucru de veş te-
jit, iar vrăjmăşia împotriva celui bun este de 
osîndit. Şi mai ia aminte că de nu l-ar fi iubit 
Allah, nu i-ar fi dat atîta putere şi-atîta neînco-
voiere, şi nu l-ar fi izbăvit clin. chinurile temniţei. 

După ce spuse acestea, Şarean porunci să i se 
'deie anahoretului o catîrcă sprintenă , mîndru îm-
podobită cu •un cioltar de preţ , şi-i grăi : 

— Suie-te pe catîrcă şi nu mai merge pe jos, 
părinte al nostru, preacuvioase schimnice S 
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Dar făţarnica bătrînă strigă : 
- - Cum să mă pot eu odihni, măria-ta, cită 

vreme trupurile dreptcreclincioşilor zac neîngro-
pate sub zidurile Constantin iei ? 

Şi nu voi să se urce nici cum pe catîrcă, ci se 
amestecă printre luptători şi începu să se foiască 
printre pedestraşi şi printre călăreţi ca o vulpe în 
căutarea prăzii. Şi tot umblînd aşa, nu înceta să 
spună cu glas tare versete din Coran şi să nalte 
rugi celui preaîndurător, pînă ce se arătară venind 
în mare neorînduială rămăşiţele oştirii de sub 
porunca marelui sfetnic. 

Atunci Daul-Maean chemă pe marele sfetnic şi-i 
ceru să povestească în de-amănuntul prăpădul .sufe-
rit. Iar marele sfetnic, cu obrazul topit şi cu su-
fletul sfărîmat, povesti tot ce se întîmplase. 

Ci totul fusese ticluit de blestemata de Muma-
Prăpădurilor. De cum plecaseră emirii Rustem şi 
Bahraman, căpeteniile; turcilor şi curzilor, să le 
dea ajutor hyj Daul-Macan şi lui Şarcan, oastea 
tăbărîtă sub zidurile Constantinei rămase mult 
slăbită în număr. De teamă să nu afle şi creştinii, 
marele sfetnic n-a spus nimic ostaşilor, gîndind 
că poate ar fi printre ei vreun vînzător. Dar 
bătrîna, care de îndelungă vreme nu aştepta dceît 
ceasul acesta prielnic, pentru care lucrase cu-atîta 
caznă şi migală, alergă numaidecît la cei împresu-
raţi, strigă la una dintre căpeteniile de pe ziduri 
şi-i ceru să-i arunce o sfoară. I se aruncă, şi ea 
legă de sfoară o scrisoare, în care spunea regelui 
Afridonios : 

„Această scrisoare este din partea iscusitei, vt-
clenei şi cumplitei, Muma-Prăpădurilor, cea mai 
spăimîntătoare urgie de la Răsărit şi de la Apus, 
către regele Afridonios, pe care Christos să~l aibă 
întru mare mila sa l 
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'Află, măria-ta, că de-acum înainte liniştea va 
"domni în inima ta, căci am pus la cale o viclenie ce 
duce la pieirea imijmaşilor musulmani. După 
ce-am luat prinşi şi i-am legat în lanţuri pe regele 
lor Daul-Macan, pe fratele acestuia Şarcan şi pe 
vizirul Dând an, şi-am nimicit oastea cu care ei 
prădaseră mrnăstirea călugărului Matrunu, am 
izbutit să-i slăbesc pe împresurălori, îndemnîndu-i 
să trimită două treimi din oastea lor în vale, unde 
vor fi nimiciţi de ostile biruitoare ale luptătorilor 
lui Christos. 

Nu-ţi rămîne decît să dai o năvală cu toţi os-
taşii deodată împotriva împresurătorilor, să-i ataci 
în tabăra lor, să pui foc la corturilor lor şi să-i 
măcelăreşti pînă la unul: lucru ce-ţi va fi uşor, 
cu ajutorul Domnului nostru Christos şi al sfintei 
Fecioare, care m-or răsplăti odată şi-odată pentru 
tot binele ce-l fac întregii creştinătăţi !" 

Cetind scrisoarea, regele Afridonios fu cuprins 
de o bucurie mare şi chemă numaidecît pe regie 
Hardobios, care venise şi se închisese în Constan-
tinia cu trupele lui din Chezareea. Şi îi ceti şi lui 
scrisoarea de la Muma-Prăpăduriler.. . 

Cinci povcsloa ajunse aici, Şchere/ada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a o sută doua noapte 

Ea urmă i 

îi citi şi lui scrisoarea de la Muma-Prăpăduriler. 
Atunci regele Hardobios, strigă în culmea bucuriei : 
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— Iată, măria-ta, nemaipomenitele vicleşuguri 
ale doicii mele, Muma-Prăpădurilor ! Iată că ea 
ne-a fost mai de folos decît toate armiile de ostaşi. 
Numai privirea ei aruncată asupra vrăjmaşilor 
pricinuieşte mai multă spaimă decît vederea tu tu-
ror făpturilor iadului la ziua cea cumplită a Jude-
căţii ! 

Regele Afridonios răspunse : 
— Să dea Domnul să nu fim niciodată lipsiţi de 

vederea acestei femei de nepre ţuit ! Şi ajute-i să 
rodească întru isteţii şi vicleşuguri ! 

Şi dete numaidecît porunci căpeteniilor oştirii să
vestească ostaşilor ceasul de pornire a bătăliei. 
Atunci se strînseră oştenii din toate părţile şi-şi 
ascuţiră săbiile, chemară în ajutor crucea, hulind 
şi blestemând, şi trudind, şi urlînd. Şi toţi de-a 
valma se repeziră prin poarta cea mare a Constan-
tiniei. 

La vederea creştinilor care înaintau în şiruri de 
bătaie, cu paloşele în mîini, marele sfetnic înţelese 
primejdia. Porunci îndată să pună toţi oamenii 
braţele pe arme, zorind u-i : 

— Luptă tori musulmani, fiţi cu temei în credinţa 
voastră ! Ostaşi, dacă daţi înapoi, sînteţi pierduţi : 
dar, dacă vă ţineţi dîrji, veţi birui ! Voi ştiţi că 
vitejia nu-i decît răbdarea de a ţine o clipită mai 
mult. Şi nu-i pe pămînt lucru atît de strimt încît 
Allah să nu-1 mai poată lărgi ! Mă rog celui prea-
înalt să vă binecuvînteze şi să vă aibă sub ochiul 
lui îndură tor ! 

Cînd musulmanii auziră aceste cuvinte, curajul 
lor nu mai avu margini şi strigară cu toţii : „Nu e 
alt Dumnezeu decît numai Allah !'; 

Creştinii, la rîndul lor, îndemnaţi de preoţi şi de 
călugări* nălţară rugi lui Christos, crucii şi Maicii 
Fecioare. Pe urmă , învălmăşindu-şi larma, cele 
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două oşti se încrîncenară în bătălie, de curse 
sîngele pîrîuri şi capetele zburară de-a valma. Ci 
îngerii cei buni fură de partea dreptcredincioşilor, 
iar îngerii cei răi îmbrăţişară pricina necredincio-
şilor. Şi se văzu atunci unde erau mişeii şi unde 
cei fără de teamă. Se repezeau cei viteji în vălmă-
şag, şi unii omorau, iar alţii erau retezaţi din şea. 
Fu o bătălie cumplit de sîngeroasă, leşurile acope-
riră peste tot pămîntul şi stratul lor se ridică pînă 
la pieptul cailor. Dar ce putea vitejia dreptcredin-
cioşilor faţă de numărul fără de sfîrşit al bleste-
maţilor de rumi ? La căderea nopţii, mahomedanii 
fură împinşi îndărăt, corturile lor nimicite, iar 
tabăra căzu în puterea celor din Constantinia. 

Atunci, în plină fugă şi neorînduială, ei întîlniră 
oastea biruitoare a regelui Daul-Macan, care se 
întorcea din valea unde 'creştinii de la mînăstire îşi 
găsiseră pieirea. 

Şarean chemă la el pe marele sfetnic şi, cu glas 
tare, în faţa căpeteniilor, îl îmbrăţişa şi-1 lăudă 
pentru dîrzia lui în bătălie, înţelepciunea în retra-
gere şi stăpînirea de sine în înfrîngere. Apoi, toţi 
războinicii musulmani, acum strînşi într-o oaste 
mare, nu mai rîvneau decît întru răzbunare, înain-
tînd nezăbavnici către Constantinia, cu steagurile 
desfăşurate. 

Cînd văzură creştinii aropiindu-se oastea aceasta 
îndîrjită deasupra căreia fluturau steagurile pur-
tînd scrise pe ele Tîlcurile Credinţei, se făcură gal-
beni ca şofranul şi-neepură să se jeluiască şi să 
cheme în ajutor şi pe Christos, şi pe Măria, şi pe 
Ana, şi crucea, şi rugau pe patriarhii şi preoţii cei 
mişei să mijlocească pentru ei pe lîngă sfinţii lor. 

Cînd oastea mahomedană ajunse sub zidurile 
Constantinici şi se găti de luptă, Şarean înainta 
către fratele său Daul-Macan şi-i spuse : -
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O, mărite *'rege al vremii, creştinii, iată, e 
limpede că vor primi lupta, întocmai ceea ce rîvnim 
noi cu aprindere. Aş vrea să-ţi spun gîndul meu, 
căci cugetul este însuşirea cea mai de seamă a 
oricărei buni1 orînduieli. 

Regele grăi : 
•- Care-i, dar, gîndul tău, o, iseusitule întru gîn-

cluri minunate ? 
Şarcan răspunse : 

Iată : cea mai bună rinduială în luptă cere ea 
eu să ţin piept la mijloc, chiar în faţa rîndurilor 
vrăjmaşe ; marele vizir Dandan să stea de-a 
dreapta oştenilor mei, emirul Turcaş de-a stingă, 
emirul Rustem să se înşiruie pe latura dreaptă, iar 
emirul Bahraman pe cea stingă. Tu, măria-ta, vei 
rămîne sub umbra steagului cel mare, ca să ai 
privirea asupra întregii încăierări, căci tu eşti 
reazemul nostru şi singura nădejde, după Allah ! 
Iară noi toţi vom fi în jurul tun, ea să-ti slujim de 
pavăză ! 

Daul-Macan mulţumi fratelui său pentru gîndul 
cel bun şi pentru credinţa lui, şi porunci să se 
treacă de îndată la îndeplinirea celor cuvenite 
pentru bătălie. 

Estimp, iată că din rîndurile luptătorilor rumî 
ieşi un călăreţ înaintînd grabnic către musulmani 
şi, cînd fu aproape, se văzu că era călare pe o 
catîrcă ce îndemna spornic şi mărunt, înşeuată eu 
o şa de mătase albă şi acoperită cu o ţesătură de 
Caşmir. Iar călăreţul era un bătrîn frumos, cu 
barbă albă şi cu înfăţişare cucernică, învăluit în-
tr-o mantie de lină albă. Se apropie de locul 
unde era Daul-Macan şi grăi : 

— Am fost trimis la voi să vă aduc solie. Sînt 
numai un mijlocitor, iar mijlocitorul se eade a 
se bucura de ocrotire. Daţi-mi, dară, putinţa să 
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vorbesc, fără să fiu tulburat, şi să vă spun solia 
mea. 

Atunci Şarean răspunse : 
— Eşti ocrotit ! 
Solul descăleca de pe eatîrcă, scoase crucea eare-i 

atîrna la gît şi o întinse către rege spunînd : 
-• Vin la voi ca trimis al regelui Afridonios, care 

a binevoit să urmeze sfaturile pe care i le-am dat 
de a pune capăt războiului acestuia ruinător, ce-a 
ini micit atîtea fiinţe făcute după chipul lui Dum-
nezeu. Vin să stărui în numele lui să încheiem 
războiul printr-o luptă numai între el, regele 
Afridonios, şi căpetenia războinicilor musulmani, 
prinţul Şarean. 

La aceste vorbe, Şarean grăi : 
— Bătrîne, întoarce-te la regele ghiaurilor şi 

spune-i că războinicul musulman Şarean primeş te 
lupta. Mîine dimineaţă, după ce ne vom fi hodinit 
de drumul trudnic, avem să-ncrueişăm amîndoi 
armele. 

Bătrînul se întoarse la regele Constantiniei să-i 
ducă răspunsul. Iar cînd se lumină de ziuă, regele 
Afridonios înainta în mijlocul meidanului. Călărea 
pe un cal voinic de bătălie şi purta o za din ochiuri 
de aur în pieptul 'căreia sclipea o oglindă împodo-
bită cu nestemate. Ţinea în mînă o sabie înco-
voiată, iar peste umă r îşi trecuse un arc făcut 
după moda înzorzonată a oamenilof din Apus. Şi, 
cînd fu aproape de şirurile musulmane, ridică 
viziera şi strigă : 

—• lată-mă ! Cel ce ştie cine sînt trebuie să ştie 
la ce să se aştepte ! Iar cel ce nu ştie, va afla 
îndată. Sînt regele Afridonios, peste a cărui frunte 
străluceşte binecuvîntarea ! 

Dar nici nu sfîrşise de vorbit, şi în faţa lui se 
şi înfăţişă prinţul Şarean, călare pe un murg 
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înşeuat cu o şa de atlaz. Ţ inea în mină u n paloş 
indian cu o lamă în stare să despice capetele, şi 
lucruri încă şi mai tari. împingîndu-şi calul că tre 
cel al regelui Afridonios, strigă : 

— Apără-te, ticălosule ! Mă iei drept un tinere] 
cu pielea de fată mare, care ar sta mai degrabă m 
patul tîrfelor decît pe cîmpul de bătaie ? lata 
numele meu, nevrednicule ! 

Şi, zicînd aceasta, Şarcan roti paloşul şi-i dete 
vrăjmaşului o lovitură atî t de cumplită, că acesta 
abia putu să scape teafăr făcîndu-şi calul să sară 
într-o parte. Pe urmă , amîndoi, avîntîndu-se unit] 
asupra altuia, păreau doi mun ţ i ce se izbesc ori 
două mări care năvălesc una în alta. Se îndepărtau 
şi iar se apropiau, ca să se despartă iar, şi iar să se 
apropie. Şi se repezeau să-şi dea lovituri pe care 
mereu le abăteau, sul) ochii celor două oştiri «;c 
strigau ba cfi biruinţa e a lui Şarcan, ba că e a 
regelui ghiaurilor, şi-aşa pînă la apusul soarelui, 
fără să so.fi ajuns la un capăt. 

Şi chiar în ceasul cînd soarele da în scăpat, 
deodată Afridonios strigă lui Şarcan : 

— în numele lui Christos, priveşte îndărătul 
tău, luptă tor prăpădit, voinic al fugii ! Iată că ţi se 
aduce alt cal ca să lupţi mai cu folos cu mine 
care-mi păstrez şi de-acum înainte tot calul cu 
eare-am început. Ceea ce faci tu e faptă de rob, 
nu de luptă tor viteaz ! Şarcane, eşti mai prejos. 
decît robii ! 

Auzind acestea, Şarcan, turbat de mînie, se în-
toarse să vadă de ce cal vorbea creştinul, dar 
nu văzu nimic. Era numai un şiretlic al blestema-
tului care, prilejindu-se de întoarcerea care i-1 
lăsa pe Şarcan la îndemînă , îşi învîrti suliţa şi j -« 
aruncă în spate. 
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Şarcan scoase un urlet năprasnic şi se prăbuşi 
pe oblîncul şeii. Iar blestematul de Afridonios, 
lăsîndu-1 ca mort, dete strigăt mişel de biruinţă şi 
plecă în galop către şirurile creştinilor. 

Musulmanii, văzîndu-1 pe Şarcan prăbuşit cu faţa 
pe oblîne, alergară în ajutorul lui. Cei dintîi care 
ajunseră la el fură... 

Oînd povestea ajunse aici, Şehere/ada văzu /orii mijind 
ţ>i, sfioasă cum era, se opri. 

Ci într-a o sută treia noapte 

ICa urmă i 

Cei dintîi care ajunseră la el fură vizirul Dandan 
şi emirii Rustem şi Bahraman. li ridicară pe braţe 
şi zoriră să-1 ducă în cortul fratelui său, regele 
Daul-Macan, care turba de mînie, de durere şi de: 
dor de răzbunare. Şarcan fu încredinţat doftorilor 
chemaţi în grabă şi apoi cei de faţă izbucniră în 
suspine şi-şi petrecură noaptea împrejurul patului 
pe care zăcea viteazul. 

Mai dinspre ziuă, sosi şi sfîntul pustnic care 
intră la rănit, îi ceti cîteva versete din Coran şi-şi 
puse pe capul lui amîndouă mîinile. Atunci Şarcan 
scoase un suspin adînc, deschise ochii, şi primele 
lui vorbe fură o mulţumire pentru cel multmilostiv 
care-i îngăduise să se mai afle în viaţă. Se-ntoarse 
apoi către fratele său Daul-Macan şi-i grăi : 

— Blestematul acela m-a rănit printr-o mişelie. 
Dar, slavă lui Allah, lovitura n-a fost de moarte. 
Unde este sfîntul pustnic ? 
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Daul-Macan îi răspunse i 
—• Iată-1 la căpătîiul tău. 
Atunci Şarcan luă mîinile pustnicului şi le sărută. 

Iar pustnicul se rugă pentru însănătoşire şi-1 îm~. 
bărbătă : 

— Fiule, îndură-ţi durerile răbdător şi vei avea 
răsplata ta de la Răsplătitor ! 

Estimp, Daul-Macan, care ieşise pentru o clipită, 
se întoarse în cort, sărută pe Şarcan şi mîinile 
pustnicului, spunând : 

— O, frate, Allah să te ocrotească ! Iată, voi 
alerga să te răzbun, omorîndu-1 pe blestematul, pe 
mişelul, pe 'dinele acela de Afridonios, regele 
ghiaurilor ! 

Şarcan încercă să-1 oprească, dar nu izbuti. Şi 
vizirul Dandan'şi cei doi emiri şi marele sfetnic se 
arătară gata să meargă oi şi să-1 omoare pe bles-
temat, dar Daul-Macan şi sărise pe cal, strigînd : 

— Pe izvorul Zamzam ! Cu mîna mea am să-1 
pedepsesc pe cline ! 

Şi dete pinteni calului spre mijlocul meidanului. 
Cine l-ar fi văzut, ar fi zis că e însuşi viteazul 
Antar în toiul vălmăşagului, călare pe calul lui 
cel negru, mai iute decît vîntul şi decît fulgerul. 

La rîndul său, şi blestematul de Afridonios de-
dese pinteni calului spre meidan. Luptătorii se 
izbiră şi, ori unul, ori altul, trebuia să dea vrăjma-
şului lovitura din urmă, căci, de data aceasta, era o 
luptă care nu se mai putea sfîrşi decît cu moartea 
unuia dintre ei. Iar moartea, în adevăr, lovi pe 
blestematul cel mişel, căci Daul-Macan, cu pu-
terea înmiită de dorul de răzbunare, după cîteva 
încercări neizbutite, răzbi să-1 atingă pe vrăjmaş la 
gît şi, dintr-o fulgerare, îi despică viziera şi gîkil 
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pînă la grumaz, spulberîndu-i eăpăţîna de pe 
umeri. 

Atunci, musulmanii năvăliră ca trăsnetul asupra 
şirurilor creştine şi făcură printre ei un măcel 
fără de seamăn. Şi omorîră aşa cincizeci de mii, 
pînă la căderea nopţii. Atunci, la adăpostul întune-
cimii, necredincioşii fugiră în Constantinia şi se 
închiseră în dosul porţilor ea să-i zăgăzuiască pe 
mahomedanii biruitori să scape în cetate. Aşa dete 
Allah izbînda luptătorilor întru credinţă. 

Pe urmă, musulmanii se întoarseră la corturi, 
cu prăzile luate de la rumi. Căpeteniile înaintară 
şi se închinară dinaintea regelui Daul-Macan, care 
nalţă rugă de mulţumire celui preaînalt pentru 
biruinţă, după care regele intră la fratele său 
Şarcan şi-i duse vestea cea bună. Atunci Şarcan îşi 
simţi inima înviorată şi trupul parcă mai însănă-
toşit, şi grăi către fratele său : 

— Să ştii, frate al meu, că biruinţa se datorează 
numai rugăciunilor preacucernicului schimnic, 
care, în tot răstimpul luptei, s-a rugat Cerului şi a 
chemat binecuvîntarea lui Allah asupra luptători-
lor drepteredineioşi. 

Ci ticăloasa bătrînă, aflînd. vestea morţii regelui 
Afridonios şi înfrîngerea oştirii lui, se schimbă la 
faţă, culoarea ei galbenă se prefăcu în verde şi 
lacrimile o înăbuşiră. Izbuti însă, pînă la urmă, să 
se stăpînească şi lăsă să se creadă că lacrimile se 
datorau bucuriei ce-o simţea 3a ştirea biruinţei 
musulmanilor. Ci în. sinea ei punea la cale cea mai 
rea dintre uneltiri, ca să ardă de durere inima lui 
Daul-Macan. Şi, în acea zi, ca de obicei, unse cu 
leacuri şi cu alifii rănile lui Şarcan, şi-1 obloji cu 
cea mai mare grijă, şi porunci tuturora să iasă ca 
să-1 lase să doarmă în tihnă. Atunci toţi ieşiră din 
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cort şi-i lăsară pe Şarcan singur, cu pustnicul-
piază de nenorocire. 

După ce Şarcan căzu într-un somn adînc... 

C'iud povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
si. sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a o sută patra noapte 

Ea- urmă i 

După ce Şarcan căzu într-un somn adine, za vist-
nica bătrînă, care-1 pîndea ca o lupoaică însetată 
de sînge ori ca o năpîrcă blestemată, se ridică, 
se apropie de căpătîi şi scoase din haină un 
pumnal înveninat cu o otravă atît do năprasnică 
incit ar :fi făcut să se topească şi piatra. Luînd 
jungherul cu mîna ei ueigaşă şi înfigîndu-1 în 
gîtul lui Şarcan, despărţi capul de trunchi. Aşa 
muri, prin puterea ursitei şi prin uneltirile dia-
voleşti ale blestematei aceleia, viteazul vitejilor 
musulmani, neînfricatul cel fără de seamăn, Şarcan, 
fiul regelui Omar Al-Neman. 

După ce-şi împlini neagra răzbunare, bă trînă 
puse ală turi de capul retezat al lui Şarcan o hîrtie 
pe care scrisese cu mîna ei : 

„Această scrisoare este din partea marei Şauahi, 
numită şi Muma-Prăpădurilor, către musulmanii 
aflaţi aici, în ţara creştinilor. 

Aflaţi că eu singură am avut bucuria de a omorî 
altădată pe regele vostru Omar Al-Neman, chiar 
acolo, în palatul lui; eu am fost pricina înfrîn-
gerii şi a măcelăririi voastre în valea mînăstîrii; tot 
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eu, cu însăşi mina mea şi mulţumită vicleniilor de 
mine orînduite, am retezat astăzi capul prinţului 
Şarcan, căpetenia voastră. Şi trag nădejde să tai, 
cu ajutorul Cerului, şi capul regelui vostru Daul-
Ma.can şi pe. al vizirului Dandan ! Gîndiţi-vă, 
acuma, dacă vă e de folos a mai răminea în ţara 
noastră ori să vă întoarceţi într-a voastră, Orice-aţi 
face, aflaţi de la mine că niciodată n-aveţi să izbu-
tiţi în ce v~aţi pus de gînd, Şi-aveţi să pieriţi cu 
toţii, pînă la unul, sub zidurile Constantiniei, prin 
braţul meu şi prin vicleniile mele, şi mulţumită, lui 
Christos, stăpînul nostru !•' 

Punînd scrisoarea lingă cel ucis, bătrîna se furişă 
afară din cort şi se întoarse la Constantinia, ca 
să-i vestească pe creştini despre răutăţile ei. Pe 
urmă intră în biserică şi se- rugă şi plînso moartea 
regelui Afridonios şi mulţumi diavolilor ei pentru 
moartea prinţului Şarcan. 

Estimp, după uciderea prinţului Şarcan, iată că 
la ceasul chiar cînd se făptuia mişelia, "marele vizir 
Dandan nu putea închide ochii şi era tare îngrijo-
rat şi parcă-şi simţea pieptul apăsat de greutatea 
întregii lumi. Pînă la urmă se hotărî să se scoale 
şi ieşi din cort să răsufle. Şi, cum se preumbla 
aşa, văzu pe schimnic îndepărtîndu-se grabnic de 
tabără. îşi spuse atunci : „Prinţul Şarcan trebuie 
să fie acuma singur. Mă duc să veghez lîngă el, 
ori să stăm de vorbă, dacă-o fi treaz." 

Cînd intră în cortul lui Şarcan, văzu numaidecît 
o baltă de sînge pe jos, apoi vău pe pat şi trupul, 
şi capul lui Şarcan cel descăpăţînat. 

Văzînd acestea, vizirul Dandan scoase un urlet 
atît de năprasnic că trezi pe toţi cei adormiţi şi 
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ridică în picioare întreaga tabără şi toată oştirea, 
ca şi pe regele Daul-Maoan, care alergă la cort, 
unde îl găsi pe vizirul Dandan plîngîrid lingă trupul 
fără de viaţă al fratelui său, prinţul Şarcan.In 
faţa cumplitei privelişti, Daul-Macan strigă : „Ya 
Allah ! ce grozăvie !" şi căzu la pămînt... 

Cînd povestea ajunse aici. Şehorezada văzu zorii mijind. 
ţi. sfioasă cum ora, se opri. 

Ci intr-a o sută citicea noapte 

Ea urmă i 

în fala cumplitei privelişti, Daul-Macan strigă : 
„Ya Allah ! ee grozăvie !" şi căzu la pămînt. Atunci 
vizirul şi emirii se strînseră în jurul lui şi-i făcură 
vînt cu pulpanele hainelor. Daul-Macan îşi veni 
în simţire şi strigă : , 

— O, frate Şareane, tu, cel mai viteaz dintre 
viteji, ce demon te-a adus-în această stare ? 

Şi-i curgeau lacrimile şiroaie şi suspina, şi la fel 
şi vizirul Dandan, şi emirii Rustem şi Bahraman, 
şi mai cu seamă marele sfetnic. 

Şi, deodată, vizirul Dandan zări scrisoarea, o luă 
şi o ceti regelui Daul-Macan, de faţă cu ceilalţi, 
şi-apoi spuse : 

— Vezi acuma, măria-ta, de ce chipul mişelului 
acela de pustnic îmi f ăoea atîta scîrbă ! 

Iar regele Daul-Macan, tot plîngînd, răcni : 
— Pe Allah ! am să pun mîna pe această babă 

şi-am să-i torn eu însumi în gaură plumb topit, 
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am s-o-nfig în ţeapă, după care ara s-o spinaur de 
păr şi-am s-o bat de vie în cuie deasupra porţii 
celei mari de la Constantinia ! 

Pe urmă, Dauj-Macan făcu. o înmormîntare mă-
reaţă fratelui său, şi plînse cu lacrimi amare după 
el. îl îngropa la poalele unei coline, sub © boltă 
maro de alabastru şi de aur, şi zile în şir nu mai 
conteni să plîngă şi să suspine, pînă ce ajunse ca o 
umbră. Atunci vizirul Dandan, stăpînindu-şi du-
rerea, veni la el şi-i spuse : 

— Măria-ta, pune balsam durerii tale şi şterge-ţî 
ochii ! Au nu ştii că acuma fratele tău se află 
între mîinile preadreptului Răsplătitor ? Şi la ce-ţi 
slujeşte jalea pentru ceea ce nu se mai poate în-
drepta, cînd totul este scris să se întîmpie la 
vremea sa ? Ridică-te, dară, măria-ta, pune mina 
pe arme, şi să cugetăm cum să împresurăm mai. 
vîrtos cetatea necredincioşilor : asta-i cea mai po-
trivită cale de a ne răzbuna pe deplin. 

Pe cînd vizirul Dandan îl îmbărbăta astfel pe 
regele Daul-Macan, un olăcar veni de la Bagdad 
aducînd o scrisoare de la Nozhatu către fratele ei. 
Şi în scrisoare se spunea 3 

,„îţi trimit, frate al meu, o bună vestire ! 
Soţia ta, tînăra roabă pe care ai lăsat-o însărci-

nată, a născut cu bine un băiat luminos ca luna la 
vremea Ramadanuluî. Şi am socotit să-i dau nu-
mele Kanmacan, întrucît «el este ceea ce trebuie să 
jie». Toţi învăţaţii noştri şi toţi cetitorii în stele 
prorocesc că băiatul va făptui lucruri vrednice de 
pomenire, căci naşterea lui a fost însoţită de mi-
nuni şi de semne fără de seamăn. 

Şi mai află că m-am prîlejit de naşterea lut, ca 
să nalţ rugăciuni şi juruinţe în toate moscheile 
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pentru tine, pentru băiatul tău şi pentru biruinţa 
ta asupra neprietenilor. 

Te mai vestesc că sîntem toţi în deplină sănătate 
şi mai ales prietenul tău hamamgiul, care se simte 
cit se poate de bine. şi doreşte călduros, ca şi noi, 
să capete veşti de. la tine. 

Aici, anul acesta, au căzut ploi îmbelşugate şi 
roadele se vestesc a umple hambarele. 

Pacea şi ocrotirea lui Allah fie cu tine şi cu 
ai tăi.'" 

După ce Daul-Macan ce li scrisoarea, răsuflă o 
dată clin adine şi strigă : 

— Acuma, vizire, cinci Allah m-a miluit cu băia-
tul meu Kanmacan, jalea mi s-a mai potolit şi 
inima mea începe iar să se întoarcă la viaţă ! Să 
cugetăm, clară, cum să cinstim mai potrivit sfîrşitul 
jalei după răposatul meu frate, aşa cum cer obice-
iurile noastre. 

Vizirul răspunse : 
— Gîndul măriei-tale este bun. 
Şi puse să se ridice corturi mari lingă mormîn-

tul lui Şarcan, şi de jur împrejur se aşezară cetito-
rii din Coran şi imamii. Multe oi şi cămile fură 
măcelărite, iar carnea se împărţi ostaşilor. Şi toată 
noaptea şezură acolo cetind din Coran surata 
cea mare. 

Dimineaţa, Daul-Macan veni lîngă mormîntul 
îmbrăcat în stofe scumpe de Persia şi de Caşmir 
în care se odihnea Şarcan, şi, dinaintea întregii 
oştiri... , 

Cînd povestea ajunse- aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută şasea noapte 

Ka urmă i 

Dimineaţa, Daul-Macan veni lingă mormîntul 
îmbrăcat în ştoi'e scumpe de Persia şi de Caşmir 
în care se odihnea Şarcan şi, dinaintea întregii 
oştiri, vărsînd lacrimi şiroaie, alcătui aceste stihuri 
în amintirea celui dus : 

Oh, scumpe-al meu Şarcane, frate, 
Obrazu-n lacrime mi-l scriu, 
Ca şîrele-ntr-un stih săpate 
De-un suflet suspinînd pustiu. 
Cetească-n ele fiecare 
Nemîngîiata mea-ntristare. 

Că iată-n jurul raclei tale, 
O, frate-al meu iubit, se strîng 

• Oştenii-ncovoiaţi de jale 
Şi-alăturea de mine plîng, 
Mai arşi de-amar şi frhrft de dor 
Ca Musa Ungă Jabal-Tr.f. 

Privim mîhniţi la trista groapă, 
Ci alt mormînt purtăm în noi 
Pe care-n inimă şi-l sapă 
Tovarăşii tăi de război, 
Mai negru ca acel pămînt 
în care zaci tu, frate sflnt. 

Cum aş putea, Şarcane, spune, 
Să schimb eu viaţa mea cu a ta, 
Pe mine~n groapă-ţi a mă piine, 
Altminteri n-am cum a uita — 
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Să zac sub vălul tău cernit, 
Pe umerii ce m-au iubit. 

Ah, unde-i steaua ta, Şarcane, 
Cea care,-atunci cînd strălucea, 
Stingea pe-a slavilor tavane 
Pe rînd oricare altă stea, 
Şi numai ea, o, frate-al meu, 
Sta-n slava slăinlor, mereu. 

Prin noaptea neagră din mormîntul 
în care zaci tu, giuvaier, 
Ţi-mprăştii razele de-a rîndul 
Şi negurile toate pier. 
O, frate-al meu, tot zboru-ţi curmă 
La sînul mumei cel din urmă. 

Cînd sfîrşi, Daul-Macan izbucni iarăşi în plînset, 
şi, împreună QU el, oastea toată începu să suspine. 
Atunci vizirul Dandan înainta şi se aruncă pe 
mormîntul lui Şarcan şi-1 sărută, şi cu vocea su-
grumată de plîns, spuse şi el stihurile următoare : 

O, înţeleptule, tu ai schimbat 
Pe cele pieritoare cu cele fără moarte, 
Cum au făcut toţi care din lume au plecat 
Pe drumul fără-ntoarceri, uitînd, cele deşarte. 

Şi ţî-ai luat lin zborul spre cerurile nalte, 
Pe unde trandafirii aştern un alb covor 
Sub tălpi de hurii sfinte. Acolo, prin învoalte 
Grădini, desfată-ţi veşnic al sufletului dor. 

Păstreze-ţi cel ce sade pe tronul de lumină 
Dumbrava cea mai verde din înverzitu-i rai, 
Şi deie-i buzei tale să bea din cupa plină 
Păstrată pentru drepţii pămîntului, săvai • 
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Aşa se încheie jalea pentru moartea lui Şarean. 
Dar, fără de fratele Iui, Daul-Macan rămînea 

tot mai trist, cu atît mai mult cu cît împresurarea 
Constantinici se vestea îndelungată. îşi deschise 
într-o zi sufletul faţă do vizirul Dandan, spunîn-
du-i : 

- Ce să fac, vizire, ca să uit jalea care mă 
doboară şi să alung aleanul ce-mi apasă inima ? 

Vizirul îi răspunse : 
-— Măria-ta, nu cunosc decît un leac pentru 

durerea ta, acela de a-ţi povesti o istorie din alte 
vremi, despre vestiţii regi pe care-i pomenesc croni-
cile. Lucru ce mi-i uşor, căci sub domnia răposatu-
lui tău tată, regele Omar Al-Neman, grija mea do 
căpetenie ora să-1 înseninez în fiecare noapte, po-
vestindu-i vreo istorie frumoasă ori cetindu-i sti-
huri de-alc poeţilor arabi sau întocmite chiar de 
mine. Noaptea aceasta, dar, cînd tabăra va fi 
cufundată în somn, am să-ţi povestesc, cu mila lui 
Allah, o istorie care te va minuna şi-ţi va uşura 
inima şi te va face să crezi că t impul împresurării 
este cît se poate de scurt. Şi pot să-ţi spun de pe 
acum că am să-ţi istorisesc povestea celor doi 
îndrăgostiţi Aziz şi Aziza şi a preafrumosului prin ţ 
Diadem. 

Auzind spusele vizirului său Dandan, regele 
Daul-Macan simţi inima bătîndu-i de nerăbdare şi 
nu mai avu altă grijă decît să vadă venind noaptea. 
ca să asculte istorisirea făgăduită, al cărei t i t lu 
numai îl făcea să freamete de plăcere. 

Şi de cum începu să se lase întunericul, Daul-
Macan porunci să se aprindă toate făcliile în cortul 
lui şi toate luminile, să se aducă tăvi mari pline cu 
bunătăţi pentru mîncat şi băut, şi căţui cu tămîie, 
cu chihlimbar şi cu tot soiul de mirodenii plăcut 
aromitoare. Apoi chemă pe emirii Bahraman, 
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Rustem şi Turcaş, şi pe marele sfetnic, soţul fru-
moasei Nozhatu. Şi cînd fură cu toţii de faţă, 
chemă şi pe vizirul Dandan. După ce acesta veni, 
el îi spuse : 

— O, vizire al meu, iată că noaptea aşterne 
deasupra capetelor noastre mantia largă şi pletele 
ei. Iar noi nu mai aşteptăm decît să ne înseninăm, 
eu istoria ce ne-ai făgăduit-o... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, .sfioasă cum era, lăsă istorisirea pe noaptea cealaltă. 

Ci într-a o sută şaptea noapte 

Ea urmă i 

Regele Daul-Macan spuse, aşadar, vizirului 
Dandan : 

— O, vizire al meu, iată că noaptea aşterne 
deasupra capetelor noastre mantia largă şi pletele 
ei. Iar noi nu mai aşteptăm decît să ne înseninăm 
cu istoria ee ne-ai făgăduit-o. 

Vizirul Dandan răspunse : 
— Din toată inima şi ca o închinare cuvenită l 

Căci să ştii, o, preaîericitule rege, că povestea 
ce-am s-o istorisesc, despre Aziz şi Aziza şi despre 
tot ce Ii s-a întîmplat, este în stare să risipească 
orice mîhnire şi să aducă mîngîiere jalei tale, 
de-arji ea mai mare decît a lui Iacob ! 

Şi începu : 

POVESTEA CELOR DOI ÎNDRĂGOSTIŢ I AZIZ ŞI AZIZA 
ŞI A FRUMOSULUI P R I N Ţ DIADEM 

O, cunună a frunţilor noastre, a fost odată, în 
vremile de demult apuse, un oraş dintre cele mai 
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slăvite oraşe ale Persiei, la umbra munţilor 
Ispahan. Şi numele lui era Oraşul Verde. Regele 
care stăpînea peste el se numea Soliman-Şah şi 
era înzestrat cu multe haruri : cu dragoste de 
dreptate, eu suflet darnic, cu minte aleasă şi lu-
minată. Drept aceea, din toate olaturile curgeau 
călătorii către oraşul lui,, într-atît i se răspîndise 
buna faimă şi într-atU dădea încredere negustori-
lor şi caravanelor. 

Soliman-Şah a domnit în acest fel îndelungă 
vreme, eu folos pentru toţi şi înconjurat de dra-
gostea întregului norod. Dar fericirea lui era be-
teagă, lipsindu-i o soţie şi copii, căci măria-sa nu 
era însurat. 

Şi avea Soliman-Şah un vizir care-i semăna şi ca 
dărnicie şi ca bunătate. Într-o zi, cînd singurătatea 
îl apăsa mai greu derît de obicei, regele îl chemă 
pe vizir şi-i grăi : . 

— Vizire, mi-e pieptul apăsat ca de-o povară ; 
îmi simt sufletul pustiit şi puterile mi se duc. 
Dacă mai ţine aşa, am să ajung numai piele 
şi os. Văd acum şi pricep că viaţa de holtei nu 
este potrivită cu firea, mai ales pentru regii care 
au un scaun de lăsat urmaşilor. Cum şi binecuvîn-
tatul nostru Profet — rugăciunea şi pacea fie cu 
el ! — a spus : „Uniţi-vă şi înmulţiţi-vă, căci cu 
numărul vostru mă voi mîndri înaintea tuturor 
neamurilor, la ziua învierii !" Sfătuieşte-mă, vi-
zire, şi spune-mi : tu ce socoti. 

Atunci vizirul îi răspunse : ' 
— In adevăr, măria-ta, este o treabă tare grea şi 

tare întortocheată. Am să mă silesc a te mul ţumi 
rămînînd în căile legiuite. Află, dară, măria-ta, că 
n-aş vedea cu plăcere ca vreo roabă de cine ştie 
unde să ajungă soaţa stăpînului nostru. Căci cum 
ar putea el cunoaşte obîrşia unei roabe şi spiţa 
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înaintaşilor ei, şi ce fel de sînge are, şi temeiurile 
neamului ei, şi cum ar putea el atunci să păstreze 
neprihănit sîngele străbunilor lui ? Au nu ştii, 
măria-ta, că un urmaş care s-ar naşte din unirea 
cu o roabă ar fi tot un copil din flori, păcătos, 
mincinos, crud şi blestemat de Allah ? O tulpină 
ca aceea seamănă cu o buruiană ce creşte din 
bahne cu apa sălcie şi smîrdită, şi care cade în 
putrejune mai înainte de-a ajunge la creşterea 
deplină. Aşa că, măria-ta, să n-aştepţi de la vizirul 
tău să-ţi cumpere o roabă, chiar de-ar fi cea mai 
frumoasă fecioară de pe faţa pămîntului, căci nu 
vroi a fi eu pricina unor nenorociri de-acestea şi 
să port în cîrcă povara păcatelor pe care le-aş 
prileji. Ci de te-ai pleca să asculţi de barba mea, 
eu aş zice să cauţi printre fecioarele ele crai o 
nevastă căreia să-i ştii toată spiţa şi a cărei fru-
museţe să fie dată de pildă tuturor muierilor? 

La aceste cuvinte, Soliman-Şah răspunse : 
— O, vizire, dacă tu izbîndeşti să-mi afli o 

făptură dc-acoasta, gata sînt s-o iau de soţie 
legiuită, aşa ca să capăt asupra neamului meu 
binecuvîntările celui preaînalt ! 

Vizirul grăi : 
— Mulţumită lui Allah, treaba este ca şi făcuta ! 
Regele» întrebă, plin ,de uimire : 
— - Cum aşa ? 
Iar celălalt răspunse : 
— Află, măria-ta, că soţia mea mi-a povestit 

despre regele Zahr-Şah, stăpînul Oraşului Alb, 
că are o fată de-o frumuseţe fără de seamăn a cărei 
zugrăvire este într-atîta mai presus de vorbe, încît 
mai degrabă ar creşte păr pe limba mea, decît 
să-ţi pot arăta cît de cît cum arată fata în adevăr ! 

Regele se minună : 
~ -Ya Allah ! 
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Şi vizirul urmă : 
- - Căci, măria-ta, cum aş putea să-ţi vorbesc 

cum se cuvine despre ochii şi despre pleoapele ei 
vineţii, despre părul ei şi despre mijlocelu-i atît de 
subţire că aproape nu-1 ve/i , despre şoldurile ei 
voinice şi frumos arcuite ? Pe Allah ! nimeni nu se 
poate apropia ele ea fără a rămîne uimit, şi nimeni 
nu se poate uita la ea fără să simtă că moare î 
Despre ea a spus poetul : 

Fecioară, tu, cu pîntec jerăgai, , 
Cu mijloc ca un ram de sălcioară. 
Mai zveltă decît plopii zvelţi din rai, 
Eşti ca un cîntee care mă-nfăşoară. 

în gura ta ai miere de pădure l 
Ia cupa, îndulceşte vinu-amar 
Şi dă-mi să sorb licoarea lui, uşure, 
Hurie dintr-al ralurilor har ! 

Sfios îmi plec genunchiu-a rugăminte i 
întredeschide-ţi buzele cuminţi, 
Să răcoreşti privirea mea fierbinte 
Cu grindina frumoşilor tăi dinţi l 

Auzind aceste stihuri, regele se umplu de plă-
cere şi strigă din adîncul gîtiejului : „Ya Allah !" 
Vizirul urmă : 

— Eu, măria-ta, zic să trimiţi cit mai degrabă cu 
putinţă la regele Zahr-Şah pe unul dintre emirii 
tăi, cel mai de credinţă şi dăruit cu iscusinţă şi 
înţelepciune, care să-şi cunoască rostul vorbelor 
mai înainte de a le rosti şi a cărui isteţie să-ţi fi 
fost de mult dovedită. Pe unul ca acela să-1 trimiţi 
pentru ca, slujindu-se de toată iscusinţa iui, să 
capete de la tată l fetei făgăduiala că-ţi va da 
copila. Şi să te-nsori cu ea, spre a urma cuvîntul 
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Profetului — pacea şi rugăciunea fie cu e l ! — care 
a spus : „Bărbaţii care se laudă că s în tnepr ihăni t i 
trebuie să fie surghiuniţi din Islam ! Sînt nişte 
stricători ! La islamici n-are ce căuta burlăcia !" 
Iar domniţa aceasta este cu adevărat singura 
vrednică de tine, fiind cea mai frumoasă neste-
mată de pe toată faţa pămîntului în lung şi-n lat ! 

Soliman-Şah îşi simţi inima ca descătuşată, sus-
pină de mul ţumire şi spuse vizirului : 

— Şi cine altul ar putea mai bine decît tine 
.să ducă la bun sfîrşit o însărcinare atît de gin-
gaşă ? Vizire, numai tu ai putea orîndui lucrurile 
aşa cum se cuvine, tu care eşti şi înţelept, şi plin 
de dibăcie ! Du-te, dar, acasă, ia-ţi rămas bun de 
la ai tăi, rostuieşte cele de trebuin ţă şi pleacă 
apoi către Oraşul Alb ca să ceri în căsătorie pen-
tru mine pe fata lui Zahr-Şah. Că, iată, şi inima, 
şi mintea îmi sînt chinuite şi frămîntate numai 
de acest lucru. 

Vizirul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi zori să rostuiască degrabă to't ce eră de 

rostuit, îmbrăţişa pe cei ai lui şi fu gata de plecare. 
Luă cu el tot soiul de daruri cuvenite regilor —• 
giuvaeruri, aurării şi argintării, covoare de mă -
tase, stofe scumpe, parfumuri, esenţe de t randa-
fir, lucruri uşoare ca greutate, dar grele ca preţ. 
Nu pregetă să ia şi zece cai din cele mai alese 
soiuri din Arabia. Luă şi sumedenie de arme în-
crustate cu aur şi cu minere de jad bă tute în 
rubine, şi armuri uşoare de oţel, şi zale cu ochiuri 
de aur,; ca să nu mai socotim şi lăzile cele mari, 
încărcate cu tot felul de lucruri rare ; ca şi 
bună tăţ i le de mîncat, sorbeturile de trandafiri, 
caisele tă iate în felioare subţiri, dulceţuri înmi-
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resmate, zemuri de migdale aromate cu smirnă din 
insulele calde ; şi mii de dulciuri menite să placă 
unor fete de măritat, şi să le bucure. încărca toate 
lăzile pe spinarea catîrilor şi a cămilelor, luă o 
sută de mameluci tineri şi o sută de arapi tineri 
şi o sută de fete tinere, anume ca să alcătuiască 
alaiul miresei la întoarcere. Şi cînd vizirul, în 
fruntea caravanei, cu steagurile desfăşurate, se 
pregătea să dea semnalul de plecare, Soliman-Şah 
îl opri şi-i spuse : 

- Ia seama să nu te întorci fără de tînăra fată. 
Şi nu zăbovi, căci parcă mă prăjesc pe foc. 

Vizirul răspunse că a auzit şi că se supune întru 
totul. Şi porni cu caravana lui şi călători spornic, 
zi şi noapte, prin munţi şi văi, peste rîuri line şi 
ape năvalnice, prin cîmpuri pustii şi printre lanuri 
roditoare, pînă ce ajunse la depărtare de numai 
o zi de mers pînă Ia Oraşul Alb. 

Atunci vizirul opri şi poposi pe malul unei ape 
curgătoare şi trimise un olăcar sprinten înainte, 
ca să ducă veste de sosirea lui regelui Zahr-Şah. 

Se nimeri că tocmai cînd olăcarul bătea la por-
ţile cetăţii şi se gătea să intre, regele Zahr-Şah, 
care' ieşise să se răcorească într-o grădină de-acolo, 
îl văzu şi ghici că trebuie să fie un străin. îl chemă 
la el şi-1 întrebă cine este. Olăcarul îi răspunse : 

— Sînt trimisul vizirului Cutare, care-a aşezat 
tabără pe malul rîului Cutare şi care vine la 
măria-ta din partea lui Soliman-Şah, stăpînul 
Oraşului Verde şi al munţilor Ispahanului. 

Auzind ştirea adusă, Zahr-Şah fu cum nu se 
poate mai bucuros şi-i dete trimisului vizirului 
băuturi răcoritoare, iar emirilor săi le porunci să 
iasă în întîmpinarea vizirului lui Soliman-Şah, a 
cărui stăptnire era ştiută şi cinstită pînă în ţ inu-
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turile cele mai îndepărtate şi pînă pe tărîmurile 
Oraşului Alb. Olăcarul sărută pămîntul In faţa lui 
Zahr-Şah şi-i spuse : 

- Mîino va sosi şi vizirul. Şi-acum, Allah să 
•te aibă întru veşnica lui ocrotire şi să-i ţie pe 
răposaţii tăi părinţi întru mare mila lui. 

Estimp, vizirul regelui Soliman-Şah şczu şi se 
odihni pe malul apei pînă la miezul nopţii, cînd 
porni iarăşi la drum către Oraşul Alb, şi la răsă-
ritul soarelui se afla la porţile cetăţii. 

Acolo, se opri o clipită ca să-şi împlinească o 
mică nevoie grabnică. Iar cînd sfîrşi, văzu venin-
du-i în întîmpinare marele vizir al lui Zahr-Şah cu 
toţi mai-marii împărăţiei, emirii şi celelalte căpe-
tenii. Dete iute unuia dintre robii lui ibricul de 
care se slujise ca să se spele, şi sări numaiclecît pe 
cal. Apoi, după salamalecurile de bun-găsit şi de 
bun-venit obişnuite, caravana şi întregul alai in-
trară în Oraşul Alb. 

Cînd ajunseră în faţa palatului regal, vizirul 
coborî din şa şi, călăuzit de marele sfetnic, intră 
în sala tronului. 

Acolo văzu jilţul domnesc înalt, de marmoră 
albă străvezie, încrustat cu mărgăritare şi cu ne-
stemate, şi sprijinit pe patru coloane înalte, lu-
crate din colţi de elefant. Pe jilţ se afla o pernă
de atlaz verde moarat şi de serasir cu aur roşu, 
împodobită cu ciucuri şi cu ghinde de aur, iar 
deasupra jilţului se întindea un polog scînteind de 
încrustările de aur, de pietre scumpe şi de fildeş. 
Iar în jilţ şedea regele Zahr-Şah... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
si, sfioasă ea de obicei, tăcu. 
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Ci într-a o sută opta noapte 

Ea urmă l 

In jilţ şedea regele Zahr-Şah, înconjurat de 
fruntaşii cei mai mari ai împărăţiei şi de stră-
jile înlemnite, stînd la poruncile lui. 

Atunci, vizirul lui Soliman-Şah, simţind că ha-
rul poeziei îi luminează mintea, că limba i se dez-
leagă îmboldindu-l la vorbe pline de duh, se înclină 
frumos dinaintea regelui Zahr-Şah şi alcătui pe 
Joc stihurile acestea în cinstea măriei-sale : 

O, sufletu-mi, de cum te vede 
Spre tine năzuia şi zboară; 
Somnia mi se risipeşte. 
Şi-n pleoapa mea nu mai coboară, 
Lăsîndu-mă cu totul pradă 
Uimirii ce mă împresoară. 

O, suflete, de eşti acolo 
în preajma lui, rămîi aşa ! 
Al lui să fii, oricît mă strînge 
Şi mă apasă lipsa ta, 
Oricît de drag îmi eşti şi-oricîtă-i 
Nevoia de-a te aştepta ! 

Nimica nu-şi mai vrea urechea-mi 
Mai mult ca glasul celor care 
Măriei-sale Zahr-Şah rege 
Înalţă slavă şi chitare, 
Lui, domnului fără de seamăn 
Al inimilor visătoare ! 
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De nu mt-ar fi, in viaţa toată, 
Decît acum să-Z fi văzut, 
Atît doar, să-i privesc o dată 
Lumina chipului, şi mut 
Să plec, eu şi-atunci aş rămîne 
Pe veci de veci un om avut. 

O, voi, cei ce trăiţi în preajma 
Acestui fără seamăn rege, 
De-ar fi să vină-aici vreunul 
Şi-ar spune, juruind pe lege, 
Că ştie un alt crai în lume 
Mai vrednic a-l iubi şi-alege, 

Mai dăruit decît Zahr-Şahul, 
Au la simţire, au la minte, 
Aflaţi cu toţii de la mine 
Şi pururea să ţineţi minte : 
Cel ce rosteşte-asemenî basne 
Nu-i un dreptcredincios, şi minte l 

După ce cîntă acest imn, vi/irul tăcu şi nu mai 
adăugă nimic. Atunci regele Zahr-Şah îl pofti să 
se apropie de jilţul împărătesc şi să se aşeze ală-
turi de el, îi zîmbi cu blîndeţe, stete de vorbă cu 
el plin de mul ţumire o bună bucată de vreme şi-i 
ară tă semnele cele mai vădite de prietenie şi de 
îngăduinţă. La urmă, regele porunci să se întindă 
masa în cinstea vizirului şi cu toţii se aşezară şi 
mîncară, şi băură pînă se saturară . Numai după 
aceea regele îşi arătă dorinţa de a rămîne singur 
cu vizirul, şi ieşiră toţi, afară de sfetnicii cei de 
frunte şi ele marele vizir al împărăţiei. 

Atunci vizirul lui Soliman-Şah se ridică î a 
picioare, mul ţumi, se închină şi grăi : 



— O, mărite şi mult dărniciile rege, vin la mă-
ria-ta într-o treabă alo cărei -urmăii vor fi pentru 
noi toţi pline de binecuvîntare, de fericire şi de 
rodnicie. Solia mea este să cer mărioi-tale pe mult-
slăvită şi gingaşa, preaalcasa şi preasfioasa fiică 
a mărioi-tale pentru stăpînul şi podoaba capului 
meu, regele Soliman-Şah, slăvitul sultan al Ora-
şului Verde şi al munţilor Ispahanului ! Drept 
aceea, vin la măria-ta, adueîndu-ţi daruri scumpe 
şi lucruri de mare preţ, ca să dovedesc cil. de 
aprinsă este dorinţa stăpînului meu de a-i fi mă-
ria-ta socru. Mă rog, dară, măriei-tale, a-mi spune 
cu gura măriei-tale dacă împărtăşeşti dorinţa noas-
tră şi dacă vrei să i-o dai regelui meu pe aceea pe 
caro şi-o doreşte. 

Cînd regele Zahr-Şah auzi spusele vizirului, se 
ridică şi se1 înclină pînă la pămînt. Şi toţi sfetnicii 
şi vizirii lui se minunară peste poate văzîndu-i 
pe rege arătînd atîta cinstire unui simplu vizir. 
Ci regele rămase în picioare dinaintea vizirului 
şi-i spuse : 

— O, vizire dăruit cu atîta isteţie, şi cu înţelep-
ciune, şi cu har la vorbă, şi cu măreţie, ascultă 
ce am să-ţi grăiesc. Mă socot un supus preaplecat 
al regelui Soliman-Şah şi e cea mai aleasă cinste 
pentru mine să mă număr printre coi ce ţin de 
neamul şi de casa lui. Drept care şi fiica mea nu 
este de aci înainte decît o roabă între roabele lui 
şi chiar din clipa de-aeum ea este a lui ! Acesta 
este răspunsul meu la cererea regelui Soliman-
Şah, domnul nostru al tuturor, stăpînul Oraşului 
Verde şi al munţilor Ispahanului. 

Şi numaidecît porunci să vie cădii şi diecii, care 
întocmiră senetul de nuntire al fiicei regelui Zahr-
Şah cu măria-sa regele Soliman-Şah. Apoi regele, 
mulţumit, duse senetul la buzele sale şi primi închi-
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nările şi sorocirile de noroc ale câdiilor şi ale die-
cilor pe care îi acoperi cu daruri. Porunci pe urmă 
zaifeturi mari în cinstea vizirului şi petreceri 
pentru inima şi ochii tuturor locuitorilor. Şi 
împărţi zăhărele şi daruri, atît celor săraci, cît 
şi celor avuţi. La urmă porunci să se facă pregă-
tirile de plecare şi alese roabe pentru fiica sa : 
grecoaice şi turcoaice, arăpoaice şi albe. Şi puse să 
se facă pentru fiica lui un mare palanchin de aur, 
bătut cu mărgăritare şi cu nestemate, purtat pe 
spinarea a zece catîri rînduiţi cum se cere. 

Cînd alaiul porni, palanchinul părea, în lumina 
dimineţii, ca un palat din poveşti, iar tînăra fată, 
stînd sub mândrele ei zaimfuri, părea cea mai fru-
moasă hurie dintre toate huriile raiului. 

Regele Zahr-Şah însoţi el însuşi alaiul, cale de 
trei pistrele, apoi îşi luă rămas bun de la fiică-sa, 
de la vizir şi de la ceilalţi însoţitori, şi se întoarse 
în cetate plin de bucurie şi de nădejde în viitor. 

Iar vizirul şi alaiul... 

Cînd povestea ajunse: aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă cum era, lăsă istorisirea pe noaptea cealaltă. 

Ci iritr-a o sută noua noapte 

Ka u rmă i 

Iar vizirul şi alaiul călătoriră fără de primejdie 
şi, ajungînd la trei zile de mers de Oraşul Verde, 
trimiseră un olăcar sprinten ca să-1 vestească pe 
regele Soliman-Şah. 

Cînd regele află de sosirea soţiei, se înfiora de 
plăcere şi-1 dărui pe olăcarul vestitor cu o mantie 
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de mare preţ. Porunci apoi oastei să iasă în întâm-
pinarea miresei, cu steagurile desfăşurate, iar pris-
tavii chemară întreg oraşul la alai, aşa ca să. nu 
rămînă acasă nici o femeie, nici o fată, nici măcar 
vreo bătrînă, oricît de gîrbovită şi de neputincioasă 
ar fi fost. Şi nimenea nu pregetă să iasă în întâmpi-
narea miresei. 

Iar cînd tot norodul se strînse în jurul palan-
chinului miresei, se hotărî ca intrarea în oraş să 
se facă la vreme de noapte, cu mare strălucire. 

Odată cu noaptea, mai-marii cetăţii aprinseră, 
pe cheltuiala lor, toate felinarele de pe toate stră-
zile pînă la palatul împărăţiei. Şi se aşezară pe 
două rînduri de-a lungul drumului, iar ostaşii 
erau înşiruiţi ca un gard de-a dreapta şi de-a 
stânga. Pas cu pas, pretutindeni străluceau lumi-
nile în noaptea senină, tobele cele mari răsunau 
gros, trîmhuele trîmbiţau subţire, steagurile fîl-
fîiau deasupra -spetelor, mirodeniile ardeau în 
căţuile înşiruite pe străzi şi în pieţe, călăreţii se 
întreceau în lăncii şi în suliţe. Iar în mijlocul tutu-
rora, după o oaste de arapi şi de mameluci, şi 
urmată de roabele şi de femeile sale, tânăra mireasă 
într-o rochie fără de seamăn, pe care i-o dăruise 
tatăl ei, înainta către palatul soţului, regele 
Soliman-Şah al cetăţii Ispahanului. 

Atunci, în larma strigătelor de bucurie ale între-
gului norod, palanchinul fu coborît de pe catâr, 
iar tinere roabe îl duseră pe umeri, pînă la uşa 
cea de taină. Acolo, nevestele cele tinere şi înso-
ţitoarele domniţei, luară locul roabelor şi o du-
seră pe mireasă în odăile pregătite anume, şi din-
tr-o dată totul străluci de limpezimea ochilor dom-
niţei, iar luminile păliră de frumuseţea obraji-
lor ei. Acolo, între acele femei, domniţa era ca 
luna printre stele, ca un mărgăritar fără de pere-
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che într-o salbă. Pe urmă , tinerele neveste şi înso-
ţitoarele ieşiră şi se înşiruiră pe două rînduri, de 
la uşă pînă la capătul coridorului, după ce mai 
întîi o culcară pe domniţă în patul împodobit cu 
mărgăritare şi cu pietre scumpe. 

Numai după aceea regele Soliman-Şah, trecînd 
printre aceste două şiruri de stele vii, intră în odaia 
domniţei şi se apropie ele patul de fildeş pe caro 
sta culcată tînăra mireasă, frumoasă şi înmires-
mai;!. Allah stîrni atunci o mare flacără în inima 
regelui şi-1 făcu să se îndrăgostească de gingaşa 
fecioară. Şi regele o iubi, se umplu de fericire şi, 
în acel culcuş, lingă t rupul şi între braţele moi, 
uită chinurile ce i le pricinuiseră nerăbdarea şi 
aşteptările dragostei. 

Regele petrecu în iatacul tinerei lui soţii vreme 
de o lună de zile, fără să o părăsească o clipă, atîb 
de strînsă era unirea dintre ei şi atît de potriviţi 
erau ca fire. Iar ea rămase însărcinată din prima 
noapte. 

După care- regele ieşi şi se aşeză în jeţul drep-
tăţii şi se îngriji de treburile împărăţiei, spre binele 
supuşilor lui. Iar cînd venea seara, se ducea în 
odaia soţiei sale şi aşa, zi cu zi, pînă la a noua 
lună. 

In cea din urmă noapte a lunii a noua, regina 
fu cuprinsă de durerile facerii şi se aşeză în pat 
ca să nască. Spre zori, Allah îi uşura facerea şi 
ea aduse pe lume un băiat, însemnat cu steaua 
norocului. 

De îndată ce regele află vestea, fu cuprins de 
mare bucurie şi-1 dărui cu daruri alese pe vesti-
tor. Alergă apoi la patul soţiei şi, luînd copilul 
în braţe, îl sărută între ochi, se minună de frumu-
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•setea lui şi văzu cit de bine i se potriveau stihu-
rile poetului : 

Chiar de la naştere, cu slava 
Şi dorul zborului spre stele 
L-a dăruit Allah, să fie 
Un nou luceafăr peste ele. 

Voi, doicilor, degeaba-l strîngeţi 
La sinii voştri preagingaşi — 
El călări-va lei năprasnici 
Şi caii cei mai nărăvaşi. 

O, doicilor cu lapte dulce, 
Luaţi-i sinul de la gură — 
Lui sîngele de duşman i-este 
Cea mai aleasă băutură. 

. Atunci slujitoarele şi doicile luară în grija lor 
pe noul-născut, iar moaşele îi tăiară buricul şi-i 
zugrăviră ochii cu khol negru. Şi, fiind născut 
dintr-un rege, fiu de regi, şi dintr-o regină, fiică 
de regine, şi era frumos şi strălucit. îi puseră 
numele Diadem. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu /orii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută zecea noapte 

Kn urmă : 

Ii puseră numele Diadem şi-1 crescură numai 
în alinturi la sinul celor mai frumoase femei. 
Zilele treceau, şi ani după ani se scurseră, pînă 
ce copilul ajunse la vîrsta de şapte ani. 
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Atunci tatăl său, regele Soliman-Şarî, chemă 
la el pe dascălii cei mai învăţaţi şi le porunci să-1 
înveţe pe băiat scrierea frumoasă, arta stihurilor 
şi pe aceea de a se purta în viaţă, precum şi regu-
lile sintaxei şi legile dreptăţii, toate în temeiul 
cărţii celei sfinte. 

Dascălii îl învăţară, pînă ce împlini paisprezece 
ani, cînd, întrucît ştia acum tot ce dorise tată l lui 
ca el să ştie, fu socotit vrednic să poarte haina 
cea de cinste. Regele îl luă deci din mîinile învă-
ţătorilor de pînă aci şi—1 încredinţa unui dascăl 
de călărie, care-1 deprinse să călărească, să se 
lupte cu lancea şi cu suliţa şi să vîneze cerbii cu 
şoimul. Iar prinţul Diadem ajunse în curînd un 
călăreţ desăvîrşit şi era aşa de frumos încît atunci 
cînd ieşea, fie pe jos, fie călare, toţi care-1 vedeau 
începeau să se tînguie de uimire. 

Cînd împlini cincisprezece ani, farmecele lui 
erau atît de mari că poeţii îi închinau imnurile 
de slavă cele mai pline de dragoste, şi pînă şi cei 
mai neprihăniţi şi mai senini dintre înţelepţi sim-
ţeau că li se topeşte inima şi li se sfarmă sufletul 
în faţa vrăjitor lui. Iată unul dintre cîntecele pe 
care un poet îndrăgostit 1-a alcătuit de dragul 
ochilor lui : 

îmbrăţişarea lui — beţie-i 
. De duhul lui, ca de-un alin 
De mosc ! Iar dulcea ameţeală 
In braţe-i — e un jir de crin, 
Scăldat în adieri şi-n rouă l 
E o beţie fără vin ! 

Cînd, iată, însăşi Frumuseţea, 
Privindu-se-n oglinzi în zori, 
Stăpîn al ei îl recunoaşte 
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Şi-i stă supusă sub picior —-. 
O, dor nebun, cum poate oare 
Să. scape bietul muritor ? 

Allah, Allah ! De-oi fi în stare 
Să mai trăiesc, cînd mă. sfîşie 
Amaru-i dor, întreaga-mi viaţă 
Va arde ca o rană vie. 
Dar şi-a muri de doru-i — încă 
Mi-e cea mai mare bucurie. 

Toate astea se petreceau cînd el avea doar cinci-
sprezece ani. Dar cînd a ajuns la optsprezece, atunci 
a fost cu totul altceva ! Un pufuşor moale i-a cati-
felat rumenul obrajilor, iar chihlimbarul cel smead 
i-a pus încă un strop de frumuseţe pe albul băr-
biei. Atunci, de bună seamă, frumuseţea lui a răpit 
şi min ţ i le şi ochii tuturora, aşa cum a spus un 
ipoet .î 

Ah, ochii lui ? — A pune mina 
în flăcări şi a nu te arde, 
Nu e minunc-atît de mare 
Ca ochii lui. Mi-e dat de soartă 
Să. ard aşa mereu, sub ochii 
Aceştia, care-au să mă piardă, 

Obrajii lui ? —• De-i sînt cu-o umbră 
De păr acoperiţi, nu-i păr 
Ca pe orice obraz, ci-i numai 
Văl de mătase-ntr-adevăr, 
Un auriu văl care pare 
Doar umbra unei jumegări. 
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Dar gura lui ? — Veniră unii 
Să mă întrebe de nu ştiu 
Pe unde curge apa vie 
Şi sfînt izvoru-i argintiu. 
Veniră mulţi şi mă rugară 
Să spun de-l ştiu şi să-l descriu. 

Şi eu le spun : Ştiu apa vie 
Pe unde curge ca un dor, 
Ştiu locul unde se găseşte 
Nemuritorul ei izvor, 
Ah, le cunosc pe amîndouă, 
Le ştiu eu sfîntă taina lor : 

E-o gură de flăcău în floare, 
Un cerb cu gîtid arcuit, 
Un tînăr cu mijloc subţire, 
Mlădiu, gingaş, neprihănit — . 
Sînt buzele ca două rodii 
Ale flăcăului iubit. 

Şi toate astea se petreceau cînd avea optsprezece 
ani ! Pentru că atunci cînd ajunse la vîrsta de băr-
bat, prinţul Diadem se făcu atît de minunat de 
frumos că era dat ca pildă în toate ţările musul-
mane, în lung şi în lat, iar numărul prietenilor şî 
al celor dăruiţi lui nici nu se mai putea socoti. Şi 
toţi cei ee-1 înconjurau doreau cu aprindere să-i 
vadă domnind peste împărăţie, aşa cum domnea 
peste inimile tuturor. 

La acea vreme, prinţul Diadem căpătase patima 
vînătorii şi toată ziua bătea codrii şi -coclaurii, eu 

-toate că plecările .lui neîncetate aduceau numai 
spaimă în inima tatălui şi a mamei sale. Aşa, 
într-o zi, porunci robilor să ia merinde pentru 
zece. zile şi porni cu ei la vînătoare. Şi merseră 
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ci cale de patru zile, şi ajunseră în nişte locuri 
bogate în vînat, acoperite de păduri pline cu tot 
soiul de jivine sălbatice şi udate de mulţime de 
ape şi de izvoare. 

Prinţul Diadem dete semnalul vînătorii şi numai-
docît se întinseră plasele cele mari de jur împreju-
rul unor desişuri foarte întinse. Hăitaşii porniră 
de la margine către mijloc, gonind înaintea lor 
animalele înnebunite şi abătîndu-le astfel spre 
vînători. Atunci sloboziră panterele, dinii şi şoi-
mii pe urmele fiarelor greu de doborît. Şi izbutiră 
în ziua aceea o vînătoare cu gonaci în care dobîn-
diră o pradă bogată de gazele şi tot soiul de vînat, 
iar pentru pantere, pentru cîini şi pentru şoimii 
de vînătoare fu o mare sărbătoare. La sfîrşit, prin-
ţul. Diadem se aşeză pe malul unei ape ca să se 
odihnească şi împărţi vînatul la vînători, păstrînd 
partea cea mai aleasă pentru tatăl său, regele 
Soliman-Şah. Pe urmă, dormi în noaptea aceea 
acolo. 

Cînd se treziră, văzură nu departe de ei o mare 
caravană care sosise şi poposise acolo în timpul 
nopţii. Şi îndată văzură ieşind din corturi şi mer-
gînd la rîu,ca să se spele, după sfînta lege, o mul-
ţime de oameni, robi arapi şi negustori. Prinţul 
Diadem trimise pe careva să afle de unde veneau 
şi cine erau aceia. Trimisul se întoarse numaide-
cît şi grăi prinţului : 

— Chervanarii mi-.au spus aşa : „Sîntem ne-
gustori care ne-am oprit aici, ispitiţi de pajiştea 
aceasta verde şi de apa cea rece a pîrîului. Ştim 
că n-avem a ne teme de nimic, de vreme ce ne 
•aflăm pe pămînt urile bine străjuite ale regelui 
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Soliman-Şah, despre a căruia înţelepciune s-a dus 
pretutindeni faima şi aşază tihna în inima tutu-
ror călătorilor. De altmintrelea, îi şi aducem în 
dar multe lucruri frumoase şi de preţ, pentru el şi, 
mai ales, pentru fiul lui, minunatul prinţ Dia-
dem !" 

La aceste vorbe, fiul regelui, frumosul Diadem, 
răspunse : 

— In numele lui Allah ! dacă negustorii aceştia 
aduc lucruri aşa de frumoase pentru mine, de ce 
nu no-am duce noi înşine să le vedem ? în felul 
acesta vom şi petrece în veselie dimineaţa 
întreagă. 

Şi prinţul Diadem, urmat de vînători, se îndreptă 
grabnic către tabăra chervanalei. 

Cînd negustorii văzură apropiindu-se tînăruî 
fiu de rege şi înţeleseră cine era, alergară cu toţii 
în întâmpinarea lui, îl poftiră să intre în corturi 
şi înălţară degrabă în cinstea lui un cort din zara-
fii- cîrmîziu, împodobit cu închipuiri în multe 
culori, de pasări şi de animale, şi aşternut cu mătă-
suri de la India şi cu preşuri de Caşmir. Şi aduseră 
pentru el o pernă fără de pereche, pe care o puseră 
pe un strălucitor covor de atlaz cu marginile împo-
dobite cu şiraguri de smaragde scumpe. Prinţul 
Diadem so aşeză pe covor şi se sprijini în pernă, 
poruncind negustorilor să scoată mărfurile dina-
intea lui. După ce negustorii le întinseră acolo, el 
îşi alese din grămadă pe colo ce-i plăcură mai mult 
şi, cu toate că ei nu vroiau să primească, îi sili să 
ia preţul pe care li-1 plăti cu dărnicie. 

Apoi, după ce porunci robilor să ridice lucrurile 
pe care le cumpărase, cînd să încalece iar pe cal 
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ca să se întoarcă la vînătorile sale, deodată /.ari 
printre negustori un flăcău... 

C'înd povestea ajunse aici, Şchcrezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă cum era, lăsă istorisirea pe cealaltă noapte, 

\ Ci într-a o sută unsprezecea noapte 

3ta urmă -: 

Deodată, prinţul Diadem zări printre negustori 
un flăcău de o frumuseţe uluitoare. Dar pe obra-
y.u-i veşted şi frumos era aşternut zăbranicul unei 
grele tristeţi, de parcă şi-ar fi pierdut părinţii 
ori vreun prieten tare drag. 

Prinţul Diadem nu mai voi să se îndepărteze, 
fără a-1 cunoaşte pe acest tînăr spre care îl îndemna 
inima. Se apropie de el, îi ură bună pace şi-1 întrebă 
cu blîndeţe cine este şi de ce-i atît de trist. Dar 
frumosului flăcău, la această întrebare, i se um-
plură ochii de lacrimi şi el nu mai putu spune 
decît două cuvinte : „Sînt Aziz !" şi izbucni în 
suspine. 

Cînd se mai domoli, prinţul Diadem îi grăi : 
•— O, Aziz, să ştii că-ţi sînt prieten. Spune-mi 

pricina durerilor tale. 
Dar tînărul Aziz,. drept răspuns; rosti aceste 

versuri : 

Feriţi-vă de ucigaşii-i ochi ! 
Nu-i inimă de vraja lor să scape — 
Ah, ochii-i negri, ca un rău deochi, 
Cînd galeşi te cuprind ca nişte ape i " 
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Şi, mai cu seamă, nu gustaţi vreodată 
Al glasului ei vin dulce amar — 
E un vin ca o flacără, ce-mbată 
Chiar şi pe înţelepţii cei mai mari ! 

De i-aţi cunoaşte limpedea privire ! 
Ah, trupu-i de mătase ar putea 
Să pară moale, ca o amăgire. 
Pe Ungă cea mai moale catifea. 

Ca o lumină-i, răsărind din bezne, 
Cînd se apropie cu pas domol. 
Cu aurul inelelor la glezne, 
Cu ochii-i negri zugrăviţi în khol. 

Ah, unde e mireasma-mbătătoare 
A rochiilor ei ? Ce amintiri 
Mai poartă, vie, calda-i răsuflare. 
Ca un parfum suav de trandafiri ? 

Cînd prinţul Diadem auzi acest cîntec, nu mei 
stărui, dar, ca să lege vorba cu Aziz, întrebă : 

.— De ce, Aziz, nu mi-ai arătat şi tu mărfuri!*-
tale, ca negustorii ceilalţi ? 

El răspunse : 
— O, Doamne, mărfurile mele nu cuprind nimic 

pe potriva unui fecior de rege. 
Dar frumosul Diadem îi spuse frumosului 

Aziz " 
—: Pe Allah i vreau totuşi să mi le arăţi ! 
Şi-1 sili pe tînărul Aziz să se aşeze lîngă el pe co-

vorul de mătase şi să-i arate, bucată cu bucată, 
tfcoată marfa. Iar prinţul Diadem, fără ca măcar să 
•cerceteze mai de-aproape frumoasele stofe, le cum-
pără pe toate şi spuse : 
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— Acum, Aziz, dacă mi-ai povestit pricina dure-
rilor tale... Te văd cu ochii înlăcrimaţi şi cu inima 
mîhnită. Dacă te asupreşte cineva, voi pedepsi pe 
asupritori ; dacă ai datorii, ţi le voi plăti ou dragă 
inimă, căci mă simt atras spre tine şi tot sufletul 
meu arde văzîndu-te. 

Dar tînărul Aziz, la aceste vorbe, se simţi iarăşi 
sugrumat de plînsetc şi nu putu decît să cînte 
aceste stihuri : 

Ah, duioşia ochilor ei negri, 
Dealungiţi în khol albastru — ah ! 
Şi-nmlădierea trupului subţire, 
Cu şoldurile-i ca un castru — ah ! 
Ah, vinul buzei ei, şi mierea gurii, 
Şi sinii ei în sfînt incastru —ah ! 
Nădejde-a mea, ca de trimis la moarte, 
Al nopţii mele tainic astru — ah ! 

După ce auzi şi acest cîntec, ca să-i abată gînclu-
rile în altă parte, Diadem începu să cerceteze, 
una cîte una, stofele cele frumoase şi mătăsurile. 
Dar deodată, dintre stofe, îi căzu în mînă o bucată 
pătrată de mătase brodată, pe care tînărul Aziz 
o luă repede, o împături şi şi-o puse sub genunchi, 
strigînd : 

Ah, scumpa mea Aziza ! Pleiadele din cer 
îmi sînt mult mai aproape ca tine, şi-am să pier. 
Unde să-ngrop tristeţea-mi, în care ţări străine, 
Cum să mai sufăr chinul că nu eşti Ungă mine, 
Cum să mai port povara amarei mele taine, 
Cînd abia duc pe umeri aceste biete haine ? 

Prinţul Diadem, văzînd graba cu care se repe-
zise frumosul Aziz şi auzind şi ultimele versuri, 
'plin de multă uimire şi înciudat cu totul îl 
întrebă... 
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Cînd povestirea ajunse aici, Şeherezada, fiica viziru-
lui, văzu zorii mijind şi, sfioasă cum era, nu voi să încalce 
îngăduinţa ce i se dase. 

Atunci sora ei, mica Doniazada, care ascultase întreaga 
povestire cu răsuflarea tăiată, strigă din locul unde stă-
tea ghemuită : 

—• O, surioară Şeherezada, ce dulci sînt cuvintele tale, 
ee gingaşe şi curate şi cît de plăcută şi de aromitoare e 
frăgezimea lor! Şi ce minunată este povestea, şi ce fru-
moase versurile ! 

Şeherezada îi zîmbi şi spuse ; 
— Da, surioară ! Ci nici nu se poate asemui aceasta 

cu aceea ee am s-o povestesc noaptea care vine, dacă voi 
mai fi în viaţă, prin mila lui Allah şi bunăvoia regelui 
nostru ! 

Regele Şahriar îşi zise în sine : „Pe Allah ! n-am s-o 
ucid înainte de-a auzi şi urmarea povestirii acesteia, 
in adevăr tare minunată !" 

Apoi o luă pe Şeherezada în braţe şi petrecură amîndoi, 
toată noaptea, pînă la ziuă, înlănţuiţi. 

După care, regele Şahriar se duse în sala de judecată. 
Divanul se umplu cu viziri, cu emiri, cu sfetnici, cu stră-
jeri şi cu slujitori împărăteşti. Marele vizir veni şi el, 
aducînd sub braţ giulgiul sortit fiicei sale Şeherezada, pe 
care-o credea de mult moartă. Regele însă nu pomeni 
nimic despre asemenea lucru, ci judecă mai departe, căf-
tăni pe unii, descăftăni pe alţii, dete porunci, şi isprăvi 
toate treburile, pînă la asfinţitul zilei. Pe urmă Divanul se 
ridică, regele se întoarse în palatul lui, iar vizirul rămase 
în mare nedumerire şi uimire. 

Dar îndată ce se lăsă noaptea, regele Şahriar merse s-o 
caute pe Şeherezada în iatacul ei, şi petrecu împreună cu 
ea, ca de obicei. 
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Şi atunci, în cea de a o sută douăspreze-
cea noapte 

Mica Doniazada se ridică do pe covor şi grăi Şehereza-
<lei : 

— O, surioară, te rog să spui pînă la capăt minunata 
poveste cu frumosul prinţ Diadem şi cu Aziz şl Aziza, 
pe care vizirul Dandan 1-0 povestea regelui Daul-Macan, 
sub 'zidurile Constantiniei. 

Şeherezada zîmbi surorii sale şi-î grăi î 
—• Da, de bună, eeamă ! din toată inima şi ca pe o 

cuvenită închinare ! Dar numai după ce mi-o va îngădui 
regele nostru cel vrednic şi dăruit cu. atît de alese 
purtă r i ! 

Atunci regele Şahriar, care nu putea să doarmă, aştep-
tînd cu mare nerăbdare urmarea poveştii, spuse i 

— Poţi să începi ! 
Atunci Şeherezada urmă i 

Aşadar, o, preafericitule rege, prinţul Diadem, 
a întrebat: 

— Aziz, ce taină ascunzi tu ? 
Şi Aziz răspunse : 
— O, doamne, tocmai pentru aceea nkî n-am 

vrut să întind dintru început mărfurile dinaintea 
ta. Ce-i acuma de făcut ? 

Şi suspină din adîncul sufletului. Ci prinţul 
Diadem stărui cu vorbe atît de blînde, încît tînă-
rul Aziz sfîrşi prin a'grăi: 

— Află, stăpîne, că povestea acestei bucăţi de 
zarafii-, po care sînt zugrăvite-n aur şi argint două 
gazele, este tare ciudată, iar pentru mine e plină, 
de mîhnirea amintirilor. Căci frumuseţile de vrajă
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ale celor care nii-au dăruit-o nu se mai pot şterge 
din ochii mei. Aceea care a lucrat prima gazelă 
se numeşte Aziza. Cit priveşte numele celeilalte-, 
mi-i amar să-1 spun acum, pentru că ea, cu mina 
ei, m-a făcut ceea ce sînt. Dar dacă ani pornit 
să-ţi vorbesc despre aceste lucruri, ţi le voi po-
vesti cu de-amănuntul, şi de bună seamă îţi vor 
plăcea şi vor ii ca o învăţătură pentru cei ce le 
vor asculta cu luare aminte. 

Pe urmă, tînărul Aziz scoase bucata de zarafir 
de sub genunchi, o despături şi o aşternu pe covo-
rul pe care erau aşezaţi. Atunci prinţul Diadem 
văzu că era alcătuită în adevăr din două pătrate- ; 
pe unul din pătrate era cusută o gazelă din fire 
de aur roşu şi din fire de mătase de toate culo-
rile. Iar pe celălalt pătrat, era cusută tot o gazelă, 
dar din fire de argint şi avînd la gît o salbă de 
aur roşu de care atîrnau trei pietre de topaz de 
Yemen. 

Văzînd gazelele cele atît de minunat închipuite, 
Diadem strigă : 

-— Slavă celui care înzestrează ou atîta măies-
trie mintea făpturilor sale ! 

Apoi spuse frumosului tînăr : 
— O, Aziz, grăbeşte, rogu-te, să povesteşti în-

tîmplările cu Aziza şi cu cea care a ţesut cealaltă 
gazelă. 

Şi tînărul Aziz îi spuse prinţului Diadem ; 

Povestea frumosului Azi* 

Află, dar, tinere doamne, că tatăl meu, care 
era unui dintre cei mai mari negustori, nu mai 
avea alt fiu afară de mine. Aveam însă o veri-



şoară, care fusese crescută împreună cu mine In 
casa părinţilor mei, deoarece tatăl ei murise. 

înainte de moarte, unchiul meu căpătase de la 
părinţii mei făgăduinţa că mă va însura cu veri-
şoara mea, atunci cînd vom creşte mari. Aşa că ne 
lăsau să stăm toată vremea împreună, iar noi ne 
simţeam tare legaţi unul de altul, pînă şi noaptea 
dormind în. acelaşi pat, ca să nu fim despărţiţi. 
Trecînd anii şi noi ajungînd la vîrsta potrivită, 
•tata îi spuse mamei : 

— Trebuie să-1 însurăm numaidecît anul acesta 
pe fiul nostru Aziz cu vară-sa Aziza. 

Şi-au hotărît amîndoi ziua în care să scrie sen ci-
tul de căsătorie şi începură să facă pregătirile 
pentru ospăţ şi ceremonie. Taieă-meu vesti toate 
rudele şi toţi prietenii, spunîndu-le : 

— Vineri, după rugăciune, vom scrie1 sonetul 
unirii lui Aziz cu Aziza. 

Iar maieă-mca, la rîndu-i, înştiinţa pe toate veci-
nele şi pe toate neamurile sale. Şi, ca să primească 
oaspeţii aşa cum se cuvine, mama şi slujnicele din 
casă spălară sala de oaspeţi pînă ce dalele de mar-
moră de pe jos sclipeau de curate, apoi aşternură 
preşurile şi împodobiră pereţii cu covoare frumoase 
şi cu zarafiruri şi zarpale de aur, păstrate în cufe-
rele cele mari. Tata, de altă parte, luă asupra-i 
grija cumpărării plăcintelor şi a zăhărelelor, pregă-
tirea şi orîncluirea tăvilor cu băuturi. Iar eu, pînă 
la ceasul sosirii musafirilor, plecai să fac o baie 
la bamam, trimis de maică-mea, care avu grijă 
să pună un rob să aducă în urma mea o frumoasă 
haină nouă, cea mai bună ce se putea găsi, ca s-o 
îmbrac îndată după baie. 

Mersei, clar, la hamam şi, după ce mă îmbăiai, 
îmbrăcai haina cea scumpă, care era atît de înmi» 
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resmată încît, pe unde treceam, trecătorii se opreau 
din drum anume ca să adulmece aerul îmbălsămat. 

Mă îndreptai către moschee pentru rugăciunea 
care, în acea zi de vineri, trebuia să aibă loc îna-
intea nunţii, cînd îmi amintii de un prieten pe 
care uitasem să-1 poftesc la zaiafet. Grăbii pasul, 
ca să nu întîrzii, dar nu ştiu cum mă rătăcii pe-o 
ulicioară necunoscută. Atunci, fiind leoarcă de 
sudoare din pricina băii fierbinţi şi a hainei celei 
noi făcută dintr-o stofă cam groasă, vrusei să mă 
bucur de umbra răcoroasă de pe acea ulicioară şi 
mă aşezai pe-o bancă de lîngă un zid. Dar, înainte 
de a mă aşeza, am scos o batistă împodobită de 
zarafii- şi am întins-o sub mine. Ci atît era de mare 
arşiţa, încît sudoarea mi se prelingea de pe frunte 
de-a lungul obrajilor. Cum n-aveam nimic cu ce 
să mă şterg, batista aflîndu-se sub mine, eram 
tare necăjit, iar supărarea mă făcea să asud şi mai 
mult. Cînd, pînă la urmă, ca să scap din neplă-
cuta încurcătură, eram gata să-mi ridic pulpana 
hainei celei noi şi să-mi şterg cu ea broboanele 
ce-mi şiroiau pe obraji, deodată văzui căzînd dina-
intea mea, uşoară ca suflarea unei adieri, o batistă 
albă de mătase, a cărei vedere numai îmi şi răcori 
sufletul şi a eărei mireasmă l-ar fi lecuit şi pe un 
beteag. Mă repezii s-o iau de jos şi să privesc în 
sus ca să văd de unde venise. Şi ochii mei întîl-
niră atunci ochii unei tinere ; aceea, stăpîne, care, 
în cele ce vor urma, îmi va dărui întîia gazelă 
cusută pe stofa de zarafir. Sta plecată şi zîmbea... 

Cină povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu, sfioasă. 
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Ci intr-a o sută treisprezecea noapte 

Ka urmă ; 

• Sta plecată şi zîmbea, la fereastra de la catul 
de sus. Nici nu cutez a încerca să arăt cît era de 
frumoasă, căci limba mea n-ar fi în stare s-o zu-
grăvească într-adevăr. 

Voi spune numai că tînăra, de îndată ce văzu 
că o priveam ţintă, îmi făcu următoarele semne : 
îşi puse degetul arătător între buze, apoi aplecă 
degetul cel mijlociu şi-1 lipi de degetul arătător 
de la mîna stîngă, pentru ca, pe urmă, să le aşeze 
pe amîndouă între sîni. După care, îşi trase îndă-
răt capul şi, înehizînd fereastra, pieri. 

Atunci, zăpăcit cu totul, uimit şi aprins dintr-
o dată de dorinţă, rămăsei privind la fereastră, cu 
nădejdea că tînăra care-mi răpise sufletul se va 
ivi iarăşi. Fereastra nu se mai deschise deloc. Şi 
nu mi-am pierdut nădejdea decît după ce, tot aştep-
tând acolo pe bancă pînă la apusul soarelui, uitînd 
şi de căsătorie şi de logodnică, mi-am dat seama 
că, fără nici o îndoială, aşteptarea mea era za-
darnică. 

Mă ridicai atunci, eu inima înciudată, şi mă 
îndreptai spre casă. Pe drum, începui să despă-
turesc batista cu pricina, al cărei parfum mă fer-
meca atît de tare încît mă credeam în rai. Cînd 
o despăturii cu totul, văzui că pe un colţ avea 
scrise cu slove împletite frumos următoarele ver-
suri : 

Vroind a-i spune cît de trist şi mare 
E dorul sufletului meu, îi scriu, 
Căci scrisu-i a, simţirii revărsare. 
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Ci el :„De ce ţi-e scrisul belaliu 
Şi chinuit, de, iată-l, sub privire 
Se spulberă ca fumul străveziu ?" 

Răspund : „Pentru că-ntreaga mea simţire 
E numai dor şi chin ; au eşti zbanghiu 
De nu cunoşti nici semnul de iubire?" 

Pe alt colţ al batistei, erau scrise cu slove «nari 
şi bine orînduite alte versuri : 

Şi perlele-ncrustate-n chihlimbare? 
Şi merele cu-obrazul nărîmziu, 
Pe Ungă chipul lui, par o-ntinare. 

Cel ce-şi vrea moartea o găseşte, ştiu* 
hi ochii-î ucigaşi, ce-atîta moarte 
împrăştie şi-atîta dor pustiu. 

Cel care vrea beţiile sâ-l poarte 
Ar căuta zadarnic alt paharnic, 
Cînd chipul lui beţii amare-mparte, 

Iar frăgezimii lui,.ca scrisă-n jar. 
Doar mirtul de-i cunoaşte gustu-amarnic $ 
înmlădierea-i — ramurile doar ! 

Aşa încît, stăpîne, am ajuns pînă la urmă acasă, 
ca ieşit din minţi, pe la căderea nopţii. Găsii pe 
copila unchiului meu scăldată în lacrimi. Dar, 
cînd mă văzu, îşi şterse degrabă ochii, veni la mine, 
mă ajută să mă dezbrac şi mă întrebă blînd de ce 
am întîrziat şi-mi spuse că toţi musafirii — emirii, 
negustorii cei mari şi toţi ceilalţi, ca şi cadiul şi 
diecii — după ce aşteptaseră îndelungată vreme 
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sosirea mea, văzînd că nu mai vin, au mîncat, au 
băut şi pe urmă au plecat acasă. Apoi adăugă : 

— Iar tatăl tău s-a mîniat foarte tare şi s-ajurat 
să amine căsătoria noastră pînă la anul. Ci tu, o, fiu 
al unchiului meu, de ce te-ai purtat aşa ? 

Atunci i-am spus : 
— S-a petrecut cutare şi cutare lucru. 
Şi i-am povestit amănunţit totul. Ea a pălit la 

faţă, a luat numaidecît batista pe care i-am întins-o 
şi, după ce-a citit ce era scris, s-a pornit pe plîns. 
Şi mi-a zis apoi : 

— Şi nu ţi-a spus nimic ? 
I-am răspuns : 
— Nu ! Mi-a făcut numai nişte semne, din care 

însă eu n-am priceput nimic şi tare aş vrea să mi 
le lămureşti tu. 

Şi i-am arătat ce fel de semne îmi făcuse fata 
aceea. Ea îmi spuse : 

— O, vărulc drag, de mi-ai cere şi ochii din cap, 
n-aş pregeta să mi-i smulg numaidecît pentru 
tine. Află că, pentru a-ţi întoarce în suflet liniştea, 
sînt gata să te slujesc cu toată credinţa şi să-ţi 
înlesnesc o întîlnire cu femeia aceasta care-ţi 
umple gînduriic. Iar semnele ce ţi le-a făcut n-au 
nici o taină pentru mine, ele arată limpede că te 
doreşte cu patimă şi că-ţi dă întîlnire peste două 
zile : degetele aduse între sîni arată numărui doi, 
iar degetul pus între buze îţi spune că eşti pentru 
ea ca sufletul. Fii deci încredinţat că dragostea mea 
pentru tine mă face să-ţi vin în ajutor. Vă iau 
sub aripa mea pe amîndoi, ca să vă ocrotesc. 

I-am mulţumit pentru credinţa şi pentru bunele 
ei cuvinte, care mă umpleau de nădejdi, şi vreme 
de două zile aşteptai acasă ceasul întîlnirii! Eram. 
tare trist şi-mi odihneam capul pe genunchii veri-
şoarei mele, care nu înceta să-mi dea curaj şi să 
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mă îmbărbăteze. Iar cînd se apropie clipa întîlnirii, 
se grăbi a-mi ajuta să mă îmbrac şi mă parfumă 
cu mîinilc ei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută paisprezecea noapte 

ttu u r mă : 

Frumosul Aziz povesti mai departe povestea lui 
tînărului prinţ Diadem : 

— Mă parfumă cu mîinile ei, îmi îmbălsăma 
haina cu fum de smirnă, mă îmbrăţişa duios şi-mi 
spuse: 

— O, scump fiu al unchiului meu, iată ceasul 
care îţi va aduce liniştea. Ai curaj şi întoarce-te 
apoi la mine potolit şi mulţumit. Du-te fără teamă 
şi întoarce-te potolit şi înseninat. îţi urez eu însămi 
să-ţi linişteşti sufletul şi n-am să fiu fericită decît 
ştiindu-te fericit. Dar nu zăbovi mult, ci întoar-
ce-te degrabă, şi vom trăi iarăşi amîndoi zile fru-
moase şi nopţi binecuvîntate. 

Străcluindu-mă să-mi potolesc bătăile inimii 
şi să-mi stăpânesc fiorii, îmi luai rămas bun de la 
verişoară şi ieşii: Cînd ajunsei în străduţa umbrită, 
mă îndreptai, plin de zbucium, spre banca ştiută. 
Nici nu ajunsesem bine acolo, cînd văzui fereastra 
deschizîndu-se şi mă cuprinse ca un fel de ame-
ţeală, îmbărbătîndu-mă singur, privii către fereas-
tră, unde dădui ochii cu faţa copilei. Atunci simţii 
că încep să mă clatin şi apoi mă prăbuşii pe bancă. 
Iar tînăra sta nemişcată la fereastră şi mă privea 
cu ochii luminoşi,, ţinînd în mîini, anume ca să le 
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văd, o oglindă şi o batistă roşie. Dar numaidecît, 
fără să spună o vorbă, îşi'suflecă mînecile, desco-
perindu-şi braţele pînă la umeri; deschise apoi 
mina şi, răsfirînd cele cinci degete, îşi atinse sînii, 
pe urmă scoase mîna cealaltă pe fereastră, ţinînd 
oglinda şi batista cea roşie ; flutură batista de trei 
ori, ridicînd-o şi coborînd-o, după care păru a o 
răsuci şi a o împături; la sfîrşit, după ce şezu înde-
lung cu capul plecat spre mine, se retrase deodată, 
închise fereastra şi pieri. Toate acestea, fără a 
scoate o vorbă ! Şi mă lăsă aşa într-o nedumerire 
amară, neştiind nici dacă să mai stau, nici dacă 
să plec. Neînstare să mă hotărăsc în vreun fel, 
am privit fereastra ceasuri întregi, pînă la miezul 
nopţii, cînd, bolnav de gînduri, mă întorsei acasă, 
unde-o găsii pe biata mea verişoară aşteptîndu-mă, 
cu ochii înroşiţi de plîns şi cu faţa plină de tris-
teţe şi de supunere. Eu, istovit de nădejde, stăm 
să ma prăbuşesc pe jos, într-o stare jalnică. Veri-
şoară mea se repezi atunci în ajutorul meu, mă cu-
prinse în braţe, mă sărută pe ochi, îmi şterse lacri-
mile cu colţul mînecii şi ca să mă liniştesc, îmi 
dete să beau un pahar de şerbet înmiresmat cu 
sirop de flori. După care, plină de duioşie, mă 
întrebă de ce-am zăbovit atîta şi de ce mi-i faţa 
aşa de mîhnită. 

Atunci, cu toate că mă simţeam sfîrşit, i-am 
povestit totul, arătîndu-i şi semnele pe care Ie 
făcuse frumoasa. Şi vara mea Aziza îmi grăi : 

— O, Aziz al inimii mele, înţelesul semnelor, 
mai ales al celor cinci degete şi al oglinzii, este că 
tînăra îţi va trimite o scrisoare peste cinci zile la 
boiangiul din colţul străzii. 

Atunci strigai : 
— O, copilă a inimii mele, de s-ar adeveri cu-

vintele tale ! De altminteri, am băgat, de seamă 
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că la colţul acelei ulicioare este, în adevăr, pră-
vălia unui boiangiu iudeu. 

După care, nemaiputînd să înfrunt furtuna amin-
tirilor, începui să suspin la pieptul verişoarei 
Aziza care, pentru a mă mîngîia, n-a precupeţit 
nici cele mai duioase cuvinte, nici îmbrăţişările 
cele mai fierbinţi. Şi-mi spunea : 

— Gîndeşte-te, Aziz, că, de obicei, îndrăgostiţii 
înfruntă ani şi ani aşteptînd, şi rămîn neclătinaţi 
în nădejdile lor; pe cînd tu, numai de-o săptă-
mînă cunoşti chinurile inimii şi iată-te copleşit 
de o tristeţe fără de seamăn. Nu te lăsa frînt, o, 
fiu al unchiului meu ! Scoală-te şi mănîncă din 
ce ţi-am adus aici şi bea din vinul pe care ţi'-l 
torn. 

Ci eu, tinere stăpîne, n-am izbutit să înghit nici 
o îmbucătură şi nici o înghiţitură. Ba mi-am pier-
dut şi somnul, de m-am făcut galben la chip şi 
mi s-a schimbat înfăţişarea cu totul. Căci pentru 
întîia dată mă cuprinsese atunci arşiţa simţirii şi 
gustam din iubirea cea amară şi dulce. 

Şi astfel, în cele cinci zile de. aşteptare, slăbii 
cumplit, iar vară-mea, întristată din pricina mea, 
nu mă părăsi o clipă şi-şi petrecu zilele şi nop-
ţile la căpătîiul meu, povestindu-mi, ca să mă 
însenineze, istorii de dragoste. Şi în loc să doarmă, 
veghea lingă, mine şi o vedeam uneori ştergîn-
du-şi în grabă lacrimile furişe. în cea de a cincea 
zi încălzi apă la hamamul din casă, mă sili să 
mă scol şi să mă îmbăiez, apoi mă îmbrăcă şi-mi 
spuse : 

— Du-te repede la întîlnire ! Şi facă Al ah să-ţi 
împlineşti dorul şi vindece-ţi sufletul cu balsamu-
rile lui ! 

Atunci eu ieşii repede şi alergai la prăvălia 
boiangiului. 
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Din nenorocire, era într-o sîmbătă, iar iudeul 
nu-şi deschisese prăvălia. Eu însă mă aşezai în 
faţa uşii prăvăliei şi aşteptai pînă ce începură să 
răsune glasurile! de chemare la rugăciune ale mue-
zinilor din minarete, la apusul soarelui. Şi cum se 
lăsa noptea, fără de nici un folos, m-a cuprins 
teama de întunecime şi m-am hotărît să mă întorc 
spre casă, unde am ajuns ca un om beat, fără să 
ştiu ce fac ori ce spun. Pe biata vară-mea Aziza o 
găsii în picioare în odaie, cu faţa către zid, cu un 
braţ sprijinit pe un scaun şi cu o mină pe inimă. 
Şi suspina tristă versuri plîngătoarc despre dra-
gostea nenorocită. 

De îndată ce văzu că m-am întors, îşi şterse 
ochii cu colţul mînecii, veni înaintea mea, silin-
du-se să zîmbească, pentru a-şi ascunde durerea, 
şi-mi spuse : 

— O, vere scump, Allah facă să ţină cît mai 
mult fericirea ta ! De ce, în loc să vii singur, 
noaptea, pe uliţe pustii, nu ţi-ai petrecut restul 
nopţii cu tînăra care ţi-e dragă ? 

Atunci, pierzîndu-mi cumpătul şi socotind o 
clipă că voia să-şi bată joc de mine, o împinsei 
mînios şi aşa de repezit, că ea căzu lovindu-se de 
colţul divanului şi-şi făcu la frunte o rană mare 
din care sîngele ţîşnea şiroaie. Ea, sărmana, în 
loc să se supere de răutatea mea, fără să-mi 
spună o vorbă grea, se sculă încetişor, aprinse o 
bucată de iască a cărei cenuşă o puse pe rană şi 
se legă la cap cu o batistă. Şterse apoi sîngele 
care pătase lespezile de marmură de pe jos şi, ca 
şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic, veni zîmbind 
lîngă mine şi-mi spuse cu multă blîndeţe... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, nu mai spuse o vorbă peste cele îngăduite. 
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Ci într-a o sută cincisprezecea noapte 

Ea urmă : 

Şi, ca şi cum nu s-ar fi întîmplat nimic, veni 
zîmbind lîngă mine şi-mi grăi cu multă blîndeţe : 

— O, fiu al unchiului meu, sînt tare mîhnită că 
te-am necăjit cu vorbele mele nepotrivite. Iartă-mă, 
te rog, şi povesteşte-mi ce s-a întîmplat, spre a 
vedea de nu pot găsi vreun leac ! 

Atunci i-am povestit cum totul îmi fusese îm-
potrivă şi că nu căpătasem nici o ştire de la ne-
cunoscută. Aziza îmi spuse : 

— O, Aziz al ochilor mei, pot să te încredinţez, 
fără şovăire, că vei izbîndi în ceea ce doreşti. 
Este numai o încercare a răbdării tale, la care 
te supune tînăra, pentru a vedea cît de tare este 
iubirea ta şi cît de statornic eşti faţă de ea. 
Mline, aşadar, grăbeşte şi mergi de te aşază pe 
banca de sub fereastra ei, şi de bună seamă ai să 
afli un mijloc potrivit dorinţelor tale. 

Pe urmă, vară-mea îmi aduse o tavă încărcată 
cu bucate, dar eu am zvîrlit totul la o parte, iar 
farfuriile zburară şi se rostogoliră în toate păr-
ţile pe covoare. Şi-i arătai astfel că nu voiam 
nici să mănînc, nici să beau. Atunci, biata vară-
mea adună cu grijă şi în tăcere cioburile de pe 
jos, şterse covoarele şi veni să se aşeze lîngă sal-
teaua pe care mă întinsesem. Şi nu conteni tot 
timpul nopţii să-mi facă vînt cu evantaiul, spunîn-
du-mi cu nespusă blîndeţe cuvinte gingaşe şi mîn-
gîietoare. Iar eu gîndeam : „Ce nebunie e să fii 
îndrăgostit !" Cum se lumină de ziuă, mă sculai în 
grabă şi mă dusei în ulicioară, sub fereastra fetei. 
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Dar abia mă aşezasem pe bancă şi văzui fe-
reastra deschizîndu-se, iar înaintea ochilor mei' 
fermecaţi se ivi frumosul chip al celei ce era tot 
sufletul meu. îmi surîdea cu toţi dinţii într-un 
fel tare plăcut. Pieri o clipă şi se întoarse ţinînd 
în mîini un săculeţ, o oglindă, un ghiveci de flori 
şi un felinar. Apoi iată ce făcu : mai întîi băgă 
oglinda în sac, legă sacul şi-1 aruncă în odaie ; pe 
urmă, cu o mişcare de nespus, îşi desfăcu părul 
ce-i căzu greoi, acoperind-o toată şi ascunzîndu-i 
o clipă faţa ; după care aşeză felinarul între flo-
rile din ghiveci ; la urmă, luă totul şi pieri, iar 
fereastra se închise. Şi inima-mi plecă odată cu 
tînăra, pe cînd eu rămăsei într-o stare vrednică 
de plîns. 

Ştiind din cele întâmplate pînă atunci că za-
darnic aş mai fi aşteptat acolo, m-am îndreptai. 
oemîngîiat şi chinuit către casă, unde-am găsit-o 
pe biată vară-mea plîngînd şi cu capul înfăşurat 
cu două fîşii, una peste fruntea rănită, alta. peste 
ochii bolnavi de lacrimile pe care le vărsase în 
vremea lipsei mele şi în celelalte zile de amără-
ciune. Nu mă văzuse, şi sta aplecată, cu capul 
sprijinit într-o mînă, legănîndu-se în armonia în-
fiorată a unor stihuri pe care le murmura încetişor : 

Mă tot gîndesc la tine, Aziz ! Spre ce tărim 
Departc-acum de mine baţi negrul caldarîm ? 
Aziz, răspunde-mi ! Unde te duci, la care prag 
Iţi cauţi alinare, pribeagul meu cel drag ? 

CHindeştc-te, la rîndu-ţi, Aziz, acum, şi tu : 
Să ştii că orişiunde te-ar duce — vrei ori nu — 
Ea, Soarta ce rîvneşte la fericirea mea, 
Aziz, o, nicăierea, nicicînd, nu vei putea 
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Să mai găseşti căldura duiosului cămin 
Pe care-Aziza-n suflet ţi-l ridica senin. 

Tu nici n-asculţi, Azize, ce-ţi spun, şi pleci grăbit 
Pe drumul tău, departe de mine, răzleţit. 
Iar ochii mei, în urmă-ţi, pornesc aşa, deodat', 
Izvorul lor de lacrimi, fierbinte, nesecat. 

Ah, inima mea tristă, plîngi, inimă, mereu ! 
Cel drag e dus departe, s-a dus iubitul meu-. 

Mă tot gîndesc la tine, Aziz ; spre ce tărîm 
Departe-acum de mine baţi negrul caldarîm ? 
Aziz, răspunde-mi! Unde te duci, la care prag 
Iţi cauţi alinare, pribeagul meu cel drag ? 

Cînd sfîrşi, se întoarse deodată şi mă văzu. 
Numaidecît se opri înaintea mea, fără să poată 
rosti o vorbă, fără o şoaptă, cu pleoapele lăsate., 
palidă şi tristă. într-un tîrziu, grăi : 

— O, vere drag, aşază-te şi povesteşte-mi ce ţi 
s-a întîmplat şi de data aceasta. 

Şi-i povestii totul amănunţit, arătînclu-i sem-
nele de taină pe care mi le făcuse tînăra. Ay.ua  
îmi spuse : 

— Bucură-te, căci dorinţele tale s-au împlinit. 
Află, dar, că oglinda vîrîtă în sac vrea să zică 
soarele care apune : aceasta însemnează ea te 
cheamă mîine seară la ea acasă ; părul negru des-
făcut şi acoperindu-i chipul însemnează noaptea 
care acoperă pămîntul cu întunecimea ei : ceea ce 
întăreşte semnul cel clintii ; ghiveciul cu flori în-
semnează că trebuie să intri în grădina casei, din 
dosul ulicioarei; cît priveşte felinarul pus în ghi-
veci, însemnează că, odată intrat în grădină, tre-
buie să te îndrepţi spre partea unde vei zări ur» 
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felinar aprins şi să aştepţi acolo venirea iubitei 
tale. 

Ci cu, în culmea dezamăgirii, îi strigai : 
— Cîte nădejdi închipuite nu mi-ai dat cu lă-

muririle tale înşelătoare ! Oh, tare sînt nenorocit ! 
Atunci Aziza fu şi mai drăgăstoasă cu mine 

decît de obicei şi-mi spuse vorbe dulci şi linişti-
toare, dar nu îndrăzni să se mişte de la locul ei 
şi nici să-mi aducă să beau ori să mănînc, te-
mîndu-se de răbufnirile mele de mînie şi de ciudă. 

A doua zi către seară, mă hotărîi să încerc 
pasul şi, încurajat de Aziza, care-mi da atîtea do-
vezi de dăruire şi de uitare de sine desăvîrşite, 
ptTcînd în taină plîngea amarnic, mă îmbăiai şi, 
ajutat de ea, mă îmbrăcai cu cea mai frumoasă 
haină a mea. Dar înainte de-a mă lăsa să plec, 
Aziza îmi aruncă o privire deznădăjduită şi-mi 
spuse cu lacrimi în ochi : 

-— O, fiu al unchiului meu, ia acest bob de 
mosc curat şi înmiresmează-ţi buzele. Iar după 
ce-ţi vei fi văzut iubita şi te vei bucura de ea în 
toată voia, făgăduieşte-mi că-i vei recita versul 
pe care ţi-1 voi spune. 

îmi aruncă braţele în jurul gîtului şi suspină 
adine. Atunci îi jurai că-i voi spune tinerei versul. 
Şi Aziza, liniştită, mă sili să-1 repet înainte de 
plecare, deşi nu pricepeam nici ce voia, nici ce 
ar putea să urmeze de aci : 

Oh, pe Allah ! voi, toţi aceia care 
Iubiţi, spuneţi-mi: dacă dragostea 
N-ar fi să stea decît în inima 
Victimei sale, unde-ar fi scăpare ?.,. 

Plecai cu paşi- grăbiţi şi ajunsei la grădină, 
unde portiţa era deschisă şi unde, în fund de tot, 
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ardea un felinar către care mă îndreptai prin în-
tuneric. 

Cînd ajunsei la locul unde se afla lumina, ce 
minune mă aştepta ! Găsii, într-adevăr, o sală mi-
nunată, cu bolta arcuită şi cu o cupolă acoperită 
pe dinăuntru cu fildeş şi cu abanos, şi luminată 
cu uriaşe sfeşnice de aur şi cu lămpi mari de cris-
tal atîrnate cu lanţuri de aur de tavanul înalt. 
în mijlocul sălii, dintr-un havuz, smălţuit cu po-
doabe de toate culorile şi cu împletituri de desene 
desăvîrşite, murmura şopotul unei ape ale cărei 
şoapte numai şi te şi răcoreau. Lîngă havuz, pe 
o măsuţă de sidef, se afla o tavă de argint aco-
perită cu un ştei'gar de mătase, iar pe covor era 
un vas de Damasc, pe al cărui gît răsucit atîrna 
o cupă tot de Damasc. 

Atunci, o, tinere stăpîne, cel dintîi lucru pe 
care-1 făcui fu să dau la o - parte ştergarul de 
mătase ce acoperea tava cea mare ele argint. Bu-
nătăţile pe care le văzui acolo, le mai văd parcă 
şi acum în faţa ochilor. In adevăr, erau acolo... 

Cînd povestea ajunse aici, Şohcrozada văzu zorii mijind 
şi nu mai spuse o vorbă peste cele îngăduite. 

Ci într-a o sută şaisprezecea noapte 

Ea urmă I 

Vizirul Dandan continuă astfel, pentru regele 
Daul-Macan, istoria pe care frumosul Aziz o po-
vestea tînărului prinţ Diadem : 
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In adevăr, erau acolo patru pui fripţi, aurii şl 
înmiresmaţi, gătiţi cu toate aromele trebuitoare. 
Mai erau şi patru oluri de porţelan, mult încăpă-
toare, unul cu mahalabia * aromată cu suc de por-
tocale şi presărată cu fistic smicurat şi cu scorţi-
şoară pisată ; un altul cu stafide stropite şi aro-
mate cu sirop de trandafiri; al treilea, oh ! aJ 
treilea ! cu baclavale din foi subţiri, maestru îm-
păturite şi împărţite în romburi gingaşe ; al patru-
lea, cu cataifuri în sirop bine legat şi parcă stînd 
gata să plesnească de umplute ce erau. Şi acestea 
toate se aflau numai pe o jumătate de tavă. Pe cea-
laltă, se găseau tocmai fructele care îmi plac cel 
mai mult : smochine zbîrcite de coapte şi alintîn-
du-se parcă, ştiindu-se dorite ; apoi chitre, lămîi, 
struguri proaspeţi şi banane, iar printre ele erau 
presărate flori de toate culorile, trandafiri, iaso-
mie, lalele, crini, zarnacadele. 

Atunci, plin de îneîntare, am spus necazurilor 
mele să plece şi bucuriei să-şi facă-n mine cuibul. 
Eram însă oleacă îngrijorat, nevazînd pe acolo 
nici o făptură vie de-a lui Allah. Şi cum nu ză-
ream nici vreo slujnică, nici vreo roabă care să 
mă slujească, nu îndrăzneam să mă ating de ni-
mica. Aşteptai cuminte să vină iubita inimii mele, 
dar trecu un ceas de vreme, şi nimic ; mai trecu 
unul, şi încă unul, şi tot nimic ! începui să mă 
simt chinuit de foame, căci nu mai mîncasem de 
mult, amărît cum fusesem din pricina dorurilor 
mele fără de zare. Acum însă, întrezărind un în-
ceput de izbîndă, mi se întorsese pofta de mîn~ 
care, prin mila lui Allah, şi mă simţeam recunos-
cător sărmanei Aziza care îmi tot spusese că voi 
izbîndi şi-mi tălmăcise bine înţelesurile semnelor, 

1 Desert pe bază de făină, lapte şi orez pisat. 
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Aşa că, nemaiputînd să îndur foamea năpras-
nică ce mă chinuia, mă năpustii mai întîi asupra 
minunatelor cataifuri, care-mi plăceau mai mult 
ca orice, şi aruncai pe gît nu mai ştiu cîte bucăţi, 
Parcă fuseseră frămîntate cu miresmele duhurilor 
sfinte de manile luminoase ale huriilor ! Pe urmă, 
mă repezii asupra ispititoarelor baclavale scăldate 
în sirop şi mă ghiftuii spornic cu tot ce-mi îm-
bia darnică soarta. Dădui apoi pe gît întreaga cupă 
de albă mahalabie cu fistic pisat, care parcă îmi 
răcorea inima. Trecui şi la pui, mîncai unul, mîn-
cai pe-al doilea, pe-al treilea, pe-al patrulea, atît 
era de măiestrită umplutura din ei, dreasă cu 
seminţe acrişoare de rodie. După care mă întor-
sei spre fructe, ca să mă îndulcesc, şi-mi desfătai 
cerul gurii alegînd şi cumpănind pe îndelete. Şi 
încheiai masa gustînd vreo patru linguriţe de ro-
die şi înălţînd slavă lui Allah pentru darurile lui. 
Şi pusei capăt la toate, potolindu-mi setea din 
marele ol de Damasc, fără a mă folosi de cupa 
ee mi se păru de prisos. 

Pe urmă, după ce-mi umplusem bine pîntecul, 
simţii că mă cuprinde o moleşeală grea şi parcă 
tot trupul mi se topea. Abia mai găsii puterea să 
mă spăl pe mîini şi să mă întind pe pernele de 
pe covoare, eufundîndu-mă într-un somn adînc. 

Ce s-a mai petrecut în noaptea aceea ? Tot ce 
ştiu e că dimineaţa, trezindu-mă sub razele arză-
toare ale soarelui, zăceam întins, nu pe covoarele 
cele moi, ci chiar pe marmura goală, şi aveam pe 
pielea pîntecului un pic de sare şi un pumn de 
cenuşă. Atunci am sărit ca ars, m-am scuturat şi 
am privit la dreapta şi la stânga, dar n-am vă-
zut în jurul meu nici urmă 'de fiinţă vie, nicăieri. 
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Mare îmi era nedumerirea şi spaima. Mînios foarte 
pe mine însumi şi ruşinat peste măsură de slăbi-
ciunile cărnii mele şi de puţinătatea tăriei mele 
la veghe şi la oboseală, pornii mîhnit către casă, 
tinde o găsii pe biata Aziza jelindu-se încetişor 
şi spunînd stihuri amestecate cu lacrimi: 

In lină legănare se nalţă-o adiere 
Şi vine peste cîmpuri spre mine lunecînd. 
li recunosc mireasma de iarbă şi de miere, 
Presimt cum pune-n plete-jni degetele ei, hllnd. 

O, vino, adiere duioasă ! Păsări chită. 
E hărăzit de soartă al inimii fior. 
Ah, de-aş putea, iubire, să te cuprind, plăpîndă, 
La piept, ca-ndrăgostituj iubita lui, cu dor ! 

Oh, îndulceşte-o clipă cu dulcea-ţi răsuflare 
Şi spulberă în vînturi al chinului temei 
Şi-amarul unei inimi îndrăgostite care 
Se-neacă în durerea nefericirii ei ! 

Tu pleci, Aziz, dar mie ce-mi mai rămîne-n urmă, 
Din toată bucuria pămîntului întreg ? 
Cînd lacrimile-amare răsufletul mi-l curmă, 
Ce gust mai are viaţa, ce drum să mai aleg ? 

Ah, cine-mi poate spune că sîntem ca doi gemeni 
La suflete ? Că ducem la fel povara.grea ? 
Că inima ta geme şi suferă asemeni, 
în flacăra iubirii arzînd cum arde-a mea ? 

Văzîndu-mă, se ridică repede, îşi şterse lacrimile, 
mă întîmpină cu vorbele cele mai blîndo şi mă 
ajută să-mi scot hainele, pe care le mirosi de 
mai multe ori şi-mi spuse : 
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— Pe Allah ! o, fiu al unchiului meu, nu-s mi-
resmele pe care le lasă în haină atingerea unei 
femei îndrăgostite ! Povesteşte-mi ce s-a întîmplat. 

Eu m-am grăbit să-i împlinesc dorinţa, în vreme 
ce faţa ei se făcea tot mai îngîndurată, pînă ce îmi 
spuse cu spaimă : 

— Pe Allah ! o, Aziz, nu mai sînt liniştită în 
privinţa ta şi tare mă tem ca necunoscuta să nu 
te facă să treci prin mari necazuri. Află, dar, că 
sarea pusă pe piele însemnează că ea te găseşte 
tare searbăd, pe tine, îndrăgostitul atît de pătimaş, 
din pricină că te-ai lăsat învins de somn şi de 
oboseală. Iar cenuşa înseamnă : „Allah să-ţi întu-
nece chipul, ţie, cel cu dragoste amăgitoare !" Ast-
fel, Aziz al meu, această femeie, în loc să fie 
duioasă cu oaspele ei şi să-1 trezească blînd, 1-a 
privit cu greaţă şi i-a dat a înţelege că nu e bun 
decît să mănînce, să bea şi să doarmă. Ah ! de 
te-ar scăpa Allah de dragostea acestei femei lipsite 
de milă şi de inimă ! 

Eu, atunci, auzind aceste vorbe, am început să 
mă.bat cu pumnii în piept şi să strig : 

— Eu sînt vinovat, căci, pe Allah ! această fe-
meie are dreptate ; îndrăgostiţii nu trebuie să 
doarmă. Ah ! eu prin greşeala mea mi-am prici-
nuit nenorocirea. Acuma ce să fac, fiică a unchiu-
lui meu ? Ah ! fie-ţi milă şi spune-mi ! 

Biata Aziza, verişoara mea, care mă iubea atît 
de mult, era topită de durere văzîndu-mă aşa de 
mîhnit... ,••* 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută şaptesprezecea.noapte 

Ea povesti regelui Şahriar J 

— - Aşadar, preafericitule rege, vizirul Dandan a 
urmat astfel, pentru regele Daul-Macan, istoria 
pe care frumosul Aziz o povestea prinţului Dia-
dem : 

Biată verişoara mea Aziza, care mă iubea atît 
de mult, era topită de durere văzîndu-mă aşa de 
mîhnit, şi-mi răspunse : 

— Pe capul şi pe ochii mei, o, Aziz, ce uşor 
mi-ar fi să te ajut, dacă bunaeuviinţă mi-ar în-
gădui să ies, să mă duc şi să vin cînd vreau şi 
unde vreau. Acum însă, înainte de a mă mărita, 
datinile îmi poruncesc să stau numai în casă. Ci 
ascultă ce trebuie să faci, ca să pot veghea de 
departe la izbînda ta, de vreme ce nu pot să fiu 
eu însămi legătura dintre tine şi fata aceea. Iată 
ce zic eu, o, Aziz ! întoarce-te astă-seară în ace-
laşi loc şi păzeşte-te mai ales de ispita somnului. 
Pentru aceasta, nu mînca nimic, deoarece mînca-
rea îngreuiază simţurile şi le moleşeşte. Fereşte-te 
să adormi şi o vei vedea venind la tine spre mie-
zul nopţii. Allah să te aibă în paza lui şi să te 
apere de rele ! 

Atunci eu nu mai dorii decît să vină cit mai 
«rurînd noaptea. Cînd eram gata su plec, Aziza roii 
opri o clipă ca să mă sfătuiască : 

— ia aminte ca, după ce tînăra îţi va fi îm-
plinit dorinţele, să nu uiţi cumva să-i spui sti-
hurile ce te-am învăţat. 
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Şi-i răspunsei; 
—•• Ascult şi mă supun ! 
Apoi ieşii din casă. 
Cînd ajunsei în grădină, găsii, ca şi-n ajun, sala 

luminată bogat şi masa plină cu tăvi mari, încăr-
cate cu bunătăţi, cu dulciuri, cu fructe şi cu flori, 
De îndată ce mirosul florilor şi al tuturor acelor 
bunătăţi mi-a atins nările, sufletul meu nu s-a 
mai putut stăpîni, m-am supus dorinţelor şi am 
mîncat din plin din fiecare fel şi am băut din 
cana cea mare. Şi cum îmi plăcea nespus, am băut. 
pînă mi s-a umplut burta. Eram cum nu se poate 
mai mulţumit. Dar deodată pleoapele începură să 
mi se închidă, iar eu, ca să lupt împotriva som-
nului, încercam să le ţin deschise cu degetele.. 
Zadarnic însă. Atunci mi-am zis : „N-am să adorm, 
dar am să-mi pun capul pe-o pernă oleacă, atîta 
toi ! Dar n-am să adorm, nu !" Luai o pernă şi-mi. 
pusei capul pe ea. Şi nu mă mai trezii decît a 
doua zi în plină lumină. Eram întins, nu în sala 
i'ca minunată, ci într-o odaie ticăloasă care slujea 
pesemne rîndaşilor. Pe burtă aveam un os de 
picior de oaie, o băşică umflată şi cîţiva sîmburi 
de curmale şi de roşcove, iar lîngă mine, două 
drahme şi un cuţit. Atunci, buimac cu totul, mă 
sculai, aruncai de pe mine toate aceste lucruri 
şi, mînios de ce mi se întîmplase, nu luai decît 
cuţitul şi mă întorsei acasă, unde o găsii pe Aziza 
murmurînd cu jale stihurile următoare : 

Ah, lacrimi ale ochitor mei, grele, 
Voi sufletul întreg mi l-aţi topit 
Şi-aţi mistuit lumina fiinţei mele ! 
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Iar cel ce mă ucide, cel iubit, 
E tot mai nemilos şi mai posac. 
Ci oare nu-i un vis nemărginit 

Să suferi pentru cel ce ţi-este drag, 
Cînd e frumos ca soarele senin ? 
O, scump Azize, nu mai pot să tac .'• 

Tot sufletul îmi e de tine plin, 
Tu inima mi-ai învăscut-o-n dor 
Şi mi-ai săpat în ea genuni de chin ! 

Eu, încă negru de ciudă, ca să-şi dea seama că 
sosisem, îi aruncai cîteva vorbe de ocară. Ea însă, 
stăpînită şi cu o duioşie nespusă, îşi şterse ochii, 
veni la mine, îşi puse braţele în jurul gîtului meu, 
mă strînse cu drag la piept, pe cînd eu încercam 
s-o îndepărtez, şi-mi spuse : 

— •- Oh, bietul meu Aziz, văd că şi în noaptea asta 
te-ai lăsat biruit de somn. 

Iar eu, ncmaiputînd îndura, mă prăbuşii pe co-
voare, înăbuşit de necaz, şi zvîiiii cît colo cuţitul 
pe care-1 luasem. Atunci Aziza se aşeză lîngă mine 
şi începu să-mi facă vînt cu evantaiul, îndem-
nîndu-mă să am curaj, căci totul avea să se -în-
drepte, pînă la sfîrşit. Apoi, la rugăminţile ei, îi 
spusei ce găsisem pe mine cînd mă trezisem, şi 
adăugai: 

— Pe Allah ! grăbeşte-te să-mi tălmăceşti în-
ţelesurile ! 

Ea îmi răspunse : 
— Ah, Aziz, oare nu te-am sfătuit să nu te laşi 

ispitit de mîncare, ca să poţi să te fereşti de-a 
adormi ? 

Dar eu îi strigai: 
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— Ah, grăbeştc-te să-mi tălmăceşti înţelesurile ! 
Ba grăi : 
— Află că băşica umflată... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
•si, sfioasă cum era, nu mai spuse o vorbă peste cele 
Îngăduite. 

Ci într-a o sută optsprezecea noapte 

Kn urmă : 

-•- Află că băşica umflată însemnează că inima 
1a, cu toate că te aflai în casa iubitei, rătăcea prin 
vă /duhuri şi nu dovedea multă înflăcărare. Sîm-
bui'ii de curmale vor să spună că, la fel cu ei, 
eşti lipsit-do gust, căci dragostea, care-i măduva 
inimii, îţi lipseşte cu totul. Seminţele de roşcove, 
care-i copacul lui Ayub x , părintele răbdării, au 
fost puse ca să-ţi amintească de această virtute 
de mare preţ pentru îndrăgostiţi. Despre osul de 
picior de oaie, mi-e greu să spun ce poate să în-
semneze. 

Eu strigai atunci : 
— O, Aziza, dar ai uitat de cuţitul cel cu lama 

lungă şi subţire, şi de cele două drahme ! 
Aziza, tremurînd din. tot trupul, îmi răspunse : 
—- A*iz, mi-e teamă pentru tine ! Cele două 

drahme însemnează ochii ei. Ea vrea să-ţi spună : 
„Jur pe ochii mei că, dacă mai vii odată şi adormi 
iar, am să te înjunghii cu cuţitul, fără de milă !" 
O, fiu al unchiului meu, mult mi-e teamă , dar, ca 

1 Iov din Biblie, personaj foarte stimat de arabi. 
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f& nu le supăr, ascund mereu în mine tulburarea 
şi pling în tăcere, singură în casa goală. Şi nu am 
altă mîngîiero.decît suspinele mele ! 

îmi simţii atunci inima plină de milă pentru 
durerea ei şi—i spusei : 

Pe viata mea, fiică a unchiului meu, ce leac 
este pentru toate astea ? Ah, ajută-mă să ies din 
această nenorocire fată de capăt ! 

Ea îmi strigă : 
Cu toată dragostea şi 'cu bucurie ! Trebuie 

numai să dai ascultare celor ce-ţi spun şi să faci 
întocmai, altfel nu se poate izbîndi nimic. 

Răspunsei : 
- - Ascult şi mă supun. îţi jur pe capul tatălui 

•meu ! 
Atunci Aziza, încrezătoare în făgăduinţa mea, se 

simţi fericită, mă îmbrăţişa şi-mi spuse: : 
- Ei bine, iată ! Acum trebuie să dormi în-

treaga zi, aşa ea la noapte să nu mai simţi ispita 
la somn. Cînd te vei trezi, am să-ţi dau eu însămi 
să mănînci şi să bei, şi astfel 'nu te vei mai teme 
de nimic. 

Şi Aziza mă sili să mă culc şi mă frecă uşurel 
pe spate. Sub mîngîierea ei dulce, repede am şi 
adormit. Cînd m-am trezit spre seară, ea şedea 
tot lingă mine şi-mi făcea vînt cu evantaiul. Şi 
ani băgat de seamă că plînsese mereu, căci pe 
hainele ei erau urme de lacrimi. Aziza se grăbi 
atunci să-mi aducă mîncare şi-mi duse eu manile 
ei la gură îmbucăturile, iar eu nu făceam deeît 
să le înghit, pînă ce mă saturai deplin. Pe urma 
îmi dete să beau o ceaşcă de sirop de gingifar 
amestecat cu apă de trandafiri, care mă învioră
cu totul. îmi spălă apoi mîinile, mi le şterse cu 
un ştergar înmiresmat cu mosc şi mă stropi cu 
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apă de flori. După care îmi aduse o haină mîrra» 
nată, mă îmbrăcă şi-mi spuse : 

Dacă vrea Allah, noaptea aceasta va îi noap-
tea împlinirii dorinţelor tale ! 

Insoţindu-mă pînă la uşă, adăugă la sîîrşit : 
- Dar mai aies să nu uiţi rugămintea ir«:a! 

O întrebai : 
('arc rugăminte ? 

Kn răspunse : 
O, Aziz, versurile ce te-am învăţat ! 

Ajunsei aşadar în grădină şi, ca şi în celelalte 
nopţi, intrai în sala cu boltă arcuită şi mă aşe/ai 
pe covoarele cele soiimpo. Şi cum eram foarte s;"î-
lul , mă uitai la tăvi cu nepăsare şi rămăsei, de ve-
ghe pînă către miezul nopţii. Nu se vedea nimeni, 
1111 se1 auzea nici un zgomot şi mi se părea noap-
tea lungă cit un an, dar aşteptam răbdător îna-
inte. Cînd trecuseră trei sferturi din noapte şi 
cocoşii începuseră să vestească zorii, mă simţii 
încetul cu încetul tot mai flămind şi tot mai is-
pitit, să gust din cele bunătăţi, pînă ce nu m-am 
mai putut împotrivi, m-am sculat numaidecât în pi-
cioare, am dezvelit tăvile şi am m în cat. pînă <:c 
m-am săturat. Pe urmă am băut un pahar, pe urmă 
altul, şi aşa pînă la al zecelea. Mi-am simţit capul 
greu, dar m-am stăpînit cu tărie, mă întindeani 
şi mă suceam într-o parte şi-n alta, şi chiar in 
clipa cînd eram' gata să nu mă mai pot birui, 
auzii ca un zvon de rîsete şi de foşnete de mătase. 
Abia avui vreme să sar în picioare, să-mi spăl 
mîinile şi să-mi clătesc gura, că şi văzui perdeaua 
cea maro din fund dîndu-se la o parte. Surîzătoare, 
înconjurată do zece fete frumoase ca nişte stele, 
ea intră... Părea însăşi luna. Purta o haină de at-
laz verde ţesută cu fir de aur roşu. Parcă anume 
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pentru ea, tinere stăpîne, fuseseră alcătuite st ihu-
rile poetului : 

Deci, iat-o > Cu privirea-i raîndră, 
Cu chipu-i ca vrăjit — se-aratu. 
Prin verdea-i rochie .subţire 
Văd sinii izbucnind deodată. 
Iar păru-i, despletit pe umeri, 
Ca o minune-i, revărsată. 

Şi dacă-utreb ce nume poartă, 
Răspunde : „Eu sint zîna care 
Aduce cu privirea-i mîndră 
A-ndrăgostiţîlor pierzare 
Şi, inimile lor le arde 
în flacăra fără cruţare". 

De-i spun de chinurile grele 
Ale iubirii, ivii răspunde : 
,,Sînt stînca rece şi iKizduhul 
Cel fără de ecou ; ci unde 
S-a plîns vreun om că stînca tace 
Sau că văzduhul n-are unde ?" 

Ci eu îi spun aşa : ..Fecioară, 
Dacă ţi-e inima o stînca. 
Atunci, cu degetele mele, 
Ca Musa, şi eu, astăzi încă, 
Fac ca din stînca să ţîşnească 
Un clar izvor de apă-adineă"'. 

Şi, în adevăr, tinere doamne, de îndată ce i-am 
spus aceste stihuri, mi-a surîs şi mi-a grăit : 

— Foarte bine ! Dar cum de-ai izbîndit de data 
asta să nu te laşi biruit de somn ? 
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I-am răspuns : 
— Adierea venirii tale mi-a înviorat sufletul. 
Se întoarse atunci către roabe şi le făcu un 

semn din ochi. Şi ele numaidecît ieşiră şi ne lă-
sară singuri în sală. Veni şi se aşeză lîngă mine, 
mă luă la piept şi-şi încolăci braţele în ju.ru]. gî-
tuhii meu. Iar eu, năpustindu-mă asupra buzelor 
ci, îi muşcam buza de sus, în vreme ce ea îmi 
muşca buza de jos. Pe urmă am ]uat-o de mijloc, 
am îndoit-o şi ne-am rostogolit amîndoi pe covor. 
Şi am început să ne zbenguim, sărutîndu-nc, îm-
brăţişîndu-ne, ciupindu-ne, muşcîndu-ne, prinzi n-
du-ne de coapse şi de picioare, zbătîndu-ne ca 
peştii pe uscat, pînă ce se prăbuşi- sleită în bra-
ţele mele, moartă de dorinţi. Noaptea aceea a fost 
o noapte de sărbătoare pentru inima mea, întocmai 
cum spune poetul : 

A h, veselă-mi fu noaptea şi uşoară, 
Şi mai plăcută decît orice noapte 
Din cîte sorţii mi le-ncununară. 
Iar, plină, cupa n-o lăsam să rabde. 

Şi somnului grăii: „Socoti tu, oare, 
Acum, că te-ar dori aceste pleoape ?'' 
Dar coapsele şi zveltele picioare 
Le îmbiam pe rînd : „Hai,mai aproape I" 

Dar cînd se făcu dimineaţă şi mă pregăteam, să 
plec, ea mă mai opri o clipă ca să-mi spună : 

— Aşteaptă oleacă ! Vreau să-ţi mai dezvălui 
ceva... 

Cînd povestea ajunse aici, Şherezada văzu zorii mijind 
.•ji, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută nouăsprezecea noapte 

Ra urmă i 
— Aziz povesti mai departe .• 

Ea mă mai opri o clipă ca să-mi spună : 
Aşteaptă oleacă I Vreau să-ţi mai dezvălui 

ceva şi să-ţi dau un sfat. 
Cu oarecare mirare, mă aşezai iarăşi lingă ea. 

Atunci desfăcu o batistă şi scoase o bucată păs-
trată de zarafir, pe care este cusută întîia gazelă, 
iat-o aici, în faţa măriei tale, tinere stăpîne. Mi-o 
dărui, grăindu-mi : 

- Păstreaz-o eu grijă ! Este lucrată de o tînără 
prietenă a mea, domniţa Insulelor Camforului şi 
ale Cristalului. Darul acesta are să-ţi fie de mare 
însemnătate în viaţă şi, pe deasupra, are să-ţi aducă 
mereu aminte de aceea care ţi 1-a dat. 

Eu atunci, în culmea uimirii, i-am mulţumit eu 
multă bucurie. Dar, luîndu-mi rămas bun de la 
ea, cum eram uluit de tot ce mi se întâmplase, am 
uitat să-i spun strofa ce mă învăţase Aziza. 

C.înd am ajuns acasă, am găsit-o pe biata mea 
vară întinsă în pat. Chipu-i arăta semne de un 
început de boală, dar, văzîndu-mă, făcu o sforţare 
ca să.se scoale şi, cu ochii în lacrimi, se tîrî pînâ 
Ia mine, mă îmbrăţişa, mă strînse la piept şi mă
întrebă : 

--- l-ai spus strofa ? 
• • încurcat, abia îngăimai : 
'-.- Ah, am uitat ! şi numai din pricina gazeleî 

acesteia, cusută pe zarafirul pe care l-am primit 
•în. dar. 
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Despăturii zarafirul şi-i arătai gazela. Aziza 
atunci nu se mai putu stăpîni şi, izbucnind în. 
plîns, îmi rosti pr intre lacrimi aceste versuri r 

învăţă, inimă, cumplitul 
Gînd : orice prietenie -moare, 
far despărţirea e sfîrşitul 
Oricărei dragoste sul} soare. • 

După care adăugă : 
— - O, vere, te rog din tot sufletul ca data, -v:u-

toare să nu uiţi a-i spune strofa. 
Răspunsei : 
— Mai. spune-mi-o o dată, că aproape SRO si 

uitat-o. 
Ea mi-o mai spuse o dată, iar eu o învăţa.) 

bine. Apoi, cînd se făcu iarăşi seară, ea îmi grăi-: 
— Iată, e vremea ! Allah să te îndrume şi să ft 

ferească de primejdii. " • • 
Trecînd prin grădină, intrai în sală, unde o «ăs i 

pe iubita mea aşteptîndu-mă . Mă îmbrăţişa îndată 
şi mă culcă cu capul în poala ei. Pe urmă., după 
«e mîncarăm şi băurăm, ne lăsarăm eu totul m 
voia dragostei... Nu mai povestesc toate zbenguie-
lile noastre care ţinură pînă în zori. De data asta 
nu mai uitai să-i spun strofa Azizei : 

Oh, pe Allah ! voi, toţi aceia care 
Iubiţi, spuneţi-mi: dacă dragostea 
N-ar fi să stea decît în mima 
Victimei sale, unde-ar fi scăpare ?... 

N-aş putea să-ţi lămuresc, stăpîne, ee tulburare 
au stîrnit versurile acestea asupra iubitei rorîe., 
Atîta de tare se arătă înfiorată, încît inima ei, 
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despre care spunea că nu ştie ce-i duioşia, începu 
să se zbată în piept cu amar, şi suspină : 

Mă-nchin rivalei mele scumpe 
Şi inimii-i cum alta nu-i. 
Ea toate tainele-mi cunoaşte, 
Dar nu le spune nimănui. 

Greu suferă-mpărţind cu alta 
Ceea ce i-i mai drag — dar tace. 
Ea ştie preţul suferinţa, 
îndură, sîngeră — dar tace. 

Eu ascultai cu toată luarea-aminte stihurile, ca 
să le pot spune apoi Azizei. Cînd ajunsei acasă, 
o găsii pe Aziza întinsă pe-o saltea, iar maică-moa 
o îngrijea, stînd alături. Sărmana Aziza avea faţa 
îngălbenită şi era atît de slabă, încît părea leşi-
nată, îşi ridică ochii îndureraţi către mine, fără 
să poată face o mişcare. Mama atunci mă privi 
cu asprime, dînd din cap, şi-mi spuse : 

— Ce ruşine, Aziz ! 
Dar Aziza luă mina mamei, o sărută şi-mi spuse 

cu o voce abia şoptită : 
— O, fiu al unchiului meu, ai uitat oare şi acum 

sfatul meu ? 
îi răspunsei : 
— Fii liniştită, Aziza ! I-am spus strofa, care a 

mişcat-o atît de mult, încît şi ea mi-a spus nişte 
versuri. 

îi repetai stihurile, iar Aziza, auzindu-le, plînse 
în .tăcere şi murmură : 

Cine nu ştie să păstreze-o taină
Şi nici să-ndure răbdător la greu, 
Din haina neagră-a morţii facă-şi haină. 
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Iar dacă viaţa mea n-a fost, mereu, 
Decît o lungă, tristă renunţare, 
Acum, lipsită de iubitul meu 

Şi de cuvîntul lui, nu sînt în stare 
Să mai trăiesc. Ah, cînd voi fi-ntre stele, 
Dă-i tu cea mai fierbinte sărutare 

Acelui ce-a fost chinul vieţii mele ! 

Apoi adăugă : 
— O, fiu al unchiului meu, te rog, cînd te vei 

întîlni iarăşi cu iubita ta, să-i spui aceste două 
strofe. Şi fic-ţi viaţa dulce şi uşoară, scumpe Aziz ! 

Iar eu, de îndată ce veni noaptea, mă întorsei 
la grădină, ca de obicei, şi o găsii pe iubita mea 
aşteptîndu-mă în sală. Ne aşezarăm alături, mîn-
earăm, băurăm şi ne veselirăm în toate chipurile, 
pe urmă ne culcarăm înlănţuiţi pînă dimineaţa. 
Atunci mi-adusei aminte de făgăduiala dată Azizei 
şi-i spusei iubitei cele două strofe. 

De îndată ce le auzi, scoase un ţipăt, se trase 
înapoi speriată şi strigă : 

—• Pe Allah ! fiinţa care-a spus asemenea ver-
suri trebuie să fie moartă în această clipă ! 

Apoi adăugă : 
—• Trag nădejde că nu-ţi este vreo rudă, nici 

soră, nici vară ! Căci, îţi mai spun odată, neîn-
doios că acuma este în rîndul celor morţi. 

Atunci îi spusei: 
— Este logodnica mea, fiica unchiului meu. 
Ea îmi strigă : 
— Ce spui ? De ce mă minţi aşa ? Dacă ar fi 

logodnica ta, ai iubi-o altfel. 
îi spusei iar : 
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- - Este logodnica mea, Aziza, fiica unchiului 
meu. 

fâ-mi răspunse ; 
- De c:e nu mi-ai spus pînă acuma ? Pe Allah ! 

Niciodată nu mi-aş fi îngăduit să-i răpesc logod-
nicul, dacă aş fi ştiut legătura voastră. Ce nenoro-
cire ! Dai- .spune-mi, ea a ştiut de întîlnirile noas-
tre ? 

.Răspunsei : 
De bună scamă ! Ea însăşi mi-a tălmăcit seni-

nele pe care mi le făceai. Fără ea, niciodată n-aş 
fi ajuns pînă la tine. Numai mul ţumită sfaturilor 
şi înţeleptelor ei îndemnuri am putut izbîndi. 

Atunci ea strigă : 
Ah, fu eşti pricina morţii ei ! Fie ca Allah 

să nu-ţi prăpădească tinereţile aşa cum le-ai pră-
pădit tu pe ale bietei tale logodnice ! Du-to de-
grabă şi vezi ce s-a întîmplat. 

Plecai în fugă, cu mintea tulburată de năpras-
nica veste. Cînd ajunsei în colţul străduţei pe 
care era casa noastră, auzii strigătele de jale ale 
femeilor care boceau înlăuntrui casei... întrebai pe 
vecinele care intrau şi ieşeau grăbite, iar una îmi 
răspunse : 

Am găsit-o moartă, prăbuşită îndărătul uşii 
de la odaia ei. 

M-am năpustit atunci înlăuntru şi cea clintii care 
mă văzu fu mama, care-mi strigă : 

— Eşti răspunzător în faţa lui Allah de moar-
tea o i ! Povara sîngelui ei atîrnă de gîtul tău. 
Ah, copile,, blestemat logodnic ai mai fost şi tu !... 

('îmi povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, Iacii. 
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Ci într-a o sută douăzecea noapte 

Eu urmă l 

...Ah ! copile, blestemat logodnic ai mai fost. şi 
(tu ! 

Şi în vreme ce ea mă copleşea cu învinuiri mai 
departe, intră tata, şi atunci ca tăcu, o clipă, în 
faţa lui. Apoi tata începu pregătirile pentru în-
mormîntare, iar cînd toţi cunoscuţii şi rudele se 
strînseră şi totul fu gata, înălţarăm rugăciunile 
obişnuite pentru rămăşiţele pământeşti ale Azizeî 
şi împlinirăm datincle cuvenite la îngropăciune, 
rămînînd trei zile sub corturi, la mormîntul ei, 
cetind din Cartea Sfîntă. 

M-am întors apoi acasă lingă mama şi-mi era 
inima plină de jale pentru chinuita care pierise. 
Atunci mama a venit lîngă mine şi mi-a spus : 

- Copile, vreau să-mi mărturiseşti cu ce te-ai 
făcut atît de vinovat faţă de Aziza, încît i s-a 
stins inima de mîhnire. Căci pe ea zadarnic am 
tot întrebat-o de pricina bolii, n-a vrut să-mi dea 
nimic pe faţă şi mai ales n-a scos o vorbă amară 
despre tine, ba dimpotrivă, pînă la sfîrşit, a ros-
tit numai cuvinte de binecuvîntare. Ci spune-mi, 
A/iz, pentru numele lui Allah, mărturiseşte-mi ce 
î~ai făcut de ai împins-o la moarte ! 

I-am răspuns : 
— Eu ? Nimic ! 
Dar ea a s tă ru i t : 
- - Cînd şi-a dat sufletul, stăm la căpătîiul ei. 

Atunci s-a întors către mine, a deschis o clipită 
ochii şi mi-a şoptit : „O, soţie a unchiului meu, 
mă rog celui atoatestăpîn să nu ceară nimănui so-
coteală de pre ţul sîngelui meu şi să ierte pe cei 
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ce mi-au chinuit inima. Iată că părăsesc o lume 
•trecătoare, pentru o alta fără de moarte. Eu 
d-am spus : „O, fata mea, nu vorbi de moarte. Aju-
tc-ţi Allah să te vindeci cît mai curînd !" Ci ea, 
zâmbind trist, mi-a răspuns : „O, femeie a unchiu-
lui meu, te rog să-i împărtăşeşti lui Aziz, fiul 
tău, sfatul meu cel mai de pe urmă, rugîndu-1 să 
nu-1 uite. Cînd va merge la locul unde se duce 
de obicei, să spună, înainte de a pleca-dc-acolo s 

Mai dulce-i moartea şi mai cu priinţă, 
Decît amara necredinţă !" 

După care a adăugat : „în felul acesta, îi voi ră-
mîne îndatorată şi voi veghea asupra lui după 
moarte, aşa cum am vegheat şi în viaţă fiind !" 
Apoi a ridicat perna şi a scos de dedesubt un dar 
pentru tine, dar m-a pus să jur că nu. ţi-1 voi 
da decît dacă te voi vedea înduioşat, plîngînd 
moartea ei şi pârîndu-ţi cu adevărat rău după 
ea. Eu, copile, păstrez cu grijă darul ei şi n-am 
să ţi-1 înmînez decît cînd am să văd că îndepli-
neşti dorinţa Azizei. 

I-am spus mamei : 
•— Bine, fie ! ci poţi să-mi arăţi şi-acum darul 

acela. 
Mama însă n-a vroit cu nici un preţ şi m-a 

părăsit. 
Poţi vedea, stăpîne, cît eram de nechibzuit pe-

atunei, ce puţină minte cumpănită aveam şi ce 
inimă măruntă. In loc să plîng după biata Aziza 
şi să port mîhnirea în sufletul meu, nu mă gîn-
deam decît la petrecere şi la desfătare. Nimic nu 
mi se părea mai plăcut decît să mă duc la iubita 
mea. De cum veni noaptea, mă grăbii să plec la 
ea. O găsii nerăbdătoare să mă vadă, stînd ca pe 
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jăratic. Şi cum intrai, alergă la mine, mă cuprinse 
pe după gît şi-mi ceru veşti despre vară-mea 
Aziza. După ce îi povestii amănuntele morţii şi 
ale înmormântării, o năpădiră părerile de rău 
şi-mi spuse : 

—Ah, cum de n-am ştiut pînă să moară ce 
credincioasă -ţi-a fost şi cu cîtă uitare de sine 
tc-a slujit ! Cum i-aş mai fi mulţumit şi cum aş 
mai fi răsplătit-o ! 

Atunci adăugai : 
— Mai cu seamă a stăruit pe lîngă mama să-mi 

spună, pentru ca şi eu să ţi le spun apoi, aceste 
cele din urmă vorbe pe care le-a rostit : 

Mai dulce-i moartea şi mai cu priinţă, 
Decît amara necredinţă ! 

După ce le ascultă, tînăra strigă : 
—• Allah s-o aibă întru mare mila lui ! Iată că 

şi după moarte ea tot ţi-i de ajutor, căci prin 
stihurile acestea simple te scapă de pieirea pe care 
o urzisem împotriva ta. 

Cînd auzii ce spune, rămăsei buimac cu totul 
şi strigai : 

— Ce tot spui ? Cum ? Sîntem legaţi prin dra-
goste, şi tu îmi hotărăşti pieirea ? în ce capcană 
voiai să mă prinzi ? 

Ea îmi răsp Linse : 
— O, nepriceputule ! văd că habar n-ai de vic-

leniile de care sînt în stare femeile. Ci nu vreau 
să mai stăruiesc. Află doar că datorezi verei tale 
scăparea din mîinile mele. N-am să-mi uit însă
hotărîrea, decît dacă ai să-mi. făgăduieşti că n-ai. 
să mai dărui o vorbă sau o privire altei femei 
afară de mine, fie ea tînără, fie vîrstnică. Alt-
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. mînteri, va fi vai de t i n e ! Ah, întocmai aşa, vai 
do tine ! Căci nu vei mai avea pe nimeni să t e 
scape din mîinile mele, aceea care te ocrotea prin 
sfaturile ei este moarlă. Ia deci seama şi nu uita 
«•o-ţi spun ! Şi-acum, am o rugăminte să-ţi fac... 

Cinci povo.st.ca a junse aici, .Şchcrcvada văzu /ori i mij ind 
şi. sfioasă, tăcu. 

Ci ititr-a o sută douăzeci şi una noapte' 

K,a u rmă !: 

...Şi-acum, am o rugăminte să-ţi fac ! 
Eu întrebai : 

Ce- rugăminte ? 
Ea răspunse : 
- Să mă duci ]a mormîntur sărmanei Aziza, 

i?a să-1 văd şi să scriu pe piatra ce-1 acoperă 
l îteva cuvinte de jale. 

I-am răspuns : 
— Mîine chiar, cu îngăduinţa lui Allah ! 
Pe urmă ne-am culcat, ca să ne petrecem noap-

tea împreună ; ea mereu mă tot întreba, despre 
Aziza şi-mi zicea : 

-Ah ! de ce nu mi-ai spus că era fiica unchiu-
lui, tău ? 

Atunci, la rîndu-mi, am zis : 
-— A, am uitat să te întreb care-i tîlcu] vorbe-

lor ei : 

Mai dulce-l moartea şi mai cu prîînţu,, 
Decît amara necredinţă ! 
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Ci ea n-a voit să-mi spună nimic despre aceasta. 
Dimineaţa, se sculă devreme, luă o pungă mare, 

plină cu dinari, şi-mi porunci : 
Haide, scoală-te şi du-mă la mormîntul ei, 

căci vreau să-i ridic şi o boltă ! 
•I-am răspuns : 

- Ascult şi mă supun. 
Am ieşit şi mergeam înaintea ei. Ea mă urma, 

împărţind pe cale săracilor dinarii din pungă şi 
spunînd mereu : 

- - Să fie pentru odihna sufletului Azizei ! 
Şi ajunserăm la mormînt. Acolo se lăsă jos pe 

marmură şi, vărsînd şiroaie de lacrimi, scoase din-
t r -un săculeţ de mătase nişte foarfeci de oţel şi 
un ciocănaş de aur, şi sapă în marmura lucie, cu 
un scris desăvîrşit, urmă toarele stihuri : 

Trecînd pe-aici o dată, am stat la un mormînt 
Ce-şi ridica din iarbă şi-şi legăna, plăpînd, 
Drept, şapte fire albe de dediţei în vînt. 

Şi întrebai: „Au cine-i aici, sub trista criptă ? 
Pâmîntul îmi răspunse : „închină-te-o clipită !, 
Aici, în pace, doarme o fată-ndrăgostită." 

O, tu, cea din iubire pierită, care stai 
Aci, Âllah ajute-ţi să uiţi de-al lumii vai 
Şi hărăzeaseă-ţi locul cel mai slăvit din rai! 

Pe urmă se ridică, aruncă o privire de rămas 
bun mormântului Azizei şi pornirăm împreună 
înapoi către palatul ei. Şi se făcu deodată foarte 
duioasa şi îmi spuse de mai multe ori : 

— Pe Allah, să nu mă părăseşti niciodată ! 
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Iar eu mă grăbii să răspund că am înţeles şi că 
mă supun. 

Am urmat să mă duc la ^ea în fiecare noapte 
şi ca mă primea totdeauna cu căldură şi cu multă 
dragoste, necruţînd nimic ca să-mi facă plăcere. 
Şi am tot dus-o aşa, mîncînd şi bînd, alintîndu-
mă şi drăgostindu-mă, îmbrăcînd în fiecare zi 
haine tot mai frumoase unele decît altele şi că-
măşi tot mai noi unele decît altele, pînă ce mă 
îngrăşai şi mă umflai peste poate. Trăiam fără de 
nici o grijă şi fără de nici un necaz, şi uitai cu to-
tul pînă şi amintirea fiicei unchiului meu. Petre-
cui astfel numai în plăceri, un an întreg. 

într-o zi, pe la începutul noului an, plecai la 
hairiam, îmbrăcat cu haina mea cea mai de preţ. 
Ieşind din baie, băui o cupă de sorbet, desfătîn-
du-mă eu aromele dulci care se răspindeau din 
haina mea. Mă simţeam şi mai fericit decît de 
obicei şi toate dimprcjurul meu le vedeam roze. 
Gustul vieţii mi se părea nespus de plăcut şi mă 
aflam într-o stare ca de vrajă, ce parcă mă făcea 
uşor ca o pasăre. Şi dintr-o dată mă simţii îm-
boldit de dorinţa de a-mi bucura inima lingă inima 
iubitei mele. 

Pornii, dară, către casă cînd, pe străduţa numită 
Fundă tura Flautului, văzui venind spre mine b 
bătrînă ce ţinea într-o mînă un felinar cu eare-şi 
lumina drumul, şi în cealaltă o scrisoare făcută 
sul. Mă oprii, iar ea, după ce îmi ură bună pace, 
mă întrebă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozada văzu /orii mijind 
şi nu mai spuse o vorbă peste cele îngăduite. 
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Ci într-a o sută douăzeci şi doua noapte 

Ka urmă : 

...Iar ea, după ce mi-a urat bună pace, m-a 
în t r eba t : 

— Ştii să citeşti, t inere ? 
Eu i-am răspuns : 
— Da, mătuşă . 
După care ea grăi : 
— Ia, atunci, scrisoarea asta şi citeşte-mi, ro-

gu-te, cuprinsul ei. 
îmi întinse scrisoarea, o luai, o deschisei şi-i 

citii cuprinsul. Se spunea acolo că cine o scrisese 
era în sănătate deplină şi că trimitea urări de 
bine şi salutări surorii şi părinţilor săi. Auzind 
acestea, bătrîna ridică braţele către cer, îmi ură 
viaţă îmbelşugată mie, care îi vesteam lucruri atît 
de bune, şi-mi spuse : 

— Allah să-ţi uşureze inima de toate mîhniriîe, 
aşa cum şi tu mi-ai liniştit inima. 

Luă scrisoarea şi—şi urmă drumul. Eu, simţindu-
mă împins do o nevoie mare, mă oprii, lingă un 
zid şi mă ciucii acolo. Cînd mă ridicai, după ce-mi 
scuturai şi-mi potrivii haina, dînd să plec, o vă-
zui pe bătrîna întoreîndu-se, îmi luă mîna, mi-o 
sărută şi pe urmă îmi grăi : 

— O, stăpîne, iartă-mă că vin să te mai rog să-mi 
faci un bine» şi. dacă-mi împlineşti rugămintea, ai 
să-ţi împlineşti întru totul binefacerea, iar cel mult-
îndură tor n-are să te uite. Te-aş ruga să mă în-
soţeşti pînă colea aproape, la uşa casei mele, şi 
să mai citeşti odată scrisoarea, de dindărătul uşii, 
şi pentru femeile din casă. Că, de bună seamă, 
n-au să se încreadă în ce-am să le spun eu, mai 
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ales fala mea, care ţine tare mult ia fratele oi, 
cei ce semnează scrisoarea, şi care ne-a părăsit 
plecînd intr-o călătorie de negoţ încă dc-acum 
/.cec ani, iar aceasta este întîia veste pe care-o 
primim de-atîta vreme de cînd îl plîngem ca pe 
un mort. Mă rog ţie, nu mă lăsa ! N-ai a te 
obosi nici măcar să intri în casă, poţi să citeşti 
scrisoarea din prag. Altmintrelea, ştii şi cuvintele 
Profetului rugăciunea şi pacea fie cu el ! • 
despre cei ce-şi ajută aproapele : „Celui care scapă 
pe un musulman de un necaz al lumii acesteia, 
Allah îi va ţine socoteală şi-i va şterge şaptezeci 
şi două de necazuri pe cealaltă lume !" 

Atunci eu mă îndemnai să-i împlinesc rugămintea 
şi-i spusei : 

••— Mergi înaintea mea, ea ,să-mi luminezi şî 
să-mi arăţi calea. 

Bă trîna o luă înainte şi, după cîţiva paşi, ajun-
serăm la poarta unui palat. Era o poartă măreaţă, 
făcută din bronz dăltuit şi din aramă roşie. Eu 
mă oprii la poartă , iar bă tr îna scoase un strigăt 
de chemare în limba persienească. îndată , fără a 
mai avea vreme să-mi dau seama, atît de repede 
s-a petrecut totul, se ivi dinaintea mea, în uşa 
întredeschisă, o fetişcană sprintenă , durdulie şi 
zîmbitoare, călcînd desculţă pe marmura spălată. 
De teamă să nu-şi ude pulpanele şalvarilor, le ţinea 
sumese cu mîinile pînă mai sus de jumă tatea coap-
selor. Iar mînecile, tot aşa, îi erau sumese pînă 
la subsuorile ce se zăreau ca o umbră sub braţele 
allx". Nici nu ştiam ce să privesc mai mult, coap-
sele ca nişte coloane de alabastru, ori braţele cum 
e cristalul. La gleznele ca de gazelă purta cîte~o 
salbă de clopoţei de aur împodobită cu nestemate, 
iar la mîinile mlădii purta la fel două perechi de 
brăţări grele seînteind ca jarul. La urechi îi atîr-
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nau nişte cercei de perie scumpe, iar îa gît o 
salba din trei şire de nestemate. Pe cap avea o 

f basma scumpă în care scînteiau diamante. Dar 
băgai de seamă ceva ce mă făcu să socotesc că. 

. înainte de-a ne deschide, tocmai se gătea pesemne 
să se apuce de cine ştie ce lucru, pentru că vă-
zui cămaşa ei frumoasă revărsată din şalvari şi 
nelegată peste mijloc. Oricum, frumuseţea ei şi. 
mai cu seamă coapsele fără de pereche îmi răs-
coliră toate gîndurile şi, fără de voia mea, .îmi 
veniră în minte vorbele poetului : 

T în ă ră fe cioa ră, 
Ca să pot privi 
Tainica-ţi comoară, 
Ia apucă şi 
Saltă, ca-ntr-o doară, 
Peste coapse goale, 
Poalele matale 
Intorcînd spre mine 
Cupa, mohorîta, 
Ce-o ascunzi atîta 
Si aşa de bine. 

Cînd mă văzu, fetişcana mă privi uimită cu ochii 
ei mari şi nevinovaţi şi-apoi, cu un glas dulce, fflai 
duios clecît toate glasurile pe care le-am auzit 
în viaţa mea, întrebă : 

•— O, mamă, acesta este cel care ne va citi scri-
soarea ? 

Bătrîna îi răspunse : 
— Da ! 
Atunci tînăra întinse mîna ca să-mi dea scri-

soarea pe care-o luase de la maică-sa. In clipa cînd. 
tocmai mă înclinam către ea ca să iau scrisoarea, 
deodată, cum eram ca la vreo două picioare de-
parte de poartă, mă simţii îmbrîncit înainte printr-o 
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izbitură cu capul dată în spate şi mă zvîrli astfel 
înlăuntru, pe cînd bătrîna ce mă izbise se repezi 
pe urma mea mai iute ca fulgerul şi închise uşa 
dinspre drum. Mă trezii aşa, prins între cele două 
femei, fără a mai avea vreme să cuget ce voiau 
să-mi facă. Dar curînd pricepui ce urmăreau. în 
adevăr... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a o sută douăzeci şi treia noapte 

Ka urmă : 

în adevăr, nici nu ajunsesem bine în mijlocul 
coridorului, cînd tînăra îmi puse cu mare dibă-
cie o piedică ce mă culcă pe jos, iar ea se întinse 
cit era de lungă peste mine, strîngîndu-mă în braţe. 
Gîndeam că-mi sosise ceasul morţii, dar nici 
vorbă ! După cîteva răsuceli, tînăra se ridică oleacă 
şi, aşezîndu-se peste mine, începu să mă frece cu 
mina aşa de furios, de îndelung şi-ntr-un chip atît 
de neaşteptat, încît toate simţurile mi se tulburară. 
Atunci tînăra se ridică şi mă ajută şi pe mine să mă 
ridic, mă luă de mînă şi, urmată de maică-sa, după 
ce trecurăm printr-un şir de şapte coridoare şi de 
şapte galerii, mă duse acolo unde, după toate sem-
nele, era iatacul ei. Iar eu mergeam în urmă-i 
ca un om beat, din pricina felului în care mă 
frecase cu degetele ei iscusite. Acolo se opri, îmi 
porunci să iau loc şi-mi grăi : 

— Deschide ochii! 
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Deschisei ochii şi mă văzui într-o sală măreaţă, 
luminată de patru mari arcade cu vitralii şi atît 
de întinsă că ar fi putut să slujească drept medean 
la întrecerile de luptă ale războinicilor. Era în în-
tregime pardosită cu marmură, iar pereţii îi erau 
smălţuiţi cu bucăţi de faianţă de toate culorile, 
împodobite cu desene măiestre ; şi era împodobită 
cu lucruri nespus de frumoase, îmbrăcate în atla-
zuri şi catifele, la fel ca divanurile şi ca pernele. 
Iar în fundul sălii se afla un alcov cu un mare 
pat, cu totul şi cu totul de aur, încrustat cu măr-
găritare şi cu pietre scumpe, un pat vrednic în-
tr-adevăr de un rege ca tine, principe Diadem ! 
Tînăra, spre marea mea minunare, mă chemă pe 
nume şi-mi spuse : 

— O, Aziz, ce alegi : moartea ori viaţa ? 
îi răspunsei : 
— Viaţa. 
Ea urmă : 
— De vreme ce lucrurile stau aşa, nu ai clecît 

să mă iei de soţie. 
Eu strigai : 
— Nu, pe Allah ! Decît să mă însor cu o des-

f rînată ca tine, mai bine mor ! 
Ea-mi spuse : 
— O, Aziz, crede-mă ! însoară-te cu mine şi vei 

scăpa astfel de fata Dalilei-Vicleana. 
O întrebai : 
— Dar cine-i fata Dalilei-Vicleana ? Nu cunosc 

pe nimeni cu asemenea nume. 
Ea începu să rîdă şi-mi grăi : 
— Cum aşa, Aziz ? N-o cunoşti pe fata Dalilei-

Vicleana, cînd de un an şi patru luni ea este iu-
bita ta ? Biete Aziz, teme-te, da, teme-te de vicle-
niile acestei netrebnice, trăsni-o-ar Allah ! Nu se 
află pe pămînt suflet mai stricat decît al ei. Cîte 
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ticăloşii n-a săvîrşit ea asupra mulţilor ci iubiţi ! 
Eu tare mă mir că t e mai văd teafăr şi în viaţă,: 
cînd de-atîta vreme te afli în mîinile ei ! 

Auzind ce spune tînăra aceea, am rămas în cul-
mea uluirii şi i-am spus : 

O, stăpînă, ai putea să mă lămureşti cum de 
ai ajuns s-o cunoşti şi să ştii.despre ea atîtea lu-
cruri de care eu habar n-am ? 

Ea-mi răspunse : 
O cunosc tot aşa de bine cum îşi cunoaşte-. 

ursita liotărîrile şi nenorocirile pe care le pregă-
teşte în taină. Dar mai înainte de a-ţi lămuri toate,, 
vreau să aflu din gura ta cum s-a întîmplat de 
eşti cu ea. Căci, îţi mai spun odată, tare mă minu-
nez cum de ai scăpat viu din mîinile ei. 

îi povestii, dar, tinerei tot ce se petrecuse între 
mine şi iubita din grădină, precum şi pierderea 
bietei A zi za, fiica unchiului meu. Iar ea, auzind 
de Aziza, începu să se tînguie şi să plîngă pentru 
chinurile pe care le îndurase şi îşi izbi mîinile a 
deznădejde, spunîndu-mi : 

— Allah s-o răsplătească prin mare mila lui, 
Âziz î Văd acum limpede că n-ai scăpat din mîi-
nile fetei Dalilei-Vicleana decît mul ţumită sărma-
nei Aziza. Acum, cînd ai pierdut-o, fereşte-te de 
capcanele ticăloasei. Mie nu mi-i îngăduit să-ţi 
descopăr mai multe : mă leagă o taină ! 

-Răspunsei : 
— Da, de bună seamă, numai mul ţumită Azizeî 

s-a întîmplat aşa. 
Ea adăugă : 
— Ah, în adevăr, astăzi nu se mai găsesc femei 

atît de alese ca Aziza, 
Eu urmai : 
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— Mai află că, înainte cle-a muri, m-a sfătuit 
să spun iubitei mele, pe care tu o numeşti fata 
Dalilei-Vicleana, aceste stihuri simple : 

Mai dulce-i moartea şi mai cu priinţă 
Decît amara necredinţa. 

Nici nu isprăvii bine de rostit stihurile, că ca 
strigă : 

O, A/iz, astea-s cuvintele care te-au scăpat 
«le ia pierzare ! Vie ori moartă, Aziza veghează 
asupra ta. Ci să lăsăm morţii, care sînt în paza lui 
Allah. Să ne îngrijim mai bine de cele de faţă : 
află, dar, Aziz. că de mult doresc să fii al meu şi 
că numai astăzi am putut pune mîna pe tine. Si 
uil,o c-am izbutit ! 

îi răspunsei : 
- - Da, pe Allah ! 
Ea urmă : 
•.-•- Tu eşti tînăr. Aziz, şi nici prin gînd nu- ţ i 

trec toate vicleniile de care-i în stare o bătrîny 
ea mama. 

Ii spusei : 
- Nu, pe Allah ! 

Ea urmă : 
Supune-te, dar, soartei tale şi lasă lucrurile 

în voia lor : nu vei avea decît să te mîndreşti cu 
soţia ta. Căci, încă o dată îţi spun, nu vreau să 
mă unesc cu tine decît pe calea legiuită, înaintea 
lui Allah şi a Profetului — rugăciunea şi pacea 
fie cu el ! Şi toate dorinţele îţi vor fi împlinite eu 
asupra de măsură : bogăţii, stofe frumoase pentru 
haine, turbane uşoare şi fără de pată, toate le 
vei avea fără de nici o trudă din parte-ţi. Nu-ţi 
voi îngădui niciodată să-ţi dezlegi punga, căci la 
mine totdeauna pîinea este proaspătă şi cupa plină. 
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Iar în schimb nu-ţi voi cere decît un lucru, o, 
Aziz ! 

întrebai : 
Care? 

Ea îmi răspunse : 
-•- Să faci cu mine întocmai ce face cocoşul ! 
Eu întrebai cu uimire : 
— Dar cc-ţi face cocoşul ? 
Auzind ce întreb, tînăra izbucni într-un hohot, 

de rîs alît de nestăvilit încît se prăvăli pe spate. 
Pe urmă începu să ţopăie şi să bată din palme. 
Cînd se potoli, întrebă : 

-. Ce, tu nu cunoşti meseria cocoşului 1 
îi răspunsei : 
— - Nu, pe Allah, n-o cunosc ! Carc-i ? 
Ea spuse : 
--- Meseria cocoşului, o, Aziz, este să mănînce, 

să bea şi să facă dragoste. 
Rămăsei, în adevăr, buimac, auzind-o vorbind 

aşa, şi-i mărturisii : 
— - Pe Allah, nu ştiam că aceasta ar fi o meserie 

pentru fiii lui Adam ! 
Ea-mi răspunse : 
— Ba-i chiar cea mai bună , Aziz ! Haide, dară ! 

Scoală-te, strînge-ţi mijlocul, întărcşte-ţi şalele şi 
fii zdravăn, ţeapăn şi neostoit ! 

Apoi strigă către mamă-sa : 
— Mamă, vino degrabă ! 
Şi numaidecît văzui pe bătrînă că intră urmată 

de patru dieci, fiecare cu cîte-o făclie aprinsă în 
mînă. Se ploconiră şi, după temenelile de cuviinţă, 
se aşezară roată înaintea noastră. 

Tînăra se grăbi atunci, după datină, să-şi tragă 
iaşmacul peste faţă şi să se învăluie în izar *. Diecii 

1 Vălul mare. 
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se apucară să scrie senetul de căsătorie. Fata stărui 
a se însemna că prirnise de la mine o zestre de 
zece mii de dinari, drept despăgubire pentru toate 
datoriile trecute ori viitoare, şi se mărturisi da-
tornică a mea pentru această sumă, jurînd pe Allah 
şi pe sufletul ei. La sfîrşit, plăti, cum se obişnuieşte, 
pe diecii care plecară pe unde veniseră, teme-
nindu-se într-una. Iar bătrîna se duse şi ea la 
treburie ei. Ramaserăm noi doi, singuri, în sala 
cea mare, luminată de cele patru arcade cu vitralii. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
si, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută douăzeci şi patra noapte 

Nu urmă : 

Ramaserăm noi doi, singuri, în sala cea mare, 
luminată de cele patru arcade cu vitralii. 

Atunci tînăra se ridică, se dezbrăcă şi veni lîngă
mine, păstrîndu-şi pe ea numai o cămaşă străvezie. 
Ah, ce cămaşă, cu ce înflorituri ! Nu-şi dezbrăcase 
încă nici pantalonaşii cei străvezii, dar se grăbi să-i 
dea numaidecît jos şi, luîndu-mă de mînă, mă 
duse în fundul alcovului unde se prăvăli împreună 
cu mine pe patul cel mare de aur şi, gîfîind, îmi 
spuse : 

— Acum putem face tot ce dorim, căci nimic 
nu este de ruşine în ceea ce este legiuit. 

Şi se întinse mlădioasă ca o panteră. Gemu apoi 
lung, cutremurîndu-se înfiorată şi alintîndu-se 
dulce, după care îşi trase cămaşa pînă deasupra şol-
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durilor. Atunci, nemaiputînd să îndur, muşdndu- i 
buzele, în vreme ce ea se zvîrcolea şi se zbuciuma 
bătînd tot mai stins din pleoape, mă înfruptai, din. 
i:omoara ei. Şi mi se adeveri atunci ceea ee spune 
un poet : 

Copila rochia şi-o scoase, 
Şi-atunci putui prioi cu drag 
Stralucitoarcle-i. terase 
Si al grădinilor ei prag. 

înfiorat, văzui intrarea, 
La fel de mică şi de grea 
Cum îmi simţeam in piept răbdarea, 
Cum 'însăşi, viaţa îmi părea. 

Ci, cu năprasnică tărie, 
O prind, şi jumătate-o-nf ring. 
Ea, pîlpîind ca o făclie, 
Oftează şi suspină-adîne. 

O-ntreb atunci: „Vrei să-mi spui, poate. 
După ce plingi ?" Ea-mi dă răspuns : 
„După. cealaltă jumătate, 
Lumină care m~ai pătruns '." 

Apoi. după cea dintîia oară, ea-mi spuse : 
Fă cu mine tot ce-ţi place, sînt roaba ta 

supusă. Hai, vino ! la-mă, că tu eşti viaţa mea ! 
Dă-mi tot, ca să-mi satur şi să-mi ostoiesc sufletul î 

Şi nu mai contenea cu suspinele şi cu gemetele, 
printre sărutări şi alinturi, printre zbateri, şi zbu-
ciume, şi împreunări, de răsuna casa de zarvă, iar 
DO stradă oamenii se minunau de nebunia noastră . 
După care dormirăm pînă dimineaţa. 
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Atunci, începînd să mă pregătesc de plecare, ea 
se apropie de mine cu un surîs şiret şi-mi spuse : 

— tinde vrei să pleci ? Crezi, oare, că uşa de 
ieşire c tot atît de largă ca uşa de intrare ? Aziz, 
băiete, vino-ţi în fire ! Şi mai ales nu mă lua drept 
fata Dalilei-Vicleana ! Aşa, leapădă-te cît mai 
degrabă de asemenea gînduri urîte, Aziz ! Uiţi că 
sîntem uniţi prin căsătorie scrisă şi sfinţită după 
legile Cărţii celei sfinte şi ale Suriei ? Dacă eşti 
beat, Aziz, trezeşte-te şi vino-ţi în minţi ! Bagă 
de seamă că uşa casei în care ne aflăm nu se des-
chide decît odată pe an. încearcă să vezi de-ţi 
spun adevărul. 

Mă îndreptai, buimac, către uşă şi, cerectînd-o, 
văzui că era zăvorită, bătută în cuie, bine înţepe-
nită şi osîndită ca pe vecie. Mă întorsei către 
tînără, mărturisind că era întocmai aşa cum spu-
sese. Ea rîse şi adăugă : 

Aziz, află că avem aici din belşug făină, se-
minţe, poame, şi proaspete şi uscate, rodii coapte, 
unt, zahăr, dulceţuri, oi, pui şi altoie de-acestea, 
îndestule pentru mulţi ani. Iar eu îţi spun de pe 
acum că ai să stai aici cu mine măcar un an de 
zile şi ştiu asta tot atît de fără nici o îndoială, 
pe cît ştiu că cele cîte ţi le-am înşirat mai sus 
se găsesc întocmai. Supune-te, dar, şi lasă mohorala 
asta la o parte. 

Eu suspinai : 
•- Nu este ajutor şi putere decît întru Allah ! 

Ea adăugă : 
— Şi ce te tot plîngi, prostălăule ? Şi ce tot 

suspini, de vreme ce mi-ai dat dovada că te pri-
cepi în meseria de cocoş ? 

Şi se porni pe rîs. Rîsei şi eu, neavînd altceva 
de făcut decît s-o ascult şi să mă supun dorin-
ţelor ei. 
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Rămăsei, dar, acolo, să îndeplinesc meseria de 
cocoş, adică să beau, să mănînc şi să fac dragoste, 
vîrtos, mereu şi neostoit, vreme de un an întreg. 
Iar după un an, fetişcana aduse pe lume un băiat. 
Şi-abia atunci, pentru întîia oară, auzii scîrţîitul 
porţii în ţîţîni, iar eu, în sufletul meu, scosei un 
adînc „Ya Allah !" de uşurare. 

Cînd se deschise poarta, văzui intrînd o sume-
denie de slujitori şi de hamali încărcaţi cu hrană 
proaspătă pentru anul următor : poveri întregi de 
dulciuri, de făină, de zahăr şi de altele ca acestea. 
Mă avîntai atunci către poartă, voind să ies cît 
mai repede în uliţă, şi la slobozie. Ci ea mă apucă 
de pulpana hainei şi-mi spuse : 

— Aziz, răule Aziz, aşteaptă măcar pînă diseară, 
la ceasul cînd ai venit la mine acum un an ! 

Eu, răbdător, mă întorsei să aştept; dar, de în-
dată ce veni seara, mă ridicai şi mă pregătii de 
ducă. Ea mă însoţi pînă în prag şi nu mă ' lăsă 
să plec decît după ce-i făcui jurămînt că mă voi 
întoarce la ea nainte ca poarta să se închidă iarăşi 
în zorii zilei. Şi trebuia să fac aşa, pentru că îi 
jurasem pe paloşul Profetului — pacea şi rugă-
ciunea fie cu el! — pe sfînta Carte şi pe Legile 
Despărţirii. 

Ieşii, dar, şi mă îndreptai degrabă către casa 
părintească, trecînd însă prin grădină, pe la iu-
bita pe care soţia mea o numea fata Dalilei-Vi-' 
cleana, unde văzui eu mirare că grădina era des-
chisă ca de obicei, iar lumina ardea între boschete. 

Îmi simţii atunci inima grea, ba chiar plină de 
"mînie. Şi-mi zisei în mine... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută douăzeci şi cincea noapte 

Ka urmă : 

Îmi simţii inima grea, ba chiar plină de minie. 
Şi-mi zisei în sinea mea : „Iată, a şi trecut un an 
de cînd lipsesc de aici şi, întorcîndu-mă pe neaş-
teptate, găsesc toate la fel ca-n trecut ! Eh, Aziz, 
mai înainte de a-ţi vedea mama, care de. bună 
seamă că te plînge ca pe un mort, trebuie să afli 
ce face iubita ta de-odinioară. Cine ştie ce se va 
fi petrecut de atunci !" Grăbii pasul şi, ajungînd la 
sala cu tavan boltit, deschisei uşa şi intrai. O 
găsii pe iubita mea stînd într-un jilţ, cu capul 
plecat pe genunchi şi sprijinindu-şi obrazul în 
palmă.. Avea chipul schimbat, ochii îi erau plini 
de lacrimi şi arăta nespus de tristă. Deodată, vă-
zîndu-mă dinaintea ei, tresări, încercă să se ridice, 
dar se prăbuşi îndărăt. Cînd izbuti, întru sfîrşit, 
să vorbească, îmi spuse cu glas înfiorat : 

— Slavă lui Allah că te-ai întors, Aziz ! 
Eu, faţă de bucuria ei neştiutoare de necredinţa 

mea, rămăsei încurcat şi plecai capul. Ci numai-
decât mă repezii către iubita mea, o îmbrăţişai şi-i 
spusei : 

— Cum de ai ghicit că mă-ntorc astă-scară ? 
Ea răspunse : 
— Pe Ailah, nu ştiam nimic despre venirea ta ! 

Dar de un an, în fiecare neapte te-aştept, şi pling 
singură, şi mă mistui. Iată cum m-am schimbat 
de veghere şi de nesomn. Aşa te-aştept din ziua 
cird ţi-am dat haina cea nouă de mătase şi mi-ai 
făgăduit că te vei întoarce. Ah, spune-mi. Aziz, 
ce te-a făcut să întîrzii atîta vreme departe de 
mine? 
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Atunci cu, principe Diadem, îi povestii cu nevi-
novăţie tot ceea ce mi se întîmplase, ca şi însură-
toarea mea cu fetişcana cea cu coapse frumoase, 
precum şi osîrdia mea de un an în meseria de 
cocoş. La urmă, adăugai : 

•— De altminteri, -trebuie.să te prevestesc că nu-
mai această noapte» o pot petrece» cu tine, întru-
eît, înainte1 de a se lumina de ziuă sînt dator să 
mă întorc la soţia mea, care m-a pus să jur pe 
cele trei lucruri sfinte. 
, Clml află că eram însurat, tînăra se făcu palidă 
şi rămase ca împietrită de mînie. întru sfîrşii, 
izbuti să strige : 

- - O, pui de căţea ! Cu mine ai petrecut în-
•tîia oară, şi-acum nici o noapte întreagă nu-mi 
dai ! Şi nici cu mama ta, la fel, nu stai. Socoti, 
pesemne, că şi eu aş avea răbdarea pe care a 
avut-o minunata Aziza -• Allah aibă-o intru mări-
mii a lui ! Şi crezi poate că şi eu am să aştept a 
pieri de durere din. pricina necredinţei tale ? A, 
ticăloşiile, acuma nimeni n-are să te mai scape 
din mîinile mele ! Şi nici nu mai am vreun temei 
să te cruţ, acuma cînd nu mai eşti bun de nimic, 
de vreme ce eşti însurat şi ai şi un copil. Căci 
mi-o mi-i silă de bărbaţi însuraţi şi nu mă desfăt 
cu de-alde ei. Pe Allah, nu-mi mai poţi sluji la 
nimic, nu mai însemnezi nimic pentru mine, dar 
nici nu vreau să te las alteia. Ai să vezi tu îndată ! 

După ce spuse acestea, cu mînie cumplită, In 
vreme ce mă sfredelea cu privirile, începui să pri-
cep întrucîtva ce are să urmeze. Căci deodată, 
înainte de-a avea răgaz să cumpănesc ceva, zece 
zdrahoane de fete, mai vajnice decît nişte arapi, 
se aruncară asupra mea, mă doborîră la pămînt 
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şi mă ţ inură aşa. Ea se ridică atunci, Luă un cu-
ţit oi şi-mi spuse : 

- O să te înjunghiem ca pe-un berbec putu-
ros. Aşa am să mă răzbun, şi-am s-o răzbun şi 
pe biata Aziza, care s-a prăpădii, de mîhnire din 
pricina ta. Fă-ţi mărturia de credinţă, Aziz ! 

Spunînd acestea, îşi puse un genunchi pe fruntea 
mea, în vreme ce roabele ei nu-mi îngăduiau nici 
să mai răsuflu. Nu mai aveam nici o îndoială că 
voi pieri, mai ales... 

Cînd povestea ajunse aici. Şoherezada văzu zorii mijind 
şt, sfioasă, tăcu. 

Ci hilr-a o sută douăzeci şi şasea noapte 

'Ka urmă i 

Nu mai aveam nici o îndoială că voi pieri, mai 
ales cînd văzui ceea ee începeau să facă roabele 
cu mine. In adevăr, două mi se aşezară pe burtă , 
două mă ţineau de picioare, iar altele două îmi le-
gară genunchii. Apoi iubita mea însăşi, ajutată de 
alte două roabe, începu să mă bată peste tălpi 
eu un băţ, pînă ce leşinai de durere. Pesemne că 
alunei a contenit să mă mai lovească, iar eu mi-am 
venit în simţire şi am strigat : 

— Mai bine să mor de o mie de ori, decît să mai 
îndur asemenea chinuri ! 

Ea, ca pentru a-mi face plăcere, luă iar cuţitul, 
îi ascuţi de pantof şi spuse roabelor : 

— întindeţi-i pielea gîtului. 
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Chiar în acea clipă, Allah îmi aduse în minte 
cuvintele din urmă ale Azizei şi strigai : 

Mai dulce-i moartea şi mai cu priinţu, 
Decît amara necredinţă l 

La aceste vorbe, ea scoase un ţipăt de spaimă 
şi strigă : 

- - Allah aibă milă de sufletul tău, o, Aziza ! 
L-ai izbăvit de o moarte fără de scăpare pe fiul 
unchiului tău ! 

După care mă privi şi-mi spuse : 
— Dar tu, care-ţi datorezi mîntuirea stihurilor 

Azizei, să nu te crezi plătit faţă de mine. Trebuie 
neapărat să mă răzbun, şi împotriva ta, şi împo-
triva dezmăţatei care te-a ţ inut departe de mine. 
Am să fac cel mai potrivit lucru pentru aceasta. 
Hei, roabelor ! strigă ea şi porunci : Princloţi-1 
straşnic, nu-1 lăsaţi să se mişte nicicum, şi lega-
ţi-i zdravăn picioarele ! 

Roabele împliniră numaidecît porunca. 
Atunci ea se duse şi puse pe foc o tigaie de 

aramă în care turnă untdelemn şi brînză fărâmi-
ţată ; aşteptă pînă ce brînza se topi în untdelemnul 
clocotitor şi se întoarse către mine, care eram tot 
întins pe jos, ţ inut de vajnicele roabe. Se apropie, 
se aplecă asupră-mi şi mă descheie la şalvari. La 
această atingere, fiori de spaimă şi ele ruşine mă 
cutremurară , şi pricepui ce are să se petreacă. Dez-
golindu-mi burta, îmi apucă ouăle şi mi le legă 
chiar la rădăcină cu o sfoară ceruită. Dădu apoi 
capetele sforii la două dintre roabe şi le porunci să 
tragă cu putere, iar ea, cu un brici de bărbier, îmi 
seceră, clintr-o scăpărare, bărbăţia. 

Socoate, principe Diadem, dacă durerea şi dez-
nădejdea nu m-au făcut să leşin. Tot ce ştiu după 
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aceea este că, atunci cînd mi-am venit în fire, 
pîntecele îmi era neted ca la o femeie, iar roabele 
îmi turnau peste rană untdelemnul fiert cu brînza 
moale, oprind scurgerea sîngelui. Tînăra îmi în-
tinse atunci un pahar de sorbet ca să-mi poto-
lească setea şi-mi spuse cu. silă : 

— Acuma întoarce-te ele unde ai venit. Nu mai 
eşti nimic pentru mine şi nu-mi mai poţi sluji 
la nimic, căci singurul lucru de care aveam tre-
buinţă mi l-am luat, şi dorinţa mi-i împlinită. 

Mă alungă apoi cu o lovitură de picior şi mă 
azvîrli din casă, strigîndu-mi : 

— Fii mulţumit că încă îţi mai poţi simţi capul 
pe umeri ! 

Mă furişai tîrîş-grăpiş, chinuindu-mă amarnic, 
pînă la casa soţiei mele, găsii poarta deschisă, in-
trai pe muteşte şi mă prăbuşii pe pernele din sala 
cea mare. Soţia alergă la mine numaidecît şi, 
văzîndu-mă galben la chip, mă cercetă cu băgare 
de seamă şi mă sili să-i povestesc întâmplarea şi 
să-i arăt cum fusesem betejit. Ci nu mai putui 
să îndur a mă vedea ce schilodit eram şi căzui 
iarăşi fără de simţire. 

Cînd mă trezii, zăceam întins în uliţă, lîngă uşa 
cea mare, căci soţia, văzînd că arăt ca o femeie, 
mă zvîrlise în drum. 

Atunci, în stare jalnică, mă îndreptai către casa 
părintească şi mă aruncai în braţele maică-mi, 
care de mult mă plîngea şi nu mai ştia pe unde 
pierisem. Ea mă întîmpină suspinînd şi, dacă băgă 
de seamă cît de galben şi de zaif eram... 

Cînd povestea ajunse aici, Şelierezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută douăzeci şi şaptea noapte 

i>,;i u r m ă •'. 

Maică-mea mă infîmpină suspinind şi, dacă băgă 
de scamă cit de galben şi de /aii" eram, se porni 
pe un plîns eu amar. Tar mie îmi veni în minte 
sarmaua şi duioasa Aziza, moartă de mîhniro, fără 
sa-mi fi spus o vorbă mai grea. Şi-atunci, pentru 
uvtîia dată, îmi păru rău după ea şi vărsai lacrimi 
de deznădejde şi de căinţă. Apoi, cînd mă mai 
potolii, mama îmi spuse eu lacrimi în ochi : 

Sărmane copil, nenorocirile şi-au făcut sălaş 
în casa noastră. Sînt datoare să-ţi spun cea mai 
rea dintre veşti : tatăl tău a murit. 

ACIind această ştire, suspinele îmi năpădiră în 
piept ; în cea dinţii clipă rămăsei înlemnit, pe urmă 
căzui la pămînt şi şezui aşa noaptea toată. 

Dimineaţa, mama mă sili să mă trezesc şi se 
aşeză lingă mine.Eu însă rămăsei ca ţintuit locu-
lui, privind în colţul unde avea obicei să stea 
Aziza, iar lacrimile-mi curgeau în tăcere p e obraji. 
Mama îmi grăi : 

Ah, fiule, iată, de zece zile am rămas singură, 
în casa aceasta părăsită de stăpînul e i ; de zece 
zile, tatăl tău s-a dus întru mila lui Allah. 

Ku răspunsei : 
— O, mamă, eu acum sînt cu gîndul numai ia 

sărmana Aziza şi nu-mi pot închina durerea toată 
decît amintirii ei. Ah ! biată Aziza, tu, cea pără-
sită cie mine, tu, singura care m-ai iubit cu ade-
vărat, iartă-! pe cel ce te-a chinuit, acum, cînd e 
pedepsit cu asupra de măsură, pentru greşelile 
şi pentru necredinţa lui ! 



Maică-mea, văzînd cît de mare şi de neprefă-
cută îmi era durerea, nu mai spuse nimic, ci îmi 
obloji tăcută rănile şi-mi aduse cele de trebuin ţă 
ea să mă vindec. După care urmă să se poarte faţă 
de mine cu nespusă duioşie şi, stînd de veghe lingă 
mine, îmi spunea : 

— A]lai) fie bineeuvîntal, copile, <:ă nu re-a 
lovit cea mai mare dintre nenorociri şi eă in ca 
te mai afli în viaţă ! 

Şi tot aşa se purtă maică-mea eu mine, pină
oe mă însănătoşii. Dar in sufletul şi în amintirile 
mele rămăsei mai departe bolnav. 

lntr-o zi, după ce mîncarăm, maică-mea ^e 
aşe/ă alături, de mine şi-mi spuse înduioşată : 

— Fiule, socol că a venit vremea să-ţi încre-
dinţez amintirea din urmă pe care mi-a lăsai-o 
pentru t ine sărmana Aziza. Nainte de-a muri, mi-a 
cerut să nu-ţi dau acest lucru decît. atunci cine! 
voi fi văzut la tine semnele de neprefăcută jale 
şi eînd mă voi fi încredinţat că te-ai lepădat, pe 
totdeauna de smintelile ce te bîntuiau. 

Deschise un cufăr şi scoase do-acoio o legătu-
rică. O desfăcu şi-mi întinse stofa de zarafii- cea 
împodobită cu cea de a doua gazelă şi pe care, 
principe Diadem, o ai dinaintea ochilor. Poţi ceti, 
măria-ta, stihurile însăilate pe marginea ei : 

Cu-amarnic dor de tine eu inima-mi umplui. 
Ci tu, cu nepăsare, mă frîngi şi mă striveşti. 
Veghindu-te, de tine mi-s ochii nesătui, 
Dar tu, dormind,, prin vise spre alte zări 

porneşti: 

Ah, inima-mi încearcă urechii tale. reci 
Să-i readucă-aminte ce chinuri mă înving. 
Ci tu, pe căi străine de dragostea mea, pleci, 
Cînd sufletu-mi şi ochii de dorul tău se sting. 
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Vă rog, surori, pe slava şi mila celui sfînt! 
Cînd n-oi ma fi, să-mi scrieţi pe piatra de 

mormînt: 
„O, călător pe drumul cerescului Părinte, 
Opreşte-te o clipă tăcut şi ia aminte : 
Aci sub lut, în tihna acestei cripte sfinte, 
Se odihneşte-o roabă a dragostei, cuminte la 

Atunci, stăpîne drag, la citirea acestor stihuri, 
vărsai şiroaie de lacrimi şi-mi sfîşiai obrajii de 
durere. Despăturind apoi întreg zarafirul, căzu din 
el.o foaie pe care erau următoarele şiruri, scrise 
de Aziza cu mîna ei... 

Cînd povestea ajunse aiei, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută douăzeci şi opta noapte 

Ea urmă ! 

Despăturind apoi întreg zarafirul, căzu din el 
o foaie pe care erau următoarele şiruri, scrise de 
Aziza cu mîna ei : 

„Multiubitul meu văr, află că mi-ai fost mai 
drag şi mai scump decît însuşi sîngele meu şi 
decît viaţa mea. Eu şi după ce voi muri am să mu 
rog lui Allah pentru a te ajuta să izbîndeşti în 
toate pe deplin şi să ţi se îniplinească toate cîte 
le vei dori. Ştiu că te aşteaptă multe necazuri de 
la fata Dalilei-Vicleana ! Slujească-ţi de învăţă-
tură şi înlesnească-ţi a lepăda din sufletul tău 
patima după femeile ticăloase şi a te desface din 
legăturile cu ele ! Binecuvîntat fie Allah că m-a 
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luat la sine şi nu m-a silit să fiu martoră la pă-
timirile tale. 

Păstrează, mă rog ţie, în numele lui Allah, 
amintirea aceasta clin urmă de la mine, zamfirul 
împodobit cu gazela, pe care ţi-l las. El îmi ţinea 
tovărăşie în lipsa ta şi-mi fusese trimis de fiica 
unui rege, de Sett-Donia, domniţa Insulelor Cam-
forului şi ale Cristalului. 

Cînd vei fi potopit de necazuri, mergi de-o 
caută pe domniţa Donia, în regatul tatălui ei din 
Insulele Camforului şi Cristalului. Dar, o, Aziz, 
să ştii că frumuseţea şi farmecele fără de seamăn 
ale domniţei nu-ţi sînt hărăzite ţie. Să nu te 
aprinzi, dar, de dragoste, pentru că ea nu va face 
decît să te izbăvească din chinuri şi să pună ca-
păt amărăciunilor sufletului tău. 

Uasalam, o, Aziz !" 

Cetind scrisoarea Azizei, o, principe Diadem, mă 
cuprinse o mîhnire şi o duioşie şi mai mare, şi 
plînsei cu amar, iar maică-mea plînse şi ea lao-
laltă cu mine, pînă la căderea nopţii. Şi aşa ră-
măsei, în starea aceasta de jale, vreme de un 
an, fără a mă putea lecui de alen. 

Şi-abia atunci începui să mă gîndesc a porni 
în căutarea domniţei Donia din insulele Camfo-
rului şi ale Cristalului. Iar maică-mea mă în-
demna şi ea mereu să plec, spunîndu-mi : 

— Călătoria, copile, are să te însenineze şi să-ţi 
spulbere mîhnirile. Iată, tocmai s-a nimerit în 
oraşul nostru o caravană de negustori gata de 
plecare. Alătură-te ei, cumpără ceva mărfuri 
de-aici şi du-te. Peste trei ani, te vei întoarce cu 
aceeaşi caravană. Şi estimp vei fi uitat şi tu de 
jalea ce-ţi apasă sufletul ; iar eu voi fi fericită 
văzîndu-te iarăşi cu inima plină de voioşie. 
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Făcui, dar, cum mă îndemna maieă-mea şi, 
cumpărînd cîteva mărfuri ele preţ, mă alăturai 
chervanalei şi călătorii pretutindeni cu ea, dar 
fără a avea curaj a-mi întinde mărfurile, aseme-
nea tovarăşilor mei, ei în fiece zi mă aşezam de-u 
parte, luam zarafirul amintitor de Aziza, ii aş-
terneam dinaintea mea, îl priveam îndelung' şi 
pli'ngeam. Aşa am dus-o, pînă ce, după un an de 
drumărie, ani ajuns la hotarele; regatului peste 
care stăpînea tatăl domniţei Donia, în Cele Şapte 
Insule ale Camforului şi ale Cristalului. 

Regele acelor pămînturi, principe Diadem, se 
numeşte Şahraman. El este într-adevăr tatăl 
domniţei Sett-Donia, cea care ştie să coase aşa de 
măiestrit gazele pe zarafirele ee le trimite prie-
tenelor ei. 

FA.I însă, ajungînd în acel regat, gîndeam : „O, 
Aziz, sărmane beteag, la ce-ţi mai pot sluji 
de-acum nainte domniţele fecioare şi fetişcanele 
pămîntului, o. Aziz cel cu vintre netede ca de 
'femeie !" 

(."î'tid povestea ajunse aici, Şeherezada văzu /orii mijind 
şi nu mai spuse o vorbă peste cele îngăduite. 

Ci tntr-a o sută douăzeci şi noua noapte 

KÎI urmă • 

„La ce-ţi mai pot sluji de-acum nainte domni-
ţele fecioare şi fetişcanele pămîntului, o, Aziz cel 
cu vintre netede ca de femeie !" 

Dar, amintindu-mi cele scrise de Aziza, mă ho-
tărî! să cercetez şi să aflu cum aş putea răzbate 
s-o văd. pe fiica regelui. Strădaniile mele toate 
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râmîneau insă zadarnice şi nimeni nu-mi da nici 
o lămurire de folos. începusem să pierd orice nă-
dejde, cînd, într-o zi, cum mă plimbam prin gră-
dinile din jurul oraşului şi tocmai ieşeam din una 
ca să intru în alta, iată că, privind verdeaţa po-
milor şi încercînd să-mi mai uit astfel grijile, mă 
trezii la poarta unei grădini cu arbori atîta de 
încîntători că numai privindu-i şi s-ar fi simţit, 
odihnit chiar şi sufletul cel mai îndurerat. Acolo, 
pe banca de la intrare, sta paznicul grădinii, un 
bătrîn şi preacinstit şeic, dintre cei ce poartă în-
tipărită pe chip binecuvîntarea lui Allah. înain-
tai către el şi, după temenelile cuvenite, îi spusei : 

— O, şeicule, a cui este grădina aceasta ? 
Bl îmi răspunse : 
— A fiicei regelui, Sett-Donia. Poţi chiar, ti-

nere, să intri ca să te răcoreşti oleacă şi să te 
bucuri ele mireasma fiorilor şi a ierburilor. 

li spusei : 
— Nici nu am cum să-ţi mulţumesc, bătrîne. Ci 

n.-ai putea să-mi îngădui, şeicule, să aştept as-
cuns pe după vreun boschet sosirea fiicei regelui, 
ca să-mi bucur şi eu ochii măcar cu o privire 
strecurată pe sub pleoape ? 

El se împotrivi : 
- Pe Allah, asta nu se poate ! 

Suspinai din adîncul sufletului, iar el mă privi 
cu duioşie. Mă luă pe urmă de mînă şi mă duse 
in grădină. 

Mergeam aşa, unul lingă altul, ţinîndu-ne de 
mînă, prin locuri fermecătoare, adumbrite de 
frunze reavăne. Bătrîn ui culese cîteva fructe, cele 
mai coapte şi mai plăcute, şi mi le dărui 
(Spunîndu-mi : 

— Răcoreşte-te ! Numai domniţa Donia le cu-
noaşte gustuL 
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. Apoi îmi grăi : 
— Stai aici. Mă întorc îndată. 
Mă lăsă singur o clipită şi se întoarse iar cu 

o bucată de carne de miel friptă, poftindu-mă să 
mănînc cu el. Tăia pentru mine bucăţile cele mai 
fragede şi mi le întindea cu mulţumire vădită. Mă 
simţeam stânjenit de atîta bunătate şi nu mă pri-
cepeam cum să-i mulţumesc. 

Pe cînd stăm acolo mîncînd şi tăifăsuind prie-
teneşte, auzirăm deschizîndu-se poarta grădinii, 
cu un clinchet. Atunci paznicul-şeic îmi spuse re-
pede : 

— Iute ! scoală-te şi ascuride-te în boschetul de 
colo ! Să nu faci o mişcare ! 

Mă grăbii să-1 ascult, şi-abia intrasem în ascun-
ziş că şi văzui ivindu-se în poarta grădinii capul 
unui arap hadîmb care întrebă cu glas tare : 

— Şeice-paznic, este cineva pe aici ? Vine dom-
niţa Donia ! 

El răspunse : 
•—• O, slujitor al palatului, nu am pe nimeni în 

grădină. 
Şi alergă degrabă să deschidă în laturi poarta. 
Atunci, stăpîne, văzui intrînd pe poartă pe dom-

niţa Donia, de-mi părea că însăşi luna se pogo-
rîse pe pămînt. Era atîta de frumoasă, că rămă-
sei ţintuit locului, năuc, neclintit ca un mort. O 
urmam cu privirea, neînstare nici să mai răsuflu. 
Am stat aşa, înlemnit, cît s-a plimbat domniţa, 
întocmai ca însetatul din pustie care cade sleit 
de puteri pe malul lacului, fără să se poată tîrî 
pînă la apa răcoroasă. 

înţelesei atunci, stăpîne, că nici domniţa Donia, 
nici oricare altă femeie n-aveau a se mai teme 
de nimic naintea fătălăului ce acuma eram. 
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Aşteptai pînă ce Sett-Donia plecă, îmi luai ră-
mas bun de la şeicul-paznic şi grăbii să mă în-
torc iarăşi la negustorii din caravană, spunîn-
du-mi : „O, Aziz, ce-ai ajuns tu, Aziz ? O vintre 
despodobită care nu mai poate .bucura pe nici o 
îndrăgostită ! Hai, întoarce-te lîngă necăjita ta 
mamă şi mori liniştit în casa rămasă fără de 
stăpîn ! Căci de-acum înainte, pentru tine nici un 
rost nu mai are viaţa." 

Şi, cu toată truda pe care o irosisem ca să 
ajung în acel regat, atît de amară mi-era deznă-
dejdea, încît n-am voit a da ascultare sfaturilor 
Azizei, ce mă încredinţase că domniţa Donia avea 
să-mi fie izvor de alean. 

Plecai, dară, cu caravana, ca să mă întorc în 
ţara mea. Şi astfel am ajuns pe aceste pămîn-
turi peste care domneşte regele Soliman, tatăl 
măriei-tale, principe Diadem. Aceasta este istoria 
vieţii mele. 

După ce prinţul Diadem auzi ce pătimiseră 
Aziz şi... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu, sfioasă. 

Ci într-a o sută treizecea noapte 

Ea urmă : 

Aşadar, o, preafericitule rege, vizirul Dandan, is-
torisind regelui Daul-Macan aceste întîmplări, în 
vremea împresurării Constantiniei, urmă a po-
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vesti mai departe isprăvile în care tînărul Aziz 
nu încetează a rămîne amestecat de aproape In 
toate cîte avem a le mai auzi. 

Povestea domniţei Donia şi a prinţului Diadem 

După ce prinţul Diadem auzi ce pătimiseră 
Aziz şi Aziza, şi află cît de vrednică a fi dorită 
era, cîte însuşiri frumoase şi cîtă isteţio avea dom-
niţa Donia, cea învăluită în atîtea taine, fu cuprins 
de o patimă năprasnică ce-i frămînta inima şi-1 
hotărî să facă orice spre a răzbate pînă la ea. 

Luă, dar, cu el pe tînărul Aziz, de care nu mai 
voia să se despartă, încalecă pe cal şi făcu degrabă 
cale întoarsă către cetatea tatălui său, regele 
Soliman-Şah, stăpînul Oraşului Verde şi al mun-
ţilor Ispahanului. 

Cea dintîi grijă a lui fu să dea în folosinţa prie-
tenului său Aziz o casă frumoasă în care să nu-i 
lipsească nimic. După ce se încredinţa că Aziz are 
tot ce-i trebuie, se întoarse la palatul împărătesc 
şi se încuie în cămările lui, nevoind să vadă pe 
nimeni şi plîngînd cu amar. învăţase acum şi el 
că lucrurile pe care le auzim ne înduioşează tot; 
atît ca şi cele pe care le vedem ori le trăim noi 
înşine, 

Cînd regele Soliman, tatăl său, îl văzu atît de 
schimbat la faţă, înţelese că Diadem avea sufletul 
plin de supărare şi de griji. îl întrebă, dar : 

— Ce ai tu, copile al meu, de te-ai schimbat 
aşa la faţă şi eşti atîta de mîhnit ? 

Atunci prinţul Diadem îi mărturisi că e îndră-
gostit de Sett-Donia, cu tot sufletul lui, măcar că 
n-o văzuse niciodată, ci auzindu-1 numai pe Aziz 
povestind despre mersul gingaş, despre ochii şi 
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despre măiestria desăvîrşită cu care ea ştia să 
coase flori şi animale. 

Regele Soliman-Şah, după ce îl ascultă, rămase 
în culmea nedumeririi şi spuse feciorului său : 

— Copilul meu, Insulele Camforului şi ale 
Cristalului sînt tare departe de ţara noastră şi, 
oricît ar fi de minunată domniţa Donia, nu ducem 
lipsă nici aici, în cetatea noastră şi-n palatul ma-
mei tale, de fete nespus de gingaşe ori de roabe 
frumoase, aduse de pe-ntreg pămîntul. Du-te, 
dară, fiul meu, la iatacurile femeilor şi alege-ţi-le 
pe toate cîte ţi-or plăcea, dintre cele cinci sute de 
roabe frumoase ca luna. Iar de nu-ţi va plăcea 
nici una dintre ele, am să-ţi aduc ca soţie pe cea 
mai frumoasă fată de crai din ţările megieşe. Şi-ţi 
făgăduiesc că are să fie mai frumoasă şi mai 
măiastră chiar şi decît Sett-Donia ! 

El răspunse: 
— Tată, nu doresc să am ca soţie decît pe 

domniţa cea care ştie să coase nespus de frumos 
gazele pe zarafire. Ea şi numai ea îmi trebuie, alt-
mintrelea mă duc din ţara asta, las şi prieteni şi 
casă, şi-mi pun capăt zilelor din pricina ei. 

Tatăl său văzu că era primejdios să i se împotri-
vească şi-i spuse : 

— Atunci, fiule, ai oleacă de răbdare şi dă-mi 
răgaz să mîn o solie la regele Insulelor Camforu-
lui şi ale Cristalului, ca să-i cer după cuviinţă şi 
după datini, cum am făcut şi eu cînd m-am însurat 
cu mama ta, să-ţi dea în căsătorie pe fiica lui. Şi 
de n-are să vrea, voi zgudui temeliile pămîntului 
de sub el şi prăvălesc în ţăndări peste capul lui 
întregu-i regat, după ce i-oi pustii pământurile 
cu un sodom de oaste atît de mare, că desfăşurîn-
du-se va atinge Insulele Camforului cu fruntea ei, 
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în vreme ce rândurile din urmă încă s-ar mai 
afla îndărătul munţilor Ispahanului, la hotarele 
împărăţiei mele ! 

După ce grăi astfel, regele porunci să vie la el 
prietenul prinţului Diadem, tînărul neguţător 
Azil, şi-1 întrebă : 

— Cunoşti drumul la Insulele Camforului şi ale 
Cristalului ? 

El răspunse : 
i —• îl cunosc. 
; Regele zise : 

— Aş dori să însoţeşti acolo pe marele vizir pe 
care-1 voi trimite la regele acelor pământuri. 

Aziz răspunse : 
,. — Ascult şi mă supun, o, rege fără de asemuire ! 

Regele Soliman-Şah chemă apoi pe marele vi-
zir şi-i porunci : 

— Orînduieşte tu treburile fiului meu, aşa cum 
vei socoti cel mai potrivit. Ci să ştii că va trebui 
să mergi la Insulele Camforului şi ale Cristalului, 
ca să ceri de soţie pentru Diadem pe fiica regelui. 

Vizirul răspunse că ascultă şi că se supune, pe 
cînd prinţul Diadem, zbuciumat, se închise în că-
mările lui,-rostind stihuri despre necazurile dra-
gostei : 

Ah, întrebaţi, clar, noaptea ! să vă spună 
Ea chinul meu şi-ăl sufletului dor, , 
Şi elegia murmurînd pe strună 
Tristeţea care plînge-ncetisor, 

'Ah, întrebaţi, dar, noaptea ! vă va spune 
Că sînt păstoru-ai cărui ochi, cu greu, 
Vor sa dezlege stelele nebune, 
Cînd pe obrajii-i lacrimi curg mereu. 
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Sînt singur pe pămînt, deşi-i fierbinte, 
Ah, inima-mi, şi plină de dorinţi l 
Ca o femeie-s, ce nu poate prinde 
Lumina unei rodnice semijiţi. 

Şi stete cufundat în gînduri noaptea toată, ne-
voind nici să mănînce, nici să doarmă. 

A doua zi, disdedimineaţă, tatăl său veni să-1 
vadă şi-1 găsi şi mai ofilit decît în ajun, şi mai 
schimbat la înfăţişare. Atunci, ca să-1 aline şi să-i 
liniştească sufletul, grăbi pregătirile de plecare 
ale lui Aziz şi ale vizirului, şi nu uită să-i încarce 
cu daruri bogate pentru regele Insulelor Camforu-
lui şi ale Cristalului. 

Şi merseră ei, merseră, zile şi nopţi în şir, pînă 
ce ajunseră în faţa Insulelor Camforului şi ale 
Cristalului. Acolo aşezară corturile pe malul unei 
ape, iar vizirul trimise un olăcar să vestească re-
gelui sosirea lor. Nici nu pornise să dea ziua în 
scăpat, că şi văzură venindu-le în întîmpinare 
sfetnicii cei mari şi emirii regelui, care, numai-
decît, după temenelile şi urările de bună sosire, 
îi însoţiră pînă la palatul regesc. 

Acolo, Aziz şi vizirul intrară în palat, se înfă-
ţişară şi sărutară pămîntul dinaintea regelui, 
căruia-i înmînară darurile din partea stăpînului 
lor, Soliman-Şah. Regele le mulţămi şi grăi : 

— Le primesc cu inimă de prieten, şi-mi sînt 
scumpe ca ochii din cap ! 

Şi îndată, Aziz şi vizirul, după datină, se retra-
seră şi rămaseră cinci zile în palat, ca să se odih-
nească de truda drumului. 

In dimineaţa celei de a cincea zile, vizirul îşi 
puse mantia cea de sărbătoare şi merse, împreună 
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cu Azi/,, să se înfăţişeze dinaintea scaunului cră-
iesc. Mărturisi regelui dorinţa stăpînuiui său şi 
tăcu apoi cuviincios, aşteptînd răspunsul. 

Auzind vorbele vizirului, regele căzu deodată pe 
gînduri, plecă fruntea şi, încurcat şi mohorîl, 
stete aşa o vreme, neştiind cum să dea răspuns 
trimisului puternicului rege al Oraşului Verde şi 
al munţilor Ispahanului. Căci ştia, de alte daţi, ce 
silă îi era fiicei sale de ghidul căsniciei şi cu ce 
mînie are să întâmpine cererea regelui, aşa cum 
făcuse de-atîtea ori cu alte cereri asemănătoare 
ale altor crai de prin ţâri megieşe ori mai de 
departe, 

într-un tîrziu, regele, ridicîndu-şi. fruntea, făcui 
semn căpeteniei eunucilor să se apropie şi porunci : 

— Mergi numaidecît la stăpîna ta, Sett-Donia, 
du-i închinarea vizirului şi darurile ce ni le aduce, 
şi spune-i vorbă cu vorbă tot ce ai auzit din 
gura lui. 

Eunucul sărută pămîntul dinaintea regelui şi 
pieri. 

Peste un ceas, se întoarse cu nasul alungit 
pînă-n podele, şi spuse regelui : 

— O, rege fără de seamăn al tuturor vremurilor, 
am mers în faţa stăpînei mele Sett-Donia, dar, de 
îndată ce i-am arătat cererea măritului vizir, ochii 
ei s-au aprins de mînie, s-a lidicat în picioare, 
a apucat un buzdugan şi s-a năpustit la mine 
să-mi crape capul. Eu am dat să fug cît am putut 
mai repede, dar ea m-a urmărit din uşă în uşă, 
strîgîndu-mi : 

— Dacă tata, împotriva voii mele, vrea să mă 
mărite, afle că soţul meu nu va avea vreme nici 
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să-mi vadă chipul, căci am să-1 ucid cu nuna mea 
şi pe urmă am să-mi iau şi eu viaţa ! 

Auzind spusele căpeteniei, eunucilor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherczada văzu zorii mijind 
•>iv sfioasă cum era, nu voi nicicum să lungească in aee:> 
noapte istoria. 

Ci într-a o sută treizeci şi unu noapte 

F.a urmă i 

Aşadar, o, preafericitule rege, auzind spusele 
căpeteniei eunucilor, regele, tatăl Sett-Doniei, 
grăi către vizir şi către Aziz : 

— Auzit-aţi şi voi cu urechile voastre. Duceţi, 
dară, regelui Soliman-Şah închinăciunea şi supu-
nerea noastră, şi arătaţi-i ce ură poartă fiica mea 
împotriva căsătoriei. Facă Allah să ajungeţi cu 
bine în ţara voastră ! 

Vizirul şi Aziz, văzînd că solia lor a rămas fără 
de izbîndă, zoriră a se întoarce în O ras ui-Verde şi 
să arate regelui Soliman-Şah ceea ce ii s~a 
răspuns. 

Aflînd vestea, regele, cuprins de mînie năpras-
nică, vroi să dea numaidecît poruncă emirilor şi 
căpeteniilor de oaste să adune neîntîrziat ostile 
si să năvălească peste insulele Camforului şi ale 
Cristalului, 

Vizirul- însă ceru îngăduinţă a grăi şi,spuse • 
— Măria~ta, nu e eu drept să faci aşa, căci vina 

nu-i a tatălui, ei a fiicei lui, şi piedica nu vine 
decît de Ia ea, Iar tatăl ei e tot aşa de mîhnit ca 
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şi noi. Eu ţi-am împărtăşit ce vorbe grele a spus 
ea căpeteniei hadîmbilor ! 

Cînd îl auzi pe vizir vorbind astfel, regele 
Soliman-Şah îi dete dreptate şi se temu de răz-
bunarea prinţesei împotriva fiului său. îşi spuse 
atunci în sine : „De-aş năvăli peste ţara lor şi aş 
lua-o în robie pe fată, tot n-ar folosi la nimic, pen-
tru că ea a jurat să se omoare !" 

Porunci să vie prinţul Diadem şi, mîhnit dinainte 
de necazul pe care avea să i-1 pricinuiască, îi dez-
vălui adevărul. Ci prinţul Diadem, departe de a fi 
deznădăjduit, grăi hotărît către tatăl său : 

•— O, tată, nu socoti că am să las lucrurile aşa! 
Jur înaintea lui Allah că ori Sett-Donia va fi 
soţia mea, ori eu nu mai sînt Diadem, fiul tău ! 
Cu preţul vieţii, voi răzbate pînă la ca ! 

Regele întrebă : 
— Cum ai să faci ? 
El răspunse : 
-— Voi merge ca negustor. Şi ce-o mai fi, oi 

vedea ! 
"Regele adăugă : 
— Atunci, ia cu tine pe vizir şi pe Aziz. 
Şi cumpără numaidecît mărfuri de o sută de di-

nari, le dărui lui Diadem şi, pe deasupra, îi dete 
şi toate comorile pe care le mai avea prin cuferele 
lui, precum şi o sută de mii de dinari de aur, şi cai, 
şi cămile, şi catîri, şi corturi bogate, căptuşite cu 
mătase de toate culorile. 

Atunci Diadem sărută mîinile tatălui său, îşi 
puse hainele de drum şi merse la maică-sa să-i 
sărute şi ei mîinile. Iar maică-sa îi dete şi ea o 
sută de mii de dinari, şi plînse, şi chemă bine-
cuvîntarea lui Allah asupra lui, şi se rugă pentru 
dobîndirea dorului său şi pentru întoarcerea cu 
bine printre ai lui — pe cînd cele cinci sute de fe-
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mei din palat plîngeau în hohote, înconjurînd-o 
pe mama lui Diadem şi privindu-1 pe prinţ sfioase, 
tăcute şi pline de dor. Ci Diadem ieşi îndată din 
iatacul mamei sale şi, luînd cu el pe Aziz şi pe bă-
trînul vizir, dete porunca de plecare. Şi, cum Aziz 
plîngea, îl întrebă : 

— De ce plîngi, frate Aziz ? 
Acela răspunse : 
— Stăpîne al meu, Diadem, inima mea îmi 

spune că nu mă mai pot despărţi de tine ; dar s-a 
scurs atîta amar de vreme de cînd am părăsit-o 
pe sărmana-mi mamă ! Şi-acum, cînd caravana va 
ajunge în ţara mea, ce va face, sărmana de ea, 
cînd n-are să mă vadă printre negustori ? 

Diadem răspunse : 
— Nu te tulbura, Aziz ! Te vei întoarce în ţara 

ta de îndată ce Allah va voi a ne înlesni să izbîn-
dim întru cele ce năzuim. 

Şi porniră la drum. 
Şi merseră fără de popas, în tovărăşia înţeleptu-

lui vizir care, ca să-i desfăteze şi ca să aline dorul 
lui Diadem, le povestea tot istorii de cele fără de 
pereche. Iar Aziz, la rîndu-i, spunea şi el lui Dia-
dem poeme minunate şi ticluia stihuri pline de 
farmec despre chinurile iubirii şi despre cei în-
drăgostiţi. 

După o lună de mers, ajunseră la cetatea 
Insulelor Camforului şi ale Cristalului. Iar cînd 
intrară în sukul cel mare al negustorilor, Diadem 
simţi că i se şi uşurase povara grijilor şi că inima 
începuse să-i bată sprinten şi înviorat. După 
îndemnul lui Aziz, descălecară la hanul cel mare, 
închinară numai pentru ei toate prăvăliile de jos 
şi toate odăile de sus, pînă cînd vizirul avea să 
găsească vreo casă în oraş. Orînduiră mărfurile 
în magazii şi, după ce se hodiniră la han vreme 
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de patru zile, se duseră să cunoască pe ceilalţi ne-
gustori, clin sukul de mătăsuri. 

Pe drum, vizirul spuse lui Diadem şi iui Azi/ : 
- Soeot că, înainte de toate, avem de făcut un 

lucru fără de care n-am izbuti ni ci cin d să izbîndim. 
Ei răspunseră : 

Stăm gata a te asculta, căci bătrînii sînt rod-
nici în gînduri bune, mai cu seamă eînd au trecut 
prin cîte ai treci ut tu. 

El grăi : 
•••- Girului meu este a şa : în loc de li lăsa 

mărfurile noastre închise ia han, unde cumpără-
torii nu au cum a le vedea, mai bine-i să deschi-
dem, pentru tine. prinţule Diadem, ca pentru un 
neguţător ce te afli, o prăvălie mare chiar în su-
kul de mătăsuri. Tu vei rămîne la intrarea în pră-
vălie ca să vinzi şi ca să arăţi marfa, pe cinci. Aziz 
îţi va aduce stofele din fundul prăvăliei şi le va 
desfăşura. Şi-astfel, tu fiind fără pereche de fru-
mos, şi nici Aziz nefiind mai puţin, în scurtă 
vreme prăvălia noastră va fi cea mai cercetată de 
muşterii, din toată piaţa. 

Diadem răspunse : 
- Gîndul tău e straşnic ! 

Şi, îmbrăcat cum era in frumoasa-i haină de 
negustor bogat, intră în sukul cel mare de mă tă-
suri, urmat de Aziz, de vizir şi de toţi slujitorii lui. 

Cînd negustorii din piaţă îl văzură pe Diadem 
trecînd rămaseră năuci de frumuseţea lui şi nici 
nu se mai gîndiră la muşteriii lor. Cei ce tocmai 
tăiau stofele rămaseră cu foarfecele în sus î Iar 
cei care cumpărau nu mai aveau grija la ce cum-
părau ! Şi se întrebau cu toţii de-a valma : „Au 
nu cumva, portarul Raduan, cheiarul grădinilor 
ralului, a uitat porţile deschise, de-a coborît pe 
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pămint acest flăcău din ceruri ?" Iar alţii, la tre-
cerea lui, strigau : „Ya Allah S mîndri mai sînt 
îngerii !" 

Ajungînd în mijlocul sukului, întrebară unde se 
află şeicul cel mare al neguţătorilor şi se îndrep-
tară către prăvălia pe care toţi se repeziră să le-n 
arate. Cînd ajunseră acolo, cei ce se găseau de faţă 
se ridicară în picioare în cinstea lor, gîndind : 
„Butrînul acesta preacinstit trebuie să fie tatăl 
eelor doi flăcăi atita de frumoşi". Iar vizirul, după 
temeneliie cuvenite, îi întrebă : 

O, neguţătorilor, care dintre voi este marele 
şeic al sukului ? 

Ei răspunseră : 
— Acesta-i. 
Vizirul privi către negustorul arătat, şi văzu că 

ora un hătrîn înalt, cu barba albă şi cu faţa surâ-
zătoare, care sări numaidecât să-i întîmpine şi 
să-i poftească în prăvălia lui, urîndu-le din inimă 
bună venire. îi îmbie să se aşeze pe covoare lîngă 
el şi le spuse : 

— Stau gata să vă slujesc întru orice veţi dori ! 
Atunci vizirul grăi : 
— O, mult preaîndatoritoruie şeic, iată că de 

ani de zile călătoresc cu aceşti doi băieţi ai mei 
prin cetăţi şi ţinuturi, ca să le arăt tot felul de 
popoare, spre a le plini învăţătura, a-i deprinde 
a vinde, a cumpăra şi a-şi scoate cîştigul din 
cunoaşterea obiceiurilor şi a datinelor tuturor 
neamurilor. întru asemenea rosturi, am vrea să 
ne aşezăm aici o bucată de vreme, aşa ca flăcăii 
mei să-şi bucure privirile cu toate frumuseţile 
acestei cetăţi şi să deprindă de Ia locuitorii de aici 
gingăşia în purtare şi bunăcuviinţa. Te-am ruga, 
dară, să ne ajuţi a închiria o prăvălie largă şi bine' 
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aşezată, pentru a ne întinde acolo mărfurile aduse 
din ţara nostră cea îndepărtată . 

La aceste vorbe, starostele pieţii răspunse : 
— Hotărît ! Mi-e bucurie să vă slujesc — pe 

capul şi pe ochii mei ! 
Şi se întoarse către tineri, ca să-i privească mai 

bine. Ci, de la întîia ochire, se tulbură fără de mar-
gini, atîta îl minună frumuseţea lor. Căci şeicul 
pieţii aceleia nu se sfia să se îndrăgostească pînă 
la nebunie de ochii frumoşi ai tuturor flăcăilor, 
iar patima lui cea mai mare înclina mai cu seamă 
către băieţi decît către fetele cele tinere, şi cel 
mai mult îi plăcea gustul acriu al ţîneilor. 
Gîndi, dar, în sineşi : „Slavă şi închinare celui 
care i-a izvodit şi i-a închipuit şi, dintr-o pulbere 
fără de suflare, a întocmit asemenea frumuseţi !" 

Şi se ridică să-i slujească, aşa cum nici un rob 
nu s-ar fi priceput mai bine să-1 slujească pe stă-
pînul său, şi se mărturisi cu totul la poruncile lor. 
Se grăbi să-i ducă pe tustrei şi să le arate prăvă-
liile libere, şi le alese el însuşi una, chiar în mi j -
locul sukului. Era prăvălia cea mai frumoasă, cea 
mai luminoasă, cea mai largă şi cea mai bine 
aşezată dintre toate, clădită cu gust ales, împodo-
bită cu galantare din lemn frumos jilţuit şi cu tot 
felul de rafturi de fildeş, de abanos şi de cristal, 
puse unele peste altele. Uliţa din faţa ei era bine 
mă turată şi stropită, iar la vreme de noapte paz-
nicul sukului stătea de obicei chiar acolo, dinaintea 
uşii. Şeicul, odată învoiţi în ce priveşte preţul, 
înmînă vizirului cheile şi-i spuse : 

— Allah facă din ea o prăvălie aducătoare de 
spor şi de binecuvîntare, în mîinile fiilor tăi, sub 
semnele bune ale acestei luminoase zile ! 

După care vizirul porunci să se aducă şi să se 
orînduiască în prăvălie mărfurile de preţ, sto-
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fele cele frumoase, atlazurile şi toate comorile de 
nestemate ce fuseseră scoase din dulapurile re-
gelui Soliman-Şah. Iar cînd toată treaba se sfîrşi, 
îi duse pe cei doi tineri să facă o baie bună, la 
hamamul aflat la cîţiva paşi, lîngă poarta cea mare 
a sukului, hamam vestit pentru curăţenia şi pen-
tru marmura lui strălucitoare, unde se ajunge 
urcînd cinci trepte pe care se aflau aşezaţi pa-
pucii de lemn, pereehi-perechi. 

Cei doi prieteni, isprăvind repede baia, nu-1 mai 
aşteptară şi pe vizir să sfîrşească, de grăbiţi ce 
erau să-şi ia locul în prăvălie. Porniră, dar, ve-
seli, şi cel dintîi ins pe care-1 văzură fu bătrînul 
şeic al sukului care aştepta zbuciumat pe trepte 
ieşirea lor de la hamam. Cum baia dase încă şi 
mai multă strălucire şi frăgezime frumuseţii şi 
chipului lor, bătrînul... 

• 
Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 

şi, sfioasă, tăcu. 

Ci ititr-a o sută treizeci şi doua noapte 

Ea urmă 5 

Cum baia dase încă şi mai multă strălucire şi 
frăgezime frumuseţii şi chipului lor, bătrînul îi 
asemui, în sinea lui, cu doi pui de căprioară zvelţi 
şi neastîmpăraţi. Văzu cît de trandafirii li se fă-
cuseră obrajii, cît de adinei erau ochii lor negri, 
cît de luminoasă le era faţa. Erau frumoşi ca două

341 



ramuri împodobite de sclipirile roadelor lor, sau 
ca două luni pline şi albe. Şi-i veniră în minte 
stihurile poetului : 

Cînd, doar dc-i ating mîna în treacăt, simt 
deodată 

Fiinţa meu uimită cum gcme-nfiorată, 
Iar simţurile-mi toate îşi pierd senina pace, 
Doar la această scurtă atingere — ce-uş face 
De i-aş vedea-ntreg trupul în care se îmbină 
Mari limpezimi de ape cu aur de lumină ? 

Ieşi, dar, în întîmpinarea lor şi le spuse : 
Flăcăilor, fie-vă baia ca un desfăt şi facă 

Ailah să nu vă lipsească nicicînd plăcerile, ci 
pururea împrospătească-vi-le ! 

Răspunse Diadem, cu cea mai fermecătoare 
duioşie a lui şi cu cea mai dulce mlădiere de grai : 

— Ne-ar fi bucurat*să împărtăşim cu tine plă-
cerea aceasta ! 

Şi amîndoi îl înconjurară cuviincios şi, drept 
cinstire pentru vîrsta şi pentru rangul lui de şeic 
al sukului, mergeau înaintea lui, deschizîndu-i 
calea şi îndreptîndu-se către prăvălia lor. 

Cum mergeau aşa înainte-i, bătrînul şeic putu 
vedea ce mîndru le era mersul şi cum li se legăna 
trupul sub haină la fiecare pas. Abia mai stăpînin-
du-şi înfiorarea, ochii i se aprinseră, răsuflarea 
i se schimbă, nările i se umflară, şi începu să şopt-
tească versuri cu înţelesuri ocolite : 

Nici o mirare nu-i că, dintre forme, 
Cele ce ne vrăjesc în primul rînd — 
Oricît de grele-ar fi, de-ar fi enorme -••• 
Cele rotunde, doar acelea sînt t 

342 



Căci de priveşti, sus, veşnicele sjere 
Ce se-vîrtesc în slăvi, tremurătoare, 
Şi tot ce e rotund : numai mistere 
Şi freamăt mit, şi farmec, şi mişcare... 

Cei doi tineri, auzindu.-le, habar n-aveau ce vor 
ele să spună, ci, dimpotrivă , socotiră a ghici în 
ele o laudă gingaşă făcută lor, fură tare mişcaţi, 
îi mul ţumiră şeicului şi ţ inură cu tot dinadinsul 
să meargă cu el la hamam, pentru a-i face plă-
cere. Iar starostele pieţii, izmenindu-se a se îm-
potrivi oarecum, primi, scăpări nd de dorinţă în 
sinea lui, şi luă laolaltă cu ei drumul îndără t către 
hamam. 

Cîncl intrară , îi văzu vizirul, ce tocmai se zvînta 
într-una dintre săli. Zărindu-1 şi pe şeic, veni în 
întimpinarea lor pînă la havuzul din mijloc, uncie 
se opriseră, şi-1 pofti călduros pe şeic să intre în 
sala în care se afla el. Ci bătrînul spuse că nu 
voia să (treacă măsura, folosindu-se de atî'ta bună-
tate, mai ales că Diadem şi Aziz îl ţineau fiecare 
de-o mină, îndrumîndu-l către sala pe care şi-o 
opriseră pentru ei. Atunci vizirul nu mai stărui 
şi se întoarse să se zvînteze. 

Rămînînd singuri, Aziz şi Diadem îl dezbrăcarcr 
pe bă trînul şeic, apoi se dezbrăcară şi ei şi se 
apucară să-1 frece pe spate, cu toată străşnicia, 
in vreme ce el, pe sub sprîncene, strecura către 
ei priviri furişe. Pe urmă Diadem îşi luă sarcina 
de cinste de a-1 săpuni, iar lui Aziz îi rămînea plă-
cerea de a turna apă peste el cu un eiubăraş de 
aramă . Stînd aşa, între ei doi, şeicul se credea 
în rai. 

Şi-1 tot săpuniră astfel, îl frecară şi-1 spălară, 
pînă ce, spre marea ciudă a şeicului, vizirul veni 
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între ei. Atunci îl şterseră cu ştergarele calde, 
apoi cu prosoapele cele răcoroase şi înmiresmate, 
îl îmbrăcară şi-1 duseră pe-o bancă, unde-i adu-
seră fel de fel de sorbeturi cu mosc şi cu suc de 
trandafiri. 

Şeicul se prefăcea a lua aminte la cele ce vor-
bea vizirul, ci sufletul şi ochii lui nu mai erau de-
cît pentru cei doi tinerei ce alergau, strălucitori, 
de colo pînă colo, ca să-1 slujească. Iar cînd vizi-
rul îi grăi urările cele obişnuite la hamam după 
scaldă, el răspunse : 

•—• Ce binecuvîntare a intrat o dată cu voi în 
oraşul nostru, şi ce fericire este sosirea voastră ! 

După care rosti aceste stihuri : 

Colinele, cînd i-au văzut venind, 
Au înverzit. Iar veşteda cîmpie 
A tresărit şi-a înflorit zîmbind. 
Şi oameni, şi pămînt, cu bucurie, 
Strigară-ntîmpinîndu-i: „Bun venit! 
Şi bună pace ! Şi prietenie !" 

Tustrei îi mul ţumiră pentru bunăvoinţa fără de 
seamăn pe care le-o arăta, iar el răspunse : 

— Allah să vă deie la toţi via ţa cea mai plăcută 
şi să-i apere de deochi, strălucite neguţător, pe 
frumoşii tăi flăcăi! 

Vizirul spuse : -•-•^i 
— Iar ţie, prin marea mila lui Allah, fie-ţi baia 

o înviorare de putere şi de sănătate ! Căci, prea-
cinstitule şeic, au nu-i aşa că apa este adevăratul 
bun al vieţii în această lume şi hamamul un loc 
al desfătărilor ? 

Starostele sukului răspunse : 
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— Aşa-i, pe Allah ! Cîte minuni de versuri n-a 
izvodit hamamul prin pana multor mari poeţi ! 
Nu care cumva cunoaşteţi asemenea stihuri ? 

Diadem, cel dintîi, începu : 

O, hamam, tu, viaţa dulce, 
Vis vrăjit şi dor ! 
O, hamam, prin tine curge 
Timpu-n iute zbor. 
Ah, că nu pot, în măreaţă 
Vrajă .să rămîn, 
O, hamam, întreaga viaţă 
Să mă ţii la sîn ! 
Raiul tot, pe Ungă tine, 
Pare-un biet ungher. 
Iad de-ai fi, mi-ar fi mai bine-n 
Iadul tău să pier. 

După ce Diadem spuse această poezie, Aziz 
urmă : 

Lăcaşu-acesta — care~a prins pe pietre 
A pietrei floare — prin căldura lui 
Părea-ţi-ar gură-a iadului, cu vetre 
De flăcări mari, cu aburi alb-verzui, 
De n-ai gusta îndată-n dulcea-i scaldă 
Plăceri care te-nvăluie-n fiori, 
De n-ai vedea-n mijlocu-i laolaltă 
Atîtea lune şi atîţia sori. 

Cînd termină , Aziz se aşeză lîngă Diadem, iar 
starostele pieţei, vrăjit de gingăşia şi de harurile 
lor, strigă : ; 

— Pe Allah ! voi legaţi laolaltă harul cuvîntu-
lui cu frumuseţea cea mai desăvîrşită ! Lăsaţi-mă 
acum şi pe mine să vă cînt cîte va stihuri, căci cîn-
tecul face şi mai frumoasă o poezie. 
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îşi sprijini obrazul în palmă, închise ochii pe 
jumă tate şi, le«ănîndu-şi capul, începu să cînfe 
încetişor : 

Foc de hamam, ni-i, viaţă-a ta căldură / 
O, focale, îii trup ne torni tării, 
Iar inimile noastre le-nmlădii 
Şi le alini de toate cîte-ndură ! 

Ilamam '. o, aer cald, havuze-u, rouă, 
Lucinde marmuri, .susur de izvor, 
Săli adumbrite, mosc aromitor, 
înmiresmate trupuri — mă-nchin vouă ' 

Ilamam, tu arzi de-un foc ce ni-i balsam, 
Nestins mereu, strălucitor mereu, 
Şi adumbrit mereu de~un abur greu, 
Ca inima si dond meu, hamam i 

Privi apoi pe cei doi tineri şi îşi lăsă sufletul 
să hoinărească în voie prin grădina frumuseţii lor. 

Iar ei, ascultând cîntecul, rămaseră cu totul 
fermecaţi "şi uimiţi de măiestria şeicului. îi mul-
ţumiră din suflet şi, cum se lăsa noaptea, îl înso-
ţiră pînă la poarta hamamului. Dar, oricît stărui 
poflindu-i să ia masa în seara aceea .la el acasă, 
ei nu primiră, eerîndu-şi iertare, îşi luară rămas 
bun şi plecară, în vreme ce bătrînul şeic, pironit 
locului, îi urmărea eu privirea. 

Se întoarseră, dar, acasă, mincarâ, băură şi se 
culcară cu toţii fericiţi, dormind pînă dimineaţa. 
Atunci se sculară, se spălară după sfînta datină, 
şi-şi făcură rugăciunea. Apoi, cînd porţile sukului 
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fură date în lături, se îndreptară către prăvălia 
Jor, pe care o deschiseră pentru întîia oară. 

Slujitorii orinduiseră^ prăvălia cu mare dichis, 
o îmbrăcaseră In perdele de; mătase şi aşternusera 
Ja locul potrivit două covoare împărăteşti, ce 
puteau preţui ia o mie de dinari fiecare, şi două 
perini împodobite cu ciucuri şi cu flori de aur, ce 
puteau preţui o sută de dinari fiecare. Iar pe 
rafturile de fildeş, de abanos şi de cristal stăteau 
frumos jinduite mărfurile cele scumpe şi comorile 
de nestemate. 

Diadem se aşeză pe unul din covoare, Azi/ pe 
celălalt, iar vizirul între ei, chiar în mijlocul pră-
văliei, cu slujitorii împrejur. întreeîndu-se care 
mai de care sâ le împlinească poruncile. 

Şi îndată toţi locuitorii aflară de această minune 
de prăvălie, iar muşteriii începură să curgă din 
loate părţile, fiecare primind cumpărăturile clin 
mîna tânărului numit Diadem, a cărui frumuseţe 
de faimă întorcea toate capetele şi ducea la pier-
derea minţilor. Vizirul, văzind că. treaba merge 
de minune, sfătui încă odată pe Diadem şi pe 
Aziz să fie cu ochii în patru, şi plecă liniştit să se 
odihnească acasă. 

Aşa merseră lucrurile o vreme, pînă ce Diadem, 
văzind că nimic nu se vestea din partea domniţei 
Donia, începu să-şi piardă răbdarea şi somnul. 
într-o zi însă, cum sta de vorbă despre necazu-
rile lui cu prietenul său Aziz, iată că zăriră trecînd 
pe dinaintea prăvăliei lor... 

C'.înd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu ?orii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută treizeci şi treia noapte 

V/ă u r mă i 

într-o zi însă, cum sta de vorbă despre neca-
zurile lui cu prietenul său Aziz, iată că zăriră t re -
cînd pe dinaintea prăvăliei lor, prin piaţă, o bă-
trînă învăluită într-un izar lung de atlaz negru. 
Cînd dete cu ochii de prăvălia cea minunată şi de 
frumosul negustoraş aşezat pe covor, se îndreptă 
zorită într-acolo, îl salută pe flăcăul care, după 
ce-i răspunse cuviincios la semnele ce i le făcea 
Aziz din fundul prăvăliei, se ridică în cinstea ei 
şi-i surise cît mai dulce. O pofti apoi să ia loc pe 
covor, se aşeză lingă ea şi începu să-i facă vînt 
cu evantaiul, pînă ce o văzu hodinită şi răcorită. 

Atunci bătrîna îl întrebă pe Diadem : 
— Flăcăule, o, tu care închipuieşti toate desă-

vîrşirile şi toate frumuseţile, eşti oare de-aici, din 
ţara noastră ? 

Diadem, cu glasu-i dulce şi plin de farmec, îi 
răspunse: 

— Pe Allah, stăpînă, pentru întîia oară pun 
piciorul în aceste locuri, unde am venit numai 
spre a mă desfăta privindu-le. Iar ca să-mi fac 
de lucru o parte din timp, vînd şi cumpăr. 

Bătrîna grăi : 
— Fii bine venit, frumosule oaspe al oraşului 

nostru ! Şi ce mărfuri aduci tu din ţările cele 
depărtate ? Dă-mi să văd şi eu ce ai mai frumos, 
căci frumosul la frumos trage. 

Diadem, mişcat de vorbele acestea alese, îi 
zîmbi a mul ţumire şi-i spuse : 
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— în prăvălia mea nu am decît lucruri ce nu se 
poate să nu-ţi placă, vrednice de fiice de regi şi 
de făpturi prea alese ca tine. 

Bătrîna răspunse : 
— Tocmai voiam să cumpăr o stofă cit mai 

frumoasă pentru o rochie hărăzită domniţei Donia, 
fiica regelui nostru Şahraman. 

Auzind numele celei de care-i era plină inima, 
Diadem nu-şi mai putu înfrîna sufletul şi strigă 
lui Aziz : 

— Aziz, adă-mi repede tot ce-i mai frumos şi 
mai scump între mărfurile noastre ! 

Atunci Aziz deschise un dulap clădit în zid şi îu 
care nu se afla decît un val de stofă, clar ce stofă ! 
Partea din afară, împodobită cu ciucuri de aur, era 
din urşinic de Damasc, pe care străluceau suave 
(tot felul de închipuiri de flori şi de păsări, în 
mijlocul cărora horea un elefant năuc. Şi se re-
vărsa din ea un belşug de miresme ce pătrundeau 
pînă în suflet. Aziz aduse vigul acela lui Diadem, 
care-1 desfăşură, dînd la iveală frumuseţile fără 
de seamăn ale stofei aceleia, menită parcă anume 
pentru rochia vreunei hurii din rai ori a vreunei 
domniţe fermecate. A o zugrăvi şi-a înşira toate 
nestematele cu care era împodobită ori toate 
alesăturile sub care i se învăluia urzeala, numai 
poeţii cu harul lui Allah ar putea izbuti, în stihuri. 

Diadem desfăşura încet stofa dinaintea bătrî-
nei, care nu ştia la ce să se uite mai mult — la 
frumuseţea stofei, ori la chipul vrăjit al flăcăului 
cu ochi negri. Privind aşa farmecele fragede ale 
negustoraşului, bătrîna îşi simţea trupul cuprins 
ca de flăcări. 

Cînd putu grăi, spuse lui Diadem, privindu-1 cu 
ochii aprinşi de patimă : 

— îmi place stofa. Cît am a-ţi plăti ? 
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El se ploconi şî răspunse s 
— Sînt plătit peste măsură prin fericirea de a 

te fi cunoscut ! 
Atunci bătrîna strigă : 
— O, flăcăule fără de seamăn, fericită femeia 

care poate să se culce la pieptul tău ! Ci unde-s 
fecioarele vrednice de tine ? Din parte-mi, nu ştiu 
decît una singură pe întregul pămînt ! Spune-mi, 
tinere cerb, care ţi-i numele ? 

El răspunse ; 
- Mă cheamă Diadem. 

Atunci bătrîna şopti ; 
— Dar acesta-i un nume ce nu se dă decît fiilor 

de regi ! Cum de poate un negustor să poarte nu-
mele de „Cunună-de-rege" ? 

Atunci Aziz, care toată vremea nu spusese o 
vorbă, se apropie ca să-şi scoată prietenul din în-
curcătură şi răspunse bătrînei : 

— Este singurul fiu al părinţilor săi, care-1 iu-
besc atîta, încît au voit să-i dea un nume cum st* 
dă fiilor de regi. 

Ea spuse :. 
-— Aşa-i : dacă Frumuseţea ar trebui să-şi aleagă 

un rege, numai pe Diadem şi l-ar alege ! Află, 
Diadem, că bătrîna de mine nu mai sînt de-acum 
înainte decît roaba ta, şi martor mi-i Allah pen-
tru credinţa faţă de tine ! Ai să vezi nezăbavnie 
ce am să fac întru folosul tău. Allah să te ocro-
tească şi să te păzească de deochiul. lumii ! 

Luă apoi vigul cel scump de mătase şi plecă. 
Cu sufletul încă tremurând de bucurie, ajunse 

la domniţa Donia, pe care ea o alăptase cîncl era 
mică şi căreia îi ţinea loc de mamă. Intră, dară, 
ţinînd cu mîndrie sub braţ stofa cea scumpă. Do-
nia întrebă : 

- O, doică, ce-mi mai aduci ? Arată-mi ! 
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Ea răspunse : 
— Stăpina mea, domniţă Donia. ia şi priveşte 1 
Şi desfăcu stofa. Atunci Donia, cu mare feri-

cire şi cu bucuria in ochi, strică : 
O, ce minune ! Asta nu-i stofă din ţările 

noastre. 
Bătrîna răspunse : 

Aşa-i, c tare frumoasă. Dar ce-ai mai spune 
cinci l-ai vedea pe tînărul negustor care mi-a dă-
ruit-o pentru tine ! De bună seamă că eheîarul ce-
rurilor, Rad cian, trebuie să fi uitat a include por-
ţile Raiului, do-a lăsat să coboare un asemenea 
înger oare să bucure sufletul muritorilor ! O, stă-
pina, mult as mai vrea să-i văd pe flăcăul acesta 
strălucitor dormind la sinul tău... 

Dar Donia strigă : 
•-- O, cum de cutezi tu, doică, să-mi vorbeşti 

de bărbaţi, şi ce pîclă ţi~a întunecat aşa, deodată, 
mintea ? Taci, şi dă-mi stofa ceea s-o cercetez mai 
de-aproapo ! 

Luă stofa şi începu s-o mîngîie şi să şi-o po-
trivească pe trup, întoreîndu-se către doică-sa, care 
ii spuse : 

- Stăpînă, eşti frumoasă, dai' două frumuseţi 
sînt mai mult clecît una singură ! 

Ci Sett-Donia strigă iar : 
Ah ! mancă afurisită, să nu mai scoţi o vorbă ! 

Du-te doar la acel negustor şi întreabă-1 dacă are 
vreo dorinţă de spus ori vreun hatîr de cerut, şi 
regele, tatăl meu, numaidecît are să i le împli-
nească. 

Bătrîna începu să rida şi, clipind din ochi, spuse : 
••-- O dorinţă ? Pe Allah ! Cine n-are nici o do-

rinţă ? 
Şi se ridică in grabă şi alergă la prăvălia lui 

Diadem 



Cînd © văzu venind, Diadem îşi simţi inima 
prinzînd aripi de bucurie, o luă de mînă, o aşeză 
lingă el şi-o ospăta cu sorbeturi şi cu dulceţuri. 
Atunci bă trîna grăi : 

— îţi aduc o veste bună . Stăpîna mea, Donia, 
te salută şi-ţi spune : „Prin venirea ta, nc-ai cin-
stit şi ne-ai luminat oraşul. De ai vreo dorinţă , 
mărturiseşte-o !" 

Diadem ascultă năpădit de bucurie, pieptul i se 
umplu de senin şi voioşie, şi gîndi în sine : „Treaba 
merge bine !" Răspunse apoi bătrînei : 

— N-am decît o dorinţă : să izbutesc a trimite 
domniţei Donia o scrisoare pe care vreau să i-o 
scriu şi să capăt răspuns. 

Doica grăi : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci Diadem strigă lui Aziz : 
— Dă-mi călimara de aramă , hîrtie şi kalamul ! 
După ce Aziz i le aduse, Diadem scrise în sti-

huri urmă toarele : 

Flîrtia ce-ţi trimit, preanalto, 
Ţi-aduce daruri şi comori 
Păstrate-n tainele din suflet 
Şi adunate dor cu dor: 
întîi e focul din lăuntru-mi, 
Care neîncetat mă arde ; 
Al doilea este iubirea, 
Cu chinul de a-ţi fi departe ; 
Al treilea mi-e viaţa însăşi, 
Ca şi statornicia ei; 
Al patrulea este aleanul, 
Din care mi-am făcut temei; 
Al cincelea este nădejdea 
Că ochii-mi se vor veseli; 
Al şaselea e rugămintea : 
Să mă aştepţi, sau tu să vii! 
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Apoi, la sfîrşitul scrisorii, ca semnătură , adăugă: 

Aceste rînduri au fost scrise 
De robul unui dor-blestem, 
De un ocnaş legat în vise, 
De cel bolnav de-un chin suprem, 
De cel ce-n ochii tăi se-nchise, 
De negustorul Diadem. 

Pe urmă reciti scrisoarea, o presără cu nisip, o 
scutură, o pecetlui, o împă turi şi o dete în mîna 
bătrînei, strecurînd şi o pungă cu o mie de dinari. 
Iar bătrâna, după ce se rugă lui Allah pentru iz-
bîndă, se întoarse grabnic la stăpîna ei, care o 
întrebă : 

— Acum, doică, spune-mi care-i dorinţa negus-
torului, ca să mă duc îndată la tata, să-1 rog să 
i-o împlinească ! 

Bă trîna răspunse : 
— Stăpână, nu ştiu cu adevărat care i-i dorinţa, 

căci iată scrisoarea al cărei cuprins nu-1 cunosc. 
Şi îi dete scrisoarea. 
După ce o ceti, domniţa Donia strigă : 
— A, negustor neobrăzat ! Cum de cutează el 

să-şi ridice ocliii pînă la mine ? 
Şi, de mînie, începu să se bată cu palmele peste 

obraji, zicînd : 
— Ar trebui să pun să-1 spânzure pe mişel chiar 

dinaintea prăvăliei lui ! 
Bătrîna atunci întrebă, făcînd pe nevinovata : 
— Au ce-o fi scriind atîta de cumplit în scri-

soarea ceea ? Nu cumva va fi cerînd cine ştie ce 
preţ anapoda pentru vigul lui de mătase ? 

Ea răspunse : 
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- - Mai rău : nu-i vorba decît de dragoste şi de 
patimi ! 

liătrîna o-ntoarse : 
Mare cutezanţă, zău aşa ! S-ar cădea, stu-

pină, să-i dai un răspuns din care să priceapă şi 
ci ce poate să-! pască de va mai îndrăzni una 
ca asta, 

Ka zise ; 
Aşa-i '. Ci mă tem că atunci s-ar face şi mai 

cutezător 
Bătrina o îndemnă : 

- Ba nu : l-ar face să-şi caute de treabă f 
Atunci Sett-Donia zise : 

Dă rai călimara şi kalamul. 
Şi scrise în stihuri : 

Eşti orb şi-ţi faci năluci! Vrei pin' la stele 
S-ajungi, de parcă-ar fi putut vreodată 
Un muritor să suie-n cer la ele 
Şi printre aştrii nopţii să străbată l 

Ci, ca să-ţi deschid ochii, iată, jur 
Pe cei ce te.-a făcut un vierme-al firii 
Şi-a izvodit şi astrele~n azur 
Neîntiuate-n slava nemuririi;, 

De vei mai cuteza să-mi scrii cindva., 
Voi da poruncă să te răstignească 
Pe-un arbor blestemat, iar moartea ta 
Drept pildă ticăloşilor slujească ! 

Pe urmă, pecetluind scrisoarea, o dete bătrmei, 
<-<ire alergă degrabă la Diadem cel ars de nerăb-
dare, Prin ţul îi mul ţumi, deschise scrisoarea, o ceti 
:ji, cuprins de mîhnire adîncă, spuse trist bătrinei ;; 
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Mă ameninţă cu moartea, ci eu nu. mă tc-ro 
de moarte, căci viaţa mi-i chin şi mai mare, Şi 
de-ar fi să mor, eu tot am să-i răspund ! 

Bătrîna grăi : 
- Scumpă mi-i viaţa ta ! Şi am să te ajut din 

toate puterile şi am să împart cu tine toate pri-
mejdiile. Scrie-i, dar, şi dă-ncoace scrisoarea ! 

Diadem strigă lui Aziz : 
Ia o mie de dinari şi dăruie-i acestei mă i-

cute-. Şi s-avem credinţă in ASiah cel atotputer-
nic ! 

•Scrise apoi pe bîrtie stihurile următoare i 

Deci visul meu din orice seară 
Ea mi-l ameriinţă cu moarte. 
Nu ştie tînăra fecioară 
Că numai moartea face parte 
De-a păcii fără moarte ţară, 
Şi nici că tot ce se-nfioară 
Stă-n mina neclintitei Soarte, 

Au mila ei n-ar fi cu cale 
Să-ncline mai ales spre cei 
Al căror dor muiat în jale 
E către astfel de femei 
Ce nu se-ntină-n neagra vale, 
Iar cei de rînd. nu dau ocoale 
Spre nentinatid lor ştiutei ? 

O, biete doruri ale mele, 
Să nu mai năzuiţi nimic ! 
lAsaţi-mi inima-n zăbrele 
Să se sfîrşească pic cu pic. 
Nădejdea-mi să-şi aştearnă grele 
Zăbranicele, peste ele 
Şi peste visul meu calic .' 
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Dar tu, cu inima-ţi de piatră, 
Să nu crezi că-am să tac înfrint l 
Decît să sujăr o rnaratră
Durere, fără ţel şi frînt, 
Mai bine-n jalea-mi idolatră 
Dintr-un mormînt mi-oi face vatră, 
Să nu mai fiu aşa cum sînt! 

vŞi cu îacrimi în ochi, dete bătrînei scrisoarea 
şi-i spuse : 

— Te necăjim, vai, zadarnic ! Sufletul meu îmi 
spune că nu-mi mai rămîne decît să mor. 

Ea îi răspunse : 
— Lasă închipuirile cele negre şi amăgitoare, 

mîndrule flăcău, şi priveşte-te ! Au nu eşti tu 
soarele însuşi ? Şi nu-i ea luna ? Cum de socoti că 
eu, care mi-am trecut viaţa numai în uneltiri de 
dragoste, n-am să ştiu a împreuna frumuseţile voa-
stre ? Linişteştc-ţi sufletul şi alină-ţi grijile caro-
te mîhnesc. Am să-ţi aduc fără de zăbavă veşti 
de bucurie. 

Cu asemenea vorbe îl părăsi pe prinţul Diadem, 
după ce... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută treizeci şi patra noapte 

Ea u rmă i 

Cu asemenea vorbe, îl părăsi pe prin ţul Diadem, 
clupă ce ascunse bine scrisoarea în păr, şi se duse 
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la stăpîna ei. Intră la ea, ii sărută dreapta şi se 
aşeză fără a spune o vorbă. Dar, după un răstimp, 
gră i : 

— Copilă multiubită, părul meu bătrîn s-a des-
pletit şi nu mai am putere să-1 pun în rînduială. 
Porunceşte, rogu-te, vreunei roabe să vină să mă
pieptene. 

Dar Sett-Donia strigă : 
— Doică scumpă, eu însămi am să te pieptăn, 

aşa cum şi tu ai făcut de-atîtea ori cu mine ! 
Şi domniţa Donia începu să desfacă pletele albe 

ale doicii şi se pregătea să i le pieptene, cînd, deo-
dată, răvaşul lui Diadem alunecă pe covor. 

Sett-Donia, uimită, voi să-1 ridice, dar bătrîna 
strigă : 

•— Copila mea, dă-mi hîrtia ! Pesemne că s-a 
prins în părul meu cînd mă aflam la tînărul ne-
gustor. Alerg să i-o înapoiez ! 

însă Donia se grăbi s-o deschidă şi să-i citească 
cuprinsul. îşi încruntă sprîncenele şi strigă : 

—- Ah, doică blestemată, ăsta-i vreunul din vi-
cleşugurile tale ! Au cine mi 1-a trimis pe negus-
toraşul ăsta, pacostea şi neobrăzatul 7 De prin ce 
ţară cutează el să vină pînă la mine ? Iar eu, Donia, 
cum m-aş ticăloşi pînă-ntr-atîta încît să mă uit 
la un om care nu-i nici de rangul şi nici de nea-
mul meu ? Ah, nemernico, nu ţi-am spus oare că 
mişelul acesta are să se facă şi mai cutezător ? 

Bătrîna spuse : 
— Aşa-i, domniţă, e un adevărat Şeitan ! Cute-

zanţa lui e curat diavolească ! Dar, copilă şi stă-
pîna a mea, scrie-i pentru cea din urmă oară, şi-ţi 
dau încredinţare că se va supune voinţei tale ! 
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Altfel, să pui .să fie răstignit, iar pe mine laolaltă 
CM {'11 

Atunci domniţa Donia luă kalamul şi înşiră 'Ur-
mătoarele stihuri : 

Smintitule, au tu nu ştii 
Că-n aerul, din juru-ţi joaca 
Primejdia de-a nu mai fi ? 

Nu ştii că-a ape care-neacă, 
De-ncerci să intri-n vadul lor ? 
Şi sînt ungher e-n care, dacă 

Ar vrea să calce-un muritor. 
El se va şi topi, pe dată ? 
Tu cugeti să le nalţi în zbor 

La stele.-n cer, cind lumea toată, 
De-ar pune mină lingă mină, 
Tot n-ar răzbate-n slăvi vreodată? 

Cutezi, cu inima-ţi pagină, 
Să-mbrăţişezi, fie şi^n ÎHS, 
Vreo huria- - să-ţi faci cadină ? 

Ia bine-aminte ce ţi-am zis! 
Altminteri, croncănind, a moarte, 
Asupră-ţi, ca dintr-un abis. 

Cu negre aripi, de departe* 
Veni-vor corbii-n stoL mereu, 
Peste mormîntiU tău să poarte 

Al spaimei duh,, rotind din greu. 



După care împă turi şi pecetlui scrisoarea, o dete 
bătrînei care, a doua zi, dîsdedimineaţă, alergă s-o 
înmîneze lui Diadem. Cetind-o, Diadem înţelese 
că nici o nădejde nu mai trebuia să-i încălzească 
inima şi, întorcîndu-se către Aziz, îl întrebă : 

— Frate Aziz, învaţă-mă ce-i de făcut ? Nu mă 
mai simt în stare să-i dau un răspuns cumpănit ! 

Aziz răspunse : 
- - Am să încerc eu în. locul şi-n numele tău. 
Diadem grăi : 
— Bine, Aziz, scrio-i tu, slujindu-te de toată 

măiestria ta. 
Atunci Aziz luă o hîrtie pe care aşternu aceste 

strofe : 

Doamne, pe cei cinci Drepţi! dă-mî ajutor ! 
Un chin mă seacă, zac topit de vlagă,. 
Ah, izbăveşte-mi inima de dor, 
Din zgura suferinţei mă dezleagă. 

Tu taina mi-o cunoşti, al.cărei foc 
Lăuntrurile-mi arde. Ştii prea bine 
Cruzimea celei ce, oricît mă rog, 
Qricît o chem, m-alungă de la sine. 

Vreau fruntea să-mi ridic, ţin ochîu-mchw.. 
Dar nu mai scap din vălul ce mă soarbe, 
în care mă scufund ca-ntr-un abis 
în sînul deznădejdii mele oarbe. 

Curajul meu. Părinte, s-a sfirşit, 
Rîvnesc mereu iubirea ei zadarnic, 
O, nemiloasa, tu, cu păr cernit, 
Crezi Ui că ţi-este ceru-atit de darnic 
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Intru-ăl Urnitei oamenilor crug 
Şi-ntru-njruntarea crîncenei Năpaste, 
De-ţi place să-l tot chinui ca pe rug 
Pe cel ce pururi va să te adaste ? 

Pricepe, dar : e-un suflet neînfrînt, 
Ce îiumai pentru tine întîia oară 
A părăsit şi tată, şi pămînt, 
Şi casă, şi prieteni dragi, şi ţară. 

La urmă, Aziz întinse lui Diadem hîrtia pe care 
o scrisese, iar Diadem, cetind versurile, ca să le 
vadă cum sunau, se arătă mul ţumit de ele şi spuse 
lui Aziz : 

— Sînt minunate ! 
Şi dete scrisoarea bătrînei doice, care alergă s-o 

ducă Doniei. 
Cînd domniţa văzu cele scrise în scrisoare, clo-

cotind de mînie împotriva bătrînei, strigă : 
— Mancă afurisită, numai tu eşti pricina umi-

linţelor pe care le îndur ! Ah, izvod de piaze rele, 
să nu te mai văd în ochii mei ! Ieşi numaidecît, 
ori pun robii să te vrîsteze cu lovituri de bice 
şi-ţi sfărîm oasele sub călcîiele mele ! 

Fără a mai zăbovi, bătrîna se repezi afară, căci 
Donia se pregătea să strige robii. Cu sufletul la 
gură, alergă să-şi povestească nenorocirea celor 
doi prieteni şi să se pună sub ocrotirea lor. 

La această veste, Diadem fu nespus de mîhnit 
şi grăi bătrînei, mîngîind-o trist : 

— Ju r pe Allah, măicuţă : mă simt acum de două 
ori mai mîhnit văzîndu-te că înduri urmările gre-
şelii mele ! 

Dar ea îi răspunse : 
— Nu te necăji, tinere drag, nu mă las eu bi-

ruită cu una, cu două ! Nimeni n-are să poată 
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spune vreodată că n-am fost în stare să împreun 
doi îndrăgostiţi. Iar piedicile de-acum mă aţîţă şi 
mai mult să mă slujesc de toată şiretenia şi să 
te fac să răzbaţi la ţinta dorinţelor tale. 

Atunci Diadem întrebă : 
-— Ci ia spune-mi, măicuţă, din ce pricină este 

1 Sett-Donia atît de învrăjbită pe toţi bărbaţii ? 
Bă trîna răspunse : 
— Din pricina unui vis pe care 1-a avut. 
El se minună : 
— Atîta doară, un vis ? 
Ea zise : 
— Atîta. Să-ţi povestesc. 

I Şi începu : 
| — într-o noapte, domniţa Donia adormise şi 
I văzu în vis un vînător de pasări care-şi întindea 
[ laţurile într-o poiană şi care, după ce presărase 
îl boabe de grîu pe jos, se dete mai la o parte, stînd la 
I pîndă şi aşteptîndu-şi norocul. Nu peste mult, ve-
I niră păsări din toate colţurile pădurii şi se abă-
1 tură pe locul unde se aflau laţurile. Printre păsările 
1 care ciuguleau boabele, erau şi un porumbel 
1 cu porumbiţa lui. Porumbelul, tot ciugulind 
I aşa, se rotea din cînd în cînd umflîndu-se în pene 

pe lîngă tovarăşa lui, fără a lua seama de pri-
mejdia ce-1 păştea. Pînă la urmă, tot rotindu-sc 
aşa, se prinse cu un picior în ochiurile laţului, 
care îl şi înhaţă. Celelalte păsări, speriate de bă-
tăile lui din aripi, zburară cu zarvă, fîlfîind în 
zbor. Dar porumbiţa lăsă hrana împrăştiată pe jos 
şi, curajoasă, nu avu altă grijă decît să-şi scape 
soţul. Cu ciocul şi cu capul făcu aşa că destramă 
laţul şi-şi slobozi tovarăşul necugetat, mai îna-
inte ca prinzătorul de păsări să vină şi să pună 

! m î n a pe el. Ea zbură împreună cu soţul, se rotiră 
o dată amîndoi prin văzduh şi se întoarseră apoi 



ca să ciugulească iar în jurul laţurilor. Şi porum-
belul iar începu să se învîrtească in jurul po-
rumbiţei, iar aceasta, dînd înapoi ca să se fe-
rească de înghesuielile lui, veni din nebăgare de 
seamă lingă ochiuri şi fu prinsă la rîndul ei. Atunci 
porumbelul, fără a se mai gîndi la soaţa lui, zbură 
pocnind din aripi, dimpreună cu celelalte păsări, 
iar păsărarul puse astfel mîna pe ea şi-i suci gî~ 
tul pe loc. Visul acesta o tulbură cumplit pe dom-
niţa Donia, care se trezi în suspine, mă chemă 
ca să mi-1 povestească şi-mi spuse înciudată : „Toţi 
bărbaţii sînt asemenea, iar oamenii trebuie să fie 
şi mai răi decît toate celelalte făpturi ale pămîn-
tului. Jur în faţa lui Allah că n-am să îngădui 
în veci sila apropierii lor !" 

După ce prinţul Diadem auzi acest vis, îi spuse 
bătrînei : 

— Dar, măicuţă, tu nu i-ai arătat, oare, că nu 
toţi oamenii sînt ca acest porumbel ticălos şi că 
mi toate femeile sînt ca sărmana şi credincioasa 
lui soaţă ? 

Ea răspunse : 
— Nimic n-a mai putut s-o înduplece, şi tră-

ieşte de-atunci singură, închisă cu frumuseţea ei. 
Diadem adăugă : 
— O, măicuţă, musai vreau s-o văd, de-ar fi şl 

să mor, s-o văd barem o dată şi să-mi pătrundă în 
suflet o singură privire de-a ei ! O, bătrână bine-
cuvîntată, fă aceasta pentru mine, găseşte vreun 
mijloc, cu înţelepciunea ta ! 

Atunci bătrîna grăi : 
— Află, lumină a ochilor mei, că în spatele pa-

latului .în care locuieşte domniţa Donia este o gră-
dină uncîe vine şi se preumblă odată pe lună, în-
soţită de slujnicele ei, intrînd acolo pe o portiţă 
tainică, spre a se feri de privirile trecătorilor. Peste 



•o săptămână este tocmai ziua oi de plimbare. Am 
să vin să-ţi fiu călăuză şi să te pun în faţa celei 
iubite. Şi mă încumet a crede, cu toate pro judeţele 
ei, că odată ce te va fi văzut, domniţa va fi bi-
ruită de frumuseţea ta : căci dragostea este un dar 
de la Allah şi vine cînd îi place lui ! 

Atunci Diadem răsuflă mai din larg, mulţumi 
bătrînei şi o pofti să primească a~i fi oaspe, de 
vreme ce nu se mai putea înfăţişa stăpînei. în-
chise apoi prăvălia şi tustrei luară calea către casă. 

•Pe drum, Diadem se întoarse către Aziz şi grăi: 
— Frate Aziz, cum nu voi mai avea răgaz să 

merg la prăvălie, o las în seama ta. Fă eu ea cum 
vei socoti mai bine ! 

Aziz răspunse că ascultă şi că se. supune. 
Estimp, ajunseră acasă şi-i povestiră toate de-a 

fir a păr vizirului, şi despre visul domniţei, şi 
despre grădina unde avea să încerce a o vedea. 
Şi-i cerură şi lui sfatul. 

Vizirul cugetă un răstimp, ridică apoi capul şi 
grăi : 

— Am găsit ce-i de făcut ! Să mergem mai în-
tîi la grădină şi să cercetăm locurile. 

O lăsară pe bătrînă acasă şi plecară împreună
- vizirul, Diadem şi Aziz — la grădina domniţei. 

Cînd ajunseră acolo, văzură stînd în poartă pe bă-
trinul paznic, îl salutară, iar paznicul le răspunse. 
Atunci vizirul, 'strecurîndu-i în palmă o sută de 
dinari, îi spuse : 

- Taică, am dori să intrăm şi să ne răcorim 
oleacă sufletul în grădina aceasta frumoasă şi să 
gustăm cîte ceva aici, Ungă flori şi apă. Sîntem 
străini şi, oriunde aflăm vreun loc frumos, ni-i 
drag a ne bucura de plăcerea verdeţeî şi a tih-
nei. 

IMtrînul luă banii şi zise .: 
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— Intraţi, oaspeţi buni, şi aşezaţi-vă unde vi-i 
voia, aşteptînd să vă cumpăr în grabă de mîncdfe. 

Şi-i duse în grădină, apoi merse la suk, ca să 
le cumpere de-ale gurii. Se întoarse curînd cu o 
oaie friptă şi cu plăcinte. Se aşezară roată pe ma-
lul unui pîrîiaş, mîncară pînă ce se îndestulară, 
după care vizirul spuse paznicului : 

-— O, şeicule, palatul de colo, dinaintea noastră, 
nu prea e în stare bună. De ce nu-1 îngrijiţi ? 

Paznicul oftă : 
— Pe Allah ! Acesta-i palatul domniţei Donia, 

care mai degrabă l-ar lăsa să se prăbuşească decît 
să se îngrijească de el. Domniţa trăieşte ca o si-
hastră şi nu ia aminte la asemenea lucruri. 

Vizirul zise : 
' — Ce păcat, o, şeicule ! Barem catul de jos s-ar 
cădea văruit oleacă, măcar pentru ochii tăi. Dacă 
vrei, aş lua asupră-mi cheltuiala aceasta. 

Paznicul răspunse : 
— Allah să te audă ! 
Vizirul adăugă : 
— Ia de colea o sută de dinari pentru osteneala 

ta şi caută nişte zidari şi un zugrav cît mai iscusit 
în potriveala culorilor. 

Atunci paznicul se grăbi să caute zidarii şi un 
zugrav, cărora vizirul le dete îndrumările de tre-
buinţă. Iar după ce zidarii isprăviră treaba şi vă-
ruiră sala cea mare de jos, zugravul îşi începu lu-
crul, după poruncile vizirului. Zugrăvi mai întîi 
o pădure şi, în mijlocul acesteia, nişte laţuri în-
tinse, în care era prins un porumbel ce se zbătea 
din aripi. Cînd sfîrşj, vizirul îi spuse : 

— Zugrăveşte acuma, de cealaltă parte, tot o 
icoană ca aceasta, dar închipuind un porumbel care, 
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cercînd să-şi scape soaţa din laţ, e prins de pă-
sărar şi cade ucis, jertfă credinţei lui. 

Zugravul zugrăvi icoana poruncită şi, primind 
o plată bogată, plecă. 

După care, vizirul, împreună cu cei doi tineri 
şi cu paznicul, priviră şi cercetară zugrăveala dacă 
era cum se cuvine. Ci Diadem, la toate acestea, şe-
dea trist şi pi'ivea în juru-i mohorît. Şi îi grăi lui 
Aziz astfel : 

— Frate, mai spune-mi niscaiva stihuri, să-mi 
alunge chinul gîndurilor. 

Şi Aziz începu : 

Ibn-Sina in scrieri grele 
Despre boli şi despre leacuri 
Spune că-ntre multe cele, 
încercat de mii de veacuri, 

Leac iubirii, cînd suspină, 
E doar cîntul de lăute 
Pe sub poale de grădină 
Şi-ntre cupele băute. 

Eu urmai ce scrie-n carte. 
Vai, nimica nu s-alese. 
Şi-ncercai, să scap de moarte, 
Alte dragoste, mai dese. 

Nu-i bun leacu-ţi, mi se pare, 
Ibn-Sina, o pacoste-i: 
Leacul dragostei amare 
Doar o nouă dragoste-i. 

După care, Diadem spuse lui Aziz : 
— Poetul are, poate, dreptate ; dar greu e, cînd 

nu mai ai voinţă ! 
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Se ridicară apoi, îşi luară rămas bun de la bă-
trânul paznic şi se întoarseră acasă, unde îi aş-
tepta doica domniţei Donia. 

Şi după ce trecu o săptămână, Sett-Donia voi 
să-şi facă preumblarea obişnuită prin grădină, 
Atunci simţi ea cit - îi lipsea bă tr îna doică şi, 
plină de mîhnire, se gîndi la purtarea ei şi îşi 
dete seama că fusese tare lipsită de omenie faţă 
de cea care-i ţinuse loc de mamă . Şi îndată tri-
mise un rob la suk şi altul pe la prietenele doicii, 
ca s-o caute şi s-o aducă îndărăt. Or, tocmai 
atunci, după ce-i dăduse lui Diadem îndrumările 
trebuincioase pentru acea zi, cînd urma să aibă 
loc întâlnirea din grădină, doica trecea singură 
prin preajma palatului. Un rob alergă în calea ei 
şi o rugă, în numele stăpînei care plîngea după 
ea, să se întoarcă acasă pentru împăcare. Şi aşa 
şi urmă , după ce se: prefăcu oleacă a nu voi. 
Domniţa Donia o sărută pe obraji, iar doica îi 
sărută mîinile şi amândouă, urmate de roabe, .des-
chiseră portiţa cea tainică şi intrară în grădină. 

La rmdu-le, vizirul şi Aziz, după plecarea bă-
trînei, urmîndu-i sfaturile, îl îmbrăcară pe Dia-
dem cu cea mai strălucitoare haină împărătească, 
îl încinseră cu o cingătoare bă tută în fir de aur, 
încrustată cu, pietre scumpe şi cu o agrafă de 
smarald, îi puseră în jurul frunţii un turban de 
mătase albă împodobit cu flori de aur subţiri şi 
cu surguei de diamante. Chemară apoi asupra lui 
binecuvîntarea lui Allah şi, după ce-1 însoţiră 
pînă aproape de grădină, se întoarseră, pentru ca 
el să poată intra mai cu uşurinţă. 

Iar Diadem, ajungînd la poartă, găsi acolo pe 
bătrînul paznic care, cînd îl văzu, se ridică în 
picioare şi se ploconi dinaintea lui într-o temenea 
adîncă şi cuviincioasă. Şi, neştiind că estimp 
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domniţa Donia intrase in grădină pe portiţa cea 
cainică, îi spuse lui Diadem : 

— Grădina aceasta este grădina ta, iar eu sînt 
robul tău ! 

îi deschise poarta, rugîndu-i să intre, după 
(•are o închise si se aşeză la locul obişnuit, slă 
vindu-1 pe Allah pentru făpturile lui. 

Diadem se grăbi a urma cele ce-1 sfătuise bă 
trîna : se ascunse pe după o măgură, pe care i-:o 
arătase bătrîna şi aşteptă acolo trecerea domniţei. 
Asta făcu el ! 

Estimp, Sett-Donia iată ce făcu : pe cînd se 
pro umblau, bătrîna ii spuse : 

-- O, stăpînă, as avea a-ţi spune ceva care are 
sâ te facă a privi mai în tihnă aceşti frumoşi 
arbori împovăraţi de roadă şi aceste flori. 

Donia îi răspunse : 
— Sînt gata să te ascult, 
Ea grăi : 
— Bine-ai face de-ai trimite îndărăt la palat 

toate slujnicele astea ce nu-ţi dau răgaz a te 
bucura cum ţi-i voia de seninul zilei şi de re 
veneala clipei. Căci nu-ţi sînt decît o stânjeneală. 

Donia zise ; 
— Drept ai grăit, doică ! 
Şi, cu un semn, trimise acasă toate femeile în-

soţitoare. Acuma, rămînînd singură, numai cu 
bătrîna, domniţa Donia porni încetişor către mă-
gura pe după care Diadem sta nevăzut. 

Şi cînd o zări pe domniţa Donia, dintr-o ful-
gerare Diadem îşi dete seama de frumuseţea ei 
şi-atîta de tulburat fu, că se prăbuşi la pămînt, 
acolo pe loc. Iar Donia îşi urmă preumblarea, 
inaintînd către sala în care vizirul pusese să se 
zugrăvească întîmplarea cu păsărarul. îndemnată 
de doică, păşi înlăuntru. întîia oară in viaţa ei, 

36? 



căci niciodată mai înainte nu se simţise ispitită 
a intra în acel loc menit slujitorilor de la palat. 

Cînd văzu zugrăveala, Sett-Donia rămase cu 
totul nedumerită şi strigă : 

— Doică, ia priveşte ! acesta-i chiar visul meu 
de odinioară, numai că altmintrelea ! Doamne, 
ya rabi, cum îmi bate inima ! 

Şi, apăsîndu-şi pieptul, se aşeză pe covor şi 
zise :. 

— Doică, oare să mă fi înşelat ? Oare Eblis-cel-
Rău să-şi fi bătut joc, numai aşa, de credinţa mea 
în vise ? 

Doica răspunse : 
— Copilă bună, după învăţămintele vieţii mele, 

eu ţi-am arătat dintru bun început că eşti în 
greşeală. Ci hai să ieşim să ne mai preumblăm 
oleacă, acuma cînd soarele dă în asfinţit şi cînd 
reveneala e mai dulce. 

Şi ieşiră amîndouă în grădină. 
Acolo, Diadem, trezit din uimire, urmînd sfatu-

rile doicii începuse să se preumble şi el alene, 
neluînd aminte parcă decît numai la frumuseţile 
priveliştii. 

Cînd, iată că la o cotitură ele cărare Sett-Donia 
îl zări şi strigă : 

— O, doică, ia uite ce tînăr frumos ! Ce chip 
mîndru şi ce umblet ! Nu cumva-1 ştii cine-i ? 

Doica răspunse : 
— Nu-1 ştiu, ci, după-nfăţişare, nu poate fi 

decît vreun fiu de rege. Ah, stăpînă, mîndru mai 
e ! Ah, sufletul meu ! 

Şi Sett-Donia adăugă : 
— E neasemuit de frumos ! 
Bătrîna întări : 

— Neasemuit ! Ferice de iubita lui"! Şi, pe furiş, 
făcu semn lui Diadem să iasă din grădină şi 
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să se întoarcă acasă. Diadem înţelese şi-şi urmă 
drumul către ieşire, fără a privi îndărăt, în vreme 
ce domni ţa Donia îl urmă rea cu privirea şi spuse 
doicii : 

— Bagi de seamă, doică a mea, ce schimbare 
se petrece în mine ? Este oare cu putin ţă ca eu, 
Donia, să am asemenea tulburare la vederea unui 
bărbat ? Ah, doică, simt că şi cu sînt îndrăgostită 
şi că acum şi eu am să-ţi cer să-mi fii în ajutor. 

Bă trîna grăi : 
— Trăsni-1-ar Allah pe amăgitorul de Eblis-cel-

Blestemat ! Cum te mai prinsese el, stăpînă, în 
laţurile lui ! Dar şi ce frumos e bărbatul care are 
să te slobozească din ele ! 

Donia se rugă : 
— O, doică bună , cată să mi-1 aduci numaidecît 

pe-acest t înăr frumos ! Nu-1 vreau decît din mîi-
nile tale, doică scumpă ! Fugi cît mai iute, mă 
rog ţie, şi caută-mi-1 ! Iată, îţi dăruiesc o mie de 
dinari şi o rochie de o mie de dinari. Dacă nu 
mă ajuţi, eu mor ! 

Bă trîna zise : 
— întoarce-te, dar, în palat, lasă-mă să fac cum 

ştiu eu, şi-ţi făgăduiesc împlinirea acestei minu-
nate împerecheri. 

După care, fără de zăbavă, plecă de lîngă 
Sett-Donia şi alergă să-1 caute pe frumosul Dia-
dem, care-o primi cu inima plină de bucurie şi-i 
dărui numaidecît o mie de dinari de aur. Bătrîna 
îi spuse : 

— Iată cum şi iată cum. *' f 
Diadem întrebă : 
— Ci pe cînd întîlnirea noastră ? 
Ea răspunse : 
— Mîine, negreşit ! 
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După care, el îi mai dărui o rochie şi alte da-
ruri de o mie de dinari, iar ea le primi, spunînd : 

Am să vin să te iau la vreme prielnică. 
Şi se întoarse grabnic la stăpîna Donia, care-o 

aştepta nerăbdătoare şi-o întrebă : 
- Ce veşti mi-aduci de la cel drag ? 

Ka răspunse : 
Am izbutit să-i dau de urmă şi să-i vor-

bese. Mîine, ţi-1 aduc de mină. 
Sett-Donia, în culmea fericirii, îi dărui doicii 

încă o mie de dinari de aur şi daruri do alţi o 
mie. Şi, în acea noapte, tustrei dormiră cu sufletul 
doldora de nădejde şi de mulţumire. 

\ doua zi, cum se lumină de ziuă, bâtrîna se 
si afla acasă la Diadem, care-o aştepta. Bâtrîna 
desfăcu o legăturică pe care-o adusese cu ea şi 
scoase nişte haine de femeie cu care îl îmbrăcă 
pe Diadem, iar la urmă îl învălui de sus pînă jos 
într-un mare i/ar şi~i acoperi faţa cu un iaşmac 
des. După care îi spuse : 

Acuma, ia mergi ca o femeie, legănîndu-ţi 
şoldurile cînd la dreapta, cînd la stînga, şi fă paşi 
mărun ţ i c-a fecioarele. Şi, mai cu seamă, să mă 
laşi pe mine să răspund la întrebări, şi nu care 
cumva să ţi se audă glasul ! 

Diadem răspunse că ascultă şi că se supune. 
Atunci ieşiră amîndoi şi merseră pînă ce ajun-

seră la uşa palatului, al cărui paznic era însuşi 
căpetenia eunucilor. Cînd o văzu pe noua venită, 
pe care n-o cunoştea, căpetenia întrebă pe bă-
trînă : 

Cine-i această tînără pe care n-am văzut-o 
niciodată ? Zi-i să vină mai aproape, ca s-o cer-
cetez : poruncile sînt aspre, iar eu am datoiia să 
ie cercetez pe toate şi, dacă-i de trebuinţă , să le 
şi dezbrac pe noile roabe, de care sînt răspunzător, 
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Pe aceasta n-o cunosc : lasă-mă, dară, s-o cer-
cetez cu mîinile mele şi s-o văd cu ochii mei! 

Dar bătrîna se împotrivi, strigînd : 
- Ce tot îndrugi tu, căpetenie a palatului ? Au 

nu ştii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă cum era, nu mai rosti o vorbă in acea noapte., 

Ci într-a o sută treizeci şi ducea noapte 

V/A urmă I 

— Ce tot îndrugi tu, căpetenie a palatului ? Au. 
nu ştii că, pe această roabă, însăşi domniţa Donîa 
o trimite ca să-i aducă cele de trebuinţă pentru 
cusăturile pe care le zugrăveşte ea ? Au nu ştii 
că-i una dintre cele ce lucrează pe mătase zugră-
velile cele fără de seamăn ale domniţei ? 

Dar eunucul se încruntă şi-i răspunse : 
— Lasă tu povestea cu zugrăvelile. Eu sînt 

dator s-o pipăi pe noua venită şi s-o cercetez şi 
din faţă, şi din spate, şi din lături, şi din creştet 
pînă-n căleîie ! 

La asemenea vorbe, bătrîna doică se mînîe de-a 
binelea, se propti în faţa eunucului şi-i strigă : 

- A, şi eu care to-arn socotit totdeauna u 
pildă de bună-cuviinţă şi de bună creştere ! Ce ţi-a 
venit aşa deodată ? Vrei a mă sili să pun a te 
alunga de la palat ? 

Apoi se-ntoarse către Diadem şi-i strigă : 
Copilă, nu lua aminte la ce spune căpetenia 

noastră ! Şuguieşte şi el. Intră, dar, fără teamă ? 
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Atunci Diadem păşi pragul, legănîndu-şi şoldu-
rile şi aruneînd pe sub iaşmac un surîs eunucului 
împietrit în faţa frumuseţii ce se întrevedea prin 
ţesătura de mătase. Şi, călăuzit de bătrînă , trecu 
printr-un coridor, printr-o sală, apoi prin alte 
coridoare şi prin alte săli, pînă ce ajunse, la ca-
pă tul celui de al şaptelea coridor, într-o sală ce da 
către o mare curte lăuntrică, prin şase uşi cu 
perdelele lăsate. Bătrîna îi spuse : 

- - Numără uşile la rînd şi intră în ce-a de-a 
şaptea : şi-ai să găseşti acolo, o, tinere negustor, 
ceea cc-i mai presus de toate bogăţiile pămîn-
tului, floarea-fecioară şi dulceaţa cu numele de 
Sett-Donia ! 

Atunci prinţul Diadem, îmbrăcat ca femeie, nu-
mără uşile şi intră pe cea de-a şaptea. Acolo, 
lăsînd să cadă perdelele, îşi ridică iaşmacul ce-i 
ascundea faţa. Şi-atunci o văzu pe Sett-Donia 
care tocmai dormea pe divan, neacoperită cu 
nimic altceva afară de pielea ei de iasomie şi de 
frumuseţea ei goală. Dintr-o singură mişcare, 
Diadem zvîrli ele pe el hainele care-1 încurcau, 
sări zvelt pe divan şi o luă în braţe pe domniţa 
adormită. Iar strigătul de spaimă al fetei, trezită 
deodată, fu înăbuşit de buzele care o sorbeau. 
Iată aşa se petrecu întîia întîlnire a frumosului 
prinţ Diadem cu domniţa Donia, şi aşa ţinu trei 
zile şi trei nopţi, fără ca vreunul dintre1 ei să se 
sature de sărutările ce preamăreau pe orîndui-
torul tuturor lucrurilor. Şi asta-i totul despre ei ! 

Ci vizirul şi Aziz aşteptară neliniştiţi pînă 
noaptea întoarcerea lui Diadem. Şi cîncl văzură 
că nu mai venea, începură să intre la grijă. Şi 
cînd nici a doua zi dimineaţa nu primiră o veste 
de la cutezătorul lor stăpîn, nu so mai îndoiră 
deloc de sfîrşitul lui şi-şi pierdură cu totul cum-
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patul. în durerea şi în nedumerirea lor, nu mai 
ştiau ce hotărîre să ia. Atunci Aziz spuse, cu 
glas sugrumat : 

•— Uşile palatului nu se vor mai deschide nici-
odată pentru stăpînul nostru ! Ce să facem acum ? 

Vizirul zise : 4 

— Să aşteptăm aici neclintiţi ! ": 

Şi steteră astfel vreme de trei zile, nemai-
mîncînd, nemaidormind şi jelindu-se pentru 
nenorocirea de neîndreptat. Iar după trei zile, 
neprimind nici un semn de viaţă de la Diadem, 
şi necutezînd a face nici un fel de cercetare, de 
teamă să nu-i vatăme lui Diadem, de-ar mai fi 
fost viu, vizirul grăi : 

— Copile, am intrat la grea şi jalnică încurcă-
tură . Socot că hotărîrea cea mai bună este de-a 
ne întoarce în ţară şi de a da de ştire regelui 
nenorocirea, altmintrelea amarnic are să ne certe. 

Şi nezăbavnic se gătiră de călătorie şi plecară 
că tre Oraşul Verde, cetatea regelui Soliman-Şah. 

De cum ajunseră, zoriră să urce la palat şi po-
vestiră regelui toată întîmplarea şi sfîrşitul ei 
închipuit. Tăcură apoi, izbucnind în plînsete. 

La vestea cumplită, regele Soliman-Şah simţi că 
se scufundă lumea întreagă cu el şi se prăbuşi 
la pămînt. Dar la ce mai puteau sluji lacrimile 
şi plînsetele şi părerile de rău ? Aşa că regele 
Soliman-Şah, stăpînindu-şi jalea ce-1 mistuia şi-i 
întuneca sufletul şi-ntreg pămîntul înaintea ochi-
lor, jură că are să răzbune pierderea fiului său 
Diadem într-un chip cum nu s-a mai pomenit 
vreodată . Şi îndată puse pristavii să cheme pe toţi 
cei în stare a ţine o lance ori o spadă în mînă, pre-
cum şi întreaga oaste cu toate căpeteniile ei. Şî 
porunci să fie scoase toate cele ale războiului, şi 
corturile, şi elefanţii. Şi urmat astfel de întreg 
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norodul, care-1 iubea din tot sufletul pentru drep-
tatea şi -dărnicia "lui, luă calea către Insulele Caian-
forului şi ale Cristalului. 

Estimp, în palatul luminat de fericirea lor, cei 
doi îndrăgostiţi, Diadem şi Donia, nu mai conte 
neau să se iubească din ce în ce mai spornic şi 
nu se mai ridicau de pe divane decît ca să bea 
şi să cînte, într-o zi, vrăjit cu totul de dragostea 
iubitei lui, Diadem spuse Doniei.: 

O, lumină a sufletului meu, un singur lucru 
ne lipseşte, pentru ca dragostea noastră să fie ca 
y minune 1 

Ea îl întrebă uimită : 
- O, Diadem, lumină a ochilor mei, ce mai poţi 

dori ? Nu ai oare buzele, şi sinii, şi tot trupul 
meu, şi braţele mele care te înlănţuiesc, şi su-
fletul meu care te doreşte ? Dacă rîvneşti încă şi 
alte feluri de dragoste, pe care nu le cunosc, de 
ce te sfieşti a-mi spune ? 

Diadem răspunse : 
Căprioara mea, nu de asta e vorba ! Lasă-mă, 

doară., să-ţi spun cine sînt ! Află, prinţesă, că şi 
'•'ii sînt fiu de rege .şi nu negustor în suk. Iar 
tatăl meu este regele Soliman-Şah, stăpînul Ora-
şului Verde şi al munţilor Ispahanului. El este cel 
care, nu demult, a trimis pe vizirul său la regele 
Şahraman, tatăl tău, ca să te reară de soţie pentru 
mine. 'Ţi-aduci aminte cum ai îndepărtat de la 
tine .acea solie şi cum ai ameninţat cu buzduganul 
pe căpetenia eunucilor, cînd ţi-a vorbit despre 
mine ? Haidem, dară, să împlinim acum ceea ce 
nu s-a putut face odinioară, şi să plecăm apoi 
împreună .spre verdele Ispahan \ 

La aceste cuvinte, domniţa Donia se inlănţui .şi 
mai dulce de .griul frumosului Diadem şi, prin 
semne grăitoare întru totul» răspunse că ascultă 
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şi că se supune. După care, amîrufoi, m aeea 
noapte, se lăsară pentru întîia dată cuprinşi de 
somn, căci vreme de două luni albul zorilor îi 
găsea tot strîngîndu-se în braţe şi sărutînd'u-se şi 
făcînd altele, tot de-aeestea. 

Or, pe cînd cei doi îndrăgostiţi dormeau astfel, 
iar soarele era- demult sus şi întregul palat se 
trezise, regele Şahraman, tatăl domniţei, aşezat' pe 
pernele jilţului împărătesc şi, înconjurat de emirii 
şi de mai-marii regatului său, primea; în acea zi, 
pe giuvaergiii cetăţii cu starostele breslei lor în 
frunte. Iar starostele dărui regelui, în semn de 
aleasă cinstire, o cutie minunată plină cu dia-
mante, rubine şi smaralde de mai mult de o sută 
de mii de dinari. Regele Şahraman, tare bucuros 
de darul căpătat, chemă căpetenia eunucilor şi—3 
porunci : 

•— Uite, Cafur, du sipetul acesta stăpînei tale 
S'ett-Donia şi întoarce-te degrabă să-mi spui daeă 
darul i-a plăcut. 

îndată eunucul Cafur plecă spre cămările unde 
locuia singură domniţa Donia. 

Ajungînd acolo, eunucul Cafur văzu, întinsă pr-
un covor şi păzind uşa stăpînei, pe doică. Iar uşile 
erau toate închise şi perdelele coborite. Atunci 
eunucul gîndi în sine : „Cum se face că ele dorm, 
la o vreme atît de tîrzie,. lucru ce nu-i în obicei u] 
lor ?" Apoi, cum nu voia să se întoarcă la rege 
fără de răspuns, trecu peste trupul doicii întinse 
de-a curmezişul uşii, împinse uşa şi intră în sală. 
Şi care nu-i fu uluirea şi încremenirea cînd o 
zări pe Sett-Donia dormind goală in braţele flă-
căului, toate semnele neîndoielnice dînd pe faţă 
un zamparlîc fără de pereche * 

â?9 



Văzînd aşa, «eunucul Cafur şi-aminti cum îl 
ameninţase şi-1 pedepsise Sett-Donia mai nainte, 
şi gîndi cu mintea lui de eunuc : 

— Va să zică aşa urăşte ea pe bărbaţi ! A venit 
acuma şi vremea mea, dacă-mi ajută Allah, să mă 
răzbun de umilirea pe care-am îndurat-o ! 

Şi ieşi, înehizînd încetişor uşa, se înfăţişă re -
gelui Şahraman şi sărută pămîntul. Regele îl 
întrebă : 

—- Ce-a spus stăpîna ta ? 
Eunucul răspunse : 
— Iată cutia ! 
Regele, mirat, întrebă iarăşi : 
—- Ce, fiica mea nu vrea nici nestemate, aşa 

cum nu vrea nici bărbaţi ? 
Arapul zise : 
— Măria-ta, nu pot răspunde de faţă cu aceştia 

toţi. 
Atunci regele, stîrnit de viclenia eunucului, 

porunci să iasă toţi din sala tronului, oprind 
lîngă el numai pe marele vizir. După care, eu-
nucul grăi : 

-— Mai nainte de-a grăi ceva, mă rog măriei-
tale să nu te mînii şi să nu mă pedepseşti pentru 
vorbele pe care am a le spune. 

Regele răspunse : 
— Poţi grăi fără teamă ! 
Atunci eunucul începu : 
— Stăpîna mea Donia, iacă aşa şi iacă aşa. 
Cînd auzi vestea, regele plesni din palme, căscă 

ochii mari şi strigă : 
. — E un lucru de necrezut l 

Apoi adăugă : 
— I-ai văzut tu, Cafur ? 
Eunucul răspunse : 
— Cu ochii aceştia ai m e i ! 
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Regele se minună iară : 
— Asta-i ceva nemaipomenit ! 
Şi porunci eunucului să-i aducă dinaintea tro-

nului pe cei doi vinovaţi, iar eunucul împlini 
porunca numaidecît. 

Cînd cei doi îndrăgostiţi se aflară în faţa re-
gelui şi după ce sărutară pămîntul, regele grăi : 

— Aşa dară-i adevărat ! 
Nu putu rosti o vorbă mai mult, apucă spada 

cu amîndouă mîinile şi voi să se repeadă asupra 
lui Diadem. Dar Sett-Donia cuprinse pe iubitul ei 
în braţe, îşi lipi buzele de ale lui şi strigă tatălui : 

— Dacă-i aşa, ucide-nc pe amîndoi ! 
Regele se întoarse la locul lui pe tron şi po-

runci eunucului să ducă pe Sett-Donia îndărăt la 
iatacul ei. După care întrebă pe Diadem : 

— Mişelule şi amăgitorule, cine eşti tu ? Cine 
ţi-i tatăl ? Şi cum de-ai cutezat să te ridici la 
fiica mea ? 

Diadem răspunse : 
— Află, măria-ta, că, dacă-mi doreşti moartea, 

nezăbavniq va urma şi moartea ta, iar regatul tău 
va fi nimicit. 

Regele se holbă la el : 
— Cum ? Cum ? 
Celălalt adăugă : 
— Sînt fiul regelui Soliman-Şah, stăpînul Ora-

şului Verde şi al munţilor Ispahanului ! Şi am luat 
singur, după cum era hărăzit, ceea ce mi se 
îndărăptase ! Aşadară, priveşte bine, măria-ta, 
înainte de-a porunci pieirea mea ! 

Auzind aşa, regele fu în mare încurcătură şi 
întrebă pe vizir ce le rămînea de făcut. Dar vi-
zirul zise : 

— Nu crede, măria-ta, vorbele acestui amă-
gitor 1 Numai cu moartea se poate pedepsi nele-
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giuirea săvîrşită do un asemenea fecior de tîrfă 
şi de căţea, bătu-1-ar şi trăsni-i-ar Allafa ! 

Atunci regele porunci gîdelui : 
— Taie~i capu I ! 

Cind poveuie,-} ajunse aici, Şeberezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă cum era, tăcu. 

Ci într-a o sută treizeci şi şasea noapte 

Ka urmă f 

Atunci regele porunci gîdelui : 
- - Taie-i capul ! 
Şi aşa s-ar fi sfîrşit eu Diadem dacă, pe cînd 

gîdelc se pregătea să împlinească porunca, nu i 
s-ar fi vestit regelui sosirea a doi soli din partea 
regelui Soliman-Şah care cereau să intre. Erau 
solii ce aduceau ştirea venirii regelui Soliman-
Şah însuşi eu întreaga iui oaste. Iar cei doi soli 
nu erau alţii decît vizirul şi tînărul Aziz. Şi cînd 
ii se îngădui să intre şi recunoscură pe fiul re-
gelui lor, pe prinţul Diadem, parcă-şi pierdură 
minţile de bucurie, se aruncară la picioarele lui 
şi începură să i le sărute. Ci Diadem ii sili să 
se scoale şi-i îmbrăţişa şi le spuse pe dată cum 
stăteau lucrurile. Iar ei îl înştiinţară despre toate 
cîte se petrecuseră şi vestiră regelui Şahraman 
venirea apropiată a regelui Soliman-Şah eu toate 
ostile sale. 

Cînd regele Şahraman înţelese» prin ce pri-
mejdie trecuse poruncind uciderea prinţului Dia-
dem, dovedit acum cine era, ridică ochii către cer 
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şi mul ţumi lui Aiiah că oprise mîna gealatului. 
Apoi îi spuse lui Diadem : 

—• Fiule, iartă pe un moşneag ca mine, care a u 
ştia ce- face ! Dar vina-i a vizirului nenorocirilor 
mele, pacostea pe care am să poruncesc îndată 
să-1 tragă în ţeapă ! 

Atunci prinţul Diadem îi sărută dreapta şi-i 
spuse : 

--•• Măria-ta, mi-eşti ca un tată, şi eu, mai de-
grabă, sînt datornic a-ţi cere iertare pentru 
supărările pe care ţi le-am pricinuit ! 

Regele spuse atunci : 
Vina-i a afurisitului acesta de eunuc al 

năprasnelor, pe care am să poruncesc să-1 răs-
tignească pe-o scîndură putredă ce nu preţuieşte 
nici două drahme ! 

Prin ţul Diadem adăugă : 
- Cit priveşte pe eunuc, aşa i se cuvine ! Dar 

vizirul rămîie pentru altădată, căci îl văd muş-
eîndu-şi m u m i e ! 

Atunci Aziz şi vizirul regelui Soliman-Şah se 
puseră pe lingă rege ca să fie iertat şi eunucul, 
care de spaimă se udase pe el. Iar regele, întru 
cinstirea vizirului lui Soliman-Şah, îl iertă şi pe 
eunucul Cafur. După care Diadem grăi : 

—- Lucrul cel mai de seamă acum este să r i-
sipim cît mai degrabă teama în care trebuie să se 
afle domniţa Donia, fiica mâriei-tate şi sufletul 
meu ! 

Regele zise : 
— Chiar acum mă duc la ea, eu însumi •! 
Dar mai întîi porunci vizirului său, emirilor şi 

sfetnicilor să-1 însoţească pe prinţul Diadem pînă 
la hamam, ca să-1 ajute să facă o baie bună care 
să-1 învioreze şi să-1 însenine. Apoi alergă la 
odăile domniţei Donia, pe care-,© găsi gata să-şi 
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înfigă în inimă vîrful unui paloş al cărui miner 
era sprijinit în pămînt. Văzînd aceasta, cuprins de 
spaimă, regele strigă fiicei lui : 

— Este teafăr, fata mea, ai milă de tatăl tău ! 
Auzind aşa, Sett-Donia aruncă departe de ea 

paloşul, sărută mina tatălui ei, iar acesta îi po-
vesti cele petrecute. Atunci ea spuse : 

-•- Nu voi avea tihnă pînă ce nu-1 voi vedea 
pe iubitul meu ! 

Regele porunci ca Diadem, întors de la hamam, 
să fie dus numaidecât la domniţa Donia, care se 
aruncă la pieptul lui. 

Şi pe cînd cei doi îndrăgostiţi se îmbrăţişau, 
regele închise binişor uşa în urma lui. După care 
se întoarse în palat ca să dea poruncile de tre-
buinţă pentru primirea regelui Soliman-Şah, la 
care trimise solie grabnică prin vizir şi Aziz spre 
a-i vesti fericita întorsătură a lucrurilor. Totodată 
avu grijă să-i trimită şi un dar de o sută de 
sirepi de soiul cel mai ales, o sută de cămile 
bune de călărie, o sută de băieţandi'i, o sută de 
fete, o sută de arapi şi o sută de arăpoaice. 

Şi numai după aceea regele Şahraman porni el 
însuşi în întîmpinarea regelui Soliman-Şah, gri-
jind a fi însoţit de prinţul Diadem şi urmat de 
mare alai. Astfel ieşiră cei doi din oraş. Şi, 
văzîndu-i apropiindu-se, regele Soliman le veni în 
cale şi strigă : 

— Slavă lui Allah, care-a făcut ca fiul meu 
să-şi izbîndească dorul. 

Apoi cei doi regi se îmbrăţişară cu drag, iar 
Diadem se aruncă la gîtul tatălui său, plîngînd 
de bucurie, şi la fel plînse şi măria-sa, tatăl lui. 
Pe urmă se aşezară la masă şi începură să mă-
nînce, să bea şi să se veselească plini de voie 
bună. La sfîrşit, porunciră să vie cadiii şi diecii 
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şi-i puseră să scrie acolo pe loc sertetul de căsă-
torie între Diadem şi Sett-Donia. După care, 
cumu-i datina la astfel de prilejuri, făcură da-
ruri ostaşilor şi norodului şi, vreme de patruzeci 
de zile şi de patruzeci de nopţi, oraşul stete tot 
luminat şi împodobit. Şi-n toiul bucuriei şi al pe-
trecrii tuturora, Diadem şi Donia putură să se 
iubească în voie, cu toată tăria dragostei lor. 

Ci Diadem nu uită credinţa cu care-1 slujise 
prietenul său Aziz, şi, după ce trimise un alai 
întreg, cu Aziz în frunte, ca s-o aducă la ei şi pe 
mama acostuia, care de mult jelea neîntoarcerea 
lui, nu mai voi să se despartă de el. Iar după 
moartea regelui Soliman-Şah, cînd Diadem ajunse 
la rîndu-i rege al Oraşului Verde şi al munţilor 
Ispahanului, îl numi pe Aziz mare vizir. Numi 
apoi pe bă trînul paznic al grădinii vistiernic al 
regatului şi pe şeicul pieţii staroste peste toate 
breslele. ' Şi tră iră fericiţi aşa pînă la moarte, 
singurul prăpăd fără de izbăvh'e. 

După ce sfîrşi de povestit povestea întâmplări-
lor lui Aziz cu Aziza şi ale lui Diadem cu dom-
niţa Donia, vizirul Dandan ceru îngăduinţă rege-
lui Daul-Macan să bea un pahar cu sorbet. Şi 
regele spuse : 

— O, vizire, mai poate fi undeva pe pămînt 
cineva vrednic ca t ine să ţină tovărăşie prinţilor 
şi regilor ? Căci cu adevărat această istorie m-a 
vrăjit, atîta-i de frumoasă şi-atîta-i de plăcut 
s-o asculţi ! 

Şi regele Daul-Macan dărui vizirului său cea 
mai scumpă haină din cuferele împărăteşti. 

Estimp, împresurarea Constantiniei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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'Ci tntr-a o 'sută treizeci şi şaptea noapte 

Ka urmă l 

Estimp, împresurarea Constantiniel se trăgăna 
ide patru ani în şir, fără de vreo izbîndă hotărî-
toare. Oştenii şi căpeteniile lor începeau a nu 
mai putea să îndure viaţa departe de ai lor, de 
rude şi de prieteni. 

Drept care, regele Daul-Macan luă grabnică 
hotărîre şi chemă la sine pe cei trei mari căpi-
tani, pe Bahraman, pe Rustem şi pe Turcaş şi. 
de faţă fiind şi vizirul Dandan, le spuse : 

-— Aţi fost martori la tot ce s-a petrecut şi 
la tot necazul ce s-a abă tut asupra noastră în 
urma acestei blestemate împresurări şi a năpaste-
lor pe care bătrîna Muma-Prăpădurilor îe-a tăbă-
rît asupra capetelor noastre. Cugetaţi, dară, ce 
avem a face de-aci nainte şi sfătuiţi-mă aşa cum 
se cade să mă sfătuiţi ! 

Atunci cele trei căpetenii ale oastej îşi plecării 
frunţile şi cugetară îndelungată vreme. După care 
grăiră : 

-••- Măria-ta, vizirul Dandan a trăit mai mult 
d e d t noi, a văzut multe şi a îmbătrânit în înţe-
lepciune ! . 

Regele Daul-Macan se întoarse către vizirul 
Dandan şi zise : 

— Toţi delaolaltă aş teptăm vorbele tale ! 
Atunci, vizirul Dandan veni dinaintea regelui 

şi grăi : 
— Află, o, rege fără de asemănare, că într-ade-

vă r nu ne mai este cu priinţă a mai rămînea sub 
zidurile Constantiniei. Mai întîi, însuţi măria-ta 
trebuie să fii cuprins de dorul de a-ţi vedea fiu], 

382 



pe Kanmacan, şi pe nepoata mărieî-tale, fiica ră-
posatului principe Şarcan, minunata Puterea-Ur» 
sitei, care trăieşte la Damasc, la palatul împără-
tesc, în grija femeilor. Tot aşa şi noi, toţi, îndu-
răm mîhnirea de a fi departe de ţară şi de casele 
noastre. Socotinţa mea este să ne îndărăptăm la 
'Bagdad, iar aici să ne întoarcem mai încolo, 
după o bucată de vreme, cînd să nu mai lăsăm 
din cetatea necredincioşilor decît atîta cît să-şi 
facă cuiburi corbii şi paj erele '! 

Regele răspunse : 
Drept ai grăit, vizire, şi pe potriva gind uri-

lor mole ! 
Şi humaidecît porunci pristaviJor să dea veste 

tabiei, că peste trei zile aveau a se urni de 
plecare." 

Iar a treia zi, cu praporii-n vînt şi cu zarvă 
de surle, oastea ridică tabăra şi luă calea Bagda-
dului. Şi după zile şi nopţi de umblet, ajunse în 
Oraşul Păcii, unde fu primită cu bucurie nemăsu-
rată de toţi locuitorii. 

Ci lucrul cel dinţii pe care-1 făcu regele Daul • 
Macan fu să alerge să-şi vadă şi să-şi îm-
brăţişeze odorul, pe Kanmacan, care împlinise 
şapte ani. Iar al doilea, fu să cheme la el pe 
vechiul prieten, bătrînul hamamgiu. Şi cînd îl 
văzu, se ridică dinaintea lui şi-1 îmbrăţişa, şi-1 
aşeză -lîngă el, şi-1 preacinsti, de faţă cu toţi emirii 
şi eu toată lumea. Or, în estimp, hamamgiul atîta 
mîncase, băuse şi se hodinise, că se schimbase 
de nu-1 mai cunoşteai. Se îngrăşase peste măsură , 
gîtul i se făcuse ea de elefant, pîntecele ca de 
balenă, iar faţa bucălată îi era lucitoare ca o 
pîine rotundă cînd o scoţi din cuptor, 

începu, dară, prin a nu cuteza să se aşeze 
iktgă rege şi spuse i 
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— O, stăpîne, să mă ferească Allah a face una 
ca asta ! De mult s-au dus vremurile cînd mi-era 
îngăduit să mă aşez dinaintea măriei-tale ! 

Ci regele Daul-Macan îi răspunse : 
— Acele zile pot începe acuma iară pentru 

tine, tată ! Căci tu imi-ai scăpat viaţa. 
Şi-1 sili pe hamamgiu să se aşeze lingă el pe 

pernele jilţului împărătesc. 
După care regele grăi către hamamgiu : 
•— Vreau să-mi ceri ceva, căci pot acum a-ţi 

împlini îndată orice dorinţă, fie şi a-ţi dărui ju-
mătate din împărăţie ! Vorbeşte, şi Allah te va 
asculta ! 

Atunci bătrînul hamamgiu zise : 
— Ţi-aş cere, măria-ta, un lucru la care rîvnesc 

de multă vreme, dar m-am sfiit să nu pară ne-
cuviinţă. 

Regele, zădărît, strigă : 
•— Spune-mi numaidecît J 
Hamamgiul răspunse : 
— Poruncile tale îmi sînt sfinte ! Iată : rîvnesc 

să capăt de la mîna măriei-tale un senet care să 
mă dovedească drept starostele focarilor de la 
toate hamamurile din cetatea Ierusalimului, ora-
şul meu de baştină ! 

La aceste vorbe, regele şi toţi cei de faţă izbuc-
niră în hohote de veselie, pe cînd hamamgiul, 
gîndind că ceruse un hatîr nemaipomenit, rămase 
tare mîhnit. Dar regele îi spuse : 

— Pe Allah ! cere-mi altceva ! 
Iar vizirul Dandan se apropie de el, îl pişcă de 

picior, îi făcu semn cu ochiul şi-i spuse : 
— Cere-i altceva ! 
Hamamgiul oftă : • 
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•— O, rege fără de seamăn, m-aş destuii, atunci, 
să fiu şeicul breslelor mă tură torilor de uliţe din 
sfînta cetate a Ierusalimului, oraşul meu ! 

La aceste vorbe, regele şi cei de faţă începură 
să rîdă atîta de tare că se răsturnară cu picioa-
rele in sus. La urmă , regele spuse hamamgiului : 

•— Haide, frate, gîndeşte-te să-mi ceri un lucru 
vrednic de tine şi care să merite truda ! 

Hamamgiul răspunse : 
•• - Mi-i teamă că n-ai să mi-1 împlineşti ! 
"Regele grăi : •« 

- La Allah nimic nu-i cu neputinţă ! 
Şi hamamgiul spuse : 
- Numeşte-mă , dară, sultan la Damasc, în 

locul răposatului prinţ Şarcan ! 
Atunci regele Daul-Macan răspunse : 
- •- Aşa va fi ! Ju r pe ochii mei ! 
Şi pe loc scrise hatişeriful de căftănire a ha-

mamgiului ca sultan al Damascului şi-i dete, cum 
se cuvine regilor, numele de Zablacan El-Mujahed. 
Apoi îl însărcina po vizirul Dandan să însoţească 
pe noul sultan, cu un alai împărătesc, pînă la 
Damasc, şi să se întoarcă aducînd de acolo pe 
fiica prin ţului Şarcan, Puterea-Ursitei. Nainte de 
despărţire, îşi luă rămas bun de la hamamgiu, îl 
îmbrăţişa şi—1 sfătui să fie bun şi drept cu noii 
lui supuşi. Apoi grăi tuturor celor de faţă : 

— Toţi cei ce au dragoste şi osîrdie pentru 
mine, să-şi dovedească prin daruri bucuria faţă de 
sultanul El-Zablacan ! 

Şi numaidecît începu să curgă sodom de daruri 
pentru noul rege, căruia Daul-Macan însuşi îi 
puse pe umeri cabaniţa împărătească. Iar cînd 
toate pregătirile se obîrşiră, regele Daul-Macan 
îi dărui pentru straja lui cinci mii de tineri ma-
meluci şi de musaipi care să poarte palanchinul 

25 — Canea celor 1001 de nopţi, voi. III 
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împărătesc, împodobit în roşu şi aur. Intr-acest 
chip hamamgiul de la Ierusalim, ajuns sultanul El-
Mujahed El-Zablacan, urmat de întregul lui alai, 
de vizirul Dandan, de emirii Rustem, Turcaş şi 
Bahraman, plecă din Bagdad şi descăleca la Da-
masc, cetatea lui de scaun. 

întîia grijă a noului rege fu să poruncească nu-
maidecît întocmirea unui falnic alai care s-o în-
soţească la Bagdad pe copila cea de opt ani, dom-
niţa Puterea-Ursitei, fiica răposatului prinţ Şar-
can. Puse s-o slujească zece fete tinere şi zece 
tineri arapi, si-i făcu daruri multe, mai cu seamă 
suc de trandafiri şi dulceaţă de caise, închise bine 
în cutii mari, ferite de umezeală, fără a uita nici 
cataifurile cele dulci şi gingaşe ; şi-i mai dărui 
şi douăzeci de gavanoase pline de curmale cu 
zahăr, legate cu sirop aromat cu praf de cuişoare, 
precum şi douăzeci de cutii cu plăcinte alese, şi 
alte douăzeci de borcane cu dulceţuri de tot soiul, 
poruncite anume la cei mai buni negustori de za-
haricale din cetatea Damascului. Totul fu încărcat 
pe patruzeci de cămile, fără să mai socotim şi 
sacii cei mari plini cu mătăsuri şi eu stofe ţe-
sute-n fir de zarafir de cei mai dibaci meşteri din 
ţara lui Şam, şi armele cele scumpe, şi olurile de 
aramă şi de aur bătut, şi zăvunele ca spuma. 

Odată sfîrşite pregătirile, sultanul El-Zablacan 
voi să facă'un dar bogat în bani vizirului Dandan, 
dar vizirul nu voi să primească, spunîndu-i : 

— Măria-ta, te afli la începutul domniei şi vei 
avea trebuinţă de banii aceştia, spre a făptui lu-
cruri mai bune decît a mi-i dărui mie ! 

Apoi alaiul porni şi, în conace dese, după o lună 
de cale, cu mila lui Allah, ajunseră toţi sănătoşi 
la Bagdad. Atunci regele Daul-Macan o întîmpină 
pe micuţa Puterea-Ursitei cu multă bucurie şi o 
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încredinţa mamei sale Nozhatu şi soţului acesteia, 
marele sfetnic. Şi i se deteră aceiaşi dascăli ca 
şi lui Kanmacan. Şi erau cei doi copii pururi ne-
despărţiţi şi se îndrăgiră unul pe altul, iar dra-
gostea lor se făcu tot mai mare, pe măsură ce 
creşteau. Aşa se scurseră opt ani de vreme, iar 
estimp .regele Daul-Macan nu mai pregeta cu în-
temeierile şi cu gătirile de război împotriva ru-
milor cei necredincioşi. 

Ci, de trudele şi de nevoile îndurate odinioară, 
ia vremile tinereţii măriei-sale, regele Daul-Macan 
îşi simţea din zi în zi puterile tot mai ofilite şi 
sănătatea tot mai silnică. Sfîrlogindu-se tot mai 
tare şi mai tare, într-o zi chemă la el pe vizirul 
Dandan şi-i grăi : 

-— O, vizire, te-am chemat ca să-ţi spun o ho-
•tărire pe care aş dori s-o duc la bun sfîrşit. 
Răspunde-mi, dară, după cugetul tău cel drept! 

.Vizirul întrebă : 

.— Ce hotărîre, rege fără de seamăn ?. 
Regele răspunse : 
— M-am hotărît a lăsa scaunul împărăţiei şi a 

pune în loc pe fiul meu Kanmacan, ca să mă 
bucur văzîndu-1 domnind cu slavă încă înainte 
de moartea mea ! Tu cum socoti ? Spune-mi, vi-
zire cu mintea plină de înţelepciune ! 

La aceste cuvinte, vizirul Dandan sărută pămîn-
tul şi, cu glas tulburat, grăi : 

— Hotărîrea pe care mi-o spui, o, preamăritule 
rege, o, multplinule de socotinţă şi de dreptate, 
nu e nici cu putinţă, nici priincioasă la ceasul 
de-acum — şi anume din două pricini : întîia-i 
că fiul tău, prinţul Kanmacan, este încă prea ti-
nerel ; a doua-i, fără de îndoială, că un rege care, 
încă din viaţă, pune în scaunul de domnie pe fiul 
său, din acea clipă îşi are zilele numărate ! , 
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Regele însă îi răspunse : 
— în ce priveşte viaţa mea, vîzirule, simt că-î 

sfîrşită ; cît despre Kanmacan, dacă încă-i prea 
tînăr, am să-i dau ca pavăză pe marele sfetnic, 
soţul sorei mele Nozhatu. 

După aceasta, regele porunci să se adune toţi 
emirii, toţi vizirii şi toţi dregătorii cei mari din. 
împărăţie, şi volnici pe marele sfetnic ajutor al 
fiului său Kanmacan şi-i spuse dorinţa cea de pe 
urmă : să însoare, cînd vor ajunge la vîrsta po-
trivită, pe Puterea-Ursitei cu Kanmacan. Marele 
sfetnic răspunse : 

— Sînt împovărat de binefacerile tale şi mă 
simt cufundat în nemărginirea bunătăţii tale ! 

Atunci regele Daul-Macan ,se întoarse către 
fiul său Kanmacan şi-i grăi cu ochii plini de 
lacrimi : 

— O, fiul meu, să ştii că, după moartea mea, 
marele sfetnic va fi dascălul şi ocrotitorul tău, 
iar marele vizir Dandan îţi va fi tată în locul meu. 
Căci, iată, simt că mă voi duce din lumea aceasta 
trecătoare la lăcaşul cel de veci. Mai întîi, însă, 
vreau să ştii, • fiule, că mai am un singur dor pe 
pămînt înainte de-a muri :. răzbunarea împotriva 
celeia care-a pricinuit moartea bunicului tău, re-
gele Omar Al-Neman, şi a unchiului tău, prin-
ţul Şarcan, bătrîna cea afurisită şi pacostea nu-
mită Muma-Prăpădurilor ! 

Tînărul Kanmacan răspunse : 
— Tată, linişteşte-ţi inima ! Allah are să vă 

răzbune pe toţi prin mine ! 
Iar regele Daul-Macan simţi o înseninare mare 

înviorîndu-i sufletul şi se întinse liniştit în patul 
din care nu avea să se mai scoale. 

Şi, nu peste mult, regele Daul-Macan, ca toată 
făptura aflată sub mîna celui ce-a zămislit-o, se 
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întoarse la ceea ce fusese, în lumea de dincolo 
de nepătruns : şi fu ca şi cum n-ar fi fost nicio-
dată. Căci vremea seceră toate şi nu-şi mai aduce 
aminte de nimic. * 

Cînd povestea ajunse aici. Şchcrcxada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă cum era, nu mai spuse nimic în noaptea aceea. 

Ci într-a o sută treizeci şi opta noapte 

Ea urmă Î 

... şi fu ca şi cum n-ar fi fost niciodată. Căci 
vremea seceră toate şi nu-şi mai aduce aminte de 
nimic. 

Aoeasta-i povestea regelui Daul-Macan, fiul re-
gelui Omar Al-Neman şi fratele prinţului Şavcart 
—• Allah aibă-i pe toţi în mila lui cea fără de 
margini ! 

Dar din acea zi, ca să nu se dezmintă zicala : 
„Cel ce lasă urmaşi, nu moare !" începură ispră-
vile tînărului Kanmacan, fiul lui Daul-Macan. 

ISPRĂVILE TÎNĂRULUI KANMACAN, FIUL LUI 
DAUL-MACAN 

în adevăr, o, preafericitule rege, urmă Şehe-
rezada, în ee-i priveşte pe tînărul Kanmacan şi 
pe vară-sa Puterca-Ursitei, ya Allah, ce frumoşi 
se mai făcură ! Crescînd, frumuseţea chipurilor 
lor se arăta tot mai desăvîrşită, iar împlinirea lor 
se vădea în toată puterea ei. Şi nu-i puteai 
asemui decît cu două ramuri îngemănate şi încăr-
cate de roade, ori cu două luni ia vremea Ra-
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madanului. Mai întîi, se cere să spunem că Pu-
terea-Ursitei avea tot ceea ce poate să-i răpească 
unui om minţile : în crăiască ei singurătate, de-
parte de orice privire, albeaţa feţei sale se făcuse 
fără seamăn de suavă, mijlocu-i gingaş era ca 
tras printr-un inel şi drept ca litera ale). Pulpe-
le-i voinice erau desăvîrşite. în ce priveşte gura 
ci -,»o, lapte ! o, vinuri ! o, dulceţuri ! ce sînteţi 
voi ? Iar despre buzclc-i de culoarea rodiei, nu-
mai voi, fructe coapte, şi voi, bobocii ai tranda-
firi) or, aţi putea spune cîte ceva ! Obrajii ei, pînă 
şi trandafirii îi socoteau mai presus de orice. Şi 
adevăr rostise un poet despre ea : 

Pleoapele-i nu poate kholul 
Să le facă mai cărbune. 
tar privirea-i e pîrjolul 
Care inima răpune, 
Ori un paloş de emir 
Retezînd ghiaurii-n şir. 

Iată, jalnici palmieri, 
Frunzele cînd vi se-ndoaie, 
Fremătînd în adieri, 
Strînse foaie Ungă foaie, 
Sînt ca părul ei bogat 
Peste umeri revărsat. 

Aşa era tînăra domniţă Puterea-Ursitei, fiica 
frumoasei Nozhatu. Dar vărul ei, tînărul Kanma-
can, era cu totul altceva. Trînta şi vînătoarea, că-
lăritul şi luptele cu lancea ori cu suliţa, trage-
rea cu arcul şi alergările de cai îi mlădiaseră 
t rupul şi-i oţeliseră sufletul. Era cel mai frumos 
călăreţ din ţările musulmane şi cel mai curajos 
dintre războinicii tuturor cetăţilor şi triburilor. 
Ci pielea îi rămăsese fragedă ca a unei fecioare, 
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iar faţa mai gingaşă decît trandafirii şi decît nar-
cişii. Despre el un poet spunea : 

E-abia un flăcăiaş, cu-un puf subţire, 
Ca o mătase, pe obraji şi-n barbă. 
Dar celor ce li-i dat, cu o privire, 

Ca pe un vis de slavă-n ochi să-l soarbă, 
Le pare-un sprinten pui de căprior 
Zburdînd voios în jurul mamei sale, 
Şi sufletele par răpite-n zbor 
Şi parcă-s bete cînd le iese-n cale 
Cu fragezii-i obraji ca doi bujori 
în care-nflăcăratu-i sînge arde, 
Cu buzele-i ca un tihnit izvor 
De miere dulce şi fără de moarte. 

Pe mine, cel ce viaţa mi-am legat 
De frumuseţea lui care mă. pierde, 
Pe mine-n veci de veci m-au fermecat 
Şalvarii-i de culoare neagră-verde. 

Ci marele sfetnic, tutorele lui Kanmacan, de-o 
bucată de vreme, cu toate dodăielile soţiei salo 
Nozhatu şi cu toate binefacerile ce le datora 
tatălui lui Kanmacan, pusese mîna pe întreaga 
putere şi se făcuse numit urmaş , de către o parte 
a norodului şi a oastei, în scaunul de domnie al 
lui Daul-Macan. Cealaltă parte a norodului şi a 
oastei rămăsese însă credincioasă urmaşului lui 
Omar Al-Neman, sub cîrma cea dreaptă a bă-
trînului vizir Dandan. Dar vizirul Danclan, din 
pricina prigoanei marelui sfetnic, se surghiunise 
din cetatea Bagdadului şi se aciuiase într-un oraş 
megieş, aşteptînd ca soarta să-şi întoarcă faţa 
către orfanul Jefuit de drepturile lui. 

Aşa, marele sfetnic, nemaiavînd a se teme de 
nimeni, silise pe Kanmacan şi pe mama lui să se 

391 



închidă în odăile lor şi oprise pe fiica sa Puterea-
Ursitci a se mai vedea cu fiul lui Daul-Macan. 
Şi astfel mama şi fiul trăiau în răstrişte, aş tep-
tînd ca Allah să facă dreptate celui în drept. 

Ci, cu toată opreliştea marelui sfetnic, Kanma-
ca»i izbutea clin cinci în cînd s-o vadă pe vară-sa 
Puterea-Ursitei şi să-i vorbească, dar numai pe 
ascuns. într-o /i însă, cu inima chinuită de u n 
dor mai năvalnic decît alte daţi, neputînd-o ve -
dea, luă o foaie de hîrtie şi scrise dragei sale 
aceste stihuri pline de alean : 

Treceai, iubito, -nconjurată 
De toate slujnicele tale, 
Scăldată-n multa-ţi frumuseţe. 
Iar trandafirii, dintr-o dată, 
Zărindu-te cum treci pe cale, 
Pizmaşi, schimbară feţe-feţe, 
Privind aprinşii trandafiri 
De pe obrajii tăi subţiri. 

Sfioşii crini băteau din pleoape 
Văzîndu-ţi albul chip pe căi, 
Şi romaniţele pe-aproape 
Zîmbeau mereu, ca dinţii tăi. 

Cel sfînt ajute-mi să-ndur chinul, 
Ca fierul roşu un bolnav, 
Să-mi vindec, de-aş putea, suspinul, 
Şi dorul de-al tău chip suav. 

Dupâ ce pecetlui scrisoarea, o înmînă eunucului 
de slujbă, care n-avu altă grijă decît s-o ducă 
numaidecît marelui sfetnic. Cetind stihurile de 
dragoste ale lui Kanmacan, marele sfetnic spu-
megă şi clocoti de turbare şi jură că are să-1 
pedepsească pe tînărul rege. Dar socoti că era mai 
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bine, deocamdată, spre a nu se răspîndi zvonul 
întîmplării, să vorbească mai întîi numai cu soţia 
sa Nozhatu. Se duse s-o caute pe Nozhatu la odă-
ile ei şi după ce o trimise pe tînăra Futerea-Ur-
sitei să se preumble prin aerul proaspăt din gră-
dină, grăi soţiei sale... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijii;ti 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută treizeci şi noua noapte 

Ea urmă : 

Aşadar, marele sfetnic grăi soţiei sale NozhaU;. : 
— Tu ştii, de bună seamă, că tînărul Kanmacan. 

a atins de mult vîrsta bărbăţiei şi că se simte plin. 
de patimă faţă de fiica ta Puterea-Ursiteî. Tre-
buie să-i despărţim numaidecît, fără să le lăsăm. 
nădejdea de-a se mai întîlni, căci este primejdios 
să apropii lemnul de flacără. Dc-aci nainte fiica 
ta nu mai are îngăduinţa de a ieşi din odăile feme-
ilor, nici de a-şi mai dezveli obrazul : căci nu mai 
aste la anii cînd o fată poate ieşi fără iaşmae. Şi, 
mai cu seamă, ia bine aminte să nu io îngădui a' 
vorbi unul cu altul, căci sînt ho ţări t ca, Ia cea 
dîntîi încălcare a poruncii mele, să curm pentru 
totdeauna pornirea spre rele a acestui băiat ! 

Auzind aşa, sărmana Nozhatu nu-şi putu stâ-
pîni lacrimile şi, după ce soţul ei pleca, merse 
la nepotul ei Kanmacan şi-i duse ştire despre ra'i-
nia marelui sfetnic. După care îi spuse : 
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— Ci să ştii, fiu al fratelui meu, că eu aş putea 
să-ţi mai înlesnesc uneori vreo întîlnire în taină 
cu vara ta Puterea-Ursitei ! Fii dar răbdător pînă 
ce Allah se va îndura de tine ! 

Dar Kanmaean îşi simţi sufletul răzvrătindu-se 
la această ştire şi gemu : 

— Nu voi mai rămîne nici măcar o clipă în 
acest palat, în care numai eu s-ar cuveni să po-
runcesc ! Şi nu voi mai suferi ca pietrele acestei 
case să-mi adăpostească umilinţele ! 

îşi scoase hainele, îşi acoperi capul cu un tur -
ban de saaluk, îşi puse pe umeri un burnuz vechi 
de pribeag şi, fără a mai zăbovi măcar ca să-şi 
ia rămas bun de la mama şi de la mătuşa lui, 
se îndreptă de sîrg spre porţile oraşului, neavînd 
în sacu-i, drept merinde la drum, decît o pîine 
veche de trei zile. Iar cînd porţile oraşului se des-
chiseră, el cel dinţii le trecu şi se îndepărtă eu 
paşi grăbiţi, rostind aceste stihuri de despărţire 
pentru tot ce părăsea în urmă : 

Nu te mai iau în seamă, inima mea, o, nu ! 
Poţi să baţi mai departe sau să te frîngi în 

piept —-
In ochii mei tristeţea n-am s-o mai chem de-acu 
Şi-n sufletul meu milă şi dor nu mai aştept. 

De-aş plînge pentru tine, o, inimă copilă, 
Ce-aş face din puterea şi tinereţea mea ? 
Cel ce priveşte-n ochii gazelelor cu milă 
Să nu se plîngă dacă, rănit, va-ngenunchea. 

Voi colinda pămîntul şi pulberea străină, 
Pămîntul fără margini celui plecat pribeag — 
Să-mi mîntui tot ce-mi arde în suflet şi suspină, 
Tot ceea ce pe lume mi-a fost vreodată drag. 
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Voi înfrunta vitejii şi triburile toate, 
Voi strînge prăzi bogate de la învinşii mei. 
Şi plin de faimă, iarăşi mă voi întoarce, poate, 
Să-ngenunchez duşmanii, să nalţ un nou temei. 

O, inimă, învaţă, legea mare : 
Că niciodată fiara nu dăruie oricui 
Bogatele ei coarne, decît cînd eşti în stare 

Ori s-o-ngenunchi, ori s-o răpui! 

Şi în vreme ce Kanmacan fugea astfel de ora-
şul şi do părinţii lui, maică-sa, nevăzîndu-1 în-
treaga zi, îl căută zadarnic pretutindcnea. Izbucni 
în hohote de plîns şi aşteptă întoarcerea lui, 
pradă gîndurilor celor mai pline de chin. Dar 
trecu şi a doua zi, şi a treia, şi a patra, fără ca 
să-i aducă cineva vreo veste despre Kanmacan. 
Atunci se închise în iatacul ei, plîngînd şi sus-
pinînd şi oftînd din adîncul durerii : „O, copile, 
de unde să te chem ? In ce ţară să te caut ? Şi 
ce mai pot izbîndi eu, acuma, cu lacrimile pe care 
le vărs după tine, băiatul meu ? Unde eşti, unde 
eşti, Kanmacan ?" 

După care biata mamă nu mai voi nici să boa, 
nici să mănînce, iar jalea ei se află în toată ce-
tatea şi toţi locuitorii, care-1 iubeau pe tînărul 
rege şi pe răposatul lui tată, se umplură ele mîh-
nire şi se văicăreau : „Unde eşti tu, sărmane Daul-
Macan, rege care ai fost aşa de bun şi de drept 
cu norodul tău ? Iată că fiul tău s-a pierdut şi 
nimenea dintre cei pe care i-ai coperit cu binefa-
cerile tale nu-i ştie afla urmele ! Ah ! unde eşti 
tu, urmaş al lui Omar Al-Neman, şi ce s-a făcut 
cu tine ?" 

Kanmacan însă a mers ziua întreagă şi nu s-a 
oprit decît la căderea negurilor nopţii. Tot aşa 
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i'ăc.u şi a doua zi, şi în zilele care urmară , cală-» 
torind fără de odihnă, hrănindu-se cu ce putea 
vuiete ic.i-colo pe drum şi bînd apă din izvoare 

\ şi din nuri . Iar după patru zile, ajunse într-o 
vale acoperită de păduri, străbă tută de ape reci 
şi plină de cînt de turturele. Acolo se opri, se 

. spălă după sîînta clatină şi-şi făcu rugăciunea. Şi 
venind noaptea, se întinse sub un copac mare şi 
adormi. Şi dormi el aşa pînă la miezul nopţii, 
•'ind, ir. dricul tăcerii acelei văi, răsună puternic 
un ' glas care, ieşind din stâncile dimprejur, îl 
Uvzi ou acest cin tec : 

Viaţă ele om, la ce eşti bună 
Fără lumina celei dragi 
Şi fără de surîsul ei ? 

Iubiţi ciraci, 
Chid voia-bună 

La umbra unui crîng v-adună 
Şi dorul scapără seîntei — 

Goliţi pahar după pahar. 
Şi umpleţi-le iar ! 

Prietene, cînd sorbi licoarea 
Amar-înmiresmată, cînd. 
Priveşti întins în depărtări 

Un sfînt pămînt, 
Şi-l vezi în floare, 

Numai livezi, numai izvoare, 
Senin din zare-n altă zare, 

Fii fericit de-al vieţii har : 
Nu-i totul în zadar ! 

Auzind cîntocul acela fermecător ce răsuna în 
noapte, Kae.niacan, răpit, se ridică şi încercă a 
pă trunde nesurile clin partea de unde venea gla-
sul. Ci nu izbuti a zări decît trunchiurile şterse 
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ale copacilor deasupra rîului care gîlgîia în vadul 
adînc. Atunci se îndreptă binişor către acea par te 
şi coborî pînă pe malurile apei. Şi glasul se auzi 
mai limpede şi mai duios, cîntînd aceste versuri 
în noapte : 

Am jurat ca, pe vecie, 
Neclintit, să ne iubim, 
Şi-am lăsat-o în pustie 
Cu-ntreg tribul lui Taim. 

Fete cu ochi negri, chipuri 
Mai frumoase- ca la noi, 
N-ai să afli-n alte triburi. 

" Nici cai sprinteni, mai de soi. 

îmi aduce-n suflet vîntul, 
Peste-al zărilor chilim, 
Fumul, boarea, dorul, chitul 
Tribului Bani-Taim. 

Roabă Saab, hai şi-mi spune : 
Cea cu gingaşi clopoţei 
La picior, cu ochi-cărbune, 
N-a uitat de ochii mei ? " 

Oare îşi mod aminteşte 
Legămîntul nostru sfînt ? 
Oare mă mai pomeneşte, 
Cit de cit, din cînd în c'ind ? 

Ah, o scorpie-otrâintă 
Mi-a muşcat rău inima. 
Numai tu, pe veci iubită, 
Să mă vindeci ai putea. 
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Leac mi-i jarul buzei tale, 
Gura ta ca un izvor — 
Ele doar, de neagra jale, 
Vindeca-m-ar, şi de dor l 

După ce Kanmacan auzi şi acest cîntec din 
nevăzut, se sili iarăşi a pătrunde negurile. Dar, 
neizbutind iarăşi nimica, se sui pe vîrful unei 
stînci şi strigă cu toată tăria glasului său... 

Oi nd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu, sfioasă. 

Ci într-a o sută patruzecea noapte 

Ea urmă s 

...se sui pe vîrful unei stînci şi strigă cu toată 
tăria glasului său : 

— O, trecătorule din întunecimile nopţii, apro-
pie-te, mă rog ţie, ca să-ţi aud întîmplările vieţii, 
ce trebuie să se asemene cu-a mea. 

Apoi tăcu. 
După un răstimp, glasul care cîntase răspunse : 
— Cine eşti tu, cel oare mă chemi ? Eşti pă-

mîntean ori duh al străfundurilor ? De eşti duh, 
cată-ţi de cale. Dar de eşti fiinţă omenească, fiu 
de Adam, aşteaptă aci ivirea zorilor. Căci noaptea 
e plină de capcane şi de vicleşuguri. 

Auzind acestea, Kanmacan îşi zise în sine : 
— Fără de îndoială, necazurile celui ce cîntă 

trebuie să fie nemaipomenit de asemuitoare cu 
ale mele. 
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Şi stete acolo, neclintit pînă la ivirea zorilor. 
Văzu atunci înaintînd către el, printre copacii pă-
durii, un om îmbrăcat ca beduinii din pustie, 
înalt la t rup şi înarmat cu hanger şi cu pavăză. 
Se ridică şi-1 salută temenindu-se, iar beduinul 
îi întoarse temeneaua'ş i , după îndătinatele vorbe 
de bun întîlniş, întrebă, uimit de tinereţea lui 
Kanmacan : 

— O, tinere necunoscut, cine eşti tu ? De nea-
mul cărui trib ţii şi ce sînt părinţii tăi printre 
arabi ? Căci la vîrsta ta nu se cade a drumeţi 
singur noaptea prin olaturi pe unde nu se văd 
decît cete înarmate şi tunari de drumul mare. Po-
vesteşte-mi, dară, povestea ta ! 

Kanmacan răspunse : 
— Bunicul meu a fost regele Omar Al-Neman : 

tatăl meu a fost regele Daul-Macan, iar eu sînt 
Kanmacan, cel mistuit de dragoste pentru dom-
niţa Puterea-Ursitei, vara lui ! 

Atunci beduinul îl întrebă : 
— Dar cum se face că, fiind rege şi fiu de regi, 

umbli îmbrăcat ca un saaluk şi drumeţeşti fără 
de straja cuvenită stepenei tale ? 

Kanmacan îi răspunse : 
•— îmi voi întocmi de-acum nainte singur straja, 

iar "tu vei *fi cel dintîi care face parte din ca ! 
Auzindu-1 aşa, beduinul începu să rîdă şi-i 

s p u s e : 
—• Vorbeşti, copile, de parcă ai fi un războinic 

desăvîrşit ori un viteaz acoperit de fala a două-
zeci de bătălii. Ci ca să-ţi dovedesc cît eşti' de 
zărghit, iată, din clipita aceasta te şi iau amîna 
mea, ca să mă slujeşti ca un rob. Şi dacă părinţii 
tăi sînt cu adevărat regi, or avea ei destui bani 
ea să-mi plătească slobozia ta ! 
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Kanmacan simţi furia fulgerîndu-i în pleoape 
şi spuse beduinului : 

— Pe Allah, nimenea altul nu va plăti sloboze-
nia mea, afară de mine ! Pune, dar, mîna pe spadă, 
beduinule ! Cînd ţi-am auzit eîntecuh te-am so-
cotit om de omenie... 

Şi Kanmacan se năpusti asupra beduinului care, 
gîndind că pentru el va fi ea un joc lupta cu 
acest copil, îl aştepta zîmbind eu nepăsare. Dar 
strîm!) gîndisc ! Căci, pornind lupta de-a mină
cu beduinul, Kanmacan se propti vîrtos în pămînt, 
pe picioare'e-i mai tari decît stînca şi mai ne-
clătinate decît un minaret. înţepenindu-se, dară, 
bine în eălcîie, îi răsuci odată şi-1 strînse în braţe 
pe beduin de-i trosniră oasele şi i se goliră mă-
runtaiele, îl luă pe sus şi, aşa, purtîndu-1 prin 
văzduh, alergă eu paşi mari către apa rîului. 
Atunci beduinul, oare nici n-avusese răgaz a-şi 
veni în fire din spaima de a-1 vedea pe băiat 
dovedind alîta putere, strigă : 

— Ce ai de gînd să faci, de mă duci spre apa 
rîului ? 

Şi Kanmacan îi răspunse : 
•— Am să te zvîrl în valuri, ca să te duci pînă 

la apa Tigrului, şi Tigrul să te ducă pînă în 
Nahr-Issa, iar Nahr-Issa pînă în Eufrat, şi Eufra-
tul pînă la tribul tău ! Şi-atunei, cei clin tribul 
tău vor judeca despre puterea şi despre vitejia 
ta, beduinule ! 

Beduinul, faţă de năprasna nezăbavnică, pe cînd 
Kanmacan tocmai îl ridica în văzduh uzmindu-se 
să-1 prăvălească în rîu, strigă : 

— O, tinere viteaz, fie-ţi milă, pe ochii iubitei 
tale, Puterea-Ursitei : lasă-mi viaţa, şi-am să-ţi fiu 
de-aci nainte cel mai supus dintre robi ! 
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Kanmacan atunci se trase îndărăt şi-1 aşeză 
uşurel pe pămînt, spunîndu-i : 

— Cu jurămîntul acesta m-ai înduplecat. 
După care se aşezară amîndoi alături pe malul 

apei, iar beduinul scoase cHn traistă o pîine de 
orz pe care o rupse şi dete jumă tate lui Kanma-
can, dimpreună eu un pic de sare. Aşa se legă 
prietenia lor. Kanmacan întrebă : 

— Acum, fîrtate, cînd ştii cine sînt, nu vrei 
să-mi spui şi tu eare-i numele tău şi al părinţilor 
tăi ? 

Beduinul grăi : 
- - Sînt Sabah ben-Rcmah ben-Hemam din tr i-

bul Taim, din pustia Şamului. Şi iată care-i po-
vestea vieţii mele : Eram încă un copil cînd tatăl 
meu a murit. Am fost luat şi crescut de unchiul 
meu, acasă la el, dimpreună cu fiică-sa Nejma. Iar 
eu am îndrăgit-o pe Nejma, şi Nejma tot aşa pe 
mine. Cînd am ajuns la anii însurătorii, am voit 
s-o iau de soţie. Dar tată l ei, văzîndu-mă sărac 
şi fără de mijloace, n-a voit să mi-o deie. Atuncea, 
toţi şeieii cei mari ai tribului îl dojeniră pînă 
cînd unchiul se înduplecă a mi-o făgădui pe 
Nejma ca soţie, dar numai dacă i-aş agonisi o 
zestre de cincizeci de cai, cincizeci de cămile de 
soi, zece roabe, cincizeci de sarcini de grîu şi 
cincizeci de sarcini de orz şi nimica mai mult ! 
Atunci cugetai că altă cale nu-i de-a agonisi 
Nejmei o zestre ca asta, fără doar să las tr ibul 
şi să ies la răscrucea drumurilor ca să lovesc pe 
negustori şi să jăcuiesc caravanele. Asta-i pricina 
de mă aflam în puterea nopţii acolo unde m-ai 
auzit cîntînd. Dar, frate, ce-i cîntecul meu pe 
Ungă frumuseţea Nejmei ? Cine-o vede o dată în 
viaţa lui pe Nejma îşi simte sufletul plin de bine-
cuvîntare pentru tot restul zilelor lui ! 
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După ce cuvîntă aşa, beduinul tăcu. 
Atunci Kanmacan zise : 
— Oblicisem, frate, că necazul tău trebuie să se 

asemuie cu al meu ! Aşadară, de-aci nainte, avem 
a lupta cot la cot şi a ne dobîndi iubitele, drept 
roade ale isprăvilor noastre. 

Abia isprăvi a spune vorba asta, că se şi ridică
în zare un nor de praf ce se apropia degrabă. 
Şi, cînd pulberea se risipi, înaintea lor se ivi un 
călăreţ cu chipul galben ca de mort, cu hainele 
cruntate de sînge şi care strigă : 

— O, dreptcredincioşilor, oleacă de apă, să-mi 
spăl rana ! Şi sprijiniţi-mă, căci am să-mi dau 
sufletul ! Ajutaţi-mă şi, dacă mor, calul meu să 
fie al vostru. 

Şi, în adevăr, calul pe care călărise acel călăreţ 
n-avea seamăn printre caii triburilor, căci împli-
nea toate desăvîrşirile cîte se' cer unui cal al 
pustiei. Iar beduinul, care se pricepea la cai, ca 
toţi cei din neamul lui, strigă : 

—• In adevăr, călăreţule, ai un cal cum nu se 
mai văd în vremea noastră. 

Kanmacan grăi : 
— Haide, călăreţule, întinde-mi braţul, ca să te 

ajut să descaleci. 
Şi-1 prinse în braţe pe călăreţ, care simţea că 

se duce, îl aşeză încetişor pe iarbă şi îl întrebă : 
— Dar ce ai, frate, şi unde eşti rănit ? 
Beduinul îşi desfăcu haina şi-şi arătă spinarea, 

* toată numai o rană din care şiroia sîngele. Atunci 
Kanmacan se plecă asupra celu rănit, îi spălă 
rănile cu multă băgare de seamă şi le acoperi 
gingaş cu iarbă fragedă. După care îi dete celui 
ce se sfîrşea un pic de apă şi întrebă iar : 

— Dar cine te-a adus în starea aceasta, frate 
al nenorocirii ? 
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Omul răspunse : 
— Află tu, cel care mă ajuţi cu mîna ta, că 

acest cal pe carc-1 vezi în toată frumuseţea lui 
este pricina de am ajuns în starea de-acuma. 
Acest cal era calul regelui Afridonios, stăpînul 
Constantiniei, iar faima lui ne era cunoscută nouă
tuturor arabilor pustiei. Or, un cal de-aista nu 
se cade să rămîie în grajdurile unui rege ghiaur. 
Aşadară, cei din tribul meu m-au ales pe mine 
să-1 răpesc dintre paznicii ee-1 îngrijeau şi-1 pă-
zeau zi şi noapte. Plecai, dară, pe mîneeate şi 
ajunsei la vreme de noapte la cortul unde era 
ţ inut calul şi mă dădui la prieteşug cu paznicii. 
Pe urmă , prilejindu-mă de clipa eînd îmi cereau 
părerea despre însuşirile lui şi mă îmbiau să-1 
încerc, încăleoai pe el dintr-o săritură şi, cu o 
lovitură de bici, îi detei pinteni şi-1 zvîrlii în 
galop. Atunci străjerii, trezindu-se din buimăceală, 
săriră pe cai şi porniră pe urmele mele, aruneînd 
săgeţi şi suliţe, din care multe, aşa cum vezi, mi 
se înfipseră în spinare. Ci calul luneca mai iute 
decît o stea căzătoare şi mă scoase numaidecît 
dincolo de pistreala săgeţilor lor. Şi iată, de trei 
zile călăresc aşa, pe spinarea lui, fără de popas ! 
Sîngele mi s-a scurs tot, iar puterile mi s-au dus 
şi simt moartea că-mi închide pleoapele. Acuma, 
că m-ai ajutat, al tău să fie acest cal, după moar-
tea mea. Este cunoscut sub numele de El-Katul 
El-Majun şi-i cel mai frumos cal din soiul El-Ajuz. 
Dar, mai înainte, tinere cu straiele atît de sărace 
şi cu faţa atît de aleasă, ia-mă îndărătul tău că-
lare şi du-mă la tribul meu, ca să mor sub cortul 
în care m-am născut. 

La aceste vorbe, Kanmacan răspunse : 
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— O, frate din pustiu, şi eu fac parte dintr-o 
stirpe în care mîndria şi bunătatea sînt însuşiri 
înnăscute. Şi iată-mă-s gata, chiar de nu am să 
capăt calul, să-ţi dau ajutorul pe care mi-1 ceri. 

Se apropie de arab ca să-1 ridice, dar acesta 
scoase un suspin şi şopti : 

— Mai aşteaptă oleacă. Poate că sufletul meu 
va /bura pe dată. Vreau să-mi fac mărturia de 
credinţă. 

închise ochii pe jumătate, întinse mina cu 
palma întoarsă către cer şi rosti : 

— Mărturisesc că nu este alt Dumnezeu, fără 
altul decît Allah. Şi mărturisesc că domnul nostru 
Mahomed este trimisul lui Allah. 

După care, pregătit astfel de moarte, murmură 
cîntecul care fu cuvîntul lui cel de pe urmă : 

Am rătăcit prin lume pe şoimul meu ca vîntul ! 
Şi, moartea împletind-o cu spaimele la brîu, 
Trecui prin munţi şî ape şi colindai pămîntul, 
în jafuri, şi-n omoruri cumplite, şi-n desfrîu. 

Mor cum trăii '. La margini de drum săpaţi-mi 
groapă .' 

Ucisu-m-au mişeii pe care i-am bătut. 
Iar rodul trudei mele îl las pe-un mal de apă, 
Departe, hăt, de cerul sub care m-am născut. 

Ci aş muri în tihnă şi fericit, streine, 
Ce moşteneşti comoară de beduin, cum nu-i 
O alta-n lumea-ntreagă, de-aş şti că află-n tine 
Katul stăpînul vrednic de frumuseţea lui! 

Abia-şi sfîrşi cîntecul şi arabul mai deschise 
o dată gura, scoase un horcăit adînc şi închise 
ochii pentru totdeauna. 
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Atunci, Kanmacan şi tovarăşul lui, după ce 
săpară o groapă în care astrucară pe cel mort, 
făcură rugăciunile îndătinate şi purceseră împre-
ună încotro-i mîna ursita lor, pe căile lui Allah. 

Cînd povestea ajunse aici, Şherezada văzu zorii mijind, 
şi lăsă sfirşilul pentru noaptea viitoare. 

Ci într-a o sută patruzeci şi una noapte 

Ea urmă i 

...purceseră împreună încotro-i mîna ursita lor, 
pe căile lui Allah. Kanmacan încălără pe calul 
Katul, iar beduinul Sabah se mul ţumi a-1 urma 
pe ;ios cu credinţă, căci îi jurase prieteşug şi su-
punere, şi-1 recunoscuse de stăpîn al lui pe veci, 
jurînd pe sfîntul altar al Kaabei din lăcaşul de 
la Mecca al lui Allah. 

Şi începu pentru ei o viaţă plină de fapte vi-
tejeşti şi de isprăvi fără de pereche — lupte cu 
fel de fel de jivine, şi tîlhării nemaipomenite, 
vînători şi drumeţii, nopţi petrecute pîndind fia-
rele sălbatice, şi zile de cruntări cu triburile şi de 
dobîndă de pleanuri mari. Şi aşa agonisiră, în-
fruntînd, cu pre ţul multor primejdii, turme fără
de număr , vite cu paznicii lor, cai şi robi, corturi 
şi covoare. Şi Kanmacan îl însărcina pe Sabah, 
tovarăşul lui, cu paza tuturor acelor bunuri pe 
care le mînau naintea lor, prădînd fără de ho-
dină. Iar cînd aşezau vreodată otac, îşi povesteau 
•unul altuia durerile şi nădejdile lor de dragoste, 
unul vorbind dosare vară-sa Puterea-Ursitei, ce-
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lălăit despre vară-sa Nejma. Şi aşa trecu viaţa 
lor, vreme de doi ani. 

Într-o zi, Kanmacan călărea la întîmplare pe 
calul său Katul, avînd nainte-i pe credinciosul 
Sabah, care-i deschidea cale cu iataganul în mînă 
şi răguind cumplit din cînd în cînd, holbînd ochi 
mari ca nişte genuni şi urlînd, măcar că peste 
pustie domnea cea mai deplină singurătate : 

— Ehei ! feriţi din cale ! La dreapta ! La stînga ! 
Tocmai sfîrşiseră amîndoi prînzul, după ce în-

fulecaseră o gazelă pusă la frigare şi se adăpaseră 
cu apă dintr-un limpede izvor, cînd, la o vreme, 
ajunseră sub o măgură, la poalele căreia se ivea 
o păşune împistrată de cămile, de oi, ele vaci şi 
de cai. Mai încolo, sub un cort, nişte robi înarmaţi 
şedeau liniştiţi polog. Văzîndu-i, Kanmacan spuse 
lui Sabah : 

— Rămîi aci, vreau să pun mîna singur pe în-
treaga turmă şi pe robi. 

Şi se prăvăli in galopul calului, clin vîrful mă-
gurii, ca un trăsnet năprasnic dintr-un nor ce se 
despică, asupra oamenilor şi a vitelor, răcnind cît 
îl ţinea gura un cîntec războinic : 

Sîntem urmaşi lui Omar Al-Neman, 
Viteazul care nu ştia ce-i teama, 
Şi-al sfinte-năzuinţelor oştean ! 
Cînd triburile-n vîlvoară dau iama, 
Setoase de măceluri şi de plean, 
Noi le supunem în ţarină coama. 
Noi stăm cetate omului sărman, 
Cînd cei puternici se asmut să-l roadă. 
Din ţeasta de mişel şi de viclean 
Facem în vîrful lăncilor podoabă. 
Fereşte-ţi căpăţîna, biet duşman ! 
Sîntem vitejii ce nu cunosc teama, 
Din stepena lui Omar Al-Neman ! 
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'Văzîndu-Î, robii spăimîntaţi începură să urle, 
ccrind, fără de nădejde, ajutor, părîndu-li-se că 
toţi arabii pustiei năvăliseră peste ei. Atunci bu-
luciră din corturi trei războinici care erau stăpînii 
turmelor, săriră pe cai şi goniră în îritîmpinareâ 
lui Kanmacan, strigînd : 

— Aecsta-i cel ce ni 1-a furat pe Katul ! Am 
pus mîna pe el ! Nu-1 slăbiţi pe hoţ ! 

Auzindu-i aşa, Kanmacan le strigă la rîndu-i : 
— Aşa-i, cu adevărat acesta-i Katul, dar hoţii 

sînteţi voi, cornaci fără de ruşine ! 
Şi se plecă la urechea lui Katul, vorbindu-i 

şi îndemnîndu-1. Iar Katul ţîşni ea un duh al 
răului asupra prăzii lui, în vreme ce Kanmacan, 
cu lancea-i lungă, părea că se joacă. La întîia 
ciocnire, înfipse fuştea drept în pîntecele celui ce-i 
stetese cel mai aproape, scoţînd-o pe partea cea-
laltă, cu un rărunchi în vîrf. Tot aşa păţiră şi cei-
lalţi doi călăreţi, iar după ce le ieşea prin spinare, 
lancea se ivea de partea cealaltă, eu cîte un ră-
runchi în vîrf. Se întoarse apoi către robi. Dar 
aceştia, după ce văzuseră soarta stăpânilor lor, se 
aruncară cu faţa la pămînt, rugîndu-se să li se 
cruţe viaţa. Kanmacan le spuse : 

—- Haide, dar, şi, fără de zăbavă, minaţi turmele 
şi duceţi-le în cutare loc, unde-mi am cortul şi 
robii ! 

Şi împingînd înainte-i vitele şi robii, îşi văzu 
de drum, pînă ce ajunse la fîrtatele Sabah, care, 
după porunca primită, nu se clintise din locul 
lui, cît ţinuse lupta. 

Şi, cum mergeau aşa, cu turmele şi robii naintea 
lor, văzură deodată ridieîndu-se o pulbere care, 
cînd se risipi, lăsă să se înfăţişeze vederilor o 
sută de călăreţi înarma ţ i după moda rumilor de 
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la Constantinia. Atunci Kanmacan spuse lui Sa-
bah : 

— Veghează asupra turmelor şi a robilor, şi 
lasă-mă pe mine singur să lupt cu ghiaurii ! 

Beduinul numaidecât se trase mai la o parte, 
la umbra unei coline, avînd numai grija strajei 
ce i se poruncise. Iar Kanmacan singur se avîntă 
înaintea călăreţilor ghiauri, care îndată îl împre-
surară. Atunci căpetenia lor, apropiindu-se, îl 
întrebă : 

— Cine eşti tu, preafrumoaso copilă, care ştii 
să struneşti aşa de bine frîiele calului de bătaie, 
pe cînd ochii îţi sînt atît de duioşi şi obrajii atît 
de gingaşi şi de rumeni ? Apropie-te, ca să-ţi 
sărut buzele, şi vom vedea mai pe urmă . Hai, 
vino ! 

La aceste vorbe, Kanmacan simţi o ruşine cum-
plită năpădindu-i obrajii şi strigă : 

— Dar cui crezi tu că vorbeşti, javră şi plod 
de tîrfă ? Dacă obrajii-mi sînt de copilă, bra ţul 
meu are să-ţi dovedească numaidecît greşeala bă-
dărăniei tale, ghiaur orb, ce nu ştii osebi un răz-
boinic de-o fată ! 

Atunci căpetenia celor o sută veni mai aproape 
de Kanmacan şi se încredinţa că, cu toate că 
avea obrajii gingaşi ca de urşinic şi fără fir de 
păr, de judecai după flacăra ochilor arăta a fi un 
războinic nu prea la îndemînă de supus. 

Şi căpetenia celor o sută strigă lui Kanmacan : 
— A cui este această turmă ? Şi unde mergi tu, 

atîta de plin de obrăznicie şi ele sfruntare ? 
Predă-te, ori eşti mort ! 

Şi porunci unui călăreţ să se apropie şi să-1 
ia prins. Ci nici nu ajunse bine călăreţul lîngă 
Kanmacan, că acesta, dintr-o singură lovitură de 
paloş, îi despică în două şi capul, şi trupul, şi 
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işaua, şi calul, peste mijloc. După care şi cel de 
al doilea călăreţ, şi cel de al treilea, şi cel de al 
patrulea păţiră la fel. 

Văzînd aşa, căpetenia celor o sută porunci că-
lăreţilor să se dea mai îndărăt şi el însuşi înainta 
pînă la Kanmacan, strigîndu-i : 

-— Tinereţea ta este mîndră, războinicule, iar 
vitejia. ţi-i pe potriva ei. Iată, eu, Kahrudaş, al 
cărui curaj este vestit în toate ţările rumilor, 
vreau să-ţi las viaţa, tocmai fiindcă eşti atît de 
viteaz. Pleacă, dară, în pace, căci, pentru frumu-
seţea ta, te iert de uciderea oamenilor mei ! 

— Fii Kahrudaş, ori altul, nu mă priveşte ! 
Ceea ce mă priveşte, este să laşi la o parte vor-
bele goale şi să vii să înfrunţi ascuţişul lăncii 
mele. Şi mai află că, dacă tu eşti Kahrudaş, eu 
sînt Kanmacan ben Daul-Macan ben-Omar Al-
Neman ! 

Atunci creştinul îi spuse : 
— O, fiu al lui Daul-Macan, am cunoscut în 

bătălii vitejia tatălui tău ! Tu îngemănezi puterea 
tatălui tău cu cea mai desăvîrşită iscusinţă a tru-
pului ! Ia-ţi, dară, prada ta şi du-te ! Hai, fă-mî 
pe voie ! 

Ci Kanmacan îi strigă : 
— Nu mi-e în nărav, creştinule, să întorc frî-

iele calului ! Apără-te ! 
Aşa răcni, şi-şi mîngîie calul Katul, care în-

ţelese pe dată dorinţa stăpînului şi, ciulindu-şi 
urechile şi fluturînd coada, năvăli. Şi cei doi vi-
teji începură să se lupte, iar caii se izbeau ca 
doi berbeci ori ca doi tauri care se spintecă între 
ei. Cîteva ciocniri năprasnice rămaseră zadar-
nice. Apoi, deodată, Kahrudaş împinse lancea cu 
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toată puterea către pieptul lui Kanmacan, dar 
acesta, rotind repede calul, feri la timp lovitura 
şi, întorcîndu-se cît ai clipi, astrucă braţul cu 
lancea înainte. Şi lovitura străpunse pîntecele creş-
tinului, iar fierul lucitor ieşi prin spinare. Aşa 
încetă Kahrudaş pe veci a se mai număra prin-
tre războinicii ghiaurilor. 

Văzînd aşa, călăreţii lui Kahrudaş se deteră în 
seama sprintenelii cailor lor, pierind în pulberea 
care-i învălui. Ci Kanmacan, ştergîndu-şi lancea 
de leşurile pologite pe jos, îşi urmă drumul, dînd 
semn lui Sabah să mîie nainte turmele şi robii. 

îndată ce săvîrşi această ispravă, Kanmacan în-
tîlni pe arapoaica cea rătăcitoare a pustiei, care 
povestea din trib în trib poveşti, la umbra cor-
turilor şi sub lumina stelelor. Şi Kanmacan, care 
de-atîtca ori auzise vorbindu-se despre ea, o rugă 
să mîie şi să se hodinească sub cortul lui şi să-i 
povestească vreo istorie, care să-i mai treacă 
vremea şi să-î bucure mintea şi inima. Bătrîna îi 
răspunse: 

— Cu dragoste şi ca o datorie cuvenită ! 
După care se aşeză lîngă el, .jos, pe-o rogojină, 

şi-i povesti Povestea mîncătorului de haşiş : 

Află, tinere stăpîn, că această poveste, cea mai 
plăcută pe care au auzit-o urechile mele, o ştiu 
de la un mîncător de haşiş. 

A fost odată un om căruia-i plăcea tare mult 
carnea de fecioară... 

. Cînd povestea, ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind !ji, sfioasă, tăcu. : 
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Ci într-a o sută patruzeci şi doua noapte 

Ea urmă i 

A fost odată un om căruia îi plăcea tare mult 
carnea de fecioară şi care numai de acest lucru se 
îngrijea. Ci cum carnea de fecioară este foarte 
scumpă, mai cu seamă cînd o vrei mai aleasă, şi 
cum nici o avere nu poate fi îndestulă atunci 
cînd gusturile celui ce o are sînt atîta de risipi-
toare, omul nostru, care nu-şi mai găsea stare 
din pricina dorinţelor lui neînfrînate — căci în 
toate numai neînfrînarea este pacostea ! — sărăci 
de tot, de tot. 

într-o zi, pe cînd rătăcea prin suk, îmbrăcat în 
zdrenţe murdare şi desculţ, cerşind o coajă de 
pîine, iată că un cui îi intră în talpă şi sîngele în-
cepu să curgă şiroaie. Se aşeză atunci jos şi se 
strădui să oprească sîngele, legîndu-şi piciorul 
cu o cîrpă. Dar cum sîngele tot mai curgea, îşi 
spuse : „Trebuie să mă duc la hamam, să-mi spăl 
piciorul şi să-1 bag în apă. Are să-mi facă bine. 
Se duse, dar, la hamam şi intră în sala de obşte 
unde vin cei săraci, dar care sală oricum era destul 
de aleasă şi sclipea de curăţie. Omul se ghemui 
acolo, în havuzul din mijloc, şi începu să-şi spele 
piciorul. 

Lîngă el, se afla un om care tocmai sfîrşise îm-
băiatul şi dumica ceva în dinţi. Rănitului, stîr-
nit de mestecatul celuilalt, îi veni poftă să mestece 
şi el, şi-1 întrebă pe acela : 

— Ce mesteci, vecine ? 
Omul îi răspunse încetişor, ca să nu audă nimeni : 
— Taci ! mestec nişte haşiş ! Dacă vrei şi tu, îţi 

dau o bucăţică. 
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El răspunse : 
-— Ah, tare aş mal vrea să gust ! De cînd îi tot 

duc dorul ! 
Atunci vecinul scoase o bucăţică din gură şi i-o 

dete, spunînd : 
— Fie-ţi grijile cit mai uşoare ! 
Omul nostru luă bucăţica, o mestecă şi-o în-

ghiţi numaidecît. Şi, cum nu mai era deprins cu 
haşişul, îndată ce licoarea începu să i se învîr-
tească prin creier, fu cuprins mai întîi de o ve-
selie nestăpînită ce umplea sala cu hohote de rîs. 
După care se prăbuşi pe marmura goală, pradă nă-
lucirilor. 

Dintru-ntîi i se păru că, gol-goluţ, se află în 
mîinile unui zdrahon de masagiu şi a doi arapi 
voinici ce-1 apucaseră şi-1 învîrteau ca pe o jucărie. 
I se părea că aceştia îl întorc şi-1 răsucesc în toate 
părţile, înfigîndu-i în carne degetele lor nodu-
roase şi dibace. Iar el seîncea sub greutatea genun-
chilor lor, cînd îl apăsau pe vintre ca să-1 frământe 
cu măiestrie. După care îl spălară, turnînd peste 
el apă multă din lighene de aramă şi frecîndu-1 
cu mănunchiuri de ierburi. La urmă, masagiul voi 
să-1 spele şi prin părţile mai gingaşe, dar cum 
mîncătorul de haşiş se gîdila cumplit, spuse : 
„Las' că mă spăl singur". Cînd sfî-rşi scalda, căpete-
nia masagiilor îi înfăşură capul, umerii şi şalele 
cu trei ştergare albe ca iasomia şi-i şopti : 

— Acuma, stăpîne, este vremea să intri la soţia 
care te aşteaptă cu nerăbdare. 

El strigă : 
— Care soţie, băieşule ? Eu îs burlac ! Nu cumva 

ai mmeat haşiş, de trăncăneşti aşa ? 
Dar masagiul îi răspunse : 
— Nu face glume de-aiestea ! Haidem la soţia 

care te aşteaptă nerăbdătoare ! 
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Şi-i puse pe umeri o pînză mare de mătase nea-
gră, îi deschise calea, pe cînd cei doi arapi îl spri-
jineau de umeri, gîdilîndu-1 din cînd în cînd pe 
la spate, iar el rîdeă fără contenire. 

Ajunseră aşa într-o sală pe jumătate întunecată, 
caldă şi mirosind a tămîie. Acolo, la mijloc, se 
afla o tavă mare, încărcată cu poame, cu plăcinte, 
cu sorbeturi şi cu vase de flori. După ce-1 aşezară 
pe un scăunaş de abanos, băieşul şi cei doi arapi 
îi cerură învoire să plece, şi pieriră. 

Atunci intră un băieţaş care s-tete drepţi naintea 
lui, aşteptînd porunci, şi-i spuse : 

— O, rege fără de seamăn, sînt robul tău ! 
Omul însă, fără a lua aminte la bunăcuviinţa 

băieţaşului, izbucnind în hohote de rîs de răsuna 
sala, îi răspunse : 

— Pe Allah ! mă aflu într-un loc unde toţi au 
mîncat haşiş ! Iată că acum îmi spun rege fără de 
seamăn ! 

După care strigă către băieţaş : 
— Vino încoace şi taie-mi o bucată de lubeniţă 

roşie şi cît mai zemoasă. Asta-mi place cel mai 
mult. Nimic nu răcoreşte inima mai bine ca o 
lubeniţă coaptă. 

Băiatul îi aduse pe dată pepenele tăiat în fe-
lioare potrivite. 

Atunci el îi porunci s 
— Poţi să pleci ! N-am treabă cu tine ! Aleargă 

şi adu-mi ceea ce-mi place mai mult, şi încă o lu-
beniţă cît mai coaptă şi cît mai rece. 

Băiatul pieri. 
Şi numaidecît intră în sală o fetişcană ca de 

vreo patrusprezece ani, care înainta către el le-
gănîndu-şi şoldurile ce abia se obliceau, atîta erau 
de copile. Iar el, văzînd-o, începu să gîfîie de plă-
cere. O luă pe fetişcană în braţe, o aşeză pe ge-
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nunchi, o îmbrăţişa cu căldură şi, deodată, ca sub 
o găleată de apă rece de tot, se trezi din vis. 

Se văzu înconjurat de toţi cei ce se scăldau la 
hamam şi care-1 priveau rîzînd de se prăpădeau, 
căscînd gurile cît şurile şi arătînd cu degetul spre 
zebul lui gol, ce tremura învîrtoşat şi mare cît al 
unui măgar ori al unui elefant. Şi toţi vărsau peste 
el căldări de apă rece, chicotind şi glumind pe 
seama lui. 

Atunci el, încurcat şi buimac, îşi trase un şter-
gar peste picioare şi suspină către cei ce rîdeau : 

— De ce mi-aţi luat fetiţa, oameni buni, tocmai 
cînd mi-era mai bine ? 

La aceste vorbe, toţi începură să ţopăie de ve-
selie şi să bată din palme, strigîndu-i : 

— Nu ţi-i ruşine, păcătosule, să vorbeşti aşa, 
după ce cu buruiana pe care-ai dat-o pe gît ţi-ai 
petrecut aşa de straşnic ? 

Cînd arăpoaica isprăvi povestea, Kanmacan nu 
se mai putu stăpîni şi izbucni într-un hohot de rîs 
ce-1 zguduia din creştet pînă-n talpă. După ce se 
potoli, spuse arăpoaicei : 

— Grozavă poveste ! Haide, rogu-te, spune-mi 
şi urmarea, care trebuie să fie nemaipomenită la 
auz şi răpitoare pentru minte. 

Arăpoaica răspunse : 
— Aşa-i, stăpîne, urmarea este atîta de minunată 

că ai să uiţi de-a binelea tot ce-ai mai auzit pînă 
acum. Şi-i atîta de curată şi de aleasă şi de ne-
maipomenită, că pînă şi surzii ar clocoti de plăcere. 

Kanmacan o îndemnă : 
— Ah ! spune-o mai iute ! Mă simt ca sub o 

vrajă. 
Dar, tocmai cînd arăpoaica se pregătea să po-

vestească urmarea, Kanmacan văzu sosind călare 
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şi oprind dinaintea cortului un olăcar care, des-
călecînd, îi ură bună pace, temenindu-se. Kan-
macan îi răspunse la temenea, după care olăcarul 
grăi : 

•— Stăpîne, sînt unul dintre cei o sută de olă--
cari trimişi de marele vizir Dandan spre toate 
zările ca să încerce a da de urma tînărului prinţ 
Kanmacan, care de trei ani a plecat de la Bagdad. 
Căci marele vizir Dandan a izbutit să ridice în-
treagă oastea şi întreg norodul împotriva celui 
ce răzbise la scaunul regelui Omar Al-Neman, 1-a 
prins şi 1-a închis într-o temniţă sub pămînt. Iară 
pînă acu poate că foamea şi setea şi ocara îi 
vor fi răpit sufletul ! Au nu-i şti a-mi spune, 
stăpîne, de nu l-ai întîlnit cumva, din vreo întîm-
plare, pe prinţul nostru Kanmacan, căruia îi vine 
de drept jilţul împărătesc al tătîne-său ? 

Prinţul Kanmacan, auzind... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada vâzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

' 'Ci într-a o sută patruzeci şi treia noapte 

Ea u r mă ! 

Prinţul Kanmacan, auzind vestea fără de 
nădejde, se întoarse către ciracul lui, Sabah, şi, cu 
glas domol, îi spuse : 

— Iacătă, Sabah, totul vine la vremea hotă-
•rîtă. Scoală, dară, şi haidem la Bagdad ! 

Auzind aşa, olăcarul pricepu că se afla dinaintea 
noului rege şi îndată se aruncă jos şi sărută pă-
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mîntul, şi tot aşa făcură şi Sabah şi arăpoaica. 
Iar Kanmacan spuse arăpoaicei : 

— Să vii şi tu eu mine la Bagdad, ca să-mi 
spui sfîrşitui poveştii tale de prin pustie. 

.Sabah grăi : 
— îngăduie-mi, măria-ta, să alerg înainte-ţi şi să 

vestesc vizirului Dandan şi locuitorilor Bagdadului 
sosirea măriei-tale ! 

Şi Kanmacan îngădui. Apoi, drept răsplată pentru 
vestea cea bună, dărui olăcarului toate corturile;, 
toate vitele şi toţi robii ce dobîndise în lupte de 
trei ani. La sfîrşit, cu arăpoaica după el, încăle-
cată pe o cămilă, plecă la cetatea Bagdadului, 
pe urmele paşilor beduinului Sabah, în trapul spor-
nic al calului Katul. 

Cum prinţul Kanmacan făcuse aşa încît să lase 
ca Sabah să i-o ia înainte-i cale de-o zi, acesta, 
în cîteva ceasuri, vîlvorase toată cetatea Bagda-
dului. Toţi locuitorii şi toată gloata ostaşilor, în 
cap cu vizirul Dandan şi cu cele trei căpetenii, 
Rustem, Turcaş şi Bahraman, ieşiseră înaintea por-
ţilor, aşteptînd sosirea prinţului lor Kanmacan, pe 
care nu mai trăgeau nădejde să-1 vadă. Şi nă l-
ţau rugi pentru îmbelşugarea şi slava neamului 
lui Omar Al-Neman. 

Şi-ndată ce prinţul Kanmacan se ivi în galopul 
calului său Katul, uralele şi zarva de bucurie a 
gloatelor de bărbaţi şi de femei umplură văzduhul. 
Iar vizirul Dandan, cu toată bătrîneţea lui, descă-
leca sprinten şi alergă să ureze bun venit şi să 
jure credinţă urmaşului atîtor regi. După care, 
cu toţii de-a valma intrară în Bagdad, în vreme 
ce arăpoaica, de pe cămila ei, înconjurată de noro-
dul fără număr , bă mai nălţa cîte-o urare, ba 
mai povestea vreo năzdrăvănie. 

416 



întîiul lucru pe. care-1 săvîrşi Kanmacan ajun-
gînd la palat, fu să îmbrăţişeze pe marele vizir 
Dandan, credinciosul slavei regilor lui, apoi pe 
Rustem, pe Turcaş , şi pe Bahraman. Iar al doilea 
pe care-1 săvîrşi, fu să alerge şi să sărute mîinile 
mamei sale, care plîngea de bucurie. Şi al treilea 
lucru fu să întrebe pe mamă-sa : 

— O, mamă , binevoieşte şi spune-mi ce face 
iubita mea vară, Puterea-Ursitei ? 

Maică-sa ii răspunse : 
— Copilul meu, nu- ţ i pot răspunde nimica în 

privinţa aceasta, căci, de cînd te-am pierdut, eu 
nu m-am gîndit decît la durerea lipsei tale. 

Atunci Kanmacan o rugă : 
—* Mamă, binevoieşte, dară, a te duce să afli 

veşti despre ea şi despre mă tuşa mea Nozhatu. 
Mama regelui Kanmacan ieşi, se duse la iatacu-

rile în care trăiau Nozhatu şi Puterea-Ursitei, şi 
se întoarse cu ele în sala unde aştepta Kanmacan. 
Atunci începu adevărata bucurie ! 

Fu o fericire fără de margini, cu mare mila lui 
Allah, asta-i tot ce se poate spune, şi nimic mai 
mult ! De altmintrelea, din acel ceas, toate necazu-
rile se ieziră departe de casa urmaşilor lui Omar 
Al-Neman, ca să se abată asupra neprietenilor. 

Şi într-o zi, după ce regele Kanmacan petrecuse 
luni în şir de fericire în braţele tinerei Puterea-
Ursitei, pe care şi-a luat-o de soţie, adună toţi 
emirii, toate căpeteniile oastei şi toţi dregătorii 
din ţară şi, de faţă cu marele vizir Dandan, grăi : 

— Sîngele părinţilor mei încă n-a fost răzbu-
nat şi, iată, a venit vremea ! Am aflat ştire că 
Afridonios a murit, şi tot aşa a murit şi Hardobios 
de la Chezareea. Dar bătrîna Muma-Prăpădurilor 
tot mai trăieşte şi, după cum ne spun olăcarii, 
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ea-i cea care chiverniseşte şi porunceşte peste 
toate ţările rumilor. Iar la Chezareea este un rege 
pe nume Rumzan, şi nimenea nu ştie nici cine-i e 
tată, nici cine-i e mamă. Drept urmare, o, vi-
tejilor, de mîine chiar pornim iar lupta împo-
triva ghiaurilor. Şi jur pe slava lui Mohamed — 
pacea şi rugăciunea fie cu el ! — să nu mă mai 
întorc în cetatea Bagdadului pînă ce n-am s-o 
meserniţesc pe bătrîna pacoste şi pînă ce n-am 
să-i răzbun pe toţi fraţii noştri mucenici pieriţi 
în bătălii ! 

Şi toţi cei de faţă răspunseră că aşa se cuvine, 
iar a doua zi pe mînecate ostile erau în drum către 
Chezareea. 

Cînd ajunseră sub zidurile vrăjmaşe şi se pre-
găteau de năvală, ca să treacă prin foc şi sînge 
cetatea necredincioşilor, văzură venind către cortul 
regelui Kanmacan un tînăr celebiu cum numai 
un fiu de rege ar fi putut să fie, şi o femeie cu faţa 
descoperită şi cu înfăţişare aleasă, mergînd în 
urma tânărului. Tocmai atunci, sub cort, regele 
Kanmacan stătea de vorbă cu prinţesa Nozhatu, 
mătuşa lui, care voise să însoţească oastea drept-
credincioşilor. 

Tînărul şi femeia cerură primire la măria-sa 
şi numaidecît fură lăsaţi să intre. Dar abia păşiră 
ei pragul, că Nozhatu scoase un strigăt şi căzu le-
şinată, asemenea noii-venite care, şi ea, scoase 
un strigăt şi se prăbuşi fără sine. Cînd îşi veniră 
în simţiri, se aruncară una în braţele celeilalte, 
căci femeia nu era alta decît fosta roabă a prin-
ţesei Abriza, credincioasa Boabă-de-Mărgean. 

Apoi Boabă-de-Mărgean se întoarse către regele 
Kanmacan şi-i gră i : 
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— Măria-ta, văd că porţi la gît o gemă albă şi 
rotundă. Prinţesa Nozhatu poartă şi ea una ase-
menea la gît. Iar măria-ta ştii că regina Abriza 
o avea pe-a treia. Iat-o ! 

Şi credincioasa Boabă-de-Mărgean, întorcîndu-se 
către tînărul care o însoţea, arătă la gîtul lui cea 
de a treia gemă. După care, cu ochii scînteind de 
bucurie, spuse : 

— Măria-ta, şi tu, stăpîna mea Nozhatu, acest 
flăcău este fiul sărmanei mele stăpîne Abriza. Eu 
l-am crescut, de cînd s-a născut. Ascultaţi-mă şi 
luaţi aminte : el este acum Rumzan, fiul lui Omar 
Al-Neman. Şi-i fratele tău, stăpînă Nozhatu, şi 
moşul tău, rege Kanmacan ! -

Le cele spuse de Boabă-de-Mărgean, regele Kan-
macan şi Nozhatu se ridicară şi îmbrăţişară pe 
tînărul rege Rumzan, vărsînd lacrimi de bucurie. 
Iar bătrînul vizir Dandan îmbrăţişa şi el pe fiul 
stăpînului său, regele Omar Al-Neman — Allah 
aibă-1 întru îndurarea lui cea fără de ţărmure ! 
La urmă, regele Kanmacan întrebă pe regele Rum-
zan, stăpînul Chezareei : 

— Spune-mi, frate al tatălui meu, eşti rege al 
unei ţări creştine şi trăieşti între ghiauri : nu 
cumva eşti nazareean ? 

Ci regele Rumzan întinse braţul şi, ridicînd ară-
tătorul, strigă : 

— La ilah W Allah, na Mohamed rasul Allah ! 
Atunci bucuria lui Kanmacan, a prinţesei Noz-

hatu şi a vizirului Dandan se vădi deplină, şi ei 
grăiră : 

— Slavă lui Allah care apără pe ai săi şi-i 
adună ! 

Apoi Nozhatu întrebă : 
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— Dar cum de-ai putut fi păstrat pe calea cea 
dreaptă, frate, în mijlocul necredincioşilor care 
tăgăduiesc pe AUah şi pe Profet ? 

El răspunse : 
—Neîntinata Boabă-de-Mărgean, ea m-a de-

prins dreapta credinţă şi învăţăturile cele sfinte. 
Căci şi ea s-a făcut musulmană, ca şi mama mea, 
Abriza, pe cînd au locuit la Bagdad, în palatul 
tatălui meu, regele Omar Al-Neman. Şi aşa, Boabă-
de-Mărgean nu doar că m-a luat de la naştere şi 
m-a crescut ţinîndu-mi loc de mamă, ci tot ea a 
făcut din mine un dreptcredincios a cărui soartă 
este în mîinile lui AUah, regele regilor ! 

La aceste vorbe, Nozhatu o pofti pe Boabă-de-
Mărgean lîngă ea pe covor şi o socoti de aci 
nainte ca soră a ei. 

Iar Kanmacan .spuse moşului său Rumzan : 
— Unchiule, ţie, ca mai mare, ţi se cuvine, după 

pravilă, scaunul împărăţiei musulmane. Şi chiar 
din ceasul de-acum, eu mă socot drept preasupu-
sul tău slujitor ! 

Dar regele Chezareei răspunse : 
— Nepoate, ce-a făcut Allah rămîne bun făcut 1 

Cum aş cuteza eu să tulbur ceea ce a chivernisit 
Atoateorînduitorul ? 

Atunci dete glas marele vizir Dandan, care le 
spuse : 

— Măriile-voastre, cea mai dreaptă hotărîre ar 
fi să domniţi pe rînd, fiecare cîte-o zi, rămînînd 
regi amîndoi ! 

— Şi ei răspunseră : 
— Sfatul tău e ca o lumină, preacinstite vizir 

al părintelui nostru ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută patruzeci şi patra noapte 

Ea urmă I 

Şi ei răspunseră : 
— Sfatul tău e ca o lumină , preacinstite vizir al 

părintelui nostru ! 
Atuncea, clupă ce se învoiră într-astfel, ca să 

cinstească, după datină, fericita brodeală, regele 
Rumzan se întoarse la cetatea lui, deschise porţile 
dinaintea oştii musulmane şi porunci pristavilor 
să vestească norodul că de-aci nainte Islamul 
avea să fie credinţa cetăţii, dar că toţi creştinii 
erau volnici a răm.îne întru ghiauria lor. însă nici 
unul dintre ei nu voi a rămîne aşa, ci, într-o 
singură zi, făcură măr turie de.credinţă şase sute 
de mii de noi dreptcredincioşi. Slavă celui care-a 
trimis pe Profetul ca semn al păcii între toate 
făpturile celor două Răsărituri şi celor două Apu-
suri. 

Prilejindu-se de-acea zi, cei doi regi făcură 
daruri multe tuturora, petrecură şi se veseliră, 
r înduind apoi a domni fiecare cîte o zi. Şi ste-
teră aşa la cetatea Chezareei vreme lungă, tot 
într-un zamparlîe şi-un ziafet. 

De la o vreme, începură însă a cugeta cum s-o 
pedepsească pe bătrîna Munia-Prăpădurilor. Intru 
aceea, îngăduindu-se cu măria-sa regele Kanma-
can, regele Rumzan trimise un olăcar la Constan-
tinia, să ducă o scrisoare către Muma-Prăpădu-
rilor, care nici cu gîndul nu gîndea cum se 
răsturnaseră lucrurile şi propunea că regele 
Chezareei era creştin ca şi bunicu-său despre 
mamă-sa, răposatul rege Hardobios, tatăl Abrizei. 
Şi iată cum era ticluită scrisoarea : 
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„Măriei-sale preaslăvitei şi preacinstitei Sauahi 
Om El-Dauahi, temuta, infricoşătoarea, pacostea 
aducătoare de prăpăduri asupra capetelor vrăjmaşe, 
ochiul care stă de strajă asupra cetăţii creştine, 
înmiresmata cu cinste şi cu înţelepciune, aromata 
cu sfînta tămîie preacurată şi adevărată a marelui 
patriarh, stîlpul lui Christos în mijlocul Constan-
tiniei. 

Din partea stăpînului Chezareei, Rumzan, ur-
maşul lui Hard,obios cel Mare, a căruia faimă se 
întinde peste întreg pămîntul. 

Află, mamă a noastră a tuturora, că stăpînul 
cerului şi al pămîntului a făcut să izbîndească ar-
mele noastre asupra musulmanilor şi am nimicit 
oastea lor şi am luat prins în Chezareea pe regele 
lor şi-am ferecat în sînger şi pe vizirul Dandari, 
şi pe prinţesa Nozhatu, fiica lui Omar Al-Neman 
şi-al reginei Safia, fiica răposatului rege Afri-
donios de la Constantinia. 

Şi te aşteptăm să soseşti între noi ca să cinstim 
laolaltă biruinţa noastră asupra neprietenilor, şi 
dinaintea ta să retezăm căpăţînele regelui Kan-
macan, vizirului Dandan şi tuturor căpeteniilor 
musulmane. 

Şi să vii la Chezareea fără a griji străji multe, 
că de-acuma toate căile sînt ocrotite şi toate 
locurile aşezate, de la Irak pînă la Sudan, şi de la 
Mossul şi Damasc pînă la capetele cele mai de la 
margine ale Răsăritului şi ale Apusului. 

Şi nu pregeta a ne-o aduce la Constantinia şi 
pe regina Safia, mama prinţesei Nozhatu, ca să 
se bucure văzîndu-şi fiica, pe care-o păstrăm cu 
cinste ca pe o oaspe, aici, în palatele noastre. 

Şi Christos, fiul Măriei, apere-te şi ocrotească-te 
ca pe-o mireasmă preacurată păstrată în aur ne-
ajuns de stricăciune !" 
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La urmă , Rumzan semnă scrisoarea cu numele 
său, o pecetlui cu pecetea împărătească şi o înmînă 
unui olăcar ce plecă numaidecît către Constan-
tinia. 

Estimp, pînă la venirea bătrînei-pacoste la pie-
irea-i cea fără de scăpare, trecură un şir de zile 
în care cei doi regi se bucurară de răgaz pentru 
a pune rînduială de istov în toate cele ale obştei. 
Or, iată ce se mai petrecu : 

într-o zi, pe eînd cei doi regi, dimpreună cu vi-
zirul Dandan şi cu blajina Nozhatu, care nu-şi 
punea niciodată iaşmacul dinaintea vizirului Dan-
dan, socotinclu-1 ca pe un părinte al ei, tăifăsuiau 
despre nezăbavnica venire a bătrinei aducătoare de 
nenorociri şi despre soarta ce i se cuvenea, intră 
peste ei un musaip să vestească pe regi că aşteptau 
afară un bătrîn negustor, pe care-1 loviseră tîl-
harii, dimpreună cu acei tîlhari, ferecaţi în lanţuri. 
Şi musaipul adăugă : 

— Măriile-voastre, negu ţă torul cere îngăduinţă 
a se închina la picioarele voastre şi are două scri-
sori a vă înmina. 

Regii răspunseră : 
— îngăduie-i să intre ! 
Atunci păşi pragul, plîngînd, un bă trîn cu faţa 

binecuvîntată, sărută pămîntul dinaintea amîn-
duror regilor şi grăi : 

— O, regi fără de seamăn, este cu putinţă ca 
un musulman să fie cinstit la necredincioşi, şi 
despuiat şi oblojit la drepteredincioşi, într-o ţară 
în care domnesc pacea şi dreptatea ? 

Şi regii întrebară delaolaltă : 
•— Dar ce ţi s-a întîmplat, preacinstitule ne-

guţător ? 
El răspunse : 
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— O, stăpînii mei, aflaţi că am asupră-mi două 
scrisori cu care am răzbătut cinstit şi ocrotit prin 
toate ţările musulmane. Căci scrisorile acelea îmi 
slujesc de trecere slobodă peste tot şi mă voini-
cesc de plata dijmelor şi a tuturor angaralelor 
pentru mărfurile mele. Iar una dintre aceste scri-
sori, stăpînii mei, pe lîngă această volnicie pre-
ţioasă, îmi mai slujeşte şi de mîngîiere la ceasuri 
de singurătate şi-mi ţine tovărăşie la călătoriile 
mele, căci este scrisă în versuri tare alese şi-atîta 
de frumoase că mai bine să-mi pierd sufletul decît 
să mă despart de ea ! 

Cei doi regi întrebară : 
— Ci n-ai putea, neguţătorule, să ne arăţi acea 

scrisoare, ori barem să ne ceteşti cuprinsul ei ? 
Bătrînul neguţător atunci, tremurînd tot, le 

întinse cele două scrisori, pe care ei le deteră să 
le citească Nozhatu, spunîndu-i : 

— Tu ştii să desluşeşti şi scrisul cel mai încurcat, 
şi ştii a da şi glasul potrivit stihurilor. Binevo-
ieşte, dară, a ne bucura şi pe noi i 

Ci, cum desfăcu sulul şi aruncă privirea asupra 
celor două scrisori, Nozhatu dete un strigăt, se 
făcu galbenă ca şofranul şi se prăbuşi fără de sim-
ţire. O stropiră degrabă cu apă de trandafiri, iar 
cîncl se deşteptă din leşin, se ridică şi, cu ochii în 
lacrimi, alergă la neguţător, îi luă mîna şi i-o sărută 
cu o dragoste fără de margini. Toţi cîţi erau de 
faţă priveau eu nespusă uimire, văzînd un lucru 
atîta de nepotrivit cu obiceiurile regilor şi ale 
musulmanilor. Bătrînul neguţător, de mirare, se 
clătină şi lunecă pe spate. Dar regina Nozhatu îl 
sprijini şi, ducîndu-1 cu grijă de mînă, îl pofti să 
ia loc pe covorul pe care şi ea se aşeză, şi-i grăi : 

— Au nu mă mai cunoşti de loc, taică al meu ? 
Au am îmbătrînit atîta de tare ? 
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Auzind-o aşa, bă tr înul negustor gîndi că t ră-
ieşte un vis şi strigă : 

— Cunosc glasul ! Dar, stăpînă, ochii mei sînt 
tiătrîni şi nu mai osebesc nimica ! 

Atunci regina grăi : 
. — O, tată, eu sînt aceea care ţi-a scris scrisoa-

rea aceasta în stihuri, sînt însăşi Nozhatu-
Zaman ! 

De data aceasta, bă trînul leşină chiar de-a bine-
lea. Apoi, în vreme ce vizirul Dandan stropea cu 
apă de trandafiri faţa bătrînului neguţător, 

' Nozhatu, întorcîndu-se către fratele ei Rumzan 
şi către nepotul ei Kanmacan, le spuse : 

— El este negustorul cel de treabă oare m-a 
slobozit cînd eram roaba mişelului de beduin ce 
mă răpise pe una din uliţele Cetăţii Sfinte. 

Atunci, cînd negu ţă torul îşi veni în simţiri, amîn-
doi regii se ridicară în cinstea lui şi-1 îmbrăţişară . 
Iar el la rîndu-i săruta mîinile reginei Nozhatu 
şi-ale bătrînului vizir Dandan. Şi toţi se bucurară 
şi se veseliră, dînd slavă lui Allah care-i strîngea 
laolaltă. Neguţătorul, ridicînd braţele, strigă : 

— Binecuvîntat şi slăvit să fie acela care izvo-
deşte inimile aducătoare-aminte şi le înmiresmează 
cu tămîia cea binecuvîntată a recunoştinţei ! 

După care, cei doi regi numiră pe bă trînul negu-
ţător şeic peste toate hanurile şi peste toate suku-
rile din Chezareea şi din Bagdad şi-i deteră slo-
bodă intrare în palatul împărătesc, fie la ceas de 
ziuă, fie noaptea. La urmă , îl întrebară : 

— Dar cum de te-au călcat tîlharii, pe tine şi 
caravana ta ? 

El răspunse : 
— Nişte hoţi de arabi din stirpea cea mai mişelă, 

de aceia care despoaie pe negustorii neînarmaţi, 
s-au năpustit asupră-mi pe negîndite, în mijlocul 
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pustiei. Erau mai bine de o sută, cu trei căpetenii 
în frunte : unul e un arap înfricoşător, altu-i un 
curd spăimos, al treilea-i un beduin nemaipomenit 
de vînjos. M-au legat pe-o cămilă şi mă t îrau 
după ei, pînă cînd, într-o zi, a vrut Allah ca ei să 
fie împresuraţi de-un pîlc de ostaşi ce-i luă prinşi, 
iar pe mine laolaltă cu ei. 

Auzind acestea, regii porunciră unui musaip : 
— Să fie adus mai întîi arapul ! 
Aduseră pe arap. Era mai urît ca un fund de 

maimuţă bătrînă, iar ochii îi erau mai crunţi decît 
cei de tigru. Vizirul Dandan îl întrebă : 

— Cum te cheamă şi de ce tîlhăreşti ? 
Ci chiar cînd arapul da să deschidă gura ca să 

răspundă , Boabă-de-Mărgean, slujnica de odini-
oară a reginei Abriza, intră s-o cheme pe stăpî-
nă-sa Nozhatu. Ochii ei întîlniră din întîmplare 
ochii arapului şi deodată dete un strigăt năpras-
nic, se năpusti ca o leoaică asupra arapului, îi în-
fipse degetele în ochi şi-i smulse dintr-o sclipire, 
strigînd : 

— Acesta-i ticălosul Moroz, cel care-a ucis pe 
sărmana mea stăpînă Abriza ! 

Apoi, zvîrlind jos cei doi ochi cruntaţi pe care-i 
smulsese ca pe doi sîmburi din orbitele arapului, 
adăugă : 

— Lăudat fie cel drept şi atotputernic caicele 
am-a îngăduit a-mi. răzbuna stăpîna cu însăşi 
mîna mea ! 

Atunci regele Rumzan dete un semn şi numai-
decît gealatul înainta şi dintr-o lovitură făcu doi 
arapi dintr-unul singur. După care eunucii t îr îră 
leşul de picioare şi-1 zvîrliră clinilor pe gunoaiele 
de dincolo de mejdiile cetăţii. 

Regii porunciră iarăşi : 
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'— Săjjie adus curdul ! 
Fu adus curdul. Era galben la chip cumu-i şofra-

nul şi rîios ca măgarul unui morar şi de bună 
seamă că mai păduchios decît un bivol stat vreme 
de-un an fără să se fi scăldat în gîrlă. Vizirul 
Dandan îl întrebă : 

— Cum te cheamă ? Şi de ce eşti tîlhar ? 
El răspunse : 
— Eu de meseria mea eram cămilar în Cetatea 

Sfîntă. într-o zi, mi se dete să duc la spitalul de 
la Damasc un flăcăiandru bolnav... 

La aceste vorbe, regele Kanmacan, Nozhatu şi 
vizirul Dandan, fără a-i mai da răgaz să urmeze, 
strigară : 

— Acesta-i cămilarul cel mişel care 1-a părăsit 
pe regele Daul-Macan pe-o grămadă de bălegar 
la poarta hamamului ! 

Şi îndată regele Kanmacan se ridică şi porunci : 
— Răul se plăteşte cu alt rău, şi îndoit ! Altmin-

trelea, numă rul răufăcătorilor şi al celor fără de 
lege ar creşte peste măsură ! Iar pentru pedepsirea 
ticăloşilor nu încape milă, căci mila pe care o slă-
vesc creştinii este virtutea hadîmbilor şi a neputin-
cioşilor ! 

Şi cu însăşi mîna lui, regele Kanmacan, dintr-o 
singură lovitură de paloş, făcu dintr-un cămi-
lar doi. 

După care porunci robilor să îngroape leşul 
cumu-s datinile. 

Apoi cei doi regi grăiră către un musaip : 
— Să fie adus acuma şi beduinul ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu, sfioasă. 
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Ci într-a o sută patruzeci şi cincea noapte 

Ea u r mă ; 

Apoi, cei doi regi grăiră către un musaip \ 
•— Să fie adus acuma şi beduinul ! 
Fu adus şi beduinul. Dar abia se ivi în pragul 

uşii capu-i de tîlhar, că regina Nozhatu strigă : 
—- Acesta-i beduinul care m-a vîndut preacins-

titului neguţător ! 
La aceste vorbe, beduinul îngăimă : 
— Eu sînt Hamad. Şi nu te cunosc. 
Nozhatu începu a rîcle şi grăi : 
— El este, cu adevărat ! Căci niciodată nu se 

va mai vedea un nebun care să-i semene, la te 
uită la mine, beduine Hamad ! Eu sînt aceea pe 
care ai răpit-o de pe uliţele Cetăţii Sfinte şi pe 
care ai schingiuit-o atîta. 

Cînd beduinul auzi aceste vorbe, strigă : 
— Pe Allah ! Ea este ! -Capul meu, de bună 

seamă, are să-mi zboare de pe grumaz, fără de 
zăbavă ! 

Nozhatu se întoarse către neguţătorul ce sta 
jos, pe covor, şi-1 întrebă : 

— îl mai cunoşti, preacinstite taică al meu ? 
Negustorul răspunse : 
— Chiar el este, blestematul ! Cel mai smintit 

dintre toţi smintiţii pîmîntului ! 
Nozhatu adăugă : 
— Ci beduinul acesta, cu toată răutatea lui, avea 

o însuşire aleasă : îi plăceau stihurile şi poveştile 
frumoase. 

Atunci beduinul strigă : 
—- Aşa este, stăpînă a mea, pe Allah ! Şi, de alt-

mintreli, cunosc o istorie fără de asemănare ce mi 
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s-a întîmplat chiar mie. Dacă aş povesti-o şi v-ar 
plăcea tuturora celor ce staţi aci de faţă, măria-ta 
m-ai ierta şi mi-ai cruţa viaţa ! 

Preablînda Nozhaturîse şi grăi : 
— Fie ! spune-ne povestea ta, beduinule ! 
Şi beduinul Hamad începu : 
— Aşa este, măriile voastre, sînt un mare tîl-

har, cel mai mare tîlhar între tîlhari ! Ci fapta 
cea mai de necrezut din toată viaţa mea prin ce-
tăţi şi pustiuri este următoarea : 

Intr-o noapte, stăm singur, culcat pe nisip lîngă 
calul meu. Îmi simţii deodată sufletul gîfîind sub 
greutatea vrăjilor cele rele ale vrăjitoarelor, duş-
mancele mele. A fost noaptea aceea pentru mine 
cea mai de spaimă noapte pe care am trăit-o. Ba 
lătram ca un şacal, ba răcneam ca un leu, ba plîn-
geam pe înfundate, făcînd bale la gură, ca o cămilă. 
Ce noapte fără de sfîrşit ! Cutremurat, aşteptam 
capătul ei şi ivirea zorilor. Şi iată că cerul se lumină
într-un sfîrşit, iar sufletul meu se ostoi. Atunci, 
ca să alung şi cei de pe urmă aburi ai visurilor ce 
mă apăsau, mă sculai degrabă, încinsei spada, 
apucai lancea şi sării pe calul meu, pe care-1 pornii 
în galop, mai repede ca o gazelă. 

Şi pe cînd goneam aşa, văzui deodată, dinaintea 
mea, un struţ ce mă privea. Sta împietrit, chiar 
în calea mea, şi părea a nu mă vedea. Eu mergeam 
ţintă, să dau peste el. Ci, cînd să-1 izbesc cu lancea 
năprasnic, fîlfîi, îmi întoarse dosul, întinse lar-
gile-i aripi stufoase şi fulgeră ca o săgeată către 
pustie, ţipînd deznădăjduit. Atunci eu mă luai pe 
urmele lui şi-1 alungai aşa, fără de răgaz, pmă ce 
mă tîrî într-o pustietate de spaime, unde nu se 
aflau decît Allah şi pietrarii goale, şi nu. se auzeau 
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decît şuierele năpîrcilor, chemările ascuţite ale 
duhurilor de prin văzduhuri şi de pe pămînturi, 
şi urletele ghulelor gemînd după pradă. Iar stru-
ţul pierise din ochii mei, de parcă ar fi intrat în 
vreo gaură ori în vreo adîncitură în care privirea 
mea nu putea răzbate ! Tremura carnea pe mine, 
iar calul sărea în două picioare şi da îndărăt 
sforăind ! 

Mă prinse deodată o buimăcire şi-o înfricoşare 
fără de pereche, şi detei să mîi calul şi să fac cale-
ntoarsă. Ci încotro s-apuci, cînd acuma sudoarea 
curgea val de pe coastele calului şi arşiţa nămiezii 
era fără de îndurare ? Şi mi se făcuse şi-o sete 
chinuitoare ce-mi sugruma răsufletul, iar pînte-
cele calului se zbătea, umflîndu-se şi dezumflîn-
du-se ca foalele dintr-o fierărie. Mă gîndii atunci 
în sine-mi : „O, Hamad ! aicea ţi-i moartea, iar 
carnea ta are să hrănească puii de ghule şi fiarele 
spaimei ! Aici ţi-i pieirea, beduinule !" 

Ci tocmai cînd mă pregăteam să-mi fac mărturia 
de credinţă şi să mor, văzui în depărtări, de-a 
lungul zării, zugrăvindu-se o fîşie de oază răco-
roasă, cu nişte palmi despletiţi. Calul necheză 
deodată, îşi scutură coama şi, muşcînd frîul, îşi 
luă zborul. Nu după mult, gonind aşa, mă pomenii 
scăpat din golătatea cea înfricoşătoare şi arză-
toare a pustiei de piatră. Dinaintea mea, lingă un 
izvor ce curgea pe la poalele palmierilor, era ridi-
cat un cort falnic, şi-n preajmă două iepe cum 
n-am mai văzut, cu picioarele împiedicate, păşteau 
iarba jilavă şi deasă. 

Mă grăbii atunci să descalec, să adăp calul ce 
vărsa foc pe nări, şi să beau şi eu din apa acelui 
izvor limpede şi rece, scumpă ca viaţa. După care 
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trăsei un juvăţ lung din traistă şi priponii calul, 
ca să poată să se răoorească în voie pe pajiştea 
cea verde. La urmă, mă împinse ispita să mă 
îndrept către cort, ca să văd ce putea fi năuntru. 
Şi iată ce văzui. 

Pe un preş sta tolănit pe-o rînă un tînăr cu obra-
ji de fecioară şi frumos ca un crai-nou. De-a 
dreapta lui lenevea o tînără suavă, gingaşă, mlă-
dioasă şi subţire ca o creangă de salcie, culcată-n 
toată strălucirea frumuseţilor ei. 

Atunci eu pe dată, într-o clipită, mă simţii cu-
prins de-o patimă neţărmurită ; ci nici nu ştiam 
bine dacă pentru fecior ori pentru fată ! Căci, pe 
Allah ! cine-i mai fără de seamăn : luna cea plină, 
ori crai-noul răsărind ? 

Detei dară glas gurii mele şi le strigai : 
— Pace vouă ! 
Numaidecît tînăra şi-acoperi faţa, iar tînărul 

se întoarse către mine, se ridică şi răspunse : 
•— Şi cu tine să fie pacea ! 
Spusei : 
— Eu sînt Hamad ben El-Fezari din cel mai 

mare trib de pe Eufrat ! Sînt vestitul şi falnicul 
războinic, călăreţul fără de seamăn, acela care, 
printre arabi, pentru curajul şi pentru îndrăzneala 
lui, preţuieşte cit cinci sute de călăreţi laolaltă ! 
Urmăream un struţ, dar ursita m-a adus pînă 
aici. Vin să vă cer un gît de apă ! 

Tînărul se întoarse către fată şi-i spuse : 
— Dă-i să bea şi să mănînce ! 
Fata se ridică atunci şi fiecare pas al ei era înso-

ţit de clinchetul moale al zurgălăilor de aur de la 
glezne. Iar păru-i revărsat pe spate o învălea din 
creştet pînă-n talpă, unduindu-se. Eu, cu toate că 
tînărul mă urmărea mereu cu ochi crunţi, ţintii 
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privirile pe fată, fără a mi le mai desprinde de la: 

ea. Veni la mine şi-mi aduse pe palma dreaptă un 
vas cu apă proaspătă, iar pe cea stingă o tavă cu 
nişte curmale, o ceaşcă de lapte prins şi nişte 
carne de gazelă. 

Ci pe mine atît de tare mă orbise patima, că 
uitînd de mine, nu eram în stare nici să-ntind mina,. 
nici să mă ating de ceva din cîte adusese fata. Nu 
mai putui decît să mă tot uit la ea şi să rostese 
stihuri pe care lc-alcătuiam în pripă : 

Zăpada pielii tale, ah, fecioară, 
Sub haina-ntunecată strălucind, 
Şi degetele tale mă-nfioară, 
Şi palmele-ţi ce-n gîndul meu le prind. 

Şi-mi pare că uimiţii-mi ochi, deodată, 
Văd mîna-ţi albă cum, ca-ntr-o minune, 
Închipuie prin aer, legănată, 
O pasăre cu pene de cărbune. 

Cînd flăcăul auzi aceste stihuri şi băgă de seamă 
pojarul din privirile mele, se porni pe un hohot 
de rîs de-ai fi zis că leşină. La urmă-mi spuse : 

— Cu-adevărat, eşti viteaz fără de pereche şi 
călăreţ cum nu s^a mai văzut ! 

Răspunsei : 
— Aşa sînt socotit ! Dar tu, cine eşti tu ? 
îmi îngroşasem glasul, ca să-1 sperii şi să-1 fac 

să mi se supună. 
Iar tînărul răspunse : 
— Sînt Ebad ben Tamim ben Thalaba, din tri-

bul Bani-Thalaba. Şi fata aceasta mi-i soră !_ 
Atunci strigai : 
— Dă-mi-o numaidecît pe sora ta soţie, căci 

m-am îndrăgostit nebuneşte de ea şi-s dintr-o 
stirpe cum nu-s multe ! 
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Ci el răspunse : 
— Află că nici sora mea şi nici eu n-avem să 

ne căsătorim niciodată. Ne-am ales pămîntul acesta 
mănos din dricul pustiului, ca să ne trăim viaţa-n 
tihnă, departe de grijile toate. 

Spusei : 
— îmi trebuie sora ta de soţie, ori într-o clipită 

vei trece în rîndurile celor morţi, prin tăişul aces-
tui hanger I 

La aceste vorbe, tînărul sări tocmai la capătul 
celălalt al cortului şi-mi strigă : 

— îndărăt, nelegiuitule care nu cinsteşti legile 
ospeţiei ! Să ne luptăm, iar cel care va birui să 
facă ce va vrea cu cel înfrînt ! 

Şi smulse-ndată de pe-un stîlp iataganul şi 
pavăza, în vreme ce eu, alergînd către locul unde-mi 
păştea calul, sării în şa şi mă gătii de apărare. 
Tînărul, înarmîndu-se, ieşi din cort şi el, încalecă, 
şi era gata să se-avînte, cînd fata, soră-sa, se-agăţă 
de genunchii lui şi-i îmbrăţişa, rostind aceste 
stihuri : 

O, frate drag al meu, să-ţi aperi 
Plăpînda soră de ocară, 
Tu-nfrunţi acum in cruntă, luptă 
Vrăjmaşu-acesta ca o fiară, 
Venit asupră-ne năprasnic 
Din cine ştie care ţară. 

Cu ce-aş putea să-ţi fiu de sprijin, 
Decit rugîndu-mă fierbinte 
Celui ce-mparte biruinţa 
în lumi, cerescului Părinte, 
Şi să-ţi rămîn pe veci aceeaşi, 
Neprihănită şi cuminte ! 
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Dar soarta rea de te va smulge 
Inimii mele, tu să ştii 
Că nu-i pe lumea asta ţară 
In care-aş mai putea trăi, 
De-ar fi şi cea mai mîndră ţară, 
Scăldată-n mări de bogăţii ! 

Să ştii că n-aş putea în urmă-ţi 
Să mai trăiesc o clipă doar. 
Aceeaşi groapă ne-ar cuprinde, 
Acelaşi lut ne-ar fi talar, 
Cum am trăit întreaga viaţă 
Uniţi la fel şi-n moarte iar. 

Cînd tînărul auzi stihurile de deznădejde aîc 
suroră-si, ochii i se umplură de lacrimi, se aplecă 
spre ea, îi ridică uşor iaşmacul ce-i acoperea faţa 
şi o sărută între ochi. Aşa putui zări întîia oară 
trăsăturile tinerei : era tot atît de strălucitoare 
ca soarele cînd iese dintr-o dată din umbra unui 
nor ! Atunci flăcăul întoarse-ncet calul său cătro 
tînăra fată şi spuse stihurile acestea : 

Stai, soră dragă, şi priveşte 
Ce va să facă braţul meu l 
Căci dacă nu lupt pentru tine 
Şi mă-nspăimînt de orice greu, 
La ce mai am un cal pe lume 
Şi-atîtea arme port mereu ? 
De nu-nfrunt lumea să te apăr, 
Ce rost mai am pe lume eu ? 

De dau napoi, cînd ţinta luptei 
E însăşi frumuseţea ta, 
Nu-i ca şi cum din toată zarea 

l La gras ospăţ aş îmbia 
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Fiece pasăre de pradă 
Să se repeadă-asupra mea, 
Ca la un stîrv lăsat pustiei 
Din care sufletu-ar zbura ? 

Cît despre-acest străin, ce spune 
Că e viteaz cum altul nu-i, 
Ce se tot umflă-n piept şi-şi ţipă 
Curajul şi puterea lui — 
Sub ochii tăi, cu-o lovitură, 
Am să-l despic pe căscăui, 
Şi de la creştet pînă-n talpă 
Ca pe-un dovleac am să-l descuî! 

După care sc-ntoarse către mine şi strigă : 

Iar tu cel ce rîvneşti, în luptă, 
De tine biruit să mor 
Şi după moarte-mi să te bucuri 
De-al bucuriilor odor — 
Pe seama ta se va-mplini-va 
Un lucru înspăimântător, 
De care pomeni-vor cronici 
Pînă departe-n viitor l 

Căci dacă-ţi cînt aceste stihuri 
In ritm de bătălie-acum, 
Eu sînt cel care, nezăbavnic, 
Am să te spulber ca pe-un fum, 
Şi-am să-ţi ridic spurcatul suflet 
Zvîrlindu-l iadului de scrum, 
Ve nici n-ai să pricepi prea bine 
Ce s-a fost petrecut şi cum ! 

Şi dete pinteni calului împotriva celui al meu 
şi, dintr-o lovitură, îmi zbură spada cît colo şi, 
fără să-mi lase răgaz să mai dau pinteni calului 
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şi să fug în pustie, mă apucă-ntr-o mînă, mă ridică 
din şa ca pe un sac deşert, mă zvîrli în văzduh 
ca pe-o minge, mă prinse iar în mîna stingă şi mă 
ţinu aşa, cu braţul întins, de parcă ar fi ţinut pe un. 
deget o pasăre cuminte. Iar eu nu mai ştiam dacă 
totul nu era cumva decît un vis întunecat, ori dacă 
tînărul cu obraji mătăsoşi şi rumeni nu era vreun 
geniu ce trăia în oortu-acela cu vreo hurie ! Ci. 
după cele ce se întîmplară, pînă la urmă mă făcu 
să cred că, numaidecît, aşa trebuie să fi fost. 

Căci tînăra, cînd văzu biruinţa frate-său, se-a-
vîntă către el, îl sărută pe frunte şi se atîrnă veselă 
de gîtul calului, pe care tot ea îl şi duse pîn' la 
cort. Acolo tînărul descăleca, ţinîndu-mă sub braţ ca 
pe-un nimica, mă puse jos, mă săltă pe picioare, 
şi-apoi, luîndu-mă de mînă, mă băgă-n cort, şi-n 
loc să-mi sfarme ţeasta sub călcîie, spuse surorii 
sale : 

— De-acuma-i iară oaspele aflat sub ocrotirea 
noastră. Să-i arătăm cinstire şi bunăvoinţă ! 

Şi mă pofti să stau jos pe covor, iar tînăra îmi 
aşeză la spate o pernă, ca să hodinesc mai bine ; 
după care puse la locul lor armele frate-său, aduse 
apă miresmată şi-i spălă obrazul şi mîinile. La: 
urmă, îl îmbrăcă-ntr-o haină albă şi-i grăi : 

— Frate iubit, facă Allah să-ţi meargă faima 
pînă la marginea neprihănirii şi facă-te să fii ca. 
un semn de lumină pe obrazul cel strălucit al tri-
burilor noastre toate ! 

Iar tînărul îi răspunse în stihuri : 
O, soră dragă, tu, din neamul 
Lui Bani-Thalaba, curată 
La sînge, ai văzut în luptă
Cum braţu-mi ştie să se bată, 
Cum pentru ochii tăi înfruntă 
Primejdia şi moartea toată! 
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Şi ea la rînclul ci răspunse : 

Cununa pletelor pe frunte-ţi 
Părea că-i soare-n răsărit, 
Şi străluceai ca o lumină, 
6 , frate-al meu nebiruit! 

El adăugă : 

Dacă leii din pustie, 
Vor asupră-ne să vie, 
Spune-le, tu, soră dragă, 
Că nu-i treabă ca-ntr-o şagă. 

Să se ducă îndărăt, 
Ca să scape de prăpăd : 
Că n-aş vrea, cînd vin la mine, 
Să mai pată vreo ruşine, 
Şi nu cumva să rămînă 
Frînţi cu botul în ţarină, 
Tot gemînd de suferinţi, 
Clănţănind nisipu-n dinţi. 

Ea îi răspunse iarăşi : 

Ajiaţi, voi, toţi cei din pustiuri, 
De fratele meu, de Ebad ! 
Voi, cei ce rătăciţi de-a pururi, 
Luaţi aminte : E răsad 
Al unui neam ales şi mîndru ! 
Cu vitejia-şi taie vad; 
Şi, numai auzindu-i faima, 
Vrăjmaşii dinaiute-i cad. 

Sărmane beduin, Hamade, 
Cercaşi tu braţu-i să-l înfrunţi, 
Şi te făcu viteazu-ndată 
Să te preschimbi într-un grăunţ, 
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Văziîid cum moartea către tine 
întinde negrele ei punţi 
Şi se strecoară ca un şarpe 
Spre prada lui, cu ochii crunţi ! 

Iar eu, privind acestea toate şi aseultînd sti-
hurile, rămăsei uluit de-a binelea. Mă judecai în 
sine-mi şi văzui ce mic mă făcusem pînă şi-n ochii 
mei, şi cît de hidos arătam asemuindu-mă cu fru-
museţea celor doi. Şi-apoi văzui fata cum aducea 
fratelui ei o tavă cu bucate şi poame, fără a-mi 
arunca o privire, fie ea şi de scîrbă, de parcă aş 
fi fost un cîine la care nimeni nu ia seama. Ci tot 
o găseam şi mai minunată, mai ales cînd începu 
să întindă de mîncare fratelui ei slujindu-1 şi 
uitîndu-se pe sine ca să aibă de toate el. Tînă-
rul însă se întoarse către mine şi mă pofti să împart 
cu el prînzul. Scosei atunci un suspin şi-o oftare, 
căci pricepui că am să scap teafăr. Mi-ntinse el în-
suşi o ceaşcă de lapte prins şi o' farfurioară de com-
pot de curmale cu sirop aromat. Mîncai şi băui, cu 
capul plecat, şi-i făcui mii de jurăminte că am să-î 
fiu cel mai credincios şi cel mai bun supus dintre 
robi. El numai zîmbi şi făcu un semn suroră-si, 
care se ridică îndată, deschise un cufăr şi scoase, 
una cîte una, zece haine, care de care mai fru-
moasă, făcu o legătură cu nouă dintre acele haine 
şi mă sili să le primesc. Apoi îmi porunci să mă 
îmbrac cu cea de-a zecea. E chiar cea cu care 
mă vedeţi îmbrăcat acuma. 

După care, tînărul făcu un alt semn, fata ieşi 
într-o clipită, dar se întoarse iar, curînd, şi-atunci 
amîndoi mă poftiră să iau în primire o cămilă 
încărcată greu cu merinde şi cu daruri de toate 
soiurile, pe care le-am păstrat cu grijă, pînă-n 
ziua de azi. 
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Şi după ce mă copleşi cu-atîta cinste şi cu-atîtea 
daruri, fără ca eu să fi făcut ceva prin care să mă 
simt vrednic de ele, ba dimpotrivă ! mă poftiră
iar să le fiu oaspe, cit mi-o fi voia. Ci nevoind 
să-ntrec măsura, îmi luai rămas bun şi sărutai 
pămîntu-n faţa lor de şapte ori, şi-ncălecîndu-mi 
roibul, luai cămila de căpăstru şi apucai de sîrg 
caiea-n pustia din care mă ivisem acolo. 

Aşa, cum ajunsesem cel mai bogat din tribul 
meu, mă făcui căpetenie peste o ceată de tîlhari 
de drumul mare. Şi se-ntîmplă ce se-ntîmplă ! 

Aceasta e istoria ce v-am făgăduit-o, care, fără-
ndoială, e vrednică să aducă iertarea tuturor fără-
delegilor mele, ce-i drept nu de prea mică 
greutate ! 

Cînd beduinul Hamad isprăvi, Nozhatu spuse 
către cei doi regi şi către vizirul Dandan : 

—- Se cade a-i cruţa pe smintiţi. Ci să le luăm 
putinţa de-a vătăma. Beduinul acesta, cum vedeţi, 
este scrîntit fără de leac. Să-i iertăm, dar, răută-
ţile, fiindcă-i simţitor la stihuri frumoase şi fiindcă 
ne-a spus această istorie a lui ! 

La aceste vorbe, beduinul se simţi atîta de uşu-
rat, că se prăbuşi acolo pe covor. Veniră eunucii 
şi-1 traseră afară. 

Ci abia îl scoaseră pe beduin, că şi intră în 
sală un olăcar gîfîind, care sărută pămîntul dinain-
tea regelui şi spuse : 

— Muma-Prăpădurilor este la porţile oraşului 
şi nu mai are pînă să ajungă aici decît două-trei 
zvîrlituri de săgeată. 

La vestea cea mult aşteptată, cei doi regi şi vi-
zirul se înviorară de bucurie şi ascultară pe olă-
car, care le povesti : 

— Cînd Muma-Prăpădurilor a deschis scrisoarea 
regelui nostru şi a văzut semnătura din josul foii, 
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s-a bucurat tare mult şi de îndată a făcut pregătiri 
de plecare şi a poftit-o şi pe regina Safia să vină 
cu ea, dimpreună cu o sută dintre cei mai de seamă 
oşteni ghiauri de la Constantinia. După care mi-a 
poruncit să plec înainte şi să vă vestesc veni-
rea ei. 

Vizirul Dandan se ridică atunci şi grăi regilor : 
— Ca să-i zădărnicim vicleniile şi meşteşugu-

rile de care s-ar mai putea sluji păcătoasa de 
bătrînă, este cuminte a ieşi întru întîmpinarea 
ei, îmbrăcaţi eu toţii în straie de creştini de prin 
părţile apusului, luînd cu noi şi o mic de oşteni 
de frunte, îmbrăcaţi şi ei după moda cea veche, 
de la Chezareea. 

Cei doi regi răspunseră că ascultă şi că se supun, 
şi făcură după sfatul vizirului. Iar Nozhatu, cînd 
îi văzu împopoţonaţi aşa, le spuse : 

— Cu adevărat că, dacă nu v-aş cunoaşte, v-aş 
socoti nişte ghiauri. 

Ieşiră din palat şi, punîndu-se în fruntea celor 
o mie de oşteni, porniră în întîmpinarea Mumei-
Prăpădurilor. 

Nu peste mult se ivi şi aceea. Atunci Rumzan 
şi Kanmacan spuseră vizirului Dandan să desfă-
şoare oastea într-o roată largă şi să se strîngă 
cătinel, aşa ca să nu scape nici unul dintre război-
nicii de la Constantinia. După care regele Rumzan 
spuse lui Kanmacan : 

•— Lasă-mă s-o întîmpin er cel dintîi pe afuri-
sita de bătrînă, căci mă cunoaşte şi n-are să pre-
puie nimica. 

Dete dară pinteni calului şi-ntr-o clipită ajunse 
lîngă Muma-Prăpădurilor. 

Atunci Rumzan descăleca, iar bătrînă, cunos-
cîndu-1, coborî şi ea şi se aruncă la gîtul lui. Şi 
regele Rumzan o cuprinse în braţe, o privi ţintă 
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în ochi şi-o strînse odată atîta de tare şi-atîta de 
îndelung, pînă ce hoaşca bubui din afunduri, de 
toţi caii se ridicară în două picioare, iar pietrele 
de pe drum săriră pînă peste capetele; călăreţilor. 

Totodată şi cei o mie de oşteni, venind în goana 
mare a cailor, strînseră roata şi strigară celor o 
sută să deie armele. Şi-ntr-o clipită îi priponiră 
pînă la unul, în vreme ce vizirul Dandan alergă 
către regina Safia şi, sărutînd pămîntul dinaintea 
ei, îi povesti în două vorbe care-i povestea, pe 
cînd Muma-Prăpădurilor, legată fedeleş, pricepea 
şi ea că-i venise pieirea. 

După care toată gloata se întoarse la Chezareea, 
iar de-acolo porni îndată către Bagdad, unde ajunse 
cu pace şi fără de zăbavă. 

Atunci regii puseră să se lumineze şi să se împo-
dobească tot oraşul şi porunciră pristavilor să pof-
tească pe toţi locuitorii a se aduna dinaintea pala-
tului împărătesc. Şi cînd toată piaţa şi toate uli-
ţele se umplură de mulţimea de noroci — bărbaţi, 
femei şi copii — un măgar rîios se ivi pe poarta 
cea mare, iar în spinarea lui sta legată, cu faţa 
întoarsă către coadă, Muma-Prăpădurilor, purtînd 
pe cap o tichie roşie şi o cunună de balegă de 
catîr. Iar înainte-i păşea un pristav care povestea 
cu glas mare toate răutăţile cele fără de seamăn 
ale hoaştei celei blestemate, pricina atîtora neca-
zuri, de la Soare-Răsare pînă la Soare-Apune. 

Şi după ce o scuipară în ochi toate femeile şi 
toţi copiii, fu spânzurată de picioare deasupra por-
ţii celei mari a Bagdadului. 

Şi, dîndu-şi sufletu-i puturos lui Eblis-cel-Rău, 
aşa pieri împuţita pacoste, hoaşca cea de pomină, 
vicleana, isteaţa, ticăloasa şi desfrînata cea plină 
de păcate, Şauahi Omm El-Dauahi. Ursita a vicle-
nit-o aşa cum şi ea viclenise, şi pentru ca moartea 
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ei să slujească do semn al căderii Constantiniei 
în stăpînirea dreptcrcdincioşilor şi a biruinţei celei 
depline care avea să vie, a Islamului asupra Răsă-
ritului, peste pămînturile lui Allah, binecuvîntate 
şi chivernisite cu tihnă, pretutindeni ! 

Iar cei o sută de oşteni creştini nu mai voiră a 
se întoarce în ţara lor şi socotiră că-i mai bine să 
îmbrăţişeze de bunăvoie credinţa cea dreaptă a 
musulmanilor. 

Pe cînd cei doi regi şi vizirul Dandan porunciră 
pisarilor celor mai iscusiţi să însemne pe îndelete 
în hronice toate împlinirile acestea şi toate cîte 
auziseră, ca să slujească de pildă izbăvitoare 
din neam în neam. 

Aceasta-i, o, preafericitule rege, adăugă Şehe-
rezada către regele Şahriar, povestea cea de neui-
tat a regelui Omar Al-Neman şi a vitejilor lui fii, 
Şarcan şi Daul-Maean, a reginei Abriza şi a regi-
nei Puterca-Ursitei, a prinţesei Nozhatu, a marelui 
vizir Dandan şi a regilor Rumzan şi Kanmacan ! 

După care Şeherezada tăcu. 

Atunci, pentru întîia oară, regele Şahriar privi cu 
duioşie către isteaţa Şeherezada şi-i grăi : 

— O, Şeherezada, pe Allah, multă dreptate are sora 
ta, mititica aceasta care stă şi ascultă, cînd spune că 
vorbele tale sînt dulci la gust şi fragede de se topesc în 
gură ! Tu mă faci cu-adevărat să-nceapă a-mi pare rău 
că am descăpăţînat. atîtea fete, şi poate pînă la urmă ai 
să izbuteşti a mă face să-mi uit cu totul şi jurămîntul 
de odinioară ! 

Iar micuţa Doniazada se ridică de pe covorul pe care 
şezuse ghemuită şi strigă : 

— O, surioară, ce minunată poveste ! Ce bine-mi pare 
că Muma-Prăpădurilor a murit ! Ce frumoase au fost 
toate ! 
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Atunci Şeherezada o privi pe soră-sa şi zîmbi", apoi grăi : 
— Dar ce-ai mai spune dacă ai auzi pildele animalelor 

şi ale păsărilor ? 
Doniazada strigă : 
— O, surioară, te rog din suflet, spune-ne cîteva din-

tre acele pilde, căci trebuie să fie tare dulci povestite de 
gura ta ! 

Şeherezada răspunse : 
— Din toată inima şi cu toată dragostea ! Ci nu mai 

nainte de a-mi da îngăduinţă stăpînul nostru, regele, 
dacă mai poate să sufere asemenea nesomnuri. 

Nedumerit, regele Şahriar întrebă : 
— Dar ce pot grăi animalele şi păsările ? Şi în ce 

limbă ? 
Şeherezada răspunse : 
— în vorbe de toată ziua şi în stihuri. 
Atunci regele Şahriar strigă : 
— Iată, Şeherezada, nu vreau cu adevărat să hotărăsc 

încă nimica în privinţa soartei tale, nainte de a-mi povesti 
aceste lucruri, de care nu ştiu nimic. 'Pînă acuma n-am 
auzit decît vorbe omeneşti, şi nu mi-ar părea rău să 
aflu ce gîndesc vietăţile al căror grai nu e înţeles de 
cei mai mulţi dintre fiii lui Adam ! 

Atunci, văzînd că noaptea e pe sfîrsite, Şeherezada se 
rugă regelui să aştepte pînă a doua zi. Iar Şahriar, cu 
toată nerăbdarea ce-1 cuprinsese, încuviinţă. Luă în 
braţe pe Şeherezada şi steteră înlănţuiţi aşa. pînă ce se 
făcu dimineaţă. 
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Le livre des Miile nuits et une nuit, traduc-
tion litterale et complete du texte arabe par le 
dr. J. C. Mardrus, tome IV et tome V, Paris, 
Editions de la Revue Blanche, 1900, 

şil 
Le livre des Miile nuits et une nuit, traduc-

tion litterale et complete du dr. J. C. Mardrus, 
tome deuxieme, ed. Eug. Fasquelle, Paris, f.a. 



Ci mir-a o sută patruzeci şi şasea noapte 

Şehete/uda începu să povestească regelui Şahriar 

MINUNATELE POVESTI ALE ANIMALELOR 
ŞI ALE PASĂRILOR 

POVKSTEA GÎŞTKT, A PĂUNULUI ŞI A PAUNIŢEl 

A fost odată, preafericitule rege, în vechimea 
vremii şi-n trecutul vîrstelor, un păun căruia îi plă-
cea să se ducă împreună cu soaţa lui pe ţărmul 
mării şi să se plimbe amîndoi printr-o pădure ce 
se întindea pînă acolo, străbătută de ape curgă-
toare şi răsunînd de ciripitul păsărelelor. In timpul 
zilei, perechea aceasta îşi căuta cuminte hrana, iar 
la vremea nopţii s e aciuia într-un copac stufos, ca 
să nu stîrncască poftele vreunui vecin prea puţin 
grijuliu în marea-i dragoste faţă de frumuseţea 
tinerei păunite. Şi trăiau aşa în pace şi-n mulţu-
mire, slăvind pe Atoatebinefăcătorul. 

Dar într-o zi, păunul îşi îndemnă soţia, spre a 
mai schimba aerul şi priveliştea, să facă împreună 
o plimbare pe insula ce se vedea de pe ţărm. Pău-
nită răspunzîndu-i că ascultă şi că se supune, por-
niră amîndoi în zbor şi poposiră pe insulă, în toată 
strălucirea frumuseţii lor, sub ochiul de foc al soa-
relui. 

Era o insulă acoperită de arbori plini cu poame 
şi scăldată de mulţime de rîuri. Păunul şi soaţa lui 
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rămaseră cu totul încîntaţi de plăcuta răcoare a 
locurilor şi se opriră un răstimp să guste din toate 
roadele şi să bea din apa aceea aşa de bună şi de 
limpede. 

Ci tocmai cînd se pregăteau să se întoarcă acasă, 
văzură venind către ei —- plină de spaimă, cu gîtul 
întins, Cu ciocul deschis şi bătîncl din aripi —• o 
gîscă. Se opri în faţa lor şi, tremurînd din toate 
penele, le ceru adăpost şi ocrotire. Iar păunul şi 
soaţa sa o primiră numaidecît cu dragă inimă. Pău-
nită începu cu gingăşie şi bunăvoinţă să-i vor-
bească spunîndu-i : 

— Fii binevenită între noi ! Vei găsi aici prie-
teni şi ajutorare. 

Atunci gîsca începu să se liniştească, iar pău-
nul, neîndoindu-se o clipă că biata de ea trebuie 
să fi păţit ceva uimitor, o întrebă cu bunătate : 

— Ce ţi s-a întîmplat şi de Ce eşti atît de înspăi-
mîntată ? 

Şi gîsca îi răspunse : 
— încă mă simt bolnavă de ceea ce mi s-a în-

tîmplat şi de spaima cumplită pe care mi-a prici-
nuit-o Ibn-Adam *. Oh ! Allah să ne păzească î 
Allah să no apere de Ibn-Adam ! 

Păunul, foarte înduioşat, o îndemnă : 
— Linişteşte-te, buna mea gîscă, linişteşte-te ! 
Dar păunită se minună : 
—• Şi cum socoti tu că ar putea Ibn-Adam să 

ajungă pînă în această insulă din mijlocul mării ? 
N-are cum să sară de pe ţărm pînă aici, iar dinspre 
mare — cum o să străbată atîta întindere de ape ? 

Gîsca răspunse atunci : 
— Binecuvîntat fie cel ce v-a scos în calea mea, 

ca să-mi uit spaimele şi să mi se întoarcă liniştea 
în inimă ! 

Fiul lui Adam, adică Omul. 
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Păunită îi mai spuse : 
— Soră, povesteşte-ne pricina spaimei pe care 

ţi-a făcut-o Ibn-Adam şi năprasna prin care, de 
bună seamă, vei fi trecut. 

Şi gîsca povesti : 
— Aflaţi, tu, păune plin de slavă, şi tu, blîndă şi 

primitoare păunită, că locuiesc în această insulă 
încă din copilărie şi că am trăit aici pururea fără 
de necazuri şi griji, şi fără de nimic care să-mi fi 
tulburat sufletul ori să-mi fi mîhnît privirea. Dar 
alaltăieri noapte, pe cînd dormeam cu capul sub 
aripă, mi s-a arătat în vis un Ibn-Adam care voi să 
intre în vorbă cu mine. Eram tocmai pe cale să 
răspund stăruinţelor lui, cînd auzii un glas care-mi 
striga : 

— Ia seama, gîscă, ia seama ! Nu te încrede nici 
în dulceaţa vorbelor, nici în viclenia purtărilor 
lui ! Şi nu uita ce-a spus poetul despre el : 

îţi dă să guşti dulceaţă 
De vorbe cu alean, 
Şi-odată te înhaţă 
Ca un vulpoi viclean. 

Să ştii, biată gîscă, să ştii că Ibn-Adam a ajuns atît 
de iscusit în vicleşuguri, încît poate, cînd vrea, să 
momească la el pînă şi vieţuitoarele din sînul ape-
lor şi pe cele mai crunte făpturi ale mării. Şi 
poate să prăvălească din slăvile văzduhului vultu-
rii care plutesc liniştit, numai aruneînd în ei cu 
un boboloi făurit din lut uscat. Atîta-i de viclean 
că poate, aşa slab cum e, să supună şi-un elefant 
şi să se slujească de el ca de un rob sau să-i 
smulgă colţii şi să-şi facă din ei lucruri trebuin-
cioase. Vai, gîsc'ă, fugi, fugi ! 

Atunci sării din somn şi, fără să mă mai uit 
îndărăt, spăimîntată, o luai la fugă, cu gîtul întins 
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şi cu aripile desfăşurate. Rătăcii aşa, pînă ce simţii 
că mă părăsesc puterile. Şi cum ajunsesem la 
poalele unui munte, mă oprii o clipă în dosul unei 
stînci. Inima mi se zbuciuma de spaimă şi de 
trudă, iar pieptul mi-era greu de toată neliniştea 
ce mi-o pricinuise Ibn-Adam. Şi, de-atîta spaimă, 
nu mai mîncasem şi nu mai băusem nimic, aşa Că 
mă chinuiau şi foamea, şi setea. Nu mai ştiam ce 
să fac şi nu mai cutezam să mă mişc, cînd iată 
că zării înaintea mea, la intrarea unei peşteri, un 
leu tînăr, cu blana roşcată şi cu privirea blinda, 
care îmi insuflă numaidecît încredere şi dragoste. 
La rîndu-i, şi tînărul leu mă zărise şi da toate sem-
nele unei mari bucurii, atîta eram de sfioasă 
şi-atîta îl cucerise înfăţişarea mea. M-a chemat 
atunci la el, spunîndu-mi : 

— O, drăgălaşo, apropie-te, vino să stăm oleacă 
de vorbă. 

Iar eu, bucuroasă de chemarea lui, mă apropiai 
ruşinoasă. El mă întrebă : 

— Cum te cheamă şi din ce neam eşti ? 
Răspunsei : 
— Mă numesc gîscă şi-s din neamul păsărilor. 
EI îmi zise : 
— Te văd tremurînd spăimîntată, şi nu ştiu 

de ce. 
Atunci îi povestii ce-am văzut şi ce-am auzit în 

vis. Şi care nu-mi fu mirarea cînd el îmi răs-
punse : 

— Şi eu am visat un vis la fel şi l-am povestit 
tatei, care m-a sfătuit să iau seama la Ibn-Adam 
şi să mă păzesc cu toată grija de răutatea şi de 
vicleşugurile lui. Pînă acuma n-am avut prilejul 
să-1 întîlnesc pe-acest Ibn-Adam. 

La vorbele tînărului leu, spaima mea crescu şi 
mai tare şi strigai : 
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— Nu mai e de stat pe gînduri ! E vremea să 
scăpăm de această pacoste, şi numai ţie, fiu al 
sultanului animalelor, ţi se cuvine cinstea de a-1 
ucide pe Ibn-Adam. Făcînd aşa, faima ta va creşte 
în ochii tuturor făpturilor din văzduh, din ape şi 
de pe pămînt. 

Şi-1 tot îmbărbătai astfel şi-1 măgulii pe tînărul 
leu, pînă ce-1 hotărîi să plece în căutarea duşma-
nului nostru obştesc 

Tînărul leu ieşi, dar, din peşteră şi-mi spuse să-1 
urmez. Iar eu pornii după el, străduindu-mă să nu 
rămîn în urmă, pe cînd el păşea mîndru, plesnin-
du-şi coada pe spinare. Şi merserăm noi aşa, îm-
preună, eu tot în urma lui şi abia izbutind să mă 
ţin de el, pînă ce deodată văzurăm ridicîndu-se 
un nor de pulbere de sub care, cînd norul se risipi, 
apăru gol-goluţ, fără samar şi fără căpăstru, un 
măgar ce ba sărea în sus, zvîrlind din copite, ba 
se prăvălea la pămînt şi se rostogolea prin ţărînă 
cu picioarele în sus. 

Văzînd aceasta, prietenul meu, tînărul leu, fu 
cuprins de mare mirare, căci pînă atunci părinţii 
săi nu-1 lăsaseră să iasă din peşteră. FăCu un semn 
măgarului şi-i strigă : 

— Hei, tu, ia vino încoace ! 
Măgarul se supuse numaidecît, iar prietenul 

meu îi grăi : 
— Făptură făr' de minte, de ce faci toate astea ? 

Şi, mai întâi, ce. soi de jivină eşti ? 
El răspunse: 
— O, stăpîne, sînt robul tău, un măgar din nea-

mul măgarilor. 
Leul îl întrebă : 
— Şi ce cauţi pe-aici ? 
Măgarul răspunse : 
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— O, fiu al sultanului, fug de lbn-Adam ! 
Tînărul leu începu atunci să rîdă. 
— Cum poţi să te temi de lbn-Adam, cînd eşti 

atît de mare şi de voinic ? 
Măgarul dete din cap în semn că ştie el ce ştie. 
— Fiu al sultanului, văd că nu cunoşti deloc 

fiinţa aceasta răufăcătoare. Mi-e frică de Abn-
Adam, nu că mi-ar vroa moartea, ci pentru ceva 
şi mai cumplit. Află dar că, atîta vreme cît sînt 
tînăr şi în putere, îi slujesc să mă călărească. 
Pentru aceasta îmi pune pe spinare ceva Ce se 
cheamă samar ; apoi mă strînge peste pîntece cu 
ceva ce se cheamă chingă ; iar pe sub coadă îmi 
petrece un inel, care nu ştiu cum se mai cheamă, 
dar îmi vatămă rău părţile cele mai gingaşe ; la 
urmă, îmi bagă în gură o bucată de fier ce se 
cheamă zăbală şi care-mi sîngerează limba şi cerul 
gurii. Iar la sfîrşit, se urcă pe mine şi, ca să mă 
facă să merg mai iute decît pot, îmi îmboldeşte 
gîtul şi dosul cu o strămurare. Şi cînd, spetit, în-
cerc să merg mai domol, îmi aruncă blesteme în-
spăimântătoare şi înjurături de se înfioară carnea 
pe mine, aşa, măgar cum sînt,, căci, de faţă cu 
toată lumea, mă batjocoreşte zicînclu-mi : „Codo-
şuie ! Plod de tîrfă ! Pui de tîrfoştean ! Fund al 
sor'ti ! Curvarule !" şi cîte şi mai cîte încă... Iar 
dacă, din păcate, ca să-mi uşurez oleacă pieptul, 
mai scap şi eu vreuna — blestemat fie cel rău ! — 
mînia lui nu mai cunoaşte margini. E mai bine, o, 
fiu al sultanului, din cinste faţă de măria ta, să 
nu-ţi mai înşir cîte-mi face şi cîte-mi spune, în 
împrejurări de-aiestea, Aşa că cu, de spaimă, nici 
nu-mi îngădui asemenea uşurări, decît atuncea 
cînd îl ştiu departe de mine, ori cînd n-am nici o 
îndoială că sînt singur. Dar asta nu e totul ! Cînd 
oi îmbătrîni, are să mă vîndă vreunui sacagiu, 
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care-mi va aburca în spinare un samar de lemn, 
mă va împovăra cu burdufuri grele şi cu găleţi 
mari de apă, de-o parte şi de alta, şi aşa, pînă 
ce-ntr-o zi, de trai rău şi de lipsuri, am să crap în 
prăpădita mea de piele. Şi-atunci, hoitul meu are 
să fie aruncat cîinilor în gunoaie. Asta-i mărite 
fiu al sultanului, soarta blestemată pe care mi-o 
hărăzeşte Ibn-Adam ! Oh, se mai află oare printre 
făpturi vreuna tot atît de oropsită ca mine ? Spune 
şi tu, bună şi gingaşă gîscă ! 

Atunci eu, stăpînii mei, mă simţii străbătută de 
un fior de spaimă şi de milă şi strigai, tulburată 
peste măsură şi tremurînd toată : 

— O, leule, măria ta, cu adevărat n-avem de ce 
să-1 învinovăţim pe măgar. Eu, numai auzindu-1, 
şi-mi vine să mor ! 

Şi leul cel tînăr, văzînd că măgarul sta gata să 
se cărăbăneascâ, îi strigă : 

— Dar de ce te grăbeşti aşa, prietene ? Mai ră-
mîi o clipă, căci îmi placi, în adevăr, şi-aş fi bucu-
ros să-mi slujeşti de călăuză ca să ajung la Ibn-
Adam. 

Ci măgarul răspunse : 
— Rău îmi pare, doamne, dar eu mai bine aştern 

între el şi mine depărtare de-o zi, căci numai ieri 
l-am părăsit, pe cînd se îndrepta încoace. Mă duc 
să caut un loc mai ferit, unde să fiu la adăpost de 
răutatea şi de viclenia lui. Şi-apoi, cu voia măriei 
tale, acuma, cînd ştiu bine că n-are să mă audă, 
aş vrea să mă uşurez după plac şi să mă bucur de 
seninul vremii. 

Şi, după ce spuse acestea, măgarul începu să 
zbiere prelung şi-apoi, zvîrlind din copite, slobozi 
în voie trei sute de bubuituri. Se tăvăli apoi prin 
iarbă o bună bucată de vreme, se sculă şi, zărind în 
depărtare un nor de praf, ciuli o ureche, o ciuli şi 
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pe cealaltă, privi ţintă şi, întorcîndu-nc dosul, o 
zbughi grabnic şi se pierdu în depărtări. 

Cînd pulberea se risipi, văzurăm un cal negru, 
ţintat în frunte cu o stea albă, cît o drahmă de ar-
gint, frumos, bine întocmit la trup, mîndru, stră-
lucitor, şi cu picioarele împodobite la locui cuvenit 
cu o cunună de peri albi. Venea către noi nechezînd 
cu un glas tare plăcut. Iar cînd îl văzu pe leul cel 
tînăr, prietenul meu, se opri în cinstea lui şi voi 
să se dea cuviincios mai la o parte. Dar leul, în-
cîntat cu totul de mîndreţea şi de înfăţişarea lui, 
îi grăi : • x 

— Cine eşti, chipeşule ? Şi pentru ce alergi aşa 
prin această întinsă pustietate şi pari atît de îngri-
jorat ? 

Iar el răspunse : 
— O, rege al animalelor, sînt un cal ca toţi caii 

şi fug ca să mă feresc de apropierea lui Ibn-Aclam. 
La aceste vorbe, cuprins de mare mirare, leul îi 

spuse : 
— Nu mai vorbi aşa, calule, căci cu adevărat e 

ruşinos să te temi de Ibn-Adam, puternic cum eşti 
şi dăruit cu asemenea spete şi cu asemenea statură, 
şi cînd l-ai putea trece în lumea de apoi eu o sin-
gură lovitură de copită. Ia uită-te la mine ! Eu nu 
sînt mare ca tine şi tot i-am făgăduit acestei gin-
gaşe gîşte, care tremură, să o scap pentru totdea-
una de spaime, înfruntîndu-1 şi ucigîndu-1 pe Ibn-
Adam, pe care am să-1 mănînc pînă la cea din 
urmă bucăţică. Şi-atunci am să o duc cu multă 
bucurie pe această biată gîscă acasă, între ai ei. 

Cînd calul auzi vorbele prietenului meu, îl privi 
cu un zîmbet şi-i grăi : 

— Lasă încolo asemenea gînduri, o, fiu al sulta-
nului, şi nu te mai amăgi astfel în privinţa puterii 
şi-a volniciei şi-a iuţelii mele, căci toate-s zadar-
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nice faţă de isteţia lui Ibn-Adam. Şi află că, atunci 
cînd sînt în mîinile lui, găseşte mijlocul să mă do-
molească cum i-i voia. îmi pune la picioare nişte 
piedici din funie de cînepă şi de păr şi-mi leagă 
capul de un stîlp înfipt în zid mai sus de mine. Şi 
nu mai pot nici să mă mişc, nici să stau jos, nici 
să mă culc. Dar asta nu e tot ! Cînd vrea să mă 
încalece, îmi pune pe spinare ceva ce el numeşte 
şea, şj-mi sugrumă pîntecele cu două chingi tari 
care mă rod ; îmi bagă în gură o bucată de oţel de 
care trage cu nişte curele, îndreptîndu-mă încotro 
i-i placul ; şi, odată urcat în spinarea mea, mă îm-
boldeşte şi-mi găureşte coastele cu vîrfurile unor 
lucruri pe care el le numeşte pinteni, şi îmi umple, 
aşa, tot trupul de sînge. Dar n-am sfîrşit ! Cînd îm-
bătrînesc şi spinarea mea nu mai este destul de 
mlădioasă şi în stare să îndure toate, iar picioarele 
mele nu mai pot să-1 ducă atît de repede cît ar voi 
el, mă vinde vreunui morar, care mă pune să în-
vîrtcsc zi şi noapte roata morii, pînă mă prăpădesc 
cu totul. Atunci mă dă vreunui casap, care mă în-
junghie, îmi jupuieşte pielea şi o vinde la tăbăcar, 
iar coada şi coama le vinde meşterilor de ciururi 
şi de site. Asta-i soarta mea la Ibn-Adam !, 

Tînărul leu rămase tare tulburat de ce auzi şi-i 
grăi calului : 

•— Văd că trebuie neapărat să scap vietăţile de 
această pacoste pe care toţi o numiţi Ibn-Adam. Ia 
spune-mi, calule, unde şi cînd l-ai văzut pe Ibn-
Adam ? 

Calul răspunse : 
— L-am părăsit pe la amiază, şi acuma-i pe ur-

mele mele, alergînd încoace. 
Nici nu sfîrşise calul vorba, că se şi ridică un 

nor de praf nu departe, în zare. Şi-1 cuprinse o 
asemenea spaimă, că, fără să-şi mai piardă vremea 
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spre a-şi cere iertăciune, ne părăsi în cel mai mare 
galop. Iar noi zărirăm ivindu-se din norul de praf 
şi înaintînd către noi cu paşi spornici, înspăimân-
tată, cu gîtul întins şi mugind deznădăjduită, o 
cămilă. 

Văzînd animalul acesta peste măsură de' mare, 
leul fu încredinţat că nu putea fi decît însuşi Ibn-
Adam şi, fără să mă mai întrebe, se năpusti către 
el, gata să-1 sfîşie. Eu îi strigai cît putui de tare : 

— O, fiu al sultanului, opreşte-te ! Nu-i Ibn-
Adam, ci o cămilă de treabă, cel mai paşnic dintre 
animale ! Neîndoielnic că şi ea fuge de Ibn-Adam ! 

Atunci tînărul leu se opri şi, buimăcit cu totul, o 
întrebă pe cămilă : 

— In adevăr, şi ţie, namilă ce eşti, ţi-i teamă de 
acea făptură ? La ce ţi-s bune, dar, picioarele cele 
uriaşe, de nu ştii să-1 zdrobeşti sub ele ? 

Cămila clătină încetişor din cap şi, cu ochii pier-
duţi ca-ntr-im vis rău, îi răspunse tristă : 

•— O, fiu al sultanului, ia priveşte la nările 
mele ! Vezi-lc cumu-s găurite şi despicate de juvă-
ţul pe care Ibn-Adam mi 1-a petrecut prin ele ca 
să mă supuie şi să mă stăpînească. Şi de acest inel 
era prinsă o funie pe care Ibn-Adam o da în mîna 
şi a celui mai mărunţel dintre copii, iar acesta pu-
tea, aşa, urcat pe un măgăruş, să mă ducă după 
buna lui voie şi nu numai pe mine, ci o întreagă 
turmă de cămile, legate şir unele lîngă altele. Ia te 
uită şi la spinarea mea ! A rămas cocoşată de so-
domul poverilor cu care mă tot încarcă de-atîtea 
veacuri. Uită-te şi la picioarele mele ! Mi s-au bă-
tucit şi mi s-au umflat de goanele cele lungi şi de 
drumurile cele silnice prin nisipuri şi prin pietre. 
Dar asta nu e tot! Află că la bătrmeţe, după atî-
tea nopţi fără de somn şi atîtea zile fără de odihnă, 
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nici vorbă nu-i să-mi deie vreun strop de bună-
voinţă pentru bătrîneţele şi suferinţele mele, ci tot 
mai vrea să scoată foloase pînă şi din pielea şi din 
oasele mele prăpădite, vînzîndu-mă casapului, de 
la care cei săraci cumpără carnea, tăbăearii pielea, 
iar ţesătorii părul. Iată ce trebuie să îndur de obi-
cei din partea lui Ibn-Adam ! 

După ce ascultă şi spusele cămilei, tînărul leu fu 
cuprins de o mînie fără de margini. Răcni, clăn-
ţăni din fălci, bătu pămîntul cu labele, apoi spuse 
cămilei : 

— Hai şi arată-mi degrabă unde l-ai lăsat pe 
Ibn-Adam ! 

Cămila răspunse . 
— E pe urmele mele şl acuşi-acuşî are să se 

ivească. De-aceea, o, fiu al sultanului, mă rog mă-
riei tale, lasă-mă să plec din ţara mea şi să mă 
ascund ca un fugar prin ţări străine ! Căci nici 
singurătăţile pustiului, nici cotloanele cele mai tăi-
nuite nu m-ar putea ascunde îndeajuns de căută-
rile lui. 

Atunci leul grăi : 
— O, cămilă, crede-mă ! Aşteaptă numai oleacă 

şi-ai să vezi cum am să mă năpustesc asupra lui 
Ibn-Adam şi am să-1 dobor la părnînt şi am să-i 
sfărm oasele şi-am să-i beau sîngele şi-am să mă 
ospătez din carnea lui. 

Cămila însă, pe cînd fiorii îi zbuciumau în valuri 
pielea toată, răspunse : 

— Mă iartă, o, fiu al sultanului, eu mai degrabă 
socotesc să mă duc, căci, vorba poetului : 

Cînd chiar sub cortul ce te-adăposteşte 
Şi chiar în ţara care-i ţara ta 
Ţi se strecoară-un ticălos hoţeşte, 

15 



Atîta mai rămîne partea ta : 
Să-i laşi şi cort, şi ţară, şi nădejde, 
Şi să fugi încotro vei mai putea ! 

După ce rosti aceste stihuri, blajina cămilă sărută 
pămîntul în faţa leului, se ridică şi plecă zguduind 
clin copite. Şi-i zărirăm îndată spinarea săltînd şi 
coborînd în depărtare. 

Ci abia dispăru cămila, şi deodată, ieşind ca de 
nevmde, se ivi un bătrînel pipernicit la stat, cu 
chipul viclean, cu obrazul sfrijit, ducînd pe umeri 
un coş plin cu unelte de dulgher, iar pe cap purtînd 
opt seînduri late. 

Cînd îl văzui, oh, stăpînii mei, nu mai avui pu-
tere nici măcar să dau un strigăt ca să-1 prevestesc 
pe tînărul meu prieten, şi căzui înlemnită la pă-
mînt. Tînărul leu însă, tare înveselit de înfăţişarea 
acelei făpturi caraghioase, se duse s-o cerceteze 
mai de-aproape. Atunci dulgherul se întinse la pă-
mînt dinaintea lui şi, zîmbindu-i, îi spuse cu glas 
smerit : 

— O, rege puternic şi preaslăvit, o, tu, cel carele 
domneşti pe cea mai înaltă treaptă a firii, îţi urez 
o seară dulce ca laptele şi mă rog lui Allah să te 
ridice şi mai sus întru fala lumii şi să-ţi sporească 
şi mai mult puterile şi virtuţile ! Sînt un biet asu-
prit şi vin să-ţi cer ajutor şi ocrotire în nenorocirile 
pe care le îndur din partea vrăjmaşului meu. 

Şi începu să plîngă, să se vaiete şi să suspine. 
Atunci tînărul leu, înduioşat de lacrimile şî de 

înfăţişarea lui nenorocită, îşi îndulci glasul şi-1 în-
trebă : 

— Cine te asupreşte ? Şi cine eşti tu, cel mai 
iscusit la vorbă dintre toate jivinele pe care le cu-
nosc, şi cel mai dăruit cu purtări alese, măcar că 
eşti slut mai dihai decît oricare alta ? 
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Şi acela răspunse : 
— O, doamne al animalelor, apoi eu, de felul 

meu, sînt din neamul dulgherilor ; cît priveşte pe 
asupritorul meu, acela-i Ibn-Adam ! Ah, doamne 
leule, ferească-te Allah de vicleniile lui Ibn-Adam ! 
In fiecare zi, de cu zori, mă sileşte să trudesc pen-
tru folosul lui, fără să mă plătească vreodată. 
Şi-aşa, crăpînd de foame, n-am mai voit să ostenesc 
în slujba lui şi-am fugit departe de cetăţile în care 
locuieşte el. 

La aceste vorbe, tînărul leu fu cuprins de o mînie 
nemăsurată. Răgi, ţopăi, forai şi spumegă ; ochii-i 
scăpărară scîntci ; şi răcni : 

— Ci unde-i oare ticălosul acesta de Ibn-Adam, 
ca să-1 zdrobesc în dinţi şi să-i răzbun pe toţi cei 
pe care-i năpăstuieşte ? 

Omul răspunse : 
— Ai să-1 vezi ivindu-se numaidecit, căci go-

neşte pe urmele mele, mînios că nu mai are cine 
să-i construiască lui casele. 

Leul îl mai întrebă : 
— Dar tu, animal dulgher, care calci cu paşi atît 

de mărunţei şi abia te ţii pe cele două labe, încotro 
mergi ? 

Omul răspunse : 
— Mă duc drept la vizirul tatălui tău regele, la 

măritul leopard, care a trimis după mine un sol 
dintre jivinele lui, să vin să-i clădesc o aşezare 
trainică, în care să se adăpostească şi să se apere 
de năvala lui Ibn-Adam, de cînd s-a răspîndit 
zvoana despre venirea lui nezăbavnică pe aceste 
meleaguri. De aceea mă şi vezi ducînd în spinare 
scîndurile şi sculele astea. 

Cînd tînărul leu auzi aceste vorbe, spuse dul-
gherului : 
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— Pe viaţa mea ! e o cutezanţă fără de seamăn 
din partea vizirului tatălui meu să pretindă a i se 
împlini astfel de aşezări înaintea noastră ! Ai să 
rămîi aici pe loc şi ai să întocmeşti pentru mine 
mai întîi o casă ! Iar jupîn vizir n-are dccît să 
mai aştepte. 

Dulgherul însă se prefăcu a pleca şi spuse tînă-
rului leu : 

— O, fi LI al sultanului, îţi făgăduiesc că am să 
mă întorc de îndată ce isprăvesc lucrul poruncit de 
leopard, căci mi-i tare frică de mînia lui. Şi-atunci 
am să-ţi clădesc nu doar o colibă, ci un palat. 

Leul însă nu voi să audă de nimic şi, cuprins iar 
de mînie, se aruncă asupra dulgherului şi—i puse 
laba în piept. Şi doar sub mîngîierea asta uşoară, 
omul cel mărunţel se clătină pe picioare şi se 
răsturnă la pămînt, cu toate scîndurile şi cu toate 
sculele de-a valma. Iar leul izbucni în hohote de 
rîs, văzînd spaima şi înfăţişarea jalnică a omule-
ţului. Iar acela, măcar că-n sinea lui era topit cu 
totul, nu lăsă să se vadă nimic, şi se aşternu numai-
decît pe treabă. Căci tocmai aceasta şi ţintea, şi 
tocmai de-ac'eea şi venise acolo. 

Luă, dar, măsura Icului pe toate părţile şi, în-
tr-o clipită, dulgheri o ladă straşnic încheiată, la 
care nu lăsă dccît o intrare strimtă. Bătu apoi pe 
dinăuntrul ei nişte piroane cu vîrful îndreptat din-
spre intrare către fund, şi mai făcu pe ici, pe colo 
şi nişte găuri nu prea mari. După care îl pofti 
smerit pe leu să-şi ia în stăpînire casa. Ci leul şovăi 
la început şi spuse omului : 

— îmi pare cam strimtă şi nu văd cum aş putea 
izbuti să intru în ea. 

Omul răspunse : 
— Apleacă-te şi intră tîrîş ; iar odată înlăuntru, 

ai să te simţi tare bine. 
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Atunci leul se aplecă, şi trupul lui mlădios se 
strecură înlăuntru, rămîindu-i afară numai coada. 
Dulgherul însă se grăbi să o răsucească şi s-o bage 
repede şi pe ea înlăuntru, apoi, cît ai clipi, astupă 
intrarea şi o bătu vîrtos în cuie. 

Leul încercă să se mişte şi să se tragă îndărăt, 
dar vîrfurile ascuţite ale cuielor îi intrară în carne 
şi-1 sfîşiară din toate părţile. începu atunci să ră-
gească de durere şi strigă : 

— Dulghcrule, ce-i cu casa aceasta atît de 
strimtă şi cu vîrfurile piroanelor acestora care mă 
sfîşie cumplit ? 

Omul, la vorbele lui, scoase un strigăt de biruinţă 
şi se porni să ţopăie şi să rînjcască, spunînd leului : 

— Sînt cuiele lui Ibn-Adam ! Cîine al pustiului, 
ai să înveţi pe spinarea ta că eu, Ibn-Adam, măcar 
că sînt atît de slut, de mişel şi de neajutorat, izbîn-
desc a birui asupra curajului, a puterii şi a mîn-
dreţii ! 

Şi rostind asemenea vorbe cumplite, ticălosul 
aprinse un şomoiog de paie, grămădi o mulţime de 
vreascuri împrejurul lăzii şi le dete foc. Iar eu, 
împietrită de spaimă şi de neputinţă, priveam cum 
sărmanul meu prieten arde de viu şi moare aşa, de 
cea mai cruntă moarte. După care, Ibn-Adam, fără 
a mă fi zărit cum stăm întinsă ca moartă la pă-
mînt, se îndepărtă biruitor. 

într-un tîrziu, izbutii şi eu să mă ridic şi să 
plec, cu spaima în suflet, departe de acele locuri 
Şi aşa ajunsei aici, unde soarta mă aduse să vă 
întîlnesc, o, stăpînii mei cu inima plină de milă ! 

După ce păunul şi soaţa sa ascultară istorisirea 
gîştei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczacia văzu zorii mi-
ijind şi, sfioasă, tăcu. , 
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Ci într-a o sută patruzeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

După ce păunul şi soaţa sa ascultară istorisirea 
gîştei, rămaseră nespus de tulburaţi, iar păunită 
spuse gîştei : 

-— Soră, aici n-avem a ne teme de nici o primej-
die. Rămîi, dar, cu noi cit vei vrea şi pînă cind 
Allah îţi va dărui iarăşi liniştea inimii, bunul cel 
mai de preţ, după sănătate. Rămîi şi vom împărtăşi 
laolaltă aceeaşi soartă, fie bună, fie rea. 

Dar gîsca răspunse : 
— Tare mi-i teamă, tare mi-i teamă ! 
Păunită iară grăi : 
— Dar nu ai de ce să te temi. Citul ţii cu orice 

preţ să scapi de ceea ce ţi-a fost scris, ispiteşti 
soarta. Şi ea este mai tare decit noi, iar ce ni-i scris 
în frunte, aceea ni-i dat. Ce-i de plătit, trebuie a fi 
plătit. Iar de ni s-a hotărît sorocul, nu-i putere 
care să poată a-1 înlătura. Ci mai cu seamă se cade 
a te linişti şi a te mîngîia cu încredinţarea că nici 
un suflet nu poate muri mai nainte de-a fi cheltuit 
toate cîte i-au fost menite lui de către împărţito-
rul-cel-drept. 

Pe cînd stăteau ei aşa de vorbă, deodată cren-
gile din jur trosniră şi se auzi un zgomot de paşi 
care atîta o tulburară pe sperioasa de gîscă încît 
îşi întinse aripile ca ieşită din minţi şi se avîntă 
către mare ţipînd : 

— Păziţi-vă ! Păziţi~vă ! 
Dar toată spaima fu deşartă, căci dintre ramu-

rile date la o parte se ivi capul unui drăguţ de 
căprior cu ochii verzi. Şi păunită strigă gîştei: 
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—• Soră, da nu te mai speria aşa ! Vino degrabă 
îndărăt! Avem un oaspe nou, un drăguţ de că-
prior din neamul animalelor, aşa cum eşti tu din 
cel al păsărilor, şi nu mănîncă pic de came, doar 
iarbă şi buruienile pămîntului. Vino, şi nu te pierde 
cu firea, căci nimic nu istoveşte trupul şi sufletul 
ca spaima şi grijile. 

Gîsca se întoarse atunci legănîndu-şi şoldurile ; 
şi la fel i se legănau şi gîndurile ; iar căpriorul, 
după plecăciunile de cuviinţă, le gră i : 

— Vin pentru întîia oară prin părţile acestea şi 
n-am mai văzut vreodată pămînt atît de roditor, 
nici ierburi mai proaspete şi mai ispititoare ! îngă-
duiţi-mi, dar, să vă ţin tovărăşie şi să mă bucur 
cu voi de darurile Atoatefăcătorului ! 

Tustrei îi răspunseră : 
—• Pe ochii şi pe viaţa noastră, cu tot dragul, o, 

căprior cu purtări atît de alese ! Vei afla aici bel-
şug, prietenie şi bunăvoinţă. 

Şi aşa se bucurară laolaltă o bună bucată de 
vreme de aerul cel îmbălsămat al acelor locuri, fără 
a uita vreodată să-şi facă rugăciunile de dimineaţă 
şi de seară. Toţi, afară de gîscă. Aceasta, ştiindu-se 
scăpată de griji, îşi uită îndatoririle către cel dătă-
tor de tihnă. Dar avea să plătească în curînd cu 
viaţa nerecunoştinţa-i faţă de Allah. 

în adevăr, iată că, într-o dimineaţă, o corabie 
cu pînzele sfîşiate fu aruncată pe ţărmul insulei, 
iar oamenii din ea coborîră la mal. Cînd zăriră pe 
păun, pe păunită, pe gîscă şi pe căprior stînd acolo 
laolaltă, se repeziră către ei. Atunci păunii zburară 
hăt departe, în vîrful unor copaci, ţipînd ascuţit; 
căpriorul îşi luă vînt şi din cîteva sărituri ajunse 
în afară de orice primejdie ; numai gîsca rămase ca 
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o zăpăcită ce era, tot dînd să fugă în toate părţile 
şi neştiind încotro să se hotărască. Aşa că fu în-
cercuită numaidccît şi înhăţată pentru a fi gătită 
la cel dintîi prînz pe insulă. 

Păunul şi păunită, înainte de-a părăsi insula şi 
a se întoarce în pădurea lor de baştină, veniră pe 
ascuns spre a-şi da seama de soarta gîştei şi o vă-
zură chiar în clipa cînd îi tăiau gîtul. Căutară apoi 
mai peste tot pe prietenul căprior şi, după teme-
nelile de cuviinţă şi după împărtăşirea bucuriei că 
izbutiseră să scape de primejdie, povestiră şi că-
priorului soarta nenorocită a gîştei. Şi tustrei o 
plînseră şi-o jeliră, iar păunită grăi : 

— Era tare blîndă şi tare sfiicioasă şi-atîta de 
gingaşă ! 

Căpriorul spuse : 
— Aşa-i, dar în vremea din urmă nu prea îşi 

împlinea datoriile faţă de Allah. 
Atunci păunul spuse şi el : 
— O, fiică a unchiului meu, şi tu, cuviosule că-

prior, să ne înălţăm sufletul către Domnul nostru ! 
Şi tustrei sărutară pămîntul dinaintea lui Allah 

şi strigară : 

Mărire celui drept-răsplătitor. 
Domnul puterii şi stăpînul firii, 
Cel preaînalt şi-atoateştiutor, 
Cel care-n taina sfîntă-a zămislirii 
Ne-a dăruit suflare tuturor l 

Mărire lui, că stă şi priveghează 
Pe cei cărora le-a fost dat fiinţă, 
Ocrotitor precum un turn de pază, 
Şi, răsplătind virtute şi credinţă, 
Alungă în pustiuri neagra piază l 

22 



în veci de veci să fie lăudat, 
Că a-ntocmit şi slăvile măreţe, 
Le-a rotunjit şi-apoi le-a luminat! 
Mărire lui, că-a-ntins în lung şi-n lat 
Pămîntul plin de rod, ca la ospeţe, 
Şi-n ţărmi de mări albastre l-a scăldat 
Şi l-a împodobit cu frumuseţe ! 

După ce povesti acestea, Şeherezada se opri o clipă. 
Atunci regele Şahriar grăi : 

— Frumoasă rugăciune şi înUlopte animale ! Ci ia 
spune, Şeherezada, asta-i tot ce ştii despre animale ? 

Şeherezada răspunse : 
— Aceasta nu-i nimic măria ta. pe lingă ce-as, mai 

şti eu să-ţi povestesc. 
Şahriar întrebă iar : 
— Atunci-ce mai aştepţi de nu începi? 
Şeherezada răspunse : 
— Nainte de-a urma poveştile animalelor, aş vrea 

să-ţi istorisesc, măria ta, o istorioară- care întăreşte în-
văţătura scoasă din aceea pe care tocmai am isprăvit-o 
şi arată cit de plăcută este Domnului nostru rugăciunea. 

Regele Şahriar încuviinţă : 
— Spunc-o, dară ! 
Atunci Şeherezada începu să povestească i 

CIOBANUL ŞI FECIOARA 

Cică a fost odată, într-un munte din munţii 
ţărilor musulmane, un cioban tare înţelept şi plin 
de o evlavie fierbinte. Şi ciobanul acela ducea o 
viaţă liniştită şi singuratică, mulţumit de soartă şi 
trăind din laptele şi lîna ce i le da turma lui. Era 
atît de blînd la fire, şi pe fruntea lui strălucea atîta 
binecuvîntare, că pînă şi fiarele sălbatice nu se 

23 



atingeau de turma lui, şi-atît îl cinsteau, încît, vă-
zîndu-1 de departe, îl întîmpinau dîndu-i bineţe, cu 
ţipetele şi- cu urletele lor. Şi trăi aş a ciobanul 
acela lungă vreme, fără să-i pese de tot ce se pe-
trecea prin cetăţile pămîntului. 

Dar, într-o zi, Allah preaînaltul voi să-i pună la 
încercare tăria cumpătării şi preţul adevărat al 
virtuţilor lui, şi nu găsi o altă ispită mai straşnică, 
pentru a-1 încerca, decît aceea de a-i trimite o mîn-
dreţe de femeie. Porunci, dar, unuia dintre îngerii 
săi să se schimbe într-o fetişcană şi să nu precupe-
ţească nimic spre a-1 duce în ispită pe siîntul 
cioban. 

Şi aşa, într-o zi, pe eînd ciobanul, bolind de-o 
vreme, zăcea în peştera lui şi slăvea în suflet pe 
Creator, văzu deodată intrînd la el, zîmbitoare şi 
gingaşă, o codană cu ochi negri, ce putea foarte 
bine a trece şi drept un copilandru. Şi pe dată peş-
tera se umplu de miresme, iar ciobanul simţi bă-
trînu-i trup înfiorîndu-se. Ci'îşi încruntă deodată 
sprîncenele, se ghemui în cotlonul lui şi spuse ce-
lei nechemate : 

— Ce cauţi tu aici, o, femeie necunoscută ? 
Nu te-am chemat şi nu am trebuinţă de tine. 

Fetişcana se apropie atunci, se aşeză lîngă bă-
trîn, aproape, şi-i grăi : 

— Omule, priveşte-mă ! Nu-s încă femeie, ci 
sînt fecioară, şi vin să mă dau ţie, aşa, pentru plă-
cerea mea, şi pentru ceea ce am auzit despre virtu-
tea ta cea atît de veche. 

Dar bătrînul strigă : 
— O, ispită a iadului, pleacă şi lasă-mă să mă 

cufund în preamărirea celui fără de moarte ! 
Ci tînăra îşi legănă domol mijlocul mlădiu, privi 

la bătrînul care se trudea să se tragă îndărăt şi 
suspină : 
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— Spune : de ce nu mă 'vrei ? Ţi-aduc un suflet 
supus şi-un trup gata a se topi de dorinţă. Uită-te 
de nu mi-i gîtul mai alb docît laptele oilor tale, şi 
goliciunea de nu mi-i mai proaspătă decît apa do 
izvor. Atinge-mi pletele, o, păstorule ! Sînt mai 
mătăsoase la pipăit decît puful mielului în pînte-
cele mamei sale. Şoldurilc-mi sînt calde şi undu-
ioase şi-abia se rotunjesc în pîrga lor dintîi. Iar 
sînii mei cei mici, care acum încep să se coacă, de 
i-ai atinge numai cu un deget, s-ar cutremura. 
Vino ! Buzele mele au să ţi se topească în gură, 
iar muşcătura dinţilor mei dă viaţă şi bătrînilor în 
pragul morţii. Vino ! 

Bătrînul însă îi strigă, măcar că toate firele din 
barbă îi tremurau : 

— Piei, diavole, ori te alung cu băţul ăsta no-
duros ! 

Atunci, cu o mişcare pătimaşă, codana cea venită 
din ceruri îşi aruncă braţele în jurul gîtului lui 
si-i murmură la ureche : 

—• Sînt un fruct încă acrişor, abia dat în pîrgă : 
mănîncă-1 şi te vei lecui ! Cunoşti mireasma iaso-
miei ? Ţi s-ar părea searbădă, de-ai amirosi fecioria 
mea. 

Ci bătrînul strigă iar : 
— Singură mireasma rugăciunii nu se trece în 

veci! Piei, ademenitoareo ! 
Şi o împinse îndărăt cu amîndouă mîinile. 
Atunci tînăra se ridică şi, sprintenă, se dezbrăcă 

de tot şi rămase aşa, dreaptă şi goală, în vălurile 
părului ei. Şi chemarea tăcerii ci, în singurătatea 
acelei peşteri, era mai cumplită decît toate ţipetele 
nălucirilor nebuniei. Bătrînul nu se putu opri de 
a geme şi, ca să nu mai vadă acel crin viu, îşi aco-
peri capul cu haina şi strigă : 



— Du-te, du-te, femeie cu ochi înşelători ! De 
la zămislirea lumii, tu eşti pricina nenorocirilor 
noastre. Tu ai dus la pierzare pe cei dintîi oameni, 
tu arunci zîzania între fiii pămîntului. Cel ce ţi 
se închină pierde pe veci toate nesfîrşitele bucu-
rii pe care nu le pot gusta decît cei ce te alungă din 
viaţa lor. 

Şi bătrînul şi-afundă şi mai tare capul sub poa-
lele hainei lui. 

Dar fetişcana grăi iarăşi: 
— Ce tot vorbeşti tu despre oamenii de demult ? 

Cei mai înţelepţi mi s-au închinat, iar cei mai aspri 
m-au cîntat. Frumuseţea mea nu i-a abătut de pe 
calea cea dreaptă, ci le-a luminat drumul şi le-a în-
dulcit viaţa. Adevărata înţelepciune, ciobanule, este 
să uiţi totul la sînul meu. Intoarce-te la înţelep-
ciune. Sînt gata să mă deschid ţie şi să te adăp cu 
adevărata înţelepciune. 

Atunci bătrînul se întoarse cu totul către perete 
şi ţipă : 

— Piei, tu, cea plină de viclenie ! Mi-e silă de 
tine şi te scuip. Pe cîţi bărbaţi fără de prihană i-ai 
vîndut şi pe cîţi ticăloşi i-ai mîntviit! Frumuseţea 
ta este mincinoasă. Iar cel ce ştie să se roage, vede 
o frumuseţe nevăzută celui ce are ochi pentru tine. 
Piei! 

La aceste vorbe, tînăra îi strigă : 
— O, sfinte cioban ! Bea laptele oilor tale şi îrn-

bracă-te cu lîna lor, şi roagă-te Domnului tău, în 
singurătatea şi-n tihna inimii tale ! 

Şi copila-înger pieri în zbor, fîlfîind din aripi. 
Atunci, de prin toate coclaurile muntelui aler-

gară către cioban toate fiarele cele sălbatice, să-
rutară pământul dinaintea lui şi-i cerură binecu-
vîntarea. 
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Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada se opri, iar 
regele Şahriar, întristîndu-se deodată grăi i 

— O, Şcherezada, în adevăr, pilda ciobanului mă 
pune pe gînduri. Şi nu ştiu de nu mi-ar fi mai bine să 
mă afund într-o peşteră, fugind pentru totdeauna de gri-
jile împărăţiei, şi să nu mai fac nimic altceva decît să 
nun oile la păşune. Dar, mai întîi, vreau să aud urma-
rea poveştilor animalelor şi alo păsărilor. 

Şi într-a o sută patruzeci şi opta noapte 

•Şcherezada urmă i 

POVESTEA BROASTEI-TESTOASE ŞI A 
PESCĂRUŞULUI 

In una din cărţile de demult se povesteşte, o, 
preafericitule rege, eă un pescăruş sta într-o zi pe 
malul rîpos al unui rîu şi, cu gîtul întins, scruta 
cu băgare de seamă pînza apelor. Aceasta era înde-
letnicirea lui zilnică şi ea îi îngăduia să-şi cîştige 
viaţa şi să-şi hrănească puii, iar el o săvîrşea cin-
stit, îndeplinindu-şi cu hărnicie îndatoririle menirii 
sale. 

Odată, pe cînd scruta aşa fiecare vîrtej şi fie-
care unduire de apă, văzu un leş omenesc adus de 
valuri oprindu-se tocmai în pieptul stîncii pe care 
sta el la pîndă. îl cercetă cu luare aminte şi băgă 
de seamă că era plin peste tot de răni adînci, pri-
cinuite de lovituri de sabie şi de lance. Şi gîndi în 
sineşi : „Trebuie să fie vreun hoţ pedepsit pentru 
tîihăriile lui !" îşi întinse apoi aripile şi-1 binecu-
yîntă pe Cel Atoatcrăsplătitor, spunînd : 
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— Binecuvîntat fie acela care a orindu.it ca rău-
făcătorii, după ce mor, să slujească drept hrană 
slujitorilor lui ! 

Şi se pregăti să se arunce asupra hoitului şi să 
smulgă cîteva bucăţi din el, ca să le ducă puilor 
şi să le mănînce cu toţii împreună, cînd văzu de-
odată ceru] întunecîndu-se deasupra lui de un nor 
de păsări mari de pradă, vulturi şi ulii, ce înce-
pură a se roti în cercuri largi, coborînd tot mai 
aproape. 

Pescăruşul, atunci, fu cuprins de spaimă să nu 
ajungă el însuşi a fi sfîşiat de acei lupi ai văzdu-
hului şi se grăbi să fugă, bătînd clin aripi, cit mai 
departe. Şi, după mai multe ceasuri, se opri în vîr~ 
ful unui copac ce se afla în mijlocul rîului, aproape 
de gura lui, ca să aştepte acolo pînă ce apele, în 
curgerea lor, vor aduce în dreptul lui hoitul plu-
titor. Şi, plin de mîhnire, începu să cugete la amă-
răciunile şi la nestatornicia soartei. Şi-şi spunea : 

„Iată-mă nevoit a fugi departe de ţara mea şi de 
ţărmul pe care m-am născut şi unde mi se află co-
piii şi soaţa. Oh, ce deşertăciune mai e şi lumea 
aceasta ! Şi cu cît este încă şi mai plin de deşertă-
ciune cel ce se lasă amăgit de nălucirile ei şi care, 
bizuindu-se pe noroc, trăieşte de pe o zi pe alta, 
fără a lua aminte la ziua de mîine ! De-aş fi fost 
mai chibzuit, mi-aş fi pus deoparte merinde pentru 
zile de lipsuri ca aceea de azi; şi lupii văzduhului 
ar fi putut să vină atunci şi să-mi răpească agoni-
sita, fără a-mi pricinui prea mari necazuri. Dar 
cel înţelept ne sfătuieşte să avem răbdare la vre-
muri de restrişte. Să fim, dară, plini de răbdare !" 

Şi, pe cînd depăna aşa asemenea gînduri, văzu 
ieşind din apă o broască-ţestoasă ce înota domol 
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către copacul în care era cocoţat. Broasca, ridicîn-
du-şi capul, îl zări şi ea pe pescăruş, îi ură bună
pace şi-1 întrebă : . 

' — Cum se face, pescăruşule, că ţi-ai părăsit ţăr-
mul pe unde hălăduiai de obicei ? 

Pescăruşul răspunse : 

— Cînd chiar sub cortul ce te-adăposteşte 
Şi chiar în ţara care-i ţara ta. 
Ţi se strecoară-un ticălos hoţeşte, 

Atîta mai rămîne partea ta : 
Să-i laşi şi cort, şi ţară, şi nădejde, 
Şi să fugi încotro vei mai putea ! 

Aşa şi eu, cinstită broască-ţestoasă, mi-am văzut 
ţărmul gata de a fi năpădit de lupii văzduhului şi, 
ca să nu-mi amarase sufletul privindu-le înfăţi-
şarea hîdă, mai degrabă am plecat părăsind totul, 
pînă ce va voi Allah să se îndure de soarta mea. 

Cînd broască-ţestoasă auzi acestea, grăi către 
pescăruş : 

— Devreme ce aşa stau lucrurile, iată-mă di-
nainte-ţi gata să te ajut cu toată credinţa şi să-ţi 
ţin tovărăşie în bejenia şi-n izbeliştea în care te 
găseşti, căci ştiu cît este de jalnică viaţa unui străin 
departe de ţara lui şi de ai săi, şi cît îi pare de bine 
cînd află un strop de căldură sufletească şi-oleacă 
de bunăvoinţă din partea unor necunoscuţi. Eu nu 
te cunosc decît din vedere, dar am să-ţi fiu o to-
varăşă plină de grijă şi de dragoste. ' 

Atunci pescăruşul îi răspunse : 
— O, broască-ţestoasă cu inimă mare !. O, tu, 

cea aspră pe dinafară şi-atît de dulce pe dinăun-
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tru ! Simt că-mi vine să şi plîng de mişcat ce sînt 
de imbietoarea ta bunăvoinţă. Iţi mulţumesc din 
suflet ! Multă dreptate ai în ce spui despre omenia 
faţă de cei pribegi şi despre dragostea faţă de cei 
ajunşi în nenorocire, dacă, de bună seamă, nu sînt 
nişte oarecari. Căci, cu adevărat, ce-ar fi viaţa fără 
de prieteni, fără de vorba lor cea dulce şi fără de 
rîsul şi de cîntecul împreună cu ei ? Cel înţelept 
ştie să-şi afle prieteni după firea lui, dar nu poţi 
să socoti numaidecît prieteni pe cei cu care eşti 
nevoit a sta alături datorită meseriei pe care o ai, 
aşa cum stăm eu cu pescăruşii din neamul meu, 
care toţi mă pizmuiau şi mă zavistuiau pentru ceea 
ce pescuiam şi agoniseam. Iar acuma tare bucuroşi 
trebuie să mai fie că sînt departe, aceşti tovarăşi 
nevolnici şi mişei, ce nu ştiu vorbi decît despre 
interesele lor mărunte, fără a cugeta vreodată să-şi 
nalte sufletele către Cel Atoatedătător. Stau pu-
rurea cu pliscul întors către pămînt şi, dacă au 
aripi, nu le au ca să se slujească de ele ! Cei mai 
mulţi dintre ei nici n-ar mai şti să zboare, de-ar 
vrea : nu mai pot decît să se cufunde în valuri şi 
adesea rămîn acolo, în adîncul apelor. 

Auzind acestea, broasca-ţestoasă, care-1 ascultase 
tăcută, strigă : 

— O, pescăruşule, coboară să te îmbrăţişez î 
Pescăruşul coborî din copac, iar broasca-ţestoasă 

îl sărută între ochi şi-i spuse : 
— In adevăr, frate drag, tu nu eşti făcut să tră-

ieşti laolaltă cu păsările din neamul tău, care-s cu 
totul lipsite de gingăşie şi n-au nimic ales în pur-
tările lor. Rămîi, dar, cu mine, şi viaţa ne va fi 
uşoară în acest colţ de pămînt pierdut în mijlocul 
apelor, la umbra acestui copac şi în şopotul valu-
rilor. 
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Dar pescăruşul îi răspunse : 
— Iţi mulţumesc, bună broască-ţestoasă, soră 

dragă ! Dar... copiii ? Dar soaţa mea ? 
Broasca spuse : 
— Allah este mare şi plin de îndurare. Ne va 

ajuta să-i aducem aici şi vom petrece încă zile li-
niştite, la adăpost de orice nevoi. 

După ce hotărîră să facă astfel, pescăruşul grăi : 
— O, broască-ţestoasă, să mulţumim împreună 

Celui Prea Bun, care a îngăduit să ne întîlnim. 
Şi strigară laolaltă : 

Mărire celui Domn întru vecie ! 
El dă averea multă la bogaţi, 
Iar altora doar neagra sărăcie. 
Ci tîlcu-i drept, de staţi să cugetaţi 
(Mărire celui Domn întru vecie !) : 
Cîţi sînt săraci — şi-n zîmbete bogaţi ? 
Şi cîţi bogaţi — săraci de bucurie ? 

Ciad povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Regele Şahriar îi spuse atunci : 
— O, Şeherezada, vorbele tale nu lac alia decît să mă 

întărească în hotărîrea mea de a mă întoarce către gîn-
duri tot mai puţin crunte. De aceea aş vrea să aflu da 
nu cumva ştii şi poveşti cu lupi, de pildă, ori cu alte 
animale crunte. 

Şeherezada răspunse : 
— Tocmai poveşti dc-acestea ştiu cel mai bine ! 
Atunci regele Şahriar îi spuse : 
— Grăbeşte-tc, dar, să mi le povesteşti I 
Iar Şeherezada făgădui că are să i Ie spună noaptea 

următoare, 
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Şi într-a o sută patruzeci şi noua noa,pte 

Şehweztida povesti r 

POVICSTEA LUPULUI ŞI A VULPII 

Află, o, preafericitule rege, că vulpea, sătulă, în-
tr-un sfîrşit, de mîniile neîncetate ale stăpînului ei, 
lupul, ca şi de cruzimea lui necurmată şi de încăl-
carea pînă şi a celor mai mărunte drepturi ce i se 
cuveneau şi ei, se aşeză într-o zi pe un trunchi de 
copac şi începu să cugete. Deodată sări în sus, plină 
ele bucurie, la un gînd care-i trecu prin cap şi ca-
re-i păru că i-ar aduce izbăvirea. Porni degrabă să-1 
caute pe lup şi-1 găsi pînă la urmă cu părul zbur-
lit, cu faţa încruntată şi tare îmbufnat. Atunci, de 
cum îl zări, din depărtare, sărută pămîntul şi veni 
dinaintea lui sfioasă, cu ochii plecaţi şi aşteptînd 
să fie întrebată. Şi lupul răcni către ea : 

— Ce vrei, plod de cîine ? 
Vulpea răspunse : 
-— Stăpîne, iartă-mi cutezanţa, dar am a-ţi în-

făţişa un gînd al meu şi a-ţi face o rugăminte, 
dacă binevoieşti a-mi acorda o audienţă. 

Lupul se răsti : 
— Zi cit mai pe scurt ce ai de zis, apoi întoarce 

fără de zăbavă coada şi şterge-o de-aici, că de nu, 
îţi sfărm oasele. 

Atunci vulpea grăi : 
-— Am băgat de seamă, stăpîne, că, de la o 

vreme, Ibn-Adam ne poartă un război fără de ră-
gaz, în toată pădurea nu se mai văd decît capcane, 
şi curse, şi laţuri ele tot soiul. Dacă treaba mai 
ţine aşa, în curind nu vom mai putea locui în pă-
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dure. Ce-ai zice, dar, de-o tovărăşie între toţi lupii 
şi toate vulpile, ca să ne împotrivim laolaltă silni-
ciilor lui Ibn-Adam şi să-1 împiedecăm a se mai 
apropia de pămînturile noastre ? 

La aceste vorbe, lupul urlă către vulpe : 
— Zic că eşti o neruşinată fără de pereche, cînd 

rîvneşti la. tovărăşia şi prietenia mea, vulpe spur-
cată, vicleană şi nevolnică ! Na, ţine, pentru 
obrăznicia ta ! 

Şi lupul îi plesni vulpii o labă care o întinse 
la pămînt, mai mult moartă decît vie. 

Vulpea se ridică şonticăind, dar se feri a-i arăta 
cumva pică ; ba, dimpotrivă, luă înfăţişarea ei cea 
mai zîmbitoare şi mai plină de căinţă, şi grăi că-
tre lup : . 

— Stăpîne, iartă roabei tale că-i nepricepută şi 
neîndemînatică. îşi recunoaşte greşelile, care sînt 
foarte mari. Şi chiar de le-a uitat, năprasnica lovi-
tură, binemeritată, cu care ai blagoslovit-o şi care 
ar fi ucis şi-un elefant, i le-a adus degrabă aminte. 

Lupul, mai domolit oleacă de umilinţa vulpii, 
îi spuse : 

— Bine ! Dar asta să te înveţe minte să nu te 
mai bagi altădată în ce nu te priveşte. 

Vulpea răspunse : 
— Foarte drept! In adevăr, înţeleptul a spus : 

„Nu vorbi şi nu povesti nimic, cîtă vreme nu ţi 
se cere, şi nu răspunde, cîtă vreme nu vei fi în-
trebat ! Şi, mai cu seamă, fereşte-te a da sfaturi 
celor ce nu le-ar pricepe, ori răilor, care s-ar mînia 
pentru binele ce vrei a li-1 face !" 

Aşa grăi vulpea în faţa lupului, dar în sine gîn-
dea : „Are să vie ea şi vremea mea, iar lupul va 
plăti toate datoriile, pînă la cea din urmă para, 
căci trufia, dispreţul, samavolnicia, cruzimea şi 
îngîmfarea prostească îşi capătă pedeapsa, mai 
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curînd ori mai tîrziu. Să ne plecăm, dară, pînă ce 
vom ajunge puternici !" 

Şi vulpea spuse iarăşi lupului : 
— Stăpîne al meu, tu ştii că dreptatea este vir-

tutea celor puternici şi că bunătatea şi bîndeţea 
sînfc darurile celor tari şi podoaba lor. Allah însuşi 
iartă pe vinovatul care se eăieşte. Fărădelegea mea, 
ştiu bine, este foarte mare ; dar nici căinţa mea 
•nu-i mai mică ; năprasnica lovitură cu care, în bu-
nătatea ta, ai binevoit a mă răsplăti, mi-a zdrobit, 
e-adevărat, trupul, dar pentru sufletul meu a fost 
ca un leac şi ca o pricină de bucurie. Căci bine ne 
învaţă înţeleptul : „Gustul dintîi al pedepsei pe 
care ţi-o dă mîna dascălului pare amărui, dar mai 
pe urmă vezi că-i mai dulce pînă şi decît lamura 
mierei !" 

Atunci lupul răspunse : 
— Primesc scuzele tale şi-ţi iert pasul greşit şi 

supărarea ce mi-ai pricinuit, silindu-mă să te ples-
nesc. Ci trebuie să te aşezi şi în genunchi, cu capul 
plecat în ţărînă. 

Iar vulpea, fără a şovăi, se aşeză în genunchi, 
cu fruntea în ţărînă, şi înălţă slavă lupului, grăind : 4 

— Allah ajute-ţi să birui pururea şi întărească-ţi 
în veci stăpînirea ! 

Atunci lupul spuse : 
-— Bine ! Acuma mergi înaintea mea şi slujeş-

te-mi de cercetaş. De zăreşti cumva vreun vînat, 
întoarce-te grabnic şi dă-mi de veste. 

Vulpea răspunse că ascultă şi că se supune, şi 
porni de sîrg' înainte. 

Ajunse, aşa, într-o vie, unde nu peste mult băgă 
de seamă, în calea ei, un loc cam ciudat, ce părea, 
după toate semnele, a fi o capcană. Făcu un ocol 
mare, ca să se ferească, spunîndu-şi : „Cel ce umblă 
fără a lua seama la gropile din cale este menit ° 4 
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! . 

J cădea în ele. De altmintrelea, învăţămintele ce 
'. le-am tras de pe urma tuturor capcanelor pe care 
( mi le tot întinde de amar de vreme Ibn-Adam mă 
.'i îndeamnă să umblu cu luare aminte. Aşa, de pildă, 
l dacă zăresc în vreo vie un fel de chip de vulpe, o 

iau repede la sănătoasa, în loc să mă apropii, căci 
neîndoielnic că acolo-i pusă vreo momeală de-a 
vicleanului de Ibn-Adam. Acuma, iată, văd în mij -
locul viei ceva ce nu mi se pare a bine. Să umblu 
cu grijă ! Şi ia să mă întorc oleacă să cercetez ce-i, 

| dar cu băgare de seamă, căci băgarea de seamă pre-
ţuieşte cit jumă tate de vitejie !" 

Şi, cugetînd astfel în sine, vulpea înainta încet, 
încetişor, clînd îndărăt din cînd în cînd, şi adul-
mecînd la fiecare pas. Se tîra, ciulea urechea, iar 

•• înainta, iar da înapoi, pînă ce, într-un sfîrşit, i z -
buti să ajungă, fără necaz, la locul ce-i da de bă-
nuit. Şi făcu bine, căci- putu vedea că acolo era o 
groapă adîncă, acoperită cu crengi subţirele, peste 
care fusese presărat oleacă de păinînt. Cînd văzu 
totul, strigă : „Slavă lui Allah că m-a dăruit cu 

J chibzuinţă şi cu ochi pătrunzători !" Apoi, la gîn-
i dul că în curînd crîncenul lup are să cadă cu 

capu-n jos în groapă, începu să joace de bucurie, 
parcă beată de toţi strugurii din vie, cîntînd vo-
ioasă : 

lată-ţi lupule, mormintul! 
Cald le-aşteaptă suhpumîntul, 
Lupule, tîlhar spurcat, 
Spaimă-a fetelor din sat, 

f Mulţi copii ai mai mhieat! 
Da de-acum ai să mănînci, 
Prăvălit colea pe brînci, 
Numai murdăria mea 

i ... Cînd pe bot te-oi balega. 
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Făcu apoi cale întoarsă şi, ieşind în întîmpinarea 
lupului, spuse : 

—• Ţi-aduc o veste bună. Eşti binecuvîntat de 
noroc, iar fericirile plouă asupră-ţi, fără să te os-
teneşti. Fie-ţi casa pururea plină de bucurii şi de 
desfătare deplină ! 

Lupul întrebă : 
•— Ce veste mi-aduci ? Spune-mi-o, şi nu mai 

lungi vorba ! 
Vulpea răspunse : 
— Via-i minunată astăzi şi totul se veseleşte, 

căci stăpînul podgoriei a muri t şi zace întins în 
mijlocul pământurilor sale, acoperit cu crengi. 

Lupul răc n i : 
— Ce mai aştepţi, codoaşă puturoasă, de nu mă 

duci acolo ? Hai, mişcă-te ! 
Vulpea se grăbi să-1 ducă în mijlocul viei şi, 

arătîndu-i locul cu pricina, îi spuse : 
— Acolo-i ! 
Lupul scoase atunci u n urlet şi dintr-o săritură 

fu pe crengile ce se surpară sub 'greutatea lui. Iar 
el se prăbuşi în fundul gropii, urlînd cumplit. 

Văzînd prăbuşirea duşmanului ei, vulpea fu cu-
prinsă de o bucurie atîta de mare încît, nainte de-a 
alerga la groapă ca să se desfete de biruinţă , începu 
să sară şi, în culmea fericirii, îşi spuse stihurile 
acestea : 

Suflete, cîntă! Darurile-mi toate 
Mi s-au fost împlinit, iar soarta-mi pare 
Sufîzătoare şi strălucitoare. 
Stăpînă-s a pădurilor bogate. 
Dregătorii şi volnicii visate 
Şînt ale mele-acum, din zare-n zare. 
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Podgorii mari cu strugurii gustoşi, 
Belşugul de vînat: vătui destui, 
Şi creste roşii de cocoşi frumoşi, 
Şi tîrtiţi moi şi fragede de pui, 
Dulci gîşte şi copane moi de raţe, 
Toate mi-aşteaptă gura, să le-nhaţe. 

Şi alergă îndată la marginea gropii, cu inima 
bătîndu-i înfiorată. Şi care nu-i fu bucuria cînd 
îl văzu pe lup scîncind şi plîngînd din pricina că-
zăturii şi jeluindu-şi deznădăjduit neîndoielnica 
picire ! Vulpea atunci începu să plîngă şi ea şi să 
geamă, ceea ce văzînd lupul, ridică ochii către ea 
şi grăi : 

—• O, prietenă vulpe, ce bună eşti că plîngi aşa 
laolaltă cu mine ! Iată, văd acuma că am fost 
adesea aspru faţă de tine, dar, fie-ţi milă, lasă 
lacrimile şi aleargă de vesteşte pe soaţa şi pe copiii 
mei de primejdia în care mă aflu şi de moartea 
care mă paşte. 

Atunci vulpea îi spuse : 
— Ah, tîlharule, plod de lîrfoştină, atîta de nă-

tărău sa fii, oare, de socoti că pentru tine vărs eu 
lacrimi ? Vino-ţi în minţi, blestematule ! Dacă 
plîng, plîng că ai trăit în tihnă pînă azi şi-mi pare 
amar de rău că nu te-a lovit mai demult pacostea 
de-acum! Piei, dară, lup-piază-rea! Să pot m 
sfîrşit să-ţi spurc groapa şi să trag o horă cu toate 
vulpile peste ţărîna care are să te acopere ! 

Auzind acestea, lupul îşi zise în sine : „Nu mai 
e potrivit acuma s-o ameninţ, căci numai ea mă 
mai poate scoate de-aici!" Aşa că-i gră i : 

— O, prietenă, adineauri îmi jurai credinţă 
şi-mi arătai mii de semne de supunere ! De ce 
te-ai schimbat ? Dreptu-i că te-am cam repezit, 
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dar nu-mi păstra pică şi adu-ţi aminte ce-a spus 
poe tu l : 

Seamănă pe pămînturile toate 
Al bunătăţii tale bob curat. 
Curînd ori mai tîrziu vei strînge roade 
Bogate cum nici n-ai fi fost visat. 

Dar vulpea, rînjind, îi răspunse : 
— O, tu, cel mai smintit dintre toţi lupii şi din-

tre toate sălbăticiunile pămîntului, au uiţi toată 
ticăloşia purtărilor tale ? Şi de ce n-ai vrut să în-
veţi sfatul cel plin de înţelepciune al poetului : 

Nu asupri, că orice asuprire 
Vrea răzbunare, şi-orice nedreptate 
Pretinde pururi cruntă ispăşire. 

Căci tu, de-ai săvîrşit acestea toate, 
Şi-adormi apoi, cel asuprit nu doarme 
Decît c-un ochi, celaltul veşnic sade, 
Pîndind prileju-anume, să te sfarme. 

M-ai asuprit destulă vreme, ca să mă pot bucura 
acuma pe bună dreptate de nenorocirile tale şi 
să mă desfăt de decăderea ta. 

Atunci lupul zise : 
— O, vulpe înţeleaptă, dăruită cu atîta deştep-

tăciune, cu atîta isteţime şi cu minte atît de năs-
cocitoare, tu eşti mai presus de vorbele acestea şi, 
de bună seamă, nici nu le crezi. Le spui numai 
aşa, ca să glumeşti. Ci nu-i vreme de glumă, cum 
vezi ! Ia, rogu-te, o frînghie de pe undeva şi în-
cearcă s-o legi cu un capăt de vreun copac, iar pe 
celălalt întinde-mi-1 încoace, ca să mă caţăr, ţ inîn-
du-mă de el cu dinţii, şi să ies din groapă ! 

Vulpea pufni în rîs şi răspunse : 
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—• Mai domol, lupule, mai domol ! Mai întîi are 
să-ţi iasă sufletul, şi-abia după aceea trupul! Iar 
pietrele şi bolovanii ce vor fi zvîrliţi asupra-ţi au 
să împlinească întru totul această despărţire ! O, 
jivină nesăţioasă, greu de cap şi slab de minte, mult 
îmi pare că ţi se asemuie soarta cu cea a şoimului 
şi a potîrnichei ! 

Auzind acestea, lupul strigă : 
— Nu pricep nicicum ce vrei să spui. De ce po-

veste-i vorba ? 
Vulpea îl lămuri : 
—- Află, lupule, că mă dusesem odată să mănînc 

cîteva boabe de struguri într-o vie. Pe cînd stăm 
acolo, la umbra frunzişului, văzui deodată un şoim 
mare prăvălindu-se din înălţimea văzduhului 
asupra unei potîrnichi mărunţele. Ci potîrnichea 
izbuti să scape din ghearele şoimului şi să alerge 
cît putu de repede şi să se adăpostească în cui-
bul ei. Atunci şoimul, care-o urmărise fără a izbuti 
s-o prindă, se opri dinaintea micii intrări ce ducea 
la cuib şi spuse potîrnichei : „Proastă mai eşti că 
fugi aşa de mine ! Au nu cunoşti tu grija pe care 
ţi-o port şi binele ce ţi-1 doresc ? Eu nu voisem să 
te prind decît că te ştiam înfometată de multă 
vreme şi voiam să-ţi dau nişte grăunţe pe care le 
strînsesem anume pentru tine. Haide, o, gingaşă şi 
mărunţică potîrniche, ieşi fără sfială din cuibul tău 
şi vino de mănîncă. Şi să-ţi fie masa cît mai dulce 
şi mistuirea cît mai plăcută, o, potîrniche, tu, 
ochiul şi sufletul meu !" Cînd auzi asemenea 
vorbe, potîrnichea ieşi credulă din ascunzătoarea 
ei, iar şoimul o înhaţă pe dată, îşi înfipse ghea-
rele în carnea ei şi o spintecă, dintr-o lovitură, 
cu pliscul. Iar potîrnichea, pînă a-şi da sufletul, 
îi spuse : „O, viclean blestemat, facă Allah ca în 
pîntecele tău carnea mea să se schimbe în otravă !" 
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Şi-şi dete sufletul. Iar şoimul, cit ai clipi, o şi în-
fulecă. Ci pe dată veni şi pedeapsa lui, prin voinţa 
lui Allah. Căci nici nu ajunsese bine potîrnichea în 
guşa şoimului, că ticălosul şi văzu curn toate pe-
nele încep să-i cadă, ca sub puterea unei flăcări 
lăuntrice, şi se prăbuşi fără de suflare la pămînt. 
Şi tu, o, lup al pierza'niei, spuse vulpea mai de-
parte, ai căzut în groapă, drept pedeapsă că mi-ai 
făcut viaţa povară şi că mi-ai umilit sufletul peste — 
măsură ! 

Atunci lupul zise iar către vulpe : 
— O, tovarăşă, fie-ţi milă ! Lasă odată pildele 

pe care mi le tot aminteşti şi să dăm uitării trecu-
tul ! Sînt destul de pedepsit că mă vezi în această 
groapă, în care am căzut cu primejdia de a-mi rupe 
vreun picior ori de a-mi învineţi vreun ochi, de 
nu chiar pe amîndoi ! Cată să mă scapi din nă-
prasna de-acum, căci ştii şi tu că prietenia cea mai 
trainică se naşte din ajutorul dat la nenorocire şi că 
prietenul care te-a ajutat îţi este mai aproape de 
inimă decît un frate ! Ajută-mă să ies de-aici, şi-ţi 
voi fi cel mai bun prieten şi cel mai înţelept 
sfetnic ! 

Vulpea se porni pe un rîs în hohote şi spuse 
lupului : 

— Văd că n-ai auzit niciodată pildele înţelep-
ţilor ! 

Lupul, mirat, întrebă : . 
— Care pilde şi care înţelepţi ? 
Vulpea răspunse : 
— Înţelepţii, o, lup puturos, ne învaţă că cei de 

teapa ta, cei cu hidoşenia pe chip, cu înfăţişare 
necioplită şi cu trupul rău clădit au şi sufletul tot 
atît de necioplit şi lipsit de orice gingăşie. Şi cît 
de adevărat este acest lucru în privinţa ta ! Ceea 
ce mi-ai spus despre prietenie este foarte adevărat 
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şi nu are cum fi tăgăduit; ci te amăgeşti amar-
nic voind să potriveşti cu sufletul tău de tîlhar 
vorbe atît de frumoase ! Căci, lup nătărău, de eşti 
cu -adevărat atît de iscusit în 'sfaturi cuminţi, de 
ce rxu-ţi găseşti singur mijlocul de-a ieşi din 
groapă ? Şi de eşti în adevăr aşa de puternic pre-
cum spui; încearcă să-ţi scapi sufletul de la pieirea 
cea -neîndoielnică ! Oh, cum îmi aminteşti de po-
vestea doftorului ! 

— Care doftor ? strigă iarăşi lupul. 
Şi vulpea spuse : 
— A fost odată un ţăran căruia i se umflase 

mîna dreaptă şi nu mai-putea să lucreze. Aşa că 
ajungînd la capătul răbdării, chemă la el pe unul 
despre care se zicea că-i priceput în ştiinţele dof-
toriceşti, învăţatul acela veni la ţăran ; ci avea o 
legătură peste un ochi. Bolnavul întrebă : „Dar ce 
ai la ochi, doftore ?" Iar el îi răspunse : „O um-
flătură care mă împiedică să văd !" Atunci bolna-
vul strigă : „Ai umflătură şi nu ţi-o lecuieşti ? Şi 
vii să mă lecuieşti pe mine de umflătură ? Ia şter-
ge-o, şi sa nu-ţi mai văd decît tălpile !" Şi tu, o, 
lup al răului, înainte de-a gîndi să-mi dai mie sfa-
turi şi să mă înveţi pe mine isteţia, fii atît de isteţ 
şi ieşi din groapă, ca să scapi de ce are să-ţi plouă 
în cap ! De nu, rămîi pe veci acolo unde eşti, pînă 
ce ţi-o crăpa pîntecul! 

Lupul se porni atunci pe plîns şi, pînă a nu dez-
nădăjdui de-a binelea, mai spuse vulpii : 

— O, prietenă, îndură-te şi scoate-mă de aici, t 
apropiindu-te de mărginea gropii şi întinzîndu~mi,' 
de pildă, vîrful cozii tale. Eu m-aş agăţa de ea şi 
aş ieşi afară. Şi-ţi făgăduiesc înaintea lui Allah 
că mă voi căi de toate cruzimile din trecut, că am 
să-mi pilese ghearele şi-am să-mi sfărm colţii cei 
mari. ca să nu mai fiu nici măcar ispitit a-mi mai 
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ataca vecinii. După care. am să îmbrac haina cea 
aspră a schimnicilor şi am să mă afund în sihăstrie, 
ca să-mi ispăşesc păcatele, nemaimîncînd decît 
iarbă şi ncmaibînd decît apă. 

Ci vulpea, nici gîndind a se lăsa înduioşată, 
spuse lupului : 

" - - Au de cînd o fi aşa de uşor să-şi schimbe ci-
neva firea ? Eşti lup, şi lup ai să rămîi ; şi nu pe 
mine ai să izbuteşti a mă face să cred în căinţele 
tale ! Şi marc prostănacă ar trebui să fiu ca să-mi 
dau coada pe seama ta ! Vreau să te văd cum mori ! 
Căci înţelepţii au spus : „Moartea celui ticălos este 
un bine pentru omenire, căci curăţă pămîntul"... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorczadu văzu zorii mi-
jind ţi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută cincizecea noapte 

Ea urmă ! "' 

— „Moartea celui ticălos este un bine pentru 
omenire, căci curăţă pămîntul." Iar cu coada mea 
e altceva. Ai să vezi numaidecît! 

La vorbele astea, lupul îşi muşcă laba de dez-
nădejde şi de mînie stăpînită ; dar îşi îndulci şi 
mai mult glasul şi zise : 

— O, vulpe, neamul tău este vestit printre toate 
jivinele pămîntului pentru purtările lui alese, pen-
tru gingăşia, pentru harul vorbirii şi pentru blîn-
deţea firii lui. Conteneşte, dară, cu jocul acesta 
care nu-ţi sade bine şi adu-ţi aminte de datinc^ 
neamului tău. 
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Vulpea, auziiidu-1 ce spune, se porni pe un rîs de 
mai-mai să leşine. Dar repede îşi veni în fire şi 
zise către lup : 

— Bag de seamă, bădărane fără de pereche, că 
eşti cu totul lipsit de orice educaţie. N-am însă 
vreme să iau asupră-mi asemenea sarcină, şi nu 
vreau docît, nainte ca să crapi, să-ţi bag în cap 
cîteva pilde ale înţelepţilor. Află, dar, că se gă-
seşte leac la orice, afară de moarte ; că orice poate 
să putrezească, afară de diamant; şi, în sfîrşit, că 
de toate poţi scăpa, numai de ce ţi-i ursit, ba ! 
Iar tu, adineauri, îmi vorbeai parcă despre răs-
plata şi despre prietenia pe care ai să mi le arăţi 
cînd ai să ieşi din groapă. Ci mie îmi pare că tare 
te mai asemui cu şarpele cel din povestea despre 
care de bună seamă că, neştiutor cum eşti, ha-
bar n-ai. 

Şi cum lupul recunoscu că nu ştie acea poveste, 
vulpea grăi : 
—- Aşa, lup puturos, a fost odată un şarpe care 

izbutise să scape din mîinile scamatorului. Şi şar-
pele acela, dezvăţat a se mai mişca, după atîta 
şedere încolăcită în sacul scamatorului, se tîra ane-
voie pe pămînt şi de bună seamă că ar fi fost iară 
prins de către scamator ori zdrobit, de nu l-ar fi 
zărit un trecător milos care, crezîndu-1 bolnav, 1-a 
ridicat de pe jos şi 1-a încălzit la sînul lui. Dar 
cea dintîi grijă a şarpelui, de cum şi-a căpătat iar 
vioiciunea, a fost să cau+e locul cel mai gingaş de 
pe trupul binefăcătorului său şi să-şi înfigă acolo 
dintele înveninat. Şi omul a căzut îndată mort. Că, 
de altminteri, spusese poetul : 

Nu te juca, ia seama ! Cînd vipera se-ndoaie 
Şi pare să se-alînte frumos, atunci păzea : 
' Cu-o scurtă fulgerare, deodată, se dezdoaie 
Şi~şi varsă ucigaşul venin în carnea ta l 

43 



Şi-apoi, o, lupule, mai sînt şi alte stihuri ce se po-
trivesc de minune împrejurării de-acum. Ia 
ascultă : 

Cînd blîndul copilandru 
Atîta cinste-ţi poartă, 
Şi tu-l repezi cîp colo 
Trufaş şi încruntat, 
Să nu te miri că-n suflet 
Pe veci nu te mai iartă 
Şi că-ntr-o zi, cînd braţu-i 
Va deveni bărbat, 
Mai crîncen răsplăti-va 
Mîndria ta deşartă ! 

Aşa şi eu, afurisitule, începînd pedepsirea ta, şi ca 
să-ţi servesc o gustare din bunătăţurile care te aş-
teaptă şi din drăguţele de pietre ce au să-ţi mîngîie 
căpăţîna în fundul gropii, în aşteptarea clipei cînd 
mă voi nevoi să-ţi stropesc cit mai din belşug mor-
mîntul, iată ce-ţi dăruiesc. Ridică-ţi capul şi pri-
veşte ! 

Şi spunînd acestea, vulpea îşi întoarse dosul, se 
sprijini cu picioarele dindărăt pe marginea gropii 
şi slobozi peste nasul lupului tot ce se cuvenea, ca 
să-1 ungă şi să-1 înmiresmeze pînă la ceasul lui cel 
mai de pe urmă. 

După care, vulpea urcă în vîrful grămezii de pă-
mînt şi începu să chelălăiască lung, ca o turbată, 
pentru a stîrni pe stăpînii viei şi pe paznici, ce se 
iviră în goana mare. La ivirea lor, vulpea o zbughi 
pe undeva pe-aproăpe, unde se piti, ca să vadă 
cum oamenii aruncau voioşi cu pietroaie în groapă 
şi ca să audă urletele de moarte ale lupului, duş-
manul ei. 
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Aici Şeherezada se opri ca să bea un pahar de sorbet, 
pe care i-1 întinse micuţa Donizada, iar regele Şahriar 
spuse cu glas t a r e : , 

— Ah, ardeam de nerăbdare să văd moartea lupului. 
Acuma, • că ' treaba s-a făcut, aş vrea să-mi povesteşti ceva 
despre încrederea oarbă şi nechibzuită, şi despre urmă-
rile ei. 

Şehcreaida răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 

POVESTEA ŞOAHECEI.UT Şf A NEVASTUICII 

A fost odată, o, preafericite rege, o femeie a că-
rei meserie era de-a descoji susanul. Într-o zi i se 
aduse o baniţă de susan de cel mai bun soi şi i se 
spuse: 

— Doftorul i-a hotărît unui bolnav să nu mai 
măriînce decît susan. Iată acest susan, pe care tre-
buie să-1 alegi şi să-1 descojeşti cu grijă ! 

Femeia îl luă, se apucă de treabă şi pînă la sfîr-
şitul zilei îl alese şi-1 descoji. Era o plăcere să pri-
veşti susanul acela alb, descojit şi îmbietor ! 

Aşa că o nevăstuică ce tot da tîrcoale pe-acolo 
fu grozav de ispitită de acest susan şi, de îndată 
ce se înnopta, începu să-1 care de pe tava pe care 
se afla,.în ascunzătoarea ei. Şi-aşa de cu sîrg trudi, 
că dimineaţa nu mai rămăsese pe tavă decît un 
pumnişor, doi, de susan. 

Apoi, ascunsă în gaura ei, nevăstuică stete să 
privească uimirea şi mînia femeii cînd găsi tava 
aproape goală. Şi o auzi strigînd : 

— Ah, de-aş pune mîna pe hoţi ! Aceştia nu pot 
fi decît tot afurisiţii de şoareci care mi-au năpădit 
casa de cînd mi s-a prăpădit pisica ! De-aş prinde 
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măcar unul, l-aş face să plătească pentru toate pă-
catele neamului lui întreg. 

Auzind acestea, nevăstuica îşi zise : „Ca să mă 
pun la adăpost de supărarea femeii, e musai să-i 
întăresc presupunerile cu şoarecii. Altmintrelea, ar 
putea să se ia de mine şi să-mi rupă spinarea." 
Şi se duse degrabă să-1 caute pe şoarece şi să-i 
spună : 

— O, frate dragă, vecinii se îndatorează între 
ei ! Şi nimica nu-i mai neplăcut decît un vecin 
egoist căruia puţin îi pasă de cei ce locuiesc în 
preajma lui, şi care, la prilejuri de bucurie, nu le 
trimite nimic din bunătăţile pe care le-au gătit 
femeile din casă, şi nimic din plăcintele şi dulciu-
rile pregătite la sărbători ! 

Şoarecele răspunse : 
—- Foarte-i adevărat, scumpă prietenă ! De-aceea 

mă şi bucur atîta de vecinătatea ta şi de bunele 
gînduri ce mi le arăţi, măcar că nu te afli pe-aici 
decît de cîteva zile ! Deie Allah ca toţi megieşii 
mei să fie la fel de cinstiţi şi de îndatoritori ca 
tine ! Dar ce veste mi-aduci ? 

Nevăstuica zise : 
— Vrednica femeie de colo din casă a primit o 

baniţă de susan proaspăt şi gustos cum nu se mai 
află. Ea şi copiii ei au mîncat de s-au ghiftuit şi 
n-au mai lăsat decît un pumn, doi. Te înştiinţez, 
dară, despre aceasta, întrucît m-aş bucura de o mie 
de ori mai mult să-1 mănînci tu, decît gămanii ei 
de copii. 

Auzind ştirea, şoarecele fu cuprins de o veselie 
aşa de mare, că începu să zburde şi să-şi t remure 
codiţa. Fără a mai sta pe gînduri, fără a băga de 
seamă la glasul prefăcut al ncvăstuicii, fără a lua 
aminte că femeia sta nemişcată la pîndă şi fără
măcar a se întreba ce pricină o îndemna pe ne-
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văstuică să fie atît de mărinimoasă , alergă cît îl 
ţineau picioarele şi se repezi în mijlocul tăvii pe 
care susanul strălucea alb şi descojit. îşi umplu 
lacom gura, dar, într-o clipită femeia sări de după 
uşă şi cu o lovitură de băţ îi zdrobi capul. 

Şi iacă-aşa, bietul şoarece, din pricina încrederii 
lui nechibzuite, plăti cu viaţa ticăloşia altuia. 

Reffele Şahriar spuse : 
— O, Şeherezadă, ce învăţătura plină de înţelepciune 

îmi dă această povestire ! De-aş fi cunoscut-o mai de-
mult, n-aş mai fi avut atîta încredere oarbă în soţia cea 
desfrînată pe care am ucis-o cu mîna mea, şi nici în 
eunucii arapi, acei vicleni care au sprijinit vînzarea !... 
Dar nu rru-i şti spune şi vreo povestire despre prietenia 
adevărată ? 

Şeherezadă începu atunci : 

POVESTEA CORBULUI ŞT A Z1BETEI 

Cică odată un corb şi o zibetă legaseră o prie-
tenie de nezdruncinat şi îşi petreceau ceasurile de 
răgaz cu tot soiul de zbenguieli şi de jocuri. înt r-o 
zi, pe cînd tăifăsuiau despre niscaiva lucruri de 
bună seamă minunate, căci nu luau aminte la ni-
mic din cîte se petreceau în jurul lor, fură pe 
neaşteptate' treziţi la realitate de răgetul înspăi-
mântător al unui tigru ce cutremură ^pădurea. în-
tr-o clipită, corbul, care stătuse aşezat jos pe un 
trunchi, alături de prietena lui, zori să ajungă pe 
crengile cele mai de sus. Zibeta, însă, buimăcită , 
nu ştia unde să se ascundă, mai ales că nici nu se 
lămurea dincotro venise răgetul prădalnicei fiare, 
în acea nedumerire, îl întrebă pe corb : 
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— Prietene, ce să fac ? Spune-mi, n-ai a-mi da 
vreun sfat ori vreun ajutor folositor acuma, la ne-
voie ? 

Corbul răspunse: 
— Cum să nu te ajut, dulce prietenă ? Stau gata 

să înfrunt orice, ca să te scot din încurcătură. Dar, 
nainte de-a zbura după vreun ajutor, lasă-mă să-ţi 
spun cc-a zis poetul în legătură cu aceasta : 

Prietenie-adevărată-i 
Aceea care te împinge 
Să-nfrunţi primejdie şi moarte, 
Fără a şti de vei învinge, 
Doar ca să-l scapi, 
în ceasul greu, 
Pe cel ce ţi-a fost drag mereu — 
Prietenia pentru care 
Laşi bunurile tale toate, 
Şi neamuri, şi părinţi, şi, grabnic, 
Te duci la cel ce ţi-e ca frate. 

După ce rosti acele stihuri, corbul se grăbi să 
zboare bătînd vîrtos din aripi către o turmă ce 
păştea pe-acolo, păzită de nişte dulăi mai vînjoşi 
ca leii. Se duse de-a dreptul la unul dintre dulăi, 
se abătu peste capul lui şi-i dete o lovitură zdra-
vănă cu ciocul. Se abătu apoi asupra altui cîine şi 
făcu la fel. Şi după cc-i întărită aşa pe toţi dulăii, 
porni să zburătăcească înaintea lor, la o depărtare 
tocmai atîta cît trebuia ca să-i momească şi să-i 
facă să se ţină pe urma lui, dar să nu fie ajuns de 
colţii lor. Şi croncănea cît putea de tare, ca să-i 
îndârjească. 

Şi-aşa, dulăii, tot mai mînioşi, porniră tală după 
el, pînă ce îi ispiti în dricul pădurii. Atunci, cum 
lătratul lor umpluse toată pădurea, corbul gîndi că 
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tigrul, înfricoşat, trebuie să fi fugit. Atunci se aş-
ternu la zbor întins, lăsînd departe în urmă dulăii 
care, mîrîind ciudoşi, se întoarseră la oile lor. Şi 
veni să se întîlnească iar cu prietena lui zibeta, pe 
care o scăpase de la mare primejdie, şi trăiră lao-
laltă în pace şi la adăpost de orice nevoie. 

Dar să nu zăbovesc, o, preafeficitulc rege, adăugă Şe-
herezada, şi să-ţi istorisesc .şi istoria corbului şi a vulpoiu-
lui. 

POVESTEA CORBULUI ŞI A VULPOIULUI 

Cică un vulpoi bătrîn, al cărui cuget era împo-
vărat de o groază de fărădelegi şi de nenumărate 
prădăciuni, se retrăsese într-o văgăună bogată în 
vînat, luîndu-şi cu el şi soaţa. Şi-acolo, atîta jaf 
porni să facă prin vînatul mărunt, că pustii cu to-
tul întregul munte. După care, ca să nu moară de 
foame, sfîrşi prin a-şi mînca mai întîi puii, care 
erau destul de grăsulii, şi pe urmă îşi sugrumă şi 
soaţa mişeleşte, înfulecînd-o într-o clipită. După 
ce săvîrşi şi ticăloşia aceasta, nu-i mai rămase ni-
mic de pus în gură. 

Acuma ajunsese prea bătrîn ca să se mai mute în 
alte locuri şi nici nu mai era destul de sprinten ca 
să vîneze iepuri ori să prindă potîrnichi din zbor. 
Pe cînd sta cufundat în gînduri ca acestea, ce-1 
făceau să vadă negru înaintea ochilor, zări oprin-
du-se în vîrful unui copac un corb ostenit. Cugetă 
atunci : „De-aş izbuti să-1 hotărăsc pe corbul ăsta 
să lege prietenie cu mine şi să mi-1 iau tovarăş, 
straşnic chilipir ar mai f i! Are nişte aripi numai 
bune să împlinească treaba pentru care bătrînele 
mele picioare betege au rămas neputincioase. Mi-ar 
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aduce hrană şi, pe deasupra, mi-ar ţine şi de tovă-
răşie în pustietatea asta care începe să mă apese." 

Zis şi făcut : ca să poată fi mai bine auzit, veni 
binişor pînă la poalele copacului în care sta corbul 
şi, după cele mai adinei şi mai cuviincioase teme-
neli, grăi : 

— O, vecine, ştii şi tu că orice musulman de 
treabă are două însuşiri cu care se poate mîndri 
faţă de alt musulman vecin cu el : unu-i că e mu-
sulman, şi celălaltu-i că e vecin ! Or, eu văd, fără 
de şovăială, că tu ai aceste două însuşiri faţă de 
mine ; mai mult încă, simt colea, în coşul pieptului, 
un imbold nestăpînit pentru firea ta delicată şi-mi 
descopăr înclinaţiile de netăgăduit ale unei priete-
nii frăţeşti faţă de tine ! Dar tu, corbule, ce simţi 
oare faţă de mine ? 

La aceste vorbe, corbul izbucni într-un asemenea 
hohot de rîs, încît era mai-mai să se prăbuşească 
din copac. Apoi spuse vulpoiului : 

— Cu adevărat, mare mi-e mirarea ! De cînd, 
vulpane, atîta prietenie năvalnică ? Şi de cînd 
ţi-i inima plină de atîta sinceritate cîtă n-ar avut 
vreodată decît pe vîrful limbii ? Şi de cînd nea-
muri aşa de osebite ca ale noastre — tu, din nea-
mul animalelor, iar eu din cel al păsărilor — pot 
să se lege între ele atîta de strîns ? Şi mai cu 
seamă, mi-ai şti tu spune, dibaciule la vorbă, de 
cînd cei din neamul tău au încetat a fi cei ce în-
fulecă, iar cei din neamul meu cei ce sînt înfule-
caţi ?... Te miră vorbele mele, ai ? Ci n-au de ce să 
te mire. Hai, vulpane, taică al vicleşugurilor, pu-
ne-ţi la loc în traistă mîndrele-ţi cugetări şi izbă-
veşte-mă de-o prietenie nedovedită în vreun chip ! 

Vulpoiul răspunse atunci : 

— O, chibzuitele; corb, judeci cu dreptate ! Ci 
să ştii că nimic nu-i cu neputinţă pentru Cel ce-a 
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izvodit inimile făpturilor sale şi-a stîrnit deodată 
în a mea o simţire atît de curată faţă de tine ! Şi, 
ca să-ţi arăt că făpturi de neam osebit pot prea 
bine să se înţeleagă, precum şi ca să-ţi aduc do-
vezile ce, pe bună dreptate, mi le pretinzi, socot 
că lucrul cel mai potrivit e să-ţi povestesc o isto-
rie, pe care-am auzit-o şi eu de la alţii, povestea 
puricelui şi a şoarecelui, dacă, de bună seamă, vrei 
s-o asculţi. 

Corbul răspunse : 
— De vreme ce e vorba despre dovezi, stau gata 

să ascult acea poveste pe care n-am mai auzit-o. 
Şi vulpoiul începu : 
— Prietene drag, atît de negru pe dinafară, dar 

atît de alb pe dinlăuntru, învăţaţi cei cunoscători 
ai tuturor cărţilor vechi şi noi povestesc că un 
purice şi un şoarece îşi aleseseră lăcaşul în casa 
unui negustor bogat, fiecare în cotlonul pe care-1 
socotise cel mai potrivit. 

într-o noapte, puricele, scîrbit să tot sugă sîngele 
acru al pisicii din casă, sări în patul în care era 
culcată soţia negustorului, se furişă printre ro-
chiile ei, de acolo se strecură sub cămaşă, ajunse 
la şold şi cle-aici ia stinghea piciorului, drept în 
locul cel mai gingaş, pe care-1 găsi foarte molcuţ, 
dulce şi alb şi cît se poate de neted : nici o sbîrci-
tură, nici un firicel de păr supărător, ba, dimpo-
trivă, corbule, dimpotrivă ! Ce mai vorbă, puricele 
se înstâpîni bine acolo şi începu să sugă sîngele 
plăcut al femeii, în acel cotlon al. milosîrdiei. Ci 
puricele se înfruptase cu-atîta lipsă de măsură, în-
cît tînâra femeie se trezi de usturimea pişcăturii 
şi-şi duse repede mina la locul cu pricina. Şi ne-
greşit că puricele ar fi fost strivit, dacă nu s-ar fi 
furişat sprinten in pantalonaş,, printre creţii ne-
număraţi ai acestui veşmînt femeiesc, şi de aci n-ar 
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fi sărit jos alergînd să se adăpostească în cea din-
ţii gaură din cale. Asta făcu puricele ! 

Tînara femeie, însă, scoase un strigăt de durere 
la care toate roabele sale veniră la ea într-un su-
flet şi, aflînd pricina ' necazului stăpînci lor, îşi 
suflecară • numaidecît mînecile şi şe - apucară să 
caute puricele peste tot : două .cercetau rochiile, 
una cămaşa, altele două pantalonaşul cel larg, cău-
tînd creţ cu creţ, în vreme ce tînăra stăpînă, goală-
gojuţă, îşi cerceta, la lumina lămpilor, partea de di-
nainte a trupului, iar roaba ei de taină îi cerceta 
cu de-amănuntul binecuvîntatul şezut. Dar, cum 
bine poţi să-ţi dai seama şi tu, corbule, nu găsiră 
nimic-nimic. Asta făcu femeia ! 

Corbul strigă : 
— Dar undc-s aci dovezile de care pomeneai ? 
Vulpoiul răspunse : 
•— Ajungeam numaidecît şi la ele! 
Şi urmă : 

, — Or, gaura în care se ascunsese puricele era 
tocmai cotlonul şoarecelui... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
$ind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută cincizeci şi una noapte 

Ea urmă i 

— Or, gaura în care se ascunsese puricele era 
tocmai cotlonul şoarecelui. Acesta, cînd văzu că 
intră la el un purice, aşa, fără pic de ruşine, se 
mînie şi-i strigă : 
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— Ce cauţi în casa mea, purice, tu, care nu eşti 
nici de soiul, nici de neamul meu, şi de la care, 
dălcăuc cum te ştiu, nu mă pot aştepta decît la 
neplăceri ? 

Dar puricele răspunse : 
— O, şoarece primitor, să ştii că, dacă am nă-

vălit atît de nepotrivit în cuibul tău, am făcut-o 
fără de voia mea, ca să scap de moartea cu care mă 
ameninţa stăpîna casei, pe motiv că m-am zavis-
tuit a-i suge şi eu olecuţă de sînge. Dreptu-i că era 
un sînge de cel mai bun soi, gustos şi călduţ de-ţi 
lua minţile, şi minunat de mistuit. Vin, dară; în-
crezător în bunătatea ta, să-ţi cer adăpost şi să te 
rog să mă laşi să stau la tine pînă trece primejdia. 
Şi nu numai că n-ara să te supăr şi n-am să-ţi dau 
nici o pricină să te scarpini, ci am să-ţi fiu atît de 
recunoscător, încît ai să înalţi mulţumire lui Allah 
că a îngăduit să ne întîlnim. 

Atunci, şoarecele, căpătînd credinţă în vorbele 
spuse din suflet ale puricelui, răspunse : 

— Dacă aşa-i în adevăr, purice, poţi împărţi cu 
mine culcuşul fără de nici o teamă şi poţi trăi aici 
liniştit, ca un tovarăş al meu- şi la bine şi la rău. 
Cît despre sîngele pe care l-ai supt din coapsa ti-
nerei femei, nu te mai îngrijora. Mistuie-1 în tihnă, 
după placul inimii, căci fiecare îşi agoniseşte 
hrana de unde poate ; iar dacă Allah ne-a dăruit 
viaţa, apoi n-a făcut-o ca să ne lăsăm a muri de 
foame şi de sete. Despre aceasta, iată ce-am auzit 
cîntînd un schimnic hoinar : 

Nu duc grijă, pe pămînt, 
Nici de bunuri, nici de gînă. 
N-am nici casă, 
N-am nici masă, 
Nici soţie mintoasă 
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Ca să-mi ţipe-n bobote. 
Voile mi-s slobode. 

Un fărîm de pită, sură, 
Oleacă de apă-n gură, 
Un zgrăbunţ de sare mic — 
Şi nu mai rîvnesc nimic : 
Mi-e destul şi prea destul, 

• îmi ajunge şi-s sătul. 

Jarchila cu părul ros 
Parcă-mi pare de prisos. 
Cum i-i placul, maica soartă 
Grija zilelor mi-o poartă. 
Nimenea n-are ce-mi lua ! 
Pe la masa altora 
Curg, prisoase, milele, 
De-mi dac şi eu zilele, 
Fără hai şi bobote, 
Cu voile slobode l 

Auzind mărturisirile şi cîntecul şoarecelui, puri-
cele rămase tare mistat şi grăi astfel : 

— Frate şoarece, ah, ce viaţă frumoasă avem a 
duce noi de-acum nainte împreună . Deie Allah să 
vină eît mai degrabă vremea a~ţi răsplăti şi cu 
bunătatea ! 

Şi vremea nu zăbovi să vină. Chiar în aceeaşi 
seară, şoarecele, care plecase să mai ronţăie cîte 
ceva prin odaia negustorului, auzi un zăngănit de 
metal şi-1 văzu pe negustor numărîndu-şi unul eîte 
unul dinarii dintr-o pungă. Cînd isprăvi, îi as-
cunse sub pernă, se întinse pe pat şi adormi. 

Şoarecele alergă numaidecât la purice, îi povesti 
ce văzuse şi-i spuse : 
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— Iată, s-a şi ivit prilejul de a-mi veni în aju-
tor, şi anume să cari împreună cu mine dinarii 
de aur din patul negustorului la cuibul meu. 

Puricele, auzind una ca asta, mai-mai să leşine 
de tulburare, căci lucrul i se păru peste măsură de 
greu. Spuse, dar, cu tristeţe : 

— Au nu-ţi dai seama ce-mi ceri, şoarece ? Nu 
vezi cit de mărunţel sînt ? Cum să duc eu în spi-
nare un dinar, cînd o mie de purici la un loc n-ar 
izbuti nici să-1 mişte ? Pot totuşi să-ţi fiu de mare 
ajutor, luîndu-mi sarcina ca, aşa mărunţel cum 
sînt, un biet purice, să-1 scot pe negustor afară din 
odaie, ba chiar şi din casă. Atunci, ai rămîne nu-
mai tu stăpîn aci şi ai putea în tihnă şi fără de nici 
o grabă să cari dinarii în bîriogul tău ! 

Şoarecele strigă : -
— Ai dreptate, îndatoritorule purice, şi chiar că 

mă gîndisem la asta ! în ce priveşte bîriogul, apoi 
acela-i destul de mare ca să încapă în el tot aurul 
de-aici şi, pe deasupra, mi-am mai săpat şi vreo 
şaptezeci de uşi de ieşire, în caz că m-ar închide 
ori m-ar zidi acolo înlăuntru. Grăbeşte-te, dară, de 
îndeplineşte cele ce ai făgăduit ! 

Atunci puricele, din cîteva sărituri, ajunse în pa-
tul în care dormea negustorul şi se duse drept că-
tre şezutul acestuia. Şi.acolo, după ce alese cu pri-
cepere încreţitura cea mai gingaşă, se înţepeni vîr-
tos şi pişcă odată, aşa cum nu s-a mai pomenit să 
pişte vreun purice şezutul unui om. Trezit de piş-
cătura cumplită, negustorul sări din somn, ducînd 
iute mîna la preacinstitul loc, de unde însă puri-
cele o zbughise demult, şi se porni să sloboadă mii 
de afurisenii de răsuna casa. Apoi,.după ce se tot 
suci şi răsuci, încercă să adoarmă iar. Dar nu ţi-
nuse seama de vrăjmaşul lui ! în adevăr, puricele, 
văzînd că negustorul se încăpăţîna să rămînă în 
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pat, se întoarse iar la atac, cumplit de mînios şi, 
de data aceasta, îl pişcă din toate puterile lui în 
locul cel atît de simţitor, aflat între prcaonorabilul 
şi afacerea de jos. 

Negustorul sări în sus ca ars, urlînd şi zvîrlind 
de pe el şi păturile, şi veşmintele, şi alergă la ciş-
meaua din fundul curţii unde'se spălă cu apă rece. 
După care hotărî să nu se mai întoarcă în odaie şi 
se întinse pe o laviţă din curte, să-şi petreacă acolo 
restul de noapte. 

Iar şoarecele putu astfel să care pe îndelete în 
cuibul lui tot aurul negustorului. In zori nu mai 
rămăsese nici măcar un dinar în pungă. 

Şi aşa îşi plăti puricele găzduirea dată de şoa-
rece, despăgubind u-1 însutit! 

— Nădăjduiesc că şi tu, corbule, urmă vulpoiul, 
ai să poţi vedea în curînd măsura credinţei mele 
faţă de tine, pentru legatul de prietenie pe care-ţi 
cer să-1 pecetluim între noi. 

Dar corbul răspunse : 
— Pe mine, jupîn vulpane, drept să-ţi spun, is-

toria asta nu m-a convins. Şi-apoi, la urma urmei, 
fiecine-i slobod să facă ori să nu facă un bine, mai 
cu seamă cînd binele acela poate a-i fi pricină de 
nenorociri. Or, aici, tocmai aşa-i potriveala. Că s-a 
dus buhul despre vicleşugurile şi despre hainlîcu-
rile tale. Cum, dar, să mă încred într-un zavistnic 
de neamul tău, care, iaca — nu-i mult de cînd aţi 
dibăcit cum să-1 vicleniţi şi să-1 pierdeţi pe cumă-
tru vostru lupul ? Căci să ştii, mişelule, că a ajuns 
şi la urechile mele fărădelegea a cărei poveste a 
făcut ocolul tuturor seminţiilor de jivine de pe pă-
mînt. Dacă, dar, n-aţi şovăit a da pierzării pe în-
suşi unul din neamul vostru, de nu chiar din fa-
milia voastră, după ce l-aţi linguşit şi v-aţi gu-
durat atît pe lîngă el, nu prea-mi pare că nu ţi-ar 
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fi ca o joacă pieirea unuia de neam osebit, de-al 
vostru ! îmi vine în minte o poveste tocmai potri-
vită împrejurării de faţă. 

Vulpoiul strigă : 
— Ce poveste ? 
Corbul spuse : 
— Aceea a vulturului ! 
Dar vulpoiul răspunse : 
— Nu cunosc deloc povestea asta a vulturului. 

Despre ce-i vorba ? 
Şi corbul istorisi : 
— A fost odată, o, tătîne al vicleniilor, un vultur 

a cărui samavolnicie trecuse orice închipuire. Nici 
o pasăre, fie mare, fie mică, nu scăpase nejignită 
de el. Semănase atîta spaimă printre toţi lupii văz-
duhului şi cei ai pămîntului, că la ivirea lui pînă şi 
fiarele cele mai crude părăseau pe dată tot ce-n-
hăţascră şi se furişau care pe unde izbuteau, de 
frica ciocului lui năprasnic şi a penelor lui zbur-
lite. Ci veni şi sorocul cînd anii grămădiţi pe capul 
lui îl jumuliră cu totul, îi tociră ghearele, îi fer-
feniţiră pliscul cel aprig şi, laolaltă cu ploile si cu 
vînturile, îi betejiră trupul şi-i nevolniciră aripile. 
Şi nu mai rămase din el decît ceva atît de jalnic 
încît pînă şi vrăjmaşii lui de odinioară socotiră ne-
vrednic de ei să-1 mai răsplătească după măsura 
ticăloşiilor sale şi nu-i mai arătară decît dispreţ. 
Iar el, ca să-şi ţie zilele, era silit a se mulţumi 
numai cu rămăşiţele de pe la mesele păsărilor şi 
dihăniilor celorlalte. Aşa şi tu, vulpoiule, ţi-ai 
pierdut puterile, dar văd că încă nu ţi-ai pierdut 
vicleniile. Şi-ai vrea acuma, rămîind fără vlagă, 
să te întovărăşeşti cu mine, care, din mila Celui 
Atoatedătător, păstrez încă neştirbită puterea ari-
pei, agerimea ochiului şi luciul pliscului ? Cre-
de-mă, nu te ispiti să faci ca vrabia. 
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Şi vulpoiul întrebă : 
— De ce vrabie pomeneşti ? 
Corbul îi spuse : 
— Ascultă ! Cică o vrabie se afla odată într-o 

pajişte în care păştea o turmă de oi. Şi-şi trecea 
vremea scormonind pămîntul cu ciocul, pe urma 
oilor, cînd zări deodată un vultur mare năpustin-
du-se asupra unui miel, luîndu-1 în gheare şi pie-
rind cu el în depărtări. Văzînd aceasta, vrabia se 
umilă în pene, îşi întinse făloasă aripile şi-şi zise 
în sine : „Păi şi eu ştiu să zbor şi pot chiar să în-
haţ o oaie cît de mare". Şi numaidecît puse ochii 
pe oaia cea mai voinică din turmă , una cu lîna atît 
de stufoasă şi-atît de bătrînă încît pe sub pînte-
ce-i, din pricina udului de peste noapte, nu mai 
era decît un fel de clisă. Vrabia se repezi în spi-
narea acelei oi, viind numaidecît s-o răpească şi 
mai multe nu ' Dar, de la întîia opintire, gheruţele 
ei se încurcară în cîrlionţii de lînă şi se trezi, biata 
de ea, prinsă de oaie. Veni apoi în goană ciobanul, 
o înhaţă, îi legă un picioruş cu sfoară şi-o dete co-
piilor lui să se joace cu ea, spunîndu-le : „Luaţi 
aminte la păsărică aceasta ! A voit, spre prăpădul 
ei, să se asemuie cu unul mai puternic decît ea, şi-a 
fost pedepsită să cadă roabă !" Aşa şi tu, vulpoi 
prăpădit, ai vrea acum să te asemui cu mine, de-
vreme ce ai cutezanţa să-mi ceri a mă întovărăşi 
cu tine ! Haide, viclean bătrîn, erede-mă şi fă 
stînga-mprejur cît mai repede ! 

Şi vulpoiul pricepu că era de prisos a se mai 
trudi să viclenească un ins atît de iscusit ca acest 
corb. De mînie, începu să scrîşncască at î t .de tare 
din fălci de-şi rupse un colţ. Atunci corbul îi grăi 
în zeflemea : 

— Sînt copleşit de mînnire, vulpane, că ţi-ai 
pierdut colţul din pricina refuzului meu. 
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Dar vulpoiul îl privi cu adîncă preţuire şi-i răs-
punse : 

— Nu din pricina refuzului tău mi-am rupt eu 
un colţ, ci de ruşine că am dat peste unul mai şiret 
decît mine ! 

Şi, spunînd acestea, vulpoiul puse coada-ntre pi-
cioare şi se cam mai duse să-şi roadă necazul. 

— Asta-i, o, preafericitule rege, spuse Şeherezada, po-
vestea corbului şi a vulpoiului. Poate o fi fost lungă, 
dar, dacă Allah îmi mai lasă suflarea pînă mîine, şi dacă 
vei binevoi şi măria ta, aş istorisi povestea frumoasei 
Şamsennahar şi a prinţului Aii Ben-Bekar. 

Regele Şahriar grăi : 
— O, Şeherezada, nu gîndi că poveştile animalelor şi 

ale păsărilor nu m-au fermecat ori că mi-au părut prea 
lungi, dimpotrivă ! De mai ştii şi altele, nu m-aş mînia 
să le ascult, fie şi numai pentru folosul pe care aş putea 
să-1 trag de pe urma lor. Şi, devreme ce-mi vesteşti o 
poveste care, doar spunîndu-i numele, şi mi se şi pare cu 
totul minunată, iată-mă-s gata a te asculta. 

Dar Şeherezada văzu zorii mijind şi se rugă măriei-
sale să aştepte pînă noaptea cealaltă. 

Şi într-a o sută cincizeci şi doua noapte 

Ea începu i 



POVESTEA LUI ALI BEN-BEKAR 
ŞI A FRUMOASEI ŞAMSENNAHAR 

Mi s-a povestit, o, preafcricitule rege, că la Bag-
dad, sub domnia ce-a fost şi s-a depănat a califului 
Harun Al-Raşid, trăia un tînăr neguţător, chipeş şi 
tare bogat, cu numele de Abulhasan Ben-Taher. 
Era, fără nici o îndoială, cel mai frumos, cel mai 
arătos şi cel mai scump îmbrăcat dintre toţi negus-
torii din sukul cel mare. Drept care şi fusese ales 
de către căpetenia eunucilor palatului pentru a 
aduce cele de trebuinţă — stofe ori giuvaericale — 
cadînelor de la palat. Iar cadînele se încredeau 
întru totul în bunul lui gust şi mai ales în iscusinţa 
lui de a şti să tacă şi să vadă numai ceea ce se 
cuvenea, iscusinţă dovedită de multe ori cu prilejul 
a osebite însărcinări ce i se dedeau adesea. 

Şi nici el nu pregeta vreodată a-i cinsti cu tot 
soiul de băuturi răcoritoare pe eunucii care veneau 
la el după cumpărături şi nici să le dăruiască de 
fiecare dată cîte un peşcheş potrivit rangului ce-1 
ocupau pe lîngă stăpînele lor. Şi aşa, tînărul Abul-
hasan era preţuit şi îndrăgit în întregul serai, şi 

60 



însuşi califul sfîrşi prin a-şi ©pri ochii asupra lui şi 
a-1 iubi pentru bunele lui purtări, pentru chipu-i 
frumos şi prietenos, ca şi pentru firea-i cea blajină. 
Şi-i îngădui să poată intra slobod la- palat, cînd va 
vroi, la orice ceas din zi oţi din noapte. 

Şi cum tînărul Abulhâsan adăuga la însuşirile 
lui şi darul cîntecului şi al stihuirii, califul, care 
nu punea nimic mai presus de un glas frumos şi 
de o vorbire aleasă, îl chema adesea să-i ţină to-
vărăşie la masă şi să-i alcătuiască stihuri iscusite. 

Şi-aşa, prăvălia lui' Abulhâsan era cea mai cu-
noscută din tot Bagdadul de că'tre toţi tinerii fru-
moşi, fii de emiri şi de veliţi ai cetăţii, precum şi 
de către toate soţiile de înalţi dregători şi de sfet-
nici. 

Unul dintre cei mai zeloşi oaspeţi ai prăvăliei lui 
Abulhâsan era un tînăr de neam, care ajunsese 
prietenul de suflet al acestuia, fiind nespus de fru-
mos şi de atrăgător, li chema Aii Ben-Bekar şi se 
trăgea din regii de odinioară ai Persiei. Avea mij-
locul fermecător, faţa cu obrajii fragezi şi rumeni, 
sprîncenele desăvîrşite, dinţii zîmbit'ori şi vorba 
ca de miere. 

într-o zi, pe cînd tînărul prinţ Aii Ben-Bekar sta 
în prăvălie, lîngă prietenul său Abulhâsan, tăifă-
suind şi rîzînd, văzură venind zece fetişcane fru-
moase ca luna şi care înconjurau pe-o a unspre-
zecea, ce călărea pe un catîr împodobit cu fotaze 
scumpe şi cioltar de culoarea penelor de sturz. 
Şi-această a unsprezecea fată era învăluită într-un 
izar de mătase trandafirie, strîns peste mijloc cu un 
brîu lat de cinci degete şi bătut cu mărgăritare şi 
cu nestemate. Faţa îi era acoperită cu un iaşmac 
străveziu, prin care se zăreau nişte ochi fără sea-
măn. Pielea mîinilor ei părea moale ca mătasea şi 
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de-o albeaţă odihnitoare, iar degetele-i păreau încă 
şi mai subţiri,. sub podoaba lor de diamante. Iar 
mijlocul ei şi formele trupului se bănuiau a fi mi-
nunate, judecind după puţinul ce se putea vedea. 

Cînd alaiul acela de frumuseţi ajunse la uşa pră-
văliei, tînăra, sprijinindu-se de umerii roabelor ei, 
descăleca de pe catîr şi intră în prăvălie. Ură bună 
pace lui Abulhasan, care-i întoarse salainalecul cu 
temenelile celui mai adînc respect şi se repezi să 
orînduiască pernele şi divanul, poftind-o să ia loc ; 
după care se trase mai la o parte, aştcptîndu-i po-
runcile. Tînăra alese, cam într-o doară, nişte stofe 
aurite, nişte giuvaieruri şi cîteva sticluţe cu parfu-
muri de trandafir. Apoi, întrucît n-avea de ce se 
sfii în prăvălia lui Abulhasan, îşi ridică o clipă 
vălul de pe obraz lăsînd astfel să scînteieze în-
treaga-i frumuseţe nesulcmenită. 

Dar tînărul prinţ Aii Ben-Bekar, ce din cuviinţă 
se trăsese mai către fundul prăvăliei, de cum zări 
obrazul acela atît de frumos, fu cuprins de admi-
raţie, şi dragostea se aprinse în adîncul inimii lui. 
Şi cum părea a voi să se depărteze, frumoasa fată, 
ce şi ea îl băgase de seamă, şi în sufletul ei fusese 
la fel de tulburată ca şi el, grăi către Abulhasan 
cu glasul ei minunat : 

— Nu vreau să fiu pricina plecării muşteriilor 
tăi. Pofteşte-1, dar, pe acel tînăr să rămînă. 

Şi zîmbi cu zîmbetul ei cel mai dulce. 
Auzind-o ce spune, prinţul Aii Ben-Bekar fu în 

culmea fericirii ; şi, nevoind a rămîne mai prejos 
în curtenie, spuse tinerei : 

— Pe Allah, stăpîna mea, voiam să plec nu 
numai de teama de a nu stînjcni, ci şi fiindcă, vă-
zîndu-te, mi-au venit în minte versurile poetului : 

62 



O, tu, cel ce priveşti măreţul soare, 
Nu-l vezi cum arde-n slava-i stătătoare 

* Pe care ochi de om nu-i s-o măsoare ? 
Crezi tu că, fără aripi, ai fi-n stare 
S-ajungi la el, naive, sau crezi, oare, 
Că el pînă la tine-o să coboare ? 

După ce tînăra ascultă aceste stihuri rostite cu 
un glas deznădăjduit, se"simţi ca fermecată de iu-
birea pe care o pricinuise şi deveni şi mai subjugată 
de chipul frumos al îndrăgostitului ei. îi aruncă o 
privire surîzătoare, apoi făcu semn negustorului să 
se apropie şi-1 întrebă pe şoptite : 

—• Abulhasan, cine-i t înărul acesta si do unda 
este ? 

El răspunse : 
— Este prinţul. Aii Ben-Bekar, coborâtor din 

spiţa regilor Persiei, om tot atît de ales pe cit e 
de frumos. Şi-i cel mai bun prieten al meu. 

— îmi place, adăugă tînăra. Să nu te miri, aşa-
dar, Abulhasan dacă, nu mult după plecarea mea, 
are să ţi se înfăţişeze o roabă ca să vă poftească, 
pe tine şi pe dînsul, să veniţi la mine. Căci aş voi 
să-i arăt că se află în Bagdad palate mai frumoase, 
femei mai încîntătoare şi almee mai iscusite decît 
la curtea regilor persani. 

Şi Abulhasan, căruia nu-i trebuia mai mult, ca 
să priceapă, se înclină şi răspunse : 

—• Pe capul şi pe ochii mei ! 
Atunci t înăra îşi trase iarăşi peste faţă iaşma-

cul şi ieşi lăsînd în urma-i mireasmă de rochii păs-
trate în santal şi în iasomie. 

Iar Aii Ben-Bekar, după plecarea acelei dom-
niţe a frumuseţii, rămase un răstimp atît ele pier-
dut, încît Abulhasan se văzu. silit a-i atrage luarea 
aminte că muşteriii au început să-i bage de seamă 
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tulburarea şi-şi dau coate şuşotind a mirare. Aii 
Ben-Bekar răspunse : 

— O, prietene, cum n-aş fi tulburat şi uimit eu 
însumi, cînd văd că suflctu-mi se zbate să-mi fugă 
din trup şi să se ducă după acea lună care-mi si-
leşte inima să i se dăruiască fără a mai cerc şi 
sfatul minţii ? Apoi adause : O, Ben-Taher, fie-ţi 
milă şi spune-mi-cine-i această tînără pe care pari 
a o cunoaşte ? Haide, spune-mi! 

Abulhasan răspunse : 
— Este aleasa inimii emirului dreptcredincioşi-

lor. O cheamă Samsennahar şi-i preţuită de calif 
aproape la fel ca şi Sett-Zobeida însăşi, soţia sa 
legiuită. Are un palat întreg al ei, unde porun-
ceşte ca singură stăpînă, fără a fi pusă sub paza 
hadîmbilor, căci marele calif are o încredere ne-
mărginită în ea, şi pe drept cuvînt, întrucît dintre 
toate cadînele de la palat, măcar că-i cea mai fru-
moasă, despre ea şuşotesc cel mai puţin şi roabele 
şi eunucii. 

Abia isprăvi Abulhasan să-i dea lămuririle aces-
tea prietenului său Aii Ben-Bekar, că şi intră o 
roabă mărunţică, se apropie de Abulhasan şi-i 
şopti la ureche : 

— Stăpîna mea Samsennahar vă pofteşte la pa-
lat, pe tine şi pe prietenul tău. 

Abulhasan se ridică numaidecît, făcu semn lui 
Aii Ben-Bekar şi, închizînd uşa prăvăliei, urmă 
împreună cu Aii pe roaba cea micuţă, care mergea 
înaintea lor, îndrumîndu-i chiar către palatul ca-
lifului Harun Al-Raşid. 

Şi de cum intrară, prinţul Aii crezu că a pătruns 
în vreun lăcaş al zînelor unde totul este atît de 
frumos încît ar creşte părul pe limba omenească 
înainte de-a izbuti să-1 descrie. Ci micuţa roabă 
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fără a le da răgaz să-şi mărturisească încîntarea, 
bătu din palme şi, cît ai clipi, se şi înfăţişă o ară-
poaică purtînd o mare tavă încărcată cu bucate şi 
cu fructe pe care-o aşeză pe o sofra. Şi numai mi-
rosul ce-1 răspîndea ar fi fost ca un balsam, pen-
tru nări şi pentru inimă. Roaba cea mărunţ ică se 
grăbi să-i îmbie şi să-i îndemne cu cele mai adinei 
semne de respect. Iar după ce se saturară , le aduse 
un lighean şi un vas ele aur cu apă aromată, ca 
să-şi spele mîinile. Apoi le aduse un ibric împodo-
bit .în rubine ş i-n,diamante, plin. cu apă de t ran-
dafiri, din care Ic turnă , şi într-o mînă şi-n cea-
laltă, ca să se spele pe barbă şi pe obraz. După 
care aduse o căţuie micuţă de aur cu parfum Je 
aloc- şi le înmiresma hainele, cumu-i obiceiul. 

Cînd sfîrşiră toate acestea, roaba deschise o uşă 
si-i pofti s-o urmeze. Intrară într-o sală mare, fru-
moasă ca-ntr-un. vis. Deasupra se arcuia o boltă 
sprijinită pe optzeci de coloane străvezii, din ala-
bastrul cel mai curat, cu soclurile şi capitelurile 
sculptate cu mare măiestrie şi împodobite cu pă -
sări de aur şi cu dihănii cu patru picioare. Şi în-
treaga boltă era zugrăvită, pe un fond auriu, cu 
desene viu colorate, ce le reproduceau întocmai 
pe cele de pe marele covor aşternut pe jos. Iar în 
locurile dintre coloane se aflau vase mari cu flori 
sau numai cupe mari şi goale, frumoase însă prin 
ele însele şi prin jaspul, agatul şi cleştarul din care 
erau făcute. Această sală da de-a dreptul într-o 
grădină ce avea pe jos, la intrare, dale de faianţă 
colorată, care imitau şi ele desenele de pe covor ; 
ceea ce făcea ca bolta, sala şi grădina să pară a se 
continua pînă sub cerul albastru şi senin. 

Şi-n vreme ce prinţul Aii Ben-Bekar şi Abu.1-
hasan se minunau de îmbinările acestea iscusite, 
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zăriră, aşezate roată, zece fecioare cu sini dolofani, 
cu ochi negri şi cu obraji trandafirii, ţinînd fiecare 
în. mînă eîte-o lăută. 

Cind povestea ajunse aici. Şeln-i-e/ada văzu zorii mî-

jind şi, sl'îoasă, tăcu. 

Ci înlr-a o sută cincizeci şi treia noapte 

Ka urmă ; 

...zece'fecioare, cu sini dolofani, cu ochi negri şi 
cu obraji trandafirii, ţinînd fiecare în mînă cîte-o 
lăută. 

Şi ia un semn al micuţei roabe de taină, ele în-
cepură toate deodată un cîntec atît de duios, că 
prinţul Aii, a cărui inimă era plină de amintirea 
frumoasei Şamsennahar, simţi cum lacrimile îi nă-
pădesc sub pleoape. Şi-i mărturisi prietenului său 
Abulhasan : 

- Ah, frate, simt că mi se topeşte sufletul! Su-
netele acestea îmi vorbesc într-o limbă care-mi 
înlăcrimează inima, fără să ştiu anume de ce. 

Abulhasan răspunse : 
— Tinere stăpâne al meu, linişteşte-ţi sufletul 

si ia aminte la muzica aceasta ce făgăduieşte a fi 
minunată . 

în adevăr, abia isprăvi Abulhasan aceste cuvinte, 
că cele zece tinere se şi ridicară toate deodată si. 
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acompaniindu-se din lăule, înălţară un eînt ves-
titor : 

Ochilor, iată, vine mimlra lună l 
Căci ne e oaspe mindrul, craiul Soare, 
Venit la noi acum să se supună ' 
Către Samsennahar cu închinare ! 

Privind atunci în cealaltă parte, prin ţul Aii vă;-:u 
venind douăsprezece tinere arăpoaice, care purtau 
pe umeri un jeţ cu totul şi cu totul de argint, aco-
perit cu polog de catifea. Şi-n jeţ sta o tînără ce 
nu se vedea încă, ascunsă cum era sub zaimful de 
mătase uşoară ce se unduia peste partea din fată 
a jeţului. Arăpoaicele, cu sînii goi, cu picioarele 
goale, şi peste mijloc cu o eşarfă de mătase şi aur 
ce le scotea în evidenţă rotunjimea şoldurilor, cirul 
ajunseră lîngă cîntăreţe lăsară jos încetişor jeţul 
de argint şi se traseră deoparte sub copaci. 

Atunci, o mînă dete'în lături vălul ele mătasă şi 
doi ochi străluciră pe un obraz ca luna. Era Sam-
sennahar, îmbrăcată cu o mantie largă de stofă 
uşoară, albastră pe un cîmp de aur, înstelată cu 
mărgăritare şi rubine, nu multe — doar cîteva — 
numai că toate erau de o frumuseţe şi de un pre ţ 
fără asemuire. Cînd perdeaua se dete cu totul la o 
parte, Samsennahar îşi ridică iaşmacul de pe faţă şi 
privi surîzătoare către prin ţul Aii, înclinînd uşor 
capul. Iar prin ţul Aii o privi suspinînd ; şi fără 
cuvinte, amîndoi îşi spuseră în cîteva clipe mai 
multe decît ar fi putut să-şi spună într-o lungă 
bucată de vreme. 

în t r -un sfîrşit, Samsennahar izbuti să-şi des-
prindă ochii de la Aii Bcn-Bekar, ca să porun-
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ceaşcă femeilor să cînte. Atunci una dintre ele se 
grăbi să-şi înstrime lăuta şi chită ; 

Ursită, tu ! cînd doi îndrăgostiţi, 
Bătuţi de-acelaşi dor, stau şi suspină, 
Privindu-se-ndelung şi ispitiţi 
De-mbrăţişări — au nu tu eşti de vină ? 

Iubita spune : „încă un sărut, 
Mai dă-mi, iubite, ah, pe viaţa-mi toată !' 

•; Ţi-l voi înapoia de ţi-a plăcut, 
La fel de cald, odată, şi-ncă-odată .'"' 

Şamsennahar şi Aii Ben-Bekar scoaseră un sus-
pin ; apoi, la un semn al frumoasei cadîne, o a 
doua cîntăreaţă începu să murmure : 

Iubite, dulcea mea lumină 
Pe floarea Ochilor, pe gură ! 
O, trup prin care se filtrează 
Abuze-i mele băutură ! 
Iubitul meu, cînd te-am zărit 
întîia oară, ca-n poveşti, 
Surd, frumuseţea mi-a şoptit: 
„Priveşte-l ! Mîini dumnezeieşti 
L-au izvodit! Şi ca alintu-i, 
Al unor horbote crăieşti — 
Să-Î cauţi pururi şi să-l jindul F 

Auzind aceste versuri, prin ţul Aii Ben-Bekar 
şi frumoasa Şamsennahar se priviră îndelung ; dar 
o a treia cîntăreaţă şi începuse : 

Clipele de fericire 
Trec ca repezile ape. 
Grabnic trista vestejire 
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Peste noi aşterne pleoape. 
Nu mai staţi în şovăire, 
Cînd iubirea e aproape. 

Soarbeţi bucuria-ntreagă, 
Căci nădejdea-n ea-i deşartă. 
Anii tineri iute pleacă, 
Frumuseţea se deşartă. 
Clipa care-acum vă leagă, 
N-o lăsaţi în van să ardă. 

După ce cîntăreaţa sfîrşi cîntecul, prin ţul A'S 
scoase un lung oftat şi, nemaiputînd să-şi stăpâ-
nească tulburarea, izbucni într-un plîns cu suspine. 
Văzîndu-1 aşa, Şamsennahar, la fel de tulburată , 
începu, şi ea să plîngă şi, nemaiputînd să-şi înfrîne 
pornirea, se ridică din jeţ şi se îndreptă repede că-
tre uşă. Aii Ben-Bekar alergă şi el într-acolo şî se 
întîlni eu iubita lui îndără tul marii perdele ce 
acoperea intrarea. Bucuria îmbrăţişării le fu atît de 
mare, iar tulburarea sufletească atît de adîncă, în-
cît leşinară unul în braţele celuilalt. S-ar fi pră-
buşit pe jos, de bună scamă, de nu i-ar fi sprijinit 
femeile ce-şi urmau îngrijorate stăpîna şi care se 
grăbiră să-i ducă pe amîndoi pe un divan, tinde-i 
ajutară să-şi vină în fire stropindu-i cu apă de 
flori şi dîndu-le să miroase parfumuri întremă-
toare. 

Cum se dezmetici, Şamsennahar privi în juru-î şi 
şutise fericită, văzîndu-l alături pe iubitul ei Aii 
Ben-Bekar. Nevăzîndu-1 însă şi pe Abulhasan 
Ben-Tahcr, înteebă îngrijorată ce-i cu el. Or, Abul-
hasan, din cuviinţă, se trăsese ceva mai la o parte, 
cam neliniştit la gîndul urmărilor ce-ar fi putut 
avea întîmplarea de-acum, dacă ar fi răzbătut nis-
caiva şoapte la palat. Dar, cînd o auzi pe cadînă 
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întrobînd de el, înainta cuviincios şi se ploconi di- | 
nainte-i, iar Şamsennahar grăi : I 

— O, Abulhaşan, cum aş putea să-ţi preţuiesc I 
vreodată binele ce ml-ai făcut ! Datorită ţie am cu- I 
noscut tot ce are lumea mai vrednic de iubit, şi tră- | 
iese aceste clipe de neasemuit, cînd sufletul meu se | 
topeşte de atîta fericire. Fii încredinţat, o, Bon- î 
iTaher, că Şamsennahar nu va fi nerecunoscătoare. ,' 

Abulhaşan făcu o temenea adîncă dinaintea ca- | 
'dînei, rugîndu-se lui AUah pentru împlinirea *• 
tuturor bucuriilor pe care şi le-ar fi dorit sufletul i 
ei. Atunci, Şamsennahar se întoarse către prietenul J, 
ei Aii Ben-Bekar şi-i spuse : I 

— Stăpîne al meu, nu mă mai îndoiesc de dra- | 
gostea ta, cu toate că a mea întrece în. tărie toate î 
simţămintele pe care le-ai putea încerca tu vre- | 
odată. Ci, vai, soarta mea este legată de palatul | 
acesta şi nu-mi îngăduie să dau frîu liber iubirii | 
mele ! I 

Aii Ben-Bekar răspunse : f 
— Stăpînă, în adevăr, dragostea ta m-a pă truns I 

într-atîta încît s-a unit cu sufletul meu aşa de tare, 1 
că şi după moartea mea sufletu-mi o va păstra, 1 
fiind totdeauna unit cu ea. Vai, ce nefericiţi sîn- 1 
tern că nu ne putem iubi după voie ! " 

Şi lacrimile porniră să curgă şiroaie pe obrajii j 
prinţului Aii şi, la fel, şi pe cei ai frumoasei Şam- I 
sennahar, topită de dragul lui. Atunci Abulhaşan | 
se apropie înduioşat de ei şi le spuse : | 

— Pe AUah, nu pricep pentru ce plîngeţi, de | 
vfeme ce sînteţi împreună ! Ce-aţi mai face, oare, | 
de-aţi fi despărţiţi ? în adevăr, nu-i vremea acum *j 
să vă mîhniţi, ci să vă bucuraţi şi să vă petreceţi ! 

clipele în desfătare şi în bucurie. i 
La vorbele lui Abulhaşan, ale cărui sfaturi se f 

deprinsese să le preţuiască, frumoasa Şamsennahar ': 
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îşi şterse lacrimile şi făcu semn unei roabe, care 
ieşi repede şi se-ntoarse numaidecât, urmată de mai 
multe slujnice, purtând pe capetele lor tăvi mari de 
argint, pline cu tot felul de bucate îmbietoare. Şi 
după ce aşezară tăvile între Aii Ben-Bekar şi Şam-
scnnahar, slujnicele se traseră îndărăt şi, cu spa-
tele lipit de perete, rămaseră nemişcate. 

Şamsennahar îl pofti pe Abulhasan să se aşeze 
alături de ea şi de Aii Ben-Bekar, dinaintea tăvilor 
de aur bătut, încărcate cu poame şi cu plăcinte 
a'burinde. Apoi cadîna cu degetele ei începu să facă 
dumicaturi din bunătăţile de pe tăvi şi să le pună 
ea însăşi între buzele prietenului ei Aii Ben-Bekar. 
Şi nu-1 uita nici pe Abulhasan Ben-Taher. După ce 
mîncară, tăvile de aur fură ridicate şi se aduse un 
ibric de aur într-un lighean de argint, în care tus-
trei îşi spălară mîinile cu apa înmiresmată ce le-o 
turna o slujnică. 

După care se aşezară iarăşi, pe cînd tinerele ară-
poaiee le puseră dinainte nişte cupe de agată colo-
rate, aşezate pe farfurioare de argint suflat cu aur 
şi pline cu un vin de soi, a cărui vedere umplea 
ochii de bucurie, iar sufletul se înviora. Şi goliră 
pe îndelete acele cupe, privindu-se lung; iar cînd 
isprăviră, Şamsennahar porunci roabelor să plece, 
oprind lângă sine numai cântăreţele. . 

Atunci, simţindu-se dornică să cînte, Şamsenna-
har porunci unei cîntăreţe să sune cîteva acorduri, 
ca să-i dea tonul; şi cîntăreaţa îşi acordă pe dată 
lăuta şi cîntă încetişor acest preludiu : 

Suflete-al meu, eşti sfîrşit! 
Mîinile dragostei grele 
Te-au răvăşit şi-au zvîrlit 
Vîntului tainele mele ! 
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Suflete, unde te duci ? 
Eu te păstram în veghere. 
Şi-acuma, iată-te, fugi 
Spre cel care ţi-este durere. 

Curgeţi, voi, lacrimi, şuvoi 
Spre cruntul ce mi-e izbăvire ! 
Ah, lacrimi de flăcări, şi voi, , 
Aprinse de-aceeaşi iubire ! :' 

Atunci, Şamsennahar întinse niîna, umplu o 
cupă, bău jumătate şi-apoi o dete prinţului Aii, 
care o luă şi sorbi cealaltă jumătate, punîndu-şî 
buzele chiar pe locul atins de buzele iubitei lui... 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi. 'Sfioasă, tăcu. 

Cî într-a o sută cincizeci şi patra noapte 

Ea urmă ! 

...sorbi cealaltă jumătate, punîndu-şi buzele 
chiar pe locul atins de buzele iubitei lui, pe cînd 
sîruncle lăutelor răsunau drăgăstos sub degetele 
cântăreţelor. Iar Şamsennahar făcu încă un semn 
uneia dintre ele, cerîndu-i să cînte ceva cu glas 
cît mai stins. Şi tînăra roabă murmură ca-ntr-o 
şoaptă : 

Dacă lacrimile grele 
Scaldă faţa mea într-una, 
Dacă~n fundul cupei mele 
Dau de lacrimi totdeauna.:, 
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Dacă pururi pentru mine 
E izvorul lor mai darnic 
Decît olurile pline 
Dintr-o mină de paharnic —-
Inimă, pe-Allah, ia, soarbe 
Băutura mult amară : 
E prisos de doruri oarbe 
Ce se-ntoarce-n line iară. 

Atunci, Şamsennahar se simţi cu totul ameţită de 
duioasele armonii ale cîntccclor şi, luînd lăuta din 
mîna uneia dintre femeile din spatele ei, închise 
ochii pe jumă tate si cîntă clin adîncul inimii aceste 
strofe minunate : 

Lumină-a ochilor mei, dor, 
Gazelă dintr-un plai cetesc —• 
Cînd pleci de Ungă mine mor, 
Cînd te apropii, ameţesc. 
Trăiesc arzind — şi-n bucurie 
Mă sting apoi ca o făclie. 

De răsuflarea gurii tale 
Se umple-al serii blînd zefir 
Ca de-o mireasmă de petale. 
într-ăl pustiului ceair, 
înfiorezi blajine seri 
Cu freamăt surd de palmieri. 

Ia seama, vînt de seară lin ! 
Prea-i umbli împrejur pribeag, 
Şi-nfiorat de lung suspiîi, 
Tu buzele-i săruţi cu drag, 
Şi-ntr-o prea caldă-mbrăţişafe 
Gropiţele-i ispititoare. 
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A h, mirosul de iasomie i \ 
Al frumuseţii-mbătătoare, î ] 
Prin moalea pînză străvezie 
A hainei albe şi uşoare ; « 
Ah, trupul tînăr, de argint, « 
Ca piatra-n lună strălucind ! .•' 

\ 
Ah, gustul gurii-ameţîtor, - • 'i 
Şi-ai buzei trandafiri de foc, \, 
Şi dragi obrajii-i sclipitori, j 
Şi mlădiosu-i scump mijloc, ,1 
Ah, ochii-i ca pierduţi în vise j ' 
Pe după pleoapele închise ! | 

Of, inimă, cum te vor pierde 
Ispitele acestea toate, 
Făcute-anume să dezmierde, 

I 

» 1 , 
Comori adînci de nestemate ! ;J 
Ia seama : cu săgeata-i blîndă, ', 
Stă dragostea mereu la pîndă l i 

Âscultînd acest cîntec, Aii Ben-Bekar şi Abul- j l 
hasan pluteau ca-nt r -un vis, cînd lăcrimînd, cînd M 
surîzînd ; iar pr in ţul Aii, fermecat cm totul, apucă IV 
o lăută , o întinse lui Abulhasan şi-1 rugă să-1 acom- 11 
panieze în ce avea să cînte. închise ochii şi, cu ! ' 
capul sprijinit pe mînă , cîntă încetişor un cîntec V 
din ţara l u i : J î 

V 
Paharnice, ascultă! ' ,*' 
Atîta-i de frumos îngeru-mi drag, $[\ 
Că de-aş fi domn al lumii-ntregi, pe toată, [ < 
Cu mîndrele-i cetăţi i-aş pune-o-n prag, <, 
Doar să mă lase să-i sărut odată ' 
Obrazul pentru care gem şi tac. \t 
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Chiar benghii frumuseţii-s de prisos 
Pe chipu-i plin de iris şi strălucire ; 
Nu-i trandafir pe lume mai frumos, 
Nici catifeaua unui puf subţire — 
Faţă de chipu-i, totu-i mai prejos. 

Ci chiar în clipa cînd prinţul Aii Ben-Bekar sfîr-
sea cie cîntat cu glasu-i minunat acest cîntec, mi-
cuţa roabă de taină a frumoasei Samsennahar veni 
în grabă şi-I spuse speriată : 

•— O, stăpînă, Massrur, şi Afif, şi alţi eunuci de 
la palat sînt la poartă şi cer să-ţi vorbească ! 

Auzind acestea, prin ţul Aii, Abulhasan şi roa-
bele toate se tulburară , t remurînd pentru viaţa lor. 
Dar Samsennahar rămase liniştită, surise dulce şi 
spuse : 

— Păstra ţ i-vă firea şi lăsaţi totul în seama mea! 
Apoi şopti roabei ei de taină : 
— Du-te şi-i ţine de vorbă pe Massrur, pe Afif 

şi pe ceilalţi, spunîndu-le să ne dea răgaz ca să-i 
primim aşa cum se cuvine rangului lor ! 

Pe urmă porunci roabelor să închidă toate uşile 
sălii şi să tragă cu grijă perdelele cele mari. După 
care pofti pe prin ţul Aii şi pe Abulhasan să rămîie 
în sală şi să n-aibă nici o teamă . însoţită apoi de 
cîntăreţele toate ieşi din sală pe uşa ce da spre gră-
dină, şi pe care o închise în urmă-i, se aşeză sub 
arbori, în je ţul pe care avusese grijă să porun-
cească a fi dus acolo. Prefăcîndu-se suferindă, po-
runci unei fete să-i frece picioarele, iar celorlalte 
le spuse să se tragă mai la o parte, în vreme ce o 
tînără arăpoaică alergă să deschidă uşa de intrare 
lui Massrur şi celorlalţi. 

Atunci Massrur şi Afif, împreună cu douăzeci de 
eunuci cu iataganele în mînă şi cu sileafuri late 
la brîu, înaintară şi, cum deteră ochii cu ea, se 
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ploconiră la pămînt şi se închinară dinaintea ca-
dînci, cu cel mai adînc respect. Şamsennahar 
grăi : 

— O, Massrur, deie Allah să-mi fii aducător de 
veşti bune ! 

Şi Massrur răspunse : 
— Inşallah, stăpîna mea ! 
Se apropie de jeţul preafrumoasei şi adăugă : 
— Marele emir al dreptcredincioşilor îţi trimite 

bună pace şi-ţi spune că arde de dorinţa de a te 
vedea. Şi-ţi vesteşte că ziua de azi i-a fost plină de 
veselie şi binecuvîntată întru toate ; şi vrea s-o sfîr-
şească lîngă tine, ca să-i fie pe deplin, minunată . 
Ci vrea mai întîi să afle şi părerea ta, şi dacă ţi-ar 
plăcea să mergi tu la palat, ori să-1 primeşti mai 
degrabă aici la tine. 

La aceste vorbe, frumoasa Şamsennabar se ri-
dică, îşi plecă genunchii şi sărută pămîntul, ca 
semn că dorinţa califului era pentru ea poruncă. Şi 
răspunse : 

— Sînt roaba fericită a emirului dreptcredincio-
şilor. Binevoieşte, dară, o, Massrur, să spui stăpî-
nului cît sînt de bucuroasă să-1 primesc şi cît de 
luminat va fi palatul acesta la venirea lui. 

Atunci căpetenia eunucilor şi cei ce-1 însoţeau 
nu mai zăboviră să plece, iar Şamsennahar alergă 
numaidecît în sala unde se afla iubitul ei şi, cu la-
crimi în ochi, îl strînse la piept şi-1 sărută cu 
drag, şi tot aşa făcu şi el. Apoi ea îi mărturisi cît 
se simţea de mîhnită că trebuie să~şi ia rămas bun 
de la el mai curînd decît s-ar fi aşteptat. Şi amin-
doi se îmbrăţişau şi suspinau. Prin ţul Aii izbuti 
într-un sfîrşit să spună iubitei lui : 

— O, stăpîna mea, fie-ţi milă ! lasă-mă să te 
strîng la pieptul meu, căci vremea grelei despărţiri 
este aproape ! Voi păstra în carnea mea atingerea 
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aceasta scumpă, şi în sufletu-mi amintirea ei. A-
ceasta îmi va fi mînghere în singurătate, şi alinare 
în tristeţe. 

Ea răspunse : 
—- O, Aii, pe Allah ! numai pe mine mă va mis-

tui tristeţea, căci eu rănim în acest palat singură, 
numai cu amintirea ta ! Pe cînd tu, o, Aii, vei avea 
ca să te veseleşti toate sukurile şi toate fetele din 
cetatea Bagdadului; nurii şi ochii lor prelungi te-or 
ajuta iS-o uiţi pe mîhnita Şamsennahar, cea care 
te iubeşte. Şi clincătul de cleştar al brăţărilor lor 
are să spulbere din ochii tăi, poate, pînă şi cea mai 
de pe urmă umbră a chipului meu. O, Aii, cum am 
să mai pot îndura de-acum nainte zbuciumul du-
rerii mele şi cum voi mai înăbuşi gemetele din 
pieptul meu, schimbîndu-le în cîntecele ce mi le 
va cere stăpînul peste toţi dreptcredincioşii ? Cum 
va mai izbuti glasul meu să îngîne dulcile isoane 
şi cu ce zîmbet voi mai putea eu să-1 primesc pe el, 
acum, cînd numai tu poţi să-mi înseninezi sufletul ? 
Ah, ce priviri voi aţinti, fără a mă putea împotrivi, 
către locul pe care ai stat tu lîngă mine, o, AH î 
Şi mai cu seamă, cum voi putea să duc la buze, 
fără să mor, cupa ce-am împărţit-o cu tine, atunci 
cînd mi-o va întinde emirul credincioşilor ? De 
bună seamă, bînd-o, o crîncenă otravă are să mi 
se verse în vine. Şi-atunei, ce uşoară îmi va fi 
moartea, Aii ! 

în acea clipă, pe cînd Abulhasan Ben-Taher toc-
mai se pregătea să-i îndemne a avea răbdare, roaba 
cea de încredere veni într-un suflet să-şi vestească 
stăpîna că soseşte califul. Şamsennahar, cu ochii 
umezi, nu mai avu vreme decît să-şi îmbrăţişeze 
pentru ultima oară iubitul şi porunci roabei : 

— Călăuzcşte-i cît mai degrabă la hruba ce dă 
din grădină către malul Tigrului. Cînd se va lăsa 
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întunericul, ai să le arăţi să iasă pe nesimţite la 
ţărmul apei. 

După ce rosti acestea, Şamsennahar îşi înăbuşi 
suspinele care-o sugrumau şi alergă în întîmpina-
rea califului ce- sosea din cealaltă parte. 

Tînăra roaba călăuzi pe prinţul Aii şi pe Abul-
basan la hrubă şi apoi se retrase, închizând cu grijă 
uşa după ea. Cei doi rămaseră în cea mai neagră 
întunecime. După un scurt răstimp zăriră însă răz-
bătînd prin ochiurile unor ferestruici o lumină care, 
apropiindu-se, le îngădui să vadă un alai de o sută 
de tineri eunuci arapi ce purtau în mîini făclii 
aprinse. Şi aceşti o sută de eunuci tineri erau 
urma ţ i de o sută de eunuci bătrîni, din straja de 
toată ziua a femeilor din serai, fiecare ţinînd în 
mînă cîte un iatagan. Iar la douăzeci de paşi în-
dărătul lor, precedat de căpetenia eunucilor şi 
înconjurat de douăzeci de tinere roabe albe ca 
luna, călca măreţ califul Harun Al-Raşid. 

Califul sosea, dară, avind înainte-i pe Massrur, 
la dreapta pe cea de a doua căpetenie ă eunucilor, 
Afif, iar la stînga pe cealaltă a doua căpetenie a 
eunucilor, Vasif. Şi, în adevăr, califul era cum nu 
se poate mai măre ţ şi mai frumos. înainta aşa, în 
sunetul de clairale, pînă la Şamsennahar, care se 
ploconi la picioarele lui. El se grăbi s-o ridice, în-
tinzîndu-i dreapta, pe care ea o duse la buze. Apoi, 
bucuros de a o vedea, îi grăi : 

— O, Şamsennahar, grijile împărăţiei nu mi-au 
dat răgaz să-mi odihnesc ochii pe faţa ta de multă 
vreme ! Dar Allah mi-a dăruit această seară bine-
cuvîntată, ca ?ă-mi bucur întru totul ochii cu far-
mecele tale. 

Merse apoi să se aşeze în jeţul de argint, în vreme 
ce cadîna lua loc dinaintea lui, iar celelalte două-
zeci de fete stăteau roată împrejurul lor pe jil-
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ţuri frumos orînduite. Lăutarcle şi cîntăreţele din 
gură şedeau în preajma frumoasei cadîne, pe. cînd 
hadîmbii, atît cei tineri cît şi cei bătrîni, se îm-
prăştiară mai încolo pe sub. arbori, după obicei, 
ţinînd mereu făcliile aprinse, pentru ca marele 
calif să se poată bucura în voie de reveneala serii. 

După ce se aşeză, iar toţi ceilalţi îşi luară locu-
rile, califul făcu semn cîntareţelor. Şi numaidecît 
una dintre ele, acompaniată de celelalte, începu să 
cînte un cînt pe care califul îl preţuia mai presus 
de oricare altul, pentru frumuseţea ritmului şi 
pentru dibăcia cu care erau îmbinate stihurile lui 
suave : 

Copil o, 
ZorU-n rouă scaldă 
Frumosul florilor alai, 
Şi toate florile tresaltă 
Sub adierile de rai. 

Dar ochii tăi, 

Iubito, 
Ochii-ţi sînt izvoare 
De tihna sfîntă şi de dor -
Aprinsa gurii mele floare 
O scald în limpezimea lor. 

Dar gura ta, 

Frumoaso, 
Gura-ţi luminată 
De-al perlelor şirag ceresc 
Mi-e stup de miere fermecată 
Pe care-albinele-l rîvnesc, 

Lumina mea ! 

După ce cîntă cu glas pătimaş aceste minunate 
stihuri, cîntărcaţa tăcu. Atunci Şamsennahar făcu 
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semn către roaba ei de taină, carc-i înţelegea dra-
gostea pentru prinţul Aii, şi aceasta cîntă un altfel 
de cîntec, nişte stihuri ce se potriveau simţămin-
telor inimii cadînei faţă ele Aii Ben-Bekar : 

Cînd o fată beduină 
întîlne.şte-n drum vreodată 
Un frumos flăcău călare, 
Se-nroşeşte dintr-o dată 
Şi obrazul i se face, 
Intr-o singură clipită, 
Ca o floare de leandru 
Din Arabia-nsorită. 

Stinge-n sufletul tău focul, 
Beduino fără minte ! 
Dragostea îţi arde viaţa, 
Ia aminte, ia aminte, 
Şi trăieşte liniştită 
în pustiile natale ! 
Călăreţii mîndri lasă, 
După ei, doar der şi jale. 

Ascultând aceste stihuri, frumoasa Şamsonnahar 
fu cuprinsă de-o tulburare atît de puternică încît 
se răsturnă din jeţ şi căzu fără simţire în braţele 
slujnicelor sale. 

Văzînd aceasta, prin ţul Aii, care, ascuns dindă-
răt.ul ferestrei, privise, împreună cu Abulhasan, 
tot ceea ee se petrecuse, se simţi cuprins de-o su-
ferinţă atît de năprasnică, încît... 

Cinci povestea ajunse aîei, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută cincizeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...se simţi cuprins de-o suferinţă atît de năpras-
nică, încît se prăbuşi şi el, fără cunoştinţă, în bra-
ţele prietenului său Abulhasan Ben-Taher, Iar 
Abulhasan rămase cum nu se poate mai încurcat, 
din pricina locului unde se aflau. Şi pe cînd căuta 
zadarnic în întunecime nişte apă cu care să stro-
pească faţa prietenului, văzu deodată deschizîn-
clu-sc una din uşile hrubei şi, intrînd cu sufletul 
la gură, pe roaba de taină a frumoasei Şamscnna-
bar, care grăi cu glas spăimîntat : 

— O, Abulhasan, ridicaţi-vă degrabă, tu şi to-
varăşul tău, şi haideţi să vă scot cît mai iute de-
aici, căci totul este într-o vălmăşeală care nu ves-
teşte nimica bun pentru noi, ba aş crede că asta-i 
ziua cea de pe urmă a noastră. Urmaţi-mă, dar cît 
mai iute, ori sîntom pierduţi cu toţii. 

Ci Abulhasan îi spuse : 
- - O, fecioară îndatoritoare, au nu vezi în ce 

star:1 este prietenul meu ? Apropie-te şi priveşte ! 
Cînd roaba îl văzu pe prinţul Aii prăbuşit pe 

covor, alergă la o masă, unde ştia că se află fel de 
fel de sticluţe, alese una cu apă de flori şi se grăbi 
să răcorească obrajii tînărului ce-şi veni numai-
decît în simţiri. Apoi Abulhasan, apucîndu-1 de 
subţiori, iar tînăra roabă de picioare, îl scoaseră din 
hrubă pe ţărmul Tigrului. Acolo îl puseră cu grijă 
pe o bancă, tînăra bătu din. palme şi numaidecît se 
ivi pe fluviu o luntre cu un singur vîslaş, care trase 
grabnic la ţărm şi veni la ei. Apoi, fără a scoate o 
vorbă, la un, semn al roabei, luă pe prinţul Aii în 
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braţe şi-1 duse în luntrea în care sui, fără de ză-
bavă, şi Abulhasan, pe cînd tînăra roabă îşi cern 
iertare că nu-i poate însoţi mai departe, le ură bună 
pace, cu glas plin de jale, şi porni în îjugă îndărăt 
la serai. 

Cînd luntrea ajunse la celălalt mal, Aii Ben-
Bekar, venindu-şi de-a binelea în fire, mulţumită 
răeoarei nopţii şi a apei, izbuti acum ca, sprijinit de 
prietenul lui, să pună piciorul pe pămînt. Dar fu 
nevoit să se aşeze numaidecît pe o piatră, simţind 

• că-şi pierde răsuflarea. Abulhasan, nemaiştiind 
cum să iasă din încurcătură, grăi : 

— O, prietene, fă-ţi curaj şi ia-ţi inima-n dinţi, 
căci locul acesta nu este fără de primejdii, iar ma-
lurile apei sînt bîntuite de hoţi şi de răufăcători. Un 
pic de curaj numai, şi avem s-ajungem la adăpost, 
nu departe de aici, în casa unui prieten al meu, care 
locuieşte acolo, unde se vede lumina aceea. 

Şi rostind : „In numele lui Allah.",. îşi ajută prie-
tenul să se ridice şi, încetişor, luară calea către 
casa arătată, la poarta căreia ajunseră îndată. Cu 
toate că era la ceas tîrziu, bătură în poartă şi nu-
maidecît veni cineva care le'deschise. Abulhasan 
îşi spuse numele şi pe dată fură primiţi înlăuntru 
cu dragă inimă, el şi prietenul lui. Născoci repede 
o pricină oarecare ce i-ar fi abătut pe-acolo, în acea 
stare şi la acel ceas atît de nepotrivit. în casa aceea, 
găzduiţi cu cea mai aleasă cinstire, îşi petrecură 
restul nopţii, nesupăraţi de întrebări nelalocul lor. 
Amîndoi, totuşi, petrecură o noapte tare grea : 
Abulhasan pentru că nu era deprins să doarmă în 
case străine şi se gîndea la îngrijorarea ce le-o 
pricinuia alor lui, iar prinţul Aii pentru că vedea 
mereu în faţa ochilor chipul frumoasei Şam-
sennahar, palidă de durere şi prăbuşindu-sc în 
braţele roabelor, la picioarele califului. 
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De aceea, cum miji de ziuă, îşi. luară rămas bun 
de la gazdă şi se îndreptară către oraş. Şi nu peste 
mult, măcar că Aii Ben-Bekar păşea tare anevoie, 
ajunseră pe uliţa unde se aflau casele lor. Ci întru-
cît întîia poartă la care ajunseseră era cea a casei 
lui Abulhasan, acesta-şi pofti cu stăruinţă prietenul 
să intre şi să se hodinească mai întîi la el, nevoind 
să-1 lase singur într-o stare atît de grea. Spuse slu-
gilor să pregătească odaia cea mai bună şi să aş-
tearnă saltelele cele mai alese, păstrate cu dichis în 
dulapuri, pentru prilejuri ca acesta. Prin ţul Aii, os-
tenit ca după un drum de zile întregi, nu mai avu 
putere decît să se trîntească pe saltele, unde izbuti, 
în sfîrşit, să închidă ochii pentru eîteva ceasuri. 

Cînd se trezi, se spălă, îşi făcu rugăciunea şi se 
îmbrăcă să iasă. Abulhasan însă nu-1 lăsă să plece, 
spunîndu-i : 

— O, stăpîne al meu, mai bine-i să rămîi încă o 
zi şi noaptea oe vine în casa mea, ca să-ţi ţin to-
vărăşie şi să te fac să mai uiţi necazurile. 

Şi-1 sili să rămîie. Iar cînd se însera, Abulhasan, 
după ce îşi petrecuse ziua întreagă stînd la taifas 
cu prietenul său, trimise să vină cîntăreţele cele 
mai vestite din Bagdad. Ci nimic nu izbuti să-1 
abată pe Aii Ben-Bekar de la gîndurile lui triste ; 
dimpotrivă, cîntăreţele îi stîrniră o amărăciune şi 
o suferinţă şi mai mari. Iar noaptea şi-o trecu în şi 
mâi neagră zbueiumare decît noaptea dinainte. La 
ziuă, starea lui era aşa de rea, încît prietenul său 
Abulhasan socoti că era mai bine să nu-i mai 
oprească la el. Hotărî, dar, să-1 însoţească pînă 
acasă şi după ce-1 ajută să urce pe un catîr, pe care 
robii prin ţului îl aduseră de la grajduri, îl dete în 
seama alor săi, încredinţat că deocamdată nu-i mai 
putea ajuta cu nimic ; îşi luă rămas bun de la prinţ, 
spunîndu-i cuvinte de îmbărbă tare şi făgăduindu-i 
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că are să treacă să afle veşti de la el cît mai eu-
rînti cu putin ţă . După care plecă, se îndreptă către 
piaţă, undc-şi deschise iarăşi prăvălia ce rămăsese 
închisă în tot acest răstimp. 

Nici n-apucă să sfîrşească bine de pus rmduială 
în prăvălie şi să se aşeze în aşteptarea muşteriilor, 
că şi zări venind... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
Jind .şi. sfioasă, lăi'U. 

Ci îîitr-a o sută cincizeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

...zări venind tînăra roabă de credinţă a cadînei 
Şamsennahar, care-i ură bună pace. Abulhasan îi 
întoarse salamalecul, nu fără a băga de seamă cît 
ară ta de tristă şi de îngîndurată ; şi îşi simţi inima 
bătînd mai tare ca de obicei, li grăi atunci : 

— Cît mi-i de preţioasă venirea ta, o, tânără 
plină de suflet ! Ah, binevoieşte şi spune-mi de-
grabă ce face stăpîna ta ! 

Ea îi răspunse : 
— începe tu, rogu-te, prin a-mi da veşti despre 

prinţul Aii, pe care am fost nevoită să-1 las, aşa 
cum ştii că l-am lăsat. 

Abulhasan îi povesti totul despre durerea si 
despre mâhnirea fără de leac a prietenului său. 
Cînd sfîrşi, roaba rămase şi mai necăjită şi, sus-
pinînd amarnic, spuse lui Abulhasan cu glas tul-
burat : 

— Ce nenorocire pe noi ! Află, o, Abulhasan, că 
starea bietei melc stăpîne este şi mai jalnică. Ci 
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să-ţi povestesc întocmai ce s-a petrecut de cînd 
ai ieşit din sală cu prietenul tău, atunci cînd stă-
pîna mea s-a prăbuşit fără de simţire la picioarele 
califului care, adînc rmhn.it, nu mai ştia pe seama 
cărei pricini să pună bolnăvirea aceasta neaştep-
tată. Iată. După ce v-am lăsat pe amîndoi în grija 
luntraşului, m-am întors cit mai grabnic şi plină 
de spaimă lîngă Şamsennahar. Am găsit-o zăcînd 
tot leşinată şi galbenă la chip, cu lacrimile curgîn-
cKi.-i una dirpă alta în păr. Iar emirul credincioşii oi*, 
mîhnit peste măsură , sta. lingă ea şi, cu toate în-
grijirile pe care el însuşi i le dădea, nu izbutea s-o 
aducă în simţiri. Noi toate eram într-o jale cum 
nici n-ai putea să-ţi închipui. Şi la toate întrebările 
pe care ni le punea califul îngrijorat, ca să afle 
pricina "bolii neaşteptate, noi răspundeam cu plîn-
sete şi aruncîndu-ne cu faţa la pămînt dinaintea 
lui. Starea aceasta de spaimă ţinu aşa pînă la miez 
de noapte. Atunci, tot răcorindu-i tîmplele cu apă 
de trandafiri şi de alte flori, şi tot făcîndu-i vînt 
cu evantaiul, avurăm în sfîrşit bucuria de-a o ve-
dea venindu-şi încet-încetişor în simţire. Dar în-
dată începu să verse şuvoaie de lacrimi, spre marea 
mirare a califului, care pînă la urmă începu şi el 
să plîngă. Şi totul era numai o jale şi o uluire. 

Cînd califul, în sfîrşit, văzu că poate vorbi cu 
cadîna lui cea mai dragă, îi spuse : 

-™- Şamsennahar, lumină a ochilor mei, spu-
ne-mi, povesteşte-mi pricina bolii tale, ca să pot 
să-ţi fiu de vreun folos ! Iată, sufăr cumplit că nu 
ştiu ce să fac pentru tine. 

Şamsennahar făcu o sforţare ca să îmbrăţişeze 
picioarele califului, dar acesta nu-i îngădui, ci o 
prinse de mîini şi o întrebă mai departe blînd, pînă 
ce, cu glas pierit, ea îi spuse : 
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- O, emire al dreptcredincioşilor, răul de care 
sufăr este trecător ! Este pricinuit de cele ce am 
mîncat astăzi şi care1, de bună seamă, nu mi-au 
priit ! 

Califul întrebă : 
—- Au ce-ai mîncat, Şamsennahar ? 
Ea răspunse : 
- - Două lămii tari, şase mere cam crude, o că-

nită de iaurt, o bucată mare de kenafa şi, pe dea-
supra atîta de foame mi-era — o oca de fistici 

_săraţi şi de seminţe de dovleac, şi o mulţime de 
năut, gătit cu zahăr, şi cald încă, abia scos din 
cuptor. 

Califul strigă atunci : 
--- O, nesocotită mai eşti ! Cu adevărat că mă 

minunezi ! De bună seamă că astfel de bunătăţi sînt 
cît se poate de gustoase şi de îmbietoare, dar s-ar 
cuveni să fii şi tu mai cu măsură şi să nu te arunci 
fără de cumpăt la tot ce-ţi ispiteşte inima. Pe Al-
lah, nu te mai lăsa să ajungi în asemenea stare ! 

Şi califul, care de obicei este atît de puţin darnic 
ia vorbă şi ia dezmierdări cu celelalte femei, vorbi 
aşa mai departe cadînci scumpe inimii lui, cu grijă 
şi cu duioşie, şi rămase de veghe lîngă ea pînă di-
mineaţa. Văzînd însă că starea ei nu părea a se 
îmbunătăţi, porunci să fie chemaţi toţi doftorii de 
la serai şi din oraş, care, după obiceiul lor, se fe-
riră a ghici pricina adevărată a bolii de care su-
ferea stăpîna mea. învăţaţii aceia îi scriseră o re -
ţetă atîta de încurcată, încît, o, Ben-Taher, orieîtă 
bunăvoinţă aş avea, nu ţi-aş şti spune nici măcar 
un cuvînt din cîte au înşirat ei. Pînă la urmă , cali-
ful, urmat de doftori şi de ceilalţi, plecă, şi putui 
atunci şi eu să mă apropii în tihnă de stăpîna mea. 
î i acoperii mîinile cu sărutări şi-o încredinţai că 
iau asupră-mi grija de a o^ajuta să-1 vadă iară pe 
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prinţul AH Ben-Bekar. Ii adusei să bea un pahar 
de apă rece amestecată cu apă de flori, care-i făcu 
tare bine. După care, uitîndu-şi suferinţele, îmi 
porunci s-o las pe ea deocamdată şi să alerg la tine, 
ca să aflu veşti despre iubitul ei, de a cărui durere 
fără de margini îi povestisem cu de-amănuntul. 

Auzind cele spuse de roabă, Abulhasan îi grăi : 
— O,' fată bună, acuma cînd nu mai am nimic a 

adăuga despre starea prietenului nostru, întoarce-te 
degrabă la stăpîna ta şi du-i din parte-mi urări de 
bună pace. Spune-i cită durere am încercat şi eu, 
aflînd cîte i s-au întîmplat, şi că socot a fi fost o 
prea grea încercare, dar că o îndemn să aibă multă 
stăpânire de sine şi mai ales multă măsură în vorbe, 
ca nu cumva să răzbată vreo şoaptă la urechile ca-
lifului. Mîine vino iarăşi la prăvălia mea şi, dacă 
vrea Allah, veştile ce vom avea a ni le împărtăşi 
or fi poate mai îmbucurătoare. 

Tînăra roabă îi mulţumi pentru aceste vorbe şi 
pentru bunăvoinţa arătată, după care plecă. Abul-
hasan îşi petrecu restul zilei în prăvălie, dar, mai 
de vreme ca de obicei, trase obloanele şi zbură la 
casa prietenului său Ben-Bekar... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută cincizeci şi şaptea noapte 

Ha urmă r 

...zbură la casa prietenului său Ben-Bekar, bătu 
la poartă şi numaidecât veni portarul să-i deschidă. 
Intră şi-si găsi prietenul înconjurat de tot soiul de 
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doftori, de rude şi de prieteni. Unii îi pipăiau bă-
tăile inimii, alţii îi scriau fel de fel de leacuri, fie-
care cu totul altceva ; iar femeile cele bătrîne nu 
se lăsau mai prejos în această privinţă şi aruncau 
către doftori priviri chiorîşe, pînă ce tînărul sim-
ţind u-şi sufletul cuprins de mînie şi ajungînd la • 
capătul puterilor, ca să nu mai vadă şi să nu mai 
audă nimic, îşi înfundă capul sub pătură, astupîn-
du-şi urechile cu mîinile. 

Atunci Abulhaşan se apropie de căpătîiul lui, î! 
strigă pe nume, îî mişcă încetişor şi, zîmbindu-i a 
veste bună, îi spuse : 

— Pacea fie cu tine, ya Aii! 
Aii răspunse : 
—• Şi cu tine fie pacea, ya Abulhaşan, şi toate 

binefacerile şi binecuvîntările lui AUah. Deie Atot-
puternicul să-mi aduci veşti tot atît de luminoase 
ca şi obrazul tău, prietene ! 

Abulhaşan, nevoind să-i vorbească faţă de toată 
lumea aceea, se mulţumi a-i face un semn cu ochiul 
Iui Bcn-Bekar. Şi numai după ce toţi plecară, îl 
îmbrăţişa, îi povesti cele aflate de la roaba de taină 
şi adăugă : 

— Să nu te îndoieşti vreodată, o, frate, că nu-ţi 
voi fi întru totul credincios şi că sufletul meu nu 
este în întregime dăruit ţie şi nu voi avea tihnă 
pînă ce nu-ţi voi readuce liniştea inimii. 

Aii Ben-Bekar fu atît de mişcat de iscusinţa do-
vedită de prietenul său, încît începu să plîngă din 
toată inima şi grăi : 

— Mă rog ţie, desăvîrşeşte-ţi binefacerea, petre-
cîndu-ţi noaptea aceasta alături de mine pentru ca 
să-mi pot alunga gîndurile cele negre, stînd de 
vorbă amîndoi. 
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Şi Abulhasan se învoi fără de cîrtirc şi rămase 
acolo lîngă el, să-i spună versuri şi să-i cîntc imnuri 
de dragoste, cu glas domol. Şi ba-i spunea stihuri 
pe care poetul le adresa iubitului, ba stihuri despre 
iubită. Iată, mai întîi, cîteva dintre o mie altele 
făcute în cinstea iubitei : 

Albă-ntru totu-n {aţă-mi se ivi 
C-un bob de mosc, drept benglii, prins în mijlocul 
Bărbiei ca de camfor, străvezii. 
Aşa, mihnită-adînc, îşi sprijini 
Cu mina pieptul. Ochi ai mei, ca focul, 
Hai, povestiţi voi ce puteţi privi! 

Privim, spun ei, o pînză luminoasă, 
Pe care, blînd, cinci trestii se aşează, 
Şi fiecare poartă drept podoabă 
Cîte-un mărgean rozalb, ca pe o nadă. 

Viteazule, în crunta-ţi spadă grea 
Să nu te-ncrezi. De-aceste blînde pleoape, 
Nu-î spadă-n stare a te mai scăpa. 
Ea n-are lance, dar mîndreţea sa, 
Şi talîa-i, de le priveşti de-aproape, 
în crincenă robie te vor lua. 

l-î trupul ca un ram de aur; sînii-î 
Potire răsturnate-i par, paginii; 
Şi buzele-i sînt două dulci granate, 
De răsuflarea ei înmiresmate. 

Vazindu-şi prietenul tulburat peste măsură de 
aceste stihuri, Abulhasan spuse : 

— O, Aii, am să-ţi cînt acuma cîntecul pe ca-
re-ţi plăcea atît de mult să-1 îngîni stînd lîngă 
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mine, în prăvălia mea din suk. Fie-ţi el ca un bal-
sam pentru sufletul greu rănit ! 

Paliarnice, hai, toarnă vin l 
De aur e suava cupă — 
Hai, umple-mi-o cu-acel rubin 
Ce toată grija o astupă ! 

Alungă-mi ghidul prea amar 
Şi spaima zilei care vine ; 
Ia cupa şi mi-o umple iar, 
Şi-mbată-mă, să uit de mine ! 

Doar tu, din citi în preajmă-mi stau, 
Pricepi ce alţii nu ştiu încă. 
Doar tu ştii ce durere beau 
Şi toată taina mea adîncă. 

Nu zăbovi! Hai, adu-mi-l, 
Balsamul de uitare, iară, 
Cu albi obraji ca de copil, 
Mai dulci ca gura de fecioară ! 

Cînd mai auzi şi acest cîntec, prinţul Aii, şi-aşa 
slăbit, rămase atît de zdrobit de amintirile răsco-
lite în sufletul lui, încît se porni iarăşi pe suspine. 
Abulhasan îşi petrecu astfel întreaga noapte la că-
pătîiul lui, veghindu-1 fără a da geană în geană. 
Spre zori, se hotărî însă a pleca să-şi deschidă pră-
vălia, de care nu se mai îngrijise de o bucală de 
vreme, şi rămase acolo pînă seara. Dar cînd, după 
ce' sfîrşi de-vîndut şi de cumpărat, tocmai îşi strîn-
sese stofele şi se pregătea să plece, văzu venind, 
cu iaşmacul peste obraz, tînăra roabă de taină, 
trimisă .de Şamsennahar. După temenelile de cu-
viinţă, fata spuse : 
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— Stăpîna mea vă trimite, ţie şi lui Ben-Bekar, 
urările ei de pace, şi m-a însărcinat să vin aşa cum 
a fost înţelegerea să aflu veşti despre sănă tatea 
lui. Cum îi mai merge ? Spune-mi î 

El răspunse : 
—- O, preabuno. nu mă mai întreba ! Căci răs-

punsul meu, în adevăr, tare ar fi trist. Starea prie-
tenului nostru nu c deloc strălucită. Nu mai 
doarme, nu mai mănîncă. nu mai bea nimic. Stihu-
rile, cioară, dc-1 mai scot oleacă din lîncezeală. Oh, 
dc-ai vedea ce pălit i-i obrazul ! 

Roaba spuse : 
— Mare necaz pe noi ! Ci iată : stăpîna mea, 

căreia nu-i e întru nimic mai bine, m-a însărcinat 
să dau iubitului ei o scrisoare, pe care-o am aici, 
în plete. Şi mi-a poruncit sâ nu mă întorc fără de 
răspuns. Vrei să mă însoţeşti pînă la prietenul 
nostru ? Căci nu ştiu unde stă. 

Abulhasan răspunse : 
—- Ascult şi mă supun ! 
Şi închizînd în grabă prăvălia, porni la zece paşi 

înaintea roabei, care venea după el. 

Cînd povestea ajunse avei, Şcherezada văzu zorii mi-
jind şi. sfioasă cum era, nu vru să mai spună nimic:. 

Ci într-a o sută cincizeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...porni la zece paşi înaintea roabei, care venea 
după el. Cînd ajunse la casa lui Ben-Bekar, îi spuse 
tinerei, poftind-o să se aşeze pe covorul de la in-
trare : 
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— Aşteaptă-mă aici. Vreau mai întîi să mâ în-
credinţez că nu este nici un străin la el. 

întră apoi la Ben-Bekar şi-i făcu un semn din 
oflii. Ben-Bekar înţelese şi spuse celor din jur : 

— - Nu vă fie cu supărare — mi-e cam rău de la 
siomah ! 

Cei de faţă pricepură şi, după salamaleeuriîe 
obişnuite, plecară lăsîndu-1 singur cu Abulhasan... 
Cum ieşiră oaspeţii, Abulhasan alergă la tînăra pe 
care-o aduse înlăuntru. La vederea ei, ce-i aducea 
aminte de Şamsennahar, Ben-Bekar se simţi înse-
ninat dintr-odată şi-i grăi : 

— O, ce oaspete binevenit ! 
Tînăra se plecă dinaintea lui mulţumindu-i şi-i 

înmînă de îndată scrisoarea stăpînei ei. Ben-Bekar 
o luă, o duse la buze, apoi la frunte şi, cum era prea 
slăbit ca s-o poată citi, o întinse lui Abulhasan. 
Acesta văzu dintr-o privire că acolo, scrise de mîna 
iubitei lui, erau o mulţime de stihuri, în care se 
zugrăveau, cu o duioşie fără seamăn, toate sufe-
rinţele ce i le pricinuia dragostea. Şi socotind că 
citirea lor ar înrăutăţi starea prietenului său, Abul-
hasan se mărgini să-i arate cit mai frumos, dar cît 
mai pe scurt, cuprinsul. Adăugă apoi : 

— Acuma, o, Aii, am să scriu îndată şi răspun-
sul, pe care tu ai numai a-1 semna la sfîrşit. 

Şi scrise numaidecît răspunsul, cu o iscusinţă de~ 
săvîrşită şi întocmai după gustul lui Ben-Bekar, 
care voi ca tîlcul întregii scrisori să fie acesta : 
„Dacă dragostea ar fi lipsită de suferinţă, îndrăgos-
tiţii n-ar mai gusta bucuria de a-şi scrie". în-
demnă apoi pe roabă, înainte de a o lăsa să plece, 
să povestească stăpînei tot ce-a văzut cu privire la 
durerea lui. După care, îi înmînă scrisoarea de răs-
puns, stropind-o cu lacrimi; iar roaba de credinţă. 
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fu şi ea. la rîndu-i. atît de tulburată , încît izbucni 
de-a bineiea în hohote şi plecă, în sfîrşit, urînd 
pace inimii lui. Abulhasan ieşi şi el ca să înso-
ţească tînăi'a roabă pe uliţe şi nu o părăsi decît în 
faţa prăvăliei lui, de unde,, luîndu-şi rămas bun, 
se întoarse acasă. 

Ajungînd acasă, Abulhasan începu să cugete pen-
tru întîia oară la situaţia lui, şi aşezîndu-se pe di-
van, îşi vorbi astfel sic-însuşi : „O, Abulhasan, iată 
că povestea începe să fie tare primejdioasă ! 
Ce s-ar întîmpla dacă treaba ar ajunge să fie cu-
noscută de. către calif? Hotărît, Ben-Bekar mi-e 
tare drag şi sînt orieînd gata să-mi scot şi-un ochi 
şi să i-l dau. Dar tu, Abulhasane, ai o familie, ai o 
mamă , ai surori şi fraţi mai mici. In ce belea îi 
bagi prin nesocotinţa ta ! Căci lucrurile nu pot ţine 
aşa multă vreme. Mîine am "să mă duc la Ben-
Bekar şi-am să încerc a-1 smulge din această dra-
goste cu prea grele urmări. Dacă n-are să mă as-
culte, Allah are să mă înveţe ce-mi rămîhe de 
făcut." 

Cu inima apăsată de asemenea gînduri, a doua z,i. 
pe rnînecate, Abulhasan plecă la prietenul său 
Ben-Bekar. îi ură bună pace şi-1 întrebă : 

— Ya Aii, cum îţi mai este ? 
Aii răspunse : 
— Mai rău ca orieînd ! 
Abulhasan grăi : 
— Zău eă-n viaţa mea n-am auzit de vreo întâm-

plare ca a ta şi nici n-am cunoscut vreun îndră-
gostit aşa de ciudat ca tine. Tu, măcar că ştii de 
Şamsennahar că te iubeşte tot atîta cît o iubeşti şi 
tu pe ea, suferi şi starea ţi se înrăutăţeşte de la 
o zi la alta. Ce s-ar întîmpla, oare, dacă aceea pe 
care-o iubeşti atîta n-ar împărtăşi dragostea ta şi 
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dacă, in loc de a fi sinceră în dragostea ei, ar fi ase-
menea celor mai multe dintre femeile îndrăgostite, 
cărora le place, înainte1 de toate, să mintă şi să se 
prefacă ? Dar, o, Aii, gîndeşte-tc mai cu seamă la 
prăpădul ee s-ar abate asupra capetelor noastre, 
dacă această poveste ar ajunge la urechile califului. 
Şi n-ar fi de nici o mirare să se întîmple aşa. Căci 
nu se poate ca aceste du-te-vino ale roabei de taină 
să nu bată la ochi eunucilor şi celorlalte roabe. 
Şi-atunci, singur Allah ar mai putea şti gro/ăvia 
prăpădului nostru al tuturora. Crede-mă, o, Aii, 
stăruind în dragostea aceasta fără nici o cale de ie-
şire, primejduieşti viaţa ta mai întîi, şi totodată şi 
pe a bunei Şamsennahar. Ca să nu mai pomenise şi 
de mine, care, fără îndoială, cit ai clipi, aş fi şters 
dintre cei vii, laolaltă cu toţi ai mei. 

Dar Ben-Bekar, mul ţumindu-i prietenului pen-
tru sfat, îi mărturisi totodată că voinţa lui nu mai 
atîrnă de el şi că, oricum, şi oricîte necazuri ar pu-
tea să i se întîmple, el n-are să se cruţe devreme 
ce Sanîsennahar nu se teme a-şi primejdui viaţa din 
dragoste pentru el. 

Abulhasan, văzînd, dar, că toate vorbele lui ar fi 
zadarnice, îşi luă rămas bun de la prieten şi porni 
îndărăt către casă, pradă grijilor sale negre. 

Ci printre cei ce veneau cel mai des pe la Abul-
hasan, era şi un t înăr giuvaergiu, tare de treabă , 
numit Amin, a cărui discreţie o putuse preţui ade-
sea. Şi iată că tocmai giuvaergiul Amin veni să-i 
bată la uşă, în ceasul cînd, răzimat pe perne, Abul-
hasan sta cufundat în nedumerire. După temenelile 
obişnuite, Amin se aşeză pe divan lingă el şi, cum 
el era singurul care mai ştia cîte ceva despre dra-
gostea lui Aii, îl întrebă : 
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— O, Abulhasan, ce mai este cu dragostea din-
tre prinţul Aii şi Şamsennahar ? 

Abulhasan răspunse : 
— O, Amin, aibă-ne Allah întru mare mila lui ! 

Mă bat nişte presimţiri ce nu-mi vestesc nimic a 
bine... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind .şi, sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a o sută cincizeci şi noua noapte 

Eu urmă : 

...Mă bat nişte presimţiri ce nu-mi vestesc nimic 
a bine. Cum te ştiu om de temei şi prieten de cre-
dinţă, iată, am să-ţi dezvăluiesc planul la care 
gîndesc a mă hotărî, pentru a ieşi, eu şi ai mei, din 
primejdia în care mă aflu.. 

Tînărul giuvaergiu grăi : 
— Poţi vorbi cu toată încrederea, Abulhasan. Ai 

în mine un frate, gata să facă orice ca să te ajute. 
Abulhasan răspunse : 
— Mă gîndesc, o, Amin, să mă scutur de toate 

cîte mă leagă de Bagdad, să strîng totul de pe la 
datornici, să-mi plătesc datoriile, să vînd cum oi 
şti mărfurile, să adun banii ce-oi putea s-adun, şi 
să plec cit mai departe, la Bassra, de pildă, unde 
am să aştept în tihnă sfîrşîtul întîmplării. Pentru 
că, o, Amin, nu mai pot îndura starea aceasta, iar 
viaţa aici nu-mi mai e cu putinţă, de cînd mă mun-
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ceste spaima că am să fiu pîrît califului ca fiind 
amestecat şi eu în povestea asta de dragoste. Căci, 
de bună seamă, povestea are să ajungă a fi cunos-
cută, pînă la urmă , de către calif. 

Auzind acestea, tînărul giuvaergiu grăi : 
-— în adevăr, o, Abulhasan, hotărîrea ta este o 

hotărîre foarte înţeleaptă, şi planul tău este sin-
gurul pe care-1 poate lua un om cuminte şi chibzuit. 
Allah să te lumineze şi să-ţi arate cea mai bună
cale pentru a ieşi din belea ! Şi dacă ajutorul meu 
te poate hotărî să pleci fără rem uscări, stau gata 
să fac totul în locul tău, ca şi cum ai fi tu aici, şi 
să--l slujesc pe prietenul tău Ben-Bekar cu preţul 
ochilor mei. 

Şi Abulhasan îl întrebă : 
— Dar cum ai să faci, devreme ce nu-1 cunoşti 

pe Aii Ben-Bekar şi nu ai nici o legătură cu seraiul 
ori cu Şamsennahar ? 

Amin răspunse : 
— în ce priveşte palatul, am avut prilejul să 

vînd acolo nişte giuvaericale, chiar prin mijlocirea 
tinerei roabe de taină a cadînei Şamsennahar ; iar 
cit despre Ben-Bekar, nimic nu mi-i mai.lesne de-
eît să-1 cunosc şi să-i capăt încrederea. Fie-ţi, dară , 
inima liniştită şi, de ai gînd să pleci, nu te mai în.-
grija de celelalte, căci Allah, cînd vrea, este che-
larul priceput a deschide orişice poartă. 

Şi cu aceste vorbe, giuvaergiul Amin îşi lua ră-
mas bun de la Abulhasan şi-şi căută de drumul 
lui. 

Cirid povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii :•:•).!-
jind şi, sfioasă, lăcu. 
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Ci într-a o sută şaizecea noapte 

Ka ni mă : '" • 

..giuvaergiul Amin îşi luă rămas bun de la Abul-
hasan. şi-şi căută de drumul lui. După trei zile însă, 
se întoarse ca să afle veşti proaspete şi găsi casa cu 
desăvîrşire goală. întrebîndu-i pe vecini, aceştia îi 
răspunseră : 

— Abulhasan a plecat la Bassra cu negustoriile 
Iui şi n.c-a spus că n-are să lipsească multă vreme, 
şi că, de îndată ce va căpăta banii pe care i-i da-
toresc muşteriii săi de pe-acolo, se va întoarce la 
Bagdad. 

Amin pricepu că Abulhasan, copleşit de temeri, 
cbiljzuise că era mai bine să-şi piardă urmele, de 
s-ar întîmpla ca povestea aceea de dragoste sa 
ajungă la mediile califului. Dar nu ştia ce să facă 
mai întîi. P înă la urmă, se îndreptă către locuinţa 
lui Ben-Bekar. 

Acolo rugă pe unul dintre robii acestuia să-1 ducă 
pînă la stăpînul său. Robul îl îndrumă într-o sală 
unde tfnărul giuvaergiu. îl. găsi pe Ben-Bekar în-
tins pe perne şi cu totul pălit la chip. îi ură bună 
pace, iar Ben-Bekar îi răspunse la fel. Atunci 
Amin grăi : 

— Stăpîno, măcar că ochii mei n-au avut pîah 
în ceasul de-acum bucuria a te cunoaşte, mă rog 
mai întîi de iertare că am pregetat atîta pînă a verii 

. să aflu ştiri despre sănătatea ta. Apoi am a-ţi vesti 
un. lucru ce, de bună seamă, îţi va pricinui oare-
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care mîhnire. Totodată, însă, aduc cu mine şi leacul 
ce va face să uiţi totul. 

Şi Ben-Bekar, tremurînd de gînduri, îl întrebă : 
— Pe Allah, ce necaz, oare, mi se mai poate în-

tîmpla ? 
Tînărul giuvaergiu răspunse : 
— Află, stăpîne, că mie prietenul tău Abulhasan 

îmi spunea totdeauna toate tainele lui, fără a-mi 
ascunde vreodată ceva din cele cîte i se întîmplau. 
Şi iată că, de trei zile, Abulhasan, care avea obi-
ceiul să vină să mă vadă.în fiecare seară, a dis-
părut. Şi cum ştiu, din mărturisirile ce mi le-a fă-
cut, că şi tu îi eşti prieten, vin să te întreb de nu 
cumva ştii unde se află şi care-i pricina pentru 
care a plecat aşa, fără a spune nimic prietenilor 
lui. 

Auzind acestea, Ben-Bekar păli şi mai tare, gata 
aproape să-şi piardă cunoştinţa. întru sfîrşit, iz-
buti să îngîne : 

—• Nici eu n-am ştiut nimic pînă acum. Şi nu 
ştiam nici care .să fie pricina lipsei lui Ben-Taher 
de trei zile încoace. Dar dacă aş trimite un rob 
de-al meu să capete veşti despre el, poate că am 
afla care-i adevărul. 

Şi porunci unui rob : 
—• Du-te degrabă acasă la Abulhasan Ben-Taher 

şi întreabă dacă mai este aici în oraş ori a plecat 
undeva. De ţi se va spune că este plecat, nu uita să 
întrebi unde e clus. 

Robul plecă numaidecît şi, după cîtva timp, se 
întoarse şi spuse stăpînului său : 

— Vecinii lui Abulhasan mi-au povestit că Abul-
hasan a plecat la Bassra. Am mai dat însă acolo şi 
peste o tînără care şi ea voia să afle ştiri despre 
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Abulhasan şi care m-a întrebat : „Fără îndoială ca 
eşti unul dintre oamenii prinţului Ben-Bekar ?" Şi 
răspunzîndu-i că da, ca a adăugat că are să-ţi spună 
ceva şi m-a însoţit pînă aici. Aşteaptă s-o primeşti.. 

Ben-Bekar grăi : 
— Adu-o înlăuntru numaidecît! 
îndată tînăra intră, şi Ben-Bekar o recunoscu pe 

roaba de taină a frumoasei Şamsennahar. Ea se 
apropie şi, după salamalec, îi şopti la ureche cîteva 
cuvinte ce-i luminară şi-i întunecară, rînd pe rînd, 
faţa lui Ben-Bekar. 

Atunci tînărul giuvaergiu socoti că era clipa cea 
mai potrivită să-şi spună cuvîntul şi grăi : 

— O, stăpîne al meu, şi tu, frumoasă fată, aflaţi 
că, nainte de-a pleca, Abulhasan mi-a destăinuit 
totul şi mi-a mărturisit toată spaima pe care-o trăia 
la gîndul că lucrurile ar putea ajunge la urechea 
califului. Eu însă, care n-am nici nevastă, nici co-
pii, nici rude, sînt gata să-1 înlocuiesc din tot su-
fletul pe lîngă voi, căci am fost tare mişcat de cele 
ce mi-a povestit Ben-Taher despre dragostea 
voastră fără de noroc. Dacă binevoiţi în adevăr 
a-mi primi serviciile, vă jur pe sfîntul nostru Pro-
fet — rugăciunea şi pacea fie cu el ! — că am să 
vă slujesc cu tot atîta credinţă ca şi prietenul Ben-
Taher—• ba cu mai multă hotărîre şi statornicie. 
Şi chiar dacă propunerea mea nu vă - va părea 
potrivită, să nu socotiţi cumva că n-aş avea su-
fletul destul de cinstit încît să nu ştiu a păstra o 
taină. T 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a o sută şaizeci şi una noapte 

Ea urmă 3 

...să nu socotiţi cumva că n-aş avea sufletul des-
tul de cinstit încît să nu ştiu păstra o taină. Dacă, 
dimpotrivă, vorbele mele au izbutit să vă încredin-
ţeze, sînt gata de orice spre a vă fi de folos ; ba, 
mai mult, stăpîne : voi face din casa mea locul tău 
de întâlnire cu frumoasa Şamsennahar. 

Auzind cele spuse de către tînărul giuvaergiu, 
prinţul Aii fu cuprins de o asemenea revărsare de 
bucurie, încît simţi dintr-o dată că puterile îi re-
învie sufletul, se ridică în capul oaselor, îl îmbră-
ţişa pe giuvaergiul Amin şi-i spuse,: 

— Âllah mi te-a trimis, o, Amin ! Mă încred cu 
tbtul în tine şi nu-mi mai aştept mîntuirea .dccît 
din mîinile tale. 

Şi iar îi mulţumi îndelung şi-şi luă rămas bun 
de la el, lăcrimînd de bucurie. Giuvaergiul plecă 
apoi împreună cu tmăra roabă, căreia îi arătă casa 
lui, spunîndu-i că, de aci nainte, acolo vor avea loc 
întîlnirile dintre el şi ea, cît şi întîlnirea pe care o 
plănuia dintre prinţul Aii şi Şamsennahar. Iar tâ-
năra, cunoscînd astfel drumul către casa giuvaer-
giului, nu mai vru să zăbovească deloc, ci plecă 
să-i spună stăpînei sale mersul lucrurilor, făgă-, 
duirid totodată lui Amin să se întoarcă a doua zi 
-cu un răspuns. 

în adevăr, a doua zi veni acasă la Amin şi-i 
spuse : 

— O, Amin, stăpîna mea Şamsennahar a fost 
cum nu se,poate mai bucuroasă, aflîncl despre 
bunăvoinţa ta faţă de noi. M-a trimis anume ca să 
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te iau şi să te duc la ea, la serai, viind a-ţi mul-
ţumi ea însăşi, pentru ncaştcptata-ţi mărinimie şi 
pentru grija ce-o porţi unor oameni faţă de care 
nu aveai nici o îndatorire să-i slujeşti. 

La aceste vorbe, tînărul giuvaergiu, în loc să se 
arate grăbit a da ascultare dorinţelor cadînei, dim-
potrivă, fu cuprins de un tremur ce-i zguduia tot 
trupul, păli la faţă şi abia îngăimă către tînăra 
roabă : 

-— O, soră a mea, văd bine că Şamsennahar şî cu 
tine n-aţi cugetat deloc la ceea ce-mi cereţi să fac. 
Voi aţi uitat că nu sînt decît un om de rînd, fără 
trecerea de care se bucură Abulhasan şi fără prie-
teniile pe care şi le-a făcut el printre eunucii de la 
serai, unde putea să umble în voie, spre a duce la: 
îndeplinire orice sarcină i se încredinţa. Eu n-am 
nici încrederea în sine, nici minunata lui iscusinţă 
de om umblat prin lume. Cum să cutez, dară, a 
merge la palat, eu, care tremuram numai cînd îl 
auzeam pe Abulhasan povestind vizitele lui la-Şâm-
sennahar ? Credeţi-mă, n-am curaj să înfrunt ase-
menea primejdie. Poţi să spui însă stăpînei tale că 
locuinţa mea este, fără îndoială, cel mai potrivit 
ioc pentru întîlniri şi că, dacă primeşte a veni^aki, 
vom putea vorbi în voie, fără teamă de nimic. 

Şi, cum tînăra încerca totuşi să-1 îndemne a o 
urma. şi chiar izbutise să-1 hotărască a se ridica, fu 
cuprins deodată de un asemenea tremur, încît se 
clătină pe picioare, iar tînăra roabă fu nevoită să-1 
sprijine şi să-1 ajute a se aşeza iară şi să-i dea să, 
bea un pahar de apă rece, ca să-1 liniştească. 

Văzînd, aşadar, că era ele prisos a mai stărui, tî-
năra îi spuse lui Amin : 

— Ai dreptate ! Este mai bine şi-i mai de folos 
pentru noi toţi s-o hotărăsc pe Şamsennahar să vină 
ea aici. Am'să-mi dau silinţa pentru aceasta şi o 
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voi aduce, fără doar şi poate. Aşteaptă-ne, dar, 
aici. 

Şi, în adevăr, de îndată ce roaba de taină o în-
ştiinţa pe stăpînă-sa că tînărul giuvaergiu nu pu-
tea veni la serai, Samsennahar, fără a mai şovăi o 
clipă, se ridică şi, acoperindu-se cu marele ei văl 
de mătase, porni în urma roabei, uitînd de slăbi-
ciunea ce pînă atunci o ţintuise pe perne. 

Intră în casă mai întîi roaba, ca să se încredinţeze 
că nu-i nici o primejdie ca stăpînă-sa să fie văzută 
de vreun rob ori de vreun străin ; şi-1 întrebă pe 
Amin : 

— Ai avut grijă să trimiţi slugile de acasă ? 
El răspunse : 
— Locuiesc singur aici, numai cu o arăpoaică 

bătrînă, care m-a crescut de cînd m-am născut. 
Roaba grăi : 
— Oricum, să n-o laşi să intre aici ! 
închise toate uşile pe dinlăuntru şi-apoi alergă 

s-o aducă pe stăpînă-sa. 
Samsennahar intră în casă şi, pe unde trecea, 

eălile şi coridoarele se umpleau de mireasma fer-
mecată a veşmintelor ei. Fără a scoate o vorbă şi 
fără, a arunca o privire împrejur, se aşeză pe divan 
şi se rezemă de pernele pe care giuvaergiul se re-
pezi să le aranjeze la spatele ei. Rămase aşa, ne-
mişcată, un lung răstimp, cuprinsă de slăbiciune şi 
abia mai răsuflînd. într-un sfîrşit, după ce se odihni 
de truda acelui drum neobişnuit, putu să-şi dea jos 
iaşmacul şi să-şi dezbrace marele izar. Atunci tî-
nărului giuvaergiu, uluit, i se păru că vede soarele 
însuşi la el în casă. Şi pe cînd el sta sfios la cîţiva 
paşi de ea, Samsennahar îl cercetă o clipă cu pri-
virea şi şopti la urechea roabei sale : 

— E în adevăr acela de care mi-ai vorbit ? 
Tînăra răspunse : 
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— Da, stăpîna ! 
Atunci ea îl întrebă pe tînăr : 
— Cum îţi merge, ya Amin ? 
El răspunse : 
— Slavă lui Allah ! sînt bine sănătos — oero-

tcască-te şi păstreze-te Allah, aşa cum aurul păs-
trează miresmele ! 

Ea îi spuse : 
— Eşti însurat ori nu ? 
El răspunse : 
— Pe Allah, sînt neînsurat, stăpînă ! Şi nu am 

nici tată, nici mamă, nici vreo rudă. Drept care, 
nu am altă grijă decît a-ţi sluji cu credinţă, iar 
pentru cele mai mici dorinţe ale tale îmi pun capul 
şi ochii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind si tăcu sfioasă. 

Ci într-a o sută şaizeci şi doua noapte 

Ka urmă : 

...pentru cele mai mici dorinţe ale tale, îmi pun 
capul şi ochii. Şi să mai ştii că pun cu totul la în-
demîna ta, spre. a te întîlni cu Ben-Bekar, casa 
mea de peste drum, în care nu locuieşte nimeni. Am 
s-o gătesc numaidecît cu toate cele de trebuinţă 
spre a vă primi în chip vrednic şi spre a nu vă lipsi 
nimic. 

Şamsennahar îi mulţumi din toată inima şi-i 
spuse: 

— Ya Amin, ce noroc am avut să dau de un prie-
ten atît de credincios ca tine ! Ah, simt acum şi eu 
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cît este de folositor sprijinul unui prieten de inimă, 
şi, mai cu seamă, cît este de bine să dai peste o 
oază de tihnă, după un deşert de amărăciuni şi de 
suferinţe. Fii încredinţat că Şamsennahar va şti 
cum să-ţi dovedească într-o zi că ea cunoaşte pre-
ţui prieteniei. Ia te uită, o, Amin, la roaba aceasta 
a mea. E tînără, duioasă şi gingaşă ; poţi fi încre-
dinţat că, în curînd, cu toată mîhnirea ce mi-o va 
pricinui despărţirea de ea, am să ţi-o dăruiesc, spre 
a-ţi petrece cu ea nopţi de lumină şi zile de ră-
coare. 

Amin privi la tînăra roabă şi o găsi tare atră-
gătoare, în adevăr, cu ochii desăvîrşit de frumoşi 
şi, în totului tot, cum nu se poate mai minunată. 

-Şamsennahar urmă : 
— Am în ea o încredere fără de margini. Să nu 

pregeţi, dară, nici tu a-i încredinţa tot ce-ţi va 
spune prinţul Aii. Şi s-o iubeşti, căci roaba aceasta 
are în ea însuşiri ce înviorează inima. 

•Şamsennahar mai spuse giuvaergiului şi alte lu-
crări plăcute, şi plecă apoi urmată de tînăra roabă 
care, cu ochii zîmbitori, îşi luă rămas bun de la 
noul ei prieten. 

După ce plecară, giuvaergiul Amin alergă la pră-
vălia sa, luă de acolo toate vasele de preţ, toate cu-
pele măiestrit dăltuite şi toate eeştile de argint, şi 
le duse în casa unde gîndea să-i primească pe cei 
doi îndrăgostiţi. Merse apoi pe la toţi cunoscuţii 
iuî şi împrumută de la unii covoare, de la alţii 
perne de mătase, de pe la alţii fel de fel de far-
furii, de tăvi şi de ibrice. Şi, în felul acesta, izbuti 
să împodobească întreagă casa cu lucruri dintre 
âele mai de preţ! 

Apoi, tocmai cînd isprăvise de pus totul în rîn-
«Juială şi se aşezase o clipă să arunce o ultimă pri-
vire peste toate, o văzu intrînd încetişor pe prietena 
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lui, tînăra de încredere a frumoasei Şamsennahar. 
Ea se apropie legănindu-şi gingaş şoldurile şi~i 
spuse după salamaleeuri : 

— O, Amin, stăpîna mea îţi trimite urări de 
bună pace, dimpreună cu multe mulţumiri, şi-ţi 
mărturiseşte că, datorită ţie, se simte acuma împă-
cată de plecarea lui Abulhasan. Şi mi-a mai po-
runcit a-ţi spune să-1 înştiinţezi pe iubitul ci că în 
seara aceasta califul lipseşte de la palat şi că ea va 
putea să vină aici. Trebuie, dară, să-1 vesteşti nu-
maidecît pe prinţul Aii, şi nu mă îndoiesc că ştirea 
aceasta va izbuti să-1 pună iară pe picioare, re-
dîndu-i puterile şi sănătatea. 

După ce spuse acestea, tînăra scoase din sîn o 
pungă plină cu dinari şi o întinse lui Amin, grăind : 

•— Stăpîna mea te roagă să cumperi tot ce se 
cuvine, fără a lua seama la preţ. 

Amin însă nu voi să primească punga, spunîncî :' 
- - Oare atît de puţin preţuiesc eu în ochii stă-

pînei taie, o, fată dragă, încît îmi dă bani drept 
răsplată? Spune-i că Amin este plătit peste mă-
sură cu aurul vorbelor şi cu privirile ochilor ei ! 

Atunci tînăra, foarte bucuroasă de nelăcomia lui 
Amin, alergă să spună acest lucru stăpînei sale şi 
să-i ducă ştirea eă în casă totul „este pregătit. O 
ajută apoi să se îmbăiezc, să se pieptene, să se deie 
cu parfuinuri şi să se îmbrace cu veşmintele ei 
cele mai frumoase. 

La rîiidu-i, giuvaergiul Amin se grăbi a merge la 
prinţul Aii Ben-Bckar, după ce mai întîi pusese în" 
oluri flori proaspete, pregătise tăvi cu tot soiul 
de bunătăţi, cu prăjituri, eu dulceţuri şi' cu' bău-
turi, şi orînduise cum se cuvine lîngă perete lău-
tele, ghitarele şi alte instrumente de cîntat. Intră, 
dară, la prinţul Aii, pe care „îl găsi oleacă mai în-" 
tremat de nădejdea cu care-i umpluse în ajun 
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inima. Iar bucuria tmărului fu fără de margini 
cînd află că, peste puţină vreme, are să-şi revadă 
iubita, pricină şi a lacrimilor şi a fericirii lui. îşi 
uită pe loc de toate necazurile, obrazul i se lumină 
şi se făcu încă şi mai frumos decît altădată, de o 
gingăşie şi mai ispititoare. 

Ajutat de prietenul său Amin, se îmbrăcă în 
hainele lui cele mai strălucitoare şi, zdravăn de 
parcă nicicînd n-ar fi fost aproape cu un picior în 
groapă, plecă împreună cu giuvaergiul către casa 
acestuia. După ce intrară în casă, Amin îl pofti 
pe prinţ să ia loc, îi aşeză perne moi la spate, îi 
puse, şi la dreapta şi la stînga, cîte-o frumoasă vază 
de cristal plină cu flori. Şi-i dete în mînă un tran-
dafir mai înmiresmat decît o întreagă grădină. Şi 
rămaseră împreună tăinuind voios, în aşteptarea 
eadînei. 

Şi nu trecu multă vreme, că se şi auziră bătăi 
la uşă. Amin alergă să deschidă şi se întoarse nu-
maidecît urmat de două femei, dintre care una ei*a 
în întregime învăluită într-un izar des de mătase 
neagră... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii, mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută şaizeci şi treia noapte 

Ka urmă : 

Era la,vreme de asfinţit, cînd răsunau din mina-
rete chemările la rugăciune. Şi pe cînd afară, lim-
pede, glasul cucernic al muezinului se revărsa în 
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cele patru zări, Şamsennahar îşi ridică vălul di-
naintea ochilor lui Aii Ben-Bekar. 

Iar cei doi îndrăgostiţi, cînd se văzură se prăbu-
şiră fără de simţire şi rămaseră aşa vreme de un 
ceas, pînă să-şi poată veni iar în fire. Cînd, în sfîr-
şit, deschiseră ochii, se priviră tăcuţi, neizbutind 
încă să-şi mărturisească dorul. Iar cînd fură înde-
ajuns de stăpîni pe ei ca să poată vorbi, îşi spuseră
vorbe atît de dulci, încît în colţul unde şedeau, tî-
năra roabă şi Amin nu-şi mai putură stăpîni 
plînsul. 

Dar giuvaergiul Amin îşi aduse numaidecât 
aminte că era vremea să-şi servească oaspeţii şi, 
ajutat de tînăra roabă, se grăbi să le aducă mai 
hitîi fel de fel de miresme plăcute, care să le des-
chidă pofta să guste din bucatele, din fructele şi 
din băuturile alese ce se aflau acolo din belşug. 
După care, Amin le turnă în palme apă dintr-un 
ibric şi le aduse ştergare cu ciucuri de mătase. 
Şi-abia atunci, învioraţi cu totul şi liniştiţi sufle-
teşte, putură gusta cu adevărat bucuria întîlnirii 
lor. Iar Şamsennahar, fără a mai zăbovi, spuse ti-
nerea roabe : 

— Dă-mi lăuta de colo, ca s-o fac să spună gea-
mătul dorului ce mă sugrumă. 

Roaba îi aduse lăuta, pe care Şamsennahar o luă, 
o puse pe genunchi şi, după ce îi acordă repede 
strunele, începu mai întîi un cîntec fără cuvinte. 
Sub degetele ei, lăuta suspina şi rîdea, iar sufletu-i 
se revărsa în sunetele dulci şi pătimaşe. Atunci în-
cepu vraja lor. Şi-atunci de-abia, cu ochii pierduţi 
în ochii iubitului ei, Şamsennahar cîntă : 

Ah, trup al meu, de-ndrăgostită, 
Tot aşteptîndu-l în zadar 
Pe cel ce-mi este-acum. ispită, 
Te-ai struvezit ca un cleştar. 
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E-aici l Pe faţa -mea, arsura 
Atîtor lacrimi ce-am vărsat 
E răcoroasă-acum, ca bura, 
Sub ochii celui aşteptat. 

O, noapte darnică şi dragă, 
La pieptul lui îmi dăruieşti, 
Ceea ce viaţa mea întreagă 
Am tot visat, fără nădejdi. 

O, noapte-a mea, demult rîvnită, 
Sub braţul drept al lui mă strîng, 
Iar eu, la rîndu-mi, fericită, 
îl ţin la piept, cu braţul sting. 

Şi gura-mi soarbe în tăcere 
Sărutul dulce-al gurii lui, 
Ca pe un fagure de miere 
Ce-abia aşteaptă să-l descuî. 

După ce ascultară, cîntecul acesta, tustrei râ-
maseră atît de fermecaţi, încît strigară din adîncul 
piepturilor lor : „Ya leii! Ya salam ! Ah, ah, ce 
cuvinte, ce desfătare !" 

Apoi, giuvaergiul Amin, socotind că nu mai era 
nici o nevoie de el şi, mulţumit întru totul că~i ve-
dea pe cei doi îndrăgostiţi strîngîndu-se fericiţi în 
braţe, plecă pe nesimţite. Ajunse acasă cu sufletul 
acum liniştit, se întinse pe pat şi, cu gîndul la fe-
ricirea prietenilor lui, dormi dus, pînă dimineaţa. 

Treziridu-se, văzu lîngă patul lui pe bătrîna-i 
arăpoaică, cu chipul strîmbat de spaimă, bătîndu-se 
cu palmele peste obraji şi văicărindu-se. Dînd să 
deschidă gura s-d întrebe ce s-a întîmplat, ară-
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poaica speriată arătă cu mina către un vecin ce 
sta în pragul uşii. 

La îndemnul lui Amin, vecinul se apropie şi, 
după salamalec, îi spuse : 

— O, vecine, am venit ca să te îmbărbătez în 
marea nenorocire ce s-a abătut noaptea asta peste 
casa ta ! 

Giuvaergiul strigă : 
— Pe Allah, despre ce nenorocire vorbeşti ? 
Omul răspunse : 
— De vreme ce nu ştii încă, află că, azi-noapte, 

doar ce te-ai întors acasă, nişte hoţi, care nu sînt 
la întîia lor ispravă şi care pesemne că te văzuseră 
în ajun ducînd în cealaltă locuinţă a ta atîtca lu-
cruri de preţ, au aşteptat să ieşi de-acolo, ca să 
năvălească înlăuntru, cu credinţa că n-au să întâl-
nească pe nimeni. Au dat însă peste oaspeţii pe 
care i-ai găzduit acolo, şi tâlharii, de bună seamă, 
trebuie să-i fi omorît şi să-i fi ascuns cine ştie pe 
unde, căci nu s-a putut afla de ei nici o urmă. Cît 
despre casa ta, hoţii au prădat-o de n-au mai lăsat 
nici măcar o rogojină ori o pernă ; aşa că acuma-i 
curăţată şi goală cum n-a mai fost ea niciodată. 

La această ştire, tânărul giuvaergiu strigă ridi-
cînd braţele cu deznădejde : 

— Ya Allah ! ce nenorocire ! Bunurile mele, ca 
şi cele împrumutate de la prieteni, sînt pierdute 
pentru totdeauna ; dar aceasta nu-i nimic faţă de 
pierderea oaspeţilor mei ! 

Şi alergă ca un nebun, desculţ şi în cămaşă, pînă
•la cealaltă locuinţă a lui, urmat de vecinul care-1 
căina pentru nenorocirea cumplită. Cînd văzu cu 
ochii lui că, în adevăr, toate odăile răsunau a gol, 
se prăbuşi plîngînd în hohote şi întrebînd printre 
suspine : 
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— Oh, acuma ce-i de făcut, vecine ? 
Vecinul răspunse... 

Cî-nd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind ţi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută şaizeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

Vecinul răspunse : 
- O, Amin, eu socotesc că hotârirea cea mai 

bună este să primeşti nenorocirea eu sufletul răb-
dător şi s-aştepţi prinderea hoţilor, care, mai cu-
rînd ori mai tir/iu, au să fie prinşi. Căci paznicii 
valiului sînt pe urmele lor, nu numai pentru ho-
ţia de-acum, ci şi pentru multe alte răutăţi săvîr-
sile în vremea din urmă. 

Şi bietul giuvaergiu strigă : 
— O, Abulhasan Ben-Taher, om înţelept ! Ce 

gind bun ai avut să te adăposteşti liniştit ia 
Bassra ! Dar ceea ce-i scris trebuia să se întîmpie! 

Şi Amin se întoarse trist la locuinţa lui, trecînd 
prin mulţimea de oameni care aflaseră întreaga 
păţanie şi care-i plîngeau de milă văzîndu-1 aşa. 

Cînd ajunse acasă, iată însă că giuvaergiul zări 
la intrare un om pe care hu-1 cunoştea şi care-! 
aştepta. Omul îi ură bună pace, iar Amin îi în-
toarse urarea. După care omul grăi : 

— Am a-ţi spune o taină, între patru ochi. 
Amin îl pofti în casă, dar străinul zise : 
— Este mai bine să fim cu totul singuri. Hai 

mai degrabă la cealaltă casă a ta. 

110 



Amin 11 Întrebă cu mirare : 
— Eu nu te cunosc, pe cînd tu văd că.mă cu-

noşti "şi-mi ştii şi toate locuinţele. 
Necunoscutul zîmbi şi grăi : 
— O să te lămuresc numaicîecît şi, dacă Aîlah 

va vroi, poate că am să-ti uşurez întrudtva su-
fletul. 

Atunci Amin. ieşi cu necunoscutul şi se duseră 
la cealaltă casă. Acolo însă străinul îi arătă lui 
Amin uşa spartă de hoţi şi, drept urmare, îi spuse 
că nici acolo n-ar fi la adăpost de urechile unora 
şi altora. Apoi îi zise : 

— Vino după mine şi am să te duc într-un loc 
ferit, ştiut numai de mine. 

Omul porni înainte, iar Amin pe urma lui, din 
ulicioară în ulicioară, dintr-un suk în alt suk, 
de la o poartă la alta, pînă la căderea nopţii. Şi 
cum, în felul acesta, ajunseră la ţărmul Tigrului, 
omul îi spuse lui Amin : 

.— Eu socotesc că vom fi mult mai la adăpost 
pe celălalt mal. 

Şi îndată, ieşind ca de neunde, se apropie de ei 
un luntraş şi, mai nainte ca Amin să apuce a gîndi 
să nu primească, se şi afla cu necunoscutul în lun-
trea care, din eîteva bătăi zdravene de vîslă, îi şi 
duse pe ţărmul celălalt. Acolo omul îl ajută pe 
Amin să coboare pe mal şi, luîndu-1 de braţ, îl 
călăuzi prin nişte uliţe strimte şi întortocheate. Iar 
Amin, plin de nelinişte, gîndea în sine-şi : „în viaţa 
mea n-am pus piciorul pe aici ! Ce întîmplare mi-e 
dat să păţesc !" 

Dar omul ajunse, în sfîrşit, la o poartă joasă de 
fier, scoase de la brîu o cheie mare şi ruginită, o 
vîrî în încuietoare şi cu un scîrţîit cumplit des-
chise poarta. Străinul intră şi-i îndemnă şi pe 
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Amin să intre. Pe urmă, închise poarta la loc. Se 
strecură apoi într-un coridor, prin care trcbuira 
să meargă bîjbîind cu mîinile şi cu picioarele. La 
capătul coridorului, se treziră deodată într-o sală 
luminată de-o făclie, aşezată chiar în mijlocul să-
lii. Iar în jurul făcliei, Amin văzu aşezaţi pe jos 
şi nemişcaţi zece oameni îmbrăcaţi la fel şi atît 
de asemănători unul cu altul încît i se păru a nu 
avea dinainte-i clecît un singur chip răsfrînt în 
zece oglinzi. 

La această privelişte, Amin, istovit de cît um-
blase în acea zi, fu cuprins de o mare slăbiciune şi 
se prăbuşi la pămînt. Atunci, omul care-1 adusese 
acolo îl stropi cu oleacă de apă, înviorîndu-1. Apoi, 
cum masa era pusă, cei zece inşi gemeni se aşe-
zară să mănînce, după ce toţi odată şi cu acelaşi 
glas îl poftiră şi pe Amin să se înfrupte din bu-
catele lor. Iar Amin, văzînd că cei zece mîncau 
din toate 'mâncărurile, îşi zise : '„Dacă ar fi otravă 
în ele, n-ar mînca din. toate !" Şi, cu toată spaima 
lui, se apropie şi mîncă, se hrăni pînă la saţ, flă-
mînd cum era încă dis-de-dimineaţă. 

Cînd masa se isprăvi, acelaşi glas, înzecit, îl în-
trebă : 

— Ne cunoşti ? 
Amin răspunse : . ' 
— Nu, pe Allah ! . 
Cei zece adăugară : . . . 
— Noi sin tem hoţii care, în noaptea trecută, 

ţi-am jefuit casa şi ţi-am răpit oaspeţii : pe tînă-
rul şi pe tînăra care cînta. Dar, din nenorocire, 
mai era acolo şi slujnica aceea, care a izbutit să 
scape, fugind peste terasă. 

Atunci Amin. strigă : 
— Fie numele lui Allah cu voi cu toţi, stăpînii 

mei ! Fic-vă milă şi arătaţi-mi unde se află cei doi 
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oaspeţi ai mei. Ajutaţi-mă, oameni mărininioşi, 
să-mi potolesc sufletul chinuit, aşa cum mi-aţi 
potolit foamea. Şi ajute-vă Allah să vă bucuraţi în 
tihnă de tot ce mi-aţi luat ! Nu vă cer dccît să mi-i 
arătaţi pe prietenii mei. 

Hoţii întinseră braţul, toţi deodată, către o uşă 
zăvorită şi grăiră : 

— De-acuma fii fără teamă pentru soarta lor ! 
Aici, la noi, sînt mai la adăpost decît chiar şi în 
casa valiului. Şi la fel şi tu ! Află că te-am adus 
aici anume ca să aflăm de la tine adevărul despre 
aceşti doi tineri, a căror înfăţişare frumoasă şi 
aleasă ne-a minunat într-atîta, de nici n-am cute-
zat măcar a-i întreba nimic, de îndată ce-am băgat 
de seamă cu cine aveam a face. 

Giuvaergiul Amin se simţi atunci mult mai uşu-
rat şi, nemaigîndindu-se decît cum să-i cîştige pe 
hoţi de partea sa, grăi : 

—r O, stăpîni ai mei, văd acuma limpede că, 
dacă omenia .şi buna-cuviinţă ar pieri de pe pământ, 
ele ar putea fi găsite, iarăşi, nepătate, în casa 
voastră. Şi tot aşa de bine văd că, atunci cînd ai a 
face cu oameni atît de mărinimoşi ca voi, cea mai 
potrivită cale spre a le cîştiga încrederea este să,nu. 
le ascunzi nimic. Ascultaţi, dară, povestea mea şi 
a prietenilor mei, căci este aşa de nemaipomenită, 
că întrece tot ce se poate închipui ! 

Şi giuvaergiul Amin le povesti hoţilor întreaga 
istorie a lui Aii Ben-Bekar şi a frumoasei Şamsen-
nahar, precum şi legăturile lui cu ei, cu de-ariiă-
nimtui, de la început pînă la sfîrşit. 

După ce hoţii ascultară ciudata poveste, răma-
seră, ce-i drept, uluiţi cu totul şi strigară : 
. — în adevăr, mare-i cinstea pentru casa noastră 

a adăposti pe prinţul AU Ben-Bekar şi pe frumoasa 
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Şamsennahar. Ci, giuvaergiule, nu cumva îţi rîzî 
de noi ? Sînt ei, cu adevărat ? 

Amin strigă la rîndu-i : 
— Pe Allah, stă pinii mei ! Ei sînt, ei sînt ! 
Atunci hoţii, toţi ca un singur om, se ridicară, 

deschiseră uşa aceea, se închinară pînă la pămînt 
şi scoaseră de acolo pe prinţul Aii şi pe Şamsenna-
har, cerîndu-le de mii de ori iertare şi spunindu-le: 

— Ne rugăm măriilor voastre a ierta necuviinţa 
purtării noastre, că de unde puteam noi cugeta a 
răpi din casa unui giuvaergiu oameni de aşa ele 
ales cin. 

Se întoarseră apoi către Amin şi-i grăiră : 
— In ce te priveşte, îţi vom da îndărăt toate lu-

crurile de preţ pe care ţi le-am luat, şi ne pare 
rău că nu-ţi mai putem înapoia şi mobilele pe care 
le-am răzleţit, vînzîndu-le pe unde am putut! 

Mai tîrziu, Amin povestea astfel cele ce se mai 
întîmplară cu ei : 

— Şi numaidecît îmi şi înapoiară lucrurile cele 
de preţ, înfăşurate într-o legătură mare ; iar eu, 
•uitînd de toate celelalte, le-am mulţumit din suflet 
pentru fapta lor mărinimoasă. Atunci ei au grăit 
către noi trei : 

- Mu vrem să vă mai ţinem aici, afară numai 
dacă nu socotiţi voi să ne faceţi cinstea fără de 
seamăn de a mai rămîne în mijlocul nostru. 

Şi pe dată, începură a ne sluji, cerîndu-ne nu-
mai să le făgăduim că nu-i vom da în vileag şi că 
vom uita clipele neplăcute, prin care trecusem. 

Ne călăuziră pe urmă la ţărmul fluviului. Iar 
noi, cu sufletul încă la gură din pricina spaimei şi 
părîndu-ni-se că totul era numai un vis, nici nu ne 
gîndeam a pomeni despre zbuciumul din sufletele 
noastre. Apoi, cu multe semne de cinstire, cei zece 
ne ajutară să coborîm în luntrea lor şi începură 
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eu toţii să vislească aşa de năprasnic, că într-o cli-
pită şi ajunserăm la celălalt ţărm. Ci cum puserăm 
piciorul pe pămînt,.care nu fu groaza noastră cînd 
ne văzurăm deodată înconjuraţi din toate părţile şi 
prinşi cît ai clipi de către străjile valiului. Hoţii 
însă, întrucît rămăseseră în luntre, avură t imp să 
se pună în afară de orice primejdie, cu cîteva bătăi 
de vîslă. 

Atunci căpetenia străjilor se apropie de noi şi ne 
întrebă cu glas cumplit : 

- Cine sînteţi voi şi de unde veniţi ? 
Noi însă, cuprinşi de spaimă, ramaserăm înmăr-

muriţi, lucru ce spori şi mai mult neîncrederea că-
peteniei de caraulă, care răcni : 

- Răspundeţi limpede la ce vă-ntreb, că de 
unde nu, vă leg numaidecât de mîini şi de picioare 
şi vă duc pe sus cu oamenii mei. Spuneţi, dară : 
unde locuiţi, pe ce uliţă, în ce mahala ? 

Atu.nc.ea eu, voind să salvez cu orice preţ situa-
ţia, .socotii că trebuia să vorbesc şi răspunsei : 

•— Stupine, sîntem nişte lăutari, iar femeia 
aceasta este cîntăreaţă de meserie. Am fost astă-
seară la un zaiafet în casa celor ce ne-au adus pînă 
aici. Numele lor nu vi le-am şti spune, căci în me-
seria noastră nu întrebăm niciodată de nume, ci 
ni-i destul a fi bine plătiţi ! 

Dar căpetenia caraulei mă privi mînios şi-mi 
spuse : 

— Nu aveţi deloc înfăţişarea unor lăutari ; îmi 
păreţi chiar prea tulburaţi şi prea spăimîntaţi, pen-
tru nişte oameni ce se întorc de la zaiafet ! Iar to-
varăşa voastră, cu giuvaericalele ei atît de fru-
moase, n-are nicidecum înfăţişare de almee ! Hai, 
străjeri, ia înşfăcaţi-i pe oamenii ăştia şi duceţî-i 
numaidecît la închisoare ! 

8* 
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La aceste vorbe, Şamsennahar se hotărî să in-
tervină ea însăşi şi, înaintînd către mai-marele 
caraulei, îl trase la o parte şi-i şopti la ureche câ-
teva vorbe co-1 uluiră atît de tare că se dete cîţiva 
paşi îndărăt şi se ploconi pînă la pămînt, îngăimînd 
o mulţime de vorbe de cinstire. Şi numaidecît po-
runci oamenilor lui să aducă două luntri şi o ajută 
pe Şamsennahar să se suie într-una, pe cînd mie 
îmi spuse să mă sui în cealaltă, împreună cu prin-
ţul Ben-Bekar. După care porunci luntraşilor să ne; 
ducă unde le vom cere. Şi-ntr-o clipă, luntrile apu-
cară pe căi osebite : Şamsennahar către seraiul ei, 
iar noi doi către mahalaua noastră. 

In ceea ce ne priveşte mai întîi pe noi, abia ajun-
serăm acasă la prinţ, că-1 şi văzui pe acesta, la ca-
pătul puterilor şi topit de-atîtea spaime necurmate, 
prăbuşindu-se deodată în braţele slugilor şi ale fe-
meilor lui de casă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
3lud şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută şaizeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...acasă la prinţ, îl şi văzui pe acesta, la capătul 
puterilor şi topit de-atîtea spaime necurmate, pră-
buşindu-se deodată în braţele slujitorilor şi -alo 
femeilor lui de casă. Iar clin cele ce-mi dase a în-
ţelege pe drum, la întoarcere, îşi pierduse, după 
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toate cîte se petrecuseră, orice nădejde că se va 
mai întîlni vreodată cu iubita lui Şamsennahar. 

Şi-atunci, în vreme ce femeile şi slugile se stră-
duiau să-1 facă pe prinţ să se trezească din leşin, 
rudele lui, închipuindu-şi că eu aş fi pricina atîtor 
nenorociri pe care ei nu le înţelegeau, vrură a 
mă sili să le spun totul. Ci eu mă ferii a le des-
tăinui ceva şi zisei : 

— Oameni buni, ceea ce s-a întîmplat cu prin-
ţul este un lucru atît de nemaipomenit, că numai 
el ar şti să vă povestească. 

Norocul meu fu că tocmai atunci prinţul îşi 
veni în fire, iar rudele lui nu mai cutezară a stă-
rui să mă descoase. Eu, temîndu-mă de alte între-
bări şi liniştit întrucîtva de starea lui Ben-Bekar, 
îmi luai lucrurile şi plecai de sîrg către casa mea. 

Cînd ajunsei acolo, o găsii pe arăpoaica mea 
ţipînd cu deznădejde sfîşietoare şi bătîndu-se cu 
mîinile peste obraji, înconjurată de toţi vecinii, 
veniţi s-o căineze pentru pierderea mea, pe care-o 
socoteau neîndoielnică. Aşa că, dînd cu ochii de 
mine, arăpoaica se aruncă la picioarele mele şi vru 
să mă mai supună şi ea la o nouă cercetare. Ci 
eu îi curmai scurt pretenţiile, spunîndu-i că, pînă 
una alta, am chef să dorm. Mă prăbuşii istovit 
pe-o saltea şi dormii buştean, cu nasu-n perne, 
pînă dimineaţa. 

Atunci arăpoaica veni iar să mă întrebe ; iar 
eu îi răspunsei : 

— Dă-mi degrabă o ceaşcă să beau ! 
Îmi aduse o ceaşcă pe care-o sorbii dintr-o în-

ghiţitură ; şi cînd arăpoaica se porni iar cu între-
bările ei, îi spusei : 

— S-a întîmplat ce s-a întîmplat! 
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Ea plecă, iar eu mă cufundai iarăşi în somn şi 
nu mă mai trezii decît după două zile şi două 
nopţi. 

Atunci izbutii să mă ridic în eapu oaselor şi 
să-mi spun : „Trebuie să mă duc la hamam să fac 
o baie". Şi plecai numaidecît într-acolo, măcar că 
mă îngrijora gîndul la starea lui Ben-Bekar şi a 
frumoasei Şamsennahar, despre care nimenea 
nu-mi adusese nici o ştire. Mă dusei dar la hamam, 
mă îmbăiai, plecai pe urmă către prăvălia mea. Şi, 
pe cînd scoteam cheia din buzunar ca să deschid 
uşa, o mînă mică de dindărătul meu mă atinse pe 
umăr şi un glas îmi spuse : 

—• Ya Amin ! 
Mă întorsei şi o văzui pe prietena mea, tînăra 

roabă, a cadînei Şamsennahar. 
Dar pe mine, în loc de bucurie, la vederea ei, mă 

cuprinse deodată o spaimă cumplită să nu fiu 
cumva zărit de vecinii mei stînd de vorbă cu ea. 

Aşa că băgai pe dată cheia la loc în buzunar şi, 
fără a mă mai uita îndărăt, mă repezii drept în-
cotro vedeam cu ochii. Şi cu toate strigătele fetei 
ce alerga după mine rugînclu-mă să mă opresc, 
gonii mai departe, urmat de aproape de tînăra 
roabă, pină ce ajunsei la uşa unei moschei mai lă-
turalnice. Năvălii înlăuntru, lăsîndu-mi din fugă la 
intrare papucii, şi mă repezii către colţul cel mai 
întunecos, unde îngenuncheai pe dată ca pentru 
rugăciune. Şi-atunci, mai mult ca oricînd, cugetai 
cit de înţelept fusese prietenul meu Abulhasan 
Ben-Taher, care ştiuse să se ferească de toate 
aceste belele, aciuinclu-se in tihnă la Bassra. Şi-mi 
ziceam în mine : „Eh, de-ar da Allah să scap cu 
faţa curată din nacafaua de-acum, fac jurămînt că 
nu mă mai bag în viaţa mea în tărăşenii de-aiestea 
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şi pînă-oi muri nu-mi mai iau asemenea sarcini 
pe cap". 

Dar nici n-ajunsesem bine în acel colţ întunecos, 
că se şi aşeză lîngă mine tînăra roabă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sl'ioasă, tăcu. 

Ci înlr-a o sută şaizeci şi şasea noapte 

Ea urmă s 

...se şi aşeză lîngă mine tînăra roabă cu care, de 
astă dată, mă notării a vorbi în tihnă, devreme ce 
nu ne vedea nimenea. 

Ea începu prin a mă întreba : 
— Cum te simţi ? 
îi răspunsei : 
— Bine sănătos ! Dar moartea îmi pare maî 

bună decît spaimele astea fără de sfîrşit pe care le 
trăim cu toţii ! 

Ea oftă : 
— Of, da ce-ai mai avea de spus, dacă ai şti în 

ce stare se află sărmana stăpînă-mea ? Of, Ya 
rabbi ! Simt că mă sfîrşesc, numai amintindu-mî 
cum arăta atunci cînd s-a întors la serai. Eu izbu-
tisem să ajung acolo înaintea ei, fugind din casa 
ta, de pe o terasă pe alta. Ya Amin ! De-ai fi vă-
zu t-o ! Cine-ar mai fi zis că obrazul acela pălit ca 
al unui întors din mormînt este obrazul de lumină 
al frumoasei Şamsennahar ? Eu, cînd am văzut-o, 
am început să plîng în hohote şi m-am aruncat la 
picioarele ei să le sărut. Ci ea, uitînd zbuciumul, 
s-a gîndit mai întîi la barcagiul care-o adusese, 
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şi-mi porunci să-i duc numaidecît o mie de dinari 
de aur pentru osteneala lui. După care, părăsită de 
puteri, s-a prăbuşit în braţele noastre. Am luat-o 
şi am aşezat-o degrabă în patul ei, iar eu am în-
ceput să-i răcoresc faţa eu apă de flori, i-am şters 
ochii, i-am spălat picioarele şi mîinile, şi-am îm-
brăcat-o cu alte haine. Şi tare m-am bucurat cînd 
am văzut-o că-şi vine în simţiri şi că începe să ră-
sufle, îndată i-am adus să bea şerbet de tranda-
firi şi a» miroasă miresme de iasomie. La urmă
i-am spus : „O, stăpîriă, Allah fie cu tine ! cruţă-tc, 
cruţă-te ! Ce-are să se aleagă de noi dacă ţine tot 
aşa ?" Dar ea îmi răspunse : „O, roabă de credinţă, 
eu nu mai am nimic care să mă lege de pămînt. 
Pînă a muri însă, vreau să aflu ce-i cu iubitul meu. 
Du-te, dar, şi caută-1 pe giuvaergiul Amin, cta-I 
punga asta cu aur şi roagă-1 a o primi ca despăgu-
bire pentru toate necazurile pe care le-a îndurat 
din pricina noastră." 

•Şi tînăra roabă îmi întinse o pungă plină, ce tre-
buie să fi cuprins mai mult de cinci mii de dinari 
aur. După care adăugă : 

— Şamsennahar mi-a mai spus să-ţi cer, ca o 
rugăminte a ei, cea de pe urmă, să ne dai vreo 
veste, fie bună, fie rea, despre prinţul Aii Bcn-
Bekar. 

Eu atunci nu mai avusei inimă să mă împotri-
vesc acestui lucru,'pe care mi-1 cerea ca pe o fa-
voare şi, cu toată hotărîrea mea nestrămutată de- a 
nu mă mai băga într-o poveste atît de primejdi-
oasă, îi spusei să vină pe seară la mine acasă, unde 
am să-i aduc fără de zăbavă ştiri cu de-amănuntul. 

Ieşii din moscheie, după ce o rugai pe tînără să 
treacă mai întîi pe la locuinţa mea şi să lase punga 
ce mi-o dăruise Şamsennahar, şi mă îndreptai că tiv 
casa lui Ben-Bekar. Acolo-i găsii pe toţi, şi slujitori 
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şi slujnice, aşteptîndu-mă de trei zile în şir şi ne-
maiştiind ce să facă spre a-1 potoli pe prinţul Aii, 
care mă chema necontenit, tot suspinînd cu amar. 
Pe ei îl găsii cu ochii aproape stinşi şi cu un chip 
mai degrabă de mort decît de om viu. Atunci eu 
mă apropiai de el, cu ochii în lacrimi, şi-1 struisei 
la piept... 

Cinci povestea ajunse aici, Şcherczada vă/u zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută şaizeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

...îl strînsei la piept şi-i grăii vorbe pline de dra-
goste, anume ca să-1 mai mîngîi, dar nu izbutii să-1 
alin nicicum, căci îmi spuse : 

—• O, Amin, simt că sufletul meu e gata de ducă 
şi vreau, pînă a muri, să-ţi las o dovadă de recunoş-
tinţă de la mine, pentru prietenia ce mi-ai purtat. 

Şi dete poruncă robilor : 
— Aduceţi-mi cutare şi cutare lucru ! 
Robii aduseră şi puseră numaidecît dinaintea 

mea o sumedenie de coşuri pline cu tot felul de 
lucruri scumpe, vase de aur şi de argint, şi giuva-
eruri de mare preţ. Şi prinţul îmi spuse : 

— Primeşte-le, în locul celor ce ţi-au fost fu-. 
rate ! 

Şi porunci pe dată robilor să mi le ducă acasă. 
După care grăi : 

— O, Amin, află că-n lumea asta orice lucru are 
un rost. Vai de cine-şi pierde rostul iubirii lui ! 
Aceluia nu-i mai rămîne decît moartea. De n-aş 
cinsti atîta legea Profetului nostru — cu el fie 
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pacea şi slava ! — demult mi-aş fi grăbit ceasul 
morţii pe care-1 simt aproape. Of, de-ai şti, Amin, 
ce suferinţe înăbuşite se ascund sub coastele mele ! 
Nu cred să mai fie om pe lume care să fi îndurat 
durerile de care mi-e inima plină. 

Eu, atunci, ca să-i mai abat gîndurile, îi spusei 
că trebuie să plec spre a duce veşti despre el tine-
rei roabe ce mă aşteaptă acasă şi pe care Şamsen-
nahar o trimisese anume în acest scop. îl lăsai, dar, 
ca să mă întîlnesc cu fata şi să-i povestesc despre 
deznădejdea prinţului, eare-şi presimţea sfîrşitul 
şi care avea să plece de pe pămînt cu singura pă-
rere de rău că e despărţit de iubita lui. 

La puţină vreme după ce ajunsei acasă, o văzui, 
în adevăr, pe tînara roabă intrînd la mine, dar era 
într-o stare de zbucium şi de tulburare cum nu se 
poate închipui, şi cu lacrimile curgîndu-i şiroaie 
din ochi. Iar eu, tot mai speriat, o întrebai : 

— Pe Allah, poate fi ceva încă şi mai rău decît. 
cele ce s-au întîmplat pînă acum ? 

Ea îmi răspunse tremurînd : 
— Lucrul de care ne temeam atît s-a abătut 

asupra noastră. Sîntem pierduţi cu toţii, fără de 
nici o scăpare. Califul a aflat totul. Stai să-ţi po-
vestesc. Din pricina unei vorbe scăpate de-o roabă 
de-a noastră, căpetenia eunucilor a intrat la bă-
nuieli şi s-a apucat să le cerceteze una cîte una pe 
toate .slujnicele bunei Şamsennahar. Şi măcar ca 
toate au tăgăduit, el a oblicit cum stă treaba, din 
nepotriveala spuselor lor. Aşa că a adus totul la 
cunoştinţa califului, care pe dată a pus să vie la el 
Şamsennahar, poruncind totodată, altminterea ca 
de obicei, s-o însoţească douăzeci de eunuci de la 
palat. Atunci nc-a cuprins pe toate o spaimă fără 
de nădejdi. Eu am izbutit să mă strecor pe furiş şi 
să alerg să-ţi vestesc năprasna ce ne pîndeşte. 
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Du-te, "dar, şi dă de ştire şi prinţului Aii, ca să ros-
tuiască ce va socoti de cuviinţă întru scăparea lui. 

După ce-mi spuse vorbele acestea, tînăra roabă 
porni în fugă îndărăt Ia palat. 

Mie, într-o clipă, lumea întreagă mi se înnegura 
în faţa ochilor şi strigai : „Nu este alt mijloc de iz-
băvire şi altă putere decît întru Allah cel preaînalt 
şi atotputernic !" Ce alta aş mai fi putut spune 
dinaintea ursitei ? Mă liotărîi, dară, să mă întorc 
la Aii Ben-Bekar, cu toate că nu mă despărţisem 
decît de puţină vreme de el — şi fără a-i da răgaz 
să mă întrebe ceva, îi strigai : 

— O, Aii, trebuie să mă urmezi numaidecît, alt-
mintrelea te paşte ocara şi moartea ! Califul a aflat 
totul şi are să trimită fără de zăbavă după tine. Să 
plecăm degrabă, să fugim dincolo de hotarele ţării! 

Şi pe loc, în numele prinţului, poruncii robilor să 
încarce pe trei cămile lucruri cît mai de preţ şi me-
rinde de drum, şi-1 ajutai pe prinţ să urce pe altă 
cămilă, eu însumi încălecînd dinclărătul lui. Apoi, 
fără a mai pierde vremea, prinţul îşi luă rămas bun 
de la maică-sa şi pornirăm de sîrg pe drum către 
pustie... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind şi nu-şi îngădui să mai scoală o vorbă. 

Ci într-a o sută şaizeci şi opta noapte 

Ea urmă i 

...pornirăm de sîrg pe drumul pustiei. 
Dar ceea ce-i scris trebuie să se întîmple, iar 

sorţii, sub orice zodie ar fi, trebuie să se împli-
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nească ! Şi-aşa, nenorocirile noastre aveau să ur-
meze, şi, fugind de o năpastă, aveam să dăm de 
alta, încă şi mai năprasnică. 

Şi-aşa, pe la scăpătat, cum mergeam prin pustie 
şi ne apropiam de-o oază ce-şi arăta minaretul din-
tre palmieri, deodată răsări la stînga noastră o 
ceată de tîlhari care ne împresurară numaidecît. 
Ştiind prea bine că altă cale de-a scăpa cu zile nu 
era decît să nu încercăm nici o împotrivire, îi lă-
sarum să ne ia armele şi să ne prade în voie. Aşa că 
tîlharii ne luară toate vitele şi tot ce era încărcat 
pe ele, şi ne despuiară pînă şi de hainele ce le 
aveam pe noi, nemailăsîndu-ne decît cămaşa. După 
care pieriră, fără să le mai pese de soarta noastră. 

Sărmanul meu prieten rămase ca o zdreanţă în 
mîinile mele, într-atîta îl topiseră şirurile de nă-
paste necurmate. L-am dus, tîrîş-grăpiş, pînă la 
moscheia ce-o zărisem în oază şi intrarăm acolo ca 
să ne petrecem noaptea. Prinţul Aii se prăbuşi la 
pămînt şi-mi spuse : 

— Aici, în sfîrşit, am să mor, căci Şamscnna-
har, la ceasul acesta, nu mai poate fi în viaţă. 

Estimp, în moscheie,un om îşi făcea rugăciunea. 
Cînd sfîrşi, se întoarse, ne privi îndelung, se apro-
pie de noi şi ne grăi blajin : 

— O, tinerilor, pesemne că sînteţi străini şi-aţi 
venit să vă petreceţi noaptea aici. 

Şi îi răspunsei : 
— O, şeice, sîntem, în adevăr, străini. Şi nişte 

tîlhari din pustie ne-au despuiat de toate, nemai-
lăsîndu-ne alt bun decît cămaşa de pe noi. 

Auzind acestea, bătrînul se arătă tare înduioşat 
de soarta noastră şi ne spuse : 

— O, sărmani flăcăi, aşteptaţi-mă oleacă aici, 
căci mă-ntorc. 
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vŞi ne părăsi, ca să se întoarcă urmat de un băiat 
ce ducea o boccea, din care bătrînul scoase nişte 
haine şi ne rugă să ne îmbrăcăm. Apoi ne spuse : 

— Veniţi acasă la mine, unde aveţi să vă sim-
ţiţi mai bine decît aici în moschee, căci trebuie să 
vă fio foame şi sete. 

Şi ne îndemnă să mergem la el acasă, unde prin-
ţul Aii nu mai ajunse decît pentru a se prăbuşi fără 
de suflare pe covor. Şi-atunci, departe, adus de 
vîntul serii ce adia peste oază, se auzi glasul cine 
ştie cărei sărmane femei cîntînd jalnic : 

Plîngeam sfârşitul tinereţii mele. 
Ci mi-am curmat suspinul, ca să plîng 
Durerea -doar, a despărţirii grele 
De cel ce-aş vrea mereu la piept să-l strîng. 

Ah, sufletului meu, de-i pare-amară 
Clipita morţii, nu-i că părăsesc 
O viaţă de dureri, ci că plec iară 
De lingă ochii celui ce-l iubesc. 

De-aş fi ştiut că despărţirea vine 
Şi că pe veci voi bate-un drum pribeag. 
Aş fi luat drept hrană-atunci cu mine 
Doar frumuseţea ochilor lui dragi. 

Aii Ben-Bekar, auzind cîntecul, îşi ridică ane-
voie capul şi ascultă pierdut. Iar cînd glasul se 
stinse, îl văzurăm cum deodată cade îndărăt, sco-
ţînd un suspin adine : îşi dăduse sufletul, 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada, văzînd zorii mi-
jind, tăcu, sfioasă. 
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Ci într-a o sută şaizeci şi noua noapte 

Ka u rmă : 

...cînd glasul se stinse, îl văzurăm cum deodată 
cade îndărăt, scoţând un suspin adînc : îşi dăduse 
sufletul. 

Bătrînul şi cu mine izbucnirăm în hohote de 
plîns şi şezurăm aşa întreaga noapte. Şi-i povestii 
printre lacrimi bătrînului toate întâmplările noas-
tre amare. La ziuă, îl rugai să binevoiască a ţine la 
el trupul celui săvîrşit, pînă ce voi vesti rudele sale 
ca să vină să-1 ia. îmi luai rămas bun de la omul 
acela de treabă şi mă îndreptai degrabă către Bag-
dad, prilejuinclu-mă de trecerea unei caravane ce 
tocmai pornea într-acolo. Ajuns la Bagdad, fără 
a-mi mai schimba hainele, mă dusei de-a dreptul 
acasă la Ben-Bekar, mă înfăţişai mamei lui şi, cu 
glas sfîrşit, îi urai bună pace. 

Cînd mă văzu că vin singur, fără fiul ei, şi cînd 
băgă de seamă amărăciunea de pe chipul meu, 
mama lui Ben=Bekar începu a tremura de o pre-
simţire rea. îi grăii : 

— O, preacinstită maică a lui Aii, Allah porun-
ceşte, iar omul nu are alta decît a se supune ! Şi 
cînd unui suflet i s-a scris sorocul, sufletul acela, 
fără de zăbovire, trebuie să se înfăţişeze dinaintea 
stăpînului lui ! 

La vorbele mele, maica lui Aii scoase un ţipăt 
amarnic de durere şi mă întrebă, prăbuşindu-se cu 
faţa la pămînt : 

— O, nenorocire ! Mi s-a prăpădit copilul ? 
Atunci eu lăsai ochii în jos şi nu putui să mai 

rostesc o vorbă. Şi-o văzui pe biata mamă, înăbu-
şită de plîns, leşinînd de-a binclea. Şi mă pornii 

12G 



să plîng cu toate lacrimile din inima mea, pe cîni 
femeile umpleau casa cu bocetele lor cumplite. 

Cînd, în sfîrşit, mama lui Aii putu să mă asculte, 
îi povestii amănuntele morţii şi-i spusei: 

— Răsplătească-te Allah pentru multele tale 
virtuţi, o, mamă a lui Aii, şi miluiască-te cu bine-
facerile şi cu îndurarea lui ! 

Ea mă întrebă : 
— Au nu ţi-a lăsat cumva o vorbă pentru mine, 

ca mamă ? 
Eu răspunsei : 
— Ba, de bună seamă ! Mi-a cerut să-ţi spun că 

singura-i dorinţă e să-i aduci aici la Bagdad trupul. 
Ea începu atunci să plîngă iar, îşi sfîşie hainele 

şi-mi spuse că avea să plece de îndată către oaza 
aceea şi are să aducă trupul fiului ei, cu o cara-
vană. 

Iar eu. la rîndu-mi, îi lăsai să se gătească de că-
lătorie şi mă dusei la mine acasă, gîndind : „O, Aii 
Ben-Bekar, nefericitule îndrăgostit, ce păcat de 
tinereţea ta, secerată în plină floare !" 

Aşa ajunsei acasă la mine şi, tocmai cînd băgăm 
mîna în buzunar ca să scot cheia de la uşă, simţii 
că mă bate uşurel cineva pe umăr. Mă întorsei şi o 
văzui pe tînăra roabă a frumoasei Şamsennahar, 
îmbrăcată în haine cernite şi cu obrazul mohorît. 
Vrusei să fug, dar ea mă opri şi mă sili să intru 
împreună cu ea în casă. Şi cu toate cîte se întâm-
plaseră, începui şi eu, măcar că nu-mi spusese încă 
nici o vorbă, să plîng laolaltă cu ea. • O întrebai 
apoi : 

— Ai aflat vestea cea tristă ? 
Ea îmi răspunse : 
— Care veste, ya Amin ? 
Ii spusei : 
— Moartea lui Aii. Ben-Bekar, 
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Şi, văzînd că începe să plîngă şi mai amarnic, 
înţelesei că nu ştia încă nimic şi-i povestii totul, 
suspinînd într-un a de jale, laolaltă cu ea. 

După ce eu îi spusei totul, îmi zise la rîndu-i 
şi ea : 

-•- Nici tu, ya Amin, văd că nu ai aflat nimic 
despre nenorocirea mea. 

Eu strigai atunci : 
- Nu cumva Şamsennahar a fost ucisă din po-

runca emirului califilor ? 
Ea îmi răspunse : 

Şamsennahar a murit, clar nu aşa cum ţi-ai 
putea închipui tu. Oh, stăpîna.mea ! 

Şi.se opri, ca să plîngă iar ; în sfîrşit, îmi spuse : 
— Ascultă, dar, Amin ! Cînd Şamsennahar, în-

soţită de cei douăzeci de eunuci, a ajuns dinaintea 
califului, califul,, cu un semn, i-a izgonit pe toţi, 

'•'s-a apropiat de Şamsennahar, a aşezat-o lingă el şi 
•i-a grăit cu glas muiat de duioşie : „O, Şamsen-
nahar, ştiu că ai mulţi duşmani în seraiul meu, 

. şi-aceşti duşmani au încercat să te ponegrească 
naintea mea, răstălmăcind faptele tale şi arătîndu-
mi-le într-o înfăţişare nevrednică de mine şi de 
tine. Să ştii, însă, că îmi eşti mai dragă ca orişicînd 
şi că, anume ca să arăt aceasta întregului serai, 
am' poruncit să se sporească cele necesare întreţi-
nerii casei tale, precum şi numărul roabelor şi 
cheltuielile tale. Te rog, dar, să nu mai păstrezi 
înfăţişarea aceasta mîhnită care mă mîhncşte şi pe 
mine. Şi, spre a te ajuta să te înveseleşti, am să po-
runcesc pe dată să fie aduse aici cîntăreţele din 
seraiul meu şi tăvi încărcate cu fructe şi cu bău-
turi." Şi- numaidecît intrai'ă cîntăreţele. Şi veniră 
şi robii încărcaţi cu tăvi grele de bunătăţi. Şi cînd 
fu gata totul, califul, stînd lîngă Şamsennahar, ce 
se simţea tot mai. slabă, cu toată bunăvoinţa ce i 
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se arăta, porunci cîntăreţelor să înceapă. Atunci, 
una dintre ele, în zvonul lăutelor ce răsunau sub 
degetele tovarăşelor sale, începu acest cîntec : 

Oh, lacrimilor ! Voi daţi în vileag 
Amara taină-a sufletului meu 
Şi nu-mi lăsaţi al jalei vălmăşag 
Să-l port ascuns aclînc hi piept, mereu. 

Ah, l-am pierdut pe cel care-l iubea, 
Inima cu-atîta... 

Deodată, mai nainte dc-a se sfîrşi strofa începută, 
Samsennahar scoase un suspin slab şi se prăvăli pe 
spate. Califul, tulburat peste măsură, se aplecă 
îndată către ea, crezînd-o leşinată ; dar o ridică 
moartă. Atunci, el zvîrli cît colo cupa pe care-o 
ţinea-n mînă şi răsturnă toate tăvile. Şi, cum noi 
ţipam cît ne ţinea gura, ne alungă pe toate de-acolo, 
după ce ne porunci să sfărîmăm lăutele şi ghita-
rele aduse pentru ziafet. Şi nu mai lăsă pe nimeni 
în sală, afară de mine. O luă pe Samsennahar pe 
genunchi şi plînse asupra ei noaptea întreagă, po-
x-uncindu-mi să nu îngădui nimănuia să intre în 
sală. A doua zi de dimineaţă, califul dete trupul în 
seama bocitoarelor şi a scăldătoarelor, şi porunci .să 
se facă pentru cadîna dragă inimii lui o înmormm-
larc ea pentru o soţie legiuită, ba chiar şi mai fru-
moasă. După care s-a dus şi s-a închis în iatacurile 
lui. Şi dc-atunci nimeni nu 1-a mai văzut în sala 
de judecăţi şi în jilţul domnesc... 

Eu, atunci, după ce mai jelii o vreme, laolaltă cu 
tînăra roabă, moartea celor doi îndrăgostiţi, notă-
rii împreună cu ea să îngropăm pe Aii Ben-Bekar 
alături de Samsennahar. Şi aşteptarăm să i se 
aducă trupul, pe care mama lui se dusese să-l ia 
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din oază, îi făcurăm o înmormîntare frumoasă şi 
izbutirăm să-1 îngropăm alături de mormîntul fru-
moasei Şamsennahar. 

Şi de-atunci, nici eu, nici tînăra roabă, care 
acuma-i soţia mea, n-am încetat să ne ducem me-
reu la cele două morminte şi să-i plîngem pe cei 
doi îndrăgostiţi ai căror prieteni am fost. 

— Aceasta-i, o, preafericitule rege, trista poveste a 
frumoasei Şamsennahar, cadîna scumpă inimii califului 
Harun Al-Raşid. 

Atunci, micuţa Doniazada nu mai. putu să se stăpî-
nească şi izbucni în hohote de plîns, înfundîndu-şi capu-n 
covor. Iar regele Şahriar spuse : 

— O,. Şeherezada, povestea aceasta m-a umplut de 
tristeţe. 

Şeherezada zise : 
— Aşa-i, măria ta ! Ti-am povestit-o, însă, măcar că 

nu-i la fel cu celelalte, anume pentru versurile frumoase 
pe care le cuprinde, şi mai cu seamă pentru a te face 
mai dornic de toată veselia pe care nu va întîrzia să 
ţi-o stîrnească povestea pe care mă pregătese-să ţi-o is-
torisesc, dacă vei binevoi să-mi îngăduieşti ! 

Şi regele Şahriar strigă : ~ 
— O, da, Şeherezada! Fă să-mi treacă mîhnirea şi 

spune-mi degrabă cum se cheamă povestea ce mi-o fă-
găduieşti ! 

Şeherezada spuse : 
— Este minunatul basm al domniţei Budur, cea mai 

frumoasă lună dintre lunele toate. 
Micuţa Doniazada strigă, ridicînd capul : 
<— O, Şeherezada, soră scumpă, ce dulce ai fi dacă ai 

începe să ni-1 povesteşti chiar acuma ! 
Dar Şeherezada spuse : 
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— Cu dragă inimă şi ca pe o cinstire datorată acestui 
rege binecrescut şi dăruit cu purtări atît de alese. Dar 
numai în noaptea ce vine ! 

Şi, văzînd că mijesc zorii, Şeherezada, sfioasă cum 
era, tăcu. 

Ci într-a o sută şaptezecea noapte 

Micuţa Doniazada, nemaiputînd de nerăbdare, se ri-
dică de pe covorul unde sta ghemuită şi grăi Şehere-
zadei : 

— O, surioară, te rog, spune-ne numaidecît povestea 
făgăduită, al cărei nume m-a şi înfiorat de plăcere. 

Şeherezada surise către sora ei şi-i zise : 
— Fără îndoială ! Dar, ca să încep, aştept învoirea re-

gelui. 
Atunci regele Şahriar, care în acea noapte se zori să 

mîntuie treaba lui obişnuită cu Şeherezada, aşa de dor-
nic fiind să asculte povestea îndată, spuse : 

— O, Şeherezada, fără îndoială că poţi începe minu-
nata poveste prin care mi^ai făgăduit multă desfătare. 

Şi Şeherezada povesti. 



POVESTEA DOMNIŢEI BUDUR 

Mi s-a povestit, o, prcafericitulc rege, că a fost 
odată, în vremile cele de demult, în binecuvîntata 
ţară Khaledan, un rege numit Sahraman, domn 
peste oştiri puternice şi peste bogăţii nenumărate. 
Dar regele acesta, măcar că era norocit întru toate 
şi avea şaptezeci de cadîne, fără a le mai socoti şi 
pe cele patru soţii legiuite, suferea în inima lui, 
fiind sterp şi fără de copii ; ajunsese demult la o 
vîrstă înaintată, măduva începuse a i se muia şi 
AUah tot nu-1 dăruia cu un fecior care să-i poată 
urma în scaunul de domnie. 

Or, într-o zi, regele Sahraman se hotărî a des-
tăinui marelui său vizir suferinţele-i tainice şi, 
chemîndu-1, îi spuse 5 

— O, vizire, nu mai ştiu, zău, pe ce să dau vina 
sterpiciunii acesteia de care atîta sufăr înlăuntrul 
sufletului meu. 

Marele vizir cugetă vreme de un ceas ; după care 
ridică fruntea şi grăi regelui : 

— O, măria ta, în adevăr, aceasta-i o treabă tare 
anevoioasă şi n-o poate descurca decît numai AUah' 
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cel atotputernic. Iar eu, după ce m-am gîndit bine, 
nu găsesc decit un singur chip de îndreptare a ne-
cazului. 

Şi regele îl întrebă : 
— Care-i ? 
Vizirul răspunse : 
— Iată ! în noaptea aceasta, nainte de-a intra în 

harem, ia seama să-ţi împlineşti cu grijă toate da-
toriile orânduite de regulile credinţei noastre : spa-
lă-te cu evlavie şi roagă-te cu inimă supusă stăpâ-
nului zămislirii, zicînd : „O, Zămislitorule, o, 
Părinte al izvoarelor vieţii şi al vieţuitoarelor, po-
goară binecuvîntarea ta asupra seminţei mele !" 
Şi-n acest chip, unirea ta cu soţia ce-o vei alege va 
deveni rodnică prin binecuvîntarea lui. 

La aceste vorbe ale vizirului său, regele Şalira-
man grăi : 

— O, vizir al vorbelor înţelepte, tu îmi arăţi un 
leac minunat ! 

Şi tare-i mulţumi marelui vizir pentru sîat şi-1 
dărui cu o haină de sărbătoare. Pe urmă, eînd se 
lăsă noaptea, după ce-şi împlini cu de-amănuntul 
toate îndatoririle cerute de sfintele datini şi se rugă 
Zămislitorului, intră în iatacul femeilor. Alese apoi 
pe cea mai tînără dintre soţiile sale, cea care avea 
şoldurile cele mai voinice, o fecioară de soi ales, si 
se iubi cu ea în acea noapte. Şi o şi lăsă însărci-
nată, pe clipă, pe dată. Şi, după nouă luni, zi cu zi 
socotite, ea născu un băieţel în binecuvîntările 
tuturora, în mijlocul bucuriei şi-n sunete de clari-
nete, de fluiere şi de ţimbale. 

Iar băiatul care se născuse era atît de frumos şi 
aşa de asemuitor cu luna, încît tatăl său, fericit, îl 
numi Kamaralzaman. 

Şi chiar că băiatul era cea mai frumoasă dintre 
făpturi. Aceasta s-a văzut mai cu seamă atunci 
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cînd a ajuns flăcău şi cînd frumuseţea şi-a scutu-
rat peste cei cincisprezece ani ai lui toate florile 
care farmecă ochii muritorilor. Cu vîrsta, în ade-
văr, dcsăvîrsirile s-au împlinit întru totul, ochii-i 
erau mai plini de vrajă decît cei ai îngerilor Harut 
şi Marut, privirile-i mai ademenitoare decît cele 
ale lui Tagut, obrajii mai fermecători decît bujorii. 
Iar mijlocul lui era mai mlădios ca tulpina de bam-
bus şi mai subţire ca firul de mătase. Iar spatele 
lui era aşa de legănător şi de fermecător, încît pr i-
vighetorile, văzîndu-1, începeau să cînte. 

Aşa că nu e de mirare că mijlocul lui, atît de 
delicat, s-a plîns de atîtea ori de greutatea care-1 
urma şi că, aşa de des, obosit de sarcina lui, se-n-
crunta spre această povară. 

Şi-aşa, Kamaralzaman era fraged ca petala de 
trandafir în zori de zi şi suav ca adierea serii. Pe 
drept cuvînt, poeţii vremii lui s-au străduit să pună 
în cadenţe frumuseţea ce-i tulbura şi l-au cîntat în 
mii de versuri ca acestea : 

Cînd oamenii îl văd; „Ah, ah !" oftează; 
. Cînd fruntea i-o privesc, ei pot citi: 

„El însăşi frumuseţe însemnează, 
Şi e cel mai frumos, din cîţi pot fi!" 
Buzele-i, cînd zîmbesc, sînt cornăline; 
Miere-i saliva-i; dinţii-i perle sînt; 
Ca scorpionii-n suflet miişcă-adînc. 
Luna e însăşi unghia-i sidefie; 
Ci boiul lui întreg, şi dosul lui, 
Şi mijlocelu-i care se mlădie — 
O, grai pe lume să le spună nu-i! 

Şi regele Şahraman atît de mult îşi iubea fecio-
rul, încît nu putea sta o clipă despărţit de el. Şi 
cum se temea să nu-1 vadă irosindu-şi în depra-
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vări alesele însuşiri şi frumuseţea, rîvnea să-1 în-
soare mai nainte de-a se săvîrşi din viaţă, şi să se 
bucure astfel de cei care-i vor duce spiţa mai de-
parte. 

Într-o zi, pe cînd asemenea' gînduri îl frământau 
mai mult ca de obicei, îşi deschise sufletul către 
marele său vizir, care-i răspunse : 

— Gîndul măriei tale-i minunat! căci însură-
toarea îndulceşte toanele. 

Atunci regele Şahraman grăi căpeteniei eunuci-
lor : 

— Du-te degrabă şi-i spune fiului meu Kama-
ralzaman să vină să vorbească cu mine. 

Şi de îndată ce eunucul îi spuse porunca dată, 
Kamaralzaman se înfăţişă tatălui său şi, după ce-i 
ură cuviincios bună pace, se opri dinaintea lui, cu 
ochii cuminte plecaţi, aşa cum se cade din partea 
unui fiu ascultător faţă de părinte. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută şaptezeci ş]i una noapte 

Ea urmă : 

...cu ochii cuminte plecaţi, aşa cum se cade din 
partea unui fiu ascultător faţă de părinte. 

Atunci regele Şahraman îi spuse : 
— O, Kamaralzaman, copilul meu, mult mi-ar 

plăcea să te însor nainte de-a mă săvîrşi din viaţă, 
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ca să mă bucur de tine şi ca să-mi umflu băierile 
pieptului la binecuvîntata-ţi nuntă. 

La aceste vorbe ale tatălui său, Kamaralzaman. 
se schimbă cu totul la faţă şi, cu glas topit, răs-
punse : 

— Să ştii, tată, că nu simt cu adevărat nicî o 
înclinare pentru căsătorie, iar sufletul meu nu cu-
noaşte nici un fel de chemare către femei. Căci, 
pe lîngă sila ce din fire o nutresc faţă de ele, ara 
citit în cărţile înţelepţilor atîtea dovezi despre rău-
tăţile şi despre vicleşugurile lor, de-am ajuns 
acuma să-mi doresc mai degrabă moartea decît 
apropierea de ele. Şi, de altminterea, tată, iată ce 
spun în privinţa lor poeţii noştri cei mai preţuiţi : 

Vai de cel cărui Soarta-i dă o soaţă J 
Pe veci pierdut e, chiar de şi-ar clădi 
Cetate, să se apere, măreaţă, 
Legată-n jier, cu munţii.temelii. 
Ca trestia-i oricare fortăreaţă 
Naintea muiereştii viclenii. 

'Ah, vai de el ! Vicleana îl supune 
Cu ochii-î alungiţi cu negrul khol, 
Cu pletele-mpletite, o minune 
De coade lungi, pe lîngă gîtul gol / 
Şi-i dă să bea potop de-amar, vîscos, 
Pînă ce-i face viaţa de prisos. 

Altul a spus i • , ' 

Chiar şi tînura fecioară, 
Căreia abia-i dau nurii, 
Tot un hoit e, bunăoară, 
De la care fug vulturii. 
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Sub a nopţii neagră haină 
Crezi că e a ta pe veci, 
Pentrucă-ţi şopteşte-n taină 
Lucruri ce mai nu-nţelegi. 

Amăgire-i! Mîîne altul 
Se va bucura la fel, 
Ga şijine-acum, de caldul 
Trup şi tot ce-ascunde el. 

Ea-i, prieten drag, un rateş, 
Larg deschis, la orice ceas, 
Găzduind pe-oricine-abate-şî 
Pasul, la un scurt popas. 

Intră-n el, de vrei. Dar pleacă, 
De cu zori, a doua zi! 
Nici nu te gîndi să-ţi placă. 
Nici în urmă-ţi nu privi! 

Fă loc altora, cuminte, 
Care vor pleca şi ei, 
Dacă au un dram de minte 
Şi sînt volnici la femei. 

Aşa că, tată, măcar ca fapta mea are să te îndure-
reze mult, n-am să şovăi a-mi pune capăt zilelor 
dacă vrei să mă însori cu de-a sila. 

Cînd regele Şahraman auzi aceste vorbe ale fiu-
lui său, rămase uluit şi mîhnit peste măsură, iar 
lumina se prefăcu în negură dinainjea ochilor lui. 
Dar, cum-ţinea tare mult la fecioru-său şi nu dorea 
să-i pricinuiască amărăciune, se mărgini a-i spune ;. 

— O, Kamaralzaman, nu vreau să mai stăruiesc 
nicicum asupra acestui lucru ce nu ţi-i deloc pe 
plac. Dar, cum eşti încă tînăr, ai vreme să cugeti şl 



să te gîndeşti la bucuria ce-aş avea-o să te văd 
însurat şi tată de copii. 

Şi-n acea zi nu mai pomeni nimic despre 
aceasta, ci-1 alintă şi-i dărui multe daruri fru-
moase. Şi aşa se purtă cu el un an întreg. 

După un an însă îl chemă, ca şi întîia dată, şi-i 
grăi : 

— Oare îţi mai aduci aminte^ Kamaralzamân, 
de sfatul meu şi-ai cugetat la ce ţi-am cerut si la 
bucuria pe care mi-ai dărui-o însurîndu-te ? 

Kamaralzamân se închină pînă la pămînt dina-
intea tătîne-său, regele, şi-i spuse : 

— O, tată, cum aş putea să uit sfaturile tale şi 
să ies de sub ascultarea ta, cînd însuşi Allah îmi 
porunceşte ascultare şi supunere ? Cit despre în-
surătoare, mereu am cugetat la ea şi, mai mult ca 
oricînd, cărţile celor de demult şi ale celor de azi 
mă învaţă să mă feresc de femei, cu orice preţ, căci 
sînt nişte viclene, nişte proaste şi nişte scîrbavnice. 
Allah păzească-mă de ele, fie şi prin moarte, de-o 
trebui ! 

La aceste vorbe, regele Şahraman înţelese că, şi 
de data aceasta, ar fi lucru cu primejdie să stă-
ruiască mai mult şi să-1 silească la ascultare pe fiul 
lui drag. Durerea-i, însă, fu atît de mare, încît se 
ridică amărît şi porunci să vină la el marele său 
vizir, căruia îi grăi, între patru ochi : 

—• O, vizire al meu, nebuni mai sînt părinţii care 
doresc să aibă copii ! Nu culeg decît necaz şi dez-
amăgire ! Kamaralzamân, iată, este încă şi mai 
hotărît decît anul trecut să fugă de femei şi de 
însurătoare. Ce năpastă pe capul meu, vizirule ! 
Şi cum s-o înlătur ? 

Atunci vizirul îşi plecă fruntea şi cugetă înde-
lung ; după care, ridicînd capul, spuse regelui : 
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. •— O, rege al veacului, iată leacul • potrivit : mai 
ai răbdare vreme de un an ; şi-atunci, în loc să-i 
mai vorbeşti în taină, adună pe toţi emirii, pe toţi. 
vizirii şi pe toţi mai-marii de la curte, precum şi 
pe toţi musaipii seraiului şi, în faţa tuturora, spu-
ne-i hotărîrea ta de a-1 însura fără zăbavă. Şi-a-
tunci dinaintea acelui ales divan, n-are să mai cu-
teze a nu te asculta, şi are să-ţi răspundă că ascultă 
şi că se supune ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută şaptezeci şi doua noapte 

• Ea urmă : 

...şi are să-ţi răspundă că ascultă şi că se supune ! 
La acest sfat al marelui vizir, regele fu într-atît 

de mulţumit, încît grăi : 
— Pe Allah, acesta-i un lucru ce se poate în-

făptui ! 
Şi îşi arătă bucuria dăruind vizirului una dintre 

cele mai frumoase mantii de sărbătoare. Aşteptă
apoi să treacă vremea hotărîtă, şi-atunci porunci 
să se strîngă divanul plănuit şi să vină fecioru-său, 
Kamaralzaman. Şi flăcăul intră în sala pe care o 
umplu de lumină ; şi ce aluniţă frumoasă avea el 
pe bărbie ! şi ce uimire stîrnea, ya Allah, pe unde 
trecea ! Cînd ajunse dinaintea tătîne-său, sărută 
de trei ori pămîntul şi rămase în picioare, aştep-
tînd ca părintele său să vorbească întîi. 
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Regele îi zise : 
— O, fiul meu, află că nu te-am poftit în mij-

locul acestui divan decît pentru a-ţi arăta hotărîrea 
mea de a te însura cu o domniţă vrednică de ran-
gul tău şi ca să mă bucur astfel de urmaşii mei 
înainte de a muri ! 

Cînd Kamaralzaman auzi aceste vorbe • ale tată-
lui său, fu cuprins deodată ca de un fel de nebunie 
ce-1 făcu să dea un răspuns atît de necuviincios, 
încît toţi cei de faţă, tulburaţi, lăsară ochii în jos, 
iar regele se simţi umilit, cum nu se mai poate ; şi, 
cum era de datoria lui să osîndească o asemenea 
neobrăzare făcută de faţă cu toată lumea, strigă 
către fecioru-său cu glas cumplit : 

— Ai să vezi tu cît îi costă pe copiii neascultă-
tori lipsa de respect faţă de părinţii lor ! 

Şi porunci pe dată străjerilor să-1 lege cu mîinile 
la spate şi să-1 ducă de dinaintea ochilor lui, să-1 
închidă in turnul unei vechi cetăţui în ruină, de 
lingă palat. Porunca fu împlinită numaidecît şi 
unul dintre străjeri rămase să steie de veghe la 
uşă şi să răspundă la chemarea prinţului, în • caz 
de nevoie. 

Kamaralzaman, cînd se văzu închis aşa, fu amă-
rlt tare şi-şi zise : „Poate că ar fi fost mai bine să 
mă supun tatei şi să mă însor împotriva dorinţei 
mele, numai ca să-i fiu pe plac. In felul acesta, nu 
l-aş mai fi supărat şi nici eu n-aş sta întemniţat 
în. vîrful acestui turn bătrîn. Ah, muieri bleste-
mate, tot voi sînteţi pricina dintîi a nenorocirii 
rac-ie !i; Asta păţi Kamaralzaman. 

La rîndu-i, regele Şahraman se duse în iatacu-
rUe sale şi, la gîndul că fiul său drag era în acea 
clipă singur, întemniţat şi mîhnit, ba poate chiar 
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deznădăjduit, începu să ofteze şi să lăcrimeze. Căci 
dragostea lui pentru fecioru-său era mult prea 
mare şi—1 făcea să uite obrăznicia de care se făcuse 
vinovat faţă cu atîta lume. Şi se mînie cumplit pe 
vizir, cel care născocise planul de a se aduna diva-
nul. Aşa încît porunci să vie la el, şi-i zise ; 

— Tu eşti vinovat ! Fără pacostea ta de sfat, nu 
m-aş fi văzut silit să-mi năpăstuiesc copilul iubit. 
Vorbeşte ! Ce mai ai de zis ? Şi ce-i de făcut, hai, 
spune ! Căci nu mă pot deprinde nicicum cu gîn-
dul pedepsei pe care fiul meu, flacăra inimii mele, 

•o îndură acum. 
Atunci vizirul îi răspunse : 
— Ai răbdare, măria ta ! şi lasă-1 închis cinci-

sprezece zile, şi-ai să vezi cum se va grăbi să dea 
ascultare dorinţelor tale. 

Regele întrebă : 
— Aşa să fie, cu-adevărat ? 
Vizirul răspunse : 
—- Neapă ra t ! 
Atunci regele scoase un şir de suspine şi se duse 

să se culce în patul lui, unde petrecu o noapte de 
nesomn, într-atîta i se zbuciuma inima din pricina 
acestui singur fecior ce-1 avea şi care era toată 
bucuria sa. Si nu izbuti nicicum să se hodinească, 
mai ales că se deprinsese să doarmă cu el alături, 
în acelaşi pat, ţinîndu-i bra ţul ca o pernă sub cap, 
veghindu-i somnul astfel. Aşa că, oricît se răsuci 
în toate părţile, nu izbuti în acea noapte să în-
chidă ochii defel. Asta păţi regele Şahraman. 

în ce-1 priveşte pe prinţul Kamaralzaman, iată. 
La căderea nopţii, robul însărcinat să steie de strajă 
la uşa lui intră cu o făclie aprinsă, pe care-o aşeză 
la picioarele patului ; căci, negreşit, avusese grijă 
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să aşeze în acea încăpere un pat frumos orînduit, 
ca pentru feciorul regelui. Şi cînd isprăvi totul, se 
retrase. Atunci Kamaralzaman se ridică, se spălă 
după datină, rosti cîteva surate din Coran, şi în-
cepu să se dezbrace ca să se culce. Se dezbrăcă, 
dară, cu totul, rămîind numai în cămaşă, şi îşi legă 
în jurul frunţii o fîşie albastră de mătase. Şi era, 
aşa, mai frumos ca oricînd, cum e luna în cea de a 
paisprezecea noapte. Se întinse apoi în pat şi, mă-
car că era nemîngîiat gîndind că-şi mîhnise tatăl, 
fu cuprins, în curînd, de un somn adînc. 

Or, el habar n-avea despre ceea ce urma să i se 
întîmple în acea noapte, în acel turn bătrîn bîn-
tuit de duhurile din văzduh şi de pe pămînt. 

Căci... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu, sfioasă. 

Ci într-a o sută şaptezeci şi şasea noapte1 

Ea urmă : 

Căci turnul în care sta întemniţat Kamaralza-
man era părăsit de amar de ani şi dura încă de pe 
vremea paginilor romani. Iar la piciorul turnului 
era un puţ, tot atît de bătrîn, săpat de meşterii de 

1 Intrucît povestirile din nopţile precedente 173—175 
nu reprezintă, în textul arab, decît cîteva rînduri, am 
suprimat împărţirile în nopţi spre a nu întrerupe prea. 
des şirul povestirii. La fel vom proceda şi mai încolo, 
ori de cîte ori se vor ivi situaţii similare (n. ed. fr.). 
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la Rîm. Şi era tocmai pu ţul ce slujea de sălaş 
anume unei tinere ei'rite, Maim.una pe nume, 

Efrita Maimuna se trăgea din vestitul Eblis şi 
era lata puternicului efrit Domriat, căpetenia cea 
mai de seamă a duhurilor subpămîntene. Maimuna 
era o efrită tare de treabă, o dreptcredincioasă ves-
tită între toate fiicele duhurilor, atît prin virtuţile 
sale, cît şi prin cele ale strămoşilor ei, de mare 
faimă pe meleagurile de pe celălalt tărîm. 

Or, pe la miezul acelei nopţi, efrita Maimuna 
ieşi din puţ, ca de obicei, să ia aer, şi zbură uşoară 
către înaltul corului, pentru ca de acolo să se în-
drepte către zările spre care o îmboldea inima. Şi, 
cum tocmai trecea pe lingă vîrful turnului, se mi-
nună văzînd lumină acolo unde, de atîta amar de 
ani, nu zărise nimic niciodată. Gîndi, dar : „De 
bună seamă că acea lumină nu-i acolo fără de pr i -
cină ! Trebuie să intru şi să văd ce-i !" Făcu, aşa-
dar, un ocol şi intră în turn. Văzu robul culcat la 
uşă, dar trecu peste el, fără a se opri, şi intră în 
odaie. Şi care nu-i fu îneîntata mirare la vederea 

.tînărului ce dormea aproape gol în patul lui ! Se 
opri mai întîi în vîrful picioarelor ; apoi, ca să-1 
privească mai bine, se apropie încetişor, după ce-şi 
strînse aripile care o cam stinghereau în odaia 
aceea strimtă. Pe urmă ridică învelitoarea ce-1 
acoperea pe fecior şi rămase uluită de frumuseţea 
lui. Şi încetă să respire vreme de un ceas, de teamă 
să nu-1 trezească nainte de-a se fi săturat să ad-
mire în voie toată gingăşia din care era plămădit. 

Căci, cu adevărat, farmecul ce se răspîndea din 
făptura lui îneîntătoare, rumeneala suavă a obra-
jilor, dulceaţa pleoapelor adumbrite de genele-i 
lungi, arcul minunat al sprîncenelor, totul, ca şi 
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•mireasma îmbătătoare a pielii sale şi strălucirea 
aşa de dulce a trupului lui nu se putea să n-o 
tulbure pe Maimuna, care, în toată viata ei de 
călătoare de-a lungu-ntregului pămînt, nu mai vă-
zuse asemenea frumuseţe nicicînd !... Şi negreşit, 
numai lui i s-ar fi potrivit acest suspin al unui 
poet; 

Doar ce l-am sărutat CIL jind, 
Şi-am şi văzut înnegurind 
Frumoşii-i ochi: beţia-mi grea ; 
Şi-obrajii-i — care-s viaţa mea. 
Şi-am zis: „Poţi, inimă, să sptii 
Celor care te rid, oricui: 
«Hai, cîrtitori, grăiţi anume 
De-i ceva mai frumos pe lume, 
De-i alt flăcău asemenea 
Cu cel ce e iubirea mea .'»" 

'Aşadar, după ce efrita Maimuna, fiica efrituîui 
Domriat, îşi satură ochii cu acea privelişte minu-
nată, îl preamări pe AUah, grăind : „Binecuvîntat 
fie Atoatecreatorul care plămădeşte, desăvîrşirea". 
Apoi gîndi : „Oare cum de pot tatăl şi mama aces-
tui flăcău să se despartă de el şi să-1 închidă sin-
gur-singurel în turnul acesta ruinat ? Oare ei nu 
se tem de vrăjile rele ale duhurilor din neamul 
meu, care sălăşluiesc prin dărîmături şi-n locuri 
pustii ? Dar, pe Allah, dacă lor nu le pasă de 
odrasla lor, jur că eu, Maimuna, am să-1 iau sub 
ocrotirea mea şi am să-1 apăr împotriva oricărui 
efrit care, ispitit de frumuseţea lui, ar vrea să se 
lăcomească la el !" 

Se aplecă apoi peste Kamaralzaman şi, cu multă 
gingăşie, îl sărută pe buze, pe pleoape şi pe obrajii 
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amîndoi, trase învelitoarca peste el, fără să-1 t re -
zească, se întoarse spre marginea ferestrei, îşi în-
tinse aripile şi zbură către cer. 

Or, cum ajunsese pe la mijlocul văzduhurilor, 
pentru a se răcori, şi plutea pe-acolo liniştit, cu 
gîndurile la flăcăul adormit, auzi deodată, nu de-
parte de ea, un fîlfîit de aripi grăbit, care-o făcu să 
se întoarcă într-acolo. Şi recunoscu numaiclccît că 
fîlfîit ui acela era al unui efrit, pe nume Dan naş, 
unul din răzvrătiţii fără credinţă şi care nu vor să 
se supună puterii lui Soliman Bcn-Daud. Acest 
Dahnaş era fiul lui Şamhuraş , un duh care era cel 
mai iute dintre efriţi la alergările lor prin văzduh. 

Cînd îl zări pe blestematul de Dahnaş, Maimuna, 
tomindu-se ca nu cumva ticălosul să vadă lumina 
din turn şi să se ducă acolo să săvîrşească cine ştie 
ce, se repezi asupra-i ca un uliu, gata să-1 sfîşie şi 
să-1 nimicească. Dahnaş însă îi făcu semn că se 
supune voinţei ei şi-i spuse tremurînd de spaimă : 

— O, puternică Maimuna, fiică a regelui duhu-
rilor, mă rog ţie, pe Nume şi pe Talisman, nu te 
folosi de tăria ta ca să mă prăpădeşti ! Iar eu, la 
rîndul meu, mă jur să nu săvîrşesc nimic rău. 

Atunci Maimuna grăi lui Dahnaş, feciorul lui 
Şamhuraş : 

*— Bine, fie ! Am să te cruţ. Dar să-mi spui nu-
maidecît de unde vii la ceasul acesta, ce faci pc-aici 
şi unde ai de gînd să te duci. Şi nu care cumva 
să-ncerci să mă minţi, o, Dahnaş, căci sînt gata 
să-ţi smulg, cu mîinile mele, toate penele din aripi, 
să te jupoi de piele, să-ţi sfărîm oasele şi, la urmă , 
să te zvîrl în vreo genune a văzduhului. Să nu 
crezi, aşadar, că ai putea să scapi prin vreo min-
ciună, D a h n a ş ! 

io 
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Atunci efritul grăi : 
— O, Maimuna, stăpîna mea, află că mă întîl-

neşti cum nu se poate mai potrivit, ca să auzi un 
lucru cu totul şi cu totul nemaipomenit ! Ci făgă-
duieşte-mi, o, tu, cea plină de farmec, că mă vei 
lăsa să plec în pace, dacă îţi împlinesc dorinţa, şi că 
ai să-mi dai o scrisoare de slobodă trecere, care de 
aci nainte să mă pună la adăpost de reaua voinţă a 
tuturor efriţilor vrăjmaşi ai mei, din văzduhuri, 
din ape şi de pe pămînt, o, tu, cea care eşti fiica 
regelui nostru al tuturor, Domriat cel înfricoşător ! 

Aşa grăi efritul Dahnaş, fiul sprintenului Şam-
huraş . 

Atunci Maimuna, fiica lui Domriat, zise : 
— Făgăduiesc, pe gemă încrustată a pecetei lui 

Soliman Ben-Daud — rugăciunea şi pacea fie cu 
ei amîndoi ! Dar vorbeşte odată, căci simt că întîm-
plarea trebuie să fie tare ciudată. 

Atunci, efritul Dahnaş îşi domoli zborul, se ră-
suci-n loc şi veni lingă Maimuna. După. care începu 
să-i povestească aşa, în vreme ce amîndoi călăto-
reau prin văzduh mai departe : 

— Mai întîi, o, slăvită Maimuna, trebuie să- ţ i 
spun că eu vin acuma tocmai din afundul cel mai 
îndepărtat, de la hotarele Chinei, ţară peste care 
domneşte marele Ghaiur, stăpînul din El-Buhur şi 
din El-Kusur, unde fără de numă r şi fără cusur 
se-nalţă turnuri de jur-împrejur ; unde se află se-
raiul în care soţiile lui trăiesc în huzur şi străjile 
multe stau la cotituri, pretutindenea-n acel încon-
jur. Şi, cu ochii mei, acolo văzui cea mai minunată 
făptură din cîte făpturi am văzut pe unde-am um-
blat şi-am trecut, pe singura-i fată, pe El-Sett 
Budur. 
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Dar cum limba mea n-ar putea, chiar de-ar fi 
să-mi crească şi păr pe ea, să-ţi zugrăvească fru-
museţea aceea crăiască, am să-ncerc a-ţi înşira, 
cum oi putea, cîte ceva din mîndreţea sa. Ascultă, 
dar, o, Maimuna ! * 

Am să-ţi povestesc despre părul ei. Pe urmă-am 
să-ţi spun cum i-i chipul, cumu-s obrajii, buzele, 
gura, limba, gîtul, pieptul, sînii, pîntecele, şoldu-
rile, spatele, mijlocu-i gingaş, coapsele şi, în sfîrşit, 
picioarele ei, o, Maimuna ! 

Bismillah ! 
Părul ei, o, stăpîna mea ! Atîta-i de întunecat, că 

e mai negru decît despărţirea de prietenii dragi. 
Iar cînd e împletit în trei cozi pare că văd trei 
nopţi deodată. 

Faţa ei ! Este albă ca ziua în care se reîntîlnesc 
nişte prieteni. Dacă mă uit la ea cînd străluceşte 
luna-n zare, îmi pare că mi se arată două luni 
deodată. 

Obrajii-i sînt alcătuiţi dintr-o floare de bujor, 
despărţită în două corole ; pomeţii-i sînt însăşi pur-
pura vinurilor, iar" nasu-i e mai gingaş şi mai semeţ 
ca lama unei săbii de preţ. 

Buzele-i sînt de-agată colorată şi de mărgean 
aprins ; iar limba-i — cînd şi-o mişcă — picură 
vorbă dulce ; iar sucul gurii ei e mai de rîvnit ca 
mustul de strugure : stinge şi setea cea mai arză-
toare ! Aşa i-i gura. 

Dar pieptu-i ! Binecuvîntat fie Creatorul ! E o 
ispită vie. Poartă doi sîni, sîni gemeni, din fildeşul 
cel mai curat, rotunzi de-i poţi cuprinde-n cele 
cinci degete de la o mînă. 

Pîntecul ei are nişte gropiţe adumbrite şi-atît de 
armonios îmbinate, ca literele arăbeşti de pe pe-
cetea unui scrib coft din Egipt. Şi din pîntecul 

10* 
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acesta izvodeşte un mijloc subţirel şi mlădios. Dar 
iată-i şi spatele... 

Spatele ei ! Of, of ! tremur cînd mă gîndesc. E o 
grămadă atît de grea că o sileşte pe stăpînă-sa să 
se aşeze la loc cînd se scoală şi să se scoale iarăşi 
cînd se culcă. Nu pot, cu-adevărat, stăpînă, să-ţi 
dau a înţelege cum arată , decît cu ajutorul acestor 
stihuri ale poetului : 

Măreţ i-i spatele, vîrtos clădit — 
De pare că şi-ar cere, pe măsură, 
Un trup şi-un mijlocel mai împlinit 
Decît acela care îl îndură. 

Pe araîndoi la fel ne chinuieşte : 
Pe ea -— silind-o pururea să stea ; 
Pe mine pentru că mă şi-ndîrjeşte, 
Îndată ce gîndesc cumva la ea. 

Aşa i~i spatele ! Şi din el se desprind două fal-
nice coapse, voinice şi minunat arcuite, unite, sas, 
sub cununa lor. Pe urmă vin picioarele fermecă-
toare şi-atîta de micuţe că mă minunez cum de pot 
ele să poarte atîta povară pusă asupra lor. 

Cit despre mijlocu-i şi despre temelia lui, o, Maî-
muna, ca să spun drept, nu nădăjduiesc că aş pu-
tea să ţi le descriu cum arată, pentru că unu-i fără 
asemuire, cealaltă e desăvîrşită. Asta-i tot ceea ce, 
deocamdată, poate să-ţi povestească limba mea ; 
nici chiar prin semne nu mi-i în putin ţă să te fac a 
pricepe cu temei belşugu-ntreg şi strălucirea ei. 

Şi iată, cam aşa arată, o, Maimuna, tînăra cră-
iasă El-Sett Budur, fiica regelui Ghaiur. 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mi-
jind si, sfioasă cum ora, lăsă urmarea pe noaptea cea-
laltă. 
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Ci într-a o sută şaptezeci şi noua noapte 

-Ea urmă i 

...Şi iată, cam aşa arată, o, Maimuna, fiica regelui 
Ghaiur, domniţa Budur. 

©ar mai trebuie să-ţi spun, o, Maimuna, că re-
\ gele Ghaiur o iubeşte nespus de mult pe copila sâ, 

El-Sett Budur, ale cărei frumuseţi fără cusur eu 
doar ţi le-am înşirat; o iubeşte atîta de mult, încît 

1 îi place să-i născocească în fiece zi o nouă desfă-
tare. Dar, tot făcînd aşa zi cu zi, ajunsese a nu mai 

. găsi nici un fel nou de-a o desfăta, şi-atunci s-a 
gîndit să-i facă şi altfel de bucurii, clădindu-i nişte 
palate fermecate. Începu prin a-i clădi şapte pa-
late, fiecare în alt fel lucrate şi tot din altfel de 
materiale scumpe durate. Aşa, întîiul dintre palate 
a poruncit să fie clădit numai din cleştar, al doilea 
din alabastru străveziu, al treilea din porţelan, al 
patrulea numai din mozaic de nestemate, al cin-
celea din argint, al şaselea din aur şi al şaptelea dia 
mărgăritare şi din diamante. Şi regele Ghaiur 
s-a-ngrijit ca fiecare palat să fie împodobit, în 
chipul cel mai potrivit cu felul în care fusese zidit, 
şi a adunat acolo, la sfîrşit, toate desfătările care 
fac traiul fericit, de pildă, şi mai cu seamă, îngri-
jindu-se de frumuseţea havuzurilor şi-a grădinilor. 

Şi-acolo, în acele palate, ca s-o veselească pe 
fiică-sa El-Sett Budur, o puse să locuiască, clar 
numai eîte un an în fiecare, ca să n-aibă vreme să 

I * 

se scîrbească de ele, şi pentru ca fiecare plăcere să 
fie urmată, fără plictis, de altă plăcere. 

Şi-aşa, frumuseţea aceea crăiască, printre toate 
acele lucruri frumoase, nu putea decît să se desă-
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vîrşească şi să ajungă, cu-adevărat, la treapta 
înaltă care m-a fermecat. 

, Nu te minuna, dar, o, Maimuna, dacă ţi-oi spune 
că toţi regii vecini ţării lui Ghaiur doreau cu-n'flă-
cărare s-o ia în căsătorie pe tînăra nurlie. Ci t re -
buie să-ţi dau numaidecît încredinţare că domniţa 
este fată mare, căci pînă acum a îndepărtat, cu 
supărare, mereu, toate cererile care i se făceau prin 
tată-său. Şi de fiecare dată, drept răspuns la orice 
întrebare, se mul ţumea să spună : 

— Eu sînt propria mea regină şi sînt singura 
mea stăpînă. Cum aş putea suferi să văd un bărbat 
siluind un trup care abia se lasă a fi dezmierdat de 
uşoara mătasă ? 

Şi regele Ghaiur, care mai degrabă ar fi murit 
decît s-o silească-n vreun fel pe Budur, nu găsea ce 
răspuns să-i mai dea. Şi se vedea silit, se-nţelege, 
să nu primească, dară, cererile nici unui rege, fie 
vecin de ţară, fie crai venit anume în regatul său, 
de lacelă la l t capăt de lume. Ba, într-o. zi, cînd un 
tînăr rege, mai mare şi mai puternic decît ceilalţi, 
se înfăţişă cu daruri multe, fel de fel, regele Ghaiur 
îi vorbi de el fiicei sale.Budur, ea, mîniată de astă 
dată, izbucni şi—i strigă dintr-od^ită : 

— Văd bine că nu-mi mai rămîne decît un sin-
gur mijloc ca .să sfîrşesc cu aceste chinuri ne-
curmate. Am să iau paloşul cela de colo şi am să 
mi-1 înfig în inimă. Pe Allah, asta-i singura mea 
scăpare! 

Şi, cum se şi pregătea, în adevăr, să facă aşa, 
regele Ghaiur atîta se spăimîntă încît îi ieşi limba 
din gură, dete din mîini şi-şi roti împrejur ochii 
holbaţi. Se grăbi apoi s-o dea pe domniţa Budur în 
seama a zece bătrîne pline de înţelepciune şi de 
pricepere, una dintre ele fiind însăşi doica fru-
moasei Budur. Şi de-atunci, cele zece femei n-o 
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mai părăsesc pe domniţă nicicînd, şi veghează la 
uşa iatacului ei pe rînd. 

Iată, stăpînă a mea, Maimuna, aşa stau lucrurile 
acum. Iar eu mă duc mereu, în fiece noapte, să mă 
minunez de frumuseţea ei şi să-mi bucur simţirea 
privindu-i strălucirea. Şi să nu socoti cumva că nu 
m-ar cerca ispita să mă sui peste ea şi să mă bucur 
de tot ce-aş putea ; dar gîndesc că ar fi păcat să 
mă ating de o comoară atît de bine păzită, fără de 
voia celei care-o are. Aşa, o, Maimuna, mă bucur 
de ea pe furiş, numai cînd doarme ; o sărut, de 
pildă, între ochi binişor, măcar că mă ispiteşte uri 
dor s-o sărut cît mai apăsat. Ci tare mi-i teamă de 
mine, căci mă ştiu fără de nici o măsură odată ce 
mă pornesc ; aşa că socot că-i mai bine să mă stă-
pînesc, ca să n-o vatăm cumva pe fecioară. 

Te rog, dară , o, Maimuna, să vii cu mine s-o vezi 
pe prietena mea Sett Budur, ai cărei nuri au să te 
vrăjească, fără-ndoială, şi a cărei desăvîrşire are să 
te răpească, dau chezăşie. Haide, o, Maimuna, să 
admirăm pe El-Sett Budur, în ţara regelui Ghaiur. 

Aşa grăi efritul Dahnaş , fiul iutelui Şamhuraş . 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă cum era, tăcu. 

Ci într-a o sută optzecea noapte 

Ea urmă : 

...aşa grăi efritul Dahnaş, fiul iutelui Şamhuraş . 
După ce tînăra efrită Maimuna ascultă această 

istorisire, în loc de răspuns, izbucni într-un hohot 
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de rîs batjocoritor, îi dete efritului o lovitură de 
aripă peste burtă, îl scuipă în obraz şi-i zise : 

— Eşti de-a dreptul dezgustător cu pişorcoasa ta 
de fată ! Şi cu adevărat mă şi mir cum de-ai cute-
zat să-mi vorbeşti despre ea, atunci cînd trebuie 
să ştii bine că ea n-ar putea înfrunta o clipă ase-
muirea cu tînărul cel aşa de frumos pe care-1'iu-
besc. 

Şi efritul, ştergîndu-şi obrazul, grăi : 
— O, stăpînă a mea, eu habar n-am despre tînă-

rul care ţi-e drag şi, rugîndu-mă de iertare, nu-ţi 
cer decît să-1 văd, măcar că tare nu-mi' vine să 
cred că ar putea să fie tot atît de frumos ca dom-
niţa mea. 

Atunci Maimuna strigă : 
— N-ai de gînd să taci, afurisitule ? Iţi mai spun. 

odată că flăcăul meu este atît de frumos că, de l-ai 
vedea, fie şi în vis, te-ar apuca ducă-se pe pustii 
şi ţi-ar curge balele ca la o cămilă. 

Şi Dahnaş întrebă : 
—• Ci unde se află şi cine poate fi ? 
Maimuna gră i : 
— O, stricatule ! Află că şi el este în aceeaşi 

situaţie ca şi domniţa ta. Şi-i închis în turnul cel 
vechi, la temelia căruia se află sălaşul meu de sub 
pămînt. Dar să nu te amăgeşti cu nădejdea a-1 ve-
dea fără mine ; căci cunosc eu ticăloşia ta şi nu 
ţi-aş încredinţa nici paza unui dos de schimnic. 
Totuşi am să mă învoiesc să ţi—1 arăt, ca să văd ce 
părere a i ; ia însă bine aminte că, de-ai să cutezi 
să minţi şi să vorbeşti împotriva a ceea ce ai să 
vezi, am să-ţi scot ochii din cap şi-am să fac din 
tine cel mai prăpădit dintre efriţi. Pe deasupra, 
bineînţeles că trebuie să-mi plăteşti şi un bun-ză-
log, dacă se dovedeşte că cel ce mi-e drag este mai 
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frumos decît domniţa ta ; şi, ca să fiu dreaptă, pri-
mesc să-ţi plătesc eu, dacă n-are să fie aşa. 

Dahnaş strigă : 
— Primesc învoiala. Hai, aşadar, cu mine s-o 

vezi pe El-Sett Budur, în ţara tatălui ei, regele 
Ghaiur. 

Dar Maimuna grăi : 
•— Este mai la-ndemînă să mergem la turn mal 

întîi, eare-i dedesubt colo, sub noi, şi să judecăm. 
despre frumuseţea prietenului meu. Pe urmă om 
hotărî ! 

Dahnaş răspunse; 
•— Ascult şi mă supun ! 
Şi îndată coborîră amîndoi clin slăvile văzduhu-

lui drept în vîrful turnului şi intrară pe fereastră 
în odaia lui Kamaralzaman. 

Atunci, Maimuna spuse şoptit către efrit : 
L— Nu te mişca ! Şi mai cu seamă poartă-te cu-

viincios ! 
Apoi, se apropie de tînărul adormit şi ridică în-

velitoarea care-n acea clipă-1 acoperea. După care 
se întoarse către Dahnaş şi-i grăi : 

— Uită-te, blestematule,-aci ! Şi ia seama să nu 
cazi în bot, eît eşti de lung. 

Şi Dahnaş întinse gîtul, apoi se dete napoî nău-
cit ; pe urmă, iar îşi lungi gîtul şi cercetă îndelung 
chipul şi trupul frumosului flăcău ; după care îşi 
ridică fruntea şi grăi s 

-— O, stăpînă a mea, Maimuna, acuma văd şi eu 
că ai multă dreptate să crezi că iubitul tău este fără 
pereche de frumos ; căci, în adevăr, n-am mai vă-
zut atîta desăvîrşire la vreun alt băiat; şi tu ştii 
că eu îi cunosc pe cei mai frumoşi dintre fiii oame-
nilor. Dar, o, Maimuna, tiparul în care a fost ză-
mislit n-a fost spart decît după ce s-a croit şi un 
exemplar femeiesc ; şi-i însăşi domniţa Budur S 
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La vorbele acestea, Maimuna se năpusti asupra 
lui Dahnaş şi-i dete peste scăfîrlie o fulgerare de 
aripă, rupîndu-i un corn ; şi-i răcni : 

— CT, tu, cel mai mîrşav dintre efriţi, îţi porun-
cesc să te duci numaidecît în ţara regelui Ghaiur, 
la palatul domniţei Budur, şi s-o aduci pe crăiasă 
aici ; căci n-am de gînd să mă ostenesc a te însoţi 
pînă la micuţa aceea. Iar cînd ai s-o aduci aci, o 
s-o culcăm alături de tînărul meu prieten, şi ii vom 
compara cu propriii noştri ochi. Şi să te întorci de-
grabă, Dahnaş, altminteri te rup în fîşii şi te zvîrl 
drept hrană hienelor şi corbilor din pustii ! 

Atunci, efritul Dahnaş îşi luă de pe jos cornul 
rupt şi plecă amărît, scărpinîndu-se la fund. Apoi, 
străbătu văzduhurile ca o săgeată şi peste vreun 
ceas se întoarse cu sarcina lui în spinare. 

Or, domniţa, dormind pe umerii lui Dahnaş, 
n-avea pe ea decît o cămaşă, iar trupu-i sclipea de 
alb ce era. Şi pe mînecile largi ale cămăşii, ţesută 
în fire subţiri de aur şi de mătase, erau brodate 
aceste stihuri frumos înşiruite : 

Trei pricini nu-i îngăduie-n iubire 
Să spună da, oricui, dintr-o privire: 
Spaima de neştiut; sila de ce-i 
Demult ştiut; şi frumuseţea ei! 

Atunci Maimuna îi spuse lui Dahnaş : 
— Pare-mi-se că, pe calea umblată, te-ai cam 

desfătat cu tînăra fată, căci n-ai venit prea de-
grabă, iar unui efrit de ispravă nu-i trebuie vreme 
de-un ceas să se ducă şi să se întoarcă-, pe drumul 
cel mai scurt, din ţara Khaledanului în afundul 
Chinei. Fie ! Ci acum, ia te grăbeşte şi o pune pe 
mititica aceasta lîngă prietenul meu, ca să-i putem 
asemui. 
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Şi efritul Dahnaş o aşeză, cu multă băgare de 
seamă, pe domniţă pe pat şi-i ridică apoi cămaşa. 

Şi, cu adevărat, t înăra era tare frumoasă, întoc-
mai cum o zugrăvise efritul Dahnaş . Iar Maimuna 
se putu încredinţa că asemănarea dintre cei doi 
era atît de desăvîrşită, încît i-ai fi crezut fraţi ge-
meni ncdeosebindu-se între ei decît prin ceea ce 
aveau dinainte. Căci amîndoi aveau acelaşi chip ca 
luna, aceeaşi talie gingaşă şi-acelaşi spate-mbel-
şugat. Şi ea putu de-asemenea să vadă că dacă fetei 
îi lipsea dinainte ceea ce făcea podoaba flăcăului, 
apoi şi ea, la rîndu-i; avea două gurguie minunate... 

Maimuna spuse, aşadar, lui Dahnaş : 
— Văd că e drept să şovăieşti o clipă căruia din-

tre cei doi prieteni ai noştri să dai întîietate ; ci t re-
buie să fii orb ori smintit, cum eşti tu, ca să .nu 
recunoşti că, între doi tineri la fel de frumoşi, unui 
femeie şi altul bărbat, bărbatul are întîietate asu-
pra femeii ! Ce ai de spus, blestemăţiile ? 

Şi Dahnaş răspunse : 
•— în ce mă priveşte, ştiu ce ştiu şi văd ce văd, 

şi nicicînd n-am s-ajung să cred altceva decît ceea 
ce ochiul meu a văzu t ! Dar, o, stăpână a mea, dacă 
ţii să mint, am să mint, ca să-ţi fac pe plac. 

Cînd efrita Maimuna auzi aceste vorbe aîe lui 
Dahnaş, fu cuprinsă de o asemenea mînie încît 
izbucni în rîs. Şi gîndindu-se că nu va putea nici-
odată, pe calea unei simple cercetări, să cadă la 
înţeles cu încăpăţînatul de Dahnaş, îi zise : 

— Poate că mijlocul de-a afla care dintre noi 
doi are dreptate este de a recurge la inspiraţia 
noastră. Cel care va alcătui stihurile cele mai 
frumoase întru lauda iubitului său, - acela va 
avea negreşit dreptate. Primeş t i ? Ori nu eşti în 
stare de-atîta subţirime, care nu-i dată decît celor 
cu simţăminte alese ? 
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Dat- efritul Dahnaş grăi : 
— O, stăpîna mea, asta-i tocmai ceea ce şi eu 

voiam să-ţi propun ! Căci tatăl meu, Şamhuraş, 
m-a învăţat regulile alcătuirilor poeticeşti şi arta 
de a ticlui stihuri în ritmuri desăvîrşite. Ci ţie ţi 
se cuvine să începi, o, îneîntătoare Maimuna ! 

Atunci, Maimuna se apropie de Kamaralzaman, 
care dormea, se aplecă asupra lui şi-1 sărută pe 
buze încetişor ; apoi îl mîngîie pe frunte şi, cu 
mîna în pletele lui, spuse privindu-1: 

O, trup suav, în care se mlădie 
Al ramurilor freamăt cu suspine, 
Şi-nmiresmate flori de iasomie — 
Ce trup de fată înoate fi ca tine ? 

Tu, ochi de diamant care seînteie, 
Ca-n noaptea neagră stelele senine, -
Cutează oare ochii de femeie 
Măcar să se asemuie cu tine ? 

Sărut al gurii tale-mbietoare, 
Ca mierea dulce-a sfintelor albine, 
Ce gură de fecioară-ar fi în stare 
Să răcorească sufletul ca tine ? 

'Ah, lasă-mă să-ţi mîngîi părul moale, 
Şi carnea-mi arsă las-o să s-aline 
De carnea ta, şi-apoi să văd răscoale 
De stele, fulgerînd în ochi la tine. 

După ce efritul Dahnaş ascultă versurile Mai-
munei, se minună cum nu se mai poate, apoi se cu-
tremură,- atît pentru a cinsti talentul efritei, cît şi 
pentru a-şi arăta emoţia la auzul acestor ritmuri 
atît de desăvîrşite. Dar nu zăbovi a se apropia, la 
rîndu-i, de prietena lui, Budur. Se "aplecă peste 

158 



sînii ei goi şi—i sărută uşurel. Apoi, inspirat de far-
mecul fetei, spuse privind-o : 

Ah, mirţii din Damasc, fecioară, 
Cu foşnet lung, mă înfioară ; 

Dar frumuseţea ta... 

Ah, trandafirii din Bagdad, 
Scăldaţi în clar de lună plină 
Şi-n rouă nopţilor, senină, 
Tot sufletul mi-au îmbătat; 
! Dar gura ta... 

Ah, numai gura ta, iubită, 
Şi frumuseţea ta-nflorită, 
Cu zîmbetul lor m-au pierdut. 
i Şi restu-a dispărut! 

După ce Maimuna auzi această ticluire, nu puţin 
se minună văzînd... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberozada văzu zorii mi-
jind şi lăcu, sfioasă. 

Gi într-a o sută optzeci şi doua noapte 

Ka urmă 1 

...după ce Maimuna auzi această ticluire, nu pu-
ţin se minună văzînd la Dahnaş atîta har împere-
cheat cu atîta urîciune. Şi cum, măcar că era 
femeie, avea o anume putere de judecată, nu pre-
getă să-1 laude pe Dahnaş, care se umflă în pene 
de bucurie. Pe urmă, ea îi spuse : 
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•— în adevăr, o, Dahnaş, ai un suflet destul de 
gingaş în hoitul ăsta în care locuieşte ; ci să nu 
socoti că poţi birui în arta de a face poezii, aşa cum 
nici Sett Budur nu poate birui în frumuseţe pe 
Kamaralzaman ! 

Atunci, Dahnaş, sugrumat, strigă : 
— Aşa crezi cu-adevărat ? 
Ea grăi : 
— Negreşit ! 
El zise : 
— Nu cred ! 
Ea zise : 
—• Na, ţine ! 
Şi cu o lovitură de aripă îi învineţi un ochi. 
El grăi : 
— Asta' nu dovedeşte nimic ! 
Ea zise : 
—• Na ! Uite-mi dosul ! 
El zise : 
— E destul de prăpădit ! 
La aceste cuvinte, Maimuna, de două ori jignită, 

voi să se repeadă asupra lui Dahnaş şi să-i sfîşie 
o anumită parte a trupului său. Ci Dahnaş, care se 
gîndise la o atare-ntîmplare, se schimbă, cît ai clipi, 
într-un purice şi, tăcînd chitic, se adăposti în pat, 
sub cei doi tineri. Iar Maimuna, temîndu-se să nu-i 
trezească, fu silită, ca să iasă la un capăt, să-i ju re 
lui Dahnaş că n-are să-i facă nici un rău ; şi Dah-
naş, în temeiul jurămîntului ei, se schimbă din 
purice iarăşi în ceea ce era, stînd însă mereu cu 
ochii în patru. Atunci Maimuna îi grăi : 

— Ascultă, Dahnaş ! Nu văd alt mijloc de a în-
cheia socoteala, decît chemînd pe un al treilea, 
care să hotărască cine are dreptate. 
: Dahnaş răspunse : 

— Şi eu zic la fel l 
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Atunci Maimuna izbi în pămînt cu un picior şi 
numaidecît răsări în faţa lor un efrit înspăimîntă-
tor. Avea capul împodobit cu şase coarne, lungi de 
patru coţi fiecare, şi-avea şi trei cozi despicate, tot 
atît de lungi ; era şchiop şi ghebos, iar ochii-i erau 
înfipţi în mijlocul feţei aşezaţi de-a lungul, de sus 
în jos ; unul dintre braţe-i era lung de cinci coţi, 
celălalt numai de-o jumătate de cot; iar mîinile-i, 
mai mari decît nişte căldări, se isprăveau cu nişte 
gheare de leu ; picioarole-i se terminau cu nişte 
copite, care-1 făceau să umble ca un şchiop ; iar 
zebbu-i, de două ori mai mare ca al unui elefant, 
i se ivea pe după dos, bălăngănindu-se fălos. îl 
chema Kaşcaş Ben-Facraş Ben-Atraş, din neamul 
lui Eblis Abu Hanfaş. 

După ce pămîntul se închise la loc, efritul Kaşcaş 
o zări pe Maimuna şi îndată se ploconi pînă la 
podea dinaintea ei, şi stete apoi umil în faţa sa, cu 
mîinile încrucişate, şi o întrebă : 

— O, stăpînâ a mea, Maimuna, fiică a regelui 
nostru Dornriat, sînt robul care-aşteaptă poruncile 
tale ! 

Ea grăi : 
— Kaşcaş, vreau să fii judecător în neînţelege-

rea dintre mine şi-acest blestemat Dahnaş. Iaca 
asta-i şi asta-L Să fii, deci, nepărtinitor şi, după ce 
ai să-ţi arunci privirea în acest pat, să ne spui cine 
ţi se pare mai frumos : prietenul meu sau această 
fată. 

Atunci, Kaşcaş se întoarse către patul în care cei 
doi tineri dormeau liniştiţi şi goi, şi, la vederea 
lor, fu atît de tulburat, încît începu să joace ţinîn-
clu-şi cu mîna dreaptă coada despicată în trei. După 
care grăi către Maimuna şi către Dahnaş : 

— Pe Allah ! oricît i-aş cîntări, văd că sînt la 
fel de frumoşi şi că nu se deosebesc decît prin sex. 
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Ci, oricum, ştiu eu un mijloc, singurul care poate 
lămuri neînţelegerea. 

Ei spuseră : 
T - Grăbeşte-te şi ni-1 arată ! _, 
El răspunse : 
—' Lăsaţi-mă-ntîi să eînt ceva în cinstea acestei 

fete care mă tulbură peste poate ! 
ÎMaimuna grăi : 
i— Nu-i vreme acuma! Afară doar dacă nu 

vrei cumva să ne spui cîteva versuri despre acest 
flăcău frumos. 

Şi Kaşcaş spuse : 
—• Ar fi poate ceva cam necuviincios. 
Ea răspunse : 
•— Cîntă, totuşi, numai să fie versurile bine al- ! 

cătuite şi scurte ! 
Atunci Kaşcaş cîntă aceste stihuri încurcate şi 

obscure : 

Flăcău frumos, mi-aduci aminte 
Că unei singure iubiri 
De-i dăruieşti ce simţi fierbinte, 
Stingi vlaga caldelor simţiri. 
Ia, inimă a mea, aminte l. 

Sărutul unei guri-fecioare 
E dulce; totuşi, nu lăsa 
Să ruginească uşa ; pare 
Şi gustul sării tot aşa, 
Pe buze mai puţin uşoare. 

Atunci Maimuna grăi ; ! 

— N-am de gînd să încerc a-nţclege. Dar spu-
ne-ne degrabă care-i mijlocul cle-a şti cine are 
dreptate. 

Şi efritul Kaşcaş grăi : 
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>— Părerea mea este că alt chip nu-i, decît a-î 
trezi, pe rînd, cînd pe unul, cînd pe altul, în vreme 
ce noi stăm deoparte, nevăzuţi; n-aveţi să tăgă-
duiţi că acela dintre ei care va dovedi o dragoste 
rnai arzătoare pentru celălalt şi se va arăta mai 
pătimaş în purtare, acela, ele bună seamă, e cel mai 
puţin frumos, devreme ce el însuşi se va recu-
noaşte subjugat de farmecele celuilalt. 

La aceste vorbe ale ef rit ului Kaşcaş... 

Ciad povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci întv-a o sută optzeci şi treia noapte 

Ea urmă : 

La aceste vorbe ale efritului Kaşcaş, Maimuna 
strigă : 

—• O, ce idee minunată ! 
Şi Dahnaş strigă de asemenea : 
— E cît se poate de bine ! 
Şi numaidecît se preschimbă iar în purice, dar 

de data aceasta ca să se ducă să-1 pişte la gît pe 
frumosul Kamaralzaman. 

La acea pişcătură, peste măsură ele tare, Kama-
ralzaman se trezi din somn şi-şi duse iute mîna la 
locul pişcat ; dar, bineînţeles, nu putu să prindă 
nimic ; căci sprintenul Dahnaş, care acum se şi 
răzbunase oarecum pe pielea băiatului pentru toate 
ocările, ce i le făcuse Maimuna, îşi luase grabnic 
forma lui de efrit nevăzut, ca să poată fi martor 
la cele ce urmau să se petreacă. 

l t — O mie şi una de nopţi — voi. IV 
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Şi, cu adevărat, cele ce se petrecură fură lucruri 
vrednice de luat aminte peste măsură. 

în adevăr, Kamaralzaman, somnoros, lăsând în 
jos mîna ce nu prinsese puricele, atinse tocmai 
coapsa goală a tinerei fete. La acea atingere, tînă-
rui deschise ochii mari, dar îndată îi închise la loc, 
de uimire şi de tulburare. Pe urmă înalţă iar capul 
şi privi neasemuita frumuseţe a necunoscutei ce 
dormea alături de el. 

Se sprijini, aşadar, într-un cot, pe perne şi, 
uitînd într-o. clipită sila pe care o simţise pînă 
atunci faţă de femei, începu să cerceteze pe rînd cu 
ochii vrăjiţi frumuseţea desăvârşită a tinerei fete. 
O asemui în sinea lui mai întîi cu o cetăţuie împo-
dobită cu o cupolă, apoi cu un mărgăritar, apoi cu 
un trandafir ; căci nu ştia să facă de prima dată o 
asemuire potrivită, de vreme ce niciodată nu vru-
sese să se uite la vreo femeie şi era cu totul ne-
ştiutor în privinţa înfăţişării şi a farmecelor lor. 
Pricepu, totuşi, curînd, că asemuirea din urmă era 
cea mai dreaptă, iar cea dinaintea ei era cea mai 
adevărată ; pe cînd cea dintîi îl făcu să zîmbească. 

Apoi îşi zise : „Ia să văd, ce-ar fi s-o ating !" Şi 
strigă : 

— Totul se întîmplă după voia lui Allah ! 
Cuprinse, dar, fata în braţe, cugetând aşa : „Tare 

este de mirare că n-are pantalonaşii pe ea". După 
care strigă, încîntat : 

— Ya, Allah ! ce voinică mai e ! 
Şi simţi o înfiorare de plăcere aşa de mare încît 

strigă : 
— Pe Allah, trebuie numaidecât s-o trezesc ! Dar 

cum de nu s-o fi trezit încă, de cînd o tot alint ? 
Or, ceea ce n-o lăsa pe fată să se trezească era 

vrerea lui Dahnaş, ef ritul, care-o cufundase anume 
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într-un somn atîta de greu, spre a înlesni ceea ce 
făcea Kamaralzaman. 

Aşadar, Kamaralzaman îşi puse buzele pe bu-
zele tinerei Sett Budur şi le sărută îndelung ; şi, 
întrucît fata nu se deştepta, o mai sărută odată, 
şi încă odată, fără ca ea să arate nici cea mai mică 
simţire. Atunci începu să-i vorbească, zicîndu-i 
aşa : 

— O, inima mea ! O, lumina mea ! O, sufletul 
meu ! Trezeşte-te ! Sînt Kamaralzaman ! 

Dar tînăra nu făcu nici măcar o mişcare. 
Atunci Kamaralzaman, văzînd zădărnicia chemă-

rilor lui, îşi zise : „Pe Allah ! Nu mai pot să aş-
tept !" 

lacă-aşa ! Şi Maimuna, şi Dahnaş, şi Kaşcaş pri-
veau. Iar Maimuna începea a se îngrijora, şi se şi 
pregătea, în caz că lucrul se împlinea, să socotească 
faptul fără de nici o însemnătate. 

Aşadar, Kamaralzaman... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă cum era, tăcu. 

Ci într-a o sută optzeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

...Aşadar, Kamaralzaman o înlănţui cu braţele şi 
era gata să facă cea dintîi încercare, cînd deodată 
tresări, îşi desfăcu braţele, clătină din cap şi gîndi : 
„De bună seamă că tată-meu, regele, a pus să-mi 
fie adusă această tânără în pat, ca să cerceteze ce 
înrîurire au femeile asupra mea ; şi pesemne că 
acum sade dincolo de perete şi pîndeşte să vadă 

l i * 
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'dacă a izbutit. Iar mîine are să vină la mine şi are 
să-mi spună : «Kamaralzaman, ziceai că ţi-i silă 
de însurătoare şi de femei ! Dar ce-ai făcut azi-
noapte cu acea fată ? Ah, Kamaralzaman, îţi place 
să te dedai la desfrînări pe ascuns, dar nu primeşti 
să te însori, măcar că ştii cît de bucuros aş fi vă-
zînd că ai şi tu urmaşi, iar scaunul meu de domnie 
rămîne nepoţilor mei !» Iar eu, atunci, aş fi privit 
ca un viclean şi un mincinos. Mai bine-i, dară, sa 
mă stăpînese de astă dată şi să aştept pînă mîine ; 
şi-atunci am să-i cer tătîne-meu să mă însoare cu 
această frumoasă fată. Şi în felul acesta, tată-meu 
are să fie fericit, iar eu am să mă pot bucura în 
voie de acest trup binecuvîntat." 

Şi pe dată, spre marca bucurie a Maimunei, care 
începuse să fie foarte îngrijorată, şi spre amarnica 
supărare a lui Dahnaş, Kamaralzaman se mai plecă 
odată asupra tinerei Sett Budur, şi, după ce-o să-
rută pe gură, îi scoase din degetul cel mic un inel 
împodobit cu un frumos diamant şi şi-1 puse pe 
degetul lui mic, ca semn că, de aci nainte, şi-o so-
cotea pe tînără drept soţie. Apoi, după ce puse în 
degetul fetei inelul lui, îi întoarse cu multă părere 
de rău spatele şi adormi curînd. 

Văzînd acestea, Maimuna nu mai putea de bucu-
rie, pe cînd Dahnaş rămase năuc ; dar spuse Mai-
munei numaidecît : 

— Asta nu-i decît jumătate de dovada. Acuma-i 
rîndul tău ! 

Atunci, Maimuna se prefăcu pe dată în purice, 
sări pe coapsa tinerei Sett Budur, de acolo sui pînă 
la buric, apoi se întoarse din drum cam vreun lat 
de palmă şi se opri drept pe culmea muncelului 
care adumbreşte valea trandafirilor. Acolo, clintr-o 
singură pişcătură, în care îşi puse toată ciuda şi 
toată mînia, o făcu pe fată să sară de durere din 
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somn, deschizînd ochii mari, se ridică repede în 
şezut ducîndu-şi amîndouă mîinile la preacinstitul 
muncel. Dar numaidecît scoase un ţipăt, de spaimă 
văzînd pe flăcăul culcat lîngă ea. Dar, după întîia 
privire pe care o aruncă asupra lui, trecu de la 
spaimă la admirare, de la admirare la plăcere, iar 
de la plăcere la o revărsare de bucurie care ajunse 
degrabă aproape "ca o nebunie. 

In adevăr, în spaima ei cea dintîi, gîndi în 
sineşi : „Nenorocită Budur, tc-ai făcut de ocară pe 
totdeauna. Iată în patul tău un tînăr străin, pe care 
nu l-ai văzut niciodată. Ce cutezanţă din partea 
lui ! Ah ! Am să strig să vie numaidecît eunucii şi 
să-1 arunce de la înălţimea ferestrelor în rîu. To-
tuşi, o, Budur, cine ştie dacă acesta nu este soţul 
pe care ţi 1-a ales tatăl tău ? Priveşte-1, o, Budur, 
înainte de a trece la pedeapsa cea cruntă." 

Şi atunci Budur aruncă o privire asupra tînăru-
lui şi, în urma acestei cercetări grăbite, rămase 
uluită de frumuseţea lui şi grăi : 

— Ah, inima mea ! ce frumos e ! 
Şi pe dată fu atîta de fermecată, încît se plecă

asupra gurii ce surîdca prin somn, o pecetlui cu un 
sărut pe buze, strigînd : 

— Ya Allah ! pe acesta, da, mi l-aş vrea drept 
soţ ! De ce, oare, o fi zăbovit tata atît pînă să mi-1 
aducă ? 

După care, tremurînd toată, luă mîna tînăruluî 
şi ţinmd-o în mîinile ei, îi vorbi dulce, ca să-1 tre-
zească, spunînd î 

—• O, lumină a ochilor mei, trezeşte-te, trezeş-
te-te ! vino şi îmbrăţişează-mă, vino, viaţa mea ! 

Dar cum Kamaralzaman, în urma vrăjii făcute 
asupra lui de către răzbună toarea Maimuna, nu da 
nici un semn de trezire, frumoasa Budur socoti că 
ea era de vină, că nu punea destulă ardoare în 
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chemările ei. Şi-aşa, fără a-i mai păsa de-o vede 
ori ba cineva, îşi desfăcu cămaşa de mătasă, se 
lipi de flăcău toată, îl cuprinse în braţe, se strînse 
lîngă el pătimaşă, şi îi şopti la ureche : 

— Uite ce supusă sînt, şi ce drăgălaşă. Trezeş-
te-te şi bucură-te ! 

Cînd povestea ajunse ai ei, Şeherezâda "văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă cum era, tăcu. 

Ci într-a o sută optzeci ş'i cincea noapte 

Ea urmă : 

Dar, cum Kamaralzaman, mai mult ca oricînd 
cufundat în somn, nu-i răspundea deloc, frumoasa 
Budur îşi închipui pentru o clipă că aceasta nu era 
decît o prefăcătorie de-a lui, ca să-i facă o şi mai 
mare surpriză ; şi, pe jumătate rîzînd, îi spuse : 

— Hai, nu te mai preface aşa ! Oare tată-meu 
te-o fi învăţat să te porţi aţît de răutăcios, ca să-mi 
învingi mîndria ? Da-i trudă zadarnică, zău ! Căci 
frumuseţea ta; o, tinere căprior zvelt şi încîntător, 
ea singură face din mine cea mai supusă roabă a 
iubirii. 

Dar, cum Kamaralzaman rămînea mai departe 
nemişcat, Sett Budur, tot mai subjugată, adăugă : 

— O, stăpîne al frumuseţii, şi eu trec drept fru-
moasă ! în jurul meu toţi îmi admiră farmecele 
senine. Dar numai tu ai izbutit să aprinzi dorinţa 
în privirea liniştită a domniţei Budur. De ce nu te 
trezeşti, tînăr fermecător ? De ce nu te trezeşti ? 
Uf ! îmi vine să mor ! 
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Şi tînăra fată îşi strecură capul sub braţul tînă-
rului şi, drăgăstoasă, îl muşcă de gît şi de ureche. 
Şi, pe cînd săruta cu înflăcărare buzele flăcăului, 
se petrecu ceea ce se petrecu. 

După care, Sett Budur îl acoperi cu sărutări pe 
iubitul ei adormit, fără a lăsa nici un loc pe care să 
nu fi pus buzele sale. Ii luă apoi mîinile şi i le să-
rută una după alta ; pe urmă îl ridică, îl strînse la 
sin şi-i înconjură gît ui cu braţele ; şi-n această îm-
brăţişare, t rup lîngă t rup şi cu răsuflările ameste-
cate, ea adormi zîmbitoare. 

Asta fu. Şi, nevă '/uţi, cei trei efriţi nu pierdeau 
din ochi nici o mişcare. Şi după ce faptul se să-
vîrşi, Maimuna fu peste măsură de încîntată, iar 
Dahnaş nu mai făcu nici o greutate întru a recu-
noaşte că Budur a mers mult mai departe cu în-
flăcărarea ei, şi că îl făcuse astfel să piardă rămă -
şagul. Dar Maimuna, sigură acum de victorie, se 
purtă cu mărinimie şi-î spuse lui Dahnaş : 

— în ce priveşte rămăşagul ce mi-1 datorezi, te 
iert, blestematule ! Ba am să-ţi dau şi hatişeriful 
care de-aci înainte are să-ţi asigure liniştea deplină 
în drumurile tale prin văzduh. Dar ia seama să nu 
abuzezi de el şi nu mai săvîrşi niciodată ceea ce nu 
se cuvine ! 

După care, tînăra efrită se întoarse către Kaşcaş 
şi, cu g'as dulce, îi spuse : 

— Kaşcaş, îţi mulţumesc foarte mult pentru 
sfat. Drept urmare, te numesc căpetenia solilor 
mei ; şi iau asupra mea sarcina de a-1 face pe tatăl 
meu Domriat să încuviinţeze hotărîrea mea. 

Apoi adăugă : 
— Acuma, înaintaţi amîndoi şi luaţi pe această 

fată s-o duceţi în palatul tatălui ei Ghaiur, stăpî-
nul peste El-Buhur şi peste El-Kusur. După pro-
gresele pe care ie-a făcut sub ochii mei, îi dăruiesc 
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prietenia mea şi, de-aci înainte, am toată nădejdea 
în viitorul ei. Aveţi să vedeţi ce lucruri frumoase o 
să săvîrşească. 

Iar cei doi efriţi răspunseră : 
•*— Inşallah ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mJ-
jjind şi tăcu, sfioasă. 

Ci într-a o sută optzeci şi şasea noapte 

Ka urmă I 

...cei doi efriţi răspunseră : 
— Inşallah ! 
Se apropiară apoi de pat, o luară pe fată pe 

umerii lor şi zburară cu ea către seraiul regelui 
Ghaiur, unde ajunseră fără de zăbavă. Acolo o aşe-
zară uşurel în patul ei, după care plecară fieşteeare 
încotro avea cale. 

La rîndu-i, Maimuna se întoarse la ea în fîntîna, 
după ce mai sărută odată ochii prietenului ei. 

Aşa făcură cei trei. 
Dar, în ce-1 priveşte pe Kamaralzaman, el se 

trezi, în sfîrşit, în zori de zi, cu mintea încă bîn-* 
tuită de întîmplările de peste noapte. Se suci la 
dreapta, se răsuci la stînga, dar, de bună seamă, nu 
dete nicăierea de tînăra fată. Atunci îşi zise : „Am 
avut dreptate cînd am socotit că tată-meu trebuie 
să fi pus la cale astea, ca să mă încerce şi să mă 
îmbie la însurătoare. Aşa că bine am făcut aştept 
tînd să-i cer învoire mai înainte, ca un fiu cu-
minte." Apoi îl chemă pe robul culcat dinaintea 
uşii, strigîndu-i : 
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— Hei, ia scoală-te ! 
Eobul sări de unde era şi se repezi, pe jumătate 

încă adormit, să aducă stăpînului său ibricul şi 
lighenaşul. Kamaraizaman luă ibricul şi lighenaşul, 
se duse să se spele cu grijă după sfintele datini şi 
se întoarse să-şi facă rugăciunea de dimineaţă, 
mîncă oleacă şi ceti cîteva versete din Coran. După 
care, cu un aer nepăsător, îl întrebă pe rob : 

— Sauab, unde ai dus-o pe fata de~azi-noaptc ? 
Robul, uluit, întrebă : 
— Care fată, o, stăpîne Kamaraizaman ? 
Kamaraizaman ii spuse ridicînd glasul: 
— îţi poruncesc, ticălosule, să-mi răspunzi fără 

de ocol ! Unde este fata care a petrecut toată 
noaptea cu mine în pat ? 

Robul răspunse : 
— Pe Allah, o, stăpîne, n-am văzut nici o fată 

şi nici un băiat. Şi, de altmintrelea, nimeni n-ar 
fi putut să intre aici, căci am dormit de-a curmezi-
şul uşii. 

Kamaraizaman strigă : 
— Eunuc blestemat, acum şi tu cutezi a mă 

sfrunta şi a mă supăra ? Oh, blestematule, te-au 
învăţat să mă vicleneşti şi să mă minţi! îţi mai 
poruncesc odată să-mi spui adevărul-adevărat. 

Atunci robul ridică mîinile către cer şi grăi : 
— Singur Allah este atotputernic ! O, stăpîne 

ai meu, Kamaraizaman, nu pricep nimic din ce 
mă întrebi. 

Atunci Kamaraizaman îi strigă : 
— Vino-ncoace, blestematule ! 
Şi cînd eunucul veni, Kamaraizaman îi înhaţă de 

git, îl trînti la pămînt şi-1 calcă în picioare cu atîta 
mînie, încît eunucul se răsuflă de spaimă. Atunci 
Kamaraizaman îi cară la picioare şi la pumni, pînă 
ce-1 lăsă pe jumătate mort. Şi cum eunucul, în loc 
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de vreo lămurire, scotea ţipete înăbuşite, Kama-
ralzaman îi spuse : 

— Aşteaptă oleacă ! 
Şi alergă de luă o funie groasa de cînepă, ce slu-

jea la scoaterea apei din puţ, i-o trecu pe după 
subsuori, o înnodă straşnic, şi-1 tîrî apoi pînă la 
gura puţului, îl zloboziîn fîntînă şi-1 cufundă în 
apă de-a binelea. 

Or, fiind iarnă, apa era tare rece şi aerul de ase-
menea tare-ngheţat. Aşa ca eunucul începu să stră-
nute de nu mai putea, cerînd îndurare. Dar Kama-
ralzaman îl mai cufundă de cîteva ori, strigîndu-i 
de fiece dată : 

—• N-ai să ieşi de-acolo pînă ce n-ai să-mi măr-
turiseşti adevărul. Altminteri, ai să mori înecat. 

Atunci eunucul gîndi : „Fără îndoială că are să 
facă aşa cum spune". Apoi strigă : 

— O, stăpîne al meu, Kamaralzaman, scoate-mă 
de-aici şi-am să-ţi spun adevărul tot ! 

Atunci prinţul îl trase afară şi-1 văzu cum tre-
mura ca o trestie-n vînt ; şi, atît de frig cît şi de 
spaimă, clănţănea amarnic din dinţi ; şi arăta jal-
nic, cu apa curgînd de pe el şiroaie şi cu nasul în-
sîngerat. 

Eunucul, simţindu-se deocamdată scăpat de pri-
mejdie, spuse prinţului, fără a pierde o clipă : 

— îngăduie-mi mai întîi să mă duc să-mi schimb 
hainele şi să-mi şterg nasul. 

Kamaralzaman. îi spuse : 
— Du-te ! Dar să nu zăboveşti. Şi-ntoarce-te cît 

mai degrabă să-mi povesteşti tot. 
Şi eunucul ieşi îndată şi alergă de-a dreptul la 

serai, la tatăl lui Kamaralzaman. 
Regele Şahraman tocmai sta de vorbă cu marele 

lui vizir şi-i spunea : 
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— Oh, vizire, am petrecut o noapte grozav de 
rea, atîta mi-i de zbuciumată inima din pricina 
fiului meu Kamaralzaman. Şi tare mă tem să nu 
i se fi întîmplat vreun blestem în turnul acela 
vechi, atît de nepotrivit pentru un tînăr gingaş ca 
fecioru-meu. 

Dar viziru-i răspunse : 
-— Fii liniştit ! Pe Allah, zău, n-are a i se în-

tîmpla acolo nimic rău ! E mai bine-aşa, ca să-şi 
mai domolească din semeţie şi să-şi mai piardă din 
trufie. 

Şi taman atunci se înfăţişă eunucul, în starea în 
care era, şi căzu la picioarele regelui, strigîndu-i 
aşa : 

— O, sultane, măria ta ! nenorocirea a intrat în 
casa ta. Stăpânul meu, Kamaralzaman, s-a trezit 
din somn, nebun de-a binelea. Şi ca să-ţi dau do-
vadă de nebunia lui, iată : mi-a făcut cutară şi 
cutare, şi mi-a zis cutare şi cutare. Or, eu, pe 
Allah, n-am văzut intrînd la prinţ nici fată, nici 
băiat. 

Auzind aşa, regele Şahraman nu se mai îndoi de 
presimţirile lui şi strigă către vizir : 

— Oh, ce blestem ! Tu eşti de vină, cîine de 
vizir ! Tu mi-ai vîrît în cap gîndul acesta blestemat 
de a-mi întemniţa copilul, flacăra inimii mele. Ah, 
.pui'de lele, ridică-te şi-aleargă iute să vezi de ce-i 
vorba şi-ntoarce-te pe dată să-mi dai socoteală. 

Vizirul ieşi valvîrtej, însoţit de eunuc şi porni 
către turn, cerînd într-una amănunte de la robul 
care îi tot spuse tot lucruri tare îngrijorătoare. Aşa 
că vizirul nu cuteză să intre în odaie la băiat, decît 
după multe măsuri de prevedere, strecurînd mai 
întîi capul şi apoi trupul, dar cu mare băgare de 
seamă. Dar care' nu-i fu mirarea, cînd îl văzu pe 
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Kamaralzaman culcat liniştit în pat şi citind adîn-
cit în Coran .'... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a o sută optzeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

..îl văzu pe Kamaralzaman stînd culcat liniştit în 
pat şi citind adîncit în Coran. 

Se apropie şi, după salamalecul cel mai respec-
tuos, se aşeză pe podea lingă pat şi grăi : 

— în ce spaimă ne-a mai băgat eunucul ăsta de 
păcură ! închipuieşte-ţi că feciorul ăsta de tîrfă a 
venit, năuc, cu o înfăţişare de javră rîioasă, şi ne-a 
speriat povestindu-ne nişte lucruri pe care ar fi 
necuviincios să le rostesc de faţă cu tine. Aşa de 
rău ne-a tulburat liniştea, încît mă vezi şi-acuma 
trernurînd. 

Kamaralzaman zise : 
— N-a putut să vă tulbure, cu adevărat, atîta cît 

m-a tulburat pe mine mai adineaori ! Dar, o, vizire 
al tatălui meu, mult aş vrea să ştiu ce-a putut să 
vă povestească ? 

Vizirul răspunse : 
— Allah să-ţi ocrotească tinereţile ! Allah întă-

rească-ţi minţile ! Depărteze de la tine tot cc-i 
faptă necugetată şi ferească-ţi limba de vorbe fără 
de duh ! Odraslei ăsteia ele scuruit i s-a năzărit că 
ai înnebunit deodată şi că i-ai vorbit despre o tâ-
nără care şi-ar fi petrecut noaptea cu tine şi care 
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ţi-ar fi fost pe urmă răpită, şi alte sminteli de-a-
cestea, şi că ai sf îrşit prin a-1 snopi în bătaie şi 
a-1 arunca în puţ. O, Kamaralzaman, stăpîne al 
meu, ce neobrăzare — nu-i aşa ? — din partea pu-
tregaiului ăstuia de arap ! 

La aceste vorbe, Kamaralzaman zîmbi şi-i grăi 
vizirului : 

• — Pe Allah ! Ai de gînd, moşneag puturos, să 
isprăveşti odată cu gluma asta nesărată, ori vrei să 
simţi şi tu la fel dacă apa din puţ e bună de scăl-
dat ? Ia aminte, îţi zic, că de nu-mi spui numaidecit 
ce-aţi făcut, tu şi tata, cu iubita mea, fata cea cu 
ochi negri, frumoşi, şi cu obrajii fragezi şi tranda-
firii, ai să-mi plăteşti şiretenia-ţi încă şi mai scump 
decît eunucul. 

Atunci vizirul, cuprins de-o spaimă fără de mar-
gini, se trase de-a-ndăratelea şi grăi : 

Numele lui Allah fie cu tine şi în jurul tău ! 
Ya Kamaralzaman, de ce vorbeşti aşa ? De ţi-o fi 
fost mistuirea grea şi te-a făcut să visezi urît, fie-ţi 
milă ! scutură-te de visul acesta cît mai degrabă.': 
Ya Kamaralzaman, astea nu-s, în adevăr, vorbe cu 
judecată ! 

La vorbele acestea, tînărul se răsti : 
••- Ca să-ţi adeveresc, o, şeic blestemat, că nu 

cu urechea am văzut-o pe tînăra fată, ci cu ochiul 
ăsta şi cu ochiul cestălalt, şi că nu cu ochii am 
pipăit şi-am adulmecat trandafirii trupului ei, ci 
cu degetele astea, şi cu nasul ăsta, na, ţine ! 

Şi-i arse un ghiont atît de năprasnic în burtă, 
de-1 aşternu lat la pămînt ; după care îl înhaţă de 
barbă, pe care-o răsuci pe după mînă şi, încredinţat 
că aşa n-are să-i scape, începu să-i care la pumni 
unul după altul, atît cîtu-1 ţinură puterile. 

Nenorocitul de mare vizir, văzînd că odată cu 
barba i se duce şi sufletul, îşi zise în sine : „Acuma 
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e trebuitor să mint. Altă cale n-am ca să scap din 
mîinile acestui tînăr nebun". Aşadar îi spuse : 

— O, stăpîne al meu, îţi cer iertare că te-am 
înşelat. Ci vina-i a tatălui tău, care mi-a poruncit, 
sub ameninţarea cu grabnica spînzuratoare, să nu 
cumva să-ţi spun încă locul unde a dus-o pe tînăra 
fată. Dar, dacă vrei să-mi dai drumul, alerg numai-
decît să-1 rog pe tată-tău, regele, să te scoată din 
turn ; şi să-i spun despre dorinţa ta de a te însura 
cu fata aceea : lucru ce are să-1 bucure cum nu se 
mai poate ! 

La vorbele acestea, Kamaralzaman îi dete dru-
mul şi-i zise : 

—• Dacă-i aşa, aleargă degrabă să-1 vesteşti pe 
tata şi adu-mi răspunsul îndată ! 

Cînd se văzu slobod, vizirul dete năvală afară 
din odaie, avînd grijă să răsucească de două ori 
cheia în uşă, şi alergă, ieşit din minţi şi cu hainele 
sfîşiate, către sala scaunului împărătesc. 

Regele Şahraman îl văzu pe vizir în acea stare de 
plîns şi-i grăi : 

— Te văd vrednic de milă si fără de turban. 
Şi-mi pari tare vătămat. Se vede că ai păţit pe-
semne vreo belea. 

Vizirul răspunse : 
— Ce-am păţit eu, măria ta, nu e nimic pe lîngă 

ce-a păţit feciorul tău ! 
Regele întrebă : 
— Ce-a păţit, oare ? 
Vizirul spuse : 
— E nebun de-a binelea, lucru-i vădit'. 
La vorbele astea, regele văzu lumina prefăcîn-

du-se-n negură dinaintea ochilor lui şi strigă : 
— Ajute-mă Allah ! Spune-mi degrabă, ce fel 

de nebunie 1-a lovit pe copilul meu ! 
Şi vizirul răspunse : 
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— Ascult şi mă supun ! 
Şi-i istorisi regelui toată întîmplarea, precum şi 

chipul cum izbutise să scape din mîinile lui Ka-
maralzaman. 

Atunci pe rege îl cuprinse o cumplită mînie şi 
răcni : 

•— O, tu, cel mai păgubos dintre viziri, vestea ce 
mi-o aduci este pieirea capului tău ! Pe AUah, de-i 
adevărat că aceasta-i starea în care a ajuns feciorul 
meu, am să pun să fii răstignit în vîrful celui mai 
înalt minaret, ca să te învăţ să mai dai sfaturi atît 
de anapoda ca acelea care-s întîia pricină a aces-
tei nenorociri. 

Şi se repezi către turn şi, urmat de vizir, intră în 
odaie la Kamaralzaman. 

Cînd Kamaralzaman îl văzu intrînd pe tată-său, 
se sculă numaidecît, în cinstea lui, sări jos din pat 
şi rămase cuviincios în picioare dinainte-i, cu bra-
ţele cruciş pe piept, după ce, ca un fiu, cuminte, îi 
sărută mîna. Iar regele, fericit că-şi vede feciorul 
atît de liniştit, îl cuprinse drăgăstos cu braţele pe 
după gît şi—1 sărută între ochi, plîngînd de bucurie. 

După care, îi spuse să se aşeze pe pat lîngă el şi, 
întorcîndu-se supărat către vizir, grăi : 

— Acuma vezi că eşti cel mai ticălos dintre vi-
ziri ? Cum de-ai cutezat să vii să-mi spui că fiul 
meu e-aşa şi e-aşa, şi să-mi vîri spaima în inimă şi 
să-mi zdrumici de tot ficatul ? 

Pe urmă adăugă : 
•— De almintrelea, ai să auzi pe dată, cu urechile 

tale, ce răspunsuri cuminţi are să-mi dea feciorul 
meu cel drag. 

Privi apoi părinteşte către băiat şi îi zise : 
-— Kamaralzaman, ştii tu ce zi este astăzi ? 
El răspunse: 
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— De bună seamă. E sîmbătă. 
Regele aruncă o privire plină de mîrue şi de 

i/.bîndă către vizirul încremenit şi-i spuse : 
—• Auzi au ba ? 
După care întrebă iar : 
— Dar mîine, Kamaralzaman, ce zi are să fie ? 

Ştii oare ? 
Ei răspunse : 
— De bună seamă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada vă/.u /orii mi-
jind şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-a o sută optzeci şi opta noapta 

Ea urmă : 

...De bună seamă! Are să fie duminică, şi pe 
urmă luni, pe urmă marţi, miercuri, joi şi, la sfîr-
şit, vineri, ziua cea sfîntă. 

Regele, mulţumit cum nu se mai poate, strigă : 
— O, copilc-al meu, o, Kamaralzaman, departe 

fio de tine orice semn rău ! Ci ia mai spune-mi : 
cum se cheamă în arăbeşte luna în care sîntein 
acum ? 

Kamaralzaman răspunse : 
— Se cheamă luna Zul-Kiidat, După care vine 

luna Zul-Hidjat; pe urmă vine Moharram, apoi 
Safar, Rabialaual, Rabialthani, Gamadialuala, Ga-
madialthania, Ragab, Şaaban, Ramadan şi, în sfîr-
şit, Şaual. 
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Atunci regele, cum nu se poate mai bucuros şi 
liniştit astfel în privinţa sănătăţii feciorului său, 
se întoarse către vizir, îl scuipă în obraz şi-i zise : 

— Tu, numai tu eşti nebun, cobe bătrînă ! 
.Vizirul clătină din cap şi voi să răspundă ; se 

opri însă şi—şi zise : „Să mai aşteptăm oleacă". 
Or, regele grăi mai departe către fecioru-său : 
— Copilul meu, închipuieşte-ţi că şeicul acesta, 

dimpreună cu eunucul ăsta de păcură, au venit 
să-mi spună cutare şi cutare vorbe pe care cică 
le-ai fi rostit tu despre o fată ce şi-ar fi petrecut 
noaptea cu tine ! Spune-le, dar, în faţă, că au 
minţit. 

La vorbele acestea, Kamaralzaman zîmbi şi 
spuse regelui : 

— O, tată, află că, în adevăr, nu mai am nici 
răbdarea trebuincioasă, nici pofta să îndur mai 
mult gluma asta care a durat destul. Fie-ţi milă 
şi izbăveşte-mă de umilinţă, căci îmi simt sufle-
tul prea uscat de toate cîte m-ai făcut să îndur. 
Să ştii, însă, tată, că acuma sînt hotărît să-ţi dau 
ascultare şi primesc să mă însor cu frumoasa fată 
pe care ai binevoit să mi-o trimiţi azi-noapte spre 
a-mi ţine tovărăşie în pat. Am găsit-o vrednică 
a fi dorită, şi numai văzînd-o mi-am-şi simţit sîn-
gele răscolit. 

La aceste vorbe ale fiului său, regele strigă : 
— Numele lui Allah fie cu tine şi în jurul tău, 

copile al meu ! Şi ferească-te de vrăji şi de nebu-
nie ! Ah, copile, ce vis urît ai visat de vorbeşti 
aşa ? Fie-ţi milă, copile al meu, linişteşte-te. în 
viaţa mea n-am să te mai necăjesc vreodată ! Şi 
blestemată fie însurătoarea şi ceasul însurătorii şi 
cei ce vor mai pomeni vreodată de însurătoare ! 
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Atunci Kamaralzaman spuse tatălui său : 
— Vorbele tale, o, tată, sînt sfinte pentru mine ! 

Dar mai întîi jură-mi, cu jurămîntul cel mare, că 
n-ai nici o ştiinţă despre întîmplarea mea de azi-
noapte cu frumoasa fată care, cum am să-ţi arăt 
îndată, a lăsat asupra-mi destule urme. 

Şi regele Şahraman grăi : 
•— Iţi jur pe numele sfînt al lui Allah, dumne-

zeul lui Mussa şi al lui Ibrahim, carele 1-a trimis 
pe Mahomed între oameni, drept chezăşie a păcii şi 
mîntuirii lor. Amin ! 

Kamaralzaman repetă : 
— Amin ! 
Dar îi spuse tatălui său '. 
— Acuma, ce-ai să zici cînd am să-ţi arăt do-

vezile despre trecerea tinerei fete prin braţele 
mele ? 

Regele grăi : 
— Aştept ! 
Şi Kamaralzaman urmă : 
•—• Dacă, o, tată, cineva ţi-ar spune : „Noaptea 

trecută am sărit din somn şi-am văzut dinaintea 
mea pe cineva stînd gata să-şi verse sîngele în 
luptă cu mine. Atunci eu, măcar că nu voisem să-1 
străpung, am făcut, fără voia mea, o mişcare ce a 
înfipt paloşul meu în pîntecele dezgolit al ace-
luia. Şi dimineaţa, trezindu-mă, văzui că, în ade-
văr, paloşul era plin de sînge". Ce-ai spune, o, 
tată,- celui care, vorbindu-ţi astfel, ţi-ar arăta că 
acesta-i adevărul ? 

Regele zise : 
— I-aş spune că sîngele, fără trupul potrivni-

cului, nu este decît o jumătate de dovadă. 
Atunci Kamaralzaman grăi : 
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— O, tată, şi eu, azi dimineaţă, trezindu-mă, vă-
zui că acesta-i adevărul ! Dar, dovadă încă şi mai 
de nătăgăduit, iată inelul tinerei. Pe cînd al meu, 
precum vezi, a dispărut. 

La aceste vorbe, regele se repezi să cerceteze şi 
văzu că, în adevăr, aşa era... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută nouăzeci şi una noapte 

Ea urmă : 

...regele se repezi să cerceteze şi văzu că, în 
adevăr, aşa era. Şi mai gîndi : „Aci, neîndoielnic, 
trebuie să fie mîna vizirului". După care, se-n-
toarse degrabă lîngă Kamaralzaman şi-i spuse : 

— Acuma să vedem inelul. 
li luă, îl suci şi-1 răsuci, apoi îl înapoie lui Ka-

maralzaman, zicînd : 
— Asta-i o dovadă care mă tulbură cu desăvîr-

şire. 
Şi şezu vreme de un ceas fără a scoate o vorbă. 

Apoi, deodată, se repezi la vizir şi-i strigă : 
— Tu, codoş bătrîn, tu ai pus la cale blestemă-

ţia asta ! 
Dar vizirul căzu la picioarele regelui şi se jură 

pe cartea cea sfîntă şi pe dreapta credinţă că el 
n-avea nici un pic de vină în povestea aceea. Iar 
eunucul jură şi el la fel. 

Atunci regele, nemaiputînd pricepe nimic, spuse 
către fiul său : 
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-— Allah are să dezlege taina aceasta ! 
Dar Kamaralzaman, cu sufletul zbuciumat, răs-

punse : 
— O, tată, te rog fierbinte, porunceşte să se cer-

ceteze şi să se caute pretutindeni şi să mi se aducă 
îndărăt fata aceea a cărei amintire îmi umple su-
fletul de tulburare. Mă închin ţie, ai milă de mine 
şi găseşte-mi-o, altmintrelea mor ! * 

Regele se porni pe plîns şi spuse către fiu-săvi : 
— Ya Kamaralzaman, mare-i Allah şi numai el 

ştie cele neştiute ! Ci noi n-avem alta de făcut 
decît a ne întrista împreună, tu din pricina dra-
gostei tale fără de nădejde, iar eu de zbuciumul 
tău şi de neputinţa mea de a-i găsi leac. 

Apoi, regele, cu sufletul ncmîngîiat, îşi luă de. 
mînă feciorul şi-1 aduse din turn în palat, unde 
se închiseră împreună. Şi nu mai voi să audă ni-
mic despre treburile împărăţiei, ca să rămînă să 
plîngă laolaltă cu Kamaralzaman, ce căzuse la pat, 
chinuit de deznădejdea de a iubi astfel din tot 
sufletul său o fată necunoscută care, după nişle 
dovezi de dragoste atît de vădite, pierise într-un 
chip aşa de ciudat. 

Apoi, regele, ca să fie şi mai la adăpost de oa-
menii şi de treburile palatului, şi ca să nu mai 
aibă a se dărui decît grijilor pentru iubitul lui 
fecior, puse să se clădească în mijlocul mării un, 
serai ce nu se lega de ţărm decît printr-o punte 
lată de douăzeci de coţi, şi-1 împodobi după tre-
buinţele lui şi ale feciorului lui. Şi numai ei doi 
acolo locuiau, departe de larmă şi sîcîieli, ncgîn-
dindu-se decît la amarul lor. Şi spre a se mîngîia 
cît de cît, Kamaralzaman nu găsea nimica mai bun 
decît să citească frumoasele cărţi despre dragoste 
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şi să spună stihuri de-ale unor poeţi plini de har, 
ca acestea, dintre altele multe : 

Multiscusită-nvingătoare 
în bătălii cu trandafiri, 
Căreia sîngele de floare 
Cunună-i pwie, de porfir, 
In pletele strălucitoare — 
Supuse-n căle-ţi, fir cu fir, 
Grădinile aromitoare 
Se-nclină-n tandre unduiri, 
Sub fecioreştile-ţi picioare. 

Domniţa mea fără de pată, 
Cu trup vrăjit, cum pe pămînt 
Un altul nu-i, şi care-mbată 
Inmiresmînd oricare vînt, 
Ah, boarea serii, dacă-odată 
S-ar strecura pe sub veşmînt 
Şi te-ar cunoaşte, fermecată, 
N-ar mai ieşi de-aci nicicînd. 

'Atît de zveltă eşti, hurie, 
Cu frumuseţile-ţi de foc, 
Că salba-ţi ar visa să-ţi fie 
Brîu petrecut peste mijloc; 
Şi uită-te cum se mînîe 
Brăţările, că n-au nofoc 
Lănţug de clopoţei să fie, 
Podoabă gleznelor, în loc. 

Asta-i ceea ce s-a întîmplat cu Kamaralzaman. 
şi cu tatăl său, regele Şahraman ! 

Cit despre domniţa Budur, iată ! Cele două du-
huri au aşezat-o în patul său din palatul tatălui 
eî  regele Ghaiur, cînd noaptea era pe sfîrşite. Aşa 
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că peste trei ceasuri se lumină de zi şi domniţa 
(Budur se trezi. Surîdea încă iubitului ei şi se în-
tindea de plăcere, în acea clipă dulce de trezire 
numai pe jumătate, alături de iubitul pe care-1 
credea lingă ea. Şi cînd, nainte de-a deschide ochii, 
întinse mîinilc spre a-1 îmbrăţişa pe după gît, nu 
cuprinse decît aer gol. Atunci se dezmetici de-a bi-
nelea şi nu-1 mai zări pe frumosul flăcău pe care-1 
iubise în timpul nopţii. Şi, cu inima cutremurată, 
scoase un ţipăt năprasnic, care le făcu să alerge la 
ea pe toate cele zece femei menite s-o vegheze, 
printre care şi doica ei. înconjurară patul speriate 
tare, iar doica o întrebă : 

— Ce este, stăpîna mea ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o sută nouăzeci şi treia noapte 

Ea urmă : 

...doica o întrebă : 
•— Ce este, stăpîna mea ? 
Budur strigă : 
— Tu mă întrebi, vicleano ce eşti, de parcă ha-

bar n-ai avea ! Spune-mi numaidecît, ce s-a făcut 
flăcăul minunat, care-a dormit noaptea asta în bra-
ţele mele ? 

Doica, încurcată nevoie mare, bulbucă ochii a 
mirare, întinse gîtul ca să priceapă mai bine şi 
zise : 
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— O, domniţă, Allah să te apere de orice lucru 
necuviincios ! Astea nu-s vorbe pe care să le mai 
fi auzit de la tine. Fă bine şi vorbeşte mai lămurit, 
iar dacă nu-i vorba decît de o joacă care-o faci nu-
mai ca să glumeşti, spune-ne fără zăbavă. 

Budur se ridică pe jumătate din pat şi-i strigă 
mînioasă : 

—• Doică-piază-rea îţi poruncesc să-mi spui nu-
maidecît unde-i frumosul flăcău căruia, de bună 
voie, i-am dăruit azi-noapte trupul, şi inima, şi 
fecioria mea ! 

La aceste vorbe, doica văzu lumea întreagă pie-
rind de dinaintea ochilor ei ; începu să se bată 
peste obraji şi se aruncă la pămînt, dimpreună cu 
celelalte zece bătrîne ; şi toate porniră să se 
vaiete în gura mare. 

— Of, ce dimineaţă întunecată ! Vai de zilele 
noastre ! 

Ci doica, văicărindu-se, întrebă totuşi : 
— Ya Sett Budur, pe Allah ! vino-ţi în fire şi 

lasă gluma asta, nevrednică de o crăiasă ! 
Dar Budur se răsti : 
— N-ai de gînd să taci, babă afurisită, şi să-mi 

spui odată ce-aţi făcut cu iubitul meu cel cu sprîn-
cene arcuite, care şi-a petrecut noaptea pînă în zori 
cu mine şi care avea sub buric ceva ce eu nu am ? 

Cînd doica şi celelalte femei mai auziră şi asta, 
strigară : 

— Of, ce ocară ! Of, stăpînă a noastră, feri-te-ar 
Allah de fermecătură şi de deochi ! In dimineaţa 
asta, gluma ta a întrecut orice măsură. 

Şi doica, lovindu-se cu pumnii în piept, grăi : 
— O, stăpînă Budur, pentru numele lui Allah, 

nu mai vorbi aşa ! De-ar ajunge o glumă ca asta la 
urechile măriei sale, ne-ar ucide numaidecît. Şi 
nimic pe lume nu ne-ar mai izbăvi de mînia lui ! 
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Dar Sett Budur, tremurînd, se răsti : • 
•— Te mai întreb odată dacă ai de gînd ori ba 

să-mi spui unde se afla acum frumosul băiat ale 
cărui urme le mai port încă pe trup ? ! 

La asemenea întrebare, muierile toate se arun-
cară cu faţa la pămînt şi strigară i 

— Ce' jale de tinereţile e i ! Asta-i nebunie cu-
rată ! 

Vorbele lor o mîniară într-atîta pe domniţa Bu-
dur, încît smulse de pe perete o spadă şi se repezi 
asupra femeilor, să le străpungă. Ele atunci deterâ 
buzna afară, claie peste grămadă, ţipînd şi urlînd, 
şi se năpustiră de-a valma, eu chipurile răvăşite, 
în iatac la rege. Şi, cu lacrimile în ochi, doica po-
vesti regelui toate cîte spusese Budur, şi adăuga : 

— Ne-ar fi omorît pe toate şi nc-ar fi prăpădii, 
de n-am fi luat-o la fugă. 

Iar regele strigă : 
— E un lucru nemaipomenit! Dar ai văzul tu, 

cu ochii tăi, că a pierdut ceea ce a pierdut ? 
Doica îşi acoperi faţa cu mîinile şi răspunse plin-

gînd : 
— Am văzut! Era plină de sîng'e ! 
Atunci regele zise iar : 
— In adevăr, c nemaipomenit. 
Şi, măcar că în acea clipă era desculţ şi n-avea 

pe cap decît turbanul de noapte, se repezi în odaia 
domniţei Budur. 

Regele o privi aspru pe fiică-sa şi o întrebă : 
•— Budur, este adevărat ceea ce spun bătrîneîe 

astea nebune, că te-ai fi culcat azi-noapte cu oare-
cine, şi că porţi încă pe trup urmele trecerii Iui : 
lucru care ar fi făcut să pierzi ceea ce ai pierdut ? 

Ea răspunse ', 
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— De bună seamă, tată, devreme ce tu însuţi al 
voit aşa, şi de altfel tînărul era desăvîrşit ales, 
şi-atît de frumos încît ard de dorinţa să ştiu de ce 
mi l-ai luat după aceea. Iată, de altfel, inelul lui, 
pe care mi 1-a dat, după ce 1-a luat pe al meu. 

Atunci regele, tatăl.. domniţei Budur, care gîn-
dise întîi că fiică-sa-i numai pe jumătate nebună, 
îşi zise : ,,Ba-i chiar nebună de-a binelea". Şi-o 
întrebă : "* ! 

— Budur, n-ai de gînd să~mi spui odată 
ce-nsearnnă purtarea asta a ta, atît de ciudată şi 
de puţin vrednică de o domniţă ca tine ? 

Atunci Budur nu se mai putu stăpîni, îşi sfîşîe 
cămaşa de sus pînă jos şi începu să plîngă şi să se 
lovească peste obraji. 

Văzînd aşa, regele porunci eunucilor şi bătrîne-
lor s-o lege de mîini ca s-o împiedice să-şi facă 
vreun rău şi, de va începe iar, s-o lege de fereastra 
de la odaia ei. 

Pe urmă, regele Ghaiur, deznădăjduit, se în-
toarse în iatacul lui, cugetînd ce să facă să gă-
sească leacul acelei nebunii de care credea că â 
fost lovită fiică-sa. Căci, ca şi-nainte, el o iubea, 
oricum, tot atît de fierbinte şi nu se putea deprinde 
cu gîndul că era nebună pentru totdeauna. 

Adună, dar, la palat pe toţi învăţaţii din împă-
răţie, doftorii, astrologii, magii, pe cei ce cunoşteau 
pe de rost cărţile cele de demult, şi pe negustorii 
de leacuri, şi le grăi tuturor s 

— Fiica mea El-Sett Budur se află în cutare şl 
cutare stare. Acela dintre voi care o va lecui, are 
s-o capete de la mine de soţie şi are să-mi fie 
urmaş la domnie după ce voi muri. Dar cel ce va 
intra la fiica mea şi nu va izbîndi a o lecui, aceluia 
i se va tăia capul. 
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Pe urmă porunci să se vestească aceasta în în-
treaga cetate şi trimise crainici în toate zările îm-
părăţiei lui, ca să se deie de ştire la fel. 

Şi mulţi doftori, şi învăţaţi, şi magi, şi vraci, şi 
făcători de leacuri se înfăţişară ; dar, peste un 
ceas, capetele lor retezate spînzurau de-asupra por-
ţii de la palat. Şi în curînd patruzeci de capete de 
doftori şi de vînzători de leacuri spînzurau aşezate 
la rînd de-a lungul zidului palatului. Atunci, cei-
lalţi îşi ziseră : „Âsta-i semn rău. Şi trebuie să fie 
boală de nelecuit." Şi nimenea nu mai cuteză a se 
înfăţişa, ca să nu se primejduiască a i se reteza 
gîtul. Asta păţiră doftorii, şi asta era pedeapsa ce 
li se da în asemenea împrejurări. 

Dar, în ceea ce o priveşte pe domniţa Budur, ea 
avea un frate de lapte, fiul doicii sale şi care se 
numea Marzauan. Or, Marzauan, măcar că era mu-
sulman drepteredincios şi cucernic, învăţase solo-
monia şi vrăjitoria, cărţile cele indieneşti şi pe 
cele egipţiene, semnele talismanice şi ştiinţa stele-
lor. După care, nemaiavînd nimic de învăţat din 
cărţi, pornise a călători şi a străbate tărîmurile cele 
mai depărtate şi-i cercetase pe oamenii cei mai 
pricepuţi în ştiinţele tainice. Şi aşa îşi însuşise 
toate cunoştinţele omeneşti. După care, nemai-
avînd să înveţe nimic, porni iar la drum către ţara 
lui, unde sosi bine sănătos. 

Or, cel dintîi lucru pe care Marzauan îl zări cînd 
intră în cetate, fură căpăţînile retezate ale doftori-
lor, atîrnate deasupra porţii de la palat. Şi, ia în-
trebarea lui, trecătorii îi povestiră toată întîmpla-
rea, precum şi neştiinţa vădită a doftorilor, osîn-
diţi pe bună dreptate. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu, sfioasă. 
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Ci într-a o sută nouăzeci şi patra noapte 

£a urmă : 

... precum şi neştiinţa vădită a doftorilor, osîndiţi 
pe bună dreptate. 

Atunci, Marzauan se duse la maică-sa şi, după 
îmbrăţişările de revedere, îi ceru amănunte despre 
cele întîmplate, iar maică-sa îi adeveri totul ; ceea 
ce îl mîhni nespus pe Marzauan, căci fusese crescut 
laolaltă cu Budur şi-o iubea cu o dragoste mai 
mare decît aceea pe care o simt îndeobşte fraţii 
pentru surorile lor. Stete dar şi cugetă vreme ele 
un ceas ; după care ridică fruntea şi-o întrebă pe 
maică-sa : 

— Ai putea să-mi ajuţi să intru tainic la ea, ca 
să-ncerc să aflu pricina bolii sale şi să văd de are 
leac, ori n-are ? 

Şi maică-sa îi spuse : 
•— Lucru-i tare greu, o, Marzauan. Dar, de 

vreme ce asta ţi-i dorinţa, grăbeşte şi te-mbracă în 
haine de femeie şi vino după mine. 

Marzauan se găti pe dată şi, îmbrăcat ca femeie, 
porni în urma maică-si spre serai. 

Cînd ajunseră la uşa iatacului, eunucul pus acolo 
de pază voi să oprească pe aceea pe care n-o mai 
văzuse pînă atunci. Dar bătrîna îi strecură în mînă 
un dar şi-i grăi : 

— O, căpetenie a seraiului, domniţa Budur, 
care-i atît de bolnavă, mi-a spus eă-i e dor s-o vadă 
pe această fată a mea, ce i-i soră de lapte. Lasă-ne, 
dar, să trecem, o, taică al bunei-cuviinţe ! 

Iar hadîmbul, tot atît de măgulit de vorbele doi-
cii, pe cît de mulţumit de dar, răspunse : 

-— Intraţi iute, dar să nu staţi mult. 
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Şi amîndoi intrară, 
Cînd Marzauan ajunse dinaintea domniţei, îşi 

ridică vălul ce-i ascundea faţa, se aşeză pe podea şi 
scoase de sub haină un astrolab, nişte cărţi de far-
mece şi o luminare. Şi se pregăti să alcătuiască în-
tîi horoscopul domniţei Budur, mai nainte de-a o 
întreba ceva, cînd, deodată, tînăra fată i se aruncă 
de gît şi-1 îmbrăţişa, drăgăstoasă ; căci numaidccît 
îl recunoscuse. Apoi ea îi grăi : 

—- Cum, frate Marzauan, şi tu, ca toţi ceilalţi, 
mă crezi nebună ? Ah, nu crede asta, Marzauan! 
Oare tu nu ştii ce spune poetul ? Ascultă aceste 
stihuri şi cugetă apoi la tîlcul lor : 

„A-nnebunit ! şoptesc cu milă unii; 
Păcat de tinereţea ei pierdută l" 
Eu le răspund : „Sînt fericiţi nebunii, 
Căci viaţa lor, oricum, e mai plăcută 
Decît a gloatei proaste şi mişele 
Ce-şi bate joc de cei ce nu-s ca ea". 
Şi le-aş mai spune : „Leac smintelii mele 
Iubitul meu e, să mi-l ştiu colea". 

După ce ascultă versurile, Marzauan înţelese pe 
dată că Sett Budur era îndrăgostită şi că aceasta 
era toată boala ei. Şi-i spuse : 

— Omul iscusit nu are trebuinţă decît de un 
semn ca să priceapă. Povesteşte-mi fără zăbavă 
totul şi, cu voia lui Allah, am să-ţi fiu aducător de 
mîngîiere şi mijlocitorul izbăvirii tale. 

Atunci Budur îi povesti amănunţit întîmplarca 
toata şi apoi izbucni în lacrimi, spunînd : 

— Iată trista mea soartă, o, Marzauan ; şi nu 
mai trăiesc decît tot plîngînd, zi şi noapte, şi nu-
mai stihurile de dragoste pe care mi le îngîn mai 
izbutesc să-mi răcorească oleacă arsura din suflet. 
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t a vorbele ei, Marzauan îşi plecă fruntea euge-
tînd şi stete cufundat vreme de-un ceas în gîndu-
rile lui. După care, ridică fruntea şi spuse nemîn-
gîiatei Budur : 

•— Pe Allah, văd limpede că cele ce mi-ai po-
vestit sînt în totul adevărate ; dar, în adevăr, mi-i 
tare greu să înţeleg bine. Totuşi trag nădejde să-ţi 
vindec inima şi să-ţi aduc mulţumirea pe care-o 
doreşti. Numai că, pe Allah, caută să ai răbdare 
pînă mă-ntorc. Şi să fii bine încredinţată că ziua 
în care voi fi iar lîngă tine are să fie totodată şi 
cea în care îţi voi aduce aici iubitul de mînă. 

Şi cu aceste vorbe, Marzauan plecă grăbit, de la 
domniţă, sora lui de lapte ; şi, chiar în aceeaşi zi, 
părăsi cetatea regelui Ghaiur. 

Odată ieşit dintre zidurile oraşului, Marzauan 
călători o lună întreagă din cetate-n cetate şi din 
ostrov în ostrov, şi pretutindeni n-auzea oamenii 
vorbind decît despre povestea ciudată a domniţei 
Budur. Dar după o lună de drumeţie, Marzauan 
ajunse într-un oraş mare, aşezat pe ţărmul mării 
şi care se numea Tarah. Şi nu mai auzi pe nimeni 
vorbind despre Sett Budur ; ci, acolo, dimpotrivă, 
nu mai era vorba decît despre povestea nemaipo-
menită a unui prinţ, fiul regelui acelor tărîmuri şi 
care se numea Kamaralzaman. Şi Marzauan ceru 
să i se povestească amănunţit acea întîmplare, şi i 
se păru atît de asemănătoare în totul cu cea pe 
care o ştia în legătură cu Sett Budur, încît întrebă
numaidecît de locul unde anume se află acel fecior 
de crai. I se spuse că acel loc era tare departe şi că 
pe două căi se putea ajunge acolo, una pe uscat şi 
alta pe mare. Pe uscat ar fi trebuit şase luni ca să 
ajungă în acea ţară Khaledan, unde se afla Kama-
ralzaman ; dar pe mare n-ar fi trebuit decît o lună. 
Atunci Marzauan, fără a mai aştepta, luă calea 
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mării, cu o corabie care tocmai pornea către acele 
ostroave din ţara Khaledan. 

Corabia cu care plecase Marzauan avu vînt priel-
nic tot drumul ; ci tocmai în ziua cînd au ajuns în 
faţa cetăţii de scaun a împărăţiei, o furtună nă-
prasnică răscoli valurile mării, zv'îrli în slăvi cora-
bia, ce se răsturnă cu fundul în sus, şi-apoi o izbi 
drept într-un colţ de stîncă. Dar Marzauan, prin-
tre multe însuşiri minunate, ştia şi să înoate ; ast-
fel dintre toţi călătorii, numai el izbuti să scape 
cu zile, agăţîndu-se de catargul cel mare care se 
prăvălise în mare. Iar valurile învolburate îl tîrîră 
chiar pe limba de pămînt unde era clădit palatul 
în care locuia Kamaralzaman cu tătînc-său. 

Or, ursita voi ca marele vizir, care venise a da 
regelui socoteală despre treburile împărăţiei, toc-
mai atunci să-şi arunce privirile pe fereastra din-
spre mare. Şi văzîndu-1 pe tînărul ce se străduia să 
răzbată la ţărm, porunci robilor să alerge să-1 scape 
şi să-1 aducă la el, după ce-i vor da mai întîi nişte 
haine să se schimbe şi un pahar de sorbet spre a-şi 
potoli zbuciumul. 

Aşa că, nu peste mult timp, Marzauan intră în 
sala în care se afla vizirul. Şi, cum era bine făcut 
şi atrăgător la înfăţişare, plăcu numaidecît marelui 
vizir, care începu să-1 întrebe de toate şi se lămuri 
pe dată ce multe lucruri cunoştea şi cît de înţelept 
era. Şi zise în sineşi : „De bună seamă că trebuie 
să se priceapă şi la leacuri". Şi-i grăi apoi : 

— Allah te-a adus la noi, ca să lecuieşti un bol-
nav care-i tare scump tatălui său... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o sută nouăzeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

... ca să lecuieşti un bolnav care-i tare scump 
tatălui său şi care-i pentru noi toţi pricina unei 
necurmate amărăciuni. 

Marzauan îl întrebă : . 
— Despre ce bolnav vorbeşti ? 
Vizirul răspunse : 
— Despre prinţul Kamaralzaman, fiul regelui 

Şahraman, care chiar aici locuieşte. 
La aceste vorbe, Marzauan îşi zise : „Ursita mi-i 

mai prielnică decît nădăjduiam". întrebă apoi pe 
vizir : 

— Şi de ce boală suferă fiul regelui ? 
Vizirul spuse : 
— Din partea mea, după cîte-mi dau socoteală, 

suferă de sminteală. Ci tată-său pretinde că-i deo-
cheat ori ceva apropiat, şi-i gata să creadă povestea 
ciudată pe care i^a povestit-o fecioru-său. 

Şi viziru-i povesti lui Marzauan întîmplarea 
toată, de la începutul începutului. 

După ce ascultă povestea toată, Marzauan fu 
bucuros cum nu se mai poate, căci nu mai avea 
nici o îndoială că prinţul Kamaralzaman n-ar fi 
chiar tînărul ce petrecuse noaptea de pomină cu 
Sett B.udur şi care lăsase iubitei lui o amintire atît 
de vie. Se feri însă a-i dezvălui aceasta marelui 
vizir cit de cit, ci-i spuse numai atît : 

— Hotărît că, de l-aş vedea pe tînăr, aş putea 
judeca mai bine ce fel de leac i se cuvine şi cum 
l-aş putea vindeca, dacă Allah vrea ! 

Şi vizirul îl duse, fără de zăbavă, la Kamaral-
zaman. 
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Or, cel dintîi lucru care sări-n ochii lui Mar -
zauan, cînd îl văzu pe prinţul Kamaralzaman, fu 
nemaipomenita asemănare a acestuia cu domniţa 
Budur. Şi fu atît de uimit, încît nu se putu stăpînî 
să nu se minuneze : 

«— Ya Allah ! Binecuvîntat fie cel care a izvodit 
frumuseţi aşa de asemănătoare, înzestrîndu-le cu 
aceleaşi însuşiri şi cu aceleaşi desăvîrş iri! 

Auzind vorbele acestea, Kamaralzaman, care sta 
întins în pat, fără pic de vlagă şi cu pleoapele pe 
jumă tate închise, deschise ochii mari şi ciuli u r e -
chea. Iar Marzauan, băgînd de seamă tresărirea t î -
nărului, întocmi pe loc nişte stihuri prin care să-1 
facă să priceapă, într-un chip învăluit, ceea ce nici 
regele Şahraman, nici marele vizir nu trebuiau să 
priceapă : 

încerc să cînt o frumuseţe-aleasă, 
Priclnă-a unui dor ce m-a răpus 
Şi amintire care mă apasă 
A celeia ce-a fost şi mi s-a dus. 

Mi-au spus : „O, tu, rănit de-o rea săgeată, 
A dragostei) ridică-te-acum iar ! 
Lăuta veseliei te aşteaptă 
Şi plinul desfătărilor pahar:' 

Eu le răspund : „Ce fel de veselie 
Mai pot să gust, devreme ce iubesc ?, 
Oare mai poate fi vreo bucurie, 
Ca dragostea de care pătimesc ? 

Iubita mea atîta mi-e de dragă, 
Că blestem şi cămaşa de pe ea 
Cînd îi atinge şoldul cîte-oleacă, 
Ori trupu-i care-i însăşi viaţa mea. 
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Atîta mi-e de dragă-ncît paharul 
Din care bea, cu chipul luminat, 
îl blestem că se bucură de harul 
Sărutului pe care l-a furat. 

Nu mă învinuiţi că port în mine 
Atîtea flăcări şi-o iubesc atîi. 
De doru-i sufăr chinuri şi ruşine, 
De dragul ei mi-e chipul mohorît. 

De-aţi şti-o, ah ! E mai ispititoare 
Decît Iosif lui Faraon cîndva, 
Ca psaltul David lui Saul; Fecioara 
Măria n-a fost simplă cum e ea. 

Iar eu sînt trist ca Iacob, cel departe 
De fiul lui; ca Iona-nchis în chit; 
Ca Iov, sărac şi ros de bube sparte; 
Sau ca Adam, de înger izgonit. 

In boala grea, de care gem şi zac, 
Numai iubita-mi poate-aduce leac !" 

Cînd Kamaralzaman auzi aceste stihuri, simţi o 
răcoare mare pătrunzînd în lăuntrul lui şi liniştin-
du-i sufletul; şi-i făcu semn lui tătîne-său să-1 
poftească pe tînăr să se aşeze alături şi-apoi să-i 
lase singuri. Iar regele, fericit că-şi vede feciorul 
ispitit de ceva, se grăbi să-1 poftească pe Marzauan 
să se aşeze lîngă Kamaralzaman şi ieşi din sală, 
făcînd semn cu.ochiul vizirului să-1 urmeze. 

Atunci Marzauan se plecă la urechea prinţului 
şi spuse : 

•—• Allah m-a călăuzit aici, ca să slujesc de mij-
locitor între tine şi aceea care ţi-i dragă. Şi ca să-ţi 
dau o dovadă despre aceasta, iată ! 

13 — 0 mie şi una de nopţi — voi. IV 
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Şi-i înşiră lui Kamaralzaman atîtea amănunte 
din noaptea petrecută cu tînăra fată, încît nu mai 
încăpea nici o îndoială. Şi adăugă : 

— Această fată se numeşte Budur, şi-i fiica re-
gelui Ghaiur, stăpân peste El-Buhur şi peste El-
Kussur. Şi-i sora mea de lapte. 

La vorbele acestea, Kamaralzaman se simţi alît 
de uşurat de suferinţa lui, încît simţi puterile cum 
îi reînviază sufletul; se ridică din pat, îl luă pe 
Marzauan de braţ şi-i spuse : 

•—• Vreau să plec cu tine îndată către ţara rege-
lui Ghaiur. 

Dar Marzauan îi zise : 
•— E cam departe şi trebuie mai întîi să-ţi reca-

peţi puterile pe deplin. Apoi, vom porni împreună 
şi tu însuţi o vei lecui pe domniţa Budur ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberozada văzu zorii mi-
,jind si, sfioasă, tăcu. 

• Ci într-a o sută nouăzeci şi noua noapte 

Eu urmă : 

,... şi tu însuţi o vei lecui pe domniţa Budur ! 
Estimp, regele, minat de nerăbdare, se întoarse 

în. sală, şi văzu chipul luminat al feciorului JuL 
Atunci, de bucurie, răsuflarea i se opri în gît ; 
şi-această bucurie ajunse să întreacă orice închi-
puire atunci cînd îşi auzi fiul spunînd : 

— Trebuie să mă îmbrac numaidecît şi să merg 
la hamam. 
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Atunci regele se aruneă la pieptul lui Marzauan 
si-1 îmbrăţişa fără să-1 întrebe ce leac folosise de 
izbutise atît de iute să dobîndească o izbîndă atît 
de mare. Şi numaidecît, după ce îl copleşi pe Mar-
zauan eu daruri şi cu onoruri, porunci să fie 
aprinse luminile în toată cetatea, ca semn de bucu-
rie, şi dărui tuturor dregătorilor şi tuturor slu-
jitorilor de la serai o mulţime de haine de sărbă-
toare şi de daruri rare, şi puse să se deschidă toate 
temniţele şi să fie sloboziţi toţi cei închişi. Şi-aşa, 
întreaga cetate şi întreaga împărăţie trăiră zile de 
veselie şi de bucurie. 

Iar cînd Marzauan socoti că prinţul îşi căpătase 
pe deplin întreaga-i sănătate, îl luă deoparte şi-i 
grăi : 

— E vremea să pornim, că nu mai poţi aştepta. 
Pregăteşte-te, dar, şi hai ! 

Kamaralzaman răspunse : 
- Ci tată-meu n-are să mă lase să plec ; căci 

mă iubeşte atît, încît nu se va hotărî niciodată să 
se despartă de mine; Ya Allah ! Ce mîhnire are să 
mă cuprindă ! Şi, de bună seamă, am să cad iar şi 
mai' bolnav decît înainte. 

Dar Marzauan îi răspunse : 
— M-am gîndit şi la asemenea necaz ; şi-am să 

fac aşa ca nimica să nu ne zăbovească. Drept care, 
iată ce-am ticluit : o minciună binefăcătoare ! Ai 
să-i spui regelui că tare ai mai vrea să respiri aerul 
curat al câmpului, la o vînătoare de eîteva zile în 
tovărăşia mea, întrucît ţi-i pieptul foarte slăbit de 
lunga vreme cit ai bolit la pat. Şi regele, de bună
seamă, are să-ţi dea învoire. 

La aceste cuvinte, Kamaralzaman se bucură 
cum nu se mai poate şi alergă pe dată să ceară în-
voire de la tătîne-său, care, în adevăr, pentru a 
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nu-1 mîhni, nu îndrăzni să i se împotrivească. 
însă-i grăi : 

— Dar să nu lipseşti decît o noapte ! Căci lipsa 
ta mai îndelungată mi-ar pricinui atîta întristare, 
încît aş muri ! 

Apoi regele porunci sa se pregătească, pentru 
feciorul lui şi pentru Marzauan, doi cai fără de 
asemănare şi alţi şase "pentru schimb, precum şi o 
cămilă încărcată cu cele trebuincioase la vînătoare, 
şi altă cămilă încărcată cu burdufuri de apă şi cu 
bucate. 

După care, regele sărută pe Kamaralzaman şi pe 
Marzauan, şi, pe rînd, îi sfătui, plîngînd, să aibă 
grijă unul de altul; şi, după cele mai înduioşătoare 
luări de rămas bun, îi lăsă să plece din cetate cu 
tot alaiul lor. 

Odată ajunşi în afara zidurilor cetăţii, cei doi to-
varăşi, ca să amăgească slugile şi pe toţi cei trimişi 
să-i însoţească, se prefăcură a vîna ziua toată ; 
iar cînd se lăsă seara, porunciră să se ridice cortu-
rile, mîncară, băură şi dormiră pînă la miez de 
noapte. Atunci Marzauan îl trezi binişor pe Kama-
ralzaman şi-i şopti : 

— Trebuie să ne folosim de faptul că slugile 
dorm şi să pornim ! 

Incălecară, dar, fiecare pe cîte-un cal de schimb 
odihnit, şi porniră la drum grăbit, nebăgaţi în 
seamă de nimenea. 

Şi călăriră aşa, în goana mare, pînă-n zori de zi. 
Atunci, Marzauan îşi opri calul şi spuse prinţului : 

—• Opreşte şi tu şi descăleca ! 
După ce Kamaralzaman descăleca, Marzauan îi 

zise iar : 
— Scoate-ţi degrabă şi cămaşă, şi şalvari!, 
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Şi Kamaralzaman îşi dezbrăcă, fără vorbă, că-
maşa şi şalvarii. Şi Marzauan îi spuse : 

—• Acum, dă-mi-lc şi aşteaptă-mă oleacă ! 
Luă cămaşa şi şalvarii şi se îndepărtă, pînă la o 

răscruce unde drumul se despărţea în patru. Pe 
urmă luă şi un cal, pe care avusese grijă să-1 
aducă legat de calul lui, îl duse într-o pădure ce se 
întindea pînă acolo, îl înjunghie şi mînji apoi cu 
sîngele lui şi cămaşă, şi şalvari. După care, se în-
toarse iar la răscruce şi aruncă veşmintele însîn-
gerate în praful din drum. Cînd isprăvi, se întoarse 
la Kamaralzaman, care îl aştepta nemişcat şi care 
îl întrebă : 

— Tare aş vrea să ştiu ce ai de gînd. 
Marzauan răspunse : 
•— Mai întîi să mîncăm oleacă. 
Mîncară şi băură, şi apoi Marzauan spuse prin-

ţului : 
— Iată ! Cînd regele are să vadă că două zile 

s-au depănat fără ca tu să te fi arătat şi cînd slu-
jitorii îi vor spune că am plecat amîndoi de cu 
noapte, are să trimită numaidecît după noi, iar cei 
trimişi au să găsească, fără doar şi poate, cămaşa 
şi şalvarii tăi plini de sînge aici, la răscrucea unde 
drumul se împarte în patru, şi unde, de altminteri, 
am avut grijă să las şi cîteva bucăţi de carne de 
cal, precum şi două oase sfărîmate. Şi-aşa, nimeni 
n-are să mai stea la-ndoială că nu te-or fi sfişiat 
niscaiva fiare, şi că cu, de teamă, am plecat în 
goana mare. 

Apoi adăugă : 
— De bună seamă că aceasta veste amarnică are 

să fie o lovitură năprasnică pentru tată-tău, dar 
tot atît de mare are să-i fie mai tîrziu bucuria, 
cînd va afla că eşti viu şi însurat cu Sett Budur. 
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La aceste vorbe, Kamaralzaman nu găsi nimic 
împotrivă şi grăi : 

•— O, Marzauan, planul tău este strălucit, iar 
şiretlicu-i bine iscusit. Dar cum vom face să plă-
tim cele de trebuinţă la drum ? 

Marzauan răspunse : 
— De-asta să nu-ţi pese ! Am luat cu mine cele 

mai alese nestemate, din care chiar şi cea mai ne-
însemnată preţuieşte mai bine de două sute de mii 
de dinari. 

Şi-şi văzură de cale încă o bună bucală de 
vreme, pînă ce, într-un sfîrşit, li se ivi dinainte ce-
tatea regelui Ghaiur. Atunci deteră galop cailor şi 
intrară în cetate prin poarta mare a caravanelor. 

Kamaralzaman ar fi vrut să meargă neabătut, 
drept la serai ; dar Marzauan îi spuse să mai aibă 
răbdare, îl duse la un han la care trăgeau străinii 
bogaţi, şi stete cu el acolo trei zile întregi, spre a 
se hodini bine de truda drumului. Marzauan se fo-
losi de acest răgaz ca să întocmească pentru prinţ 
toate sculele trebuincioase unui astrolog, scule lu-
crate numai în aur şi în nestemate. II duse apoi la 
ham am şi, după ce-1 îmbăie, îl îmbrăcă în straie 
de astrolog. Şi numai atunci, dîndu-i îndrumările 
de trebuinţă, îl duse pînă lîngă seraiul împărătesc 
şi-1 lăsă singur acolo, iar el plecă să vestească pe 
mamă-sa de sosire, pentru ca ea, la rîndu-i, s-o 
vestească pe domniţa Budur. 

Estimp, Kamaralzaman se îndreptă către poarta 
cea mare a palatului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şdiorozada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două suta noapte 

Ku urmă : 

CV 
... Estimp, Kamaralzaman se îndreptă spre poarta 

-_a mare a palatului şi începu, dinaintea mulţimii 
de oameni grămădiţi în piaţă şi dinaintea stră jeri-
lo.r şi a paznicilor porţii, să strige cît putea de 
tare : 

Sînt astrolog vestit în lumea mare; 
Sînt magul care n-are-asemănare; 
Sînt sfoara ce dă la o parte 
Perdelele răufăcătoare; 
Sînt cheia care 
Descuie lăzi, dulapuri şi săltare; 
Sînt peana care-nseamnă semnele cele rare 
Pe vrăji şi pe răvaşe atotvindecătoare; 
Sînt mîna carc-ntinde cu mare-ndemînare 
Nisipul care-arată şi vremea viitoare; 
Şi tot mîna mea scoate leacul din călămare; 
Şi birui totdeauna numai cu o strigare ; 
Alung fiece boală ascunsă-n mădulare. 
Nu mă slujesc nici de asudătoare, 
Nici de ceaiuri destujxitoare, 
Nici de furnicătoare, 
Nici de strănutăioare, 
Nici de licori amare, 
Nici de urzicătoare ; 
Nu mă slujesc decît de-o închinare, 
De nişte vorbe mijlocitoare, 
De nişte descîntece vrăjitoare, 
Şi izbîndesc vindecări de-a mirare, 
Vrednice de desfătare — 
Fără aiumătoare 
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Ori alte fleacuri de-astea vătămătoare ; 
Sînt magul cel mare, 
Vestit peste tot sub soare ; 
Veniţi să-l vedeţi vericare; •• 
Nu iau nici bani, nici odoare 
Răsplătitoare ; 
Căci fac totul pentru-o plată nepieritoare : 
Slava cea fără de asemănare. 

Auzind asemenea sforăitoare laude de sine, lo-
cuitorii oraşului, şi străjerii, şi paznicii rămaseră 
înmărmuriţi ; căci, de cînd fuseseră scurtaţi de cap 
cei patruzeci de doftori, toată lumea gîndca că 
trebuie să se fi stins de pe pămînt neamul lor, mai 
cu seamă că, de-atunci, nu mai văzuseră picior de 
doftor ori de mag. 

Aşa că-1 înconjurară cu toţii pe tînărul astrolog ; 
şi cînd văzură frumuseţea şi chipul lui atît de fra-
ged şi toate celelalte desăvîrşiri, fură vrăjiţi şi 
totodată tare mîhni ţ i ; căci le era teamă să nu 
păţească şi el ce păţiseră cei de dinainte-i. Şi cei 
ce se aflau mai aproape de carul îmbrăcat în 
catifea pe care sta el în picioare îl sfătuiră stărui-
tor să se îndepărteze de serai şi-i grăiră : 

— Stăpîne mag, pe Allah, oare tu nu ştii ce 
soartă tc-aşteaptă, dacă mai întîrzii pe-aci ? Re-
gele are să te cheme să-ţi dovedeşti ştiinţa asupra 
fetei lui. Vai de tine şi de tine ! Ai să păţeşti tot 
aşa cum au păţit toţi cei ale căror căpăţîni retezate 
iată-le colo, spînzurate, deasupra ta ! 

Dar la toate îndemnurile lor, Kamaralzaman răs-
pundea strigînd şi mai răsună tor : 

Sînt magul cel mare, 
Vestit peste tot sub soare. 
Nu mă slujesc nici de ceaiuri destupătoare, 
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Nici de strănutătoare, 
Nici de afumătoare, 
Veniţi să mă vedeţi vericare ! 

Şi-atunci, toţi cei de faţă, măcar că nu se mai 
îndoiau de ştiinţa lui, tot t remurau gîndind c-au 
să-1 vadă nebiruind boala aceea blestemată. 

Şi-ncepură a-şi răsuci mîinile şi a se văicări : 
— Vai de tinereţele lui ! 
Or, estimp, regele, auzind larma din piaţă şi vă -

zînd mulţimea ce-1 înconjura pe astrolog, chemă 
pe vizir şi-i grăi : 

— Du-te numaidecît şi adu-mi-1 a ic i ! 
Şi vizirul îndeplini numaidecît ceea ce i se 

porunci. 
Cînd Kamaralzaman ajunse în sala scaunului 

împărătesc, sărută pămîntul dinaintea regelui şi-i 
înălţă mai întîi slava cuvenită : 

Opt însuşiri, ce-ndeamnă la-nchinare, 
Îngemănezi tu, în a ta fiinţă : 
Ştiinţă, volnicie, elocinţă, 
Avere, dărnicie, viclenie, 
Har de a porunci, şi biruinţă. 

Auzind stihurile de preamărire, regele Ghaiur 
fu încîntat şi privi cu luare aminte la astrolog. 
Acesta i se păru atît de frumos, încît măria sa în-
chise o clipă ochii, apoi îi deschise şi zise : 

— Vino şi te aşază colea, lîngă mine ! 
Apoi adăugă : 
— Vezi tu, copile, ţi-ar sta mult mai bine fără

aceste haine de vraci. Şi, în adevăr, ţi-aş da-o cu 
multă bucurie pe fiică-mea de soţie, de-ai să iz-
buteşti s-o lecuieşti. Ci tare mă îndoiesc că ai să 
izbîndeşti. Şi, cum m-am juruit că nimeni dintre 
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cei care o vor fi văzut pe fiică-mea la faţă să nu ră-
mînă în viaţă, afară doar dacă a izbîndit să o do-
bindească de soţie, am să mă văd nevoit, împotriva 
inimii mele, să poruncesc a te supune aceleiaşi 
soarte şi să te trimit la moarte, ca şi pe cei patru-
zeci de dinaintea ta, Răspunde-mi, dar : primeşti 
cele hotărîte, au ba ? 

La aceste cuvinte, Kamaralzaman răspunse ; • 
— O, rege mult fericit, atîta cale-am drumeţit 

pînă pe-acest tărîm norocit, nu ca să tac, ci ca să 
arăt ce pot să fac cu meşteşugul meu vestit. Cunosc 
primejdia de la sfîrşit, dar n-am să dau îndărăt, 
negreşit S 

Atunci regele porunci căpeteniei eunucilor : 
— Du-1 îndată la fata întemniţată, de vreme ce 

el însuşi asta cată ! 
Apoi, plecară amîndoi către iatacul domniţei şi 

eunucul, văzîndu-1 pe tînăr că-şi grăbeşte paşii, îi 
zise : 

— Sărmane nătărău, crezi tu, cu adevărat, că 
regele are să fie socrul tău ? 

Şi Kamaralzaman grăi : 
— Cred, zău ! Şi atîta-s de tare în ştiinţa mea 

că, de-aş vrea, aş putea s-o lecuiesc pe domniţă 
chiar de colea, şi să-ntorc dorul de viaţă în ea, ca 
să poată-ntreg pămîntul vedea iscusinţa şi price-
perea mea! 

Auzind acestea, eunucul, uimit peste măsură, îi 
zise : 

— Ce ? Ai putea s-o vindeci fără a o vedea ? 
De-ar fi aşa, ce n-ai fi în stare-a putea! 

Kamaralzaman răspunse : 
— Măcar că dorinţa de-a o vedea pe domniţă, 

care are să fie soţia mea, mă împinge să intru cît 
mai grabnic la ea, am s-o lecuiesc rămînînd ascuns 
după o perdea din camera sa. 
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Eunucul li zise : 
— Isprava arc să fie şi mai de-a mirare aşa ! 
Atunci, Kamaralzaman se aşeză jos, după per-

deaua din iatacul domniţei Budur, scoase din se-
leaful de la brîu o foaie de hîrtie şi călămările si 
scrise urmă toarea scrisoare... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind si, sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a două sute doua noapte 

Ea urmă : 

...scoase din seleaful de la brîu o foaie de hîrtie 
şi călămările şi scrise urmă toarea scrisoare : 

„Aceste rînduri au fost scrise de mina mea, a lui 
Kamaralzaman, fiul lui Şahraman sultan, regele 
musulman peste pămînluri şi peste ocean în in-
sulele Khaledan, 

Către Selt Budur, fiica regelui Ghaiur, stăpînul 
peste El-Buhur şi peste El-Kussur. 

Ca să-i spun toate cîte, iubind-o, îndur. 

De-ar fi să-ţi spun, o, domniţă, întreaga arsură 
pe care inima mea o îndură, n-ar fi nicăieri pe pă-
mînt calam atît de tare cit să poată zugrăvi pe 
hîrtie poveste atît de uluitoare. Ci bine să ştii, o, 
minunato, că cerneala de s-ar sfîrşi, sîngele meu 
nu s-ar isprăvi, şi-n culoarea lui ţi-aş zugrăvi fla-
căra din mine, flacăra aceasta care mă mistuie din 
noaptea de vrajă cînd te-ai ivit în somnul meu si 
rn-ai înlănţuit de tine mereu. 
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Iată, îţi trimit cu această scrisoare şi inelul tătt. 
Ţi-l trimit ca dovadă de netăgăduit că eu sînt cel 
ars de ochii tăi, îngălbenit ca floarea de şofran, clo-
cotind ca un vulcan, bîntuit de-al nefericirilor ura-
gan, cel care strigă către tine aman, semnînd cu nu-
mele lui, Kamaralzaman. 

Locuiesc în cetate, la marele han." 

Cînd isprăvi să scrie această scrisoare, Kamaral-
zaman o împături, strecură inelul înlăuntru cu di-
băcie, o pecetlui şi-o înmînă eunucului, care intră 
îndată şi-o dete domniţei, spunîndu-i : 

•—• O, stăpîna mea, colo, după perdea, se află 
un tînăr astrolog atît de cutezător încît se laudă 
că ar putea să lecuiască pe ̂ cineva şi fură a-1 vedea. 
Iată, de altfel, ce mi-a dat pentru tine. 

Or, cum deschise acea scrisoare, domniţa Budur 
recunoscu inelul şi dete un ţipăt cît putu de tare. 
Apoi, ca ieşită din minţi, îl îmbrînci pe eunuc şi 
se repezi să dea perdeaua-ntr-o parte. Şi, dintr-o 
privire, văzu că tînărul astrolog era frumosul flă-
cău căruia i se dăduse cu totul, pe cînd el dormea. 

Şi-atît de mare-i fu bucuria, încît de data aceasta 
era să înnebunească de-a binelea. Se aruncă la 
pieptul iubitului ei şi se îmbrăţişară ca doi po-
rumbei ce-au stat despărţiţi multă vreme. 

Văzînd acestea, eunucul alergă la rege să-i ducă 
vestea despre cele întîmplate, spunîndu-i : 

— Acest tînăr astrolog este cel mai învăţat din-
tre toţi astrologii. Ţi-a lecuit fata fără măcar s-o 
fi văzut, stînd ascuns pe după o perdea, fără nimic 
altceva ! 

Regele strigă : 
•— Adevăratu-i ce-mi spui ? 
Eunucul răspunse : 
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•— O, stăpîne al meu, vino să vezi cu ochii tăi 
şi să te încredinţezi ! 

Atunci regele alergă în iatacul fiică-si şi văzu că, 
în adevăr, era întocmai aşa. Şi-atîta se bucură, în-
cît o sărută pe fată între ochi, că tare o mai iu-
bea ! Pe urmă îl sărută şi pe Kamaralzaraan şi-1 
întrebă din ce ţară este. Kamaralzaman răspunse : 

•— Din insulele Khaledan şi sînt chiar fiul rege-
lui Şahraman ! 

Şi-i povesti regelui toată întîmplarea lui cuSe t t . 
Budur. 

Regele, auzind întîmplarea, grăi : 
— Pe Allah ! Asta-i o întîmplare atît de ului-

toare şi atît de minunată, că, de-ar fi scrisă cu acul 
în colţul de dinlăuntru al ochiului, ar fi pricină 
de minunare pentru toţi cei care-ar citi-o cu bă-
gare de seamă ! 

Şi porunci pe dată să fie scrisă în hronice de că-
tre diecii cei mai iscusiţi de la palat, ca să rămină 
de pomenire din veac în veac generaţiilor viitoare. 

După care, porunci numaidecît să vie cadiul şi 
martorii şi să scrie pe loc legămîntul de căsătorie 
al domniţei Budur cu Kamaralzaman. Şi mai po-
runci ca întreg oraşul să fie împodobit şi luminat 
vreme de şapte nopţi şi de şapte zile. Şi-au mîncat, 
au băut şi s-au bucurat. Iar Kamaralzaman şi Sett 
Budur şi-au împlinit toate dorurile lor şi s-au drĂ-
gostit vreme lungă, înconjuraţi de bucui'ia tutu-
ror şi binecuvîntînd pe Allah cel atoatedă'tător. 

Pînă ce, într-o noapte, după un ospăţ la care fu-
seseră poftiţi ca oaspeţi dregătorii cei mai de 
seamă din insulele cele din afară şi din insulele 
cele de dinlăuntru, şi după ce Kamaralzaman se 
înfruptase încă şi mai minunat decît de obicei din 
darurile soţiei sale, adormind, visă un vis în care-I 
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văzu pe tatăl său, regele Şahramân, eu faţa scăl-
dată în lacrimi şi spunîndu-i cu alean : 

•~ Aşa m-ai părăsit tu, Kamaralzaman ? Uite, 
eu am să mor de dor ! • 

Atunci Kamaralzaman sări din somn şi o trezi 
şi pe soţie şi începu să suspine adine. 

Şi Sett Budur, îngrijorată, îl întrebă : 
— Ce ai, o, lumină a ochilor mei ? De ţi-e cumva 

rău de la stomah, am să-ţi fierb numaideelt un 
ceai de anason. De te doare capul, îţi pun îndată pe 
frunte nişte oblojeli cu oţet. Iar de-ai mmeat; prea 
mult aseară, ţi-aşez pe pîntece o pîine caldă înfă-
şurată într-un şervet şi-ţi dau să bei apă de tran-
dafiri, amestecată cu apă de flori... 

Cîtid povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mi-
jind .şi tăcu, sfioasă. 

Ci într~a două sute şasea noapte 

Ka urmă : 

...şi-ţi dau să bei apă de trandafiri, amestecată cu 
apă de flori. 

Komaralzaman răspunse : 
— O, Budur, îndată ce se luminează de ziuă tre-

buie s;ă plecăm către ţara mea, căci regele, tatăl 
meu, c>ste bolnav. Mi s-a arătat în vis şi mă aş-
teaptăi plîngîncl. 

Bu^dur răspunse : 
— ̂  Ascult şi mă supun ! 
coi, cu toate că era noapte neagră, se sculă numai-

f,:,ecît şi se duse Ia tatăl ei, regele Ghaiur, care se 
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afla în haremul său, .şi—i trimise vorbă printr-un 
eunuc că vrea să-i vorbească. 

Regele Ghaiur, cinci îl văzu pe eunuc iţindu-şi 
Capul pe uşă la acel ceas, rămase ca năuc şi întrebă : 

— Ce năprasnă ai să-mi vesteşti, tu, chip de 
păcură ? 

Eunucul răspunse : 
— Domniţa Budur doreşte să-ţi vorbească ! 
Regele răspunse : 

,-— Aşteaptă să-mi pun turbanul. 
Pe urmă , ieşi şi-o întrebă pe Budur : 
— Copila mea, ai înghiţit oare niscaiva piper, 

de umbli pe drumuri la un ceas ca acesta ? 
Ea răspunse : 
— O, tată, am venit să-ţi cer învoire să plec în. 

zori către ţara Khaledan, împărăţia tatălui soţului 
meu Kamaralzaman. 

El spuse : 
— Nu mă împotrivesc, dacă făgăduieşti să te în-

torci pînă-ntr-un an. 
Ea răspunse : 
— De bună seamă ! 
Şi-i mul ţumi lui tătîne-său pentru învoire, săru-

tîndu-i mîna, şi-1 chemă şi pe Kamaralzaman, care 
şi el îi mul ţumi la fel. 

A doua zi, de cu zori, pregătirile erau făcute 
toate, caii înşeuaţi şi cămilele de povară încărcate. 
Regele Ghaiur îşi luă rămas bun de la fiică-sa Bu-
dur şi-o lăsă în seama lui, să aibă grijă de ea ; apoi, 
le făcu daruri bogate la amîndoi, aur şi diamante, 
şi-i însoţi o bucată de vreme. După care, se în-
toarse în cetate, nu fără a le fi dat cele din urmă 
sfaturi, plîngînd, şi-i lăsă să-şi vadă de cale. 

Atunci, Kamaralzaman şi Sett Budur, după la-
crimile de rămas bun, nu se mai gîndiră decît la 
bucuria de a-1 vedea pe regele Şahraman. Şi-au că-
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lătorit aşa prima zi, pe urmă a doua zi, pe urmă a 
treia zi, şi tot aşa, pînă ce treizeci de zile s-au îm-
plinit. 

Ajunseră atunci într-o pajişte nespus de fru-
moasă, care-i ispiti atît de tare încît porunciră să 
se aşeze ac'olo o tabără de hodină pentru o zi, două. 
Iar cînd cortul domniţei fu ridicat la umbra unui 
roşcov, Sett Budur, ostenită, intră înlăuntru în-
dată, mîncă ce mîncă şi adormi numaidecît. 

Iar Kamaralzaman, după ce isprăvi de dat po-
runci şi după ce puse să se nalte şi celelalte corturi 
ceva mai departe, pentru ca să se poată bucura în 
tihnă de linişte şi de singurătate alături de Budur, 
intră şi el în cort şi-şi văzu soţia dormind. Şi, vă-
zînd-o aşa, îşi aduse aminte de cea dinţii noapte 
fermecată petrecută împreună Cu ea în turn. 

în adevăr, Sett Budur dormea întinsă pe covorul 
din cort, cu capul pe-o pernă de mătase roşie. Şi 
n-avea pe ea decît o cămaşă de culoarea caisei, din 
mătase străvezie de Mossul. Şi-o adiere de vînt i-o 
ridica uşurel, din cînd în cînd, pînă către buric ; 
şi-aşa, lăsa să i se vadă pîntecul frumos şi alb ca 
de nea, împodobit în locurile cele mai gingaşe cu 
nişte gropiţe în Care de-abia ar fi putut încăpea o 
nucşoară de muscat. 

Iar Kamaralzaman, fermecat, nu mai putu face 
alta decît să ticluiască următoarele stihuri : 

Cînd stai culcată-n purpurele fine, 
Obrazu-ţi pare-un răsărit de soare, 
Iar ochii-ţi sînt seninul mării line. 

Cînd între trandafirii de rubine 
Şi-ntre narcise stai, n-au semănare 
Nici palmierii-Arabiei cu tine. 
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Cu păru-ţi plin de nestemate rare 
Se desfăşcară-n văluriri senine, 
Mătase nu-i ca el strălucitoare. 

După care ticlui şi această minunată poezie : 

Dormi! E ora fermecată 
Cînd, în tihnă, palmierii 
Sorb azur. Amiaza doarme. 
Dintr-un trandafir în floare, 
Un bondar de aur soarbe 
Voluptatea dulce-a mierii. 
Tu visezi, surîzătoare. 
Stai aşa, în nemişcare ! 

Stai aşa, în nemişcare ! 
Pielea ta strălucitoare 
Străluceşte aurie 
Prin cămaşa străvezie. 
Printre palmieri străbate 
Raza candidă de soare 
Şi — o, diamant! — te-aprinde 
Cu lumina-i lucitoare. 

Stai aşa, în nemişcare ! 
Numai sînii-ţi să coboare 
Şi să urce — val de mare. 
Sinii tăi, ca de zăpadă, 
Să-i adulmec, ca pe-o boare, 
Ca pe alba mării sare, 
Sinii tăi, ah, sînii, lasă-i 
Să se urce şi coboare ! 

Lasă-ţi sînii să respire !... 
Tace rîul. Iar pe floare, 
împietrit, bondarul tace. 
Arzătoarea mea privire 



Fulgeră granata crudă-a 
Celor două boabe rare, 
Ca doi struguri — sinii tineri... 
Ah, privirea-mi arzătoare .'... 

Ah, privirea-mi arzătoare ! 
Inima-mi să se-nfioare, 
Cind, asupra-ţi, palmierii 
Freamătă de fericire 
Şi te-acopăr flori de santal 
Şi de trandafiri, de pare-a 
Păcii şi-a singurătăţii 
Blinda binecuvîntare. 

După ce improviza versurile acestea, Kamaral-
zaman se simţi ars de dorinţă faţă de soţia sa ador-
mită, de care nu izbutea să se sature, întocmai cum 
gustul apei proaspete şi curate este pururi rîvnit. 
de gurile însetate. Se plecă, aşadar, asupra-i, şi 
tocmai îşi strecura mîna către umbra cea caldă a 
coapselor ei, cînd simţi sub degete un fel de pie-
tricică lucie. O trase de-acolo şi văzu că era un 
grăunte de cornalină, legat efu-un fir de mătase; 
chiar deasupra văii trandafirilor. Şi Kamaralza-
man, uimit peste măsură, gîndi : „Dacă această 
cornalină n-ar avea însuşiri deosebite, şi dacă n-ar 
fi un lucru de mare preţ în ochii domniţei Budur, 
atunci Budur n-ar fi ascuns-o cu atîta grijă în lo-
cul cel mai scump al trupului ei. A făcut aşa, 
pesemne, ca să nu fie silită să se despartă vreodată 
de ea. De bună seamă că fratele ei Marzauan, ma-
gul, i-a dăruit asemenea piatră, ca s-o apere de 
deochi şi de pierderea sarcinii." 

Apoi, Kamaralzaman, în loc' să ducă mai departe 
mîngîierile începute, se simţi atît de ispitit să cer-
ceteze mai cu de-amănuntul piatra încît dezlegă 
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firul de mătase de care era agăţatăs o luă şi ieşi 
clin cort ca s-o privească la lumină. Şi văzu că acea 
cornalină era tăiată în patru feţe şi pe fiecare 
faţă erau gravate 'litere talismanice şi figuri necu-
noscute. Şi, cum o ţinea aşa, la înălţimea ochilor, 
ca s-o cerceteze mai cu dc-amărrantui, deodată o 
pasăre mare se repezi ca un fulger din slăvile ce-
rului şi i-o smulse clin mină... 

Oind povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute şaptea noapte 

Kii u r m ă : 

...şi i-o smulse din mină. Pe urmă, se aşeză ceva 
mai încolo, în vîrful unui copac mare, şi-1 privi, 
nemişcată şi batjocoritoare, ţinînd talismanul în. 
plisc. 

Uluirea lui Kamaralzaman fu atît de mare, încît 
rămase un timp cu gura căscată, nemaifiind în 
stare să facă nici o mişcare ; căci prin faţa ochilor 
îi trecu toată mîhnirea de care o şi vedea cuprinsă 
pe biata Budur. Dar, smulgîndu-se din buimă-
ceală, nu mai stete o clipită în cumpănă. Apucă 
repede o piatră şi alergă către pomul în care se 
aşezase pasărea. Ajungînd la o depărtare potrivită 
pentru a zvîrli cu piatra în răpitoare, ridică braţul 
ca s-o ochească ; dar pasărea zbură din copacul 
acela şi se aşeză pe altul, ceva mai departe. Atunci, 
Kamaralzaman porni în urmărirea ei, dar pasărea 
zbură şi se aşeză pe al treilea copac. Şi Kamaral-
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zaman îşi zise : „De bună seamă că a văzut piatra 
din mîna mea. Am s-o arunc, ca să-i arăt că nu 
vreau s-o lovesc." Şi zvîrli piatra cit colo. 

Cînd văzu pe Kamaralzaman că a aruncat piatra, 
pasărea coborî pe pămînt, dar tot la oarecare de-
părtare. Şi Kamaralzaman îşi zise : „Iat-o Că 
m-aşteaptă !" Şi alergă către ea; dar, cînd s-o 
prindă, pasărea sări ceva mai încolo ; iar Kamaral-
zaman sări şi el după ea. Şi, pasărea sărea, şi Ka-
maralzaman sărea şi el, şi pasărea sărea, şi Ka-
maralzaman sărea, şi tot aşa din clipă în clipă, 
din vale în vale, din colină în colină, pînă la că-
derea nopţii. Atunci Kamaralzaman strigă : „Nu 
e alt ajutor decît întru Allah cel atotputernic". Şi 
se opri, gîfîind din greu. Iar pasărea se opri şi ea, 
la fel, dar ceva mai încolo, pe vîrful unui muncel. 

Kamaralzaman. îşi simţi fruntea asudată, mai 
mult de deznădejde decît de oboseală, şi se gîndi 
că poate-ar fi mai bine să se întoarcă la cort. Dar 
îşi zise : „Preaiubita mea Budur ar fi în stare să 
moară de mîhnire Cînd i-aş spune că s-a pierdut 
pe totdeauna acest talisman cu însuşiri pe care eu 
nu le ştiu, dar pe care ea le socoate de mare în-
semnătate. Şi-apoi, de m-aş întoarce acum, cînd 
întunericul e-atît de adînc, m-aş primejdui ori să 
mă rătăcesc, ori să fiu sfîşiat de fiarele nopţii." 
Cufundat aşa în gînduri negre, nu mai ştia ce ho-
tărîre să ia ; şi, descumpănit cum era, se întinse la 
pămînt, sleit şi frînt. 

Dar nu conteni să ia seama mereu la pasărea ai 
cărei ochi scînteiau în noapte ciudat; şi oride-
cîteori făcea el vreo mişcare ori se ridica binişor 
cu gîndul s-o înhaţe, pasărea bătea din aripi şi 
ţipa, ca pentru a-i spune că-1 vedea. Aşa că, pînă 
la urmă, Kamaralzaman, doborît de trudă şi de 
zbucium, se lăsă în voia somnului pînă în zori. 
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De curn se trezi, Kamaralzaman hotărî să prindă 
cu orice preţ pasărea răpitoare şi porni iar s-o 
urmărească ; şi începu iar să alerge după ea, dar 
cu tot atîta neizbîndă ca şi-n ajun. Şi Kamaral-
zaman, cînd văzu înserarea coborînd, începu să se 
bată cu pumnii în piept strigînd : 

— Am s-o urmăresc, cît timp îmi va mai ră-
mîne suflarea în piept ! 

Culese apoi cîteva ierburi şi cîteva rădăcini, şi 
se mulţumi cu ele drept hrană. Şi-adormi, pîn-
dind pasărea, şi pîndit, la rîndu-i, de ochii ei ce 
scînteiau în beznă. 

Or, a doua zi, urmărirea iarăşi porni, din zori 
pînă-n seară, şi tot aşa pînă într-a zecea zi ; dar, 
în cea de-a unsprezecea zi dimineaţa, momit me-
reu de zborul păsării răpitoare, ajunse la porţile 
unei cetăţi aşezate pe un ţărm de mare. 

Acolo, pasărea se opri. Puse cornalina talisma-
nică jos, dinaintea ei, ţipă de trei ori numele „Ka-
maralzaman", luă iar cornalina în plisc, se ridică 
în văzduh, se înălţă tot mai sus, îndepărtîndu-se, 
pînă pieri în depărtare peste mare. 

Văzînd aceasta, Kamaralzaman fu cuprins de o 
asemenea mînie încît se aruncă la pămînt, Cu 
faţa-n jos, şi plînse vreme lungă zguduit de sus-
pine. 

Şi după ce stete aşa ceasuri în şir, se hotărî să 
se ridice şi se duse la un pîrîiaş ce curgea pe-a-
proape, să se spele pe mîini şi pe faţă, şi să se 
limpezească, după regulile cele îndătinate ; luă 
apoi drumul către cetate, cu gîndul la durerea iu-
bitei sale Budur şi la toate presupunerile pe care 
şi le va fi făcînd ea despre pieirea lui şi a talis-
manului. 

Pe urmă, Kamaralzaman trecu porţile şi intră în 
cetate. Şi începu să străbată uliţă după uliţă, fără 
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ca vreunul dintre numeroşii locuitori pe carc-i în-
tâlnea să-1 fi privit cu bunăvoinţă, aşa cum face un 
musulman faţă de străini. Aşa că-şi urmă drumul 
prin cetate mai departe şi ajunse în cealaltă p-arte 
a oraşului, la poarta ce da spre grădini. 

Şi găsind deschisă poarta la una dintre grădini, 
mai mare decît celelalte, intră şi văzu venindu-i în 
întâmpinare pe grădinarul care îl salută cu sala-
malecul musulman. Iar Kamaralzaman, la rîndu-i, 
îi ură şi el bună pace şi răsuflă uşurat auzindu-1 
vorbind arăbeşte. Şi, după ce schimbară aceste 
salamalecuri, Kamaralzaman îl întrebă pe bătrîn : 

— Dar ce-i cu locuitorii de pe-aici, de sînt toţi 
atîta de încruntaţi la faţă şi au nişte priviri de 
tc-ngheaţă şi tare neprimitoare ? 

Moşneagul cel blajin îi răspunse : 
— Binecuvîntat fie Allah, copile, că te-a scos din 

mîinilc lor cu zile ! Oamenii care locuiesc în. 
această cetate sînt nişte năvălitori veniţi de prin 
ţările cele negre ale apusului. Au sosit pe mare, 
într-o zi, au coborî t la ţărm pe neaşteptate şi au 
măcelărit pe toţi musulmanii din cetate. Se închină 
la lucruri de nepriceput, vorbesc o limbă barbară şi 
neînţeleasă, şi se hrănesc cu tot felul de spurcă-
ciuni, de pildă cu brînză stricată şi cu vînat împu-
ţit. Şi nu se spală niciodată ; căci la naştere, nişte 
oameni tare urîţi şi îmbrăcaţi în straie cernite le 
stropesc capul cu apă, şi această spălare, însoţită de 
nişte gesturi ciudate, îi scuteşte să se mai spele 
vreodată, cîte zile li-i dat de trăit. Şi, ca să nu fie 
ispitiţi cumva a se spăla, au dărîmat fără zăbavă 
toate hamamurile şi toate fîntînile din cetate ; şi-au 
clădit pe locurile lor prăvălii, ţ inute de trişte tîrfe, 
care vînd, drept băutură , un fel de zoaie galbene 
şi înspumate, ce trebuie să fie niscaiva ud dospit, 
de nu şi mai rău. Iar muierile lor, o, copile al meu, 

2H 



«uit cea mai afurisită pacoste ! Ca şi bărbaţii, ele 
nu se spală cu dinadins, numai îşi sulemenesc 
obrajii cu var stins şi cu praf din coji de ouă ; şi nu 
poartă nici rufe, nici şalvari, care să le ferească 
dedesubturile de pulberea de pe drumuri. Din 
această pricină, fiule, atîta-s de puturoase, de nici 
focul iadului n-ar izbuti să le scoată duhoarea din 
oase. Iată, fiule, printre ce neam de oameni trebuie 
să-mi sfîrşesc o viaţă pe care tare anevoie am izbu-
tit s-o mîntuiesc de prăpăd. Căci, aşa cum mă vezi, 
eu sînt singurul musulman care-a mai scăpat cu 
/ile aici ! Ci să-i mulţumim Celui Preaînalt că ne-a 
hărăzit să ne naştcm într-o credinţă tot atît de 
neprihănită ca slăvile cerului de unde ne-a fost 
venită ! 

După ce spuse aceste cuvinte, grădinarul, văzînd 
faţa slăbită a tînărului Kamaralzaman, socoti că 
trebuie să-i fie tare foame ; îl duse, dar, în căsuţa 
lui săracă din fundul grădinii şi-i dete cu mîna 
lui să mănînce şi să bea. După care, începu să-1 
cerceteze pe ocolite ce întâmplare 1-a abătut pe-a-
colo... 

Ciad povestea ajunse aici, Şeherezada văzu /orii mi-
jind si, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute opta noapte 

V.H urmă ; 

...începu să-1 cerceteze pe ocolite ce întîmplare 
1-a abătut pe-acolo. 
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Kamaralzaman, plin de recunoştinţă faţă de bu-
nătatea grădinarului, nu-i ascunse nimic din toate 
cîte păţise şi-şi isprăvi istorisirea izbucnind în la-
crimi. 

Moşneagul se strădui cît putu să-1 mîngîie şi 
îi grăi : 

— Copile, fără îndoială că domniţa Budur va fi 
fost plecat mai departe către regatul tatălui tău, în 
Khaledan. Tu, aici, în casa mea, vei avea căldura 
dragostei, adăpost şi linişte, pînă ce-ntr-o zi Allah 
are să trimită o corabie care va putea să te ducă 
la insula cea mai apropiată, numită Insula de Aba-
nos. Şi-atunci, din Insula de Abanos pînă în ţara 
Khaledanului nu mai este depărtare prea mare 
şi-ai să găseşti acolo destule corăbii cu care să că-
lătoreşti. Am să-ncep, dar, chiar azi, să merg în 
port, zi de zi, pînă ce-oi găsi vreun neguţător care 
să primească să te ia cu el pînă la Insula de Aba-
nos. Căci, ca să găsim unul care-ar vrea să meargă 
pînă în ţara Khaledan, ar trebui să treacă ani 
şi ani. 

Şi grădinarul nu zăbovi să facă aşa cum zisese ; 
dar zile şi luni trecură, fără ca el să fi izbutit să 
găsească o corabie care să plece către Insula de 
Abanos. 

Iată, aşa păţi Kamaralzaman. 
Cît despre. Budur, .ea trecu prin nişte întîmplări 

aşa de minunate şi de uluitoare, o, preafericitule 
rege, încît mă grăbesc să mă întorc la ea. 

Cînd se trezi din somn, întîia mişcare a domniţei 
Budur fu să deschidă braţele, ca să-1 strîngă la 
piept pe Kamaralzaman. Şi mare-i fu uimirea cînd 
nu-1 află lîngă ea ; şi fu încă şi mai uimită cînd îşi 
văzu pantalonaşul desfăcut şi cînd băgă de seamă 
că lipsea sforicică de mătase cu coralina talisma-
nică. Dar gîndi că soţul ei, care încă nu văzuse acea 
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cornalină, o fi luat-o afară, ca să se uite la ea mai 
de aproape. Aşa că aştepta răbdătoare. 

Dar, de la o vreme, văzînd că prinţul Kamaral-
zaman nu se întorcea, începu a se îngrijora tot mai 
tare şi, curînd, fu cuprinsă de o jale adîncă. Iar 
cînd se lăsă seara, fără ca soţul ei să se fi întors, 
nu mai ştiu ce să creadă despre lipsa lui. Şi îşi 
zise : „Ya .Allah ! Ce lucru aşa de neobişnuit s-o 
fi întîmplat, oare, de 1-a silit" pe Kamaralzaman să 
plece din preajma mea, el, care nu putea să stea un 
ceas fără mine ? Şi cum se face de-a luat şi talis-
rnanul cu el ? Ah, afurisit talisman, numai tu eşti 
pricina nenorocirii noastre. Şi tu, blestematule 
Marzauan, frate al meu, bătu-te-ar Allah că mi~ai 
dăruit un lucru aşa de afurisit !" 

Dar cînd Sett Budur văzu că nici după două zile 
nu i se întorsese soţul, în loc să-şi piardă firea, aşa 
cum fac cele mai multe femei în atare împrejurări, 
ştiu să găsească, în nenorocirea aceea, o ţăiie pe 
care semenele ei n-o au de obicei. Şi nu spuse ni-
mic nimănui, despre Kamaralzaman şi despre lipsa 
lui, de teamă să nu fie părăsită ori prost slujită de 
robii ei ; îşi închise în suflet amarul şi porunci 
roabei care-o slujea să nu scoată o vorbă faţă de 
careva. Apoi, ştiind cît de bine se aseamănă ea cu 
Kamaralzaman, îşi dezbrăcă pe dată hainele de 
femeie, scoase dintr-o ladă hainele lui Kamaral-
zaman şi se îmbrăcă cu ele. 

îşi puse mai întîi o frumoasă haină vărgată, 
croită pe talie şi deschisă la gît; îşi legă peste mij-
loc un seleaf ţesut cu fir de aur, înfipse în el 
un pumnal cu minerul de jad încrustat în rubine ; 
îşi înfăşură pe cap un turban de mătase pe care-1 
strînse în jurul frunţii, cu trei şnururi din păr 
moale de cămilă şi, după ce se găti aşa, luă în 
mînă un bici, se îndreptă din şale şi porunci roabei 
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să se îmbrace în hainele pe care le dezbrăcase şi 
să meargă în urma ei. Aşa, toată lumea, văzînd-o 
pe însoţitoare, putea să-şi spună : „Asta-i Sett 
fiudur !" Ieşi apoi afară din cort şi dete semnalul 
do plecare. 

Sett Budur, schimbată astfel în Kamaralzaman, 
călători aşa, cu întregu-i alai după ea, zile şi zile 
nenumărate, pînă ce ajunse la o cetate aşezată pe 
un ţărm de mare. Porunci atunci să se aşeze cor-
turile la porţile oraşului şi întrebă : 

— Ce oraş este acesta ? 
I se răspunse : 
— Este cetatea de scaun a Insulei de Abanos. 
Ea întrebă : 
—- Şi cine-i rege aici ? 
I se răspunse : 
— Este regele Armanos. 

•Ea întrebă : 
— Are copii ? 
I se răspunse : 
—• N-are decît o fată, cea mai frumoasă fecioară 

clin întreaga împărăţie şi numele ei este Haiat-
Ainefus... 

Ctnd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
ijind şi, sfioasă, tăcai. 

Ci într-a două sute noua noapte 

Ktt u r m ă ; 

...cea mai frumoasă fecioară din întreaga împă-
răţie şi numele ei este Haiat-Alnefus. 
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Atunci, Sett Buclur trimise un sol la regele Ar-
manos, cu o scrisoare prin carc-1 vestea de sosirea 
sa ; şi, în acea scrisoare, ea se cla tot prinţul Ka-
maralzaman, fiul regelui Şahraman, stapînul ţării 
Khaleclan. 

C'înd află vestea, regele Armanos, care totdeauna 
păstrase; legăturile cele mai bune cu p'uternicul rege 
Şahraman, fu fericit că-1 poate primi cu cinste ;n 
cetatea sa pe prinţul Kamaralzaman. Şi îndată, ur-
mat de alaiul fruntaşilor de la curtea sa, porni în 
întîmpinare către corturile domniţei Budur, p«: 
care-o primi cu tot respectul şi cu toată cinstea te 
socotea că le aduce feciorului unui rege prieten. 
Şi cu toate şovăielile domniţei Budur care se stră-
duia să nu primească găzduirea binevoitoare pe 
care i-o oferea la serai, pînă la urmă regele Ar-
manos o hotărî să-1 însoţească. Şi intrară laolaltă 
în cetate cu mare alai. Şi trei zile în şir, întregul 
serai se desfată împărăteşte, petrecînd în ospeţe şi 
într-o strălucire cum nu s-au mai pomenit. Şi nu-
mai după aceea regele Armanos se aşeză la taifas 
cu Sett Budur, ca să afle cum a călătorit şi s-o-n-
trebe ce are de gînd să facă. 

Or, în acea zi, Sett Budur, tot sub înfăţişarea Iui 
Kamaralzaman, se dusese la hamamul din pala;., 
unde nu voise să primească ajutorul nici unui 
băiaş. Şi ieşise de acolo minunat de frumoasă şi de 
strălucitoare ; iar frumuseţea ei, sub acea înfăţi-
şare de flăcău, era aşa de nemaipomenit de ferme-
cătoare încît lumea toată, la trecerea ei, îşi oprea 
răsuflarea şi binecuvînta pe Creator. 

Aşadar, regele Armanos se aşeză lîngă Sett Bu-
dur şi stete de vorbă cu ea o bună bucată de vreme. 
Şi fu atît de vrăjit de farmecul şi de vorba ei, încît 
îi spuse : 



— Fiul meu, într-adevăr Allah te-a trimis în 
împărăţia mea.ca să fii mîngîierea bătrîneţelor mele 
şi ca să-mi ţii loc de fiu căruia să-i las moştenire 
scaunul meu de domnie. Vrei, dar, copile al meu, 
să-mi faci această bucurie şi s-o primeşti de soţie 
pe singura mea Iată, Haiat-Alnefus ? Nimeni pe 
lume nu e «mai vrednic ca tine de bogăţiile şi de 
frumuseţea ei ! Şi ,de-abia a împlinit vîrsta de mă-
ritat, căci numai luna trecută a intrat în al doispre-
zecelea an. E o floare fără de asemănare.şi m-aş 
bucura tare să te văd mirosind-o ! Primeşte-o, fiul 
meu, şi numaidecît îţi las ţie scaunul de domnie, 
ale cărui poveri grele nu mai pot să le duc la anii 
mei cei mulţi. 

Această propunere şi această ofertă mărini-
moasă şi atît de neaşteptată o puseră pe Sett 
Budur la grea încurcătură. Dintru-ntîi, nu ştiu 
cum să facă, să nu-şi dea pe faţă tulburarea ce-o 
frămînta ; plecă ochii-n pămînt şi rămase aşa un 
răstimp, cugetînd în sineşi aşa : „Dacă i-aş răs-
punde că eu sînt Kamaralzaman şi că sînt însurat 
cu Sett Budur, mi-ar spune că Sfînta Carte îngă-
duie să ai patru soţii legiuite ; dacă i-aş dezvălui 
adevărul că sînt femeie, ar fi în stare să mă si-
lească să mă mărit cu el, şi toată lumea ar afla 
vestea şi m-aş face de ocară ; dacă nu i-aş primi 
această ofertă părintească, dragostea lui s-ar 
schimba în ură crîncenă şi-ar fi în stare, după ce 
aş pleca de la palatul lui, să-mi întindă cine ştie 
ce capcană, ca să mă piardă. Mai bine-i, dar, să 
primesc propunerea, lăsînd să se împlinească ceea 
ce mi-i scris. Şi cine ştie ce-mi ascunde nepătrun-
sul ? Oricum, ajungînd rege, voi fi dobîndit o 
împărăţie foarte frumoasă, pe care să i-o dărui 
lui Kamaralzaman cînd are să se întoarcă. Iar în 
ce priveşte îndeplinirea datoriei de soţ faţă de 
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tînăra Haiat-Alnefus, soţia mea, mă voi mai gîndi 
şi poate voi găsi vreun mijloc ca să aranjez lu-
crurile." 

Ridică deci fruntea şi, cu obrazul acoperit de o 
roşeaţă pe care regele o socoti drept sfială şi 
tulburare, de înţeles la un tînăr atît de curat, ea 

ii răspunse : 
| — Sînt un fiu preasupus, care răspunde prin 
i1 supunere şi ascultare la orice dorinţă a rege-
Ij lui său. 
|i La aceste cuvinte, regele Armanos, în culmea 
I bucuriei, hotărî ca nunta să aibă loc chiar în acea 
ţ zi. începu prin a lăsa scaunul împărăţiei lui Ka-
I maralzaman, de faţă cu toţi emirii şi dregătorii, şi 
I căpeteniile de oaste, şi musaipii lui şi porunci 
\ pristavilor de oaste să vestească aceasta în toată 
JF .cetatea, şi trimise olăcari în toată împărăţia lui 

să dea de ştire tuturor locuitorilor. 
Atunci, cît ai clipi din ochi, fu rînduită, şi la 

palat, şi în cetate, o sărbătoare cum nu s-a mai 
pomenit ; şi în strigăte de bucurie şi-n sunete de 
tilinci şi de ţimbale, fu scris şi senetul de căsă-
torie al noului rege cu Haiat-Alnefus. 

Iar cînd se lăsă seara, bătrîna regină, înconju-
rată de alaiul ei de femei, ce strigau „liu-liu-liu" 
de bucurie, o aduse pe Haiat-Alnefus în iatac-la 
Sett Budur, pe care ele o credeau Kamaralzaman. 
Atunci Sett Budur, se-nţelege,, sub înfăţişarea-i 

I de tînăr rege, înainta zîmbind către soţia sa şi-i 
jl ridică, pentru întîia oară, iaşmacul de pe obraz. 

S' Şi toate femeile care erau de faţă, la' vederea 
. unei perechi aşa de frumoase, fură atît de fer-
j mecate încît păliră de dorinţă şi de tulburare. 
I Iar cînd datinele acestea fură-mplinite, mama 
•!;', domniţei Haiat-Alnefus şi toate femeile din alaiul 
Y ei, după ce le urară multă fericire tinerilor şi 
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aprinseră toate făcliile, plecară binişor, lăsînd pe 
noii căsătoriţi singurei in odaia de nuntă... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind .şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute zecea noapte 

Ea urmă : 

...plecară binişor, lăsînd pe noii căsătoriţi sin-
gurei în odaia de nuntă. 

Sett Budur fu încîntată de înfăţişarea plină de 
prospeţime a tinerei îlaiat-Alnefus ; şi dintr-o 
singură privire o găsi, în adevăr, ispititoare, cu 
ochii ei negri şi mari, speriaţi, cu faţa-i senină, cu 
sinii de copilă ce abia se zăreau sub cămăşuţa 
străvezie. Iar Haiat-Alnefus surise sfios văzînd 
că plăcuse soţului ei, măcar că tremura toată de 
o tulburare stăpînită, şi îşi lăsă ochii în jos, abia 
•euteztnd să se mişte între văluri şi pietre scumpe. 
Şi băgă şi ea de seamă îndată frumuseţea desă-
vîtşită a tînărului cu obraji de fecioară şi care-i 
păru mai minunat decît cele mai frumoase fete 
de la palat. Aşa încît o mare tulburare îi cuprinse 
întreaga fiinţă, cîncl îl văzu apropiindu-se binişor 
si aşezîndu-se lîngă ea, pe larga saltea aşternută 
jos» pe covor. 

Sett Budur luă minutele fetei în mîinile sale, 
st: aplecă uşor şi-o sărută pe gură. Dar Haiat-
Alnefus nu îndrăzni să-i întoarcă dulcele sărut, 
ci închise ochii şl suspină fericită. Şi. Sett Budur 
ti puse capul pe braţul ei, o strînse la piept şi-î 
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cîntă încetişor cîntece de leagăn atît de melo-
dioase încît copila aţipi cu zîmbetul pe buze. 

Atunci, Sett Budur o dezbrăcă de haine şi-S 
scoase podoabele toate, o culcă, şi-apoi se întinse 
şi ea alături, stringînd-o în braţe. Şi amîndoiiă 
dormiră aşa, pînă dimineaţa. 

Şi-ndată ce se trezi, Sett Budur, care se culcase 
aproape îmbrăcată şi chiar cu turbanul pe cap, 
se grăbi să-şi îndeplinească la repezeală purifi-
cările rituale, dat fiind că ea făcea numeroase băi 
pe furiş, ca să nu se trădeze, se împodobi cu în-
semnele regale şi se duse în sala de judecată, ca 
să primească închinarea tuturor curtenilor, să
orînduiască treburile împărăţiei, să curme ne-
dreptăţile, să firitisească dregători şi să mazi-
lească slujbaşi. Printre alte multe uşurări ce le 
socoti de neîntîrziat, desfiinţa dijmele şi vămile, 
şi împărţi daruri bogate'' ostaşilor, prostimii şi 
moscheelor. Şi-aşa, toţi noii ei supuşi o îndrăgiră 
pe dată ş'i-i urară viaţă lungă şi îmbelşugată. 

Estimp, regele Armanos şi soţia sa alergară să 
afle veşti de la fiica lor, Haiat-Alnefus şi o între-
bară dacă soţul ei s-a purtat gingaş cu ea şi dacă 
nu cumva se simţea obosită ; căci se feriră s-o 
întrebe dintru-nceput despre lucrul cel mai de 
seamă. Haiat-Alnefus le răspunse : 

—- Soţul meu s-a purtat tare duios. M-a săru-
tat pe gură, iar eu am adormit în braţele lui, 
legănată de cîntece. Ah, ce gingaş a fost ! 

Atunci Armanos" întrebă mirat : 
— Asta-i tot ce s-a în timpi at, fata mea ? 
Ea grăi : 
— Da ! 
Mama întrebă şi ea : 
— Atunci, nici nu te-i fi dezbrăcat, de tot? 
Ea răspunse : 
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— Nu ! | 
Atunci, tatăl şi mama se uitară unul la altul, * 

nu mai spuseră nimic şi plecară. Şi-atîta-i cu ei. ' 
Cît despre Sett Budur, (Jupă ce isprăvi trebu- * 

rile, se întoarse în iatac la Haiat-Alnefus şi-o -: 

întrebă : . i 
— Ce ţi-au spus, frumoasa mea, tatăl şi j 

mama ta ? J 
Ea răspunse : | 
— M-au întrebat de ce nu ra-am dezbrăcat. {• 
Budur îi spuse : | r 

— Nu-i nimic ! Te-ajut eu, numaidecît ! f 
Şi, bucată cu bucată, o dezbrăcă toată, pînă şi 

de cămaşă, o luă în braţe, şi aşa, goală, se culcă 
cu ea în pat. 

Apoi, Budur o sărută dulce pe ochii amîndoi 
şi-o întrebă : 

-—• Haiat-Alnefus, mîeluşeaua mea, ia spune-mi cj. 
îţi plac bărbaţii ? I 

Ea răspunse : | 
— N-am văzut niciodată vreunul, afară, de 

bună seamă, de eunucii de la palat. Dar, se pare 
că aceia nu sînt bărbaţi decît pe jumătate. Ce 
le-o fi lipsind oare ? 

Budur răspunse : 
^ — Le lipseşte ceva ce şi ţie îţi lipseşte, lumină 

a ochilor mei ! 
Haiat-Alnefus întrebă cu mirare : 
— Mie ? Pe Allah, ce-mi lipseşte ? 
Budur îi răspunse : 
-— Un deget. 
La vorbele acestea, micuţa Haiat-Alnefus, 

speriată, dete un ţipăt înăbuşit, îşi scoase mîinile 
de sub macat şi întinzîndu-şi cele zece degete le 
cercetă cu ochi holbaţi de spaimă. Dar Budur o 
strînse la piept, o sărută pe frunte şi-i spuse : • * 
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— Pe Allah, o, Haiat-Alnefus, am glumit ! 
Şi-o acoperi cu sărutări, pînă ce-o linişti. Atunci 

îi spuse : 
— Sărută-mă, iubita mea ! 
Şi Haiat-Alnefus îşi apropie buzele fragede de 

buzele domniţei Budur şi, înlănţuite amîndouă 
aşa, dormiră pînă dimineaţa. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
cind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute unsprezecea noapte 

Ea urmă : 

...şi, înlănţuite amîndouă aşa, dormiră pînă di-
mineaţa. 

Atunci Budur plecă iar să vegheze la treburile 
împărăţiei; iar tatăl şi mama micuţei Haiat-Al-
nefus veniră să afle veşti de la fiica lor. 

Mai întîi întrebă regele Armanos : 
— Ei, bine, copilă, binecuvîntat fie AUah ! Vad 

că te afli încă tot în pat ! Te simţi trudită tare ? 
Ea răspunse : 
— Ba nicidecum ! Am dormit minunat în bra-

ţele frumosului meu soţ, care m-a dezbrăcat 
goâlă-goluţă şi m-a sărutat duios pe tot trupul. 
Ya Allah, tare plăcut mai era ! Peste tot simţeam 
mii de furnicături, şi de fiori. Numai că m-a spe-
riat cumplit cînd mi-a spus că-mi lipseşte un de-
get. Dar a glumit. Atît de mult mi-au plăcut mîn-
gîierile lui, şi mîinile lui erau atît de-moi. pe pie-

225 
15 — O mie şi una de nopţi — voi. IV 



lea goală, iar buzele-i erau aşa de fierbinţi şi de 
dulci pe buzele mele, că pînă-n zori nici n-am mai 
ştiut de mine, de mi se părea că sînt în rai. 

Atunci o întrebă şi maică-sa : 
— Dar ştergarele unde-ţi sînt, copila mea ? Ai 

îiîngerat tare ? 
Şi tînăra răspunse cu mirare i 
— N-am sângerat deloc ! 
Auzind-o ce spune, tatăl şi mama, in culmea 

deznădejdii, începură să-şi dea cu palmele peste 
obraji, strigînd : 

— Of, ce ocară ! Of, păcatele noastre ! De ce-şi 
bate joc de noi soţul tău si de ce te dispreţuieşte 
atîta ? 

Apoi, încet-încet, regele fu cuprins de o mare 
•mînie şi plecă strigînd către soţia sa cu o voce 
atît de tare încît fu auzit şi de fată : 

— Dacă nici la noapte Kamaralzaman nu-şi 
face datoria de soţ faţă de fata noastră şi nu ne 
scapă astfel de ocară, am să-1 pedepsesc crunt 
pentru necuviinţa sa. II alung şi din serai, şi nu 
ştiu, zău, de n-am să-1 pedepsesc şi mai rău ! 

După ce spuse acestea, regele Armanos ieşi din 
iatacul fetei uluite, urmat de soţia sa, căreia i se 
lungise nasul pînă-n podea. 

Aşa că atunci cînd se lăsă înserarea şi Soit 
Budur intră în iatac la Haiat-Alnefus, o găsi taro 
amărîtă, cu capul înfundat în perne şi zguduită de 
suspine. Se apropie de ea, o sărută pe frunte, îi 
şterse lacrimile şi-o întrebă ce are de e atîta de 
necăjită; şi Hâiat-Alnefus îi răspunse cu voce 
pierită : 

— O, stăpîne iubit, tata vrea negreşit să te dea 
jos din scaunul de domnie, să te izgonească din 
serai, şi cine mai ştie ce să-ţi mai facă. Şi toate 
astea numai din pricină că nu-ţi împlineşti nu 
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ştiu ce datorie de soţ faţă de mine, ca soţie, şi 
•nu vrei să-i scapi, astfel, de ocară numele şi nea-
mul ! Şi vrea ca lucrul să fie săvîrsit chiar în 
noaptea asta. Iar eu, iubite stăpîne al meu, dacă 
ţi-am spus cc-au zis ei, n-am făcut-o ca să te 
silesc să faci ce nu vrei, ci numai spre a cunoaşte 
şi a te feri de primejdia ce te paşte. Că eu, ziua 
toată, am tot stat şi-am plîns, gîndind la pedeapsa 
pe care o pregăteşte tata împotriva ta. Of, mă rog 
ţie, grăbeşte-te şi ia-mi acea feciorie, şi fă, cumva, 
ca ştergarele cele albe să se înroşească, aşa cum 
vrea maică-mea. Iar eu mă încredinţez cu totul 
priceperii tale şi-mi pun toată făptura şi tot su-
fletul în mina ta. Ci, pentru aceasta', stăpîne al 
meu drag, să-mi spui ce trebuie să fac ! 

Auzind aşa, Sett Budur îşi zise : „Am ajuns la 
soroc ! Văd bine că nu mai am alt mijloc ele scă-
pare, îmi pun în Allah nădejdea toată." Şi grăi 
către fată : 

— Lumină a ochilor mei, mă iubeşti mult ? 
Ea răspunse : 
— Ca pe bolta cerului înstelată ! 
Budur o sărută pe buze şi o întrebă iar : 
— Şi mai cît ? 
Ea-i răspunse, înfiorată toată : 
— Nu ştiu. Dar mult, hotărît ! 
Budur întrebă iar : 
— Dacă mă iubeşti atît, te-ai bucura dacă, în 

loc de soţ, ţi-aş fi frate ? 
Copila bătu din palme şi grăi : 
— Aş muri de fericire. 
Budur urmă : 
— Dar dacă ţi-aş fi nu frate, ci soră ; dacă aş 

fi fată ca tine, în Ioc să fiu băiat, m-ai mai iubi 
tot atît, inima mea ? 

Haiat-Alnefus îi răspunse : 

15* 
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-— Ba încă şi mai mult, căci aş sta mereu cu 
tine, ne-am juca laolaltă, am dormi în acelaşi pat 
şi nu ne-am despărţi niciodată. 

Atunci, Budur o strînse pe copilă la piept, îi 
acoperi ochii cu sărutări şi-i spuse : 

— Ei bine, Haiat-Alnefus, ai fi tu în stare să 
păstrezi numai pentru tine o taină, dovedindu-mi 
astfel dragostea ce-o ai faţă de mine ? 

Tînăra gră i : 
— Întrucît te iubesc, mi-i totul uşor. 
Atunci, Budur o luă pe copilă în braţe şi o să-, 

rută pe buze pînă cînd amîndouă rămaseră fără
răsuflare, apoi se ridică în picioare şi-i spuse : 

— Priveşte'-mă, Haiat-Alnefus, şi fii sora mea. 
Şi, totodată, cu o mişcare iute, îşi descheie, de 

la gît pînă la brîu, haina, lăsînd să ţîşnească afară 
doi sîni strălucitori, încununaţi de buburuzele lor. 
Apoi grăi : 

— Ca şi tine, copila mea, sînt femeie, vezi bine. 
Şi de m-am îmbrăcat,ca bărbat, am făcut-o din 
pricina unei întîmplări ciudate, pe care am să ţi-o 
povestesc îndată. 

Apoi se aşeză la loc, luă fata pe genunchi şi-i 
depănă toată povestea ei, de la început pînă la 
sfîrşit. Dar ar fi-n zadar s-o mai spunem iar. 

Cînd micuţa Haiat-Alnefus auzi acea poveste, 
rămase nespus de uimită şi, întrucît se afla tot în 
braţele domniţei Budur, îi luă bărbia în mînuţa 
ei şi îi spuse : 

— O, surioară, ce viaţă plăcută o să petrecem 
împreună, aşteptîndu-1 pe iubitul tău Kamaral-
zaman ! Deie Allah să se întoarcă la noi cit mai 
degrabă, ca să ne fie fericirea întreagă ! 

Şi Budur îi spuse : 
— Allah să-ţi audă rugăciunea, inima mea, iar 

eu am să te dărui lui KamaraLzaman ca a doua 
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soţie, şi, tustrei, vom trăi, astfel în cea mai desă-
vîrşită fericire ! 

Apoi se îmbrăţişară, iar Haiat-Alnefus nu mai 
contenea a se minuna şi a spune : 

— Ya Allah ! Acuma pricep eu ! Ia gîndeşte-te 
tu că, ori de cîte ori îi întrebam pe robi : „La ce 
slujeşte asta ? la ce slujeşte aceea ?" ei clipeau 
din ochi şi nu-mi răspundeau nimic. Alteori, spre 
ciuda mea, plescăiau din limbă, şi tot nu-mi răs-
pundeau nimic. Iar eu, de mînie, îmi zgîriam 
obrajii şi ţipam tot mai tare : „Spuneţi-mi şi mie 
la ce slujeşte aceea !" Atunci, la ţipetele mele, 
venea mama în grabă, întreba de ce ţip, şi robii 
îi spuneau : „Ţipă că vrea să ne silească a-i spune 
la ce slujeşte aceea". Şi-atunci maică-mea, regina, 
în culmea indignării, măcar că îmi ceream ier-
tare, îmi da jos pantalonaşii şi-mi trăgea o bătaie 
bună peste fund, strigîndu-mi : „Iată la ce slujeşte 
aceea !" Iar eu, pînă la sfîrşit, am ajuns să cred, 
negreşit, că aceea slujeşte numai la chelfănit. Şi 
tot aşa am păţit şi cu celelalte. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii fnî-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într~a două sute douăsprezecea noapte 

Ea urmă : 

Atunci, cum se apropia ceasul venirii tatălui şi 
a mamei, Haiat-Alnefus întrebă pe Budur : 

— Surioară, ce trebuie oare să spun mamei, 
care iarăşi are să-mi ceară să-i arăt sîngele fe-
cioriei ? 
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Budur zîmbi şi grăi : 
— Asta-i treabă uşoară ! 
Şi plecă pe furiş afară, căută un puişor de gă-

ină, îi tăie capul şi mînji apoi cu sîngele lui şter-
garele şi coapsele fe tei ; pe urmă spuse : 

— Nu vei avea decît să le arăţi asta ! Căci da-
tina nu pretinde decît atît şi nu îngăduie a se 
cerceta mai mult. 

Atunci intrară la fiica lor regele şi regina, gata 
să izbucnească de mînie, şi împotriva ei, şi împo-
triva soţului ei. Dar, cînd zăriră ceea ce zăriră, 
se înseninară şi se veseliră, apoi deschiseră larg 
uşile iatacului, ca să intre toate femeile, care 
izbucniră îndată în strigăte de bucurie şi în „liu-
liu-liu' l-uri de fericire, iar mama, mîndră nevoie-
mare, puse pe o pernă de catifea ştergarele înro-
şite şi, urmată de întregul alai, făcu înconjurul 
haremului. Şi toată lumea află astfel fericita în-
tâmplare, iar regele orîndui o petrecere mare şi 
puse să se junghie, pentru cei săraci, sodom de 
oi şi de cămile tinere. 

La rîndu-le, regina şi oaspetele ei se întoarseră 
la Haiat-Alnefus şi, lăcrimînd, o sărutară cu. toa-
tele între ochi. Şi după ce o duseră la hamam, o 
înveliră în broboade, ca să nu răcească, şi răma-
seră cu ea pînă scara. 

Iar Sett Budur îşi vedea mai departe, zi cu zi, 
de domnie, în scaunul împărătesc al Insulei de 
Abanos. Şi se făcea tot mai iubită de către supuşii 
ei, care o credeau bărbat şi se rugau la Cel Atot-
puternic să-i deie viaţă lungă. Iar cînd venea 
seara, se întorcea bucuroasă lingă micuţa ei prie-
tenă Haiat-Alnefus, o lua în bra ţe şi se culca lingă 
ea pe saltea. Aşa făceau cele două fete încântă-
toare. 
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Estimp, Kamaralzaman şedea in casa blajinului 
grădinar musulman, de dincolo de zidurile cetăţii 
locuite ele neprimitorii năvălitori veniţi din ţările 
din Apus. Iar tătîne-său, regele Şaliraman, din 
insulele Khaledan, după ce-a văzut în pădure ră-
măşiţele însîngerate, nu se mai îndoia de pierde-
rea iubitului său Kamaralzaman. îmbrăcă straie 
cernite, şi el, şi întreaga lui împărăţie, şi puse să 
se clădească un monument funerar în care se în-
chise pentru a plînge moartea copilului său. 

La rîndu-i, Kamaralzaman, cu toată tovărăşia 
bătrînului grădinar, care făcea tot ce putea spro 
a-I însenina şi a-1 îmbărbă ta să nădăjduiască în 
sosirea vreunei corăbii care să-1 ducă la Insula de 
Abanos, tră ia în tristeţe şi-şi amintea cu jale de 
zilele cele frumoase de odinioară. 

Şi într-o bună dimineaţă , pe cînd grădinarul 
plecase ca de obicei, să dea o raită prin port în 
căutarea corăbiei care să-1 ia pe oaspetele lui, 
Kamaralzaman sta amărît în grădină şi-şi spunea 
stihuri, privind cum se jucau păsările, cînd, deo-
dată, luarea aminte îi fu atrasă de nişte croncăni-
turi răguşite pe care le scoteau două păsări mari. 
îşi ridică privirile către copacul de unde venea 
acel croncănit şi văzu o luptă înverşunată , cu nă -
praznice lovituri de pliscuri, de gheare şi de aripi. 
Dar în eurîncl, una dintre păsări căzu fără viaţă 
drept înaintea lui, la pămînt, pe cînd învingătoa-
rea îşi luă zborul către depărtări. 

Ci iată că, îndată, două alte păsări, încă şi mai 
mari, coborîră dintr-un copac din apropiere, de 
unde priviseră lupta, şi se aşezară lîngă pasărea 
răpusă, una Ia cap, cealaltă la picioarele ei, apoi 
amîndouă îşi înclinară cu tristeţe capul şi se por-

> niră, vădit, pe plîns. 
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Văzîndu-le astfel, Kamaralzaman rămase tare 
înduioşat, îşi aminti de soţia lui, Sett Budur, şi, 
de jalea acelor păsări, începu să plîngă şi el. 

După o vreme, Karamalzaman le văzu pe cele 
două păsări săpînd cu ghearele şi cu pliscurile o 
groapă în care o înmormîntară pe pasărea moartă. 
După care plecară în zbor. Ci, nu peste mult, se 
întoarseră iar la groapă, ţinînd, una de aripi, cea-
laltă de picioare, pasărea ucigaşă care se zbătea 
să scape, ţipînd cumplit. Fără să-i dea drumul, o 
puseră pe mormîntul păsării moarte şi cu cîteva 
lovituri de plisc o sfîşiară, răzbunînd astfel omo-
rul, îi smulseră măruntaiele şi zburară, lăsînd-o 
să se zbată în chinurile morţii, acolo, în ţărînă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a d,ouă suie şaisprezecea noapte 

Ea urmă s * 

...zburară, lăsînd-o să se zbată în chinurile mor-
ţii, acolo, în ţărînă. 

Iar Kamaralzaman rămăsese împietrit de ui-
mire, privind întâmplarea aceea atît de neobiş-
nuită. Apoi, după -ce păsările zburară, minat de 
curiozitate, se apropie de locul unde zăcea sfîrte-
cată pasărea ucigaşă şi, privindu-i stîrvul, văzu 
strălucind, în rînza ei ruptă, ceva roşu care-i 
atrase luarea aminte. Se aplecă şi, luînd lucrul 
acela strălucitor, se prăbuşi la pămînt, leşinat de 
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tulburare.: găsise talismanul de eornalină al dom-
niţei Budur! 

Cînd îşi veni în simţire, strînse la piept scumpul 
talisman, pricină a atâtor necazuri, suspine, pă-
reri de rău şi dureri, şi strigă : 

— Deie Allah ca aceasta să fie o prevestire de 
fericire şi un semn că am s-o găsesc şi pe iubita 
mea Budur ! 

Sărută apoi talismanul şi-1 duse la frunte ; pe 
urmă, îl învăli cu grijă într-o bucată de pînză şi-1 
legă de braţ, ca nu cumva să-1 mai piardă de-aci 
nainte. Şi începu să sară în sus de bucurie. 

Cînd se potoli, îşi aduse aminte că. bunul gră-
dinar îl rugase să scoată din rădăcini un roşcov 
bătrîn, ce nu mai da nici frunze, nici fructe. îşi 
încinse, aşadar, mijlocul cu o sfoară de cînepă, îşi 
suflecă mînecile, luă o secure şi un coş, şi se 
apucă de îndată de treabă, retezînd cu îndîrjire 
rădăcinile bătrînului roşcov. Dar deodată simţi 
fierul securii izbind în ceva tare şi auzi un zgomot 
surd răbufnind prelung de sub pământ. Dete 
atunci degrabă la o parte ţărîna şi pietrele, şi 
scoase astfel la iveală o placă mare de bronz, 
pe care Kamaralzaman o ridică numaidecât. Şi 
atunci descoperi o scară cu zece- trepte, destul 
de înalte, tăiate în stîncă. Şi . după ce "rosti 
vorbele alungătoare de rău „ia ilah iH'AUah", 
coborî fără zăbavă treptele şi dete de o criptă 
largă şi pătrată, cum se clădeau în vechime, pe 
vremile cele de demult ale lui Thammud şi Aad. 
Şi-n acea mare criptă boltită găsi douăzeci de 
oluri uriaşe, rînduite frumos de-a lungul pereţilor. 
Săltă capacul celui dintîi şi văzu că era plin pînă-n 
gură cu drugi de aur roşu. Săltă apoi capacul ce-
lui de-al doilea şi-1 găsi plin pînă-n gură cu pul-
bere de aur. Şi se uită şi-n celelalte optsprezece 
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şi ie află pe toate pline, rînd pe rînd, fie cu drugi, 
fie cu pulbere de aur. 

Kamaralzaman, dezmeticindu-se din uluire, 
ieşi din criptă, aşeză placa ia loc, îşi sfîrşi lucrul, 
udă pomii după. obiceiul pe.care-1 luase de . a-1 
ajuta pe grădinar, şi nu conteni munca dccît seara, 
cînd bătrînul lui prieten se întoarse acasă. 

Cele dintîi vorbe pe care i le spuse grădinarul i 
fură acelea prin care-i anun ţa vestea cea bună . 
într-adevăr, el îi spuse : 

— O, copile al meu, mă bucur că pot să-ţi ves-
tesc întoarcerea ta apropiată în ţara musulmani-
lor. Am găsit, în sfîrşit, o corabie pe care au în-
chiriat-o nişte neguţători bogaţi şi care are să 
ridice pinzeie peste trei z i le ; şi-am voi bit eu că- i 
pi lanul, care a primit să te ducă pînă la Insula de 
Abanos. '> 

Auzind ştirea, Kamaralzaman se bucură nespus, i 
sărută mîna grădinarului şi-i zise : 

— Taică, aşa cum tu-mi dai o veste bună, şi j 
eu, la rînclu-mi, am să-ţi spun ceva care te va ' 
bucura... 

Cinci povestea ajunse aici. Şeherczatta văzu zorii ml- | 
jind tji, sfioasă, laru, i 

Ci într-a două sute nouăsprezecea noapte 

V/d u rmă : j 
I 

...şi eu, la rîndu-mi am să-ţi spun ceva care te ! 

va bucura, soeot, măcar că tu nu suferi de lăoo- j 
mia oamenilor din acest veac, şi inima ţi-i străină 
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de orice deşertăciune. Oboseşte-te, numai, să vii 
cu mine în grădină, şi-am să-ţi arăt, taică, ce no-
roc îmbelşugat îţi trimite soarta cea milostivă. 

Şi îl duse pe grădinar la locul unde fusese roş-
covul cel uscat, ridică placa de deasupra şi, în 
pofida uimirii şi a spaimei lui, îl hotărî pe bătrîn 
să coboare în criptă, apoi descoperi dinainte-i cele 
douăzeci de oluri pline cu drugi şi cu pulbere 
de aur. Şi bătrînul grădinar ridică mîinile şi căscă
ochii mari, spunînd, dinaintea fiecărui ol ; 

— Ya Allah ! 
Apoi, Kamaralzaman îi grăi : 
— Iată că omenia ta este răsplătită ele către 

Cel Atoatedătător ! Mîna pe care un străin a în-
tins-o către tine, ea să-1 ajuţi în nenorocire, tot 

ţ ea face să curgă acuma aurul în casa ta. Aşa răs-
plăteşte soarta cea binevoitoare faptele care 
poartă pecetea unei frumuseţi curate şi a unei 
inimi bune. 

La vorbele acestea, bătrînul grădinar, fără-a 
putea să rostească un cuvînt, începu să plîngă şi 
lacrimile lunecau pt lunga lui barbă, prelingîn-
du-i-se pe piept. Izbuti într-un sfîrşit să vorbească 
şi grăi : 

— Copile-al meu, ce vrei tu să facă un bătrîn 
ca mine cu acest aur şi cu aceste bogăţii ? Sînt să-
rac, ce-i drept, dar sînt mulţumit cu ce am, şi-aş 

'fi cu totul fericit dacă ai binevoi să-mi dai nu-
mai o drahmă ori două, ca să-mi cumpăr un giul-
giu pe care, cînd oi muri, în singurătatea mea, 
să-1 aşez lîngă mine, pentru ca vreun trecător 
milos să-mi înfăşoare în el rămăşiţele pămînteştî, 
în aşteptarea judecăţii de apoi. 

De data aceasta fu rîndul lui Karamalzaman să 
plîngă. Apoi grăi către moşneag : 
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— O, taică al meu cu mîini înmiresmate, sfînta 
singurătate în care se scurg paşnicii tăi ani şterge 
de dinaintea ochilor tăi legile dreptăţii şi ale ne-
dreptăţii, ale adevărului şi ale neadevărului, fă-
cute pentru turma celor ce se trag din Adam. Ci 
eu mă întorc între oamenii cei cruzi, şi nu trebuie 
să uit aceste legi, ca să nu fiu sfîşiat. Aurul de-
aici, taică, este al tău întru totul, căci şi pămîn-
tul în care a fost găsit este al tău, după sfînta lege 
a lui Allah ! Dar, dacă vrei tu, iau eu jumătate, 
iar tu cealaltă jumătate. Altmintrelea, nu mă voi 
atinge de nimic. 

Atunci bătrînul grădinar răspunse : 
— Fiule, aici m-a născut maică-mca, acum 

nouăzeci de ani, şi-apoi a murit. Şi ochiul lui 
Allah a ocrotit paşii mei işi-am crescut la umbra 
acestei grădini şi la şopotul pîrîului strămoşesc. •, 
Şi mi-s dragi acest pîrîu şi această grădină, fiule, 
şi aceste frunze ce freamătă, şi acest soare, acest 
pămînt părintesc, unde umbra mea se aşterne 
slobodă şi se simte acasă, şi noaptea, cînd luna 
îmi surîde peste aceşti copiei pînă dimineaţa, 
toate astea îmi vorbesc, fiule ! Şi ţi le spun şi ţie, 
anume ca să cunoşti şi tu pricina ce mă ţine aici 
şi nu mă lasă să plec cu tine către ţările musul-
mane. Sînt cel din urmă musulman de pe aceste 
locuri unde au trăit strămoşii mei. Aici vreau să, 
albească şi oasele mele, şi iie-i hărăzit celui d inv 
urmă musulman să moară cu faţa întoarsă către 
soarele care luminează acum un pămînt spurcat, 
murdărit de fiii păgîni ai Apusului întunecat. 

Aşa grăi bătrînul cel cu manile tremurătoare. 
Apoi adăugă : 

— în ce priveşte olurile 'acestea scumpe la care 
te tot gtndeşti, ia-le, devreme ce tu vrei aşa, pe 
cele dintîi zece, şi lasă-le pe celelalte zece în 
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criptă. Ele vor fi răsplata celui ce va aşeza în 
pămînt giulgiul în care voi dormi. Ci nu asta-i 
totul ! Nu acesta-i greul ! Greul este a încărca 
olurile pe corabie fără a băga cineva de seamă şi 
fără a stîrni lăcomia oamenilor cu suflete întune-
cate ce locuiesc în cetate. Or, iată că în grădina 
mea măslinii sînt încărcaţi de roadă ; iar acold 
unde pleci tu, în Insula de Abanos, măslinele sînt 
rare şi foarte preţuite. Am să cumpăr, aşadar, 
douăzeci de chiupuri mari, pe care le vom umplea 
pe jumătate cu drugi şi cu nisip de aur, şi restul 
îl vom acoperi pînă la vîrf cu măsline din grădina 
mea. Şi numai aşa vom putea să le ducem, fără de 
teamă, la corabia gata de plecare. 

Acest sfat fu pe dată urmat de Kamaralzaman, 
care-şi petrecu ziua d:oată pregătind chiupurile 
cumpărate. Şi cînd nu-i mai rămase de umplut 
decît ultimul chiup, îşi zise : „Talismanul cel fer-
mecat nu-i la loc destul de ferit în jurul braţului 
meu ; mi-ar putea fi furat în vreme ce dorm ; ori 
aş putea să-1 pierd altcum ! Mai bine-i, de bună 
seamă, să-1 pun pe fundul acestui chiup ; apoi am 
să-1 acopăr cu drugii şi cu praful de aur, iar dea-
supra am să aşez măsline." Şi aşa şi făcu, iar la 
urmă acoperi ultimul chiup cu un capac de lemn 
alb ; şi, pentru ca la nevoie să-1 osebească uşor 
dintre celelalte douăzeci, îl însemnă cu o crestă-

) tură în partea de jos, apoi, ispitit de ceea ce făcea, 
sapă cu cuţitul pe lemn întregul său nume, „Ka-
maralzaman", cu litere frumos întreţesute. 

Sfîrşind treaba, rugă pe bătrînu-i prieten să 
înştiinţeze pe oamenii de pe corabie să vină a 
doua zi ca să ia chiupurile. Bătrînul îi îndeplini 
rugămintea îndată şi-apoi se întoarse acasă, oste-
nit oleacă, şi se culcă scuturat de o înfrigurare 
şi de un tremur uşor. 
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A doua zi dimineaţă, bătrînul grădinar, care în 
viaţa lui nu zăcuse de nimica, se simţi şi mai rău 
decît în ajun, dar nu voi să-i spună lui Kamaral-
zaman, ca să nu-1 mîhncască la plecare. Rămase 
întins pe salteaua lui, pradă unei slăbiciuni mari, 
şi înţelese?' că nu mai avea mult pînă să-şi împli-
nească veloatul. 

Pe la amiază, veniră în grădină oamenii ele pe 
corabie şr-i cerură lui Kamaralzaman, care se 
dusese să le deschidă poarta, să le arate ce aveau 
de luat. Iar el îi duse şi le arătă cele douăzeci de 
chiupuri puse în şir lingă gard, şi le spuse : 

— Sînt pline cu măsline de cel mai bun soi. Vă 
rog, dar, să aveţi grijă să nu se strivească. 

Apoi, căpitanul, care venise laolaltă cu oamenii 
lui, ii spuse lui Kamaralzaman : 

—- Şi, mai cu seamă, stăpîne, nu cumva să ză-
boveşti mîinc dimineaţă ; căci vîntul are să sufle 
dinspre uscat, iar noi avem să ridicăm pînzele nu-
maidecît. 

Luară chiupurile şi plecară... 

Cînd povestea ajunse aici, Şolierezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, 1ăcu. 

Ci într-a două sute douăzeci şi doua-noapte \ 

Kii u rmă : 

...Luară chiupurile şi plecară. 
Atunci Kamaralzaman intră la grădinar şi-1 găsi I 

ţai'c palid, însă senin la chip. îl întrebă cum se \ 
simte şi află astfel că prietenul său era suferind; 
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Şi, cu toate vorbele pe care bolnavul i le spunea 
ca să-1 liniştească, îl cuprinse o grea îngrijorare. 
îi dete să bea tot soiul de zemuri de buruieni 
verzi, dar fără marc folos. Şi rămase în preajma 
lui ziua toată, şi-1 veghe noaptea-ntreagă, privind 
cum boala se înrăutăţea mereu. Aşa încît, către 
zori, bunul grădinar, care abia mai avu putere 
să-1 cheme la căpătîiul lui, îl luă de mînă şî-i 
grăi : 

— Kamaralzaman, fiul meu, ascultă ! Nu este 
alt Dumnezeu decît Allah ! Şi Domnul nostru 
Mahomed este trimisul lui ! 

Apoi îşi dete sufletul. 
Atunci, Kamaralzaman izbucni în lacrimi şi ră-

mase multă vreme aşezat lingă el şi plîngînd. Se 
ridică, într-un sfîrşit, îi închise ochii, îi dete în-
grijirile cele de pe urmă, îi întocmi un giulgiu alb, 
sapă o groapă şi îngropa acolo pe cel din urmă 
musulman din acea ţară ajunsă pe mina necredin-
cioşilor. 

Şi numai după aceea se hotărî să se ducă la 
corabie. 

Îşi luă merinde de drum, închise poarta grădi-
nii, luă cheia cu el şi alergă în poi't; dar soarele 
se ridicase de mult sus pe cer, aşa că bietul Kama-
ralzaman nu mai apucă decît să vadă corabia, cu 
toate pînzele întinse, lunecînd dusă de vîntul 
prielnic către largul mării. 

La priveliştea aceasta, durerea lui Kamaralza-
man nu mai avu margini ; ci nu lăsă să se vadă 
nimic, ca să nu rîdă de el mulţimea cea ticăloasă 
din port ;• şi se întoarse trist în grădina al cărei 
singur stăpîn şi moştenitor rămase după moartea 
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bătrînului. Şi, ajungînd în căsuţa săracă; se pră-
buşi pe saltea, plîngînd pentru soarta lui, pentru 
cea a iubitei sale Budur şi pentru talismanul pe 
care-1 pierduse a doua oară. 

Amărăciunea lui Kamaralzaman, aşadar, fu ne-
mărginită cînd se văzu silit de ursită să mai ră-
mînă' în acea ţară neprietenoasă pînă cine ştie 
cînd ; iar gîndul c-a pierdut pe totdeauna talis-
manul domniţei Budur îl învălui într-o deznă-
dejde încă şi mai grea ; îşi zicea : „Nenorocirile 
mele au început odată cu pierderea talismanului ; 
şi norocul mi s-a întors atunci cînd l-am găsit ; 
şi-acuma, dacă l-am pierdut iar, cine mai ştie ce 
amaruri au să se abată asupra capului meu !" Ci, 
pînă la urmă, strigă : „Nu este alt ajutor decît la 
Allah, preaînaitul !" După care se ridică şi, ca nu 
cumva să piardă şi celelalte zece oluri din comoara 
de sub pămînt, se duse şi cumpără alte douăzeci 
de chiupuri, puse în ele pulberea şi drugii de aur 
şi le umplu apoi vîrf cu măsline, spunîndu-şi : 
„Vor fi astfel gata pentru ziua menită de Allah 
plecării mele !" Şi se apucă iară să stropească le-
gumele şi arborii cei roditori. 

Asta s-a întîmplat cu Kamaralzaman ! 
Estimp, corabia, dusă de un vînt prielnic, ajunse 

în curînd la Insula de Abanos. Şi trase la ţărm 
drept la capătul limbii de pămînt pe care se ri-
dica palatul unde locuia prinţesa Budur, sub nu-
mele de Kamaralzaman. 

Cînd văzu corabia aceea venind cu toate pîn-
zele desfăşurate şi cu flamurile în vînt, Sett Bu-
dur se simţi împinsă de o dorinţă nestăpînită să 
meargă s-o cerceteze, mai cu seamă că nutrise 
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mereu nădejdea că îl va afla într-o bună zi pe so-
ţul său, Kamaralzaman, pe puntea vreuneia dintre 
corăbiile care veneau de peste mare. Porunci, dar, 
la ciţiva musaipi s-o însoţească şi se urcă pe pun-
tea corăbiei, despre-care i se spusese de-altmin-
teri că era încărcată cu tot soiul de mărfuri rare. 

Cînd ajunse pe punte, porunci să vie la ea căpi-
tanul şi-i spuse că voia să cerceteze corabia. Apoi, 
după ce se încredinţa că printre călători nu se 
afla Kamaralzaman, îl întrebă, din curiozitate, pe 
căpitan : 

— Ce-ai mai adus pe nava ta, căpitane ? 
El răspunse : 
— O, stăpîne, pe lîngă neguţătorii călători, 

avem magaziile pline de stofe dintre cele mai mi-
nunate şi cu mătăsuri din toate ţările, catifele 
brodate şi atlazuri scumpe, pînzeturi zugrăvite ca 
odinioară ori ca azi, foarte plăcute la vedere, şi 
.multe alte mărfuri de preţ ; avem doftorii chine-
zeşti şi indieneşti, prafuri şi frunze de leac şi de 
descântec, alifii, coliruri, unsori şi balsamuri alese ; 
avem pietre nestemate, perle, ambră galbenă şi 
mărgele ; avem arome de toate soiurile şi miro-
denii rare, mosc, chihlimbar şi tămîie, grăunţe 
de mastic, smirnă tare şi parfumuri de fel de fe£ 

) de flori ; şi mai avem camfor, coriandru, carda-
moame, cuişoare, scorţişoară de Serendib, tamar 
indienesc şi ienibahar; şi-am mai încărcat, în 
portul din urmă, şi nişte măsline de soi, din cele 
numite „gîtlane", cu pieliţa subţire, cu carnea 
dulce şi ca untdelemnul la culoare... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute douăzeci $i cincea noapte 

Ea urmă : 

...cu pieliţa subţire, cu carnea dulce şi ca unt* 
delcmnul la culoare. 

Cînd domniţa Budur auzi de măsline, dupâ 
eare-i lăsa gura apă, îi tăie vorba căpitanului şi-1 
întrebă, cu ochii scînteind de poftă : 

— Şi-aveţi multe măsline de-acestea gîtlane ? 
El răspunse : 
— Avem douăzeci de chiupuri mari. 
Ea zise : 
— Sînt mari de tot, spune-mi ! Şi-aveţi cumva 

printre ele şi măsline umplute, de cele care-mi 
plac mai tare decît cele cu sîmburi ? 

Căpitanul căscă ochii şi zise : 
•— Eu socot că-n chiupuri trebuie să fie şi do-

acelea ! 
Auzind aşa, domniţa Budur grăi : 
— Tare aş dori să cumpăr unul din aceste chiu-

puri. 
Căpitanul răspunse : 
— Măcar că stăpînul lor a pierdut plecarea co-

răbiei şi nu prea pot hotărî în voie în privinţa 
măslinelor, regele stăpînul nostru are dreptul să 
ia ce-i place. 

Şi strigă : 
•— Hei, flăcăi ! Ia aduceţi din cală unul dintre 

cele douăzeci de chiupuri cu măsline ! 
Şi-ndată marinarii scoaseră din cală şi aduseră 

u'n chiup dintre cele douăzeci. 
Sett Budur puse să se scoată capacul şi fu atîta 

de încîntată de cum arătau măslinele, încît strigă: 
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— Vreau să ie cumpăr pe toate douăzeci. Cam 
cit ar putea să coste după pre ţul din suk ? 

Căpitanul răspunse : 
— După preţul picţii de-acum, din Insula de 

Abanos, măslinele preţuiesc o sută de drahme 
chiupul. 

Sett Budur porunci eumăraşilor săi : 
— Plătiţi căpitanului o mie de drahme de fie-

care chiup. 
Şi adăugă : 
— Cînd ai să te întorci în ţara negustorului, 

să-i plăteşti negreşit măslinele. 
Şi plecă, urmată de hamalii încărcaţi cu chiu-

purile de măsline. 
Cea clintii grijă a domniţei Budur, cînd ajunse 

la serai, fu să meargă la iubita ei Haiat-Alnefus 
şi s-o vestească de cumpărarea măslinelor. Iar 
cînd chiupurile, după poruncile date, fură aduse 
în harem, Budur şi Haiat-Alnefus, nemaiputînd 
ele nerăbdare, porunciră să se aducă o tavă mare 
şi puseră roabele să ridice binişor întîiul chiup 
şi să-1 deşerte pe tavă, în aşa fel încît să se întoc-
mească o grămadă frumos orînduită, în care. să 
se poată deosebi uşor măslinele cu sîmburi de cele 
ce ar fi fost, poate, umplute. 

Şi care nu fu mirarea şi îneîntarea domni-
k ţei Budur şi a prietenei ei văzînd că mîinile 
y. fetelor scot clin chiupuri măsline amestecate cu 

drugi şi cu nisip de aur ! Dar uimirea lor a fost 
, întrucîtva întunecată de părerea de rău la gîndul 

că măslinele ar putea fi vă tămate din pricina aces-
tui amestec. Aşa că Budur porunci să fie aduse şi 
alte tăvi şi să fie deşertate şi toate celelalte chiu-
puri, unul cîte unul, pînă la cel de al douăzecilea. 
Dar cînd roabele răsturnară şi pe cel de al două-

I zecilea chiup şi cînd, pe fundul acestuia, se văzu 

n* 



numele lui Kamaralzaman, şi cînd talismanul 
scînteie printre măslinele deşertate, Budur scoase 
un strigăt, îngălbeni de tot şi căzu leşinată în bra-
ţele micuţei Haiat-Alnefus. Recunoscuse corna-
lina pe care-o purtase odinioară prinsă la baierul 
de mătase al pantalonaşului ei. 

Cînd, în urma îngrijirilor date de Haiat-Alnefus, 
se trezi din leşin, luă cornalina talismanică şi o 
duse la buze, suspinînd de fericire ; apoi, ca nu 
cumva să se dea în vileag faţă de roabe, porunci 
tuturora să plece şi spuse prietenei sale : 

-—• Iată, dragoste a inimii mele, talismanul ce 
mi-a pricinuit despărţirea de soţul meu drag. Ci, 
aşa cum am găsit talismanul, tot la fel gîndesc că 
am să-1 găsesc şi pe acela a cărui sosire ne va um-
ple pe amîndouă de fericire. 

Şi trimise să fie adus la ea căpitanul corăbiei, 
care se înfăţişă numaidecît, sărută pămîntul dina-
inte-i şi aşteptă să fie întrebat. Şi Budur îi grăi : 

•— Poţi tu să-mi spui, o, căpitane, ce face în 
ţara lui stăpînul chiupurilor de măsline ? 

El răspunse : 
— Este ajutor de grădinar şi urma să se îm-

barce pe vas, odată cu măslinele sale, pe care le 
aducea ca să le vîndă aici ; dar a pierdut plecarea 
corăbiei. 

Budur zise • 
— Ei bine, căpitane, află că, gustînd măslinele, 

dintre care cele mai frumoase sînt, în adevăr, cele 
umplute, am înţeles că acela care le-a pregătit nu 
poate fi decît fostul meu bucătar; căci numai el 
se pricepea să facă o umplutură atîta de picantă 
şi de gustoasă totodată, care-mi place nespus. Şi-
acel blestemat de bucătar, într-o bună zi a fugit, 
de teamă să nu fie pedepsit, din pricină că-1 bete-
jise pe un băiat de la el de la bucătărie, încercînd 
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cu el nişte împreunări cu totul nepotrivite. Tre-
buie, dar, Să ridici pînzele iar şi să mi-1 aduci aici 
cît mai degrabă cu putinţă pe acel ajutor de gră-
dinar ce socot a nu fi altul decît fostul meu bucă-
tar, făptuitorul ticăloşiei. Şi-am să te răsplătesc 
cu dărnicie, dacă ai să împlineşti cu mare sîrgiîinţă 
porunca mea ; de nu, n-am să-ţi mai îngădui nici-
cînd să calci prin împărăţia mea ; iar de vei cu-
teza să vii, voi porunci să fii ucis, dimpreună cu 
toţi oamenii tăi. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-a două sute dquăzeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...voi porunci să fii ucis, dimpreună cu toţi oa-
menii tăi. 

La vorbele acestea, căpitanul nu putu să răs-
pundă decît că ascultă şi că se supune, şi, măcar 
că neaşteptata întoarcere îl păgubea în negoţul 
pe care-1 făcea, gîndi că, oricum, la înapoiere, re-
gele are să-1 despăgubească, SScl Ca desfăşură pîn-
zele numaidecît şi Allah îi ursi o plutire atît.de 
fericită, încît, peste puţine zile, ajunse la cetatea 
necredincioşilor şi coborî pe mal, la vreme de 
noapte, cu marinarii cei mai voinici pe care-i avea. 

Şi numaidecît se duse, cu ceata lui, la .grădina 
lui Kamaralzaman şi bătu la poartă. 

.Kamaralzaman tocmai îşi sfîrşise,munca zilnică 
şi, tare trist, cu lacrimi în ochi,. sta şi-şi spunea 
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versuri despre despărţire. Dar, auzind bătăi în 
poartă, se sculă şi se duse să întrebe 5 

— Cine-i acolo ? 
Căpitanul îşi prefăcu glasul şi răspunse : 
•—: Un sărman, de-al lui Allah ! 
La acest răspuns plîngător, rostit pe arăbeşte, 

Kamaralzaman îşi simţi inima zvîenind şi des-
chise. Dar numaidecît fu înhăţat şi legat cobză ; 
iar grădina îi fu năpădită de marinarii care, vă-
zînd cele douăzeci de chiupuri rînduite ca şi întîia 
oară, se repeziră şi le luară. Apoi se-nturnară cu *" 
toţii la corabie şi ridicară pînzele-ndată. 

Atunci, căpitanul, înconjurat de oamenii lui, se 
apropie de Kamaralzaman şi-i zise : 

— Aha, tu eşti rîvnitorul de flăcăi care 1-a vă -
tămat pe băiatul de la bucătăria regelui ! La sosi-
rea corăbiei, le-aşteaptă o ţeapă gata pregătită 
.să-ţi facă şi ţie la fel : de nu cumva vei fi rîvnind 
ca încă de pe acum să fii tras în spangă de către 
flăcăii aceştia stătuţi ! 

Şi-i arătă pe marinarii ce-şi făceau cu ochiul 
privindu-1, căci li se părea un chilipir minunat, 
numai bun do înhăţat. 

t a aceste vorbe, Kamaralzaman, care, cu toate 
că fusese dezlegat după urcarea pe corabie, nu ros-
tise nimic, lăsîndu-se în voia soartei, nu mai putu 
îndura asemenea învinuire şi strigă : 

— Ferească-mă Allah ! Au nu ţi—i ruşine să vor-
beşti aşa, căpitane ? închină-te Profetului! 

Căpitanul răspunse : 
—- Binecuvîntarea lui Allah şi rugăciunea fie 

cu el şi cu' toţi ai lui ! Dar tu eşti cel ce-a vă tămat 
bă i a tu l ! 

t a aceste cuvinte, Kamaralzaman strigă iar : 
— Pază mi-i Allah !... 
Căpitanul grăi j • 
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— Allah aibă-ne întru mila sa ! Stăm cu toţii 
sub paza lui ! 

Kamaralzaman adăugă : 
— Oh, ascultaţi-mă : jur pe viaţa Profetului 

— cu el fie rugăciunea şi pacea ! — că nu pricep 
nimic din învinuirea voastră şi că n-am pus nici-
odată piciorul în această Insulă de Abanos, unde 
mă duceţi, şi nici în palatul regelui de-acolo •! 
închinaţi-vă Profetului, oameni buni ! 

Atunci toţi murmurară : 
>— Binccuvîntat fie numele Lui ! 
Dar căpitanul zise iar : 
— Atunci n-ai fost niciodată bucătar şi n-aî vă-

tămat nici un băiat, în viaţa ta ? 
Kamaralzaman, foc de mînie, scuipă şi strigă : 
— Mă pun sub ocrotirea lui Allah ! Faceţi cu 

mine ce veţi vroi, căci "limba mea n-are a se mai 
clinti ca să răspundă la asemenea în t rebă r i l. 

fii nu mai scoase o vorbă. 
Atunci căpitanul răspuse : . 
— în ce mă priveşte, sarcina mea se va încheia 

odată ce te voi preda regelui. De eşti nevinovat, 
te-i descurca şi tu cum vei putea ! 

Estimp, corabia ajunse cu bine la Insula de 
Abanos şi numaidecît căpitanul coborî pe ţărm, 11 
duse pe Kamaralzaman la palat şi ceru să intre 
la rege. Şi îndată fu primit în sala tronului. 

Cînd Sett Budur privi spre cel pe eare-1 adu-
cea căpitanul, îl recunoscu dintr-o singură privire 
pe iubitul ei Kamaralzaman. Păli deodată toată şi 
se făcu galbenă ca şofranul. Şi toţi socotiră că se. 
schimbase aşa clin pricina mîniei ce-o avea faţă 
de cel ce betejise pe băiat. Privi îndelung la Ka-
maralzaman, fără-a putea spune ceva, în vreme 
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ce el, în haina-i veche de grădinar, sta cu totul 
nedumerit şi înfricoşat. Şi nici gîndea că se afla 
dinaintea celei pentru care vărsase atîtea lacrimi 
şi îndurase atîtea necazuri, şi supărări, şi răutăţi. 

Sett Budur, izbutind, în sfîrşit, să se stăpânească, 
se întoarse către căpitan şi-i grăi : 

•— Păstrează pentru tine, drept preţ al credin-
ţei tale, banii ce ţi i-am dat pentru măsline. 

Căpitanul sărută pămîntul şi vorbi : 
— Dar cu celelalte douăzeci de chiupuri ce le 

mai am în cală ce să fac ? 
Budur grăi : 
— Dacă mai ai douăzeci de chiupuri, trimite-

mi-le numaidecît. Şi vei căpăta încă o mie de di-
nari de aur. 

Şi-i porunci să plece. 
După care, se întoarse către Kamaralzaman, care 

sta cu ochii plecaţi şi porunci musaipilor : 
"• — Luaţi-1 pe-acest tînăr... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute şi treizecea noapte 

Ea urmă : 

...Luaţi-1 pe-acest tînăr şi duceţi-1 la hamam ! 
îmbrăcaţi-1 pe urmă în haine alese, iar mîine di-
mineaţă să-1 aduceţi dinaintea mea la deschiderea 
divanului. 

Şi totul fu îndeplinit numaidecît. 
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La rîndu-i, Sett Budur se duse la iubita ei Haiat-
Alnefus şi-i grăi ; 

— Mieluşeaua mea, iubitul nostru a sosit. Pe 
Allah, am ticluit un plan minunat, aşa ca, atunci 
cînd ne va recunoaşte, faptul să nu fie ca o lovi-
tură cu urmări rele pentru cineva care se vede 
ajuns, aşa, deodată, din grădinar rege. Şi-i un 
plan atît de iscusit că, de-ar fi scris cu acul în 
«•oltul dinlăuntru al ochiului, ar fi o bună învăţă-
lură pentru cei ce vor să înveţe ! 

Haiat-Alnefus fu aşa de bucuroasă, încît se 
aruncă în braţele domniţei Budur ; şi amîndouă, 
iu acea noapte, steteră cuminţi, ca să-1 poată în-
tîmpina în toată prospeţimea pe iubitul inimii lor. 

Şi a doua zi dimineaţă, Kamaralzaman, îmbră-
cat într-o haină măreaţă, fu adus la divan. 

Iar baia de la hamam îi aduse iară pe faţă în-
i.reaga-i strălucire semeaţă, pe cînd hainele uşoare 
şi bine croite îi scoteau în vileag talia subţire şi 
întreaga-i desăvîrşire. Aşa încît toţi emirii, toţi 
dregătorii şi toţi mai-marii n-avură de ce să se 
mire cînd auziră pe rege poruncind marelui vi-
zir : 

— Să dai acestui tînăr o sută de robi să-1 slu-
jească şi să-i dai din vistieria împărătească banii 
cuveniţi rangului în care îl înalţ acum ! 

Şi-1 numi vizir peste viziri, şi-i dărui toate cele 
de trebuinţă, şi cai, şi catîri, şi cămile, fără a mai 
pomeni de lăzile şi de dulapurile pline. După care 
plecă. 

A doua zi, Sett Budur, tot sub numele de rege 
al Insulei de Abanos, porunci să vie dinaintea ei 
vizirul cel nou, şi-1 scoase din slujbă pe marele 
vizir ; apoi îl numi în locul lui pe Kamaralzaman. 

I Iar Kamaralzaman intră pe dată în divan şi sfatul 
' se desfăşură sub cîrmuirea lui. 
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Dar, la 'sfîrşitul acelui divan, Kamaralzaman se 
cufundă în gînduri şi-şi zise în sine : ,,De bună 
seamă că hatîrurile cu care mă copleşeşte acest 
tînăr rege şi prietenia deplină ce mi-o arată faţă 
cu toată această lume trebuie să aibă vreo pri-
cină anume. Dar care să fie acea pricină ? Mari-
narii m-au luat pe sus şi m-au adus învinuindu-mă 
că aş fi vă tămat un băiat şi bănuind că aş fi fost 
cîndva bucătar al acestui rege. Iar regele, în loc să 
mă pedepsească, mă trimite la hamam, mă nu-
meşte în slujbe şi toate celelalte. O, Kamaral-
zaman, care or fi prieinele adevărate ale unei în-
tîmplări atît de ciudate ?" 

Mai cugetă aşa o vreme şi, la sfîrşit, strigă : 
„Pe Allah ! Am ghicit pricina, dar blestemat fio 
Eblis ! E neîndoielnic că acest rege, care-i foarte 
tînăr şi foarte frumos, mă crede un păcătos dori-
tor ele băieţi : şi numai clin această pricină arată 
atî ta bunăvoinţă faţă de mine. Dar, pe Allah, nu 
pot primi să îndeplinesc asemenea slujbă. Am să 
caut să mă lămuresc ce planuri are, şi, dacă am 
să văd că în adevăr asta vrea, am să-i dau îndără t 
pe loc tot ceea ce mi-a dăruit, părăsesc slujba ele 
mare vizir şi mă întorc la grădina mea !" 

Şi Kamaralzaman porni numaidecît să-1 caute pe 
rege şi-i grăi : 

— O, preafericitule rege, l-ai copleşit, în ade-
văr, pe robul tău eu slujbe şi. cu hatîruri ce nu se 
dau, de obicei, decît unor preacinstiţi bătrîni, înă l-
ţaţi în în ţelepciune; pe cînd eu nu sînt dceît un 
băieţandru ca atîţia alţi băieţandri. Or, clacă toate 
astea n-ar avea o pricină tainică, atuncea ar fi cea 
mai mare minune dintre toate minunile de pe 
lume. 
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La aceste cuvinte, Sett Budur zîmbi, îl privi pe 
Kamaralzaman cu ochi galeşi şi-i grăi : 

— De bună seamă, o, vizirul meu pirnfrumos, 
este o pricină ! Şi pricina-i plăcerea pe care fru-
museţea ta a aprins-o deodată în inima mea. (Tui 
sînt, cu adevărat, fermecat întru totul de chipul 
tău gingaş şi senin. 

Şi Kamaralzaman răspunse : 
— Allah să-ţi deie viaţă lungă, măria l a ! l'i 

robul tău are o soţie care i-i dragă şi după care 
plînge în fiecare noapte, de cînd o întîmplare tare 
ciudată 1-a depărtat de ea. De aceea, măria ta, 
robul îşi cere învoire să dea îndărăt măriei tale 
slujbele împărăţiei cu care ai binevoit să-1 cin-
steşti, apoi să-i îngădui să-şi vadă de cale. 

Dar Set? Budur îl luă pe tînăr de mînă şi-i 
spuse : 

— O, vizirul meu preafrumos, stai colea jos ! 
De ce-mi vorbeşti, oare, despre drumuri şi despre 
plecare ? Rămîi aici, lingă cel care arde de dorul 
ochilor tăi şi-i gata oricînd, de vrei să-i împăr tă-
şeşti dragostea, să împartă cu tine scaunul lui îm-
părătesc. Căci, să ştii, eu n-am fost numit rege 
decît pentru dragostea ce mi-a mărturisit-o bătrî -
nul rege şi pentru drăgălăşenia pe cort* la n u -
dul meu i-am arătat-o. Caută, dar, şi învaljt şi Iu, 
o, tinerelule, deprinderile de la noi, in turul, veac 
în care se dă întîictato, pe drept, făpturilor fru-
moase. Şi nu uita vorbele cele atît. de adevărnlr 
ale unuia dintre poeţii noştri cel mol do «camă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şchcrozadii vfl/u zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a două sute treizeci şi doua noapte 

Ea urmă I "nrr 

...Şi nu uita vorbele cele atît de adevărate ale 
unuia dintre poeţii noştri cei mai de seamă : 

Veacul nostru aminteşte vremurile-acelea, ah, 
Cînd trăia moş Loth, vestitul, ruda celui care,-n 

viaţă, 
Fost-a Abraham, prieten al măritului Allah ! 
Şi bătrînul Loth, cu barba lui de sare, avea faţă 
De fecior, ca trandafirii luminoşi cînd dau în 

floare. 
In oraşul lui fierbinte, unde îngerii pasămite, 
Poposeau adesea, moşul găzduia pe fiecare 
Dîndu-şi, spornic, tuturora, fetele-i neostoite. 
Ceru-l descotorosise de-o soţie-asupritoare, 

Prescliimbînd-o-n stean de sare fără zbucium- şi 
alean. 

Drept zic: veacul nostru-i veacul ăulce-al celor 
mici de ani! 

Cînd Kamaralzaman auzi aceste v.ersuri şi le 
pricepu tîlcul, rămase cu totul nedumerit, obrajii 
i se înroşiră şi grăi : 

— O, măria ta, robul tău îşi mărturiseşte că 
nu simte nici o ispită pentru asemenea lucruri cu 
care nu s-a putut deprinde. Şi-apoi, sînt şi prea 
mic ca să pot îndura măsuri şi greutăţi ce nu le-ar 
putea duce nici spatele unui hamal! 
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La 'vorbele acestea, Sett Budur pufni în t r -un 
IÎS nestăpînit, după care-i zise lui Kamaralzaman : 

•— Eu, o, gingaşule flăcău, să-ţi spun drept, nu 
înţeleg deloc sfiala ta. Ascultă, dar, ce am să-ţi 
zic în această privinţă : fie că eşti prea mic, fie 
că eşti prea mare. De eşti încă mic şi n-ai atins 
vîrsta răspunderilor, nu poţi fi învinuit cu nimic ; 
căci nu pot fi osîndite faptele fără de urmăr i ale 
celor mici, şi nici nu se cade a fi privite cu ochi 
crunt ; de eşti la vîrsta răspunderilor — şi eu 
mai degrabă aşa socot, auzind cu cită chibzuinţă 
vorbeşti •—• atunci ce tot şovăi şi te sfieşti, devreme 
ce eşti slobod să faci ce vrei cu trupul tău şi poţi 
să te dedai cu el la oricc-ţi place, şi devreme ce 
nimic nu se poate întîmpla dacă nu ţi-i scris ? 
Gîndeşte-te că mai cu seamă eu ar trebui să mă 
sîiesc, căci sînt mai mic decît tine... 

După ce Kamaralzaman mai auzi şi aceste cu-
vinte, i se făcu negru dinaintea- ochilor, lăsă ca-
pu-n pămînt şi grăi către Sett Budur : 

•— O, rege plin de slavă, ai în palatul măriei talc? 
destule femei şi roabe tinere, şi destule' fecioare 
tare frumoase, cum nici un rege din vremii o noaH-
tre nu are. De ce să le dai uitării pe toate şl Nil 
nu mă vre i decît pe mine ? Au nu ştii cu eşti slo-
bod să faci cu femeile orice-ţi place ? 

Ci Sett Budur zîmbi, închizînd ochii pe jumă -
tate, apoi grăi : 

— Nimica nu este mai adevărat decît cele cu 
care mă îmbii tu, o, vizire al meu preafrumos ! 
Dar ce-i de făcut, cînd gustul nostru-i plin de 
toane, cînd simţirile ni se subţiază ori ni se 
schimbă, şi cînd plăcerile noastre capătă altă fire ? 
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Dar să lăsăm încolo o gîlceavă care nu poate să 
ducă la nimic şi să ascultăm un pic ce spun, în 
privinţa aceasta, poeţii noştri cei mai buni : 

Ia uite-n suk — ispite arătoase : 
Răscoapte fructe. Colo, stîncl pe frunze 
De palmier, smochinele pătrunse, 
Cu fundul brun, ispititoare, grase. 

Ci ia te uită dincolo, pe tavă, 
La rodul dulce-al sicomorilor : 
Ce fructe, zugrăvite parcă-n slavă : 
Cit de trandafiriu e fundul lor l 

Un al doilea a spus : 

Să-ntrebi pe-o fetişcană : de ce, oare, 
Atunci cînd sînii-ncep să-i dele-n pîrg, 
Rîvneşte doar lămîile-acrişoare, 
Iar la harbuji ori rodii nu-şi dă sîrg ? 

Un altul a spus : 

Oh, tu mi-eşti singura iubire. 
Copile! Frumuseţea ta 
Alean mi-i, mai presus de fire ; 
E singura credinţă-a mea 
Şi singura mea mîntuire l 

De dragul tău, am dat uitării 
Toate femeile, pe rînd. 
Văzîndu-mă-nchinat răbdării. 
Prietenii — sărmani de gînd ! -— 
Socot că-s pradă lepădării 
Şi schimnic că nv-tiifi ţăcMd, 
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Un altul a spus : 

Ia seama şi fereşte-te vreodată 
Să faci nepotrivită-asemănare 
între obrazul spilcuit dfl fatfl 
Şi cel al căpriorului acesta. 
De-atari vederi doar un mişel e 
Deosebirea este foarla maro. 

Căci pe femeie-o iei pe dinainte : 
Iar ea la fel. Dar căpriorul n-are 
Cum face-aşa — se pleacă înainte, 
Şi-ncovoindu-se in felu-aeesta, 
Pămîntu-ntreg îl ia-n îmbrăţişare 
Deosebirea este foarte mare. 

Un. altiil a vSpus : 

Cînd ceri la Allah îndurare 
Ori sfînta-i binecuvîntare, 
Spre slavă braţele ridici 
Şi strigi ceea ce vrei să strigi. 

Femeile nu fac aşa ! 
Cînd vor să capete ceva 
De la iubitul lor — nu strigă, 
Ci doar picioarele-şi ridică l 

Un altul, în şfîrşit, a spus : 

Ades femeia cade-n nerozie : 
Pentru că are şi ea fund, socoate 
Că, la nevoie, prin analogie, 
De-l dăruieşte* birui-va, poate. 



I-am dovedit unei astfel de proaste 
Că în atare socoteli se-nşală. 
Venise într-o zi, să mă adaste, 
Cu-o vulvă, drept să spun, fără greşală. 

Am lămurit-o : „Eu fug ca de streche 
De ceea ce vrei tu". Dar ea-mi răspunse : 
„Ştiu, veacul nostru lasă moda veche. 
Ci nu-i nimic ! Cunosc cele ascunse !" 

Se-ntoarse-apoi, lăsind vederii mele 
Un zgău adine, ca marea cea bătrînă. 
Ci eu rostii atunci, cu vorbe grele : 
„Iţi mulţumesc din inimă, stăphiă ! 

Eşti, văd, destul de largă-primitoare ! 
Ci teamă mi-i să nu mă pierd deodată 
într-o spărtură ce-i cu mult mai mare 
Ca-n zidul de cetate-asediată !" 

Un altul a spus : 

Copile dulce, rob al meu, ştii bine : 
Te-am slobozit, ca altfel să-mi slujeşti; 
Căci tu măcar nu zămisleşti în tine 
Niscaiva ouă, şi nici nu cloceşti. 

Ah, spaimă mi-i de-un pântec de femeie 
Vîrtoasă-n coapse, care mi-ar plodi 
Atîţia ţînci, că n-ar şti să le deie 
Pămîntul adăpost la cîţi ar fi. 

. Un altul a spus : 

Atîta îmi făcu ochi dulci nevasta 
Şi-atîta-şijucă şoldurile greu, 
Că mă lăsai tîrit să-nfrunt năpasta 
Pe-un pat de care m~am ferit mereu. 
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Zadarnic insă. Căci n-avu norocul 
Smscoale băieţelul jinduit. 
Atunci, aprinsă la obraz ca focul, 
Ţipm: „De nu<-l văd repede-ntăriiy 

Şi de nu intră-a-şl face datoria, 
Să nu te miri ctnd, miine-n zori de zi, 
ÂiM găseşti oă mi-a trecut mînia 
Şi-n frunte-ţl nişte coame vei găsi'." 

După ce Kamaralzaman ascultă toate aceste ver-
suri, înţelese prea bine că nu mai avea cum să se 
amăgească în privinţa ţelurilor frumoasei Sett 
Budur, pe care-o credea rege, şi văzu că nu i-ar fi 
slujit la nimic să i se mai împotrivească. Şi-apoi, 
se simţi ispitit să afle şi el, în sfîrşit, ce-i cu acea 
modă nouă despre care vorbea poetul... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute treizeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

Răspunse, aşadar : 
— O, rege al veacului, devreme ce ţii 'atît da 

mult la o asemonea treabă, eu ce să mai zic ?... 
Oricum* în. ce mă priveşte, vreau să-mi făgădu-
ieşti limpede că nu-ml vei mal cerc niciodată să 
săvîrşesc o faptfti pentru care mfi ro# dinainte du 
iertarea lui Allah cel atoitolertător. 

17 — 0 mie şi una de nopţi * VOI. IV 
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Şi Sett Budur glumi mai departe: 
— Iţi făgăduiesc, negreşit! Şi vreau şi eu să 

cer îndurare lui Allah cel îndurător, a cărui bună-
tate este fără de margini, să ne ajute a ieşi din 
negurile greşelii către lumina adevăratei înţelep-
ciuni. 

Apoi adăugă zîmbind cu viclenie : 
— Ci. trebuie să dăm dreptate poetului care a 

spus : 

Ne-nvinuieşte lumea, prietene iubit, 
Că săvîrşim ce încă noi nici n-am săvîrşit, 
Şi pune-n seama noastră mulţime de păcate 
Şi-atîtea rele cîte prin gind le trec, pe toate. 

Prietene, hai dară, să fim atît de buni, 
S-adeverim odată aceste mari minciuni, 
Şi, dacă ne vorbeşte aşa, de rău, tot natul, 
Hai să gustăm, încalţe, odată doar, păcatul. 

Ne-om pocăi, pe urmă, sătui de de-am făcut. 
Prietene, hai dară şi să trudim, tăcut, 
Să-i liberăm, pe-aceia ce stau şi ne defăima, 
De vina-nvinuirii nedrepte, ca de-o spaimă. 

Şi se ridică repede şi-1 tîrî către saltelele întinse 
pe covor, pe cînd el tot mai încerca să se împotri-
vească şi clătina din cap cu o înfăţişare îndure-
rată şi suspinînd : „Nu-i alt ajutor decît întru 
Allah! Nimic nu se împlineşte fără de po-
runca lui!" 

Şi, cum Sett Budur, nerăbdătoare, îl tot îmbul-
zea, se pomeni deodată răsturnat pe saltea. Şi re-
gele îi spuse : 

— Ai să vezi că nici îngerii n-ar fi-n stare să-ţi 
dăruie o noapte asemănătoare. 
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Atunci Kamaralzaman simţi că şoldurile regelui 
erau mai moi la pipăit decît untul şi mai dulci de-
cît mătasea. Ci în zadar căută el pretutindeni, şi-n 
jur, şi-mprejur, că tot nu putu găsi minaretul. Şi 
gîndi în sine : „Ya Allah ! ascunse-s lucrurile tale ! 
Cum poate fi, oare, o boltă fără de minaret ?" Apoi 
îşi zise : „Pesemne că regele acesta frumos nu-i 
nici bărbat, nici femeie, ci-i vreun eunuc alb". Şi-i 
grăi regelui : 

— Măria ta, nu ştiu cum, dar nu găsesc mina-
retul ! 

La vorbele acestea, Sett Budur fu cuprinsă de 
un rîs atît de nestăvilit, că era mai-mai să leşine... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă ca-ntotdeauna, tăcu. 

Ci într-a două sute treizeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...Sett Budur fu cuprinsă de un rîs atît de 'ne-
stăvilit, că era mai-mai să leşine. Apoi deodată se 
opri şi, cu dulcele-i glas de totdeauna, spuse lui 
Kamaralzaman : 

— O, soţul meu drag, ce repede ai uitat tu nop-
ţile noastre cele minunate ! 

Şi se sculă repede, aruncă de pe ea departe hai-
nele de bărbat şi turbanul, şi se arătă cum era, 
cu păru-i despletit pe spate. 

Văzînd-o aşa, Kamaralzaman o recunoscu pe so-
ţia sa Budur, fiica regelui Ghaiur. Şi el o îmbră-
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ţişa şi oa-1 îmbrăţişa, şi el o strîngea şi ea-1-strîn-
gea, apoi, amîndoi, plîngînd de bucurie, se pierdură 
in sărutai pe saltea. Şi ea-i spunea aceste vei suri : 

Acesta mi-e iubitul l Priviţi-l: a sosit ! 
E-wi dansator cu trupul zvelt şi desăvîrşit. 
Priviţi-l cum pluteşte in mersu-i, ca vrăjit. 

Accsta-i! Să nu credeţi cumva că s-ar mai plînge 
De sarcina ce-acuma între picioare-l stringe, 
Sub care şi-o cămilă, de-atît frămint, s-ar jrînge. 

Priviţi-l, dar ! In cale-i aşterne-voi, covor, 
Obrajii mei în floare. Ah, dulcele meu dor, 
Ţarina de pe talpe-ţi mi-i ochilor odor ! 

Fecioare, voi, din ţara Arabici — văzui 
Cum joacă răsăritul de soare-n ochii lui. 
Cum să-i mai uit dulceaţa cum alta-n lume 

nu-i ?... 

După care, regina Budur îi povesti lui Kama-
ralzaman tot ce i se întîmplase, de la început pînă 
3a sfîrşit; şi el făcu la fel; apoi el o certă şi-i grăi : 

— Este, în adevăr, nemaipomenit ceea ce mi-ai 
făcut în noaptea asta ! 

Ea răspunse : 
— Pe Allah ! Am glumit doar ! 
Şi se apucară iar de zbenguielile lor uşoare, cu 

braţe şi picioare, pînă la răsărit de soare. 
Atunci, regina Budur se duse la regele Armanos, 

tatăl tinerei Haiat-Alnefus, şi-i povesti-ntreaga-n-
tîmplare, încredinţîndu-1 că Haiat-Alnefus, fiica 
Hui, era tot fecioară, întocmai ca mai înainte ! 

Cînd regele Armanos, stăpînul Insulei de Aba-
nos, auzi cele povestite de Sett Budur, fiica rege-
lui Ghaiur, se minună cu mirare mare şi porunci 
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ca povestea uluitoare să fie scrisă cu litere de aur 
pe pergamenturile cele mai rare. 

Se întoarse apoi către Kamaralzaman şi—i 
puse-ntrebare : 

— O, fiu al regelui Şahraman, vrei tu să te-nru-
deşti cu mine, primind ca a doua soţie pe fiica 
mea, Haiat-Alnefus, care-i fecioară desăvîrşită. aşa 
cum s-a spus ? 

Kamaralzaman îi dete răspuns : 
— Mai întîi să mă sfătuiesc cu soţia mea Sett 

Budur, căreia îi datorez cinstire şi iubire ! 
Şi se întoarse către regina Budur, ca s-o în-

trebe : 
—- îngădui tu ca Haiat-Alnefus să-mi fie a doua 

soţie ? 
Budur îi răspunse : 
— De bună seamă ! Căci doar eu ţi-am păstrat-o, 

ca să sărbătoresc întoarcerea ta ! Şi-am să fiu 
bucuroasă a fi chiar şi a doua în casă, căci da-
torez multă recunoştinţă lui Haiat-Alnefus pentru 
drăgălăşenia şi bunătatea sa ! 

Atunci Kamaralzaman se întoarse către regele 
Armanos şi-i spuse : 

— Soţia mea, Sett Budur, îmi dă încuviinţare, 
fără murmur, mărturisind că ar fi bucuroasă tare 
să fie, la nevoie, chiar şi roaba lui Haiat-Alnefus ! 

La vorbele acestea, regele Armanos îşi simţi 
inima plină de bucurie şi se duse îndată să se. 
aşeze în scaunul de judecată, şi porunci să vie toţi 
vizirii şi emirii şi musaipii şi navabii din împă-
răţie, şi le povesti povestea lui Kamaralzaman şi 
a domniţei Budur, frumoasa-i soţie, de la început 
pînă la sfîrşit. Pe urmă le aduse la cunoştinţă 
hotărîrea de-a i-o da lui Kamaralzaman pe Haiat-
Alnefus, ca a doua soţie, şi de a-1 numi totodată 
sultan al Insulei de Abanos, în locul soţiei sale, 
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regina Budur. Şi toţi sărutară pămîntul dinaintea 
lui şi-i răspunseră fără-nconjur : 

— De vreme ce prinţul Kamaralzaman este so-
ţul domniţei Budur, care-a domnit mai înainte în 
acest scaun, îl primim, se-nţelege, ca rege, şi sîn-
tem bucuroşi a-i fi robi credincioşi! 

La aceste cuvinte, regele Armanos chicoti şi se 
veseli cu nestăvilită veselie şi porunci pe dată să 
vie cadiii, martorii şi fruntaşii toţi din împărăţie 
şi puse să se scrie senetul de căsătorie al lui'Ka-
maralzaman cu Haiat-Alnefus. Şi nunta lor fu 
prilej de mare bucurie şi de petreceri de-a mi-
rare ; şi se-njunghiară mii şi mii de vite pentru 
cei săraci şi nenorociţi, şi s-au împărţit daruri 
multe la fiecare, întregului norod şi oştilor toate. 
Aşa că nimeni din împărăţie n-a pregetat să 
ureze viaţă lungă şi fericire regelui Kamararza-
man şi celor două soţii ale lui, Sett Budur şi 
Haiat-Alnefus. 

La rîndul lui, Kamaralzaman cîrmui regatul cu 
tot atîta dreptate cu cîtă îşi mulţumea şi pe cele 
două soţii, petreeîndu-şi cîte-o noapte cu fiecare, 
pe rînd. 

Iar Sett Budur şi Haiat-Alnefus trăiră-mpreună 
în înţelegere, dăruindu-şi nopţile soţului lor, iar 
ceasurile de peste zi petrecîndu-le între ele. 

După care, Kamaralzaman trimise olăcari la 
tatăl său, regele Sahraman, să-1 vestească despre 
cîte-i fusese dat să păţească şi să-i spună că are 
de gînd să vină să-1 vadă cît mai curînd, de în-
dată ce va fi cucerit de la nişte necredincioşi un 
oraş de dincolo de mare, unde musulmanii băşti-
naşi fuseseră măcelăriţi de acei ticăloşi. 

Estimp, regina Budur şi regina Haiat-Alnefus 
rămaseră însărcinate şi dăruiră soţului lor, fie-
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care, cîte un băieţel, frumos ca luna-n azur. Şi 
trăiră astfel în fericire pînă la sfîrşitul zilelor lor. 

Aceasta este minunata poveste a lui Kamaral-
zaman şi a domniţei Budur. 

Şi, surîzînd, Şeherezada tăcu. 

Iar micuţa Doniazada, cea cu obrajii de obicei albi, 
se înroşise cu totul, mai ales către sfîrşitul poveştii, şi 
sta cu ochii măriţi de plăcere şi de ruşine, iar pînă la 
urmă îşi acoperi faţa cu amîndouă mîinile, privind însă 
printre degete. 

Şi-n vreme ce Şeherezada, ca să-şi dreagă glasul, îşi 
muia buzele într-o cupă cu sirop de stafide, Doniazada 
bătu din palme şi strigă : 

— O, surioară, ce păcat că minunata poveste s-a sfîr-
şit atît de repede. Este întîia de acest fel pe care-O aud 
din gura ta. Şi nu ştiu ce am de roşeSc aşa. 

Iar Şeherezada, după ce sorbi din băutură, surise cu 
coada ochiului către surioara ei şi spuse : 

— Dar ce-are să mai fie cînd ai să auzi povestea lui 
Aluniţă !... Ci n-am să ţi-o povestesc decît după povestea 
Frumosului-Fericit şi a Frumoasei-Fericite. 

I^a. vorbele acestea, Doniazada sări în sus de bucurie 
şi de nerăbdare, strigînd : 

— O, surioară, te rog, povesteşte-ne mai întîi povestea 
Frumosului-Fericit şi a Frumoasei-Fericite, ale căror nume 
m-au şi fermecat! 

Atunci regele Şahriar, a cărui întristare pierise încă 
de la cele dintîi cuvinte ale poveştii domniţei Budur, pe 
caro-o ascultase ca multă luare-aminte, grăi : 

— O, Şeherezada, povestea domniţei Budur, mă simt 
dator să-ţi spun, rn-a îneîntat şi m-a bucurat ; ba, mai 
mult : m-a stîrnit să aflu şi mai multe despre acea modă 
nouă de care vorbea Sett Budur în proză şi în versuri. 
Aşa că, dacă in poveştile pe care ni le făgăduieşti, rostu-
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sile acestei mode sînt lămurite şi prin alte amănunte ne-
cunoscute mie, poţi să începi numaidecît l_ 

Dar cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, si'ioasă cum era, tăcu. 

Iar regele Şahriar gîndi în sine» „Pe Allah ! n-am s-o 
\tcid pînă ce nu voi îi auzit şi alte amănunte despro 
moda cea nouă care, pînă acum, îmi pare plină de în-
tunecime şi de încurcături !" 

Ci într-a două sute treizeci şi şaptea noapte 

Doniazada spuse cu nerăbdare i 
— O, Şeherezada, surioara mea, hai, începe ! 
Iar Şeherezada zîmbi sorei sale şi, întoreîndu-se către 

regele Şahriar, povesti. 



POVESTEA FRUMOSULUI-FERICIT 
ŞI A FRUMOASEI-FERICITB 

Se povesteşte — dar Allah ştie mai bine — că 
trăia în oraşul Kufa un om care era socotit prin-
tre locuitorii cei mai bogaţi şi mai de vază din 
cetate. Şi numele lui era Primăvară. 

încă din întîiul an al căsătoriei sale, negustorul 
Primăvară văzu binecuvîntarea Celui Prcaînalt 
coborînd asupra casei lui, prin naşterea unui băiat 
tare frumos, care veni pe lume cu surîsul pe buze. 
Fapt pentru care i se şi dete acelui copil numele 
de Frumosul-Fericit. 

într-a şaptea zi după naşterea copilului, negus-
torul Primăvară se duse în sukul de sclavi, ca să 
cumpere o roabă pentru soţia sa. Ajungînd în 
mijlocul pieţii celei mari, aruncă o privire asupra 
femeilor şi a băieţilor aduşi spre vînzare şi zări, 
în mijlocul unei cete, o roabă cu chipul tare dră-
guţ şi eare-şi purta în spinare, legată cu o cingă-
toare largă, copila adormită. 

Negustorul Primăvară gîndi atunci : „Allah e 
mărinimos !" şi se duse de-a dreptul la misit şi-1 
întrebă : 
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— Cit costă roaba aceea cu fetiţa ei ? 
Misitul răspunse : 
•— Cincizeci de dinari, nici mai mult, nici mai 

puţin. 
Primăvară zise : 
— O cumpăr. Scrie învoiala şi ia banii. 
După ce hîrtia fu scrisă pe loc, negustorul Pri-

măvară grăi blajin tinerei roabe : 
— Urmează-mă, fiica mea ! 
Şi o duse acasă la el. 
Cînd soţia îl văzu pe Primăvară venind ca 

sclava, îi zise : 
—- O, bărbate drag, de ce această cheltuială de 

prisos, devreme ce eu, măcar că abia m-am ridi-
cat după lăuzie, tot pot să-ţi ţin casa ca şi 
înainte ? 

Neguţătorul Primăvară îi răspunse cu blîndeţe : 
— O, nevastă, am cumpărat roaba numai pen-

tru copila pe care-o duce în spinare şi pe care 
o vom creşte laolaltă cu fiul nostru Frumosul-
Fericit. Şi să ştii că, judecind după cit am văzut 
din trăsăturile ei, fetiţa, cînd va fi mare, n-are să 
aibă pereche ca frumuseţe în toate ţările Iraku-
lui, Persiei şi Arabiei. 

Atunci soţia lui Primăvară se-ntoarse către 
roabă şi o întrebă blînd : 

— Cum te cheamă ? 
Ea răspunse : 
— Mă cheamă Imbelşugare, o, stăpîna mea! 
Soţia negustorului fu foarte mulţumită de nu-

mele acesta şi zise : 
-—• Pe Allah, ţi se potriveşte ! Dar pe fetiţa ta 

cum o cheamă ? 
Ea răspunse : 
t— O cheamă Noroc! 
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Atunci, soţia lui Primăvară, bucuroasă cum nu 
se mai poate, grăi : 

— De-ar fi adevărat ce spui ! Şi deie Allah ca, 
odată cu venirea ta, să sălăşluiască norocul şi 
îmbelşugarea în casa celor care te-au cumpărat, 
o, chip luminos ce eşti ! 

După care, se întoarse către soţul ei Primăvară 
şi-1 întrebă : 

— întrucît datina cere ca stăpînii să dea nume 
roabelor pe care le cumpără, ce nume te gîndeşti 
să dai fetiţei ? 

Primăvară răspunse : 
— Hotărăşte tu. 
Ea răspunse : 
—• S-o numim Frumoasa-Fericită ! 
Primăvară răspunse : 
— Foarte bine. Nu am nimic împotrivă. 
Şi astfel, copila fu numită Frumoasa-Fericită 

şi fu crescută împreună cu Frumosul-Fericit, 
fără nici o deosebire. Şi amîndoi se făceau din zi 
în zi tot mai frumoşi ; şi Frumosul-Fericit îi spu-
nea fetiţei de roabă „soră", iar ea îi spunea lui 
„frate". 

Cînd Frumosul-Fericit ajunse la vîrsta de cinci 
ani, se hotărî să aibă loc ceremonia tăierii. sale 
împrejur. Pentru aceasta părinţii lui aşteptară 
praznicul naşterii Profetului — cu el fie rugă-
ciunea şi mîntuirea ! — spre a se da acestei sfinte 
rînduieli toată cinstirea şi toată strălucirea cu-
venite. Aşadar, tăierea împrejur a Frumosului-
Fericitxse îndeplini în chip sărbătoresc, iar el, în 
loc să plîngă, mai-mai că găsi lucrul plăcut şi, aşa 
cum de altminteri făcea în orice împrejurări, 
zîmbea dulce. Atunci alaiul cel numeros al rube-
deniilor, al prietenilor şi al tuturor cunoscuţilor 
lui Primăvară şi al soţiei sale, cu prapurii şi cu 
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clarinetcle-n frunte, străbătu străzile Kufei, Fru-
mosul-Fericit stînd sub un palanchin roşu, aşezat 
pe spinarea unui eatîr învăluit de sus pînă jos în 
fotaze de atlaz. Iar lingă el şedea micuţa Fru-
moasa-Fericită, care-i făcea vînt cu o batistă de 
mătase. In urma palanchinului veneau prietenele, 
•vecinele şi copiii care umpleau văzduhul cu „liu-
Iiu-liu-liu"-urile lor vesele, în vreme ce preacin-
stitul Primăvară, mîndru nevoie mare, ducea de 
căpăstru catîrul fălos şi cuminte. 

Cînd ajunseră acasă, musafirii veniră rînd pe 
rînd să ureze negustorului Primăvară cele de 
cuviinţă şi, înainte de-a pleca, ziseră : 

— Binecuvîntarea şi fericirea fie cu tine ! 
Deie-ţi Allah viaţă cît mai lungă, îmbelşugată şi 
plină de bucurii ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
liari şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute treizeci şi opta noapte 

Ka urmă : 

...Deie-ţi Allah viaţă cît mai lungă, îmbelşugată 
şi plină de bucurii ! 

Apoi anii se scurseră în fericire, iar cei doi 
copii ajunseră la vîrsta de doisprezece ani. 

Atunci Primăvară se duse la fiul său Frumosul-
Fericit, ce se juca împreună cu Frumoasa-Fericită, 
îl luă de-o parte şi-i zise : 

— Copilul meu, iată că, din mila lui Allah, ai 
împlinit doisprezece ani ! Aşa că de azi încolo 
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nu-ţi mai este îngăduit s-o numeşti soră a ta pe 
Frumoasa-Fericită, căci sînt dator acuma să-ţi 
spun că ea este- fata roabei noastre îmbelşugare, 
măcar că ani crescut-o în acelaşi leagăn cu tine 
şi ne-am purtat faţă de ea ca şi cum ar fi fost 
copila noastră. Iar ea, de astăzi înainte, trebuie 
să-şi acopere faţa cu iaşmacul, căci, după cum 
mi-a spus mama ta, Frumoasa-Fericită a împlinit, 
săptămîna trecută vîrsta măritişului. Şi mama ta 
urmează să-i caute un soţ, care să fie pentru noi 
rob credincios. 

Auzind acestea, Frumosul-Fericit spuse tatălui 
său : 

— Devreme ce Frumoasa-Fericită nu este sora 
mea, vreau s-o iau eu însumi de soţie ! 

Primăvară răspunse : 
•— Trebuie să ceri învoire de la mama ta. 
Atunci, Frumosul-Fericit se duse la maică-sa, îi 

sărută mîna, pe care apoi o duse la frunte, şi 
grăi : 

—• Vreau s-o iau de soţie tainică pe Frumoasa-
Fericită, fiica roabei noastre îmbelşugare. 

Şi mama Frumosului-Fericit răspunse i 
— Frumoasa-Fericită este a ta, fiul meu ! Căci 

tatăl tău pentru tine a cumpărat-o. 
Frumosul-Fericit, fiul lui Primăvară, alergă în-

dată la cea care-i fusese ca o soră şi o luă de mînă. 
Şi ci o iubi, şi îl iubi şi ea ; şi, în aceeaşi seară, 
clormiră împreună ca doi soţi fericiţi. 

Şi, lucrurile urmînd tot aşa, trăiră amîndoi cit 
se poate de fericiţi, încă cinci ani binecuvîntaţi. 
Şi în tot oraşul Kufa nu era altă tînără mai fru-
moasă, nici mai gingaşă, decît tînăra soţie a fiu-
lui lui Primăvară. Şi nici nu era alta la fel de 
învăţată ca ea. Căci, cu adevărat, Frumoasa-Feri-
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cită îşi închinase toate ceasurile ei de răgaz să 
înveţe Coranul, ştiinţele, frumoasa scriere kufică, 
precum şi scrierea obişnuită, literatura şi poezia, 
cîntul din lăute şi din ţimbale. Şi-atîta de iscu-
sită ajunsese în arta cînteeului, încît ştia să cînte 
în mai bine de cincisprezece feluri osebite, şi-ar 
fi putut, pornind de la un singur cuvînt din cel 
dinţii stih al unui cîntec, să izvodească ceasuri în 
şir, ba chiar şi o noapte întreagă, nesfîrşite alte 
armonii ce vrăjeau cu frumuseţea ritmurilor şi a 
duioşiei lor. 

Şi de cîte ori Frumosul-Fericit şi roaba lui, 
Frumoasa-Ferieită, nu veneau, la ceasurile de ar-
şiţă, să se aşeze în grădina casei lor pe marmura 
lucitoare din jurul havuzului, unde răcoarea apei 
şi a pietrei îi umplea de desfătare ! Acolo mîncau 
harbuji zemoşi, cu miez ce se topea în gură, şi 
migdale, şi alune, şi seminţe prăjite şi sărate, şi 
multe alte lucruri plăcute. Şi se opreau să miroase 
trandafirii şi iasomiile sau ca să-şi spună stihuri 
fermecătoare. Şi-atunci, Frumosul-Fericit o ruga 
pe roaba lui să înceapă vreun cîntec ; iar Fru-
moasa-Fericită lua ghitara cea cu patru perechi 
de strune, din care ştia să scoată sunete fără de 
asemuire. Şi amîndoi îşi cîntau cîntece ca acesta, 
dintre multe altele minunate : . 

„Frumoaso, flori şi păsări plouă ! Vîntul, 
Hai să ne ducă, să umblăm pămîntul, 
Către Bagdadul plin de minarete." 

„O, nu, emire-al meu l Colea-n grădină, 
Cu mîinile la ceafă, pe-ndelete, 
Sub palmieri de aur şi lumină, 
Doar tihna unui vis să ne desfete." 
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„Hai, preafrumoaso l Plouă nestemate 
Prin frunze-albastre ; crengile se-ndoaie, 
Ca arcul, în azur. Ah, minunat e ! 
Ridică-te şi scutură şuvoaie 
De stropi, ce ţi se rătăcesc prin vlete." 

„Ah, nu, emire-al meu ! Las' să te-mbete 
InmiresmatU-mi sin, ca floarea dulce ! 
Ah, lasă pe genunchii-mi să se culce 
Drag capul tău ! Şi-ascultă-n seară~aşa, 
Cum cîntă vîntul lin: «Ya leil-la-la,.,»" 

Alteori, cei doi tineri îngînau stihuri ca aces-
tea, acompaniindu-se numai cu dafful : 

„Sînt fericită şi uşoară, 
Ca dansatoarea-n dans, cînd zboară ! 
Opriţi-vă suspinul pe flaut, buze moi! 
Opriţi-vă sub deget, ghitare dulci, şi voi! 
Staţi s-ascultaţi cum cîntă pletoşii palmieri 
Ca nişte fete zvelte, cu păru-n adieri; 
Se-ngînă în surdină, iar şoapta frunzei lor 
Răspunde înserării şi vîntului uşor. 
Ah, fericită-s şi uşoară, 
Ca dansatoarea-n dans, cînd zboară!" 

„Soţia mea fără de pată, 
Mireasmă binecuvîntată, 
La cîntecul tău dulce vin pietrele juchid 
Şi singure se-aşază în zid măreţ, pe Hnd. 
Cel care zămislit-a pe-acest pămînt iubirea, 
Ingăduie-ne pururi să soarbem fericirea, 
Soţia mea fără de pată, 
Mireasmă binecuvîntată l" 
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„Eu doar pentru iubirea noastră 
îmi dau cu zugrăveală-albastră, 
împodobindurrni chipul şi pleoapele cu kkol; 
De dragul tău, lumino, fac degetele-mi stol 
Şi-n hinna purpurie mereu mi le vopsesc: 
Să-ţi pară fructe roşii de gingifar domnesc, 
Ori dulci curmale coapte ce ţie le menesc ,! 

Cu-arome de tămîie — şi sini, şi şold îmi scald, 
Să-ţi pară şi mai proaspăt trupul meu, şi mai cald, 
Sub buza-ţi dulce şi măiastră. 
Eu doar pentru iubirea noastră !..." 

Şi-astfel feciorul lui Primăvară şi fiica îmbel-
şugării îşi petreceau serile şi dimineţile într-o 
viaţă de alint, la adăpost de toate grijile... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci întt-a două sute treizeci şi noua noapte 

Ea urmă : 

...într-o viaţă de alint, la adăpost de toate 
grijile. 

Dar, vai ! ceea ce-i scris pe frunte omului de 
degetele lui Allah, mîna omului nu poate şterge ; 
şi aripi de-ar avea cineva, tot n-ar izbuti să scape 
de ursita lui. 

Aşa şi Frumosul-Fericit şi Frumoasa-Fericită 
avură de îndurat o bună bucată de vreme neca-
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K urile soartei. Pînă la urmă însă, binccuvîntarea 
cerească cu care veniseră pe pămînt avea să-i 
scape de năpasta cea fără de milă. 

In adevăr, valiul oraşului Kufa, pus acolo în 
numele califului, auzi vorbindu-se despre, frumu-
seţea Frumoasei-Fericite, soţia fiului negustoru-
lui Primăvară. Şi îşi zise în sine : „Trebuie nu-
maidecît să aflu un mijloc de-a pune mîna pe 
această Frumoasă -Feri cită, despre ale cărei de-
săvîrşiri şi măiestrie la chitare aud numai vorbe 
de laudă ! O fată ca ea ar fi un dar măreţ de fă̂ -
cut stăpînului meu emirul drepteredincioşilor, 
Abd El-Malik Ben-Meruan ! 

Aşadar, într-o zi, valiul Kufei hotărî să-şi în-
făptuiască gîndul ; drept care, porunci să vină la 
el o bătrînă tare vicleană, care, de obicei, avea 
sarcina să facă rost de roabe tinere. Şi valiul îi 
grăi : 

— Ia să te duci la casa neguţătorului Primă-
vară şi să te bagi pe sub pielea roabei fiului lui, 
tînăra numită Frumoasa-Fericită, despre care se 
spune că-i atît de pricepută în arta cîntării 
şi-atîta de frumoasă. Şi trebuie, într-un chip ori 
în altul, să mi-o aduci aici, căci vreau s-o trimit 
în dar califului Abd El-Malik ! 

Şi bătrîna răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 

Şi plecă îndată să se pregătească pentru cele 
ce avea de făcut. 

A doua zi, de cu zori, se îmbrăcă în haine de 
pănură şi îşi petrecu pe după gît un ditamai 
şirag de. mătănii, cu mii de mărgele, îşi agăţă la 
cingătoare o tidvă de apă, luă în mînă o cîrjă şi: 
porni cu paşi tîrşîiţi către casa lui Primăvară, 
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oprindu-se din cînd în cînd ca să suspine cu po-
căinţă : „Mărire lui Allah ! Nu-i alt Dumnezeu 
decît unul Allah ! Nu este mîntuire decît întru 
Allah ! Allah este mai presus de toţi!" Şi aşa se 
purtă necontenit pe tot drumul, drept pildă aleasă 
tuturor trecătorilor, pînă ce ajunse la poarta casei 
lui Primăvară. Bătu în poartă şi grăi : 

— Allah e darnic! O, Atoatedătătorul! O, 
Atoat'ebineîăcătorul! 

Veni atunci portarul, un preacinstit bătrîn, 
vechi slujitor al lui Primăvară, să deschidă. O văzu 
pe baba cea cuvioasă şi, după ce o cercetă, nu-i 
află pic de cucernicie pe chip, ba dimpotrivă ! 
Şi, la rîndu-i, nici el nu plăcu bătrânei, care-i 
aruncă o privire ponei şă. Şi portarul simţi pînă-n 
oase acea privire şi, ca să abată de la el piaza rea, 
rosti în gînd descîntecul : „Cele cinci degete de 
la mîna mea stîngă fie în ochiul tău drept, iar 
cele cinci degete de la dreapta mea fie în ochiul 
tău stîng !" Pe urmă, o întrebă cu glas tare : 

— Ce vrei, mătuşă ? 
Ea răspunse : 
— Sînt o biată bătrînă care nu cunoaşte altă 

grijă, decît sfînta rugă. Ci, iată, văd că se apropie 
ceasul rugăciunii şi-aş vrea să intru în această 
casă spre a-mi îndeplini cucernicile datorii în 
această zi sfîntă. 

Vrednicul portar se burzului şi-i grăi repezit : 
—- Cară-te iute ! Aici nu-i nici moschee, nici 

paraclis! Este casa negustorului Primăvară şi a 
feciorului său Frumosul-Fericit! 

Bătrîna răspunse : 
— Asta ştiu şi eu ! Ci poate fi moschee ori pa-

raclis mai vrednic de închinăciune decît binecu-
noscuta locuinţă a lui Primăvară şi a feciorului 
său, Frumosul-Fericit ? Şi să mai ştii, o, tu, por-
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tar cu chip uscat, că eu sînt o femeie cunoscută 
la Damasc, în palatul emirului dreptcredincioşi-
lor ! Şi-am pornit la drum către locurile sfinte 
şi ca să mă rog în toate locurile vrednice de 
evlavie. 

Dar portarul răspunse : 
— Se prea poate1 să fii femeie cucernică, dar 

asta nu-i pricină ca să intri aici. Cată-ţi de cale 
încotro ai pornit ! 

Ci bătrîna se ţinu tare şi stărui atîta, pînă ce 
larma vorbelor ei ajunse la urechile Frumosului-
Fericit, care ieşi să vadă ce-i cu acea gîlceavă şi-o 
auzi pe bătrînă spunînd portarului : 

— Cum de se poate să împiedici pe o femeie ca 
mine să intre în casa Frumosului-Fericit, fiul lui 
Primăvară, atunci cînd pînă şi uşile cele mai 
străjuite ale emirilor şi ale dregătorilor celor mari 
îmi sînt totdeauna deschise ? 

Auzind aceste vorbe, Frumosul-Fericit zîmbi, 
cum îi era obiceiul, şi o rugă pe bătrînă să intre. 
Atunci bătrîna îl urmă şi intră împreună cu el 
în iatacul Frumoasei-Fericite. Bătrîna îi ură bună 
pace cît se poate de fierbinte şi, de la întîia pri-
vire, rămase înmărmurită de frumuseţea ei. 

Cînd Frumoasa-Fericită o văzu pe sfînta bă-
trînă intrînd, se grăbi să se ridice în cinstea ei, 
îi răspunse respectuos la salamalec şi-i zise : 

— Fie-ne venirea ta aici semn de noroc, maică 
bună ! Binevoieşte să stai ! 

Ci ea răspunse : 
— Ceasul rugăciunii a fost vestit, copila mea. 

îngăduie-mi să mă rog ! 
Şi se întoarse îndată cu faţa către Mecca şi în-

genunche pentru rugăciune. Şi rămase aşa pînă 
seara, şi nimenea nu cuteză s-o tulbure dintr-o 
atîta de sfîntă îndeletnicire. Şi, de altminteri, ea 
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• însăşi era atît de cufundată în rugăciune, că nu 
lua aminte la nimic din cele ce se petreceau în 
juru-i. 

Pînă la urmă, Frumoasa-Fericită îşi luă inima 
în dinţi, se apropie cu sfială de sfîntă şi-i spuse 
eu glas înduioşat : 

— Maică, odihneşte-ţi oleacă genunchii, măcar 
un. ceas ! x, 

Bătrîna răspunse : 
— - Cine nu-şi trudeşte trupul în lumea aceasta 

n-are a nădăjdui la odihna hărăzită celor nepri-
hăniţi. 

Frumoasa-Fericită, încredinţată pe deplin "de 
cucernicia ei, spuse iară î 

— O, maică, binevoieşte a ne cinsti masa si 
primeşte a împărţi cu noi pîinea şi sarea ! 

Ea răspunse i 
•— M-am legat să ajunez, fiica mea. Nu pot 

să-mi calc legământul. Nu te mai îngrija, dară, 
pentru mine, şi du-te la soţul tău. Voi, cei care 
sînicţi tineri şi frumoşi, mîncaţi şi beţi şi fiţi 
fericiţi... 

Cînd povestea ajunse aici, Şclierczada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a doua sute patruzecea noapte 

Ka urmă i 

...Voi, cei care sînteţi tineri şi frumoşi, mîncaţi 
şi beţi şi fiţi fericiţi ! 

Atunci, Frumoasa-Fericită se duse la stăpânul 
ei şi-i zise : 
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— O, stăpîne, mă rog ţie, hai şi stăruie pe 
îîngă această sfîntă să rămână pentru totdeauna 
la noi, căci chipu-i istovit în cucernicie ne va 
lumina casa. 

Frumosul-Feridt răspunse : 
—• Fii pe pace. Am şi pus să i se pregătească 

o odaie cu o rogojină nouă şi cu o saltea, precum 
şi cu un lighean şi un ibric. Şi nimeni n-are s-o 
tulbure eu nimic. 

Iar bătrîna îşi petrecu noaptea întreagă rugîn- > 
du-se şi citind cu glas tare din Voran. Apoi, cînd 
se lumină de ziuă, se spălă şi se duse la Frumo-
sul-Fericit şi la iubita lui şi le spuse : 

—- Vin să-mi iau rămas bun de la voi. Allah 
să vă aibă în paza lui! 

Dar Frumoasa-Fericită îi zise : 
— O, măicuţă, cum poţi să ne părăseşti fără 

de nici o părere de rău, cînd noi amîndoi ne şi 
bucuram văzîndu-ne casa binecuvîntată pentru 
totdeauna prin venirea ta şi cînd îţi pregătisem 
cea mai bună odaie, unde să-ţi faci rugăciunile 
netulburată de nimeni ? 

Bătrîna răspunse : 
•—• Allah să vă ocrotească pe amîndoi şi reverse 

pururea asupră-vă binefacerile şi îndurarea lui ! 
Devreme ce milostenia musulmană ţine în inima 
voastră un loc de cinste aşa de ales, sînt fericită 
să-mi aflu adăpostire în găzduirea voastră. Aş
vrea doar să vă rog să spuneţi portarului vostru, 
care are o faţă atît de posacă şi-atît de puţin bine-
voitoare, să nu mă mai împiedice a intra aici la 
ceasul cînd voi vroi. Acuma mă duc încetişor să 
văd locurile sfinte din Kufa, unde am să înalţ 
rugă lui Allah să vă răsplătească după faptele 
voastre cele bune ; pe urmă am să mă întorc şi 
să mă îndulcesc cu omenia voastră. 
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Şi plecă, după ce ei amîndoi îi luară mîinile şi 
le duseră la buze şi la frunte. 

Ah, biată Frumoasă-Fericită, de-ai şti tu pri-
cina pentru care bătrîna aceasta de păcură a in-
trat în casa ta, şi negrele gînduri pe care le nu-
treşte împotriva fericirii şi a liniştii tale ! Dar 
care-i făptura în stare să ghicească cele ascunse 
şi să dezvăluiască cele ce nu se văd ? 

Aşadar, bătrîna cea afurisită plecă şi se duse 
drept la palatul valiului şi îndată i se şi înfăţişă
acestuia. Atunci el o întrebă : 

— Ei, ce-ai. izbîndit, tu cea care deznozi şi pîn-
zele de păianjen, vicleană iscusită şi desăvîrşită ? 

Bătrîna zise : 
— Orice-aş face, stăpîne, stau sub ocrotirea 

privirilor tale. Iată : am văzut-o pe tînăra Fru-
moasă-Fericită, roaba fiului lui Primăvară. Nu-i 
pîntec pe lume care să mai fi zămislit asemenea 
frumuseţe! 

Valiul se minună : 
— Ya Allah! 
Bătrîna urmă : 
— E plămădită din desfătări. E o revărsare de 

gingăşii şi de farmece neprihănite ! 
Valiul strigă : 
— Of, lumină a ochilor mei ! Of, bătaie a inimii 

mele ! 
Bătrîna urmă : 
— Dar ce-ai mai zice cînd i-ai auzi şi glasul, 

mai limpede ca şopotul de izvor ! Şi ce-ai face 
cînd i-ai vedea ochii de antilopă şi privirile 
sfioase ! 

El strigă : 
— N-aş putea decît s-o privesc cu toată uimi-

rea de care sînt în stare, căci îţi mai spun o dată : 
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am menit-o stăpînului nostru califul. Grăbeşte-te, 
dar, să izbîndeşti ! 

Ea zise : 
— Iţi cer pentru aceasta răgaz de-o lună. 
Şi valiul răspunse : 
— Ai acest răgaz, dar să fie cu izbîndă ! Şi ai 

să capeţi de la mine o răsplată ce are să te mul-
ţumească. Pînă una alta, ia colea o mie de dinari, 
drept arvună a bunăvoinţei mele ! 

Bătrîna puse mia de dinari la cingătoare şi, din 
acea zi, începu să vină mereu acasă la Frumosul-
Fericit şi Frumoasa-Fericită. Iar aceştia, la rîn-
du-le, îi arătau zi de zi tot mai multă cinstire şi 
respect. 

Şi urmînd tot aşa zi de zi, bătrîna ajunse sfet-
nica nelipsită a casei. Ea spuse, aşadar, într-o zi, 
Frumoasei-Fericite : 

— Fiica mea, pîntecele tău încă n-a cunoscut 
rodirea. Vrei să vii cu mine să ceri binecuvîn-
tarea sfinţilor schimnici, a şeicilor cei iubiţi de 
Allah, a pustnicilor şi a ulimilor ce sînt în le-
gătură cu Cel Preaînalt ! Schimnicii aceştia, 
copila mea, îmi sînt prietenoşi, iar eu cunosc pu-
terea lor nemărginită de a săvîrşi minuni şi de a 
înfăptui, în numele lui Allah, cele mai uimitoare 
fapte. Lecuiesc pe orbi şi pe ciungi, învie morţii, 
plutesc prin văzduh, umblă pe valuri. Iar în ce 
priveşte rodnicia femeilor, aceasta-i harul cel mai 
neînsemnat cu care i-a învrednicit Allah ! Şi-ai 
să capeţi ceea ce doreşti, numai atingînd pulpana 
mantiei ori sărutînd mărgelele mătăniilor lor. 

La vorbele acestea ale bătrînei, Frumoasa-Feri-
cită simţi zvîcnindu-i în suflet dorul de-a fi mamă 
şi zise : 
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•— Trebuie să cer de la stăpînul meu, Frumo-
sul-Fericit, îngăduinţă să ies. Să aşteptăm întoar-
cerea lui. 

Dar bătrîna răspunse : 
— Spuno-i numai soţiei socrului tău, şi-i de-

ajuna 
Atunci tînăra se duse la soacra ei, mama Fru-

mosului-Fericit, şi-i zise : 
— O, stăpînă, mă rog-ţie, în numele lui AllaK, 

îngăduie-mi să mă duc cu această sfîntă bătrîna 
la schimnicii prieteni cu Allah, şi să le cer bine-
euvîntarea la sfîntul lor lăcaş. Şi îţi făgăduiesc 
că am să fiu acasă înainte de întoarcerea stăpînn-
lui meu, Frumosul-Fericit. 

Atunci soţia lui Primăvară răspunse : 
— Copila mea, gîndeşte-te la necazul stăpînu-

lui tău, dacă s-ar întoarce şi nu te-ar găsi acasă ! 
Mi-ar spune : „Cum de-a putut Frumoasa-Feri-
cită să iasă din casă fără de îngăduinţa mea ? Este 
întîia oară cînd se întîmplă aceasta !" 

Atunci bătrîna sări numaidecît cu gura şi spuse 
mamei Frumosului-Fericit: 

—• Pe Allah, facem numai o raită în fugă pe la 
locurile sfinte şi n-am s-o las nici măcar să se 
aşeze o clipă pentru a se hodini, că o şi aduc în-
dărăt fără zăbavă. 

Atunci mama Frumosului-Fericit îşi dete în-
voirea, măcar că' suspinând. 

Bătrîna luă, dară, pe Frumoasa-Fericită şi o 
duse de-a dreptul la un chioşc răzleţ, din grădina 
seraiului, o lăsă singură acolo pentru o clipă şi 
alergă să-1 vestească de sosire pe valiu, care se 
duse numaidecît la chioşc... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind ţi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute patruzeci şi una noapte 

Ea urmă i 

...să-1 vestească pe valiu, care se duse numai-
decît la chioşc şi rămase năuc în prag, atîta îl 
uimi frumuseţea pe care-o zări. 

Cînd Frumoasa-Fericită văzu intrînd un străin, 
se grăbi să-şi acopere faţa cu iaşmacul. Şi de-
odată izbucni în plîns, căutînd zadarnic cu pri-
virea o ieşire pe unde să fugă. 

Atunci, cum bătrîna nu se ivea de nicăieri, 
Frumoasa-Fericită pricepu că a fost înşelată de 

1 ticăloasă şi îşi aduse aminte de nişte vorbe ce i le 
spusese bătrînul portar despre ochii cei plini de 
viclenie ai cuvioasei. 

Iar valiul, odată încredinţat ca Frumoasa-Feri-
cită era chiar aceea pe care o vedea dinainte, ieşi, 
închizînd uşa în urma lui, şi se duse să dea cîteva 
grabnice porunci. Scrise o scrisoare califului Abd 
El-Malik Ben-Meruan, după care dete scrisoarea 
şi pe tînăra fată în seama căpeteniei străjilor lui, 
poruncindu-i ca numaidecît să ia calea Damas-
cului. 

Atunci, căpetenia străjilor o luă pe sus pe Fru-
moasa-Fericită, o sui pe o cămilă sprintenă, înca-
lecă şi el dinainte, pe-aceeaşi cămilă şi, urmat ele 

, cîţiva robi, plecă în graba mare către Damasc Iar 
j Frumoasa-Fericită, pe tot drumul, îşi ascunse 

capul sub văl şi, suspinînd în tăcere, nu luă 
aminte nici lg opriri, nici la zdruncinături, nici 
la popasuri, nici la plecări. Iar căpetenia străjilor 
nu izbuti*să scoată de la ea o vorbă ori un semn 
pînă la Damasc. 

Aşa că trase de-a dreptul la seraiul emirului 
drepteredincioşilor, dete scrisoarea şi roaba în 
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seama căpeteniei cămăraşilor, luă dovada de pri-
mire şi se întoarse la Kufa aşa cum venise. 

A doua zi, califul intră în harem şi le înştiinţa 
pe soţia şi pe sora lui de sosirea noii roabe, spu-
nîndu-le : 

— Valiul de la Kufa îmi trimite în dar o tînără 
roabă ; şi-mi scrie că această roabă, cumpărată 
de el, este o fiică de rege răpită din ţara ei de 
nişte negustori de robi. 

Şi soţia îi răspunse • 
— Allah să-ţi sporească bucuria. şi darurile 

sale ! 
Şi sora califului întrebă : 
— Cum o cheamă ? Este neagră ori albă ? 
Califul răspunse : 
— Încă n-am văzut-o. 
Atunci, sora califului, Sett Zahia, întrebînd în 

care iatac se afla tînăra, se duse îndată s-o vadă. 
Şi-o găsi ghemuită, cu obrajii arşi de soare şi 
scăldaţi în lacrimi, şi aproape fără de cunoştinţă. 

Văzînd-o aşa, Sett Zahia., care avea inimă 
duioasă, fu cuprinsă de milă, se apropie de tînără 
şi o întrebă : 

— De ce plîngi, surioară ? Nu ştii tu că de-acum 
înainte aici eşti la adăpost de orice şi că vei duce 
o viaţă uşoară şi fără de griji ? Unde-ai putea să 
nimereşti mai bine decît în seraiul emirului drept-
credincioşilor ? 

La aceste vorbe, fata roabei Imbelşugare ridică 
ochii plini de uimire şi întrebă : 

— Dar, o, stăpîna mea, în ce oraş mă aflu 
acuma, dacă aici este seraiul emirului dreptcre-
dincioşilor ? 

Sett Zahia răspunse : 
— In cetatea Damascului. Ce, tu nu ştiai ? Şi 

negustorul care te-a vîndut nu ţi-a spus că ai' 
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fost cumpărată pentru califul Abd El-Malik Ben-
Meruan ? Da, surioară, tu eşti de-acum înainte în 
stăpînirea emirului dreptcredincioşilor, care mi-e 
frate. Şterge-ţi, dar, lacrimile şi spune-mi care 
ţi-i numele. 

Auzind acestea, tînăra nu-şi mai putu stăpîni 
suspinele ce-o înăbuşeau şi murmură : 

— O, stăpînă, în ţara mea mă numeau Fru-
moasa-Fericită ! 

Tocmai spunea acestea, cînd intră califul, se 
apropie de Frumoasa-Fericită, îi zîmbi cu blîn-
deţe, se aşeză lîngă ea şi-i grăi : 

— Ridică-ţi vălul de pe faţă, copilă ) 
Dar Frumoasa-Fericită, în loc să-şi descopere 

faţa, se înspăimîntă numai la gîndul acesta şi, cu 
o mînă tremurîndă, îşi trase iaşmacul pînă sub 
bărbie. Iar califul binevoi să nu se supere şi spuse 
către Sett Zahia : 

—• îţi încredinţez această tînără şi nădăjduiesc 
că-n cîteva zile ai s-o deprinzi cu tine şi ai s-o 
faci să nu mai fie aşa de sfioasă. 

Pe urmă mai aruncă o privire către Frumoasa-
Fericită, dar nu putu vedea, în afară de feregeaua 
în care sta strîns înfăşurată, decît încheieturile 
gingaşe.. ale mîinilor ei. Gîndi că asemenea în-
cheieturi minunate nu puteau fi decît ale unei 
frumuseţi desăvîrşite. Şi plecă. 

Atunci Sett Zahia o luă pe Frumoasa-Fericită 
şi o duse la hamamul palatului şi, după ce o îm-
băie, o îmbrăcă în haine frumoase şi-i înfipse în 
plete cîteva şiruri de perle şi de nestemate ; după 
care stătu alături de Frumoasa-Fericită ziua în-
treagă, străduindu-se s-o deprindă cu ea. Dar 
Frumoasa-Fericită, măcar că era tare tulburată de 
bunăvoinţa ce-i arăta sora califului, nu izbutea 
să-şi stăvilească lacrimile, dar nu voia nici să 
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mărturisească pricina mîîinirii sale, gîndind că 
mărturisirea tot nu i-ar schimba cu nimic soarta. 
Păstră, dar, în suflet durerea ei ascuţită şi se 
mistuia aşa zi şi noapte, pînă ce, nu peste multă 
vreme, căzu greu bolnavă. Şi nimeni nu mai tră-
gea nădejde s-o scape, după ce-şi încercaseră asu-
pra ei ştiinţa toţi doftorii cei mai ele faimă din 
cetatea Damascului. 

Estimp, Frumosul-Fericit, fiul lui Primăvara, 
întoreîndu-se seara acasă şi întinzîndu-se, cum 
avea obiceiul, pe divan, strigă : 

— Hei, Frumoasă-Fericită ! 
Dar, pentru întîia oară, nimeni nu-i răspunse. « 

Atunci se ridică repede şi strigă încă o dată : 
— Hei, Frumoasă-Fericită ! 
Dar nimeni nu răspunse. Şi nici nu cuteza ni-

meni să intre la el. Căci toate roabele se ascunse-
seră şi nici una nu îndrăznea să facă vreo miş-
care. Atunci Frumosul-Fericit se duse la iatacul 
mamei sale şi intră val-vîrtej. O găsi pe maică-sa 
Stînd tare tristă eu faţa sprijinită în mîini, pier-
dută în gînduri. Văzînd-o astfel, neliniştea lui 
crescu şi mai mult şi întrebă cu spaimă : 

— Unde este Frumoasă-Fericită ?... 
Dar, drept orice răspuns, soţia lui Primăvara 

izbucni în lacrimi şi-apoi suspină : 
— Allah să ne ocrotească, fiul meu !- în lipsa 

ta, Frumoasă-Fericită a venit şi mi-a cerut în-
găduinţă să plece cu bătrîna, spunîndu-mi că vrea 
să se ducă la un sfînt schimic ce făptuieşte mi-
nuni. Şi nu s-a mai întors. Ah, fiul meu, de cînd 
bătrîna aceea a intrat în casa noastră, inima mea 
n-a mai cunoscut tihna! Tot aşa şi portarul nos-
tru, slugă bătrîna şi de credinţă care ne-a crescut 
pe toţi, n-a putut-o privi niciodată cu ochiul liniş-
tit. Mereu mi se tot părea că bătrîna aceea are 
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să ne aducă vreo nenorocire, cu atîtea rugi şi cu 
privirile-i viclene. 

Dar Frumosul-Fericit îi tăie maică-si vorba, în-
trebînd-o : 

— Cînd anume a plecat Frumoasa-Fericită ? 
Ea răspunse : 
— Azi de dimineaţă, după ce tu ai plecat la suk. 

Şi Frumosul-Fericit strigă : 
— Iată, mamă, la ce slujeşte să ne schimbăm 

obiceiurile şi să dăm femeilor nişte libertăţi cu 
rare ele nu ştiu ce să facă ! Ah, mamă, de ce i-ai 
îngăduit Frumoasei-Fericite să iasă din casă ? 
Cine ştie pe unde s-o fi rătăcit, dacă n-o fi căzut 
în. vreo apă, ori de nu s-o fi prăbuşit peste ea 
vreun minaret ? Alerg numaidecît la valiu, să-i 
cer să facă cercetări grabnice. 

Şi Frumosul-Fericit, tulburat peste fire, alergă
la palat, unde valiul îl primi fără de zăbavă, din 
respect faţă de tată-său, negustorul Primăvară, 
care trecea drept unul dintre cei mai de vază 
navabi ai oraşului. Şi Frumosul-Fericit, uitînd 
să mai rostească salamalecul de cuviinţă, spuse 
valiului : 

— Roaba mea a plecat de-acasă încă de azi 
dimineaţă împreună cu o bătrmă pe care-o gaz-
el uisem la noi, şi nu s-a mai întors. Am venit să 
te rog a mă ajuta s-o caut. 

Valiul, prefăcîndu-se plin de bunăvoinţă, răs-
punse ! 

— De bună seamă, fiul meu ! Sînt gata să fac 
orice, din preţuire faţă de preacinstitul tău pă-
rinte. Du-te şi-1 caută din partea mea pe şeicul 
caraulelor oraşului şi spune-i cum stau lucrurile. 
E om tare iscusit, trecut prin multe şi, fără nici 
o îndoială, în cîteva zile are să-ţi găsească roaba. 
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Atunci, Frumosul-Fericit alergă la căpetenia 
caraulelor şi-i spuse : 

— Vin să-ţi spun din partea valiului să-mi gă-
seşti roaba care-a plecat de-acasă şi nu s-a mai 
întors. 

Căpetenia caraulelor, aşezat pe covor, cu pi-
cioarele încrucişate sub el, fîrnăi de două-trei ori 
şi întrebă : 

— Şi cu cine-a plecat ? 
Frumosul-Fericit răspunse : 
— Cu o bătrînă care arată aşa şi aşa. Şi această 

bătrînă este îmbrăcată cu o haină de pănură şi 
poartă la gît un şirag de mătănii făcut dintr-o 
sumedenie de mărgele. 

Căpetenia caraulelor zise : 
— Pe Allah, spune-mi unde se află bătrînă şi 

mă duc pe dată să caut roaba ! 
La aceste vorbe, Frumosul-Fericit răspunse : 
— Păi de unde să ştiu eu unde-i bătrînă ? Aş 

mai fi venit aici, de-aş fi ştiut unde este ? 
Căpetenia îşi schimbă poziţia picioarelor, în-

erucişîndu-le sub el invers şi zise : 
— Fiul meu, numai Allah cel atoateştiutor 

poate să vadă cele nevăzute. 
Atunci Frumosul-Fericit strigă : 
— Pe numele Profetului ! numai pe tine te fac 

răspunzător de toate ! Şi dacă va trebui, am să 
mă duc iarăşi la valiu, ba şi la emirul drept-
credincioşilor, ca să le spun cine eşti ! 

Celălalt răspunse : 
— Poţi să te duci unde socoti ! Eu n-am învă-

ţat vrăjitoria, ca să pot vedea cele ce nu se văd. 
Atunci Frumosul-Fericit se întoarse la valiu şi-i 

spuse : 
— Am fost la şeicul caraulelor, şi s-a petrecut 

cutare şi cutare lucru. 
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Şi valiul zise : 
— Nu-i cu putinţă! Hei, străjeri, duceţi-vă 

şi-aduceţi-mi pe feciorul ăla de cîine ! 
Şi cînd fu adusă căpetenia, valiul îi zise : 
— îţi poruncesc să cercetezi cu de-amănuntul 

şi s-o găseşti pe roaba Frumosului-Fericit, fiul 
lui Primăvară ! Trimite-ţi călăreţii în toate păr-
ţile ; aleargă tu însuţi şi caută pretutindeni ; dar 
trebuie s-o găseşti ! 

Şi-i făcu totodată cu ochiul, să nu se ostenească
deloc; apoi se întoarse către Frumosul-Fericit 
şi-i zise : 

— Tu, fiule, de-acum înainte nu ai a-ţi mai 
cere roaba decît de la barba mea. Şi dacă, cine 
ştie cum — căci totul este cu putinţă — roaba nu 
va fi găsită, am să-ţi dăruiesc în locu-i, zece fe-
cioare frumoase ca huriile, cu sînii tari şi cu 
şoldurile ca de piatră. Şi-am să-1 silesc şi pe şeic 
să-ţi deie din haremul lui zece roabe tinere, 
neprihănite ca ochiul meu. Numai linişteşte-ţi' su-
fletul, căci să ştii bine că soarta are să-ţi deie tot-
deauna ceea ce ţi-i menit şi că, pe de altă parte, 
n-ai să capeţi nicicînd ceea ce nu ţi-i hărăzit... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute patruzeci şi doua noapte 

Ea urmă : 

...n-ai să capeţi nicicînd ceea ce nu ţi-i hărăzit! 
Atunci, Frumosul-Fericit îşi luă rămas bun de la 

valiu şi se întoarse acasă deznădăjduit, după ce 
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rătăci toată noaptea în căutarea Frumoasei-Feri-
cite. Iar de-a doua zi fu silit să rămînă în pat, 
pradă unei mari sfîrşeli şi unor friguri ce se înrău-
tăţiră zi de zi, pe măsură ce i se spulbera şi cea 
din urmă brumă de nădejde în legătură cu cercetă-
rile poruncite de valiu. Şi doftorii chemaţi să-1 
vadă răspunseră : 

— Boala lui n-are alt leac decît întoarcerea so^ 
ţiei. 

Estimp, sosi în cetatea Kufei un vraci persan, 
foarte priceput la boli şi în meşteşugul droguri-
lor, în cititul în stele şi în cel cu nisipuri de ghicit. 

Şi neguţătorul Primăvară alergă să-1 cheme la 
fiul său. Iar învăţatul persan, după ce fu cinstit 
de către Primăvară cu cea mai aleasă primire, se 
apropie de Frumosul-Fericit şi-i spuse : 

— Dă-mi mina ! 
Şi-i luă mîna, îi cercetă bătăile inimii o buna 

bucată de vreme, îi privi cu luare-aminte chipul, 
surise apoi şi se întoarse către neguţătorul Primă* 
vară, spunîndu-i : 

— Boala feciorului tău sălăşluieşte în inima lui. 
Şi Primăvară răspunse : 
— Pe Allah, adevăr gfăieşti, o, doftore ! 
învăţatul adăugă : 
— Şi boala are ca pricină pierderea unei făpturi 

dragi. Ei bine, cu ajutorul puterilor celor tainice, 
am să vă spun locul unde se află acum acea făp-
tură. 

Şi, rostind aceste vorbe, persanul se lăsă pe vine, 
scoase dintr-un săculeţe o pungă cu nisip, pe care-1 
aşternu dinainte-i. Pe urmă aşeză în mijlocul ni-
sipului cinci pietre albe şi trei pietre negre, două 
vergi de fildeş şi o unghie de tigru, le înşirui pe 
un rînd, apoi pe două rînduri, apoi'-pe trei rîn-
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duri, le privi ţintă rostind nişte vorbe în limba 
persană şi zise : 

— O, voi cei care mă ascultaţi, să ştiţi că făp-
tura aceea se află acum la Bassra ! 

Apoi se răzgîndi şi zise : 
—• Nu ! Cele trei rîuri pe care le văd colea 

m-au înşelat. Se află la Damasc, într-un mare se-
rai şi zace de aceeaşi boală ca şi feciorul tău, o, 
preacinstitule negustor l 

La aceste vorbe, Primăvară strigă : 
— Şi ce trebuie să facem noi, o, preaslăvitule 

vraci ! îndură-te şi ne lămureşte, şi nu vei avea a 
te plînge de dărnicia mîinilor lui Primăvară. Căci, 
pe Allah, am să-ţi dau atîta cît să-ţi ajungă a trăi 
în bogăţie trei vieţi de om ! 

•—• Liniştiţi-vă inimile amîndoi ! Şi pleoapele să 
vi se învioreze şi să vă acopere fără de grijă ochii! 
Căci mă însărcinez să-i adun iarăşi laolaltă pe cei 
doi tineri, şi lucru-i mai lesnicios de împlinit de-
cît ţi-ai putea închipui. 

Pe urmă, adăugă, grăind către Primăvară : 
— Scoate de la cingătoare patru mii de dinari ! 
Şi Primăvară îşi desfăcu îndată băierile pungii 

şi puse dinaintea persanului patru mii de dinari 
şi încă o mie pe deasupra, iar persanul zise : 

— Acuma, că avem cu ce face faţă la toate chel-
tuielile, vreau să .plec numaidecît către Damasc, 
dimpreună cu feciorul tău. Şi, de-o vrea Allah, 
avem să ne întoarcem cu aceea care i-i dragă. 

Apoi se întoarse către flăcăul ce zăcea în pat 
şi-l întrebă : 

— O, fiu al preacinstitului Primăvară, care ţi-i 
numele ? 

El răspunse : 
— Frumosul-Fericit! 
Persanul zise : 
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— Ei bine, Frumosule-Fericit, scoalâ-te şl alunga 
din sufletul tău orice nelinişte, căci de-acum poţi 
socoti că roaba ţi-a şi fost înapoiată. 

Şi Frumosul-Fericit, schimbat dintr-o dată de 
înrîurirea cea bună a doftorului, se sculă din pat 
şi se aşeză pe un scaun. Iar vraciul adăugă : 

— întăreşte-ţi, aşadar, nădejdea şi inima. Alunga 
orice griji. Mănîncă, bea şi dormi ! Şi peste-o 
săptămînă, odată înzdrăvenit, am să mă întorc ca 
să te iau cu mine la drum. 

Şi îşi luă rămas bun de la Primăvară şi de la 
Frumosul-Fericit, şi se duse să se pregătească şi 
el de plecare. 

Atunci, Primăvară îi mai dete fiului său alte 
cinci mii de dinari şi-i cumpără cămile pe care 
porunci să se încarce mărfuri scumpe şi viguri de 
mătăsuri de la Kufa, atît de frumos colorate ! Şi-i 
dărui cai pentru el şi pentru însoţitori. Şi, cînd 
trecu săptămînă, cum Frumosul-Fericit urmase 
întocmai spusele învăţatului şi se înzdrăvenise de 
minune, Primăvară socoti că fecioru-său putea 
porni fără de nici un neajuns pe drumul Damas-
cului. Frumosul-Fericit îşi luă, aşadar, rămas bun 
de la tată-său, de la mamă-sa, de la Imbelşugare 
şi de la portar şi, însoţit de rugile pe care braţele 
tuturor alor săi le chemau asupra-i, plecă din Kufa 
împreună cu învăţatul persan. 

Or, Frumosul-Fericit, pe-atunci, ajunsese în 
floarea tinereţii, iar cei şaptesprezece ani ai lui 
îi copereau obrajii rumeni cu un puf ca mătasea-

lucru ce-1 făcea încă şi mai frumos şi ispititor, ue. 
nu putea nimenea să-1 privească fără să nu se mi-
nuneze. Aşa încît învăţatul persan nu rămase nici 
el prea multă vreme nesimţitor la farmecele flă-
căului şi se îndrăgosti de el.din tot sufletul şi, cît 
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ţinu călătoria, se lipsi pe sine, în folosul tînărului, 
de orice plăcere. Şi, cînd îl vedea mulţumit, se 
simţea bucuros peste măsură... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într~a două sute patruzeci şi treia noapte 

Ea urmă : 

...cînd îl vedea mulţumit, se simţea bucuros 
peste măsură. 

In aceste împrejurări, călătoria fu uşoară şi 
plăcută, şi-aşa ajunseră la Damasc. 

Numaidecît învăţatul persan se duse cu Fru-
mosul-Fericit în sukul cel mare şi închirie, pe loc, 
o prăvălie arătoasă pe care puse s-o facă îndată 
ca nouă. Apoi puse să se rînduiască nişte^ rafturi 
frumoase, aşternute cu catifea, pe care aşeză cu 
pricepere preţioasele-i sticluţe, dictamurile, bal-
samurile, prafurile, borcanele cu zemuri, leacu-
rile împotriva otrăvurilor, păstrate în aur curat, 
găvanele de porţelan persienesc cu străluciri aurii 
în care se coceau alifii vechi făcute din fierturi 
scoase din trei sute de soiuri de buruieni rare ; şi, 
între borcanele cele mari, între retorte şi alam-
bicuri, aşeză astrolabul de aur. 

După ce se îmbrăcă în mantia-i de vraci şi-şi 
înfăşură în jurul capului turbanul cel mare, cu 
şapte rotocoale, apoi se apucă să-1 îmbrace şi pe 
Frumosul-Ferieit, care trebuia să-i slujească de 
ajutor, pregătind reţetele, pisînd în piuliţă, punînd 
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în pungi şi scriind leacurile aşa cum îl îndruma 
el. Pentru aceasta, îl îmbrăcă el însuşi cu o că-
maşă de mătase albastră, cu o vestă de caşmir, îi 
atîrnă pe după mijloc un şorţ de mătase rozalie 
împodobit cu fire de aur şi-i spuse să-i stea mereu 
la îndemînă. Apoi îi zise : 

— Frumosule-Fericit, începînd de-acuma n-ai 
să-mi mai spui decît tată, iar eu am să-ţi spun 
fiul meu, ca nu cumva locuitorii din Damasc să 
creadă că ar fi între noi pricepi tu ce. 

Şi Frumosul-Fericit răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Or, de cum deschiseră prăvălia, în care persanul 

avea să primească bolnavii veniţi să-i lecuiască, 
începură să dea năvală locuitorii din toate părţile, 
unii ca să spună ce-i durea, alţii numai ca să se 
minuneze de frumuseţea flăcăului. Şi toţi erau 
deopotrivă lihniţi şi vrăjiţi, auzindu-1 pe Frumo-
sul-Fericit vorbind cu doftorul în limba persie-
nească, pe care ei n-o cunoşteau şi care li se părea 
tare dulce în gura frumosului ucenic. Dar ceea ce-i 
uluia cu totul pe oaspeţi era felul în care vraciul 
persan ghicea toate bolile. 

In adevăr, doftorul se uita cîteva clipe în albul 
ochilor bolnavului venit la el, pe urmă îi da în 
mînă un ol mare de cleştar şi-i spunea : 

— Pişă-te ! 
Şi bolnavul se urina în ol, iar persanul ridica 

olul la înălţimea ochilor şi îl cerceta, apoi spunea : 
•— Ai cutare şi cutare lucru ! 
Şi bolnavul totdeauna striga : 

— Pe Allah ! E-adevărat ! 
Ceea ce făcea ca toată lumea să ridice braţele, 

spunînd \ 
— Ya Allah ! Ce învăţat uluitor ! N-am mai 

auzit să se mai fi pomenit vreodată despre ase-
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menea lucruri. Cum de poate cineva să cunoască 
aşa bolile, după ud ? 

Aşa încît nu-i de mirare că, după cîteva zile, 
doftorului persan i s-a dus vestea printre toţi mai-
marii şi piintre toţi bogătanii din cetate, pentru 
ştiinţa lui fără de seamăn, şi că zvonul despre 
toate minunile lui răzbătuse şi la urechile califu-
lui şi ale surorii sale El-Sett Zahia. 

Şi iată că, într-o zi, pe cînd vraciul sta în mij-
locul prăvăliei şi dicta nişte leacuri Frumosului-Fe-
ricit, care sta lingă el cu calamul în mînă, o femeie 
de vază, călare pe un măgar înşăuat cu şea de 
atlaz roşu, se opri la uşă, legă frîul măgarului de 
inelul de aramă deasupra oblîncului, apoi făcu 
semn învăţatului să vină şi să-i ajute a descăleca. 
El se ridică numaidecît şi se repezi s-o ia de mînă, 
ajutîndu-i să se dea jos de pe măgar, şi-o aduse în 
prăvălie. Şi o pofti să ia loc, după ce Frumosul-
Fe'ricit îi puse la îndemînă o pernă, surîzînd 
gingaş. 

Atunci femeia scoase de sub haină o sticluţă 
plină cu ud şi întrebă pe persan : 

— Tu eşti, o, preacinstite şeic, doftorul venit 
clin Irak, pentru a săvîrşi atîtea minunate lecuiri 
în Damasc ? 

El, răspunse : 
—» Eu însumi, da, robul tău. 
Ea zise : 
— Nimeni nu este rob deeît lui Allah ! Află, dar, 

o, maestre fără de asemuire intru ştiinţă, că în sti-
cluţa aceasta este lucrul ce-l "Vezi şicare-ial unei 
cadîne, fecioară încă, a istapînului nostru, emirul 
drepteredincioşilor. Doftorii d"e aici n-au putut să
ghicească pricina bolii care-a doborn>o la pat încă 
din întâia zi a venirii ei în serai. Aşa că El-Sett Za-
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hia, sora stăpînului nostru, m-a trimis să-ţi aduc 
sticluţa aceasta ca să afli pricina cea necunoscută. 

La aceste vorbe, doftorul zise : 
— O, stăpînă, trebuie să-mi spui numele bolna-

vei, ca să-mi pot face anumite socoteli şi să pot ho-
tărî care ceas e cel mai prielnic cînd să-i dau să 
bea leacurile. 

Ea răspunse : 
— Numele ei este Frumoasa-Fericită. 
Atunci doftorul începu să înşire pe o bucată de 

hîrtie ce-o ţinea în mînă o mulţime de socoteli, 
unele cu cerneală roşie, altele cu cerneală verde. 
Adună apoi cifrele roşii, pe urmă pe cele verzi, le 
adună pe urmă laolaltă şi spuse : 

— O, stăpînă, am aflat boala ! Este o tulburare 
cunoscută sub numele de „zbaterea băierilor 
inimii". 

La aceste vorbe, femeia strigă : 
'•—• Pe Allah, este adevărat ! Căci băierile inimii 

ei se zbuciumă atît de tare, de le auzim ! 
Doftorul adăugă : 
•— Ci, înainte de-a hotărî leacurile, trebuie şă 

ştiu din ce ţară este bolnava. Lucru-i de mare în-
semnătate, căci num?""aşa pot cunoaşte, după ce-mi 
voi face toate socotelile, cît de tare ori cit de uşor 
are să apese greutatea aerului asupra băierilor ini-
mii ei. Şi, ca să pot cîntări întocmai în ce stare se 
află aceste băieri plăpînde, mai trebuie să ştiu şi de 
cînd se află bolnava la Damasc, precum şi ce vîrstă 
anume are. 

Femeia răspunse : 
-— A fost crescută, pe cît se pare, în cetatea 

Kufa, din Irak. Are şaisprezece ani, căci, din cîte 
ne-a spus, s-a născut în anul în care a ars sukul 
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din Kufa. Iar la Damasc se află numai de cîteva 
săptămîni. 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute patruzeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

...la Damasc se află numai de cîteva săptămîni. 
Auzind acestea, învăţatul persan spuse către Fru-

mosul-Fericit, a cărui inimă bătea ca o piuă : 
— Fiul meu, pregăteşte leacurile cutare şi cu-

tare, după formula lui Ibn-Sina, punctul şapte. 
Atunci femeia se întoarse către flăcău şi, după ce 

îi cercetă mai cu luare-aminte chipul, îi spuse : 
— Pe Allah ! Copile, bolnava noastră îţi sea-

mănă tare mult, iar faţa ei este la fel de frumoasă 
ca şi-a ta ! 

Apoi zise către învăţat : 
— Spune-mi, preacinstite persan, flăcăul acesta 

este fiul ori robul tău ? 
El răspunse : 
— Este fiul meu, o, preacinstită doamna, şi robul 

tău ! 
Şi femeia, deosebit de măgulită de atîta cinstire, 

răspunse : 
— în adevăr, nu ştiu,de ce să mă minunez mai 

mult aici : de ştiinţa ta, o, doftore fără seamăn, ori 
de urmaşul tău ! 
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Apoi îşi continuă conversaţia cu învăţatul, în 
vreme ce Frumosul-Fericit termina de făcut pun-
guţele cu leacuri şi le punea într-o cutie în care 
strecură un bilet prin care, în cîteva cuvinte, o ves-
tea pe Frumoasa-Fericită de sosirea lui la Damasc 
împreună cu doftorul persan. La urmă, pecetlui 
cutia şi, pe capacul ei, scrise numele său şi locul 
unde se afla, cu litere kufice, pe care locuitorii din 
Damasc nu ştiau să le citească, clar pe care Fru-
moasa-Fericită le cunoştea, căci ştia la fel de bine 
şi scrierea arabă obişnuită şi pe cea kufică. Iar 
vrednica bătrînă luă cutia, puse zece dinari de aur 
pe masa doftorului, îşi luă rămas bun de la amîn-
doi şi se duse de-a dreptul la serai, unde intră nu-
maidccît în iatacul bolnavei. 

O găsi cu ochii pe jumătate închişi şi cu lacrimi 
în colţurile pleoapelor, ca totdeauna. Se apropie de 
ca şi-i spuse : 

— Ah, fata mea, fie ca leacurile ce-ţi aduc sâ-ţi 
facă tot atîta bine cîtă plăcere mi-â făcut mie 
chipul celui ce le-a pregătit. Este un tînăr frumos 
ca un înger, iar prăvălia în care se află el este un 
loc.,de desfătări. Iată cutia ce mi-a dat-o pentru 
tine. 

Atunci Frumoasa-Fericită, ca să nu pară uri-
cioasă, întinse mîna, luă cutia şi-i privi capacul în-
tr-o doară ; dar culoarea feţei i se schimbă deodată, 
cînd văzu scris pe capac în scriere kufică : „Sînt 
Frumosul-Fericit, feciorul lui Primăvară din 
Kufa". Avu însă destulă tărie în inima ei ca să nu 
leşine ori să se dea în vileag. Şi grăi către bătrînă 
surîzînd : 

— Spuneai că-i un flăcău frumos ? Cum arată ? 
Ea răspunse : 
— Este alcătuit din atîtea gingăşii că mi-i peste 

putinţă să ţi-1 zugrăvesc. Are nişte ochi ! Şi nişte 
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sprîneene ! Ya Allah ! Dar ceea ce vrăjeşte sufle-
tul este o aluniţă pe care o are la colţul din stînga 
al buzei şi o gropiţă ce i se adînceşte, cînd surîde, 
pe obrazul drept. 

t a aceste cuvinte, Frumoasa-Fericită nu mai avu 
nici o îndoială că acela nu putea fi decît stăpînui 
ei multiubit, şi spuse : 

— De vreme ce-i aşa, fie-i chipul vestitor de 
bine ! Dă-mi leacurile ! 

Şi le luă şi, surîzînd, le înghiţi pe toate dintr-o 
dată. Şi atunci văzu şi bileţelul, pe care-1 deschise 
şi-1 citi. Şi numaidecît sări din pat şi strigă : 

— Buna mea maică, mă simt vindecată. Leacu-
rile astea sînt făcătoare de minuni. Oh, ce zi bine-
cuvântată ! 

Şi bătrîna grăi Î 
— Aşa-i! Pe Allah ! Sînt o binecuvîntare a Ce-

lui Preaînalt! 
Şi Frumoasa-Fericită adăugă: 
— Fă bine, te rog, şi adu-mi degrabă ceva de 

mîncat şi de băut, căci simt că mor ere foame, după 
ce de-aproape o lună nu m-am atins de nimic ! 

Atunci, bătrîna, după ce porunci roabelor să 
aducă Frumoasei-Fericite o mulţime de tăvi încăr-
cate cu tot felul de fripturi, de fructe şi de băuturi, 
alergă să-1 vestească pe calif de lecuirea tinerei 
roabe prin ştiinţa nemaipomenită a doftorului per-
san. Şi califul zise : 

— Du-te degrabă şi du-i din partea mea o mie 
de dinari! 

Şi bătrîna alergă să îndeplinească porunca, după. 
ce trecu mai întîi pe la Frumoasa-Fericită, care-i 
dete şi ea un dar pentru doftor, într-o cutie pecet-
luită. 
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-1 Cînd bătrîna ajunse la prăvălie, înmînă doftoru-
lui cei o mie de dinari din partea califului, iar cu-
tia o dete Frumosului-Fericit, care o deschise şi 
ceti cele ce cuprindea. Dar tulburarea lui fu aşa 
de mare încît izbucni în hohote de plîns şi se pră-
buşi leşinat : căci Frumoasa-Fericită, într-un bilet, 
îi povestea pe scurt toată întîmplarea, şi cum fu-
sese răpită, din porunca valiului, şi trimisă în dar 
califului Abd-El-Malik, la Damasc. 

Văzînd acestea, bătrîna cea de treabă îl întrebă 
pe vraci: 

— Dar ce-i cu feciorul tău, de-a izbucnit în plîns 
şi pe urmă a leşinat ? 

El răspunse : 
; — Ci cum vrei, cinstită stăpînă, să fie altfel, da 
vreme ce Frumoasa-Fericită, pe care am lecuit-o, 
este a aceluia pe care-1 crezi fiul meu şi care nu-i 
altul decît fiul vestitului neguţător Primăvară din 
Kufa ? Iar venirea noastră la Damasc nici n-a avut 
altă ţintă decît ca s-o căutăm pe tînăra Frumoasa-
Fericită, care-^ dispărut într-o zi, răpită de-o bles-
temată de bătrîna cu ochi trădători ! Aşa încît, noi, 
acuma, o, maică a noastră, ne punem nădejdea cea 
mai mare în bunăvoinţa ta şi nu ne îndoim că avem 
să te vedem ajutîndu-ne să dobîndim îndărăt cel 
mai sfînt dintre bunuri ! 

Pe urmă adăugă : 
— Şi ca un zălog al recunoştinţei noastre, ia, 

pînă una alta, cei o mie de dinari ai califului. Ai tăi 
sînt! Iar viitorul are să-ţi arate că, pe deasupra, 
recunoştinţa pentru binele ce ni-1 faci stă la loc 
ele cinste în inima noastră... 

1 Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute patruzeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...recunoştinţa pentru binele ce ni-1 faci stă la 
loc de cinste în inima noastră. 

Atunci, buna femeie se grăbi mai întîi să-1 ajute 
pe doftor a-1 aduce în simţire pe Frumosul-Fericit 
leşinat, şi-i spuse : 

— Puteţi să vă bizuiţi pe bunăvoinţa şi pe aju-
torul meu. 

Şi-i părăsi, ca să se întoarcă degrabă la Fru-
moasa-Fericită, pe care-o găsi strălucind de bucu-
rie şi de sănătate. Se apropie de ea zîmbind şi-i 
zise : 

— Copila mea, de ce n-ai avut de la început în-
credere în măicuţa ta ? Dar şi cîtă dreptate aveai 
să verşi lacrimile sufletului din cauza despărţirii 
de stăpînul tău, gingaşul Frumosul-Fericit, fiul lui 
Primăvară din Kufa. 

Şi, văzînd uimirea de pe chipul fetei, se grăbi să 
adauge : 

— Copila mea, poţi să te bizui pe tăcerea şi pe 
bunăvoinţa mea, ca de mamă, faţă de tine. Jur că
am să te ajut să fii iar cu cel ce ţi-i drag, de-ar fi 
să-mi dau pentru asta şi viaţa ! Linişteşte-ţi, dar, 
sufletul şi las-o pe bătrînă să facă, pentru binele 
tău, aşa cum ştie ea ! 

O părăsi apoi pe Frumoasa-Fericită, care-i sărută 
mîinile plîngînd de bucurie, şi se duse să facă un 
pachet în care puse nişte haine femeieşti, giuvaie-
ruri şi toate cele trebuitoare pentru o deghizare, şi 
se întoarse la prăvălia doftorului, unde-i făcu semn 
Frumosului-Fericit să vină cu ea mai de-o parte. 
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Atunci Frumosul-Fericit o duse în fundul prăvă-
liei, îndărătul unei perdele, şi bătrîna îi spuse ce 
plănuise să facă, iar el socoti că totul era cît se 
poate de bine şi se lăsă călăuzit după acel plan 
al ei. 

Bătrîna îl îmbrăcă aşadar pe Frumosul-Fericit 
în hainele femeieşti ce le aduse şi-i alungi ochii cu 
khol şi eu oleacă de negru, îi făcu mai mare alu-
niţa de pe obraz ; îi petrecu apoi nişte brăţări la 
mîini şi-i prinse giuvaieruri în părul acoperit cu 
un văl subţire de Mossul; cînd termină, mai 
aruncă o privire asupra înfăţişării lui şi găsi că, 
gătit aşa, era tare ispititor şi cu mult mai frumos 
decît toate femeile, din seraiul califului, la un loc. 
Şi-i spuse : 

•— Binecuvîntat fie Allah întru creaturile lui ! 
Acuma, fiul meu, trebuie să te deprinzi a umbla ca 
o tînără fecioară, călcînd numai cu paşi mărunţei, 
ducînd şoldul drept înainte şi dîndu-1 îndărăt pe 
cel stîng, făcînd totodată ca fundul să-ţi tremure 
uşor. Ia încearcă oleacă să faci aşa, înainte de-a 
pleca ! 

Atunci, Frumosul-Fericit începu să umble prin 
prăvălie mişcîndu-se cum i se spusese şi izbîndi 
aşa de bine, încît buna bătrîna se minună : 

— Maşallah ! Femeile ar putea de-aci nainte să 
nu se mai laude cu nimic ! Of, ce mişcări minunate 
şi ce legănări ispititoare de şolduri! Dar, pentru 
ca lucrul să fie desăvîrşit pe de-a-ntregul, trebuie 
să dai feţei tale o înfăţişare mai galeşă, înclinîn-
du-ţi capul ceva mai mult şi privind mai cu coada 
ochiului. Aşa ! De minune ! Acuma poţi să mă ur-
mezi. 

Şi plecă împreună cu el la palat. 
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Cînd ajunseră la uşa de intrare, în latura pala-
tului unde se afla haremul, căpetenia hadîmbilor 
le ieşi înainte şi le spuse : 

— Nici o făptură străină nu are voie să intre 
aici fără porunca emirului dreptcredincioşilor. îna-
poi, dar, cu această tînără, ori, dacă vrei, intră tu 
singură ! 

Dar bătrîna spuse : 
—"Au unde ţi-i înţelepciunea, o, cunună a paz-

nicilor ? Tu, cel care de obicei păreai întruchiparea 
bunului-simţ şi a bunei-cuviinţe, grăieşti acuma, 
aşa, deodată, atît de nepotrivit cu înfăţişarea ta 
aleasă ! Au nu ştii, o, tu cel dăruit cu purtări atît 
de alese, că aceasta-i roaba Sett Zahiei, sora cali-
fului, stăpînul nostru, şi că Sett Zahia, de-ar afla 
despre lipsa ta de cuviinţă faţă de roaba ei cea mai 
dragă, te-ar alunga numaidecît din slujbă, ba a-r 
porunci să ţi se taie şi capul ? Şi numai tu ai fi pri-
cina năpastei tale ! • 

Apoi bătrîna se întoarse către Frumosul-Fericit 
şi-i spuse : 

— Haide, roabă ! Nu lua aminte la lipsa aceasta 
de cuviinţă a căpeteniei noastre şi, mai cu seamă, 
să nu spui o vorbă stăpînei ! Hai, vino ! 

Şi îl luă de mînă şi-1 duse înlăuntru, pe cînd el 
înclina galeş capul şi-n dreapta şi-n stînga, învă-
luind într-o privire zîmbitoare pe şeful eunucilor, 
care clătina din cap. 

Cînd ajunseră în curtea haremului, bătrîna spuse 
Frumosului-Fericit : 

— Fiule, ţi-am pregătit o odaie chiar înlăuntrul 
haremului şi acuma trebuie să te duci pînă acolo 
singur. Ca să găseşti odaia, intră pe uşa aceasta, 
străbate coridorul în care ai să dai, ia-o pe urmă la 
stînga, apoi la dreapta, şi iarăşi la dreapta, numără 
cinci uşi, iar pe cea de-a şasea deschide-o ; acolo-i 
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odaia care ţi-a fost pregătită şi unde are să vina şi 
Frumoasa-Fericită, pe care mă duc s-o vestesc. Şi 
mă însărcinez să vă ajut pe urmă -să ieşiţi amîndoi 
din serai, fără să bage de seamă nici străjerii, nici 
hadîmbii. 

Atunci Frumosul-Fericit intră în coridor şi, tul-
burat cum era, greşi şi o apucă la dreapta, apoi la 
stînga pe un alt coridor, şi intră în cea de-a şasea 
odaie... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci îritr-a două sute patruzeci şi şasea noapte 

Ea u r mă : 

....şi intră în cea de-a şasea odaie. 
Ajunse astfel într-o sală înaltă, cu o boltă largă 

deasupra şi cu pereţii împodobiţi cu versete scrise 
în litere de aur ce se înşirau în mii de linii desă-
vîrşite. Din boltă pînă jos, toată sala era îmbrăcată 
în mătase, ferestrele erau acoperite cu nişte per-
dele subţiri şi străvezii, iar pe jos erau aşternute 
covoare mari de Korasan şi de Caşmir. Pe tabu-
rete erau aşezate cupe cu fructe, iar de-a dreptul 
pe covoare se înşirau tăvile acoperite cu ştergare 
sub care se ghiceau, după înfăţişare şi după miros, 
acele vestite plăcinte, desfăt al gusturilor celor mai 
pretenţioase, şi pe carej dintre toate oraşele, numai 
cetatea Damascului ştia să le înzestreze cu atîtea 
plăcute însuşiri. 
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Or, Frumosul-Fericit era departe de a bănui ceea 
ce îi meniseră în această sală puterile necunoscute. 

In mijlocul sălii nu se afla decît un jilţ îmbrăcat 
în catifea, şi altceva nimic. Aşa că, Frumosul-Feri-
cit, necutezînd să se întoarcă îndărăt, de teamă să 
nu-1 întîlnească cineva rătăcind pe coridoare, se 
aşeză în jilţ aşteptîndu-şi soarta. 

Nu stete aşa decît puţină vreme, cînd deodată îi 
ajunse la ureche un foşnet de mătăsuri ce se răs-
frîngea pînă-n boltă. Şi văzu intrînd, prin una din-
tre uşile lăturalnice, o tînără cu înfăţişare împără-
tească, îmbrăcată numai în hainele sale de casă, 
fără iaşmac pe faţă şi fără nici un văl pe cap. în 
urmă-i venea o roabă mărunţică şi cu picioarele 
goale, cu părul împodobit cu flori şi ţinînd în mînă 
o lăută din lemn de sicomor. Şi acea crăiasă nu era 
alta decît însăşi Sett Zahia, sora emirului drept-
credincioşilor. 

Cînd Sett Zahia îl văzu pe Frumosul-Fericit cu 
iaşmacul pe faţă, stînd în jilţul din sală, se apropie 
binevoitoare şi întrebă : 

— Cine eşti tu, străino ! Şi de ce stai aşa, cu 
iaşmacul pe faţă, aici, în harem, unde nici un ochi 
străin nu te poate vedea ? 

Dar Frumosul-Fericit, care se sculase numai-
decît în picioare, nu cuteză să scoată o vorbă şi 
gîndi să se prefacă mut. Şi Sett Zahia îl întrebă : 

— O, tînără cu ochii atîta de frumoşi, de ce nu-mi 
răspunzi ? De eşti cumva vreo roabă alungată din 
serai de către fratele meu, emirul dreptcredincio-
şilor, spune-mi fără de sfială şi-am să pun o vorbă 
bună pentru tine, căci califul îmi împlineşte tot-
deauna toate voile. 

Dar Frumosul-Fericit nu îndrăzni să răspundă 
nimic. Iar Sett Zahia socoti că tînără tăcea din 
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pricină că se afla de faţă şi roaba cea micuţă, care 
privea cu ochi holbaţi de mirare la făptura cu iaş-
macul pe faţă şi-atît de sfiicioasă, 

îi spuse deci : 
— Drăguţă, du-te în faţa uşii şi să nu laşi pe 

nimeni să intre aici, oricine ar fi. 
Şi, după ce roaba ieşi, Sett Zahia veni lîngă Fru-

mosul-Fericit, care, fără să vrea, se înfăşură şi mai 
tare în văluri, şi-i grăi : 

—- Acuma, copilo, spune-mi cine eşti, cum te 
cheamă şi care-i pricina pentru care ai venit în sala 
aceasta unde numai eu şi emirul drepteredincioşi-
lor intră ? Povesteşte-mi fără sfială tot ce ai pe 
suflet, căci te găsesc tare frumoasă, iar ochii tăi îmi 
plac foarte mult. Da, da ! îmi pari cu adevărat fer-
mecătoare, copila mea. 

Şi Sett Zahia o cuprinse pe tinără pe după mij-
loc, o trase spre ea, dar deodată rămase înmărmu-
rită văzînd că pieptul fetei era neted ca al unui 
băiat, şi se dete îndărăt, nepricepînd cum stă 
treaba. 

Atunci Frumosul-Fericit socoti că-i mai cuminte 
să vorbească şi, luînd mîna Sett Zahiei, o duse la 
buze şi zise : 

— O, stăpîna mea, mă las cu totul în voia bună-
tăţii tale şi mă pun sub aripa ta, cerîndu-ţi ocro-
tire ! 

Sett Zahia spuse : 
•— Te iau sub ocrotirea mea. Vorbeşte ! 
El zise : 
«— O, stăpînă, nu sînt fată ; mă numesc Frumo-

sul-Fericit, fiul negustorului Primăvară din Kufa. 
Şi-am venit aici, cu primejdia vieţii, ca s-o văd pe 
soţia mea, Frumoasa-Fericită, roaba pe care valiul 
de la Kufa mi-a răpit-o şi i-a trimis-o în dar emi-
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rului drepteredincioşilor. Pe viaţa Profetului, o, 
stăpînă, fie-ţi milă de robul tău şi de soţia lui! 

Şi Frumosul-Fericit izbucni în lacrimi. 
Dar Sett Zahia o şi chemase pe roaba cea mă-

runţică şi-i spusese : 
— Micuţa mea, aleargă degrabă la iatacul Fru-

moasei-Fericite şi spune-i aşa : „Stăpîna mea, Za-
hia, te cheamă". 

Pe urmă se întoarse... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu, sfioasă. 

Ci într-a două sute patruzeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

...Pe urmă se întoarse către Frumosul-Fericit şi-î 
zise : 

-— Tinere, fii liniştit ! N-au să ţi se întâmple de-
ci t lucruri plăcute. 

Estimp, bătrîna cea bună se dusese la Frumoasa-
Fericită şi-i spusese : 

— Hai repede, fata mea ! Stăpînul tău drag se 
află în odaia pe care i-am pregătit-o ! 

Şi-o duse, galbenă la obraz de tulburare, în odaia 
unde ştia că aşteaptă Frumosul-Fericit. Dar ce jale 
fu pe ele cînd nu-1 găsiră acolo ! Bătrîna spuse 
atunci : 

•— Pesemne că s-o fi rătăcit prin coridoare ! în-
toarce-te, copila mea, in iatacul tău, în vreme ce eu 
alerg să-1 caut,-

305 

20 



Şi tocmai atunci iată şi roaba cea mărunţică veni 
la Frumoasa-Fericită, pe care-o găsi tremurînd 
toată şi îngălbenită ; şi-i spuse : 

•— O, Frumoasa-Fericită, te cheamă stăpîna mea 
Sett Zahia ! 

Atunci Frumoasa-Fericită nu se mai îndoi de 
pieirea ei şi a iubitului ei, şi porni, clătinîndu-se, 
pe urma drăgălaşei fetiţe cu picioare goale. 

Dar, de cum intră în sală, sora califului veni la 
ea, cu zîmbetul pe buze, o luă de mînă, o duse 
lîngă Frumosul-Fericit, care sta tot cu iaşmacul 
pe faţă,, şi le spuse amîndurora : 

•—• Iată fericirea ! 
Şi cei doi tineri se recunoscură pe dată şi căzură 

leşinaţi unul în braţele celuilalt. 
Atunci, sora califului, ajutată de roaba cea mi-

cuţă, îi stropi cu apă de trandafiri, pînă ce-şi veniră 
în simţiri, şi-i lăsă singuri. Iar cînd se întoarse, 
după vreun ceas, îi găsi strîns îmbrăţişaţi şi cu 
ochii plini de lacrimi de fericire şi de recunoştinţă 
pentru bunătatea ei. Atunci Sett Zahia le spuse : 

— Acuma trebuie să sărbătorim întîlnirea voas-
tră şi să bem împreună pentru veşnicia fericirii 
voastre ! 

Şi pe dată, la un semn, roaba cea mărunţică um-
plu veselă cupele cu un vin minunat şi le întinse. 
Băură, şi-apoi Sett Zahia le spuse : 

— Tare vă mai iubiţi, copiii.mei ! Aşa că nu se 
poate să nu ştiţi şi versuri minunate despre dra-
goste şi despre cei ce se iubesc. Mi-ar plăcea să-mi 
eîhtaţi ceva ! Luaţi lăuta asta. Şi, cînd unul, cînd 
altul, daţi glas pe rîtid sufletului din lemnul ei ! 

Atunci, Frumosul-Fericit şi Frumoasa-Fericită 
sărutară manile surorii califului şi, după ce slru-
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niră lăuta, cîntară, cînd unul, cînd altul, aceste -mi-
nunate stihuri : 

— „Sub vălul meu de Kufa 
Ţi-aduc cununi de floare 
Şi roade poleite 

Cu pulbere de soare. 

— CU aur porţi în tine 
Întreg Sudanul n-are, 
Iubire fără pată 

Şi fără-asemănare ! 

— Lumină-ţi împleteşte 
în plete sfîntul soare ; 
Ţi-s ochii catifele 

De la Damasc, uşoare. 

— Priveşte! Vin la tine 
Cu ceasul de-nserare, 
Cînd aerul foşneşte 
Prielnic la visare, 

Cînd străvezie cade 
Mătasea nopţii-n zare, 
Cînd murmur Un suspină 

In frunze şi-n izvoare. 

— Ah, te-am găsit, gazelă 
A. nopţilor stelare ! 
De ochii tăi şi bezna 
Se-aprinde, orbitoare ! 

Ah, ochii tăi, iubito, 
Ah, ochii tăi, în care 
M-afund ca rînduneaua 

In zboru-i peste mare ! 
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— Apropie-te galeş 
Şi-adună dulcea floare, 
Ca trandafirul dulce,. 
Pe buza-mi arzătoare! 

Ca floarea să mă scutur 
Şi-n stinsă legănare 
Să mă dezvălui ţie 

Din creştet la picioare ! 

— Iubito scumpă .'... 
— Iată : 
Sînt pîrgă-aromitoare, 
Curmală gata coaptă, 
Şi taină, şi chemare. 
Culege-mă ! Şi-ţi fi-voi 
Ca un întins de mare, 
Larg străbătut de vînturi 

Şi păsări hi viitoare ! 

Cele din urmă note ale cîntecului de-abia se 
stinseră pe buzele Frumoasei-Fericite, topită de fe-
ricire, că deodată perdelele se traseră la o parte şi 
califul însuşi intră în sală. 

Văzîndu-1, tustrei se ridicară numaidecît şi săru-
tară pămîntul dinaintea lui. Şi calif ui le zîmbi tu-
turor, veni să se aşeze între ei pe covor şi porunci 
micuţei roabe să toarne vin în cupe. Apoi spuse : 

— Să bem laolaltă şi să sărbătorim astfel însă-
nătoşirea Frumoasei-Fericite ! * 

Şi, ridicînd cupa de aur, spuse : 
— De dragul ochilor tăi,. Frumoasă-Fericită ! 
Şi bău încetişor. Puse apoi cupa de-o parte şi, 

zărind-o cu iaşmacul pe faţă pe sclava pe care nu 
o cunoştea, o întrebă pe sora lui : 
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— Cine-i oare tînăra aceasta, al Cărei chip îmi 
parc atît de frumos sub iaşmacul subţire ? 

Sett Zahia răspunse : » 
—• Este o tovarăşă de care Frumoasa-Fericită nu 

se poate despărţi, nevenindu-i nici sa mănînce, nici 
să bea, dacă n-o ştie pe ea alături! 

Atunci califul dete la o parte iaşmacul tînărului 
şi rămase uimit de frumuseţea lui. Frumosul-Feri-
cit, în adevăr, încă nu avea fir de păr pe obraz, ci 
numai un început de pufuşor ce-i aşternea o umbră
fermecătoare pe albul feţei, ca să nu mai pgmenim 
şi de stropul de mosc care-i surîdea în bămie, 

Aşa încît, califul cu totul vrăjit strigă : 
•— Pe Allah, o, Zahia, deseară chiar, vreau s-o 

am pe tînăra aceasta, şi-am să-i dau, ca şi Fru-
moasei-Fericite, un iatac vrednic de frumuseţea ei 
şi-am să-i rînduiesc traiul ca al soţiei mele legiuitei 

Şi Sett Zahia răspunse : 
—• De bună seamă, frate, această tînăra este 

vrednică de tine ! 
Apoi adăugă : 
— Iată că tocmai îmi vine în minte să-ţi poves-

tesc o întîmplare pe care am citit-o într-o carte 
de-a unui învăţat de-al nostru. 

Şi califul întrebă : 
— Ce întîmplare ? 
Sett Zahia spuse : 
—• Află, o, emire al dreptcredincioşilor, ca trăia 

odată în oraşul Kufa un tînăr numit Frumosul-Fe-
ricit, fiul lui Primăvară... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii ffli-
find şi tăcu sfioasă, 
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Ci într-a două sute patruzeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...un tînăr numit Frumosul-Fericit, fiul lui Pri-
măvară. Şi Frumosul-Fericit avea o roabă tare fru-
moasă, pe care-o iubea şi care-1 iubea şi ea, căci 
crescuseră amîndoi în acelaşi leagăn şi-şi aparţi-
nuseră unul altuia încă de la începutul tinereţii lor. 
Şi-au trăit ei fericiţi ani în şir, pînă ce într-o zi 
vremea li s-a întors împotrivă, răpindu-1 pe unul 
de lîn^fecelălalt. Iar unealta năpastelor ursitei fu o 
bătrînă. Ea o răpi pe tînăra roabă şi o dete pe mîna 
valiului cetăţii. Şi valiul o trimise degrabă plocon 
regelui de pe acele vremuri. Dar feciorul lui Pri-
măvară, aflînd de pierderea celei pe care-o iubea, 
nu mai avu tihnă pînă ce n-ajunse la iubita lui, 
chiar în palatul regelui, în mijlocul haremului. Ci 
tocmai cînd cei doi se bucurau că s-au găsit iar şi 
vărsau lacrimi de bucurie, regele intră pe neaştep-
tate în sala unde se aflau ei şi-i găsi stînd laolaltă. 
Mînia lui fu fără de margini şi, nemaicăutînd sa se 
lumineze cum stau lucrurile, porunci să li se reteze 
capul pe loc, la amîndoi. Dar, urmă Sett Zahia, 
întrucît învăţatul care a scris povestea nu-şi spune 
şi părerea lui despre pedeapsa dată de rege, aş 
vrea, o, emire aldreptcredincioşilor, să te întreb 
cum judeci tu purtarea acelui rege şi să aflu ce ai 
fi făcut tu în locul lui, în atare împrejurări. 

Emirul dreptcredincioşilor Abd El-Malik Ben-
Meruan răspunse fără a şovăi : 

—• Regele acela ar fi trebuit să se ferească a 
pedepsi atîta de pripit ; şi ar fi făcut mai bine ier-
tindu-i pe cei doi tineri, pentru trei temeiuri : în-
tîiu-i că cei doi tineri se iubeau de mult ; al doilea-
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că amândoi erau oaspeţi ai acelui rege, devreme 
ce se aflau în seraiul lui ; şi-al treilea-i că un rege 
nu trebuie să săvîrşească nimica, decît cu chib-
zuinţă şi cu luare-aminte. Eu socotesc, aşadar, că 
acel rege a savîrşit o faptă nevrednică de un rege 
adevărat ! 

La aceste cuvinte, Sett Zahia se aruncă în ge-
nunchi dinaintea fratelui ei şi grăi : 

-— O, emire al dreptcredincioşilor, tu însuţi, fără 
să ştii, ai judecat în privinţa faptei ce vei avea s-o 
îndeplineşti. Mă rog ţie, pe sfînta amintire a stră-
moşilor noştri şi a slăvitului nostru părinte nepri-
hănit, să fii drept în pricina pe care am să ţi-o în-
făţişez. 

Şi califul, cu uimire mare, spuse soră-si : 
— Poţi să-mi vorbeşti cu toată încrederea. Dar 

ridică-te ! 
Şi sora califului se ridică, se întoarse către cei 

doi tineri şi le spuse : 
— Sculaţi-vă în picioare ! 
Şi ei se sculară în picioare, şi Sett Zahia spuse 

fratelui ei : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, această tînără 

atît de gingaşă şi de sfioasă, care stă acoperită cu 
iaşmaeul, nu-i altcineva decît tînărul Frumosul-Fe-
ricit, fiul lui Primăvară. Iar Frumoasa-Fericită este 
fata care a fost crescută laolaltă cu el şi care mai 
tîrziu a ajuns soţia lui. Şi răpitorul ei nu este altul 
decît valiul de la Kufa, al cărui nume este Ben 
Yussuf El-Thekafi. El a minţit în scrisoarea în care 
îţi spunea că a cumpărat roaba cu zece mii de di-
nari, îţi cer să-1 pedepseşti şi să-i ierţi pe aceşti doi 
tineri, care merită să fie iertaţi. Dăruieşte-mi ier-, 
tarea lor, amintin,du-ţi că-ţi sîat oaspeţi şi că se 
află sub ocrotirea umbrei tale ! 
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La aceste cuvinte ale surorii lui,, califul spuse,; 
— De bună seamă ! N-am de obicei să-mi iau 

vorba îndărăt! 
Se întoarse apoi către Frumoasa-Fericită şi-o în-

trebă : 
— Frumoasa-Fericită, recunoşti că acesta ţi-i 

stăpînul, Frumosul-Fericit ? 
Ea răspunse : 
— Aşa-i cum spui, o, emire al dreptercdincio-

şilor ! 
Şi califul hotărî : 
— Vă. redau pe unul celuilalt! 
După care se uită la Frumosul-Fericit şi îl în-

trebă : 
— Dar ai putea măcar să-mi spui cum de ai 

izbutit să pătrunzi aici şi cum de ai aflat că Fru-
moasa-Fericită se află în seraiul meu ? 

Frumosul-Fericit răspunse : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, dăruieşte-î 

robului tău cîteva clipe de luare aminte şi are să-ţi 
spună toată povestea lui. 

Şi-i spuse pe dată califului toate cîte se petrecu-
seră, de la început pînă la sfîrşit, fără a lăsa nimica 
3a o parte. 

Califul se minună peste poate şi vroi să-1 vadă şi. 
el pe vraciul persan- a cărui mijlocire fusese atît 
de minunată. Şi-1 numi doftor al seraiului de la 
Damasc şi-1 acoperi cu daruri şi cu cinstire. Şi 
vreme de şapte zile şi şapte nopţi nu-i lăsă pe Fru-
mosul-Fericit şi pe Frumoasa-Fericită să plece din 
seraiul lui. Şi dete în cinstea lor ospeţe măreţe şi-i 
trimise apoi la Kufa încărcaţi cu daruri şi onoruri. 
Şi-1 mazili pe fostul valiu şi numi în locu-i pe Pri-
măvară, tatăl Frumosului-Fcricit. Şi-aşa trăiră cu 
toţii în mare fericire o viaţă lungă şi tihnită, pînă 
la venirea celei ce despărţeşte toate. 
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Cînd Şeherezada se opri din povestit, regele Şahriar 
strigă i 

— O, Şeherezada, povestea aceasta m-a îneîntat, şi 
versurile, mai ales, m-au fermecat. Dar tare mă miră, în 
adevăr, că n-am aflat în ea nimica despre acea modă
dc-a iubi despre care pomeneai! 

Şeherezada zîmbi gingaş şi spuse ! 
— O, preafericitule rege, tocmai asemenea lucruri, pe 

care ţi le-am făgăduit, se află în povestea lui Aluniţă, pe 
care sînt gata să ţi-o povestesc, dacă tot mai suferi încă 
de nesomn I 

Şi regele Şahriar strigă ! 
— Ce tot spui tu, o, Şeherezada ? Pe Allah, oare nu 

ştii că, şi de-ar fi să mor de somn, tot aş sta să ascult 
povestea lui Aluniţă ? Grăbeşte-te, dară, şi-ncepe ! 

însă în acea clipă Şeherezada văzu zorii mijind şî 
îăsă această poveste pe noaptea următoare. 
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Aşadar, într-a două sute patruzeci şi noua 
noapte 

Şeherezada spuse t 

POVESTEA LUI ALUNIŢA 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că a trăit 
3 a Cairo un preacinstit şeic, staroste al negustori-
lor din cetate. Şi toată piaţa îl respecta pentru 
cinstea lui, pentru purtările-i cuviincioase şi alese," 
pentru vorba-i chibzuită, pentru bogăţia şi pentru 
numărul robilor şi al slujitorilor săi. Şi îl chema 
Şamsedin. 

Intr-o zi de vineri, înainte de rugăciune, se 
duse la hamam, apoi intră la bărbier, unde,. după 
sfintele rînduiri, puse să i se potrivească mus-
taţa drept pe linia buzei de sus, aşa cum spune 
Sfînţa Carte, şi să fie ras frumos pe cap. Pe urmă 
luă oglinda pe care i-o întindea bărbierul şi se 
privi în ea, dar numai după ce rosti mărturisi-
rea de credinţă, ca să fie apărat de vreo îngîm-
fare prea mare pentru trăsăturile feţei sale, şi 
văzu cu jale că firele albe din barba lui ajunseseră 
mult mai numeroase decît cele negre şi că trebuia 
multă luare aminte ca să le bagi de seamă pe cele 
din urmă prin tufele albe în care erau presărate. 
Şi se gîndi : „Barba căruntă-i semn de bătrîneţe, 
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iar bătrîneţea-i prevestirea morţii. Sărmane Şam-
sedin! Iată-te la uşa mormîntului şi încă nu 
ai nici un urmaş ! Ai să te stingi şi tu, şi va fi ca 
şi cum nici n-ai fi fost !" 

Apoi, stăpînit de asemenea gînduri triste, se 
duse la moschee, pentru rugăciune, şi de acolo se 
întoarse acasă, unde soţia, ştiind ceasul obişnuit 
al sosirii lui, se pregătise să-1 întîmpine îmbă-
iată, parfumată şi dichisită cu grijă. Şi îl întîmpină 
cu faţa zîmbitoare şi îi ură seară-bună, spunîn-
du-i : 

— Fie să ai parte de o seară plină de fericire ! 
©ar starostele, fără a-i răspunde soţiei sale la 

urare, îi spuse : 
— Despre ce fericire-mi vorbeşti tu ? Mai poate 

Si vreo.-fericire pentru mine ? 
Soţia, nedumerită, îi spuse : 
— Numele lui Allah fie cu tine şi împrejurul 

tău ! De unde-ţi vin gîndurile astea negre ? Ce-ţi 
lipseşte ca să fii fericit ? Şi care-i pricina supă-
rării tale ? 

El răspunse : 
— Tu eşti pricina. 
Şi se aşternu tăcerea. Pe urmă e_l grăi iar : 
— Ascultă, femeie ! Gîndeşte-te ce ciudă şi ce 

amărăciune mă apasă de fiecare dată cînd mă duc 
în suk şi-i văd pe negustori prin prăvălii stînd aşe-
zaţi alăturea de ei cu cîte doi, ori trei, ori patru 
copii, care cresc sub ochii lor. Şi se mîndresc toţi 
cu urmaşii lor ! Şi numai eu mă văd lipsit de-o ase-
menea mîngîiere ! Şi-mi doresc moartea deseori, 
ca să scap de-o viaţă aşa de fără de bucurii ! Şi 
mă rog lui Allah, care-a chemat la sînul lui pe 
părinţii mei, să-mi hotărască şi mie un sfîrşit, 
care să pună capăt zbuciumărilor mele. 
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La aceste cuvinte, soţia starostelui grăi : 
— Nu te opri, o, fiule al socrului meu, la gîndu-

rile acestea supărătoare, ci vino de cinsteşte masa 
pe care-am aşternut-o pentru tine ! 

Dar negustorul strigă : 
— N u ! pe Allah, nu mai vreau nici să mănînc, 

nici să beau şi, mai cu seamă, nu mai vreau de-a-
cuma-nainte să primesc nimica din mîinile tale. 
Numai tu eşti pricina sterpkâunii noastre. Iată, 
patruzeci de ani s-au scurs de cînd ne-am căsăto-
rit, fără de nici o urmare. Şi tu m-ai împiedicat 
mereu să-mi mai iau şi alte soţii, şi te-ai folosit 
de slăbiciunea cărnii mele, atunci, în noaptea 
nunţii noastre, ca să mă pui să jur că n-am să 
aduc niciodată în casă altă femeie, cît ai să fii tu, 
şi nici măcar să mi mă culc vreodată cu altă fe-
meie. Iar eu, ca un prost, ţi le-am făgăduit pe 
toate. Şi ce-i mai grozav, e că m-am şi ţinut de 
făgăduială, şi că tu, văzîndu-ţi sterpiciunea, n-ai 
avut mărinimia Sa mă. dezlegi de jurământ ! 

Cînd soţia starostelui auzi asemenea vorbe, i se 
făcu parcă negru dinaintea ochilor şi, cu cel mai 
acru glas al ei, îi strigă soţului : 

— Ah, inoşiieag prăpădit! Clăteşte-ţî gura na-
inte de-a vorbi ! Numele lui Allah fie cu mine şi 
împrejurul meu ! Ferească-mă Allah de orice rău-
tate şi de orice învinuire mincinoasă ! Au tu so-
coti că, dintre noi doi, eu aş fi cea zăbavnică ? 
Vino-ţi în fire, moşneagule ! Supără-te pe tine şi 
pe neputinţa ta ! Pe Allah ! numai ale tale-s de 
vină ! Du-te şi cumpără ceva cu ce să te mai în-
călzeşti şl să te mai învîrtoşezi ! Şi-atunci ai să 
vezi dacă rodul meu are sămînţă ori e sterp ! 

La aceste cuvinte ale mînioasei sale soţii, sta~ 
rostele negustorilor se cam clătină în credinţa lui 
şi, cu glas şovăielnic, întrebă : 
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«-••- Hai să zicem că-i aşa cum spui tu şi că 'eu 
B.ş fi de vină, da atunci putea-vei tu a-mi arăta 
cumva unde se vinde leacul în stare să învîrto-
şeze ceea ce-i prea apătos ? 

Soţia îi răspunse : 
— Ai să găseşti asemenea dresuri la cel dinţii 

negustor de leacuri din cale... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind fji, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute cincizecea noapte 

Ea urmă ! 

— Ai să găseşti asemenea dresuri la cel dinţii 
negustor de leacuri din cale. 

Auzind aceste cuvinte, starostele îşi spuse : „Pe 
Allah, chiar mîine am să trec pe la un astfel de 
negustor, ca să cumpăr leacul acela". 

Şi-a doua. zi, de cum s*e deschise sukul, staros-
tele luă un borcan, se duse la un neguţător şi-i 
spuse : ..-̂ .v_.; • 

— Pacea fie cu tine ! O-.:-. 
Acesta îi răspunse la salamalek şi adăugă : 
— O, ce fericită-i dimineaţa asta, care mi te 

aduce pe tine, cel dintîi muşteriu. Porunceşte ! 
Starostele spuse : 
— Am venit să-mi vinzi o uncie din leacul care 

aşa şi aşa ! 
Şi-i întinse borcanul. 
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La aceste cuvinte, negustorul de leacuri nu ştia 
ce să creadă şi-şi zise : „Starostele nostru, atît de 
cuviincios de obicei, vrea, negreşit, să glumească. 
Am să-i răspund şi eu tot aşa." Şi-i spuse : 

— Nu, pe Allah ! Ieri mai aveam, dar leacul 
acesta-i aşa de căutat, că l-am vîndut tot. Du-te 
mai degrabă şi vezi de nu găseşti la vecinul meu. 

Atunci starostele se duse la al doilea neguţător; 
apoi la al treilea, şi-aşa la toţi vînzătorii de leacuri 
din suk, şi toţi îl trimiteau cu acelaşi răspuns, rî-
zînd în sinea lor de-o cerere atît de năstruşnică. 

Văzînd că toate căutările lui nu ajung la nici 
un căpătîi, se întoarse la dugheana sa, năpădit 
de gînduri şi scîrbit de viaţă. Şi cum sta aşa, fă-
cîndu-şi sînge rău, văzu că se opreşte dinaintea 
prăvăliei lui şeicul misiţilor, un mîncător de ha-
şiş, un beţivan, un băutor de opiu, într-un cuvînt, 
tata-al desfnnaţilor şi-al ticăloşilor din suk. Pe 
numele lui se chema Sesam. 

Dar misitul Sesam îl cinstea tare mult pe sta-
rostele Şamsedin şi nu trecea niciodată prin faţa 
prăvăliei lui fără să-1 salute pînă la pămînt, cu 
vorbele cele mai alese. Aşa că nici în dimineaţa 
aceea el nu uită să-şi arate respectul faţă de vred-
nicul staroste, care nu putu să nu-i răspundă la 
salamalek, dar făcu aceasta cu un glas tare acru. 
Şi Sesam, băgînd de seamă, îl întrebă : 

— Ce pacoste aşa de mare ţi s-a putut întîmpla," 
de ţi-a adus atîta tulburare în suflet, o, preacin-
stite staroste al nostru ? 

El răspunse : '-'""î 
— O, Sesam, vino să stai colea şi-ascultă ce-am 

să-ţi spun. Şi-ai să vezi de am pentru ce să fiu 
supărat. Gîndeşte-te, Sesam, că sîriî însurat de 
patruzecî de ani şi că încă nici habar n-am cum 
miroase un copil ! Şi-am ajuns să mi se spună că 



vina-i toată numai a mea ! Şi mi s.-a dat sfatul să 
caut pe la vînzătorii de leacuri vreun dres, anume 
pentru treaba asta. Dar nici un neguţător nu are 
aşa ceva în prăvălia lui. Aşa că de aceea mă vezi 
mohorît, că nu găsesc cu ce să dau tăria trebuin-
cioasă zamei celei mai preţioase a făpturii mele ! 

Cînd misitul Sesam auzi vorbele starostelui, 
departe de-a se arăta uimit sau de-a rîde, cum 
făcuseră negustorii, întinse mina cu palma în sus 
şi spuse : 

— Pune- colea un dinar şi dă-mi borcanul cela 
de porţelan. Am eu ce-ţi trebuie. 

Şi starostele răspunse : 
— Pe Allah ! este cu putinţă ? Află, Sesame, 

că, dacă într-adevăr izbuteşti în treaba asta, te-ai 
procopsit. Mă jur pe viaţa profetului ! Şi pînă una 
alta, na, colea, doi dinari, nu unul ! 

Şi-i puse în palmă doi dinari de aur, dîndu-i şi 
borcanul de porţelan. 

Şi iată că stricatul de Sesam se dovedi mai cu 
ştiinţă decît toţi neguţătorii de leacuri din suk. 
în adevăr, se întoarse acasă, după ce cumpără din 
suk cele de trebuinţă, şi începu să pregătească 
leacul de care era vorba. 

Luă două uncii de coajă de chiubeb chinezesc, o 
uncie de ulei de eînepă de Ionia,ro uncie de flori 
de cariofilă proaspătă, o uncie de cinamoame roşii 
de Serendib, zece drahme de cardamoame albe 
de Malabar, cinci de ghimber indienesc, cinci de 
piper alb, cinci de piper roşu din insule, o uncie 
de bace de badiană de India şi-o jumătate de uncie 
de cimbrişor de munte. Le amestecă pe toate cu 
iscusinţă, după ce le pisase şi le cernuse bine, turnă 
deasupra miere strecurată ,şi întocmi astfel un 
aluat bine legat, în care mai puse şi cinci boabe de 
mosc şi o uncie de icre de peşte bătute. Mai 
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adăugă şi oleacă de salep, subţiat cu apă de tran-
dafir, şi puse totul în borcanul de porţelan. 

'Se grăbi apoi să ducă starostelui borcanul şi-i 
spuse : 

— Iată leacul... 

-'Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada.văzu zorii mijind 
şi tăcu. sfioasă. 

:Ci mtr-a două sute cincizeci şi doua 
noapte 

;Ea urmă t 

...se grăbi sa ducă Starostelui borcanul şi-i 
spuse: 

— Iată leacul ! 
Apoi adăugă : 
— Trebuie să,mărime! aluatul ăsta cu doua cea-

suri înainte de a te apropia de soţia ta. Dar, măi 
întîi, este nevoie, vreme de trei zile, să nu te hră-„ 
•neşti decît cu porumbel fript, bine ardeiat, cu 
peşte eu lapţi, şi cu fudulii de berbec prăjite uşor. 
Şi dacă, după toate astea, n-ai să ajungi să răz-
beşti pînă şi zidurile şi să rodeşti chiar şi-o stîncă 
seacă, eu, Sesam, .primesc să-mi razi mustăţile şi 
să mă scuipi în ochi ! 

Şpuriînd acestea, îi dete starostelui borcanul 
şi plecă. 

atunci starostele gîndi : ,jNegreşit că acest Se-
sam, eare-şi petrece viaţa în desfrîu, se pricepe la 
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leacuri de-al de-astea ! Să-mi pun, dar, credinţa 
în Allah şi în el." 

Se întoarse acasă şi se grăbi să se împace cu 
soţia, pe care de altminteri o iubea şi care şi ea îl 
iubea. Şi amîndoi îşi cerură unul altuia iertare 
pentru supărarea lor trecătoare şi-şi povestiră 
toată mîhnirea ce simţiseră, o noapte-ntreagă, cît 
şezuseră supăraţi pentru nişte vorbe necugetate. 

După care Şamsedin începu să urmeze întocmai, 
timp de trei zile, poveţile date de Sesam şi, pînă 
la urmă, înghiţi aluatul acela. 

Atunci simţi că i se aprinde sîngele peste mă-
sură, ca pe vremea tinereţilor sale, cînd făcea ră-
măşaguri cu ştrengarii de seama lui. Se apropie, 
aşadar, de nevastă şi amîndoi rămaseră tare mi-
nunaţi unul de altul. 

Şi, din noaptea aceea, soţia starostelui rămase 
însărcinată ; lucru despre care ea îşi dete numai-
decît seama, după anumite semne care niciodată 
nu înşeală. 

Sarcina îşi urmă mersul firesc şi, după nouă 
luni, numărate zi cu zi, soţia avu o naştere feri-
cită, dar înfricoşător de grea, căci nou-născutul 
era mare cît un copil de un an. Iar moaşa mărtu-
risi, după ce rosti cuvintele de urare obişnuite, 
că-n viaţa ei nu mai văzuse un copil aşa de voinic 
şi de frumos. Lucru care n-are de ce să stîrnească 
mirare, dacă ne gîndim la leacul cel minunat al 
lui Sesam. 

Moaşa luă, dar, copilul şi-1 spălă, în numele lui 
Allah, al lui Mahomed şi al lui Aii, îi spuse la 
ureche mărturisirea de credinţă a musulmanilor, 
îl înfăşa şi-1 înmînă mamei, care-i dete să sugă 
pînă ce el se satură şi adormi. Şi moaşa mai ră-
mase încă trei zile pe lîngă mamă, şi nu plecă de-
cît după ce se încredinţa că totul mergea bine şi 

12 



că li se împărţise tuturor vecinelor bunătăţurile 
pregătite cu acel prilej. 

în a şaptea zi, se presără sare în odaie şi sta-
rostele intră să-şi îmbrăţişeze soţia. Şi-o întrebă : 

— Unde-i darul lui Allah ? 
Numaidecît îi fu arătat noul-născut. Şi istaros-

tele fu încîntat de frumuseţea acestui băiat de 
şapte zile, care părea de un an şi care avea nişte 
obrăjiori ca luna plină cînd răsare. Şi-o întrebă pe 
soţia sa : 

— Ce nume-o să-i dai ? 
Ea îi răspunse : 
— De-ar fi fată, i-aş da eu însămi numele ; dar, 

fiind băiat, e dreptul tău să hotărăşti. 
Or, tocmai în clipa aceea, una dintre roabele 

ce înfăşau copilul se porni pe plîns de bucurie, 
văzînd pe buca stîngă a micuţului o aluniţă neagră, 
ca un bobuleţ de mosc, a cărei culoare se deose-
bea cu totul de albeaţa restului pielei ; tot aşa 
mai erau şi pe amîndoi obrajii copilului cîte un 
drăgălaş de bobuţ negru şi catifelat, numai că 
oleacă mai mic. Aşa că starostele, îndemnat de 
această descoperire, strigă : 

— Să-1 numim Alaeddin Aluniţă ! 
Copilul fu numit, aşadar, Alaeddin Aluniţă ; dar, 

cum numele întreg era prea lung, i se spunea nu-
mai Aluniţă. Şi Aluniţă fu alăptat, vreme de pa-
tru ani, de două doici şi de mamă-sa ; şi-aşa crescu 
voinic ca un puiandru de leu şi rămase alb ca ia-
somia şi rumen ca trandafirii. Şi era aşa de fru-
mos, că toate fetiţele de prin vecini şi toate veri-
şoarele sale îl îndrăgiseră nebuneşte, iar el pri-
mea laudele lor, dar nu se lăsa niciodată sărutat 
de ele, şi le zgîria crunt ori de cîte ori se apropiau 
prea tare de el. Aşa că fetiţele, ba chiar şi cele 
mai mărişoare, căutau prilejul să-1 afle dormind, 
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ca să-1 poată şi ele acoperi de sărutări şi să se 
minuneze de frumuseţea şi de frăgezimea lui. 

Cînd tatăl şi mama sa văzură cît era Aluniţă
de îndrăgit şi de răsfăţat, li se făcu frică să nu 
li-l deoache careva ; şi hotărîră să-1 ferească de 
vreo asemenea piază-rea. Drept aceea, în loc să 
facă şi ei ca alţi părinţi care lasă muştele şi mur-
dăria să acopere faţa copiilor lor, pentru ea aceş-
tia să nu pară atîta de frumoşi şi să nu atragă 
deochiul, părinţii lui Aluniţă îl închiseră pe bă-
iat în nişte odăi de dedesubtul casei şi—1 crescură 
astfel, departe de toate privirile. Şi Aluniţă crescu 
în felul ăsta neştiut de nimeni, dar înconjurat de 
grijile necurmate ale roabelor şi ale eunucilor. Şi, 
cînd ajunse la o vîrstă mai măricică, i se aduseră 
dascăli tare pricepuţi, care-1 învăţară scrierea 
frumoasă, Coranul şi ştiinţele. Şi el ajunse tot aşa 
de învăţat, pe cît era de frumos şi de bine făcut. 
Şi părinţii lui hotărîră să nu-1 scoată afară decît 
cînd îi va creşte barba aşa de mare încît să i se 
tîrîie pe jos... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii, mi-
jind şi tăi'ii sfioasă. 

Ci într-a două sute cincizeci şi treia 
noapte 

Ea urmă :: ' -

...decît cînd îi va creşte barba aşa de mare încît 
să î se tîrîie pe jos. 

Or, într-o zi, unul dintre sclavi, care-i aducea 
lui Aluniţă tăvile cu mîncăruri, uită să-nchidă în 
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urmă-i uşa de la acele iatacuri de sub pămînt ; iar 
Aluniţă, văzînd deschisă uşa aceea, pe care pînă 
atunci nici n-o băgase de seamă, aşa era de mare 
şi de plină de perdele şi de draperii locuinţa lui 
cea subpămînteană, ieşi repede afară şi urcă drept 
la catul casei unde se afla maică-sa înconjurată 
de-o mulţime de prietene venite în ospeţie. 

Pe vremea aceea, Aluniţă ajunsese un flăcăiaş 
minunat, de paisprezece ani, frumos ca un înger 
şi cu obrajii acoperiţi cu pufuşor ca o piersică, 
tot cu cîte-o aluniţă neagră de-o parte şi de alta 
a buzelor, fără s-o mai socotim şi pe cea care nu 
se vedea. 

Aşa că, atunci cînd femeile îl văzură intrînd 
deodată peste ele pe acest flăcăiaş pe care nu-1 
cunoşteau, se grăbiră să-şi acopere faţa cu iaşma-
cul, speriate, şi-i spuseră soţiei lui Şamsedin : 

— Pe Allah ! ce ruşine pentru tine să pui să
intre aşa peste noi un tînăr străin ! Oare tu nu ştii 
că pudoarea este una dintre legile cele mai de 
seamă ale credinţei ? 

Mama lui Aluniţă răspunse însă : 
•— Daţi slavă numelui lui Allah ! O, voi, oas-

pete ale mele, flăcăul pe care-1 vedeţi nu-i altul 
decît copilul meu cel prea-scump, rodul mărun-
taielor mele, fiul starostelui negustorilor din Cairo, 
crescut la sînul doicilor cu lapte îmbelşugat şi pe 
braţe de sclave frumoase, pe umeri de fecioare 
alese şi la pieptul celor mai neprihănite şi mai 
de seamă fete ; e ochiul mamei lui şi mîndria ta-
tălui său, e Aluniţă ! Daţi slavă numelui lui Allah, 
o, voi, oaspete ale mele ! 

Iar soţiile emirilor şi ale bogaţilor negustori răs-
punseră : 

r— Numele lui Allah fie cu el şi împrejurul lui ! 
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Dar, o, mamă a lui Aluniţă, cum se face că nici-
odată nu ni l-ai arătat pe fiul tău pînă astăzi ? 

Atunci soţia lui Şamsedin se ridică, mai întîi 
îl sărută pe fiul său pe ochi şi îl trimise de-acolo, 
ca să nu se mai simtă stînjenite oaspetele sale, 
apoi le spuse : 

— Tată-său a pus să fie crescut în odăile de 
sub pămînt ale casei noastre, ca să-1 ferească de 
deochi. Şi-a hotărît să nu-1 scoată la vedere de-
cît atunci cînd-îi va fi crescut barba, căci din pri-
cina frumuseţii lui e în primejdie să atragă asu-
pra-i piazele rele. Şi dacă acuma a ieşit, asta-i 
negreşit din pricină că vreunul dintre eunuci 
trebuie să fi uitat să închidă uşa. 

La aceste cuvinte, oaspetele o fericiră din toată 
inima pe soţia sfarostelui că are un fecior aşa de 
frumos, şi chemară asupra lui binecuvîntarea ce-
lui prea înalt, după care plecară. 

Atunci Aluniţă se întoarse la mamă-sa şi, văzînd 
robii că înşăuează un catîr, întrebă : 

— Pentru cine-i catîrul acesta ? 
Ea răspunse : 
— E pentru tatăl tău, să-1 aducă de la piaţă. 
El întrebă : 
— Şi ce meserie are tata ? 
Ea spuse: 
— Tatăl tău, o,-lumină a ochilor mei, este un 

mare negustor, şi-i starostele tuturor negustori-
lor din Cairo ; şi tot el e şi negustorul sultanului 
arabilor şi al tuturor regilor musulmani. Şi, ca. 
să-ţi arăt cam cît de mare negustor este tatăl tău, 
află că nici un cumpărător nu vine să vorbească cu 
el de-a dreptul, decît atunci cînd e vorba de vreo 
afacere de seamă, care trece de o mie de dinari ; 
dar dacă-i vreo afacere mai mică, fie ea şi de nouă 
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sute nouăzeci şi nouă de dinari, atunci se îngrijesc 
de ea slujbaşii tatălui tău, fără să-1 mai tulbure 
pe el. Şi nici o marfă ori încărcătură nu poate să 
intre sau să iasă din Cairo fără ca mai întîi să nu 
fie înştiinţat tatăl tău şi fără ca să i se ceară lui 
sfatul. Aşadar Allah i-a dăruit tatălui tău, o, co-
pile al meu, bogăţii fără de număr. Să-i mulţu-
mim, dar, din inimă ! 

Aluniţă răspunse : 
— Da ! Laudă lui Allah care a făcut să mă nasc 

fiu al starostelui negustorilor ! Şi nu mai vreau 
de-acuma înainte să-mi petrec viaţa închis, de-
parte de ochii tuturora, şi de mîine am să mă duc 
la suk împreună cu tatăl meu ! 

Şi mama răspunse : 
— Allah să te-audă, copile al meu ! Am să-i vor-

besc despre asta tatălui tău, de cum are să so-
sească. 

Aşadar, cînd Şamsedin se întoarse acasă, soţia 
lui îi povesti cele ce se întîmplaseră şi-i zise : 

— E vremea, într-adevăr, să-1 iei cu tine la suk 
pe fiul nostru. 

Starostele răspunse : 
— O, mamă a lui Aluniţă, au tu nu ştii că de-

ochiul e lucru adevărat şi că nu se glumeşte cu lu-
cruri atîta de însemnate ? Şi uiţi tu de soarta 
fiului vecinului nostru cutare şi de vecinul nostru 
cutare şi de atîţia alţii ucişi de deochi ? Crede-mă, 
dar, că, jumătate de vreme, mormintele sînt locuite 
de morţii loviţi de deochi ! 

Soţia starostelui răspunse : 
— O, tată al lui Aluniţă, în adevăr, soarta omu-

lui îi e legată.la gît. Cum poate el să scape de ea ? 
Şi ceea ce-i scris nu poate fi şters, iar fiul urmează 
acelaşi drum ca şi tatăl său, şi în viaţă, şi în 
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moarte. Şi mai gîndeşte-te şi la urmările jalnice 
pe care le-ar avea de îndurat fiul nostru, într-o zi, 
din vina ta ! Că, pînă la urmă, atunci cînd, după o 
viaţă pe care eu o doresc cît mai lungă şi pururea 
binecuvîntată, ai să mori, nimeni n-are să vrea 
să-1 recunoască pe fiul nostru drept moştenitor 
al bogăţiilor şi al bunurilor tale, odată ce pînă 
astăzi nimenea nu ştie nimic despre el ! Şi tot 
aşa-i şi cu visteria ţării care are să pună mîna 
pe toate bunurile noastre şi are să-1 jefuiască pe 
copilul tău, fără de nici o scăpare. Iar eu aş putea 
să cer mult şi bine mărturia celor bătrîni, şi bă-
trânii n-ar putea să spumă decît : „N-am ştiut nici-
odată că starostele Şamsedin ar fi avuit vreun 
fiu ori vreo fiică !" 

Aceste cuvinte îndurerate îl făcură pe staroste 
să cugete şi, după un timp, răspunse : 

— Pe Allah ! ai dreptate, femeie ! De mîine am 
să-1 iau cu mine pe Aluniţă şi-am să-1 învăţ şi 
să vîndă, şi să cumpere, şi neguţătoriile, şi toate 
cele trebuincioase meseriei. 

Pe urmă, se întoarse către Aluniţă, pe care 
această veste îl umpluse de bucurie, şi îi spuse : 

— Ştiu că eşti tare bucuros să vii cu mine. Dar 
sa ştii, fiule, că în suk trebuie să te porţi cuminte 
şi să ţii ochii în jos cu sfială ; şi nădăjduiesc că ai 
să te foloseşti dş sfaturile dascălilor tăi şi de în-
văţăturile cu care ai fost hrănit. 

A doua zi, starostele Şamsedin, înainte de a-1 
duce pe fiul său la suk, îl duse la hamam... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute cincizeci şi patra 
noapte 

Ea urmă : 

...îl duse la ham am şi, după baie, îl îmbrăcă în-
tr-o haină de atlaz moale, cea mai frumoasă pe 
care-o avea în prăvălie, şi-i încinse fruntea cu un 
turban uşor de stofă întreţesută cu firişoare subţiri 
de mătase aurită. 

După care, amîndoi mîncară şi apoi băură un 
pahar cu şerbet ; şi, răcoriţi astfel, ieşiră de la 
hamam. Starostele încalecă pe catârul pe care i-1 
ţineau robii şi-1 luă la spate pe fiul său Aluniţă, 
care se făcuse şi mai luminos la chip şi ai cărui 
ochi strălucitori i-ar fi ispitit pînă şi pe îngeri. 
Şi, călare amîndoi aşa pe catîr, însoţiţi de robii 
îmbrăcaţi în straie noi ce mergeau înaintea şi în-
dărătul lor, luară drumul către suk. 

Văzîndu-i, toţi negustorii din suk şi toţi cum-
părătorii şi vînzătorii rămaseră uluiţi ; şi-şi spu-
neau unii către, alţii : 

— Ya Allah ! ia uitaţi-vă îa băiat ! E chiar luna 
în a patrusprezecea noapte a ei ! 

Iar alţii ziceau : 
— Cine-o fi, oare,* băiatul minunat din spatele 

starostelui Şamsedin ? Nu l-am mai văzut nici-
odată ! 

Pe cînd ei se minunau astfel la trecerea catîrului 
pe care se aflau starostele şi Aluniţă, mîsitul Se-
sam tocmai trecea prin suk şi-1 văzu şi el pe 
flăcăiaş. Or, Sesam, din pricina destrăbălărilor 
şi a beţiilor cu haşiş şi cu opiu, ajunsese de-şî 
pierduse cu totul ţinerea de minte şi nu-şi mai. 

3 9 



amintea nici măcar de vindecarea pe care-o săvîr-
şise odinioară cu ajutorul vrăjitorului amestec 
făcut din lapţi, mosc, coajă de chiubeb şi-atîtea 
alte lucruri minunate. 

Văzîndu-1, dar, pe staroste cu acel băiat frumos, 
Sesam începu ca un deşuchiat să rînjească şi să 
spună către negustorii care-1 ascultau : 

— Ia uitaţi-vă la moşneagul ăsta cu barba albă. 
Ăsta-i ca prazul ! Alb pe dinafară şi verde pe dină-
untru ! 

Şi-aşa, se duse de la un negustor la altul, re-
petînd fiecăruia vorbele de duh şi snoavele-i năs-
truşnice, pînă ce nu mai rămase nimenea în suk 
care să nu fi aflat că starostele Şamsedin avea 
un drăgălaş mameluc tinerel în prăvălia lui. 

Cînd zvonul ajunse şi la urechile fruntaşilor 
oraşului şi ale negustorilor de''!seamă, se întocmi 
numaidedt un divan alcătuit din cei mai vîrstnici 
şi cei mai respectaţi dintre ei, ca să judece pur-
tarea starostelui lor. Şi-n mijlocul adunării Se-
sam tot da mereu cu gura şi tot făcea la gesturi 
mari zicînd : 

— Nu mai vrem să stea în fruntea noastră, ca 
staroste al suitului, barba asta ticăloşită, care se 
ţine cu băieţii ! Şi de-acuma-ncolo ne lipsim 
să mai rostim, de faţă cu starostele, înainte de a 
deschide prăvăliile, aşa cum ne deprinsesem să 
facem în fiecare dimineaţă, cele şapte sfinte ver-
sete din fatihă. Şi chiar de astăzi avem să alegem 
alt staroste, care să nu fie aşa de dornic de băieţi 
ca moşneagul ăsta. 

La cuvîntarea aceasta a lui Sesam, negustorii 
nu găsiră nimic de spus împotrivă şi primiră cu 
toţii îndemnul dat de el. 
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La rîndu-i, preacinstitul Şamsedin, cînd văzu 
că trece vremea fără ca negustorii şi zarafii să 
vină să rostească dinaintea lui versetele sfinte 
din fatihâ, nu ştia pe seama cui să pună o nepă-
sare atît de mare şi atît de potrivnică datinelor. 
Şi zărindu-1 nu departe de acolo pe Sesam, care-1 
privea cu coada ochiului, îi făcu semn să se apro-
pie, ca să-i spună două vorbe. Iar Sesam, care 
n-aştepta decît acest semn, se apropie, dar fără 
zor şi codindu-se şi tîromind pasul cu mare nepă-
sare, tot aruncînd în dreapta şi-n stînga zîmbete 
cu tîlc, către prăvăliaşii care nu mai aveau ochi 
decît pentru el, aşa erau de tare cuprinşi de curio-
zitate şi-aşa de dornici să afle o dezlegare a acelei 
întîmplări, mai însemnate decît orice, în ochii lor. 

Aşadar, Sesam, ştiindu-se ţinta tuturor privi-
rilor şi a luării aminte a tuturora, veni tăndălin-
du-se şi se sprijini de galantarul prăvăliei ; şi 
Şamsedin îl întrebă : 

— Ia spune-mi, Sesam, cum se face că negus-
torii n-au venit, cu şeicul în frunte, să rostească 
înaintea mea cele şapte versete din fatihă ? 

Sesam răspunse : 
— Deh ! habar n-am. Cam umblă nişte vorbe, 

hm-hm ! prin suk, nişte vorbe, cum să zic, nişte 
vorbe ! Oricum, tot ce ştiu, cît se poate de bine, 
e că şeicii cei mai de seamă s-au strîns şi-au ho-
tărît să te schimbe şi să pună pe altul în slujba 
de staroste ! 

La aceste cuvinte, preacinstitul Şamsedin se 
schimbă la faţă şi, cu un glas stăpînit, totuşi, în-
trebă : 

— Poţi baremi să-mi spui pe ce se întemeiază 
hotărîrea asta ? 
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Sesam clipi din ochi, îşi frămîntă şoldurile şi 
răspunse: 

— Hai-hai, şeieule, nu te mai preface ! Ştii şi 
tu, mai bine ca oricare altui ! Iar băieţandrul 
acela, pe care l-ai adus în prăvălie, nu-i acolo 
numai ca să alunge imuştele ! Oricum, să ştii bine 
că eu, împotriva tuturora, ţi-am luat apărarea, 
singurul din toată adunarea, şi-am spus că tu nu 
eşti şi nu eşti dintre cei dornici de băieţi, odată 
ce eu aş fi cel dinţii care-aş fi aflat asta, fiind 
prieten cu toţi cei ce se dedau la asemenea lucru. 
Ba am şi adăugat că 'băieţandrul acela trebuie să 
fie vreo rudă de-a :soţiei tale, ori feciorul vreunui 
prieten de-al tău din Tantah, din Mansurah sau 
din Bagdad, venit eu afaceri la tine. Dar divanul 
întreg s-a întors împotriva .mea şi a hotărît înlocui-
rea ta. Allah este cel mai mare, o, şeieule ! Tu îl 
ai drept mîngîiere pe flăcăul acela pentru care, 
îngăduie-mi, între noi, să te fericesc. Cu-adevă-
rat, e tare bine. «* 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind ţi, sfioasă, tăcu. 

•Ci într-a două sute cincizeci şi cincea 
noapte 

Ea urmă i • 

:..Cu-adevărat, e tare bine. 
La aceste cuvinte ale lui Sesam, starostele Şam-

sedin nu mai putu să-şi stăpînească supărarea şi 
strigă : 
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— Taci, odată, o, Iu, cel mai stricat dintre toţi 
desfrînaţii ! Au tu nu ştii că-i copilul meu ? Unde 
ţi-ar pierdut ţinerea de minte,, o, mîncătorule de 
haşiş ? 

Sesam însă răspunse : 
— Păi, de cînd ai tu vreun fiu ? Flăcăul ăsta 

de paisprezece ani a ieşit, oare, aşa cum e, de-a 
dreptul din pîntecele mamei lui ? 

Şamsedin îi zise : 
— O, Sesam, da ce, nu mai ţii minte că chiar tu, 

acum paisprezece ani, mi-ai adus leacul acela mi-
nunat ? Pe Allah ! mulţumită lui am putut cu-
noaşte rodnicia, şi Allăh m-a dăruit cu acest fe-
cior ! Şi tu n-ai mai venit niciodată, să mă întrebi 
ce s-a ales din acel leac. Iar eu, de frica deochiului, 
mi-am crescut copilul în subterana cea mare de 
sub casa mea,, şi astăzi a ieşit cu mine în, oraş 
întîia oară. Căci, cu toate că gîndul meu de la 
început fusese să nu-1 las să iasă deeît atunci cînd 
îşi va putea ţine barba în mînă, maică-sa m-a ho-
tărît să-1 iau cu mine ca să-1 învăţ meseria şi să-i-
arăt tainele negustoriei, în vederea viitorului. Pe 
urmă adăugă : In ce te priveşte,.. Sesame, sînt bucu-
ros că te-am întîînit, ca. să-mi plătesc datoria ! Ia 
colea o mie de dinari, pentru serviciul pe care mii 
l-ai făcut odinioară, cu leacul tău cel minunat. 

Cînd Sesam auzi aceste cuvinte, nu se mai îndoi 
deloc de adevăr şi alergă să-i lămurească pe toţi 
negustorii care deteră fuga îndată, mai întîi să-11 

firitisească pe starostele lor şi-apoi să-şi ceară 
iertare de la el pentru întîrzierea adusă rugăciunii: 
de dinainte de deschiderea prăvăliilor, rugăciune pe 
care o rostiră pe loc în faţa lui. 

După care, Sesam, în numele tuturor*, luă cu-
vîntulşi spuse : 

9^ 



— O, preacinstite staroste-al nostru, păstreze 
Allah, după dragostea noastră, şi trunchiul copa-
cului şi ramurile lui ! Şi fie ca ramurile, la rîn-
du-le, să înflorească şi să dea roade înmiresmate 
şi aurite ! Ci, o, staroste al nostru, de obicei pînă 
şi oamenii cei mai săraci, cu prilejul unei naşteri, 
pun de fac tot felul de bunătăţuri şi le împart pe 
la prieteni şi pe la vecini ; dar noi încă nu ne-am 
îndulcit gura cu assida de unt şi de miere, care-i 
atît de bună s-o guşti cînd faci urări pentru noul-
născut ! Pe cînd marea căldare cu această minu-
nată assida ? 

Starostele Şamsedin răspunse : 
— Păi cum de nu ! Nici eu nu vreau altfel ! Şi 

nu numai o căldare cu assida am să vă dăruiesc, 
ci un mare ospăţ în casa mea de ţară, umbrită de 
grădini, de la porţile oraşului Cairo. Vă poftesc 
pe toţi, aşadar, prietenii mei, să veniţi mîine di-
mineaţa la grădina mea. Şi acolo, cu voia lui Allah, 
vom dobîndi ceea ce nu fusese decît amînat. 

Şi, de cum se întoarse acasă, vrednicul sta-
roste porunci să se facă pregătiri mari pentru a 
doua zi, şi trimise la cuptor, ca să fie rumenite 
din primul ceas, o mulţime de oi hrănite vreme 
de şase luni numai cu frunze verzi, şi miei întregi, 
şi grămezi de unt, şi sumedenie de tăvi cu plă-
cinte, şi alte asemenea lucruri. Şi puse la treabă 
pe toate roabele casei, pricepute în arta zahari-
calelor, şi pe toţi cofetarii şi plăcintării de pe 
uliţa Zeini. Aşa că, se cade să recunoaştem, după 
atîta trudă, lucrul, ce-i drept, nu lăsa întru nimic 
de dorit. 

A doua zi, dis-de-dimineaţă, Şamsedin se duse 
la grădină împreună cu fiu-său Aluniţă, şi puse 
să se aştearnă două feţe de masă grozav de mari, în 

24 



două locuri deosebite, destul de depărtate unul de 
altul ; pe urmă îl chemă pe Aluniţă şi-i spuse : 

— Fiule, am pus să se aştearnă, cum vezi, două 
feţe de masă, despărţite între ele ; una-i menită 
celor vîrstnici, cealaltă-i pentru băieţii de sama 
ta, care vor veni cu părinţii lor. Eu am să-i pri-
mesc pe cei cu barbă, iar tu, fiule, ai sarcina de 
a-i primi pe cei tineri. 

Aluniţă, însă, nedumerit, îl întrebă pe tatăl său : 
— Dar pentru ce această separare şi aceste două 

mese deosebite ? De obicei, nu se face aşa decît 
între bărbaţi şi femei. Dar băieţii ca mine de 
ce-ar avea să se teamă de bărbaţii cu barbă ? 

Starostele răspunse : 
— Fiul meu, tinerii cei fără de barbă se vor 

simţi mult mai în voia lor fiind singuri, şi vor 
putea să petreacă mai bine între ei, decît dacă 
ar fi cu părinţii lor de faţă. 

Şi Aluniţă, care nu cunoştea răutăţile, fu mul-
ţumit cu acest răspuns. 

Aşadar, la sosirea oaspeţilor, Şamsedin începu 
să-i primească pe cei vîrstnici, iar Aluniţă pe co-
pii şi pe băieţi. Şi mîncară, şi băură, şi cîntară, 
şi se veseliră ; şi voioşia şi bucuria strălucea pe 
toate feţele ; şi se arse în căţui tămîie şi arome. 
Iar cînd isprăviră mîncărurile, robii aduseră oas-
peţilor cupele pline cu îngheţată de şerbet. Şi-a-
tunci, pentru cei vîrstnici veni vremea plăcutelor 
taifasuri, pe cînd cei tineri, de cealaltă parte, se 
apucară între ei de mii de jocuri vesele. 

însă printre oaspeţi se afla şi un negustor, unul 
dintre cei mai de seamă clienţi ai starostelui : şi 
acela era un pătimaş de pomină după băieţi, care 
nu lăsase neispitit de zăticneala lui nici un flăcăian-
dru din mahala. îl chema Mahmud, dar nu era 
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cunoscut decît după porecla de „Beandt»aseîea"i 
Mahmud Deandbaselea, auzind* zarva pe eare-Q, 

făceau copiii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu • zorii mi-
jind !?i curmă povestirea îngăduită de. regele Ş.ahriar, 

Ci într-a două sute cincizeci şi şasea 
noapte 

Ea urmă ! 

'...auzind, zarva pe care-o făceau copiii la masa. 
lor, se simţi înfiorat tot, şi gîndi t „Hotărît că tre-
buie să se afle vreun chilipir prin partea aceea S" 
Şi se folosi de prilejul că nimeni nu lua. seama la 
el, ca să se ridice şi să se prefacă a pleca zorit de 
o nevoie. Se strecură binişor printre pomi şi 
ajunse în mijlocul băieţilor. Şi rămase împietrit 
înaintea lor, adulmecîndu-le chipurile frumoase. 
Şi nu-i trebui multă vreme pînă să bage de seamă 
că, fără putinţă de tăgadă, cel mâi frumos dintre 
cei mai frumoşi era Aluniţă. Şi-ncepu să-şi facă 
mii de socoteli, cum să se-apuce să-i vorbească 
şi să-1 tragă de-o parte, şi gîndi : „Ya Allâh ! 
baremi de s-ar îndepărta oleacă de lingă tovarăşii 
lui !" Or, soarta îl sluji pînă peste nădejdile sale. 

într-adevăr, la un moment dat, Aluniţă, întă-
rîtat de joc şi cu obrajii tare îmbujoraţi de zbeg, 
simţi şi el o mică nevoie. Şi, ca un băiat bine 
crescut ce era, vru să se ferească de ochii celor-
lalţi şi se strecură tiptil mai, încolo, printre tufă-
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fisuri. Deandoaselea îşi zise atunci : „De bună 
seamă, dacă m-aş apropia acuma de el, l-aş speria. 
Trebuie să încerc altfel !" Şi ieşi de după copac şi 
se înfăţişă în mijlocul tinerilor care-1 recunoscusera 
şi-ncepu'ră să-1 hăituiască, alergîndu-i printre 
picioare. Şi el, tare mulţumit, se lăsa în seama lor, 
zîrnbindu-le ; şi pîriă la urmă, le spuse : 

— Ia ascultaţi la mine, copii ! vă făgăduiesc să 
vă dau mîine cîte-o haină nouă la fiecare, şi bani 
cît să vă împliniţi toate voile, dacă izbutiţi să-i 
stîrniţi lui Aluniţă dragostea de a călători şi do-
rinţa de a pleca din Cairo ! 

Şi băieţii îi răspunseră : 
— O, Deandoaselea, asta-i foarte uşor ! 
Atunci el îi părăsi şi se întoarse la masă, lîngă 

vîrstnicii cei bărboşi. 
Cînd Aluniţă se întoarse şi el la locul său, 

tovarăşii lui îşi făcură între ei cu ochiul, iar cel 
mai bun de gură din ceată se adresă lui Aluniţă, 
spunîndu-i : 

— în vreme ce lipseai am vorbit despre farme-
cele călătoriei şi despre ţările îndepărtate, despre 
Damasc, şi despre Alep, şi despre Bagdad ! Tu, 
Aluniţă, care ai un tată aşa de bDgat, de bună 
seamă că trebuie să-1 fi însoţit de multe ori în 
drumurile lui cu caravanele ? Povesteşte-ne, dar, 
şi nouă, cîte ceva, din cele mai minunate lucruri 
cîte-ai văzut î 

Dar Aluniţă răspunse : 
— Eu ? Păi, ce, voi nu ştiţi că eu am fost crescut 

într-o locuinţă de sub pămînt şi că n-am ieşit 
de acolo decît ieri ? Cum vreţi să fi călătorit, 
în asemenea împrejurări ? Şi-acuma-i ceva peste 
măsură că tata mi-a îngăduft să-1 însoţesc de la 
casa noastră pînă Ia prăvălie ! 
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Atunci, acelaşi băiat îi zise : 
— Sărmane Aluniţă, ai fost păgubit de bucuriile 

cele mai plăcute, mai înainte chiar de a fi putut 
să le guşti ! Dacă ai şti, o, prietene, gustul minunat 
al călătoriilor, n-ai mai vrea să stai nici o clipă 
în casa tatălui tău. Toţi poeţii au cîntat pe întrecute 
plăcerea de a hoinări, şi iată de altminteri numai 
vreo cîteva versuri pe care ni le-au lăsat ei des-
pre acest subiect : 

Călătorie, au cine-ar şti spune 
Farmecul tău, minune cu minune ? 
Prieteni dragi, tot ce-i frumos pe lume 
Numai schimbare e, şi numai drum e ! 
Perlele chiar, din vînăta genune 
A mărilor, ies ca să se adune, 
După ce trec întinderi fără nume, 
în diadem, pe regi să-i încunune, 
Sau gîturile de domniţe-anume. 

Auzind această strofă, Aluniţă spuse : 
— Fără-ndoială ! Dar şi tihna de-acasă are far-

mecul ei ! 
Atunci, unul dintre băieţi începu să rîdă şi le 

spuse tovarăşilor săi : 
— Ia luaţi seama la Aluniţă ăsta ! E ca peştii, 

care mor de-ndată ce ies din apă ! 
Iar un altul se repezi şi zise : 
— Ba nu ! pesemne că-i e frică să nu i se ofi-

lească trandafirii din obraji ! 
Şi-un al treilea adăugă : 
— Voi nu-1 vedeţi că e ca muierile, care nu pot 

să facă nici un pas singure, de-ndată ce ies pe 
drum ! 

Şi-un altul, în sfîrşit, strigă : 
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— Ba zău aşa ! Cum de nu ţi-e ruşine, Aluniţă, 
să nu te porţi ca un bărbat ? 
' Auzind toate aceste mustrări, Aluniţă se simţi 

atîta de umilit, încît îşi părăsi numaidecît oaspeţii 
şi, încălecînd pe catîr, luă calea spre oraş şi ajunse, 
cu mînia în inimă şi cu lacrimile în ochi, la 
maică-sa, care se sperie cînd îl văzu în starea 
aceea. Şi Aluniţă îi repetă batjocurile la care 
fusese supus de băieţii de seama lui şi-i mărturisi 
că vrea să plece îndată, fie oriunde-o fi, numai 
să plece ! Şi adăugă : 

— Ia seama la cuţitul ăsta ! Mi-1 înfig în piept, 
dacă nu vrei să mă laşi să călătoresc ! 

Faţă de-o hotărîre atîta de neaşteptată, biata 
mamă n-avu decît să-şi înghită lacrimile şi să-i 
îngăduie să facă aşa cum plănuia. Spuse, dar, lui 
Aluniţă : 

— Fiul meu, îţi făgăduiesc că am să te ajut 
din toate puterile mele ! Dar, cum ştiu bine de 
mai-nainte că taicâ-tău n-are să te lase, m-apuc 
eu însămi să-ţi pregătesc o încărcătură de mărfuri, 
pe cheltuiala mea. 

Şi Aluniţă spuse : 
— Dar atunci, fă toate astea numaidecît, înainte 

de-a sosi tata ! 
îndată soţia lui Şamsedin porunci robilor să 

deschidă una dintre magaziile cu mărfuri şi-i puse 
pe cei ce împachetau să facă atîtea baloturi 
cît să încarce zece cămile. 

Estimp, starostele Şamsedin, odată oaspeţii ple-
caţi, îl căută degeaba pe fiul său prin grădină şi, 
pînă la urmă, află că plecase spre casă. Şi staros-
tele, speriat de gîndul că fiului său i s-ar fi putut 
întîmpla vreo nenorocire de-a lungul drumului, 
dete galop catîrului şi ajunse cu sufletul la gură 
în curte, unde putu, în sfîrşit, să se liniştească, 
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aflînd de la portarul casei că Aluniţă sosise acolo 
fără nici un necaz. Dar care nu-i1 fu mirareay cîsd! 
văzu în curte baloturile gata să fie încărcate şi 
purtînd pe ele etichete, scrise' cu litere marii; Aîep, 
Damasc, Bagdad1 !... 

Oînd povestea ajunse aici, Şefaerezada văzui zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute cincizeci şî şaptea 
noapte 

Ea urmă l 

:..scrise cu litere mari : Alep, Damasc, Bagdadl 
Urcă grăbit la soţia sa, care-i povesti1 atunci tot 

ceea ce se întîmplase; precum* şi jalnicul; necaz 
ce-ar urma de s-ar împotrivi lui Aluniţă; Şi sta-
rostele spuse : 

— Am să-ncerc, totuşi* să-l! fac să' se răzgân-
dească ! 

Şi-1 chemă pe Aluniţă şi-i zise : 
— O, copilul meu, Allah să te lumineze şi să 

te întoarcă de la planul ăsta nefericit! Au tu 
nu ştii ce-a zis Profetul nostim — cu el fie: rugă*-
ciunea şi tihna ! — : „Fericit e omul care se nră-
neşte cu fructele pământului său şi care-şi găseşte 
în ţara lui mulţumirea vieţii !" Iar cei de demult 
ziceau : „Nu porni nieicînd în călătorie, fie ea şi 
numai de-o milă !" Aşa că, o, fiule, îţi cer să-mi 
spui dacă, după asemenea cuvinte, mai stăruieşti 
în hotărîrea ta. 
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Aluniţă răspunse : 
— AJjjjL, o, tată, că nu vreau :-să fiu neascultător,; 

dar, dacă te împotriveşti plecării mele, nedîndu-mi 
cele <de trebuinţă, am să-mi lepăd hainele, am 
să-mbrac haina săracă a dervişilor şi am să plec 
pe jos să străbat ţările şi pămînturile. 

Cînd starostele văzu că fiul său era hotărât 
să plece cu orice preţ, fu silit, de voie de nevoie, 
să nu se mai pună în calea planului acestuia şi-i 
zise : 

— Atunci, iată, o, copilul meu, încă patruzeci 
:de poveri de marfă :.; şi vei avea astfel, dimpreună 
:cu cele zece pe .care ţi le-:a dat mama ta, cincizeci 
de .poveri de cămile. Ai să găseşti în iele mărfuri 
{potrivite pentru nevoile fiecărui oraş în care-ai 
să intri ; căci nu trebuie să încerci să vinzi la 
Alep, de pildă, stofele care le plac locuitorilor 
de la Damasc ; ar fi o proastă afacere. Pleacă, dar, 
îiule,. şi Allahsă te aibă în pază şi să-ţi înlesnească 
drumul ! Şi mai cu seamă să fii cu oehii-n patru 
eînd ai rsă străbaţi, ân Pustia Leului, un loc care 
îse cheamă Fălea Clinilor. Acolo-i bîrlogul unor 
tâlhari de drumul mare, care au de şef pe un 
ibeduin poreclit „lutele", din pricina iuţelii atacuri-
lor şi a prădăciunilor lui. 

Şi Aluniţă răspunse : 
— .întâmplările, fie bune, fie rele, clin mina lui 

Allah ne vin ! Şi, orice-aş face, n-o să am decît 
ceea ce mi-e dat l 

Cum la aceste vorbe nu se mai putea răspunde, 
starostele nu mai zise nimic ; dar soţia sa n-avu 
•tihnă pînă ce nu făcu o mie de rugăciuni şi făgădui 
o sută de oi santonilor * şi-1 puse pe fiul ei sub 

Schimnici arabi care trăiesc în pustietăţi. 
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sfînta pază a lui El-Said Abd El-Kader El-Ghilani, 
ocrotitorul călătorilor. % 

După care starostele, însoţit de fiul său, care 
numai cu mare caznă izbuti să se smulgă clin 
braţele bietei sale mame plîngînd asupra-i toate 
lacrimile inimii ei, se duse la caravana care de mult 
era cu totul gata. 

Şi starostele îl luă de-o parte pe bătrînul mokad-
dem al cămilarilor şi al catîrgiilor, şeicul Kamal, 
şi-i spuse : 

— O, preacinstite mokaddem, îţi încredinţez 
acest copil, lumina ochilor mei, şi-1 pun sub aripa 
lui AUah şi sub paza ta ! Iar tu, fiule, îi spuse lui 
Aluniţă, iată-1 pe cel care-ţi va ţine loc de tată
în lipsa mea. Să-1 asculţi şi să nu faci niciodată 
nimic fără să te sfătuieşti cu el ! 

Dete apoi o mie de dinari de aur lui Aluniţă 
şi, ca ultim sfat, îi spuse : 

— îţi dau mia asta de dinari, fiule, ca să poţi 
să te foloseşti de ei şi să aştepţi cu răbdare vremea 
cea mai prielnică pentru vînzarea mărfurilor tale ; 
căci trebuie să te fereşti să le vinzi atunci cînd 
preţurile sînt în scădere. Trebuie să pîndeşti pri-
lejul cînd stofele şi celelalte mărfuri sînt cît mai 
scumpe, ca să le vinzi în cele mai bune împreju-
rări. 

Apoi îşi luară rămas-bun, caravana porni la 
drum şi în curînd fu dincolo de porţile oraşului 
Cairo. 

Estimp, în ce-1 priveşte pe Mahmud-Deandoa-
selea, iată ! Âflînd de plecarea lui Aluniţă, începu 
şi el numaidecît să-şi facă pregătirile ; şi, în cîteva 
ceasuri, catîrii şi cămilele îi erau încărcate cu 
poveri, şi caii înşăuaţi. Şi, fără să piardă vremea, 
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porni la drum şi-ajunse din urmă caravana, la 
cîteva mile de la Cairo. Şi îşi zicea : „Acum, în 
pustie, o, Mahmud, nimeni n-are să te pîrască 
şi nimeni n-are să te supravegheze. Şi-ai să poţi, 
fără teamă că ai să fii tulburat, să te desfătezi 
cu acest copil." 

Aşa că, de la-ntîiul popas, Deandoaselea îşi aşeză 
corturile lingă corturile lui Aluniţă şi-1 sfătui pe 
bucătarul lui Aluniţă să nu se mai ostenească să 
aprindă focul, întrucît el, Mahmud, îl invitase pe 
Aluniţă să vină să ia masa laolaltă cu el, în 
cortul lui. 

Şi-aşa şi fu. Aluniţă veni în cortul lui Deandoa-
selea, dar însoţit de şeicul Kamal, mokaddemul 
cămilarilor. Şi-n seara aceea, Deandoaselea rămase 
păgubaş. Şi-a doua zi, la al doilea atac, se întîmplă
la fel ; şi-aşa, zi de zi, pînă ce ajunseră la Damasc ; 
căci de fiecare dată Aluniţă primea poftirea lui 
Deandoaselea, dar venea în cortul lui însoţit de 
mokaddemul cămilarilor. 

Dar, cînd ajunseră la Damasc, unde Deandoaselea 
avea, de altminteri, ca şi la Cairo, la Alep şi la 
Bagdad, o casă a lui, ca să-şi primească prietenii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorez'ida, fiica vizirului, 
văzu zorii mijind şi îşi curmă îngăduita povestire. 

Ci într-a două sute cincizeci şi opta 
noapte 

Ea urmă: 

...o casă a lui, ca să-şi primească prietenii, tri-
mise la Aluniţă, care rămăsese sub corturile lui, 
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la intrarea în oraş, un sclav ca să-1 poftească, 
mumai pe el singur, să vină să-1 cinstească cu 
prezenţa lui. Şi Aluniţă răspunse : 

— Aşteaptă să-i cer părerea şeicului Kamal ! 
Dar mokaddemul cămilarilor încruntă din sprîn-

cene cînd auzi de ce e vorba şi răspunse : 
— Nu, fiule, nu trebuie să primeşti ! 
Şi Aluniţă nu primi. 
Şederea la Damasc nu fu lungă , şi porniră de-

grabă la drum spre Alep, unde, cum sosiră, Dean-
doaselea trimise să-1 poftească pe Aluniţă. Dar, ca şi 
la Damasc, şeicul Kamal fu de părere să nu se 
ducă, iar Aluniţă, fără să ştie bine pentru ce era 
mokaddemul aşa de aspru, nu vru să-1 supere. 
Şi, încă şi de .data aceasta, Deandoaselea rămase 
păgubaş, şi pentru drumul şi pentru cheltuielile 
ce le făcuse. 

Dar cînd părăsiră Alepul, Deandoaselea se jură 
amarnic că de data asta lucrurile n-au să se mai 
petreacă tot aşa. Şi, la întîiul popas spre Bagdad, 
puse să se pregătească un ospăţ cum nu s-a mai 
pomenit, şi veni el însuşi să-1 poftească pe Aluniţă 
să-i fie oaspete. Şi de data aceasta Aluniţă fu 
într-adevăr nevoit să primească, nemaiavînd nici 
un motiv temeinic să se împotrivească, şi se în-
toarse mai întîi în cort, ca să se îmbrace în chipul 
cuvenit. 

Atunci şeicul Kamal veni la el şi-i zise : 
— Necugetat mai eşti, o, Aluniţă ! De ce ai 

primit să te duci la Mahmud ? Au tu nu ştii ce 
gînduri are ? Şi n-ai aflat pentru care pricină a 
fost poreclit el Deandoaselea ? Oricum, ar fi trebuit 
să-i ceri sfatul şi unui bătrîn ca mine, despre care 
poeţii au spus : 

34 



%-am întrebat pe-un trist moşneag : 
„Ce umbli veşnic jrînt de şale: ?". 
El mî-a răspuns : „Copile drag; 
Mi-amfost pierdut cîndva pe cale 
M tinereţilor şirag. 
Şi l-am tot căutat aşa, 
încovoiat, fără-ncetare, 
Că sub experienţa grea 
M-am.gîrbovii atît de tare, 
De nu mai pot, oricît aş vrea, 
Să-mi mai îndrept biata spinare." 

Aluniţă însă răspunse : 
— O, preacinstitule mokaddem, ar fi totuşi ne-

cuviincios să nu primesc poftirea prietenului nos-
tru Mahmud, căruia, nu prea ştiu de ce, i se spune 
ESeandoaselea. Şi, de altfel, nu văd deloc ce aş 
avea de pierdut ducîndu-mă la eî. 

Şi mokaddemul răspunse repezit : 
— Pe Allah ! are să te mănînce ! El a mai mîncat 

şi pe mulţi alţii ! 
La aceste cuvinte, Aluniţă pufni în rîs şi se 

grăbi să se ducă la Deandoaselea, care-1 aştepta 
cu nerăbdare. Şi amîndoi intrară în cortul unde 
fusese pregătit ospăţul. 

Or, într-adevăr, Deandoaselea nu precupeţise 
nimic pentru a-1 întîmpina aşa cum trebuie pe 
minunatul flăcăiaş ; şi totul era întocmit ca să 
încînte ochii şi să aţîţe simţurile. Aşa încît masa 
fu veselă şi plină de însufleţire ; şi amîndoi mîn-
cară cu mare poftă şi băură din aceeaşi cupă, pînă 
ce se saturară. Şi cînd vinul începu să li se suie 
la cap, iar robii se retraseră pe nesimţite, Dean-
doaselea, beat de patimă, se aplecă spre Aluniţă 
şi, luîndu-i obrajii în palme, dădu să-1 sărate. 
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Aluniţă însă, foarte tulburat, ridică fără să vrea 
mîna ; iar sărutarea lui Deandoaselea nimeri drept 
în palma băiatului. Atunci Mahmud îi aruncă un 
braţ în jurul gîtului, iar cu celălalt îl cuprinse 
pe după mijloc şi, cum Aluniţă îl întreba : „Dar 
ce vrei, oare, să faci ?" el îi spuse : 

— încerc numai să explic aceste versuri ale 
poetului : 

O, tu, lumină a ochilor mei, 
Ia tot ceea ce poţi să iei, 
O palmă, două palme, trei, 
Cit îţi face plăcere, şi cit vrei, 
Să-ţi fie drag, să fim noi singurei!..'. 

Şi Mahmud Deandoaselea se pregătea să-i lămu-
rească băiatului asemenea versuri. Aluniţă, însă, 
fără să-şi dea seama prea bine ce vroia Mahmud, 
se simţi tare stînjenit de aerele, de gesturile şi 
de mişcările acestuia, şi vru să plece. Dar Dean-
doaselea îl opri şi sfîrşi prin a-1 face să înţeleagă 
pînă la urmă despre ce era vorba. 

După ce Aluniţă pricepu bine gîndurile lui Dean-
doaselea şi după ce cîntări bine cererea lui... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute cincizeci şi noua 
noapte 

Ea u r mă : 

...după ce cîntări bine cererea lui, se ridică 
numaidecît şi-i zise : 
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— Nu, pe Allah ! eu marfă de aceasta nu vind ! 
Oricum, trebuie să-ţi spun că, de-aş vinde-o altora 
pe aur, ţie ţi-aş dărui-o pe degeaba ! 

Şi, cu toate rugăminţile lui Deandoaselea, Alu-
niţă nu vru să mai rămînă nici o clipă în cort. 
Ieşi zorit şi ajunse îndată la tabăra unde mokad-
demul, foarte îngrijorat, îl aştepta să se întoarcă. 

Aşa încît atunci cînd mokaddemul Kamal îl văzu 
pe Aluniţă intrînd cu acea înfăţişare ciudată, îî 
întrebă : 

— Pe Allah ! Ce s-a întîmplat oare ? 
El răspunse : 
— Nimic, nimic ! Numai că trebuie să ridicăm 

numaidecît tabăra şi să ne îndreptăm spre Bagdad 
fără zăbavă ; căci nu mai vreau să călătoresc 
împreună cu Deandoaselea. Are nişte gusturi tare 
stînjenitoare. 

Şeicul cămilarilor zise : 
— Nu ţi-am spus eu, fiule ? Ci slăvit fie Allah 

că n-ai păţit nimic ! Numai că trebuie să-ţi atrag 
luarea-aminte că va fi foarte primejdios să călă-
torim astfel singuri. Mai bine-i să rămînem aşa 
cum sîntem, într-o singură caravană, ca să putem 
înfrunta atacurile tîlharilor beduini de care sânt 
bîntuite locurile de pe-aici. 

Aluniţă însă nu vroi să asculte nimic şi dădu 
poruncă de plecare. 

Mărunta caravană plecă, aşadar, la drum singură 
şi nu- conteni de mers astfel, pînă ce într-o zi, 
pe la asfinţit de soare, nu mai fu decît la cîteva 
mile pînă la porţile Bagdadului. 

Mokaddemul cămilarilor veni atunci la Aluniţă 
şi-i spuse : 

— Mai bine-i, fiule, să îndemnăm pînă la Bag-
dad chiar în noaptea asta, fără a ne opri aici 
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pentru conac. Căci locul acesta în care ne aflăm 
este cel mai primejdios din toată călătoria : aici 
este Valea Clinilor. Ne-ar paşte prea mare năpastă 
să fim atacaţi, de ne-am petrece noaptea aici. 
Să ne grăbim, aşadar, s-ajungem la Bagdad înainte 
de închiderea porţilor. Căci, fiule, trebuie să ştii 
că marele calif pune în fiecare seară să se închidă 
straşnic porţile oraşului, spre-a împiedica hoardele 
de eretici fanatici să intre pe furiş în cetate şi 
să pună mîna pe cărţile de ştiinţă şi pe scrierile 
literare, închise în sălile şcolilor', şi să le arunce 
în Tigru. 

Aluniţă, căruia asemenea hotărîre nu-i era pe 
plac, răspunse : 

— Nu, pe Allah, nu vreau să intru noaptea în 
oraş, căci vreau să mă bucur de priveliştea Bag-
dadului în răsăritul soarelui. Să ne petrecem, aşa-
dar, noaptea aici, căci, la urma urmei, nu am nici 
uft zor şi nu călătoresc pentru afaceri, ci numai 
pentru desfătarea mea şi pentru a vedea ceea ce 
nu cunosc. 

Şi bătrînul mokaddem nu mai avu altceva de 
făcut decît să se încline, plîngînd în sineşi pri-
mejdioasa încăpăţînate a fiului lui Şamsedin. 

Estimp, Aluniţă mîncă ce mîncă, după care robii 
plecară să se culce, iar el ieşi din cort şi se duse 
ceva mai încolo, pe vale, unde se aşeză sub un 
copac luminat de lună. Şi, inspirat de acel loc 
prielnic visărilor, începu un cîntec al poetului : 

Regină a Irakului, o, dulce 
Cetate-a desfătărilor depline, 
Bagdadule, cetate de califi 
Şi de poeţi, cit te-am visat, in mine, 
O, tu, a păcii... 
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Deodată, însă, mai înainte ca "el să isprăvească 
prima strofă, auzi din stînga lui o larmă înfri-
coşătoare şi un galop de cai, şi nişte răcnete scoase 
de o sută de guri dintr-o dată. Şi se întoarse şi 
văzu tabăra năpădită de o ceată mare de beduini 
răsărind din toate părţile, de parcă ieşeau din 
pămînt. 

Această privelişte, pentru el nouă, îl ţintui locu-
lui, şi putu astfel să vadă de departe măcelărirea 
caravanei, care vrusese să se apere, şi jefuirea 
întregii tabere. Şi cînd beduinii văzură că nu 
mai rămăsese în picioare nimeni, luară cămilele 
şi catîrii şi pieriră într-o clipită pe unde veni-
seră. 

După ce uluiala în care se afla i se risipi oleacă, 
Aluniţă se întoarse la locul unde-i fusese tabăra 
şi putu să-i vadă pe toţi oamenii lui sugrumaţi. 
Şi însuşi şeicul Kamal, mokaddemuî cămilarilor, 
cu toată vîrsta lui preacinstită, nu fusese cruţat 
mai mult decît ceilalţi, şi zăcea mort, cu pieptul 
străpuns de numeroase lovituri de lance. Iar Alu-
niţă, nemaiputînd sa îndure vederea unei privelişti 
atît de înspăimîntătoare, o luă la fugă fără a 
îndrăzni să se uite în urmă-i. 

Şi aşa fugi toată noaptea şi, ca să nu stîrnească 
lăcomia vreunui alt tîlhar, se despuie cu totul 
de bogatele lui haine, pe care le aruncă departe, 
şi nu păstră pe el decît cămaşa. Şi aşa, pe jumă-
tate gol, îşi făcu intrarea în Bagdad, în zorii ziîei. 

Atunci, sleit de oboseală şi nemaiputînd să se 
ţină pe picioare, se opri dinaintea celei dintîi 
fîntîni publice care-i ieşi în cale, la intrarea în 
oraş. îşi spălă mîinile, faţa şi picioarele, şi se 
sui pe acoperişul de deasupra fîntînii, unde se 
întinse cît era de lung şi adormi fără multă 
zăbavă. 
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Estimp, Mahmud-Deandoaselea pornise şi el la 
drum, dar luase o cale mai scurtă, prin altă parte, 
şi astfel scăpase de întîlnirea cu tîlharii. Şi-aşa 
că sosise la porţile Bagdadului chiar în clipa cînd 
Aluniţă intrase în cetate şi adormise deasupra 
fîntînii. 

Cum trecea pe lîngă această fîntînă, Deandoase-
lea se apropie de jgheabul de piatră prin care 
curgea apa pentru vite şi vru să-şi dea la adăp 
calul însetat. Animalul văzu însă umbra alungită 
a băiatului adormit şi se dădu înapoi sforăind. 
Atunci Deandoaselea ridică ochii spre acoperiş şi 
era mai-mai să cadă de pe cal, recunoscîndu-1 pe 
Aluniţă în flăcăiaşul pe jumătate gol care dormea 
pe piatră... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind fji, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute şaizecea noapte 

Ea urmă I 

"...flăcăiaşul pe jumătate gol care dormea pe 
piatră. Sări îndată jos de pe calul său, se caţără 
pe acoperiş şi rămase ţintuit de admiraţie dinain-
tea lui Aluniţă culcat, cu capul sprijinit pe un 
braţ, în toropeala somnului. Şi, pentru întâia oară, 
putu, în sfîrşit, să privească în voie desăvîrşirile 
acelui trup tânăr, cu negrele-i aluniţe strălucind 
pe pielea albă. Şi nu pricepea nicicum datorită 
cărei întîmplări regăsea astfel în calea sa, dormind 
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deasupra acelei fîntîni, acel înger de dragul căruia 
făcuse el toată acea călătorie. Şi nu izbutea deloc 
să-şi desprindă privirea de pe gingaşa aluniţă, 
rotundă ca un bob de mosc, ce-i împodobea picio-
rul sting rămas dezvelit în acea clipă. Şi îşi spu-
nea, neştiind întocmai la ce anume să se hotă-
rască : ,,Ce-ar fi mai bine să fac ? Să-1 trezesc ? 
Să-1 iau, aşa cum se află, pe calul meu şi să fug 
cu el în pustie ? Să aştept să se deştepte, să-i vor-
besc, să-1 înduioşez şi să-1 hotărăsc să vină cu 
mine la casa mea din Bagdad ?" 

Pînă la urmă, se opri la gîndul acesta şi, aşe-
zîndu-se pe acoperiş, la picioarele flăcăiandrului, 
aşteptă să se trezească, scăldîndu-şi ochii în toată 
limpezimea pe care soarele o revărsa pe trupu-i 
de copilandru. 

Aluniţă, odată sătul de somn, întinse picioarele 
şi întredeschise ochii ; şi în aceeaşi clipă Mahmud 
îl lua de mînă şi, cu un glas tare dulce, îi spuse : 

— Nu-ţi fie teamă, copilul meu, te afli sub ocro-
tirea mea. Ci lămureşte, rogu-te, degrabă, care-i 
pricina de te aflu aşa ? 

Atunci Aluniţă se ridică în capul oaselor şi, mă-
car că se simţea stînjenit de privirea îndrăgostitu-
lui său, îi povesti totul de-a fir-a-păr. Şi Mahmud 
îi spuse : ' . 

— Slavă lui Allah, o, tinere prieten al meu, 
că ţi-a spulberat avutul) dar ţi-a lăsat via ţa: 
căci, precum a spus poetul : 

Cînd scapi cu viaţă din viitoare, 
Chiar şi de pierzi averea toată, 
întreg prăpădul nu te doare 
Mai mult ca unghia tăiată. 

Şi, de altminteri, nici avutul tău nu-i deloc pier-
dut, devreme ce tot ceea ce am eu este şi al tău-
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Hai, aşadar, la mine acasă, să te scalzi şi să te 
îmbraci ; şi din clipa aceasta, poţi să socoti toate 
bunurile lui Mahmud ca pe ale tale, şi viaţa lui 
Mahmud este închinată ţie. 

Şi tot aşa de părinteşte-i vorbi mai departe lui 
Aluniţă, pînă ce-1 hotărî să meargă cu el. 

Coborî, aşadar, mai întîi el şi-1 ajută apoi să 
încalece pe cal la spate, după care porni la drum 
spre casă, înfiorîndu-se de bucurie. 

Cea dintîi grijă-i fu să-1 ducă pe Aluniţă la 
hamam şi să-1 scalde el însuşi, fără ajutorul nici 
unui masagiu sau al vreunui alt slujitor ; şi, după 
ce îl înveşmîntă într-o rantie de mare preţ, 
îl pofti să intre în sala în care îşi primea de obi-
cei prietenii. 

Era o sală plină de o minunată răcoare şi de 
umbră, luminată numai de sclipirile smalţurilor şi. 
ale faianţelor. O mireasmă de tămîie te îmbăta, 
purtînd sufletul către grădinile de camfori şi de 
cinamome. La mijloc, susura o fîntînă ţîşnitoare. 
Era o tihnă desăvîrşită, şi desfătarea acolo se putea 
•trăi în deplină netulburare. 

Se aşezară amîndoi pe covoare, iar Mahmud 
împinse spre Aluniţă o pernă, ca să-şi rezeme 
braţul de ea. Bucatele erau aduse pe tăvi şi ei 
mîncară din ele ; şi pe urmă băură vinuri de soi, 
aduse în oluri mari. Atunci, Deandoaselea, care 
pînă aci nu se arătase prea zorit, nu se mai putu 
stăpîni şi izbucni, recitind această strofă a poetu-
lui : 

O, dor călău ! nici dulcele alint 
Al ochilor, nici calda sărutare 
A buzelor nu sting aprinsu-ţi jind 
Şi nu-ţi pot da vreodată alinare 
O, dor al meu ! asupră-ţi simţi mereu 
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Povara grea de patimă amară, 
Şi n-ai să scapi de-amarnicul ei greu. 
De n-ai să guşti beţia ei cea rară. 

Ci Aluniţă, dedat acum cu versurile lui Dean-
doaselea, pătrunzîndu-le lesne înţelesul adesea tul-
bure, se ridică numaidecît şi-i spuse gazdei sale : 

— Chiar că nu pricep deloc stăruinţa ta în 
această privinţă. Nu pot decît să-ţi spun încă o dată 
ceea ce ţi-am mai spus : în ziua în care aş vinde 
altora pe aur marfa aceasta, ţie ţi-aş da-o pe 
degeaba. 

Şi, fără a vroi să mai asculte trăncănelile lui 
Deandoaselea, îl părăsi pe dată şi se duse. 

Cînd se văzu afară, începu să cutreiere oraşul. 
Dar se şi făcu noapte ; şi, neştiind încotro, să se 
îndrepte, străin cum era în Bagdad, hotărî să-şi 
petreacă noaptea într-o moscheie ce i se ivi în 
cale. Intră, aşadar, în curte şi, pe cînd îşi scotea 
sandalele ca să treacă pragul în moscheie, văzu 
venind spre el doi oameni, înaintea cărora mer-
geau robii lor, ce le luminau drumul cu două fa-
nare aprinse. Se dete la o parte, ca să le facă loc ; 
dar cel mai bătrîn dintre ei se opri dinaintea lui 
şi, după ce îl măsură cu multă luare-aminte, îî 
zise : 

— Pacea fie cu tine ! 
Iar Aluniţă îi răspunse la salamalek. Celălalt 

zise iar : 
— Eşti străin, copile ? 
El răspunse : 
— Sînt din Cairo. Tată-meu este Şamsedin, sta-

rostele neguţătorilor din cetate. 
La cuvintele acestea, bătrînul se înturnă spre 

tovarăşul său şi-i spuse : 
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•— Allah ne stă în ajutor mai peste dorinţele 
noastre ! Nu nădăjduiam să dăm aşa de repede de 
străinul pe care-1 căutam şi care are să ne scoată 
de la necaz. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute şaizeci şi una noapte 

Ea urmă : 

:..care are să ne scoată de la necaz. 
Pe urmă îl luă pe Aluniţă de-o parte şi-i spuse : 
— Binecuvîntat fie Allah care ni te-a scos în 

cale ! Avem să-ţi cerem să ne faci un bine, pentru 
care te-am răsplăti din plin,, dîndu-ţi cinci mii 
de dinari, straie de o mie de dinari, şi un cal de 
o mie de dinari. Iată ! Tu ştii, fiule, că, după le-
gea noastră, cînd un musulman îşi lasă întîia oară 
soţia, poate s-o ia îndărăt, fără de nici o angara, 
după trei luni şi zece zile ; şi dacă o lasă şi a doua-
oară, el poate tot aşa s-o ia îndărăt, tot după ee a 
trecut legiuitul răstimp ; ci dacă se leapădă de 
ea şi a treia oară, ori dacă, fără s-o fi alungat vreo-
dată, îi spune numai : „Mă lepăd de tine de trei 
ori", sau doar : „Nu-mi mai eşti nimic, jur pe cea 
de-a treia despărţanie !" în asemenea împrejurare, 
dacă soţul mai' doreşte s-o ia îndărăt pe femeie, 
legea cere ca mai întîi un alt bărbat să se însoare 
legiuit cu femeia lăsată, şi acela s-o alunge la rîn-
du-i, după ce s-a culcat, fie şi o singură noapte, 

44 



cu ea. Şi numai atunci întîiul soţ poate s-o.ia în-
dărăt, ca soţie legiuită. Legea aceasta este de cea 
mai înaltă înţelepciune, întrucît ea-i cea mai bună 
ocrotire a soţilor şi-i cea mai temeinică chezăşie 
a credincioşiei lor unul faţă de altul şi a'desăvâr-
şitei lor legături. Şi tocmai ăsta-i necazul tână-
rului acestuia care este cu mine. S-a lăsat mai 
alaltăieri dus de o păcătoasă pornire şi-a ţipat la 
nevastă-sa, care-i fiică-mea : „Ieşi din casa mea ! 
Nu -vreau să te mai ştiu ! Mă lepăd de tine prin 
Cele-Trei !" Şi îndată fiică-mea, care-i nevasta 
lui, şi-a tras vălul peste obraz în faţa soţului ei, 
care pentru ea din acea clipă era ca şi un străin, 
şi-a luat zestrea şi s-a întors chiar din acea zi în 
casa mea. Ci acuma soţul ei, pe care-1 vezi aci, 
doreşte fierbinte s-o ia îndărăt. A venit la mine 
să-mi sărute mîinile şi să mă roage să-1 împac'cu 
nevastă-sa. Şi eu am primit să fac lucrul acesta. 
Şi-am ieşit numaidecît să-1 căutăm pe bărbatul 
care să slujească de înlocuitor timp de-o noapte. 
Şi-aşa, fiule, am dat de tine. Cum tu eşti străin 
de oraşul nostru, lucrurile s-ar petrece tainic, 
numai cu cadiul de faţă, şi nu s-ar afla nimic în 
afară ! Şi aşa, tu ai fi dezlegătorul. 

Starea de sărăcie în care se afla Aluniţă îl făcu 
să primească totul cu dragă inimă şi îşi zise : 
„Pun mîna pe cinci mii de dinari, capăt straie 
de o mie de dinari, şi un cal tot de o mie de di-
nari, şi, pe deasupra, am să şi petrec straşnic toată 
noaptea. Pe Allah ! primesc !" Şi le spuse celor doi 
.oameni care aşteptau cu înfrigurare răspunsul : 

—• Pe Allah ! primesc să fiu dezlegătorul ! 
Atunci soţul femeii, care nu rostise încă nici 

un cuvînt, se înturnă către Aluniţă şi-i spuse : 
— Ne scoţi, într-adevăr, dintr-o mare încurcă-

tură, căci trebuie să-ţi spun că soţia mi-i nespus 

45 



de dragă. Numai că tare mă tem că mîine dimi-
neaţă, de-o să-ţi fie soţia mea pe plac, n-ai să mai 
vrei s-o laşi şi n-ai să mi-o mai dai îndărăt. Legea, 
într-o împrejurare ca aceasta, îţi: dă dreptate. 
Drept aceea, numaidecît, în faţa cadiului, tu tre-
buie să te legi că ai să-mi plăteşti în schimb, ca 
daune, zece mii de dinari, dacă, din nenorocire, 
n-ai mai vrea să te desparţi de ea mîine. 

Şi Aluniţă primi, fiind cu totul hotărît să nu 
stea decît o noapte lîngă femeia cu pricina. 

Se duseră, aşadar, tustrei la cadiu şi, în faţa 
lui, întocmiră senetul de însurătoare, după cerin-
ţele legii. Iar cadiul,, cînd îl văzu pe Aluniţă, se 
simţi tare tulburat în sine şi-1 îndrăgi pe dată. 
Aşa că avem să mai auzim de el- de-a lungul aces-
tei povestiri. 

Pe urmă, după ce senetul fu întocmit, plecară 
de la cadiu, iar tatăl femeii îl luă pe Aluniţă şi-1 
pofti să intre în casa lui. îl rugă să aştepte în odaia 
de la intrare şi se duse repede s-o vestească pe 
fiică-sa, spunîndu-i : 

— Scumpa mea copilă, ţi-am găsit un băiat tare 
bine făcut, care nădăjduiesc că o să-ţi placă. Ţi-I 
laud în totului-tot. Petrece cu el o noapte desfă-
tătoare şi bucură-te după cum ţi-i voia. Nu-n toate 
nopţile ai în braţe un băiat atîta de minunat. 

Şi, după ce o dăscăli astfel pe fiică-sa, bunul 
părinte se duse foarte mulţumit la Aluniţă să-i 
spună acelaşi lucru. Şi-1 rugă să mai aştepte oleacă, 
pînă ce noua lui soţie se va pregăti întru totul 
să-1 primească. 

Estimp, soţul dintîi se duse numaidecît la o bă-
trînă tare vicleană, care-1 crescuse, şi-i zise : 

— Mă rog ţie, maica mea bună, închipuie nu-
maidecît vreun şiretlic care să-I împiedice pe dez-
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legătorul pe care l-am găsit să se apropie în noap-
tea asta de nevasta mea divorţată ! 

Şi baba răspunse : 
— Pe viaţa ta ! nimica nu mi-e mai uşor ! 
Şi se-nvălui în vălul ei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute şaizeci şi doua noapte 

Ea urmă ! 

...Şi se-nvălui în vălul ei şi plecă la casa divor-
ţatei, unde mai întîi îl văzu pe Aluniţă în odaia 
de intrare. îl salută şM zise : 

— Am venit la tînăra divorţată să-i ung trupul 
cu alifii, aşa cum fac în fiece zi, ca s-o vindec de 
lepra de care-i bolnavă, biata de ea ! 

Şi Aluniţă strigă : 
— Ferească-mă Allah ! Cum, bună maică ? Fe-

meia aceasta-i bolnavă de lepră ? Şi eu trebuia 
să dorm toată noaptea cu ea 1 Căci sînt dezlegă-
torul ales de soţul ei cel de dinainte. 

Şi baba răspunse : 
— O, fiule, Allah ocrotească-ţi frumoasa tine-

reţe ! Da, negreşit, ai face bine să nu dormi cu ea ! 
Şi-1 lăsă năuc şi intră la divorţată, pe care o 

încredinţa de acelaşi lucru, despre tînărul ce urma 
să slujească de dezlegător. Şi-o sfătui să se fe-
rească de el, ca să nu se molipsească. După care 
plecă. 
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Iar Aluniţă sta • şi aştepta un semn de la tînără, 
înainte de a intra la ea. Dar aşteptă el mult şi 
bine, fără să vadă pe nimenea venind, afară de-o 
roabă care-i aduse o tavă cu mîncare. Mîncă şi 
bău, apoi, ca să-şi treacă vremea, rosti o surată 
din Coran şi pe urmă începu să îngîne nişte strofe, 
cu un glas mai dulce dec'ît cel al tînărului David 
dinaintea lui Saul. 

Cînd tînăra femeie auzi din odaia ei acest glas, 
îşi zise : „Ce-mi tot trăncănea cobea aia bătrînă ? 
Poate un om bolnav de lepră să fie dăruit cu un 
glas atît de frumos ? Pe Allah ! mă duc să-1 chem 
şi să văd cu ochii mei dacă nu cumva baba m-a 
minţit. Mai întîi, însă, ia să-i răspund !" Şi luă o 
lăută indienească pe care-o acordă cu meşteşug 
şi, cu un glas ce ar fi făcut să se oprească în slava 
cerului păsările din zborul lor, cîntă : 

Mi-i drag un tînăr căprior, 
Cu ochii galeşi, visători, 
Cu mijloc zvelt şi pas uşor, 
Că însuşi ramul foşnitor 
învaţă-al vînturilor zbor 
Văzîndu-i mersul plutitor. 

Cînd Aluniţă auzi cele dintîi note ale acestui 
cîntec, se opri şi ascultă cu o luare-aminte fer-
mecată. Şi gîndi : „Ce-mi tot spunea bătrîna aia 
vînzătoare de alifii ? O leproasă n-ar putea să aibă 
un glas atît de frumos !" Şi numaidecît, luînd tonul 
după cele din urmă note pe care le auzise, cîntă
cu un glas ce-ar fi făcut să horească şi stîncile : 

Mă-nchin gazelei zvelte care, 
Temîndu-se de vînător, 
Ascunde-mbujorata floare 
De pe obrazu-i vrăjitor. 
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Rostise versurile cu atîta căldură, încît tînăra 
femeie, zguduită ca de un fior, se repezi să dea 
la o parte perdelele ce-o despărţeau de tînărul 
bărbat şi se înfăţişă vederii lui, ca luna ieşind deo-
dată dintre nori. Şi-i făcu semn să intre repede, 
şi-o luă înaintea lui legănîndu-şi şoldurile. Şi 
Aluniţă se simţi uluit de frumuseţea, de prospe-
ţimea şi de tinereţea ei. Dar nu cuteză s-o atingă, 
de teamă să nu se molipsească. 

Deodată însă tînăra, fără a rosti vreo vorbă, 
într-o clipită se dezbrăcă de cămaşă şi de panta-
lonaşi, zvîrlind totul cît colo, şi rămase goală-go-
luţă, curată ca argintul străcurat, dreaptă şi suavă 
ca un trunchi de palmier tînăr. 

Văzînd-o aşa, Aluniţă simţi tresărind moşteni-
rea ce-o avea de la preacinstitul tătîne-său. Şi, 
pricepînd de ce-i vorba, vru s-o îmbie pe tînăra 
femeie. Ci ea îi zise : 

— Să nu te-atingi de mine ! Mi-e frică să nu 
iau lepra de pe trupul tău ! 

La cuvintele acestea, Aluniţă, fără a rosti o vorbă 
se dezbrăcă de toate hainele de pe el, apoi şi de 
cămaşă şi de pantaloni, zvîrlind totul cît colo, şi 
se arătă în desăvîrşita-i goliciune, limpede ca apa 
de izvor şi neprihănit ca ochii de copil. 

Atunci muieruşca, nemaiîndoindu-se că la mijloc 
fusese şiretlicul bătrînei codoaşe, pusă la cale de 
soţul ei dintîi, şi vrăjită de farmecele tînărului, 
se repezi la el, îl cuprinse în braţe şi—1 împinse 
spre pat, unde se prăbuşiră, şi-i spuse : 

— Fă cele ce se cuvin, o, şeicule Zaharia, o, tată 
al atotputinţelor ! 

La chemarea aceea limpede, Aluniţă o îmbră-
ţişa şi el pe tînăra, şi-astfel petrecură laolaltă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehei-ezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute şaizeci şi treia noapte 

Eu urmă s 

...petrecură laolaltă în grădinile tinereţii. 
După care, trudiţi, dormiră amîndoi pînă dimi-

neaţa. Cînd se trezi, Aluniţă o întrebă pe soţia lui 
trecătoare : 

— Cum te cheamă, inima mea ? 
Ea răspunse : 
— Zobeida. 
El îi zise : 
— Ei bine, Zobeida, tare-mi. pare rău că sînt 

nevoit să te părăsesc ! 
Ea întrebă tulburată .* 
— Şi de ce ;să mă părăseşti ? 
El zise : 
— Păi ştii bine că eu nu sînt decît dezlegăto-

rul î 
Ea strigă : 
— .Nu, pe Allah ! îmi închipuiam, în fericirea 

mea, că eşti un dar minunat pe care mi-1 făcea 
bietul tata, ca să-1 înlocuieşti pe celălalt. 

El spuse : 
— O, fermecătoare Zobeida, eu sînt un dezle-

gător adus de tatăl tău şi de soţul tău dintîi. Şi, 
socotind că ar fi cu putinţă vreo reavoinţă din 
parte-mi, odată ce-aş fi gustat din farmecele tale, 
amîndoi au avut grijă să mă pună să iscălesc în 
faţa cadiului o învoială ce mă sileşte să le plătesc 
zece mii de dinari, dacă în dimineaţa aceasta nu 
mă despărţesc de tine. Şi, ce-i drept, nu văd cum 
aş putea să le plătesc o sumă atît de mare, eu, 
care nu am în buzunar nici măcar o drahmă. Aşa 

50 



că-i mai bine să plec, altmintrelea mă paşte tem-
niţa, devreme ce nu-s în. stare să plătesc, nimie. 

La aceste cuvinte, tînăra Zobeida rămase o clipă 
pe gînduri ; apoi, sărutînd ochii flăcăului,- îl în-
trebă : 

— Cum te cheamă, lumina mea ? 
El spuse: 
— Aluniţă. 
Ea se minună. 
•— Pe Allah, nicieînd nu s-a potrivit mai bine 

un nume cu acela ce-1 poartă ! Ei bine, iubitule, 
o, Aluniţă, devreme ee-aş da tot zahărul eandî 
de pe lume pentru dulceaţa ta, îţi jur că avem să 
găsim noi un vicleşug ca să nu ne mai despărţim 
niciodată ; căci mai degrabă mor, decît să mai fiu 
a altuia, după ce te-am cunoscut I 

El întrebă : 
— Şi cum o să facem ? 
Ea spuse : 
— Lucru-i tare simplu. Uite ! Taică-meu are 

să vină îndată să te ia şi să te ducă la cadiu,, ea 
să împliniţi cele ce v-aţi învoit. Tu, atunci, să te 
apropii galeş de cadiu şi să-i spui : „Nu mai vreau 
să divorţez !" El are să te întrebe : „Cum. ? nu vrei 
să capeţi cele cinci mii de dinari, ce trebuie să. ţi 
se dea, şi hainele de o mie de dinari, şi calul tot 
de o mie de dinari, ca să rămîi cu o femeie?" Tu 
să răspunzi : „Eu socot cjj fiecare fir de păr aî fe-
meii aceleia preţuieşte zece mii de dinaii ! Aşa 
că vreau să rămîn stăpînul unui păr atît de scump." 
Atunci cadiul o să spună : „E dreptul tău ! însă ai 
să-i plăteşti, în schimb, soţului dintîi suma de zece 
mii de dinari". Şi-atunci, dragule, ascultă bine ce-ţi 
spun acuma ! Bătrînului cadiu, om altminteri mi-
nunat, i-s dragi la nebunie băi etan drii. Iar tu, de 



bună seamă, că ai şi stîrnit în sine-i o adîncă tul-
burare, nici nu mă îndoiesc. 

Aluniţă strigă : 
— Păi tu, aşadar, crezi că şi cadiul e deadoa-

selea ? 
Zobeida pufni în rîs şi spuse : 
— De bună seamă ! Dar ce te-o fi minunînd 

atîta una ca asta ? • 
El spuse : 
— Hotărît că-i scris ca, toată viaţa lui, Aluniţă 

să nimerească de la un deandoaselea la alt dean-
doaselea. Ci, o, isteaţă Zobeida, spune, rogu-te, 
mai departe, cele ce spuneai. Ziceai, dar : ,,Bă-
trînului cadiu, om altmintrelea minunat, îi-plac 
la nebunie băieţandrii". Nu cumva să mă sfătu-
ieşti acuma să-i vînd lui mărfurile mele ! 

Ea zise : 
— Nu ! Ai să vezi ! Şi adăugă : După ce cadiul 

îţi va spune : „Trebuie să plăteşti cele zece mii 
de dinari !" tu să-1 priveşti cam aşa, într-un anume 
fel, nu prea mult, dar oricum într-un chip care 
să-1 topească de tulburare, acolo, pe covor. Şi-a-
tunci el, negreşit, are să-ţi dea o păsuire, ca să-ţi 
plăteşti datoria. Şi de-aci-ncolo, voia-i la Allah ! 

La aceste cuvinte, Aluniţă cugetă un răstimp 
şi spuse : 

— N-am nimic împotrivă. 
Şi-n acea clipă, o sclavă de dincolo de perdea 

dădu glas şi spuse : 
— Stăpînă Zobeida, tatăl tău e aici şi-1 aşteaptă 

pe stăpînul meu ! 
Atunci Aluniţă se ridică, se îmbrăcă degrabă 

şi se duse la tatăl frumoasei Zobeida. Şi amîndoi 
se întâlniră în uliţă cu soţul dinţii şi plecară la 
cadiu. 
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Iar cele spuse de Zobeida se împliniră vorbă 
cu vorbă. Ci trebuie să spun şi că Aluniţă avu grijă 
să urmeze întocmai îndrumările de preţ pe care 
i le dăduse ea. 

Aşa încît cadiul, topit cu totul de frumuseţea 
lui Aluniţă, îi dădu, nu o păsuire de numai trei 
zile, cît ceruse sfios tînărul, ci îşi încheie judecata 
în termenii aceştia : „Legile religiei noastre şi ale 
şariatului nu pot să silească pe cineva să se des-
partă de soţia lui ! Iar cele patru rituri ale dreptei 
credinţe ne învaţă întru totul la fel, în această 
privinţă. Pe de altă parte, dezlegătorul, devenit 
acum soţ după lege, se bucură de păsuire, dat fiind 
că este străin. îi dăm, aşadar, zece zile, ca să-şi 
plătească datoria." 

Atunci Aluniţă sărută cuviincios mîna cadiului, 
care gîndea în sineşi : „Pe Allah ! flăcăul ăsta 
frumos preţuieşte mai bine de zece mii de dinari. 
Şi i le-aş dărui bucuros chiar eu !" 

Pe urmă, Aluniţă îşi luă cu multă gingăşie ră-
mas-bun şi alergă la soţia sa... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, lăcu. 

Ci într-a două sute şaizeci şi patra noapte 

Ea urmă I 

7.: Aluniţă îşi luă cu multă gingăşie rămas-bun 
şi alergă Ia soţia sa, iscusita Zobeida. 

Şi Zobeida, cu chipul luminat de bucurie, îl primi 
pe Aluniţă, firitisindu-1 pentru rezultatul dobîn-
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dit, şi-i dădu o sută de dinari, anume ca să pună 
să se pregătească pentru ei amîndoi o masă bo-
gată, care să ţină toată noaptea. Şi Aluniţă, cu 
banii soţiei sale, puse pe dată să se aranjeze zia-
fetul acela. Şi amîndoi se aşezară să mănînce şi 
să bea, pînă ce se saturară. Atunci, bucuroşi cum 
nu se mai poate, se desfătară în voie. După care, 
ca să-şi facă iar poftă, coborîră în sala de primire, 
aprinseră făcliile şi întocmiră numai ei doi un con-
cert în stare să facă să horească stîncile, iar păsă-
rile să-şi oprească zborul în slăvile cerului. 

Aşa încît nu-i deloc de mirare că deodată se 
auziră nişte bătăi la poarta dinspre drum a casei. 
Şi Zobeida, care le auzi întîi, spuse lui Aluniţă : 

— Du-te şi vezi cine bate la poartă. 
Şi Aluniţă coborî îndată să deschidă. 
Or, în noaptea aceea, califul Harun Al-Raşid, 

sîmţindu-şi inima grea, spusese vizirului său Gia-
far, spătarului Massrur şi poetului său favorit, 
dulcele Abu-Nuwas : 

•— Mi-e inima cam grea. Haideţi să ne plimbăm 
pe uliţele Bagdadului, ca să căutăm cu ce să ne 
veselim sufletele ! 

Şi se îmbrăcaseră tuspatru în haine de dervişi 
persani, şi porniseră să bată uliţele Bagdadului, 
nădăjduind vreo întîmplare înveselitoare. Şi aşa 
ajunseră în faţa casei tinerei Zpbeida şi, auzind 
cîntările şi zvoana lăutelor, bătuseră la poartă, 
după năravul dervişilor, fără să se sinchisească 
de nimic. 

Cînd Aluniţă îi văzu pe dervişi, cum nu era neş-
tiutor al îndatoririlor de ospitalitate şi cum pe 
deasupra mai era şi plin de o dulce voioşie, îi primi 
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cu dragă inimă, îi pofti în odaia de intrare şi le 
aduse de mîncare. Ei însă nu primiră să Hîănîneej 
zicînd : 

— Pe Allah ! sufletele duioase n-au deloc tre-
buinţă de hrană spre a-şi desfăta simţirea, ci 
numai de armonie ! Şi băgăm de seamă că tocmai 
cîntecele pe care le-am auzit din drum au încetat 
la sosirea noastră. Au nu-i o cântăreaţă de mese-
rie cea care cînta aşa de minunat ? 

Aluniţă răspunse : 
— Q, nu, stăpînii mei ! E chiar soţia mea. 
Şi le povesti toată povestea lui, de la început 

pînă la sfîrşit, fără să dea uitării nici un amănunt. 
Atunci, căpetenia dervişilor, care era însuşi ca-

liful, îi spuse lui Aluniţă : 
— Fiule, poţi fi liniştit în privinţa celor zece 

mii de dinari pe care-i datorezi soţului dintîi al 
soţiei tale. Eu sînt căpetenia tekkelei dervişilor 
din Bagdad, care numără patruzeci de inşi ; noi, 
slavă lui Allah, o ducem destul de bine, şi zece 
mii de dinari pentru noi nu-s chiar o pagubă. îţi 
făgăduiesc, aşadar, că am să ţi-i trimit pînă-n 
zece zile. Mergi însă şi roag-o pe soţia ta să ne 
cînte ceva, de după perdea, ca să ne desfete su-
fletul. Căci, fiule, muzica le e unora ca mîncarea, 
altora ca un leac, şi altora ca un evantaliu de ră-
coare : pentru noi, ea-i toate trele deodată. 

Aluniţă nu se lăsă mai mult rugat ; iar Zobeida, 
soţia sa, primi numaidecît să cînte pentru acei 
dervişi. Şi-aşa, bucuria le fu deplină ; şi petre-
cură o noapte tare plăcută, ba ascultînd cîntecul, 
ba tăifăsuind dulce, ba ascultînd stihurile soitarii 
întocmite pe loc de poetul Abu-Nuwas, pe 
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care frumuseţea flăcăului îl înnebunise de-a 
binelea. 

Dinspre^ ziuă, prefăcuţii dervişi se ridicară, iar 
califul, înainte de a pleca, puse sub perna pe care 
se rezemase o pungă plină, deocamdată, numai 
cu o sută de dinari de aur, atîta cît avea asupra 
sa atunci. îşi luară apoi rămas-bun de la tînăra 
lor gazdă, mulţumindu-i prin gura lui Abu-Nuwas, 
care-i ticlui pe dată nişte versuri foarte frumoase 
şi îşi făgădui în sine că n-are să-1 piardă nici cum 
din vedere. 

Pe la amiază, Aluniţă, căruia Zobeida îi dăduse 
cei o sută de dinari găsiţi sub pernă, vru să iasă 
şi să se ducă în suk după cumpărături, cînd, des-
chizînd uşa, văzu opriţi în faţa casei cincizeci de 
catîrî încărcaţi vîrtos cu baloturi de stofe şi, pe 
un catîr înşăuat minunat, un tînăr rob abisinian, 
cu chipul fermecător, cu trupul negricios, şi care 
ţinea în mînă un răvaş făcut sul. 

Cînd îl văzu pe Aluniţă, micul rob sări sprinten 
jos de pe catîr şi veni şi sărută pămîntul 
dinaintea flăcăului şi, înmînîndu-i răvaşul, îi 
ispuse : 

— O, Aluniţă, stăpîne al meu, chiar acum so-
sesc de la Cairo, trimis la tine de către tatăl tău, 
stăpînul meu Şamsedin, starostele neguţătorilor 
din cetate. îţi aduc cincizeci de mii de dinari în 
mărfuri de preţ şi un pachet cuprinzînd un dar 
de la mama ta, menit soţiei tale Sett Zobeida, 
şi anume un ibric de aur bătut cu nestemate şi 
un... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczaăa văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într<t două sute şaizeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...un ibric de aur bătut cu nestemate şi un li-
ghean de aur dăltuit cu flori. 

Aluniţă fu aşa de uimit şi de bucuros totodată 
de această întîmplare miraculoasă, încît la început 
nu se gîndi decît să afle ce scrie în scrisoare. O 
deschise şi citi : 

„După cele mai alese urări de fericire şi de să-
nătate din partea lui Şamsedin către fiul său 
Alaeddin Aluniţă ! 

Află, o, fiul meu, că zvonul prăpădului suferit 
de caravana ta şi al pierderii bunurilor tale a 
ajuns pînă la mine. îndată ţi-am pregătit o nouă 
caravană de cincizeci de catîri încărcaţi cu măr-
furi de cincizeci de mii de dinari de aur. Pe dea-
supra, maică-ta îţi trimite o rochie frumoasă pe 
care a brodat-o chiar ea, ca dar pentru soţia ia, 
şi un ibric şi un lighean care, îndrăznim să 
nădăjduim, au să-i placă. 

Am aflat, într-adevăr, cu oarecare mirare, 
că ai slujit de dezlegător într-un divorţ făcut 
după formula celor trei lepădări. Dar, devreme 
ce o găseşti pe tînăra femeie pe placul tău, bine 
ai făcut că ai păstrat-o. Iar mărfurile care îţi vin 
sub paza micului Abissin Salim au să-ţi slujească, 
şi au să-ţi prisosească, să plăteşti cele zece mii 
de dinari pe care le datorezi, ca daune, soţului ei 
dintîi. 

Mama ta şi toţi ai noştri sint bine sănătoşi, 
aşteaptă cu nădejde apropiata ta întoarcere şi-ţi 
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trimit călduroasele lor salamalekuri şi cea mai 
mare mărturisire a dragostei lor. 

Să trăieşti fericit mulţi ani! Uassalam l" 
Scrisoarea aceasta şi neaşteptata sosire a acelor 

bogăţii îl înduioşară pe Aluniţă atît de tare, încît 
el nu se ghidi o clipă la cele ce erau de necrezut 
într-o asemenea întâmplare. Şi se întoarse la so-
ţia sa şi-i spuse şi ei totul. 

Nu sfîrşise cu lămuririle, cînd se auziră nişte 
bătăi la uşă, şi tatăl isteţei Zobeida şi soţul ei 
dintîi se iviră în oăsia de intrare. Veniseră să 
încerce a-1 îndupleca pe Aluniţă să divorţeze prin 
bună înţelegere. 

Tatăl drăgălaşei Zobeida îi spuse, aşadar, lui 
Aluniţă : 

— Fiule, ai milă de ginerele meu dintîi, care-o 
iubeşte nespus pe fosta lui soţie ! Allah ţi-a t r i -
mis bogăţii care îţi îngăduie să cumperi cele mai 
frumoase roabe din piaţă, şi să te însori cu nuntă , 
după sfînta lege, chiar şi cu fata celui mai de 
seamă emir. Dă-i, dar, îndără t acestui biet om. 
pe fosta lui nevastă, şi el primeşte să-ţi fie rob ! 

Aluniţă însă răspunse : 
— Allah mi-a trimis toate aceste bogăţii anume 

ca să-1 răsplătesc cu dărnicie pe cel de dinaintea 
mea. Sînt gata să~i dau cei cincizeci de catîri cu 
mărfurile de pe ei şi chiar şi pe frumosul rob 
Salini, abisinianul, şi să nu păstrez din toate decît 
darurile trimise soţiei mele ! 

Pe urmă adăugă : 
— Iar dacă fiica ta Zobeida primeş te să se în-

toarcă la fostul ei soţ, eu, la rîndu-mi, îi dau dez-
legarea ! 

Atunci socrul intră la Zobeida şi o întrebă : 
— Primeşti să te întorci la soţul tău dintîi ? 
Ea răspunse : 
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— Ya Allah ! Ya Allah ! Nu, pe Allah ! Ră-
mîn cu flăcăul... 

Cînd soţul dintîi văzu că pentru el orice nădejde 
era pierdută, fu cuprins de o supărare atît de 
mare, că plesni fierea-n el pe loc şi muri. Şi 
gata cu el ! 

în ce-1 priveşte pe Aluniţă, el se desfată mai 
departe cu încîntătoarea şi iscusita Zobeida. Şi 
în fiecare seară, după ospăţ şi după multele şi 
feluritele lor zbenguieli, cînta laolaltă cu ea nişte 
cîntece de să facă să horească şi stîncile, şi de 
să oprească în slăvile cerului zborul păsărilor. 

într-a zecea zi de la însurătoarea lui, îşi aduse 
deodată aminte de făgăduiala pe care i-o făcuse 
căpetenia dervişilor, de a-i trimite zece mii de di-
nari, şi-i spuse soţiei sale : 

— Vezi tu ce căpetenie de mincinoşi ? Dacă ar 
fi trebuit să aştept împlinirea făgăduielii lui, de 
mult aş fi murit de foame în temniţă ! Pe Allah ! 
de-am să-1 mai întîlnesc, am să4 spun ce gîndesc 
eu despre reaua lui credinţă ! 

Apoi, întrucît se lăsa seara, porunci să se a-
prindă făcliile în sala de ospăţ şi se pregătea să 
înceapă cîntările, cînd răsunară nişte bătăi la 
poartă. Se duse să deschidă chiar el, şi nu mică-i 
fu mirarea văzîndu-i pe cei patru dervişi din 
noaptea dintîi. Pufni de rîs în nasul lor şi le 
spuse: 

— Bineveniţi fie mincinoşii cei de rea-credinţă ! 
Ci eu vă poftesc totuşi să intraţi ; căci m-a scăpat 
Allah să mai am nevoie de ajutorul vostru. Iar 
voi, de altminteri, măcar că nişte mincinoşi şi 
nişte vicleni, sînteţi totuşi plăcuţi şi bine crescuţi, 

Şi-i aduse în sala de ospăţ şi-o rugă pe Zobeida 
să le cînte ceva, de după perdea. Şi ea cîntă în 
aşa fel de să tulbure minţile, să facă să horească 
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stîncile şi să oprească în slava cerului zborul pă-
sărilor. 

într-un timp, căpetenia dervişilor se ridică şi 
se duse undeva. Atunci, unul dintre pretinşii der-
vişi, anume poetul Abu-Nuwas, se plecă la urechea 
lui Aluniţă şi-i şopti... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute şaizeci şi şasea noapte 

Ea urmă ! 

...poetul Abu-Nuwas se plecă la urechea lui 
Aluniţă şi-i şopti : 

— O tu, mult plăcută gazdă a noastră, îngăduie 
să-ţi pun o întrebare. Cum de-ai putut oare să 
crezi o clipă că tatăl tău Şamsedin ţi-a trimis 
cei o mie de catîri încărcaţi cu bogăţii ? Ia să 
vedem ! Cîte zile trebuie ca să te duci la Cairo 
de la Bagdad ? 

El răspunse : 
— Patruzeci şi cinci de zile. 
Abu-Nuwas întrebă : 
•— Şi ca să te întorci ? 
El răspunse : 
— Alte patruzeci şi cinci de zile, pe puţin. 
Abu-Nuwas începu să rîdă şi spuse : 
— Şi-atunci, cum vrei ca, în mai puţin de zece 

zile, tatăl tău să fi aflat de pierderea caravanei 
tale şi să fi putut să-ţi trimită o alta ? 
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Aluniţă -se minună : 
— Pe Allah ! Aşa de mare mi-a fost bucuria, 

că nici n-am avut vreme să mă mai gîndesc la 
toate astea ! Ci ia spune-mi atunci, o, dervişule : 
cine-a scris scrisoarea ? şi darurile, de unde vin ? 

Abu-Nuwas răspunse : 
— Eh, Aluniţă, de-ai fi tot atît de isteţ pe 

cit eşti de frumos, de mult ai fi priceput că această 
căpetenie a noastră, îmbrăcat în haine de derviş, 
este stăpînul nostru, califul însuşi, emirul drept-
credincioşilor, Harun Al-Raşid ; iar cel de al doi-
lea derviş este înţeleptul vizir Giafar barmecidul ; 
cel de al treilea-i spătarul Massrur ; iar eu sînt 
robul şi lăudătorul tău, Abu-Nuwas, poetul ! 

La aceste cuvinte, Aluniţă fu uimit şi tulbu-
rat cum nu se mai poate şi întrebă sfios : 

— Ci, o, mare Abu-Nuwas, ce merit a atras 
asupră-mi toate aceste binefaceri din partea cali-
fului ? •-

Abu-Nuwas zîmbi şi spuse : 
— Frumuseţea ta ! Şi adăugă : In ochii lui, cel 

mai mare merit este să fii tînăr, atrăgător şi fru-
mos. Şi el socoteşte că niciodată nu-i prea scump 
plătită plăcerea de a privi o fiinţă frumoasă şi 
vederea unui chip plăcut ! 

Estimp, califul se întoarse şi se aşeză iar la 
locul lui pe covor. Atunci Aluniţă veni şi se plo-
coni înaintea lui şi—i spuse : 

— O, emire al musleminilor, Allah să te păs-
treze întru slăvirea şi dragostea noastră, şi să 
nu ne lipsească în veci de binefacerile bunătăţii 
tale ! 

Şi califul îi zîmbi şi-i mîngîie duios obrazul şi-i 
zise : 

— Te aştept mâine la serai. 
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După care puse capăt petrecerii, se ridica şi, 
urmat de Giafar, de Massrur şi de Abu-Nuwas 
care-1 îndemna pe Aluniţă să nu uite să vină, 
plecă. 

A doua zi, Aluniţă, pe care nevastă-sa î l sfă-
tuise stăruitor să se ducă la palat, alese cele mai 
scumpe dintre lucrurile ce-i fuseseră aduse de 
micuţul Abissin Salim, le aşeză într-un sipeţel 
frumos, şi sipeţelul îl puse pe capul drăgălaşului 
r©b ; pe urmă, după ce Zobeîda îl îmbrăcă şi-1 
dichisi cu multă grijă, se îndreptă către divan, 
însoţit "de copilandrul care ducea sipeţelul. Şi u r -
cînd la divan şi punînd sipeţelul la picioarele cali-
fului, îi făcu o închinăciune în stihuri bine r i t -
mate şi-i spuse : 

— O, emire al muslemmilor, preafericitul nos-
t ru Profet — cu el fie binecuvîntarea şi tihna ! 
— primea darurile, ca să nu pricinuiască nicicum 
vreo mîhnire celor care i le închinau. Robul tău 
ar fi şi el fericit dacă ai binevoi să primeşti si-
peţelul acesta, ca măr turie a recunoştinţei mele. 

Şi califul fu bucuros de darul flăcăului şi-i 
spuse : 

— E prea mult, o, Aluniţă, căci tu însuţi ne 
şi eşti un foarte frumos dar ! Fii, prin urmare, 
binevenit în palatul nostru şi, de azi înainte, am 
să te numesc într-o slujbă de seamă. 

Şi pe dată îl mazili din slujbă pe marele staroste 
al negustorilor din Bagdad şi-1 numi pe Aluniţă 

• în locul lui. 
Pe urmă, pentru ca numirea să fie cunoscută de 

toată lumea, califul scrise un firman în care ho-
tăra aceasta, porunci ca firmanul să fie dat va-
liului, care îl înmînă pristavului cetăţii, care îl 
strigă pe toate uliţele şi prin toate sukurile din 
Bagdad. 
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în ce-1 priveşte pe Aluniţă, el începu din acea 
zi să se, ducă neabătut la calif, care nu se mai 
putea lipsi de'a-1 vedea. Şi, ca să-şi vîndă măr-
furile, întrucît el însuşi nu mai avea vreme, puse 
să se deschidă o prăvălie frumoasă, pe care o 
dădu în seama micuţului rob tuciuriu şi care în-
deplinea de minune meseria aceasta gingaşă. 

De-abia trecuseră astfel vreo două-trei zile, 
că i se şi vesti califului moartea neaşteptată a 
marelui său paharnic. Şi, pe loc, califul îl numi 
pe Aluniţă în slujba de mare paharnic şi-i dădu 
în dar o rantie de fală, potrivită cu acea slujbă 
de seamă, şi-i hotărî o leafă măreaţă. Şi, în felul 
acesta, ei nu se mai despărţiră. 

Peste două zile, pe cînd Aluniţă se afla în 
preajma califului, marele musaip intră, sărută 
pămîntul dinaintea tronului şi spuse : 

— Allah să vegheze zilele emirului drept-cre-
dincioşilor şi sporească-i-le cu tot atîtea cîte moar-
tea i-a răpit căpeteniei seraiului ! 

Şi adăugă : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, căpetenia 

seraiului a murit ! 
Emirul musleminilor spuse : 
— Aibă-1 Allah întru mila lui ! 
Şi pe clipă pe dată îl numi pe Aluniţă căpetenie a 

seraiului, în locul răposatului, şi-i hotărî lefuri 
şi mai mari. Şi în felul acesta Aluniţă trebuia să 
şadă toată vremea în preajma califului. După care, 
odată ce numirea aceasta fu încheiată şi vestită 
în tot seraiul, califul puse capăt divanului, flutu-
rîndu-şi, ca de obicei, basmaua... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute şaizeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

...califul puse capăt divanului, fluturîndu-şi, ca 
de obicei, basmaua, şi nu mai opri pe lîngă sine 
decît pe Aluniţă. 

Şi-aşa, din ziua aceea, Aluniţă îşi petrecea toate 
zilele la palat ; şi nu se întorcea acasă la el de-
cît foarte tîrziu, noaptea, şi se culca fericit cu 
soţia lui, căreia îi povestea toate cîte i se întîm-
pl.au peste zi. 

Dragostea califului pentru Aluniţă nu făcu de-
cît să sporească zi de zi, pînă acolo că mai degrabă 
ar fi fost în stare să jertfească totul, decît să 
lase neîmplinită chiar şi cea mai mică dorinţă 
a tinerelului, aşa cum se vădeşte în următoarea 
împrejurare. 

Califul pusese la cale un ziafet la care se. 
aflau de faţă şi cei mai apropiaţi oameni ai lui : 
Giafar, poetul Abu-Nuwas, Massrur şi Aluniţă. 
De după perdea, cînta însăşi favorita califului, 
cea mai frumoasă şi mai desăvîrşită dintre cadî-
nele sale. Deodată însă califul îl privi ţintă pe 
Aluniţă şi-i spuse : 

— Prietene, îţi place favorita mea, citesc asta 
în ochii tăi. 

Şi Aluniţă răspunse : 
— Ceea ce place stăpînului trebuie să placă şi 

robului ! 
Dar califul strigă : 
— Pe capul meu şi pe mormîntul strămoşilor mei 

o, Aluniţă, din clipa aceasta favorita mea este 
a ta ! 
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Şi chemă numaidecît pe căpetenia hadîmbilor 
şi-i spuse : 

— Du la casa căpeteniei seraiului meu toate 
lucrurile şi pe cele patruzeci de roabe ale favo-
ritei mele Desfătarea-Inimilor, pe urmă du-o şi 
pe ea acasă la el într-un jeţ purtat de robi. 

Dar Aluniţă spuse : 
— Pe viaţa ta, o, frunte a musleminilor, fereş-

te-1 pe nevrednicul tău rob de a lua ceea ce este 
al stăpînului ! 

Atunci califul pricepu gîndul lui Aluniţă şi-i 
spuse : 

— Poate că ai dreptate. De bună seamă că soţia 
ta ar fi zuliară pe fosta mea favorită ! Aşa că, ră-
mîie aceasta la serai ! 

Pe urmă, se întoarse către Giafar, vizirul său, 
şi-i spuse : 

— O, Giafar, trebuie să cobori numaidecît la 
sukul de roabe, că-i zi de tîrg astăzi, şi să cumperi 
cu zece mii de dinari pe cea mai frumoasă roabă 
din tot sukul. Şi s-o duci îndată acasă la Aluniţă ! 

Giafar se ridică fără zăbavă, coborî la sukul de 
roabe şi-1 rugă pe Aluniţă să-1 însoţească, spre 
a-i arăta el însuşi pe cine să aleagă. 

Or, valiul oraşului, emirul Khaled, coborâse şi 
el la suk, în ziua aceea, ca să-i cumpere o roabă 
fiului său, ce tocmai ajunsese la vîrsta bărbăţiei. 

Valiul oraşului avea, într-adevăr, un fecior. Dar 
feciorul ăsta era strîmb, împuţit, cu gura duhnind, 
cu ochii saşii, cu gura largă cît o despicătură de 
vacă bătrînă, un băiat de o urîţenie ce ar fi fă-
cut-o pe-o femeie însărcinată să lepede. De aceea 
i se şi zicea Buhăilă. 

Chiar în seara din ajun, Buhăilă împlinise pais-
prezece ani, şi mamă-sa era îngrijorată, încă de-o 
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bună bucată de vreme, din pricină că nu vedea 
nici un semn de bărbăţie la el. Curînd însă, în 
dimineaţa aceea chiar, ea se liniştise, cînd băgase 
de seamă că fiu-său Buhăită, visînd pesemne ceva, 
lăsase nişte urme de netăgăduit. 

Lucrul o bucurase cum nu se mai poate pe mama 
lui Buhăilă şi-o făcuse să dea fuga la bărbatu-său, 
ca să-i ducă fericita veste, îndemnîndu-1 să co-
boare îndată la suk, însoţit de fiul său, şi să-i 
cumpere după placul lui o roabă frumoasă. . 

Aşadar Ursita, eare-i în mâinile lui Allah, vru 
în ziua aceea să-i facă să se întîlnească la sukul 
de robi pe Giafar şi pe Aluniţă eu emirul Khaled 
şi cu fecioru-său Buhăilă. 

După salamalekurile obişnuite, alcătuiră împre-
ună un singur grup şi—i puseră să treacă prin faţa 
lor pe toţi samsarii cu toate roabele albe, arămii 
sau negre pe care le aveau. 

Văzură în felul acesta o mulţime nenumărată 
de fete grecoaice, abisinience, chinezoaice şi per-
sience, şi erau gata să plece fără a fi putut alege 
în ziua aceea pe vreuna, cînd însuşi căpetenia 
samsarilor trecu ultimul, ţinînd de mînă o tînără 
cu faţa descoperită, lună plină în luna de rama-
dan. 

La vederea ei, Buhăilă începu să pufnească vîr« 
tos şi-i spuse emirului-Khaled, tatăl său : 

— Asta-i care-mi trebuie ! 
Şi Giafar, din partea sa, îl întrebă pe Aluniţă : 
,— Aceasta-ţi convine ? 
El răspunse : 
— Da, aceasta merită ! 
Atunci Giafar o întrebă pe tînără : 
—• Cum te cheamă, o, gingaşă roabă ? 
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Ea răspunse : 
— Iasmina ! 
Atunci vizirul îl întrebă pe samsar : 
— Ce preţ de strigare are Iasmina ? 
— Cinci mii de dinari, o, stăpîne al meu ! 
Atunci Buhăilă strigă : 
— Eu dau şase mii ! 
în clipa aceea, Aluniţă înainta şi spuse : 
— Dau opt mii ! 
Şi Buhăilă pufni mînios şi spuse : 
— Opt mii de dinari şi încă unu ! 
Giafar spuse : 
— Nouă mii unu ! 
Dar Aluniţă spuse : 
— Zece mii de dinari ! 
Atunci samsaruj, temîndu-se' ca nu cumva cele 

două părţi să se răzgîndească, zise : 
— Roaba Iasmina s-a vîndut cu zece mii de 

dinari ! 
Şi i-o dădu lui Aluniţă. 
Văzînd aceasta, Buhăilă se tăvăli pe jos bătînd 

aerul cu mîinile şi cu picioarele, spre marea su-
părare a tatălui său, emirul Khaled, care nu-1 
adusese la suk decît ca să facă pe voie neveste-si, 
pentru că, altminteri, nu-1 putea suferi din pri-
cina urîţeniei lui. 

în ce-1 priveşte pe Aluniţă, acesta, după ce mul-
ţumi vizirului Giafar, o luă cu sine pe Iasmina. 
Şi, după ce î-o arătă soţiei sale Zobeida, care o 
găsi atrăgătoare şi îl lăudă pentru alegerea ce-o 
făcuse, o luă ca pe o a doua soţie. Şi dormi cu ea 
în noaptea aceea şi ea rămase însărcinată. 

însă în ceea ce îl priveşte pe Buhăilă, iată : 
După ce, eu momeli şi cu şoşeli, tată-său izbuti 
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să-1 aducă acasă, se aruncă pe saltele şi nu vru 
să se mai scoale, nici să mănînce, nici să bea, şi, 
de altminteri, aproape că-şi pierduse minţile. 

Pe cînd toate femeile din casă o înconjurau ulu-
ite pe mama lui Buhăilă, care era peste poate de 
năucită, intră o bătrînă; mama unui hoţ de pomină, 
întemniţat pe viaţă, în urma unei osîndiri, şi cu-
noscut de întreg Bagdadul sub numele de Ahmad-
Vi cleanul. 

Acest Ahmad-Vicleanul era aşa de iscusit în 
arta furtişagului, că pentru el era o joacă să fure 
o poartă de sub ochii portarului şi s-o facă să dis-
pară într-o clipită, de parcă ar fi înghiţit-o ; să 
găurească zidurile de sub ochii proprietarului, 
prefăcîndu-se că stă de vorbă cu el ; să smulgă 
genele unui ins, fără ca acela să-1 vadă ; şi să 
şteargă de khol ochii unei femei, fără ca ea să-1 
simtă. 

Mama lui Ahmad-Vicleanul intră, dar, la mama 
lui Buhăilă şi, după salamalekuri, o întrebă : 

— Care-i pricina mîhnirii tale, o, stăpînă a 
mea ? Şi de ce boală suferă tînărul meu stăpîn, 
feciorul tău, ocrotească-1 Allah ? 

Atunci mama lui Buhăilă îi povesti bătrînei, 
care-i era de folos de multă vreme aducîndu-i 
slujnice, necazul care le înnegurase pe toate. Iar 
mama lui Ahmad-Vicleanul strigă : 

•— O, stăpînă, numai fiu-meu ar putea să te 
scoată din încurcătură, jur pe viaţa ta. Cearcă să 
capeţi slobozenia lui şi-are să se priceapă el să 
afle un vicleşug ca s-o aducă pe frumoasa Iasmina 
în braţele tînărului nostru stăpîn, feciorul tău. 
Căci ştii bine că sărmanul meu copil e întemniţat, 
cu picioarele ferecate într-un belciug de fier pe 
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care sînt săpate vorbele : „Pe viaţă". Şi toate aces-
tea din pricină că a făcut bani calpi ! 

Şi mama lui Buhăilă îi făgădui că are să încerce. 
într-adevăr, chiar în seara aceea, cînd valiul, 

soţul său, se întoarse acasă, ea se duse la el, după 
cină ; şi se gătise, şi se parfumase, şi-şi luase în-
făţişarea cea mai plăcută. Aşa că emirul Khaled, 
care era un om tare bun, nu putu să înfrunte is-
pita pe care-o trezi în el vederea soţiei sale ; ci 
ea îl înfruntă spunînd : 

— Jură-mi pe despărţenie că ai să-mi împli-
neşti ceea ce am să-ţi cer ! 

Şi el îi jură. Şi ea îi ceru să-şi facă milă de soarta 
bătrînei mame a hoţului, şi căpătă de la el făgă-
duiala că are să-i dea slobozenie. Atunci ea se 
lăsă îmbrăţişată de bărbatu-său. 

Şi-a doua zi, după sfintele spălări şi după ru-
găciune, emirul Khaled se duse la temniţa în care 
era închis Ahmad-Vicleanul şi îl întrebă : 

— Ei bine, mişelule, te căi eşti de răutăţile pe 
care le-ai săvîrşit ? 

El răspunse : 
— Mă căiesc şi mărturisesc prin vorbe, aşa cum 

simt cu inima mea. 
Şi valiul îl scoase din închisoare şi-1 duse dina-

intea califului, care fu cum nu se poate mai uimit 
văzîndu-1 încă în viaţă, şi îl întrebă : 

— Ce, mişelule, încă n-ai murit ? 
El răspunse : 
— Pe Allah ! O, emire al musleminilor, viaţa 

celor ticăloşi e tare grea la temniţă. 
Atunci califul începu să rîdă cu hohote şi zise : 

• •— Să fie adus fierarul şi să-i scoată fiarele ! 
Pe urmă îi spuse : întrucît îţi cunosc isprăvile, 
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vreau să te ajut acum să stăruieşti în căinţa ta ; 
întrucît nimenea nu-i ştie mai bine decît tine pe 
hoţi, te numesc căpetenie a caraulelor din Bag-
dad. 

Şi pe dată califul porunci să se strige un firman 
prin care îl numea pe Ahmad-Vicleanul cap al 
caraulelor. Şi Ahmad sărută mîna califului, şi 
îndată îşi luă slujba în primire. 

începu, clar, spre a-şi cinsti sărbătoreşte slobo-
zirea şi slujba cea nouă, prin a se duce la circiuma 
ţinută de ovreiul Abraham, tăinuitorul isprăvi-
lor lui de odinioară, să golească vreo două-trei 
oluri din băutura lui, un minunat vin ionian. Aşa 
încît, atunci cînd maică-sa veni să-l caute ca să~i 
vorbească despre recunoştinţa pe care era dator 
s-o dovedească de aci înainte faţă de soţia emi-
rului Khaled, mama lui Buhăită, îl găsi pe jumă -
tate beat şi pregătindu-se să-l tragă de barbă pe 
ovrei, care nu cuteza să cîrtească, din cinstire faţă 
de înfricoşătoarea slujbă a lui Ahmad-Vicleanul, 
de căpetenie a caraulelor. 

Bătrîna izbuti totuşi să-l scoată de acolo şi, lu-
îndu-1 de-o parte, îi povesti toate întîmplările în 
urma cărora fusese slobozit, şi-i spuse că trebuia 
numaidecît să născocească ceva pentru a o fura 
pe roaba lui Aluniţă, căpetenia seraiului. 

La aceste cuvinte, Ahmad-Vicleanul îi spuse 
mamei sale : 

— Treaba se va face în seara aceasta, căci nimic 
nu-i mai uşor. 

Şi o lăsă, ca să se ducă să pună la cale lovitura. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a două sute şaizeci şi opta noapte' 

Ea urmă : 

... o lăsă, ca să se ducă să pună la cale lovitura. 
Or, bag-sama, în noaptea aceea, califul Harun 

Al-Raşid intrase în iatacul soţiei sale ; era ziua 
întîia a lunii şi, neabătut, această zi el o hărăzise 
ca să stea de vorbă cu ea despre mersul treburilor 
şi să-i ceară părerea despre toate lucrurile ob-
şteşti ori aparte ale împărăţiei. Avea, în adevăr, 
o încredere fără de margini în-ea şi o iubea pentru 
înţelepciunea şi pentru frumuseţea ei. Dar, tot 
aşa, trebuie să mai ştiţi şi că marele calif, înainte 
de a intra în odaia soţiei sale, avea obiceiul să-şi 
lase în săliţa de la intrare, pe o mescioară anume, 
şiragul său de mătănii din boabe de chihlimbar şi 
de peruzea, sabia-i dreaptă cu pumnal de jad în-
crustat cu nişte rubine mari cît ouăle de porumbel, 
sigiliul împărătesc şi un fănăraş de aur împodobit 
cu nestemate, care-i lumina atunci cînd, noaptea, 
pleca să cerceteze tainic seraiul. 

Obiceiurile, acestea erau ştiute de Ahmad-Vi-
cleanul. Aşa încît ele îi slujiră să-şi împlinească 
socotelile. Aşteptă să se aştearnă bezna nopţii bine 
şi să adoarmă toţi robii, apoi îşi agăţă scara 
de sfori peste zidul de la foişorul în care se afla 
iatacul soţiei califului, se caţără pe ea şi se strecură 
tăcut ca o umbră în săliţa de la intrare de unde, 
într-o clipită, înhaţă cele patru lucruri de preţ, 
şi pe urmă se grăbi să coboare pe acolo pe unde 
urcase. 

De-acolo, alergă la casa lui Aluniţă şi, în acelaşi 
chip, intră în curte, unde, fără să facă nici cel mai 
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mie zgomot, ridică una dintre pietrele de marmură 
cu care era pardosită curtea, sapă iute o groapă, 
şi ascunse în ea lucrurile furate. Pe urmă, după 
ce rîndui totul la loc cum fusese, fugi la circiuma 
ovreiului Abraham. 

Ci, ca orice hoţ desăvîrşit, Ahmad-Vicleanul 
nu putuse să-şi înfrîne dorinţa de a-şi însuşi unul 
dintre cele patru lucruri scumpe. Şterpeli, dar, 
fănăraşul de aur şi, în loc să-1 strecoare împre-
ună cu celelalte în adîncul gropii, îl strecură în 
buzunarul lui, spunîndu-şi : „Nu prea stă în nă-
ravul meu să nu-mi iau răsplata". 

Dar, ca să ne întoarcem la calif, uimirea lui fu 
la început de nespus atunci cînd, dimineaţa, nu 
mai găsi pe mescioară cele patru lucruri scumpe. 
Apoi, după >ce hadîmbii întrebaţi se prăbuşiră cu 
faţa"la pămînt jurîndu-se că habar n-au de nimic, 
califul se înfurie cumplit şi îmbrăcă numaidecît 
înspăimîntătoarea mantie a mîniei. Mantia aceasta 
era toată făcută numai din mătase roşie ; iar cînd 
califul o purta, acesta era semnul năprasnei nea-
bătute şi al unor prăpăduri înfricoşătoare pentru 
capul celor din preajma lui. 

Califul, odată îmbrăcat cu acea mantie roşie, 
intră în sala de divan şi se aşeză în jeţul împă-
rătesc, singur-singurel în toată sala. Şi toţi mai-
marii şi toţi vizirii veniră unul cîte unul şi se te-
meniră cu fruntea la pămînt, şi rămaseră aşa, 
afară de Giafar care, măcar că îngălbenise la 
obraz, se ţinea drept şi cu ochii pironiţi pe picioa-
rele califului. 

După ce trecu vreme de un ceas în această tă-
cere de spaimă, califul îl privi pe împietritul Gia-
far şi-i spuse cu glas surd : 

— Cazanu-i în clocot! 
Giafar răspunse : 
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— Ferească Allah de orice rău ! 
în acea clipă intră valiul, însoţit de Ahmad-

Vicleanul. Şi califul îi zise : 
— Apropie-te colea, emire Khaled ! Şi spune-mi 

cum merge tihna obştească în Bagdad ! 
Valiul, tatăl lui Buhăilă, răspunse : 
— Tihna-i desăvîrşită în Bagdad, o, emire al 

musleminilor ! 
Califul strigă * 
— Minţi ! ' 
Şi, întrucît valiul, buimac, habar n-avea cum 

să-şi lămurească mînia califului, Giafar, ce se afla 
lingă el, îi şopti la ureche, în două cuvinte, pri-
cina care-1 năuci cu totul. Pe urmă califul îi spuse : 

— Dacă pînă se lasă noaptea n-ai să poţi găsi 
lucrurile de preţ care-mi sînt mai scumpe decît 
chiar împărăţia mea, capul tău are să atîrne la 
poarta seraiului ! 

La aceste cuvinte, valiul sărută pămîntul dina-
intea califului şi grăi : 

— O, emire al musleminilor, de bună seamă că 
hoţul trebuie să fie careva din serai, căci vinul 
care se oţeteşte — din sine scoate oţăţeala. Şi mai 
îngăduie-i robului tău să spună că singurul răs-
punzător nu poate fi decît căpetenia caraulelor, 
care-i singurul îndatorat cu această veghe, şi care 
de altminteri îi cunoaşte pe toţi hoţii din Bagdad 
şi din întreaga împărăţie, pînă la unul. Aşa că el 
ar trebui să moară mai naintea mea, de cumva 
nu s-ar mai găsi lucrurile pierdute. 

Atunci se apropie şi căpetenia caraulelor, Ahmad 
Vicleanul, şi, după ploconelile datorate, îi spuse 
califului : 

. — O, emire al dreptcredincioşilor, hoţul va fi 
dovedit. Mă rog însă califului să-mi slobozească un 
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firman care să-mi îngăduie a face cercetare la toţi 
cei care stau la serai şi pe la casele acelora care 
umblă pe aici, fie el şi cadiul, fie şi marele vizir 
Giafar, ori căpetenia seraiului, Aluniţă ! 

Iar califul îi slobozi îndată firmanul cerut şi 
spuse : 

— Trebuie, oricum, să pun să se taie capul cuiva, 
şi acesta va fi ori al tău, ori al hoţului. Alege ! 
Şi jur pe viaţa mea şi pe mormîntul strămoşilor 
mei că hoţul, de-ar fi chiar şi fiul meu, moşteni-
torul meu la domnie, hotărîrea la fel are să fie : 
moartea prin spînzurare în mijlocul meidanului. 

La aceste cuvinte, Ahmad-Vicleanul, cu firmanul 
în mînă, plecă şi se duse să ia doi străjeri de la 
cadiu şi doi străjeri de la valiu, şi .îşi începu nu-
maidecît cercetările, scotocind mai întîi casa lui 
Giafar, pe cea a valiului şi pe cea a cadiului. Ajunse 
apoi la casa lui Aluniţă, care nici habar n-avea 
de ceea ce urma să se întîmple. 

Ahmad-Vicleanul, ţinînd într-o mînă firmanul 
şi în cealaltă mînă o varga grea de aramă, intră 
în săliţa de la intrare, îi spuse lui Aluniţă cele ce 
se petrecuseră şi îi zise : 

— Ci eu, stăpîne, am să mă feresc ca de foc să 
mă apuc să cercetez casa credinciosului prieten 
al califului ! îngăduie-mi, dar, să plec, ca şi cum 
lucrul ar fi fost făcut! 

Aluniţă zise : 
—• Ferească-mă, Allah, o, căpetenie a caraulelor ! 

Trebuie să-ţi îndeplineşti datoria pînă la capăt ! 
Atunci Ahmad-Vicleanul spuse : 
— Am să cercetez numai aşa, de ochii lumii ! 
Şi prefăcîndu-se a nu lua seama la nimic, ieşi 

în curte şi începu s-o înconjoare lovind în fiecare 
bucată de marmură cu greaua-i vergea de aramă, 
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pina ce ajunse la lespedea ştiută, care, după lo-
vitură, scoase un sunet gol. 

Auzind acel sunet, Ahmad-Vicleanul strigă : 
— O, stăpîne, pe Allah ! eu socot că aici dede-

subt de bună seamă că trebuie să fie o hrubă veche, 
în care-o fi tăinuită vreo comoară din vremile de 
demult. 

Şi Aluniţă le spuse celor patru străjeri : 
— Atunci, ia încercaţi să ridicaţi marmura 

aceasta, să vedem cam ce se află aci, dedesubt. 
Şi numaidecît străjerii înfipseră nişte căngi în 

despicătura din jurul lespezii de marmură*ş i o 
ridicară. Şi, dinaintea ochilor tuturora, se iviră trei 
dintre lucrurile furate, anume sabia, sigiliul şi mă -
tăniile. 

La vederea lor, Aluniţă strigă : „în numele lui 
Allah !" şi se prăbuşi leşinat. 

Atunci Ahmad-Vicleanul trimise după cadiu, 
după valiu şi după martori, care întocmiră pe loc 
un senet despre cele găsite ; şi pecetluiră cu toţii 
senetul, şi însuşi cădi ui se duse să-1 înmîneze ca-
lifului, în vreme ce străjerii îl luau sub pază pe 
Aluniţă. 

După ce califul primi în mîinile sale cele trei 
lucruri furate, afară de felinar, şi află că fuseseră 
găsite în casa celui pe care-1 socotea drept prie-
tenul lui cel mai de credinţă şi de inimă, pe care-1 
copleşise cu hatîruri şi în care îşi pusese o încre-
dere fără de margini, stete vreme de un ceas fără 
să grăiască o vorbă, pe urmă se înturnă către că-
petenia străjerilor săi şi spuse : 

— Să fie spînzurat ! 
Îndată căpetenia străjerilor ieşi şi porunci să 

fie strigată osînda pe toate uliţele Damascului şi 
se duse acasă la Aluniţă, pe care îl aresta cu mîna 
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lui şi îi zăpci pe loc femeile şi bunurile. Bunurile 
fură vărsate la visteria obştei, iar cele două soţii 
aveau să fie vîndute la tîrgul de robi ; atunci, însă, 
valiul, tatăl lui Buhăilă, spuse că pe una o ia el, 
şi anume pe fosta roabă cumpărată de Giafar ; 
iar căpetenia străjerilor porunci să fie dusă la el 
acasă cealaltă, care era Zobeida, cea cu glas fru-
mos. 

Or, căpetenia străjerilor era chiar prietenul cel 
mai bun al lui Aluniţă, şi-i purta acestuia o dra-

» goste ce nu se dezminţise niciodată. Aşadar, măcar 
că de ochii lumii îndeplini cumplitele porunci date 
împotriva lui Aluniţă de mînia califului, se jură 
să-i scape capul şi începu prin a adăposti în tihna 
casei lui pe una dintre cele două soţii ale prietenu-
lui, pe frumoasa Zobeida, pe care năpasta o zdro-
bise. 

Chiar în acea seară urma să aibă loc spînzura-
rea lui Aluniţă, care deocamdată zăcea în lanţuri 
în fundul temniţei. Dar căpetenia străjerilor veghea 
asupra lui. Se duse la straja temniţei şi-i spuse : 

•— Cîţi întemniţaţi ai, osîndiţi să fie spînzuraţi 
săptămîna asta ? 

Straja răspunse : 
— Să tot fie vreo patruzeci. 
Căpetenia străjerilor spuse : 
— Vreau să-i văd pe toţi. 
Şi îi cercetă pe toţi, unul cîte unul, în mai multe 

rînduri, şi pînă la urmă se opri la unul, care se-
măna uluitor cu Aluniţă, şi spuse străjii temniţei : 

— Acesta are să-mi slujească aşa cum a slujit 
odinioară animalul jertfit de patriarhul, tata lui 
Ismail, în locul fiului său ! 

îl luă, dar, pe întemniţat şi, la ceasul hotărît 
pentru spînzurare, îl dădu gîdelul, care îndată, 
înaintea mulţimii înghesuite pe meidan, şi după
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obişnuitele canoane cerute de sfînta lege, legă 
funia la gîtul celui luat drept Aluniţă şi, dintr-o 
smucitură, îl ridică în văzduh, spînzurat. 

După care, căpetenia străjerilor aşteptă întune-
ricul spre a se duce să-1 scoată pe Aluniţă din 
temniţă şi să-1 ia tainic la el acasă. Şi numai atunci 
îi dezvălui ceea ce izbutise să facă pentru el şi îi 
spuse: 

— Ci, pe Allah !, o, fiule, cum de te-ai lăsat 
ispitit de acele lucruri scumpe, tu, cel în care ca-
liful îşi pusese toată încrederea ? 

La aceste cuvinte, Aluniţă se prăbuşi topit de 
tulburare, iar cînd, în urma îngrijirilor ce i se 
dară, îşi veni în simţiri, strigă : 

-— Pe sfîntul Nume şi pe Profet, o, taică al meu, 
de furtul acesta sînt străin cu totul şi nu ştiu nici 
care-i pricina lui, nici cine 1-a săvîrşit. 

Şi căpetenia străjerilor nu şovăi să-i dea crezare 
şi strigă : 

—' Mai curînd ori mai tîrziu, fiule, vinovatul 
are să fie dovedit ! în ce te priveşte, tu nu mai 
poţi rămîne o clipă măcar la Bagdad, căci duşmă-
nia unui rege nu-i niciodată zadarnică. Aşa că am 
să plec cu tine, lăsînd în casa mea, laolaltă cu 
soţia mea, pe soţia ta Zobeida, pînă ce Allah, în-
tru înţelepciunea lui, are să schimbe împrejură-
rile ! 

Apoi, fără măcar a-i da răgaz lui Aluniţă să-şi 
ia bun-rămas de la soţia lui Zobeida, îl luă cu sine 
spunîndu-i : 

— Avem să ne ducem de-a dreptul în port la 
Aias, pe marea sărată, iar de acolo avem să ne 
îmbarcăm pentru Iskandaria, unde tu ai să aş-
tepţi în tihnă cele ce vor veni ; căci, fiule, oraşul 
acesta, Iskandaria, este foarte plăcut de locuit, 
iar împrejurimile lui sînt verzi şi binecuvîntate. 
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Şi amîndoi porniră la drum numaidecît, în 
noapte, şi îndată ajunseră afară din Bagdad. Dar nu 
aveau nimic pe ce să călărească şi tocmai se în-
trebau cum ar face rost de aşa ceva, cînd zăriră doi 
ovrei, zarafi din Bagdad, oameni foarte bogaţi şi 
cunoscuţi ai califului. Atunci căpetenia străjerilor 
se temu ca aceştia să nu se ducă să-i spună califului 
că îl văzuseră cu Aluniţă viu. înainta, dar. către 
ei şi le strigă.: 

— Daţi-va jos de pe catîri ! 
Şi cei doi ovrei descălecară tremurînd, iar că-

petenia străjerilor le tăie capetele, le luă banii şi 
încalecă pe un catîr, dîndu-1 pe celălalt lui Aluniţă ; 
şi amîndoi porniră la drum mai departe spre mare. 

Cînd ajunseră la Aias, avură grijă să-şi dea ca-
tîrii în seama stăpînului hanului la care poposiră 
să se odihnească, cerîndu-i să-i îngrijească bine, 
iar a doua zi căutară împreună o corabie gata de 
plecare spre Iskandaria. Izbutiră să găsească pînă 
la urmă una care se pregătea să ridice pînzele. 
Atunci căpetenia străjerilor, după ce-i dădu lai 
Aluniţă tot aurul pe care îl luase de la cei doi 
ovrei, îl sfătui stăruitor să stea şi să aştepte liniş-
tit la Iskandaria veştile pe care el?nu are să ză-
bovească a i le trimite de la Bagdad şi chiar să 
nădăjduiască în sosirea lui însuşi la Iskandaria 
de unde are să-1 aducă îndărăt la Bagdad, atunci 
cînd vinovatul va fi dovedit. Pe urmă , îl îmbră-
ţişa plîngînd şi îl părăsi, în vreme ce pînzele co-
răbiei se şi umflau în vînt. Şi el se întoarse Ia 
Bagdad. 

Or, acolo iată ce află. 
A doua zi după spînzurarea calpului Aluniţă, 

califul, încă tare mohorît, îl chemă pe Giafar şi 
îi spuse : 
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— Ai văzut, vizire, cum a ştiut să răspundă 
Aluniţă la bună tatea mea şi cum şi-a bă tut joc de 
încrederea mea ? Cum de poate o făptură aşa de 
frumoasă să închidă în sine un suflet atît de urît ? 

Vizirul Giafar, care era un om fără pereche 
de înţelept şi care nu izbutea totuşi să ajungă a 
pricepe pricina unei fapte atîta ele anapoda, se 
mul ţumi să răspundă : 

— O, conducătorule al drepteredincioşilor, fap-
tele cele mai ciudate nu sint ciudate decît. pentru 
că nu le pricepem pricina. Oricum, noi nu putem 
să judecăm decît după urmarea faptelor. Or, în 
împrejurarea de acum, această urmare a fost jal-
nică pentru făptaş, devreme ce 1-a agăţat în 
ştreang ! Ci, o, părinte al musleminilor, egipţianul 
Aluniţă avea în ochi o asemenea strălucire de fru-
muse ţe sufletească, încît mintea mea tot nu vrea 
să dea crezare faptului dovedit simţului, văzului 
meu. 

Califul, auzind aceste vorbe, cugetă vreme de un 
ceas, după care îi spuse lui Giafar : 

— Vreau, fie ce-o fi, să mă duc să văd cum se 
leagănă în ştreang trupul vinovatului. 

Şi se îmbrăcă în straie de om de rînd, şi plecă 
împreună cu Giafar, şi ajunse la locul unde cel 
ce fusese luat drept Aluniţă spînzura între cer 
şi pămînt. 

Trupul sta învăluit într-un giulgiu care îl aco-
perea cu totul. Aşa că marele calif îi spuse lui 
Giafar : 

— Dă la o parte giulgiul. 
Şi Giafar dete giulgiul la o parte, iar califul 

privi, dar se trase îndără t numaidecît, uluit, şi 
strigă : 

:— O, Giafar, acesta nu este Aluniţă ! 
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Giafar cercetă trupul şi recunoscu că într-ade-
văr acela nu era Aluniţă ; ci nu lăsă să se vadă 
nimic şi, liniştit, întrebă : 

— Dar după ce cunoşti, o, emire al muslemi-
nilor, că nu-i acesta Aluniţă ? 

El spuse : 
— Aluniţă era mai degrabă micuţ la stat, pe 

cînd acesta-i foarte mare. 
Giafar răspunse : 
— Asta nu-i o dovadă. Spînzurătoarea alungeşte. 
Califul spuse : 
— Fosta căpetenie a seraiului avea două alu-

niţe pe obraji, iar acesta nu are nici una. 
Giafar spuse : 
•— Moartea schimbă şi schimonoseşte în-

făţişarea ! 
Califul însă strigă : 
— Fie ! ci ia priveşte, o, Giafar, talpa de la pi-

ciorul spînzuratului ăsta : pe ea se află, după da-
tina ereticilor din tagma lui Aii, numele celor doi 
mari şeici ! Or, tu bine ştii că Aluniţă nu era şiit, 
ci sunit! 

La aceasta, Giafar nu mai avu de spus decît : 
•— Singur Allah cunoaşte taina lucrurilor. 
Pe urmă, cei doi se întoarseră la serai şi cali-

ful dădu poruncă să fie înmormîntat trupul. Şi din 
ziua aceea el alungă din gîndurile sale pînă şi 
amintirea lui Aluniţă. 

în ceea ce o priveşte însă pe eea de a doua soţie 
a lui Aluniţă, roaba, aceasta fu dusă de emirul 
Khaled la Buhăilă, fiul său. Şi, la vederea ei, 
Buhăilă, care nu se mişcase din pat din ziua vîn-
zării, se ridică pufnind pe nas şi vru să se apropie 
de ea şi s-o ia în braţe. Ci frumoasa roabă, mî-
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niată şi scîrbită de înfăţişarea greţoasă a năvîe-
gului, scoase deodată un jungher şi, ridicînd mîna, 
strigă : 

— Să nu te apropii de mine, că te ucid cu jun-
gherul ăsta şi pe urmă mi-1 înfig şi mie în piept ! 

Atunci mama lui Buhăilă se repezi, cu braţele 
întinse, şi ţipă : 

— Cum de cutezi tu să nu te supui dorinţei 
fiului meu, o, roabă ticăloasă ? 

Tînăra femeie zise însă : 
— O, hulitoareo, unde-i oare legea care să îngă-

duie unei femei să ţină doi bărbaţi deodată ? Şi 
ia să-mi mai spui, de unde şi'pînă unde pot cîinii 
să vieţuiască laolaltă în sălaş cu leii ? 

La aceste cuvinte, mama lui Buhăilă zise : 
— Bine, bine ! devreme ce asta-i, ai să vezi tu 

ce viaţă grea ai să duci aici ! 
Şi tînăra femeie spuse : 
— Mai degrabă mor, decît să mă lepăd de dra-

gostea stăpînului meu, fie el viu ori mort ! 
Atunci nevasta valiului îi porunci să se dezbrace 

şi îi luă hainele cele frumoase de mătase şi toate 
giuvaierurile şi o puse să îmbrace o rochie de 
bucătăreasă, rochie făcută din păr de capră, şi o 
trimise la bucătărie, spunîndu-i : 

— De-acuma înainte slujba ta de roabă aici este, 
să cureţi ceapa, să faci focul sub cratiţe, să storci 
roşiile şi să frămînţi aluatul de pîine ! 

Şi tînăra femeie spuse : 
— Mult mai bine-i să fac toată munca asta de 

roabă, decît să văd chipul lui fiu-tău ! 
Şi din ziua aceea trecu la bucătărie, dar repede 

fu îndrăgită de celelalte roabe, care n-o lăsau să 
facă toată munca, luînd asupra lor truda ei. 
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în ce-1 priveşte pe Buhăilă, nemaiputînd să 
ajungă la frumoasa roabă Iasmina, căzu la pat 
de-a binelea şi nu se mai sculă. 

Ci trebuie să luăm aminte că Iasmina, din prima 
ei noapte după măritiş, prinsese copil cu Aluniţă. 
Aşa că, la cîteva luni după venirea ei în casa 
vaiiul ui, născu la soroc un băieţel frumos ca luna, 
pe care-1 numi Aslan, plîngînd într-una cu lacrimi 
fierbinţi, şi ea, şi toate celelalte roabe, că nu era 
acolo şi tatăl, Cei SS dea el însuşi nume fiului său. 

Micuţul Aslan fu alăptat vreme ele doi ani de 
către maică-sa şi se făcu voinic şi tare frumos. Şi, 
cum învăţase binişor să meargă singur, soarta lui 
vru ca într-o zi, în vreme ce mamă-sa îşi vedea 
de treburi, el să urce pe treptele scării de la bucă-
tărie şi să ajungă în sala unde sta jos, depănîndu-şi 
mătăniile de chilimbar, emirul Khaled. vaiiul, tatăl 
lui Buhăilă. 

La vederea micuţului Aslan, care semăna întru 
totul cu tatăl său, Aluniţă, emirul Khaled îşi simţi 
ochii umplîndu-se de lacrimi, îl chemă la el pe 
copil, îl luă pe genunchi şi începu* să-1 mîngîie, 
nespus cje înduioşat, şi îşi zise : 

— Binecuvîntat fie cel care zămisleşte lucruri 
atîta de frumoase şi le dăruieşte cu suflet şi cu 
viaţă ! 

Estimp, roaba Iasmina, băgînd de seamă lipsa 
copilului, îl căuta înnebunită peste tot, şi se hotăra 
încâlcind orice cuviinţă, să intre, cu ochii rătăciţi, 
în sala în care se afla emirul Khaled. Şi îl văzu 
pe micul Aslan aşezat pe genunchii valiului ; mi-
cuţul se veselea înfigîndu-şi degeţelele în barba 
preacinstitului emir. Dar, cind o văzu pe maică-sa 
Aslan se aruncă înainte întinzînd braţele ; iar emi-
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rul Khaled îl mai ţinu la el şi zise lasmineî cu 
bunătate : 

— Apropi^-te, roabă ! Copilul acesta este fiul 
tău? 

Ea răspunse : 
— Da, stăpîne, e rodul inimii mele ! 
El o întrebă : 
- - Şi cine-i tatăl lui ? E careva dintre slugile 

mele ? 
Ea spuse, vărsînd un şuvoi de lacrimi : 
— Tatăl lui este soţul meu, Aluniţă. Acuma, 

însă, o, stăpîne, este fiul tău ! 
Valiul, înduioşat foarte, spuse roabei : 
— Pe Allah" ! tu ai spus aşa. De acuma înaintej 

el este fiul meu ! 
Şi pe loc îl înfie, şi spuse mamei : 
•— Aşadar, îţi poruncesc ca, de astăzi înainte, 

să-1 socoteşti pe fiul tău ca al meu, şi să-1 faci să 
creadă pentru totdeauna, cînd va ajunge la vîrsta 
înţelegerii, că n-a avut niciodată alt tată în afară 
de mine ! 

Şi Iasmina răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci, emirul Khaled, ca un adevărat tată, luă 

în grija sa pe fiul lui Aluniţă şi îi dădu o creştere 
aleasă şi îl încredinţa în seama unui dascăl foarte 
învăţat care ştia să scrie nespus de frumos şi care 
îl învăţă caligrafia, Coranul, geometria şi poezia. 
Apoi, cînd tînărul Aslan se făcu mai mare, tatăl 
său adoptiv, emirul Khaled, îl învăţă el însuşi să 
încalece pe cal, să mînuiască armele, să se înfrunte 
cu lancea şi să se bată la întreceri. Şi ajunse 
astfel, la vîrsta de paisprezece ani, un călăreţ de-
săvîrşit şi fu ridicat de către calif la rangul de 
emir, ca şi tatăl său valiul. 



Or, soarta vru să facă într-o zi să se întâlnească 
tînărul Aslan cu Ahmad-Vicleanul, la uşa cîrciumii 
ovreiului Abraham. Şi Ahmad-Vielearîul îl pofti pe 
fiul emirului să intre; şi să bea o băutură răco-
ritoare. 

După ce se aşezară, Ahmad-Vicleanul se puse pe 
băut, după năravul lui, pînă ce se îmbată. Atunci, 
scoase din buzunar fănăraşul de aur bătut cu ne-
stemate, pe care-1 furase odinioară, şi, întrucît se 
cam făcuse întuneric, îl aprinse. Atunci Aslan îi 
zise : 

T-7 Ya Ahmad, fanarul acesta-i tare frumos ! 
Dă-mi-1 mie ! 

Căpetenia caraulelor grăi : 
— Ferească-mă Allah ! Cum aş putea să-ţi. dau 

un lucru pentru care s-au pierdut atîtea suflete ? 
Află, dar, că lampasul acesta a fost vpricina morţii 
fostei căpetenii a seraiului, un ins din Egipet, pe 
nume Aluniţă. 

Şi Aslan, stârnit de-a binelea, se rugă : 
— Povesteşte-mi şi mie. 
Atunci Ahmad-Vicleanul îi povesti toată întâm-

plarea, de la început pînă la sfîrşit, fălindu-se, în 
beţia lui, că el a fost cel care a făptuit acea tică-
loşie. 

Cînd tînărul Aslan se întoarse acasă, îi povesti 
Iasminei, maică-sa, povestea pe care o auzise de 
la Ahmad-Vicleanul şi îi spuse că fănăraşul încă 
se mai afla în mîinile aceluia. 

La aceste cuvinte, Iasmina-dete un ţipăt nă-
prasnic şi căzu la pămînt. 

Cind povesloa ajunse aici, Şeberczada văzu zorii mi-
jind şi lăcu sfioasă. 
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Ci într-a două sute şaizeci şi noua noapte 

Ea urmă > 

...Iasmina dete un ţipăt năprasnic şi căzu la pă-
mînt. . 

Şi cînd îşi veni iar în fire, izbucni în suspine şi 
se aruncă la pieptul fiului său Aslan şi îi spuse 
printre lacrimi : 

— O, copilul meu, Allah iată că a făcut să iasă 
la iveală adevărul. Nu mai pot acuma să-ţi mai 
ascund taina ! Află, dar, o, micuţul meu Aslan, 
că emirul Khaled nu este decît tatăl tău adoptiv ; 
"iar tatăl tău de sînge este Aluniţă, soţul meu cel 
mult iubit, care a fost osîndit, aşa cum vezi, în 
locul vinovatului. Trebuie să te duci, aşadar,, fiule, 
numaidecît la un prieten de odinioară al tatălui 
tău, la preacinstitul şeic al sţrăjerilor califului şi 
să-i povesteşti tot ceea ce ai descoperit. Pe urmă, 
să-i spui : „O, preaslăvite, mă rog ţie, în numele 
lui Allah, să mă răzbuni pentru uciderea tatălui 
meu Aluniţă !" 

Fără zăbavă, tînărul Aslan alergă la căpetenia 
sţrăjerilor seraiului, acela care îi scăpase capul lui 
Aluniţă, şi îi spuse ceea ce îl sfătuise Iasmina să 
spună. 

Atunci căpetenia sţrăjerilor, uimit şi bucuros 
cum nu se mai poate, îi zise lui Aslan : 

— Binecuvîntat fie Allah care sfîşie vălurile şi 
aruncă lumina jn bezne ! Şi adăugă : De mîine, 
fiule, Allah are să te răzbune ! 

într-adevăr, în ziua aceea califul orînduise o 
mare întrecere de lupte în care trebuiau să se în-
frunte toţi emirii şi cei mai buni călăreţi din Bag-
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dad, şi unde urma să aibă loc şi o întrecere într-un 
joc de minge cu ghioaga, de-a călare. Şi tînărul 
Aslan era şi el din rîndul jucătorilor cu ghioaga. 
Şi îşi îmbrăcase tunica de zale şi încălecase pe 
cel mai frumos cal din grajdul tatălui său adoptiv, 
trmirul Khalcd. Şi adevărat că era minunat aşa ; 
şi însuşi califul fu încîntat nespus de înfăţişarea 
şi de strălucirea tinereţii lui. Aşa încît şi-l alese 
de tovarăş la întrecere. 

Şi jocul începu. Şi de o parte şi de cealaltă jucă-
torii dovedeau o mare măiestrie în mişcările lor şi 
o minunată dibăcie de a lovi mingea cu ghioaga, 
din galopul cel mai iute al cailor lor. 

Deodată însă, unul dintre jucătorii din tabăra 
ce lupta împotriva taberei conduse de însuşi califul 
aruncă mingea drept spre faţa califului, cu o lovi-
tură atîta de iscusită şi de năprasnică, încît negre-
şit că s-ar fi zis cu ochii şi poate că şi cu viaţa 
califului, dacă tînărul Aslan, cu o sprinteneală de-a 
mirare, n-ar fi oprit la vreme, cu o lovitură a 
ghioagei sale, mingea din zborul ei. Şi o trimise 
aşa de năprasnic îndărăt, încît ea îl lovi în spate 
pe călăreţul care o aruncase şi îl doborî din şa, 
frîngîndu-i şira spinării. 

La fapta aceasta strălucitoare, califul îl privi pe 
tînărul Aslan şi îi spuse : 

— Trăiască cei viteji, o, fiule al emirului Kha-
led ! 

Şi califul descăleca îndată, după ce pusese capăt 
întrecerii, şi îşi adună emirii şi pe toţi călăreţii 
care luaseră parte la joc ; apoi îl chemă pe tînărul 
Aslan şi, de faţă cu toţi, îi spuse : 

— O, vrednice fecior al valiului Bagdadului, 
vreau să te aud chiar pe tine ce răsplată socoti că 
se cuvine pentru o ispravă ca aceasta a ta ! Sînt 
gata să-ţi îndeplinesc orice mi-ai cere. Vorbeşte ! 
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Atunci tînărul Aslan sărută pămîntul dinaintea 
califului şi zise : 

— Cer de la conducătorul dreptcredincioşilor să
mă răzbune ! Sîngele tatălui meu încă n-a fost 
răscumpărat, iar ucigaşul se mai află în viaţă ! 

La aceste cuvinte, califul fu cum nu se poate 
mai uimit şi strigă : 

— Ce vorbeşti tu, o, Aslane, de răzbunarea ta-
tălui tău ? Păi tată-tău, emirul Khaled, uite-1 colea 
lîngă mine, viu şi nevă tămat, din mila lui AUah ! 

Ci Aslan răspunse : 
— O, stăpîne al musleminilor, emirul Khaled a 

fost pentru mine cel mai bun tată adoptiv. Să ştii, 
însă, că eu nu-i sînt fiu de sînge, căci tatăl meu 
este fosta căpetenie a seraiului, Aluniţă. 

Cînd califul auzi aceste vorbe, văzu lumina pre-
făcîndu-se în negură dinaintea ochilor lui, şi, cu 
un glas schimbat, spuse : 

— Fiule, au nu ştii că tatăl tău a fost un mişel 
faţă de stăpînul dreptcredincioşilor ? 

Ci Aslan strigă : 
— Ferească-1 Allah pe tată l meu să fi fost făp-

taşul mişeliei ! Mişelul se află la stînga ta, o, emire 
al musleminilor ! Este căpetenia caraulelor, Ah-
mad-Vicleanul ! Porunceşte să fie cercetat şi ai să 
găseşti- în buzunarul lui dovada ticăloşiei ! 

La aceste cuvinte, califul se schimbă la faţă şi 
se făcu galben ca şofranul, şi cu un glas înfrico-
şător îl chemă pe căpetenia străjerilor şi îi zise : 

— Cercetează-1 dinaintea mea pe căpetenia ca-
raulelor ! 

Atunci căpetenia străjerilor, bătrînul prieten al 
lui Aluniţă, se apropie de Ahmad-Vicleanul şi îi 
cercetă buzunarele cît ai clipi, şi scoase îndată 
fănăraşul de aur furat de la calif. 
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Atunci califul, de-abia izbutind să se mai stăpî-
nească, îi spuse lui Ahmad-Vicleanul : 

— Ia vino mai aproape ! De unde ai lampa 
aceasta ? 

El răspunse : 
— Am cumpărat-o, o, părinte al dreptcredincio-

şilor ! 
Şi califul spuse străjerilor : 
— Ia să-1 ciomăgiţi aci pe loc, pînă ce are să 

mărturisească ! 
Şi îndată- Ahmad-Vicleanul fu înşfăcat de stră-

jeri, dezbrăcat şi biciuit şi zdrumicat sub lovituri 
pînă ce mărturisi tot şi povesti toată întâmplarea, 
de la început pînă la sfîrşit. 

Califul se înturnă atunci către tînărul Aslan 
şi-i spuse : 

— Acuma-i rîndul tău. Să-1 spînzuri cu mîna ta ! 
Şi îndată străjerii îi petrecură funia pe după gît 

lui Ahmad-Vicleanul, iar Aslan o prinse cu amîn-
două mîinile şi, ajutat de căpetenia străjerilor, îl 
săltă pe tîlhar pînă în vîrful spînzurătorii ridicate 
în mijlocul cîmpului de alergări. 

După ce se împlini astfel dreptatea, califul îi 
zise lui Aslan : 

•— Fiule, tu încă n-ai cerut nici un hatîr pentru 
isprava ta ! 

Şi Aslan răspunse : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, devreme ce 

tu îmi îngădui să cer ceva, te-aş ruga să mi-1 dai 
îndărăt pe tatăl meu ! 

La aceste cuvinte, califul, nespus de tulburat, 
începu să plîngă, pe urmă suspină : 

.— Au tu nu ştii, fiule, că bietul tătîne-tău, osîn-
dit pe nedrept, a murit spînzurat ? Ori mai de-
grabă s-ar fi putut să fi murit, căci lucrul nu-i 
chiar în afară de orice îndoială. De aceea şi jur 
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pe amintirea strămoşilor mei câ am să-i dăruiesc 
cel mai mare hatîr aceluia care îmi va vesti că 
Aluniţă, tatăl tău, nu este mort ! 

Atunci căpetenia străjerilor veni dinaintea cali-
fului şi spuse : 

—• Fâgăduieşte-mi că n-am să păţesc nimic ! 
Şi califul răspunse : 
— N-ai să păţeşti nimic ! Vorbeşte ! 
Şi căpetenia străjerilor spuse : • . , . 
— îţi vestesc vestea cea bună, o, emire al musle-

minilor. Slujitorul tău cel credincios de odinioară, 
Aluniţă, trăieşte ! 

Califul strigă : 
— Ah, ce tot spui tu ? 
El răspunse : 
— Pe viaţa capului tău, îţi jur că acesta-i ade-

vărul ! Şi eu însumi l-am scăpat pe Aluniţă, pu-
nînd să fie spînzurat în locul lui un osîndit de 
rînd, care semăna cu el aşa cum seamănă un frate 
cu frate-său. Şi-acuma-i adăpostit la Iskandaria, 
unde pesemne că are o prăvălie în suk. 

La aceste cuvinte, califul nu mai putu de bucu-
rie şi spuse căpeteniei străjerilor : 

T— Pleacă şi caută-1 şi adu-mi-1 în cel măi scurt 
răstimp ! 

Şi căpetenia străjerilor răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci califul porunci să i se dea zece mii de 

dinari pentru cheltuielile lui de călătorie ; şi căpe-
tenia străjerilor porni numaidecît la drum spre 
Iskandaria, unde îl vom afla, de va vrea Allah ! 

Ci în ceea ce îl priveşte pe Aluniţă, iată ! 
Corabia cu care plecase ajunsese la Iskandaria 

după o călătorie minunată ce-i' fusese menită de 
Allah — binecuvîntat fie el ! Aluniţă coborî îndată 

8) 



pe ţărm şi fu ca vrăjit de înfăţişarea Iskandariei, 
pe care n-o mai văzuse, măcar că el era de baştină 
din Cairo. Şi se duse numaidecît la suk, unde în-
chine o prăvălie gata orînduită şi pe care pris-
tavul pieţii o striga la vînzare. Era o prăvălie al 
cărei stăpîn tocmai murise pe neaşteptate ; şi era 
plină cu tot ce se cere, şi cu perne, şi drept marfă 
avea lucruri pentru marinari — pînze, frînghii, 
sfori, lăzi straşnice, saci pentru mărun ţ işuri, arme 
de toate soiurile şi de toate preţurile, şi mai cu 
seamă o grămadă grozavă de fierotenii şi de ve-
chituri foarte căutate de căpitanii de vase care Ie 
cumpărau ca să le vîndă prin ţările apusului ; căci 
oamenii de prin acele ţări se dau în vînt după 
vechiturile din vremurile de odinioară şi îşi vînd 
pînă şi nevestele şi fiicele pe vreo bucăţică de 
lemn putred, de pildă, ori pe vreo piatră talis-
manică sau pe vreo veche sabie ruginită. 

Aşa încît mi^T deloc de mirare, că Aluniţă, de-a 
lungul anilor lui de surghiun departe de Bagdad,* 
izbutise de minune în neguţătoria lui şi cîştigase 
înzecit ; căci nimic nu-i mai spornic decît vînzarea 
de vechituri pe care le cumperi, de pildă, cu o 
drahmă şi le vinzi cu zece dinari. 

După ce vînduse tot ce avusese în prăvălie, Alu-
niţă se pregătea s-o vîndă şi pe ea,» goală, cînd, 
deodată, pe unul dintre rafturile pe care ştia că 
nu se mai află nimic, zări ceva roşu şi strălucitor, 
îl luă şi văzu, cu cea mai mare uimire, că era o 
mare gemă talismanică, tăiată în şase feţe şi atîr-
nată de un lănţişor de aur vechi ; iar pe cele şase 
feţe erau săpate nişte, nume în litere necunoscute, 
semănînd nespus cu nişte furnici ori cu alte gîn-
gănii la fel de mărunte. Şi tot cerceta gemă cu 
multă luare aminte, socotind cam cît ar putea să 
cîştîge pe ea, cînd văzu în faţa prăvăliei un căpi-
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lan de corabie care se oprise ca să vadă mai de 
aproape gemă pe care o zărise din uliţă. 

Căpitanul, după salamalekul cuvenit, îi spuse 
lui Aluniţă : 

— O, stăpîne, poţi să-mi dai mie gemă aceasta, 
ori cumva nu-i de vînzare ? 

El răspunse : 
— Totu-i de vînzare aici, pînă şi prăvălia ! 
El întrebă : 
— Atunci, primeşti să-mi vinzi această gemă pe 

patru mii de dinari de aur ? 
La aceste cuvinte, Aluniţă gîndi : „Pe Allah, 

gemă aceasta trebuie să fie nemaipomenit de pre-
ţioasă. Trebuie să ţin la preţ." Şi răspunse : 

— De bună seamă că glumeşti, căpitane ! Căci, 
pe Allah, pe mine m-a costat, ca preţ de cumpărare, 
o sută de mii de dinari ! 

Celălalt spuse : 
— Atunci, vrei să mi-o dai cu o sută de mii ? 
Aluniţă zise : 
— Fie ! Dar numai în semn de cinstire faţă de 

tine ! 
Şi căpitanul îi mul ţumi şi îi spuse : 
— N-am la mine toţi banii aceştia, căci ar fi 

tare primejdios să umbli prin Iskandaria cu atîta 
bănet. Dar vino cu mine la corabie, unde ai să-ţi 
primeşti pre ţul şi, pe deasupra, un dar de două 
bucăţi de postav, două bucăţi de catifea şi două 
bucăţi de satin. 

Atunci Aluniţă se ridică, închise cu cheia uşa de 
la prăvălie şi îl urmă pe căpitan pe puntea coră-
biei. Şi căpitanul îl rugă să aştepte pe punte şi 
plecă să aducă banii. Ci nu se mai arătă şi deodată 
pînzele fură desfăşurate în vînt şi corabia spintecă 
apele, ca o pasăre. 
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Cînd Aluniţă se văzu răpit astfel pe mare, ră-
mase cum nu se mai poate de năucit. Dar la cine 
ar fi putut să strige după ajutor, cu atît mai mult 
eu cît nu vedea nici un marinar căruia să-i ceară 
vreo lămurire, iar corabia părea că zboară peste 
mare ca îmboldită de ceva nevăzut ? 

Pe cînd sta el aşa, buimac şi speriat, văzu venind 
căpitanul care-şi freca barba şi-1 privea cu un aer 
batjocoritor, şi care pînă la urmă îi spuse : 

— Au tu eşti musulmanul Aluniţă, fiul lui Şam-
sedin din Cairo şi care a fost la seraiul califului 
la Bagdad ? 

El răspunse : 
•— Da, eu sînt fiul lui Şamsedin ! 
Căpitanul zise : 
— Atunci e bine ! Peste cîteva zile avem să 

ajungem la Genova, în ţara noastră creştinească. 
Şi-ai să vezi tu, musulmanule, ce soartă te aş-
teaptă acolo ! 

Pe urmă plecă. 
Şi-aşa, călătoria fiind norocoasă foarte, corabia 

ajunse în portul Genova, cetatea creştinilor de la 
apus. Şi numaidecît o babă, însoţită de doi inşi, 
veni pe punte să-1 caute pe Aluniţă, care nu mai 
ştia ce să creadă despre acea întîmplare. Ci, lă-
sîndu-se în seama ursitei, bune ori rele, care-i era 
scrisă, o urmă pe bătrîna care-1 duse de-a lungul 
oraşului pînă la o biserică ce ţinea de o mînăstire 
de călugări. 

Cînd ajunseră la uşa bisericii, bătrîna se înturnă 
către Aluniţă şi-i spuse : 

— De-acuma-nain!;e tu trebuie să te socoti slugă 
la biserica aceasta şi la această mînăstire. Slujba 
ta-i să te trezeşti în fiece zi de cu zori ca să te 
duci mai întîi la pădure după lemne şi să te întorci 
cît mai iute să speli pe jos în biserică şi în mînăs-
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tire, să scuturi preşurile şi să mă turi peste tot ; 
pe urmă să dai griul prin ciur, să-1 rîşneşti, să 
frămînţi aluatul şi să coci pîinea în cuptor ; să iei 
o măsură de linte, s-o zdrobeşti, s-o găteşti şi să
umpli pe urmă trei sute şaptezeci de străchini, pe 
care trebuie să le împărţi, una cîte una, la toţi cei 
trei sute şaptezeci de călugări din mînăstire ; după 
care, te duci să goleşti olurile de murdăr ie din 
chiliile călugărilor ; la urmă , îţi închei munca să-
pînd grădina şi umplînd cele patru butoaie şi 
hîrdaiele rînduite de-a lungul zidului. Şi toată 
treaba aceasta trebuie, să fie isprăvită înainte de 
amiază. Căci va trebui să-ţi foloseşti toate după-
amiezile silindu-i pe trecători să intre, de voie-
de nevoie, în biserică şi să asculte predica ; şi, dacă 
nu vor, uite colea o cîrjă cu o cruce de fier în 
vîrf, cu care să-i ucizi, din porunca regelui. în 
felul acesta, n-au să mai rămînă în cetate decît 
creştinii evlavioşi, care au să vină aici să fie bine-
cuvântaţi de călugări. Şi-acuma, treci la treabă şi 
ia seama bine să nu care cumva să uiţi cele cîte 
ţi le-am spus ! 

Şi, zicînd acestea, bă trîna îl privi clipind din 
ochi şi se cam mai duse. 

Atunci Aluniţă gîndi : „Pe Allah ! asta-i peste 
poate !" Şi, neştiind la ce să se hotărască, intră 
în biserica goală cu desăvîrşire în clipa aceea şi 
se aşeză pe b laviţă, ca să încerce să cugete la 
toate acele întîmplări atîta de ciudate care îi ve -
neau una după alta. 

Şezuse acolo cam la vreun ceas de vreme, cînd 
auzi răsunînd pînă la «1 printre stîlpii bisericii un 
glas atîta de dulce de femeie că numaidecît, u i -
tîndu-şi necazurile, îl ascultă vrăjit. Şi-atîta fu de 
tulburat de acel glas, încît pe dată toate păsărelele 
din inima lui începură să cînte împreună , şi simţi 
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coborînd în sineşi binecuvîntata răcoare pe care-o 
revarsă în suflet o melodie singuratică. Şi se şi 
ridică să plece către acel glas, cînd deodată totul 
tăcu. 

Ci iată că, pe neaşteptate, de după stîlpi, se ivi 
un chip de femeie acoperit cu văl, veni pînă lingă 
el şi cu un glas tremurător îi zise : 

— Ah, Aluniţă, de-atîta amar de vreme mă tot 
gîndesc la tine ! Binecuvîntat fie Allah că a îngă-
duit să ne întîlmm pînă la urmă ! Iată, avem să ne 
căsătorim numaidecît ! 

La aceste cuvinte, Aluniţă strigă : 
— Nu-i alt Dumnezeu decît unul Allah ! De 

bună seamă că tot ceea ce mi se întîmplă nu este 
decît un vis ! Şi-atunci cînd visul acesta are să se 
risipească, am să mă trezesc iară în prăvălia mea 
din Iskandaria ! 

Tînăra femeie spuse însă : 
— Ba nu, o, Aluniţă, totul este aievea ! Te afli 

în oraşul Genova, unde eu am pus să fii adus, 
fără de voia ta, prin mijlocirea căpitanului de co-
rabie care se află în slujba tatălui meu, regele 
cetăţii Genova. Află, dar, că eu sînt domniţa Hosn-
Mariam, fiica regelui acestui oraş. Cu ajutorul vră-
jitoriei, pe care am învăţat-o de cînd eram mică, 
am aflat de tine şi de frumuseţea ta, şi m-am 
îndrăgostit atît de tare de tine, încît l-am trimis 
pe căpitan să te caute la Iskandaria. Şi uite la 
gîtul meu gemă talismanică pe care ai găsit-o pe 
unul dintre rafturile tale şi care fusese aşezată 
acolo chiar de căpitan, ca să te poată aduce pe 
puntea corăbiei lui. Şi peste «cîteva clipe ai să poţi 
să vezi şi tu ce puteri vrăjite îmi dă această gemă. 
Dar, înainte de toate, trebuie să te însori cu mine. 
Şi-atunci, toate dorinţele tale au să se îndepli-
nească. 
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Aluniţă îi spuse : 
— O, domniţă, oare-mi făgăduieşti tu că ai să 

mă duci măcar îndărăt la Iskandaria ? 
Ea spuse : 
— Acesta-i lucrul cel mai uşor ! 
Atunci el primi să se însoare cu ea. 
îndată , domniţa Mariani îi spuse : 
— Atunci, tu vrei să te întorci numaidecît la 

Iskandaria ? 
El răspunse : 
— Da, pe Allah ! 
Ea s p u s e : 
— Să mergem ! 
Şi luă cornalina şi îi întoarse spre cer faţa pe 

care era desenat un pat şi frecă repede acea faţă 
cu degetul cel mare, zicînd : 

— O, cornalina, în numele lui Soleiman, îţi po-
runcesc să-mi aduci un pat de călătorie ! 

Nici nu rostise bine aceste cuvinte, că se şi ivi 
dinaintea lor un pat de călătorie, cu pă turile şi 
pernele lui. Amîndoi se suiră în el şi se întinseră 
în voie. Atunci domniţa Mariam luă între degete 
cornalina, o întoarse către cer cu faţa pe care era 
desenată o pasăre şi zise : 

— Cornalina, o, cornalina, îţi poruncesc, în nu-
mele lui Soleiman, să ne duci sănătoşi şi nevă tă-
ma ţ i la Iskandaria, pe calea cea mai dreaptă ! 

Nici nu fusese bine dată porunca şi patul se şi 
ridicase lin, se înălţă pînă la bolta bisericii, ieşi 
pe fereastra cea mare şi, mai iute decît cea mai 
iute pasăre, străbătu văzduhul într-un zbor desfă-
tă tor şi îndată îi lăsă jos la Iskandaria. 

Or, chiar în clipa în care punea piciorul pe pă-
mînt, văzură venind spre ei un om îmbrăcat 
după moda de la Bagdad, pe care Aluniţă îl cu-
noscu numaidecît : era însăşi căpetenia străjerilor. 
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De-abia coborîse şi el la ţărm, tot în acea clipă, în 
căutarea celui osîndit odinioară. Se aruncară atunci 
unul în braţele celuilalt, şi căpetenia străjerilor 
îi spuse lui Aluniţă ştirea despre dovedirea vino-
vatului şi despre spînzurarea lui, îi povesti toate 
întîmplările cîte se petrecuseră la Bagdad de patru-
sprezece ani încoace, şi îi spuse totodată şi de 
naşterea fiului său, Aslan, care ajunsese cel mai 
frumos călăreţ din Bagdad. 

Iar Aluniţă, la rîndu-i, povesti căpeteniei stră-
jerilor toate cîte i se întîmplaseră, de la început 
pînă la sfîrşit. Şi acestea îl uluiră nespus pe căpe-
tenia străjerilor care, odată ce tulburarea i se mai 
domoli, îi spuse : 

— Emirul musleminilor doreşte să te vadă cît 
mai grabnic. 

Ei răspunse : 
— Păi de bună seamă! îngăduie-rni doar să mer-

gem pînă la Cairo, să sărut mina tatălui meu 
Şamsedin şi a mamei mele, şi să-F îndemn să vină 
cu noi la Bagdad. 

Atunci, căpetenia străjerilor se sui cu ei în patul 
care îi duse într-o clipită pînă la Cairo, chiar în 
uliţa Galbenă, unde se afla casa lui Şamsedin. Şi 
bătură la poartă. Şi mama coborî să vadă cine 
bate aşa şi întrebă : 

— Cine bate ? v 
El răspunse : 
— Eu, fiul tău, Aluniţă ! 
Bucuria mamei fu nespus de mare, pentru ea, 

care de atîta amar de ani îmbrăcase hainele cer-
nite, şi se prăbuşi leşinată, în braţele copilului ei. 
Şi tot aşa şi preacinstitul Şamsedin. 

După ce se hodiniră vreme de trei zile acolo, 
acasă, se suiră cu toţii în patul care, la porunca 
domniţei Hosn-Mariam, îi duse sănătoşi şi teferi 
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la Bagdad, unde califul îl primi pe Aluniţă săru-
tîndu-1 ca pe un copil şi îl copleşi cu slujbe şi cu 
cinstiri, pe el, ca şi pe tatăl său Şanisedin şi pe 
fiul său Aslan. 

După care, Aluniţă îşi aduse aminte că, la urma 
urmei, pricina dintîi a norocului său a fost Mah-
mud-Deandoaselea, care atîta de iscusit 1-a silit 
să plece întîia oară la drum şi apoi 1-a cules, gol-
goluţ, de pe acoperişul fîntînii din Bagdad. Aşa 
încît trimise să-1 caute peste tot şi pînă la urmă 
l-au găsit într-o grădină, stînd jos în mijlocul 
băieţilor, cu care cînta şi bea. Şi Aluniţă îl rugă 
să vină la palat, unde îl numi căpetenie a caraule-
lor în locul lui Ahmad-Vicleanul. 

După ce îşi îndeplini această datorie, Aluniţă, 
fericit că-şi găsise fecior atîta de frumos şi de 
strălucitor cum era tînărul Aslan, mulţumi lui 
Allah pentru binefacerile lui. Şi trăi nespus de fe-
ricit, la Bagdad, între cele trei soţii ale sale, Zo-
beida, Iasmina şi Hosn-Mariam, vreme de ani şi 
ani, pînă ce fu, căutat şi el de Nimicitoarea tuturor 
desfătărilor şi Despărţitoarea de toţi prietenii ! 
Laudă fie înălţată Celui Neschimbător, către ca-
rele se îndreaptă toate cîte-s zămislite ! 

Şi Şeherczada, isprăvind de povestit povestea aceasta, 
se simţi oleacă obosită şi tăcu. 

Atunci, regele Şahriar pe care lua rea-aminte îl ţinuse 
nemişcat în tot acest răstimp, strigă : 

— Povestea aceasta a lui Aluniţă, o, Şehorezada, este, 
cu adevărat nemaipomenită ; şi Mah mud-Deandoaselea 
şi misitui Sesam, cu leacul lui, m-au îneîntat peste poate. 
Ci, trebuie să-ţi spun, faptele lui Deandoaselea mi se par 
tot încă tulburi, şi aş ti bucuros să aud de la tine o 
lămurire mai limpede, dacă ţi-o cu putinţă. 
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La aceste cuvinte ale regelui Şahriar, Şehcrczada zîmbi 
a rîde şi o privi pe soră-sa, Doniazada, pe care o văzu 
cum nu se mai poate de înveselită ; pe urmă spuse re-
gelui ; 

— Acum, o, preafericituje rege, cînd micuţa aceasta 
poate să asculte orice, am să-ţi povestesc vreo două 
dintre Isprăvile poetului Abu-Nuwas, cel mai desfătător 
şi cel mai fermecător şi cel mai de duh dintre toţi poeţii 
din Iran şi din Arabia. 

Iar micuţa Doniazada se ridică de pe covorul pe care 
sta ghemuită şi alergă în braţele surorii ei, pe care o 
sărută dulce şi îi spuse : 

— Oh ! te rog frumos, Şeherozada, începe numaidecât. 
Hai, fii aşa do bună, o, sora mea ! 

Şi Şehcrczada spuse : 
— Cu toată dragostea din inima mea şi ca pe o cinstire 

datorată acestui rege înzestrat cu purtări atîţa de alese. 
Văzînd însă zorii mijind, Şeherezada, sfioasă ca tot-

deauna, lăsă povestirea pe mîine. 

1
 Intr-a două sute şaptezecea noapte 

micuţa Doniazada aşteptă ca Şeherezada să-şi isprăvească 
petrecerea obişnuită cu Şahriar şi, ridicând capul, strigă : 

— O, sora mea, te rog, ce mai aştepţi acum de nu ne 
povesteşti znoavcle despre desfătătorul poet Abu-Nuwas, 
prietenul califului, cel mai plăcut dintre toţi poeţii din 
Iran şi din Arabia ? 

Iar Şeherezada zîmbi către soră-sa şi-i spuse : 
—Nu aştept decît îngăduinţa regelui ca să povestesc 

cîtcva dintre isprăvile lui Abu-Nuwas, care era un foarte 
mare destrăbălat ! 
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Şi regele Şahriar, înturnîndu-se către Şeherczada, îi 
spuse : 

— In adevăr, Şeherczada, n-aş li deloc nemulţumit să 
te ascult povestindu-ne asemenea isprăvi. Ci trebuie să-ţi 
mărturisesc că în noaptea aceasta mă simt dornic de 
gînduri mai înalte. Aşadar, dacă ştii vreo poveste cc-ar 
putea să-mi îmbogăţească în vreun fel mintea, să nu 
cumva să socoti că nu m-ar interesa. Dimpotrivă ! Mai 
tîrziu, dacă răbdarea mea nu are să ajungă la capăt, 
ai să poţi să-mi povesteşti, Şeherczada, şi acele isprăvi 
alo lui Abu-Nuwas. 

La aceste cuvinte ale regelui Şahriar, Şeherezada răs-
punse : 

— Tocmai cugetasem toată ziua, o, rege fericit, la 
povestea unei fete nemaipomenit de învăţate şi de fru-
moase şi care se numea Simpatia. Şi-s gata să-ţi înşir 
toate cîte ştiu despre purtarea şi despre minunatele ei 
cunoştinţe ! 

Şi regele Şahriar grăi ! 
— Pe Allah ! nu mai zăbovi, dar, să-mi împărtăşeşti 

toate despre cîte mi-ai pomenit! Căci nimic nu-mi place 
să ascult mai mult decît înţeleptele cuvinte spuse de că-
tre tinerele fete frumoase. Şi foarte doresc ca istorisirea 
făgăduită să mă mulţumească întru, totul şi să-mi fie 
de folos totodată, şi o pildă din învăţătura pe care orice 
adevărat musulman trebuie s-o aibă. 

Atunci Şeherezada stătu pe gînduri un răstimp şi, ri-
dicînd un deget, începu. 



POVESTEA PREAÎNVĂŢATEI SIMPATIA 

Se povesteşte — dar numai unul Allah este 
atoateştiutor ! — că a fost odată la Bagdad un 
negustor cu un dever cum nu s-a mai pomenit. 
Se bucura de onoruri, de cinstiri, de drepturi şi 
de hatîruri de toate soiurile, ci nu era deloc feri-
cit, pentru că Allah nu-şi întinsese asupră-i bine-
cuvîntarea de a-i dărui şi lui un copil, fie măcar 
şi fată. Şi-aşa, îmbătrînise în mîhnire şi îşi vedea 
zi de zi oasele făcîndu-se tot mai străvezii şi mai 
moi, fără a fi izbutit să capete de la vreuna dintre 
multele-i neveste mîngîierea aşteptată . Într-o zi 
însă, după ce împărţise pomeni multe şi bogate, 
şi după ce trecuse pe la schimnici, şi ajunase, şi 
se rugase cu evlavie, se culcă cu cea mai tînără 
dintre soţiile sale şi, prin mila celui Preaînalt, o 
lăsă însărcinată pe-clipă pe-dată. 

Şi peste nouă luni, numărate zi cu zi, soţia ne -
gustorului născu fără necaz un băieţel atît ele fru-
mos că părea rupt din lună . 

Aşa încît negustorul, din recunoştinţă faţă de 
cel Atoatedătător, nu uită să-şi îndeplinească le-
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gămintele ce le juruise şi făcu daruri mari săra-
cilor, văduvelor şi orfanilor, vreme de şapte zile 
în şir ; iar în dimineaţa celei de a şaptea zile se 
gîndi să dea un mume feciorului său, şi-1 nunii 
Abul-Hassan. 

Copilul fu crescut în braţele doicilor şi ale roa-
belor frumoase, şi fu îngrijit ca un lucru de mare 
preţ, şi de femei, şi de slujitori, pînă ce ajunse 3a 
anii învăţăturii. Atunci îl încredinţară celor mai 
iscusiţi dascăli, care îl deprinseră să citească sfin-
tele cuvinte ale Coranului şi îl învăţară scrierea 
frumoasă, poezia, socotelile şi maeştri a de a trage 
cu arcul. Şi-aşa, ajunse să ştie mai multe decît 
toţi cei din vremea şi de seama lui. 

Iar la aceste atît de felurite ştiinţe, mai adăuga 
şi un farmec ca de vrajă, şi era desăvîrşit de fru-
mos. Şi fu bucuria tatălui său şi desfătul luminii 
ochilor lui, atît cît îi fusese mai dinainte menit 
de la ursitoare. Ci atunci cîncl bătrînul simţi apro-
pii ndu-se sorocul ce-i fusese sorocit, îl chemă, în-
t r -una din zile, pe feciorul-său, îl puse să ia loc 
dinainte-i şi-i spuse : 

— Fiule, iată că sorocul meu e pe-aproape şi 
nu-mi mai rămîne decît să mă pregătesc a mă 
înfăţişa dinaintea stăpînului cel mare. îţi las moş-
tenire averi multe, bogăţii şi moşii, sate întregi, cu 
pămînturi mănoase şi cu livezi roditoare, care să 
vă ajugă cu prisosinţă şi ţie, şi copiilor copiilor tăi. 
Nu te sfătuiesc decît să ştii a te bucura de ele cu 
măsură , mul ţumindu-i celui Atoatedătator. 

Şi bă trînul neguţător mtiri de boala iu i , iar Abul-
Hassan fu mîhnit cum nu se mai poate. Şi după 
ce îndatoriiile înmormîntării fură îndeplinite, el 
se îmbrăcă în haine cernite şi se închise în jalea lui. 
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Ci în curînd prietenii lui izbutiră să-1 însenine 
şi să-1 smulgă din mîhnire. Şi izbutiră atîta de 
bine, încît îl siliră să intre la hamam ca să se lu-
mineze şi-apoi să-şi schimbe straiele ; şi îi spuseră, 
ca să-1 mai mîngîie : 

— Cel ce se replăsmuieşte în feciori ca tine nu 
moare în veci. Scutură-te, dar, de tristeţe şi gîn-
deşte-te cum să te foloseşti de tinereţea şi de bo-
găţiile tale ! 

Şi-aşa, Abul-Hassan uită încetul cu încetul sfa-
turile tătîne-său şi pînă fe urmă ajunse să socoată 
că fericirea şi averea-s fără de sfîrşit. Şi de-atunci 
nu mai conteni a-şi împlini toate toanele, a se 
lăsa în voia tuturor desfătărilor, a petrece cu toate 
cîntăreţele şi cu toate almeele, a mînca în toate 
zilele grămezi de pui, că-i plăceau puii, a des-
tupa toate chiupurile cu băuturi ameţitoare roase 
de ani, a asculta clinchetele cupelor ciocnite, a 
sparge tot ce putea să spargă, a părădui tot ce 
putea să părăduiască, şi a sfărma tot ceea ce pu-
tea să sfarme, pînă ce sfîrşi prin a se trezi într-o 
zi fără nimic în mîinile lui, afară poate doar de 
sine însuşi. Şi, din toate cîte-i lăsase moştenire 
răposatul tată-său, ca slujitori şi slujitoare, nu-i 
mai rămăsese decît o singură roabă, clintr-o mul-
ţime de roabe. 

Ci roaba aceasta se numea Simpatia şi nicicind 
nu s-a potrivit mai bine un nume cu făptura care 
îl purta. Căci Simpatia era o tînără tot atîta de 
dreaptă ca şi litera ălef, cu un mijlocel aşa de sub-
ţirel încît soarele nici n-ar fi putut să-i aştearnă 
umbra pe pămînt ; chipu-i purta semnul limpede 
al binecuvîntării lui Allah ; gura-i părea pecet-
luită cu pecetea lui Soleiman, anume ca să ascundă 
o comoară de mărgăritare ; dinţii-i păreau două 
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şiruri aidoma de salbe. Şi despre ca vorbea parcă 
poetul în aceste cuvinte : 

E luminoasă şi-i mlădie, 
Ca zveltul fir de trandafir ; 
Şi-i toată numai bucurie, 
Ca viul soarelui potir, 
Ca blinda floare zoroclie 
Ce-şi leagănă, suavu-i fir. 

I-i cerul scris în raza feţii, 
Iar pajiştile verzi din rai, 
Cu dulcele izvor cd vieţii, 
Sclipesc sub strâlucitu-i strai; 
Şi-i însăşi lumea frumuseţii 
Izarul ei ca un serai. 

Toate culorile le-mbină : 
Al rozei roşu, alb de-argint, 
Şi alb de sandal, şi-i lumină 
Al murei negru strălucind ; 
Iar frumuseţea, ei deplină 
O apără de răul jind. 

Slăvit să fie-Acela care 
Asupra ei a revărsat 
Atîta slavă stătătoare ! 
Şi fericit acel bărbat 
Căruia-i fi-va desfătare 
Vrăjitu-i glas înfiorat! 

Aşa era roaba Simpatia, singura comoară pe 
care-o mai avea risipitorul Abul-Hassan. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a două sute şaptezeci şi doua noapte 

Ea urmă 1 

El însă, Abul-Hassan, cînd văzu că toată moş-
tenirea se dusese Iară întoarcere, căzu într-o stare 
de deznădejde care-i spulberă şi somnul şi pofta 
de mîncare ; şi stătu aşa trei zile şi trei nopţi fără
să mănînce, fără să bea, fără să doarmă, pînă ce 
roaba Simpatia gîndi că are sâ-1 vadă cum moare, 
.şi se hotărî să-1 scape cu orice preţ. 

Se împodobi eu hainele cele mai frumoase şi se 
înfăţişă stăpînului ei cu un zîmbet vestitor de bine 
pe buze, spunîndu-i : 

— Allah, prin mijlocirea mea, are să pună capăt 
zbuciumărilor tale. Pentru aceasta, nu trebuie decît 
să mă duci dinaintea stăpînului nostru, emirul 
dreptcrcdincioşilor, Harun Al-Raşid, şi să-i ceri 
drept preţ de vînzare pentru mine zece mii de di-
nari. Dacă preţul are să i se pară prea ridicat, să-i 
spui : , ,0, ernire al dreptcrcdincioşilor, tinăra 
aceasta preţuieşte încă şi mai mult, lucru de care 
ai să-ţi dai şi mai bine seama punînd-o să-ţi do-
vedească tot ce ştie. Atunci ea are să se ridice 
în ochii tăi şi ai să vezi că nimeni nu are seamăn 
cu ea şi că este vrednică să-1 slujească pe califul, 
stăpînul nostru." Şi-1 sfătui şi stărui să nu care* 
cumva să lase mai puţin din preţul acela. 

Abul-Hassan care, clin nepăsare, pînă în clipa 
aceea nu luase aminte la însuşirile şi la harurile 
frumoasei lui roabe, nici n-ar fi fost în stare să 
preluiască, după mintea lui, însuşirile pe care ea 
le avea. Ei nu găsi decît că ghidul nu-i rău şi că 
ar fi fost cu putin ţă să se izbîndească. Se ridică, 
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aşadar, numaidedt , şi, luînd-o pe Simpatia după 
el, o duse în faţa califului, căruia îi repetă vor-
bele pe care ea îl sfătuise să le spună. 

Atunci califul se înturnă către ea şi o întrebă : 
•— Cum te cheamă ? 
Ea spuse : 
— Mă cheamă Simpatia. 
El îi spuse : 
— O, Simpatia, eşti oare tu destul de învăţată 

şi poţi să-mi pomeneşti numele feluritelor ramuri 
ale ştiinţei pe care le-ai adîncit ? 

Ea răspunse : 
— O, stăpîne, am studiat sintaxa, poezia; şariatul 

şi celelalte legi ale dreptăţii, muzica, astronomia, 
geometria, aritmetica, legile moştenirii şi taina de a 
citi cărţile de vrăjitorie şi.inscripţiile din vechime. 
Ştiu pe de rost Sţinta Carie şi pot s-o citesc în 
şapte chipuri felurite ; cunosc întocmai numărul 
tuturor surelor cuprinse în ea, ca şi al versetelor 
şi al sipariilor în care se împart versetele, şi toate 
părţile care o alcătuiesc, şi cum a fost, alcătuită, 
şi cîte consoane şi cîte vocale cuprinde ; ştiu şi care 
sure anume au fost inspirate şi scrise la Mecca, 
şi care sînt cele dictate la Medina ; cunosc toată 
sunna şi toate canoanele, şi ştiu să deosebesc ha-
disurile şi să apreciez cîtu-s ele de adevărate ; 
nu-mi sînt străine nici logica, nici arhitectura şi 
nici filozofia, ca şi elocinţa ori retorica ; ştiu să 
alcătuiesc poeme şi să le fac simple şi curgătoare 
sau complicate, cum le plac numai celor pricepuţi ; 
şi dacă uneori'tîlcul unora este mai ascuns, aceasta 
o fac ca să reţină mai bine atenţia şi ca să desfete 
minţile ce izbutesc să dezlege firul cel subtil ; am 
învăţat, aşadar, multe lucruri, şi ceea ce am învăţat 
nu am mai uitat. Pe lîngă acestea, ştiu şi să cînt ; 
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şi dansez ca o pasăre ; şi stăpînesc şi lăuta, şi 
flautul ; şi minuiesc strunele pe cincizeci de to 
nuri felurite. Aşa încît, atunci cînd cînt, cel care 
mă aude îşi sfîşie sufletul, iar gazelele se îmbată 
cînd mă privesc. Ucid, atunci cînd trec îmbrăcată 
şi parfumată, legănîndumă ; iar dacămi scutur 
şoldurile, cei ce mă văd se.prăbuşesc ; şi cînd fac 
cu ochiul, înjunghii ; cînd îmi scutur brăţările, re 
vărs orbirea ; cînd ating pe cineva, îi dau viaţă ; 
şi, dacă mă îndepărtez, îl fac să moară. 

Cînd Harun AlRaşid, califul, auzi aceste cu
vinte, rămase uluit de încîntarc că vedea atâta har 
şiatîta frumuseţe, atîta ştiinţă şi tinereţe în fata 
care stanaintea lui, cu ochii eoborîţi sfios. Se 
întoarse către AbulHassan şii zise : 

— Am să clauîndată porunci să fie chemaţi das
călii de ştiinţe, spre a pune la probă pe roaba ta 
.şi spre a mă. încredinţa, după o cercetare limpede 
faţă. de toţi, dacări cu adevărat tot atîta de învăţată 
pe cîtui. de frumoasă. Şi dacă va izbuti, să iasă 
biruitoare în această' probă, nu numai că am săţi 
dau cele zece mii de dinari, dai.' am să te şi acopăr 
cu. hatâruri că miai adus o 'a tare minune. De nu, 
no fi nimica, şM"i va rămî.ne în stăpînire pe mai 
departe ! 

Şi,, pe loc,, califul, trimise să fie adus cel mai 
mare învăţat al vremii, Ibrahim benSaiar, care 
îşi însuşise toate cunoştinţele omeneşti ; şl mai 
trimise să> fie aduşi şi poeţii, şi grămăticii,, şi ci
titorii din Coran, şi doftorii, şi astronomii, şi filo
zofii; şi fakihii, şi ulemaii meşteri în teologie. Şi 
toţi. veniră: fără: zăbavă la serai şi. se strînseră: în 
sala de primire; fără a şti. pentru care pricină 
fuseseră chemaţii. 

Şi' la porunca marelui, calif,, se aşezară.toţi roată 
pe covoare, pe cînd la mijloc,, pe un jeţ de aur, 
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adus acolo după dorinţa califului, sta tînăra Sim
patia, cu faţa ascunsă de o feregea subţirică. Şi 
ochiii scînteiau prin feregea, şi dinţiii zînibeau 
întrun zîmbet. 

Oînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci mir-a două sute şaptezeci şi patra 
noapte 

Ea urmă : 

După ce asupra acelei adunări se aşternu o tă
cere atît de adîncă încît sar fi putut auzi şi su
netul căderii unui ac pe jos, Simpatia făcu dina
intea tuturora o temenea „plină de gingăşie şi de 
demnitate, şi, cu cel mai ales fel de a vorbi, spuse 
califului : 

— O, emire al dreptcredincioşilor, porunceşte f 
Sînt gata să răspund la întrebările pe care vor 
binevoi să mi le pună preaînţelepţii şi preacins
tiţii învăţaţi, cititori ai Coranului, fakihi, doftori, 
arhitecţi, astronomi, geometri, grămătici, filozofi şi 
poeţi. 

Atunci, califul Harun AlRaşid se înturnă cătite 
toţi aceia şi le spuse : 

— Vam chemat aici ca să cercetaţi atît felu
rimea cît şi adîncimea cunoştinţelor acestei tinere, 
şi ca să nu cruţaţi nimic pentru a dovedi atît ş t i
inţa voastră, cît şi învăţă tura ei, deopotrivă. 
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Şi toţi învăţaţii răspunseră ploconinduse pînă 
la pămînt şi ducîriduşi mîinile la ochi şi la frunte, 
şi zicînd : 

•— Ascultăm şi ne supunem lui Allah şi ţie, 
o, cmire al dreptcrcdincioşilor ! 

''•După aceste cuvinte, tînăra Simpatia rămase cî
teva clipe cu capul plecat, pe urmă ridică fruntea 
şi spuse : 

— Mai întîi, care dintre voi toţi, o, stăpînii mei, 
este cel mai priceput în cunoaşterea Coranului şi în 
sunna despre Profet (cu el fie pacea şi rugăciu
nea !) ? 

Atunci se ridică un ulema, ară tat cu degetul de 
toţi. Ea îi spuse : 

•— Intreabămă , aşadar, tot ce vrei din ştiinţa ta. 
Şi învăţatul zise : 
•— O, copilă, devreme ce ai învăţat temeinic 

Sfînta Carte a lui Allah, trebuie să cunoşti şi 
numărul surelor, al cuvintelor şi al literelor pe 
<;are le cuprinde, precum şi legile credinţei noas
tre. Spunemi, dar, pentru început, cinei Domnul 
tău, cinei Profetul tău, cinei Imamul tău, carei 
îndreptarul tău, carei orînduitorul vieţii tale, ca
rei călăuza drumurilor tale şi cines fraţii tăi ? 

Ea răspunse : 
— Allah este Domnul meu ; Mohamed — cu el 

fie rugăciunea şi pacea ! — este Profetul meu ; 
Coranul este legea mea, aşadar el este imamul 
meu ; Kaaba, casa lui Allah ridicată de Abraham. 
la Mecca, este îndreptarul meu ; pilda sfîntului 
nostru Profet este orînduirea vieţii mele ; Sunna, 
cu toate datinele pe care le cuprinde, este că
lăuzul drumurilor mele ; şi toţi dreptcredinciosii 
sînt fraţii mei. 

ion 



învăţatul urmă, pe cînd califul începea să se mi 
nuneze de limpezimea şi de temeinicia acelor răs
punsuri în gura unei copilandre aşa de gingaşe : 

— Spunemi, cum ştii că este un Dumnezeu ? 
Ea răspunse : 
— Prin raţiune ! 
El întrebă : 
•— Ce este raţiunea ? 
Ea răspunse : 
— Raţiunea este un har îndoit : este şi înnăs

cută, este şi dobîndită. Raţiunea înnăscută este 
aceea pe care Allah a puso în inima slujitorilor 
săi. lai' raţiunea dobîndităi aceea care, la omul 
întreg, este roadă învăţăturii şi a muncii stator
nice. 

El se minună . 
•— Este cît se poate de bine ! Dar unde se află 

raţ iunea ? 
Ea spuse : 
— în inima noastră . Şi de acolo îşi înalţă ea 

avînturile către mintea noastră, din care îşi face 
lăcaş. 

El spuse : 
— Desăvîrşit răspuns ! Ci poţi tu sămi spui cum 

ai învăţat să1 cunoşti pe Profet (cu el fie rugă
ciunea şi pacea !) ? 

Ea răspunse : 
— Cu ajutorul cetirii Cărţii lui Allah, cu ajuto

rul dovezilor şi al mărturiilor. 
El spuse : 
•— Minunat ! Ci poţi sămi spui cares îndato

ririle de căpătîi ale credinţei noastre ? 
Ea răspunse : 
•— Sînt cinci îndatoriri în credinţa noastră : mă r

turisirea de credinţă : „Nu este alt Dumnezeu decît 
unul Allah, şi Mahomed este trimisul Lui" ; rugă
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ciunea ; milostenia ; postirea în luna ramadan ; şi 
hagialîcul la Mecca, atunci cînd se poate face. 

El întrebă : 
— Cares faptele de evlavie cele mai vrednice 

de laudă ? 
Ea" răspunse : 
•— Sînt în număr de şase : rugăciunea, milos

tenia, postul, hagialîcul, lupta împotriva relelor 
porniri şi a nelegiuirilor, şi războiul pentru sfînta 
credinţă. 

El spuse : 
— Bineai răspuns ! Ci pentru ce te rogi tu ? 
Ea grăi : 
— Mă rog ca săi dăruiesc Domnului meu închi

narea dragostei mele, ca să1 preamăresc şi sămi 
înalţ sufletul către seninătate. 

El strigă : 
— Minunat e şi răspunsul acesta ! Ci oare rugă

ciunea nu presupune mai întîi nişte pregătiri 
anume ? 

Ea răspunse : 
— De bună seamă ! Trebuie săţi cureţi întregul 

t rup prin spălăii rituale, să îmbraci haine pe care 
să nu se afle urma nici măcar a unei pete de mur
dărie, să cauţi un loc liniştit şi curat, săţi acoperi 
bine pai'tea trupului dintre buric şi genunchi, săţi 
limpezeşti gîndurile şi să te întorci cu faţa către 
Kaaba din sfînta Mecca ! 

— Care este însemnătatea rugăciunii ? 
— Eai temelia pe care se sprijină credinţa ! 
— Cares roadele rugăciunii ? Şi carci fo

losul ei ? 
— Rugăciunea cea cu adevărat frumoasă nu este 

de nici un folos pământesc. Eai doar legă tura în 
duh dintre făptura noastră1, şi Domnul nostru. Ea 
poate să deie numai roade sufleteşti, şi tocmai de 
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aceea cu atît mai frumoase ; ea luminează inima 
şii dăruie strălucire, întăreşte mintea cea şovă
ielnică şi îl apropie pe rob de Stăpînul lui. 

— Carei cheia rugăciunii ? Şi carei cheia aces
tei chei ? 

— Cheia rugăciunii este spălarea sfîntă, iar 
cheia sfintei spălări este începutul rugăciunii : „în 
numele lui AUah cel fără de margini îndurător şi 
atotmilostivul !" 

El întrebă : 
— Care sînt regulile ce trebuiesc a fi urmate la 

spălare ? 
Ea spuse: 
— .După dreapta învăţătură a imamului ElŞafi 

benIdris, sînt douăsprezece reguli : întîi să ros
teşti cuvîntul de început : „în numele lui Allah !" ; 
apoi saţi speli palmele înainte de a le afunda în 
vas ; săţi clăteşti gura ; săţi speli nările luînd 
apă în căuşul mîinii şi trăgîndo pe nas ; săţi 
speli faţa toată, precum şi urechile, şi pe dinăun
tru, şi pe dinafară, cu altă apă ; săţi prefiri barba 
cu degetele ; săţi tragi degetele de la mîini şi 
de la picioare, pînă ce trosnesc ; să pui piciorul 
drept înaintea celui stîng ; să repeţi de trei ori 
fiecare spălare ; să rosteşti după fiecare spălare 
mărturisirea de credinţă ; şi, la urmă, odată ce ai 
isprăvit spălările, să mai rosteşti şi aceste cuvinte 
cucernice : „O, Dumnezeul meu ! socoteştemă şi 
pe mine în rîndul celor ce se pocăiesc, al sluji
torilor tăi curaţi şi credincioşi ! Laudă Dumnezeu
lui meu ! Mărturisesc că nu este alt Dumnezeu, 
afară numai tu singurul ! Tu eşti mîntuirea mea ; 
de la tine cer, plin de căinţă, iertarea greşelilor 
mele ! Amin." Aceastai, întradevăr, rugăciunea 
pe care Profetul (cu el fie rugăciunea şi pacea !) 
ne sfătuieşte so rostim, cînd spune : „Am să des
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chid la perete, dinaintea celui care o va rosti, cele 
opt porţi ale raiului ; şi el are să poată intra pe 
poarta pe care îi va plăcea !" 

Învăţatul zise : 
— Răspunsul acestai dat cu cea mai desăvîrşită 

pricepere, întradevăr ! Dar ce fac îngerii şi dia
volii din preajma celui careşi îndeplineşte spă
lările ? 

Simpatia răspunse : 
— Atunci cînd omul se pregăteşte săşi facă spă

lările, îngerii vin să stea dea dreapta lui, iar dia
volii dea stînga ; dar de îndată ce el rosteşte cu
vintele : „în nomele lui AUah !" diavolii o iau la 
fugă, pe cînd îngerii se apropie de el, aşternînd 
asupra capului lui un plocat de lumină, de formă 
pătrată, pe care1 ţin atîrnat la cele patru colţuri ; 
şi cîntă slavă lui AUah, şi se roagă lui să ierte 
greşalele acelui om. Dar dacă el uită să rostească 
numele lui AUah, sau dacă nu1 rosteşte pînă la 
capăt, diavolii se în torc : 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute şaptezeci şi cincea 

noapte 

Ea urmă ! 

:..diavolii se întorc dea valma şi îşi dau toate 
silinţele să arunce tulburarea în sufletul lui, să 
strecoare îndoiala în el şi săi adoarmă duhul şl 
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evlavia ! Este de datoria celui care îşi face spă
lările să lase apa să curgă peste tot trupul şi peste 
tot părul său, văzut ori ascuns, şi peste părţile 
cele de ruşine, şi să se frece bine peste tot, iar 
picioarele să nu şi le spele decît la sfîrşit ! 

învăţatul zise : 
— Bun răspuns ! Poţi tu acuma sămi spui care 

sînt regulile de urmat în spălarea numită taia
mum ? 

Ea răspunse : 
— Spălarea numită taiamum este curăţirea cu 

nisip şi cu ţărînă. Spălarea aceasta se face în ur
mătoarele şapte împrejurări, hotărîte de datini, 
după deprinderile Profetului. Şi se fac urmînd 
cele patru îndrumări însemnate chiar în învăţătura 
din Sfînta Carte. Cele şapte împrejurai! care în
găduie asemenea spălare sînt : lipsa de apă ; teama 
de a nu isprăvi provizia de apă ; nevoia de această
apă pentru băut ; frica de a nu pierde vreo parte 
din ea pe drum ; bolile care opresc folosirea apei ; 
vreo frîngere a vreunor oase care cer odihnă spre 
a se vindeca .; rănile ce nu trebuiesc atinse. în ce 
priveşte cele patru îndrumări ce trebuiesc înde
plinite neabătut la această spălare cu nisip şi cu 
ţărînă, ele sînt : mai întîi să fii de bunăcredinţă ; 
apoi să iei nisipul sau ţărînă cu mîinile şi să faci 
mişcările de spălare pe faţă ; pe urmă să faci miş
cările de spălare a braţelor pînă la coate ; şi săţi 
ştergi mîinile. Două reguli mai sînt de asemenea 
de luat aminte, căci sînt aşa cum le pomeneşte 
sunna : să începi spălarea cu sfintele vorbe : „în 
numele lui Allah !" şi să speli mai întîi toate păr
ţile dea dreapta trupului şi după aceea pe cele 
dea stînga. 

învăţatul spuse : 
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— Foarte bine ! Dar, ca să ne întoarcem la ru 
găciune, poţi sămi spui cum trebuie să fie să
vîrşită şi ce anume lucruri pretinde ? 

Ea grăi : 
— Lucrurile pe care le pretinde rugăciunea sînt 

înşişi stîlpii ei de temelie. Aceşti stţlpî ai rugă
ciunii sînt : mai întîi, o simţire curată ; al doilea, 
cuvintele takbirului, care înseamnă a spune „Allah 
este cel mai mare !" ; al treilea, a rosti fatihaua, 
carei sura de început a Coranului; al patrulea, 
să te pleci cu faţa la pămînt ; al cincelea, să te 
ridici ; al şaselea, să faci mărturisirea de credinţă ; 
al şaptelea, să te aşezi pe călcîie ; al optulea, să 
te închini pentru Profet, zicînd : „Cu el fie rugă
ciunea şi pacea lui Allah !" ; al nouălea, săţi păs 
trezi mereu aceeaşi inimă curată. 

învăţatul zise : 
— Cei drept, răspunsul acesta este desăvîrşit ! 

Poţi tu acum sămi spui cum trebuie plătit obolul 
de milostenie ? 

Ea răspunse : 
— Poţi să plăteşti obolul de milostenie în pa 

trusprezece feluri : în aur sau în arginţi ; în că
mile ; în vaci ; în oi ; în grîu ; în orz ; în mei ; în 
mălai ; în bob. ; în năut : în orez ; în stafide şi în 
curmale. în ce priveşte aurul, dacă nu ai decît mai 
puţin de douăzeci de drahme de aur de la Mecca, 
nu eşti dator să plăteşti nici un fel de dijmă de 
milostenie ; dacă ai mai mult, trebuie să dai trei 
drajime pentru fiecare sută. Şi în ceea ce priveşte 
argintii este tot aşa. în ce priveşte vitele, cel care 
stăpîneşte cinci cămile plăteşte o oaie ; cel care 
are douăzeci şi cinci de cămile dă una ca dijmă, 
şi tot aşa mai departe. în ce priveşte oile şi mieii, 
se dă una din patruzeci. Şi tot aşa şi pentru cele
lalte. 
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învăţatul zise : 
— Minunat ! Vorbeştemi acum despre post ! 
Simpatia răspunse : 
— Postul înseamnă să nu mănînci, să nu bei şi 

să nu te desfeţi trupeşte dea lungul zilei» pînă 
după scăpătatul soarelui, cît ţine toată luna ra
madanului, îndată după ce a răsărit luna nouă. 
Este bine, de asemenea, să nu te dedai la nici 
un fel de vorbărie deşartă şi la nici o altă citire 
în afară de cea a Coranului. 

învăţatul întrebă : 
— Dar nu sînt oare unele lucruri care, la în

tîia vedere, pot face fără de folos postul, dai' care, 
după învăţătura Sfintei Cărţi, nui răpesc în fapt 
nimic din însemnătate ? 

Ea răspunse : 
— întradevăr, sînt şi lucruri care nu fac fără 

de folos postul. Acesteas alifiile, balsamurile şi 
unsorile ; kholul pentru ochi şi colirele ; praful de 
pe drumuri ;. faptul de aţi înghiţi saliva ; pierde
•rea fără de voie, fie noaptea, fie ziua, a seminţei ; 
privirea aruncată asupra unei femei străine care 
nu este musulmană ; luarea de sînge şi punerea 
de ventuze, fie obişnuite, fie cu sîngerare. Aces
teas lucrurile care nu iau nimic din foloasele pos
tului. 

învăţatul zise : 
— Răspunsul este minunat ! Dar despre cufun

darea în cuget ce ştii ? 
Ea grăi : 
•— Cufundarea în cuget pretinde o îndelungată 

şedere întro moscheie, £erindute a mai privi vreo 
femeie ori a rosti vreo vorbă. Ea este numai o re
comandare pe care neo dă sunna, ci nui o în
datorire cerută neabătut de dreapta credinţă. 

învăţatul zise : 
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— Vreau să te aud acum ce ştii să spui despre 
hagialîc. 

Ea răspunse : 
— Călătoria la Mecca, sau hagialîcul, este o în

datorire pe care orice musulman trebuie so în
deplinească măcar o dată în viaţa lui, atunci cînd 
a atins vîrsta judecăţii. Pentru îndeplinirea ha
gialîcului, trebuie să se ia seama la mai multe ce
rinţe. Trebuie să te îmbraci cu haina de hagiu, 
numită ihram, să te fereşti a avea vreo atingere 
cu femeile, săţi bărbiereşti faţa, săţi tai unghiile 
şi să umbli cu capul şi cu obrazul acoperite. Mai 
sînt şi alte cerinţe'de acestea, care se află în sunna. 

învăţatul zise : 
— Ai răspuns foarte bine ! Dar ia să trecem la 

războiul sfînt. 
Ea răspunse : 
— Războiul sfînt este acela care se duce împo

triva necredincioşilor, atunci cînd Islamul se află 
în primejdie. El nu trebuie să se poarte decît spre 
apărare. Şi de îndată ce dreptcredinciosul se află 
sub arme, el trebuie să meargă împotriva necre
dinciosului şi să nu dea niciodată îndărăt ! 

învăţatul întrebă : 
— Poţi sămi dai niscaiva amănunte despre vîn

zare şi despre cumpărare ? 
Simpatia răspunse : 
— Şi la vînzare, ca şi la cumpărare, amînclouă

părţile trebuie să se înţeleagă de bună voie, iar 
în împrejurări mai deosebite, să se întocmească 
şi un senet de consimţire şi de primire. Sînt însă 
şi anumite lucruri pe care sunna le opreşte a fi 
vîndute ori cumpărate. Aşa... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, lăcu. 
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Ci într-a două sute şaptezeci şi şaptea 

noapte 

Ea urmă t 

...Aşa, este cu desăvîrşire oprit a schimba 
curmale uscate pe curmale proaspete, smochine 
uscate pe smochine proaspete, carne uscată şi 
sărată pe carne proaspătă, unt sărat pe unt 
proaspăt, şi tot aşa, orice este proaspăt pe ce este 
vechi şi uscat, atunci cînd este vorba de lucruri de 
acelaşi soi. 

După ce învăţatul ulema întru ale Sfintei Cărţi 
auzi aceste răspunsuri ale Simpatiei, nu se putu 
opri să cugete că ea ştia tot atîtea cîte ştia şi el, 
şi nu vroi a se mărturisi neînstare so prindă cu 
vreo greşeală. 

Hotărî, dar, săi pună nişte întrebări mai dibace 
şi o întrebă : 

— Ce vrea să spună, ca grai, cuvîntul spălare ? 
Ea răspunse : 
— A îndepărta de pe tine cu ajutorul spălatului 

toate necurăţeniile de dinlăuntru şi de dinafară. 
El întrebă : 
— Ce vrea să însemne cuvîntul a posti ? 
Ea spuse : 
— A te lipsi de bunăvoie de ceva ceţi place; 
El întrebă : 
— Ce înseamnă cuvîntul a dărui ? 
Ea spuse: 
— A te îmbogăţi întru Allah. 
El întrebă : 
•— Şi a merge în hagialîc ? 
Ea răspunse : 
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— A ajunge la ţintă . 
El întrebă : 
— Şi a purta războiul ? 
Ea spuse : 
— A te apăra. 
La aceste cuvinte, învăţatul se. ridică în picioare 

şi grăi : 
— în adevăr, întrebările şi încercările mele au 

ajuns la capăt ! Roaba aceasta este uimitoare şi ca 
ştiinţă, şi ca înţelepciune, o, emire al dreptcre
dincioşilor ! 

Ci Simpatia zîmbi dulce şi îl opri. 
— Aş vroi, la rîndumi, săţi pun şi eu o în

trebare. Şi de nu vei izbuti so dezlegi, atunci 
sămi dai îngăduinţa aţi lua rantia de ulema. 

El zise : 
— Primesc ! Punemi întrebarea, copilă ! 
Ea întrebă : 
— Care sînt ramurile de sprijin ale Islamului ? 
învăţatul rămase un răstimp pe gînduri şi pînă 

la urmă nu ştiu ce să răspundă . 
Atunci însuşi califul grăi şi spuse Simpatiei : 
— Răspunde tu la această întrebare, şi rantia 

acestui învăţat va fi a ta ! 
Simpatia se înclină şi răspunse : 
— Ramurile Islamului sînt în numă r de nouă : 

a asculta întocmai de învăţă tura Sfintei Cărţi ; a 
te supune la datinile pe care ni lea lăsat sfîntul 
nostru Profet ; a nu mînca niciodată ceea ce este 
oprit ; a pedepsi pe făcătorii de rele, spre a nu ve 
dea sporind răutatea celor răi, ca urmare a îngă
duinţei celor buni ; a trudi să cunoşti învăţăturile 
credinţei ; a ajuta pe slujitorii lui Allah ; a te feri 
de tot ceea ce aduce tulburare şi schimbare ; a do
vedi curaj în năpastă ; a ierta atunci cînd eşti 
tare şi puternic. 
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După ce califul auzi acest răspuns, porunci să 
se ia numaidecît rantia învăţatului şi să se dea 
Simpatiei ; lucru care fu îndeplinit îndată, spre 
tulburarea învăţatului, care ieşi din sală cu capul 
plecat. 

Atunci se ridică un al doilea ulema, care era 
vestit pentru isteţimea sa în cunoaşterea teolo
giei şi pe care ochii tuturora îl arătau vrednic 
de "cinstea de a o întreba pe tânără. 

El se înturnă către Simpatia şi îi zise : 
— Nam săţi pun, o, gingaşă copilă, decît numai 

I cîteva întrebări scurte. Poţi tu sămi spui, mai 
j întîi, cares datoriile de luat aminte la timpul 
j mesei ? 
I Ea răspunse : 
j — Mai întîi trebuie să te speli pe mîini, să ros
I teşii numele lui Allah şi săi aduci mul ţumire. 

Te aşezi apoi pe şoldul stîng, te slujeşti, ca să
' mănînci, numai de degetul cel mare şi de cele
< lalte prime două degete, nu iei decît îmbucături 

mici, mesteci bine îmbucătura,, şi te fereşti să te 
uiţi la vecinul tău, ca nu cumva să1 stânjeneşti 
ori săi tai pofta de mâncare. 

' învăţatul întrebă : 
— Poţi, acum, sămi spui ce este ceva, ce este 

jumătate de ceva şi ce este mai puţin decît ceva ? 
Ea răspunse fără şovăire : 
— Dreptcredinciosul este ceva, făţarnicul este 

jumătate de ceva, iar necredinciosul este mai puţin 
decît ceva 1 

El grăi : 
. — Întocmai ! Spunemi : unde se află credinţa ? 

Ea răspunse: 
! — Credinţa sălăşlueşte în patru locuri : în inimă, 

în caps în limbă şi în cele patru mădulare. Aşa fel 
că tăria inimii stă în bucurie, tăria capului în 
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cunoaştere, tăria limbii în neminciună, iar tăria 
celor patru mădulare în supunere. 

El întrebă : 
— Cîte inimi sînt ? 
— Sînt multe : inima dreptcredinciosului _ şi 

inima necredinciosului, carei cu totul dimpotrivă 
cu inima celui dintîi... 

Cînd povestea ajunse aki, Şehcrezada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute şaptezeci şi opta noapte 

v Ea urmă I 

'...inima legată de lucruri pămînteşti şi inima legată 
de plăcerile sufletului ; sînt inimi stăpînite de 
patimi, ori de ură, ori de zgîrcenie ; sînt inimi 
ticăloase, şi inimi arse de dragoste, şi inimi umflate 
de mîndrie ; pe urmă, sînt inimi luminate, ca acelea 
ale soţilor sfîntului nostru Profet ; şiapoi este 
inima sfîntului nostru Profet însăşi, inima Celui 
Ales. 

Cînd învăţatul ulema auzi acest răspuns, grăi : 
•— Roabă, ai căpătat adeverirea mea ! 
Atunci frumoasa Simpatia îl privi pe calif şi 

spuse : 
— O, conducătorule al drepteredincioşilor, îngă

duiemi să pun la rîndumi numai o întrebare celui 
ce ma cercetat şi săi iau rantia, de nu mio şti 
răspunde ! 
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Şi îngăduirea fiind dată, ea îl întrebă pe învăţat : 
— Poţi tu sămi spui, o, preacinstitule şeic, 

carei îndatorirea ce trebuie îndeplinită înaintea 
tuturor îndatoi'irilor, măcar că ea nui cea mai de 
căpetenie ? 

La întrebarea aceasta, savantul nu ştiu ce să 
răspundă şi fata se grăbi săi ia rantia, şi ea însăşi 
dădu răspunsul : 

— Este îndatorirea de aţi face spălarea ; căci 
scris este limpede : să te cureţi înainte de aţi 
îndeplini fie şi cea mai măruntă îndatorire reli
gioasă şi înainte de orice lucru cerut de Sfînta 
Carte şi de sunna ! 

După care, Simpatia se întoarse către adunare 
şi o întrebă printro privire la care răspunse unul 
dintre învăţaţi, care era unul dintre oamenii cei 
mai vestiţi ai veacului şi navea seamăn în cu
noaşterea Coranului. 

El se ridică şi îi spuse Simpatiei : 
— O, tu, copilă plină de duh şi de desfătătoare 

miresme, poţi oare, devreme ce cunoşti Sfînta 
Carte a lui Allah, să ne dai o pildă despre temeini
cia ştiinţei tale în această privinţă ? 

Ea răspunse : 
— Coranul este alcătuit din o sută patrusprezece 

sure ori capitole, dintre care şaptezeci au fost 
dictate la Mecca, iar patruzeci şi patru la Modina. 
Este împăr ţ it în şase sute douăzeci şi una de părţi 
numite aşar, şi în şase mii două sute treizeci şi 
şase de versete numite aiate. Cuprinde şaptezeci 
şi nouă de mii patru sute treizeci şi nouă ele litere, 
la fiecare dintre ele fiind adăugate zece semne 
anume. Se află pomenite în el numele a douăzeci 
şi cinci de profeţi : Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, 
Isaac, Yacub, Yussef, ElYoş, Yunes, Loth, Salek, 
Hud, Şoaib, Daud, Soleiman, ZulKefel, Edris, Elias, 
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Yahia, Zaharia, Ayub, Mussa, Harun, Issa (Isus) 
şi Mahomed (cu ei. cu toţi i'ie rugăciunea şi pacea!). 
Se mai află numele a nouă păsări ori flinte îna
ripate : ţintarul, albina, musca, pupăza, corbul, lă
custa, furnica, pasărea ababil şi pasărea lui Issa 
(cu ei fie rugăciunea şi pacea.!) care nui alta decîi 
liliacul. 

Şeicul zise : 
— Ştiinţa ta este minunată . Aş mai vrea să aflu 

de la tine şi versetul în care slin tul nostru Profet 
îi judecă pe necredincioşi ? 

Ea răspunse : 
— Este versetul în care se află aceste cuvinte: 

„Evreii spun despre creştini că sînt în greşeală, şi 
creştinii mărturisesc că evreii nu cunosc adevărul. 
Şi să ştiţi că şi unii şi alţii au dreptate !" 

Cînd şeicul auzi răspunsul acesta, se mărturisi 
foarte mulţumit, dar vru să cerceteze mai departe. 
El o întrebă, aşadar : 

— Cum a venit Coranul pe pămînt ? A coborît 
deodată întreg, copiat după tablele ce sînt păstrate 
în cer, ori mai degrabă a coborît în mai multe rîn
duri ? 

Ea răspunse : 
— Îngerul Gavril, din porunca Stăpînului lu

milor, 1a adus sfîntului nostru Profet Mahomed, 
regele trimişilor Iui All'ah, şi în versete, după îm
prejurări, în vreme de douăzeci de ani. 

El întrebă : 
— Cares soţii Profetului care au avut grijă 

să adune la un loc toate versetele Coranului ? 

Ea spuse : 
— Sînt patru : Abi benKaab, Zeid benTabet, 

AbuObeida benAlGerrah şi Othman benAffan 
(aibăi All'ah pe tuspatru întru mila lui !) 
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El întrebă : 
— Cine sînt cei care neau transmis şi neau 

învăţat felul adevărat în care să citim Coranul ? 
Ea răspunse : 
—^ Sînt patru : Abdallah benMaşsud, Abi ben

Kaab, Moaz benGiabal şi Salem 'benAbdallah. 
El întrebă : 
— Cu ce prilej a coborît din cer versetul : „O, 

dreptefediiicioşilor, să nu vă lipsiţi de desfătările 
pămîntene în foată plinătatea lor l" 

Ea răspunse : 
— Atunci cînd cîţiva dintre tovarăşii lui, vrînd 

să împingă duhovnicia mai departe decît este tre
buincios, hotărîseră să se jugănească şi să nu mai 
îmbrace decît haine aspre de par. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorozada văzu rarii mi
jind .şi tăcu sfioasă, 

Ci într-a dnvă sute şaptezeci şi noua 
noapte 

Ea urmă 1 

După ce învăţatul auzi aceste răspunsuri ale 
Simpatiei, nu se putu împiedica să nu strige : 

— Mărturisesc, o, emire al dreptcredincioşilbr, 
că această tînără este fără de asemuire în ştiinţă! 

Atunci Simpatia ceru îngăduinţă să pună o în
trebare şeicului şi îi zise : 

— Poţi sămi spui care este versetul din Coran 
în care se află de douăzeci şi trei de ori litera 
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kaf ; care este acela în care se află de şaisprezece 
ori litera mim ; şi carei acela în care se află de 
patruzeci de ori litera ain ? 

învăţatul rămase cu gura căscată, fără a putea 
da nici cel mai mic răspuns ; şi Simpatia, după cei 
luă rantia, se grăbi să arate ea însăşi versetele des
pre care întrebase, spre uimirea întregii adunări. 

Atunci, din mijlocul adunării se ridică un doftor 
vestit pentru multele lui cunoştinţe şi care şi alcă
tuise nişte cărţi de leacuri nespus de preţuite. 

El se înturnă către Simpatia şi îi zise : 
— Ai vorbit strălucitor despre lucrurile cele spi

rituale ; e vremea să ne îndreptăm şi spre cele ale 
trupului. Lămureştene, o, frumoasă roabă, cum 
este făcut trupul nostru omenesc, nervii, oasele şi 
vertebrele, şi de ce Adam a fost numit Adam ! 

Ea răspunse : 
— Numele de Aclam vine de la cuvîntul adim, 

care înseamnă pielea, faţa pămîntului, şi ia fost 
dată întîiului om care a fost plămădit dintro gră
madă de lut făcută din pămînturi luate din felurite 
locuri ale lumii. întradevăr, capul lui Adam a 
fost făcut din pămînt de la răsărit, pieptul din 
pămînt de la Kaaba, iar picioarele din pămînt de 
la apus. Allah a întocmit trupul dăruindu1 cu 
şapte porţi de intrare şi cu două porţi de ieşire : 
cei doi ochi, cele două urechi, cele două nări şi gura, 
iar de cealaltă parte cele două ieşiri. Pe urmă, 
Atoatefăcătorul, ca săi dea lui Adam o fire, a 
îngemănat în el cele patru elemente : apa, pămîntul, 
focul şi aerul. După care, Allah a izbăvit de în
tocmit omenescul trup. A pus în el trei sute şai
zeci de ţevi şi trei instincte : instinctul vieţii, in
stinctul înmulţirii şi instinctul foamei. Pe urmă, 
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a pus în el şase maţe, doi rărunchi, două ouă, o 
inimă şi a acoperit totul cu o piele. La înzestrat cu 
cinci simţuri, călăuzite prin şapte spirite vitale. 
In ce priveşte rînduiala acestor măruntaie, Allah a 
pus inima la stingă, în coşul pieptului, şi plămînii. 
ca să slujească de evantalii inimii, şi ficatul la 
dreapta, ca să slujească de pază inimii. în ce pr i 
veşte capul, mai întîi el a fost alcătuit din pa
truzeci şi opt de oase. în ce priveşte pieptul, el 
cuprinde douăzeci şi patru de coaste la bărbat, 
şi douăzeci şi cinci la femeie ; coasta ce prisoseşte 
la femeie se află dea dreapta şi slujeşte spre a în
chide copilul în pîntecele mamei sale şi spre al 
sprijini înconjurîndu1. 

învăţatul doftor nuşi putu opri minunarea şi 
adăugă : 

— Poţi tu acum să ne vorbeşti despre semnele 
bolilor ? 

Ea ră spunse : 
— Semnele bolilor sînt fie lăuntrice, fie nelă

untrice, şi folosesc la a face să se afle felul bolii 
şi cîtui ea de primejdioasă. Omul iscusit în me 
seria lui ştie, întradevăr, să ghicească boala numai 
luînd pulsul inimii celui bolnav ; în felul acesta 
el află gradul de uscăciune, de căldură, de în ţepe
nire, de răceală şi de umezeală. 

El întrebă : 
— Cares pricinile dorului de cap ? 
Ea răspunse : 
— Dorul de cap se datorează mai cu seamă mîn

cărurilor, atunci cînd au fost băgate în pîntece 
fără ca hrana de dinainte să fi fost mistuită ; se 
mai datorează şi meselor luate fără aţi fi foame. 
Căci lăcomia la mîncare este cea mai de seamă 
pricină a bolilor care bîntuiesc pe pămînt. Acela 
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care vrea săşi lungească viaţa, trebuie săşi îm
partă pîntecele în trei părţi, şi să umple pe una 
cu hrană, pe alta cu apă, iar pe cea de a treia cu 
nimicnimic, spre a o lăsa slobodă pentru răsuflare. 
Tot aşai şi cu intestinul, care este lung de opt
sprezece palme. 

El zise : 
— Văd că ştiinţa ta nu lasă nimic de dorit. Dar 

poţi sămi spui carei cea mai bună apă ? 
Ea răspunse : 
— Este apa păstrată curată întrun vas răcoros, 

frecat bine cu o mireasmă potrivită ori numai trecut 
prin aburi de tămîie, şi nu trebuie să fie băută 

"decît la un răstimp după ce ai mîncat, spre a te 
feri astfel de tot felul de metehne ; şi aşa se în
deplineşte sfatul dat de Profet (cu el fie rugă
ciunea şi pacea !) care a spus : „Stomacul este 
cloaca bolilor, constipaţia este pricina bolilor, iar 
igiena este temeiul tuturor leacurilor". 

El întrebă : 
— Care este cea mai bună dintre toate mîncă

rurile ? 
Ea răspunse : 
— Este aceea care, fiind gătită de mîna unei 

femei vrednice, na cerut prea multă pregătire 
şi se mănîncă cu inimă mulţumită. Demîncarea 
numită tharid este, de bună seamă, cea mai gus
toasă dintre toate mîncărurile, căci Profetul (cu 
el fie rugăciunea şi pacea !) a spus : „Tharidul 
este cea mai bună dintre mâncăruri, aşa cum Aişa 
este cea mai cuminte dintre femei." 

El întrebă : 
• — Ce gîndeşti tu despre fructe ? 

Ea. zise : 
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— Acestea şi carnea de oaie sînt hrana cea mai 
sănătoasă. Nu trebuie însă a li mîncaie după ce 
a trecut timpul lor. 

El spuse : 
:— Vorbe.ştene despre vin,' 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind ţi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sule optzecea noapte 

Ea urmă ; 

Simpatia răspunse : 
— Cum de pbţi, oare, să mă întrebi despre vin, 

devreme ce Sfîrita Carte este atît de limpede în 
privinţa aceasta ? în ciuda multelor lui virtuţi, 
el este oprit, întrucît tulbură minţile şi aţîţă por
nirile. Vinul şi jocurile de noroc sînt două lucruri 
de care dreptcredinciosul trebuie să se ferească 
de teama celor mai rele năpaste ! 

El zise : 
— Răspunsul tău este înţelept. Poţi acum să ne 

vorbeşti despre luarea de sînge ? 
Ea răspunse : . . . 
— Luarea de sînge este trebuitoare oamenilor 

bogaţi. Ea se face după ajunare, întro zi de pri
măvară, fără nori şi fără vînt. Dacă ziua aceasta 
cade marţea, luarea de sînge are cele mai bune 
urmări, mai ales dacă ziua aceea mai este şi a 
şaptesprezecea a lunii. Dar nimic nu este mai rău 
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decît luarea de sînge făcută întro miercuri sau 
întro sîmbătă. 

Învăţatul cugetă un răstimp şi zise : 
— Pînă acum ai răspuns desăvîrşit, însă vreau 

săţi mai pun o întrebare de seamă, care ne va 
dovedi dacă ştiinţa ta cuprinde lucrurile de te
melie. Poţi, oare, să ne vorbeşti despre împre
unare ? 

Cînd fata auzi asemenea întrebare, se înroşi, 
coborî capun pămînt, dar nu întîrzie să ridice 
fruntea iar şi, întorcînduse către calif, îi spuse : 

— Pe Allah, o, emire al dreptcredincioşilor, tă
cerea mea nu trebuie a fi luată cumva drept ne
ştiinţă, căci răspunsul se află pe vîrful limbii mele, 
dar nu vrea sămi iasă de pe buze din respect faţă 
de califul, stăpînul nostru ! 

El, însă, îi zise : 
— Voi fi cum nu se poate mai încîntat să aud 

acest răspuns din gura ta. Nuţi fie teamă, aşadar, 
şi vorbeşte răspicat ! 

Atunci, învăţata Simpatia spuse : 
— împreunarea este un lucru minunat şi nu

meroases însuşirile sale. Ea uşurează trupul şi 
înaripează sufletul, alungă tristeţea, domoleşte 
fierbinţeala, bucură inima şi aduce îndărăt somnul 
pierdut. E vorba, de bună seamă, despre împreuna
rea dintre un bărbat şi o femeie tînără ; dar este 
cu totul altceva dacă femeia este bătrînă, pentru 
că nu se află beteşug pe care asemenea împreunare 
să nu1 zămislească. împreunarea cu o femeie bă
trînă înseamnă a te primejdui la năpaste fără de 
număr, dintre care, de pildă, durerea de rărunchi, 
durerea de coapse, durerea de şale şi moartea 
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bărbăţiei. Cuo vorbă, e cumplit. Trebuie, dar, 
să fugi de ea ca de o otravă fără leac. Cel mai 
binei să alegi o femeie pricepută, care înţelege 
dintro privire, care vorbeşte din şolduri şi din 
mîini, şi care îl scuteşte pe stăpîn să ţină un în~ 
ti~eg coteţ de găini. ..••.:.•••.; 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberczada văzu zorii mi
jind .şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute optzeci şi doua noapte 

Ea urmă ! 

Învăţatul strigă : 
— Ai răspuns cu multă isteţie ! Mai am însă 

două întrebări săţi pun, şi gata. Poţi sămi spui 
carei vieţuitoarea care nu trăieşte decît închisă 
şi care moare îndată ce răsuflă ? Şi cares fruc
tele cele mai bune ? </ 

Ea răspunse : 
— Primul este peştele ; iar celelaltes chitra şi 

rodia î 
După ce doftorul auzi toate aceste răspunsuri 

ale frumoasei Simpatia, nu se putu opri să se 
mărturisească neînstare dea o prinde cu vreo 
lipsă în ştiinţa sa, şi vru săşi ieie locul. Dar Sim
patia îl opri printrun semn şi îi zise : 

— Trebuie săţi pun şi eu la rîndumi o în
trebare. Poţi sămi spui, o, învăţatule, care este 

9 — Cartea celor o mie şi una <ie nopţi, voi. V 
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lucrul rotund ca pămîntul şi care locuieşte întrun 
ochi, care ba se desparte de acest ochi, ba pă trunde 
în el, care se împreună fără a avea mădular băr
bătesc, care se desparte de soaţa sa în timpul nopţii 
spre a se uni iarăşi cu ea ziua, şi care de obicei 
îşi alege sălaş la margini ? 

La asemenea întrebare, savantul îşi stoarse mult 
şi bine creierii, că tot nu ştiu ce să răspundă ; şi 
Simpatia, după ce îi luă rantia, la îndemnul cali
fului, răspunse ea însăşi :. 

; — Este nasturele şi eheutoarea ! 
: După care, dintre preacinstiţii şeici se ridică 
un astronom, care era cel mai vestit dintre toţi 
astronomii din împărăţie şi pe care Simpatia îl 
privi surîzînd, încredinţată de la început că acesta 
are să găsească ochii ei mai tulbură tori decît toate 
stelele din ceruri. 

Astronomul veni, aşadar, să se aşeze dinaintea 
fetei şi, după obişnuitul început, o întrebă : 

— De unde se ridică soarele şi unde se duce 
atunci cînd nu se mai vede ? 

Ea răspunse : 
' — Află că soarele se ridică de la izvoarele ră
săritului şi piere în izvoarele apusului. Aceste 
izvoare sînt o sută optzeci la număr . Soarele este 
sultanul zilei ; aşa cum luna este sultana nop 
ţilor. 

învăţatul astronom strigă : 
— Minunat răspuns ! Dar, o, copilă, ne poţi tu 

vorbi desprecelelalte astre şi să ne spui ceva des
pre influenţa lor bună ori rea ? 

Ea răspunse : 
— Dacă ar trebui să vorbesc despre toate cele

lalte astre, ar trebui să hărăzim acestora mult 
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mai multe divanuri. Nam să spun, aşadar, decît 
cîteva cuvinte. în afară de soare şi de lună, mai 
sînt alte cinci planete, şi anume : Utared (Mercur), 
ElZohra (Venus), ElMerrich (Marte), ElMuştari 
(Jupiter) şi Zohal (Saturn) ; Luna, rece şi jilavă, 
de influenţă bună, are drept leagăn Racul, drept 
apogeu Taurul,, drept declin Scorpionul, şi perigeu 
Capricornul ; planeta Saturn, rece şi uscată, de 
influenţă rea, are ca leagăn Capricornul şi Vărsă
torul, apogeul său este Cumpăna, declinul Ber
becele, iar perigeu Capricornul şi Leul ; Jupiter, 
de influenţă priincioasă, este cald şi jilav, şi are 
ca leagăn Peştele şi Salba, ca apogeu Racul, ca 
declin Capricornul, şi ca perigeu Gemenii şi Leul ; 
Venus, potolită, de influenţă priincioasă, are ca 
leagăn Taurul, ca apogeu Peştii, ca declin Cum
păna, şi ca perigeu Berbecele şi Scorpionul; Mercur 
de influenţă uneori priincioasă, alteori vătămă
toare, are ca leagăn Gemenii, ca apogeu Fecioara, 
ca declin Peştii, ca perigeu Taurul ; Marte, în 
sfîrşit, cald şi jilav, de influenţă vătămătoare, are 
ca leagăn berbecele, ca apogeu Capricornul, ca 
declin Racul, şi ca perigeu Cumpăna. 

Cînd astronomul auzi acest răspuns, el se minună 
nespus de adîneimea cunoştinţelor tinerei Sim
patia. Vru totuşi să încerce a o tulbura printro 
întrebare mai grea şi o întrebă : 

— O, copilo, socoti că vom avea ploaie luna 
aceasta ? 

La o asemenea întrebare, învăţata Simpatia lăsă 
capun jos şi cugetă îndelung, lucru care făcu 
pe calif să presupună că se recunoştea neînstare 
să răspundă. Dar ea îndată ridică fruntea şi spuse 
califului : 
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— O, emire al dreptcredincioşilor, nu voi rosti 
nici o vorbă, decît cu îngăduinţa ta anume de a 
spune tot ceea ce gîndesc ! 

Califul, uimit, zise : 
— Ai îngăduinţa ! 
— Atunci, o, emire al dreptcredincioşilor, ro

gute împrumutămi o clipă sabia ta, ca săi retez 
căpăţîna astronomului acestuia, care nui decît un 
necredincios ! 

La aceste cuvinte, califul şi toţi învăţaţii de 
faţă nu se putură opri a rîde. Dar Simpatia urmă: 

•»— întradevăr, află, o, tu, astronomule, că sînt 
cinci lucruri pe care numai Allah le cunoaşte : 
ceasul morţii, căderea ploii, sexul copilului în pîn
tecele mamei sale, întâmplările zilei de mîine şi 
locul undei dat omului să moară ! 

Astronomul zîmbi şi zise : 
— Nu ţiam pus întrebarea decît ca să te încerc. 

Poţi tu, şi cu aceasta navem să ne depărtăm prea 
tare de ale noastre, să ne spui carei influenţa 
astrelor asupra zilelor din săptămînă ? 

Ea răspunse : 
—• Duminica este ziua menită soarelui. Cînd anul 

începe întro duminică, acestai semn că noroa
dele vor avea multe de îndurat de pe urma tira
niei şi a nelegiuirilor sultanilor şi a stăpînilor lor, 
că are să fie secetă, că lintea, mai cu seamă, n^are 
să crească deloc, că strugurii se vor strica şi că 
au să fie lupte sîngeroase între regi. Dar pe toate 
acestea numai Allah le ştie cel mai bine ! Lunea 
este ziua menită Lunii. Cînd anul începe întro 
zi de luni, acestai semn bun. Vor fi ploi îmbel
şugate, mult grîu şi mulţi struguri ; dar are să 
fie ciumă şi, pe deasupra, inul nare să crească, 
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iar bumbacul are să fie prost ; şiapoi, jumătate 
din vite au să fie bîntuite de molimi. Dar AUah 
ştie mai bine ! Marţea, ziua menită lui Marte, 
poate fi început de an. Atunci cei mari şi puternici 
vor fi loviţi de moarte, preţul grînelor va creşte, 
va fi ploaie puţină, peşte puţin, mierea se va vinde 
ieftin, lintea se va găsi mai pe degeaba, seminţele 
de in vor avea preţ mare, recolta de orz va fi 
minunată. Dar va curge sînge mult şi are să fie 
o molimă printre măgari, al căror preţ va creşte 
peste măsură. Dar Allah ştie mai bine ! Miercurea 
este ziua lui Mercur. Cînd anul începe miercuri, 
acestai semn de multă moarte pe mări, de multe 
zile cu furtuni şi cu trăsnete, de scumpete la grîne 
şi de preţuri ridicate la ridichi şi la ceapă, fără a 
mai pune la socoteală o molimă care va bîntui 
printre prunci. Dar Allah ştie mai bine ! Joia este 
ziua menită lui Jupiter. Dacă anul începe cu ea, 
acestai semn de înţelegere între neamuri, de 
dreptate din partea stăpînitorilor şi a vizirilor, 
de cinste din partea cadiilor, şi de mari binefaceri 
asupra omenirii, printre altele belşug de ploi, de 
fructe, de grîne,, de bumbac, de in, de miere, de 
struguri şi de peşte. Dar Allah ştie măi bine ! 
Vinerea este ziua menită lui Venus. Dacă anul 
începe cu ea, acestai semn că rouă va fi îmbel
şugată, primăvara frumoasă, dar au să se nască 
o sumedenie de copii de amîndouă sexele, şiau 
să fie mulţi castraveţi, harbuji, dovlecei, pătlăgele 
vinete şi roşii şi, de asemenea, napi porceşti. Dar 
Allah mai bine ştie 1 Sîmbăta, în sfîrşit, este ziua 
lui Saturn. Vai de anul care începe cu ziua aceasta ! 
Vai de anul acela ! Va fi o lipsă desăvîrşită şin 
cer şi pe pămînt, foametea va urma războiului, 
bolile după foamete, iar locuitorii din Egipet şi 

133 



din Siria vor ţipa sub jugul carei va supune şi 
sub asuprirea stăpînitorilor ! Dar Allah ştie mai 
bine ! 

Cînd astronomul auzi acest răspuns, strigă : 
— Minunat întru totui răspunsul ! Dar poţi să 

ne spui şi la care punct sau la care cat din cer 
sînt agăţate cele şapte planete ? 

Simpatia răspunse : 
— De bună seamă ! Planeta Saturn este agă

ţată tocmai în cel de al şaptelea cer ; Jupiter este 
agăţat în cel de al şaselea cer ; Marte în cel de al 
cincilea ; Soarele întral patrulea ; Venus întral 
treilea ; Mercur întral doilea ; iar Luna în cel 
dintîi cer ! 

Pe urmă, Simpatia adăugă : 
— Acum este raidul meu să te întreb..: 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute optzeci şi patra noapte 

Ka urmă ! 

— Acum este rîndul meu să te întreb ! Care 
sînt cele trei clase de stele ? 

învăţatul cugetă mult şi bine. şi îşi ridică ochii 
spre, ceruri, că tot nu izbuti să scape din încurcă
tură. Atunci Simpatia, după ce îi înhaţă rantia, 
răspunse ea însăşi la întrebarea pe care o pusese : 

~ Stelele se împart în trei clase, după menirea 
lor : unele sînt atîrnate de bolta cerească, aseme
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nea unor făclii şi slujesc să lumineze pămîntul ; 
altele sînt aşezate în văzduh, pe o sfoară nevă
zută, şi slujesc să lumineze mările ; iar stelele 
din cea de a treia categorie se mişcă după voia 
degetelor lui Allah : le vezi lunecînd pe cerul 
nopţi, şi slujesc la pedepsirea demonilor care vor 
să încalce poruncile celui Preaînalt. 

La aceste cuvinte, astronomul se recunoscu mult 
mai prejos în cunoştinţe faţă de fată şi plecă din 
sală. 

Atunci, la porunca marelui calif, îi urmă un 
filozof care veni şi se aşeză dinaintea Simpatiei 
şi o întrebă : 

— Poţi să ne vorbeşti despre necredinţă şi să 
ne spui dacă ea se naşte odată cu omul ? 

Simpatia răspunse : 
— La aceasta vreau săţi răspund chiar cu vor

bele Profetului nostru (cu el fie rugăciunea şi 
pacea !), care a spus: „Necredinţa umblă printre 
fiii lui Adam aşa cum sîngele curge prin vine,; 
de îndată ce ei se lasă ispitiţi să blesteme pămîn; 
tul şi roadele pămîntului şi ceasurile de pe pămînt.' 
Cea mai mare fărădelege este blestemul aruncat 
asupra timpului şi a lumii : căci timpui însuşi 
Dumnezeu, iar lumeai făcută de Dumnezeu !" 

Filozoful se minună : 
— Cuvintele acesteas dumnezeieşti şi'neclăti

nate ! Spunemi, acum, care sînt cele cinci făpturi 
ale lui Allah care au băut şi au mîncat fără ca 
să fi ieşit ceva fie din trupul, fie din pîntecele 
lor ? 

Ea răspunse : 
— Aceste cinci făpturi sînt : Adam, Simeon, dro

madera lui Saleh, berbecul lui Ismail şi pasărea 
care 1a văzut pe sfîntul Abubekr în peşteră: 
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El îi spuse : 
— întocmai ! Ia mai spunemi : cares cele cinci 

făpturi din rai care nu sînt nici oameni, nici 
duhuri, nici îngeri ? 

Ea răspunse : 
— Acesteas : lupul lui lacob, clinele celor şapte 

adormiţi, măgarul lui ElAzir, dromadera lui Sa
leh şi catîrul sfîntului nostru Profet (cu el fie 
rugăciunea şi pacea !) 

El întrebă : 
— Poţi sămi spui cine este omul careşi făcea 

rugăciunea nici. în cer, nici pe pămînt ? 
Ea răspunse : 
— Este Soleiman, care îşi făcea rugăciunea pe 

un covor agăţat în văzduh, între cer şi pămînt ! 
El zise : 
— Lămureştemi următorul fapt : un bărbat pri

veşte dimineaţa la o roabă, şi pe dată săvîrşeşte 
un lucru neîngăduit ; o priveşte pe aceeaşi roabă 
la amiază, şi lucrui acuma legiuit ; o priveşte 
dupăamiază, şi lucrul iarăşi este nelegiuit ; la 
apusul soarelui, îi este îngăduit so privească ; 
noaptea, îi este oprit ; iar dimineaţa, poate întru 
totul să se apropie de ea, cum ii voia ! Poţi să 
mă lămureşti cum, oare, nişte împrejurări atît de 
osebite se pot urma atît de repede, întro zi şi 
o noapte ? 

Ea răspunse : 
— Este lesne de lămurit ! Un bărbat îşi aruncă

dimineaţa privirile asupra unei roabe care nu este 
a lui şi, după Sfînta Carte, acesta este un lucru 
nelegiuit. Dar la amiază o cumpără, şi atunci 
poate să se desfete cu ea cît vrea ; dupăamiază, 
dintro pricină ori alta, el îi dă slobozenie, şi pe 
dată nu mai are drept săşi arunce ochii asuprăi. 
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Dar, la asfinţitul soarelui, se însoară cu ea, şi 
totui legiuit ; noaptea, socoate căi bine să se 
divorţeze, şi nu se mai poate apropia de ea ; dar 
dimineaţa o ia iarăşi de soţie, după regulile ce
rute, şiatunci poate să înnoade iar legăturile cu ea. 

Filozoful zise : 
— Este întocmai ! Poţi sămi spui carei mor

mîntul care a început să umble dimpreună cu 
cel ce se afla înlăuntrul lui ? 

Ea răspunse : 
— Este chitul care 1a înghiţit în pîntecele lui 

pe profetul Iona ! 
El întrebă : 
— Care este valea pe care soarele nu a lumi

nato decît odată şi pe care nu o va mai lumina 
pînă la ziua învierii de apoi ? 

Ea răspunse : 
—• Este valea pe care a despicato toiagul lui 

Moise cînd a lovit marea spre a o face să lase 
cale de trecere pentru fuga poporului său. 

El întrebă : 
— Care este cea d'intîi pulpană care sa tîrît 

pe pămînt ? 
Ea răspunse : 
— Este pulpana hainei mamei lui Ismail, Agar. 

atunci cînd a măturat cu ea pămîntul dinaintea 
Sarrei. 

El întrebă : 
— Care este lucrul care răsuflă fără a fi însu

fleţit ? 
Ea răspunse : 
— Este dimineaţa. Căci se spune în Sfînta 

Carte : „Atunci cînd răsuflă dimineaţa"... 
După ce filozoful auzi toate aceste răspunsuri, 

temînduse ca fata să nu1 întrebe şi pe el, şi 
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întrucît ţinea la rantia lui, se grăbi să dea iute 
dosul şi să se facă nevăzut. 

Atunci se ridica bărbatul cel mai învăţat al vea
cului, înţeleptul Ibrahim benSaiar, care veni să ia 
locul filozofului şii zise frumoasei Simpatia : 

— Vreau să cred că te dai învinsă de la început 
şi căi de prisos să te mai întreb ceva ! 

Ea răspunse : 
— O, preacinstitule învăţat, te sfătuiesc a t r i

mite să ţi se aducă alte haine decît acelea pe care 
le porţi, căci peste cîteva clipe va trebui să ţi le iau. 

El zise : 
— O să vedem noi ! Cares lucrurile plămădite 

chiar de mîinile Atotputernicului, pe .cînd toate 
toate celelalte au' fost zămislite numai ca urmare 
a voinţei sale ? 

Ea răspunse : 
— Jeţul împărătesc, Arborele raiului, Raiul şi 

Âdam ! Da, acesteas cele patru lucruri plămădite 
chiar de mîinile lui Allah, pe cînd ca să le izvo
dească pe toate celelalte el a zis : „ Să fie !" şi ele 
au fost ! 

El întrebă : 
— Cine este tatăl tău întru Islam şi cine este 

tatăl tatălui tău ? 
Ea răspunse : 
— Tatăl meu întru Islam este Mahomed (cu el 

fie rugăciunea şi pacea), iar tatăl lui Mahomed este 
Abraham, prietenul lui Dumnezeu ! 

— Pe ce se întemeiază credinţa Islamului ? 
— Pe mărturisirea de credinţă : „La ilah UI' 

Allah, ua Mohammad rassul Allah !" 

Cînd povesea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a două sute optzeci şi şasea noapte 

l',u urmă : 

învăţatul întrebă : 
— Vorbeşte despre osebitele feluri de foc ! 
Ea răspunse.: 
— Este focul care mănîncă, dar nu bea : acestai 

focul lumii ; este focul care mănîncă şi bea : aces
tai focul iadului ; este focul care bea, dar 
nu mănîncă nimic : acestai focul soarelui; în 
sfîrşit, este focul care nici nu mănîncă, nici nu 
bea : acestai focul lunii ! 

— Carei ţîlcul acestei ghicitori : „Atunci cînd 
beau, elocinţa curge de pe buzele mele, şi umblu 
şi vorbesc fără a face zgomot; şi, cu toate acestea, 
în ciuda virtuţilor mele, nu mă bucur de nici o 
cinstire cît trăiesc, iar după ce mor nimenea nu 
plînge în urma mea" ? 

Ea răspunse : 
— Este pana de scris ! 
— Dar tîlcul cesteilalte ghicitori : „Sînt pasăre; 

dar nu am nici carne, nici sînge, nici pene, nici 
puf ; sînt mîncat fript, ori fiert, ori aşa cum sînt, 
şii destul de greu de aflat dacăs viu ori mort ; 
iar la culoare sînt ca de argint şi de aur" ? 

Ea răspunse : 
— în adevăr, sînt prea multe cuvinte pentru a 

mă face să pricep că este vorba de un biet ou. 
Străduieştete, dar, să mă întrebi ceva mai acătării. 

El întrebă : 
—• Cîte vorbe ia spus Allah, în totuluitot, lui 

Moise ? 
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Ea răspunse : 
— Allah ia spus lui Moise o mie cincisute de 

vorbe. 
El întrebă : 
— Cum a început creaţia ? 
Ea spuse : 
— Allah 1a plămădit pe Adam dintrun boţ de 

humă uscată ; huma a fost făcută cu spumă ; spuma 
a fost scoasă din mare ; marea — din neguri ; negu
rile •— din lumină; lumina —• dintro iasmă 
de apă; iasma de apă —• dintrun rubin ; rubi
nul — dintro stîncă ; stînca din apă ; iar apa a fost 
făcută prin cuvîntul atotputernic : „Să fie !" 

— Dar tîlcul cesteilalte ghicitoare : „Mănînc fără 
să am nici gură, nici pîntece, şi mă hrănesc cu 
pomi şi cu animale ; singură mîncarea trezeşten 
mine viaţa, pe cînd orice băutură mă ucide" ? 

:— Este focul. 
— Dar tîlcul ghicitorii acesteia : „Sînt doi prie

teni care nau gustat niciodată vreoplăcere, măcar 
că îşi petrec toate nopţile îmbrăţişaţi ; sînt paznicii 
casei şi nu se despart decît dimineaţa" ? 

— Acesteas cele două laturi ale unei uşi ! 
— Carei înţelesul acesteia : „Tîrăsc pururea în 

urma mea nişte cozi lungi ; am o ureche cu care 
nu aud nimic, şi fac haine pe care nu le port 
niciodată" ? 

— Este acul. 
— Carei lungimea şi lăţimea podului Sirat ? 
— Lungimea podului Sirat, pe care trebuie să 

treacă toţi oamenii în ziua învierii, este de cale 
de trei mii de ani, o mie sprea urca pe el, o mie 
spre a1 străbate dea lungul, şi o mie spre a coborî 
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de pe el. Este mai ascuţit ca tăişul unui paloş şi 
mai subţire ca un fir de păr. 

El întrebă : 
— Poţi acum sămi spui de cîte ori are voie Pro

fetul (cu el fie rugăciunea şi pacea !) să mijlocească 
pentru fiecare dreptcredincios ? 

Ea răspunse : 
— De trei ori, nici mai mult, nici mai puţin. 
— Cinei cel care a îmbrăţişat cel dinţii credinţa 

Islamului ? 
— Este Abubekr ! 
— Dar atunci, nu socoti că Aii a fost musulman, 

înaintea lui Abubekr ? 
— Aii, din mila Celuipreaînalt, nu sa închinat 

niciodată la idoli ; căci de la vîrsta de şapte ani 
Allah 1a îndrumat pe calea cea dreaptă şi ia lumi
nat inima, dăruindu1 cu credinţa lui Mahomed 
(cu el fie rugăciunea şi pacea !). 

— Da ! însă aş voi să ştiu care dintre cei doi 
este mai mare în ochii tăi, Aii sau Abbas ? 

La întrebarea aceasta foarte vicleană, Simpatia 
înţelese că învăţatul încerca să capete un răspuns 
păgubitor ei ; căci, dînd întîietate lui Aii, ginerele 
Profetului, lar fi nemulţumit pe calif, care era 
coborîtor din Abbas, unchiul lui Mahomed (cu el 
fie rugăciunea şi pacea !). Ea începu prin a se înroşi, 
pe urmă îngălbeni, şi, după un răstimp de gîndire, 
răspunse: 

— Află, o, Ibrahim, că nu este nici o întîietate 
între doi aleşi care au fiecare deopotrivă acelaşi 
merit ! 

Cînd califul auzi răspunsul acesta, fu cum nu se 
poate mai încîntat şi, sărind în picioare, strigă : 

— Pe Stăpînul Kaabei ! ce răspuns minunat, o, 
Simpatia ! 
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învăţatul urmă însă mai departe î 
— Poţi sămi spui despre cei vorba în ghici; 

toarea aceasta : „Este zveltă şî gingaşă şi dulce la 
gust; este dreaptă ca o lance, dar nu are vîrf de 
fier ascuţit; dulceaţa ei este de folos şî se mănîncă 
mai ales seara, în luna ramadanului ? 

Ea răspunse : 
— Este trestia de zahăr. 
El zise : 
— Mai am săţi pun o întrebare. Poţi sămi spui 

ce animal trăieşte în pustietăţi şi sălăşluieşte 
departe de cetăţi, fuge de om şi îngemănează forma 
şi firea a şapte vieţuitoare ? 

Ea răspunse : 
— înainte de a vorbi, vreau sămi dai de la bun 

început rantia ta ! 
Atunci califul Harun AlRaşid spuse Simpatiei : 
— De bună seamă că ai dreptate. Ci poate că ar 

fi mai bine, din cinstire faţă de vîrsta lui, să răs
punzi mai întîi la întrebările sale. 

Ea zise : 
:— Animalul care trăieşte în pustietăţi şi fuge de 

oameni este lăcusta, şi ea îngemănează forma şi 
firea a şapte vieţuitoare : întradevăr, are capul 
calului, gîtul taurului, aripile vulturului, picioarele 
cămilei, coada şarpelui, pîntecele scorpionului şi 
coarnele gazelei ! 

Faţă de atîta iscusinţă şi de atîta ştiinţă, califul 
Harun AlRaşid rămase încredinţat pe deplin şi 
porunci învăţatului Ibrahim benSaiar să dea ran
tia sa fetei. învăţatul, după cei dete rantia, ridică 
mîna dreaptă şi mărturisi dinaintea tuturora 
că tînăra îl întrecuse în cunoştiinţe şi că eai minu
nea veacului. 
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Atunci califul o întrebă pe Simpatia : 
— Ştii să mînuieşti instrumentele de muzică şi 

să le însoţeşti cîntînd cu glasul ? 
— De bună seamă l 
Numaidecît el porunci să se aducă o lăută întrun 

toc de satin roşu, terminat cu un ciucure de mătase 
galben, şi închis cu o copcă de aur. Simpatia scoase 
lăuta din toc şi găsi pe ea aceste versuri gravate 
de jurîmprejur în litere înlănţuite şi înflorite ; 

Am fost o creangă verde... 
Şi păsări cîntătoare 
Mă învăţau, duiqase, 
Să cînt şi eu ca ele. 
Acum, sub mina dulce 
A gingaşei fecioare, 
Răsună cînt de păsări 
în glasul strunei mele. 

Atunci, o sprijini pe piept, se aplecă asuprăi ca 
o mamă peste sugarul ei, scoase cîteva acorduri 
în douăsprezece moduri osebite şi, în mijlocul în
cîntării tuturora, cîntă cu un glas ce răsună în 
toate inimile, storcind lacrimi de duioşie din toţi 
ochii. 

Cînd sfîrşi, califul se ridică în picioare şi strigă : 
— Allah sporeascăn tine darurile sale, o, Sim

patia, şi aibăi întru mila lui pe cei ce ţiau fost 
dascăli şi pe cei care ţiau dat zile ! 

Şi acolo pe loc puse să i se numere lui AbulHas
san zece mii de dinari, întro sută de săculeţi, şi 
zise către Simpatia : 

— Spunemi, o, minunată copilă, vrei să intri în 
haremul meu şi să ai un serai numai al tău şi 
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toate cele de trebuinţă vieţii, sau vrei mai degrabă 
să te întorci cu acest tînăr, fostul tău stăpîn ? 
• La aceste cuvinte, Simpatia sărută pămîntul 
dinaintea califului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute optzeci şi şaptea noapte 

Ka urmă : 

... Simpatia sărută pămîntul dinaintea califului 
şi răspunse : 

— Allah reverseşi. mila lui asupra stăpînului 
nostru califul ! Roaba lui ar dori să se întoarcă 
în casa stăpînului ei de mai înainte. 

Califul, departe de a se arăta mohorît de .această 
dorinţă, îi împlini pe dată ruga, puse să i se verse 
în dar alte cinci mii de dinari şi îi zise : 

— Deie Allah să fii tot atît de pricepută în dra
goste, pe cît eşti în ştiinţele spirituale ! 

Şi binevoi să pună vîrf mărinimie! lui, numin
du1 pe AbulHassan întro slujbă de seamă la 
serai ; şi îl primi în rîndurile prietenilor lui cei mai 
apropiaţi. După care puse capăt divanului. 

Atunci, Simpatia, împovărată de rantiile învăţa
ţilor, şi AbulHassan, încărcat cu pungile de dinari 
de aur, ieşiră amîndoi din sală, urmaţi de toţi cei 
ce fuseseră de faţă, care se tot minunau de cele 
ce văzuseră şi auziseră, ridicau mîinile şi strigau : 
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— Unde se mai află pe lume o dărnicie aseme
nea celei a urmaşilor lui Abbas ? 

— Acesteas, O, prcafcricitulc rege, adăugă Sehere
zada, cuvintele pe care învăţata Simpatia Jea spus în 
mijlocul acelui sfat de învăţaţi şi care, fiind păstrate în 
cronicele împărăteşti, slujesc de pildă tuturor femeilor 
musulmane. 

Pe urmă, văzînd că regele Şahriar se apucase să cugete 
întrun fel cam îngrijorător, Seherezada se grăbi să treacă 
la năzdrăvăniile poetului AbuNuwas .şi începu numai
decât povestirea, în vreme ce micuţa Doniazada, pe ju
mătate adormită, se dezmetici deodată, tresărind la auzul 
numelui de AbuNuwas şi, făcînd ochii mari, se pregăti 
să asculte cu toate urechile. 



PĂŢANIA POETULUI ABUNUWAS 

Se povesteşte — dar Allah ştie mai bine —• că, 
întro noapte ca toate nopţile, califul Harun AlRa
şid, neputînd dormi şi «imţinduşi mintea îngîndu
rată foarte, ieşi singur din seraiul său şi se duse 
să facă o plimbare,prin grădinile lui, sprea încerca 
săşi alunge urîtul. Şiaşa, ajunse dinaintea unui 
chioşc cu uşa deschisă, dar dea curmezişul căreia 
se afla trupul unui eunuc adormit pe prag. Califul 
păşi peste trupul robului şi intră în singura încă
pere ce alcătuia acel chioşc. Şi văzu întîi şintîi 
un pat cu perdelele lăsate, luminat la dreapta şi 
la stînga de două făclii mari. Lîngă pat era un tabu
ret pe care se afla o tavă cu un chiup de vin peste 
care "era aşezată o ceaşcă întoarsă cu gura în jos. 

Califul fu mirat să găsească în acel chioşc ase
menea lucruri la care nu se aştepta şi, apropiin
duse de pat, ridică perdelele. Şi rămase uluit de 
frumuseţea adormită ce se înfăţişa privirii sale. 
Era o tînără roabă, mîndră ca luna plină, şi care 
nu avea alt văl decît părul ei răsfirat. 
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Văzînd aşa, califul, încîntat peste măsură, luă 
ceaşca de pe gura chiupului, o umplu cu vin şi rosti 
în sufletul său : „în cinstea trandafirilor din obra
jii tăi, copilo !" Pe urmă, se aplecă spre tînăra fată 
şi puse o sărutare pe o aluniţă neagră cei surîdea 
din colţul sting al buzelor. 

Sărutul acesta însă, oricît de uşor fusese el, o 
trezi pe tînăra femeie care, recunoscîndu1 pe emi
rul dreptcredincioşilor, se ridică plină de spaimă. 
Dar califul îi zise : 

— O, tînăra roabă, iată lîngă tine o lăută ! Ne
greşit că tu trebuie să scoţi din ea .sunete minunate, 
întrucît mam hotărît sămi petrec noaptea aceasta 
cu tine, măcar că nu te cunosc, nu maş mîhni să 
te văd mînuindo şi însoţindo cu glasul tău. 

Atunci, tînăra femeie luă lăuta şi, după ce o 
acordă, scoase nişte sunete minunate, în douăzeci 
şi una de moduri osebite, astfel încît califul fu 
cuprins de înflăcărare cum nu se mai poate, iar 
tînăra femeie, băgînd de seamă aceasta, nu se codi 
să tragă şi ea un folos. îi zise : 

•— Sufăr, o, părinte al dreptcredincioşilor, de 
asprimile sorţii ! 

Califul întrebă : 
— Şi cum asta ? 
Ea spuse: 
— Fiul tău ElAmin, o, părinte al musleminilor, 

ma cumpărat acum cîteva zile pe zece mii de 
dinari, ca să mă dăruiască ţie. Dar soţia ta Sett 
Zobeida, aflînd de aceasta, a înapoiat fiului tău 
banii pe carei plătise pentru cumpărarea mea, şi 
ma dat pe mîinile unui eunuc negru, să mă închidă 
în acest chioşc lăturalnic. 

Cînd califul auzi aceste cuvinte, se mînie peste 
măsură şii făgădui fetişcanei că are săi dea, chiar 
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dea doua zi, un. palat numai pentru ea şi toate 
cele de trebuinţă traiului, aşa cum se cuvine unei 
frumuseţi ca a ei. Pe urmă, după ce se bucură cu 
ea, ieşi în grabă, îl trezi pe hadîmbul adormit şi 
îi porunci să se ducă numaidecît să1 vestească pe 
poetul AbuNuwas că trebuie să vină îndată la 
palat. 

Califul, întradevăr, avea de obicei să trimită 
după poet ori de cîte ori avea vreo supărare, spre 
ai asculta poemele ce le improviza pe loc sau spre 
a1 vedea punînd în stihuri vreo întîmplare pe care 
io povestea. 

Eunucul se duse aşadar la casa lui AbuNuwas şi, 
negăsindu1 acolo, plecă să1 caute prin toate locu
rile de obşte din Bagdad. Şi pînă la urmă îl găsi 
întro circiumă blestemată din fundul mahalalei 
Poarta Verde. Hadîmbul se apropie de el şii zise : 

— O, AbuNuwas, stăpînul nostru, califul, te 
cheamă ! 

AbuNuwas pufni în rîs şi răspunse : 
— Au cum ai vrea tu, o tată al neprihăniţilor, 

să mă mişc deaici, cîtă vreme sînt ţinut ca zălog 
de un tinerel, prieten al meu ? 

Eunucul întrebă : 
— Unde este şi cine este acela ? 
El răspunse : 
— Este mărunţel, cu nişte obraji drăgălaşi, lam 

făgăduit un dar de o mie de drahme ; dar, întru
cît nu am la mine suma aceasta, nu pot să plec 
în mod cuviincios pînă ce numi plătesc datoria ! 

La aceste cuvinte, hadîmbul grăi : 
— Pe Allah ! AbuNuwas, arătămi1 pe acel 

tinerel şi, dacă este cu adevărat aşa de drăguţ cum 
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pari ami da tu de înţeles, totul va fi cu prisosinţă 
iertat. 

Pe cînd vorbeau ei astfel, micuţul îşi arătă deo; 
dată drăgălaşui cap în deschizătura uşii, iar Abu
Nuwas exclamă, întorcînduse către el : 

— Dacă ramul sar clătina, ce cîntec de păsări 
ar mai fi ?... 

Cînd povestea ajunse aici, Seberezada văzu zorii mi
jind si tăcu sfioasă. 

Ci îritr-a două sute optzeci şi opta noapte 

Ea urmă I ' r, 

7.. ce cîntec de păsări ar măi fi ? 
Atunci băiatul intră deodată în sală. Era întra

devăr de cea mai mare frumuseţe şi era îmbrăcat 
cu trei tunici puse una peste alta şi de culori ose
bite : cea dintîi cu totul albă, cea dea doua roşie, 
cea dea treia neagră. 

Cînd AbuNuwas îl văzu mai întîi îmbrăcat în 
alb, simţi zvîcnind în duhul său inspiraţia şi impro
viza următoarele stihuri în cinstea lui : 

EI se ivi în haina-i albă 
Ca laptele ; cu ochii galeşi 
Arzînd sub pleoapele albastre ; 
Şi cu gingaşii trandafiri 
De pe obrajii-i dulci 
Şi parcă înălţînd laude în cale-şi 
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Celui ce-a zămislit atîtea 
Fermecătoare amăgiri ! 

Şi eu îi spun cu jale multă : 
„Cum poţi să treci pe lingă mine, 
Cînd eu m-aş da de bunăvoie 
Şi fericit pe mina ta, 
Aşa cum ceea ce spre jertfă 
E dus — stă cu priviri senine 
Sub lovitura celui care 
Urmează viaţa să i-o ia ?" 

El îmi răspunde : „Nu mai spune 
O vorbă ! ci priveşte, iată, 
Ce-a zămislit Zămislitorul ! 
Nimic nu-i veşted şi nici calp : 
Alb îmi e trupul, haina albă, 
Şi faţa-mi albă-i, fără pată, 
Şi soarta mi-i la fel de albă ; 
E alb pe alb, şi alb pe alb !", 

Auzind aceste versuri, tînărul zîmbi şi îşi dez
brăcă tunica albă. Şi se arătă numai în roşu. Cînd 
îl văzu aşa, AbuNuwas simţi cum îl sugrumă deo
dată tulburarea şi acolo pe loc improviza aceste sti
huri .; 

El se ivi în haine roşii, 
Ca şi cruntata-i amăgire ! 
Iar eu strigai în admirare : 
„Cum poţi tu, cel strălucitor 
Ca luna, să-ţi aprinzi deodată 
Obrajii, fără şovăire, 
Cu-al nostru sînge, să-mbraci haina 
Insîngeraţilor bujori ?" 
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El îmi răspunde : „Zorii, albii, 
Mi-au dat veşmînt întîia oară. 
Acum în flăcări mă îmbracă 
Măreţul soare. Iată cum 
De flăcări mi-s obrajii, haina, 
Şi buzele îmi, sînt de pară, 
Şi-i roşul vinul lor, şi roşu-i 
Pe roşu, totu-i roşu-acum !" 

Cînd copilandrul auzi aceste versuri, aruncă de 
pe el dintro mişcare tunica roşie şi rămase numai 
în tunica de mătase neagră pe care o purta dea 
dreptul pe piele şi care făcea să i se vadă mai 
bine mijlocul strîns întro cingătoare de mătase. 
Şi AbuNuwas, văzîndu1 aşa, fu peste măsură de 
meîntat şi ticlui următoarele stihuri întru slăvi
rea lui : 

El se ivi în haine negre 
Ca noaptea, neprivind la taina 
Din sufletu-mi. Şi-i spun : „Nu vezi 
Cum ard de dor şi nu mai pot ? 
Ah ! văd acum : ţi-e negru părul, 
Şi ochii negri, neagră haina, 
Ca neagra soartă-a mea ! E negru 
Pe negru, numai negru, tot !" 

După ce trimisul califului îl văzu pe flăcăian
dru şi cînd mai auzi şi stihurile acestea, îl înţelese 
în inima lui pe AbuNuwas şi se întoarse la serai, 
unde îi povesti califului întîmplarea. Şii mai 
spuse şi cfcm poetul fusese zălogit întro cir
ciumă, neputînd să plătească suma făgăduită fru
mosului tinerel. 

Atunci califul, supărat foarte, ci şi înveselit, dădu 
eunucului suma trebuincioasă pentru slobozenia 



celui zălogit şi îi porunci să se ducă şi să1 scoată 
de acolo întro clipită şi să1 aducă dinaintei, fie 
cu buna lui voie, fie cu dea sila. 

Hadîmbul zori să îndeplinească porunca, şi nu 
peste mult se întoarse sprijinindu1 anevoie pe 
poetul ce se clătina, ameţit de, băutură. Şi califul 
îl certă cu un glas pe care se străduia să1 facă 
a părea mînios ; pe urmă, văzînd că AbuNuwas 
pufnea de rîs, se apropie de el, îl luă de mînă şi 
îl trase, după el către chioşcul în care se afla fata. 

Cînd AbuNuwas o văzu stînd pe pat şi îmbră
cată toată în satin albastru şi cu obrazul acoperit 
de un văl uşor de mătase albastră pe tînăra cu 
ochi mari şi negri care zîmbeau, se simţi trezit 
deodată din beţie, cuprins de înflăcărare şi, ins
pirat pe dată, improviza strofa aceasta în cins
tea ei : 

Frumoasei cea cu văl albaslru-i spune 
Să-i fie milă de cel ars de chin. 
Spune-i :' „Mă-nchin la alba ta minuna. 
Cum nu-i nici trandafir şi nici iasmin. 

Dă-mi zîmbetu-ţi cum nu-s mărgăritare, 
Cum nu-s rubine să-l asemuiesc. 
Dă-mi ochii-ţi fără neagra defăimare 
Cu care cei pizmaşi mă ponegresc !" 

După ce AbuNuwas îşi isprăvi stihuirea, tînăra 
aduse o tavă cu băuturi dinaintea califului, care, 
vrînd să facă haz, îl pofti pe poet să bea singur 
tot vinul din cupă. AbuNuwas se supuse fără cîr
tire şi nu peste mult simţi asupra minţii sale urmă
rile băuturii. Atunci, cei dete prin cap califului ? 
Ca să1 sperie pe AbuNuwas, se ridică deodată şi, 
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cu paloşul în mînă, se repezi, la el, prefăcînduse 
că vrea săi taie capul. 

Văzînd acestea, AbuNuwas, cuprins de spaimă, 
începu să fugă prin sală ţipînd cît îl ţinea gura ; 
iar califul alerga după el prin toate colţurile, 
împungîndul cu vîrful paloşului. Apoi, întrun 
sfîrşit, îi zise : 
'. — Gata ! întoarcete la locul tău şi mai bea o 
cupă ! 

Şi făcu semn totodată fetei să ascundă cupa ; 
ceea ce ea făcu numaidecît, punîndo sub haină. 
AbuNuwas însă, cu toată beţia lui, băgă de seamă, 
şi ticlui pe dată strofa aceasta : 

Ciudată-ncurcătură e-ncurcălura mea : 
O tînără cuminte se schimbă într-o hoaţă 
Şi-mi fură scumpa cupă; apoi, sub fusta-i grea, 
O pune la fereală — să vezi ce boroboaţă ! — 
La locul tocmai unde eu însumi aş intra. 
Eh, locu-acela nu pot şi n-am să-l dau pe faţă, 
Din dragostea mea pentru califul de colea ! 

Auzind aceste stihuri, califul începu să rîdă şi, 
ca să facă haz, îi spuse lui AbuNuwas : 

— Pe Allah ! vreau să te căftănesc aci pe loc 
întro slujbă de seamă. începînd deacum eşti 
numit căpetenia codoşilor din Bagdad ! 

AbuNuwas îi răspunse pe dată : 
— Atunci, o,'părinte al musleminilor, stau gata 

la poruncile tale şi spunemi, rogute, dacă nu ai 
trebuinţă numaidecît de codoşloşenia mea ? 

La aceste cuvinte, califul fu cuprins de o mînie 
năprasnică şi răcni la hadîmb să se ducă îndată 
săl cheme pe Massrur, împlinitorul osândelor. Şi 
cît ai clipi, Massrur veni, şi califul îi porunci săl 
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despoaie pe AbuNuwas de haine, săi aşeze un" 
samar în spinare, săi pună căpăstru în cap, să1 
îmboldească de dindărăt cu o strămurare şi... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mi
jind .şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a âouu sute nouăzecea noapte 

Ea urmă t 

...şi pe urmă să1 petreacă aşa pe dinaintea ia
tacurilor cadînelor şi al celorlalte roabe, ca să fie 
de batjocora tuturor celor din serai, după care să1 
ducă la poarta cetăţii şi, dinaintea întregului norod 
al Bagdadului, săi taie capul şi să i1 aducă pe 
o tavă. Şi Massrur răspunse : 

— Ascult şi mă supun ! 
Şi porni numaidecît la treabă, să îndeplinească 

porunca califului. 
li luă, aşadar, pe AbuNuwas, care socotea că ar 

fi fost cu totul zadarnic a mai încerca să îndu
plece mînia califului. Şi după ce îl aduse în sta
rea, poruncită, începu să1 plimbe încet pe dinain
tea feluritelor iatacuri, al căror număr era aidoma 
cu cel al zilelor dintrun an. 

Or, AbuNuwas, a. cărui faimă de poznaş era 
ştiută îndeobşte de întreg seraiul, nu putea să nu 
se bucure de bunăvoinţa tuturor femeilor ce, spre 
aşi arăta mai limpede părerea lor de rău, înce
pură, care mai de care, să1 acopere cu aur şi cu 
giuvaeruri şi, pînă la urmă, se strînseră grămadă 
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şi porniră după el, spunîndui cuvinte prietenoase ; 
cînd iată că vizirul Giafar AlBarmaki, care trecea 
pe acolo în drum către palat, unde îl chema o 
treabă de seamă, îl văzu plîngînd şi bocind, se apro
pie de el şi îi zise : 

— Tu eşti, AbuNuwas ? Au ce nelegiuire ai 
săvîrşit de ai fost osîndit aşa ? 

El răspunse : 
— Pe Allah ! nam săvîrşit nici barem mireasma 

unei nelegiuiri ! Nam făcut decît să recit cîteva 
dintre cele mai frumoase stihuri ale mele dina' 
intea califului care, drept răsplată, ma căftănit cu 
straiele lui cele mai frumoase ! 

Califul, care tocmai în clipa aceea se afla pea
proape, ascuns după uşa unui iatac, auzi răspun
sul lui AbuNuwas şi nu se putu opri a Izbucni 
în rîs. îl iertă pe AbuNuwas, îi dărui o mantie 
bogată şi o sumă mare de bani şi îl ţinu mai 
departe, ca şi în trecut, drept tovarăş al său nedes
părţit la ceasurile de inimă rea., 

Cînd Şeherezada isprăvi de povestit păţania aceasta 
a poetului AbuNuwas, micuţa Doniazada, de pe covorul 
pe care sta ghemuită, cuprinsă de un rîs pe înfundate şi 
tot străduinduse degeaba să1 curme, alergă la sorăsa 
sii spuse : 

— I'o Allah ! surioară Şeherezada, ce plină de haz a 

fost povestea aceasta şi ce caraghios trebuie să fi fost 
la înfăţişare AbuNuwas înhămat ca un măgar ! Ce dulce 
ai fi tu de neai mai spune şi altele despre el ! 

Regele Şahriar strigă însă : 
— Numi place nicidecum AbuNuwas ăsta ! Dacă ţii 

numaidecât săţi vezi capul retezat întro clipită, nai 
decît să povesteşti mai departe năzbîtiile lui. De nu, şi 
ca să facem cumva să treacă şi noaptea asta, grăbeştotc 

1 » 



şimi povesteşte vreo istorie de călătorie ; căci, din ziua 
cînd, împreună cu fratele meu Şahzaman, regele de la 
Samarcand, am făcut un drum prin ţările cele mai în
depărtate în urma ticăloşiei afurisitei melc de soţii căreia 
am poruncit să i se taie capul, am prins gust de tot ce 
are legătură cu călătoriile din care poţi învăţa cîte ceva. 
Aşa că, dacă ştii vreun basm întradevăr plăcut de 
ascultat, nu zăbovi să1 începi ; căci în noaptea aceasta 
nesomnul meu este mai amarnic decît oricînd ! 

La vorbele acestea ale regelui Şahriar, isteaţa la cu
vînt Şeherezada grăi : 

•— Tocmai asemenea istorii de călătorles cele mui 
minunate şi mai desfătătoare dintre toate poveştile pe 
care leam povestit eu vreodată. Ai să poţi judeca numai
decît o, preafcricitule rege ; căci, întradevăr nu se află. 
nicăieri, în nici o carte, o istorie ce să se poată asemui 
cu cea a călătorului numit Sindbad marinarul. Şi tocmai 
cu istoria aceasta vreau să te desfăt, o, preafcricitule 
rege, de îndată ce vei binevoi Sămi dai îngăduinţă! 

Şi numaidecît Şeherezada începu. 



POVESTEA LUI SINDBADMARINARUL 

Mi sa povestit, o, preafericituie rege, că a fost 
odată, pe vremea califului Har;un AlRaşid, în 
oraşul Bagdad, un om numit Sindbadhamalul. 
Era un biet om săi'ac şi care se deprmsese, spre 
aşi cîştiga pîinea, să poarte poveri pe cap. 

I se întîmplă, întro zi ca toate zilele, să ducă pe 
cap o povară tare grea ; şi tocmai în ziua aceea 
era o arşiţă năprasnică ; încît hamalul se chinuia 
amarnic cu povara lui şi asudase tot. Căldura se 
făcuse de neîndurat, cînd, întrun sfîrşit, hamalul 
ajunse în dreptul porţii unei case ce trebuie să fi 
fost a vreunei neguţător bogat, judecind după 
aceea că pămîntul din jurul ei era bine măturat 
peste tot şi stropit cu apă de trandafiri. Sufla din
tracolo o adiere tare plăcută ; iar lîngă poartă se 
afla o laviţă largă pentru şedere. Şi hamalul Sind
bad, spre a se odihni şi a respira aerul răcoros, 
îşi puse povara pe laviţa aceea şi îndată simţi 
adierea ce venea prin poarta casei pînă la el, 
proaspătă şi plină de o mireasmă plăcută. Aşa că, 
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desfătinduse cu ea, se aşeză şi el la celălalt capăt 
al laviţei. Şi deodată auzi un zvon de felurite 
strune şi alăute, însoţit de nişte glasuri fermecă
toare cîntînd cîntece întro limbă aleasă ; şi mai 
auzi şi nişte glasuri de păsări cîntătoare care îl 
slăveau pe Allah prea înaltul în cele mai încîntă
toare chipuri. Deosebi, printre altele, glasul turtu
relelor şi pe cel al filomelelor, pe cel al mierlelor 
şi pe cel al biulbiuliilor, pe cel al guguştiucilor 
şi pe cel al. hulubilor rîzători. Şiatunci, minu
nînduse în sufletul său şi îndemnat de plăcerea 
ce o simţea, îşi strecură capul prin crăpătura 
porţii. Şi văzu în fund o grădină foarte întinsă 
unde, pe sub nişte umbrare minunate, roiau sluji
torii tineri, şi roabele, şi fetişcanele, şi tot soiul 
de slugi. Şi se aflau acolo lucruri ce nu se puteau 
găsi decît la regina.* la sultani. 

Şi iată că deodată răbufni spre el o pală de mi
resme de bucate minunate, miresme în care se 
îngemănau tot felul de aburi îmbietori de la tot 
soiul de bunătăţi şi de băuturi alese. Şiatunci nu 
se putu opri să nu ofteze ; îşi întoarse ochii către 
cer şi strigă : 

— Slavă ţie, o, Doamne atoatefăcătorule şi 
atoatedătătorule ! Tu îl dăruieşti pe cel careţi 
place ţie, fără de nici o socoteală. Dacă strig că
tre tine, nu strig nicidecum ca săţi cer sama pen
tru faptele tale sau ca să te cercetez cum dai tu 
dreptatea, căci nici o făptură nu are a cerceta pe 
Domnul său atotputernic. Ci doar iau şi eu aminte. 
Slavă ţie ! Tu dai şi bogăţia şi sărăcia, tu înalţi şi 
tct tu cobori, după cum ţi—i voia, şii drept tot
deauna ceea ce faci tu, măcar că noi nu putem pri
cepe. Aşa, iacătă la stăpînul casei acesteia bogate... 
E fericit peste marginile marginilor fericirii. 
Trăieşte în desfătările acestor miresme fermecă
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toare, ai aburilor acestora, al, bucatelor acestora 
îmbietoare, al .băuturilor acestora alese. El este 
fericit şi voios şi mulţumit, pe cînd alţii, eu unul 
de pildă, sînt la capătul cel din urmă al ostenelii 
şi al lipsurilor ! 

Şi hamalul îşi sprijini obrazul în palmă şi cîntă 
cu glas amar aceste stihuri pe care le ticlui acolf 
pe loc ; 

Vreun biet sărac fără de casă 
S~a mai văzut ca, într-o zi, 
într-un serai al lui, de-odată, 
Să-i fie dat a se trezi ? 
Mie mi-e dată doar trezirea 
Tot mai sărac, şi zi de zi. 

Si sărăcia mea sporeşte 
Pe cit i-i dat din greu să poarte 
Poveri sporite pe grumazul 
încovoiat, trudit de moarte —
Pe cînd voioşi şi-n tihnă alţii 
Petrec la sinul bunei soarte ! 

Schimba-se-va vreodată, oare, 
Şl-ntoarce-mi-se-va spre bine 
Ursita care, fără preget, 
Sub grelele poveri mă ţine ? 
Ah, oare ghiftuiţii vieţii 
Nu sînt tot oameni ca şi mine ? 

Ca mine sînt şi ei, aşa e ! 
Ci lot nu mi se curmă chinul : 
Ca ei degeabasînt, se vede ! 
Ni se aseamănă destinul 
Aşa precum oţetul acru 
E asemănător du vinul ! 
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O, Doamne, dacă pentru mine 
Nu ai nimic din cîte toate, 
Nu socoti că-ţi fac vreo vină 
Sau că vreau să te judec, poate. 
Eşti darnic, bun, atotputernic ! 
Şi ce faci tu — faci cu dreptate ! 

După ce isprăvi de cîntat aceste stihuri, Sind
badhamalul se ridică, vrînd săşi pună iar pe cap 
povara şi săşi vadă mai departe de cale, cînd în 
poarta palatului se ivi şi veni către el un rob 
micuţ cu obraz gingaş, cu înfăţişare plăcută, cu 
haine foarte frumoase, care1 luă de mînă binişor 
şii zise : 

— Intră să vorbeşti cu stăpînul meu, care do
reşte să te vadă. 

Hamalul, fîstîcit dea binelea, se tot trudea să 
născocească vreo pricină care să1 scape de a 
urma pe tînărul rob, dar degeaba. îşi puse dar 
povara jos, la portarul casei, în tindă, şi intră 
laolaltă cu copilul. 

Şi văzu o casă minunată, plină de oameni tăcuţi 
şi cuviincioşi, iar în mijlocul acelei case se des
chidea o sală mare în care fu adus. Zări o nume
roasă adunare, alcătuită din oameni de seamă şi 
oaspeţi mîndri. Zări, de asemenea, flori de toate 
felurile, şi mirosea a arome de toate soiurile ; şi 
erau dulceţuri de toate neamurile, şi zaharicale, 
şi magiun de migdale, şi fructe minunate, şi o gră
madă uimitoare de tăvi încărcate cu miei fripţi şi 
cu bucate scumpe, şi alte tăvi pline cu băuturi 
făcute cu suc de struguri. Şi mai băgă de seamă 
şi tot felul de instrumente de cîntat, pe care le 
ţineau pe genunchi nişte roabe frumoase aşezate 
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cuviincios în şir, fiecare după rangul cei fusese 
hotărît. 

în mijlocul sălii, hamalul zări, printre ceilalţi 
meseni, un bărbat cu chip minunat, cu barba 
albită de ani, cu trăsături frumoase foarte şi des
fătătoare la privire, şi cu întreaga înfăţişare plină 
de gravitate, de bunătate, de nobleţe şi de măreţie. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu zorii mi
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute nouăzeci şi una noapte 

Ea urmă : 

Văzînd toate acelea, hamalul Sindbad rămase 
năuc şi îşi zise în sine : „Pe Allah ! locuinţa 
aceasta este vreun serai de pe tărîmul djiniilor 
celor atotputernice, ori palatul vreunui mare rege 
ori al vreunui sultan,!" Pe urmă, se grăbi să ia o 
înfăţişare cît mai potrivită cu bunacuviinţâ şi 
respectul datorate, le ură tuturor celor de faţă 
bunăpace, sănătate şi fericire, sărută pămîntul 
dinaintea lor şi apoi se ridică în picioare, rămînînd 
cu capul plecat, cu modestie şi respect. 

Atunci, stăpînul casei îi spuse să se apropie şi 
îl pofti să se aşeze lîngă el. Apoi, după ce îi ură 
bunvenit cu un gla"s foarte prietenos, îi dădu să 
mănînce, îmbikidu1 cu ceea ce se afla mai acătării, 
mai gustos şi gătit mai cu iscusinţă printre buca
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tele de care erau pline tăvile. Şi Sindbadhamalul 
nu se codi să dea cinstea cuvenită poftirii, rostind 
însă cuvintele de preamărire a Celuidesus. 
Mîncă, aşadar, apoi mulţumi lui Allah, spunînd : 

— Lăudat fie el pururea ! 
După care se spălă pe mîini şi mulţumi tuturor 

mesenilor pentru bunăvoinţa lor. 
Numai atunci stăpînul, urmînd datina care nu 

îngăduie să pui întrebări oaspetelui decît după ce 
i sa dat de mîncat şi de băut, spuse hamalului : 

— Fii binevenit aici şi poartăte întocmai cum 
ţii voia ! Binecuvîntată fieţi ziua ! Ci poţi tu, o, 
oaspete al meu, sămi spui care îţi este numele şi 
ce meserie ai ? 

El îi răspunse : 
— O, stăpîne, mă numesc Sindbadhamalul, iar 

meseria meai să port pe cap poveri, aşa cîştigîn
dumi pîinea. 
, Stăpînul casei zîmbi şi îi spuse : 

— Află, hamalule, că numele tău este la fel cu 
numele meu, căci şi eu mă numesc Sindbadma
rinarul. 

Pe urmă adăugă : 
— Şi să mai ştii, o, hamalule, că, dacă team ru

gat să vii aici, am făcuto ca să te mai aud o dată 
cîntînd frumoasele stihuri pe care leai cîntat 
afară, pe scaunul de la poartă ! 

La cuvintele acestea, hamalul se simţi încurcat 
foarte şi zise : 

— Allah fie cu tine ! să nu mă dojeneşti prea 
tare pentru fapta aceasta nesocotită ; căci necazu
rile, truda şi lipsurile ce nuţi lasă în mînă nimica 
îl învaţă pe om necuviinţa, prostia şi neobrăzarea ! 
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Ci Sindbadmarinarul spuse lui Sindbadha
malul : 

— Să nuţi fie cumva ruşine de ceea ce ai cîn
tat şi să nu te simţi nicicum stingherit aici, căci 
deacum nainte eşti fratele meu. Număi.nu zăbovi, 
rogute, sămi cînţi acele strofe pe care leam 
auzit şi care mau încîntat foarte ! 

Atunci hamalul cîntă strofele acelea, care îl des
fătară cum nu se mai poate pe Sindbadmarinarul. 

Iar cînd strofele se sfîrşiră, Sindbadmarinarul 
se întoarse către Sindbadhamalul şi îi zise : 

— O, hamalule, află că şi eu am o istorie 
carei de minunare şi pe care vreau să ţio poves
tesc la rîndul meu. Şiam săţi spun astfel toate 
întîmplările care mi sau întîmplat şi toate încer
cările pe care leam îndurat înainte de a ajunge 
la starea fericită de acum şi la a locui în palatul 
acesta. Şiai să vezi atunci cu preţul cîtor cazne 
amarnice şi nemaipomenite, cu preţul cîtor nă
paste, al cîtor necazuri.şi al cîtor nenorociri am 
strîns eu la început aceste bogăţii între care mă 
vezi trăind acum la bătrîneţele mele. Căci de bună
seamă că nu ştii nimic despre cele şapte călătorii 
nemaipomenite pe care leam făcut eu şi habar 
nai că toate aceste călătorii sînt, fiecare în parte, 
atît de uluitoare încît "numai gîndindute la ele şi 
rămîi buimăcit şi uimit cum nu se mai poate. Dar 
tot ceea ce am să vă povestesc, ţie şi tuturor prea
cinstiţilor mei oaspeţi, nu mi sa întîmplat, la 
urma urmei, decît pentru că aşa îmi fusese menit 
de soartă de mai înainte şi pentru că tot ceea ce 
este scris trebuie să se întîmple fără a fi chip să 
schimbi ceva sau să scapi cumva. 

Şi îşi începu povestirea. 
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ÎNTttA POVESTIRK A 
I/Uf SINDB/YDMARINAUUL Şl CAREI 

ÎNT.IIA CALATORII': A SA 

Aflaţi, o, voi preastrălueiţilor oaspeţi, şi tu, 
cinstite hamal, care te numeşti ca şi mine, Sind
bad, că tatăl meu a fost negustor, unul dintre cei 
mai mari dintre semenii săi şi dintre negustori. 
Avea casa plină de nenumărate bogăţii de care 
se folosea necontenit, sprea împărţi pomeni să
racilor, iar la moartea lui mia lăsat moştenire, 
întro vreme cînd încă mă aflam la o vîrstă fra
gedă, multe bunuri, şi pământuri, şi sate. 

Cînd am ajuns la vîrsta de bărbat, am pus mîna 
pe toate acestea şi mam desfătat mîncînd cele 
mai alese bunătăţi, bînd cele mai rare băuturi, 
înhăitîndumă cu tot felul de tineri, fandosin
dumă şi îmbrăcîndumă în haine peste măsură de 
scumpe şi benchetuind cu prietenii. în felul acesta, 
am ajuns să mă încredinţez că aşa are să ţie me
reu, spre marele meu folos. Şi am trăit aşa mai 
departe o lungă bucată de vreme, pînă ce întro 
zi, scuturîndumă de nălucirile mele şi venindumi 
în minţi, am băgat de seamă că bogăţiile mi se ri
sipiseră, starea mea se schimbase şi bunurile mi se 
duseseră. Atunci, trezindumă deodată din nepă
sarea mea, mă văzui pradă spaimei dea ajunge 
întro zi bătrîn şi sărac lipit. Şi miau venit în 
minte atunci nişte cuvinte pe care răposatului tai
cămeu îi plăcea să le spună a,desea,, cuvintele 
stăpânului nostru Soleiman behDaud (cuei'amân
doi fie rugăciunea şi pacea !) : Şînt trei lucruri de 
preferat în locul altora trei : „ziua morţii este mai 
puţin neplăcută decât ziua naşterii, un ...câine viu 
preţuieşte mai mult decât un leu mort, şi mormân
tul este inai de dorit decît sărăcia'V 
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La aceste gînduri, mă ridicai peclipăpedată, 
strînsei cemi mai rămăsese din haine şi din lu
cruri, şi le vîndui fără de zăbavă la mezat, laolaltă 
cu toate rămăşiţele de bunuri, de case şi de po~ 
goane ce le mai aveam. In felul acesta, am încher
bat o sumă de trei mii de drahme... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozada văzu zorii mi
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a două sute nouăzeci şi doua 

noapte 

Ea urmă t 

'...am încherbat o sumă de trei mii de drahme şi 
îndată mia intrat în cap să călătoresc către ţinu
turile şi către ţările altor oameni, căci miam amin
tit de cuvintele poetului, care a spus : 

E mai frumoasă faima dobînăită 
Prin trudă grea, căci faima, pasă-mi-te, 
Este copila cea nemuritoare 
A foarte multor nopţi lungi, nedormite.. 

Cel dornic de-a avea mărgăritare 
Albe, ori roze,-ori gri — să nu se-nşele : 
Intîi şi-ntîi să se scufwnde-n mare, 
Să scoată bogăţiile acele ! 

Zadarnice rămîn, pînă la moarte, 
Nădejdile celui ce nu asudă, 
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Celui ce vrea numai să aibă parte 
De faima lumii, fără nici o trudă. 

Aşa că, fără a mai zăbovi, alergai în suk, cum
părai cu grijă fel de fel de mărfuri şi fel de fel de 
mărunţişuri, dusei numaidecît totul pe puntea 
unei corăbii pe care se mai aflau şi alţi neguţători 
gata de călătorie şi, cu sufletul acum deprins cu 
gîndul plecării pe mare, văzui nava îndepărtîn
duse de Bagdad şi coborînd pe fluviu pînă la 
Basra, pe ţărmul mării. 

De la Basra, corabia îşi umflă pînzele către lar
gul apelor şi, zile şi nopţi în şir, plutirăm de la o 
insulă la altă insulă, dintro mare la o altă mare, 
şi de la un pămînt la alt pămînt. Şi, în fiecare loc 
unde coboram, vindeam mărfurile şi cumpăram 
altele, făcînd trocuri şi tot felul de schimburi 
foarte prielnice. 

întro zi, pe cînd navigam de mai multe zile 
fără a fi văzut uscatul, zărirăm ivinduse din ape 
o insulă ce ni se păru a fi o minunată grădină de 
rai. Aşa încît, căpitanul navei ţinu să tragă la 
ţărm şi, de îndată ce ancora fu aruncată şi scara 
coborîtă, ne îngădui să debarcăm. 

Noi. negustorii, coborîrăm cu toţii, ducînd cu 
noi toate cele de trebuinţă spre a ne hrăni şi toate 
cele cerute la bucătărie. Cîţiva se apucară să 
aprindă focul, să gătească mîncarea şi să spele 
rufele, pe cînd ceilalţi se mulţumiră să se plimbe, 
să se desfete şi să se hodinească după ostenelile 
călătoriei pe mare.' Eu fusei dintre cei ce se mul
ţumiră să se plimbe şi să se bucure de frumuse
ţile plantelor cu care erau acoperite acele ţărmuri, 
neuitînd însă nici să mănînc şi să beau. 
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Pe cînd ne hodineam noi aşa, simţirăm deodată 
insula cutremurînduse din' toate măruntaiele şi 
dîndune o zguduitură atîta de năprasnică, încît 
ne zvîrli cu cîteva picioare în sus de la pămîni" 
Şi, în aceeaşi clipă, îl văzurăm pe căpitan ivinr 
duse în faţa corăbiei şi, cu o voce cumplită şi cu 
gesturi înfricoşate, strigîndune : 

— O, călătorilor, fugiţi ! Repede ! Urcaţivă cît 
mai iute pe punte ! Lăsaţi tot ! Părăsiţi tot ceaveţi 
acolo şi scăpaţivă sufletele ! Ocoliţi genunea! 
Fugiţi degrabă ! Căci nui insulă insula aceasta ! 
Este o balenă uriaşă ! Şia ales drept sălaş marea 
aceasta, încă din vremile de demult ; şi copacii 
aceştia au crescut pe spinarea ei, din nisipul pe
care 1a adus marea ! Voi aţi deşteptato din 
somn ! Iaţi tulburat tihna şi iaţi aţîţat simţurile 
aprinzînd focul pe spinarea ei ! Şi ia uiteo că se 
trezeşte ! Fugiţi, că se afundă în marea care are să 
vă înghită pe veci ! Fugiţi ! Lăsaţi tot ! Plecăm ! 

La cuvintele acestea ale căpitanului, călătorii 
spăimîntaţi lăsară acolo tot ce aveau, haine, scule 
şi cazane, şi porniră în fugă către corabia care şi 
ridicase ancora. Unii ajunseră tocmai la timp ; alţii 
nu mai ajunseră. Căci balena şi începuse să se 
zbată şi, după cîteva cutremurături înfricoşătoare, 
se afundă în mare cu toate cele cîte se aflau pe 
spinarea ei, iar valurile, zbuciumînduse şi izbin
duse, se închiseră peste ea şi peste ei pentru 
totdeauna. 

Or, eu am fost din rîndul celor care au rămas 
părăsiţi pe această balenă şi au fost înecaţi. 

însă Allah preaînaltul mă izbăvi şi mă scăpă de 
la înec, punîndumi în mînă o scobitură de lemn, 
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un fel de copaie mare ce fusese adusă de călătorii 
de pe corabie spre aşi spăla rufele în ea. La 
început mă agăţai de copaie, pe urmă, cu cazne 
amarnice pe care mă făcură în stare să le făp
tuiesc primejdia şi preţul scump al vieţii sufletului 
meu, izbutii să mă sui deasuprai călare. Atunci, 
începui să bat apa cu picioarele, făcîndumi din 
ele vîsle, în vreme ce valurile se jucau cu mine, 
răsturnîndumă cînd la dreapta, cînd la stînga. 

Estimp, căpitanul da zor să se depărteze, cu 
toate pînzele în vînt, dimpreună cu cei pe care 
putuse săi scape, fără a se mai îngrija de cei ce 
se mai zbăteau pe ape. Aceştia pieriră în curînd. 
în vreme ce eu vîsleam din picioare, străduindumă 
din toate puterile să ajung corabia pe care o ur
mării cu privirea pînă ce pieri din ochii mei, şi 
peste mare se aşternu noaptea, aducîndumi în
credinţarea pieirii şi a părăsirii mele. 

Rămăsei să lupt aşa împotriva genunilor vreme 
de o noapte şio zi întreagă. întrun sfîrşit, fusei 
împins de vînt şi de valuri pînă la ţărmul unei 
insule rîpoase, acoperite de ierburi tîrîtoare ce co
borau dea lungul coastei şi se scăldau în mare. 
Mă agăţai de aceste ierburi şi izbutii, ajutîndumă 
cu picioarele şi cu mîinile, să mă caţăr pînă sus pe 
coastă. 

Atunci, mîntuit în felul acesta de la o pieire 
neîndoielnică, mă apucai sămi cercetez trupul şi 
văzui că era plin de vînătăi, iar picioarele îmi 
erau umflate şi rănite de muşcăturile peştilor. Ci 
nu simţeam pic de durere, atîta de amorţit eram 
de trudă şi de primejdia prin care trecusem. Mă 
aruncai, aşadar, pe burtă la pămînt, zdrobit, cu
fundîndumă întrun leşin adînc. 
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Rămăsei în starea aceasta pînă a doua zi, cînd 
nu mă trezii decît datorită soarelui ce ardea asu
pra mea. Dădui să mă scol, însă picioarele mele 
umflate şi dureroase nu mă sprijiniră, şi mă pră
buşii iarăşi la pămînt. Atunci, covîrşit dea bine
lea de starea la care mă vedeam adus, începui să 
mă tîrăsc, fie ajutîndumă cu picioarele şi cu mîi
nile, fie mergînd în genunchi, ca să caut ceva 
de mîncare. Pînă la urmă, izbutii să ajung întrun 
crîng de pomi roditori şi străbătut de izvoare. Şi 
mă hodinii acolo vreme de mai multe zile, mîn
cînd poame şi bînd apă de izvor. Aşa încît sufle
tumi nu zăbovi a se înviora şi trupumi vlăguit 
a se împuternici şi a izbuti să se mişte mai lesne, 
iar mîinile şi picioarele mele aşi căpăta iar tă
ria, măcar că nu chiar deodată, căci, ca să pot um
bla, fusei silit sămi întocmesc o pereche de cîrje 
cu care să mă mai sprijin. în felul acesta, putui 
să mă plimb binişor printre copaci, visînd şi mîn
cînd poame, şi îmi petrecui ceasurile cele lungi 
minunîndumă de acele locuri. 

întro zi, pe cînd mă preumblam pe ţărmuri, vă
zui ivindumise în depărtare ceva ce socotii a 
fi vreo fiară sălbatică ori cine ştie ce dihanie 
dintre dihăniile mării. Arătarea aceea mă minună 
întratîta că, în ciuda feluritelor simţăminte ce se 
zbuciumau în mine, mă apropiai de ea, cînd mai 
dea dreptul, cînd mai pe ocoliş. Şi pînă la urmă 
văzui că era o iepşoară minunată, legată de un 
ţăruş. Era aşa de frumoasă, încît dădui să mă mai 
apropii oleacă de ea ca so privesc mai de aproape, 
cînd deodată un strigăt înfricoşător mă cutremură 
şi mă ţintui locului, măcar că naş fi rîvnit decît 
să fug cît mai iute ; şi, în aceeaşi clipă, din adîncul 
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pămîntului ieşi un om care se apropie cu paşi 
mari de mine şimi strigă : 

— Cine eşti ? Şi de unde vii ? Şi carci pricina 
v ce tea împins să te primejduieşti pe aici ? 

Eu răspunsei : 
— O, stăpîne al meu, află că sînt un om străin 

şi că mă aflam la puntea unei corăbii şi mam 
înecat dimpreună cu alţi mulţi călători. Ci AH ah 
ma dăruit cu o copaie pe care am încăleca! şi 
care ma ţinut deasuprai pînă ce am fost aruncat 
de valuri pe ţărmul; acesta. 

Auzind cuvintele mele, el mă luă de mînă şi 
îmi zise : 

•— Urmeazămă ! 
Şi eu îl urmai. Atunci mă puse să cobor întro 

peşteră de sub pămînt, mă îndemnă să intru 
întro sală mare unde mă pofti să mă aşez la locul 
de cinste, îmi aduse să mănînc, căci miera foame, 
şi aşteptă să mă satur şi să mi se liniştească su
fletul. Atunci mă întrebă despre întâmplarea mea, 
şi eu io povestii de la început pînă la sfirşit ; şi 
sa minunat cu mare uimire. La urmă, adăugai : 

•— Allah fie cu tine, o, stăpîne al meu ! şi să 
nu mă învinuieşti prea tare pentru ceea ce vreau 
să te întreb. Ţiam povestit întocmai întreaga 
mea poveste, şi as dori acum să aflu cine eşti tu 
şi carei pricina şederii tale în sala aceasta de sub 
pămînt, şi ce tea făcut să legi iapa aceea singură 
singurică pe ţărmul mării ? 

El îmi spuse : 
.: .— Află că pe insula aceasta..; 

Cînd jsovestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind si tăcu sfioasă. 
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Ci într-a două sute nouăzeci şi treia 

noapte 

Ea urmă 1 

"...pe insula aceasta sîntem mai mulţi aceia care; 
aşezaţi în osebite locuri, stăm să veghem caii re
gelui AliMahîrjan. De fiecare dată cînd răsare 
luna nouă, fiecare dintre noi aduce aici o iapă de 
soi ales, încă fecioară, o leagă pe ţărm şi coboară 
degrabă, să se ascundă în peştera de sub pămînt. 
Atunci, ispitit de mirosul de iapă, iese din ape un 
cal de mare, priveşte în dreapta, priveşte în stînga, 
şi, nevăzî'nd pe nimeni, se repede pe iapă şi o în
sămînţează. Pe urmă, după ce a sfîrşit treaba cu 
ea, el se lasă jos şi încearcă so ia cu el. Ci ea, 
fiind legată de ţăruş, nu1 poate urma ; atunci el 
începe să necheze puternic şi so lovească şi cu 
capul şi cu picioarele, şi nechează din ce în ce 
mai tare. Şi noi, auzindu1, pricepem că şia is
prăvit împerecherea ; ieşim numaidecît de prin 
toate părţile şi îl izgonim cu strigăte multe care1 
înfricoşază şi1 silesc să intre la locurile lui din 
mare. Iar iapa prinde plod şi fată un mînz ori o 
mînză ce preţuieşte o comoară şi care nuşi poate 
avea seamăn pe toată faţa pămîntului. Şi chiar 
astăzi are să vină calul de mare. Şi îţi făgăduiesc 
că, de îndată ce se va împlini treaba, am să te iau 
cu mine să te înfăţişez regelui nostru Mahîrjan 
şi săţi arăt ţara noastră. Dă, aşadar, slavă lui 
Allah care a făcut să mă întîlneşti, căci fără mine 
ai fi murit de jale în pustietatea aceasta, fără a 
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mai Ii văzut vreodată pe ai tăi şi ţara ta, şi fără 
ca să fi ştiut cineva ce sa ales de tine ! 

La aceste cuvinte, îi mulţumii din toată inima 
paznicului iepei şi statui cu el de vorbă mai de
parte, pînă cînd deodată calul de mare ieşi din 
ape, se repezi pe iapă şi o însămînţă. $i după ce 
isprăvi ceea ce avea de isprăvit, vru so ia cu el ; 
or, ea nu putea să se desprindă de la ţăruş şi bătea 
cu picioarele şi necheza. Ci paznicul iepei se re
pezi afară din peşteră, îşi chemă cu strigăte amar
nice soţii, şi toţi dea valma, înarmaţi cu paloşe, 
cu lănci şi cu scuturi, se avîntară după calul de 
mare care, tulburat, o lăsă pe cea legată şi plecă, 
mînios, să se cufunde iar în mare, unde se făcu 
nevăzut sub ape. 

Atunci, toţi ceilalţi păzitori, fiecare cu iapa lui, 
se strînseră ciotcă împrejurul meu şimi spuseră 
tot felul de vorbe bune şi, după ce îmi dădură 
iarăşi să mănînc, mă poftiră să încalec pe o iapă 
minunată şi, la îndemnul păzitorului dintîi, stă
ruim săi însoţesc pînă la regele, stăpinul lor. 
Iar eu primii pe dată ; şi plecarăm cu toţii lao
laltă. 

Cînd ajunserăm în cetate, însoţitorii mei o luară 
înainte şi se duseră să1 vestească pe stăpînul 
lor despre cele ce nji se întîmplaseră. După care, 
se întoarseră să mă ia şi mă duseră la palat. Şi, 
după ce mi se dete îngăduinţă, intrai în sala îm
părătească şi mă dusei să mă înfăţişez dinaintea 
regelui Mahîrjan, căruia îi urai, după cuviinţă, 
bunăpace. 

Regele îmi întoarse salamalekul, îmi spuse cu
vinte de bunăvenire şi dori să audă chiar din 
gura mea povestea celor cîte mi se întîmpla
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seră. Mă supusei îndată şi îi povestii tot, fără a 
uita nici un amănunt. 

Regele Mahîrjan. fu uimit de povestea mea şi 
îmi spuse: 

— Pe Allah, fiule, de nai fi avut noroc săţi 
fie dată o viaţă lungă, negreşit că de mult ai fi 
pierit între atîtea încercări şi necazuri ! Dar slavă 
lui Allah pentru izbăvirea ta ! 

Şi îmi mai spuse şi alte multe vorbe binevoi
toare, hotărî să mă primească numaidecît printre 
cei credincioşi lui şi, ca sămi dea o dovadă de 
bunăvoinţa sa faţă de mine şi de preţuire faţă 
de cunoştinţele mele întru ale mărilor, mă numi 
pe loc răspunzător peste toate porturile şi peste 
toate cheiurile din insula lui, şi kalamgiu cu 
intrarea şi ieşirea tuturor corăbiilor. 

Noile mele slujbe nu mă împiedicau să mă duc 
în fiece zi la palat săi închin urările mele regelui, 
care pînă întratîta se deprinsese cu mine, de mă 
îndrăgise mai mult decît pe toţi ceilalţi apropiaţi 
ai săi, lucru pe care mi1 dovedea făcîndumi zi 
de zi daruri fără de număr şi hatîruri uimitoare. 
Şi căpătasem atîta înrîurire asuprăi, încît toate 
birurile şi toate treburile împărăţiei trecuseră în 
sama mea, spre binele tuturor locuitorilor. 

Dar toate grijile acestea nu mă ajutau nicicum 
să uit de ţara mea şi nici sămi pierd nădejdea 
că mă voi întoarce acasă. Şi niciodată nu uitam 
săi cercetez pe călătorii ce soseau în insulă şi pe 
toţi marinarii, întrebîndui de nu. cumva cunoş
teau Bagdadul. Ci nici unul numi putea răspunde 
nimic în privinţa aceasta ; şi toţi. îmi spuneau că 
niciodată nu auziseră de o asemenea cetate şi nici 
de locul unde sar afla. Şi tot mai mult sporea 
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teama mea că am să mă văd osîndit astfel să tră
iesc în ţară străină, şi eram tulburat peste mă
sură văzînd că oamenii se îndoiau că ar fi undeva 
pe lume un oraş al meu şi că habar nu au de vreun 
drum care să ducă la el. 

Cît am stat pe insula aceea, am avut prilejul 
să aflu multe lucruri uluitoare, şi am să vă po
menesc cîteva dintre ele. Iată, întro zi, ducîn
dumă, cum aveam obiceiul, la regele Mahîrjan, 
am cunoscut acolo nişte oameni din ţara Indiei, 
care, după salamalekurile de cuviinţă, au binevoit 
să ia aminte la întrebările mele şi miau povestit 
că în ţara Indiei sînt mai multe caste, dintre care 
cele dintâi două fiind casta şatriiţilor, ce cuprinde 
pe oamenii de neam mare şi pe drepţii care ni
ciodată nau săvîrşit nedreptate ori fapte nevred
nice, şi casta brahmanilor, care sînt oameni ne
prihăniţi, care nu beau vin niciodată şi care în
drăgesc purtarea blîndă, caii, măreţia şi frumu
seţea. Tot de la aceşti învăţaţi indieni am aflat 
şi că cele mai de seamă caste se împart în alte 
şaptezeci şi două de caste, ce nu au nici un fel de 
legătură între ele. Lucru care ma minunat peste 
măsură. Şi tot acolo, în insulă, am avut prilejul 
să văd un ţinut al regelui, ţinut ce se numea Casil. 
Acolo, toată noaptea răsunau tamburinele şi to
bele. Şi mam putut încredinţa că locuitorii de 
acolo erau foarte dibaci la minte şi bogaţi în gîn
duri frumoase. Şi li se dusese faima printre că
lători şi neguţători. 

în acele mări îndepărtate am văzut odată un 
peşte lung de o sută de coţi şi alţi peşti cu feţele 
ca de bufniţă. 

în adevăr, o, stăpînii mei, am văzut şi multe 
alte lucruri cu totul neobişnuite şi minunăţii a 
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căror povestire mar duce prea departe. Ajunge 
să adaug că am rămas în acel ostrov destulă vreme 
ca să cunosc multe lucruri ciudate şi multe di
hănii şi să mă îmbogăţesc schimbînd, vînzînd şi 
cumpărînd. 

întro zi, stăm în picioare pe ţărm, la slujba 
mea, ca de obicei, şi mă sprijineam, ca întotdea
una, întro cîrjă, cînd văzui trăgînd la chei o mare 
corabie plină cu neguţători. Aşteptai ca nava săşi 
arunce temeinic ancora şi să coboare scara, ca să 
mă pot urca pe punte şi să mă duc la căpitan să 
înscriu ce încărcătură are. Mateloţii debarcară di
naintemi toată încărcătura, pe care eu o însem
nai bucată cu bucată ; iar cînd isprăviră, îl în
trebai pe căpitan : 

— Mai ai altceva pe vas ? 
El îmi răspunse : 
— O, stăpîne, mai sînt nişte mărfuri în cala 

corăbiei, dar acelea nu se află acolo decît în sama 
mea, căci stăpînul lor, care plecase în călătorie 
laolaltă cu noi, este mult de atunci, sa prăpădit 
în valuri. Şiacuma noi am vrea să vindem acele 
mărfuri şi banii săi ducem rudelor celui ră
posat, la Bagdad, cetatea păcii ! 

Eu atunci, tulburat cum nu se mai poate, stri
gai : 

— Şi cum se numea acel neguţător, o, căpi
tane ? 

El îmi răspunse : 
— Sindbadmarinarul ! 
La aceste cuvinte, îl privii mai cu luare aminte 

pe căpitan şi îl recunoscui pe stăpînul corăbiei 
care fusese silit să ne părăsească pe spinarea ba
lenei. Şi strigai atunci din toate puterile mele : J; 
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— Eu sînt Sindbadmarinarul ! După care adău
gai : Cînd balena sa cutremurat din pricina fo
cului aprins pe spatele ei, eu am rămas printre 
cei care nau mai putut să ajungă la corabia ta 
şi sau înecat. Dar am seăpat cu ajutorul copaii 
pe care o luaseră cu ei negustorii ca să~şi spele 
rufele. Căci mam suit călare pe copaia aceea şi 
am vîslit cu picioarele aşa cum aş fi vîslit cu nişte 
vîsle. Şi sa întîmplat, cu îngăduinţa Atoateorin
duitorului, ceea ce sa întîmplat. 

Şii povestii căpitanului cum am izbutit să scap 
şi prin cîte năprasne am trecut pînă ce să ajung 
la înalta slujbă de kalamgiu de navru al regelui 
Mahîrjan. 

Cînd auzi cele spuse de mine, căpitanul strigă : 
— Nu este mîntuire şi putere decît întru Allah 

preaînaltul şi atotputernicul... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind ^i tăcu sfioasă. 

Ci înir-a două sute nouăzeci şi patra 
noapte 

Ea urmă i 

...'decît întru Allah preaînaltul şi atotputernicul! 
Numai este nici cuviinţă, nici cinste la nici o făp
tură din lumea aceasta. Cum de îndrăzneşti tu, 
o, kalamgiu viclean, să pretinzi că eşti Sindbad
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marinarul, devreme ce noi toţi lam văzut pe Sind
bad înecînduse sub ochii noştri laolaltă cu toţi 
ceilalţi negustori ? Ce ruşine pe tine să minţi cu 
atîta neobrăzare ! 

Atunci eu îi răspunsei : 
>— O, căpitane, negreşit că minciunai hără

zită ticăloşilor l Ascultămă, dar, căci vreau săţi 
dau dovezi că eu sînt cu adevărat Sindbad cel 
înecat. 

Şii povestii căpitanului mai multe întîmplări 
ştiute numai de mine şi de el, şi care se petre
cuseră în timpul blestematei aceleia 'de călătorii. 
Atunci căpitanul nu se mai îndoi că eu sînt Sind
badmarinarul şi îi.chemă pe toţi neguţătorii că
lători pe vasul lui şi cu toţi laolaltă se bucurară 
că scăpasem cu zile şi îmi spuseră: 

— Pe Allah ! nu ne venea să credem că ai fi 
putut să scapi de la înec De bună seamă că Allah 
ţia dăruit a doua oară viaţă. 

După care, căpitanul se grăbi sămi dea îndărăt 
mărfurile. Şi eu pusei să fie duse îndată la suk, 
după ce, de bună seamă, mai întîi mă încredinţai 
că nu lipsea nimic şi că numele şi pecetea mea 
se mai aflau încă pe baloturi. 

De cum ajunsei în suk, deschisei baloturile şi 
vîndui cea mai mare parte din mărfuri cu un cîş
tig de o sută pentru o sută, dar avusei grijă să 
păstrez cîteva lucruri de preţ pe care mă grăbii 
să le duc şi să le dau în dar regelui Mahîrjan. 

Regele, căruia îi povestii despre sosirea căpi
tanului .şi, a corăbiei, fu nespus de uimit de acea 
fericită întâmplare şi, întrucît mă iubea destul de 
mult, nu yrpi să rămînă mai prejos decît mine în 
dovezile de prietenie şi îmi făcu la rîndui daruri 
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nepreţuite care nu cu puţin ajutară a mă îmbogăţi 
dintrodată. Căci mă grăbii să vînd totul şi sămi 
încropesc astfel o avuţie însemnată, pe care o du
sei chiar pe corabia cu care pornisem în acea că
lătorie. 

După care, mă dusei la palat sămi iau rămas
bun de la regele Mahîrjan şi săi mulţumesc pen
tru dărnicia şi ocrotirea lui. El îmi dădu îngă
duinţă să1 părăsesc, spunîndumi vorbe pline de 
duioşie, dar nu mă lăsă să plec decît după ce îmi 
dărui şi alte lucruri de preţ, pe care, de data 
aceasta, nu mam putut hotărî să le vînd şi pe 
care, de altminteri, le vedeţi dinaintea voastră,* 
în sala aceasta, o, preacinstiţilor oaspeţi. Şi tot 
aşa am avut grijă să aduc cu mine, drept toată 
încărcătura mea, parfumurile pe care le mirosiţi 
aici, lemnul de aloe, camforul, tămîia şi sandalul, 
ce cresc în insula aceea îndepărtată. 

Mă grăbii apoi să mă urc pe punte, iar corabia 
îşi desfăşură numaidecît pînzele, cu îngăduinţa 
lui Allah. Şi norocul ne fu prielnic şi soarta ne 
ajută dea lungul întregei acelei călătorii care 
dură zile şi nopţi. Şi sosirăm întro dimineaţă, 
cu bine şi sănătoşi, în faţa oraşului Basra, unde 
nu neam oprit decît numai puţină vreme, ca să 
ne îndreptăm îndată pe fluYiu în sus şi să ajun
gem, întrun sfîrşit, cu sufletul voios, în cetatea 

xţ păcii, Bagdadul, ţara mea. 
'^Ajunsei în felul acesta, încărcat de bogăţie şi 

c u |mîna gata de împărţit daruri^ pe uliţa mea, 
şi jjjntrai în casa mea, unde îmi văzui iarăşi fami
lia* ?i prietenii, toţi bine şi sănătoşi. Şi fără de 
zăbavă îmi cumpărai mulţime de roabe, frumoase 
f|emei de iarnă, arapi, pămînturi, case şi acareturi, 
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mai multe decît avusesem eu cîndva, la moartea 
tatălui meu. 

Şi am uitat, în viaţa aceasta nouă, şi năpastele 
trecute, şi necazurile, şi primejdiile îndurate, şi 
jalea surghiunului, şi chinurile şi oboselile călăto
riei. Am avut mulţi prieteni plăcuţi, şi am trăit 
o viaţă plină de veselie şi de desfătări, şi neum
brită de griji şi de tulburări, o bună bucată de 
vreme, bucurîndumă din tot sufletul cu ceea ce 
mia plăcut şi mîncînd bunătăţi minunate şi bînd 
băuturi de preţ. 

Şi aşa a fost întîia mea călătorie. 
Mîine însă, deo vrea Allah, am să vă poves

tesc, oaspeţi ai mei, cea de a doua dintre cele şapte 
călătorii pe care leam făcut, şi carei încă şi mai 
nemaipomenită decît cea dîntîi. 

Şi Sindbadmarinarul se înturnă către Sind
badhamalul şi îl rugă să cineze cu el. Apoi, după 
ce îl cinsti cu toată cinstea şi dragostea, îi dărui 
o mie de dinari de aur şi, înainte de a se despărţi, 
îl pofti să vină şi a doua zi, spunîndui : 

— Vei fi pentru mine o desfătare prin buna 
ta cuviinţă şi o plăcere prin frumoasa ta purtare ! 

Şi Sindbadhamaluî răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! Mă supun cu toată 

cinstea ! Şi bucuria fie pururea în casa ta, o, stă
pîne al meu ! 

Şi ieşi de acolo, după ce mai mulţumi o dată 
şi luă cu sine darul pe care1 primise, şi se în
toarse la el acasă minunînduse pînă peste poate 
şi toată noaptea visă la cele cîte auzise şi văzuse. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a două sute nouăzeci şi cincea 
noapte 

Ea urmă I 

r...şi toată noaptea visă la cele cîte auzise şi vă
zuse. 

Şi, de cum se făcu dimineaţă, se şi grăbi să se 
întoarCă la casa lui Sindbadmarinarul, care1 
primi cu un zîmbet prietenesc şi îi spuse : 

— Aici fieţi prietenia uşoară ! Şi voiabună 
fie cu tine ! 

Şi hamalul dădu săi sărute mîna, dar, întrucît 
Sindbad nu vroi săi îngăduie aceasta, îi spuse : 

— Allah luminezeţi zilele şi reverseşi asu
prăţi toate binefacerile sale ! 

Şi, întrucît şi ceilalţi oaspeţi sosiseră, începură 
să se aşeze împrejurul feţei de masă întinse, pe 
care musteau mieii fripţi şi daureau puii rumeni, 
dintre gogoşile ispititoare şi dintre torturile cu 
fistic, cu nuci şi cu struguri. Şi mîncară, şi băură, 
şi se veseliră,1 şi îşi desfătară sufletul şi auzul as
cultând cîntecele de alăute sub . degetele iscusite 
ale lăutarilor. 

Şi, cînd isprăviră, Sindbad, înconjurat de tă
cerea oaspeţilor, începu să povestească. 

CEA DE A DOUA POVESTIRI: A 

LUI S INDBAD MARINARUL 
ŞI CARE  I A DOUA CÂLATORIE A SA . 

Trăiam, întradevăr, cea mai plăcută viaţă, cînd, 
întro bună zi îmi veni în minte gîndul unei că
lătorii spre ţinuturi locuite de alţi oameni.; Şi su
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fletumi. se simţi ispitit să plece şi să se bucure 
de vederea altor pămînturi şi a altor ostroave, 
şi să privească lucruri necunoscute. 

Rămăsei hotărît la acest plan şi începui să mă 
pregătesc a1 înfăptui. Mă dusei la suk unde cum
păra! pe o sumă mare de bani mărfurile potrivite 
cu negoţul pe care1 aveam în vedere. Le întocmii 
în baloturi vîrtoase şi le transportai la marginea 
apei, unde nu peste mult găsii o corabie frumoasă 
şi nouă, echipată cu pînze bune, plină de mari
nari şi cu o mulţime de scripeţi de toate formele, 
înfăţişarea ei îmi cîştigă încrederea şi îmi tran
sportai îndată pe ea baloturile, aşa cum făceau 
şi alţi mulţi negustori, pe carei cunoşteam şi cu 
care nu mă simţeam nemulţumit să călătoresc. 
Plecarăm chiar în ziua aceea ; şi avurăm o plutire 
minunată. Călătorirăm din ostrov în ostrov şi din 
mare în mare, zile şi nopţi în şir, şi la fiecare 
oprire ne duceam pe la negustorii din partea lo
cului, pe la oamenii de seamă, pe la vînzători 
şi cumpărători, şi vindeam şi cumpăram cu cîştig. 
Şi plutirăm aşa mai departe, şi ajunserăm, călă
uziţi de ursită, la o insulă tare frumoasă, plină 
de copaci mari, cu belşug de poame, bogată în 
flori, răsunînd de cîntece de păsări, udată de ape 
limpezi, dar cu totul şi cu totul lipsită de orice 
locuinţă şi de orice fiinţă vie. 

Căpitanul binevoi a da ascultare dorinţei noas
tre şi a opri acolo pentru cîteva ceasuri, şi aruncă 
ancora la ţărmul cel mai apropiat. Debarcarăm 
îndată şi ne duserăm să sorbim aerul curat din 
pajiştile adumbrite de copaci prin care se zben
guiau păsărelele. Eu, luînd ceva merinde, mă du
sei să mă aşez lîngă un izvor de apă limpede, 
ferit de soare de către nişte crengi dese. Şi mă sim
ţii cuprins de o plăcere nespusă, mîncînd acolo 
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şi bînd apa aceea minunată. Pe deasupra, o adiere 
dulce susura molcom prin ramuri şi îmbia la 
odihnă. Aşa încît mă întinsei pe iarbă şi mă lă
sa! toropit de somn, în răcoarea şi în miresmele 
aerului de acolo. 

Cînd mă deşteptai, nu mai văzui nici un călător, 
şi nava plecase fără ca să fi băgat de seamă cineva 
lipsa mea. Privii, aşadar, mult şi bine, şi la 
dreapta şi la stînga, şi înainte, şi îndărăt, că în 
afară de mine nu văzui altă fiinţă pe tot ostrovul, 
şi, în largul mării, numai o pînză ce se îndepărta. 

Eu, atunci, rămăsei cufundat întro năucire ce 
nu şiar mai fi putut găsi asemuire şi care n~ar 
fi putut să fie mai mare de cum era. Şi de durere 
şi de mîhnire simţii fierea că stă sămi plesnească. 
Oare ce avea să se aleagă de mine în această insulă 
pustie, după cemi rămăseseră pe corabie toate 
lucrurile şi toate bunurile ? Ce năpastă avea să mi 
se mai întîmple în această singurătate necunoscută ? 
Cuprins de asemenea gînduri deznădăjduite, stri
gai : * .... 

— Pentru tine, orice nădejdei pierdută, Sind
badmarinarule ! Dacă întîia oară ai putut să scapi 
de la ananghie datorită unor împrejurări norocoase 
ale sorţii, să nu socoti că totdeauna are să fie 
la fel, căci, cum spune şi proverbul, urciorul dus 
la apă, a doua oară crapă ! 

Şi mă pusei pe plîns şi pe gemete, şiapoi pe 
nişte văicăreli înfricoşătoare, pînă ce deznădăj
' duirea se statornici în inima mea. Atunci începui 
sămi dau cu amîndouă mîinile în cap şi să strig şi 
mai tare : 

— Ceţi trebuia, nenorocitule, să mai călăto
reşti, cîtă vreme trăiai în desfătări la Bagdad ? 
Naveai mîncăruri minunate, băuturi minunate, 
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haine minunate ? întîia ta călătorie nu ţia' fost 
de nici o învăţătură ? 

Şi mă aruncai cu faţa la pămînt, plîngîndunii 
moartea şi spunînd : 

— Ai lui Allah sîntem şi către el trebuie să ne 
întoarcem ! 

Şin ziua aceea era să înnebunesc. 
Dar, văzînd bine că părerile mele de rău erau 

zadarnice şi căinţa mea tîrzie, mă lăsai în seama 
soartei. Mă ridicai în picioare şi după ce rătăcii o 
vreme fără nici o ţintă, mi se făcu frică să nu dau 
de vreo fiară sălbatică ori de vreun duşman necu
noscut, şi mă căţărai în vîrful unui copac de unde 
mă apucai să privesc mai cu luare aminte la 
dreapta şi la stînga ; ci nu izbutii a zări altceva 
decît cer, pămînt, copaci, păsări, nisip şi stînci. 
Scrutînd însă mai cu băgare de seamă un punct din 
zare, mi se năzări un fel de ară tare uriaşă. Atunci, 
minat de curiozitate, coborîi din copac ; ci stăpî
nit de teamă, nu mă îndreptai decît binişorbi
nişor şi cu mare sfială întracolo. Cî.nd nu mă mai 
despărţea decît o mică depărtare ele acea arătare, 
pricepui că era un dom măreţ , strălucitor şi alb, 
larg la temelie şi înalt cum nu se mai poate. Mă 
apropiai şi mai mult de el, şi îi dădui ocol în în
tregime ; nui descoperii însă nicicum uşa de in
trare pe care o căutam. Vrusei atunci să mă sui 
deasupra pe el ; era însă atît de neted şi de alune
cos, încît nu avusei nici iscusinţa, nici sprinte
neala, nici putinţa să mă lipesc de el. Atunci mă 
mulţumii a1 măsura : însemnai pe nisip urma 
întîiului meu păs şi începui să1 ocolesc iarăşi 
numărîndumi paşii. în felul acesta, găsii că mă
sura de jur împrejur taman o sută cincizeci de 
paşi, mai degrabă mai mult decît mai puţin. 



Stînd şi cugetînd în ce fel ar trebui totuşi să 
încerc a găsi vreo uşă de intrare ori de ieşire la 
acel dom, băgai de seamă că deodată soarele pie
rise şi că ziua se schimbase întro noapte neagră. 
La început gîndii că vreun nour gros o fi trecînd 
prin dreptul soarelui, măcar că asemenea lucru 
nu era cu putinţă în toi de vară. Ridicai atunci 
capul ca să scrutez acel nor ce mă minuna, şi vă
zui o pasăre cu nişte aripi năprasnice zburînd prin 
dreptul ochiului soarelui, acoperind astfel as
trul şi revărsînd negura peste insulă. 

Uimirea mea trecu atunci peste marginile mar
ginilor şl îmi adusei aminte ceea ce în vremea ti
nereţii mele îmi povestiseră nişte călători şi nişte 
marinari despre o pasăre de o mărime nemaipome
nită, numită pasărea rok, care trăia întrun ostrov 
tare departe, şi care putea să ridice şi să ducă în 
zbor un elefant. Şi înţelesei atunci că pasărea pe 
care o vedeam acum trebuia să fie pasărea rok, 
şi că domul alb lîngă care mă aflam trebuia să fie 
un ou deal ei. Ci de~abia îmi trecu mie prin cap 
gîndul acesta, că pasărea se şi coborî peste ou şi 
se aşeză dcasuprai ca pentru a1 cloci. îşi întinse 
aripilei uriaşe peste ou, îşi sprijini cele două pi
cioare pe pămînt deo parte şi de alta, şi adormi 
aşa. Binecuvîntat fie Cel ce nu doarme din vea
cul veacului ! 

Atunci eu, care mă lipisem cu pîntecele la pă
mînt şi mă aflam chiar sub unul dintre picioarele 
păsării, picior ce mî se părea a fi mai gros decît 
trunchiul unui copac bătrîn, mă ridicai degrabă, 
îmi desfăcui turbanul..." 

Cînd povestea ajunse aici, Şohcrczada vă/u /.orii mi
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a două sute nouăzeci şi şasea 
noapte 

Ea jirmă ! 

;..îmi desfăcui turbanul, îl pusei în două, îl ră
sucii aşa ca să întocmesc din el o frînghie groasă, 
mi1 petrecui temeinic pe după mijloc, şi, la sfîr
şit, înodai cele două capete de una dintre ghea
rele păsării făcînd un nod de toată nădejdea. Căci 
îmi spusesem în 'mine : ,,Namila asta de pasăre 
de bună seamă că pînă la urmă are săşi ia zbo
rul şi în felul acesta are să mă scoată din pustie
tatea de aici şi are să mă ducă în vreun loc unde 
să dau de oameni. Oricum, locul unde mar duce 
tot va fi mai bun decît insula aceasta pustie în 
care eu sînt singurul locuitor." 

Şiaşa fu ! Şi, oricît maş fi mişcat, pasărea nici 
nu mă băga de seamă, de parcă aş fi fost o biată 
muscă ori vreo furnică în trecere. 

Statui aşa toată noaptea, fără a putea să închid 
ochii, de teamă ca nu cumva pasărea săşi ia zbo
rul şi să mă ducă cine ştie unde în vreme ce dor
meam. Ea însă nici nu se mişcă pînă se lumină 
de ziuă. Numai atunci se scutură, se ridică de pe 
ou, scoase un ţipăt înfricoşător şi îşi luă zborul, 
ducîndumă cu ea. Se ridică atîta de sus în slăvi, 
de mă şi crezui că am ajuns la bolta cerului ; pe 
urmă se lăsă deodată în jos atîta de repede, că eu 
nici numi mai simţii propriami greutate. Şi 
ajunse cu mine pe pămînt. Se aşeză pe un loc 
prăpăstios, iar eu, fără a mai aştepta altceva, mă 
grăbii sămi deznod turbanul, speriat ca nu cumva 
să fiu iarăşi ridicat în văzduh mai înainte dea 
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apuca să mă desfac din legătură. însă izbutii să mă 
liberez la vreme şi, după ce mam scuturat şi 
miam aranjat hainele pe mine, mam depărtat 
grabnic, ca să nu mai pot fi ajuns de pasărea pe 
care nu peste mult am văzuto ridicînduse iarăşi 
în slăvi. De data aceasta ţinea în gheare un lucru 
negru şi mare, care nu era altceva decît un şarpe 
de o lungime şi de o formă cumplite. Şi îndată 
pieri, îndreptînduse în zbor spre largul mării. 

Iar eu, tulburat peste măsură de cele cîte mi se 
întîmplaseră, îmi aruncai privirile împrejur şi ră
măsei pironit locului de spaimă. Căci mă aflam 
părăsit întro vale largă şi adîncă, împrejmuită 
din toate părţile de nişte munţi aşa de înalţi că, 
spre ai cuprinde cu privirea, atît de mult fusei 
silit sămi dau capul pe spate încît turbanul mi 
se rostogoli pe spinare şi căzu jos la pămînt. Şi 
mai erau şi atîta de prăpăstioşi; că era cu nepu
tinţă a te căţăra pe ei, şi socotii zadarnică orice 
încercare în privinţa aceasta. 

Văzînd, aşadar, unde ajunsesem, mă simţii peste 
măsură de abătut şi de deznădăjduit, şi strigai : 

— Ah ! cu cît ar fi fost mai bine pentru mine 
să nu mă mişc de pe insula pustie pe care mă 
aflam şi care era de mii de ori mai bună decît 
pustietatea uscată şi goală de aici ! Dincolo, măcar 
erau pomi plini de poame şi izvoare cu apă minu
nată ; aici însă nui nimic, decît stînci vrăjmaşe 
şi pleşuve pe care am să mor de foame şi de sete. 
O, năpasta mea ! Nu este alî ajutor şi putere 
decît întru Allah atotputernicul ! Nu scap dintro 
nenorocire, decît pentru ca de fiecare dată să cad 
în alta mai rea şi mai neînduplecată ! 

Mă ridicai, totuşi, din locul unde şezusem şi în
cepui să umblu prin valea aceea ca so cercetez 
cît de cît şi văzui că era toată făcută numai din 
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stînci de diamant. Peste tot împrejurumi pămîn
tul era aş ternut cu diamante mai mari ori mai mici, 
desprinse din munte, şi care în unele locuri alcă
tuiau nişte grămezi înalte de un stat de om. 

începusem să mă şi simt întrucîtva dornic a le 
privi, cînd o privelişte mai înfricoşătoare decît 
toate năpastele încercate pînă aci mă îngheţă de 
spaimă. Printre stîncile de diamant, văzui umblînd 
străjerii lor, care erau nişte şerpi negri, fără ele 
număr, mai groşi şi mai mari decît palmierii, şi 
care negreşit că puteau înghiţi, fiecare, un bivol 
sau un elefant. La ceasul acela, ei tocmai începeau 
să se tragă prin găurile lor ; căci la vremea zilei ei 
se ascund, ca să nu fie înhăţaţi de vrăjmaşul lor, 
pasărea rok ; şi nu ies afară decît noaptea. 

Eu atunci, cu multă băgare de seamă, încercai 
să mă depărtez de acolo, luînd bine aminte 
undemi pun piciorul şi gîndind în sufletul meu : 
„Iată, dacă ai vrut să te lăcomeşti la îndurarea 
soartei, o, Sindbad, om cu doruri nesăţioase şi cu 
ochiul pururea gol, iată ceai căpătat în schimb !" 
Şi, bîntuit de toate spaimele adunate asuprănri. 
mă tot învîrteam fără rost prin valea diamantelor, 
hodinindumă din cînd în cînd prin locurile ce 
mi se păreau cele mai ferite, şiaşa pînă la căderea 
nopţii. 

în toată vremea aceasta, uitasem cu totul de 
grijile pîntecelui şi nu mă gîndeam decît cum 
să mă mîntui din belea şi cum să scap de dihă
niile de şerpi. Pînă la urmă avusei norocul să ză
resc, nu departe de locul unde mă prăbuşisem, o 
peşteră cu o intrare foarte strimtă, dar pentru 
mine destul de largă ca să mă pot strecura înlăun
tru. Mă apropiai, aşadar, de ea şi mă strecurai în 
peşteră, avînd grijă să astup intrarea cu o stâncă 
pe care izbutii so rostogolesc pînă acolo. Adăpos
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tindumă astfel, înaintai în peşteră şi începui 
să caut ungherul cel mai potrivit spre a mă culca, 
în aşteptarea dimineţii ; şi gîndeam : „Mîine, de 
cum so lumina de ziuă,, am să ies să văd ce 
mia mai hărăzit soarta". 

Mă pregăteam, dar, să mă culc, cînd băgai de 
seamă că ceea ce luasem la început drept o stîncă
mare şi neagră era un înfricoşător şarpe încolăcit, 
careşi clocea ouăle. Atunci simţii pînă în carnea 
mea toată grozăvia acelei privelişti, iar pielea mi 
încreţi ca o frunză uscată şi se înfiora din creştet 
pînăn talpă ; şi mă prăbuşii leşinat la pămînt şi 
aşa rămăsei pînă la ziuă. 

Atunci, simţind că încă nu fusesem mistuit, avu
sei tăria să mă tîrăsc pînă la intrare, să împing 
cumplita stîncă şi să mă strecor afară, unde cînd 
ajunsei eram parcă beat şi fără putere să mă ţin 
pe picioare, atîta eram de istovit de nesomn şi de 
nemîncare şi de spaima aceea necurmată. 

Priveam împrejurumi şi deodată, la cîţiva paşi 
de nasul meu, văzui căzînd un hartan de carne 
ce se izbi cu plesnet de pămînt. Lanceput năucit, 
sării întro parte ; pe urmă, ridicai ochii să văd 
pe cel ce voia să mă zdrobească astfel; nu văzui 
însă pe nimeni. Atunci îmi adusei aminte de o 
istorie pe care o auzisem cîndva din gura unor 
neguţători călători şi a unor căutători de neste
mate prin munţii de diamant, istorie în care se po
vestea că anume căutătorii de diamante, neputînd 
să coboare în acea vale de neajuns, se foloseau 
de un mijloc ciudat spre a putea pune mîna pe 
asemenea pietre scumpe. Ei tăiau cîteva oi, le fă
ceau hartane şi le aruncau în fundul văii, unde 
cădeau în colţurile diamantelor, ce se prindeau 
astfel de bucata de carne. Atunci păsările rok şi 
vulturii uriaşi se năpusteau asupra acestei prăzî 
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şi o înşfăcau din acea vale, cîucîndo la cuiburile 
lor, sprea o da de hrană puilor lor. Atunci căută
torii de diamante se repezeau către pasăre zbu
rătăcindo cu chiote multe, făcîndo să lase carnea 
şi silindo săşi ia zborul. Iar ei atunci sco
toceau hartanul de carne şi luau diamantele pe 
care le găseau pe ea. 

Şimi veni în gînd că aş putea să mai încerc 
ami scăpa viaţa şi a ieşi din valea ce mi se pă
rea a fi chiar mormîntul meu. Mă ridicai, aşadar, 
şi începui să strîng o grămadă mare de diamante, 
alegîndule pe cele mai mari şi mai frumoase. Şi 
mă încărcai cu ele ; îmi umflai buzunarele, îmi 
încărcai sînul între cămaşă şi haină, îmi umplui 
turbanul şi nădragii, ba pînă şi în căptuşala 
hainei pusei cîteva. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute nouăzeci şi şaptea 

noapte 

F.a urmă : 

După care, îmi desfăcui iarăşi turbanul, ca şi 
întîia oară, mă încinsei cu el peste mijloc şi mă 
aşezai sub hartanul de oaie, pe care mi1 legai • 
straşnic de piept cu cele două capete ale turbanu
lui. Stăteam astfel de o bună bucăţică de vreme; 
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cînd deodată mă simţii ridicat în văzduh, ca un 
fulg, în ghearele năprasnice ale păsării rok, şi eu 
şi hartanul de carne de oaie. Şi, întro clipită, 
eram afară din vale, pe vîrful muntelui, în cuibul 
păsării, care se pregătea să sfîşie şi hartanul şi pe 
mine, spre aşi hrăni puii. Dar deodată se stîrni 
o zarvă ce se apropia şi o înfricoşa pe pasărea rok, 
silindo săşi ia zborul şi să mă lase acolo. Eu, 
atunci, mă desfăcui din legături şi mă ridicai în 
picioare, mînjit de sînge pe haine şi pe obraz. 

Văzui atunci apropiinduse de locul unde mă 
aflam un negustor ce părea tare descumpănit şi 
înspăimântat zărindumă . Dar, văzînd că nu vreau 
săi fac nici un rău şi că, de altminteri, nici nu 
mă mişcăm, se aplecă spre bucata de carne şi o sco
toci, fără a izbuti să găsească diamantele pe care 
le căuta. Atunci îşi ridică braţele amîndouă spre 
cer şi se văicări, zicînd : 

— O, ce dezamăgire ! O, ce pagubă ! Nu este 
alt ajutor decît întru AUah! Mă adăpostesc la 
AUah împotriva celui blestemat şi rău ! 

Şi îşi bătea palmele, dînd semne de cea mai 
mare deznădejde. 

Văzîndu1 aşa, mă apropiai de el şi îi urai bună
pace. Iar el, fără a răspunde la salamalekul meu, 
mă scrută cu mînie şimi strigă : 

— Cine eşti tu ? Şi cu ce drept ai venit aici să 
furi bunul meu ? 

Eu răspunsei : 
•— Navea grijă, negustoriile, căci nu sînt hoţ, şi 

bunul tău na fost întru nimic vătămat. Sînt o fi
inţă omenească, şi nicidecum un duh răufăcător, 
cum pari a mă socoti tu. Ba sînt chiar un 'om cins
tit, ca toţi oamenii cinstiţi, şi odinioară am fost ne

190 



gustor de meserie, pînă ce mi sau întîmplat nişte 
întîmplă'ri peste măsură de ciudate. Iar în ce pri
veşte pricina pentru care am venit în locul acesta, 
este o istorie nemaipomenită, pe care am să ţio 
povestesc pe dată. Dar, mai înainte, vreau săţi 
dovedesc că am numai gîndurî bune, dăruinduţi 
cîteva diamante pe care eu însumi leam cules din 
adîncul acestei genuni ce na fost nicicînd cer
cetată de vreun ochi omenesc ! 

Scosei numaidecît de la brîu cîteva bucăţi tare 
frumoase de diamant şi i le înmînai, spunînd : 

— Ia^ă un chilipir la care nici nai visat 
vreodatâ în viaţa ta ! 

Atunci, cel cu hartanul de carne fu cuprins de 
o bucurie de neînchipuit, îmi mulţumi îndelung şi, 
după nenumărate temeneli, îmi spuse : 

— O, stăpîne, tu eşti binecuvîntarea mea ! Nu
mai un diamani deacesta este destul ca să mă îm
bogăţească pînă la cele mai adînci bătrîneţe. Căci 
nam văzut în viaţa mea vreunul asemenea, nici 
la curţile regilor sau ale sultanilor. 

Şi iarăşi îmi mulţumi şi pînă la urmă îi chemă 
şi pe ceilalţi negustori ce se aflau pe acolo şi care 
veniră şi se strînseră împrejurul meu, urîndumi 
bunăpace şi bunsosit. Şi eu le povestii nemaipo
menita mea întîmplare, de la început pînă la 
sfîrşit. 

Atunci negustorii, veninduşi în fire din uimi
rea lor, mă lăudară şi se bucurară îndelung pen
tru mîntuirea mea, zicîndumi : 

— Pe Allah ! Soarta tea scos dintro prăpas
tie de unde nimenea. pînă la tine nu sa mai în
tors. 

După care, văzîndumă sfîrşit de oboseală, de 
foame şi de sete, îmi dădură fără de zăbavă să 
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mănînc şi să beau pe săturatele, şi mă duseră apoi 
întrun cort, unde mă lăsară să dorm vegheat de 
ei vreme de o zi şi o noapte în şir. 

Dimineaţa, negustorii mă luară cu ei, iar eu în
cepeam să simt aievea bucuria de a fi scăpat şi din 
primejdia aceea cum nu sa mai pomenit vreo
dată. După o călătorie destul de scurtă, ajunserăm 
pe un ostrov tare plăcut, unde creşteau nişte co
paci măreţi cu nişte ramuri 'atît de întinse încît la 
umbra oricăruia dintre ei sar fi putut adăposti o 
sută de oameni. Erau chiar copacii din care se 
scotea răşina cea albă, cu miros tare şi plăcut, ce se 
cheamă camfor. Pentru aceasta, se înţeapă vîrful 
copacului şi întrun vas se adună răşina ce se 
scurge la început ca nişte picături lipicioase şi 
care nui altceva decît mierea copacului. Tot în 
ostrovul acela am văzut eu şi înfricoşătorul animal 
numit karkadann \ care paşte peacolo întocmai 
cum pasc vitele şi bivoliţele prin pajiştile de la 
noi. Animalele acestea au trupul mai mare decît 
cămilele ; şi în vîrful nasului au un corn lung de 
zece coţi, pe care se află cioplit un chip de om. 
Cornul acesta este atît de tare, încît îi slujeşte 
karkadannului să1 înfrunte şi să1 biruie pe ele
fant, şiapoi să1 împungă şi să1 ridice în sus 
pînă ce îl omoară de tot. Atunci, grăsimea elefan
tului mort se scurge în ochii karkadannului care 
orbeşte şi se prăbuşeşte pe loc. Şi din slăvile 
văzduhului se năpusteşte asupra amîndurora 
cumplita pasăre rok, carei înhaţă pe amîndoi 
laolaltă şii duce la cuibul ei ca săşi hrănească 
puii. 

*. Nasicorn, rinocer. 
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Şiam mai văzut pe ostrovul acela fel de fel de: 
bivoli. 

Şezurăm un răstimp în ostrovul acela, ca să ne 
bucurăm de aerul curat ; şi avusei răgaz sămi 
schimb diamantele pe bani de aur şi de argint, 
mai mulţi decît puteau încăpea în cala corăbiei. 
După care, plecarăm de acolo ; şi din ostrov în os
trov şi din ţară în ţară, şi din oraş în oraş, pe unde 
ne minunam de fiecare dată de cele cîtea zămislit. 
Atoatefăcătorul, mai izbutind pe icipe colo cîte o 
vînzare ori vreun schimb, ajunserăm pînă la urmă 
în ţara cea binecuvîntată, la Basra, iar de acolo 
urcarăm pînă la Bagdad, cetatea păcii. 

Atunci, alergai fără de zăbavă spre uliţa mea şi 
intrai în casa mea, bogat de avuţii nenumărate, 
cu dinari de aur şi cu diamantele cele mai fru
moase, pe care nu mă lăsase inima să le vînd. 
Şiaşa, după îmbrăţişările de bucurie că mă întor
sesem iară între rudele şi prietenii mei, nu pre
getai să mă arăt mărinimos, făcînd daruri bogate 
tuturor celor din jurul meu, fără a uita pe nimeni. 
• Şiapoi, îmi trăii viaţa în voioşie, mîncînd bu
catele cele mai alese, bînd băuturile cele mai 
bune, îmbrăcînd hainele cele mai scumpe şi ne
lipsindumă vreodată de tovărăşia oamenilor des
fătători. Şiaşa, în fiece zi, aveam tot felul de 
oaspeţi de seamă, care, auzind cele ce se poves
teau despre întîmplările mele, mă cinsteau venind 
la mine ca sămi ceară să le povestesc călătoriile 
mele şi să le zugrăvesc tot ce am văzut prin cele 
îndepărtate ţări. Iar eu simţeam o mulţumire aie
vea să le povestesc despre toate ; ceea cei făcea 
pe toţi să plece de la mine lăudîndumă şi bu cu
rm duse că am scăpat din atîtea năprasnice pri

13 — Cartea celor o mie şi una de nopţi, voi. V 



mejdii şi minunînduse cum nu se mai poate de 
cele ce povesteam. Şiaşa sa sfîrşit cea de a doua 
călătorie a mea. 

Mîine însă, o, prietenilor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute nouăzeci şi opta 

noapte 

Ea urmă ! 

...o, prietenilor, dacă va vroi AUah, am să vă po
vestesc năpastele din cea de a treia călătorie a 
mea, care, .fără de îndoială, este cu mult mai ui
mitoare decît cele două de mainainte. 

Apoi Sindbad tăcu. Atunci roabele aduseră de 
niîncat şi de băut la toţi oaspeţii, care erau uimiţi 
peste măsură de cele cîte auziseră. Pe urmă, Sind
bad marinarul îi dărui o sută de dinari de aur lui 
Sindbad cel sărac, carei luă, mulţumind îndelung, 
şi plecă chemînd asupra capului gazdei sale bi
necuvîntările lui Allah, şi ajunse acasă minunîn
duse de toate cîte văzuse şi auzise." 

Dimineaţa, hamalul Sindbad se sculă, îşi făcu 
rugăciunea, şi se întoarse la Sindbad cel bogat, 
aşa cum acesta îi ceruse. Şi fu întîmpinat cu inimă 
voiasă şi fu primit cu osebită cinste şi fu poftit 
să ia parte la ospăţul din ziua aceea şi la ziafetul 
care ţinu pînă către seară. După care, Sindbad 
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marinarul, înconjurat de oaspeţii plini de luare 
aminte şi de respect, îşi începu povestea în felul 
următor : 

CEA DE A TREIA POVESTIRE A 
LUI SINDBADMARINARUL 

Şl CAREI A TREIA'CĂLĂTORIE A SA 

Aflaţi, o, prieteni — dar Allah ştie toate mai 
bine decît făpturile zămislite de el ! — că în toiul 
plăcutei vieţi pe careo trăiam după întoarcerea 
mea din cea dea doua călătorie, în bogăţii şi des
fătare, începui să uit de necazurile îndurate şi de 
primejdiile prin care trecusem, şi sâ mă simt apă
sat de trîndăvia statornică a traiului meu la Bag
dad. Iar sufletumi jinduia fierbinte după altceva 
şi dorea să se bucure de priveliştile altor călă
torii. Şin sinemi mă simţeam iarăşi ispitit de do
rul de negustorie, cu chilipirurile şi cîştigurile lui. 
Căci numai ambiţia este pururea pricina necazu
rilor noastre. Şiaveam sămi dovedesc în curînd 
aceasta, în chipul cel mai înfricoşător. 

Mă apucai, aşadar, sămi îndeplinesc gînclul şi, 
după ce adunai tot felul de mărfuri de pe la noi, 
plecai de la Bagdad către Basra. Acolo găsii o 
mare corabie care se şi umpluse cu călători şi cu 
negustori, oameni de ispravă, toţi cinstiţi, cu 
inimi alese, cu suflete tari, în stare săţi dea un 
ajutor şi să trăiască între ei în cele mai bune 
legături. Aşa încît nu şovăii să mă îmbarc cu ei 
pe acea navă ; şi, de cum ne văzurăm pe punte, 
ridicarăm pînzele, chemînd binecuvântarea lui 
Allah asupra noastră şi asupra călătoriei noastre. 
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Călătoria, întradevăr, începu sub cele mai bune 
semne. Prin toate locurile unde poposeam la ţărm, 
făceam negustorie frumoasă, şi totodată preum
blindune şi aflînd fel de fel de lucruri noi ce ni 
se iveau în cale neîncetat. Şi chiar că nimic nu 
lipsea fericirii noastre, şi ne simţeam peste mă
sură de mul ţumi ţ i şi de voioşi. 

întro bună zi, aflîndune în largul mării, de
parte foarte de ţările musulmane, îl văzurăm 
deodată pe căpitanul corăbiei noastre că se izbeşte 
amarnic peste faţă cu pumnii, după ce scrutase 
zarea îndelung, căşi smulge părul din barbă, căşi 
sfişie hainele şi căşi trînteşte turbanul de pă
mînt. Apoi începu să se tînguie, să geamă şi să 
scoată strigăte de deznădejde. 

Văzînd acestea, îl înconjurarăm cu toţii pe căpi
tan şi îi spuserăm : 

— Oare ce sa întîmplat, căpitane ? 
El răspunse : 
— Aflaţi, o, paşnicilor călători, că un vînt po

trivnic nea întors şi nea abă tut din drumul nos
tru, aruncîndune în marea aceasta a morţii. Şi, 
ca să pună vîrf nenorocului nostru, soarta ne îm
pinge la ţărmuri! ostrovului aceluia pe eare1 zăriţi 
în fa^a voastră şi de unde nimeni, după ce a ajuns 
acolo, na mai putut să scape cu zile. Simt lămurii 
în sinea mea că sîntem pierduţi cu toţii, fără 
putinţă de scăpare ! 

Nici nu isprăvi bine căpitanul aceste lămuriri., 
că şi văzurăm corabia noastră împresurată , de c» 
mulţime de fiinţe acoperite cu păr, mai multe 
decît un stol de lăcuste, în vreme ce, de pe ţărmul 
insulei, altele, întrun număr de neînchipuit, sco
teau nişte urlete de ne îngheţau sîngele în vine. 
Şi noi nici nu cutezam măcar să tulburăm pe 
vreuna dintre aceste făpturi ciudate, necum so 
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lovim ori so izgonim, de teamă să nu se năpus 
tească toate asupra noastră, şi prin marele lor nu
măr, să nu ne omoare pe toţi pînă la unul : căci 
de bună seamă că numărul izbîndeşte totdeauna 
împotriva curajului. Nu ne apucarăm, prin urmare, 
să facem nici o mişcare, în vreme ce din toate 
părţile dădeau năvală asupra noastră fiinţele ace
lea ce începură să pună gabja pe tot ce aveam. 
Erau tare urîte. Erau chiar mai urîte decît tot ceea 
ce văzusem eu mai urît pînă în ziua aceea a vieţii 
mele. Erau acoperite de păr şi de ţepi, şi aveau 
nişte ochi galbeni şi chipurile negre ; la stat erau 
micuţe, să tot ii avut vreo şase şchioape ca înăl
ţime, şi 'scoteau nişte ţipete mai cumplite decît tot 
ce sar putea închipui ! în ce priveşte graiul lor, 
degeaba ne vorbeau şi ne ocărau clămpănind din 
fălci, că nu izbutirăm să pricepem nimica, mă
car că ne silirăm să fim cu cea mai mare luare 
aminte. Aşa că le văzurăm în curînd împlininduşi 
cea mai amarnică faptă. Se căţărară pe catarge, 
rupseră pînzele, retezară cu dinţii frînghiile, şi 
sfîrşiră prin a smulge şi cîrma vasului. Atunci co
rabia, dusă de vînt, lunecă spre ţărm, unde se 
opri în nisip. Iar făpturile acelea ne înşfăcară pe 
toţi, ne coborîră unul cîte unul de pe vas, ne lă
sară pe ţărm şi, fără a mai lua seama noastră, se 
urcară iarăşi pe corabia pe care izbutiră so îm
pingă spre larg, şi pieriră cu ea pe întinsul apelor. 

Noi atunci, uluiţi peste măsură, socotirăm că e 
zadarnic a rămîne aşa pe ţărm privind apele şi ne 
îndreptarăm spre inima ostrovului, unde pînă la 
urmă găsirăm nişte pomi roditori şi apă curgă
toare : lucru care ne îngădui să ne mai înviorăm 
oleacă spre a întârzia. cît mai mult cu. putin ţă o 
moarte ce ni se părea tuturora de neabătut. 
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. Pe cînd ne aflam în starea aceasta, ni se păru 
că zărim, printre copaci, o clădire înaltă foarte, 
ce avea o înfăţişare de părăsire. Ne simţirăm is
pitiţi să ne apropiem ele ea ; şi cînd ajunserăm 
acolo, văzurăm că era un palat... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a două sute nouăzeci şi noua 

noapte 

Ea urmă ; 

".văzurăm că era un palat înalt, de formă pătrată, 
împrejmuit de ziduri tari şi avînd o uşă de aba
nos mare, cu două canaturi. îrţjrucît uşa aceasta 
era deschisă şi nu era pălită de nfei un paznic, 
trecurăm pragul şi intrarăm dea dreptul întro 
sală uriaşă, întinsă cît o curte. în sala aceasta nu 
se afla altceva decît nişte lucruri de bucătărie 
cumplit de mari şi nişte frigări de o lungime ne
măsurată ; iar pe jos, drept covor, se aflau nişte 
mormane de oase, unele albite de vreme, altele 
încă proaspete. Aşa că stapînea acolo o duhoare ce 
ne chinuia amarnic nasurile. Dar, cum eram is
toviţi de oboseală şi de spaimă, ne întinserăm cît 
eram de lungi la pămînt şi adormirăm un somn 
adînc. 

Soarele asfinţise demult, cînd un bubuit de tu
net ne făcu să tresărim şi ne deşteptă dintro
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dată. Şi văzurăm coborînd din tavan dinaintea 
noastră o fiinţă cu chipul de om negru, înalt cit 
un.palmier, şi mai cumplit la înfăţişare decît toţi 
vrăjmaşii noştri la un loc. Avea ochii roşii ca doi 
tăciuni aprinşi, dinţii din faţă lungi şi ieşiţi 
înainte ca nişte colţi de mistreţ, o gură largă ca o 
gură de fîntînă, nişte buze cei atârnau peste 
piept, nişte urechi ce se legănau şii acopereau 
umerii, şi nişte unghii încîrligate ca ghearele de 
leu. 

Cînd îl văzurăm, ne cuprinse mai întîi o cutre
murare de spaimă. Ci el veni şi se aşeză pe o la
viţă înaltă, rezemată de perete, şi de acolo începu 
să ne cerceteze în tăcere, unul cîte unul. După care, 
se îndreptă către noi, veni dea dreptul spre 
mine, alegîndumă dintre toţi ceilalţi negustori, 
întinse mîna şi mă înhaţă de pielea de la ceafă. 
Mă suci şi mă răsuci apoi pe toate părţile, pipăin
dumă aşa cum face măcelarul cu o oaie. Ci de 
bună seamă că nu mo fi găsit prea pe gustul lui, 
topit de spaimă cum eram, şi cu grăsimea trupului 
meu secătuită de ostenelile călătoriei ş* de neca
zuri. Atunci îmi dete drumul lăsîndumă să mă 
rostogolesc la pămînt şi îl înşfacă pe cel de lingă 
mine, pipăindu1 la fel cum mă pipăise şi pe mine, 
dar lepădîndu1 apoi şi înb.ăţîndu1 pe altul. Aşa 
îi luă pe toţi negustorii, unul după altul, şi ajunse, 
la sfîrşit, şi la căpitanul corăbiei. 

Or, căpitanul era un om gras şi plin de carne, 
cel mai sănătos şi cel mai voinic dintre toţi cei de 
pe corabie. Aşa încît alegerea înfricoşătorului 
uriaş nu şovăi a se opri la el : îl luă în mîini 
aşa cum ar lua măcelarul un miel, îl trînti la pă
mînt, îi puse un picior pe gît şi, dintro singură 
mişcare, îi frînse grumazul. Apucă pe urmă una 
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dintre frigările cele mari de care am pomenit şi 
io înfipse în gură pînă ce io scoase pe partea 
cealaltă. Aprinse apoi un foc mare de lemne la 
cuptorul de pămînt ce se afla în sală, îl aşeză în 
mijlocul pălălaiei pe căpitanul înfipt în frigare şi 
începu să1 întoarcă uşurel pînă ce îl prăji bine. 
îl trase atunci din foc şi începu să1 rupă în bu
căţi ca pe un pui de găină, slujinduse la treaba 
aceasta de unghiile sale. După ce isprăvi, înfulecă 
lotul întro clipită. Pe urmă se apucă să sugă 
oasele, golindule de măduvă, şi le aruncă printre 
mormanele ce se grămădeau în sală. 

Sfîrşincl, uriaşul, fără a se sinchisi de noi, se 
duse şi se întinse pe laviţă, săşi mistuie prînzul, 
şi nu peste mult adormi, sforăind întocmai ca un 
bivol ori ca un măgar stîrnit să zbiere. Şi dormi 
aşa pînă dimineaţa, li văzurăm apoi ridicînduse şi 
p lednd cum venise, lăsîndune încremeniţi de 
spaimă. 

Cînd ne încredinţarăm că a plecat dea binelea. 
i'upserăm tăcerea înfricoşată pe care o păstrasem 
toată noaptea, împărtăşindune, în sfîrşit, unii 
altora gîndurile, şi oftînd şi gemînd de teama 
soartei ce ne aştepta. 

Şi ne spuneam cu jale :. 
— De ce nom fi murit noi mai degrabă înecaţi, 

decît să fim prăjiţi pe jeratic ! Pe Allah ! aceastai 
oi moarte tare amarnică ! Dar ce săi faci.? Ceea 
ce vrea Allah, aceea trebuie să se întîmple î Nu 
este alt ajutor decît întru Allah cel autotputernic ! 

Ieşirăm atunci din acea clădire şi ne învîrtirăm 
toată ziua prin insulă, căutînd zadarnic vreo as 
cunzătoare unde să ne adăpostim ; căci ostrovul 
acela era neted ca palma şi nu avea nici peşteri. 
nici nimic altceva care. să ne îngăduie a ne feri 
de urmărirea uriaşului. Aşa încît la lăsarea nopţii 
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gîndirăm că era mai înţelept să ne întoarcem ia
răşi la palat. 

Dar deabia ajunserăm noi acolo, că omul negru 
se şi ivi cu un bubuit de tunet. Şi după ce pipăi 
şi cercetă iar pe toţi soţii mei, negustorii. înşfacă 
pe unul şi1 înfipse fără de zăbavă în frigare, îl 
prăji şi1 înfulecă. După care, se întinse pe laviţă şi 
sforăi ca o vită pînă dimineaţa. Atunci se deşteptă 
şi feşi dezmorţi oasele, grohăind cumplit, şi plecă, 
iară să se sinchisească de noi, de parcă nici nu ne 
vedea. 

După ce plecă, şi cum avusesem vreme destulă 
să cugetăm la starea noastră jalnică, strigarăm 
toţi deodată : 

— Haideţi să ne aruncăm în mare şi să pierim 
mai bine înecaţi, decît să ne sfîrşim prăjiţi şi în
fulecaţi aşa. Căci moartea aceasta este cumplită 
foarte ! 

Cum tocmai eram gata să facem ceea ce hotă
rîsem, unul dintre noi se ridică şi spuse : 

— Ascultaţimă, fraţilor ! Âu nu socotiţi că 
poate ar fi mai bine să1 ucidem pe omul cel 
negru înainte de a ne omorî el pe toţi ? 

Atunci eu, la rîndumi, ridicai un deget şi zisei : 
— Ascultaţimă, fraţilor ! De vă veţi hotărî să1 

omorîţi, întradevăr, pe omul cel negru, va t re 
bui mai întîi să începem prin a ne folosi de t run 
chiurile de copac de carei plin malul ca să ne 
întocmim o plută cu care am putea fugi de pe in
sula aceasta blestemată, după ce vom fi mîntuit 
pămîntul de păgînul ăsta mîncător de musulmani. 
Şiatunci vom răzbate pînă la ţărmul vreunui 
ostrov unde să aş teptăm ca îndurarea soartei să 
abată vreo corabie spre a ne întorce în ţara noas
tră . Şi chiar dacă pluta noastră are să se scufunde 
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şi neam îneca, noi oricum nu vom fi săvîrşit pă
catul de a ne pune singuri capăt zilelor. Moartea 
noastră ar fi atunci moarte de martiri, şi fapta 
noastră ar i'i. pusă la socoteală în ziua răsplătirii. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeliortvada văzu zorii mi
jind şi tăcu. sfioasă. 

Ci într-a trei suta noapte ) 

Ka urmă '. 

Atunci, toţi negustorii strigară : 
— Pe Allah ! Este un gînd minunat şi o faptă

chibzuită ! 
îndată, ne duserăm pe ţărm şi întocmirăm pluta, 

pe care ne îngrijirăm să aşezăm ceva zarzavaturi 
ca hrană ; apoi ne întoarserăm la palat si aştep
tarăm tremurînd venirea omului celui negru. 

Cînd se ivi, eu un bubuit de trăsnet, nouă ni se 
păru că vedem apărînd un dine uriaş turbat. Şi 
trebui să ne hotărîm să mai privim o dată, fără 
să crîcnim, cum fu pus în frigare şi prăjit unul 
dintre soţii noştri, ales pentru grăsimea şi rotun
jimea trupului său, după pipăieli şi cercetări di
bace. Dar atunci cînd înfricoşătoarea dihanie 
adormi şi începu să tune la sforăituri, noi soco
tirăm să ne folosim de somnul lui. spre a1 face 
neprimejdios pentru totdeauna. 

Pentru asta, luarăm două dintre eogeamitele 
frigări de fier şi le încălzirăm în foc pînă ce se 
făcură alberoşii ; apoi le apucarăm vîrtos cu mîi
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nile de capătul rece şi, întrucît erau foarte grele, 
ne însoţirăm mai mulţi ca să le ridicăm pe fie
care dintre ele. Ne apropiarăm atunci binişor şi 
cu toţi laolaltă înfipserăm cele două frigări în 
amîndoi ochii cumplitului om negru adormit. Şi 
apăsarăm în ele din toate puterile noastre, în aşa 
fel ca să1 orbim cu desăvîrşire. 

Trebuie să1 fi fulgerat pesemne o durere nă
prasnică, pentru că urletul pe care1 scoase fu atît 
de înfricoşător că dintro dată ne rostogolirăm 
cit colo pe jos. Şi sări orbeşte şi, întlnzînduşi 
mîinile în gol. se străduia, urlînd şi dînd din colţ 
în colţ sâ prindă pe vreunul dintre noi. Noi însă 
avusesem vreme să ne ferim de el şi să ne arun
căm cu pîntecele la pămînt, în dreapta şin stînga, 
aşa fel ca el să nu dea decît de gol împrejurul 
lui de fieşcare dată. Văzînd, dar, că nu poate iz
bîndi, se îndrepta pînă la urmă bîjbîind către uşă 
şi ieşi scoţînd nişte urlete cumplite. 

Noi atunci, încredinţaţi că uriaşul orbit are să 
piară de chinuri, începurăm să ne mai liniştim şi 
ne îndreptarăm cu pas domol către mare. Orîn
duirăm cit mai bine pluta, ne urcarăm pe ea şi 
începurăm să vîslim sprea ne îndepărta, cînd îl 
văzurăm deodată repezinduse către noi pe groaz
nicul uilaş orb. călăuzit de o muiere uriaşă, încă 
şi mai groaznică şi mai scîrboasă decît el. Ajun
gînd pe mal, se porniră să ţipe înfricoşător cînd 
ne văzură că ne îndepărtăm ; pe urma, apucînd 
de pe jos bucăţi de stînci, începură să azvîrle cu 
ele spre plută, ca să ne omoare. Şiaşa, izbutiră să 
ne nimerească şi săi înece pe toţi tovarăşii mei, 
afară de doi. Şi cu ei laolaltă, izbutirăm, întrun 
sfîrşit, să scăpăm tustrei dincolo de bătaia pietre
lor zvîiiite după noi. 
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Ajunserăm, nu peste mult în largul mării, unde 
fuserăm luaţi de vînt şi împinşi către un ostrov 
ce se afla la o depărtare de două zile de insula 
pe care era să pierim înfipţi în frigare şi prăjiţi. 
Acolo puturăm găsi poame care ne scăpară să
murim ele foame ; apoi, întrucît se lăsase întune
ricul dea binelea, ne căţărarăm întrun copac, 
spre a ne petrece noaptea în el. 

Cînd ne trezirăm în zori, cel dinţii lucru pe 
care1 zărirăm dinaintea ochilor noştri fu un şarpe 
groaznic, gros ca şi copacul în care ne aflam, şi 
care îşi suliţa către noi doi ochi ca de pară, căs
cînd o gură cît un cuptor. Şi deodată se întinse, 
şi capul lui. fu deasupra noastră, în vîrful pomu
lui, îl înhaţă pe unul dintre cei doi tovarăşi ai 
mei şi îl înghiţi pînă la umeri, apoi, cu încă o 
sforţare, îl înfulecă de tot. Şindată auzirăm oasele 
nenorocitului trosnind în pîntecele şarpelui, care 
coborî din copac şi ne lăsă zdrobiţi de spaimă şi 
de durere. Şi gîndeam : „Pe Allah ! fiecare fel de 
moarte este mai rea decît cea de dinaintei. Bucu
ria dea fi scăpat de frigarea omului celui negru 
se schimbă acum întro presinaţire încă şi mai 
neagră decît tot ceam îndurat pînăaci ! Nu este 
alt ajutor decît întru Allah !" 

Ci mai avuserăm tărie să ne dăm jos din pom, 
să culegem cîteva fructe pe care le mîncarăm 
şi să ne potolim setea cu apă de izvor. După care, 
plecarăm să străbatem insula, în căutarea vreunui 
adăpost mai ferit decît cel din noaptea trecută, 
şi pînă la urmă găsirăm uncopac de o înălţime 
grozavă, ce ni se păru că ar putea să ne ocrotească 
temeinic. La căderea serii, ne căţărarăm în el şi, 
după ce ne aşezarăm acolo cît puturăm mai bine, 
eram gata să aţipim, cînd deodată un şuierat şi 
un trosnet de ramuri frînt.e ne deşteptă, şi, pînă 
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să apucăm noi să facem vreo mişcare ca să scă
.păm, şarpele îl şi înhăţase pe tovarăşul meu, care 
se afla pe o creangă de dedesubtul meu, şi dintro 
.singură înghiţitură îl şi înfulecase pe trei sferturi. 
l i văzui apoi încolăcinduse în jurul copacului şi 
făcînd ,săi trosnească în pîntece oasele celui din 
urmă tovarăş al meu pe care1 sfîrşea de înghiţit. 
După care, lăsîndumă mort de spaimă, plecă. 

Rămăsei nemişcat în copac mai departe, pînă în 
zori, şi numai atunci mă hotărîi să cobor. întîia 
mea pornire fu să mă duc şi să mă arunc în mare, 
ca să sfîrşesc cu o viaţă plină de spaime ; mă oprii 
însă din drum, căci sufletumi sempotrivea, şi su
fletui lucru de mare preţ . Şi chiar el îmi şopti un 
gînd care a fost scăparea mea. 

Pornii să caut nişte lemne şi, găsindule nu
maidecît, mă întinsei la pămînt, luai o scîndură 
lată pe care o înţepenii vîrtos în toată lungimea 
ei la tălpile picioarelor ; luai apoi alta pe care o 
legai la şoldul stîng ; o alta, la şoldul drept, o a 
patra pe pîntece şi o a cincea, mai lată şi mai 
lungă decît toate celelalte, mio legai pe cap. Eram 
în felul acesta împresurat de un zid de lemn care 
ridica din toate părţile o stavilă împotriva gurii 
dihăniei vrăjmaşe. După care, rămăsei întins la 
pămînt, şi aşteptai acolo ce mio fi fost hărăzit 
de soartă. / 

La căderea nopţii, şarpele nu pregetă să vină.' 
De cum mă văzu, se repezi la mine şi vru să mă 
înfulece în pîntecele lui ; dar se împiedică de 
lemne. Se porni atunci să se tîrîie şi sămi dea 
ocoluri, încercînd să mă înha ţe prin vreun loc mai 
potrivit, ci nu izbuti, cu toată strădania lui şi 
măcar că mă muşluia din toate părţile. Aşa, chi
nuindumă , trecu noaptea toată, dar eu şi începu
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sem să mă socotesc un om mort şi simţeam pe faţă 
răsuflarea-i împuţită. într-un sfîrşit, mă lăsă 
acolo, în revărsat de ziuă, şi, pînă la urmă, plecă 
plin de mînie pe mine, şi peste măsură de îndîrjit.; 

Cînd povestea ajunse nici, Şeheivxada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute una noapte 

Ku urmă i 

...plecă plin de mînie pe mine, şi peste măsură de 
îndîrjit. 

După ce mă încredinţai că într-adevăr plecase," 
întinsei mîna şi mă desfăcui din legăturile cu 
care îmi prinsesem scîndurile. Eram însă atîta de 
amorţit, că nici nu izbutii de la început să-mi mişc 
braţele şi picioarele şi, vreme de cîteva ceasuri, 
nici nu mai crezui că voi mai putea să-mi recapăt 
vreodată puterile. Pînă la urmă însă mă ridicai 
totuşi în picioare şi încet-încet, izbutii să păşesc şi 
să umblu de colo pînă colo prin insulă. Mă îndrep-
tai către ţărmul mării unde, cum ajunsei, zării 
în depărtare o corabie cu toate pînzeîe întinse şi 
lunecînd pe ape cu mare iuţeală. 

Cînd o văzui, începui să-mi vîntur braţele şi să 
ţip ca un nebun ; apoi îmi desfăcui turbanul şi, 
agăţîndu-1 de o creangă, îl ridicai deasupra capu-
lui, străduindu-mă să fac semne cu el spre a fi 
zărit de pe corabie. 
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Vru soarta ca truda să nu-mi fie zadarnică. Nu 
peste mult, într-adevăr, văzui corabia virând şi 
îndreptîndu-se către ţărm ; şi, în curînd, fusei cu-
les de căpitan şi de oamenii lui. 

De cum ajunsei pe punte, începură prin a-mi 
da haine spre a-mi acoperi golătatea, întrucît de-
mult mi se rupseseră cele cu care fusesem îmbră-
cat ; apoi îmi deteră să mănînc, lucru pe care-1 
făcui cu mare poftă, după atîtea lipsuri îndurate. 
Dar ceea ce îmi bucură cu adevărat sufletul fu 
mai ales o apă proaspătă de-a dreptul desfătă-
toare, pe care-o băui cu nesaţ. Şi-aşa, inima mi 
se. potoli şi sufletul mi se limpezi, şi simţii dorul 
de viaţă cum coboară în trupul meu istovit. 

începui, dar. să trăiesc iarăşi, după ce văzusem 
moartea cu ochii ; şi dădui slavă lui Allah că pu-
sese capăt zbuciumărilor mele. în felul acesta, nu 
peste rniilt m-am înzdrăvenit cu desăvîrş'ire, după
atîtea spaime şi cazne, şi-aşa de bine că nu fu-
sei departe de a crede că toate acele năpaste nu 
mi se întâmplaseră decît în vis. 

Călătoria noastră fu minunată şi, cu îngăduinţa 
lui Allah, vîntul ne fu mereu prielnic şi ne duse 
frumos către ţărmuriî unei insule numite Sala-
hata, unde urma să poposim şi la cheiul căreia 
căpitanul porunci să se arunce ancora spre a da 
putinţă negustorilor să coboare şi să-şi vadă de 
neguţătoria lor. 

După ce călătorii coborîră pe insulă, întrucît 
eram singurul ce rămăsese pe punte, din pricină 
că nu aveam nici o marfă de vîndut ori de cum-
părat, căpitanul se apropie de mine şi îmi zise : 

— Ascultă ce vreau să-ţi spun ! Eşti sărac şi 
străin, şi -ne-ai povestit cîte încercări ai îndurat 
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în viaţa ta. De-aceea vreau acuma să-ţi fiu de 
oarecare folos şi să-ţi ajut a te întoarce în ţara 
ta» aşa ca, atunci cînd ai. să-ţi aduci aminte de 
mine, s-o faci cu plăcere şi chemînd asupra-mi 
binecuvîntarea lui Allah ! 

Iar eu răspunsei : 
•— De bună seamă, o. căpitane ! n-am să pre-

get niciodată să mă rog pentru tine. 
El îmi zise : 
— Află că, acuma-s cîţiva ani, am avut cu noi 

un călător care s-a pierdut pe o insulă unde po-
posisem. Şi de-atunci şi pînă azi n-am mai aflat 
nici o ştire despre el, şi nu ştim cle-o fi mort ori 
de mai este în viaţă. Cum avem în cala vasului 
mărfurile lăsate de acel călător, mă bate gîndul 
să ţi le încredinţez ţie pentru ca, oprindu-ţi cîş-
tigul cuvenit din ceea ce vei agonisi, să le vinzi 
pe insula aceasta şi să-mi dai preţul, ca să-1 pot 
înapoia, cînd mă voi întoarce la Bagdad fie ru-
delor lui, fie lui însuşi, de-o fi izbutit să se întoarcă 
în, oraşul său. 

Iar eu răspunsei : 
•— îţi datorez supunere şi ascultare, o, stăpîne ! 

Şi-ţi voi datora într-adevăr multă recunoştinţă 
pentru ceea ce vrei să mă faci a cîştiga cinstit ! 

Atunci căpitanul porunci marinarilor să scoată 
mărfurile din cală, să le coboare pe ţărm şi să 
mi le dea în samă. După care îl chemă pe sămă-
dăul de pe corabie şi îi spuse să le socotească şi să 
le înscrie pe toate, balot cu balot. Şi sămădăul 
răspunse : 

— Ale cui sînt baloturile acestea şi pe numele 
cui trebuie să le înscrim ? 

Căpitanul răspunse :; 
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— Stăpînul acestor baloturi se numea Sindbad-
marinarul. Acuma, scrie-le pe numele călătorului 
nostru cel sărac şi întreabă-1 cum îl cheamă. 

La cuvintele acestea ale căpitanului, fusei uluit 
peste măsură şi strigai : . , _ ^ 

— Păi eu sînt Sindbad-marinarul ! 
Şi, privindu-1 cu luare-aminte pe căpitan, ii 

recunoscui că el era acela care, la începutul celei 
de a două călătorii a mea, mă uitase în insula pe 
care adormisem. 

Aşa încît rămăsei tulburat cum nu se mai poate 
de întîlnirea aceasta neaşteptată şi adăugai : 

— O, căpitane, au nu mă mai cunoşti ? Eu sînt, 
cu-adevărat, Sindbad-marinarul, născut în Bag-
dad ! Ascultă istoria mea ! Adu-ţi aminte, o, că-
pitane,, că eu sînt acela care a coborît pe insulă, 
acuma-s atîţia ani, şi nu s-a mai întors. Căci, în-
tr-adevăr, am adormit lîngă un izvor minunat, 
după ce am mîncat nu mai ştiu ce, şi nu m-am 
trezit decît ca să văd corabia ce se pierdea în lar-
gul mării. De-altminteri, mulţi negustori de pe 
muntele de diamante m-au văzut şi ar putea măr-
turisi că eu sînt într-adevăr Sindbad-marinarul? 

Nici n-apucai să sfîrşesc cu lămuririle mele, că 
unul dintre neguţătorii ce se întorsese pe corabie 
ca să-şi ia mărfurile se apropie de mine, mă privi 
cu luare-aminte şi, îndată ce-mi curmai vorba, 
bătu din palme de uimire şi strigă : 

•— Pe Allah ! o, voi toţi, nu m-aţi crezut atunci 
cînd v-am povestit, odată, nemaipomenita întîm-
plare ce mi s-a întâmplat într-o zi pe muntele de 
diamante, unde v-am spus că am văzut un om 
legat de un hartan de oaie şi adus din genune pe 
culmea muntelui de o pasăre numită rok. Ei bine, 
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îată-1 colea pe omul acela ! Este chiar Sindbad-
marinarul, omul cel mărinimos, care mi-a dăruit 
diamantele, cele frumoase ! 

Şi, spunînd acestea, negustorul veni şi mă îm-
brăţişa aşa cum un frate îl îmbrăţişază pe fratele 
său regăsit. 

Atunci, căpitanul navei mă cercetă un răstimp 
şi deodată mă recunoscu şi el că sînt Sindbad-
marinarul. Şti mă cuprinse în braţe, aşa cum l-ar 
fi cuprins pe fiul său, se bucură că mă aflu în 
viaţă şi zise : 

—• Pe Allah ! o, stăpîne al meu, istoria ta este 
nemaipomenită şi întîmplarea cu tine este de-a 
mirare ! Ci slăvit să fie Allah care a îngăduit 
să ne întîlmm iară şi a făcut să-ţi găseşti măr-
furile şi bunurile tale ! 

Şi porunci să fie coborîte pe ţărm mărfurile 
mele, ca să le vînd, de data aceasta numai spre 
folosul meu. Şi, în adevăr, cîştigul pe care-1 ago-
nisii fu cum nu se poate mai mare şi mă despă-
gubi peste orice aşteptări de tot ceea ce vremea 
mă făcuse să pierd pînă atunci. 

După care, părăsirăm insula Salahata şi ajun-
serăm în ţările Sinduluî, unde iarăşi vîndurăm 
şi cumpărarăm. 

în acele mări îndepărtat», am văzut lucruri ne-
maipomenite şi minunăţii despre care nu vă pot 
povesti cu de-amănuntul. Dar, printre altele, am 
văzut o pasăre ce se naşte din nacrul de mare şi 
ai cărei pui trăiese numai la faţa apelor, fără a 
zbura vreodată pe pămînt. 

După aceea, am călătorit mai departe, cu în-
găduinţa lui Allah, şi pînă la urmă am ajuns la 
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Basra, unde n-am stat decît puţine zile, ca să ne 
întoarcem, într-un sfîrşit, la Bagdad. 

Atunci mă îndreptai către uliţa mea, intrai în 
casa mea, îmi salutai rudele, prietenii şi vechii 
tovarăşi, şi făcui daruri mari văduvelor şi orfa-
nilor. Căci mă întorsesem mai bogat ca niciodată, 
după negoţul pe care-1 izbutisem vînzîndu-mi măr-
furile. 

Mîine, însă, o, prietenilor, dacă o vrea Allah, 
am să vă povestesc istoria celei de a patra călă-
torii, care întrece în minunăţii pe toate cele trei' 
pe care le-aţi ascultat. 

Şi-apoi Sindbad-marinarul îi dărui, ca şi în 
zilele celelalte, o sută de dinari de aur lui Sind-
bad-hamalul, poftindu-1 să vină şi a doua zi. 

Hamalul nu pregetă să facă întocmai şi, în ziua 
următoare... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrozada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute doua noapte 

Ea urmă : 

"...în ziua următoare, se întoarse să asculte cele 
ce, la sfîrşitul mesei, Sindbad-marinarul avea de 
povestit. 

Şi Sindbad-marinarul spuse : 
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CEA DE A P A T R A POVESTIRE A 
LUI SIND15AD-MARINARUL 

vŞI CARE-I A P A T R A CĂLĂTORIE A SA 

Nici desfătările, nici plăcerile vieţii de la Bag-
dad, o, prietenilor, nu m-au putut face să uit de 
dorul călătoriilor. Ba dimpotrivă, nu-mi mai amin-
team deloc nici oboselile îndurate, nici primejdiile 
petrecute. Iar afurisitul meu de suflet nu mai con-
tenea să-mi arate foloasele ce s-ar putea scoate 
străbătând iarăşi pămînturile. Şi-aşa, nu m-am 
mai putut împotrivi ispitei şi, într-o zi, părăsin-
du-mi casa şi bunurile, şi luînd cu mine o mul-
ţime de mărfuri scumpe, cu mult mai multe decît 
luasem în celelalte călătorii ale -mele, plecai de la 
Bagdad către Basra, unde mă îmbarcai pe o co-
rabie mare, laolaltă cu alţi negustori de seamă, 
foarte cunoscuţi şi respectaţi. 

Călătoria noastră pe mare, din mila lui Allah, 
la început fu cum nu se poate mai minunată. Mer-
geam dintr-o insulă la altă insulă şi de la un pă-
mînt la alt pămînt, vînzînd şi cumpărînd şi do-
bîndind cîştiguri destul de frumoase, pînă ce într-o 
zi, aflîndu-ne în largul mării, căpitanul porunci 
să se arunce ancora, strigîndu-ne : 

— Sin tem pierduţi fără nici o putinţă de scă-
pare ! 

Şi deodată, o pală năprasnică de vînt răscoli 
toată marea, care se învolbură asupra corăbiei, 
zdrobind-o în ţăndări şi prăvălind în valuri pe 
călători, şi pe căpitan, şi pe corăbieri, şi pe mine. 
Şî toată lumea se înecă într-o clipită, şi nici eu 
nu scăpai. 

Dar, din mila lui Allah, eu izbutii să nimeresc 
prin viitoarea aceea o scîndură din corabie, de 
care mă încleştai cu mîînile şi cu picioarele, şi 
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pe care fusei legănat vreme dc-o jumă tate de z i 
laolaltă cu alţi cîţi.va negustori ce izbutiseră să se 
agate odată cu mine de acea scîndură. 

Atunci; străduindu-ne să vîslim cu picioarele şi 
cu mîinile, ajutaţi şi de vînt şi de curentul va-
lurilor, fuserăm aruncaţi, într-un sfîrşit, ea nişte 
epave, morţi pe jumă ta te de frig şi de spaimă, 3a 
ţărmul unui ostrov. 

Şezurăm zdrobiţi o noapte întreagă, fără să ne 
mişcăm, pe ţărmul acelei insule. în zori însă, iz-
butirăm să ne ridicăm şi să înaintăm spre lăun-
trul insulei, unde zărirăm o locuinţă către care 
ne îndreptarăm. 

Cînd ajunserăm acolo7"văzurăm ieşind pe poarta 
acelei locuinţe o ceată de oameni negri, goi din 
cap pînă-n picioare, şi care, fără a ne spune o 
vorbă, ne înşfăcară şi ne duseră într-o sală mare 
unde, pe un jeţ înalt, sta regele lor. 

Regele ne porunci să stăm jos, şi noi şezurăm. 
Atunci, fură aduse dinaintea noastră o mul ţ ime de 
tăvi pline cu nişte bucate cum nu mai văzusem 
nicicînd în viaţa noastră . Vederea lor, însă, mie 
nu-mi trezi nici o poftă, spre deosebire de tovarăşii 
mei, care înfulecară totulj ca să-şi astîmpere foa-
mea ce-i chinuia după atîtea cazne. Şi iată că ne-
lăcomia mea avea să mă mîntuie şi să-mi ajute 
să mă mai aflu astăzi în viaţă. 

în adevăr, de la întîiele îmbucături, o foame 
amarnică puse stăpînire pe tovarăşii mei, care 
porniră să se îndoape ceasuri în şir, cu tot ce 
li se aducea, ca nişte nebuni, pufnind cumplit pe 
nări. 

Pe cînd ei erau în starea aceasta, oamenii cei 
goi aduseră un vas plin cu un fel de alifie cu care 
îi unseră pe tot trupul, fapt ce avu asupra pînte-
cului lor o urmare nemaipomenită. în adevăr, vă-



zui pîntecele tovarăşilor mei umflîndu-se încet-
încet în toate părţile, pînă ce ajunseră mai mari 
decît un cimpoi umflat ; şi pofta lor de mîncare 
Sporea mereu, făcîndu-i să înfulece necontenit, pe 
cînd eu mă uitam la ei, băgînd de seamă cu 
spaimă că nu li se mai umplea pîntecul. 

Aşa încît, văzînd ce se petrecea cu soţii mei, 
stăruii a nu mă atinge de acele bucate şi nu pri-
mii să mă las uns cu acea unsoare. Şi-n adevăr, 
cumpătarea mea îmi fu izbăvitoare, căci băgai de 
seamă că oamenii cei goi se slujeau de toate acele 
mijloace anume spre a-i îngraşă pe cei ce cădeau 
pe mîinile lor şi a le face carnea mai fragedă 
şi mai mustoasă. Iar în ce-1 priveşte pe rege, bă-
gai de seamă că era un căpcăun. în fiece zi i 
se da la masă ca friptură cîte un om îngrăşat 
în felul arătat ; oamenilor celor goi însă nu le 
plăcea carnea friptă, ei mîncau carnea de om 
crudă, aşa cum era, fără s-o mai gătească. 

Pe lîngă descoperirea aceasta jalnică, spaima 
pentru moartea mea şi a tovarăşilor mei ajunse 
fără margini, atunci cînd luai aminte că, nu peste 
mult, minţile tovarăşilor mei începură să se piardă 
vădit, pe măsură ce pîntecele li se sporeau şi tru-
purile li se îngrăşau. Ba, pînă la urmă, se îndobi-
tociră cu totul de-atîta mîncare şi, ajungînd ca 
nişte vite bune de zalhana, fură încredinţaţi în 
paza unui cioban care-i ducea în fiece zi în pa-
jişte la păscut. 

Pe mine, însă, foamea pe de-o parte şi frica pe 
de alta mă făcuseră de ajunsesem umbra mea, 
iar carnea mi se usca pe oase. Aşa că, atunci cînd. 
băştinaşii de pe insula aceea mă văzură aşa de 
sfrijit şi de prăpădit, nu se mai îngrijiră de mine 
şi mă lăsară uitării, socotindu-mă pesemne ne-
vrednic a fi servit la grătar regelui lor. 
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Lipsa aceasta de strajă din partea băştinaşilor 
celor negri şi goi îmi îngădui într-o zi să mă 
îndepărtez de aşezssea'lor şi să-mi iau valea de 
pe-acolo. în drum, dădui peste ciobanul care-i 
mînâ la păscut pe nenorociţii mei de tovarăşi, în-
dobitociţi de lăcomie. Mă grăbii să mă afund în 
iarba înaltă, zorind înainte ca să nu-i mai văd, 
căci tare mă durea şi mă mîhnea înfăţişarea lor. 

Soarele asfinţise de mult, ci eu nu conteneam 
din mers. îmi urmai calea înainte toată noaptea, 
fără să mă simt ispitit a dormi, atîta de frică 
mi-era să nu cad iarăşi în mîinile mîneătorilor de 
oameni. Şi mersei aşa toată ziua următoare, şi 
alte şase zile în şir, neoprindu-mă decît atîta cît 
eram nevoit să mănînc oleacă, spre a-mi putea 
urma drumul către neştiut. Iar ca hrană culegeam 
ici-colo cîte-o poamă, numai cît să nu mă prăpă-
desc de foame. în dimineaţa zilei a opta... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada viv/u zorii mi-
jind si lăc\i sfioasă. 

Ci într-a trei sute treia noapte 

Ka armă I 

'...în dimineaţa zilei a opta, ajunsei pe celălalt 
ţărm al insulei, şi acolo zării oameni ca şi mine, 
albi şi îmbrăcaţi,, şi care se îndeletniceau cu cu-
lesul boabelor de piper din copacii de care era 
plin acel ţinut. Cînd mă zăriră şi ei, se strînseră 
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numaiclecît împrejurul meu şi îmi vorbiră în 
limba mea arabă, pe care de-atîta vreme n-o mai 
auzisem. Mă întrebară cine sini; şi de unde vin. 

Eu răspunsei : 
— O, voi oameni de neamul meu. sini un biet 

străin ! 
Şi le povestii ce năpaste şi ce primejdii îndu-

rasem. Povestea mea îi uimi peste poate, şi se 
bucurară că izbutisem să scap de la mîncătorii de 
oameni, îmi dădură să mănînc şi să beau, mă lă-
sară să mă hodinesc vreme de un ceas, după care 
mă suiră în luntrea lor şi mă duseră să mă înfă-
ţişez regelui lor, al cărui palat se afla pe o altă 
insulă din vecinătate. 

Insula peste care domnea acel rege avea drept 
cetate de scaun un oraş cu mulţi locuitori, bogat 
în toate cele de trebuin ţă vieţii, cu pieţe îmbel-
şugate şi cu negustori ale căror prăvălii erau 
pline de lucruri de preţ, străbă tut de uliţe fru-
moase umblate de mulţ ime de călăreţi călări pe 
cai minunaţi , dar fără şei şi fără scări. Aşa încît, 
după ce fusei dus dinaintea regelui şi după sa-
lamalekurile cuvenite, nu pregetai să-i împărtă-
şesc uimirea mea că vedeam oameni călărind aşa, 
pe deşelate. Şi-i spusei : 

-— Au pentru care pricină, o, stăpîne şi doamne 
al nostru, nu vă slujiţi aici de şea ? Este un lucru 
atît de potrivit pentru a merge călare ! Şi-apoî 
şeaua îl ajută pe călăreţ să-şi stăpînească mai 
bine calul. 

Regele fu nespus de uimit de vorbele mele şi 
mă înti'ebă : 

— Dar ce-i oare şeaua aceea ? Asemenea lucru 
noi încă nu am văzut pină acum l 

Eu îi spusei : 
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— Nu vrei să-mi îngăduieşti a-ţi întocmi o şea, 
spre a putea cerceta tu însuşi şi a vedea singur 
ce plăcere aduce ? 

El îmi răspunse : 
— Ba cum de nu ! 
Cer ui atunci să fie adus un tîmplar priceput şi 

îi pusei să întocmească, sub ochii mei, lemnul unei 
şei întocmai după sfaturile mele. Şi statui cu el 
pînă ce isprăvi. După care, învestii eu însumi lem-
nul acela cu canură de lînă şi cu saftian, şi, la 
urmă, îl împodobii de jur-împrejur cu zarafir şi 
cu ciucuri de felurite culori. Cerui apoi să fie adus 
un fierar pe care îl învăţai meşteşugul de-a făuri 
zăbala şi scările ; iar el făcu desăvîrşit aceste lu-
cruri, căci statui neclintit lîngă el. 

După ce totul fu îndeplinit întocmai, alesei cel 
mai frumos cal din grajdurile regelui, îi pusei 
frîul şi harşaua, îl înşăuai straşnic, fără a uita 
să adaug şi felurite podoabe, ca fotazele cele lungi 
cu sarsamuri de mătase şi de aur, ciucurele din 
frunte şi gîtarul albastru. Şi pe dată mă dusei 
să-i înfăţişez regelui, care îl aştepta cu mare ne-
răbdare de mai multe zile. 

Regele încalecă pe el numaidecît şi se simţi aşa 
de bine cumpănit şi fu aşa de mulţumit de acea 
născocire, încît, ca să-mi dovedească bucuria lui, 
îmi făcu tot felul de daruri scumpe cu care mă 
copleşi. 

Iar vizirul, după ce văzu şi el şeaua şi se în-
credinţa cu cîtu-i mai bună la călărie faţă de că-
lăritul de mai-nainte, mă rugă să-i fac şi lui una 
la fel. Şi eu, se-nţelege, îi împlinii ruga. Atunci 
toţi mai-marii din împărăţie şi toţi dregătorii cei 
de frunte vrură şi ei să aibă o şea, şi îmi cerură 
să le-o fac. Şi-mi dăruiră şi ei daruri care în cu-
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rînd făcură din mine omul cel mai bogat şi cel 
mai de seamă din acel oraş. 

Ajunsesem prietenul regelui şi, ducîndu-mă la 
el într-o zi, aşa cum mă deprinsesem, se întoarse 
spre mine şi-mi zise : 

— Ştii bine, o, şelarule, cit de mult te iubesc ! 
In palatul meu eşti acum ca unul dintre ai mei 
şi nu mă mai pot lipsi de tine, cum nu pot îndura 
nici gîndul că ar veni o zi cînd ne-ai putea pă-
răsi. Doresc, aşadar, să-ţi cer un lucru, fără a te 
auzi că nu primeşti ! 

Eu răspunsei : 
— O, măria ta, porunceşte ! Puterea ta asu-

pra-mi s-a durat prin binefacerile tale şi prin re-
cunoştinţa pe care ţi-o datorez pentru tot binele 
cu care-ţi sînt îndatorat de cînd mă aflu în împă-
răţia ta. 

El răspunse : 
— Doresc să te însor la noi cu o fetişcană fru-

moasă, gingaşă şi desăvîrşită, Ijogată şi-n arginţi, 
şi-n însuşiri bune, în stare să te hotărască a ră-
mâne pentru totdeauna în oraşul şi în palatul nos-
tru, îţi cer, aşadar, să te supui hotărârii şi vor-
belor mele ! 

La asemenea cuvinte, rămăsei tare încurcat şi 
nu putui da nici un răspuns, pînă-ntr-atîta mă 
simţeam de sfios. Aşa că regele mă întrebă : 

— De ce nu-mi răspunzi, o, copile al meu ? 
Eu grăii : 
— O, rege al veacului, ceea ce-i al tău este al 

tău, iar eu sînt robul tău ! 
Şi el trimise numaidecît să vină cadiul şi mar-

torii, şi îmi dete pe loc de soţie o tînără de neam 
ales, bogată foarte, stăpînă pe lucruri de preţ, pe 
clădiri şi pe pămînturi multe, şi norocită cu o 
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mare frumuseţe. Şi-mi mai dărui tot atunci şi un 
serai plin cu toate cele, şi slujitori, şi robi, şi 
roabe ; şi un cin cu adevărat regesc. 

Şi-am trăit într-o tihnă desăvîrşită, şi-am ajuns 
cum nu se poate mai mulţumit şi mai norocit. Şi 
mă bucuram la gîndul că într-o zi am să pot fugi 
din acel oraş şi că mă voi întoarce iară la Bagdad, 
luînd-o cu mine şi pe soţia mea ; căci tare o în-
drăgisem, şi tot aşa mă îndrăgise şi ea, iar în-
ţelegerea dintre noi era desăvîrşită. Dar cînd ur-
sita a hotărî t un lucru, nici o putere omenească 
nu4 mai poate abătea. Şi vai! încă odată aveam 
să mă încredinţez că toate gmdurile noastre smt 
ca nişte jocuri de copii faţă de voia soartei. 

într-o zi, după rînduiala lui Alîah, soţia veci-
nului muri. întrucît vecinul acesta îmi era prieten, 
mă dusei la el şi dădui să-l mîngîi, spunîndu-i : 

-~ Nu te mîhni mai mult decît este îngăduit, 
vecine ! Allah are să te despăgubească în curînd, 
dîndu-ţi o soţie încă şi mai binecuvîntată, Allah 
sporească-ţi zilele 1 

Ci vecinul meu, încremenit de vorbele mele, ri-
dică fruntea şi-mi spuse : 

— Au cum de poţi să-mi urezi viaţă lungă, 
cînd ştii bine că nu mai am de trăit decît un ceas ? 

Atunci, la rîndu-mi, rămăsei eu încremenit, şi îi 
spusei : 

— Vecine, de ce vorbeşti aşa şi de unde aseme-
nea presimţire ? Slavă lui Allah, eşti bine-sănă-
tos şi nimica nu te ameninţă. Nu cumva vrei să 
te omori cu mîna ta ? 

El răspunse : ' 
— A ! văd acuma limpede cît eşti de neştiutor 

în privinţa obiceiurilor din ţara noastră. Află, dar, 
că datina cere ca soţul rămas în viaţă să fie în-_ 
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mormîntat laolaltă cu soţia sa răposată, tot aşa 
cum soţia rămasă în viaţă trebuie să fie înmor-
mîntată laolaltă cu soţul ei răposat. Este un lucru 
de neclintit ! Iar eu am să fiu înmormîntat nurnai-
decît, laolaltă cu soţia mea răposată. Aici toată 
lumea, chiar şi regele, trebuie să se supună aces-
tei legi, hotărîte de strămoşii noştri. 

La aceste cuvinte, eu strigai : 
— Pe Allah ! datina aceasta este o năpastă ! Şi 

eu niciodată n-am să mă pot supune ei. 
în vreme ce noi vorbeam aşa, rucjele şi priete-

nii vecinului meu veniră şi începură să-î căineze 
în privinţa morţii sale şi cea a soţiei lui. După 
care, purceseră la pregătirile de înmormîntare. 
Aşezară trupul femeii într-o raclă descoperită, 
după ce mai întîi o îmbrăcară în cele mai frumoase 
haine şi o împodobiră cu nestematele cele mai 
alese. Pe urmă se alcătui alaiul ; soţul mergea 
înainte, îndată după raclă ; şi toată lumea, printre 
care şi eu, se îndreptă către locul de înmormîn-
tare. 

Ajunserăm afară din oraş, la un deal dinspre 
mare. într-un loc oarecare, văzui un fel ele i'îo-
tînă afundă, acoperită cu o bucată de stîncă, pe 
care se grăbiră s-o dea la o parte. Fu coborît apoi 
înlăuntru coşciugul femeii moarte, împodobită cu 
giuvaierurile ei. Pe urmă fu luat vecinul meu, care 
nu se împotrivi deloc ; fu coborît cu ajutorul unei 
funii pînă în adîncul fîntînii, împreună cu un chiup 
mare cu apă şi cu şapte pîini, anume pentru în-
mormîntare, drept hrană . Odată îndeplinite aces-
tea, gura fîntînii fu închisă iarăşi cu pietrele cele 
mari care slujeau de capac şi oamenii se întoar-
seră pe unde veniseră. 
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Eu însă plivisem toate acestea într-o slare de 
spaimă de neînchipuit, gîndind în sufletul meu : 
„Asia chiar că-i mai rău decît tot ce-am văzut 
pînă acum !" Şi, de cum ajunsei la palat, alergai 
la rege şi îi spusei : 

— O, stăpîne, am străbă tut pînă acum multe 
ţări, dar ntcăierea n-am văzut un obicei atît de 
crunt ca acesta care te sileşte să-i înmormîntezi 
pe soţul rămas viu laolaltă cu femeia lui moartă . 
Şi tare-aş vrea să ştiu, o, rege al veacului, dacă 
şi cel străin este silit să se supună ia fel acestei 
legi la moartea soţiei ? 

El îmi răspunse : 
— Păi de bună seamă ! Trebuie să fie înmor-

mîntat laolaltă cu ea. 
Cînd auzii vorbele acestea, simţii că, de amar, 

crapă fierea în mine, şi ieşii de-acolo nebun de 
spaimă şi mă dusei acasă la mine, înfricoşat de 
gîndul ca nu cumva soţia mea să fi şi muri t în 
vremea cît lipsisem, şi să nu fiu silit a mă supune 
cumplitei osîncle la care fusesem martor. Degeaba 
mă străduiam să mă liniştesc, zieîndu-mi : „Fi 
cuminte, Sindbad ! De bună seamă că tu ai să mori 
întîi. Şi, în felul acesta, n-ai să fii îngropat de 
viu !" Asta n-avea să-mi slujească la nimic, căci, 
nu după multă vreme, soţia mea căzu bolnavă, 
zăcu cîteva zile şi muri, cu toate îngrijirile cu. 
care am înconjurat-o zi şi noapte necontenit. 

Atuncea, durerea mea nu mai cunoscu margine * 
căci, într-adevăr, nu găseam deloc că faptul de-a 
fi îngropat de viu ar fi mai puţin jalnic decît 
acela de a fi înfulecat de mîncătorii de oameni. 
De altminteri, nici nu mai avui ce mă îndoi de 
soarta mea, atunci cînd îl văzui pe însuşi regele 
venind la casa mea ca să mă căineze pentru în-
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mormîntarea la care aveam să fiu supus. Ba chiar 
binevoi, însoţit de toţi dregătorii de la curte, să-mi 
facă cinstea de a lua parte la îngroparea mea, 
şi merse alături de mine, în fruntea alaiului, din-
dărătul raclei în care fusese aşezată soţia mea 
moartă, acoperită cu giuvaerurile ei şi împodobită 
cu toate podoabele. 

Cînd ajunserăm la poalele dealului dinspre mare, 
unde se căsca fîntîna cu pricina, fu coborît în 
adîncul puţului trupul soţiei mele ; după care, toţi 
cei de faţă se apropiară să-şi mărturisească pă-
rerile lor de rău şi să-şi ia bun-rămas de la mine. 
Iar eu vrusei să mai fac o încercare pe lingă 
inima regelui şi cea a însoţitorilor săi, spre a mă 
izbăvi de această năpastă, şi strigai jeluindu-mă : 

— Sînt străin, şi nu este drept să fiu silit a mă 
supune legilor Voastre ! Şi, de altminteri, am în 
ţara mea o soţie care trăieşte, şi copii care au 
nevoie de mine ! — 

Dar degeaba strigam şi plîngeam. că ei tot mă 
înşfăcară, fără a vroi să mă asculte, îmi legară 
nişte frînghii pe după subţiori, agăţară lîngâ mine 
un chiup plin de apă şi şapte plini, după datină, 
şi mă coborîră în adîncul fintînii. Cînd ajunsei jos 
de tot, ei îmi strigară : 

— Desfăţi legăturile, ca să tragem sus frîn-
ghiile ! 

Eu însă nu vroiam deloc să mă dezleg şi zgîl-
ţîiam într-una de ele spre a-i îndupleca să mă 

* scoată afară. Atunci sloboziră ei i'rînghiile, arun-
cîndu-le peste mine, astupară gura fîntînii cu pie-
trele cele mari, şi plecară în drumul lor, fără a 
mai lua aminte la ţipetele mele jalnice. 

Cînd povestea ajunse uici, Şehctv/.ada văzu zorii mi-
jind .şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute patra noapte 

F.a urmă : 

Duhoarea din locul acela de sub pămînt mă sili 
să-mi astup îndată nasul. Lucru ce nu mă împie-
dică însă ca, la licărul de lumină ce cobora de 
sus, să cercetez acea peşteră a morţilor, plină de 
leşuri, care mai vechi, care mai proaspete, Era 
toarte largă şi atît de întinsă, că privirea mea nici 
nu-i putea străbate întreaga adîncime. Atunci, mă 
aruncai la pămînt plîngînd şi îmi zisei : „îţi me-
riţi din plin soarta, Sindbad, suflet nesăţios ! 
Şi-apoi, ce ţi-a trebuit să iei o soţie din oraşul 
acesta ? Ah ! de ce n-ai murit în valea diamante-
lor ! ori de ce n-ai fost înfulecat de mîncătorii de 
oameni ! Că n-a vrut Allah să te fi lăsat înghiţit 
de valurile mării, în loc să pieri acuma de-o moarte 
aşa de cumplită !" Şi-ncepui să mă bat cu pumnii 
în cap, şi în piept, şi peste tot. Ci, silit de foame 
şi de sete, nu mă putui hotărî să mă las a muri 
de nemîncare, şi desfăcui de pe frânghie pîinile şi 
chiupul, şi mîncai şi băui, dar cu legumeală, cu 
gîndul la zilele ce-aveau să vină. ' , 

Trăii aşa vreme de cîteva zile. deprinzîndu-mă 
încet-încet cu duhoarea de neîndurat din acea peş-
teră, şi culcîndu-mă pe pămînt, într-un ungher pe 
care mă străduii să-1 curăţ de osemintele presă-
rate pe jos. Dar nu peste mult şi văzui că va veni 
şi ceasul cînd nu voi mai avea nici pîine, nici 
apă. Şi ceasul acela veni. Atunci, deznădăjduit cu 
totul, rostii mărturisirea de credinţă şi mă pregătii 
să-nchid ochii aşteptîndu-mi moartea, cînd deo-
dată văzui deschizîndu-se deasupra capului meu 
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gura i'întînii şi o raclă cu un mort fu lăsată jos, 
iar în urmă-i şi soţia răposatului, cu cele şapte 
pîini şi cu vasul de apă. 

Eu atunci, aşteptai ca oamenii de deasupra să 
astupe la loc intrarea şi, fără a face nici cel mai 
mic zgomot, încet-încetişor, apucai un vîrtos cio-
lan de mort şi dintr-o săritură mă repezii la fe-
meie, pe care o mîntuii de zile. Luai apoi. cele 
şapte pîini şi apa, şi în felul acesta avusei cu ce 
mai trăi cîteva zile. 

După care, intrarea în fîntînă se deschise iară 
şi de data această fu lăsată jos o femeie moartă 
şi soţul ei. Şi nu pregetai,- ca să-mi scap zilele, 
căci viaţa-i scumpă ! să-1 mîntui pe bărbat şi să-i 
iau pîinile şi apa. Şi-aşa, izbutii să trăiesc o bună 
bucată de vreme, răpunînd pe cei ce erau înmor-
mînta ţ i de vii şi luîndu-le merindele. 

într-o zi ca toate zilele, dormeam în ungherul 
meu, cînd deodată mă deşteptai, tresărind din-somn 
la un zgomot ciudat. Era ca un fel de răsuflare 
şi ca un zgomot de paşi. Mă ridicai, pusei mîna 
pe ciolan şi mă îndreptai către locul de unde mi 
se părea că vine zgomotul. După cîţiva paşi, mi 
se păru că întrezăresc ceva ce porni în fugă, su-
flînd şi pufnind. Eu atunci, înarmat cu ciolanul, 
pornii să urmăresc umbra aceea care fugea, şi o 
urmării multă vreme, alergînd după ea prin în-
tuneric şi împiedieîndu^mă la fiece pas de oasele 
celor morţi, cînd deodată, drept înaintea mea, în 
adîncul peşterii, mi se păru că zăresc un fel de. 
steluţă ce aci strălucea, aci se stingea. Mersei mai 
departe către acel loc şi, pe măsură ce înaintam, 
vedeam lumina sporind şi lărgindu-se. Ci tot nu 
cutezam să cred că. acolo ar fi vreo deschizătură 
prin care să pot fugi afară ; şi-mi ziceam : „De 
bună seamă că trebuie să fie o altă gaură prin care 
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şînt coborîţi aici morţii !" Aşa încît, care nu-rni 
t'u tulburarea cînd văzui umbra .ce fugea, şi care 
nu era altceva decît un animal ce se hrănea eu 
hoituri, iuîndu-şi vînt şi sărind prin acea crăpă-
tură. Atunci înţelesei că acolo era o gaură săpată 
de animale ca să poată veni să mănînce leşurile 
din peşteră. Şi sării şi eu pe urmele dihăniei ace-

i leia, şi deodată mă văzui slobod afară, sub cer. 
Văzîndu-mă slobod, căzui în genunchi şi mulţu-

mii Celui prea înalt pentru izbăvirea mea, şi-mi 
potolii sufletul şi mi-1 liniştii din tulburarea-i. 

Cercetai apoi zările şi văzui că mă aflam la poa-
lele unui munte, pe malul mării. Şi băgai de samă 
că prin muntele acela nu putea fi nici o cale că-
tre oraş, atîta de prăpăstios era şi de netrecut, 
în adevăr, mă trudii eu să urc pe el, dar toate 
strădaniile mele fură degeaba. Atunci, ea să nu 
mă prăpădesc de foame, mă întorsei în peşteră 
prin crăpătura aceea şi mă dusei să-mi iau pîineâ 
şi apa de-acolo ; şi mă întorsei să mănînc afară 
sub cer : ceea ce făcui cu o poftă mult mai rîiare 
decît în timpul şederii mele printre morţi, 

Şi şezui acolo, ducîndu~mă în fiece zi în peş-
teră să iau pîine şi apă, după ce-̂ i mîntuiam pe cei 
îngropaţi de vii. îmi veni apoi gîndul să strîhg de 
pe la cei morţi toate giuvaerurile, diamantele, 
brăţările, gherdanele, mărgăritarele, rubinele, nes-
tematele ce;le frumos bătute, stofele cele de preţ 
şi toate lucrurile de aur şi de argint. Şi de fiecare 
dată îmi aduceam prăzile pe malul mării, &i nă-
dejdea că într-o zi voi putea pleca de-acoîo eu 
toate bogăţiile acelea. Şi, ca să fie totul gata, le în-
tocmii în nişte legături făcute din hainele şi din sto-
fele bărbaţilor şi femeilor îngropaţi în peştera. 

într-o zi, stăm şi mă gîndeam la întâmplările 
vieţii mele şi la starea în care ajunsesem, cînd 
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văzui o corabie plutind pe-aproape de munte. Mă 
ridicai degrabă, îmi desfăşura! turbanul şi începui 
să-1 flutur ţipînd şi dînd din mîni, şi alergînd 
de-a lungul ţărmului. Şi, din mila lui Allah, oame-
nii de pe corabie văzură semnele mele, dezlegară 
o luntre şi veniră să mă ia şi să mă ducă pe vas. 
Mă luară, aşadar, cu ei, şi binevoiră să ia şi ba-
loturile. 

După ce ajunserăm pe punte, căpitanul se apro-
pie de mine şi îrni spuse : 

— O, străine, cine eşti şi cum ai făcut să te afli 
' pe muntele acesta unde, de cînd plutesc prin aceste 

meleaguri, n-am văzut decît fiare şi păsări de 
pradă, dar niciodată vreo făptură omenească ? 

Eu răspunsei : 
— O, stăpîne, sînt un biet negustor, străin de 

ţ inuturi le de-aici. Mă îmbarcasem pe o mare co-
rabie ce s-a scufundat lîngă ţărmurii aceştia ; ş i 
numai eu dintre toţi tovarăşii mei am izbutit, da-
torită vîrtoşeniei mele, să mă scap de la înec şi 
să-mi scap şi baloturile cu mărfuri, punîndu-le pe 
o scîndură mare pe care-am izbutit s-o prind la 
vreme, cînd s-a sfărîmat corabia ! Soarta şi ur-
sita mea m-au aruncat pe ţărmul acesta, şi a bine-
voit Allah să nu mă prăpădesc de foame şi de 
sete î 

Aşa i-am răspuns căpitanului, fermclu-mă cu 
grijă să-i spun adevărul despre căsătoria şi des-
pre înmormântarea mea, de teamă să nu se afle 
pe vas careva din oraşul acela unde domnea în-
fricoşătoarea clatină a cărei osîndă o îndurasem. 

Sfîrşindu-mi de' dat lămuririle faţă de căpitan, 
scosei dintr-o legătură un nestemat de mare preţ 
şi i-1 dădui ca dar, spre-a mă privi cu ochi prie-
tenos în timpul călătoriei. Dar, spre marea mea 
uimire, el dete dovadă de o mărinimie rară, ne-
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voind să primească nicicum darul meu, şi-mi spuse 
cu glas binevoitor : 

- T N-am obiceiul să primesc plată pentru o faptă 
bună. Nu eşti tu cel dintîi pe care-1 culegem din 
apele mării. I-am ajutat şi pe alţi naufragiaţi şi 
i-am dus în ţările lor, spre cinstirea lui Allah. 
Şi nu numai că n-am vroit să ne lăsăm plătiţi cu 
nimic, ci, cum se aflau fără de nici unele, le-am 
dat să mănînce şi să bea, şi i-am îmbrăcat. Şi, 
tot numai spre cinstirea lui Allah, le-am dat şi 
cu ce să-şi plătească cheltuielile la drum. Căci oa-
menii trebuie să se îndatoreze între ei, spre cin-
stirea strălucitorului obrazTal Domnului. 

La verbele acestea, îi mulţumii căpitanului şi-1 
slăvii şi—i urai viaţă lungă, în vreme ce el porun-
cea să se desfăşoare pînzele corăbiei şi să pornim 
la drum. 

Plutirăm minunat zile şi zile, de la insulă Ia 
insulă şi ele la o mare la altă mare, pe cînd eu 
şedeam tolănit frumos ceasuri în şir, cugeţînd la 
ciudatele mele întîmplări şi întrebîndu-mă dacă 
am trăit cu adevărat toate acele necazuri ori de 
nu cumva le visasem numai. Ba uneori, gîndin-
du-mă la şederea mea în peştera cea de sub pă-
mînt laolaltă cu soţia moartă, simţeam că mă cu-
prinde un fior de spaimă nebună. 

Ci într-un sfîrşit, cu voia lui Allah preaînaltul, 
ajunserăm bine-sănătoşi la Basra, unde nu ne 
oprirăm decît puţine zile, pentru ca să plecăm mai 
departe spre Bagdad. 

Eu atunci, încărcat de mari bogăţii, luai dru-
mul spre uliţa şi casa mea, unde sosind îmi găsii 
rudele şi prietenii. Sărbătoriră cu toţii întoarce-
rea mea şi se bucurară peste poate, lăudîndu-mă 
că am scăpat cu zile. Iar eu îmi închisei cu grijă 
comorile în dulapuri, neuitînd nici să fac milos-
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tenii bogate celor săraci, văduvelor şi orfanilor, şi 
daruri scumpe prietenilor şi celor apropiaţi. Şi 
n-am contenit a mă bucura de toate bucuriile şi de 
toate desfătările, în tovărăşia oamenilor aleşi. 

Dar tot ce v-am povestit pînă acum nu este cu 
adevărat nimic faţă de ceea ce las să vă istori-
sesc mîine, de va vroi Allah ! 

Aşa vorbi Sindbad în ziua aceea. Şi nu uită să-î 
dăruiască o sută-de dinari de aur hamalului si 
să-1 poftească la el la roasă, împreună cu navabii 
ce se aflau de faţă. Pe urmă, toată lumea se în-
toarse acasă, minunată de cele auzite. 

Cinci povestea ajunşi- aiei, Şeherezatla văzu '/orii m i -
j ind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute şasea noapte 

Ka urmă : 

Iar Sindbad-hamalul. ajungînd la el acasă, toată
noaptea visă povestea aceea minunată. Şi-a doua 
zi, cînd se întoarse la Sindbad-marmarul, încă mai 
era tulburat de felul cum fusese înmormântată 
gazda lui. ,ţ>ar cum masa se şi afla aşternută, luă 
loc laolaltă cu câllalţi, şi mîncă. şi bău. şi-1 prea-
slăvi pe Atoatebinefăcătorul. După care, în mij-
locul tăcerii tuturora, ascultă cele ce povestea 
Şindbad-marinarul, 

Sindbad spuse : 
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CEA DE A C1NCEA POVICSTIRIO A 
7 .UI SINDBAD-M ARIN ARUL 

ŞI CARH-I A CINCF.A CAl.ATORIK A SA 

Aflaţi, o, prieteni, că după întoarcerea mea din 
cea de-a patra călătorie, m-am cufundat în ve-
selii, în desfătări şi-n ziafeturi, pînă într-atîta 
că-mi uitai iute de suferinţele trecute şi nu-mi » 
mai aduceam aminte decît de isprăvile cele uimi-
toare şi de întâmplările cele nemaipomenite. Aşa 
că n-o să vă minuna ţi dacă am să vă spun că nu 
pregetai să dau ascultare sufletului care mă îm-
boldea la alte plecări către ţări locuite de alţi oa-
meni. 

Mă ridicai, aşadar, şi cumpărai mărfurile care 
ştiam, din pilda călătoriilor de mai-nainte, că se 
pot vinde lesne şi cu cîştig bun. şi neîndoielnic ; 
le întocmii cum se cade şi plecai cu ele la Basra. 

Acolo, mă dusei să mă preumblu pe chei şi văzui 
o mare corabie, nouă-nouţă , care-mi plăcu nespus 
şi pe care o şi cumpărai, pe dată, numai pentru 
mine. Luai în slujba mea un căpitan şi eorăbieri; 
şi poruncii să se încarce pe corabia mea mărfurile 
mele de către sclavii mei care rămaseră pe vas ea 
să mă slujească. Primii şi călători pe cîţiva ne-
guţători cu chipuri plăcute, care-mi plătiră cinstii 
preţul călătoriei. Astfel, fiind de data aceasta stă-
pînul unei corăbii, puteam, după priceperea do-
bîndită în treburile marinăreşti, să-1 ajut pe că-
pitan cu sfaturile mele. 

Plecarăm din Basra cu inima uşoară şi voioasă, 
urîndu-ne unii altora tot felul de binecuvîntări. 
Aşa, călătoria noastră pe ape fu norocoasă, plu-
tind toată vremea eu vînt prielnic pe o rh.axe 
blinda. Şi. după ce făcusem felurite popasuri, spre 
a vinde şi a cumpăra, traşerăm într-o zi îa ţărmul 



unui ostrov nelocuit şi pustiu şi pe care nu se ve-
dea, drept orice locuinţă, decît. o boltă albă. însă, 
eercetînd mai de aproape bolta aceea albă, îmi dă-
dui seama că era oul unei păsări rok. Ci mă întor-
sei pe vas şi nu le spusei nimic călătorilor care, 
odată coborîţi pe insulă, nu găsiră altceva mai bun 
de făcut, decît să înceapă a. da cu pietroaie în 
oul acela. Aşa că, pîna la urmă, îl sparseră şi, 
spre marea lor uimire,, curse din el o grămadă de 
zeamă ; şi, după cîteva clipe, un puişor de pasăre 
rok scoase un picior din ou. 

Văzând acestea, negustorii sparseră oul mai de-
parte ;, pe urmă, uciseră puişorul de rok, îl rup-
seră în bucăţi voinice, şi se întoarseră pe punte 
să-mi povestească întîmplarea. 

Atunci, cuprins de o spaimă amarnică, strigai : 
— Sîntem pierduţi ! Tatăl şi mama puiului au 

să vină îndată asupra noastră şi au să ne prăpă-
dească ! Trebuie, dar, să ne depărtăm cît mai 
grabnic de insulă aceasta ! 

Şi îndată desfăşurarăm pînzele şi, ajutaţi de 
vînt,, ne îndreptarăm către larg. 

Estimp, neguţătorii se apucară să frigă bucăţile 
de pui de rok ; dar nici n-apucară să se înfrupte 
din. ele,: că şi văzurăm doi nori mari acoperind cu 
desăvîrşire ochiul soarelui. Cînd norii aceia ajun-
seră mai aproape de noi,, văzurăm că nu erau ni-
mic altceva decît două uriaşe păsări rok, tatăl şi 
mama celui ce fusese omorît. Şi le auzirăm bătînd 
din aripi şi scoţînd ţipete năprasnice, ca nişte tu-
nete. Şi. le văzurăm îndată drept deasupra capete-
lor noastre, la înălţime mare, fiecare ţinînd în 
gbiare cîte o stîncă nemăsurată, mai mare decît 
corabia noastră. 

Văzînd acestea, nu mai avuserăm nici o îndoială 
că vom pieri de răzbunarea păsărilor rok. Şi deo-
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dată una dintre păsări slobozi piatra, din tăria văz-
duhurilor, asupra corăbiei. Dar căpitanul era pri-
ceput foarte ; cu o răsucire a armei, întoarse aşa 
de repede vasul, virînd într-o parte, încît căderea 
stîncii trecu chiar pe lîngă coasta corăbiei noas-
tre, în marea ce se despică atît de larg, încît pu-
turăm privi pînă în afundul apelor, iar nava săltă 
şi coborî şi iarăşi săltă, în chip înfricoşător. Ci, 
chiar în clipa aceea, ursita noastră vru ca şi cea-
laltă pasăre rok să sloboadă piatra care, pînă ce 
să fi putut noi a ne feri, căzu peste puntea din 
spate, sfărmînd cîrma în zeci de ţăndări şi ducînd 
jumătate din corabie în apele mării. Negustorii şi 
corăbierii fură unii sf armaţi, alţii aruncaţi în va-
luri, de acea lovitură. Eu fusei dintre cei aruncaţi 
în valuri. 

Ci putui să răzbat o clipă pînă la fata apelor, 
iuptîndu-mă împotriva morţii, îndemnat de dorul 
de a-mi scăpa viaţa cea scumpă. Şi-avusei noroc 
să mă pot agăţa de o scîndură din corabia mea, 
care pierise. 

Pînă la urmă, izbutii să mă caţăr călare pe scân-
dura aceea şi, vîslind cu picioarele, ajutat de vînt 
şi de bătaia apelor, ajunsei la o insulă, tocmai ia 
vreme ca să nu-mi dau .suflarea, at.it de sfîrşit 
eram de trudă, de foame şi de sete. Mă aruncai mai 
întîi pe mal, unde rămăsei ameţit vreme de-un 
ceas, pînă ce sufletul şi inima apucară să mi se 
potolească. Mă ridicai atunci şi mă afundai în lă-
untrul ostrovului spre a cerceta locurile. 

N-avui trebuinţă să străbat o cale prea lungă 
ca să bag de seamă că, de data aceasta, soarta mă 
dusese într-o grădină aşa de frumoasă, încît putea 
fi asemuită cu grădinile raiului. Pretutindenea di-
naintea ochilor mei fermecaţi se arătau copaci cu 
poame aurite, izvoare şopotîtoare, păsări cu mii 
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de glasuri şi flori răpitoare. Aşa că nu pregetai 
o clipă să mănînc din acele poame, să beau din 
acele ape şi să miros acele fiori ; şi toate... 

Cinci povestea ajunse aici. Şeherezada văzu -/orii mî-
jji)::ci ţi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute şaptea noapte 

• i 

Vjjt u r m ă l 

"...şi toate mi se părură peste măsură de minu-
nate. Aşa că nu mă mai mişcai, din acele locuri 
in care mă aflam, şi mă odihnii de trudă mai de-
parte acolo, pînă seara. 

Dar cînd se lăsă noaptea şi mă văzui singur pe 
iasula aceea, între arborii aceia şi umbrele lor, 
nu mă putui împiedica, în ciuda frumuseţii şi a 
tihnei ce mă înconjurau, să mă simt cuprins de 
o frică mare. Aşa că nu putui să dorm decît cu un 
ochi şi somnu-mi fu bîntuit de nişte vise amarnice, 
în acea tăcere şi în acea singurătate. 

De dimineaţă, mă sculai mai liniştit, şi întinsei 
oleacă mai departe cercetarea mea. Ajunsei în fe-
lul acesta la un havuz în care curgea apa unui 
izvor. Şi pe marginea acelui havuz şedea jos. ne-
mişcat, un bătrîn mîndru, acoperit cu o mantie 
mare, făcută din frunze de copaci. Şi eu gîndii în 
sine-mi : „Bătrînul acesta pesemne-i şi el tot vreun 
naufragiat care, înainte de mine, îşi va fi găsit 
adăpost pe insula aceasta !" 



Mă apropiai, aşadar, şi-I urai bună pace. El îmi 
răspunse la salamalek, dar numai prin semne, fără 
a rosti o vorbă. Şi-1 întrebai : 

— Cum se face, o, preacinstite şeic, că te afli 
în locul acesta ? 

El nu-mi răspunse nimic, doar ridică fruntea cu 
o înfăţişare tristă şi-mi făcu din mînă nişte semne 
ce voiau să spună : „Mă rog ţie, ia-mă pe umerii 
tăi şi trece-mă rîul : aş vrea să culeg nişte poame 
de pe partea cealaltă !': 

Atunci eu gîndii : „Sindbad, de bună seamă că 
ai să săvîrşeşti o faptă bună, dacă ai să-i faci bi-
nele acesta bătrinului !" Mă aplecai, aşadar, şi-1 
ridicai în cîrcă, petrecîndu-i picioarele peste piep-
tul meu ; iar el astfel îmi cuprinse gîtul cu coap-
sele şi capul cu braţele. Şi-1 trecui de cealaltă 
parte a rîului, pînă la locul pe care rai-1 arătase. 
Şi, cum sta pe umerii mei, simţeam cît e de fe-
ricit, după tremurul care-1 zguduia. Eu, apoi, mă 
aplecai iar şi-i spusei : 

— Coboară binişor, o, preacinstite şeic ! 
Ci el nici nu se clinti. Dimpotrivă, îşi strînse şi 

mai tare picioarele în jurul gîtului meu şi mi se 
încleşta de umeri din toate puterile. 

Cînd văzui aşa, rămăsei peste măsură de uimit 
şi-i privii mai cu luare-aminte picioarele. Mi se 
părură negre şi păroase şi vîrtoase ca pielea de 
bivol, şi mi se făcu frică.,de ele. Aşa, încît, cuprins 
deodată de o spaimă fără de margini, vrusei să mă 
desfac din strînsoarea lui şi să-1 arunc la pămînt; 
el însă atunci mă strînse aşa de tare de beregată, 
încît mă sugrumă pe jumătate şi lumea se înegură 
dinaintea mea. Mai făcui o sforţare, dar, pierzîn-' 
du-mi răsuflarea, leşinai şi mă prăbuşii la pămînt. 

După un răstimp, îmi venii în simţire şi văzui 
că, în ciuda leşinului meu, bătrînul îmi sta mai 
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"departe încleştat pe după gît. Slăbise numai pi-
cioarele oleacă, îngăduindu-mi să-mi trag sufletul. 

Cînd văzu că încep să răsuflu, îmi dete două 
lovituri cu piciorul în pîntece, ca să mă silească 
să mă ridic. Durerea mă făcu să mă supun şi mă 
ridicai în picioare, pe cînd el mi se încleşta şi 
mai straşnic de gît. Cu mîna îmi făcu semn să 
merg sub copaci ; şi-acolo începu să culeagă poame 
şi să le mănînce. Şi de fiecare dată cînd .mă opream 
fără voia lui, sau cînd mergeam prea repede, mă 
lovea vîrtos cu piciorul, silindu-mă să-i dau as-
cultare. 

Toată ziua aceea şezu pe umerii mei, gonin-
du-mă ca pe o vită de povară. Şi, venind noaptea, 
mă sili să mă las eu el la pămînt,. ca să poată 
dormi, tot încleştat de gîtul meu. Iar dimineaţa, 
cu o lovitură de picior în pîntece, mă deşteptă 
spre a mă pune să-I port ca şi în ajun. 

Rămase aşa, încleştat în spinarea mea, şi zi şi 
noapte, necurmat, şi mă silea fără de milă să merg, 
lovindu-mă cu picioarele şi cu pumnii. 

Şi-aşa, văzui bine că nici sufletul meu nu în-
durase atîtea umilinţe, şi nici trupul meu atîtea 
chinuri, cîte mă silea să îndur în slujba lui bă-
trînul acesta mai fără de milă decît un măgărar. 
Şi nu mai ştiam în ce chip aş putea face să mă
dezbar de el ; şi-mi căinam imboldul ele milă ce 
mă făcuse să-1 iau pe umerii mei. Şi chiar că, in 
acele zile, îmi doream din tot adîncul inimii mele 
moartea. 

Mă aflam de mult timp în acea jalnică stare, 
cînd, într-o zi, în vreme.ee mă împingea să merg 
pe sub nişte copaci în care atîrnau nişte tigve mari, 
îmi veni în gînd să mă slujesc de fructele acelea 
uscate, ca de nişte vase. Luai, dar, o uriaşă tigvă 
uscată, căzută de mult din copac, o golii bine şi 
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o curăţai, şi mă dusei să culeg de pe nişte buş-
teni de vie cei mai frumoşi ciorchini de struguri, 
pe care-i storsei în tigvă pînă ce o umplui. O as-
tupai apoi cu grijă şi o aşezai la soare,, unde o 
lăsai cîteva zile, pînă ce mustul se făcu vin curat. 
Atunci, luai tigva şi băui din ea atîta cit să-mi 
sporesc puterile şi să mă. întăresc spre-a îndura 
oboselile poverii mele, dar să nu mă îmbăt. M-am 
simţit totuşi mai întremat şi tare voios, pînă în-
tr-atîta încît, pentru întîia oară, am început să 
ţopăi de colo pînă colo, în spinare cu povara, pe 
care nici n-o mai simţeam, şi jucam cîntînd prin-
tre copaci. Ba începui să mai şi bat din palme, 
în toiul jocului, şi rîdeam cu hohote, cît mă ţi-
neau bojogii. 

Cînd moşneagul mă văzu în starea aceea neobiş-
nuită şi băgă de samă că puteille-mi sporiseră 
pînă într-atîta încît îl purtam cu uşurinţă, îmi po-
runci prin semne să-i dau şi lui tigva. Eu fusei 
destul de nemulţumit de cererea lui ; mi-era însă 
aşa de frică de el, că nu îndrăznii să nu -mă su-
pun : mă grăbii, dar, să-i dau tigva, măcar că fără 
de nici o bucurie. O luă din mîinile mele, o duse 
la gură, gustă mai întîi ca să vadă ce este şi, 
găsind băutura plăcută, bău toată tigva, pînă la 
cea din urmă picătură, şi-apoi o zvîrli cît colo. 

Îndată vinul începu să-şi facă rostul peste min-
ţile lui. Şi cum băuse destul cît să se îmbete, nu 
zăbovi să-nceapă mai întîi a hori în felul iui şi 
a se zbînţîi pe umerii mei şi, într-un sfîrşit, să se 
înmoaie, să slăbească strînsoarea şi să se bălan-
găne la dreapta şi la stingă, abia ţinîndu-se să nu 
cadă. 

Eu atunci, simţind că nu mai sînt. strîns ca de 
obicei, îi desfăcui printr-o mişcare repezită pi-
cioarele dimprejurul gîtului meu şi, cu o zvîcni-
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tură,din umeri, îl aruncai la vreo eîteva picioare 
departe de mine, dîndu-1 de-a berbeleacul pe pă-
mînt, unde rămase lat. Atunci mă repezii asupră-i 
şi, înşfăcînd de printre copaci un bolovan, îi. pisai 
capul cu o mulţime ele lovituri., date cu-atîta foc 
de-i zdrobii ţeasta şi-i amestecai sîngele cu carnea, 
pînă ce muri. Nu s-ar mai îndura AII ah în veci 
de sufletul lui ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şchcrezada văzu zorii mi -
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei mie opta noapte 

Ea un i iă î 

'...Nu s-ar mai îndura Allah în veci de sufletul 
îui ! 

Văzîndu-i leşul, îmi simţii sufletul încă şi mai 
uşurat decît trupul, şi începui să zburd de bucurie 
şi ajunsei astfel pe ţărm, chiar în dreptul unde 
mă aruncase marea, cînd cu naufragiul corăbiei 
mele. Soarta vroi ca, tocmai în acea clipă, să se 
afle acolo nişte marinari, coborîţi de pe o corabie 
ancorată, în. căutare de apă şi. de poame. Cînd mă
văzură, fură peste poate de uimiţi, veniră împreju* 
rul meu şi, după salamalekurile cuvenite, începură 
să-mi pună tot felul de întrebări. Şi le povestii 
ce mi se întîmplase, cum se petrecuse naufragiul 
meu şi cum. fusesem adus la neostoita stare de 
vită de povară de către bătrînul pe care pînă la 
urmă îl ucisesem. 



Corăbierii fură uluiţi de povestirea istoriei mele 
şi strigară ! 

— Ce lucru de minune-I că ai putut să scapi de 
la şeicul acela, cunoscut de toţi năierii sub numele 
de Bătrînul-Mării ! Tu eşti întîiul om pe care nu 
1-a sugrumat ; căci pe toţi cei asupra cărora a iz-
buti t să se facă stăpîn i-a năbuşit fără de abatere 
între coapsele lui. Binecuvântat fie Allah care te-a 
slobozit ! 

După care mă duseră la corabie, unde căpitanul 
lor mă primi cu dragă inimă şi îmi dete haine ca 
să-mi acopăr goliciunea. Şi, după ce mă puse să-i 
povestesc păţania mea. mă firitisi că scăpasem, 
apoi înălţă pînzele. 

După ce plutirăm un şir de zile şi de nopţi, in-
t rarăm în rada unui oraş cu case bine clădite şi 
care coborau pînă la mare. Şi .oraşul acela se nu-
mea Oraşul Maimuţelor, clin pricina nenumă ra te-
lor maimu ţe ce stăteau prin toţi copacii dimpre-
jur. 

Am coborî! pe ţărm cu unul dintre neguţătorii 
de pe corabie ca să încerc şi eu vreo negustorie. 
Neguţătorul, cu care mă împrietenisem, îmi dete 
un sac de bumbac şi-mi spuse : 

— Ia sacul acesta, umple-1 cu pietre şi ală tură-te 
locuitorilor ce ies în afara zidurilor oraşului. Apoi 
să faci întocmai cum vor face ei şi-ai să cîştigi 
din belşug atîta cît să trăieşti. 

Făcui cum mă sfătuise el, îmi umplui sacul cu 
pietre, ieşii din oraş cu o ceată de oameni, toţi 
avînd ca şi mine cîte un sac. Prietenul meu ne-
gustorul mă ai'ăta lor, spunîndu-le ; 

— Este străin şi sărac. Luaţi-1 cu voi şi înyă-
ţaţî-1 să-şi cîştige viaţa. Făcîndu-i această înda-
torire, veţi fi dăruiţi din plin de Răsplătitor ! 
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Oamenii ascultară cuvintele lui şi mă luară 
cu ei. 

După ce merserăm astfel o vreme, ajunserăm 
într-o vale largă, cu nişte copaci aşa de înalţi în-
cît nimeni nu se putea urca în ei. Şi în acei co-
paci stăteau maimuţe pe toate crengile, iar cren-
gile atîrnau grele de nişte poame cu coaja tare, 
numite cocos de India. 

Ne oprirăm la poalele copacilor, tovarăşii pu-
seră jos sacii şi începură să arunce cu pietre în 
maimuţe. Făcui şi eu ca ei. Atunci maimuţele, mî-
niate, răspunseră şi ele de sus, aruncînd asupra 
noastră cu nuci de cocos. Iar noi, ferindu-ne pe 
cît puteam, culegeam nucile şi ne umpleam sacii. 

Cînd sacii fură plini, îi aburcarăm pe umeri şi 
pornirăm către oraş, unde neguţătorul îmi cumpără 
sacul, plătindu-mi-l în bani peşin. Şi urmai să în-
soţesc astfel zi de zi pe culegătorii de nuci de 
cocos, să vînd în oraş nucile, să adun cu grijă 
ce cîştigam, strîngînd o sumă pe care o sporii vîn-
zînd şi cumpărînd, pînă ce-mi fu cu putinţă să 
mă îmbarc pe o corabie ce se îndrepta către Ma-
rea Mărgăritarelor'. 

Cum avusesem grijă să iau cu mine o mare în-
cărcătură de nuci de cocos, nu pregetai, cînd po-
poseam prin cele insule, să le schimb pe piper şi 
pe scorţişoară ; şi vîndui piperul şi scorţişoara în 
alte părţi şi, cu banii pe care-i cîştigai, plecai că-
tre Marea Mărgăritarelor, unde tocmii nişte cu-
fundători pe cheltuiala mea. 

La pescuitul de perle, norocul meu fu minunat. 
Lucru care îmi prilejui să dobîndesc în scurtă 
vreme o avere grozavă. Aşa că nu vrusei să mai 
zăbovesc a mă întoarce acasă şi, după ce cumpă-
rai, numai pentru folosinţa mea, lemn de aloe de 
cel mai bun soi, de la băştinaşii din acea ţară 
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idolatră, mă îmbarcai pe o corabie ce-şi înălţa 
pînzele către Basra, unde ajunsei cu bine, după 
o călătorie minunată. De acolo, plecai fără de ză-
bavă la Bagdad, şi zorii către strada şi către casa 
mea, unde fuaei primit cu zarvă de bucurie de 
către rudele şi de către prietenii mei. 

Cum mă întorsesem mai bogat decît fusesem 
vreodată, nu pregetai să revărs îndestularea în 
jurul meu, făcînd daruri bogate celor ce se aflau 
în nevoie. Iar eu însumi trăii într-o tihnă deplină 
în mijlocul bucuriei şi al plăcerilor. 

Ci voi, o, prieteni ai mei, ospătaţi-vă în seara 
aceasta la mine, şi mîine nu pregetaţi să vă în-
toarceţi ca să ascultaţi povestirea călătoriei mele 
cele de-a şasea ; căci cu adevărat aceea-i ului-
toare, şi are să vă facă să uitaţi întîmplările pe 
care le auzirăţi acum, oricît au fost acestea de 
nemaipomenite. 

Apoi Sindbad-marinarul, isprăvind această isto-
risire, porunci, după obiceiul lui, să i se dea o 
sută de dinari de aur hamalului vrăjit, care, după 
ce se ospăta, plecă laolaltă cu ceilalţi musafiri. 
Şi-a doua zi, dinaintea aceloraşi oaspeţi, după Un 
ospăţ tot atît de îmbelşugat ca şi m ajun, Sindbad-
marinarul povesti astfel: 

CEA UE A ŞASEA POVESTIRE 
A .LUI SINDBAD-MARINARUL, ŞI CARE-I A ŞASEA 

CALATORTE A SA 

Aflaţi, o. voi toţi, prieteni, soţi şi oaspeţi ai mei 
iubiţi, că la întoarcerea mea din cea de a cincea 
călătorie şedeam într-o zi la. reveneală dinaintea 
porţii mele şi cu-adevărat mă- simţeam peste poate 
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de mulţumit, cînd deodată văzui trecînd pe uliţă 
nişte neguţători ce păreau a se întoarce din dru-
meţii. La această privelişte, îmi amintii cu plăcere 
de zilele cînd şi eu soseam acasă, de bucuria de 
a-mi regăsi rudele, prietenii şi vechii mei tovarăşi, 
şi de bucuria încă şi mai. mare de a revedea ţara 
mea de obîrşie ; şi această amintire îmi îmbie su-
fletul iarăşi spre călătorie şi neguţătorie. Aşa că 
hotărîi. să plec din nou ; cumpărai mărfuri, scumpe 
ca preţ, potrivite a fi purtate peste mări, pusei 
să se încarce baloturile mele şi pornii din oraşul 
Bagdadului către oraşul Basra. Acolo găsii, o maite 
navă plină cu negustori şi cu bogătani care aveau 
cu ei mărfuri grozav de scumpe. Pusei să se îm-
barce şi baloturile mele laolaltă cu ale lor pe bor-
dul acelei nave şi părăsirăm. în pace oraşul Basra... 

Cînd povestea a junse aici, Şehorezada văxii zorii tirj-
jinO şi tăcu sfioasă. 

Ci mir-a trei sule noua noapte 

VAI HI-mă ! 

...părăsirăm în pace oraşul Basra. 
Plutirăm într-una, din. loc în loc şi din oraş în 

oraş, cumpărînd şi bucurîndu-ne privirile cu pri-
veliştea ţărilor feluritelor neamuri, ajutaţi tot 
timpul de o plutire prielnică de care ne slujeam 
spre a ne bucura de viaţă. Ci iată că într-una din-
tre acele zile, pe cînd ne aflam în deplină linişte, 
auzirăm nişte ţipete deznădăjduite. Şi col ce le 

240 



scotea era chiar căpitanul. Şi totodată îl văzurăm 
zvîrlindu-şi turbanul pe jos, lovindu-şi faţa, smul-
gîndu-şi barba şi lăsîndu-se să cadă frînt, taman 
la mijlocul corăbiei, în prada unei dureri de neîn-
chipuit. 

Atunci toţi călătorii şi neguţătorii îl înconjurară 
şi îl întrebară : 

•— O, căpitane, ce s-a întîmplat oare ? 
Căpitanul le răspunse : 
— Să ştiţi, oameni buni ce vă aflaţi aici, că 

ne-am rătăcit cu corabia noastră şi că am ieşit 
din marea în care eram, intrînd într-o mare ale 
cărei căi nu le cunoaştem deloc. Aşa că dacă AUah 
nu ne-o meni oarece ca să ne scape din aceste ape, 
sîntem pierduţi cu toţii. Trebuie, dar, să ne rugăm 
lui Allah. preaînaltul să ne scoată din năpasta 
asta ! 

Căpitanul, după aceea, se ridică iar şi se sui pe 
catarg, vrînd să rînduiască pînzele ; dar vîntul 
deodată suflă cu mînie şi împinse corabia atît 
de năprasnic, încît cîrma se rupse, pe cînd noi ne 
trezirăm lîngă un munte înalt. Atunci căpitanul 

]: coborî de pe catarg şi strigă : 
•— Nu >se află ajutor şi putere decît întru Allah 

cel preaînalt şi atotputernic ! Nimeni nu poate 
opri soarta ! Pe Allah ! Am căzut într-o pierzanie 

1 înfricoşătoare, fără de nici o nădejde de izbăvire 
ori de scăpare ! 

La vorbele acestea, călătorii se porniră cu toţii 
să-şi plîngă zilele şi să-şi ia bun-rămas unii de la 
alţii, înainte de a-şi vedea viaţa sfîrşită şi de a-şi 
pierde orice nădejde. Şi deodată corabia se.înclină 
către muntele acela şi se frînse şi se împrăştie, 
făcută ţăndări, în toate părţile. Şi toţi cei ce se 
aflau în ea se duseră la fund. Şi neguţătorii că-
zură în apă. Unii fură înecaţi, iar alţii se agăţară 
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"de muntele cu pricina şi putură să scape. Eu fusei 
diarîndul celdc ce se putură. încleşta de munte. 

Muntele acela era aşezat într-<o insulă foarte 
mare,. ale cărei, coaste erau acoperite de rămăşiţe 
de nave înecate şi de tot soiul de epave. In lo-
cul unde pusesem noi piciorul, văzurăm împreju-
ru-ne o mulţime grozavă de baloturi aruncate de 
ape, mărfuri şi lucruri scumpe de toate felurile. 
Şi eu mă apucai să umblu printre acele lucruri 
risipite şi, după cîţiva paşi, ajunsei la un pîrîiaş 
CU apă dulce care, altcum decît celelalte pîraie care 
şe varsă toate în mare, ieşea din munte şi se în-
depărta de mare, afundîndu-se hăt mai îneolo în-
tr-o peşteră, ce se afla chiar la poalele acelui 
munte, şi pierea acolo în ea. 

Ci asta nu-i tot. Băgai de seamă că ţărmurii 
aceliii pîrîu erau presăraţi cu pietre de rubin, 
cu geme de toate culorile, cu nestemate de toate 
formele şi cu metale preţioase. Şi toate acele 
pietre scumpe erau la fel de numeroase ca pie-
tricelele din albia unui rîu. Aşa că tot pămîntul 
dimprejur scapără aşa de tare de acele străluciri 
şi de acele sclipiri, încît ochii nu mai puteau să-n-
dure atîta lumină. 

Totodată băgai de seamă că pe acea insulă se 
afla cel mai ales soi de aloe chinezesc şi de aloe 
comari. 

Şi se mai afla acolo, în acea insulă, un izvor de 
zeamă de chihlimbar, de culoarea naf tai, ce se scur-
gea peste maluri ca o ceară topită sub arşiţa soa-
relui. Şi peştii cei mari ieşeau din mare şi veneau 
s-o înfulece ; o dospeau în: vintrea lor- şi, după un 
răstimp, o scuipau la faţa apei ; atunci chihlimbarul 
se făcea tare şi îşi schimba alcătuirea şi culoarea ; 
şi valurile îl aduceau îndărăt la ţărmul pe care-1 
îmbălsăma. Iar chihlimbarul pe care peştii nu-1 
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înfulecau se topea la lumina soarelui şi revărsa 
pestâţ toată insula o mireasmă asemănătoare cu 
parfumul de mosc. 

Layfel, trebuie să vă spun că toate acele bogăţii 
nu puteau sluji nimanuia, căci nimeni nu putuse 
coborî pe acea insulă şî să mai plece de acolo, 
viu ori mort. în adevăr, orice navă ce se apropia 
de ea era sfărîmată de stînca muntelui; -şi nimeni 
nu putea să urce pe acel munte, atît era el de 
prăpăstios. 

Aşa încît călătorii ce izbutiseră să scape de la 
pieirea corăbiei noastre, şi eu însumi, ramaserăm 
uluiţi şi împietrirăm pe ţărm, năuci de toate bo-
găţiile ce le aveam sub ochi şi de jalnica soartă 
ce ne aştepta în mijlocul acelor potoape de neste-
mate. 

Ramaserăm, aşadar, o bucată de vreme pe ţărm, 
fără a şti ce hotărîre să luăm ; apoi, întrucît gă-
sisem şi ceva merinde, le împărţirăm cinstit între 
noi. Or, soţii mei, care nu erau dedaţi cu năpras-
nele, îşi mîncară porţia degrabă ; aşa că nu ţinu 
mult pînă ce, la un răstimp, după putinţa de în-
durare a fiecăruia, începură să se zăvîrşească unul 
după altul, din lipsă de hrană. Eu însă ştiui să-mi 
legumesc cu chibzuială bucatele, şi nu mîncai decît 
o singură dată pe zi ; de altminteri, găsisem şi alte 
merinde, despre care însă mă ferii să le pomenesc 
tovarăşilor mei. 

Aceia dintre noi care muriră cei dinţii fură 
îngropaţi de către ceilalţi, după ce erau spălaţi 
şi puşi într-un linţoliu întocmit din pînzeturile 
adunate de pe ţărm. Şi la lipsurile acelea, se mai 
adăuga şi o molimă de pîntecăraie, pricinuită de 
boarea jilavă a mării. Aşa că soţii mei nu zăboviră 
să piară pînă la unul ; şi eu însumi am fost cel 
care am săpat cu mîna mea groapa celui din urmă. 
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, în acea clipă, nu-mi mai rămîneau decît tare 
puţine merinde, cu toată cumpătarea şi chibzuinţă 
mea ; şi, cum vedeam că mi se apropie ceasul 
morţii, începui să mă jelui în mine, gîndind : „De 
ce n-am murit înaintea soţilor mei care mi-ar 
fi împlinit îndatoririle cele de pe urmă, spălîndu-mă 
şi îngropîndu-mă ! Nu se află ajutor şi putere 
decît întru Allah cel atotputernic !" Şi-ncepui să-mi 
muşc mîinile acolo, de deznădejde. 

Cînd povestea ajunse aici. Şohcrcvada văzu /orii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute zecea noapte 

Ea urmă : 

, Mă hotărîi atunci să mă ridic şi mă apucai să
sap o groapă adîncă, zicîndu-mi : „Cînd oi simţi 
că-mi vine clipa cea de pe urmă , am să mă tîrăse 
In groapa asta unde am să mor. Vîntul are să-şî 
ieie grija de-a aduna fir eu fir nisipul peste capul 
meu. şi de a-mi astupa groapa." Şi, înfăptuind 
acea muncă, îmi căinam lipsa de înţelepciune şi 
plecarea din ţara mea, în ciuda tuturor cîte în-
durasem în călătoriile mele de mai înainte şi a 
cîte păţisem în cea dintîi, în cea de-a doua, în cea 
de-a treia, în cea de-a patra şi în cea de-a cincea, 
şi fiecare păţanie fusese mai rea decît cea de di-
naintea ei. Şi-mi ziceam : „De cîte ori te-ai căit, 
şi iar ai iuat-o de la cap ! Ce zor aveai tu să mai 

.•călătoreşti ? N-aveai la Bagdad destule bogăţii 
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şi cît să cheltuieşti fără de socoteală şi fără' de 
teamă că ţi-ai slei vreodată comorile ce-ar fi 
de-ajuns pentru două vieţi ca a ta ? 

După asemenea gînduri, urmă îndată o altă cu-
getare pricinuită de vederea rîului. îmi spusei, în 
adevăr : „Pe Allah ! rîul acesta trebuie să aibă 
numaidecît un început şi un sfîrşit. îi văd bine 
începutul de-aici, dar sfîrşitul lui este nevăzut. 
Ci rîul care se afundă astfel sub acest munte tre-
buie, nu încape îndoială, să iasă undeva, de cea-
laltă parte. Aşa încît gîndesc că singura socoteală 
cu adevărat de folos ca să scap de-aici este de-
a-mi înjgheba vreo plută, de a mă aşeza pe ea şi 
de a mă lăsa dus de curgerea apei care are să mă 
facă să intru în peşteră. De mi-o fi ursit aşa, am 
să aflu astfel mijlocul de a mă izbăvi ; de nu, 
am să mor acolo înlăuntru şi lucrul are să fie. 
mai puţin amarnic decît a muri de foame pe ţăr-
mul acesta !". 

Mă ridicai, aşadar, oleacă mai întărit de un 
asemenea gînd şi mă apucai îndată să-mi înfăp-
tuiesc planul. Adunai trunchiuri mari de aloe-
comari şi de aloe-chinezesc şi le legai straşnic 
între ele cu viţe groase, pusei deasupra scînduri 
mari strînse de pe ţărm, şi care ajunseseră acolo 
de la năvile naufragiate, şi durai totul în forma 
unei plute tot atît de late ca şi rîul, sau mai de-
grabă ceva mai puţin lată, clar nu cu mult. Cînd 
treaba aceasta fu gata, încărcai pe plută cîţiva 
saci mari umpluţi cu pietre de rubin, cu perle şi cu 
toate soiurile de nestemate, alegînclu-le pe cele 
mai mari, acelea care .erau cît nişte pietroaie ;. 
şi mai luai şi cîtcva baloturi cu chihlimbar cenu-
şiu, pe care îl alesei cît mai bun şi spălat de orice 
necurăţenii ; şi avusci grijă să iau şi ceea ce îmi 
mai rămăsese din provizii. Aşezai apoi toiul în 



bună cumpănă pe plută, fără să uit a lua şi două 
scînduri. drept vîsle, şi la sfîrşit mă îmbarcai 
deasupra, încredinţîndu-mă voinţei lui Allah şi 
aducmdu~mi aminte versurile poetului : 

Prietene, fugi repede din ţara 
în care asuprirea-nfige gheara, 

Şi lasă să răsune goala casă 
De jalea celui ce-o-nălţă frumoasă ; 

Un alt pămînt găsi-vei tu, bun, rău, 
în locu-acestui vechi pămînt al tău — 

Dar suflet numai unu-i dat, oricui, 
Nu mai găseşti un aliii-n locul lui. 

Şi nu te mai mîhni de ce năpaste 
Ţi-i dat in pragul nopţii să le-adasle, 

Căci cîi de mare-ar fi el, nenorocul, 
îi vine pîn'la urmă şi sorocul. 

Şi nu uita că, de ţi s-a menit 
Un colţ de lume să-ţi găseşti sfîrşit, 

Nu vei putea să-ţi sapi nicicînd mormînt, 
Orîcît te-ai strădui, în alt pămînt. 

Iar de-ai ajuns la greu şi la nespor, 
Zadarnic cauţi vreun sfătuitor, 

Căci nimeni nu-i să-ţi deie sfat mai bine 
Ca inima şi sufletul din tine. 

Pluta fu, aşadar, luată de ape şi dusă sub bolta 
peşterii, unde începu a se freca straşnic de pereţi 
şi unde şi eu mă lovii de nenumărate ori cu capul 
de boltă. Aşa încît, speriat de bezna adîncă în care 
mă" trezii deodată, aş fi vrut să mă întorc pe ţărm. 
Dar nu mai puteam să dau îndărăt; curgerea, pu-
ternică a apelor mă tîra tot mai în adînc, iar 
albia rîului ba se lărgea, ba se îngusta, pe cînd 
beznele se făceau tot mai dese în juru-mi şi mă 
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chinuiau mai mult ca orice. Atunci, dînd drumul 
vîsMor, care de altnlmteri nu-mi slujiseră la mare 
lucru, mă aruncai pe pîntece de-a lungul plutei, 
spre a nu-mi sparge capul de boltă, şi, nu ştiu 
cum, mă afundai în nesimţirea unui somn adînc. 

Somnul meu trebuie să fi ţinut un an, ori şi mai 
mult, de-ar fi să judec după suferinţa care, de 
bună seamă, îl pricinuise. Oricum, cînd mă tre-
zii, mă aflam în plină lumină. Deschisei ochii mai 
bine şi mă văzui întins pe iarbă, într-o eîmpie 
largă ; iar pluta mea era legată la ţărmul unui 
fîu.; şi peste tot. în juru-mi se aflau indieni şi 
abisinieni. 
, Cînd oamenii aceia văzură că mă trezesc, înce-

pură să-mi vorbească ; eu însă nu înţelegeam limba 
lor şi nu ştiui ce să le răspund. Ba şi începusem 
să sooot-că totul nu era decît un vis, cînd deodată 
văzui înaintînd către mine un om care îmi spuse 
în limba arabă : 

— Pacea fie cu tine, o. frate ! Cine eşti, de unde 
eşti şi ce pricină te-a făcut să vii în ţara aceasta ? 
Iată, noi sîntem plugari şi am venit aici ca să ne 
udăm semănăturile şi ogoarele. Am zărit pluta 
pe care stăteai adormit, am oprit-o şi am legat-o 
la mal : pe urmă, am aşteptat să te trezeşti singur, 
încet-încetişor, ca să nu te sperii. Povesteşte-ne, 
aşadar, prin ce întîmplare te afli în locul acesta ! 

Eu îi răspunsei : ' 
— Allah fie cu tine, o, stăpîne ! Dă-mi mai întîi 

să mănînc, căci sînt flămînd ; şi apoi întreabă-mă 
cît ţi-o plăcea. 

La aceste cuvinte, omul se grăbi să alerge şi 
să-mi aducă hrană ; şi eu mîncai pînă ce mă satu-
rai şi mă liniştii şi mă întremai. Simţii atunci 
sufletu-mi venindu-şi la loc şi-i mulţumii lui 
Allah de întîmplare şi mă firitisii din toată inima 
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•că scăpasem din acea apă subpămînteană. După 
care. le povestii celor ce mă înconjurau toate cîte 
mi se întîmplaseră, de la început pînă la sfîrşit. 

După ce îmi ascultară istorisirea, rămaseră ui-
miţi, ca de-o minune şi începură să-şi vorbească 
între ei. Şi cel care vorbea arăbeşte mă lămuri cc-şi 
spuneau, aşa cum de altminteri îi făcuse şi pe ei 
să înţeleagă vorbele mele. Erau cuprinşi de atîta 
minunare, încît vroiau să mă ducă la regele lor, 
spre-a auzi şi el întîmplările mele. Eu primii nu-
maidecît ; şi ei mă duseră.. Şi nu pregetară a-mi 
căra şi pluta, aşa cum era, eu baloturile de chih-
limbar şi cu sacii cei mari plini de nestemate. 

Regele, căruia îi povestiră cine suit, mă primi 
cu multă prietenie ; şi, după şalamalekurile de 
cuviinţă, îmi ceru să-i povestesc şi lui păţaniile 
mele: Mă supusei pe dată şi-i istorisii tot ce mi se 
întâmplase, fără a lăsa uitării nici un amănunt. 

La povestirea mea, regele acelei insule, insulă 
numită Serendib, fu cum nu se poate mai mirat şi 
mă lăudă mult că scăpasem £u viaţă după toate 
primejdiile prin care trecusem, Iar eu ciorii a-i 
arăta că atîtea călătorii îmi folosiseră totuşi la 
ceva şi mă grăbii să deschid înaintea lui sacii 
şi baloturile mele. 

Atunci regele, care era foarte priceput la nes-
temate, se minună nespus de pietrele mele ; iar 
eu,. în semn de cinstire faţă de el, alesei cîte o 
piatră, cit mai frumoasă, clin fiecare fel de neste-
mate, şi tot aşa şi cîteva perle voinice şi oişte 
bucăţi întregi de aur şi de argint, şi i le detei în 
dar. Ei binevoi să le primească şi, la rîndu-i, mă 
copleşi cu bunăvoinţe şi cu cinstiri, şi mă rugă să 
locuiesc chiar în palatul său. Ceea ce făcui. Aşa 
încît, din ziua aceea, ajunsei prietenul regelui şi 
al celor mai de seamă oameni de pe insulă. Şi toţi 
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mă Întrebau despre ţara mea, iar eu le răspun-
deam ; şi, la rîndu-mi, îi întrebam şi eu despre ţara 
lor. iar ei îmi răspundeau. Aflai astfel că insula 
Serendib avea optzeci de parasanji în lungime şi 
optzeci în lăţime ; că acolo se afla un munte, care 
era cel mai înalt de pe tot pămîntul, şi pe vîrful 
căruia i\dam, tatăl nostru, locuise o bucată de 
vreme"; că ea avea multe perie şi pietre scumpe, 
mai puţin frumoase, este adevărat, decît cele din 
baloturi termele, şi mulţi cocotieri. 

f'imi povestea ajunse aici Sehere'/ada văzu zorii mi-
jind şi tava sfioasă. 

Ci într-a trei sute unsprezecea noapte 

KM urmă i 

într-o zi, regele de la Serendib mă întrebă des-
pre treburile obşteşti din Bagdad şi despre felul 
de a cîrmui al califului Harun Al-Raşid. Şi eu 
îi povestii cît ele drept şi cît ele plin de mărinimie 
era califul, şi stăruii îndelung asupra meritelor 
şi a însuşirilor lui. Şi regele de la Serendib rămase 
uimit şi îmi spuse : 

— Pe Allah ! văd că marele calif cunoaşte, în 
adevăr, înţelepciunea şi aria de a-şi cîrmui îm-
părăţia. Iar tu m-ai făcut, iată, să prind mare 
dragoste faţă de el. Aşa că aş dori nespus să-i 
pregătesc nişte daruri vrednice de el şi să i le 
trimit prin tine ! 

249 



Eu răspunsei îndată : 
—r Ascult şi mă supun, o, stăpîne al meu !. 

Hotărît! am să. înmînez cu credinţă darul tău 
califului, care are să fie peste poate de încîntat. 
Şi am să-i spun totodată şi ce prieten minunat 
îi eşti şi că se poate întemeia pe sprijinul tău ! 

La aceste cuvinte, regele de la Serendib dete 
cîteva porunci ttvusaipilor lui, care se grăbiră să 
le împlinească. Şi iată din ce era alcătuit darul pe 
care ei mi-1 înmînară pentru califul Harun Al-
Raşid. Era, mai întii, un mare vas tăiat dintr-o 
singură piatră de rubin, minunat la culoare, înalt 
de o jumătate de picior şi gros de un deget. Vasul 
acesta, avînd forma unei cupe, era plin tot cu 
perle rotunde şi albe, fiecare mare cit o alună. Era, 
apoi, un covor făcut dintr-o piele de şarpe uriaşă, 
cu nişte solzi mari cit un dinar de aur, care avea 
puterea de a vindeca de orice boală pe cei ce se 
culcau pe el. în al treilea rînd, erau două sute de 
boabe de camfor din cel mai ales, fiecare boabă 
fiind de mărimea unui fistic. în al patrulea rînd, 
erau doi colţi de elefant, fiecare lung de doisprezece 
coţi şi lat, la rădăcină, de doi coţi. Pe deasupra, 
mai era, acoperită cu nestemate, o tînără fată de 
la Serendib, cu pielea chihlimbărie. 

Totodată, regele mi-a dat şi o scrisoare pentru 
emirul dreptcredineioşilor, spunînrJu-mi : 

— Să-1 rogi pe calif să mă ierte pentru puţinul 
pe care i-1 trimit în dar.. Şi să-i spui că-1 iubesc 
tare mult. 

Şi eu îi răspunsei ; 
— Ascult şi mă supun ! 

Şi îi sărutai mîna. Atunci el îmi spuse : 
-— Ci, Sindbad, dacă vrei să rămîi în împărăţia 

mea, te-am preţui ca pe capul şi ca pe ochii noş-
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tri ; şi, în această împrejurare, aş trimite pe altul 
în locu-ţi la califul de la Bagdad. 

Atunci eu strigai : 
— Pe Allah ! o, rege al veacului, mărinimia ta 

este o mărinimie de nespus şi m-ai copleşit cu 
binefacerile tale ; dar tocmai se află gata de ple-
care spre Basra o corabie şi tare aş dori să mă îm-
barc pe ea spre a mă duce să-mi văd rudele, copiii 
şi ţara. 

La aceste cuvinte, regele nu vru să mă silească a 
i-amine, şi trimise numaidecît să fie adus la el 
căpitanul corăbiei cu pricina, laolaltă cu neguţă-
torii ce plecau împreună cu mine, şi le dete nenu-
mărate îndrumări în privinţa mea, poruncindu-le 
să se poarte faţă de mine cu toată cinstirea. Plăti el 
însuşi preţul călătoriei mele şi îmi făcu daruri 
multe — lucruri de preţ pe care le mai păstrez şi 
acum, căci nu m-am putut hotărî, a le vinde, drept 
amintire de la acel minunat rege din Serendib. 

După ce îmi luai rămas-bun de la rege şi de la 
toţi prietenii pe care mi-i făcusem în vremea, 
şederii mele pe acea insulă încîntătoare, mă îmbar-
cai pe corabia care îndată înălţă pînzele. Ple-
carăm cu vînt bun, încredinţîndu-ne îndurării lui 
Allah, şi navigarăm din insulă în insulă şi din mare 
în mare, pînă ce ajunserăm, prin mila lui Allah, 
în deplină pace la Basra, de unde eu plecai grab-
nic la Bagdad, cu bunurile mele şi cu darul menit 
califului. 

Aşa că, înainte de orice, mă dusei la palatul emi-
rului dreptcredincioşilor şi fusei primit. în sala 
de primire. Sărutai pămîntul dinaintea cali-
fului, îi înmînai scrisoarea şi darurile, şi îi po-
vestii cu de-amănuntul întîmplarea mea. 

După ce califul isprăvi de citit scrisoarea regelui 
de la Serendib şi după ce cercetă darurile, mă în-
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trebă dacă acel rege era aşa de bogat şi aşa de pu-
ternic pe cît arătau scrisoarea şi peşcheşurile de la 
el. Eu îi răspunsei : 

—-.O, emire al dreptcredineioşilor, pot să depun 
mărturie că regele de la Serendib nu se laudă în -
tru nimic. Ba, la puterea şi la bogăţia sa, el adaugă 
şi un mare simţ al dreptăţii, şi îşi ocîrmuieşte 
norodul cu înţelepciune. El e singur cadiu în împă-
răţia lui, unde de altminteri oamenii sînt atît 
de paşnici, încît niciodată nu au între ei neînţele-
geri, în adevăr, regele acesta este vrednic de pri-
etenia ta, o, emire al dreptcred'ncioşilor ! 

Califul fu mul ţumit de cuvintele mele şi îmi 
spuse : 

— Scrisoarea pe care o cetii şi vorbele ce le 
rostişi îmi dovedesc că regele de la Serendib este 
un om desăvîrşit, care cunoaşte învăţăturile în-
ţelepciunii şi ale bunei cuviinţe ! Fericit este no-
rodul peste care ocîrmuieşte ! 

Apoi califul -mă dărui cu o rantie de preţ şi 
cu daruri scumpe, şi mă copleşi cu cinstiri şi cu 
hatîruri, şi vru ca povestea mea să fie scrisă de 
către diecii cei mai iscusiţi, spre a fi păstrată între 
letopiseţele domneşti. 

Eu, atunci, ieşit din sală şi alergai către uliţa 
şi către casa mea, unde tvăii în bogăţii şi în fală, în-
tre rudele şi prietenii mei, uitînd necazurile t re-
cute şi negîncllnd decît cum să sorb din viaţă
toate bunurile pe care ea mi le putea dărui. 

Şi aşa-i povestea celei de-a şasea călătorii a 
mea. Mîine, însă, dacă Allah vrea, am să vă po-
vestesc, oaspeţi ai mei, istoria celei de a şaptea că-
lătorii, care-i mai minunată şi mai uluitoare decît 
loate ceîelate şase dimpreună . 
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Şi Sindbad-marinarul porunci să se aştearnă 
masa pentru ospăţ şi să se aducă cina oaspeţilor 
săi, printre care era şi Sindbad-hamalul, căruia îi 
dărui, înainte de plecare, o sută de dinari de aur, 
ca şi în celelalte zile. Şi hamalul se duse 
minunîndu-se de tot ceea ce auzise. Şi-a doua 
zi, îşi făcu rugăciunea de dimineaţă şi se întoarse 
la palatul lui Sindbad-marinarul. 

După ce toţi oaspeţii fură laolaltă şi după ce 
mîncară şi băură şi tăifâisuiră între ei, şi rîseră 
şi ascultară cîntece şi zvoana alăutelor, se aşezară 
roată, gravi şi tăcuţi. Şi Sindbad-marinarul po-
vesti astfel : 

CEA DE A ŞAPTEA POVESTIRE A 
LUI SINDBAD-MARINARUL ŞI CARE-I A ŞAPTEA ŞI 

CEA DIN URMA CĂLĂTORIE A SA 

Aflaţi, o prieteni ai mei, că, la întoarcerea mea 
din cea de a şasea călătorie, mi-am lăsat cu hotă-
rîre la o parte orice gînd de-a mai face vreo 
alta de-aici înainte ; căci nu numai că vîrsta 
nu-mi mai îngăduia drumurile cele îndepăr-
tate, dar cu adevărat nu mai aveam nicidecum 
dorinţa de-a mă mai lăsa ispitit de vreo nouă 
călătorie, după toate primejdiile trăite şi după 
toate necazurile încercate. De altminteri, ajun-
sesem cel mai bogat om din Bagdad, iar califul 
trimitea adesea să fiu chemat la el ca să audă 
din gura mea povestirea lucrurilor neobişnuite pe 
care le văzusem de-a lungul călătoriilor mele. 

într-o zi, califul trimise să mă cheme, după
obiceiul lui, şi eu tocmai mă pregăteam sâ-i poves-
tesc una, ori două, ori trei păţanii de-ale mele, 
cînd el îmi spuse : 



— Sindbad, trebuie să pleci la regele de la 
Serendib şi să-i duci răspunsul meu şi darurile pe 
care i le-am menit. Nimeni nu cunoaşte ca tine 
calea către acea împărăţie al cărei rege de bună 
seamă că are să fie tare mulţumit să te vadă iar ! 
Pregăteşte-te, aşadar, să porneşti chiar astăzi ; 
căci n-ar fi nici cuviincios să rămînem datori 
regelui acelei insule, nici vrednic ca noi să mai 
zăbovim cu răspunsul şi cu ploconul nostru î 

La cuvintele acestea ale califului, lumea se în-
negura dinaintea feţei mele şi rămăsei peste poate 
de năuc şi de uluit. Izbutii totuşi să-mi stăpînesc 
simţămintele, spre a nu-i fi pe neplac califului ; 
şi, măcar că mă juruisem să nu mai ies vreodată 
din Bagdad, sărutai pămînţul dinaintea califului şi 
răspunsei că ascult şi că mă supun. El atunci po-
runci să mi se deie zece mii de dinari ele aur 
pentru cheltuielile mele de călătorie şi îmi înmînă 
o scrisoare scrisă de mina lui şi darurile menite 
regelui de la Serendib. 

Şi iată din ce erau alcătuite acele daruri : era, 
mai întli, un măreţ pat întreg, de urşinic vişi-
ni u, ce putea să tot preţuiască o sumă grozavă de 
dinari de aur ; era încă un pat de o altă culoare, 
şi încă unul de altă culoare ; erau o sută de mantii 
de stofă aleasă şi brodată, de la Kufa şi de la 
Alexandria, şi cincizeci de la Bagdad ; era un vas 
de cornalină albă, din vremuri străvechi, şi pe 
peretele căruia era închipuit un războinic înar-
mat cu un arc încordat împotriva unui leu ; erau 
încă şi multe alte lucruri pe care n-aş mai isprăvi 
să le pomenesc şl, pe deasupra, era şi o pereche 
de cai din cea mai frumoasă rasă din Xrabia. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute douăsprezecea noapte 

Ea urmă i 

Eu, atunci, fusei nevoit să plec, împotriva voii 
mele, de această dată, şi mă îmbarcai la Basra pe 
o corabie gata de plecare. 

Soarta ne fu într-atîta de prielnică, încît după 
două luni, numărate zi la zi, sosirăm la Serendib 
în bună pace. Şi zorii să-i duc regelui plocoanele 
şi scrisoarea de la emirul dreptcredincioşilor. 

Regele, c'ind mă văzu iar, se îmbujora şi se lu-
mină ; şi fu nespus de bucuros de darurile cali-
fului. Vru atunci să mă mai ţină la el o lungă 
bucată de vreme ; ci eu nu primii să rămîn deeît 
numai răstimpul cît să mă hodinesc. După care, 
îmi luai bun-rămas de la el şi, încărcat de daruri 
şi de plocoane, mă grăbii să mă îmbarc iarăşi 
spre-a lua calea îndărăt spre Basra, aşa cum ve-
nisem. 

Vîntul la început ne fu prielnic, şi cel dintîi 
loc unde poposirăm la ţărm fu un ostrov numit 
insula Sin. Şi- cu adevărat că pînă acolo fusesem 
într-o stare de desăvîrşită mul ţumire ; şi, în vre-
mea traversării, vorbeam între noi şi tăifăsuiam 
şi stăm la taclale, ba despre una, ba despre alta, 
tare plăcut. 

într-o zi însă, cum părăsisem de-o săptămînă 
insula aceea, unde neguţătorii făcuseră felurite 
schimburi şi cumpărări, şi cum şedeam tolăniţi 
cuminte, după obiceiul nostru, deodată izbucni 
peste capetele noastre o furtună năprasnică, şi o 
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ploaie cu găleata ne năpădi. Noi atunci ne grăbirăm 
să întindem pînze de cînepă peste baloturile şi 
peste mărfurile noastre, spre a le feri să nu le 
strice apa, şi începurăm să ne rugăm lui AUah să 
îndepărteze toată primejdia din calea noastră. 

Pe cînd ne aflam în starea aceasta, căpitanul na-
vei se ridică, îşi strînse mijlocul în cingătoare, 
îşi suflecă mînecile şi îşi sumese poalele hainei, 
după care se caţără în vîrful catargului, de unde 
începu să privească îndelung la dreapta şi la 
stingă. Pe urmă coborî, îngălbenit de tot la chip, 
ne privi cu o înfăţişare de nespusă deznădejde, 
începu să-şi deie în tăcere lovituri amarnice peste 
obraji şi să-şi smulgă barba. Noi atunci, speriaţi 
foarte, alergarăm la el şi îl întrebarăm : 

— Ce este ? 
El ne răspunse :, 
-— Este genunea ! Bociţi-vă soarta şi luaţi-vă 

bun rămas unii de -la alţii. Aflaţi, dar, că apele 
ne-au abătut de la drumul nostru şi ne-au aruncat 
la marginile mărilor lumii. 

Apoi, vorbind astfel, căpitanul îşi deschise cu-
fărul şi scoase de acolo un sac de bumbac pe care-1 
deznodă şi din care luă nişte praf ce se asemuia 
cu cenuşa. înmuie pulberea aceea cu un pic do 
apă, aşteptă cîteva clipite şi apoi se apucă să 
tragă pe nas amestecul. După care, luă din cufăr 
o cărticică, ceti din ea, murmurînd, cîteva foi şi 
sfîrşi spunîndu-ne : 

— Aflaţi, o, călătorilor, că această carte îmi 
adevereşte presupunerile. Pămîntul pe care-1 ve-
deţi ivindu-se înaintea noastră, în depărtare, este 
pămîntul cunoscut sub numele de Tărîmul Re-
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gilor. Acolo se află mormîntul stăpînului nostru 
Soleiman fiul lui Daud (asupra lor amîndurora fie 
rugăciunea şi pacea !). Şi marea aceasta în care 
ne aflăm este locuită de dihănii ale apelor, care 
pot înfuleca, dintr-o singură sorbitură, cele mai 
mari corăbii cu toată încărcătura şi cu toţi călă-
torii de pe ele. Iată-vă, dar, prevestiţi ! Uassalam ! 

După ce auzirăm vorbele acestea ale căpitanu-
lui, ramaserăm uluiţi peste măsură ; şi tocmai ne 
întrebam ce urma să se întîmple, cînd deodată ne 
simţirăm săltaţi cu navă cu tot, apoi coborîţi nă-
prasnic, în vreme ce un muget cumplit ca tunetul 
se ridica din mare. Fuserăm atît de spăimîntaţi, 
încît ne făcurăm rugăciunea cea de pe urmă. Şi 
iată că dinaintea noastră, pe apa clocotindă, zări-
răm înaintând către corabie o dihanie înaltă cît 
un munte, apoi o a doua dihanie, încă şi mai mare; 
şi o. a treia, care venea după ele, mare cît celelalte 
două laolaltă. Aceasta din urmă sări deodată peste 
marea ce se desfăcu ca o prăpastie, deschise un 
bot mai larg ca o genune şi înghiţi trei părţi din 
corabia noastră, cu tot ceea ce se afla pe ea. Eu 
abia avusei vreme să mă dau îndărăt către capă-
tul navei şi să sar în mare, pe cînd dihania sfîrşea 
de înghiţit în pîntecele ei cea de-a patra parte 
a corăbiei şi pierea în adîncuri laolaltă cu celelalte 
două soaţe ale sale. 

Ci eu izbutii să mă agăţ de o scîndură ce se 
rupsese din corabia sfărîmată sub dinţii dihaniei 
de ape, şi putui, după nenumărate anevoinţi, să 
răzbat pînă la ţărmul unei insule care, din noro-
cire, era acoperită cu pomi roditori şi scăldată de 
un rîu cu o apă minunată. Băgai însă de seamă 
că rîul acela curgea cu o mare iuţeală, şi în aşa 
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fel, de stîrnea un vuiet ce se auzea pînă hă t de-
parte. 

Atunci, amintindu-mi de felul cum scăpasem de 
moarte de pe insula cu nestemate, îmi veni în gînd 
să-mi întocmesc o plută, ca şi cea de odinioară, 
şi să mă las dus de curgerea apelor. Căci, măcar 
că această nouă insulă era tare darnică, vroiam să 
încerc a mă întoarce iară în ţara mea. Şi îmi zi-
ceam : „Dacă izbutesc să scap, totul are să fie cum 
nu se poate mai bine şi am să mă juruiesc că ni ci-
tind n-am să mai fac să-mi vină pe limbă vorba 
călătorie şi că nicicînd n-am să mă mai gîndesc 
la călătorie cîtă viaţă-oi mai avea de trăit. Dacă, 
dimpotrivă, am să pier în încercarea mea, şi atunci 
arc să fie tot cum nu se poate mai bine ; căci în 
felul acesta aş isprăvi pe totdeauna cu necazurile 
şi cu primejdiile." 

Mă ridicai, aşadar, pe dată şi, după ce mîncai 
cîteva poame, strînsei o mare grămadă de t run-
chiuri groase de copac, al căror soi nu-1 cunoaştem 
pe atunci, dar care aflai mai tîrziu că erau de lemn 
de sandal, din cel mai preţuit. Isprăvind cu strînsul 
trunchiurilor, pornii să caut cu ce să fac sfori 
şi frînghii, şi la început nu găsii nimic ; zării însă 
pe copaci nişte plante agăţătoare şi mlădii, destul 
de tari, ce mi-ar fi putut fi de folos. Tăiai atîtea 
cîte-mi erau de trebuin ţă şi mă slujii de ele spre 
a lega laolaltă trunchiurile cele vîrtoase de sandal, 
întocmii astfel o plută largă, pe care aşezai poame 
multe şi mă îmbarcai apoi şi eu, rostind : „De-oi 
scăpa, va fi numai din mila lui Allah !" 

Abia mă aşezasem pe plută şi-abia o dezlegasem 
de la mal, că şi fu luată de ape cu o iuţeală înfri-
coşătoare, iar eu ameţii şi căzui leşinat, întocmai 
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ca un pui de găină beat, peste grămada de poame 
pe care-o pusesem acolo. 

Cînd îmi venii în fire, privii împrejuru-mi şi 
rămăsei mai mult ca oricînd înlemnit de spaimă 
şi asurzit de un vuiet ca de tunet. Rîul nu mai era 
decît o năvală de spumă clocotindă care, mai iute 
ca vîntul şi izbindu-se de stînci, se prăvălea către 
o prăpastie căscată, pe care mai mult o simţeam 
decît o vedeam. Fără de îndoială că aveam să 
mă zdrobesc căzînd acolo, cine ştie de la ce înă l-
ţime. 

La gîndul acesta înfricoşător, mă agăţai cu 
toate puterile mele de trunchiurile plutei şi în-
chisei ochii ca să nu mă mai văd în clipa zdrobirii 
şi a pieirii, şi rostii numele lui Allah, înainte de 
a muri. Şi dintr-o dată, în loc să mă rostogo-
lesc în prăpastie, simţii pluta oprindu-se scurt 
pe apă, şi deschisei ochii o clipită spre a vedea 
în ce loc mă aflam la moartea mea, şi-aşa mă 
văzui nesfărîmat nicicum de stînci, ci prins, dim-
preună cu pluta, într-un năvod peste măsură de 
mare pe care nişte oameni îl aruncaseră de pe 
ţărm peste mine. Fusei prins în felul acesta şi t îrît 
către ţărm. Şi-acolo fusei scos, mai mult mort 
decît viu, dintre ocheţii năvodului, în vreme ce 
pluta era trasă la mal. 

Cum stăm întins acolo, sfîrşit şi dîrdîind, îna-
inta către mine un preacinstit şeic cu barba albă, 
care începu prin a-mi ura bun venit. Apoi mă 
învălui în nişte haine calde, care îmi făcură ne -
spus de bine. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a trei sute treisprezecea noapte 

Ea urmă : 

Odată reînviorat de îngrijirile şi de mesagiul pe 
care bătrînul avu bunătatea să mi le facă, putui 
să mă ridic în capul oaselor, fără însă a-mi recăpăta 
încă putinţa de a grăi. Atunci bă trînul mă sprijini 
de bra ţ şi mă duse încetişor pînă la hamam unde 
puse să mi se facă o baie straşnică ce izbuti să-mi 
redeie suflarea, apoi mă puse să miros parfumuri 
tari şi-mi vărsă din ele şi peste tot trupul, după 
care mă duse acasă la el. 

Cînd intrai în casa acelui bătrîn, toţi ai lui se 
bucurară nespus de sosirea mea şi mă primiră cu 
multă căldură şi cu semne de prietenie. însuşi 
bă trînul mă pofti să mă aşez în mijlocul divanului 
din sala de primire şi mă îmbie să mănînc lucruri 
de cel mai bun soi şi să beau o apă desfătătoare, 
înmiresmată cu flori. După care, ar seră în juru-mi 
tămîie, iar roabele îmi aduseră apă caldă şi îmbă l-
sămată şi îmi puseră dinainte ştergare tivite cu 
mătase. După care, bătrînul mă duse într-o odaie 
tare frumos mobilată, şi plecă apoi încetişor. Ci 
lăsă la poruncile mele feluriţi robi care, din vreme 
în vreme, veneau să vadă dacă n-aveam trebuin ţă 
de slujba lor. 

Vreme de trei zile fusei ospeţit astfel, fără ca 
să mă supere cineva cu vreo întrebare. Şi nu .lăsau 
să-mi lipsească nimic, îngrijindu-mă cu bună -
voinţă, pînă ce într-un sfîrşit simţii că mi se 
întorseseră puterile de-a binelea şi că sufletul 
şi inima mi se întremaseră . Atunci, cum era în 
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dimineaţa celei de-a patra zile, bătrînul veni şi 
se aşeză lingă mine şi, după salamalek, îmi spuse :" 

— O, oaspete al nostru, sosirea ta ne-a umplut 
de voie bună şi de plăcere ! Binecuvîntat fie Allah 
că ne-a scos în calea ta, spre-a te scăpa de la pră-
pastie ! Cine eşti şi de unde vii ? 

Eu, atunci, îi mulţumii din suflet bătrînului pen-
tru binele nemăsurat pe care mi-1 făcuse mîntuin-
du-mi viaţa şi pe urmă dîndu-mi să mănînc de 
minune şi să beau de minune şi miresmîndu-mă 
de minune, şi îi spusei : 

— Mă cheamă Sindbad-marinarul ! Mi se spune 
aşa din pricina multelor mele călătorii pe mare şi 
a nemaipomenitelor întîmplări care, de-ar fi scrise 
cu acul în colţul ochiului, ar sluji de învăţătură 
celor ce-ar ceti cu luare-aminte. 

Şi-i povestii bătrînului istoria mea, de la început 
pînăla sfîrşit, fără a ocoli nici un amănunt. 

Atunci bătrînul fu peste măsură de uimit şi 
rămase vreme de un ceas fără a putea grăi, atîta 
de tulburat fusese de cele ce auzise. Intr-un sfîr-
şit, înălţă fruntea, îmi mai mărturisi o dată bucuria 
lui că mă ajutorase, şi îmi zise : 

— Acum, o, oaspete al meu, de vrei să-mi asculţi 
sfatul, vinde-ţi mărfurile care de bună seamă că 
preţuiesc bani buni, datorită rarităţii şi calităţii 
lor ! 

La cuvintele acestea ale bătrînului, rămăsei 
peste măsură de uimit şi, neştiind nici ce vroia el 
să zică, nici despre ce mărfuri vorbea, devreme ce 
pierdusem totul, tăcui deocamdată răstimp de 
cîteva clipe ; pe urmă, întrucît totuşi nu voiam să 
las să-mi scape un chilipir atît de neobişnuit ce 
mi se ivea pe neaşteptate, răspunsei : 

— Lucru-i cu putinţă ! 
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Atunci bătrînul îmi spuse : 
•— Să nu ai nici o grijă, copilul meu, în privinţa 

mărfii tale. Nu trebuie decît sâ te scoli şi să mă 
însoţeşti la suk. Şi mă însărcinez eu cu tot res-
tul. Dacă la mezat preţul mărfii are să se ridice 
la o sumă ce ne-ar putea conveni în adevăr, 
avem să-1 primim ; de nu, am să-ţi fac binele de 
a păstra marfa în magaziile mele pînă ce preţurile 
au să crească ; şi-atunci, avem să putem scoate 
pre ţul cel mai bun. 

Eu, atunci, rămăsei tot mai năuc în sine-mi ; ci 
nu mă arătai întru nimic, căci îmi ziceam. : „Mai 
ai răbdare, Sindbad, şi-ai să vezi lămurit despre 
ce este vorba !" Şi-i spusei bătrînului : 

— O, preacinstite taică, ascult şi mă supun ! 
Tot ce socoti-vei tu că e bine să fac are să fie 
plin de binecuvîntare. Din parte-mi, după tot ce-ai 
făcut spre binele meu, n-aş putea decît să mă supun 
voinţei tale ! 

Şi mă ridicai pe dată şi—1 însoţii la suk. 
Cînd ajunserăm în mijlocul sukului unde aveau 

loc vînzările la mezat, care nu fu mirarea mea 
de a-mi vedea pluta adusă acolo şi înconjurată de 
o mulţime de zarafi şi de neguţători care o 
priveau cu preţuire şi cu clătinări de cap. Şi din 
toate părţile auzeam strigăte de laudă. 

— Ya Allah ! ce minunat soi de sandal ! Ni-
căieri în lume nu se află un asemenea soi ! 

Eu atunci înţelesei că aceasta era marfa cu pr i -
cina şi socotii nimerit, pentru vînzare, să iau o în-
făţişare mîndră şi cumpănită. 

Ci iată că numaidecît bătrînul, ocrotitorul meu, 
apropiindu-se de căpetenia samsarilor, îi spuse ; 

— Deschide mezatul ! 
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Şi mezatul fu deschis, cu o mie de dinari drept 
pre ţ de început pentru plută. Şi şeicul samsarilor 
strigă : 

— La o mie de dinari, pluta de sandal, o, cumpă-
rătorilor ! 

Atunci bă trînul strigă : 
— O iau eu la două mii ! 
Un altul însă strigă : 
— La trei mii. ! 
Şi neguţătorii urcară mai departe preţul de 

mezat, pînă la zece mii de dinari. Atunci căpete-
nia misiţilor privi către mine şi mă întrebă : 

— S-au dat zece mii ! Nu se mai adăugă nimic. 
Ci eu spusei : 
— Nu vînd la preţul acesta ! 
Atunci ocrotitorul meu se apropie de mine şi 

îmi spuse : 
— Copilul meu, sukul, în aceste vremi* nu e 

prea spornic şi marfa şi-a cam pierdut din cău-
tare. E mai bine, aşadar, să primeşti pre ţul dat. 
Ci eu, dacă vrei, am să-1 mai sporesc pe seama 
mea, şi adaug o sută de dinari ! Vrei, dar, să laşi 
totul la zece mii şi o sută de dinari ? 

Răspunsei : 
— Pe Allah ! bunule taică, numai pentru tine 

am s-o fac, drept recunoştinţă faţă de bineface-
rile tale ! Primesc să-ţi las lemnul pentru această 
sumă 1 

La cuvintele acestea, bă t r înul porunci robilor 
lui să clucă tot sandalul în magaziile cu prisoase, 
şi mă luă la casa lui, unde îmi numără pe loc zece 
mii şi o sută de dinari, şi îi închise într-o lădiţă 
straşnică, a cărei cheie mi-o dete mie, mai şi mul-
ţumindu-mi penti'u ceea ce făcusem pentru el. 

203 



La urmă, porunci să se întindă masa, şi mîncarăm 
şi băurăm şi tăifasuirăm voioşi. După care, ne 
spălarăm pe mîini şi pe gură ; el îmi spuse apoi : 

— Copilul meu, vreau să-ţi fac o rugăminte 
pe care doresc s-o primeşti ! 

Eu răspunsei : 
•— Taică, orice-ar fi, mi-i plăcut să-ţi încuviinţez! 
El îmi spuse : 
— Vezi, fiule, că am ajuns un om tare înaintat 

în vîrstă şi că nu am nici un urmaş de parte băr-
bătească, să-mi poată moşteni într-o zi bunurile. 
Ci trebuie să-ţi spun că am o fiică, destul de 
tînără încă, plină de farmec şi de drăgălăşie, care 
are să fie bogată foarte la moartea mea. Aşa că 
aş dori să ţi-o dau de soţie, dar numai dacă pr i-
meşti să locuieşti în ţara noastră şi să trăieşti 
traiul nostru. Ai să fii în felul acesta stăpîn peste 
tot ceea ce am eu şi peste tot ceea ce ocîrmuieşte 
mîna mea. Şi-ai să mă înlocuieşti în domnia mea 
şi în stăpînia bunurilor mele ! 

Cînd auzii cuvintele acestea ale bătrînului, co-
borîi capul în tăcere şi rămăsei aşa, fără să ros-
tesc o vorbă. El atunci urmă : 

— Crede-mă, fiule, împlineşte-mi ceea ce îţi 
cer ! Şi ai să fii binecuvîntat ! Adaug, spre a-ţi 
linişti sufletul, că după moartea mea vei putea să 
te întorci în ţara ta luîndu-ţi şi soţia, pe fiica 
mea. Nu-ţi cer decît să rămîi aici vreme cîtă mai 
mi-e hărăzită pe pămînt. 

Eu, atunci, răspunsei : 
— Pe Allah, taică şeikule, tu mi-eşti ca şi un 

părinte şi, dinaintea ta, nu pot. avea altă părere, 
nici lua altă hotărîre decît ceea ce ţi-e prielnic ; 
că eu, în viaţa mea, de fiecare dată cînd am vrut 
să înfăptuiesc vreun plan, n-am dat decît de neca-

264 



zuri şi de dezamăgiri. Aşa că sînt gata să mă supun 
voinţei tale ! 

Numaidecît bătrînul, bucuros peste măsură de 
răspunsul meu, porunci robilor lui să se ducă să 
caute pe cadiu şi pe martori, care nu zăboviră să 
sosească... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii iwi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei suzie patrusprezecea noapte 

Ea urmă ! 

:..care nu zăboviră să sosească. Şi bătrînul mă 
căsători cu fata lui şi ne dete un ospăţ straşnic 
şi ne făcu o nuntă strălucitoare. După care mă duse 
la fiica lui, pe care eu încă nu o văzusem. O găsii 
desăvîrşit de frumoasă şi de dulce, gingaşă la 
boiu şi la chip. Şi mai era şi împodobită cu straie 
bogate, şi ce purta pe ea preţuia mii de dinari de 
aur, şi chiar că nimeni n-ar fi putut să le preţă-
luiască întocmai. 

Aşa încît, atunci cînd mă aflai lîngă ea, îmi plăcu. 
Ne îndrăgirăm unul pe altul şi ramaserăm laolaltă 
mult timp, dezmierdîndu-ne, fericiţi peste măsură. 

Peste o bucată de vreme, bătrînul, tatăl soţiei 
mele, se săvîrşi întru tihna şi mila Celui-preaînalt. 
îi făcurăm o înmormîntare frumoasă şi îl îngropa-
răm. Şi eu căpătai toate cîte avea el, şi toţi robii 
şi toate slugile lui ajunseră robii şi slugile mele, 
sub singură stăpînia mea. Ba neguţătorii din oraş 
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mă numiră şi căpetenie a lor, în locul lui, şi-atunci 
avusei putinţa să cercetez obiceiurile locuitorilor 
acelui oraş şi felul lor de trai. 

Or„ într-o zi, băgai de seamă, spre nedumerirea 
mea, că oamenii din oraşul acela sufereau în 
fiece an o năpîrlire, la vreme de primăvară : 
năpîiieau peste noapte, schimbîndu-şi forma şi 
înfăţişarea ; la umeri le creşteau nişte aripi şi de-
veneau zburătoare. Puteau atunci să se înalţe în 
zbor pînă la bolta cea mai de sus a văzduhului ; 
şi ei se prilej eau de noua lor stare spre-a zbura 
cu toţii din oraş, nelăsînd în urmă-le decît femeile 
şi copiii care nu aveau şi ei puterea de-a căpăta 
aripi. 

Descoperirea aceasta mă ului în cele dintîi 
vremi ; sfîrşii însă prin a mă deprinde cu aseme-
nea schimbări de fiecare an. Numai că, veni o zi 
cînd începu să mi se facă ruşine de-a fi singurul 
bărbat fără aripi şi de-a li nevoit să rămîn numai 
eu în oraş, laolaltă cu femeile şi cu copiii. Ci zadar-
nic îi cercetai pe locuitori despre mijlocul ce-ar fi 
fost de folosit spre a-mi creşte aripi la umeri, nici 
unul nu ştiu, ori nu vru să-mi răspundă în această 
privinţă. Iar eu mă simţeam umilit de-a binelea 
că nu sînt decît Sindbad-marinarul, fără a putea 
să adaug la porecla mea şi harul de-a fi zburător. 

într-o zi, cum pierdusem oiice nădejde de-a 
putea izbuti vreodată să-i fac să-mi mărturisească 
taina creşterii aripilor, oprii pe unul dintre ei. 
căruia îi făcusem o mulţ ime de înlesniri, şi, luîn-
du-1 de braţ, îi spusei : 

— Pe Allah, numele lui fie cu tine ! măcar, în 
temeiul a ceea ce am făcut pentru tine, fă-mi 
şi tu odată binele de a mă lăsa să mă sui în spi-
narea ta şi să mă înalţ în zbor împreună cu tine 
în călătoria ta, prin văzduh. O asemenea călătorie 
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mă ispiteşte nespus şi vreau s-o adaug la acelea pe 
care le-am făcut pe măr i ! * 

La început, omul nu vroi să mă asculte ; dar 
înghesuit de rugăminţi, sfîrşi prin a se hotărî 
să primească. Aşa de încîntat fusei, încît nici 
măcar nu-mi mai făcui timp să vestesc pe soaţa 
şi pe slugile casei mele ; mă agăţai de el, cuprin-
zîndu-1 pe după mijloc, şi el mă duse în văzduh 
luîndu-şi zborul, cu aripile larg desfăcute. 

Zborul nostru prin văzduh sui mai întîi în linie 
dreaptă, într-un răstimp tare îndelung. Aşa în-
cît sfîrşirăm prin a ajunge atît de sus în slăvile 
văzduhului, de fusei în stare s-aud limpede pînă 
şi melodiile de sub bolta cerurilor. 

Ascultînd acele minunate cîntări, fusei peste 
măsură de tulburat şi, cuprins de evlavie, strigai 
şi eu : 

— Laudă lui. Allah în slava cerurilor ! Bine-
cuvîntat fie el şi preamări t de toate, făpturile ! 

Nici nu rostisem bine aceste cuvinte, că pur- ' 
tătorul meu înaripat scoase o înjură tură înfri-
coşătoare şi, într-o fulgerare cumplită, urmată 
de un trăsnet, coborîrăm năprasnic, cu o iuţeală
atît de mare, că nici nu mai aveam aer să răsuflu 
şi fusei nevoit să-i dau drumul din strînsoare, cu 
primejdia de a cădea în genunea cea fără de fund. 
Şi, într-o clipită, ajunserăm pe vîrful unui munte, 
unde purtă torul meu, aruncîndu-mi o privire spăi-
mîntătoare, mă părăsi şi pieri luîndu-şi iară zbo-
rul în nevăzut. 

Eu atunci, rămas singur pe acel munte pustiu,^ 
nu mai ştiui ce să mă fac, nici în ce par te s-o iau, 
spre a mă întoarce la soţia mea, şi strigai, cuprins 
de o uluire fără de margini : 

•— Nu se află mîntuire şi putere decît întru Al-
lah cel preaînalt, atotputernicul ! De fiecare dată 
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cînd sfîrşeşc cu o năpastă, o iau de la cap cu alta, 
încă şi mai rea ! La urma urmei, mi se şi cuvine 
pe drept tot ceea ce mi se întîmplă ! 

Mă aşezai atunci pe-o stîncă, spre-a cugeta la 
vreun mijloc de a-mi îmbunătăţi starea, cînd deo-
dată văzui înaintînd către mine doi băieţi de o 
frumuseţe minunată , ce se asemuiau cu două lune. 
Fiecare ţinea în mînă cîte un toiag de aur roşu, 
de care se sprijineau moale. Eu, atunci, mă ridicai 
grabnic, mersei în întîmpinarea lor şi le urai bună 
pace. Ei răspunseră cu bunăvoinţă la urarea mea ; 
lucru care mă încuraja să le vorbesc şi le spusei : 

— Allah fie cu voi amîndoi, o, băieţi minuna ţi ! 
Spuneţi-mi cine sînteţi şi ce faceţi ? 

Ei îmi răspunseră : 
— Sîntem închinători la Dumnezeul cel ade-

vărat ! 
Pe urmă, unul dintre ei, fără să mai adauge 

nici o vorbă, îmi făcu un semn cu mina într-o 
parte, ca pentru a mă pofti să-mi îndrept paşii 
într-acolo, lăsă în mîinile mele toiagul lui de aur 
şi, luîndu-1 de mînă pe frumosul său tovarăş, pieri 
împreună cu el din ochii mei. 

Atunci, eu luai toiagul cel de aur şi nu pregetai 
a mă îndrepta într-acolo încotro mi se' arătase, 
tot minunîndu-mă la amintirea acelor doi băieţi 
a'tît de frumoşi. Cum mergeam aşa de-o bună bu-
cată de vreme, văzui ieşind deodată de după o 
stîncă un şarpe urieşesc ce ţinea în gură-i un om 
pe trei sferturi înghiţit şi din care nu vedeam de-
cît capul şi braţele. Braţele se zbăteau cu deznă-
dejde şi capul ţipa : 

— O, trecătorule, scapă-mă din gura şarpelui 
şi n-ai să te căieşti. 

Eu, atunci, alergai în spatele şarpelui şi-i alduii 
pe la spate o lovitură cu toiagul meu de aur roşu, 
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aşa de bine potrivită, de rămase mort pe-clipă-pe-
dată. Şi întinsei mîna către omul cel înghiţit şi îl 
ajutai să iasă din pîntecele şarpelui. 

Cînd îl privii mai bine pe omul acela în faţă, 
fui peste măsură de uimit, recunoscîndu-1 pe zbu-
ră torul care mă luase să fac cu el călătoria mea 
prin văzduh şi sfîrşise prin a se prăbuşi cu mine 
— gata să mă zdrobească — din slava boitei ceru-
rilor pe vîrful muntelui, unde mă părăsise în pri-
mejdia de a muri acolo de foame şi de sete. Ci 
nu vrusei totuşi să-i ară t nici o duşmănie pen-
tru fapta lui rea şi mă mulţumii să-i spun blajin : 

— Oare aşa se poartă prietenii cu prietenii lor ? 
El îmi răspunse : 
— Mai întîi am a-ţi mul ţumi pentru ceea ce 

făcuşi pentru mine. Numai că habar n-ai că tu 
eşti cel care, cu invocările tale nelalocul lor cînd 
ai rostit Sfîntul Nume, m-ai prăbuşit, fără de voia 
mea, din slava văzduhurilor. Sfîntul Nume are 
asemenea putere asupra noastră a tuturora. 
De-aceea noi nici nu-'l rostim niciodată ! 

Atunci eu, pentru ca el să mă scoată din acel 
munte, îi spusei : 

— Iartă-mă şi nu mă certa, căci cu adevărat 
nu aveam cum să ghicesc urmările năprasnice ale 
laudei aduse de mine Sfîntului Nume. Iţi făgă-
duiesc că n-am să-1 mai rostesc, în vreme ce vom 
zbura, de mai vrei acum să primeşti a mă duce 
îndără t la casa mea. 

Atunci zburătorul se lăsă jos, mă luă pe spatele 
lui şi, într-o clipită, mă lăsă pe terasa locuinţei 
mele şi se întoarse la el acasă. 

Cînd soţia mă văzu coborînd de pe terasă şi 
intrînd în casă după o atît de îndelungă lipsă, 
pricepu tot ce se petrecuse şi îl binecuvîntă pe 
Allah care încă o dată mă izbăvise de la pierzanie. 
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Pe urmă , după dovezile de bucurie pentru întoar-
cerea mea acasă, ea îmi spuse : 

— jDe-aci nainte nu mai trebuie să ai de-a face 
cu locuitorii oraşului acestuia : sînt fraţi cu dia-
volii ! 

Eu îi spusei : 
— Dar cum trăia, oare, tatăl tău cu ei ? 
Ea îmi răspunse : 
— Tatăl meu nu făcea parte din adunarea lor şi 

niciodată nu făcea ca ei şi deloc nu trăia cum 
trăiesc ei. Oricum, dacă am să-ţi dau un sfat, 
noi n-avem altceva mai bun de făcut, devreme 
ce tatăl meu a murit... 

Oînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
fjind şi. sfioasă, lăcu. 

Ci într-a trei sute cincisprezecea noapte 

Ea urmă l 

"...n-avem altceva mai bun de făcut, devreme ce 
tată l meu a murit, decît să părăsim oraşul acesta 
necredincios, unde Sfîntul Nume este prigonit. Mai 
întîi, însă, va trebui să vindem toate bunurile 
noastre şi casele şi tot ce avem. Înfăptuieşte totul 
cît vei putea mai bine, cumpără mărfuri frumoase 
cu o parte din banii pe care ai să-i capeţi şi-apoi 
plecăm amîndoi la Bagdad, ţara ta, să-ţi vezi 
rudele şi prietenii şi să trăim în pace, în linişte şi 
în cinstea datorată lui Allah preaînaltul. 

Atunci eu răspunsei că ascult şi că mă supun. 
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Pe dată începui să vînd, cum mă pricepeam mai 
bine, bucată cu bucată şi fiecare lucru la vremea 
lui, toate bunurile socrului meu, şeicul, tatăl soţiei 
mele (aibă-1 Allah întru mila şi întru slava lui !) 
Şi preschimbai astfel în bani de aur tot ceea ce 
aveam ca mobilă şi ca avere ; şi cîştigai astfel un 
cîştig de o sută la unul. 

După care îmi luai soţia şi mărfurile pe care 
avusesem grijă să le cumpăr, închiria! pe seama 
mea o corabie care, cu voia lui Allah, avu o plutire 
norocoasă şi spornică ; aşa de bine încît, din insulă 
în insulă şi din mare în mare, sfîrşirăm prin a 
ajunge în tihnă la Basra, unde nu ne oprirăm 
decît toarte puţină vreme. Pornirăm pe fluviu în 
sus şi intrarăm în Bagdad, cetatea păcii. 

Mă îndreptai, atunci, împreună cu soţia şi cu 
bogăţiile mele, către uliţa şi către casa mea, uncie 
rudele mă primiră cu mari izbucniri de bucurie 
şi o plăcură nespus pe soţia mea, fata şeicului. 

Iar eu mă grăbii să pun rînduială pentru tot-
deauna în negustoriile mele, aşezai la magazii 
mărfurile mele cele frumoase, îmi încuiat bogăţiile 
şi putui, într-un sfîrşit, să primesc în tihnă f'iri-
tiselile prietenilor şi ale apropiaţilor mei care, so-
cotind vremea cît lipsisem, găsiră că această cea 
de-a şaptea călătorie, cea din urmă dintre călăto-
riile mele, ţinuse taman şapte ani, de la un cap 
la altul. Iar eu le povestii cu de-amănuntul păţa-
niile mele din această lungă lipsă a mea de-acasă ; 
şi făcui jurămîntul, pe care îl ţin cu sfinţenie, 
după cum vedeţi, de a nu mai porni, în tot restul 
vieţii mele, în nici o călătorie, fie pe mare, fie 
numai pe uscat. Şi nu pregetai să înalţ mul ţumire 
lui Allah preaînaltul că, în mai multe rînduri şi în 
ciuda neaşezării mele, m-a izbăvit din atîtea pr i -
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mejdii şi m-a adus iară în mijlocul rudelor şi al 
prietenilor mei. 

Şi-aşa a fost, o, oaspeţi ai mei, această a şaptea 
şi cea din urmă călătorie care fu desăvîrşitul leac 
al dorurilor mele după necunoscut. 

Cînd Sindbad-marinarul îşi isprăvi astfel poves-
tirea, în mijlocul uimiţilor oaspeţi, se întoarse 
către Sindbad-hamalul şi îi spuse : 

— Şi-acum, o, Sindbad pămînteanule, eîntăreşte 
caznele ce le-am avut şi piedicile ce le-am trecut, 
prin mila lui Allah, şi spune-mi dacă soarta ta de 
hamal n-a fost cu mult mai prielnică unei vieţi 
liniştite, decît cea care mi-a fost menită mie de la 
ursitoare ? E drept, tu ai rămas sărac, pe cînd eu 
am agonisit bogăţii fără de număr, ci nu-i aşa că 
fiecare dintre noi a fost răsplătit după t ruda sa ? 

La aceste cuvinte, Sindbad-hamalul veni şi să-
rută mîna lui Sindbad-marinarul şi îi spuse : 

— Pe Allah, o,, stăpîne al meu, iartă nesocotinţa 
din cîntarea mea î 

Atunci Sindbad-marinarul porunci să se întindă 
masa pentru musafiri şi le dete un ospăţ care ţinu 
trei nopţi. Pe urmă, hotărî să-1 păstreze în 
preajma lui, ca gospodar al casei, pe Sindbad-ha-
malul. Şi amîndoi trăiră în desăvîrşită prietenie şi 
în deplină bucurie, pînă ce veni să-i caute aceea 
care face să se spulbere desfătările, să se rupă 
prieteniile, să se năruie palatele şi să se ridice mor-
mintele, moartea cea amară . Slavă celui viu, care 
niciodată nu moare ! 

Cînd Şehere ada, fiica vizirului, sfîrşi de istorisit po-
vestea lui Sindbad-marinarul, ea se simţi oleacă oste-
nită şi, cum de altminteri vedea că se apropie zorii 
şi nu vroia, sfioasă, după obiceiul ei, să treacă peste 
îngăduinţa dată, tăcu surîzînd. 
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Atunci micuţa Doniazada, care ascultase, cu ochii 
căscaţi, povestirea aceasta uimitoare, se ridică de pe 
covorul unde • sta ghemuită şi alergă s-o sărute pe so-
ră-sa, spunîndu-i : 

— O, Şeherezada, surioara mea, ce dulci sînt vorbele 
tale, şi gingaşe, şi curate, şi desfătătoare la gust, şi de-o 
frăgezime tare plăcută ! Şi cîtu-i de grozav şi de uluitor 
şi de cutezător Sindbad-marinarul ! 

Şi Şeherezada îi zîmbi şi-i spuse! 
— Da, surioară ! Dar ce-i povestea aceasta pe lingă 

cea pe care am să v-o spun în noaptea următoare, 
de-am să mai fiu în viaţă, prin mila lui Allah şi buna 
plăcere a Regelui ! 

Şi regele Şahriar, care găsise călătoriile lui Sindbad 
cu mult mai lungi decît aceea pe care o făcuse el în-
suşi împreună cu fratele său Şahzaman în cîmpia de 
la ţărmul mării, acolo unde li se arătase djinul împo-
vărat cu lada lui, se înturnă către Şeherezada şi îi 
spuse : 

— In adevăr, Şeherezada, nu văd ce istorie ai mai 
putea să ne istoriseşti ! Oricum, eu aş vrea una care 
să fie împodobită cu poeme. Mi-ai făgăduit-o demult, 
şi nu prea pari a te îndoi că, dacă mai zăboveşti mult 
să-ţi îndeplineşti făgăduiala, capul tău are să meargă 
să se adauge la capetele celor de dinaintea ta ! 

Şi Şeherezada spuse : 
— Pe ochii mei ! Tocmai cea pe care ţi-o păstrez, o, 

preafericitule rege, are să-ţi dea deplină mulţumire şi, 
pe deasupra, ea-i nemărginit mai ispititoare decît toate 
cele pe care le-ai ascultat. Poţi şi să-ţi dai seama des-
pre asta după titlul ei, care este: Povestea frumoasei 
Zumurrud şi a lui Alişar, fiul lui Glorie. 

Atunci regele Şahriar spuse în sufletul lui : „N-am 
s-o ucid decît după asta !" Apoi o luă în braţe şi pe-
trecu restul nopţii cu ea. 
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Dimineaţa, se sculă şi plecă la sala de judecăţi. Şi 
divanul se umplu de mulţimea de viziri, de emiri, de 
imisaipi, de străjorl şi de oameni dc-ai palatului. Şi 
cel mai do pe urmă care intră fu marele vizir, tatăl 
Şoherezadoi, care sosi purtînd sub braţ giulgiul menit 
fiicei lui, pe "are-o credea, de data aceasta, zăvîrşită 
de-a binelea. Regele însă r,u-i spuse nimic în această 
privinţă şi-şi văzu mai departe de judecăţi, de căftăniri, 
de maziliri, de domnie şi de încheiat treburile neîn-
cheiate, şi-aşa pînă la sfîrşitul zilei. Apoi divanul îu 
ridicat şi regele se întoarse ia palat, pe cînd marele vizir 
rămase într-o nedumerire şi într-o minunare peste fire. 

Pe urmă, cînd se lăsă seara, regele Şahriar intră ];» 
Şeherezada şi făcură laolaltă treaba. l&t- cea ştiută. 

Şi cînd fu să fie cea âe-a trei sute şaispre-
zecea noapte 

Micuţa Doniazada, odată sfîrşită treaba dintre Rege şi 
Şeherezada, strigă din cotlonul unde sta ghemuită : 

— O, surioară, te rog, ce mai aştepţi să-ncepi istori-
sirea făgăduită a frumoasei Zumurrud şi a lui Alişar, fiul 
lui Glorie ? 

Şi Şeherezada, surîzînd, răspunse : 
— Nu aştept decît îngăduinţa acestui rege bine eres- , 

cut şi dăruit cu purtări frumoase. 
Atunci regele Sahriar grăi : 
— Poţi ! 
Şi Şeherezada povesti: 



POVESTEA FRUMOASEI ZUMURRUD ŞI A 
LUI ALIŞAR, FIUL LUI GLORIE 

Cică-n vechimea vremilor şi-n trecutul veacu-
rilor şi al clipelor trăia în ţara Corasanului un 
negustor foarte bogat, care se numea Glorie şi 
care avea un fiu frumos ca luna plină, numit 
Alişar. 

Or, într-o zi, bogatul negustor Glorie, acum 
foarte înaintat în vîrstă, simţi că 1-a ajuns boala 
morţii. Chemă la el pe fiul său Alişar şi-i spuse : 

— O, fiule, iată că-i tare aproape sorocul soartei 
mele şi aş dori să-ţi dau un sfat ! 

Alişar, mîhnit foarte, spuse : 
— Şi care-i acela, o, părinte al meu ? 
Negustorul Glorie spuse : 
— Te sfătuiesc să nu- ţ i faci niciodată nici un fel 

de legături şi să nu ai de-a face cu lumea, căci 
lumea se poate asemui eu un fierar : de nu te arde 
focul din eovălia lui, sau de nu-ţi scoate unul sau 
amîndoi ochii cu scînteile ilăului lui, fără-ndoială 
că tot are să te înăbuşe cu fumăria sa. Şi,, de 
altminteri, şi poetul a zis : 
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Nu te-amăgi cîndva să crezi 
Că-ai să-ntîlneşti pe neagra-ţi cale 
Prieten credincios atunci 
Cînd, soarta ţi se-mbracă-n jale ! 
O, sihăstrie ! numai tu, 
O, scumpă sihăstrie-adîncă, 
îi dai celui ce le-a-ndrăgit 
Acea putere ca de stîncă 
De a-şi urma cărarea lui 
Şi de-a-nvăţa supremul bine : 
Măreaţa artă de-a avea 
încredere numai în tine ! 

Un altul a spus : 

Lumea-ntreagă două feţe 
Are — cît va fi să fie. 
Cine ştie să le-nveţe 
Prinde~nvăţătura-i vie : 
Una-i hîda perfidie, 
Alta al vînzârii preţ e ! 

Altul a zis : 

Deşertăciuni, prostii şi fleacuri 
Pe lumea asta-s din belşug. 
Dar dacă-ţi scoate-n cale soarta 
Un om ales, fă prieteşug 
Cu el, căci cu asemeni prieten 
Se-nvaţă-al vieţii meşteşug. 

Cînd tînărul Alişar auzi aceste cuvinte ale tatălui 
său pe moarte, răspunse : 

— O, tată, îţi sînt ascultător şi mă supun ţie. 
Ce mă mai sfătuieşti ? 

Şi negustorul Glorie spuse : 



— Fă binele, dacă îţi stă în putinţă . Şi nu aştepta 
să fii răsplătit cu vreo recunoştinţă sau cu vreun 
bine asemenea. O, fiul meu, nu avem prilejul, 
vai, să facem binele în fiece zi ! 

Şi Alişar răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! Dar acestea-s, oare, 

toate sfaturile tale ? 
Glorie, negustorul, spuse : 
— Să nu risipeşti nicicum bogăţiile pe care ţi 

le las : nu vei fi pre ţuit decît în temeiul a ceea 
ce mina ta are sub stăpinirea ei. Şi poetul 
a spus : 

Pe vremea cînd eram sărac 
Nici un prieten nu aveam, 
Şi-acum ia uite-i cum mai vin 
La mine, oaspeţi la boÂram, 
Ah, cîţi prieteni nesătui 
La masa mea se strîng, s-apuce ! 
Şi cîţi duşmani mi-aş căpăta 
Cînd bogăţia mi s-ar duce ! 

După care bă tr înul urmă : 
— Nu fi delăsător faţă de sfaturile oamenilor 

trecuţi prin multe, nu cumva să socoteşti zadarnic 
sfatul celui ce te poate sfătui ; căci poetul a zis : 

Să nu faci doar cum judeci tu l 
Mai cere-i şi-altuia un sfat! 
Căci fie sfatul bun ori nu, 
Mai bine-i să fii cugetat : 
Cînd doar obrazul vrei să-ţi vezi, 
Ajunge-o singură oglindă ; 
Dar dacă vrei să-ţi cercetezi 
Şi spatele, ca să-l cuprindă 
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Şi să ţi-l scoată la vezeală, 
Alunei nevoie-i să-l perinzi, 
Cu meşteşug şi socoteală, 
In jocul a. două oglinzi. 

Pe deasupra, fiule, mai am un ultim sfat să-ţi dau t 
fereşte-te de vin ! El este pricina tuturor relelor, 
îţi poate lua minţile şi te poate face s-ajungi de 
rîsul şi de batjocura lumii. Astea-s sfaturile ce ţi 
le dau de pe pragul cel de pe urmă . O, copilul meu, 
să ţii minte cuvintele mele ! Să fii un fiu de 
treabă. Şi binecuvîntarea mea însoţească-te în 
viaţă ! 

Şi Glorie, bătrînul negustor, după ce vorbi astfel, 
închise o clipă ochii şi se reculese. Apoi îşi ridică 
degetul ară tă tor în dreptul ochilor şi rosti mă r tu -
risirea de credinţă. După care muri, întru îndurarea 
Celui-prea-înalt. 

Fu jelit de fiu-său şi de toţi ai lui ; şi i se făcu 
o înmormîntare la care luară parte şi cei mai mari 
şi cei mai mici, şi cei mai bogaţi şi cei mai săraci. 
Şi gata cu negustorul Glorie ! Ci, în ce-1 priveşte 
pe Alişar, fiul lui Glorie, iată. 

După moartea tatălui său, Alişar se ţinu mai 
departe de negustorie în cea mai de seamă pră -
vălie din suk şi urmă cu luare-aminte sfaturile 
părinteşti, mai cu seamă în ceea ce privea legă tu-
rile sale cu semenii. Ci, după un an şi o zi, nici 
mai mult, nici mai puţin, el se lăsă ispitit de băieţii 
cei ticăloşi, feciori de otrepe, lepădături fără de 
ruşine. Şi se-nhăită cu ei şi le cunoscu pe mamele 
şi pe surorile lor, nişte viclene şi nişte fiice de 
căţele. Şi se afundă în destrăbălare şi înotă în 
vin şi-n risipă, pe o cale cu totul împotriva drumu-
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lui cel drept. Căci, nemaifiind într-o stare sănătoasă 
a minţii, el îşi făcea această trâstă socoată : „De-
vreme ce taică-meu mi-a lăsat toate bogăţiile lui, 
fireşte că trebuie să mă folosesc de ele, spre-a nu 
le mai lăsa de moştenire altora după mine. Şi vreau 
să mă bucur de clipa şi de plăcerea care trece, 
căci n-am să trăiesc de două ori." 

Or, socoteala aceasta îi izbuti aşa de bine, şi 
Alişar înădi mai departe aşa de statornic ziua cu 
noaptea prin cele două capete ale lor, fără a cruţa 
nici o destrăbălare, încît se văzu în curînd nevoit 
să-şi vîndă prăvălia, casa, mobilele şi hainele. Şi 
nu-i mai rămaseră decît numai hainele pe c i re le 
avea pe sine. 

Atunci putu, în toată limpezimea, să-şi vadă 
lămurit întreaga rătăcire şi să ia seama ce minu-
nate fuseseră sfaturile tatălui său Glorie. Prietenii 
pe care el îi omenise sărbătoreşte şi la a căror 
poartă se duse să bată rînd pe rînd, toţi găsiră 
cîte vreun temei oarecare spre a-1 face să-şi ia 
tălpăşiţa. Aşa că, adus acum la marginea cea de~ 
pe urmă a sărăciei, fu nevoit, nemîncînd nimic 
din ajun, să iasă din prăpăditul de han în care 
locuia şi să cerşească din poartă-n poartă pe uliţe. 

Pe cînd bătea astfel drumurile, ajunse în piaţă 
unde văzu strînsă o mul ţ ime mare. Se simţi ispitit 
să se apropie şi el, spre a-şi da seama ce se 
petrecea, şi văzu, în mijlocul roatei de negustori, 
de misiţi şi de cumpărători... 

Cind povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind şi lăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute şaptesprezecea noapte 

Ea urină : 

...văzu, în mijlocul roatei de negustori, de misiţi 
şi de cumpărători, o tînără roabă albă cu înfăţişare 
tare plăcută : un mijlocel de vreo cinci palme, 
nişte trandafiri drept obraji, nişte sini bine croiţi 
şi, ah, ce spate ! I se potriveau, fără teamă de 
greşeală, acele versuri ale poetului : 

Ea s-a ivit din matricea curată 
A frumuseţii fără de cusur : 
Nu-i nici prea mică, nici prea mare nu e, 
Nici grasă şi nici slabă, şi-mprejur 
Doar forme de bostan şi de gutui e. 

Aşa-ncît însăşi Frumuseţea arde 
De dragul frumuseţii ei ce-mbie 
Prin străveziu-i voal prin care-şi cerne 
Sfiosu-i chip, cel plinul de mîndrie. 

Obrazul ei e însăşi luna ; boiul : 
Mlădiţă-i, legănată-n vînt uşor ; 
Iar răsuflarea-i e mireasma dulce 
A bobului de mosc desfătător. 

Făcută pare din mărgăritare 
Topite ! Mădularele ei sînt 
Atît de lucii, de se oglindeşte 
în ele luna de pe chipu-i blînd, 
De par şi ele-a fi un şir de lune. 
Dar care grai ar fi vreodată-n stare 

. Şi care limbă s-ar pricepe-a spune 
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Lumina strălucind ca o minune 
A-ntregii ei făpturi strălucitoare ? 

Cînd Alişar îşi aruncă privirile către frumoasa 
fată, fu uimit peste măsură şi, fie că rămase înlem-
nit de minunare, fie că vru să-şi mai uite pentru 
o clipă sărăcia, privind strălucirile frumuseţii, se 
amestecă în mulţimea aceea strînsă acolo şi care 
se şi pregătea pentru vînzare. Iar negustorii şi 
misiţii ce se aflau de faţă, necunoscîndu-i încă 
prăbuşirea, nu se îndoiră o clipă că Alişar n-ar 
fi venit anume spre-a cumpăra roaba ; căci ştiau 
ce bogată moştenire îi lăsase părintele său, staros-
tele Glorie. 

îndată însă veni şi se aşeză lîngă roabă misitul 
şi, peste capetele strînse unul lîngă altul, strigă 
puternic : 

— O, neguţătorilor, o stăpînitori de bogăţii, oră-
şeni sau locuitori din pustie, deschizătorul porţii 
mezatului nu are a se teme de nici un fel de 
ocară ! Cutezaţi, dar ! Iată-nainte-vă pe doamna 
lunelor, perla,, fecioara sfioşeniei, prea aleasa 
Zumurrud, grădina tuturor florilor ! Deschideţi me-
zatul, o, voi cei de faţă ! Nici o ocară pentru des-
chizătorul mezatului ! Iat-o înainte-vă pe doamna 
lunelor, pe fecioara sfioşeniei, Zumurrud, grădina 
tuturor florilor ! 

Numaidecît, careva dintre negustori strigă : 
— Deschid la cinci sute de dinari ! 
Un altul spuse : 
•— Şi încă zece ! 
Atunci, un bă trîn pocit şi hidos, cu ochii albaştri 

şi saşii, ce se numea Raşideddin, strigă : 
—• Şi încă o sută ! 
Un glas strigă însă : 
— Şi încă zece ! 
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în acea clipă, bătrînul cel urît şi cu ochi albaştri 
urcă deodată preţul, strigînd : 

— O mie de dinari ! 
Atunci toţi ceilalţi cumpărători puseră strajă 

limbii lor şi rămaseră tăcuţi. Iar crainicul se în-
toarse către stăpînul tinerei roabe şi îl întrebă 
dacă preţul oferit de bătrîn îl mul ţumeş te şi dacă 
vrea să încheie tîrgul. Şi stăpînul răspunse : 

— Eu primesc. Dar, mai intîi, trebuie ca şi roaba 
mea să primească, întrucît i-am. jurat că n-am 
s-o dau decît unui cumpărător ce-i va plăcea. Tre-
buie, dar, să-i ceri învoirea, o, misitul e ! 

Şi misitul se apropie de frumoasa Zumurrud şi 
îi zise : 

— O, crăiţă a lunelor, vrei să fii a acestui 
preacinstit bătrîn, şeicul Raşideddin ? '• 

Frumoasa Zumurrud, la aceste cuvinte, aruncă 
o privire către cel pe care i-1 ară tă misitul şi îl 
găsi aşa cum l-am zugrăvit noi. Atunci ea se 
întoarse, cu o mişcare de silă, şi strigă : 

— Au tu, o, căpetenie a misiţilor, nu ştii ce 
spunea un poet bătrîn, dar nu atît de respingător 
ca bătrînul ăsta ? Ascultă atunci : 

Eu o rugai : „Dă-mi, scumpo, doar un sărut, de 
vrei l" 

Nici ură şi nici milă nu fu-n privirea ei. 
Nici ură şi nici silă nu fu — doar nepăsare. 
Şi mă ştiuse, totuşi, că sînt un om cu stare. 
Ştia că-s om cu stare. Şi, totuşi, im spun că 
Din colţul gurii-aceste cuvinte mi-aruncă : 
„Nu-mi place coama albă pe-o frunte vestejită ! 
Nu-mi place între buze o zdreanţă ponosită !" 

Auzind aceste versuri, misitul spuse către Zu-
murrud ; 
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— Pe Allah ! tu nu vrei să primeşti, şi ai 
dreptate. De altminteri, ce preţ mai e şi ăsta, o 
mie de dinari ? Tu preţuieşti două mii, după 
socoata mea ! 

Pe urmă se întoarse către mulţimea de cumpă-
rători şi întrebă dacă un altul nu dorea roaba la 
preţul oferit. Atunci un negustor se apropie şi 
spuse : 

— Eu ! 
Şi frumoasa Zumurrud îl privi şi văzu că nu 

era deloc hidos ca bă trînul Raşideddin şi ca ochii lui 
nu erau nici albaştri, nici saşii ; băgă însă de 
seamă că-şi vopsise barba în roşu. Atunci ea grăi : 

— Ce ruşine să înnegreşti ori să-nroşeşti în felul 
acesta faţa bătrîneţii ! 

Şi pe loc alcătui aceste stihuri : 

O, tu, cel ce rîvneşti acum la mine, 
La chipul meu cu jrumuseţi depline, 

Boieşte-le cil vrei, şi mult, şi bine, 
Cu orişice vopsea crezi tu că ţine, 

Tot n-ai să-ascunzi ce-ţi este de ruşine ! 
Degeaba le vopseşti! Rămîne-n tine 

Ceea ce e vădit că nu-ţi convine. 
Schimbi barba — şi sărmanu-ţi chip devine. 

Sperietoare pentru fiecine. 

Şi-o clipă, numai, dacă te priveşte, 
Femeia-nsăr cinată se sterpeşte. 

Cînd căpetenia misiţilor auzi versurile, zise către 
Zumurrud : 

— Pe Allah ! adevăru-i de partea ta ! 
Şi-ndată, cum nici această cea de-a doua propu-

nere nu fusese primită , un al treilea negustor 
înainta şi-i spuse misitului : 

— Dau eu preţul. întreb-o dacă mă vrea. 
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Şi misitul o întrebă pe fetişcana cea frumoasă, 
care-1 privi atunci pe omul acela. Văzu că era chior, 
şi izbucni în rîs, spunînd : 

— Au tu nu ştii, o, misitule, cuvintele poetului 
despre chiori ? Ascultă, aşadar : 

Prietene, mă crede, niciodată
Să nu te faci tovarăş cu un chior ; 

Fugi de privirea lui întunecată 
Şi de mierosu-i glas amăgitor ! 

Aşa-i de păgubos să-l ai pe-aproape, 
încît Allah n-a pregetat să-i ia 

Un ochi, pentru ca nu cumva să scape 
Vegherii noastre-nfăţişarea-i rea. 

Atunci misitul i-1 arătă pe un al patrulea cum-
părător şi o întrebă : 

— L-ai vroi pe acesta ? 
Ea îl cercetă şi văzu că era un moşneag cu o 

barbă care-i ajungea pînă la buric ; şi ea zise 
îndată : 

— Pe moşneguţul ăsta bărbos, iată cum 1-a zu-
grăvit poetul: 

Cită mai barba — ca o buruiană 
Zadarnică, netrebnică, plăvană. 

Ori ca o noapte„.iarna, necurmată : 
Tristă, şi tare lungă, şi-ngheţată î 

Cînd misitul văzu că nici unul dintre cei ce se 
înfăţişau singuri s-o cumpere nu era potrivit, 
spuse către Zumurrud : 

— O, stăpîna mea, uită-te la toţi aceşti neguţă-
tori şi la aceşti cumpărători de neam ales şi 
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arată-mi-1 pe acela care are norocul să-ţi placă, 
spre a te înfăţişa lui, ca să te cumpere ! 

Atunci frumoasa fetişcană cercetă unul cîte unul 
pe toţi cei de faţă cu cea mai mare luare-aminte 
şi privirea ei sfîrşi prin a cădea asupra lui Alişar, 
fiul lui Glorie. Şi înfăţişarea tînărului o fermeca 
numaidecît ; căci, în adevăr, Alişar fiul lui Glorie 
era de o frumuseţe neobişnuită şi nimeni nu-1 
putea vedea fără a se simţi atras cu înflăcărare 
către el. Aşa încît tînăra Zumurrud se grăbi să-1 
arate crainicului şi zise : 

— O, crainicule, pe flăcăiandrul acela îl vreau, 
cel cu obrazul gingaş şi cu boiul mlădios ; căci îl 
găsesc desfătător, cu un sînge ispititor, mai suav 
decît adierea vîntului de la miazănoapte. Şi el 
este cel despre care poetul a spus : 

O, flăcăiandrule, cei care 
Văzură frumuseţea ta 

Pe urmă cum de-au fost în stare, 
Bieţii de ei, a mai uita ? 

Cei ce se plîng de chinul vieţii 
Pe care-n pieptul lor l-ai pus, 

Să nici nu se mai uite, bieţii, 
La chipul tău ce-i mai presus. 

Acei ce vor să se ferească 
De vraja farmecelor tale, 

De ce nu vin să-ţi învelească 
Frumosul chip sub văl de jale ? 

Şi tot despre el un alt poet tot aşa a spus : 

Stăpîne, pricepe ! Cum dar 
Să nu fii iubit cu amar ? 

Mijlocu-ţi nu-i zvelt şi mlădiu ? 
Grumazu-ţi nu e argint viu ? 
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Pricepe, stăpîne ! Iubirea 
De haruri de-acestea e-n firea 

Acelora mult înţelepţi, 
Cu gusturi alese şi drepţi. 

Stăpîne, flăcăule-al meu, 
Mi~s ochii la tine mereu 

Şi toate puterile-mi par 
Topite de dorul amar. 

De-mi stai pe genunchi, mi se pare 
Că ţin o povară prea mare ; 

Dar dacă te duci, lipsa ta 
M-apasă atunci şi mai grea. 

Oh, tu, cu privirea-ţi de foc 
Eşti moartea mea însămi pe loc. 

Dar nu-i sfîntă lege pe lume 
Să~ndemne la moarte anume. 

Ah, inima fie-ţi duioasă, 
Precum ţi-e făptura frumoasă ! 

Şi dulce privirea să-ţi fie, 
Ca blinda ta faţă lucie ! 

Un al treilea poet a spus : 

Obrazu-i e rotund şi plin : 
Saliva-i lapte dulce-7i gură, 

Şi-i leac la boală şi la chin ; 
Privirea lui e-un vis ce-i fură 

Pe prozatori şi pe poeţi; 
Desăvîrşita lui făptură 

Pe arhitecţi îi lasă beţi. 

Un altul a spus : 

Vin fermecat e-a buzei lui licoare, 
Parfum de ambră e a lui suflare, 

Iar dinţii-i boabe sînt de camfor tare. 
De-aceea Ridvan, straja raiului, 
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Rugatu-l-a să-i plece din hotare, 
Ca să nu-i strice huriile lui. 

Cei grosolani la minte şi simţire 
Se plîng că e prea mîndru, prea semeţ — 

De parcă luna-n alba-i strălucire 
N-ar lumina la fel orice drumeţ, 

De parcă-n mersu-i falnic peste fire 
Pe ceru-nalt n-ar lumina măreţ. 

Un poet a mai spus : 

Căprioru-acesta cu zulufii creţi 
Şi-n obraji cu mîndre flori de trandafir, 
Cu priviri vrăjite şi cu mers semeţ, 
Oare înţelege cîte îi înşir ? 

Mi-a promis că vine, totuşi, la-ntîlnire. 
Iată-acum cu cîtă patimâ-l aştept. 
Cruda nerăbdare tremură-n privire, 
Bate zbuciumată inima în piept. 

închisese ochii ca să-mi spună : da ! 
Şi-a gemut aprinsa patimă din •mine. 
Dar cu-nchise pleoape el pe gînduri sta.,1 
Ah, jăgaduiala .'... Vine ? Ori nu vine ? 

în sfîrşit, un altul a spus despre el : 

Cîţiva prieteni grei la minte 
M-au întrebat : „Cum poţi iubi 
Cu-atîta patimă jierbinte 
Un tînăr ce, de l-ai privi, 
Ai şti să vezi că-ncepe-a prinde 
Un puj pe jaţă-i a miji ?". 



Eu le răspund : „Voi nu ştiţi, bieţii, 
Că în grădina raiului 
E toată poama frumuseţii 
Prinos de pe obrajii lui. 
Cum, dar, obrajii-i să dea vieţii 
Acel belşug cum altul nu-i, 
De n-ar ji-n coptul tinereţii 
La umbra căreia căzui ?" 

Misitul fu peste măsură de minunat văzînd atîta 
har la o roabă atîta de tînără şi îşi arătă uimirea 
faţă de stăpînul acesteia, care îi spuse : 

— E de înţeles să fii uimit de atîta frumuseţe şi 
de atîta ascuţime de minte. Da află că această 
minunată copilă nu se mărgineşte numai să-i cu-
noască pe poeţii cei mai gingaşi şi să fie şi ea o 
alcătuitoare de stihuri, ea mai ştie pe deasupra 
şi să scrie, în cele şapte feluri osebite, iar mîinile-i 
sînt mai preţioase decît toate comorile. Cunoaşte 
arta broderiei şi pe cea a ţesutului mătasei, şi orice 
covor ce iese din mîinile ei este preţuit în suk la 
cincizeci de dinari. Şi ia aminte că îi sînt de-ajuns 
opt zile ca să desăvîrşească cel mai frumos covor 
sau perdeaua cea mai împodobită. Aşa că acela 
care va s-o cumpere are să-şi recapete după cîteva 
luni banii daţi, fără de nici o îndoială. 

La cuvintele acestea, misitul ridică braţele a 
minunare şi strigă : 

— O, fericit cel care va avea acest mărgăritar 
şi îl va păstra ca pe cea mai scumpă comoară a sa ! 

Şi se apropie de Alişar fiul lui Glorie, pe care 
i-1 arătase făta, se ploconi dinaintea lui pînă la 
pămînt, îi luă mîna şi i-o sărută, apoi îi spuse... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute nouăsprezecea noapte 

Ea u r m ă l 

7..apoi îi spuse : 
— In adevăr, o, stăpîne al meu, mare noroc e 

norocul pe care-1 ai de-a putea să cumperi această 
comoară pentru a suta parte din valoarea ei, şi 
Atoatedăruitorul nu s-a zgîrcit deloc cu tine în 
darurile sale ! Aducă-ţi, dar, fetişcana aceasta fe-
ricirea cu ea ! 

La cuvintele acestea, Alişar lăsă capu-n jos şi nu 
se putu opri să nu rîdă în sineşi de gluma soartei 
şi îşi zise : ,,Pe Allah ! eu nu am cu ce să-mi 
cumpăr o coajă de pîine şi ei mă cred atît de bogat 
încît să cumpăr roaba aceasta ! Oricum, eu n-am să 
zic nici da, nici ba, ca să nu mă acopăr de ruşine 
faţă de atîţia negustori." Şi îşi lăsă ochii-n jos şi 
nu suflă o vorbă. 

Cum el nu se clintea, Zumurrud îl privi, spre a-1 
încuraja s-o cumpere ; ci el ţinea ochii în pămînt 
şi n-o vedea. Ea spuse atunci misitului : 

— Ia-mă de mînă şi du-mă pînă lîngă el. Vreau 
să-i vorbesc şi să-1 înduplec să mă cumpere ; căci 
m-am hotărît să nu fiu decît a lui. 

Şi misitul o luă de mînă şi o duse lîngă Alişar 
fiul lui Glorie. 

Tînăra stătu dreaptă, în frumuseţea- ei, dinaintea 
tînărului şi îi zise : 

— O, flăcăule de care-mi ard lăuntrurile, de ce 
nu spui un preţ de cumpărare ? Şi pentru ce nu 
spui tu însuţi preţuirea pe care o socoti cea mai 

19 — Cartea celor o mie şi una de nopţi, voi. V 
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potrivită ? Vreau să fiu roaba ta, la orice preţ o fi 
să fie ! 

Alişar ridică fruntea cu tristeţe şi spuse : 
— Vînzarea şi cumpărarea nu sînt niciodată o 

îndatorire. 
Zumurrud grăi : 
— Văd, o, stăpîne al meu preaiubit, că găseşti 

prea ridicat preţul de o mie de dinari. Nu da, 
atunci, decît o sută — şi voi fi a ta. 

El clătină din cap şi spuse : 
— Ei bine, eu nu am nici măcar aceşti o sută 

de dinari în întregime ! 
Ea începu să rîdă şi îi spuse : 
— Cît îţi lipseşte ca să împlineşti suma aceasta 

de o sută de dinari ? Căci, dacă nu-i ai pe toţi 
astăzi, vei plăti restul într-o altă zi. 

El răspunse : 
— O, stăpînă a mea, află, dar, că nu am nu 

numai o sută, da nici măcar un dinar ! Pe Allah, 
nu mai am nici un ban, nici alb, nici roşu, nici 
un dinar de aur şi nici vreo drahmă de argint. 
Aşa că nu-ţi pierde vremea cu mine şi caută alt 
cumpărător. 

Cînd Zumurrud înţelese că t înărul nu avea nici 
un fel de avere, îi zise : 

— Încheie totuşi tîrgul, învăluie-mă în mantia 
ta şi petrece-ţi un braţ pe după mijlocul meu : 
lucru care, aşa cum ştii, este semnul că ai primit. 

Alişar atunci, nemaiavînd de ce să nu primească, 
se grăbi să facă ce îi poruncise Zumurrud. Şi, chiar 
în acea clipă, ea scoase din buzunar o pungă pe 
care i-o strecură şi îi spuse : 
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— Se află în ea o mie de dinari ; trebuie să-i dai 
stăpînului meu nouă sute, iar pe ceilalţi o sută 
păstrează-i spre a face faţă celor mai grabnice 
cheltuieli ale noastre. 

Şi Alişar numără pe dată nouă sute de dinari 
negustorului şi se grăbi să ia roaba de mînă şi 
s-o ducă la el acasă. 

Cînd ajunseră acasă, Zumurrud fu destul de 
uimită văzînd că locuinţa nu era decît o odaie 
jalnică în care nu se afla decît un prăpădit de 
preş vechi şi tocat în mai multe locuri. Se grăbi 
să-i mai dea încă o pungă cu o mie de dinari şi îi 
zise : 

— Aleargă degrabă la suk să cumperi tot ceea 
ce ne trebuie ca mobilă şi covoare, şi tot ce trebuie 
de mîncat şi de băut. Şi să alegi ce-i mai bun în 
suk ! Pe deasupra, adu-mi o bucată mare de mă tase 
de Damasc, de cea mai bună calitate, roşie-vişinie, 
şi cîteva mosoare cu- fir de aur, şi cîteva mosoare 
cu fir de argint, şi cîteva mosoare cu fir de mă tase 
de şapte culori felurite. Nu uita să-mi cumperi şi 
nişte ace mari şi un degetar de aur pentru degetul 
meu mijlociu. 

Şi Alişar îndeplini îndată aceste porunci şi îi 
aduse frumoasei Zumurrud totul. Şi ea aş ternu 
covoarele pe jos, orîndui saltelele şi divanele, puse 
totul în rînduială şi întinse masa, după ce aprinse 
făcliile. 

Amîndoi atunci se aşezară şi mîncară, şi băură , 
şi fură mulţumiţi . După care se întinseră în 
culcuşul lor cel nou şi petrecură toată noaptea 
strîns înlănţuiţi, în cele mai curate desfătări şi 
în cele mai voioase zbenguieli, pînă dimineaţa. 

291 



Căci misitul fusese mituit tainic, mai dinainte, de 
către creştin cu zece dinari. Şi aşa de bine rostui el 
asupra minţii lui Alişar, de-1 hotărî să dea creştinu-
lui tapiţeria, în schimbul sumei tocmite. O dete, 
aşadar, ci nu fără o mare apăsare, luă cei o sută 
de dinari şi porni îndără t către casă. 

Pe cînd mergea aşa, băgă de seamă la o cotitură 
de uliţă că acel creştin se ţinea după el. Se opri 
şi îl întrebă : 6 

— Ce cauţi tu în mahalaua aceasta în care 
oamenii de soiul tău nu intră niciodată ? 

Creştinul spuse : 
— Iartă-mă , o, stăpîne al meu, da am de înde-

plinit o însărcinare la capătul acestei uliţe. AUah 
să te apere ! 

Alişar îşi văzu de cale şi ajunse la uşa casei lui ; 
şi-acolo băgă de seamă cum creştinul, după ce 
făcuse un ocol, se întorsese pe la celălalt capăt 
al uliţei şi ajunsese dinaintea casei lui, odată cu el. 
Atunci strigă, cuprins de mînie : 

— Creştin afurisit, ce ai de mă urmăreşti aşa 
peste tot pe unde mă duc ? 

El răspunse : 
— O, stăpîne, crede-mă că numai din întîm-

plare mă mai aflu pe aici ; ci dă-mi, mă rog ţie, 
un gît de apă, şi are să te răsplătească AUah, căci 
setea îmi arde măruntaiele ! 

Şi Alişar gîndi : ,,Pe AUah ! nu trebuie să se 
spună că un muslemin n-a vrut să dea de băut 
unui cîine însetat ! Mă duc, dar, să-i aduc nişte 
apă." Şi intră în casă să ia un urcior cu apă şi să 
se întoarcă iar afară ca să-1 ducă creştinului, cînd 
Zumurrud îl auzi deschizînd cleanţa şi alergă în 
calea lui, neliniştită de lipsa-i îndelungată . Ea îi 
spuse, îmbrăţişîndu-1 : 
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— Pentru ce ai zăbovit atita astăzi ? Ai izbutit 
să vinzi tapiţeria vreunui cinstit negu ţă tor coi pră-; 
vălie ori vreunui trecător ? . 

El răspunse, vădit foarte tulburat : 
—- Am zăbovit oleacă, pentru că sukul era plin ; 

am izbutit totuşi să vînd unui neguţător tapiţeria ! 
Ea spuse, cu o îndoială în glas : 
— Pe Allah ! inima nu mi-i liniştită. Da unde 

duci urciorul acela ? 
El spuse : 
— Mă duc să-i dau de băut crainicului din suk, 

care m-a însoţit pînă aici ! 
Răspunsul acesta însă nu o mul ţumi deloc şi, 

pe cînd Alişar ieşea, recită îngrijorată stihul acesta 
al poetului : 

O, biată inimă nebună, 
Care te-aprihzi de dor, şi-ţi spui, 
Cu patimă, că-n veci durează 
Iubirea şi sărutul lui. 
Au tu nu vezi la căpătîiu-ţi 
Cum stă de veghe totdeauna 
Cu braţele mereu întinse 
Cea care toate le desparte 
Şi nu vezi cum din umbra rece, 
Pîndindu-te să-şi ia arvuna, 
De-a pururea în preajmă-ţi sade 
Vicleana umbră-a negrei soarte ? 

Şi cînd Alişar se îndreptă către ieşire, îl găsi pe 
creştin intrat în sala de la intrare, prin uşa lăsată 
deschisă. Văzîndu-1, lumea i se înnegura dinaintea 
ochilor şi strigă : 

— Ce cauţi aici, cîine fecior de dine , şi cum 
de-ai îndrăznit să-mi intri în casă fără îngăduinţa 
mea ? 
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El răspunse : 
•— Fie-ţi milă, o, stăpîne al meu, şi iartă-mă ! 

Sînt istovit de cît am mers ziua toată şi, nemai-
putînd să mă ţin pe picioare, mă văd silit să-ţi 
calc pragul, întrucît, la urma urmei, nu-i cine ştie 
ce osebire între uşă şi sala de intrare. De altmin-
teri, numai să răsuflu oleacă, şi mă duc ! Nu mă 
alunga, şi Allah n-are să te alunge ! 

Şi luă urciorul pe care Alişar, nedumerit foarte, 
îl adusese, bău cît îi trebui şi i-1 dete îndărăt. Şi 
Alişar rămase în picioare în faţa lui, aşteptîndu-1 
să plece. Dar trecu aşa vreme de un ceas şi 
creştinul nu se clintea din loc. Atunci Alişar îi 
strigă, sugrumat : 

— Vrei să ieşi de-aici numaidecît şi să te duci în 
calea ta ? 

Ci creştinul îi răspunse : 
— O, stăpîne al meu, tu de bună seamă că nu 

eşti dintre cei ce fac o binefacere cuiva şi-apoi 
îl fac s-o simtă toată viaţa, şi nici dintre cei despre 
care poetul a spus : 

S-a stins demult mărinimoasa spiţă 
A celor care fără şovăială 
Îndestulau nainte de-a fi-ntinsă 
Sărmana cerşetoare mină goală. 

Alt neam, cămătăresc, murdar şi lacom, 
S-a-nstăpînit în vremile de-acum : 
Pîndind cîştig şi dintr-un strop de apă 
Dat unui biet însetoşat pe drum. 

In ce mă priveşte, o, stăpîne, eu mi-am -şi astîm-
părat setea cu apa casei tale ; acum însă foamea 
mă chinuieşte aşa de tare, încît m-aş foarte mul-
ţumi cu ceea ce a rămas de la masa ta, fie şi 
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numai o coajă de pîine şi-o ceapă, nimic ma 
mult ! 

Alişar, din ce în ce mai mînios, îi strigă : 
— Hai, cară-te de-aici ! destulă trăncăneală ! 

Nu mai am nimic în casă. 
El răspunse fără a se clinti din loc : 
— Stăpîne-doamne, iartă-mă ! Dar, dacă nu mai 

ai nimic în casă, ai la tine cei o sută de dinari 
pe care i-ai căpătat pe tapiţerie. Te rog, dar, pe 
Allah, să te duci la sukul cel mai apropiat, să-mi 
cumperi o plăcintă, ca să nu se poată spune că 
am plecat din casa ta fără a fi împăr ţ i t între noi 
pîinea şi sarea ! 

Cînd Alişar auzi cuvintele acestea, îşi zise în 
sine : „Nu încape îndoială că blestematul ăsta 
de creştin este un nebun şi un zărghit. Şi-am să-1 
zvîrl pe uşă afară, şi-am să asmut pe el cîinii de 
pe uliţă !" Şi cum se pregătea să-1 arunce afară, 
creştinul neclintit îi zise : 

— O, stăpîne, nu doresc decît o pîine şi o ceapă, 
cu care să-mi astâmpăr doar foamea. Să nu faci, 
aşadar, multă cheltuială ; pentru mine e, într-a-
devăr, prea destul ! Căci cel înţelept se mul ţu-
meşte cu puţin şi, cum a spus poetul : 

O coajă doar de pîine e destul 
Pentru-nţelept, să spună că-i sătul; 
Ci-ntreg pămîntul tot n-ar fi în stare 
Să-l sature pe-un lacom la mîncare. 

Cînd Alişar văzu că nu putea face altfel decît 
să se supună, îi spuse creştinului : 

— Mă duc la suk să-ţi caut de mîncare. Rămîi 
şi aşteaptă-mă aici, neclintit ! 

Şi ieşi din casă, după ce închise uşa şi scoase 
cheia din broască punînd-o în buzunar. Alergă 
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în graba mare la suk, de unde cumpără brînză 
coaptă cu miere, castraveţi, banane, plăcinte de 
foi şi gogoşi calde, abia scoase din tavă, şi aduse 
totul creştinului, spunîndu-i : 

— Mănîncă ! 
Acesta însă se dete îndărăt, zicînd : 
— Stăpîne-doamne, ce mărinimie pe tine ! Ceea 

ce ai adus acolo ar ajunge să hrăneşti zece inşi ! 
Chiar e prea mult, af,ară numai de nu vrei să 
mă cinsteşti mîncînd şi tu cu mine ! 

Alişar răspunse : 
— Mie nu mi-e foame, şînt sătul ; aşa că mă -

nîncă tu singur ! 
Celălalt grăi : 
— Stăpîne-doamne, înţelepciunea ne învaţă că 

acela care nu primeşte să mănînce cu oaspetele 
său este fără îndoială un păcătos de fecior din 
flori. 

Oînd povestea ajunse aiei, Şeberezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci mir-a trei sute douăzeci şi una noapte 

Ea urmă i 

La cuvintele acestea, fără putin ţă de răspuns, 
Alişar nu îndrăzni să se împotrivească şi începu 
îngîndurat să mănînce laolaltă cu el. Creştinul se 
folosi de neluarea-aminte a gazdei sale şi curăţă 
o banană, o despică şi strecură în ea cu dibăcie 
nişte banj tare, amestecat cu praf de opium, în-
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tr-o porţie îndestulătoare să doboare la pămînt 
şi-un elefant şi să-1 adoarmă pe vreme de un an. 
înmuie banana în mierea cea albă în care înota 
minunata brînză coaptă şi o întinse lui Alişar, 
spunîndu-i : 

— O, doamne al meu, pe adevărul credinţei 
tale ! primeşte din mîna mea banana aceasta ze-
moasă pe care am curăţat-o de coajă anume pen-
tru tine ! 

Alişar, care ţinea să isprăvească odată, luă ba-
nana şi o înghiţi. 

De cum îi ajunse banana în pîntece, Alişar se 
prăbuşi pe jos, cu capu-naintea picioarelor, fără
de simţire. Atunci creştinul sări ca un lup jigărit 
şi se repezi afară din casă, unde, în hudicioara din 
faţă, se aţineau la pîndă nişte inşi cu un catîr, 
avîndu-1 în fruntea lor pe bătrînul Raşideddin, 
ticălosul cel cu ochi albaştri, a căruia nu vroise 
Zumurrud să fie şi care jurase că o va avea cu 
de-a sila, de l-ar costa oricît l-ar costa. Raşided-
din acesta nu era decît un mişel de creştin, care 
numai pe dinafară se prefăcea a fi de credinţă 
islamică, spre a se bucura de felurite foloase pe 
lîngă neguţători, şi era chiar frate cu cel care 
tocmai îl amăgise pe Alişar şi al cărui nume era 
Barssum. 

Barssum ăsta alergă, aşadar, să-i vestească t i -
călosului de frate-său izbînda vicleşugului lor, 
şi amîndoi, urma ţ i de oamenii lor, intrară în 
casa lui Alişar, se năpustiră în iatacul lă tural-
nic, în care Alişar făcuse haremul frumoasei Zu-
murrud, se repeziră la frumoasa tînără, îi puseră 
căluş în gură, o legară fedeleş, şi-o puseră într-o 
clipită pe spinarea catîrului, pornind în galop. 
Şi-ajunseră, nesupăraţi de nimica pe cale, la casa 
bă trînului Raşideddin. 
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Ticălosul cel cu ochi albaştri şi ceacîri porunci 
atunci ca Zumurrud să fie dusă în odaia cea mai 
din lăuntrul casei. Şi şezu singur lingă ea, după 
ce-i scoase căluşul, şi îi zise : 

— Iată-te, în sfîrşit, la cheremul meu, fru-
moasă Zumurrud, şi haimanaua ceea de Alişar 
n-are cum mai veni acum să te scoată din mîinile 
mele. începe, dar, mai nainte de-a te culca în 
braţele mele şi de a-mi cunoaşte bărbăţia, prin 
a te lepăda de păcătoasa-ţi credinţă şi prin a primi 
să te faci creştină, aşa cum şi eu sînt creştin. 
Pe Messia şi pe Fecioară ! dacă nu te supui nu-
maidecît dorinţei mele, am să te fac să-nduri cele 
mai crunte cazne şi-am să te fac s-ajungi mai 
jalnică decît o căţea ! 

La cuvintele acestea ale ticălosului de creştin, 
ochii tinerei se umplură de lacrimile care i se 
rostogoliră de-a lungul obrajilor, buzele-i tremu-
rară, şi strigă : 

— O, nelegiuitule cu barbă albă, pe Allah ! tu 
poţi pune să fiu tăiată în bucăţi, dar n-ai să iz-
buteşti să mă faci să-mi lepăd credinţa. Poţi chiar 
să te bucuri de trupul meu cu de-a sila, aşa cum 
face un ţap în călduri cU o puiandră de capră, dar 
sufletu-mi n-ai să mi-1 supui să-mpărtăşească 
stricăciunea ta. Şi Allah are să-ţi ceară seama 
mai de vreme ori mai tîrziu pentru mîrşăviile 
tale. 

Cînd bătrînul văzu că nu o putea îndupleca prin 
yorbe, îşi chemă robii şi le zise : 

— Răsturnaţi-o şi ţineţi-o straşnic aşa, culcată 
pe burtă. 

Şi ei o răsturnară şi o culcară pe burtă. Atunci 
ticălosul acela de moşneag luă un bici şi începu 
s-o croiască crunt pe părţile ei cele rotunde. Şi 
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fiecare lovitură lăsa cîte-o lungă dîră roşie pe albul 
pielii ei. Şi Zumurrud, la fiecare lovitură, departe 
de a slăbi în credinţa sa, striga : 

— Nu este alt Dumnezeu decît unul Allah şi 
Mahomed este trimisul lui ! 

Ci el nu încetă s-o lovească decît cînd nu mai 
putu să ridice mîna. Atunci le porunci robilor 
lui s-o azvîrle la bucătărie, între slujnice, şi să nu-i 
dea nimic nici să mănînce, nici să bea. Şi ei se 
supuseYă pe dată. Şi gata cu ei ! 

Estimp, Alişar rămase întins fără de simţire în 
odaia de la intrare a casei sale, pînă a doua zi. 
Izbuti atunci, odată risipită beţia de banj şi odată 
vînturat din capu-i fumul opiului, să-şi vină în 
simţire şi să deschidă ochii, se ridică în capul oa-
selor şi chemă din toate puterile lui : 

— Ya Zumurrud ! 
Ci nimenea nu-i răspunse. Se ridică îngrijorat 

şi intră în iatacul pe care-1 găsi gol şi tăcut, şi 
unde iaşmaeul dragei lui Zumurrud şi feregeaua 
ei zăceau pe jos. Atunci îşi aminti de creştin. Şi, 
cum şi acela pierise, el nu se mai îndoi că prea-
iubita-! Zumurrud fusese răpită. Se aruncă la 
pămînt, dîndu-şi cu pumnii-n cap şi suspinînd ; 
şi îşi sfîşie hainele şi plî.nse toate lacrimile du-
rerii şi, peste măsură de deznădăjduit, se repezi 
afară din casă, luă de pe jos două pietroaie, cîte 
una în fiecare mină, şi începu să alerge năuc, pe 
toate uliţele, bătîndu-se în piept cu cele două pie-
tre şi strigînd : 

— Ya Zumurrud ! Zumurrud ! 
Şi toţi copiii se luară după el ţipînd : 
— Un nebun ! un nebun ! 
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Şi, văzîndu-1, oamenii eare-1 cunoşteau îl pr i-
veau cu milă şi—1 căinau că-şi pierduse minţile, 
spunînd : 

— Acesta-i fiul lui Glorie ! Bietul Alişar ! 
Şi el rătăci aşa mai departe, izbindu-se cu pie-

trele de-i răsuna pieptul, pînă ce întîlni o bă-
trînă dintre femeile de bine, care-i spuse : 

— Deie Allah să te bucuri de tihnă şi de jude-
catei minţii, copile ! De cînd ai înnebunit ? 

Şi Alişar îi răspunse cu aceste versuri : 

Doar lipsa unei dragi făpturi 
E-a, minţii mele tulburare ! 
O, voi, ce-i ce-mi spuneţi nebun, 
Aduceţi-mi-o pe cea. care 
E boala mea fără de leac, 
E-ntunecata-mi întristare, 
Căci numai ea îmi e balsam 
Şi inimii vindecătoare ! 

Auzind versurile acestea şi privmdu-1 pe Alişar 
mai cu luaie-aminte, buna bătrînă pricepu că 
trebuie să fie vreun îndrăgostit nefericit şi îi 
zise : 

— Copilul meu, nu te sfii să-mi povesteşti ne-
cazurile şi nenorocirea ta. Poate că Allah nu m-a 
scos în drumul tău decît ca să-ţi vin în ajutor. 

Atunci Alişar îi povesti întîmplarea lui cu creş-
tinul Barssum. 

Bătrîna cea bună, cînd auzi cele istorisite, cugetă 
vreme de un ceas, după care ridică fruntea şi-i 
spuse lui Alişar : 

— Scoală-te, copilul meu, şi du-te degrabă 
să-mi cumperi o coropcă de coropcar, în care să 
pui, după ce ai să le cumperi din suk, nişte bră -
ţări de sticlă colorată, inele de aramă argintată , 
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cercei pentru urechi, lănţuşuri şi alte felurite po-
doabe de cele ce vînd pe la haremuri bătrînele 
mămulariţe. Şi eu am să-mi pun pe cap coropca 
aceea şi am să mă duc să dau o raită pe la toate 
casele din oraş, vînzînd femeilor acele felurite 
lucruri. Şi-aşa am să pot face tot felul de iscodeli, 
care ne vor pune pe calea cea bună, şi-om izbîndi, 
de-o vrea Allah, s-o găsim pe iubita ta Sett Zu-
murrud. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada zări zorii mi-
jind ţi tăcu sfioasă. "—-

Ci într-a trei sute douăzeci şi doua 
noapte 

Ea urmă i 

Şi Alişar începu să plîngă de bucurie şi, după 
ce sărută mîinile bunei bătrîne, se grăbi să cum-
pere şi să-i aducă ceea ce-i spusese ea. 

Atunci bătrîna se duse acasă la ea ca să se 
îmbrace. îşi acoperi faţa cu un văl de culoarea 
mierii, îşi puse pe cap o basma de caşmir şi se 
învălui într-un izar de mătase neagră ; pe urmă 
îşi puse pe creştet coşul de coropcar şi, luînd în 
mînă un toiag, spre a-şi sprijini preacinstita-i 
bătrîneţe, porni domol să dea ocol pe la haremu-
rile celor avuţi şi ale neguţătorilor de prin toate 
mahalalele, şi nu peste mult ajunse şi la casa 
bătrînului Raşideddin, ticălosul de creştin care se 
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dădea drept musulman, blestematul pe care Allah 
să-1 trăsnească şi să4 ardă în cazne pînă la sfîr-
şit'ul vremilor. Amin ! 

Or, ea ajunse acolo tocmai la ceasul cînd biata 
copilă, aruncată printre roabele şi slujnicele de 
la bucătărie, suferind încă de loviturile primite, 
zăcea ca moartă pe o prăpădită de rogojină. 

Bătu la poartă, şi una dintre roabe veni să-i 
deschidă, întîmpinînd-o cu dragoste ; şi bătrîna 
îi zise : 

•— Fata mea, am de vînzare cîteva lucruri plă-
cute. La voi e cineva care să vrea1 să cumpere? 

Slujnica spuse : 
— Păi socot că da ! 
Şi o pofti în bucătărie, unde bătrîna se- aşeză 

cu o înfăţişare cucernică, şi îndată fu înconjurată
de către roabe. Bătrîna fu cît se poate de binevoi-
toare la vînzare şi începu să le dea brăţări, inele 
şi cercei, la nişte pre ţuri cît se poate de lesnicioase, 
de le cîştigă numaidecît încrederea şi o îndrăgiră 
pentru vorbele şi pentru purtările ei pline de 
dulceaţă. 

Ci, cînd întoarse capul, iată că o zări pe Zumur-
rud întinsă pe jos. Şi, cercetîndu-le pe roabe des-
pre ea, acestea îi spuseră tot ce ştiau. Şi bătrîna se 
încredinţa numaidecît că se afla dinaintea celei pe 
care o căuta. Se apropie de tînără şi-i spuse : 

— Fata mea, îndepărtează-se de la tine orice rău! 
Allah m-a trimis în ajutorul tău ! Tu eşti Zu-
murrud, roaba cea dragă a lui Alişar fiul lui 
Glorie ! 

Şi-i spuse pentru ce venise acolo în chip de 
coropcăreasă şi-i zise : 

— Mîine seară să stai.gata a fi răpită ; aşază-te 
lîngă fereastra care dă spre uliţă şi, cînd ai să 
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vezi pe cineva începînd să fluiere în umbră, 
acesta are să fie semnul. Răspunde-i şi sări fără 
de teamă în uliţă. Acolo are să fie chiar Alişar, 
şi el are să te scape. 

Şi Zumurrud sărută mîinile bătrînei, care se 
grăbi să plece şi să se ducă să-i povestească lui 
Alişar toate cîte se petrecuseră, adăugind : 

— Ai să te duci, aşadar, acolo, sub fereastra 
de la bucătăria ticălosului ăla, şi ai să faci aşa 
şi aşa. 

Atunci Alişar îi mulţumi din suflet bătrînei 
pentru binele ce-i făcuse şi vru să-i dăruiască 
nişte lucruri ; ea însă nu primi şi plecă, urîndu-i 
izbîndă şi fericire. 

Şi-a doua zi pe înserate, Alişar porni pe drumul 
ce ducea la casa arătată de bătrîna cea bună şi, 
într-un sfîrşit, o găsi. Se aşeză acolo lîngă zid, 
aşteptînd să vină ceasul pentru a fluiera. Ci cum 
sta acolo de-o bună bucată de vreme şi cum mai şi 
petrecuse două nopţi fără somn, fu biruit deo-
dată de oboseală şi adormi. Slăvit fie singurul care 
niciodată nu adoarme ! 
, Pe cînd Alişar aţipise astfel sub fereastra bu-
cătăriei, în noaptea aceea soarta îl îndreptă în-
tr-acolo, în căutare de vreun chilipir, pe un pun-
gaş dintre pungaşii cei îndrăzneţi, care, după ce 
făcuse ocolul casei de jur-împrejur, fără a găsi 
nici o putinţă de intrare, ajunse în locul unde 
dormea Alişar. Se aplecă asupra lui şi, ispitit de 
hainele-i bogate» îi fură binişor turbanul cel 
frumos şi mantia, şi se împodobi cu ele într-o cli-
pită. Şi-atunci văzu şi fereastra deschizîndu-se şi 
auzi un fel de şuierat. Se uită şi zări o umbră de 
femeie, şi femeia aceea îi făcea semne şi şuiera. 
Era Zumurrud care-1 luase drept Alişar. 
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Văzînd aşa, hoţul, fără a prea pricepe bine cu-
mu-i treaba, îşi zise : ,,Ce-ar fi să-i răspund ?" Şi 
fluieră. îndată Zumurrud ieşi pe fereastră şi co-
borî în uliţă, ajutîndu-se cu o frînghie. Iar hoţul, 
ditamai vlăjganul, o luă în spinare şi o zbughi 
cu ea, iute ca fulgerul. 

Cînd Zumurrud văzu atîta putere la cel care o 
ducea, fu peste măsură de uimită şi îi zise : 

— Alişar, iubitule, bătrîna mi-a spus că de-a-
bia mai erai în stare să te tîrăşti, aşa de mult 
te slăbise jalea şi spaima. Şi văd că eşti mai tare 
ca un cal. 

însă hoţul nu-i răspunse, ci galopa încă şi mai 
repede, Zumurrud îşi petrecu mîna peste faţa 
acestuia şi o găsi acoperită cu nişte fire de păr 
mai aspre decît o mătură de la ham am, de-ai fi 
zis că e un porc mistreţ. Cînd văzu aşa, Zumurrud 
fu cuprinsă de o spaimă mare şi începu să-i care 
la pumni peste faţă, strigîndu-i : 

— Cine eşti ? Ce eşti tu ? 
Or, întrucît de mult ei se şi aflau hăt departe 

de aşezările din oraş, în mijlocul cîmpiei învă-
luite în noapte şi în singurătate, hoţul se opri o 
clipă, o lăsă jos pe tînără şi răcni : 

— Sînt Dij van curdul, cel mai isteţ pungaş din 
ceata lui Ahmad Ed-Danaf. Sîntem cu toţii pa-
truzeci de flăcăi, care de mult ducem lipsă de 
trup fraged. Noaptea viitoare are să fie cea mai 
binecuvîntată dintre nopţile tale, căci noi toţi 
avem să ne bucurăm de tine pe rînd, pînă dimi-
neaţa. 

Cînd Zumurrud auzi aceste cuvinte ale răpi-
torului ei, înţelese toată grozăvia împrejurării în 
care se afla şi începu să plîngă bătîndu-se peste 
faţă şi jelindu-şi greşeala care-o dase pe mîinile 
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acelui tîlhar săvîrşitor de siluiri, şi în eurînd şi 
pe mîinile celor patruzeci de soţi ai lui. Pe urmă, 
văzînd că ursita cea rea pusese stăpînire pe 
viaţa ei şi că nu avea cum să lupte împotrivă-i, 
se lăsă iarăşi dusă de către răpitor, fără a mai 
pune vreo împotrivire, şi se mulţumi să suspine : 

— Nu este alt Dumnezeu decît Allah ! La el 
îmi cer adăpostire ! Fiecare îşi poartă ursita le-
gată de gît şi, orice-ar face, nu poate să scape 
de ea. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind .şi tăeu sfioasă. 

Ci într-a trei sute douăzeci si treia noapte 

Ea u rmă l 

Curdul Dijvan o aburcă, aşadar, iarăşi în spi-
nare pe tînără şi alergă mai departe pînă la o 
peşteră, ascunsă printre stînci, unde ceata celor 
patruzeci de hoţi, laolaltă cu căpetenia lor, îşi 
avea sălaşul. Acolo, o bătrînă, însăşi mama celui 
ce o răpise pe Zumurrud, avea grijă de gospodă-
ria mişeilor şi le gătea demîncare. Aşadar, bă-
trînă, auzind semnalul ştiut, ieşi în pragul peş-
terii să-1 întîmpine pe fiu-său şi pe prada lui. 
Dijvan o dete pe Zumurrud în seama maică-si şi 
spuse : 

— Ai grijă bine de gazela aceasta pînă ce mă 
întorc, căci mă duc în căutarea soţilor mei, ca să 
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vină să se bucure de ea împreună cu mine. Dar 
întrucît. n-avem să ne întoarcem pînă mîine pe 
la amiază, din pricina unor treburi ce le avem 
a săvîrşi, ţi-o las în seamă s-o hrăneşti bine, ca 
să fie în stare a ne face faţă. 

Şi se cam mai duse. 
Atunci bătrîna se apropie de Zumurrud, îi aduse 

de băut şi-i spuse : 
— Fata mea, ce fericire pe tine să te simţi în 

curînd bucurată de patruzeci de flăcăi tineri, fără 
a mai socoti şi pe şeful lor, care-i mai vîrtos decît 
toţi ceilalţi laolaltă ! Pe Allah ! ce fericire pe tine 
că eşti tînără şi dorită ! 

Zumurrud nu putu răspunde nimic şi, învăluin-
du-şi capul în iaşmac, se întinse la pămînt şi 
şezu aşa pînă dimineaţa. 

Or, noaptea o ajutase să cugete ; şi îşi căpătase 
iarăşi curajul şi îşi zisese : „Ce-i cu această păcă-
toasă nepăsare faţă de mine însămi, într-o ase-
menea împrejurare ? Doar n-oi sta să aştept ne -
mişcată venirea acestor patruzeci de tîlhari să 
mă siluiască, să mă doboare şi să mă năpădească, 
aşa cum năpădeşte apa p corabie pînă ce o scu-
fundă în adîncul mării ! Nu, pe Allah ! am să-mi 
izbăvesc sufletul şi n-am să-mi las trupul pe 
mîna lor." Şi, cum se şi făcuse ziuă, se ridică şi, 
apropiindu-se de bătrînă, îi sărută mîna şi îi 
spuse : 

— M-am odihnit bine în noaptea aceasta, bună 
maică, mă simt înviorată. Ce să facem acum ca 
să ne treacă vremea ? N-ai vrea, de pildă, să vii 
cu mine afară la soare şi să mă laşi să te caut 
de păduchi în cap şi să te piaptăn, buna mea 
maică ? 
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Bătrîna răspunse : 
;— Ba bun gînd, fata mea ! Pe Allah, de cînd 

mă aflu în peştera asta n-am putut să mă Iau 
niciodată şi mi-i acuma capul cuibar pentru toate 
soiurile de păduchi care se cuibăresc în părul oa-
menilor şi-n blănile dihăniilor. Şi, cînd se lasă 
noaptea, ies de pe capul meu şi mi se pornesc cu 
droaia pe trup : sînt şi de cei albi, şi de cei negri, 
şi mari, şi mici ; ba, fata mea, sînt şi de cei cu 
coadă lată peste măsură, şi care se preumblă mer-
gînd de-a-ndarătelea ; alţii au o duhoare mai 
puturoasă, decît rîgîielile cele mai stătute şi decît 
împuţelile cele mai împuţite. Aşa că de-ai să iz-
buteşti să mă izbăveşti de spurcăciunile astea, 
traiul tău cu mine are să-ţi fie foarte fericit ! 

Şi ieşi afară din peşteră împreună cu Zumurrud 
şi se ghemui la soare, deznodîndu-şi cîrpa pe 
care-o avea pe cap. Zumurrud putu atunci să vadă 
.:ă, într-adevăr, baba avea în păr toate soiurile 
le păduchi cunoscuţi şi necunoscuţi. Fără să 
teznădăjduiască, se apucă, aşadar, să-i pigulească 
u mîinile, pe urmă să pieptene părul la rădăcină 
:u cîţiva piepteni vîrtoşi ; şi, cînd nu mai ră-
iiase din aceşti păduchi decît un număr obişnuit, 
acepu să-i caute dibaci cu degetele şi să-i stri-

vească între unghii, aşa cum se face. Cînd is-
prăvi, îi pieptănă părul încetişor, pînă ce baba 
•ie simţi năpădită plăcut de liniştea pielii ei cu-

iiăţate şi, într-un sfîrşit, se cufundă într-un somn 
adînc. 

Fără să mai zăbovească, Zumurrud se ridică şi 
alergă în peşteră, de unde luă nişte haine bărbă-
teşti cu care se îmbrăcă frumos, îşi înfăşură capul 
eu un turban mîndru, dintre cele aduse de pe la 
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furtişagurile săvîrşite. de către cei patruzeci de 
hoţi, şi ieşi grabnic să înhaţe un cal, tot de furat 
şi el, care păştea pe-acolo, priponit la două pi-
cioare, îl înşăuă, îi puse Mul , sări pe el călare 
şi—1 zori să pornească la galop, drept înainte, 
chemînd în ajutor numele stăpînului slobozirii. 

Goni aşa în galop, fără de odihnă, pînă ce se 
lăsă noaptea ; şi-a doua zi, de cu zori, porni ia-
răşi goana, neoprindu-se «decît cînd şi cînd, ca 
să se hodinească, să mănînce niscaiva rădăcini 
şi să lase calul să pască. Şi tot aşa merse mai 
departe, vreme de zece zile şi zece nopţi. 

în dimineaţa celei de-a unsprezecea zile ieşi, 
într-un sfîrşit, din pustietatea pe care o străbătuse 
şi răzbi într-o pajişte verde prin care curgeau 
ape frumoase, unde privirile se înveseleau de ve-
derea unor copaci mari, a frunzişurilor, a t randa-
firilor şi a florilor pe care o adiere primăvăratică 
le trezea la viaţă cu miile ; zburdau pretutindenea 
păsărelele firii şi păşteau turme de gazele şi multe 
alte animale încîntătoare. 

Zumurrud se hodini vreme de un ceas în locul 
acela desfă tă tor; pe urmă încalecă iarăşi pe ca? r 

şi o luă pe un drum foarte frumos ce trecea prin-
tre codri verzi, ducînd către un oraş mare, ale 
cărui minarete străluceau departe, în soare. 

Cînd ajunse aproape de zidurile şi de poarta 
oraşului, văzu o mare mulţime de oameni care, 
zărind-o, începură să scoată strigăte nebune de 
bucurie şi de slavă. Şi-ndată ieşiră pe poartă 
şi-i veniră în întîmpinare emirii călări şi mai-
marii cetăţii şi căpeteniile oştilor, care i se plo-
coniră şi sărutară pămîntul dinainte-i, cu sem-
nele de supunere ale unor supuşi faţă de regele 
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lor, în vreme ce, din toate părţile, o singură s tr i-
gare se ridica din mul ţ ime : „Allah deie-i biruin ţă 
sultanului nostru ! Bună-venirea ta aducă bine-
cuvîntarea neamului de musulmani ! Allah în-
tărească-ţi domnia, o, rege al nostru !" Şi, în vre-
mea asta, mii de războinici călări se orînduiră în 
două şiruri, spre a opri şi a stăpîni mulţimea peste 
măsură de înflăcărată, şi un pristav domnesc, 
cocoţat pe o cămilă înfotăzată strălucitor, vestea 
norodului, cu gura toată, fericita sosire a regelui 
său. 

Ci Zumurrud, tot în haine de călăreţ, nu pricepea 
deloc ce puteau să-nsemne toate astea, şi pînă 
la urmă îi întrebă pe dregătorii cei mari care lua-
seră calul de f rîu, de amândouă părţile : 

— Au ce se întîmplă, preacinstiţilor stăpîni, 
în cetatea voastră ? Şi ce vroiţi cu mine ? 

Atunci, dintre aceia toţi se desprinse un curtean 
de frunte, care, după ce se temeni pînă la pămînt, 
spuse uluitei Zumurrud : 

— Atoatedăruitorul, o, stăpîne al nostru, nu şi-a 
precupeţit binefacerile atunci cînd ţi le-a dăruit ! 
Lăudat fie el ! El te-a adus de mînă pînă la noi, 
ca să te aşeze ca rege al nostru, în jeţul acestei 
împărăţii ! Lăudat fie el, care ne dă un rege aşa 
de t înăr şi aşa de frumos, din copiii alesului neam 
al turcilor cei cu chip stră luci tor! Slavă lui ! căci 
şi de ne-ar fi trimis vreun cerşetor sau orice alt 
ins de nici o însemnătate, noi tot aşa am fi fost 
nevoiţi să-1 primim de rege al nostru şi să-i arătăm 
cinstire. Află că, în adevăr... 

Cînd povestea ajunse aiei, Şeherezada văzu zorii mi-
jind, şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute douăzeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

...Află, în adevăr, că datina noastră, a celor care 
locuim în această cetate, atunci cînd regele nos-
t ru moare fără a lăsa nici un urmaş de parte băr-
bătească, este de a ne aduna pe drumul acesta 
şi de a aştepta pe cel dintîi trecător pe care ni-1 
trimite ursita, sprer a ni-1 alege de rege şi a-1 
cinsti ca atare ! Şi astăzi am avut norocul să te 
întîlnim pe tine, o, tu care eşti cel mai frumos ! 

Or, Zumurrud, care era o femeie tare isteaţă la 
minte, nu se lăsă descumpănită de vestea aceasta 
atît de neobişnuită, şi spuse celui mai mare dintre 
curteni, precum şi celorlalţi dregători : 

— O, voi toţi, să nu care cumva să credeţi to-
tuşi că eu aş fi vreun turc de obîrşie neştiută, ori 
feciorul cine ştie cărui om de rînd ! Dimpotrivă ! 
în faţa voastră-i un turc de neam ales, care şi-a 
părăsit ţara şi corturile, după ce s-a gîlcevit cu 
părinţii lui, şi care s-a hotărît să colinde lumea, 
alergînd după tot felul de fapte măre ţe. Şi, întru-
cît ursita tocmai m-a făcut să dau peste un pri-
lej atît de frumos, primesc să fiu regele vostru ! 

Numaidecît ea se aşeză în fruntea alaiului şi, în 
uraiele şi strigătele de bucurie ale unui întreg no-
rod, îşi făcu strălucita intrare în cetate. 

Cînd- ajunse dinaintea porţii celei mari a se-
raiului, emirii şi curtenii săriră jos din şa şi se 
repeziră s-o sprijine de subsuori şi o ajutară să 
coboare de pe cal şi o duseră pe braţele lor în 
marea sală de sărbătoare şi o poftiră să se aşez£, 
după ce o îmbrăcară cu straiele domneşti, în 
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jeţul de aur al regilor de mai înainte. Şi toţi deo-
dată i se închinară şi sărutară pământul dina-
intea ei, rostind jurămîntul de supunere. 

Atunci Zumurrud îşi începu domnia punînd să 
se deschidă comorile regeşti strînse de veacuri ; 
şi scoase de acolo mulţime de bani pe care-i îm-
părţi ostaşilor, săracilor şi celor nevoiaşi. Aşa 
încît norodul o îndrăgi şi îi ură mulţi ani de 
domnie. Şi, pe de altă parte, Zumurrud nu uită 
nici să dăruiască o mare mulţime de haine scumpe 
dregătorilor de la palat şi să le facă multe hatî-
ruri emirilor şi musaipilor, precum şi soţiilor lor 
şi tuturor femeilor din harem. Pe deasupra, opri 
luarea de biruri, de vămi şi de alte dări," şi puse 
să fie sloboziţi cei întemniţaţi, şi îndulci toate 
pedepsele. Şi în felul acesta cîştigă şi dragostea 
celor mari şi pe a celor mici, care cu toţii o luau 
drept bărbat şi se minunau de înfrînarea şi de 
neprihănirea sa, aflînd că niciodată nu intrase în 
harem şi că niciodată nu se culcase cu femeile 
sale. într-adevăr, nu vroise să iâ în slujba sa 
.pentru vremea de noapte decît doi eunuci mi-
cuţi, pe care-i punea să doarmă, de-a curmezişul, 
dinaintea uşii sale. 

Ci departe de a fi fericită, Zumurrud nu făcea 
altceva decît să se gîndească la multiubitu-i Ali-
şar, pe care nu putu să-1 găsească, în pofida tutu-
ror căutărilor ce pusese să se facă tainic. Aşa că 
nu mai contenea să plîngă în singurătate şi să se 
roage şi să ajuneze, ca să tragă binecuvîntarea 
Celui preaînalt asupra lui Alişar şi să izbutească 
a-1 găsi teafăr şi sănătos, după lunga despărţire. 
Şi aşa rămase vreme de un an ; pîriă ce toate fe-
meile din serai începură să ridice braţele a deznă-
dejde şi să strige : 
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— Ce pacoste pe noi că regele-i atît de cuvios 
şi de neprihănit ! 

După ce trecu un an, Zumurrud fu ispitită de 
un gînd şi vroi să-1 înfăptuiască numaideeît. Tri-
mise să fie chemaţi toţi vizirii şi toţi curtenii şi 
le porunci să pună pe arhitecţi şi pe ingineri să 
netezească un meidan uriaş, lung de un parasanj 
şi tot atîta de lat, şi să zidească la mijlocul lui un 
măre ţ chioşc cu boltă, care să fie tapi ţat stră-
lucitor şi unde să fie aşezat un jeţ domnesc şi atîtea 
scaune cîţi dregători erau la palat. 

Porunca dată de Zumurrud fu îndeplinită fără 
zăbavă. Şi, cînd meid.an.ul fu gata şi chioşcul ri-
dicat, şl jeţul, şi scaunele orîncluite după cinuri, 
Zumurrud îşi chemă acolo pe toţi mai-marii din 
cetate şi pe cei de la palat şi le dădu un ospăţ 
cum nici în pomenirea celor mai bătrîni nu-şi mai 
avusese seamăn în împărăţie. Şi, la sfîrşitul os-
păţului, Zumurrud se întoarse către musafiri, şi 
le zise : 

—• De-acum înainte, de-a lungul întregii mele 
domnii, am să vă chem în acest chioşc la fiecare 
început de lună, să luaţi loc în scaunele voastre ; 
şi tot aşa am să chem şi întregul meu norod, ca să 
l a şi el parte la ospăţ şi să mănînce şi să bea şi să
mulţumească Atoatefăcătorului pentru darurile 
sale ! 

Şi toţi îi răspunseră că ascultă şi că se supun. 
Atunci ea adăugă : 

— Crainicii domneşti să cheme tot norodul meu 
la ospăţ şi să~i deie de veste că oricine nu va primi 
să vină are să fie spînzurat. 

Aşadar, la începutul lunii, pristavii străbătură
uliţele oraşului strigînd ; 
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;— O, voi toţi, negu ţă tori şi muşterii, bogaţi 
şi săraci, fjămînzi şi sătui, clin porunca stăpî-
nului nostru regele, daţi fuga la chioşcul din mei-, 
dan. Acolo veţi mînca şi veţi bea şi veţi binecu-
vînta pe Atoatebinefăcătorul. Şi cel ce nu va 
veni acolo, va fi spînzurat ! închideţi-vă prăvă-
liile şi pune ţ i capăt yînzărilor şi cumpărărilor ! 
Oricine nu va da ascultare, va fi spînzurat ! 

La poftirea aceea, mulţimea alergă şi se înghe-
sui în valuri strînse în mijlocul sălii, pe cînd re -
gele sta în jeţul său, iar împrejuru-i, pe scaunele 
cuvenite, stăteau rînduiţi după cinuri toţi mai-
marii şi toţi dregătorii. Şi începură cu toţii să mă -
nînce tot soiul de lucruri minunate, cum ar fi oi 
fripte, pilaf şi mai cu seamă acele bucate minu-
nate numite chisec, făcute din făină de grîu şi din 
lapte acru. Şi pe cînd ei mîncau, regele îi cerceta 
cu băgare de seamă, unul după altul, şi aşa de 
îndelung încît fiecare spunea vecinului său : 

— Pe Allah ! nu ştiu pentru ce pricină mă pr i-
veşte aşa de stăruitor regele ! 

Şi toţi mai-marii şi dregătorii, estimp, nu con-
teneau să îmbie pe toată lumea, spunînd : 

— Mîncaţi fără sfială şi săturaţi-vă ! Nu-i pu-
teţi face regelui o plăcere mai mare, clecît să-i 
ară ta ţ i că aveţi poftă de mîncare ! 

Iar oamenii îşi ziceau : 
-— Pe Allah ! In viaţa noastră n-am mai văzut 

un rege care să-şi iubească pînă într-atîta norodul 
şi să-i dorească atîta bine ! 

Or, printre mîncăii care înfulecau cu cea mai 
arzătoare lăcomie, făcînd să lunece pe beregata 
lor tăvi întregi, se afla şi ticălosul de Barssum, 
creştinul, cel care-1 adormise pe Alişar şi o fu-
rase pe Zumurrud, ajutat de bătrînul Raşideddin, 
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fratele său. După ce Barssum ăsta isprăvi de 
mîncat carnea şi bucatele cu unt ori cu grăsime, 
puse i ochii pe o tavă aşezată dincolo de'îndemîna 
lui, şi care era plină cu un minunat orez cu lapte, 
presărat cu praf de zahăr şi de scorţişoară. îi îm-
brînci pe toţi vecinii săi, ajunse la tavă, o trase 
la el, puse stăpînire pe ea şi înşfacă o îmbucătură 
peste măsură, pe care şi-o îndopă în gură. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute douăzeci şi cincea noapte 

Ea urmă ! 

Atunci, unul dintre vecini, înciudat, îi spuse : 
•— Au nu ţi-e ruşine să întinzi aşa gabja către 

ceea ce nu ţi-e la îndemînă şi să înşfaci numai 
pentru tine o tavă aşa de mare ? Au tu nu ştii 
că bunăcuviinţa ne învaţă să nu mîncăm decît 
ceea ce se află dinaintea noastră ? 

Şi un alt vecin adăugă : 
— Staţi-ar în vintre bucatele-astea şi-ntoar-

ceţi-ar pe dos maţele ! 
Şi un altul, mare mîncător de haşiş, îi spuse : 
— Ei, pe Allah ! hai să-mpărţim între noi : ia 

dă tava ceea mai încoa', să iau şi eu vreo două-
trei îmbucături ! 

Barssum însă îi aruncă o privire îmbufnată şi 
îi strigă mînios : 
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— Ah, afurisit mîncător de haşiş, bucatele 
astea alese nu-s făcute pentru fălcile tale ; ci 
sînt menite gurilor de emiri şi de oameni gin-
gaşi ! 

Şi se pregătea să-şi înfigă labele în pilaful cel 
dulce, cînd Zumurrud, care-1 tot privea de-o bu-
cată de vreme, îl recunoscu şi trimise după el 
patru străjeri, cărora le spuse : 

— Alergaţi degrabă şi înşfăcaţi-1 pe insul acela 
care mănîncă orez cu lapte, şi aduceţi-1 la mine ! 

Şi cei patru străjeri se repeziră la Barssum, 
îi smulseră din mîini îmbucătura pe care tocmai 
se pregătea s-o înfulece, îl doborîră cu faţa la pă-
mînt şi-1 tîrîră de picioare pînă dinaintea regelui, 
printre oaspeţii uluiţi, care se opriră pe dată din 
mîncat, şuşotindu-şi între ei : 

— Iată ce înseamnă să fii lăcomos şi să te re -
pezi la hrana altuia ! 

Şi mîncătorul de haşiş spuse către cei din juru-i : 
— Pe Allah ! bine-am făcut că n-am mîncat 

laolaltă cu el din acest minunat orez cu scorţi-
şoară ! Cine ştie ce pedeapsă are să pată ! 

Şi toţi începură să se uite cu luare-aminte la 
cele ce aveau să urmeze. 

Zumurrud, cu ochii aprinşi lăuntric, îl întrebă 
pe omul acela : 

— Ia să-mi spui, tu, cel cu ochi albaştri şi răi, 
care ţi-este numele şi pentru care pricină ai ve-
nit în ţara noastră ? 

Păcătosul de creştin, care-şi pusese pe cap un 
turban alb, îngăduit numai musulmanilor, spuse : 

— O, rege, stăpîne al nostru ! mă numesc Aii 
şi îndeplinesc meseria de ceaprazar. Am venit în 
ţara aceasta ca să-mi fac meseria şi să-mi cîştig 
traiul cu truda mîinilor mele. 
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Atunci Zumurrud spuse unuia dintre micuţii săi 
eunuci : 

— Du-te degrabă şi adu-mi tabla mea cu nisip 
de ghicit şi pana de aramă care slujeşte să trag 
liniile geomanticeşti. 

Şi, odată porunca ei îndeplinită, Zumurrud în-
tinse cu grijă nisipul de ghicit pe faţa cea netedă 
a tablei şi, cu pana de aramă, desenă acolo un 
chip de maimu ţă şi cîteva şire de slove necunos-
cute. După care, cugetă vreme de cîteva clipe, apoi 
ridică deodată capul şi, cu un glas năprasnic, ce 
fu auzit de întreaga mulţime, îi strigă ticălosului : 

•— O, dine, cum de cutezi tu să minţi pe un 
rege ? Au nu eşti tu creştin, şi nu este Barssum. 
numele tău ? Şi oare n-ai venit tu în această ţară 
ca să cauţi o roabă furată de tine pe vremuri ? 
Ah, cîine blestemat ! ai să mărturiseşti tu humai-
decît adevărul pe care mi 1-a dezvăluit aşa de lim-
pede nisipul meu geomanticesc ! • 

La cuvintele acestea, creştinul înfricoşat se 
prăbuşi la pămînt, cu mîinile împreunate, şi 
spuse : 

— îndurare, o, rege al vremilor ! nu t e înşeli ! 
Aşa-i, într-adevăr •— fire-ai ferit de tot răul ! —• 
sînt un mişel de creştin şi-am venit aici cu gîndul 
de-a răpi pe o musulmană pe care o furasem şi 
care a fugit apoi din casa noastră. 

Atunci Zumurrud, în mijlocul murmurelor de 
admiraţie ale întregului norod, care spunea : „Ual-
lah ! nu,se mai află nicăieri pe lume un geoman-
cian cititor în nisipuri care să se poată asemui 
regelui nostru !" — chemă pe gealat şi pe ajutoa-
rele lui şi le spuse : 

— Duce-ţi-1 pe cîinele acesta ticălos afară din 
cetate, jupuiţi-1 de viu, împăiaţi-1 cu nişte paie 
proaste, şi întoarceţi-vă să pironiţi această piele 

818 



la poarta meidanului. Iar leşul trebuie să-1 ardeţi 
cu balegă uscată şi să aruncaţi ceea ce va rămîne 
din el în hasnaua de murdării . 

Şi ei răspunseră că ascultă şi că se supun, îl 
duseră pe creştin şi îl căsăpiră cum cerea osînda, 
pe care norodul o găsi plină de dreptate şi de 
înţelepciune. 

în ce-i priveşte pe vecinii care-1 văzuseră pe 
ticălos mîncînd orezul cu lapte, aceştia nu se pu-
tură opri a-şi împărtăşi între ei simţămintele. Unul 
spuse : 

— Uallah ! niciodată, cit oi trăi, n-am să mă 
las ispitit de vreo tavă ca asta, măcar că-mi place 
peste măsură . Aduce nenorocire ! 

Şi mîncătorul de haşiş, ţinîndu-se de pîntece, ». 
aşa de tare îl înjunghia spaima, striga : 

— Hei, uallah ! zodia mea cea bună m-a ferit 
să mă ating de acest blestemat de orez cu scor-
ţişoară. 

Şi toţi se jurară să nu mai pomenească nicio-
dată numele de pilaf de orez. 

într-adevăr, cînd veni luna urmă toare şi cînd 
norodul fu iarăşi chemat să ia parte la ospăţul 
dat de rege, împrejurul tăvii pe care se afla pila-
ful cu lapte se făcu un gol mare şi nimeni nu 
vroi să se uite într-acolo. Apoi toată lumea, spre-a 
face plăcere regelui, care-1 cerceta pe fiecare me-
sean cu cea mai mare luare-aminte, începu să 
mănînce, dar fiecare nu se atingea decît de buca-
tele aşezate dinainte-i. 

Estimp, intră un bărbat, cu o înfăţişare înfri-
coşătoare, înainta grăbit îmbrîncind în trecere 
pe toată lumea şi, văzînd toate locurile ocupate în 
afară de cele dimprejurul tăvii cu pilaf cu lapte, 
se duse şi se ghemui dinaintea acelei tăvi şi, spre 
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spaima tuturor, se pregăti să întindă mîna ca să 
mănînce. 

Or, Zumurrud cunoscu numaidecît că omul 
acela era răpitorul ei, cumplitul Dijvan curdul, 
unul dintre cei patruzeci de hoţi din ceata lui Ah-
mad Ed-Danaf. Pricina care-1 adusese în acel oraş 
nu era alta decît căutarea tinerei a cărei fugă 
îl adusese într-o stare de mînie înfricoşătoare, 
atunci cînd el se pregătise să se bucure de ea 
dimpreună cu toţi tovarăşii lui. Şi îşi muşcase 
mîinile de deznădejde şi făcuse jurămînt că are 
s-o găsească, de-ar fi ea chiar şi în spatele mun-
telui Caucaz ori ascunsă ca un bob de fistic în 
coaja luL Şi plecase s-o caute, şi sfîrşise prin a 
ajunge în cetatea aceea şi a intra, laolaltă cu 
ceilalţi, în chioşc, ca să nu fie spînzurat. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute douăzeci şi şasea noapte 

Ea urmă I 

Se aşeză, aşadar, dinaintea acelei tăvi cu pilaf 
cu lapte şi îşi înfipse mîna toată în mijlocul ei. 
Atunci din toate părţile i se strigă : 

— Hei, hei ! ce vrei să faci ? Ia seama ! Ai să 
fii jupuit de viu ! Nu te-atinge de tava aceea a 
pacostei! 
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Omul însă îşi bulbucă ochii-i cumpliţi şi strigă : 
— Ia mai tacă-vă cleanţa ! Vreau să-mi umplu 

pîntecul ! îmi place pilafu-acesta dulce cu lapte ! 
I se strigă iarăşi : 
— Ai să fii jupuit şi spînzurat! 
Drept orice răspuns, el trase şi mai aproape 

către sine tava în care-şi înfipsese laba şi se 
aplecă peste ea. Cînd îl văzu astfel, mîncătorul de 
haşiş, cel mai apropiat vecin al curdului, fugi 
speriat şi trezit din aburii haşişului. Şi se duse de 
se aşeză hăt mai încolo, lepădîndu-se de-a avea 
vreo vină pentru ceea ce urma să se întîmple. 

Aşadar, Dijvan, curdul, după ce-şi afundase în 
tavă laba-i neagră ca o gheară de cioară, o scoase 
mare şi grea ca o copită de cămilă, rotunji în 
pumn toată bucăţoaia pe care-o apucase, făcu 
un boţ mare cît o chitră şi-o zvîrli dintr-o mişcare 
rotită în fundul bereglejului, unde se scufundă 
cu nişte ghiorţăituri ca de cascadă într-o peşteră, 
că bolta chioşcului vui într-un răsunet ce se răs-
frînse bubuind şi răzbubuind. Şi locul de unde 
fusese luată îmbucătura fu aşa de mare, încît 
fundul întinsei tăvi se ivi acolo gol. 

Cînd mai văzu şi asta, mîncătorul de haşiş îşi 
ridică braţele şi strigă : 

-— Ferească-ne Allah ! a înfulecat tava dintr-o 
înghiţitură. Slăvit fie Allah care nu mi-a făcut 
orez cu lapte în mîinile lui ! Şi adăugă : Lăsaţi-1 
să mănînce cum i-i voia, căci eu şi văd zugrăvin-
du-i-se pe frunte umbra spînzurătorii. 

Apoi se duse şi mai departe de curd, aşa ca 
mîna acestuia să nu-1 ajungă, şi-i strigă : 

— Staţi-ar în gît şi înecate-ai, o, prăpastie în-
fricoşătoare ce eşti ! 
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Curdul însă, fără a lua seama la cele ce se spu-
neau în jurul său, îşi înfipse a doua oară degetele 
cioturoase în grămada moale de pilaf, care se 
desfăcu pocnind surd, şi le trase apoi pline cu un 
boţ cît un dovleac ; şi se şi apucase să-1 frămînte 
în palmă înainte de a-1 înghiţi, cînd Zumurrud 
spuse străjerilor : 

— Iute, aduceţi-mi-1 pe insul de la tava de 
orez, pînă s-apuce să-nfulece îmbucătura ! 

Şi străjerii săriră pe curdul care nici nu-i văzuse, 
ghemuit cum era cu jumă tate din trup peste tavă. 
îl răsturnară sprinten şi-i legară braţele la spate 
şi-1 tîrîră dinaintea regelui, în vreme ce oaspeţii 
îşi ziceau : 

— Singur şi-a dorit pieirea. Noi l-am sfătuit 
destul să se ferească de-a atinge pacostea aia de 
orez cu lapte ! 

Cînd ajunse inainte-i, Zumurrud îi întrebă : 
— Care ţi-i numele ? care ţi-e meseria ? şi ca~ 

re-i pricina ce te-a îndemnat să vii în cetatea 
noastră ? 

El răspunse : 
— Mă numesc Otman şi de meserie sînt gră -

dinar, în ce priveşte pricina venirii mele aici, 
este să caut o grădină unde să muncesc, ca să 
mănîne. 

Zumurrud strigă : 
— Să mi se aducă tabla cu nisip şi pana de 

aramă ! 
Şi după ce i se mmînară lucrurile acelea, t rase 

ou pana nişte slove şi nişte chipuri pe nisipul 
netezit, cugetă şi socoti vreme de un ceas, pe urmă 
ridică fruntea şi spuse ; ' 
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•— Vai de tine şi de tine, ticăloase mincinos ! 
Socotelile ce le-am făcut pe tabla mea de nisip 
îmi arată că pe numele tău cel adevărat te nu-
meşti Dijvan curdul şi că de meserie eşti tâlhar, 
hoţ şi ucigaş ! Ah, fecior de-o mie de tîrfe ! măr -
turiseşte numaidecât adevărul, de tinde nu, lovi-
turile au să te facă să ţi-1 aduci aminte ! 

Auzind vorbele acestea ale regelui, pe care era 
departe de a-şi închipui că ar fi t înăra răpită de 
el odinioară, îngălbeni la obraz şi fălcile începură 
să-i clănţăne ca fălcile unui lup ori ca ale vreu-
nei alte fiare crunte. 

Pe urmă, socoti că mărturisind adevărul o să-şi 
mîntuie capul, şi zise : 

— Aşa-i cum spui, o, măria-ta ! Ci din clipa 
asta mă dau căit în mâinile tale, şi pe viitor mă 
voi ţinea pe calea cea bună ! 

Zumurrud însă îi zise : 
— Nu-mi este îngăduit să las sa trăiască o fiară 

răufăcătoare în calea musulmanilor. 
Pe urmă porunci : 
— Să fie dus şi jupuit de viu şi •împăiat, spre a fi 

bă tut în cuie la poarta chioşcului şi să se facă şi 
cu leşul lui aşa cum s-a făcut cu cel al creştinului. 

Cînd mâncătorul de haşiş văzu străjerii ducîn-
du-1 pe insul aceia, se ridică şi îşi întoarse fundul 
către tava cu orez şi spuse : 

— O, presăratule cu praf de zahăr şi de scor-
ţişoară, îţi întorc spatele, o, tavă a pacostelor, 
căci nu te socot vrednic decât de fundul meu... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute douăzeci şi şaptea 
noapte 

Ea urmă : 

...nu te socot vrednic decît de fundul meu ! Te 
scuip şi mi-e scîrbă de tine ! 

Şi uite-aşa cu el. 
Dar cînd fu la cel de ni treilea ospăţ, iată. Ca 

şi de cele două daţi de mai nainle, crainicii, stri-
gară aceeaşi veste ; pe urmă norodul se adună 
în chioşc, mai-marii luară loc după rînduială. şi 
regele se aşeză în jeţul său. Şi tontă lumea începu 
să mănînce, să bea şi să se veselească ; şi mul-
ţimea se înghesuia peste tot, afară de locul de 
dinaintea tăvii cu orez cu lapte, care sta neatinsă 
în mijlocul sălii şi către ea fiind întoarse spatele 
tuturor mesenilor. Şi deodată fu văzut intrînd un 
bărbat cu barbă albă, care, văzînd gol locul dim-
prejurul tăvii, se îndreptă într-acolo si se aşeză 
să mănînce, ca să nu fie spînzurat. Şi Zumurrud 
îl privi şi recunoscu pe bătrînul Raşideddin, t i -
călosul de creştin care o furase cu ajutorul fratelui 
său Barssum. 

într-adevăr, întrucît Raşideddin, după trecere 
de o lună de zile, văzînd că fratele său, pe care-1 
trimisese în căutarea tinerei fugite, nu se întorsese, 
hotărîse să plece el însuşi spre-a încerca s-o gă-
sească, şi soarta îl mînă spre cetatea- aceea, pînă 
la acel chioşc, dinaintea tăvii cu orez cu lapte. 

Zumurrud, recunoscîndu-1 pe afurisitul de creş-
tin, gîndi în sineşi : „Pe Allah ! Orezul acesta cu 
lapte este o mîncare binecuvîntată, devreme ce 

324 



mă ajută să dau de toate aceste jivine răufăcătoare. 
Are să trebuiască într-o zi să pun să se ves-
tească în tot oraşul că este mîncare obligatorie 
pentru toţi locuitorii. Şi-am să pun să fie spînzu-
raţi toţi cei cărora nu le va plăcea. Pînă atunci, 
ia să văd ce este cu nelegiuitul ăsta bătrîn !" Şi 
strigă, prin urmare, către străjerii săi : 

— Aduceţi-mi-1 pe cel cu orezul ! 
Şi străjerii, acum dedaţi cu treaba, îl zăriră pe 

insul acela numaidecît şi se năpustiră la el şi îl 
tîrîră de barbă pînă dinaintea regelui, care îl 
întrebă : 

-— Care ţi-este numele ? care ţi-este meseria ? 
şi care-i pricina sosirii tale la noi ? 

El răspunse : 
— O, preanorocitule rege, mă numesc Rusteni, 

dar nu am nici o meserie, afară doar de aceea de 
biet sărman, de derviş. 

Ea strigă : 
— Nisipul şi pana, degrabă ! 
Şi i se aduseră. Şi, după ce întinse nisipul şi 

desenă nişte chipuri şi nişte slove, cugetă vreme 
de un ceas, apoi ridică fruntea şi spuse : 

— Minţi dinaintea regelui, cîine blestemat ! Nu-
mele tău este Raşideddin ; meseria ta este de a 
pune să fie furate mişeleşte femeile musulmanilor 
şi de a le închide în casa ta ; pe dinafară te prefaci 
a fi de legea islamului, da-n adîncul inimii ai ră-
mas un ticălos de creştin. Mărturiseşte adevărul, 
sau capu-ţi va sta numaidecît acolo unde-ţi stau 
picioarele ! 

Şi mişelul, înfricoşat, socoti că-şi mîntuie capul 
şi îşi mărturisi nelegiuirile şi păcatele. Atunci 
Zumurrud spuse străjerilor : 

— Răsturnaţi-1 şi alduiţi-i cîte-o mie de lovituri 
la fiecare talpă ! 
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Şi osînda fu îndeplinită numaidecît. Ea spuse 
atunci : 

—: Acuma, duceţi-1, smulgeţi-i pielea, împăiaţi-1 
cu paie putrede şi pironiţi-1, laolaltă cu ceilalţi doi, 
la intrarea în chioşc. Şi faceţi ca şi leşul lui să 
aibă aceeaşi ursită ca şi cel al celorlalţi doi cîini. 

Şi totul fu îndeplinit pe dată. 
Pe urmă, toată lumea începu iarăşi să mănînce, 

minunîndu-se de înţelepciunea şi de priceperea la 
ghicit a regelui, şi lăudîndu-i dreptatea şi hotărîrile. 

După ce vspăţul luă sfîrşit, norodul plecă, şi 
regina Ziuncrrud se întoarse în seraiul ei. Ci-n 
sineşi nu era deloc fericită şi îşi zicea : „Slăvit 
fie Al]ah care mi-a potolit inima, ajutîndu-mă să 
mă răzbun pe cei ce mi-au făcut rău ! Dar toate 
astea nu mi-1 dau îndărăt pe preaiubitu-mi Alişar. 
Ci Atotputernicul face aşa cum îi place faţă de 
cei care i se închină şi îl mărturisesc drept singur 
Dumnezeu al lor." Şi, tulburată de amintirea iu-
bitului ei, vărsă multe lacrimi noaptea întreagă. 
După care se închise singură cu durerea ei, pînă 
la începutul lunii următoare. 

Atunci norodul fu iarăşi adunat la obişnuitul 
ospăţ, şi regele şi dregătorii luară loc, ca de obicei, 
sub bolta chioşcului. Şi ospăţul era în toi, şi Zu-
murrud nu mai trăgea nici o nădejde că-1 va 
mai găsi vreodată pe iubitul ei, şi făcea în sufletul 
ei această rugăciune : „O, tu, cel care l-ai dat 
îndărăt pe Yussuf bătrînului său părinte Yacub, 
care l-ai vindecat de bubele-i cele fără de leac 
pe sfîntul Ayub, îngăduie-mi şi mie, întru bună-
tatea ta, să-1 găsesc pe preaiubitu-mi Alişar. Tu 
eşti atotputinte, o, Stăpîne al lumilor, toate ! Tu, 
cel care îi duci spre calea cea bună pe cei ră tă-
ciţi ; tu, cel care asculţi toate glasurile, care îm-
plineşti toate rugăciunile şi care faci ca ziua să 
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urmeze nopţii, dă-mi-î îndărăt pe robul tău 
Alişar !" 

Abia rostise Zumur-rud înlăuntru-i această rugă, 
că şi intră pe poarta nieidanului un tinăr cu un 
boi subţirel ce se mlădia, ca un ram de salcie. 
Căută peste tot un loc unde să se aşeze şi nu găsi 
decît locul dimprejurul tăvii aceleia cu orez cu 
lapte. Se duse să se aşeze acolo, urmat din toate 
părţile de privirile speriate ale celor care îl so-
coteau pierdut şi—1 şi vedeau jupuit şi spînzurat. 

Or, Zumurrud îl cunoscu de la cea dinţii privire 
pe Alişar. Şi inima-i se porni să bată, şi-i veni 
să dea un ţipăt de bucurie. Izbuti însă a-şi înfrînge 
această pornire, spre a nu se da cumva de gol 
dinaintea norodului său. Totuşi, era cuprinsă de 
o mare tulburare, şi ]ăuntrurile-i se zbuciumau, 
şi inima-i bătea din ce în ce mai tare. Şi aşteptă 
să se liniştească pe deplin, mai înainte de a porunci 
să vină la ea Alişar. 

în ce-1 priveşte pe Alişar, iată ce se petrecuse 
cu el. Atunci cînd se trezise din somn... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasa. 

Ci într-a trei sute douăzeci şî opta noapte 

Ea urmă ! 

Atunci cînd se trezise din somn, era plină zi 
şi neguţătorii şi începuseră să • deschidă sukuî. 
Şi Alişar, uluit că se vedea întins în acea stradă, 
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îşi duse mina la frunte şi băgă de seamă că tur-
banu-i pierise, şi tot aşa şi mantia. începu să 
priceapă ce se petrecuse şi alergă, tulburat cu to-
tul, să-şi povestească năpasta bunei bătrîne pe 
care o rugă să afle ştiri noi. Ea primi cu dragă 
inimă, plecă şi, peste un ceas, cu faţa şi cu părul 
răvăşite, se întoarse să-1 înştiinţeze de negăsirea 
frumoasei Zumurrud, şi—i spuse : 

— Eu socot, copile al meu, că de-acuma va să 
te laşi pentru totdeauna de nădejdea de-a o mai afla 
pe iubita ta. Nu este ajutor şi tărie împotriva nă-
pastelor decît întru AU ah atotputernicul ! Tot ce 
ţi s-̂ a întîmplat este numai din vina ta ! 

La cuvintele acestea, Alişar văzu lumina schim-
bîndu-se în negură dinaintea feţei lui, şi îşi pierdu 
orice nădejde de viaţă, şi îşi dori moartea, şi 
se porni să plîngă şi să suspine în braţele bunei 
bătrîne, pînă ce leşină. Apoi, îngrijit de femeile 
din casă, îşi veni în simţire, dar numai pentru 
a cădea la pat, atins de o boală grea, care-1 făcu 
să piardă gustul somnului şi care l-ar fi dus de 
bună seamă de-a dreptul la mormînt, de n-ar fi 
fost bătrîna cea bună să-1 îngrijească, să-1 alinte 
şi să-1 încurajeze. Rămase aşa, bolnav rău, vreme 
de-un an întreg, fără ca ea să-1 fi părăsit o clipă ; 
ea îi da să bea siropuri, şi-i fierbea pui de găină, 
ş'i-i aducea să miroase parfumuri înviorătoare. 
Şi el, într-o stare grea de slăbiciune şi de sfîrşeală, 
se lăsa îngrijit de ea, şi îşi recita versuri foarte 
triste despre despărţire, ca acestea, dintre multe 
altele : 

Se-adună norii ăe-ntristare, 
Se stinge al iubirii soare, 
Curg grele lacrimile-amare, 
Şi-i arsă inima, şi doare. 
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Sau 

Povară-i jalea— mult prea marâ 
Pe biata inimă ce moare 
De dorul dragostei-pierzare, 
De-aleanul fără nici o zare, 
De veghile fâră-ncetare. 
Stăpîne-Doamne, mai e oare 
Vreun chip să-mi fii ajutorare ? 
Grâbeşte-te să-mi dai scăpare, 
CU încă cea din urmă boare 
A vieţii-mi n-a pornit să zboare 
Din trupu-mi ars ca de-o lungoare \ 

Sporeşte-amarul meu mereu, 
în lacrimi jalea mi se varsă, 
Iubirea mă apasă greu 
Şi inima de dor mi-e arsă. 

Şi mi-e grumazul parcă frînt 
Sub neagra chinului povară, 
în veghea fără crezămînt, 
Pe drumul care mă omoară. 

Stăpîne-Doamne-al meu slăvit, 
Ci vino-mi într-ajutorare, 
Pînă ce trupu-mi istovit 
Nu-şi dă şiultima suflare ! 

Alişar rămase, aşadar, în starea aceea, fără nă-
dejde de vindecare şi fără nădejde de-a o mai 
vedea pe Zumurrud. Şi buna bătrînă nu mai ştia 
ce să facă spre a-1 scoate din mohoreala lui, cînd 
într-o zi îi spuse : 

— Copilul meu, nu bocindu-te aşa mereu, fără 
a ieşi din casă, ai să poţi vreodată s-o găseşti pe 
cea care ţi-e dragă. Dacă vrei să-mi dai crezare, 
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scoală-te, rfecapată-ţi puterile şi du-te de-o caută 
prin oraşe şi prin toată lumea. Nu se ştie nicio-
dată drumul dincotro poate veni mîntuirea ! 

Şi nu conteni să-1 îmbărbăteze astfel şi să-i 
dea nădejdi pînă ce nu-1 sili să se scoale şi să 
se ducă la hamam, unde ea însăşi îl spălă şi îi 
dete să bea sorbeturi şi să mănînce un pui de 
găină. Şi tot aşa îl îngriji încă o lună de zile, 
pînă ce, într-un sfîrşit, flăcăul fu în stare să că-
lătorească. Atunci îşi luă rămas-bun de la bătrînă , 
după ce~şi încheiase pregătirile de plecare, şi porni 
la drum s-o caute pe Zumurrud. Şi aşa sfîrşi prin 
a ajunge în cetatea unde Zumurrud era rege şi 
prin a intra în chioşcul unde avea loc ospăţul 
şi prin a se aşeza dinaintea tăvii cu pilaf de orez 
cu lapte presărat cu praf de zahăr şi de scorţişoare. 

Şi cum îi era tare foame, îşi suflecă mînecile 
pînă la coate, rosti după sfînta datină „Bismillah" 
şi dete să mănînce. Atunci vecinii săi, făcîndu-
li-se milă cînd îl văzură ce primejdie îl păştea, 
îl prevestiră că are să i se întîmple neapărat o 
năpastă de va avea nenorocul să se atingă de 
acel orez. Şi cum el se opri, mîncătorul de haşiş 
îi spuse : 

-— Ai să fii jupuit şi spînzurat, ia seama ! 
— Binecuvîntată fie moartea, care are să mă 

slobozească dintr-o viaţă plină de nefericiri ! Dar, 
mai întîi, vreau să mănînc din acest orez cu lapte. 

Şi întinse mîna şi începu să mănînce cu multă 
poftă. 

lacă-aşa ! Şi Zumurrud, care, tot tulburată , îl 
cerceta, îşi zise : „Vreau să-1 las mai întîi să-şi 
stîmpere foamea, înainte de a-i porunci să vină 
la mine". Şi cînd văzu că isprăvise de mîncat şi 
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că rostise vorbele de mul ţumire după sfînta datină, 
ea spuse străjerilor : 

— Duceţi-vă binişor la tînărul acela care sade 
dinaintea tăvii cu orez cu lapte şi rugaţi-1, cu cele 
mai alese vorbe, să vină să stea de vorbă cu mine, 
spunîndu-i : „Te pofteşte regele, pentru o între-
bare şi un răspuns, atîta tot". 

Şi străjerii se duseră şi se temeniră dinaintea lui 
Alişar şi îi spuseră :, 

— Măria-sa regele, stăpînul nostru, te pofteşte 
pentru o întrebare şi un răspuns, atîta tot ! 

Alişar răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi se ridică şi îi însoţi pînă dinaintea regelui. 
Estimp, oamenii din gloată îşi făceau între ei 

nenumărate presupuneri. Unii spuneau : 
— Ce prăpăd pentru tinereţele lui ! Cine ştie 

ce are să i se întîmple ! 
Alţii însă răspundeau : 
— De-ar fi să i se întîmple vreo nenorocire, 

regele nu l-ar fi lăsat să mănînce pe săturatele. 
Ar fi poruncit să fie înhăţat de la cea dintîi îmbu-
cătură ! 

Şi alţii spuneau : 
— Străjerii nu l-au tîrît nici de picioare, nici de 

haine ! L-au însoţit, urmîndu-1 de departe cu 
mult respect ! 

Toate astea, în vreme ce Alişar se înfăţişă di-
naintea regelui. Acolo, se ploconi şi sărută pămîn-
tul dinaintea regelui, care îl întrebă cu un glas 
t remură tor şi plin de dulceaţă : 

— Care-i numele tău, o gingaşule flăcău ? care 
îţi este meseria ? şi ce pricină te-a silit să-ţi pă -
răseşti ţara pentru aceste locuri depărtate ? 
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El răspunse : 
— O, norocitule rege, mă numesc Alişar, fiul lui 

Glorie, şi sînt fecior de negustor din ţara Cora-
sanului. Meseria mea este cea a tatălui meu, dar 
de multă vreme năpastele m-au făcut să... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind .şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute douăzeci şi noua noapte 

Ea urmă : 

...de multă vreme năpastele m-au făcut să nu 
mă mai ţin de ea. în ce priveşte pricina venirii 
mele în această ţară, sînt în căutarea unei fiinţe 
dragi, pe care am pierdut-o şi care îmi era mai 
scumpă decît lumina ochilor şi decît auzul şi decît 
sufletul meu ! Şi de cînd mi-a fost luată, trăiesc 
ca un lunatic. Şi-asta-i falnica mea poveste. 

Şi Alişar, isprăvind aceste cuvinte, izbucni în 
plîns şi fu zguduit de un sughiţ aşa de tare, încît 
căzu leşinat. 

Şi Zumurrud, peste măsură de înduioşată, po-
runci micuţilor săi eunuci să-i stropească faţa 
cu apă de trandafiri. Şi cei doi robi îndepliniră 
numaidecît porunca, şi Alişar îşi veni în fire la 
mirosul apei de trandafiri. Atunci Zumurrud 
spuse : 

— Acum, să mi se aducă tabla cu nisip şi pana 
de aramă ! 
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Şi luă tabla, şi luă pana şi, după ce trase eîteva 
linii şi scrise nişte slove şi cugetă vreme de un 
ceas, spuse dulce, dar în aşa fel ca să fie auzită
de tot norodul : 

— O, Alişar, fiu al lui Glorie, nisipul ghicitoresc 
adevereşte vorbele tale. Ai spus adevărul. Iar 
eu îţi pot proroci că în curînd Allah are să-ţi 
ajute s-o găseşti pe iubita ta. Linişteşte-ţi sufletul 
şi înviorează-ţi inima ! 

Apoi puse capăt ospăţului şi porunci celor doi 
robi mărunţi ai săi să-1 ducă la hamam şi, după 
scaldă, să-1 îmbrace într-o mantie din dulapurile 
regeşti, să-i dea să încalece pe un cal din grajdu-
rile regeşti şi să-1 aducă îndărăt la ea, pe la că-
derea serii. Şi cei doi eunuci răspunseră că ascultă 
şi că se supun, şi se grăbiră să îndeplinească 
porunca regelui lor. 

Iar oamenii din gloată, care fuseseră de faţă 
la toată acea întîmplare şi auziseră poruncile date, 
se întrebau unii pe alţii : 

•— Ce tainică pricină l-o fi îndemnat oare pe 
rege să se poarte faţă de flăcăul acesta drăgălaş 
cu atîta cinstire şi cu atîta dulceaţă ? 

Alţii răspundeau : 
— Pe Allah ! pricina-i cu totul vădită : băiatul 

este foarte frumos. 
Şi alţii spuneau : 
— Noi am bănuit ceea ce urma să se petreacă, 

doar văzîndu-1 pe rege că-1 lasă să-şi stîmpere 
foamea din tava ceea cu orez dulce cu lapte. Ual-
lah ! n-am mai auzit vreodată că orezul cu lapte ar 
putea să săvîrşească asemenea minuni. 

Şi plecară, dîndu-şi fiecare cu părerea. 
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în ce priveşte pe Zumurrud, ea aşteptă cu o 
nerăbdare de neînchipuit căderea nopţii, spre-a 
putea într-un sfîrşit să rămînă singură cu iubitul 
inimii ei. Aşa încît, de-ndată ce soarele apuse 
şi muezinii chemară pe drepteredincioşi la rugă-
ciune, Zumurrud se dezbrăcă şi se întinse în cul-
cuşul ei, nepăstrînd pe ea drept orice haină decît 
cămaşa-i de mătase. Şi lăsă jos perdelele, ca să 
rămînă în umbră, şi le porunci celor doi eunuci 
să-1 poftească să intre pe Alişar, care aştepta în 
odaia de la intrare. 

în ce priveşte pe musaipii şi pe dregătorii de 
la serai, aceştia nu se mai îndoiră de gîndurile 
regelui, cînd îl văzură purtîndu-se într-un fel 
atît de neobişnuit faţă de frumosul Alişar. Şi îşi 
ziseră : 

— Acuma-i cu totul şi cu totul neîndoielnic că 
regele s-a îndrăgostit de flăcăul acesta. Şi-i ne-
îndoielnic că mîine are să-1 facă musaip ori că-
petenie a oastei. 

Şi uite-aşa cu ei. 
în ce-1 priveşte pe Alişar, acesta, cînd fu faţă

cu regele, sărută pămîntul dinainte-i, mărturi-
sindu-i cinstirea şi înălţîndu-i urările sale, şi aş-
teptă să fie întrebat. Şi Zumurrud gîndi în su-
fletul ei : „Nu pot să-i dezvălui numaidecît cine 
sînt ; căci, de m-ar recunoaşte aşa, dintr-odată, 
ar muri de tulburare". Se întoarse, deci, către el 
şi-i spuse : 

— O, drăgălaşule flăcău, vino mai lîngă mine. 
Spune : ai fost la hamam ? 

El răspunse : 
— Da, o, stăpîne al meu ! 
Ea urmă : 
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— Te-ai spălat peste tot, şi te-ai parfumat, şi 
te-ai răcorit ? 

El răspunse : 
— Da, o, stăpîne al meu ! 
Ea întrebă : 
— De bună seamă că baia îţi va fi trezit pofta; 

de mîncare, o, Alişar ! Iată colea, la îndemîna ta, 
o tavă plină cu pui de găină şi cu plăcinte. Începe, 
dar, prin a-ţi stîmpăra foamea. 

Atunci Alişar răspunse că ascultă şi că se su-
pune, şi mîncă pînă ce se satură şi fu mul ţumit. ŞI 
Zumurrud îi spuse : 

— Trebuie să-ţi fie sete acum ! Iată, pe celălalt 
taburet, tava cu băuturi. Bea cît ţi-e sete, şi-apoi 
vino colea lîngă mine. 

Şi Alişar bău cîte o ceaşcă din fiecare cană cu 
băuturi şi se apropie de culcuşul regelui. \ 

Atunci regele îl luă de mînă şi îi spuse : 
— Tare-mi placi, o, flăcăule ! Ai un chip frumos,1 

şi mie îmi sînt dragi chipurile frumoase. Te rog 
să-mi faci un masaj. 

Şi Alişar se lăsă jos şi, suflecîndu-şi mîneciîe, 
începu să fricţioneze picioarele regelui. 

După o bucată de vreme, regele îi zise : 
— Freacă-mă acum pe pulpe şi pe coapse. 
Şi Alişar, fiul lui Glorie, începu să frece pulpele 

şi coapsele regelui. Şi fu uimit, şi totodată şi 
încîntat, găsindu-le de o gingăşie, şi de o mlădiere, 
şi de o albeaţă fără de pereche. Şi îşi zicea : 
„Uallahi ! coapsele regelui sînt tare albe. Şi n-au 
nici un fir de păr pe ele." 

în clipa aceea, Zumurrud îi spuse : 
•— O, flăcăule cu mîini aşa de iscusite în arta 

masajului, dealungeşte-ţi fricţionările şi mai sus. 
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Alişar însă se opri deodată şi spuse : 
— Iartă-mă, o, măria ta, dar eu nu ştiu să fac 

masaj trupului mai sus de coapse. Tot ceea ce 
ştiu, aceea am făcut. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zoriî mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute treizecea noapte 

Ea urmă l 

La aceste cuvinte, Zumurrud luă un glas plin de 
mînie şi strigă : 

— Cum ! Cutezi să nu faci ce-ţi cer ? Pe Allah ! 
dacă mai şovăieşti, noaptea aceasta are să fie 
cumplită pentru capul tău ! Grăbeşte-te, dar, să 
te apleci şi să-mi împlineşti dorinţa. Şi eu, în 
schimb, am te numesc emir peste toţi emirii şi 
căpetenie a oştilor peste toate căpeteniile oştilor 
mele. 

Alişar întrebă : 
•— Nu prea pricep ce vrei tu, o, rege. Ce trebuie 

să fac, ca să-ţi fiu pe plac ? 
Ea răspunde : 
•— Dezbracă-ţi pantalonii şi întinde-te cu., faţa 

în jos ! 
Alişar strigă : 
— Aşa ceva n-am făcut în viaţa mea. Aşa că 

dacă vrei să mă sileşti, am să-ţi cer seamă în 
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ziua învierii. Lasă-mă, dar, să ies de-aici şi să 
plec în ţara mea. 

Dar Zumurrud adăugă pe un glas şi mai mînios : 
— îţi poruncesc să faci ce-ţi spun, că de unde 

nu, pun pe dată să ţi se taie capul. Vino, deci, o, 
flăcăule, şi culcă-te lîngă mine. N-ai să te căieşti ! 

Atunci Alişar, deznădăjduit, nu putu face altceva 
decît să se supună. Zumurrud îl luă numaidecît 
în braţe... 

Cînd Alişar văzu aşa, îşi zise : „Are să mă be-
te jească, fără putinţă de scăpare !" Dar îndată 
simţi ceva ce-1 alinta dulce, ca de mătase, şi îşi 
zise : „Uallah ! regele ăsta are o piele mai ispi-
titoare decît a femeilor !" Dar, după un răstimp 
de şedere- în acel fel, fără a simţi nimic rău, îl 
văzu pe rege desprinzîndu-se deodată şi întinzîn-
du-se alături de el. Şi gîndi : „Binecuvîntat şi 
slăvit fie Alah, care n-a îngăduit să pat nici un 
rău. Ce m-aş fi făcut dacă ar fi fost altminteri ?" 
Şi începu să răsufle mai în voie, cînd deodată 
regele îi spuse : 

— Cum se face de nu-ţi recunoşti slujnica, o, 
s'tăpîne ai meu preaiubit ? 

Alişar însă nu înţelegea nimic şi întrebă : 
— Care slujnică şi care stăpîn, o, rege al vre-

murilor ? 
Ea răspunse : 
•— O, Alişar, eu sînt Zumurrud, roaba ta. Nu 

mă mai cunoşti ? 
La cuvintele acestea, Alişar privi mai cu luare-

aminte pe rege şi recunoscu în el pe preiubita-i 
Zumurrud. Şi o luă în braţe şi o sărută cu cea mai 
mare revărsare de bucurie. Şi Zumurrud îl în-
trebă : 
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— Acum ai să-mi mai fii împotrivă ? 
Şi Alişar, drept orice răspuns, o cuprinse în 

braţe... 

Cinci povestea ajunso aici, Şeherczada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute treizeci şi una noapte 

Ea urmă I 

Cînd se făcu ziuă, Zumurrud se îmbrăcă iarăşi 
în hainele ei regeşti şi porunci să se adune în 
curtea cea mare a seraiului toţi vizirii, toţi musai-
pii, toţi sfetnicii, taţi emirii, toţi capii de oşti şi 
toţi mai-marii dintre locuitori şi le spuse : 

•— Vă dau învoire, o, credincioşii mei supuşi, 
să vă duceţi de-acum pe drumul pe care m-aţi 
întîlnit şi să căutaţi pe-un altul să-1 alegeţi ca 
rege al vostru în locul meu. Am hotărît să las 
domnia şi să mă duc să trăiesc în ţara acestui 
tînăr pe care mi l-am ales ca iubit al meu pe 
viaţă ; căci vreau să-i dăruiesc numai lui toate 
clipele mele, aşa cum i-am dăruit şi dragostea 
mea. Uassalam ! 

La cuvintele acestea, toţi cei de faţă îi răspunseră 
că ascultă şi că se supun ; şi numaidecît robii 
se repeziră, întreeîndu-se în zel, să facă pregătirile 
de plecare şi umplură tot felul de lăzi cu merinde 
pentru drum, cu giuvaeruri, cu haine cu lucruri 
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scumpe, cu aur şi cu argint, şi le încărcară în 
spinarea catîrilor şi a cămilelor. Şi, de cum fu 
gata totul, Zumurrud şi Alişar se suiră într-un 
palanchin de catifea aşezat pe o dromaderă şi, 
urma ţ i numai de cei doi hadîmbuţi, se întoarseră 
la Corasan, în oraşul în care se aflau casa şi rudele 
lor. Şi ajunseră acolo în tihnă. Şi Alişar fiul lui 
Glorie nu pregetă să facă daruri mari săracilor, 
văduvelor şi orfanilor, şi să împartă nemaipomenite 
plocoane prietenilor, cunoscuţilor şi vecinilor săi, 
Şi trăiră amîridoi ani mulţi, înconjuraţi de copiii 
pe care li-i dărui Atoatedătătorul. Şi fură peste 
măsură de veseli şi de fericiţi, pînă ce veni să-i 
caute sfărîmătoarea plăceiilor şi despărţitoarea 
îndrăgostiţilor ! Slavă Celui care durează în veş-
aiicie ! Şi binecuvîntat fie Allah pururea ! 

— Dar, urmă Şehorozada, vorbind către refîole Şah-
riar, să nu crezi nici o clipă că povestea aceasta ar fi 
mai desfătătoare deeît povestea celor şase fete, fiecare 
de altă culoare1 ! Şi dacă versurile pe care le cuprinde 
nu sînt cu mult mai minunate deeît toate cele pe care 
le-ai auzit pînă acum, să pui să mi se taie capul fără 
pic de zăbavă. 
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Şehere/.ariu spuse ! 

POVESTEA CELOR ŞASE FETIŞCANE 
FIECARE DE ALT FEL 

Se povesteşte că, într-o zi, emirul dreptcredin-
eioşilor, El-Mamun, stînd în jeţul lui din sala pa-
latului, porunca să se adune dinainte-i toţi vizirii 
şi toţi emirii, şi căpeteniile cele mai de seamă din 
împărăţia lui, precum şi poeţii, şi cei ce-i erau lui 
dragi şi pe care şi-i făcuse piieteni. Or, cel mai 
apropiat dintre toţi cei apropiaţi care veniră 
atunci acolo era Mohammad El-Bassri. Şi califul 
El-Mamun se în toarse către e] şi-i grăi : 

— O, Mohammad, tare mult mi-ar plăcea acum 
să aud de ia tine o poveste cum nu s-a mai auzit 
vreodată. 

El răspunse : 
— O, urnire al drepteredincioşijor, Jucru-i uşor. 

Ci vrei de la mine o poveste pe care şi eu s-o fi 
auzit cu urechile mele, sau mai degrabă o întâm-
plare pe care, martor fiind, s-o fi văzut cu ochii 
mei ? 

Şi El-Mamun grăi : 
•— O, Mohammad, fie oricum o fi. N~a.ş vrea 

decît să fie cît mai minunată. 
Atunci Mohammad El-Bassri povesti pe. dată t 
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•— Află, o, emire al drepteredincioşilor, că am 
cunoscut în vremile din urmă un om bogat foarte, 
de baştină lui clin Yemen, care şi-a lăsat ţara, ca 
să vină să se aşeze în Bagdad, oraşul nostru, şi să 
trăiască aici o viaţă plăcută şi tihnită. îl chema 
Aii Ei-Yamani. Şi, întrucît după o bucată de vreme 
găsi obiceiurile de la Bagdad întocmai pe gustul 
lui, îşi aduse aci toate bunurile, precum şi hare-
mul alcătuit din şase tinere roabe, frumoase ca 
nişte lune. 

întîia dintre fetişcane era albă, cea de a doua 
roşcovană, cea de a treia grasă, cea de a patra 
subţire, cea de a cincea bălaie şi cea de a şasea 
neagră. Şi toate şase, în adevăr, erau desăvîrşirea 
desăvârşirilor, aveau mintea împodobită cu ştiinţa 
scrierilor frumoase şi străluceau în arta dansului 
şi în cea a instrumentelor de muzică. 

Fetişcana cea albă se numea... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi tăcu sfioasă. 

O într-a trei sule treizeci şi doua noapte 

Ea urmă s 

Fetişcana cea albă se numea Faţă-de-Lună; cea 
roşcovană se numea Văpaie-de-Jar; cea grasă, 
Lună-Plină ; subţirica, Hurie-de-Rai; cea bălaie, 
Soarc-n-Amiaz ; cea neagră, Lumina-Ochiului. 

Or, într-o zi, Aii El-Yamani, fericit de tihna ce-o 
gusta în desfătătorul Bagdad şi simţind u-se într-o 
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stare sufletească încă şi mai plăcută ca de obicei, 
le pofti pe toate cele şase roabe ale sale deodată 
să vină la el în sala de taifas, ca să-i ţină tovărăşie 
şi să petreacă vremea bînd, glumind şi cîntînd cu 
el. Şi toate şase se înfăţişară dinaintea lu i ; şi, cu 
tot felul de jocuri, de desfătări şi de snoave, chi-
cotiră împreună şi se veseliră. 

Cînd voioşia se înstăpîni netulburată printre ei, 
iUi El-Yamani luă o cupă, o umplu cu vin. şi, în-
toreîndu-se către Faţă-de-Lună, gră i : 

— O, tu, roabă albă şi dulce, ia să auzim cîteva 
cîntări suave cîntate de glasul tău. 

Şi Faţă-de-Lună, roaba cea albă, luă o lăută, îi 
potrivi strunele şi începu să cînte nişte cîntece 
gingaşe ce făceau să dănţuiască şi pietrele. Pe 
urmă, însoţindu-se cu lăuta, dntă aceste stihuri 
alcătuite pe dată de ea : 

îubitu-mi., fie el departe. 
Fie aproape, orişicum, 
Şi-a încrustat pe vecim ochii-mi 
Icoana chipului, frumoasă, 
Şi-a^ntipărit pe totdeauna, 
Să nu-l mai pot uita nicicum, 
Vrăjitu-i nume-adîncîn pieptu-mi 
Să-i fiu dc-ra pururi credincioasă. 

Ca să-i pot alinta in suflet 
Strălucitoarea amintire, 
Mă'fac întreagă numai suflet, 
Devin doar suflet, să-l alint; 
Şi ea să-l pot mereu cuprinde, 
Să-l port de-a pururi în privire, 
Devin acum numai privire, 
în ochii-mi galeşi să-l cuprind. 
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Mi-a spus clevetitorul aspru, 
Vorbindu-mă de rău mereu : 
„Oare cînd o să-ţi smulgi din suflet 
Iubirea asta suferinţă ?" 
Eu îi răspund : „O, pleacă, du-te, 
Vrăjmaş clevetitor al meu ! 
Nu vezi că le-amăgeşti cerîndu-mi 
Ceea ce nu e cu putinţă ?" 

Auzind aceste stihuri, stăpînul albei Faţă-de-
Lună se simţi tulburat de plăcere şi, după ce îşi 
muie buzele în cupă, i-o întinse fetişcanei care o 
bău. O umplu apoi a doua oară şi, ţinînd-o în 
mină, se întoarse către roaba cea roşcovană şi îi 
grăi : 

— O, Văpaie-de-Jar, tu, al inimii leac, încearcă 
şi tu, fără să m-afunzi în amar, să mă faci să as-
cult glasul tău, aşadar, cîntînd cîteva stihuri ce-ţi 
plac. 

Şi Văpaie-de-Jar luă lăuta şi-i potrivi strunele 
pe o altă cheie ; apoi începu un cîntec de joc ce fă-
cea inimile să fiarbă, şi pe urmă cîntă mai cu foc : 

Pe chipu-acesta jur că te iubesc ! 
O, chip pe care sfînta frumuseţe 
L-învăluie-n lumină — ca să-nveţe 
Şi cele mai frumoase dintre feţe 
Ce e frumosul nepămmtenesc. 

Cu gingăşia ta i-ai subjugat 
Pe toţi — căci tu eşti opera divină 
Ieşită luminoasă la lumină 
Din mina celui care ne-a creat. 

Auzind aceste stihuri, stăpînul Văpăii-de-Jar se" 
simţi tulburat de plăcere şi, după ce îşi înmuie bu~ 

8 



zele în cupă, i-o întinse fetişcanei care o bău. O 
umplu apoi a treia oară şi, ţinînd-o în mînă, se 
întoarse către roaba cea trupeşă foarte şi-i grăi : 

— O, Lună-Plină, tu, cea prea trupeşă la înfă-
ţişare, dar cu sîngele sprinten şi uşor ca o boare, 
vrei să no cînţi ceva, nişte stihuri dulci, tot aşa 
de frumoase cum e carnea ta ? 

Şi fetişcana cea durdulie luă lăuta, o struni 
şi-ncepu să-nmlădie o cîntare în stare să-nfioare 
sufletele şi stînca cea tare, şi, după dteva plăcute 
murmure, dădu glas unui cîntec uşure : 

O, de-aş putea să-ţi fiu pe plac. 
Icoană-a dorurilor mele, 
Aş înfrunta pămînt şi stele 
Doar pentru zinibctul tău drag. 

De te-ai apropia duios 
De sufletu-mi ars de suspine, 
Mi s-ar părea, faţă de tine, 
Toţi regii lumii mai-prejos. 

Sfioasa-mi dragoste de-ai vrea 
S-o mingii galeş cu-o privire, 
Aş ameţi de fericire 
Şi, Iremurînd în preajma ta, 

De-a lungu-ntregii mele vieţi 
Ţi-aş sta supusă la picioare, 
O, tu, cel mai frumos sub soare, 
Tezaur scump de frumuseţi! 

Auzind aceste stihuri, stapînul grăsanei Lună-
Plină, tulburat de plăcere, după ce îşi înmuie bu-
zele în cupă, o întinse fetişcanei care o bău. Atunci 
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el o umplu iar şi, ţinînd-o în mină, se întoarse 
către roaba cea subţirică şi îi. grăi : 

— O, subţirică Hurie-de-Rai, acuma-i rîndul 
tău să ne dai desfătul cu glasul ce-1 ai. 

Şi fetişcana cea subţirică se înclină peste lăuta-i 
mică, întocmai ca o mamă peste pruncul ei, şi 
eîntec începu să zică : 

Ah, dorul meu de tine 
Nu are-asemănare — 
Doarrecea-ţi nepăsare 
S-ar măsura cu el. 
Ce lege-ar putea ţine 
O cumpănă-n destine 
Ce n-au acelaşi ţel ? 
Şi ce judeţ e-n stare 
în pricinile rare 
De dragoste, amare, 
Să judece-un apel, 
Să jacă mic ce-i mare, 
Ce-i mare mic la fel, 
Să dea la fiecare, 
Egal, iubirea care 
Doar aprig,, jalnic chin e. 
Prisosul de la mine 
Să-l treacă-asifel la el, 
La mult iubilu-mi care 
Nu suferă defel ? 

Auzind aceste stihuri, stăpînul zveltei Hurie-
de-Rai, tulburat de .plăcere, după ce îşi înmuie 
buzele în cupă, i-.o întinse fetişcanei care o bău. 
După care, iar o umplu şi, ţinînd-o în mînă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind si tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute treizeci şi treia noapte 

.Ea urmă ; 

...ţinînd-o în mină, se întoarse către roaba cea 
bălaie şi-i grăi : 

— O, Soare-n-Amiaz, o, t rup de aur şi chihlim-
bar, vrei şi tu, aşadar, să încerci o stihuire despre 
gingaşul dor de iubire ? 

Şi fetişcana cea bălaie îşi aplecă peste dulcea 
lăută capu-i de aur, îneliise pe jumă tate ochii-i 
limpezi ca nişte zori şi, după ce făcu strunele să 
răsune uşor, de trecu un fior şi prin sufletele şi 
prin trupurile tuturor, şi pe chipul şi în inima lor, 
după ce-i fermeca binişor, dete glasului ei răpitor, 
comoară de scumpe comori, întreg sunetul lui vră-
jitor, şi cîntă acest cîntec de dor ; 

Iubitul meu, cînd îi răsar în calc, 
Lung mă priveşte, şi-a privirii-i spadă 
Străpunge biata-mi inimă cu jale. 

Spun inimii rănite : „Eşti neroadă ! 
De ce nu vindeci dorul rănii tale ? 
Şi de ce nu te aperi cînd loveşte ?'"' 

Dar inima nimic nu vrea să vadă, 
Nimic nu spune, şi mereu porneşte 
Spre -cel ce-o lasă-n drum ca pe-o schiloadă. 

Auzind aceste stihuri, stăpînul bălaiei icabe 
Soare-n-Amiaz, tulburat de plăcere, după ce îşi 
înmuie buzele în cupă, o întinse fetişcanei care o 
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bău. După care iar o umplu şi, ţinînd-o în mină, 
se întoarse către sclava cea neagră şi îi grăi : 

- - O, Lumină-a-Ooliiului, tu, cea neagră pe din-
afară, dar atîta de albă pe dinlăuntru, tu, al cărei 
trup e cernit la culoare, dar al cărei obraz ni-i a 
vieţii-nemtare, dă-ne-acum desfătare cu-o fru-
moasă cîntare luminoasă ca raza de soare. 

Atunci, neagra Lumină-a-Ochiului luă lăuta şi 
făcu să răsune douăzeci de feluri de cîntec pe 
strune. După care, se întoarse la întîia cîntare, şi 
cintă lin şi rar stilrarile-acestea compuse la modul 
impar : 

Ochi ai nici, Lăsaţi să curgă 
Lacrimi fără de nădejde 
Peste jalea mea din suflei, 
Pesle-ql dragostei pojar. 
Focu-acesta ce mă arde, 
Patima ce mă topeşte, 
Crudul meu iubit l-aprinde, 
El m-afundă în amar, 
El, cel ce vrăjmaşei mele 
fşi dă sufletul în dar. 

Bîrfitorii~şi rid de mine 
Şi-mi tot spun să dau uitării 
Trandafirii fără seamăn 
Din obrajii lui în floare. 
Dar cind trandafir şi floare 
Vin cu abund visării, 
Ce să fac ?... Şi vinu-n cupe 
Şi Un zumzet de ghitare 
Trup şi suflet îmi îmbie 
Către jocul desfătării. 
Ci eu nu iubesc, prieteni, 
Dccît dulcea lui suflare l 
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Jarul dorului mi-usucă 
Şi obrajii şi privirea. 
Dar ce-mi pasă ? Trandafirii 
Raiului pe faţa-i ard. 
li iubesc — şi-atît ajunge ! • 
Vina, vina mea-i iubirea ' 
Pentru cel de care pururi 
N-aş mai vrea să mă despart. 

Auzind aceste stihuri, stăpînul Luminii-Ochilor, 
tulburat de plăcere, după ce îşi înmuie buzele în 
cupă, i-o întinse fetişcanei care o bău. 

După care, toate şase se ridicară deodată şi să-
rutară pămîntul dinaintea stăpînului lor şi îl ru-
gară să le spună care dintre ele îl încîntase mai 
mult şi care stihuri şi care glas îi păruseră mai 
plăcute. Şi Aii El-Yamani rămase încurcat peste 
măsură şi începu să privească la fiecare şi să ic 
cîntărească farmecele şi harurile cu priviri şovăi-
toare ; şi i se părea, în inima lui, că şi înfăţişările 
şi culorile lor toate erau la fel de minunate. Pînă 
la urmă se hotărî să vorbească şi zise : 

— Slavă lui Allah, împărţitorul de haruri şi de 
-frumuseţi, care mi-a dăruit şase fetişcane minu-
nate ca voi, înzestrate cu toate desăvîrşirile ! Ei 
bine, iată ! Vă mărturisesc că vă preţuiesc la fel 
pe toate şi că nu sînt în stare să iau asupră-mi 
hotărîrea de a spune despre vreuna dintre voi că 
e mai presus decît celelalte. Apropiaţi-vă, dar, 
mieluţele mele, şi sărutaţi-mă toate deodată ! 

La cuvintele acestea ale stăpînului lor, cele şase 
fetişcane se aruncară în braţele lui şi îl alintară 
şi-1 giugiuliră, şi el la fel pe ele, vreme de un ceas. 

După care le porunci să se aşeze roată dinainte-i 
şi le spuse : 

— N-am vrut nicicum să săvîrşesc eu însumi 
nedreptatea de a hotărî pe care dintre voi o aleg 
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anume, şi să-i dau întîietate asupra tovarăşelor ei. 
Dar ceea ce eu n-am vrut să fac, puteţi face voi 
înşivă. Căci toate, într-adevăr, sînteţi la fel de pri-
cepute în citirea Coranului şi în scrierile fru-
moase ; aţi citit însemnările celor vechi, şi vieţile 
părinţilor noştri musulmani; şi mai sînteţi înzes-
trate şi cu harul de a povesti frumos, şi cu o ros-
tire minunată. Vreau, dar, ca fiecare dintre voi 
să-şi înalţe laudele ce socoteşte că i se cuvin, să-şi 
arate împodobirile şi însuşirile, şi să ponegrească 
farmecele potrivnicei ei. Aşa, lupta să se pornească, 
de pildă, între două potrivnice de culori sau de 
înfăţişări osebite, între cea albă şi cea neagră, 
între cea slabă şi cea grasă, între cea bălaie şi cea 
roşcovană; ci în lupta aceasta nu vă este îngă-
duit să vă înfruntaţi altfel decît prin vorbele cele 
mai alese, prin cugetările cele mai frumoase, prin 
spusele celor înţelepţi şi ale celor învăţaţi, prin 
stihurile poeţilor şi prin tîlcurile din Coran, 

@înd povestea ajunse aici, Şe-herezada -văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute treizeci şi patra noapte 

Ea urmă i 

...prin stihurile poeţilor şi prin tîlcurile din 
Coran. 

Şi cele şase fetişcane răspunseră că ascultă şi 
că se supun, şi se pregătiră să-nceapă fermecă-
toarea bătălie. 
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Cea dinţii care se ridică fu roaba cea albă, 
Faţă-de-Lună, care-i făcu semn Luminii-Ochilor 
să vină şi să se aşeze înaintea ei. Şi pe dată gră i : 

— O, neagro, este scris în cărţile învăţaţilor că 
Albeaţa a vorbit aşa : „Eu sînt o lumină orbitoare, 
o lună ce se ridică peste zare. Culoarea mea e lim-
pede şi strălucitoare. Fruntea mea luceşte ca ar-
gintul în soare. Şi frumuseţea mea 1-a inspirat pe 
poetul care a spus : 

Cu pielea-i albă, parcă de sidef, 
Ce dulce şi ce caldă-i e făptura. 
Cioplită parcă din mărgăritar ! 
Şi-i dreaptă cum e litera alef ; 
Ca litera mim i se scrie gura; 
Sprîncenele-i încondeiate par, " 
întoarse, două nun — şi-orice privire ; 
Săgeată-n arcul genelor, subţire. 

Dar mijlocelul ei ? Dar faţa-i toată ? 
Obrajii-s flori de mirt şi de narcise, 
Flori albe sînt, de trandafir frumos. 
Iar mijlocu-i ca ramul mlădios, 
Gingaş, cu frunza-n vînturi legănată. 
Ce leagănă grădina-n văl de vise, 
Şi fără care ţi se pare stearpă 
Grădina-ntreagă, ca o biată iarbă." 

Dar, o, neagro, încă n-am isprăvit ! Culoarea 
mea este culoarea zilei. Şi-i şi culoarea florii de 
portocal, şi-a stelei ca de mărgăritar a zorilor de 
ziuă. 

Află că Allah prea înaltul, îa cartea preaslăvită, 
i-a spus lui Mussa (cu el fie rugăciunea şi pacea !) 
care avea mina bolnavă de lepră : „Bagă-ţi mina 
în buzunar ; şi cînd ai s-o scoţi afară iar, ai s-o 
vezi albă şi curată, adică nevătămată !" 

13 



Şi tot aşa mai serie-n cartea legii noastre : „Cei 
care au ştiut să-şi păstreze alb chipul, adică ne-
atins de nici o murdărie, vor fi din numărul celor 
aleşi întru mila lui Allah !il 

Culoarea mea, aşadar, e regina culorilor, iar fru-
museţea mea-i desăvîrşire, şi desăvîrşirea e fru-
museţea mea. 

Hainele cele strălucitoare şi podoabele cele fru-
moase tot pe această culoare se întemeiază şi fac 
să •lucească şi mai tare lumina mea cea lumină-
toare care vrăjeşte suflete şi inimi. 

Au nu ştii tu că neaua care cade din ceruri este 
pururi albă ? 

Au nu ştii tu ea şi dreptcredineioşii au ales mai 
eu. seamă pînza de muselină albă ca să-şi facă 
turbane cu ea ? 

Şi cîte alte lucruri minunate n-aş mai avea de 
spus despre culoarea mea ! Ci nu vreau să lungesc 
mai mult însuşirile mele, pentru că adevărul c 
vădit prin sine însuşi, ca o lumină care se arată 
privirii fiecăruia. Şi-apoi vreau să încep numai-
decît s-arăt care îţi sînt metehnele, o, neagro, cu-
loare de cerneală şi de fum, zgură de covăiie, faţă 
de cioară, cea mai ălimănită dintre păsări. 

Şi, mai întîi, ia să-ţi aduci aminte de stihuri le-n 
care un poet vorbeşte despre alb şi despre negru : 

Nu ştii ca perla are mare preţ 
Doar datorită albiciunii sale ? 
Cărbunii însă-i cumperi în găleţi 
Numai pe cîteva parale ! 

Nu ştii că un obraz alb e-un îndemn 
De bună prevestire, şi că poartă 
Pecetea raiului ca pe un semn ? 
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Pe cînd e ca un semn de neagră soartă 
Obrazul de catran •— cel ca o smoală 
Menită să-ntreţină, ca să ardă, 
A iadului eternă zăpuşeală ! 

Şi mai află că-n hronicele celor drepţi este scris 
că si'întul Noe dormea într-o zi, iar Sam şi Ham, 
cei doi feciori ai lui, se aflau lingă el. Şi iată că 
porni să bată o pală de vînt care-i vîntură cămaşa 
dezvelindu-1 dintr-odată. Văzînd aşa, Ham începu 
să rîdă şi, tare veselit de acea privelişte (căci Noe, 
al doilea părinte al oamenilor, era dăruit cu po-
doabe alese), nu vroi să acopere goliciunea lui tă-
tîne-său. Atunci Sam se ridică hotărît şi se grăbi 
să acopere totul, punînd la loc cămaşa. Estimp, 
bătrînul Noe se trezi şi, văzîndu-I pe Ham cum 
rîdea, îl blestemă ; ci, văsînd chipul îngîndurat al 
lui Sam, îl binecuvîntă. Şi pe dată faţa lui Sam se 
făcu albă, iar cea a lui Ham se înnegura. Şi 
de-atunci, Sam este izvorul din care s-au născut 
profeţii, păstorii de neamuri, înţelepţii şi regii; iar 
Ham, care a fugit din faţa părintelui său, este 
trunchiul din care se trag negrii şi sudanezii toţi. 
Iar tu ştii bine, o, neagro, că toţi învăţaţii şi toţi 
oamenii îndeobşte sînt lămuriţi în această pri-
vinţă, anume că nu se poate vedea nici un om în-
ţelept în părţile locuite de negri şi în ţările negre. 

La aceste cuvinte ale roabei celei albe, stăpînul 
ei spuse : 

— Poţi să te opreşti acum. E rîndul celei negre! 
Atunci Lumina-Ochilor, care stătuse nemişcată, 

o privi pe Paţă'-de-Lună şi-i spuse : 
— Au nu cunoşti tu, o, albă nepricepută, 

rîndurile din Coran în care Allah preaînaltul a 
jurat pe noaptea cea întunecată şi pe ziua cea 
luminoasă ? Or, Allah preaînaltul, în acel jură-
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srnînt, a început prin a pomeni mai întîi noaptea, 
şi numai după aceea ziua. N-ar fi făcut aşa de 
n-ar fi preţuit mai mult noaptea decît ziua. 

Şi-apoi, culoarea neagră a bărbii şi a părului de 
pe cap nu-i oare semn şi podoabă a tinereţii, pe 
cînd culoarea albă este semn de bătrîneţe şi de 
sfîrşit pentru toate desfătările vieţii ? Şi dacă,. 
dar, culoarea cea neagră n-ar fi cea mai preţuită 
dintre culori... 

'Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute treizeci şi cincea noapte 

-feti urmă i 

...cea mai preţuită dintre culori, Allah n-ar fi 
făcut-o atît de scumpă în mijlocul ochiului şi al 
inimii. Aşa încît foarte adevărate-s vorbele aces-
tea ale unui poet : 

Dacă mi-e drag alîta 
Un trup de abanos — \ 
Mi-e drag că este tînăr, 
Şi tandru, şi frumos, 
Cu ochi ce ard ca jarul, 
Cu sufletul focos. 
Dar albul— ce pedeapsă-i ! 
Vreodată, drept mîncare, 
Dacă sînt nevoită 

m 



Cumva, din întîmplare, 
Sămghit albuş de ouă, 
Sau dacă sînt în stare, 
în lipsă de altceva, 
Să mă mulţumesc iar 
Cu carnea de culoarea 
Albuşului — măcar 
O fac, se înţelege, 
Pe cît pot, cît mai rar. 

Dar nimeni n-o să poată 
Să mă vadă cîndva 
Iubind un alb linţoliu 
Sau plete tot aşa — 
N-o să mă vadă nimeni, 
Vai, nu, în îriaţa mea ! 

îar un alt poet a spus : 

De-nnebunesc de prea multa iubire 
Pentru femeia-aceasfa cu trup negru lucios, 
Prieteni, nu vă fie cu uimire: 
Toţi doftorii spun că, neîndoios, 
E precedată orice nebunie: 
De negre gînduri, cum de mult se ştie. 

Un altul a spus de asemenea : 

Nu-mi plac femeile acelea albe 
Cu pielea parcă dată cu făină, 
Pecinginoase, văruite, calpe. 
Iubita mea-i la chip ca luna plină, 
Şi-i ca o noapte neagră la culoare — 
Chip şi culoare bine se-mpreună .* 
Căci dacă n-ar fi noaptea vrăjitoare, 
N-ar mai fi nkî vrăjita, blinda lună. 
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Şi-apoi, oare cînd se petrec întîlnirile cele mai 
plăcute dintre prieteni, de nu noaptea ? Şi cîtă 
recunoştinţă nu datorează cei îndrăgostiţi întune-
ricului nopţii care le înlesneşte desfătările, îi 
ocroteşte de cei stînjenitori şi îi fereşte de cîrte-
lile lumii! Şi, dimpotrivă, cîtă neplăcere simt ei 
faţă de guraliva lumină care îi stînjeneşte şi îi dă 
de ruşine ! Numai osebirea aceasta şi-ar şi trebui 
să-ţi fie dc-ajuns, o, albo ! Ci mai ascultă şi ce-a 
spus poetul : 

Nu-mi place flăcăul; acela greoi 
Şi puhav şi alb de grăsime. 
Mi-i drag ocheşelul cu mersul vioi, 
Mlădiu, zvelt şi numai infime —• 

Aşa cum la lupta cu lancea aleg 
Pe cel mai focos armăsar -
Şi las elefanţii, cu mersul lor bleg, 
Pe alţii să-i poarte-n samar. 

Iar un altul a spus : 

Iubitul a venit la mine 
învăluit de-al nopţii strai 
Şi-am petrecut atît de bine, 
îmbrăţişaţi şi fără grai, 
Pînă ce zorii albi, în fine, 
Ne-au dat de gol cu mare hai. 

Şi da mai am vreo rugăciune 
Să-nalţ către Allah cel sfînt, 
E numai ca, prin vreo minune, 
Să-mi schimbe-al zilelor veşmînt 
în negre nopţi — pînă-oi apune 
Să-mi stea cel drag alături blînd. 
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Aşa că dacă, o, albo, ar fi să-ţi înşir mai de-
parte meritele şi laudele cuvenite culorii negre, 
aş încălca zicala cea veche : „Cuvîntul scurt şi 
lămurit e mai de preţ ca un prea lung pălăvră-
git !Ci Mai trebuie numai să-ţi spun că meritele 
tale faţă de meritele mele se-nfăţişează tare pri-
căjite. Eşti albă, ce-i drept, aşa cum albă este şi 
lepra cea rău duhnitoare, eare-ţi taie răsufletul. 
Şi de te-asemuieşti cu alba neaua, uiţi oare tu 
că-n gheenă nu-i doar pojar, ci că, în anumite 
locuri, zăpada face-un ger atîta de năpraznic în-
eît îi ehinuie pe păcătoşi mai rău decît arsura 
"focului ? Şi de mă asemuieşti cu cerneala, uiţi 
oare că şi cartea lui Allah tot cu cerneală neagră 
este scrisă, şi că tot nogru-i şi moscul cel scump 
pe care .şi-1 dăruie regii între ci ? Şi-apoi te sfă-
tuiesc, pentru binele tău, să-ţi aminteşti şi-aceste 
stihuri ale unui poet : 

N-ai băgat de seamă, oare, 
Că nici nwscul n-ar fi mosc, 
Dacă n-ar avea culoare 
Neagră ? •— Şi} pe cit cunosc, 
Ipsosul u-are valoare: 
Pentru că-i alb la culoare. 

Iar pe negrul ochiului 
Ce preţ nare n-ai să pui ? 
Pe cînd ochiul cu albeaţă 
Pa'-o.-ite-i, dc-ţi face greaţă. 

La cuvintele acestea ale Luminii-OcbJului, stă-
pînul ei, Aii Kl-Yamani grăi : 

— Negreşit, o, tu, neagro, şi tu, roaba mea albă, 
amîndouă aţi vorbit minunat. Acuma-i rîndul al-
tor două roabe ! 
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Atunci cea grăsană şi cea subţirică se ridicară, 
cînd cea albă şi cea neagră se întoarseră la locu-
rile lor. Şi şezură în picioare una dinaintea ce-
leilalte, iar durdulia Lună-Plină se pregăti să ia 
cuvîntul. 

Ci mai întîi începu să se dezbrace, dîndu-şi la 
iveală mâinile, şi gleznele, şi umerii, şi coapsele, 
şi pînă la urmă rămase aproape de tot goală, în 
aşa fel încît să i se poată preţui mai bine. îmbel-
şugarea pnitecului, cu măreţele-i cute una peste 
alta, şi rotunzimea buricului ei neguros, şi dăr-
nicia virtoaselor şolduri. Şi nu mai păstră pe ea 
dedt cămăşuţa-i subţire a cărei pînză uşoară, fără 
a-i ascunde formele rotunde, i le învăluia desfă-
tător. Şi-atuncea numai, după cîteva cutremură-
turi,, se întoarse spre potrivnica ei, micuţa Hurie-
de-liai, şi-i spuse... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi tăcui sfioasă. 

Ci într-a trei mte treizeci şi şasea noapte 

E« urmă : 

...se întoarse spre potrivnica ei, micuţa fi'urie-
cie-Rai, şi-i spuse : 

— Slăvit fie Allah care m-a zămislit împlinit, 
eare m-a dăruit împodobit, care s-a îngrijit să 
mă facă trupeşă la iubit, grasă la pipăit, şi care, 



nesmintit, mi-a mai dăruit şi puteri de neclintit, 
pentru ca, la caz nevoit, să-i pot da vrăjmaşului 
un pumn repezit care să-1 lase terciuit. 

Căci, o, mărunţieo, aîlă că înţelepţii aşa au 
grăit : „Bucuria vieţii şi a plăcerii stă în trei lu-
cruri : să mănînci carne, să strîngi în braţe carne 
şi carnea s~o alinţi cu carne". 

Cine-ar putea, iară să se înlioare de plăcere, să 
privească trupul, meu cel voinic ? însuşi Allah, 
în cartea sfîntă, laudă trupurile pline, cînd porun-
ceşte să se dea jertfă oi grase, ori miei graşi, ori 
văcuţe grase. 

Trupul meu e o livadă, şi fructele lui sînt - ro-
dii —- sînii mei ; piersici — obrajii : pepene 
mare —- rotundu-mi. 

După care zburătoare au oftat în pustie cei din 
Bani-Israil cînd au fugit din Egipt ? Au nu după 
prepeliţa cea cu carnea mustoasă şi grasă ? 

Văzutu-s-a vreodată cineva oprindu-se la mă-
celar şi cerîndu-i să-i dea carne costelivă ? Iar 
măcelarul ,nu le dă muşteriilor lui celor mai de 
seamă chiar bucăţile cele mai cărnoase ? 

De altminteri, ia ascultă, slăbuţo, ce spune poe-
tul despre o femeie grasă ca mine : 

Ia uite-o-n mers lin legănînd 
Burduf ele ei mari şi grele — 
Şi amîndouă-nchid în ele 
Ispita unui tainic gînd. 

Ia uite-acolo undeva stat 
Cum lasă-o urmă apăsată, 
Să-ţi fie-apoi ca o dovadă 
De trupu-i falnic şi bogat. 
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Ia uîte-o-n danţ, jucînd din şold, 
Cum dintr-o singură mişcare 
S-aprindă sufletul e-n stare 
Şi inimii să~i dea imbold. 

în ce te priveşte, o, tu, pirpirie ce eşti, cu ce 
ai putea să te asemui, de nu doar cu vreo vrabie 
jumulită ? Şi picioarele tale oare-s altfel decît 
nişte gheare de cioară ? Şi coapsele-ţi nu se ase-
muie cu vătraiul cel uscat ? Şi trupul tău, la urma 
urmei, nu-i uscat şi tălîng ca stîlpul de spînzu-
rătoare ? Şi-anume despre tine, femeie descăr-
nată, e vorba în aceste stihuri ale poetului : 

Ferească-mă Allah s-ajung, 
Silii de vreo împrejurare, 
Cu ciotul ăsta să mă-mpung 
în vreo bcteagyă-mbrăţişare. 

Că parca are cîte-un corn 
înfipt mai peste lot, săraca, 
Şi oricum dau eu să mă-ntorn, 
Mă vătăma mai rău ca ghioaca. 

Aii El~Yamani, auzind aceste cuvinte ale grăsa-
nei Luna-Plină, îi spuse : 

— Acum poţi să te opreşti ! E raidul Huriei-
de-Ilai ! 

Atunci micuţa şi zvelta fetişcană o privi zîm-
biteare pe grăsana Luna-Plină şi-i zise : 

— Slăvit fie Allah care m-a -zămislit dăruin-
du-mi trup mlădios ca trunchiul subţire de plop, 
gingaş ca tulpina de chiparos şi legănător ca un 
crin. 

Cînd mă ridic, sînt ca un fulg ; cînd mă aşez, 
sînt ca o umbră ; cînd zburd, sînt ca o boare. 
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Răsuflarea mi-e gingaşă şi-nmiresmată, căci su-
fletul îmi e uşor şi neatins de nici o greutate. 

Eu niciodată n-am auzit, o, preagraso, vreun 
îndrăgostit să-şi laude iubita spunînd : „E mare ca 
un elefant; e dolofană ca un hipopotam". 

Dimpotrivă, totdeauna am auzit pe-ndrăgostiţi 
spunînd, ca să-şi zugrăvească iubita : „Are un 
rnijlocel mlădiu şi gingaş. Şi-atîta calcă de uşor 
încît de-abia atinge pămîntul cînd trece. Cu puţin 
se îndestulează, şi-un strop de apă-i astîmpără 
setea. Iar mişcările ei şi mîngîierile îi sînt gin-
gaşe, şi-mbrăţişările-i sînt pline de desfătare. E 
mai sprintenă ca vrabia şi mai zglobie ca o pitu-
lice. Şi-i mlădioasă ca un fir de bambus. Zîmbe-
tul ei e plin de gingăşie, şi gingaşe-i sînt şi miş-
cările. Cînd o cuprind la piept, nu-mi rupe braţul. 
Şi cînd se-nclină peste mine, se-nclină cu sfioasă 
duioşie ; dacă se-aşează pe genunchii mei, nu cade 
greu, ci se aşează dulce ca fulgul unei păsări..." 

Află, dar, dolofano, că pentru mine, cea zveltă 
şi subţire, ard toate inimile. Eu stîrnesc patimile 
cele mai cumplite şi-i fac pe cei prea simţitori 
să-nnebunească. 

Pe mine, în sfîrşit, m-asemuie cu viţa cea căţă-
rătoare, care se-nlănţuie atît de moale pe trun-
chiul palmierului. Eu sînt gazela zveltă cu ochi 
umezi şi galeşi. Şi numele meu de Hurie nu este 
purtat pe nedrept. 

în ce te priveşte, grăsano, lasă-mă acum să-ţi 
spun tot adevărul... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a trei sute treizeci şi şaptea noapte 

Eu urmă : 

...iasă-mă acum să-ţi spun tot adevărul. 
O, morman de grăsime şi carne, cînd umbli 

parcă eşti o raţă ; cînd mănînci, parcă eşti un 
elefant. în toate eşti nesăţioasă, iar cînd te culci 
n-ai vrea să te mai scoli. 

De altminteri, care ar fi bărbatul atît de mare 
încît să te poată cuprinde cu grămezile tale de 
şunci ? 

Că ,şi dacă s-ar afla asemenea bărbat şi te-ar 
cuprinde, tu l-ai ţine departe cu pîntecul tău cel 
umflat. 

Şi de-aceea nici nu pari că, aşa, grasă cum eşti, 
ai mai fi bună şi de altceva decît ca marfă la vreo 
zahana. 

Sufletu-ţi şi el tot la fel ca trupu-i. Giugiule-
lile tale aşa-s de aspre, că-1 înnăbuşă pe cel giu-
giulit. Zbenguielile tale aşa-s 'de grele că îl 
omoară. Şi tot rîsul tău aşa-i de înfricoşător, că 
sparge şi osul urechii. Iubitul tău cînd îţi suspi-
nă-n braţe, abia-abia de poţi să mai răsufli; cînd 
te strînge la piept, eşti leoarcă şi năclăită de su-
doare. 

Cînd dormi, sforăi amarnic ; cînd eşti trează, 
sufli ca bivoliţele : de-abia poţi să te muţi din loc 
în loc ; şi cînd te odihneşti, îţi eşti povară ţie în-
săţi. Viaţa îţi trece mestednd din fălci, ca vacile, 
şi rîgîind ca şi cămilele. 

De te priveşte cineva din faţă, eşti bivoliţă ; de 
te priveşte dintr-o parte, eşti cămilă : de te pri-
veşte dindărăt, eşti un burduf umflat. 
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In sfîrşit, despre tine, de bună seamă, a spus 
poetul: 

Ca un burduf e, greu şi plin ; 
Cu şold cit dealul, că, mişcîndu-l 
Oleacă doar, cit de puţin, 
Cutremură sub ea pămîntul. 

Şi dacă numai ar tuşi 
La Răsăritid lumii-o dată, 
Apusu-ntreg s-ar prăbuşi 
Ca-ntr-un vîrtej, cu lumea-i toată. 

La cuvintele acestea ale Huriei-de-Rai, Aii El-
Yamani, stăpînul ei, grăi : 

— în adevăr, o, Huria, vorbirea ta-i de po-
mină ! Şi tu, Lună-Plină, ai vorbit minunat. Ci 
acuma se cade să vă-ntoarceţi la locurile voastre, 
ca să lăsaţi să vorbească bălaia şi roşcovana. 

Atunci Soare-n-Amiaz şi Văpăie-de-Jar se ri-
dicară şi veniră să steie faţă. Şi mai întîi grăi fe-
tişcana cea bălaie către potrivnica ei. 

— Eu sînt bălaia cea atît de-ndelung zugrăvită 
în Coran ! Pe mine m-a pomenit Allah atunci cînd 
a rostit : „Galbenul e culoarea care bucură toate 
privirile !" Aşa-ncît eu sînt cea mai frumoasă din-
tre culori! 

Culoarea mea e o minune, frumuseţea mea e 
un hotar, iar farmecul meu e un vis. Căci culoa-
rea mea dă aurului preţ şi dă soarelui şi celorlalte 
stele desăvîrşire. 

Ea împodobeşte şi mere şi piersici, şi-i dă şofra-
nului lucire. Eu dau sclipire nestematelor, şi grî-
nelor coapte lumină. 

Tot eu dărui podoaba toamnelor ! Şi nici pă-
mîntul n-ar fi atît de frumos fără covorul lui de 
frunze pe care razele de soare l-au smălţuit cu 
strălucirea mea. 
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Ci tu, ruginio, cînd culoarea ta răsare-n vreun 
•lucru, c de-ajuns ca să-i scadă din preţ. Nimica 
rui-i mai de rînd şi mai hîd. Priveşte bivolii, mă-
garii, lupii, cîinii : sînt ca şi tine. 

Spune-mi un singur lucru-n care culoarea ta 
să fie văzută cu plăcere. Nici florile, nici neste-
matele n-au fost vreodată ruginii ; numai arama 
cea murdară are culoarea ta. 

Tu nici albă nu eşti, nici neagră. Aşa-ncît nu 
te poţi făli cu nici un merit al acestor două cu-
lori, cu nici o vorbă ce se poate spune întru lauda 
lor! 

La aceste cuvinte ale bălaiei, stăpînul ei grăi : 
- • Acum să vorbească şi Văpaie-de-Jar ! 
Atunci fetişcana cea roşcovană lăsă un zimbet 

să-j strălumineze cele două şiruri de mărgăritare 
ale dinţilor şi, cum avea, afară de culoarea cea 
focoasă nişte forme gingaşe, un mijlocel minunat, 
nişte trăsături potrivite, mişcări alese şi plete de 
jar curgînd în grele cosiţe pînă pe spatele-i vră-
jitor, începu prin a-şi arăta mai întîi nurii, într-o 
clipă de tăcere, după care grăi către potrivnica 
ei cea bălaie : 

Slăvit fie Allah care m-a zămislit nici peste 
măsură de grasă, nici uscată ca de boală, nici nea-
gră ca praful de cărbune, ci a îngemănat în mine, 
cu un meşteşug de minune, culorile cele mal gin-
gaşe şi formele cele mai ispititoare. 

De altmintrelea, toţi poeţii au nălţat laudă fru-
museţilor mele în toate Jimbile de pe lume, şi 
toate vîrstele şi toate minţile pe mine m-au rîv-
nit anume. 

Ci, ca să nu-mi aduc singură laude, că nici nu 
e de trebuinţă, iată numai cîteva stihuri ticluite 
întru slăvirea mea... ' 
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Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă, 

Ci într-a trei sute treizeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...iată numai cîteva stihuri ticluite întru slăvi-
rea mea. 

Un poet a spus : 
Roşcovanele au în firea lor 
Un tainic simţ. De ştii, şi dacă vrei 
Să-l vezi, n-ai să mai simţi vreun dor 
Să mai priveşti şi alt fel de femei. 

Ele cunosc deplin subtila aria 
De-a te vrăji cu ceea ce-i plăcut, 
Şi-ar fi în stare, dacă-ar vrea, să-l piardă 
Chiar şi pe îngerul Hariit. 

Un altul a spus : 
Mi-e dragă-o roşcovană-neîntătoare, 
Cu trup ca lancea dreaptă şi subţire, 
Şi care ra-a vrăjit cu-a ei culoare. 

Iar mătăsoasa-i umbră, ce-n neştire 
I-mpodobeşte gîtu,-amăgitoare, 
De-atîtea ori m~a fermecat cu totul ! 

Culoarea ei scăldată-n strălucire 
Revarsă un parfum pe care potu-l 
Asemui cu cel de sfînt aloe. 
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far cînd şi-ntinde noaptea Un năvodul, 
Ea se slrecoară-atunci la mine-n voie, 
Şi-o ţin alături, dulce, Ungă mine, 

Pînă ce însăşi noaptea, anevoie, 
îşi schimbă-ncet culoarea şi devine 
Ca visurile noastre prea senine. 

Ci tu, o, galbeno, eşti veştedă ca frunzele de 
mulukia cele de soi rău, culese la Bab El-Luk, 
aţoase şi aspre. 

Tu ai culoarea oalei de lut ars, de care se slu-
jesc neguţătorii de căpăţîni de oaie. 

Ai luciul humei de olar şi-al orpimentului ce se 
foloseşte la hamam pentru smulsul perilor ; şi eşti 
ca iarba eîinelui. 

Ai chipul ca arama cea galbenă, asemănător poa-
melor din pomul Zakum cel din iad, care în loc 
de fructe e plin cu căpăţîni de dimoni. 

Şi despre tine a şi spus poetul i 
Mi-a dat destinul o femeie-atît 
De galbenă încît, privind-o doar, 
Simt că-mi plesneşte capul de amar, 
Iar inima şi ochii de ivrît. 

Şi dacă sufletu-mi nu va putea 
S-o dea uitării, am să-mi pun de gît 
Un ştreang ori, blestemând şi amarii, 
Să-mi dau cu pumnii-n cap pînă-oi crăpa. 

Cînd Aii El-Yamani auzi aceste cuvinte, se cu-
tremură de plăcere şi se porni pe-un rîs de se 
dete cu picioarele-n sus ; după care le spuse ce-
lor două fetişcane să se aşeze la locurile lor ; şi, 
ca să le dovedească tuturora bucuria pe care o 
avusese ascultîndu-le, le dărui daruri bogate, îa 
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fel la toate, haine frumoase şî nestemate de pe 
păinînt şi din ape. 

— Şi-aceasta-i, o, emire al dreptcredincioşiior, 
spuse Mohammad E'J-Bassri către califul El-Ma-
mun, povestea celor şase fetişcane care şi-acuma 
trăiesc cu bună pace între ele, în casa stăpînului 
lor Aii El-Yamani, la Bagdad, cetatea noastră. 

Califul fu încîntat cum nu se mai poate de po-
vestea aceasta şi întrebă : 

— Gi, o, Mohammad, ştii tu baremi unde se află 
casa stăpînului acestor fetişcane ? Şi te-ai putea 
tu duce să-1 întrebi de nu vrea cumva să le 
vîndă ? Dacă vrea să le vîndă, cumpără-mi-le şi 
adu-mi-le. 

Mohammad răspunse : 
— Ceea ce pot să-ţi spun, o, emire al dreptcre-

dincioşiior, e că nu am nici o îndoială că stăpî-
nul acestor roabe n-o să vrea să se despartă de 
ele, întrucît le-ndrăgeşte peste poate ! 

El-Mamun spuse : 
— Ia la tine, ca preţ pentru fiecare, zece mii 

de dinari : ceea ce face în totului tot şaizeci de mii 
de dinari. Dă-le din partea mea acestui Aii El-
Yamani şi să-i spui că le vreau pe cele şase roabe 
ale lui ! 

La vorbele acestea ale califului, Mohammad 
El-Bassri se grăbi să ia dinarii porunciţi şi se duse 
să-1 caute pe stăpînul roabelor, căruia-i spuse do-
rinţa emirului dreptcredincioşiior. Aii El-Yamani, 
la început, nu cuteză să nu primească cererea ca-
lifului şi, luînd cei şaizeci de mii de dinari, le 
dădu pe cele şase roabe lui Mohammad El-Bassri, 
care le duse îndată dinaintea lui El-Mamun. 

Califul, dacă le văzu, fu cum nu se poate mai 
încîntat, şi de culoarea, şi de purtările lor alese. 
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şi de mintea lor iscusită, şi de feluritele lor haruri. 
Şi dădu fiecăreia dintre ele, în haremul lui, cîte 
un loc de seamă, şi, vreme de mai multe zile, putu 
să se bucure de desăvîrşirile şi de frumuseţile lor. 

Estimp, stăpînul dinţii al celor şase, Aii El-
Yamani, simţi singurătatea apăsîndu-1 şi începu 
să se căiască de spaima care îl făcuse să se su-
pună dorinţei califului. Şi, într-o zi, ajungînd la 
cap de răbdare, îi trimise califului o scrisoare 
plină de o deznădejde mare, şi în care, pr intre 
altt* lucruri amare, erau şi stihurile u rmă toare : 

Salutul meu cel plin de jale 
Străbată negură şi vînl, 
Şi-ajungă la acelea care 

. AI-au frînt cu despărţirea grea l 
Ele sini ochii nud, ah, ele 
îmi sînt urechile, şi .unt 
Şi hrana mea, şi băutura, 
Grădina, cerul, viaţa mea ! 

De cînd am fost lipsit de ele, 
Mă-nec în jale şi dureri. 
Nimica nu mă mai incintă, . 
Nimica nu met mai alină. 
Iar pleoapelc-mi, de cloruri arse. 
Şi plînse de nemînţjîieri, 
Nu mai cunosc, sărman de ele, 
Nici dulcea somnului liodină ! 

De ce nu le-oi fi-nchis, nătîngul, 
în ochii mei, pe toate şase ? 
Să le fi-nchis pe toate şase 
Sub negurile pleoapei meleK 

Asc.unse-adîiK-, pînă la moarte, 
Pe -veci iubite şi frumoase, 
Să le fi fost păstrat ca-n umbra 
Unor perdele mari şf grele. 
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Durere ! Neagra mea durere / 
Mai bine mi-ar fi fost, îmi pare, 
Să nu mă fi născut pe lume, 
Sau să nu le fi cunoscut, 
Decît să-mi lase-nfipte-n coaste 
Săgeţile ucigătoare 
Ale privirii lor cu care 
M-au doborît şi m-au pierdut. 

După ce califul El-Mamun citi această scrisoare, 
cum avea un suflet bun, porunci să fie chemate 
degrabă cele şase fetişcane, le dete la fiecare cîte 
zece mii de dinari, şi haine minunate, şi alte da-
ruri bogate, şi le trimise pe dată îndărăt la stă-
pînul lor de-altă dată. 

Cînd Aii El-Yamani le zări, sosind, mai fru-
moase decît fuseseră ele vreodată, şi mai bogate, 
şi mai fericite, fu peste măsură de bucuros, şi 
trăi mai departe cu ele-mpreună în desfătări şi 
in plăceri, pînă ce sosi şi a toate Despărţitoarea. 

— Ci, spuse Şeherezada mai departe, să nu crezi, o, 
refjo mult fericit, că toate poveştile cîte pînă a'cuma le-ai 
auzit sînt mai de preţuit sau că ar fi de asemuit cu Po-

vestea Oraşului-de-Aramă, pe care am păstrat-o ca să ţi-o 
povestesc noaptea următoare, dacă vei binevoi, de bună 
seamă. 

Şi micuţa Doniuzadu strigă : 

— O, ce drăguţă ai ii do ne-ai povesti, a.şteptîndu-te 
iar, primele vorbe măcar ! 

Atunci Şeherezada zîmbi şi gră i : 

Se povesteşte că a fost un rege — numai Allah 
e rege !... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă, tăcu. 

3 — O mie şi una de nopţi 
33 



[POVESTEA ORAŞULUI-DE-ARAMA 

într-a trei sute treizeci şi noua noapte 

Şeherezada urmă t 

Se povesteşte că a domnit la Damasc, în scau-
nul de domnie al califilor ommiazi, un rege — nu-
mai Allah e rege ! — care se chema Abdalma-
lek ben-Mervan. li plăcea să stea adesea la taifas 
cu înţelepţii din împărăţia lui, despre stăpînul 
nostru Soliman ben-Daud (cu el fie rugăciunea 
şi pacea !), despre virtuţile lui, despre puterea lui 
nemărginită asupra fiarelor din pustie, a efriţilor 
ce umplu văzduhurile şi a giniilor din ape şi de 
pe subpămînturi. 

Într-o zi, pe cînd califul, ascultînd istorisirea 
ce i se istorisea despre nişte vase vechi de aramă 
pline cu un abur negru şi ciudat, de forme dia-
voleşti, se minuna peste măsură şi părea că s-ar 
îndoi de adevărul unor asemenea fapte de netă-
găduit, dintre oaspeţi se ridică Taleb ben-Sehl, 
călător vestit, care adeveri istorisirea ce-o ascul-
taseră şi adăugă : 

— Cu adevărat, o, emire al dreptcredincioşilor, 
aceste vase de aramă nu sînt dccît vasele în care 
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au fost închise, în vremurile de demult, giniile ce 
n-au vrut să se supună poruncilor lui Soliman, şî 
care au fost aruncate, după ce au fost pecetluite 
cu pecetea cea înfricoşătoare, în adîncurîle mării 
muginde, la ţărmurile Maghrebului, în Africa de 
la apus. Şi aburul care se scurge din ele nu este 
altceva decît sufletul cel înghesuit acolo al efri-
ţilor, şi care nu pregetă să capete iară în văzdu-
hul slobod forma lor cea cumplită dintru înce-
puturi. 

La cuvintele acestea, dorinţa de a vedea aseme-
nea minunăţii, precum, şi uimirea califului Ab-
dalmalek crescură peste poate, aşa încît îi spuse 
lui Taleb ben-Sehl : 

— O, Taleb, mult aş vrea să văd şi eu unul 
dintre acele vase de aramă în care sînt închişi 
efriţii ca un abur. Socoti că lucru-i cu putinţă ? 
De s-ar putea, sînt gata să pornesc eu însumi să 
fac cercetările de trebuinţă. Hai, spune. 

Taleb răspunse : 
— O, emire al dreptcredincio.şilor, poţi avea un 

vas de acesta chiar aci, fără a te duce tu. după el, 
şi fără să-ţi trudeşti slăvitul trup. Pentru asta nu 
ai decît a trimite o scrisoare emirului Mussa, loc-
ţiitorul tău din ţara Maghrebului. Căci muntele 
sub care se află marea unde zac vasele acelea este 
legat cu Maghrebul printr-o limbă de pămînt ce 
poate fi străbătută cu piciorul gol. Emirul Mussa, 
primind scrisoarea ta, n-are să zăbovească a îm-
plini poruncile stăpînului nostru califul. 

Cuvintele acestea avură puterea de a-I hotărî 
pe Abdalmalck care, pe dată, îi spuse lui Taîeb ş 
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— Şi cine mai bine ca tino, o, Taleb, os te în 
stare să meargă numaidecât în ţara Maghrebului 
să ducă scrisoarea mea emirului Mussa, locţiito-
rul meu ? Iţi dau puteri depline să iei din visteria 
mea tot ce socoti tu că este de trebuinţă pentru 
cheltuielile de călătorie si să iei cîţi oameni îţi 
trebuie ca să te însoţească. Ci dă zor, o, Taleb ! 

Şi pe loc califul scrise cu rnîna lui scrisoarea 
către emirul Mussa, o pecetlui şi o înmînă lui 
Taleb care sărută pămîntul dinainte-i şi, de în-
dată ce pregătirile se isprăviră, porni de sîrg către 
Maghreb unde ajunse fără de nici un necaz. 

Emirul Mussa îl primi cu bucurie şi cu toate 
cinstirile datorate unui -trimis al emirului drept -
credincioşilor ; şi Taleb îi înmînă scrisoarea. Şi. 
după ce o citi şi pricepu despre ce e vorba, o 
duse la buze, pe urmă la frunte, şi grăi : 

— Ascult şi mă supun ! 
Şi numaidecât trimise să fie chemat la el şei-

cul Abdossamad, un bărbat ce străbătuse toate lo-
curile de pe pământ locuite de oameni, şi care 
acum îşi petrecea zilele bătrâneţii însemnînd cu 
grijă, pentru cei ce vor veni, toate cîte cunoscuse 
într-o viaţă întreagă de călătorii. Şi cînd şeicul 
sosi, emirul Mussa îl salută cu multă cuviinţă şi 
îi spuse : 

— O, şeicule Abdossamad, iată că emirul drept-
credincioşilor îmi trimite poruncă să caut vasele 
cele vechi de aramă în care giniile răzvrătite au 
fost închise de către stăpînul nostru, Soliman ben-
Daud. Ele zac pe fundul unei mări ce se află la 
piciorul unui munte care zice-s-ar că se află la 
ţărmurile cele mai îndepărtate ale Maghrebului. 
Măcar că de multă vreme cunosc ţara toată, n-am 
auzit niciodată pomenindu-se de această mare şi 
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de vreun drum care să ducă într-acolo ; ci tu, 
o, şeicule Abdossamad, care ai străbătut lumea 
întreagă, tu de bună seamă că ştii de muntele 
acela .şi de marea aceea. 

Şeicul cugetă vreme de un ceas şi răspunse : 
— O, emirule Mussa ben-Nossair, despre mun-

tele acela şi despre marea aceea am mai auzit eu 
cîndva ; ci nici pînă astăzi n-am putut, cu toată 
rîvna mea, să ajung la ele : drumul care duce 
acolo este tare anevoios din pricina lipsei de apă 
din fîntîni^; şi e nevoie de mai bine de doi ani şi 
câteva luni spre a ajunge, şi încă şi de mai mult 
spre-a te întoarce, dacă te mai poţi cumva în-
toarce dintr-o ţară ai cărei locuitori n-au dat nici 
un semn de viaţă, niciodată, şi care trăiesc în-
tr-un oraş aşezat, zice-se, chiar pe vîrful munte-
lui cu pricina, un oraş în care nimenea n-a putut 
încă să 'intre şi care se numeşte Oraşul-de-Aramă. 

Şi, spunînd aceste cuvinte, bătrînul tăcu, mai 
cugetă o vreme, şi adăugă : 

— Şi nu trebuie să-ţi ascund, o, emirule Mussa, 
nici că drumul acesta este semănat cu primejdii 
şi cu piedici înfricoşătoare, şi că el trece printr-o 
pustie locuită de efriţi şi de ginii, străjeri ai ace-
lor pămînturi neatinse de picior de om încă din 
vremurile cele de demult. Află, dar, o, Ben-Nos-
sair, că în acele ţinuturi de la marginile cele mai 
dinspre apus ale pămînturilor africane fiii oame-
nilor nu au slobozenie să calce ; numai doi dintre 
aceştia au putut să le străbată : unul este Soliman 
ben-Daud, iar celălalt Alexandru-cel-cu-Două-
Coarne. Şi din. acele vremi apuse, tăcerea s-a în-
stăpînit peste acele întinderi. Dacă tu ţii, aşadar, 
fără păsare faţă de atîtea piedici tainice şi faţă de 
atîtea primejdii, să îndeplineşti poruncile califu-
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Iui, şi te ispiteşti să faci o asemenea călătorie în-
tr-o ţară fără urmă de drum şi fără nici o altă 
călăuză decît sluga ta, pune să se încarce cu bur-
dufuri pline cu apă o mie de cămile, şi alte o mie 
de cămile cu hrană şi cu provizii ; Ia cît mai pu-
ţini paznici cu tine, căci nici o putere omenească 
nu ne va putea izbăvi de mînia puterilor cele în-
tunecate a căror stăpînire o s-o încălcăm, şi n-a-
vem de ce să le supărăm cu mulţimea noastră de 
oaste ameninţătoare şi zadarnică. Şi cînd vei fi 
gata, să-ţi faci diata, o, emirule Mussa, şi să 
pornim. 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute patruzecea noapte 

Ea urmă r 

...să-ţi faci diata, o, emirule Mussa, şl să pornim. 
La aceste cuvinte, emirul Mussa, ocîrmuitorul 

Maghrebului, după ce chemă în ajutor numele lui 
Allah, nu mai vroi să stea o clipă la şovăială ! îi 
strînse pe toţi maimarii oştilor şi ai împărăţiei 
lui, lăsă totul cu legămînt în faţa lor şi îl numi ca 
înlocuitor al lui pe fiul său Harun. După care, 
puse să se facă pregătirile cuvenite, nu luă cu 
sine decît cîţiva oameni aleşi pe sprinceană şi, 
însoţit de şeicul Abdossamad şi de Taleb, trimisul 
califului, porni 'pe drumul către pustie, urmat de 
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o mie de cămile încărcate cu apă, şi de alte o mie 
încărcate cu hrană şi cu provizii. 

Caravana merse prin. singurătăţi nesfîrşite zile 
şi luni în şir, fără să întîlnească în calea ei nici o 
fiinţă vie prin acele nemărginiri netede ca o mare 
liniştită. Şi călătoria ţinu aşa mai departe prin 
tăcerea neclintită pînă ce într-o zi zăriră în de-
părtare ca un fel de nor sclipitor la dunga zării, 
către care se îndreptară. Şi văzură că era o clă-
dire cu ziduri înalte de oţel chinezesc, sprijinită
pe patru rînduri de coloane de aur, măsurînd de 
jur-împrejur cîte patru mii de paşi fiecare. Ci bolta 
acelui palat era de plumb şi slujea ca loc de po-
pas pentru miile de ciori care erau singurii lo-
cuitori ce se zăreau sub cer. în peretele cel mare 
se deschidea o uşă groasă de abanos vrîstat cu 
aur, iar pe o placă uriaşă de metal roşu se afla o 
tablă, pe care se puteau citi, scrise în slove io-
vi iene, aceste cuvinte pe care şeicul Abdossamad 
le cunoscu şi pe care le tălmăci emirului M'ussa, 
şi însoţitorilor săi : 

Intră şi-nvaţă cu luare-aminte 
De la slăpînii ele mai înainte. 

Dorm toţi, trecuţi deodată-n somnuri grele.. 
La umbra lungă-a turnurilor mele. 

Căci moarlea-n umbră i-a purtat curînd. 
S-au spulberai ca nişte paie-n vînt. 

Emirul Mussa fu cum nu se poate mai tulburat 
auzind aceste cuvinte, pe care le tălmăcea bătrî-
nul Abdossamad, şi murmură : 

— Nu este alt Dumnezeu decît numai unul 
Allah ! 
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Pe urmă spuse : 
— Să intrăm ! 
Şi, urmat de tovarăşii lui, trecu pragui uşii ce-

lei mari şi intră în palat. 
In faţa lor se ivi atunci, înconjurată de zborul 

mut al păsărilor mari şi negre, în goliciunea lui 
de piatră, un turn al cărui vîrf se pierdea din pri-
vire şi la piciorul căruia se rînduiau roată patru 
şiruri de morminte ce înconjurau un sarcofag mă-
reţ de cleştar sclipitor, împrejurul căruia se pu-
tea citi inscripţia aceasta, săpată în scriere io-
niană, cu litere de aur împodobite cu nestemate : 

Beţii bucuriei a trecut 
Ca un fior de frig alna-ncepui. 

De cită faimă şi ce strălucire 
M-am bucurai la vremea-mi de murire ! 

Cile cetăţi nu răsunară greu 
De sub copitele calului meu 1 

Ca un simun schimbai oraşe-n fina ! 
Ca fulgerid arsei domnii in scrum ! 

De carul meu tirît-am regi puhoi ! 
I-am hotăril pămînlidui legi noi I 

Şi iată-acum ! Beţia a trecut. 
Ca un fior de frig abia-ncepul. 

Fără să lase urma unui chip 
Cit măcar lasă spuma pe nisip '. 

M-a doborit nenduplecata moarte ! 
N-au fost puteri s-o-ntoarcă-n alia parte. 
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Nu m-au putut scăpa de gheara ei 
Nici osiile şi nici curtenii mei. 

'Ascultă, călătorule, acum, 
Vorbe pe care gura mea, nicicum, 

Pe cină trăiam, nu le-a mai spus vreodată! 
Păslrează-ţi pururi inima curată ! 

Bucură-le în pace şi cuminte 
De tihna vieţii, şi de cit cuprinde 

Din frumuseţea pururea nălucă. 
Pentru că moartea mîine-o să te ducă. 

Mîine, pămintul are să răspundă 
Celor ce le-or striga cu faţa cruntă \ 

„E mort ! Din sînul meu nu mai dezlegi 
Pe cei pe care i-a închis pe veci!" 

Auzind aceste cuvinte, pe care le tălmăcea vŞeî-
cui Abdossamad, emirul Mussa şi tovarăşii lui nu 
se mai putură opri să nu plîngă. Şi statură multă 
vreme în picioare acolo, în faţa sarcofagului şi 
a mormintelor, repetîndu-şi jalnicele cuvinte. Pe 
urmă se îndreptară către tumul care era închis 
cu o uşă cu două canaturi de abanos, pe care se 
citea inscripţia aceasta, săpată şi ea tot în litere 
ioniene împodobite cu nestemate : 

în numele Celui ce-n veci nu piere 
Şi care e în veci neschimbător, 
Domn al tăriei şi stăpîn puterii — 
Ia bine-aminle, tu, cel călător 
Pe-acesle locuri: fugi de îngimfare, 
Căci totu-i nălucire-nşelătoare. 
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la bine-aminte, deci, la pilda mea, 
Nu te lăsa-nşelat de ce-i părere, 
Căci te vei prăvăli-n genunea rea. 

Să-ţi povestesc de marea mea putere t 

In grajdurile mele, zece mii 
De cai aveam, din cea mai huna rasă, 
Slujiţi de regii prinşi în bătălii 

Şi-aduşi ca robi de-oştenii mei acasă. 

Zece mii de cadîne-aveam alunei, 
în umbrele iatacurilor mele — 
Neştiutoare de dureri şi munci, 
Din neamuri mari de regi, ca nişte stele. 

Şi mai aveam o mie de fecioare, 
Minuni de pe tănmele minunii, 
Cu sini pietroşi şi chipuri zâmbitoare. 
Mai luminoase decîl faţa lunii. 

Soţiile pe care le-am avui 
Mi-au dăruit, să-mi fie bucurie, 
Coconi regeşti, cum nu s-au mai văzut;. 
Urmaşi viteji ca leii, peste-o mie. 

Necîntărite-aveam comori întregi! 
Şi de la Răsărit pînă-n Apus, 
Noroadele, cu crai, cu domni şi regi, 
Sub braţul oaslei mele s-au supus! 

Şi socoteam cu ghidul meu semeţ 
Cum că puterea mea nu va pieri. 
Şi că durata marii mele vieţi 
Din veacuri e, şi-n veci va dăinui,-
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Deodată, însă, auzit-am glasul, 
Venind ca un răsunet de departe, 
Care-mi vestea că e aproape ceasul 
Hotărnicit de cel fără de moarte, 

Şi-am strîns, gîndind la soarta mea, ostaşi i 
Vitejii-mi călăreţi fără de număr, 
Şi sulele-mi de mii de pedestraşi 
Cu spaăe-n mini şi platoşe pe umăr. 

Şi-am strîns toţi regii prinşi în lupte grele, 
Şî toate-ale oştirii-mi căpetenii, 
Şi toţi maimarii-mpărăţiei mele, 
Supuşii toţi, de-a valma, sumedenii. 

Şî toi ce-aveam în sipete şi-n lăzi, 
In faţa tuturora am adus, 
Comori din trude-amare şi din prăzi, 
Şi tuturora le-am grăit şi-am spus: 

„Grămezi de aur şi argint — comori 
Necîntărite — vi le dau pe rind, 
Dacă-mi puteţi spori izbăvitor 
Cu-o singură zi viaţa pe păinînt". 

Ci ei au stat ca ochii-n jos, tăcînd. 
Iar sufletti-mi pieri ca fumu-n vînt. 

Şi-ajunse-al morţii negre adăpost 
Palatul meu. Iar numele cu care 
M-au preaslăvit, pe cînd trăiam, a fost: 
Kus ben-Sedadî ben-Aad cel Mare. 

Auzind acestea, emirul Mussa şi tovarăşii lui 
izbucniră în hohote de plîns. După care, intrară 
în turn şî începură să străbată sălile cele uriaşe, 
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locuite de pustiu şi de tăcere. Şi aşa ajunseră 
pînă la urmă într-o încăpere, mai mare decît toate 
celelalte, rotunjită ca o boltă, şi care, singura din 
turn, avea o masă uriaşă din lemn de santal, mi-
nunat lucrată, şi pe care se zărea inscripţia 
aceasta scrisă în litere frumoase, asemenea celor de 
mai înainte : 

Cîndva, aici, la masă, 
Şedeau, sub mari cununi, 
O mie de regi chiori 
Şi-o mic cu ochi buni. 

"Acuma, în mormînt, 
Stau, orbi, cu toţi, la rind. 

Uimirea emirului Mussa spori şi mai mult îna-
intea acestei taine ; şi, neputînd să-i găsească dez-
legarea, îşi însemnă şi aceste cuvinte pe perga-
mentele lui; apoi ieşi din palat, tulburat peste 
măsură, şi porni mai departe, cu însoţitorii lui, 
pe calea către Oraşul-de-Aramă. 

Sînd povestea ajunse aici, Şohenv.ofja văzu /mn 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a trei sute patru zeci şi una noapte 

Ba. urmă i 

...porni mai departe, cu însoţitorii lui, pe calea 
către Ora,şul-de-Aramă, 
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Merseră ei o zi, merseră două, merseră trei, 
pînă seara. Atunci văzură ivindu-se înaintea lor» 
aşezat pe o temelie înaltă şi luminat de razele 
roşii ale soarelui în asfinţit, un călăreţ stînd ne-
mişcat şi ţinînd în vînt o lance lată de fier ce 
părea o flacără vie, de culoarea astrului de foc 
din zare. 

Cînd ajunseră aproape de tot de năluca aceea, 
văzură că şi călăreţul şi calul lui şi temelia 
pe care şedeau erau de aramă, iar pe fierul lan-
cei, pe latura luminată de cele din urmă raze ale 
soarelui, erau săpate în litere ele jar cuvintele 
acestea : 

„Neînfricaţi călători ce-aţi pătruns pînă la pu-
mînturile oprite, aciua nu vă mai puteţi întoarce 
de unde aţi venit 

Dacă nu cunoaşteţi drumul către Oraş, împhi-
geţi-mă cu raîinilc şi rotiţi-mă pe temelia mea, 
apoi îndrepiaţi-vă încotro voi rămine întors cu 
faţa". 

Atunci emirul Mussa se apropie de călăreţ şi îl 
împinse eu mina. Şi deodată, cu iuţeala fulgerului, 
călăreţul se răsuci şi se opri cu faţa în partea cu 
totul dimpotrivă celeia pe care o urmaseră călă-
torii. Iar şeicul Abdossamad recunoscu că într-
adevăr se înşelase şi că noua cale era calea cea 
bună. 

Îndată caravana, î.ntorcîndu-se îndărăt, porni pe 
•calea cea nouă şi îşi urmă călătoria, zile şi zile 
în şir, pînă ce ajunse, într-un fapt de seară, în 
faţa unui stîip de piatră neagră, de care era le-
gată în lanţuri o făptură ciudată, din care nu se 
vedea decît o jumătate de trup, cealaltă jumătate 
fiind îngropată adînc în pămînt. Trunchiul acela 
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ce ieşea din pitmînt părea un gurgui hîd, răsădit 
acolo de puterile iadului. Era negru şi mare ca 
un trunchi de palmier bătrîn şi uscat, văduvit de 
frunzele lui. Avea două aripi uriaşe şi negre, şi 
patru mîini, dintre care două erau ca labele cu 
gheare ale leilor. Un păr ţepos ca părul cel aspru 
din coada măgarului sălbatic se zburlea crunt pe 
ţeasta lui înfricoşătoare. în găvanele ochilor, ar-
deau lumini roşii, pe cînd fruntea cu două rînduri 
de coarne de bou era găurită de un ochi ce se 
holba ţintă, împietrit, aruneînd sclipiri verzi, ea 
ochii de tigru ori de panteră. 

La ivirea călătorilor, trunchiul începu să-şi zbată 
braţele, scoţând strigăte înfricoşătoare şi fră-
mîntîndu-se deznădăjduit, de parcă ar fi vrut să-şi 
rupă lanţurile ce-1 ţineau legat de stîlpul cel ne-
gru, Şi caravana, cuprinsă de o spaimă mare, în-
cremeni pe loc, nemaiavînd putere nici să meargă 
înainte, nici să dea îndărăt. 

Atunci emirul Mussa se întoarse către şeieul 
Abdossamad şi îl întrebă : 

— Poţi tu, cumva, o, preacinstite şeic, să ne 
spui ce poate fi aceasta ? 

Şcicul răspunse : 
— Pe AU ah ! o, emire, aceasta trece de înţe-

legerea mea. 
Şi emirul Mussa zise : 
—- Atunci du-te mai aproape şi întroabă-î. 

Poate ne-o lumina chiar el. 
Şi şeicul Abdossamad nu vroi să arate t.ă şo-

văie : se apropie de arătare şi îi strigă : 
— în numele Atoatestăpînitorului care ţine sub 

mina lui împărăţiile cele văzute şi cele nevăzute, 
te juruiesc să-mi răspunzi. Spune-mi cine eşti, de 
cînd eşti aici, şi care-i pricina ce ţi-a căşunat o 
pedeapsă aşa de ciudată. 
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Atunci trunchiul latră. Şi iată ce vorbe înţele-
seră emirul Mussa, şeicui Abdossamad şi tovară-
şii lor : 

— Sînt un efrit din neamul lui. Eblis, tatăl gin-
nilor. Mă numesc Daeş ben-Alaemaş. M-a înlăn-
ţuit aici Puterea cea Nevăzută, pînă la sfîrşitul 
veacurilor. 

Odinioară, în ţara aceasta, ocîrmuită de Regele-
Mării, Oraşul de Aramă se afla sub ocrotirea unei 
zeiţe cioplite din agat roşu, paznic şi locuitor al 
acelei zeiţe fiind eu. Căci, cu adevărat, îmi alese-
sem un lăcaş înlăuntrul ei ; şi clin toate ţările ve-
neau mulţimi de oameni să-şi afle soarta prin 
mijlocirea mea şi să asculte prorocirile şi prezi-
cerile mele despre viitor. 

Regele-Mării, căruia şi eu îi eram supus, avea 
sub stăpînirea iui toată oastea duhurilor răzvră-
tite împotriva puterii lui Soliman ben-Daud ; şi 
mă numise căpetenie peste oastea aceasta, în caz 
că ar izbucni vreun război între el şi acel înfri-
coşător stăpîn al ginnilor. Şi războiul acesta nu 
întârzie mult, într-adevăr, pînă ce să izbucnească. 

Regele-Mării avea o fată aşa de frumoasă, că 
faima ei ajunsese pînă la urechile lui Soliman. Şi 
Soliman, dorind s-o aibă printre soţiile lui, tri-
mise un sol la Regele-Mării ca să i-o ceară de 
soţie şi totodată să-i poruncească să sfarme sta-
tuia de agat şi să mărturisească anume că nu este 
alt Dumnezeu decît numai unul Allah şi că Soli-
man este profetul lui. Şi îl ameninţa cu mînîa şi 
cu răzbunarea sa, de nu se va supune numaidecât 
dorinţelor lui. 

Atunci Regele-Mării îşi adună vizirii şi căpete-
niile ginnilor şi le spuse : 

•— Iată că Soliman mă ameninţă cu tot felul de 
năpaste, ca să mă silească să i-o dau pe fata mea 
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şi să sfarm statuia ce slujeşte de lăcaş căpeteniei 
voastre Dao.ş ben-Alaemaş. Ce gîndiţi voi despre 
ameninţările lui ? Să mă plec ori să-i stau împo-
trivă ? 

Vizirii răspunseră : 
— Şi ce ai avea, o, rege al nostru, să te temi 

do puterea lui 'Soliman ? Puterile noastre sînt pe 
puţin tot atîta de tari ca şi ale lui. Şi vom izbuti 
noi să i le nimicim. 

Apoi se întoarseră către mine şi-mi cerură sfa-
tul. Atunci eu spusei : 

-— Singurul nostru răspuns către Soliman este 
să-1 ciomăgim bine pe trimisul lui. 

Şi fapta se săvîrşi pe dată. Şi-i spuserăm tri-
misului : 

— Intoarce-te acuma să-i povesteşti stăpînu-
Ivii tău cc-ai păţit. 

Cîncl Soliman a aflat cum a fost pătimit t r imi-
sul lui, s-a mîniat peste măsură şi a strîns numai-
decât toate puterile pe care le avea la mdemînă ---
duhuri, oameni, păsări şi animale. A încredinţat 
lui Assaf ben-Barkhia puterea peste ostile ome-
neşti, şi lui Domriat, regele efriţilor, puterea peste 
toată oastea duhurilor, în numă r de şaizeci de mi-
lioane, şi peste cea a animalelor şi a păsărilor de 
pradă , venite din toate părţile universului şi din 
insulele şi din mările pămîntului. Şi cinci totul fu 
gata, Soliman porni în fruntea acelei amarnice 
oştiri să năpădească ţara Regelui-Mării, domnul 
meu. Şi cum ajunse, îşi orîndui oastea în rînduri 
de bătălie. 

Aşeză, mai învii, la cele două aripi, animalele, 
i'înduite după ranguri, în. patru şiruri, şi puse în 
văzduhuri păsările cele mari de pradă , menite să 
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slujească de străji, spre a-1 vesti despre mişcările 
noastre şi a se repezi deodată asupra luptătorilor 
noştri ea să le crape şi să le scoală ochii. Oastea 
din frunte o alcătui din oameni, iar pe cea din 
spate din duhuri ; şi puse de-a dreapta lui pe vizi-
rul Assaf ben-Barkhia, iar de-a stingă pe Dam-
nat, regele efriţilor din văzduh. El rămase la mij-
loc, stînd pe un jeţ de porfiră şi de aur, purtat 
de patru elefanţi aşezaţi roată. Şi dete semnul de 
bătălie. 

îndată se auzi o larmă, sporind pe măsură ce se 
apropiau în galop şi în zbor năvalnic duhurile, 
oamenii, păsările de pradă şi fiarele do război; şi 
scoarţa pămîntului răsuna sub năpraznicul bubuit 
al paşilor, în vreme ce văzduhurile clocoteau de 
plesnetele milioanelor de aripi, şi de lraiete, şi de 
strigăte, şi de mugete. 

Eu aveam în samă să poruncesc peste ostile 
aflate în frunte ale duhurilor supuse Regelui-
Mării. Detei semn şirurilor mele şi mă repezii în 
Fruntea lor asupra oastei de duhuri vrăjmaşe de 
.sub porunca regelui Domriat. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasa. 

Ci într-a trei sute patru zeci şi doua noapte 

î£a urmă : 

...asupra oastei de duhuri de sub porun 
gel ui Domriat. 
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Şi, la rîndu-mi, căutai să răzbesc către căpete-
nia vrăjmaşilor, cînd deodată văzui că acesta se 
schimbă într-un munte de flăcări ce se porni să 
reverse valuri ele foc, străduindu-se să mă cople-
şească şi să mă înnăbuşe sub sfărmăturile arun-
cate ce cădeau peste noi în pînze aprinse. Eu, în-
demnîndu-i pe-ai mei, mă apărai şi atacai cu 
îndîrjire, multă vreme ; şi numai cînd văzui bine 
că numărul vrăjmaşilor avea să mă zdrobească 
fără putinţă de scăpare, detei semnul de retra-
gere şi scăpai fugind cu bătăi dese de aripă prin 
văzduh. Ci, la porunca lui Soliman, furăm hăi-
tuiţi şi împresuraţi din toate părţile deodată de 
toţi vrăjmaşii noştri — duhuri, oameni, animale 
şi păsări ; şi furăm unii nimiciţi, alţii zdrobiţi sub 
picioarele patrupedelor, şi alţii aruncaţi din slava 
slavilor, cu ochii scoşi şi cu'trupurile sfîşiate. Pe 
mine rn-au ajuns după ce m-au fugărit vreme de 
trei luni. Atunci, prins şi strîns de gît, fusei con-
damnat să fiu legat de acest stîlp negru, pînă la 
sfîrşitul lumilor, pe cînd toate duhurile de sub po-
runca mea fură luate prinse, preschimbate în abur 
şi închise în vase de aramă, pecetluite cu pecetea 
iui Soliman şi aruncate în adlncurile mării ce 
scaldă zidurile Oraşului de Aramă. 

Ci despre oamenii ce locuiau în această ţară nu 
ştiu anume ce s-o fi făcut cu ei, înlănţuit cum sînt 
de cînd s-a nimicit puterea noastră. Ci, dacă o să 
vă duceţi la Oraşul-de-Aramă, poate că le veţi 
vedea urmele şi veţi afla povestea lor. ~ 

Cînd trunchiul sfîrşi de povestit, începu să se 
zbuciume amarnic. Iar emirul Mussa şi tovarăşii 
lui, temîndu-se ca nu cumva să izbutească să se 
libereze sau să le ceară să ajute la strădaniile lui, 
nu vroiră să mai stea acolo şi grăbiră să-şi urmeze 
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calea către Oraşul-de-Aramă, ale cărui turnuri şî 
ziduri le şi vedeau iviadu-se în depărtări prin 
roşul înserării. 

Cînd nu mai fură decît la o mică depărtare de 
Oraş, cum noaptea cădea şi lucrurile dimprejur 
luau o înfăţişare potrivnică, hotărîra că-i bine să 
aştepte pînă dimineaţa spre a se apropia de porţi; 
şi îşi aşezară corturile ca să-şi petreacă noaptea 
acolo, sleiţi cum erau de truda călătoriei. 

De-abia mijiră zorii zilei luminînd culmile mun-
ţilor dinspre răsărit, că emirul Mussa îşi şi deş-
teptă tovarăşii şi porni la drum cu ei pentru a 
ajunge la una dintre porţile de intrare. Atunci vă-
zură înaintea lor, în strălucirea dimineţii, ridicîn-
du-se măreţe zidurile de aramă, atît de lucii de-ai 
fi zis că sînt ieşite nou-nouţe din tiparele în care 
fuseseră turnate — şi atît de înalte că păreau a 
fi începutul munţilor gigantici care le înconjurau 
şi pe coasta cărora păreau încrustate, cum erau 
făcute la fel, din cine ştie ce metal deosebit. 

După ce izbutiră să se smulgă din uimirea îm-
pietrită în care îi ţintuise acea privelişte, căutară 
nu ochii o poartă pe unde să intre în Oraş. Ci nu 
găsiră nici una. Atunci începură să umble de-a 
lungul zidurilor, nădăjduind că totuşi au S ci fi ci~ 
sească o intrare. Ci nu văzură nici o intrare. Şi 
urmară să umble aşa ceasuri în şir, fără să vadă 
nici o poartă şi nici o spărtură, nici pe cineva 
care să se îndrepte înspre Oraş sau care să iasă 
din el. Şi, măcar că era ziua mare, nu auzeau nici 
un zgomot, nici în afara, nici în lăuntrul cetăţii, şi 
nu băgau de seamă nici o mişcare, nici pe creasta, 
nici la piciorul zidurilor. Ci emirul Mussa, fără 
a-şi pierde nădejdea, îşi îndemna soţii să caute 
mai departe ; şi umblară aşa pînă seara, şi nu 



văzură dccît dcsfăşurîndu-se înaintea lor linia cea 
dreaptă a zidurilor de aramă urmînd îndoiturile 
pămîntului peste văi şi culmi, şi părînd ieşite din 
chiar sînul pămîntului. 

Atunci emirul Mussa le porunci tovarăşilor lui 
să se oprească pentru odihnă şi pentru masă. Iar 
el se aşeză să chibzuiască o vreme asupra celor 
ce erau de făcut. 

După ce se hodini, le spuse tovarăşilor lui să 
stea acolo să vegheze tabăra pînă ce se va întoarce 
el, şi, urmat de şeicul Abdossamad şi de Taleb' 
ben-Sehl, urcă pe un vîrf înalt de munte spre a 
cerceta împrejurimile şi a vedea ce-i cu acei 
Oraş... 

C'îrid povestea ajunse aici. Şeherezada -văzu zorii 
mijind şi. sfioasă, lăcu. 

Ci într-a trei sute patruzeci şi treia noapte 

I'M urmă ; 

• ...şi a vedea ce-i cu acel Oraş ce nu vroia să se 
lase călcat de picior de om. 

La început, nu putură zări nimic în întuneric, 
căci noaptea îşi şi îndesise umbrele peste cîmpie ; 
ci deodată spre răsărit se făcu o lumină vie, iar pe 
culmea muntelui se ivi minunată luna, şi, într-o 
clipită, lumină cerul şi pămîntul. Şi la picioarele 
lor se desfăşură o privelişte care le tăie răsuflarea. 

Se aflau deasupra unui oraş de vis. 
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Sul? pînza albă ce cădea de sus, departe-dc-
parte, pînă unde putea răzbate privirea în zările 
cufundate în noapte, bolţi de palate, terase de case, 
grădini liniştite se înşirau una după alta în cu-
prinsul de aramă, şi canale luminate de lună 
curgeau în mii de şopote limpezi pe sub umbra 
clădirilor, pe cînd jos de tot, un lac ca de argint 
scălda în adîncu-i rece, oglindindu-le, focurile 
nopţii : ceea ce făcea ca arama zidurilor, nestema-
tele aprinse ale bolţilor, terasele albe, canalele şi 
lacul tot, ca şi umbrele aşternute către apus, să 
strălucească îngemănîndu-se sub adierea nopţii şi 
sub vraja lunii. 

Ci toată întinderea aceea era învăluită într-o 
tăcere necurmată, ca a unui mormînt. Nici un fel 
de viaţă omenească nu părea să se mişte acolo jos. 
Doar nişte figuri înalte de aramă, fiecare pe cîte 
un soclu măreţ ; doar nişte călăreţi mari, ciopliţi 
în marmoră ; doar nişte animale cu aripi încre-
menite într-un zbor nemişcat, toate la fel; iar în 
văzduh, la înălţimea clădirilor, se roteau singurele 
fiinţe mişcătoare în acea nemişcare : mii de li-
lieci-vampir uriaşi, în vreme ce, sfîşiind tăcerea 
împietrită, buhe nevăzute îşi aruncau bocetele şi 
jalnicele chemări peste palatele moarte şî peste 
-terasele adormite. 

După ce emirul Mussa şi cei doi tovarăşi ai lui 
îşi umplură ochii cu priveliştea aceea ciudată, 
coborîră de pe munte, minunîndu-se peste măsura 
că nu zăriseră, în acel Oraş uriaş, nici o urmă de 
fiinţă omenească vie. Şi ajunseră la piciorul zidu-
rilor de aramă, într-un loc unde văzură patru in-
scripţii săpate în litere ioniene şi pe care şeicul 
Abdossamad le descifra numaidecît şi le tălmăci 
emirului Mussa. 
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Gea dinţii inscripţie spunea "i 

O, fiu al omului! deşarte 
Sînt insele ce le visezi, 
Căci moartea nu este departe. 
în nici un rmine să nu crezi. 

E un Stăpîn ce risipeşte 
Şi neamuri şi oştiri, mereu; 
Pe crai şi regi îi prăbuşeşte, 
Cu braţu-i nendurat şi greu, 
Din fala mîndrelor palate 
în strimte neguri de mor mint. 
Iar sufletele lor, scăldate 
în rouă dulcelui pămînt, 
Sînt preschimbate într-o mînă 
De scrum sărac şi de ţarină. 

La aceste cuvinte, emirul Mussa gră i : 
— O, adevăruri măreţe ! O, deşteptare a sufle-

tului pe netezimea pămîntului! 
Şi însemnă aceste cuvinte pe pergamentele lui. 

Ci şeicul şi începuse să tălmăcească cea de a doua 
inscripţie, care spunea : 

O, fiu al omului! de ce 
Ţi-acoperi ochii strîns, sub mină ? 
Cum poţi sa-ţi mai clădeşti credinţa 
Pe-o lume ce n-o să rămînă ? 

Au tu nu ştii că lumea nu-i, 
Pe drumul mare către veci, 
Decît un scurt popas de-o clipă, 
Un biet lăcaş prin care treci ? 

Ci spune, unde-s marii regi 
Care-au durat împărăţii — 
Domni pe Irak, pe Ispahan, 
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': Pe mîndrul Corasan, îl ştii ? 
Cuceritori, s-au dus pe rînd, 
De parcă n-ar fi fost nicicînd. 

Emirul Mussa scrise şi inscripţia aceasta, şî, tul-
burat foarte, îl ascultă pe şeicul care tălmăcea & 
treia inscripţie : 

O, fiu al omului! se duc 
Grăbite zilele în zbor. 
Dar tu priveşti nepăsător 
Al vieţii tale jalnic crug. 

Ci cugetă la marea zi 
A judecăţii celei sfinte, 
Cînd Domnului vei sta-nahite 
Şi drept în ochi îl vei privi. 

Unde sînt regii ce-au domnit 
La Ind, la Sind, ori la Chitai, 
Ori peste-al Nubiei sfînt plai ? 
Al morţii vint i-a risipit. 

Şi emirul Mussa grăi : 
— Unde sînt stăpînii Sinaiului şi ai Nubiei ? 

Prăvăliţi în nimicnicie ! 
Or, cea de a patra inscripţie spunea : 

O, fiu al omului! te-afunzi 
Cu sufletul în desfătări, 
Şi nu vezi cum, pe umeri, Moartea 
Iţi stă, pîndind orice mişcări. 

E lumea pînză de paing, 
Şi-n umbra-i fără nici o treaptă 
Stă întunericul de veci 
Ce te pîndeşte şi aşteaptă. 

Unde-s acei bărbaţi vestiţi 
Duşi de-a nădejdilor aripă 
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Şi strălucind ca nişte sori 
Cu visurile lor de-o clipă ? 

Au coborît toţi in mormînt. 
Cu aripa din, umeri frintă, 
Lăsînd palatele pustii, 
Prin care cucuveaua cinici. 

J:lmi.rul Mussa nu-şi mai putu stăpîni atunci tul-
burarea şi porni să plîngă îndelung cu tâmplele 
in mîini, zieîndu-şi : „O, taină a naşterii şi a mor-
ţii i De ce să te mai naşti, dacă tot trebuie să
mori ? De ce să trăieşti, dacă moartea aşterne 
peste viaţă uitarea ? Ci numai Allah cunoaşte sor-
ţiie, iar datoria noastră-i să ne plecăm cu supu-
nere tăcută." După ce cugetă aşa un răstimp, porni 
iarăşi la drum cu tovarăşii săi, către tabără, şi 
porunci oamenilor lui să se aştearnă numaidecîi 
pe treabă şi să întocmească din trunchiuri şi din 
crengi de copaci o scară lungă şi trainică, cu care 
să se poată urca pînă pe creasta zidurilor, ca să 
încerce să pătrundă astfel în acel Oraş fără porţi. 

Pe dată oamenii alergară să caute lemne şi 
crengi groase şi uscate, le ciopliră cum putură mai 
bine cu săbiile şi cu jungherele lor, le înnădiră între 
ele cu turbanele, cu centurile, cu frînghiilc de la 
cămile, cu chingile şi curelele de la hamuri, şi iz-
butiră să întocmească o scară destul de înaltă 
spre a urca pe-ea pînă în vîrful zidurilor. Duseră 
apoi scara pînă la locul cel mai prielnic, o pro-
ţâpiră din toate' părţile cu pietre mari şi, chcmînd 
în ajutor numele lui Allah, începură să se caţere 
binişor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şelierezada văzu zorii 
«uiind si liicn slioasă. 
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Ci într-a trei sute patruzeci şi patra noapte 

Eu urmă ! 

...începură să se caţere binişor, cu emirul Mussa 
în frunte. Cîţiva rămaseră însă la piciorul zidu-
rilor, ca să vegheze tabăra şi împrejurimile. 

Emirul Mussa şi tovarăşii lui umblară ce umblară 
o vreme şi, pînă la urmă, ajunseră dinaintea a 
două turnuri legate între ele printr-o poartă de 
aramă, cu canaturile închise şi ferecate atît de 
desăvîrşit că nu s-ar fi putut vîrî nici vîrful unui 
ac printre ele. Pe poarta aceea era cioplit chipul 
unui călăreţ de aur care ţinea braţul întins şi 
palma deschisă ; iar pe podul palmei erau scrise 
cu litere ionic ne aceste cuvinte pe care şeicul 
Abdossamad le citi numaidecît şi le tălmăci ast-
fel : „Freacă de douăsprezece ori cuiul ce se afla 
în buricul meu." 

Atunci emirul Mussa, măcar că era tare uluit de 
aceste cuvinte, se apropie de călăreţ şi băgă de 
seamă că avea într-adevăr un cui de aur înfipt 
chiar în mijlocul buricului. întinse mîna şi frecă 
acel cui de douăsprezece ori. Iar la cea de a două-
sprezecea frecare, cele două laturi ale porţii se 
deschiseră larg către o scară de piatră roşie ce 
cobora răsucită. Numaidecît emirul Mussa şi to-
varăşii lui porniră pe treptele acelei scări, care îî 
duse în mijlocul unei săli ce da de-a dreptul spre 
o uliţă în care se aflau nişte străjeri înarmaţi cu 
arcuri şi cu spade. Şi emirul Mussa spuse : 

— Să mergem şi să vorbim cu ei, pînă ce nu se 
iau de noi. 
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Se apropiară, aşadar, de străjerii aceia, dintre 
care unii şedeau în picioare, cu pavezele la mînă 
şi cu săbiile trase, iar alţii şedeau pe cîte ceva 
sau tolăniţi pe jos ; şi emirul Mussa, întoreîn-
du-se către cel ce părea sa le fie căpetenie, îi ură 
bună pace, cu multă cuviinţă ; ci omul nici nu se 
clinti şi nu-i răspunse la salamalek ; iar ceilalţi 
străjeri rămaseră şi ei tot atît de nemişcaţi şi cu 
ochii ţintă, nedîndu-le noilor-veniţi mai multă 
luare aminte decît dacă nu i-ar fi văzut deloc. 

Atunci emirul Mussa, văzîncl că străjerii nu pri-
cepeau arăbeşte, îi spuse şeicului Abdossamad. : 

-— O, şeicule, grăieşte-le în toate limbile pe care 
Ic cunoşti. 

Şi şeicul începu să le vorbească mai întîi în 
limba grecească ; apoi, văzînd zădărnicia încercă-
rii sale, le vorbi în indieneşte, în evreieşte, în per-
sieneşte, în etiopeneşte şi în graiul de la Sudan ; 
ci nici unul dintre ei nu arătă prin vreun semn că 
ar pricepe ceva. Atunci emirul Mussa zise : 

— O, şeicule, străjerii aceştia or fi, poate, su-
păraţi că nu-i salutăm cu salutul din ţara lor. Tre-
buie, dar, să-i saluţi cu salamalekurile din toate 
ţările pe care le cunoşti. 

Şi bătrînul Abdossamad îi salută numaidecît cu 
salamalekurile folosite de neamurile de prin toate 
locurile pe unde umblase el. Ci nici unul dintre 
străjeri nu se clinti şi toţi rămaseră împietriţi ca 
la început. 

Văzînd aşa, emirul Mussa, peste măsură de ui-
mit, nu vru să mai stăruiască şi le spuse tovară-
şilor lui. să-1 urmeze şi porni mai departe, nestiind 
care să fi fost pricina acelei muţenii. Iar şeicul 
Abdossamad îşi zicea : „Pe AJlali. ! niciodată, în 
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nici una dintre călătoriile melc, n-am mai văzut 
un lucru atît de nemaipomenit !" 

Merseră aşa înainte pînă ce ajunseră la intra-
rea în suk. Găsiră porţile deschise şi intrară. Su-
kul era plin de lume care vindea şi cumpăra ; iar 
tarabele prăvăliilor erau împodobite minunat cu 
mărfuri. Ci emirul Mussa şi tovarăşii lui băgară 
de seamă că toţi cumpărătorii şi toţi vînzătorii, 
precum şi toată lumea ce se afla în suk, încreme-
niseră ca la un semn, oprind u-se din mers şi din 
mişcare, de îndată ce-i zăriseră ; şi parcă nu aş-
teptau decit ca străinii să plece, pentru a-şi începe 
iar treburile obişnuite. Dar nu s-ar fi zis că dă-
deau vreo luare aminte ivirii acestora, şi se mul-
ţumeau să-şi arate numai prin tăcere şi nepăsare 
nemulţumirea faţă de venirea lor nedorită. Şi, ca 
să dea şi mai mult înţeles acestei purtări reci, la 
trecerea lor se aştemea peste tot nemişcarea, de 
nu se mai auzeau răsunînd sub bolta uriaşă a su-
kului, în încremenirea dimprejur, decît paşii lor 
singuratici. Şi străbătură aşa, neîntîmpinaţi de 
nicăieri cu nici un semn de bunăvoinţă ori de vrăj-
măşie, cu nici un zîmbet de bunvenit ori de bat-
jocură, sukul giuvaergiilor, sukul de mătăsuri, 
sukul şelarilor, sukul neguţătorilor de pînzeturi, 
pe cel al pantofarilor, şi sukul neguţătorilor de 
arome şi de mirodenii. 

După ce străbătură sukul de mirodenii, ajunseră 
deodată într-o piaţă uriaşă peste care soarele re-
vărsa o lumină cu atît mai orbitoare cu cît în 
sukuri fusese o lumină cernută ce le deprinsese 
privirile cu dulceaţa ei. Şi tocmai la capătul acelei 
pieţe, între nişte coloane de aramă ameţitor de 
înalte, ce slujeau de piedestale unor animale mari 
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de aur cu aripi întinse, so ridica un palat de mar-
moră mărginit de turnuri de aramă şi străjuit de 
un zid de oameni înarmaţi şi încremeniţi, cu lăn-
cile şi spadele arzînd fără să se mistuie. O poartă 
de aur deschidea intrarea în acel palat în care 
emirul Mussa pătrunse urmat de tovarăşii lui. 

Şi văzură mai întîi, de-a lungul clădirii şi măr-
ginind o curte cu havuze de marmoră colorată, o 
galerie sprijinită pe coloane de porfir; iar galeria 
aceea slujea de adăpost pentru arme, căci pretu-
tindeni se vedeau, atîrnînd pe coloane, pe ziduri, 
ba pînă şi din tavan, arme grozave, minuni îm-
podobite cu încrustări scumpe, aduse acolo din 
toate ţările de pe pămînt. De jur-ftnprejurul ga-
leriei aceleia ajurate erau rezemate laviţe de aba-
nos lucrate desăvârşit, împodobite cu argint şi cu 
aur, şi pe care şedeau sau dormeau războinici îm-
brăcaţi în hainele lor de sărbătoare şi care nu 
făcură nici o mişcare, fie ca să le închidă oaspe-
ţilor drumul, fie ca să-i poftească să-şi urmeze 
plimbarea uimită. 

Cînd povestea ajunse aici, Şebcrozatln văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sate patruzeci şi cincea 
noapte 

Eu urmă i 

,..fie ca să-i poftească să-şi urmeze plimbarea 
uimită. 
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Străbătură, aşadar, acea galerie, care avea par-
tea de sus împodobită cu o cornişă nespus de fru-
moasă, şi unde văzură săpate în litere de aur pe 
un perete de azur o inscripţie în limba ioniană. 
cuprinzând sfaturi minunate, pe care şeicul Ab-
dossamad le tălmăci întocmai : 

„în numele celui neschimbător, stupînul peste 
soarta tuturora! O, jiu al omului, întoarce capul 
şi-ai să vezi moartea gaia să-ţi răpească sufletul ! 
Unde este Adarn, părintele oamenilor ? Unde este 
Nuh şi neamul urmaşilor lui ? Unde este Nera-
rud cel înfricoşător ? Unde sînt regii şi cuceritorii, 
şi toţi Cosroes-iif şi Cezarii, şi Faraonii, şi împă-
raţii de la Ind şi de la Irak, stăpinii Persiei, şi cei 
ai Arahiei, şi Iskandar-cel-cu-Două-Coarne? Unde 
sînt domnii pămîntului, Uamam şi Karun, şi Sed-
dad fiul lui Aad, şi toţi cei din neamul lui Ka-
naan ? La porunca celui veşnic au părăsii părnîn-
tul şi s-au dus să dea seamă de faptele lor în ziua 
Răsplăţii. 

O, fiu al omului ! nu te închina lumii şi plăce-
rilor ei! Temc-te de Domnul şi slujeşte-l cu inimă 
cucernică. Teme-te de moarte. Cucernicia faţă de 
Domnul şi teama de moarte sînt miezul oricărei 
înţelepciuni. Numai aşa ai să culegi roadă faptelor 
celor bune care te vor înmiresma la ziua cea cum-
plită a Judecăţii.'' 

După ce însemnară pe pergamentele lor şi 
această inscripţie ce-i tulbură nespus, trecură 
printr-o uşă mare ce se deschidea la mijlocul ga-
leriei şi intrară într-o sală în care era un havuz 
frumos de marmoră străvezie din care ţîşnea un 
şuvoi ele apă. Deasupra havuzului se desfăşura. în 
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formă de boltă plăcut colorată, un cort de pînză 
de mătasă şi de aur, de felurite culori, potrivite 
intre ele cu o măestrie desăvîrşită. Apa, ca să 
ajungă la havuz, curgea prin patru jgheaburi mi-
nunat aşezate în pardoseala sălii, şi fiecare jgheab 
era de altă culoare : cel dinţii era un jgheab de 
porfiră trandafirie ; cel de al doilea, de topaze ; 
cel de al treilea, de smaralde ; iar cel de al patru-
lea, de peruzele ; aşa de bine rînduite, că apa că-
păta culoarea jgheabului prin care curgea şi, lu-
minată de lumina cernută prin mătăsurile do 
deasupra, aştemea asupra lucrurilor dimprejur şi 
a pereţilor de marmoră o strălucire dulce ca a ape-
lor mării. 

De-acolo trecură pe a doua uşă şi intrară într-o 
altă sală, pe care o găsiră plină cu bani de aur 
şi de argint, cu gherdane, cu giuvaieruri, cu măr-
găritare şi rubine şi cu tot soiul de nestemate. Şi 
erau atîtea grămezi, că de-abia izbutiră să se stre-
coare printre ele şi să intre în a treia sală. 

Aceasta era plină cu armuri din metale scumpe, 
cu paveze de aur împodobite cu nestemate, cu 
coifuri vechi, cu săbii de la Ind, cu lănci, cu su-
liţe şi cu platoşe de pe vremile lui Daud şi ale lui 
Soliman ; şi-aceste arme erau atît de bine păstrate 
toate, că parcă de-abia în ajun ar fi ieşit clin niîi-
nile celor ce le făuriseră. 

Intrară apoi în a patra sală, plină toată cu du-
lapuri şi rafturi de lemn scump, în care, aşezate 
frumos, erau rînduite haine alese, rochii bogate, 
stofe de preţ şi brocarte minunat lucrate. De-acolo 
porniră către o uşă deschisă care îi lăsă să intre 
in a cincea sală. 
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în ea nu se aflau, de la podea pînă la tavan, 
nimic altceva decî* vase şi lucruri menite băutu-
rilor, mîncărurilor şi sfintelor spălări : vase de aur 
şi de argint, lighesne de cristal strălucitor, cupe 
de pietre preţioase, tăvi de jad şi de agată de fe-
lurite culori. 

După ce se minunară de toate, se pregăteau să 
se întoarcă pe unde veniseră, cînd fură ispitiţi să 
ridice o perdea mare de mătasă şi de aur ce aco-
perea un perete al sălii. Şi văzură în spatele ace-
lei perdele o uşă mare, lucrată în marchetării di-
bace de fildeş şi de abanos, închisă cu zăvoare 
grele de argint, fără nici o urmă de lăcaş pentru 
vreo cheie. Aşa că şeicul Abdossamad începu să 
cerceteze rosturile acelor zăvoare şi, pînă la urmă, 
găsi un meşteşug ascuns care răspunse la încer-
cările lor. Numaidecît uşa se răsuci în ţîţîni şi se 
deschise în faţa călătorilor care intrară într-o sală 
ca vrăjită, zidită pe de-a-ntregul ca o boltă de 
marmoră, atîta de lucitoare că părea o oglindă de 
oţel. Prin geamurile acelei săli, printre giurgiu-
velele de smaralde şi de diamante se cernea o lu-
mină ce punea pe toate lucrurile o aură de o stră-
lucire fără seamăn. La mijloc se înălţa, spri-
jinit pe patru pilaştri de aur, fiecare purtînd în 
vîrf o pasăre cu pene de smarald şi cu ciocul de 
rubin, un fel de paraclis înconjurat cu un zaimf 
de mătase aurită, ce cobora lin peste un şir de 
trepte de fildeş pînă la podea, unde un chilim mi-
nunat, de culori fermecătoare, din lînă aleasă, în-
florea de flori fără miros şi de o iarbă fără 
freamăt, clocotind de toată viaţa închipuită a dum-
brăvilor lui pline de păsări şi de animale zugră-
vite în toată nesmintita lor frumuseţe firească şi 
în toate trăsăturile lor aidoma, 
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Emirul Mussa şi tovarăşii lui suiră treptele de 
la acel paraclis şi, cînd ajunseră sus, rămaseră în-
cremeniţi şi muţi de uimire. Sub un baldachin de 
catifea împodobit cu geme şi cu diamante, pe un 
pat larg de chilimuri de mătase puse unul peste 
altul, sta culcată o fată cu un obraz îmbătător, cu 
pleoape galeşe şi cu gene lungi şi îndoite. Frumu-
seţea ei strălucea de liniştea minunată a chipului, 
de cununa de aur ce-i încununa pletele, de dia-
dema de nestemate ce-i înstela fruntea, şi de gher-
danul strălucitor de mărgăritare ce-i lumina gî~ 
tul dauriu. La dreapta şi la stînga patului şedeau 
doi robi, unul alb şi altul negru, înarmaţi cu spadă 
şi cu suliţă de oţel. La piciorul patului se afla o 
tablă de marmoră pe care erau săpate aceste cu- j 
vinte : I 

„Sînt fecioara Tadmor, fiica regelui amaleciţî- ) 

lor. Oraşul acesta este Oraşul meu. 
Tu, cel care ai izbutit să ajungi pînă aici, călă-

torule, popi lua cu tine tot ce-ţi place să iei. 
Ci fereşte-te a cuteza, ispitit de farmecele şi de 

frumuseţea mea, să mă atingi cu mina-ţi prihă- ; 
nită." : 

După ce emirul Mussa se dezmetică din. tulbu-
rarea pe care i-o pricinuise vederea acelei fecioare \ 
adormite, spuse tovarăşilor săi : 

— E vremea să plecăm din aceste locuri, 
acuma, după ce am văzut lucruri atît de uimitoare, 
şi să ne îndreptăm către mare, spre a încerca să 
găsim vasele de aramă. Gi puteţi să luaţi din acest 
palat tot ce vă ispiteşte; numai feriţi-vă să vă 
atingeţi de fata regelui, ori de hainele ei. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada v'ăzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute patruzeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

...numai feriţi-vâ să vă atingeţi de fata regelui, 
ori de hainele ei. 

Atunci Taleb ben-Sehl spuse : 
— O, emire al nostru, nimica din palatul acesta 

nu se poate asemui cu frumuseţea acestei fete. Ar 
fi păcat s-o lăsăm aici, în loc s-o ducem cu noi la 
Damasc, ca să i-o dăruim califului. Asemenea dar 
ar preţui mai mult decît toate vasele cu efriţi din 
adîncul mării. 

Emirul Mussa răspunse : 
— Nu se cade să ne atingem de domniţă. Ar fi 

s-o supărăm si să atragem asupra noastră năpas-
tele. 

Ci Taleb grăi : 
— O, emire al nostru, domniţele nu se supără 

niciodată de asemenea atingeri, fie că sînt vii, fie 
că sînt adormite. 

Şi, spunînd aceste cuvinte, se apropie de fată 
şi vru s-o ridice în braţe. Ci pe dată căzu mort, 
străpuns de săbiile şi de suliţele celor doi robi 
care îl izbiră amîndoi deodată, şi în cap şi în 
inimă, şi iarăşi rămaseră nemişcaţi ca piatra. 

Văzînd acestea, emirul Mussa nu vroi să mai 
zăbovească o clipită în acel palat, şi porunci tova-
răşilor lui să iasă degrabă şi să pornească pe calea 
către mare. 

Cînd ajunseră pe ţărmul mării, văzură o mul-
ţime de oameni negri trudind să-şi usuce mrejele 
de pescuit şi care răspunseră în limba arăbească 

5 — O mie şi una de nopţi 
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ia salamalekurile lor, după datina musulmană. Şi 
emirul Mussa îi spuse celui ce era mai vîrstnic 
dintre ei şi părea că le este căpetenie : 

— O, preacinstitule şeic, venim din partea stă-
pînului nostru, califul Abdalmalek ben-Mervan, 
să căutăm în marea aceasta nişte vase în care se 
află nişte efriţi de pe vremea profetului Soli-
man. Ne poţi ajuta să le găsim şi poţi să ne lămu-
reşti taina Oraşului acesta în care toate fiinţele 
stau neclintite ? 

Bătrînul răspunse : 
— Fiule, află mai întîi că noi toţi cei de-aici, 

pescarii de pe ţărmul acesta, sîntem dreptcredin-
cioşi întru cuvîntul lui Allah şi al trimisului lui 
(cu el fie rugăciunea şi pacea !) ; ci toţi cei ce se 
află în Oraşul-de-Aramă sînt vrăjiţi din vremurile 
cele de demult, şi aşa au să rămînă pînă la ziua 
Judecăţii. Ci în ceea ce priveşte vasele în care se 
află efriţii, apoi nimica nu este mai uşor decît să 
le luaţi, de vreme ce avem aici o mulţime, iar noi, 
după ce le golim, ne slujim de ele ca să ne fier-
bem peştele şi hrana. Putem să vă dăm cîte po-
veri de cămile vreţi. Nu trebuie decît ca, înainte 
de a le goli, să le faceţi să vuiască bătîndu-le cu 
palmele pînă ce aceia ce se află în ele jură că recu-
nosc adevărul soliei profetului nostru Mahomed, 
spre a-şi răscumpăra păcatul lor dintîi şi răzvră-
tirea împotriva puterii lui Soliman ben-Daud. 

Pe urmă adăugă : 
— Iar noi vrem să vă mai dăm, ca dovadă a cre-

dinţei noastre faţă de stăpînul nostru al tuturora, 
emirul dreptcredincioşilor, două Fete ale Mării, pe 
care le-am pescuit chiar astăzi şi care sînt mai 
frumoase decît toate fiicele oamenilor. 

Şî, spunînd aceste cuvinte, moşneagul îi aduse 
emirului Mussa douăsprezece vase de aramă, pe-
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cetluite cu plumb de pecetea lui Soliman. Şi îi 
mai aduse, după ce le scoase dintr-o baie, şi pe 
cele două Fete ale Mării. Acestea erau două făp-
turi minunate, cu plete lungi şi unduioase ca va-
lurile, cu feţele ca luna, cu sini minunaţi, rotunzi 
şi tari ca pita năierilor. Ci erau lipsite, de la mijloc 
în jos, de podoabele care de obicei sînt fala fetelor 
oamenilor, şi în locul acestora aveau o coadă de 
peşte ce se mişca la dreapta şi la stingă cu nişte 
legănări la fel cu cele pe care le fac femeile atunci 
cînd vor să atragă luarea aminte asupra mersului 
lor. Glasul le era tare plăcut, iar zîmbetul ferme-
cător, ci nu înţelegeau şi nu vorbeau nici una din-
tre limbile cunoscute, şi se mulţumeau doar, la 
toate întrebările ce li se puneau, să răspundă cu 
zîmbetul din ochii lor. 

Emirul Mussa şi tovarăşii lui nu pregetară să-i 
mulţumească bătrînului pentru darnica lui bună-
tate şi îl poftiră, pe el şi pe toţi pescarii ce erau 
cu el, să părăsească acele locuri şi să meargă îm-
preună cu ei în ţara musulmană, la Damasc, ce-
tatea roadelor şi a dulcilor izvoare. Bătrînul şi 
pescarii primiră cele ce li se spusese şi cu toţi 
laolaltă se întoarseră mai întîi la Oraşul-de-
Aramă, de unde luară tot ce putură duce — nes-
temate, giuvaieruri şi aur, şi tot ce era uşor ca 
greutate şi greu ca preţ. Şi, încărcaţi aşa, cobo-
rîră îndărăt de pe zidurile de aramă, îşi umplură 
•sacii şi lăzile cu prada aceea fără de asemuire, şi 
porniră apoi mai departe pe calea Damascului. Şi 
ajunseră acolo în tihnă, după o călătorie lungă şi 
fără de necazuri. 

Califul Abdalmalek, fermecat şi uluit de poves-
tea ce i-o povesti emirul Mussa despre această că-
lătorie, strigă s 

m. 
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— Tare îmi pare rău că n-am mers cu voi la 
acel Oraş-de-Aramă. Ci, cu îngăduinţa lui Allah, 
am să mă duc şi eu cît de curînd, să mă minunez 
de acele minuni şi să încerc să lămuresc taina vră-
jii aceleia. 

După care, ţinu să deschidă chiar cu mîna lui 
cele douăsprezece vase de aramă. Şi le deschise 
unul cîte unul. Şi de fiecare dată ieşea cîte un 
abur tare des, ce se preschimba într-un efrit în-
fricoşător, care se arunca numaidecît la picioarele 
califului şi striga : 

— Cer îndurare lui Allah şi ţie pentru nesupu-
nerea mea, o, stăpîne al nostru Soliman ! 

Şi pierea prin tavan, spre uimirea tuturor celor 
de faţă. 

Apoi califul fu nu mai puţin minunat şi de fru-
museţea celor două Fete ale Mării. Zîmbetul şi 
glasul, şi graiul lor necunoscut îl tulburară şi îl 
fermecară numaidecît. Şi porunci să fie aşezate 
într-un. havuz larg, în care ele trăiră în tihnă. Şi 
el se ducea adeseori să le vadă, însoţit de soţiile 
şi de fiicele lui. Şi ele, pînă la urmă, învăţară 
limba arăbească şi se făcură musulmane. 

Ci emirul Mussa căpătă de la calif îngăduinţă să 
se aşeze în sfîntul Ierusalim şi să-şi petreacă acolo 
restul vieţii, cugetînd la cuvintele cele de demult, 
pe care avusese grijă să le însemne pe pergamen-
tele lui. Şi muri în cetatea aceea, după ce fusese 
cinstit şi lăudat de toţi dreptcredincioşii, care şi 
azi se mai duc să-1 pomenească la kubba în care 
se hodineşte în tihna şi binecuvîntarea celui Prea-
înalt. 

— Şi-aeeasta-i, o, preafericitule rege, spuse mai de-

parte Şeherezada, povestea Oraşului de Aramă ! 
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Atunci regele Şahriar zise! 
— Povestea aceasta, Şeherezada, este într-adevăr mi* 

nunată ! t 

Ea spuse : 
— Da, măria-'ta ! oi nu vreau să las această noapte să 

treacă fără a-ţi povesti fctiîmplarea ce i s-a întîniplat lui 
Ibn Al-Mansur. 

Şi regele Şahriar, uimit, spuse : 
— Dar cine-i Ibn Al-Mansur ăsta ? Nu-1 cunosc. 
Atunci Şeherezada, ou un zîmbet, spuse : 
— Iată l 



POVESTIREA LUI IBN AL-MANSUR 
DESPRE CELE DOUA FETE 

De mult ştim, o, preafericitule rege, că Harun 
Ai-Raşid, califul, deseori suferea de nesomn, din 
pricina grijilor pe care i le da împărăţia. Or, într-o 
noapte, degeaba se tot răsuci el în patul lui, şi 
pe-o parte şi pe alta, că tot nu izbuti să aţipească ; 
ba se istovi şi mai tare de zădărnicia încercărilor 
ce Ie îndura. Aruncă atunci furios cu piciorul pă-
tura de pe el şi, bătînd din palme, îl chemă pe 
Massrur, gealatul, care veghea necurmat la uşă, 
şi-i zise : 

— Massrur, găseşte ceva cu care să mă vese-
leşti, căci nu izbutesc să aţipesc ! 

Massrur răspunse : 
— Doamne al meu, nimica nu este mai potrivit 

pentru liniştirea sufletului şi potolirea simţurilor 
decît o plimbare în noapte. Afară, în grădini, 
noaptea e frumoasă. Să coborîm printre copaci şi 
flori ; şi să privim stelele şi semnele lor măreţe, 
şi să ne minunăm de frumuseţea lunii ce trece lin 
printre ele şi coboară pînă la fluviu ca să se scalde 
în ape. 
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Califul spuse : 
— Massrur, sufletul meu nu rîvneşte să vadă> 

asemenea lucruri în noaptea aceasta. 
Massrur grăi : 
— Doamne al meu, ai în palatul tău trei sute 

de cadîne ; şi fiecare caclînă are un iatac al ei. Mă 
duc să le vestesc pe toate să fie gata, iar tu ai să 
treci pe după perdelele de la fiecare iatac şi ai să 
le cercetezi pe fiecare în parte în toată goliciunea 
lor, mai cu seamă că ele n-au să ştie că eşti acolo. 

Califul spuse : 
—- Massrur, palatul acesta este palatul meu, iar 

aceste tinere sînt roabele mele ; ci sufletul meu, 
în seara aceasta, nu rîvneşte nimic din toate 
acestea. 

Massrur spuse : 
— Doamne al meu, porunceşte şi voi aduna 

înaintea ta pe toţi învăţaţii, pe toţi înţelepţii şi pe 
toţi poeţii din Bagdad. Cei înţelepţi îţi vor spune 
precepte alese ; iar învăţaţii îţi vor povesti despre 
descoperirile lor din hrisoave ; iar poeţii îţi vor 
vrăji sufletul cu stihurile lor. 

Califul răspunse : 
— Massrur, sufletul meu, în seara aceasta, nu 

rîvneşte nimic din toate astea. 
Massrur grăi : 
— Doamne al meu, în palatul tău sînt paji fer-

mecători şi flăcăiandri desfătători la înfăţişare. 
Mă duc, dacă-mi porunceşti, să le spun să vină 
aici ca să-ţi ţină tovărăşie. 

Califul răspunse : 
— Massrur, sufletul meu, în seara aceasta, nu 

rîvneşte asemenea desfătări. 
Massrur spuse : 
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— Doamne al meu, atunci taie-mi capul! Poate 
că aceasta ar fi singura calc de a-ţi risipi aleanul. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii 
«mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute patruzeci şi şaptea 
noapte 

Ea urmă : 

...ar fi singura cale de a-ţi risipi aleanul. 
La aceste cuvinte, Al-Raşid se porni pe un rîs 

cu hohote ; pe urmă spuse : 
—• Hei, Massrur, poate că-ntr-o zi al s-o păţeşti 

şi pe-asta. Ci, pînă una alta, du-te şi vezi de nu 
cumva se mai află în sala de la intrare careva cu 
adevărat plăcut de privit şi de ascultat. 

Massrur ieşi numaidecît să îndeplinească po-
runca şi se întoarse pe dată să-i spună califului : 

— O, emire al dreptcredincioşilor, n-am găsit 
afară decît pe Ibn Al-Mansur. 

Şi Al-Raşid întrebă : 
—- Care Ibn Al-Mansur ? N-o fi Ibn Al-Mansur 

din Damasc ? . 
Căpetenia hadîmbilor spuse : 
— Ba e chiar el, bătrînul cel isteţ. 
Al-Raşid spuse : 
— Adu-1 degrabă ! 
Şi Massrur îl aduse pe Ibn Al-Mansur, care 

spuse : 
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— Pacea lui Allali fie cu tine, o, emire al drept-
credincioşilor ! 

Al-Raşid îi răspunse la fel şi spuse : 
— Ya Ibn Al-Mansur, povesteşte-mi vreo întîm-

plare de-a ta. 
Acela răspunse : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, vrei să-ţi po-

vestesc vreun lucru pe care l-am văzut eu însumi, 
ori ceva mi ce s-a povestit şi mie ? 

Califul răspunse : 
— De-ai văzut vreun lucru mai uimitor, gră-

beşte-te de mi-1 povesteşte, căci lucrurile văzute 
sînt cu mult mai căutate decît cele ce sînt cunos-
cute numai din poveste ! 

Al-Mansur spuse : 
— Atunci, o, emire al dreptcredincioşilor, ascul-

tă-mă cu urechile deschise şi cu dulce luare-
aminte. 

Califul răspunse : 
— Ya Ibn Al-Mansur, iată-mă-s gata să te as-

cult cu urechea, să te privesc cu ochiul şi să-ţi 
dăruiesc o dulce luare aminte. 

Atunci Ibn Al-Mansur grăi. 
Află, o, emire al dreptcredincioşilor, că eu în fie-

care an mă duc la Bassra să-mi petrec cîteva zile 
împreună cu emirul Mohammad al-Hasemi, locţii-
torul tău din cetatea aceea. într-un an, mă duc aşa-
dar la Bassra, după obiceiul meu, şi, cînd ajung la 
palat, îl văd pe emir gata să încalece pe cal şi să 
plece la o vînătoare cu gonaci. Cînd mă văzu, nu 
pregetă, după salamalekurile de cuviinţă, să mă 
poftească să-1 însoţesc ; ci eu îi spusei : 

— Iartă-mă, domnia ta ; căci pe mine numai ve-
derea unui cal şi-mi şi tulbură mistuirea, şi de-abia 
ştiu să mă ţin pe măgar. Şi nu se cade să merg la 
vînătoare cu gonaci pe spinarea unui măgar ! 
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Emirul Mohammad mă iertă, dar, şi-mi lăsă des-
chis tot palatul lui, poruncind slugilor să mă 
slujească cu toată grija şi să nu care cumva să-mi 
lipsească ceva cît voi şedea acolo. Şi ei aşa făcură. 

După ce emirul plecă, îmi zisei : „Pe Allah ! Ya 
îbn Al-Mansur, iată că de ani şi ani vii mereu de la 
Bagdad la Bassra, şi pînă astăzi te-ai mulţumit, 
drept orice plimbare în oraş, să te duci din palat 
în grădină şi din grădină în palat. Asta rm-i de-a-
juns pentru tine, Du-te, dar, acuma, cînd eşti sin-
gur aci, şi caută să vezi vreun lucru mai deosebit 
pe uliţele Bassrei. Căci nici nu este nimic mai de 
dorit ca umbletul pentru a ajuta la mistuire ; iar 
mistuirea ta chiar că este cam anevoioasă ; şi te-ai 
îngrăşat şi te-ai umflat ca un burduf." Atunci, mă 
supusei glasului sufletului meu supărat pe burdu-
hănia mea, şi pe dată mă ridicai, îmi pusei cele mai 
frumoase haine şi ieşii din palat ca să hoinăresc 
©leacă, pe ici, pe colea, la întîmplare. 

Or, tu bine ştii, o, emire al dreptcredincioşilor, că 
Bassra are şaptezeci de uliţe şi că fiecare uliţă e 
lungă de şaptezeci de parasanji, după măsura de la 
Irak. Eu atunci, de la o vreme, mă văzui deodată 
pierdut printre atîtea uliţe şi, în încurcătura mea, 
începui să merg tot mai repede, neîndrăznind să 
întreb pe nimeni ce cale să iau, de teamă să nu 
ajung de rîs. Aşa se făcu de începui să asud amar-
nic ; şi mă mai cuprinse şi o sete mare ; şi gîndii 
că soarele năpraznic are să topească fără doar şi 
poate toată grăsimea cea simţitoare din trupul meu. 

Grăbii atunci s-o iau pe cea dinţii uliţă din cale, 
cu planul să mă aşez oleacă la umbră, şi aşa ajunsei 
intr-o fundătură unde se afla intrarea într-o casă 
mare, cu o înfăţişare foarte frumoasă. Intrarea 
aceea era pe jumătate ascunsă sub nişte perdele 
de mătase roşie şi dădea către o .grădină ce se afla 
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în faţa casei. De fiecare parte, se afla o laviţă da 
marmoră adumbrită de o boltă de viţă agăţătoare, 
şi care mă poftea parcă să mă aşez acolo spre a-mi 
trage sufletul. 

Pe cînd îmi ştergeam fruntea şi suflam de căl-
dură, auzii venind din grădină un glas de femeie 
ce cînta tînguitor cîntecul acesta : 

De cînd frumosul căprior s-a dus, 
Mi-e inima sălaş de jale-arnară. 
E deci păcat, aşa cum el a spus, 
Să mă iubească-o tînără fecioară ? 

Glasul care cînta era atît de frumos, iar eu ră-
măsei atît de nedumerit de aceste cuvinte, încît 
spusei sufletului meu : „Dacă stăpîna acestui glas 
este la fel de frumoasă pe cît îmi dă de înţeles cân-
tecul, trebuie să fie o făptură minunată". Atunci 
mă ridicai, mă apropiai de intrare şi dădui la o 
parte binişor perdeaua ; şi încet-încet începui să 
privesc, în aşa fel ca să nu fiu văzut. Şi zării, în 
mijlocul grădinii, două tinere, dintre care una pă-
rea stăpîna, iar cealaltă roaba. Şi amîndouă erau 
fără pereche de frumoase. Şi cea mai frumoasă era 
chiar cea care cînta ; iar roaba o însoţea din lă-
ută. Şi mi se păru că văd însăşi luna, în cea de a 
patrusprezecea zi a ei, coborînd în grădină ; şi îmi 
amintii stihurile unui poet în această privinţă s -, 

Babilonul desfătării 
Arde-n ochiul ei vrăjit, 
Printre genele-i frumoase 
Ce mai repede ucid 
Decît lancea, decît spada, 
Decît fierul ascuţit. 
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Iar cînd pletele ei negre 
Peste gîtu-i de iasmin 
Se revarsă legănate, 
Mă întreb cu lung suspin: 
Nu e noaptea ce-şi aşterne 
Vălul ei peste grădini ? 

Ce poăoabe-s oare-acestea 
De pe pieptu-i rotofei ? 
Două cupe mari de fildeş, 
Rodii sînt, ori sinii ei ? 
Iar sub haina-i străvezie, 
Legănîndu-se uşor, 
Oare trupu-i se-nmlădie, 
Sau nisipul mişcător ? 

Şi tot ea mă făcu să mă gîndesc şi la aceste sti-
huri ale poetului : 

Ca două petale de dulce narcisă 
Sînt dulcile-i pleoape ; surîsu-i cuminte 
E-o albă-auroră; iar gura-i e scrisă 
Ca-n două rubine; sub haina-i fierbinte 
îşi leagănă raiul grădinile sfinte. 

Atunci eu, o, emire al dreptcredincioşilor, nu mâ 
mai putui opri să nu-mi strig : „Ya Allah ! Yâ 
Allah!" şi rămăsei acolo, nemişcat, mîncîndu-le 
şi sorbindu-le din priviri nurii cei atîta de vrăji-
tori. Aşa că fata, întorcîndu-şi capul către mine, 
mă zări şi îşi coborî repede iaşmăcuţul peste faţă ; 
apoi, cu toate semnele unei mari supărări, o tri-
mise la mine pe tînăra roabă, cea care cîntase din 
lăută, şi care alergă şi, după ce mă ţintui cu privi-
rile, îmi spuse: ' 
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— O, şeicule, au nu ţi-e ruşine să priveşti aşa 
femeile în casa lor ? Au bătrîneţea ta şi barba-ţi 
albă nu te îndeamnă să cinsteşti lucrurile ce se 
cad a fi cinstite ? 

Eu răspunsei cu glas puternic, aşa ca să fie auzit 
de tînăra ce stase jos : 

— O, stăpîna mea, ai dreptate, bătrîneţea mea 
este vădită ; ci, în ceea ce priveşte ruşinea mea, 
aceasta-i cu totul altă ceva. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind. şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute patruzeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...aceasta-i cu totul altă ceva. 
Cînd tînăra stăpână auzi aceste cuvinte, se ridică 

şi veni lîngă roaba ei, ca să-mi spună, tulburată 
peste măsură : 

— Cum, oare, ce altă ruşine-i mai mare pentru 
pletele tale albe, o, şeicule, decît faptul de-a te 
opri la uşa unui harem care nu-i haremul tău şi 
la uşa unei locuinţe care nu-i locuinţa ta ? 

Eu mă înclinai şi răspunsei : 
— Pe Allah ! o, stăpînă a mea, pentru o barbă 

ca a mea ruşinea nu-i prea mare, mă jur pe viaţa 
ta ! Venirea mea aici are o pricină de iertare. 

Ea întrebă : 
— Şi care-i acea pricină ? 
Eu răspunsei: 
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•— Sînt strein şi mă topea o sete ele simţeam că 
mor ! 

Ea răspunse : 
•— înţelegem pricina ta şi te iertăm, căci, pe 

Allah ! ea-i de crezut. 
Şi-ndată se întoarse către tînăra roabă şi-i 

spuse : 
— O, drăguţo, dă fuga şi adu-i să bea. 
Micuţa pieri şi se întoarse într-o clipită cu o 

cană de aur pe o tavă şi cu o năframă de mătasă 
verde. Mă pofti să beau din cana care era plină cu 
apă proaspătă şi plăcut înmiresmată cu mosc curat. 
Eu luai cana şi începui să beau domol, cu sorbituri 
lungi, aruneînd priviri furişate către fetişcana stă-
pînă, şi priviri vădite de recunoştinţă amîndurora. 
După un timp, dădui cana îndărăt tinerei roabe 
care îmi întinse atunci ştergarul de mătase poftin-
du-mă să-mi şterg gura. Mă ştersei la gură, îi îna-
poiai ştergarul cel desfătător parfumat cu sânta], 
dar nu mă mişcai din loc. 

Cînd frumoasa fetişcană văzu că nemişcarea 
mea trece peste marginile îngăduite, îmi spuse cu 
glas stînjenit : 

•— O, şeicule, ce mai aştepţi de nu te întorci în 
calea ta pe drumul lui Allah ? 

Eu răspunsei dus pe gînduri : 
— O, stăpînă a mea, îmi trec prin minte nişte 

gînduri şi mă vezi cufundat în nişte -cugetări pe 
care nu izbutesc să mi le lămuresc singur. 

Ea mă întrebă : 
—- Ce cugetări ? 
Eu spusei : 
•— O, stăpînă a mea, cugetam la răsturnările lu-

crurilor şi la trecerea întâmplărilor care-s fructele 
vremilor ! 

Ea îmi răspunse ; 
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— De bună seamă, asiea-s gînduri adinei şi noi 
toţi avem de plîns câte un necaz pe care ni-1 pri-
cinuieşte timpul. Dar pe tine, o, şeicule, ce te-a 
putut face să cugeti la asemenea lucruri dinaintea 
uşii casei noastre ? 

Eu spusei : 
— Mă gîndeam, o, stăpînă a mea, chiar la stâ-

pînul casei acesteia. Acum îmi amintesc bine. Ei 
m-a sfătuit cîndva să locuiesc pe ulicioara aceasta 
pe care nu se află decît o singură casă cu gră-
dină. Da, pe Allah ! stăpînul acestei case era unul 
dintre cei mai buni prieteni ai mei ! 

Ea mă întrebă : 
— Atunci, de bună seamă că îţi aminteşti şi de 

numele prietenului tău ? 
Eu spusei : 
— Fără-ndoială, o, stăpînă a mea ! Se numea Aii 

ben-Mohammad, şi era cinstitul staroste al tuturor 
giuvaergiilor din Bassra. Sînt ani mulţi de cînd nu 
l-am mai văzut şi gîndesc că acum se află întru 
mila lui Allah ! îngăduie-mi, dar, o, stăpînă a 
mea, să te întreb de-a lăsat vreun urmaş ! 

La aceste cuvinte, ochii fetei se umeziră, şi spu-
se : 

— Pacea şi milele lui Allah fie asupra staros-
telui Aii ben-Mohammad ! Află, o, şeicule, întrucît 
ai fost prieten cu el, că răposatul staroste a lăsat 
o fată numită Badr, drept singura lui urmaşă. Şs 
ea-i singura moştenitoare a bunurilor şi a multelor 
Iui bogăţii! 

Eu strigai : 
— Pe Allah ! binecuvîntata fiică a prietenului 

meu nu poţi fi decît chiar tu, o, stăpînă a mea ! 
. Ea zîmbi şi răspunse : 
— Pe Allah ! ai ghicit! 
Eu spusei: 
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— Allah reverse asupră-ţi binecuvântările lui, o, 
fiică a lui Aii ben-Mohammad ! Ci, din cît pot să 
judec privind prin mătasea ce-ţi acoperă faţa, o, 
luno, îmi pare că chipul tău e umbrit de o tristeţe 
mare ! Nu te sfii să-mi dezvălui pricina, căci poate 
că Allah mă trimite ca să încerc să aduc leac du-
rerii care îţi înnegurează frumuseţea. 

Ea răspunse : 
— Dar cum aş putea să-ţi vorbesc despre nişte 

lucruri atît de tainice,, cîtă vreme nu mi-ai spus 
nici măcar cum te cheamă, nici cine eşti ? 

Eu mă înclinai şi răspunsei : 
— Sînt robul tău, Ibn Al-Mansur, din Damasc, 

unul dintre cei pe care stăpînul nostru Harun Al-
Raşid îi cinsteşte cu prietenia sa şi pe care şi i-a 
ales ca tovarăşi ai lui de inimă ! 

Nici nu rostii bine aceste cuvinte, o, emire al 
dreptcredincioşilor, că Sett Badr îmi şi zise : 

— Fii binevenit în casa mea, o, şeicule Ibn Al-
Mansur, şi deie Allah să te simţi în voie şi oaspete 
drag ! 

Şi mă pofti s-o însoţesc şi să intru să iau loc în 
sala de primire. 

Atunci tustrei intrarăm în sala de primire din 
fundul grădinii. După ce ne aşezarăm şi ne răco-
rirăm cu obişnuitele răcoritoare, care fură minu-
nate, Sett Badr îmi spuse : 

— Pentru că doreşti, o, şeicule Ibn Al-Mansur, 
să afli pricina tristeţii pe care ai ghicit-o pe chipul 
meu, făgăduieşte-mi că ai să păstrezi taina ei. 

Eu răspunsei : 
— O, stăpână a mea, taina ta va fi în inima mea 

ca într-un sipet a cărui cheie nu poate fi găsită. 
Ea îmi spuse atunci : 
— Ascultă, dar, povestea mea, o, şeicule l 
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Şi, după ce tînăra roabă cea atît de drăgălaşă 
mă pofti să mai iau o linguriţă cu dulceaţă de 
trandafiri, Sett Badr spuse : 

— Află, o, Ibn Al-Mansur, că iubesc un flăcău 
şi că iubitul meu este departe de mine. 

Şi Sett Badr, după aceste cuvinte, scoase un 
oftat adînc şi tăcu. Iar eu îi zisei: 

— O, stăpînă a mea, eşti dăruită cu o frumu-
seţe desăvîrşită, iar cel pe care îl iubeşti trebuie 
să fie desăvîrşit de frumos. Cum îl cheamă ? 

Ea îmi spuse : 
— Da, Ibn Al-Mansur, iubitul meu este desă-

vîrşit de frumos. Este emirul Jobair, căpetenia 
tribului Bani-Şaiban. Fără de nici o îndoială, el 
este cel mai minunat flăcău din Bassra şi din 
Irak. 

Eu spusei : 
— O, stăpînă a mea, nu poate fi altfel. Ci dra-

gostea voastră s-a mărginit numai la vorbe, ori 
v-aţi dat şi alte dovezi prin felurite întîlniri mai 
lungi ? 

Ea spuse : 
— De bună seamă, întîlnirile noastre ar fi avut 

urmări fericite, dacă lunga lor durată ar fi fost 
de-ajuns ca să lege inimile. Ci emirul Jobair, nu-
mai dintr-o bănuială, a socotit că-i sînt necredin-
cioasă. 

La aceste cuvinte, o, emire al dreptcredincio-
şilor, strigai : 

— Cum ? Poate fi bănuit crinul că iubeşte no-
roiul, dacă vîntul îl pleacă spre pămînt? Şi chiar 
dacă bănuielile emirului Jobair ar fi întemeiate, 
frumuseţea ta-i pricină vie de iertare, o, stăpînă 
a mea! . . . . - • 

Ea zîmbi si îmi spuse ; ... ' 
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— Şi, o, şeicule, măcar de-ar fi fost vorba de 
un bărbat! Dar emirul Jobair mă învinuieşte că 
iubesc o tînără fată, pe aceasta ce se află chiar 
sub ochii tăi, drăgălaşa care ne slujeşte. 

Eu strigai : 
— Cer iertare lui Allah pentru emir, o, stă-

pînă a mea. Blestemat fie cel rău ! Gi cum s-ar 
putea iubi femeile între ele ? Dar nu vrei măcar 
să-mi spui pe ce îsi întemeiază emirul bănuielile 
sale ? 

Ea răspunse : 
— într-o zi, după ce mă scăldasem în hamma-

mul din casa mea, mă întinsesem pe patul meu 
şi mă lăsasem pe mîinile roabei mele dragi, fata 
aceasta pe care-o vezi, să se îngrijească de mine 
şi să-mi pieptene părul. Era o căldură înnăbuşi-
toare, iar roaba mea, ca să mă mai răcoresc, dă-
duse de-o parte ştergarele ce le aveam pe umeri 
şi care îmi acopereau pieptul; şi începuse să-mî 
orînduie cosiţele. Cînd a isprăvit, m-a privit şi, 
părîndu-i tare frumoasă aşa, mi-a cuprins gîtul cu 
braţele şi m-a sărutat pe obraz spunîndu-mi : „O, 
stăpînă a mea, mi-ar plăcea să fiu bărbat, ca să 
te iubesc şi mai mult decît te iubesc". Şi, dră-
guţa de ea, căuta să mă înveselească, născocind 
tot felul de jocuri plăcute. Şi iată că tocmai în 
acea clipă a iatrat emirul; ne-a aruncat amîndo-
rura o privire ciudată şi a plecat repezit, trimi-
ţîndu-mi nu peste mult timp un bileţel pe care 
erau scrise aceste cuvinte : „Dragostea nu în-
seamnă fericire decît atunci cînd nu se împarte". 
Şi din ziua aceea nu l-am mai văzut niciodată ; 
şi niciodată n-a mai vroit să-mi mai trimită vreo 
veste de la el, ya Ibn Al-Mansur. 

Eu, atunci, o întrebai : 
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— Dar eraţi legaţi prin vreun senet de căsă-
torie ? 

Ea răspunse : 
— Şi de ce să ne fi legat cu senet ? Nu eram 

legaţi decît prin vrerea noastră, fără amestecul 
vreunui cadiu şi al vreunui martor. 

Eu spusei : 
— Atunci, o, stăpînă a mea, de binevoieşti a-mi 

îngădui, aş vrea să fiu eu trăsătura de legătură 
între voi doi, numai de dragul de a şti că se află 
iarăşi laolaltă două făpturi alese ca voi. 

Ea grăi : 
— Binecuvîntat fie Allah care ni te-a scos în 

cale, o, seîcule cu faţă albă ! Şi să nu crezi cumva 
că ai să faci un bine unei fiinţe ce uită apoi de 
preţul facerilor de bine. Am să-i scriu, aşadar, 
pe dată, cu mîna mea, emirului Jobair o scrisoare 
pe care să i-o înmînezi, încercând să-1 faci să ju-
dece drept, 

Şi spuse apoi roabei sale îndrăgite : 
-— Drăguţa mea, adu-mi călimara si o foaie de 

hîrtie. 
Ea le aduse, iar Sett Badr scrise : 

„Iubitul meu, de ce această lungă despărţire ? 
Nu ştii, oare, că durerea alungă somnul departe de 
ochii mei, şi că nici nu mai recunosc chipul 'tău, 
atunci cînd mi se arată în vis, atît de schimbat 
fiind ? 

Mă rog ţie, cu lacrimi in ochi, de ce-ţi laşi des-
chisă uşa pentru cei ce mă defăima ? Ridică-le, 
scutură pulberea gîndurilor urîte şi întoarce-te 
fără de zăbavă la mine. Ce zi de sărbătoare are 
să fie pentru noi amînădi ziua ce va vedea împă-
carea noastră.'" 
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După ce isprăvi de scris scrisoarea aceasta, o 
împături şi mi-o înmînă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi tăou sfioasă. 

Ci într-a trei sute cincizecea noapte 

Ea urmă: 

...o împături şi mi-o înmînă ; şi, totodată, îmi 
strecură în buzunar, fără să-mi dea răgaz s-o 
opresc, o pungă cu o mie de dinari de aur, pe 
care hotărîi s-o păstrez ca amintire pentru servi-
ciile ce i le făcusem odinioară cinstitului staroste, 
răposatul ei părinte, şi ca o arvună pentru ce va 
mai fi. îmi luai apoi bun rămas de la Sett Badr 
şi mă îndreptai către casa lui Jobair, emirul nea-
mului Bani-Şaiban, pe al cărui părinte, mort de 
mulţi ani, de asemenea îl cunoscusem. 

Cînd ajunsei la palatul emirului Jobair, mi se 
spuse că emirul era la vînătoare, aşa că aşteptai 
să se întoarcă. Nu zăbovi mult pînă ce să se în-
toarcă şi, de îndată ce auzi cum mă cheamă şi cine 
sînt, trimise o slugă să mă poftească a primi să-i. 
fiu oaspete şi să socotesc casa lui ca drept casa 
mea. Şi el însuşi veni numaidecît în calea mea 
să mă întîmpine. 

Or, eu, o, emire al dreptcredincioşilor, luînd 
seama la deplina-i frumuseţe de flăcău în floare, 
rămăsei înmărmurit şi simţii că începe să mă lase 
judecata. Iar el, văzînd că nu mă clintesc, socoti că 
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Stau în loc din pricina sfielii, aşa încît se apropie 
zîmbind de mine şi, după datină, mă îmbrăţişa ; îl 
îmbrăţişai şi eu la rîndu-mi, şi mi se păru în acea 
clipă că îmbrăţişez soarele şi luna. Iar emirul Jo-; 
bair mă luă de braţ şi mă pofti să şed jos, lîngă 
el, pe saltea. Şi numaidecît robii aşternură masa 
dinaintea noastră. 

Era o masă plină cu vase de Corasan, făcute din 
aur şi din argint, şi cu tot felul de bucate fripte 
ori rumenite pe care şi gura, şi nasul, şi ochii şi 
le puteau dori, într-adevăr. Se aflau acolo, printre 
alte lucruri minunate, păsări umplute cu fistic 
şi cu stafide, şi peşti aşezaţi pe plăcinte umflate, 
şi mai ales o salată de agurijoară pe care numai 
văzînd-o şi mi se şi umpluse sufletul de mulţu-
mire. Nu mai vorbesc şi de alte bunătăţi, de 
pildă despre un orez minunat cu lapte de bivo-
liţă, în care îmi venea să-mi afund mîinile pînă 
la coate ; nici despre dulceaţa de morcovi cu nuci, 
care-mi place nespus — o ! dulceaţa asta, fără de 
îndoială, are să mă omoare într-o zi; nici despre 
fructe, nici despre băuturi. 

Ci, o, emire al dreptcredincioşilor, jur pe slava 
strămoşilor tăi ! mi-am stăpînit pofta sufletului 
şi n-am luat o îmbucătură. Dimpotrivă ! Am aş-
teptat ca gazda să mă poftească de mai multe ori 
să întind mîna şi atunci i-am spus : 

— Pe Allah ! fac jurămînt, emire Jobair, să 
nu mă ating de nici una din bucatele cu care mă 
ospeţeşti, pînă ce n-ai să te supui unei rugăminţi 
anume pentru care am venit în casa ta ! 

El mă întrebă : 
— Baremi pot să aflu, o, oaspete al meu, îna-

inte de a mă lega să fac un lucru atît de însem-
nat încît te poate hotărî să te lepezi de buna mea 
ospeţire, care-i rostul venirii tale ? 
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Eu, drept orice răspuns, scosei din sîn scrisoa-
rea şi O întinsei către el. 

O luă, o deschise şi o ceti. Dar pe dată o rupse, 
o aruncă pe jos făcută bucăţele, o calcă în pi-
cioare şi îmi spuse: 

— Ya Ibn Al-Mansur l cere-mi orice vrei, şi vei 
căpăta acel lucru numaidecît. Ci nu-mi pomeni 
nimica despre această scrisoare, la care n-am de 
dat nici un răspuns. 

Eu mă ridicai atunci pe dată şi vrusei să plec ; 
el însă mă opri agăţîndu-se de hainele mele şi mă 
rugă fierbinte să rămîn, spunîndu-mi : 

—• O, oaspete al meu! de-ai şti pricina pentru 
care nu vreau să răspund la scrisoare, n-ai mai 
stărui o clipă ! De altminteri, să nu care cumva 
să crezi că ai fi cel dintîi căruia i s-a încredinţat 
o atare sarcină. Şi, dacă vrei, am să-ţi spun în-
tocmai cuvintele pe care ai fost însărcinat să mi 
le spui. 

Şi numaidecît îmi spuse vorbele cu pricina, 
întocmai ca şi cum ar fi fost de faţă în clipa cînd 
fuseseră rostite. Pe urmă adăugă : 

— Crede-mă ! dă uitării povestea asta. Şi ră-
mîi de te odihneşte în casa mea atît cît îţi va pofti 
sufletul 

Vorbele acestea mă hotărîră să rămîn. Şi petre-
cui ziua şi seara toată mîncînd, bînd şi tăifăsuind 
cu emirul Jobair. Ci, întrucît nu auzeam nici _cîn-
tece, nici zvon de lăute, mă minunam băgînd de 
seamă atare obicei osebit de datinele ospeţelor; 
şi mă notării să-i mărturisesc uimirea mea tână-
rului emir. Văzui atunci chipul lui înnegurîn-
du-se şi băgai de seamă la el o mare stînjeneală 5 
pe urmă îmi spuse : 
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— De multă vreme am alungat cîniecele şi 
muzica de la ospeţele mele. Ci, de vreme ce 
aceasta ţi-i dorinţa, am să ţi-o îndeplinesc ! 

Şi pe dată trimise după una dintre roabele lui, 
care veni cu o lăută indienească învăluită într-un 
toc de mătasă, şi se aşeză dinaintea noastră spre-a 
începe numaidecît să cînte pe rînd în douăzeci şl 
unu de tonuri felurite. Se întoarse apoi la tonul 
dintîi şi cîntă i 

Copilele ursitei, 
Cu părul despletit, 
Plîng toate şi suspină, 
O, suflete mîhnit! 
Şi totuşi masa-i plină 
Cu poame şi bucate, 
Şi trandafirii varsă 
Parfumul lor vrăjit, 
Zîmbesc narcişii galeşi, 
Iar apa în havuzuri 
Şopteşte lin şi rîăe 
In dulce clipocit. 

O, fă~ţi curaj, biet suflet 
Al meu, plin de amar ! 
în ochii tăi nădejdea 
Are să ardă iar, 
§£ vei mai bea din cupa 
Cu~al fericirii har. 

Trecu apoi la un ton şi mai tînguios, şi eîntSî 

Cel care n-a gustat dulceaţa 
Iubirii, nici amarul ei, 
Nu ştie nici măcar ce pierde 
Atunci cînd pierde ce-a iubit! 
Cel care nu cunoaşte rana 
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Iubirii, nu are teniei 
Să ştie-a chinului plăcere, 
Durerea de-a fi fericii. 

Unde sînl nopţile de vrajă 
Alături de iubitul meu ? 
Unde ni-s ochii plini de doruri, 
Cu drag privindu-se mereu ? 
Unde ni-s buzele unite 
Şi unde-i mierea gurii lui ? 
Ah, mierea gurii lui iubite, 
Dulceaţa sărutării nu-i! 

Nopţile pînă dimineaţa 
Şi zilele pină-n amurg — 
Trecutul, ah, nu-l poţi întoarce 
Cu valurile-i care curg ! 
Ce mai poţi face împotriva 
Unei ursite ce te-mpilă, 
O, biată inimă sfărmată 
Sub hotărîrea-i fără milă ? 

Nici nu apucă bine cântăreaţa să încheie aceste 
tinguiri din urmă, că-1 şi văzui pe tînărul meu emir 
cum cade leşinat, scoţînd un ţipăt jalnic. Şi roaba 
îmi spuse : 

— O, şeicule ! asta-i din vina ta ! Căci noi de 
multă vreme ne ferim să cîntăm în faţa lui, din 
pricina tulburării în care îl cufundă şi a zbuciu-
mului pe care i-1 stîrneşte orice cîntare de dra-
goste. 

Eu, la rîndu-mi, mă căii amarnic că iscasem su-
părarea gazdei mele şi, cînd roaba mă pofti, plecai 
în odaia mea, ca să nu-l mai stînjenesc şi cu şe-
derea mea acolo lingă el. 
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A doua zi, chiar cînd mă (pregăteam să plec si 
tocmai rugam pe o slugă să-i ducă stăpînuiui său 
mulţumirile mele pentru ospeţire, un rob veni 
să-mi înmîneze o pungă cu o mie de dinari din 
partea emirului, rugîndu-mă s-o primesc pentru 
oboseala ce-mi dasem, şi spunîndu-mi că are sar-
cina să primească bunrămasul din parte-mi. Eu 
atunci, neizbutind nimic în folosul soliei mele, 
părăsii casa lui Jobair şi mă întorsei la aceea al 
cărei sol fusesem. 

Cînd ajunsei la grădină, o găsii pe Sett Badr în 
uşă, aşteptîndu-mă ; şi fără a-mi da răgaz să des-
chid gura, îmi spuse : 

— Ya Ibn Al-Mansur, ştiu că n-ai izbutit nimic 
în solia ta ! 

Şi îmi povesti, punct cu punct, tot ce se petre-
cuse între mine şi emirul Jobair, şi-aşa de aidoma 
încît gîndii că avea niscaiva iscoade plătite carc-i 
spuneau tot ce vroia ea să afle. Dar tot o întrebai: 

—• Cum se face, o, stăpînă a mea, de ştii totul 
atît de bine ? Oare erai acolo, fără să te vadă ni-
meni ? 

Ea îmi spuse : 
— Ya Ibn Al-Mansur, află că inimile îndrăgos-

tiţilor au ochi care văd ceea ce alţii nici nu-şi pot 
închipui ! Ci tu nu eşti cu nimic vinovat pentru 
purtarea lui, ştiu. Asta-i soarta mea ! 

Pe urmă adăugă, ridicînd ochii spre cer : 
— O, stăpîne al inimilor, fă ca de-acum-nainte 

eu să fiu cea iubită, fără ca să mai iubesc vreodată ! 
Fă ca tot ce-a mai rămas din dragoste, în această 
inimă, pentru Jobair, să se reverse, spre chinul lui, 
în inima lui Jobair! Fă ca să se întoarcă la mine, 
să mă roage pierdut să-1 ascult, şi dă-mi puterea 
să-1 fac să sufere ! 
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După care, îmi mulţumi pentru ceea ce vrusesem 
să fac pentru ea, şi ne despărţirăm. Iar eu mă în-
torsei la palatul emirului Mohammad şi de-acolo 
plecai îndărăt la Bagdad. 

Or, anul următor, trebui, după obiceiul meu, să 
mă duc iarăşi la Bassra, pentru neguţătcriile mele ; 
căci se cuvine să-ţi spun, o, emire al dreptcrc-
dincioşilor, că emirul Mohammad îmi era datornic 
şi n-aveam decît mijlocul acesta de a mă călători 
in fiecare an la el spre a izbuti să-t fac să-mi plă-
tească banii ce mi-i datora. Or, cu, a doua zi de 
Sa sosire, mi-am zis : ,,Pe Allah ! trebuie să aflu 
urmarea întîmplării cu cei doi îndrăgostiţi". 

Mă dusei mai întîi la casa frumoasei Sett Badr. 
Găsii poarta de la grădină închisă şi mă ului jalea 
ce se revărsa din tăcerea dimprejur. Privii atunci 
printre zăbrelele porţii şi văzui în mijlocul că-
rării, sub o salcie plîngătoare, un mormăit de 
marmoră încă nou-nouţ, dar nu izbutii, din pri-
cina depărtării, să citesc numele scris pe el. Şi 
îmi spusei : „Nu mai este Sett Badr ! Tinereţea ei 
a fost secerată. Mîhnirea a copleşit-o, de bună 
seamă, şi i-a năpădit inima." 

Când povestea ajunse «ici, Şeherezacia văzu /orii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei suie cincizeci şi una noapte 

Ea urmă i 

„...şi i-a năpădit inima". 
, Mă hotărîi atunci, cu pieptul sugrumat de amă-
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răciune, să mă duc la palatul emirului Jobair, 
Acolo mă aştepta o privelişte şi mai mîhnitoare. 
Totul era pustiu ; zidurile se prefăceau în ruine ; 
grădina era veştejită şi nu se vedea nicăieri urma 
unei mîini grijulii. Uşa palatului nu era păzită 
de nici un rob, şi nu era nicăieri o fiinţă vie 
care să-mi poată spune o vorbă despre cei ce lo-
cuiau acolo. La priveliştea aceasta, spusei în su-
fletul meu : „Şi el trebuie să fi murit!" Pe urmă, 
tare trist şi tare amărît, mă aşezai la poartă şi 
suspinai această elegie : 

O, casă tristă, stau în pragu-ţi 
Să plîng cu-aceste pietre goale 
Prietenul ce rat mai vine 
Să-mi iasă fericit în cale. 

Ah, unde-i primitoarea gazdă 
A cărei voioşie caldă 
Pe toţi cîţi i-au bătut la poartă 
I-a ospătatu-i laolaltă ? 

Şi unde-s cei ce-odinioară, 
Prietenii cu dulce fire, 
Te luminau, palat de faima, 
în anii tăi de strălucire ? 

Tu, cel ce treci pe drum, urmează-ţi 
Cărarea vieţii mai departe — 
Dar nu uita aceste urme 
Lăsate ţie peste moarte ! 

Pe cînd mă lăsam dus aşa de mîhnire, se ivi un 
rob negru care se apropie de mine şi îmi spuse 
răstit : 

— Ţi s-a urît cumva cu viaţa ? Pentru ce ros-
teşti asemenea bocete la poarta noastră ? 
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Eu răspunsei : 
— Ticluiam şi eu nişte stihuri întru pomenirea 

unui prieten ce locuia în casa aceasta şi care se 
numea Jobair, din tribul Baai-Şaiban ! 

Robul grăi : 
— Numele lui Allah fie asupra lui şi împrejurul 

lui! Roagă-te întru Profetul, o, şeicule ! Ci pentru 
ce zici că emirul Jobair e mort ? Slavă lui Allah ! 
Stăpînul nostru încă mai trăieşte, înconjurat de 
cinste şi de bogăţie ! 

Eu strigai : 
— Da' atunci ce-i cu toată jalea asta aşternută 

peste casă şi peste grădină ? 
El răspunse : 
— Din pricina dragostei! Emirul Jobair tră-

ieşte, da-i ca şi cum s-ar şi afla în rîndul celor 
duşi. Zace întins, nemişcat, pe patul lu i ; iar cînd 
îi este foame nu spune niciodată : „Daţi-mi să mă~ 
nînc !" şi cînd îi este sete niciodată nu spune : „Da-
ţi-mi să beau !" 

La cuvintele acestea ale negrului, spusei : 
— Du-te repede, răsplătească-te-ar Allah! o, 

faţă neagră, şi spune-i că vreau să-1 văd... Spu-
ne-i : „Ibn Al-Mansur aşteaptă la uşă". 

Negrul plecă şi, peste cîteva clipe, se întoarse 
şi mă vesti că stăpînul lui putea să mă primească. 
Mă pofti să intru şi-mi spuse : 

— Ai grijă că n-are să priceapă nimic din ce-ai 
să-i vorbeşti, decît dacă ai să ştii să-1 înduioşezi cu 
anumite vorbe. 

îl găsii pe emirul Jobair culcat, într-adevăr, pe 
patul lui, cu privirea pierdută în gol, galben şi tras 
Ia chip, şi chiar necunoscînd pe nimenea. îl salutai 
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numaidecît, ci nu răspunse la salamalekul meu. 
îi vorbii, ci el nu-mi răspunse. Atunci robul îmi 
spuse la ureche : 

— Nu pricepe decît graiul versurilor. Nimic 
altceva ! 

Or, pe Allah ! eu nici n-aveam trebuinţă de alt-
ceva mai bun ca să intru în vorbă cu el. Cugetai, 
aşadar, o clipă ; apoi, cu glas limpede, ticluii: 

Dragostea unei gazele 
Inima tot ki-o mai scurmă ? 
Sau la ţărmul dulce-al tihnei 
Ai ajuns pînă la urmă ? 

Stai şi-acuma nopţi de-a rîndul 
Tot în jale şi-n veghere ? 
Ori pleoapa ta cunoaşte 
Somnul — lina mîngîiere ? 

Dacă tot mai curg şi astăzi 
Triste lacrimile tale, 
Dacă sufletu-ţi, sărmanul, 
Nu s-a vindecat de jale, 
Ai s-ajungi nebun cu totul 
Tot urmînd această cale. 

Cînd auzi aceste stihuri, emirul Jobair deschise 
ochii şi îmi spuse : 

— Fii binevenit, Ibn Al-Mansur ! Lucrurile au 
luat o întorsătură rea în sufletul meu. . 

Răspunsei pe dată : 
•— Aş putea măcar, stăpîne, să-ţi fiu de vreun 

folos ? 
El spuse : 
— Numai tu mă mai poţi scăpa. Aş vrea să tri-

mit, prin mijlocirea ta, o scrisoare către Sett Badr, 
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căci numai tu ai fi în stare s-o hotărăşti să-mi 
răspundă. 

Eu răspunsei : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! , 
Atunci, însufleţit oleacă, se ridică în eapu oa-

selor, întinse o foaie de hîrtie pe palma mîinii lui, 
luă un calam şi scrise : 

„Judecata s-a risipit şi deznădejdea i-a luat lo-
cul. Pînă acum, socotisem iubirea un lucru fără 
de preţ, un lucru uşuratic, un lucru fără de însem-
nătate. Văd însă, în urma înecării mele în valurile 
ei, că, pentru cel ce se avîntă într-o asemenea 
ispită, este o mare cumplită şi zbuciumată. Mă în-
torc la tine cu inima supusă. Fie-ţi milă de mine 
şi nu mă uita. De vrei să mor, dă uitării bună-
tatea". 

împături scrisoarea şi mi-o înmînă. Or, măcar că 
habar n-aveam de soarta gingaşei Sett Badr, nu 
şovăii o clipă : luai scrisoarea şi plecai la grădină. 
Străbătui curtea şi intrai, fără a bate la uşă, în 
sala de primire. 

Or, care nu-mi fu mirarea cînd zării, stînd pe 
covoare, zece tinere roabe albe şi, în mijlocul lor, 
sta, plină de viaţă şi de sănătate, numai că îmbră-
cată în haine cernite, însăşi Sett Badr, soare lumi-
nat, dinaintea privirilor mele uimite. Ci mă grăbii 
să mă plec şi să-i urez bună pace ; iar ea îmi zîmbi, 
răspunse la salamalekul meu şi îmi spuse : 

— Fii binevenit, Ibn Al-Mansur ! Casa mea este 
casa ta. 

Atunci eu îi spusei : 
— Toate necazurile ducă-se cit mai departe 

de-aici, o, stăpîna mea ! Dar pentru ce te văd aşa, 
în haine cernite ? , . ' , 
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Ea răspunse i 
— Oh ! nici nu mă mai întreba, Ibn Al-Mansur! 

"A murit roaba cea drăgălaşă. I-ai văzut, pesemne, 
în grădină, mormîntu-n care doarme. 

Şi izbucni în plîns, pe cînd toate roabele ce se 
aflau în preajma ei se străduiau s-o mîngîie. 

Socotii mai întîi că e de datoria mea să păstrez 
tăcerea, apoi spusei t 

— Allah s-o aibă întru mila lui! Şi-n schimb, 
întoarcă asupră-ţi, o, stăpîna mea, toate zilele pe 
care trebuia să le mai trăiască acea fată tînără, 
dulcea ta prietenă, pe care o plîngi. Căci de bună 
seamă că ea trebuie să fie cea care a murit. 

Sett Badr spuse : 
— Chiar ea este, sărmana ! 
Eu atunci, prilejuindu-mă de starea aceea de în-

duioşare în care se afla Sett Badr, scosei scrisoa-
rea de la cingătoare şi i-o înmînai, adăugind: 

— De răspunsul tău, o stăpîna a mea, atîrnă 
viaţa sau moartea lui. Căci, în adevăr, aşteptarea 
acestui răspuns este singurul lucru care-l mai leagă 
de pămînt. 

Ea luă scrisoarea, o deschise, o ceti, zîmbi şi 
spuse : 

— Oare-a ajuns acum la o asemenea stare de 
dragoste, el care odinioară nici nu vroia să ci-
tească scrisorile mele ? N-a trebuit de-atunci de-
cît să păstrez tăcerea şi să mă slujesc de nepăsare 
ca să-1 văd întorcîndu-se la mine mai înfocat ca 
niciodată ! 

Eu răspunsei : 
— De bună seamă, ai dreptate ! Da, de bună 

seamă ! Ba ai avea tot dreptul să vorbeşti cu şi 
mai multă amărăciune... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
imijind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a trei sute cincizeci şi doua noapte 

lia urmă : 

... ai avea tot dreptul să vorbeşti cu şi mai 
multă amărăciune. Ci iertarea greşelilor este harul 
sufletelor mărinimoase. Şi-apoi, ce-ai să te faci tu, 
în acest palat, singură cu durerea ta, acuma, cînd 
prietena care te alina cu dulceaţa ei este moartă ? 

La aceste cuvinte, îi văzui ochii umplîndu-i-se 
de lacrimi, şi ea însăşi rămase pe gînduri vreme de 
un ceas. După care, îmi spuse : 

— Ibn Al-Mansur, mi se pare că ai vorbit drept. 
Am să-i răspund. 

Atunci, o emire al dreptcredincioşilor, luă o hîr-
tie şi scrise o scrisoare cum nici cei mai buni dieci 
din palatul tău n-ar şti să scrie la fel de tulbură-
tor şi de grăitor. Nu mai ţin minte întocmai vor-
bele din acea scrisoare care, în ciuda anilor, mă 
tulbură şi acum cînd mă gîndesc la ea. 

Şi Sett Badr închise această scrisoare şi mi-o 
înmînă ; iar eu îi zisei : 

— Pe Allah ! iată cu ce se poate stîmpăra setea 
celui însetat şi cu ce se poate lecui beteşugul celui 
beteag. 

Şi mă pregăteam să-mi iau rămas bun ca să mă 
duc să-i duc ştirea cea bună celui ce-o aştepta, cînd 
ea mă mai opri oleacă spre a-mi spune : 

— Ya Ibn Al-Mansur, poţi să mai adaugi şi că 
noaptea aceasta va fi pentru noi amîndoi o noapte 
de binecuvîntare ! 

Iar eu, plin de bucurie, alergai la emirul Jobair, 
pe care-1 găsii cu ochii aţintiţi la uşa pe unde tre-
buia să intru. 
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După ce citi scrisoarea şi pricepu înţelesul, 
scoase un geamăt şi căzu leşinat. Ci îşi veni degrabă 
în simţiri şi mă întrebă, încă destul de îngrijorat : 

— Spune-mi, a scris chiar ea scrisoarea aceasta? 
A scris-o chiar cu mîna ei ? 

Eu răspunsei : 
— Pe Allah ! n-am ştiut pînă acum că se poate 

scrie şi cu piciorul. 
Or, o emire al dreptcredincioşilor, nici nu rosti-

sem bine vorbele astea, că şi auzirăm un clinchet 
de brăţări la uşă şi nişte şoapte şi un foşnet de 
mătăsuri şi, peste o clipă, văzurăm ivindu-se fata 
noastră în carne şi oase. 

Cum bucuria nu se poate zugrăvi pe potrivă prin 
vorbe, n-am să mă apuc să fac o astfel de încercare 
zadarnică. Am să-ţi spun doar, o, emire al drept-
credincioşilor, că cei doi îndrăgostiţi se repeziră 
unul către celălalt şi se îmbrăţişară ca-n vis, cu 
buzele împerecheate în tăcere. 

După ce se mai dezmeticiră din vraja aceea, Sett 
Badr rămase în picioare, nevoind să ia loc, cu toate 
stăruinţele iubitului ei. Fapt ce mă nedumeri, aşa 
încît o întrebai care-i pricina. Ea îmi spuse : 

— N-am să stau jos decît după ce senetul 
nostru va fi întocmit! 

Eu spusei : 
— Ce senet, o, stăpîna mea ? 
Ea spuse : 
— Un senet ce nu-i priveşte decît pe îndrăgos-

tiţi ! 
Şi se plecă spre urechea iubitului ei şi-i spuse 

ceva în şoaptă. El răspunse • 
— Ascult şi mă supun ! 

1 — O mie şi una de nopţi 
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Chemă apoi un rob de-al lui şi îi dete o po-
runcă ; şi robul plecă degrabă. 

Nu peste mult timp, văzui că intră cacîiul şi 
martorii care întocmiră senetul de căsătorie al ce-
lor doi îndrăgostiţi şi apoi plecară dăruiţi cu o mie 
de dinari de către Sett Badr. Vrusei şi eu să plec,. 
ci. emirul nu-mi îngădui, spunîndu-mi : 

— Nu se cuvine să se spună că ne-ai împărtăşit 
numai tristeţea, fără să ne împărtăşeşti şi bucuria. 

Şi mă poftiră la un ospăţ ce ţinu pînă-n zori. 
Atunci mă lăsară să plec în odaia ce porunciseră 
să fie orînduită pentru mine. 

Dimineaţa, cînd mă deşteptai, o roabă mărun-
ţică intră la mine în odaie, adueîndu-mi un li-
ghean şi un ibric, iar eu mă spălai după datină 
şi-mi făcui rugăciunea de dimineaţă. După care 
mă dusei şi luai loc în sala de primire, unde nu 
peste mult veniră, ieşiţi proaspeţi din hammam, 
după ce se drăgostiseră, şi cei doi soţi. Le urai o 
dimineaţă fericită şi le dorii mult noroc ; pe urmă 
adăugai: 

— Sînt fericit că am ajutat şi eu oleacă îa 
unirea voastră. Dar, pe Allah ! emire Jobair, dacă 
ţii să-mi dai o dovadă de bunăvoinţă, lămureş-
te-mă şi pe mine ce-a putut să te supere aşa de 
tare şi să te îndemne să te desparţi, spre jalea ta, 
de iubita-ţi Sett Badr. Mi-a povestit şi ea întîm-
plarea cînd micuţa ei roabă, după ce o pieptănase 
şi îi împletise cosiţele, a îmbrăţişat-o. Ci, emire 
Jobair, nu e cu putinţă ca numai atîta să fi pri-
cinuit supărarea ta, dacă n-ai mai fi avut şi alte 
motive de mînie ori alte dovezi şi bănuieli. 

Emirul Jobair, la aceste cuvinte, zîmbi şi îmi 
spuse: 
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•— Ibn Al-Mansur, tare mai eşti isteţ! Acuma, 
că roaba cea dragă a dulcei Sett Badr este moartă, 
supărarea mea s-a stins. Pot, dar, să-ţi mărturi-
sesc, fără să-ţi ascund nimic, pricina neînţelegerii 
noastre. Ea n-a pornit decît de la o glumă, despre 
care un luntraş care le-a purtat cu luntrea mi-a 
povestit că şi-ar fi spus-o ele două între ele, într-o 
zi, cînd au făcut o plimbare pe apă. Mi-a spus 
acela : „Stăpîne, cum de te-ai legat tu cu o femeie 
care îşi bate joc de tine cu o roabă pe care o iu-
beşte ? Află, dară, că în luntrea mea ele şedeau 
sprijinindu-se galeş una de alta şi cîntau lucruri 
păcătoase despre dragostea bărbaţilor. Şi şi-au în-
cheiat cîntecele cu aceste stihuri: 

Nici jarul, că-i jar, nu arde 
Ca lăunirurile mele. 
Dar stăpînul meu cînd vine, 
Gheaţă-mi creşte pe sub piele. 
Dorul lui îmi stinge jocul 
Sub troiene mari şi grele. 

Căci stăpînu-mî nu-i ca mine ; 
Ceea ce-i să fie tare, 
Moale-i; iar ce-ar fi să fie 
Dulce, vai, numai amar e ; 
Sărutarea-i e sălcie, 
Bărbăţia-i neînstarc." 

Eu atunci, la această povestire a luntraşului, 
văzui lumea înnegurîndu-se în faţa ochilor mei şi 
alergai acasă la Sett Badr unde văzui ceea ce vă-
zui. Şi-atîta ajunse ca să-mi întărească bănuielile..» 

Cînd .povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

W 
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Ci într-a trei sute cincizeci şi treia noapte 

Ea urmă : 

..ajunse ca să-mi întărească bănuielile. Ci, din 
mila lui Allah, acuma totul s-a uitat. 

Atunci, mă rugă să primesc, ca dovadă de recu-
noştinţă a lui pentru slujbele mele, o sumă de trei 
mii de dinari; iar eu îi spusei încă o dată urările 
mele... 

Ibn Al-Mansur se opri deodată din povestit. 
Căci tocmai auzise un sforăit ce-i răsuna în 
urechi. Era al califului, care adormise adînc, cu-
prins într-un sfîrşit de somn. Aşa că Ibn Al-Man-
sur, temîndu-se să nu-1 trezească, se strecură în-
cetişor pe uşa pe care i-o deschise şi mai încetişor 
căpetenia hadîmbilor. Şi-a doua zi fu răsplătit cu 
dărnicie pentru felul în care îi adusese somnul 
emirului dreptcredincioşilor. 

Iar Şeherezada, isprăvind de povestit, tăcu o clipă, îl 
privi pe regele Şahriar şi îi spuse : 

— într-iadevăr, o, preafericitule rege, mâ mir că som-
nul nu te-a cuprins şi pe măria ta la fel. 

Regele Şahriar spuse : 
— Ba deloc ! Te amăgeşti, Şeherezada. N-am pic de 

chef să dorm în noaptea asta ; şi ia aminte, de nu-mi 
povesteşti numaidecît o istorie folositoare, să nu care 
cumva să îndeplinesc eu cu tine ameninţarea cu care îl 
ameninţa Al-Raşid pe gealatul lui... 

I • • . . •] 
Şi Şeherezada începu numaidecît: 
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POVESTEA REGINEI YAMLIKA, 
DOMNIŢA DE SUB PÂMÎNT 

Se povesteşte că odată, în vechimea vremilor şi 
în trecutul vîrstelor şi al veacurilor, a fost, printre 
înţelepţii Greciei, un înţelept care se numea Da-
nia!. Avea o mulţ ime de învăţăcei sîrguincioşi, 
care îi ascultau învăţăturile şi sorbeau din ştiinţa 
lui ; ci el nu cunoscuse şi mîngîierea de a avea un 
fiu, care să poată ajunge moştenitorul cărţilor şi 
al scrierilor sale. Cum nu mai ştia ce să facă spre 
a căpăta un asemenea moştenitor, îi veni In gînd 
să-1 roage pe stăpînul cerului să-i dăruiască o 
asemenea binecuvîntare. Or, Cel-preaînalt, care nu 
are nici un fel de străjer la poarta dărniciei sale, 
îi ascultă ruga, şi soţia învăţatului rămase pe clipă 
pe dată însărcinată. 

In lunile cît ţinu sarcina soţiei lui, înţeleptul 
Danial, care demult se ştia cîtu-i de bătrîn, îşi 
zise : „Moartea mea-i aproape şi nu ştiu dacă fiul 
pe care-1 voi avea are să poată găsi neatinse toate 
cărţile şi toate scrierile mele." Şi numaidecât se 
apucă să-şi folosească tot timpul spre a aduna pe 
cîteva foi de hîrtie toată ştiinţa cuprinsă în mul-
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tele şi feluritele sale scrieri. în felul acesta, umplu 
cinci foi, cu o scriere foarte măruntă, ce cuprin-
deau miezul întregii lui ştiinţe şi al celor cinci mii 
de hrisoave pe care le avea. Pe urmă le mai citi 
o dată, cugetă un răstimp, şi găsi că şi acele cinci 
foi cuprindeau lucruri care mai puteau fi scurtate. 
Atunci. închină încă o vreme cugetărilor, şi sfîrşi 
prin a le cuprinde pe toate cele cinci foi in una 
singură, care şi aceea era de cinci ori mai mică 
decit cele dintîi. Şi cînd isprăvi această muncă 
simţi că sfîrşitul său era aproape. 

Atunci bătrânii învăţat, de teamă ca nu cumva 
cărţile şi scrierile lui să ajungă în stăpînirsa alt-
cuiva, le aruncă pe toate în mare şi nu mai păstră 
decit foaia aceea micuţă. O chemă pe soţia lui cea 
însărcinată şi îi spuse : 

— Vremea mea s-a isprăvit, o, femeie, şi nu 
mi-e dat să-1 cresc eu însumi pe copilul pe care 
Cel-darnic ni 1-a dăruit şi pe care eu n-am să apuc 
să-1 văd. îi las însă drept moştenire această micuţă 
foaie de hîrtie, pe care să i-o dai numai în ziua 
cînd îţi. va cere partea lui din bunurile tatălui său. 
Şi de va izbuti s-o descifreze şi să-i înţeleagă ta-
cul, va fi omul cel mai învăţat din veacul său. 
Aş vrea să se numească Hassib ! 

Şi, spunînd. aceste cuvinte, înţeleptul Dania] îşi. 
dete sufletul întru tihna lui Allah. 

I se făcu o înmormmtare la care veniră toţi în-
văţăceii săi şi. toţi locuitorii cetăţii. Şi toţi îl plin-
seră şi îşi puseră haine de jale pentru moartea lui. 

Or, peste cîteva zile, soţia lui Danial aduse pe 
lume un băieţel mîndru ca luna, şi care, după 
dorinţa răposatului, fu numit Hassib. Şi femeia 
trimise totodată să fie chemaţi la ea astrologii 
care, după ce-şi făcură socotelile şi după ce ispră-
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vira de cercetat stelele, întocmiră horoscopul co-
pilului şi spuseră : 

— O, femeie, fiul tău are să trăiască ani mulţi, 
dacă va scăpa dintr-o primejdie ce atîrnă asupra 
tinereţii lui. Dacă va ocoli primejdia aceea, are 
să ajungă la o treaptă înaltă şi ca ştiinţă şi ca 
bogăţie. 

Şi se duseră în drumul lor. 
Cînd copilul împlini vîrsta de cinci ani, mama 

Iui îl dete la şcoală, ca să înveţe şi el cîte ceva ; ci 
el nu învăţă chiar nimic. Aşa că ea îl luă de la 
şcoală şi se gîndi să-1 dea la vreo meserie ; ci el 
petrecu ani în şir fără să facă vreo ispravă şi 
ajunse la vîrsta de cincisprezece ani fără a fi 
învăţat o buche şi fără a fi izbutit să deprindă 
ceva cu care să-şi cîştige pîinea şi s-o ajute şi pe 
maică-sa cît de cît. Atunci maică-sa se puse pe 
plîns, iar vecinele îi spuseră : 

— Numai însurătoarea ar putea să-1 îndemne 
să se apuce de vreo treabă ; pentru că atunci ar 
vedea şi el că, avînd o soţie, trebuie să munceşti 
ca s-o ţii. 

Cuvintele acestea o hotărîră pe mamă să se 
scoale şi să caute printre cunoştinţele ei o fată ; şi, 
găsind una ce i se păru potrivită, i-o dete de soţie. 
Iar tînărul Hassib se potrivi de minune cu soţia 
sa ; ci şi acum tot nu se apucă să facă ceva şi nu 
simţi nici un îndemn pentru nici un fel de muncă. 

Or, printre vecini, erau şi nişte tăietori de lem-
ne, care, într-o zi, îi spuseră mamei : 

— Cumpără-i fiului tău un măgar, nişte frîn-
ghii şi o secure, şi lasă-1 să meargă cu noi la 
munte să taie lemne. Pe urmă o să vindem lem-
nele .şi o să împărţim cîştigul cu el. în felul acesta, 
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ar putea să-ţi mai uşureze cheltuielile şi să-şi ţină 
mai bine nevasta. 

La cuvintele acestea, mama lui Hassib, plină de 
bucurie, îi cumpără pe dată un măgar, nişte frîn-
ghii şi o secure, şi îl dete pe seama tăietorilor de 
lemne, stăruind pe lîngă ei să-1 ajute. 

— Să n-ai nici o grijă în privinţa lui. Este fiul 
lui Danial, stăpînul nostru, şi vom şti să-1 ocrotim 
şi să-1 veghem ! 

Şi îl luară cu ei în munte, unde îl învăţară să 
taie lemne şi să le aşeze pe spatele măgarului, ca 
să le vîndă apoi la piaţă. Şi Hassib căpătă mare 
dragoste pentru meseria aceasta, care îi îngăduia 
să hoinărească şi totodată să vină şi în ajutorul 
mamei şi al soţiei sale. 

Or, într-una din zile, pe cînd tăiau lemne în 
munte, fură prinşi de o furtună, însoţită de ploaie 
şi de tunete, care îi sili să dea fuga şi să se adă-
postească într-o peşteră ce se afla nu departe de 
acolo, şi unde aprinseră un foc ca să se încăl-
zească. Totodată îl însărcinară pe tînărul Hassib, 
fiul lui Danial, să frîngă vreascuri şi să aibă grijă 
de foc. 

Şi pe cînd Hassib, în fundul peşterii, se apucă 
să crape lemnele, auzi deodată securea, cînd izbea 
în pămînt, răsunînd, cu un sunet prelung, de parcă 
în locul acela ar fi fost un gol dedesubt. începu 
atunci să scobească sub picioarele lui şi dezveli 
astfel o piatră veche de marmoră, cu un inel de 
aramă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 

mijind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute cincizeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

...cu un inel de aramă. Văzînd aşa, îşi strigă 
tovarăşii, care veniră în fugă şi izbutiră să ridice 
.placa de marmoră. Deteră atunci de-o groapă 
largă-largă şi adîncă foarte, în care se aflau înşi-
ruite o mulţime nenumărată de chiupuri ce păreau 
foarte vechi şi cu gîtul pecetluit cu grijă. îl cobo-
rîră atunci pe Hassib în afundul gropii, legat cu 
funii, ca să vadă ce se află în acele chiupuri şi 
ca să le lege cu aceleaşi funii, spre a le scoate 
din groapă. 

Tînărul Hassib, odată coborît în groapă, dintru-
ntîi sparse cu securea gîtul unuia dintre acele 
chiupuri de pămînt ars ; şi îndată văzu scurgîn-
du-se din el o miere galbenă de cel mai bun soi, 
îi înştiinţa despre aceasta pe tăietorii de lemne 
care, măcar că erau oleacă dezamăgiţi că găseau 
numai nişte miere acolo unde nădăjduiseră să 
dea de vreo comoară din vremurile de demult, nu 
se arătară nemulţumiţi la gîndul câştigului pe care 
avea să li—1 aducă vînzarea acelor nenumărate 
chiupuri pline. Traseră, aşadar, afară toate chiu-
purile, unul după altul, pe măsură ce tînărul Has-
sib le lega cu funiile, le încărcară pe măgari în 
locul lemnelor şi, fără a mai vroi să-1 scoată şi pe 
tovarăşul lor din afdîncul gropii, plecară cu toţii 
către oraş spunîndu-şi : 

— Dacă-1 scoatem din groapă, o să fim nevoiţi 
să mai împărţim şi cu el ceea ce vom dobîndi la 
vînzare. Şi, de altminteri, e o haimana care-i mai 
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bine să moară decît să-şi mai tîrască zilele pe 
pămînt. 

Se duseră, aşadar, la tîrg cu măgarii lor ; şi 
numai pe unul dintre tăietorii de lemne îl trimi-
seră la mama lui Ilassib ca să-i spună : 

— Aflîndu-ne în munte, măgarul fiului i tău, 
atunci cînd a izbucnit furtuna asupra noastră, a 
luat-o la goană şi 1-a silit pe fiul tău să alerge 
după el, ca să-1 prindă, în vreme ce noi ne-am 
adăpostit într-o peşteră. Nenorocirea a vroit ca 
deodată un lup să se repeadă din pădure, să-1 
ucidă pe fiul tău şi să-i mănînce, şi pe el şi pe 
măgar. Iar noi n-am mai găsit alte urme din ci 
decît oleacă de sînge şi cîteva oase. 

La ştirea aceasta, necăjita de mamă a lui Ilassib 
şi sărmana de soţie îşi deteră cu palmele peste 
obraji şi îşi puseră ţărînă în cap, plîngînd toate 
lacrimile deznădejdii lor. Şi-atîta cu ele ! 

în ce-i priveşte pe tăietorii de lemne, aceştia 
vîndură chiupurile cu miere pe un preţ cum nu 
se poate mai bun şi dobîndiră un cîştig atît de 
mare încît fiecare dintre ei putu să-şi deschidă o 
prăvălie de negustor, ca să vîndă şi să cumpere. 
Şi nu se lipsiră de nici o plăcere, mîncînd şi bînd 
cele mai minunate bunătăţuri în fiece zi. Şi-atîta 
cu e i ! 

Ci în ceea ce priveşte pe tînărul Ilassib, iată. 
După ce văzu că nimeni nu-1 mai scoate din 
groapă, începu să ţipe şi să se roage, dar degeaba, 
de vreme ce tăietorii de lemne plecaseră şi hotă-
rîseră să-1 lase să moară acolo, fără a-1 ajuta. El, 
atunci, încercă să-şi sape nişte trepte în peretele 
gropii şi să se caţere pe ele cu mîinile şi cu picioa-
rele ; Văzu însă că pereţii erau de stîncă şi nici 
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nu simţeau oţelul securii. Atunci deznădejdea lui 
nu mai avu margini şi îi venea să se trîntească 
pe piatra gropii, ca să moară acolo, cînd deodată 
zări un scorpion mare ieşind dintr-o crăpătură a 
peretelui de stîncă şi apropiindu-se de el ca să-1 
înţepe. îl zdrobi cu o lovitură de secure şi cercetă 
apoi crăpătura aceea, prin care se strecura o rază 
de lumină. îi veni atunci gîndul să înfigă tăişul 
securii în crăpătură şi să apese cu toată puterea ; 
şi, spre marea lui uimire, izbuti în felul acesta să 
dea de o uşă ce se ridică încet-încet, pînă ce lăsă 
o deschizătură îndeajuns de largă spre a putea 
să treacă prin ea un trup de om. 

Văzând aşa, Hassib nu şovăi o clipită, se strecură 
prin deschizătură şi ajunse într-o hrubă lungă, 
dinspre capătul căreia venea acea lumină. Merse 
prin hrubă vreme de un ceas şi ajunse la o uşă 
grozav de mare, făcută din oţel negru şi avînd o 
închizătoare de argint cu o cheie de aur. Deschise 
uşa aceea şi se văzu deodată sub cer deschis, pe 
un ţărm de lac, la poalele unei coline de smarald. 
Pe malul lacului zări un jeţ de aur strălucind de 
nestemate, iar de jur-împrejur, oglindindu-se în 
apă, alte jeţuri de aur, de argint, de smarald, de 
oţel, de lemn de abanos si de santal alb. După ce 
se satură de privit frumuseţea lor şi a priveliştii, 
şi apa în care se oglindeau, se duse de se aşeză pe 
jeţul de la mijloc, ca să se bucure mai bine de 
minunata privelişte a lacului şi a muntelui. 

Nici nu se aşezase bine' tînărul Hassib în jeţul 
de aur, că şi auzi nişte sunete de ţimbale şi de 
darabukuri, şi văzu ivindu-se de după laturile 
colinei de smarald şi îndreptîndu-se înspre lac un 
şir de făpturi, care mai degrabă lunecau decît um-
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blau ; şi nu izbuti să-şi deie seama ce sînt, din 
pricina depărtării. Cînd ajunseră ceva mai 
aproape, văzu că erau nişte femei de-o frumuseţe 
fermecătoare, dar avînd trupul, în jumătatea lui 
de jos, alungit, şi tîrîndu-se ca trupul şerpilor. 
Glasurile lor erau tare plăcute şi cîntau în limba 
ioniană nişte imnuri unei regine pe care el nu o 
vedea. Ci nu peste mult se iviră de după colină 
alte patru femei-şarpe, purtînd pe mîinile lor ri-
dicate deasupra capetelor un talger mare de aur, 
pe care sta regina, zîmbitoare şi plină de farmec. 
Cele patru femei veniră pînă la jeţul de aur de pe 
care Hassib se grăbi să se ridice, o aşezară.pe re-
gină acolo, aranjară cutele vălurilor acesteia, apoi 
se orînduiră în spatele ei, în vreme ce toate cele-
lalte femei-şarpe lunecară fiecare înspre vreunul 
din jeţurile cele scumpe aşezate împrejurul lacu-
lui. Atunci regina spuse cu un glas minunat cîteva 
cuvinte către cele ce se aflau în preajma ei ; şi 
numaidecît se dete un semn din ţimbale, şi toate 
femeile-şarpe înălţara un imn de laudă reginei şi 
se aşezară în jeţuri. 

După ce îşi isprăviră cîntarea, regina, care îl 
zărise de la bun început pe Hassib, întoarse cu 
drăgălăşenie capul către el şi îi făcu semn, încu-
rajîndu-1, să.se apropie. Iar Hassib, măcar că era 
tare tulburat, se apropie, şi regina îl pofti să se 
aşeze şi îi spuse : 

— Fii binevenit în împărăţia, mea subpămîn-
teană, o, tinere flăcău, pe care ursita cea bună te-a 
călăuzit pînă aici. Alungă departe de la tine orice 
teamă şi spune-mi care-i numele tău, căci eu sînt 
regina Yamlika, domniţa cea de sub pămînt. Vor-
beşte, dar, şi spune-mi cine eşti şi cum de ai putut 
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să ajungi pînă la acest lac, care-i locul meu de şe-
dere pe vreme de iarnă, şi unde vin să-mi petrec 
cîteva luni în fiecare an, părăsindu-mi cetatea de 
scaun din vremea de vară, de pe muntele Caucaz. 

La aceste cuvinte, tînărul Hassib, după ce săruta 
pămîntul dinaintea reginei Yamlika, se aşeză la 
dreapta ei pe un jeţ de smarald şi spuse : 

— Mă numesc Hassib şi sînt fiul răposatului 
Danial, învăţatul. De meserie sînt tăietor de 
lemne, măcar că aş fi putut să ajung a fi negu-
ţător printre fiii oamenilor, sau chiar un mare în-
văţat. Ci mi-a plăcut mai mult să mă bucur de 
mireasma pădurilor şi a munţilor, zicîndu-mi că 
oricînd este vreme să te închizi, după moarte, 
între cei patru pereţi ai mormîntului. 

Pe urmă povesti cu de-amănuntul tot ce se pe-
trecuse cu tăietorii de lemne şi cum, dintr-o în-
tîmplare, izbutise să se strecoare pînă în această 
împărăţie. 

Povestea tînărului Hassib îi plăcu tare mult re-
ginei Yamlika, cea de sub pămînt, care îi spuse : 

— Hassib, pesemne că, de-atîta timp de cînd ai 
fost părăsit în hrubă, trebuie să-ţi fie şi foame şi 
sete. 

Şi făcu semn către una dintre însoţitoarele sale, 
care numaidecît lunecă pînă la tînărul Hassib, du-
cînd pe creştetul capului ei o tavă de aur plină cu 
struguri, şi rodii, şi mere, şi fisticuri, şi alune, şi 
nuci, şi smochine proaspete, şi banane. Pe urmă, 
după ce mîncă şi îşi potoli foamea, Hassib bău un 
sorbet minunat dintr-o cupă tăiată numai dintr-un 
rubin. Atunci fata care adusese acele, bunătăţi se 
îndepărtă cu tablaua, iar regina Yamlika, întorcîn-
du-se către Hassib, îi grăi : 

— Acum, Hassib, poţi să nu te mai îndoieşti că, 
atîta cît va dura şederea ta în împărăţia mea, nu 
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are să ţi se întîmplo decît lucruri plăcute. Aşa că, 
dacă ai de gînd să-ţi petreci o săptămînă sau două 
printre noi, pe ţărmul acestui lac şi la umbra 
acestor munţi, am să-ţi povestesc, ca să te fac •să-ţi 
petreci cit mai plăcut timpul, o poveste ce-ţi va 
sluji de învăţătură atunci cîncl te vei întoarce pe 
pămîntul oamenilor ! 

Şi domniţa cea de sub pămînt, înconjurată de 
luarea aminte a celor douăsprezece mii de femei-
şarpe aşezate pe jeţurile lor de smarald şi de aur, 
îi povesti cele ce urmează tânărului Hassib, fiul 
învăţatului Danial : 

— Află, o, Hassib, că a fost odată în împărăţia 
celor din neamul lui Bani-Israii un rege foarte în-
ţelept care, pe patul de moarte, 1-a chemat pe fiul 
său, urmaşul lui la domnie, şi i-a spus : 

—• O, Belukia, fiul meu, te sfătuiesc ca, după 
ce ai să ajungi la domnie, să scrii tu însuţi pe o 
hîrtie toate lucrurile ce se află în acest palat, şi să 
nu laşi nimic necercetat cu cea mai mare luare 
aminte ! 

Şi aşa, cea dinţii grijă a tînărului Belukia, cînd 
ajunse rege, fu aceea de a cerceta toate tainele şi 
toate comorile tatălui său, şi de a străbate felu-
ritele încăperi, ce slujeau pentru păstrarea tuturor 
lucrurilor de preţ îngrămădite în palat. Ajunse 
astfel într-o sală mai lăturalnică, unde zări un 
sipete! lucrat din lemn de abanos, aşezat pe un 
stîlp scund de marmoră albă, ce se afla chiar în 
mijlocul acelei încăperi. Belukia nu pregetă să des-
chidă sipetul de abanos şi găsi în el o cutiuţă de 
aur. Descinse cutiuţa de aur şi văzu în ea un sul 
de pergament pe care îl desfăşură îndată. Pe el se 
afla scris în limba greacă : 
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„Acela care doreşte să ajungă stăpîn şi domn 

peste oameni, duhuri, păsări şi animale, nu va 

avea decît să găsească inelul pe care profetul So~ 

liman îl poartă pe deget, în Insida celor Şapte 

Mări, care este locul mormîntului său. Inelul acesta 

este inelul fermecat pe care Adam, părintele oa-

menilor, îl purta pe deget în rai, şi care î-a fost 

luat de înger, care l-a dăruit mai târziu înţelep-

tului Soliman. Ci nici o navă n-ar putea încerca 

să străbată apele şi să ajungă la ţărmul acelei 

insule aşezate dincolo de cele Şapte Mări. Nu va 

izbuti într-o asemenea încercare decît acela care 

va găsi buruiana cu zeama căreia să se frece pe 

talpa picioarelor spre a putea să meargă pe faţa 

apelor. Buruiana aceea se află în împărăţia de 

sub pămînt a reginei Yamlika. Şi numai domniţa 

Yamlika ştie locul unde creşte acea buruiană ; căci 

domniţa Yamlika ştie limba tuturor florilor, şi 

le cunoaşte toate puterile. Acela care vrea să gă-

sească inelul trebuie să meargă mai îniîi în îm-

părăţia de sub pămînt a reginei Yamlika. Şi dacă 

el are să fie atîla de norocos încît să izbutească a 

lua inelul, va putea nu numai să stăpîneascu toate 

făpturile văzute şi nevăzute^ ci şi să păi rundă pe 

Tărîmul Negurilor şi să bea apă din Izvorul Vieţii, 
cel care dă frumuseţe, tinereţe, ştiinţa, înţelep-

ciune şi viaţă fără de sfîrşit" 

După ce regele Belukia citi pergamentul, adună 
numaidecît pe toţi preoţii, pe toţi magii şi pe toţi 
învăţaţii din Bani-Israil... 

Cînd povestea ajunse aici, Şohore/juhi vîi/.u sorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 
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Ci mtr-a trei sute cincizeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...adună numaidecît pe toţi preoţii, pe toţi magii 
şi pe toţi învăţaţii din Bani-Israil şi îi întrebă de 
nu cumva se află printre ei vreunul în stare să-i 
arate drumul ce duce spre împărăţia de sub pă-
mînt a domniţei Yamlika. Atunci toţi cei de faţă 
i-1 arătară cu degetul pe înţeleptul Offan, care se 
afla printre ei. Or, înţeleptul Offan era un prea-
cinstit moşneag care cercetase toate ştiinţele cu-
noscute şi stăpînea toate tainele magiei, toate che-
ile astronomiei şi ale geometriei, şi toate dedesub-
turile alchimiei şi ale vrăjitoriei. El veni şi se te-
meni, aşadar, dinaintea tînărului rege Belukia, care 
îl întrebă : 

— Poţi tu, într-adevăr, o, înţeleptule Offan, să 
mă duci la împărăţia domniţei de sub pămînt ? 

El răspunse : 
— Pot ! 
Atunci tînărul rege Belukia îl numi pe vizirul 

său locţiitor în scaunul de domnie pe tot timpul 
cît va lipsi el, se dezbrăcă de hainele împărăteşti, 
îşi puse mantia de hagiu şi 'se încălţă cu încălţări 
de drumeţie. După care, urmat de înţeleptul Offan, 
ieşi din palatul şi din oraşul său şi se afundă în 
pustie. 

Numai atunci înţeleptul Offan îi spuse : 
— Aici e locul prielnic spre a face vrăjile ce 

trebuie să ne arate calea ! 
Se opriră, aşadar, acolo, şi Offan trase împre-

jurul lui cercul magic, făcu vrăjile cele de cuviinţă, 
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şi nu pierdu mult pînă să găsească locul unde se 
afla, în partea aceea, intrarea spre împărăţia mea 
subpămînteană . El atunci mai făcu nişte vrăji, şi 
pămîntul se întredeschise şi le lăsă drum slobod 
amîndorura pînă la lacul ce se întinde sub ochii 
tăi, o, Hassib ! 

Eu îi primii pe amîndoi cu toate cinstirile cu 
care întîmpin pe oricine vine ca oaspete în îm-
părăţia mea. Iar ei îmi ară tară pricina sosirii lor, 
şi eu îndată poruncii să fiu ridicată în talgerul 
meu de aur, pe capetele celor ce mă poartă, şi îi 
dusei pe vîrful acestei coline de smarald unde, 
la trecerea mea, ierburile şi florile începură să 
vorbească fiecare pe limba ei, care din dreapta, 
care din stînga, lăudîndu-şi, cu glas mare sau cu 
glas şoptit, însuşirile şi puterile ce le au. Şi, în 
sunetele zarvei ce se ridica astfel împrejurul nos-
tru, ajunserăm dinaintea unor tufe care, din toate 
buchetele lor de flori roşii, cîntau sub adierea 
de vînt ce le unduia : „Eu sînt floarea cea mi-
nunată care-i dă celui ce-şi freacă picioarele cu 
sucul meu puterea de a merge fără a se scufunda 
pe faţa tuturor apelor izvodite de Allah cel prea-
înalt !" 

Eu le spusei atunci oaspeţilor mei : 
— Iată dinaintea voastră floarea pe care o 

căutaţi ! 
Iar Offan culese numaidecît atîta cît dori din 

acea floare, zdrobi lujerii şi strînse sucul lor 
într-un borcan pe care i-1 dădui. 

Mă gîndii atunci să-1 descos pe Offan şi îl în-
trebai ; 
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•—O, înţeleptule Orfan, poţi acuma să-mi spui 
pricina care vă mină pe voi doi să străbateţi 
mările ? 

El îmi răspunse : 
— O, regină, vrem să mergem în Insula celor 

Şapte Mări, să căutăm inelul cel vrăjit al lui So-
liman, stăpînul ginnilor, al oamenilor, al ani-
malelor şi al păsărilor ! 

Eu îi spusei : 
— Dar cum de nu ştii tu, o, înţeleptule, că n i -

meni după Soliman nu va putea, orice-ar face, 
să ajungă stăpînul acelui inel ? Crede-mă, Oi'fan, 
si lot aşa şi tu, o, tinere rege Belukia, asculta-
ţi-mu pe mine ! Părăsiţi gîndul acesta nesăbuit 
de a colinda mările zămislirii spre a vă duce să 
căutaţi acel inel pe care nimeni nu-1 va putea 
dobîndi. Mai degrabă culegeţi de aici iarba care-i 
dă celui ce o mănîncă o tinereţe fără bătrîneţe. 

Ci ei nu vroiră nicidecum să mă asculte şi, luîn-
du-şi bun-rămas de la mine, se duseră pe unde 
veniseră... 

Regina Yamîika se opri aici din povestit, cu-
răţă o banană pe care i-o întinse tînărului llassib, 
mîncă şi ea o smochină, şi zise : 

— înainte de a-ţi .spune mai departe povestea 
lui Belukia, şi de a-ţi povesti călătoria lui pe 
cele Şapte Mări, şi toate cîte i s-au mai întîmplat, 
nu cumva ai vrea să afli cum arată întocmai îm-
părăţia mea de la poalele muntelui Caucaz, care 
înconjură pămîntul ca o cingătoare, şi să-i ştii în-
tinderea, împrejurimile, ierburile însufleţite şi 
grăitoare, gihnii şi femeile-şarpte, supusele noas-
tre, al căror număr numai Allah îl cunoaşte ?• Nu 
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cumva vrei să-ţi spun cum se sprijină tot mun-
tele Caucaz pe o stîncă de smarald minunată, care 
cu strălucirea ei dă cerurilor culoarea cea de 

v azur ? Cu care prilej aş putea să-ţi povestesc 
despre locul anume din Caucaz unde se află Gin-
nistan, cetatea de scaun a ginnilor supuşi regelui 
Jan ben-Jan, şi să-ţi zugrăvesc locul unde sălăş-
luieşte pasărea rokh, în Valea Diamantelor ; şi, 
în trecere, ţi-aş arăta cîmpiile de bătălie care au 
răsunat de vuietele vitejilor de faimă. 

Ci tînărul Hassib răspunse : 
— O, regină Yamlika, mi-ar plăcea mai mult să 

aflu urmarea întîmplărilor regelui Belukia ! 
Atunci domniţa cea de sub pămînt povesti mai 

departe aşa : 
— După ce tînărul Belukia şi înţeleptul Offan 

mă părăsiră spre a se duce la insula ce se ridică 
dincolo de cele Şapte Mări, acolo unde se află 
trupul lui Soliman, ajunseră la ţărmurii întîiei 
Mări, şi acolo se aşezară pe pămînt şi începură 
să-şi frece de zor talpa picioarelor şi gleznele cu 
sucul pe care-1 strînseseră în borcan. Pe urmă 
se ridicară şi porniră, la început cu multă sCială, 
pe mare. Dar, după ce văzură că, fără teamă de a 
se îneca, puteau să meargă pe apă încă mai bine 
decît pe pămîntul tare, prinseră curaj si se aşter-
nu ră la drum cu pas spornic, ca să nu piardă 
vremea. Merseră aşa pe acea mare, vreme de trei 

*^ile şi trei nopţi, şi, în dimineaţa celei de-a patra 
zile, ajunseră la un ostrov pe care-1 socotiră a fi 
chiar raiul, atîta de fermecaţi se simţiră de fru-
museţea lui. 

CÎTKI povestea ajunse aici. Şehcrezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute cincizeci şi noua noapte 

Ea urmă : 

...socotiră a fi chiar raiul, atîta de fermecaţi se 
simţiră de frumuseţea lui. 

Pămîntul pe care păşeau era de şofran auriu ; 
pietrele erau de jad şi de rubin ; pajiştile se aş -
terneau în straturi de flori unduinde sub adierea 
zefirului. Zîmbetele trandafirilor se îngemănau cu 
ocheadele galeşe ale narciselor, peste tot horeau 
crinii, macii, violetele, romaniţele şi dediţeii, iar 
printre crîngurile albe de iasomie zburdau, uşoare, 
neastîmpăratele gazele. Dumbrăvile de aloe şi de 
pomi potopiţi de flori strălucitoare zvoneau din 
toate ramurile lor, printre care gungureau tur-
turelele, răspunzînd la murmurul izvoarelor ; p r i -
vighetorile cu glas duios povesteau trandafirilor 
despre iubirile lor, în vreme ce trandafirii le 
ascultau cu luare aminte ; izvoarele se ascundeau 
pe sub gingaşele stufişuri ale trestiei de zahăr, iar 
pămîntul îşi arăta în voie proaspetele-i străluciri 
şi răsufla din toată primăvara lui. 

Aşa că regele Belukia şi Offan se preumblară 
pînă seara, îneîntaţi, prin umbra dumbrăvilor, 
minunîndu-se ele acele minunăţii ce le umpleau 
sufletele de mul ţumire. Pe urmă , întrucît se lăsa 
noaptea, se urcară într-un copac ca să se culce 
acolo, şi tocmai se pregăteau să închidă ochii, cînd 
deodată insula vui de un muget năprasnic care-i 
cutremură ; şi zăriră ieşind din valurile mării o 
dihanie ce ţinea în gură o piatră strălucind ca o 
flacără şi, numaidedt pe urmele ei, o sumedenie 
de alte dihănii de mare, ce fiecare ţinea la fel 
în gură cîte o piatră luminoasă. Aşa că insula fu 
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în curînd luminată ca ziua de toate acele pietre. 
Şi totodată, şi din toate părţile, veniră lei, şi tigri, 
şi leoparzi, într-o asemenea năvală că numai AUah 
ar fi putut să-i numere. Şi animalele de pe pămînt 
se întîlniră pe ţărm cu animalele din ape, şi toate 
începură să tăifăsuiască între ele, pînă dimineaţa. 
Atunci, dihăniile din ape se întoarseră în mare, 
iar fiarele se împrăştiară prin păduri. Iar Belukia 
şi Offan, care nu putuseră închide ochii toată 
noaptea, atîta de tare îi cuprinsese spaima, se 
grăbiră să coboare din copac şi să alerge pe ţărm, 
unde îşi frecară picioarele cu sucul de iarbă, spre 
a-şi vedea mai departe de drumul lor pe ape. 

Călătoriră aşa pe cea de a Doua Mare, zile şi 
nopţi în şir, pînă ce ajunseră la poalele unui lanţ 
de munţi printre care se deschidea o vale minu-
nată unde toate pietrele şi toate stîncile erau de 
magnet, dar unde nu era nici o urmă de fiară ori 
de alte animale crunte. Aşa că se preumblară toată 
ziua, cam la întîmplare, hrănindu-se cu peşte 
uscat. Şi, pe seară, se aşezară la marginea mării, 
ca să privească asfinţitul soarelui, cînd deodată 
auziră un mieunat înfricoşător şi, la cîţiva paşi în 
spatele lor, văzură un tigru ce sta gata să se re-
peadă asupră-le. De-abia avură răgaz să-şi frece 
picioarele cu sucul ierbii şi să fugă pe mare, din-
colo de primejdie. 

Or, aceasta era cea de a Treia Mare. Şi noaptea 
aceea fu o noapte tare întunecată, iar marea, sub 
un vînt ce sufla amarnic, se învolbură cu totul, 
lucru ce făcea mersul obositor peste măsură, mai 
ales pentru nişte călători sfîrşiţi şi de nesomn. 
Din fericire, spre zori, ajunseră la un ostrov unde, 
mai întîi, se culcară pe pămînt ca să se hodi-
nească. După care se ridicară să cerceteze ostro-
vul şi îl găsiră plin de pomi roditori. Ci pomii 
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aceştia aveau minunata ciudăţenie de a creşte; pe 
ramurile lor poame gata zaharisite. Aşa încît cei 
doi călători se simţiră peste măsură de mulţumiţi 
pe acel ostrov, mai ales Belukia, căruia grozav îi 
plăceau fructele zaharisite şi care îşi petrecu ziua 
întreagă ospătîndu-se. Ba îl sili şi pe înţeleptul 
Offan să stea cu el acolo încă zece zile în şir, spre 
a avea putinţa să se sature de fructele acelea 
gustoase. Ci, la sfîrşitul celei de-a zecea zile, atîta 
se lăcomise la acele poame, că începu să-1 doară 
pîntecele şi, scîrbit, se grăbi să-şi frece talpa 
picioarelor şi gleznele cu sucul de iarbă, ca şi 
Offan, şi să pornească la drum pe cea de a Patra 
Mare. 

Călătoriră patru zile şi patru nopţi pe cea de 
a Patra Mare şi poposiră pe ţărmul unui ostrov 
ce nu era decît o limbă de nisip mărunt, şi alb, în 
care cuibăreau şerpi de toate soiurile, iar ouăle 
lor se vedeau clocind la soare. Cum nu zăreau 
pe acel ostrov nici un copac şi nici măcar un fir 
de iarbă, nu vroiră să stea acolo decît numai atîta 
cît să se hodinească şi să-şi frece picioarele cu 
sucul din borcan. 

Pe cea de a Cincea Mare călătoriră numai o zi 
şi o noapte, căci dimineaţa deteră peste o insulă 
micuţă cu nişte munţi de cleştar, cu vine mari 
de aur şi acoperită cu nişte copaci uimitori, plini 
cu flori galbene sclipitoare. Florile acelea, la că-
derea nopţii, străluciră ca nişte stele, iar strălu-
cirea lor, răsfrîngîndu-se în stîncile de cleştar, 
luminau insula şi o făceau mai sclipitoare decît 
ziua-n amiaza mare. Iar Offan îi spuse lui Be-
lukia : 

— Ai sub ochii tăi Insula Florilor de aur. Flo-
rile acestea, după ce cad din pomi şi se usucă, 
se fac ţărînă şi, învîrtoşindu-se, alcătuiesc pînă Ia 
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urmă vinele din care se scoate aurul. Această 
Insulă a Florilor de aur nu este decît o bucată 
desprinsă din soare şi care a căzut aici odinioară. 

Petrecură pe insula aceea o noapte măreaţă, iar 
a doua zi îşi frecară picioarele cu zeama cea pre-
ţioasă şi intrară în cel de al şaselea tărîm de ape. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei suie şaizecea noapte 

Ea urmă : 

...intrară în cel de al şaselea tărîm de ape. 
Călătoriră pe cea de a Şasea Mare vreme destul 

de lungă spre a se simţi cuprinşi de o mare bucu-
rie atunci cînd ajunseră pe o insulă acoperită de 
ierburi tare frumoase şi unde putură să se hodi-
nească oleacă. Pe urmă se ridicară şi porniră să se 
preumble prin insulă. Dar care nu le fu mirarea 
cînd văzură că din pomi, în loc de poame, atîrnau 
capete de oameni agăţate de păr. Poamele acestea 
din capete de oameni nu arătau toate la fel : unele 
zîmbeau, altele plîngeau sau rîdeau, pe cînd cele 
ce căzuseră de pe ramuri se rostogoleau prin ţărînă 
şi, pînă la urmă, se prefăceau în gogoloaie de foc 
ce luminau pădurea şi făceau să pălească lumina 
soarelui. Şi cei doi călători nu se putură opri să nu 
gîndească : „Ce pădure ciudată !" Şi nu cutezară să 
se apropie de acele fructe nemaipomenite, ci se în-
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toarseră degrabă la ţărmul apei. Or, cum se lăsa 
seara, se aşezară la adăpostul unei stînci şi văzură 
deodată ivindu-se din apă şi apropiindu-se de ţărm 
douăsprezece Fiice ale Mării, de o frumuseţe fără 
de asemuire şi cu gîtul înconjurat de un gherdan 
de mărgăritare, care începură să horească, să zbur-
de şi să se zbenguiască între ele în nenumărate 
jocuri, vreme de un ceas. După care începură să 
cînte sub lumina lunii şi se îndepărtară înotînd prin 
valuri. Iar Belukia şi Offan, măcar că erau ca vră-
jiţi de frumuseţea, de horele şi de cîntările Fiicelor 
Mării, nu vroiră să-.şi mai lungească şederea în 
acea insulă, din pricina fructelor-cap-de-om. îşi 
unseră, aşadar, tălpile şi gleznele cu sucul păstrat 
în borcan, şi porniră pe cea de a Şaptea Mare. 

Călătoria pe cea de a Şaptea Mare ţinu vreme 
tare lungă, şi ei merseră două luni în şir, zi şi 
noapte, fără să dea de nici un petec de pămînt 
în calea lor. Şi erau nevoiţi, ca să nu moară de 
foame, să înhaţe cu dibăcie peştii ce veneau din 
cînd în cînd la faţa apei, şi să-i mănînce cruzi, 
cum erau. Şi-aşa începură să simtă ce înţelepte fu-
seseră sfaturile ce le dasem eu, şi să se căiască a-
marnic că nu le-au urmat. Ci pînă la urmă tot iz-
butiră să ajungă la o insulă ce presupuseră a fi 
Insula celor Şapte Mări, unde trebuia să se afle 
trupul lui Soliman cu inelul cel magic pe unul 
dintre degetele sale. 

Găsiră acea Insulă a celor Şapte Mări acoperită 
de pomi roditori nespuşi de frumoşi, şi udată de 
nenumărate izvoare. Şi cum le era tare foame şi 
aveau gîtul uscat, de atîta timp de cînd erau siliţi 
să nu mai mănînce altceva decît peşti cruzi, se 
apropiară cu o plăcere fără de seamăn de un măr 
uriaş cu crengile îndoite sub povara ciorchinilor 
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de mere coapte. Şi Belukia întinse mîna şi vru să 
culeagă cîteva mere : ci deodată, din lăuntrurile 
copacului, se auzi un glas năprasnic ce le strigă : 

— Dacă vă atingeţi de aceste fructe, aveţi să 
fiţi retezaţi în două jumătăţi ! 

Şi, într-o clipită, se ivi dinaintea lor un uriaş 
cumplit, înalt de patruzeci de braţe, după măsura 
acelor vremi ! Şi Belukia, peste poate de înfrico-
şat, îl întrebă : 

— O, căpetenie a uriaşilor, stăm să murim de 
foame şi nu pricepem de ce nu ne laşi să ne atin-
gem de fructele acestea ! 

Uriaşul răspunse : 
— Cum de puteţi minţi că nu ştiţi pricina pentru 

care sînteţi popriţi de la aceasta ? Au uitata-ţi 
oare, o, fii ai oamenilor, că părintele neamului 
vostru, Adam, a încălcat poruncile lui Allah şi a 
mîncat din roadele acestea oprite ? Or, din vremea 
aceea, am fost însărcinat să străjuiesc copacul 
acesta şi să ucid pe oricine ar întinde mîna către 
aceste poame ! Plecaţi, dară, şi cătaţi în altă parte 
cu ce să vă alinaţi foamea ! 

La cuvintele acestea, Belukia şi Offan se grăbiră 
să plece din locul acela şi se afundară în lăuntrul 
insulei. Căutară alte poame şi le mîncară ; pe urmă 
porniră să găsească locul unde putea să se afle 
trupul lui Soliman. 

După ce rătăciră prin insulă vreme de o zi şi o 
noapte, ajunseră la o colină de stînci de ambră gal-
benă şi de mosc, şi pe coasta căreia se deschidea 
o peşteră măreaţă, cu bolta şi cu pereţii de dia-
mant. Şi cum în felul acesta peştera era tot atîta 
de luminată ca de un soare-n amiaz, ei se afun-
dară tot mai mult în acea peşteră, şi, pe măsură ce 
înaintau, vedeau lumina sporind şi bolta lărgin-
du-se. Mergeau aşa, minunîndu-se, şi începuseră 
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să se întrebe dacă peştera aceea va fi avînd vreun 
capăt, cînd deodată ajunseră într-o sală peste fire 
de largă, săpată în diamant, şi care avea la mijloc 
o laviţă mare de aur, pe care şedea întins Soliman 
ben-Daud, uşor de cunoscut după mantia-i verde 
împodobită cu mărgăritare şi cu nestemate, şi după 
inelul magic ee-i înconjura degetul de la mîna 
dreaptă revărsînd nişte străluciri ce făceau să pă-
lească lumina din sala de diamant. Mîna la care se 
afla inelul pus pe degetul cel mic se sprijinea pe 
piept, iar mîna cealaltă, întinsă, ţinea sceptrul cel 
de aur cu ochi de smarald. 

La priveliştea aceasta, Belukia şi Offan, cuprinşi 
de o sfiala adîncă, nu cutezară să mai facă un pas. 
Dar nu peste mult, Offan îi spuse lui Belukia : 

— De-am înfruntat atîtea primejdii şi de-am 
trecut prin atîtea amaruri, n-am făcut-o ca să dăm 
îndărăt acuma, cînd am izbutit să ajungem la ţel. 
Aşadar, eu am să mă apropii de jeţul acesta în care 
doarme profetul, iar tu, la rîndu-ţi, ai să rosteşti 
formulele de vrajă pe care ţi le-am spus şi care 
sînt de trebuinţă spre a face să lunece inelul de pe 
degetul înţepenit. 

Atunci Belukia începu să rostească vrăjile, iar 
Offan se apropie de jeţ şi întinse mîna ca să scoată 
inelul. Ci Belukia, tulburat cum era, rostise pe să-
rite cuvintele magice, şi greşala aceasta fu nă-
prasna lui Offan ; căci, deodată, din tavanul stră-
lucitor căzu o piatră de diamant topit, care îl 
schimbă pe Offan din creştet pînă-n talpă într-o 
pară de foc şi, în cîteva clipite, îl prefăcu într-un 
pumn de cenuşă, la picioarele jeţului lui Soliman. 

Cînd Belukia văzu pedeapsa cu care fu pedepsit 
Offan pentru încercarea lui prihănitoare, se grăbi 
să fugă din peşteră şi. să ajungă la ieşire, spre a 
•alerga drept la mare, Acolo vru să-şi ungă picioa-
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rele şi să plece de pe insulă, dar băgă de seamă că 
acuma nu mai putea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu /orii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute şaizeci şi una noapte 

Ea u rmă : 

...băgă însă de seamă eă acuma nu mai putea, 
întnicît Offan fusese ars, iar borcanul cel cu zeama 
fermecată fusese mistuit împreună eu el. 

Atunci, negru de amar, înţelese într-un si.îrşît 
toată temeinicia şi toată dreptatea vorbelor pe 
care i le spusesem cînd îl prevestisem cîte nenoro-
ciri îl aşteptau în acea încercare, şi porni să ră tă-
cească haihui prin insulă, neştiind ce-o să se în-
tîmple cu el, rămas acum singur, fără nimeni care 
să-i slujească de călăuz. 

Pe cînd mergea el aşa, văzu un vîrtej mo.rc ele 
pulbere din care ieşea un vuiet ce creştea ajungînd 
asurzitor ca tunetul ; şi auzi în acel vîrtej izbin-
du-se lănci şi spade, şi zarva stîrnită de nişte t ro-
pote şi de nişte ţipete ce n-aveau nimica omenesc ; 
şi deodată zări, ieşind din pulberea împrăştiată, 
o oaste întreagă de efriţi, de ginnii, de marezi, de 
guli, de khotrobi, de saali, de bahari, într-un eu-
vînt toate neamurile de duhuri din văzduh, din 
mări, din pămînt, din păduri, din izvoare şi din 
pustietăţi. 

Priveliştea aceasta îi pricinui o spaimă aşa de 
mare, de-nici nu-mâi încercă* să se clintească, -şî-
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aşteptă acolo pînă ce căpetenia acelei oşti înfri-
coşătoare se apropie de el şi îl întrebă : 

— Au cine eşti tu, mă ? Şi cum ai făcut de-ai 
ajuns pînă pe această insulă unde noi în fiecare an 
venim să veghem peştera în care doarme stăpînul 
nostru al tuturora, Soliman ben-Daud ? 

Belukia răspunse : 
— O, căpetenie de viteji, sînt Beîukia, regele 

lui Bani-Israil. M-am rătăcit pe mări şi iată 
de-aceea mă aflu aici. Ci îngăduie-mi, la rîndul 
meu, să te întreb şi eu cine eşti şi cine-s toţi aceşti 
războinici ? 

El răspunse : 
— Sîntem ginni, din neamul urmaşilor lui Jan 

ben-Jan. Acuma venim din ţara în care domneşte 
regele nostru, puternicul Sakhr, stăpînul Pămîntu-
lui Alb peste care împărăţea odinioară Seddad fiul 
lui Aad ! 

Belukia întrebă : 
— Ci unde-i acest Pămînt Alb peste care dom-

neşte puternicul Sakhr ? 
El răspunse : 
— Este dincolo de muntele Caucaz. care-i la o 

depărtare de şaptezeci de luni de-aici, după măsura 
omenească. Ci noi putem să ajungem acolo în cît 
ai clipi din ochi. Dacă vrei, întrucît eşti fiu de 
rege, putem să te luăm şi să te înfăţişăm stăpînului 
nostru ! 

Belukia nu pregetă să primească şi fu numai-
decît dus de ginni în cetatea de scaun a regelui 
Sakhr, domnul lor. 

Acolo Belukia văzu o cîmpie minunată, brăz-
dată de şanţuri cu jgheaburi de aur şi de argint; 
şi toată cîmpia aceea, acoperită de mosc şi de şo-
fran, era adumbrită de copaci frumos plăsmuiţi, 
cu crengi de smarald şi roade de rubin, şi plină 
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de corturi măre ţe de mătase verde sprijinite pe 
stîlpi de aur învrîstaţi cu nestemate. In mijlocul 
cîmpiei se ridica un cort mai înalt decît toate cele-
lalte, făcut din mătase roşie şi albastră, sprijinit 
pe stîlpi de smarald şi de rubin, şi în care, pe un 
jeţ greu de aur, sta regele Sakhr, avînd de-a 
dreapta sa alţi regi, supuşi ai lui, iar de-a stînga 
vizirii, musaipii şi dregătorii şi curtenii săi. 

Cînd ajunse în dreptul regelui, Belukia începu 
prin a săruta pămîntul dinaintea acestuia şi îi făcu 
urările cele după datină. Atunci regele Sakhr îl 
pofti, cu multă bunăvoinţă, să se aşeze pe un jeţ 
de aur, alături. Pe urmă îi ceru să-şi spună nu-
mele şi să-i povestească povestea lui. Şi Belukia 
îi spuse cine era şi îi povesti, fără a sări peste nici 
un amănunt, toată povestea lui, de la început pînă 
la sfîrşit. 

Regele Sakhr şi toţi cei ce se aflau împrejurul 
său, auzind povestea, fură peste măsură de uimiţi.. 
Apoi, la un semn al regelui, se întinse masa pentru 
ospăţ, iar ginni slujitori aduseră tablalele şi por-
celanurile. Tablalele de aur erau pline cu cinci-
zeci de cămile tinere fierte, şi cu altele cincizeci 
fripte, iar tablalele de argint erau pline cu cinci-
zeci de căpăţîni de oaie ; pe cînd poamele, minunat 
de mari şi de bune, erau aşezate pe porcelanuri, 
în rînduri bine întocmite. Şi, după ce totul fu 
gata, se mîncă şi se bău din plin ; şi, la sfîrşitul 
mesei, nu mai rămase nici măcar o urmă pe 
tablale oii în porcelanuri, clin bucatele şi din bună -
tăţile acelea alese ce le umpluseră . 

Numai atunci regele Sakhr îi spuse lui Belukia : 
— Tu, de bună seamă, nu ştii nimica, o, Be-

lukia, despre istoria şi despre obîrşia noastră. Or, 
vreau să ţi le înfăţişez în cîteva cuvinte, pentru 
ca, atunci cînd te vei întoarce printre fiii oame-
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nilor, să poţi povesti lumilor adevărul despre 
aceste taine încă tulburi pentru ele. Află, dar, o, 
Belukia... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada. văzu zorii 
mijind .şi, sfioasă, tăcu. 

Cî într-a trei sute şaizeci şi doua noapte 

•Ea urmă s 

...Află, dar, o, Belukia, că, la începutul vremu-
rilor, Allah Preaînaltul a zămislit Focul şi 1-a în-
chis într-o sferă, cu şapte tărîmuri felurite, aşe-
zate unele sub altele, fiecare la o depărtare de o 
mie de ani, după măsura oamenilor. 

Intîiul tărîm al focului 1-a numit Gehannam şi, 
în. gîndul lui, 1-a menit făpturilor răzvrătite şi 
nepocăite. Pe cel de al doilea tărîm 1-a numit 
Lazi, căci 1-a săpat în genune, şi 1-a menit tuturor 
acelora care, după venirea viitoare a profetului 
Mahomed (cu el fie rugăciunea şi pacea !), vor 
rămîne în păcatul şi în bezna lor şi nu vor primi 
să se facă dreptcredincioşi! A întemeiat pe urmă 
cel de al treilea tărîm şi, dîndu-i forma unui ca-
zan în clocot, 1-a numit El-Jahim, şi acolo i-a 
închis pe demonii Gog şi Magog. După care, a al-
cătuit cel de al patrulea tărîm, 1-a numit Sair şi a 
poruncit să locuiască acolo Eblis, căpetenia înge-
rilor răzvrătiţi, care nu au vroit să se supună lui 
Adam şi să i se închine, nedînd astfel ascultare 
poruncilor -• nestrămutate ale celui Preaînalt. Pe 
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urmă a hotărnicit cel de al cincilea tărîm, i-a dat 
numele Sachar şi 1-a menit celor necredincioşi, 
celor mincinoşi şi celor mîndri. După ce a isprăvit, 
a săpat o hrubă uriaşă, a umplut-o cu un aer fier-
binte şi rău mirositor, a numit-o Hitmat şi a me-
nit-o chinuirii evreilor şi creştinilor. Iar din cel 
de-al şaptelea tărîm, numit Havia, a făcut o groapă 
gata oricînd să cuprindă prisosul de evrei şi de 
creştini, şi pe cei ce nu se vor arăta dreptcredin-
cioşi decît pe dinafară. Aceste două tărîmuri din 
urmă sînt cele mai înfricoşătoare, pe cînd cel 
dinţii este mai lesne de îndurat. Alcătuirea lor este 
destul de asemănătoare. Aşa, în cel dinţii tărîm, 
Gehannam, nu se numără mai mult de şaptezeci 
de mii de munţi de foc, ce cuprind fiecare cîte 
şaptezeci de mii de oraşe ; fiecare oraş are şapte-
zeci de mii de turnuri ; fiecare turn are şaptezeci 
de mii de case, şi fiecare casă are şaptezeci de mii 
de laviţe. Or, fiecare dintre laviţele acelea, al că-
ror număr se poate afla înmulţind toate cifrele 
acestea între ele, cuprinde şaptezeci de mii de fe-
luri de chinuri şi de schingiuiri pe care numai 
Allah le ştie în toată felurimea, tăria şi durata 
lor. Şi, cum tărîmul acesta este cel mai puţin ar-
zător dintre cele. şapte, poţi să pricepi, o, Belukia, 
cum sînt chinurile cuprinse în celelalte şase tă-
rîmuri. 

De ţi-am dat aceste învăţături şi aceste lămuriri 
despre Foc, o, Belukia, am făcu t-o pentru că noi, 
ginnii, sîntem fiii Focului. 

In adevăr, cele dintîi două fiinţe pe care Allah 
le-a zămislit din Foc sînt doi ginni, pe care i-a 
făcut străjerii lui anume, şi pe care i-a numit 
Khallit şi Mallit; şi le-a dat unuia chip de leu, iar 
celuilalt chip de lup. I-a dat leului mădulare băr-
băteşti,, iar lupului ..mădulai*e..femeieşti. Coada leu-. 
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lui Khallit avea o lungime cît depărtarea străbă-
tută în vreme de douăzeci de ani; iar vulva 
lupoaicei Mallit era ca o broască ţestoasă a cărei 
mărime era pe potriva lungimii coadei lui Khallit. 
Leul era de culoare tărcată, albă şi neagră ; iar 
lupoaica era roşcovană şi albă. Şi Allah i-a îm-
perecheat pe Khallit şi pe Mallit între ei, iar din 
împreunarea lor s-au născut balaurii, şerpii, scor-
pionii şi fiarele cele urît duhnitoare, cu care a 
umplut cele Şapte Tărîmuri, spre pedepsirea celor 
osîndiţi. Pe urmă Allah a poruncit lui Khallit şi 
lui Mallit să se împreune încă odată, iar din 
această a doua împreunare a făcut să se nască şapte 
bărbătuşi şi şapte femeiuşti care au crescut întru 
supuşenie. Cînd au ajuns mari, unul dintre ei, cel 
care da cele mai frumoase nădejdi prin purtarea 
lui cuminte, a fost luat în seamă de către cel Prea-
înalt, care 1-a făcut căpetenie peste cohortele sale, 
alcătuite prin necurmata împerechere dintre leu şi 
lupoaică. Acesta-i chiar cel ce se numeşte Eblis. 
Ci mai tîrziu, de cînd cu nesupunerea lui faţă de 
orînduielile lui Allah, care-i porunceau să se în-
chine dinaintea lui Adam, a fost aruncat în cel de 
al patrulea tărîm, dimpreună cu toţi cei ce l-au 
sprijinit. Iar acest Eblis şi urmaşii lui au umplut 
iadul cu demoni, bărbaţi şi femei. Iar ceilalţi zece 
băieţi şi celelalte fete, rămaşi supuşi, s-au împre-
unat între ei şi au avut drept copii pe ginnii care 
sîntem noi, o, Belukia. Aceasta-i, în puţine cu-
vinte, obîrşia noastră. Nu te minuna, aşadar, că ne 
vezi mîncînd aşa, de vreme ce viţa noastră se trage 
dintr-un leu şi o lupoiacă. Spre a-ţi da o pildă 
despre puterea pîntecelui nostru, am să-ţi spun că 
fiecare dintre noi, în fiecare zi, înfulecă zece că-
mile şi douăzeci de oi, şi bea patruzeci de cauce 
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de ciorbă, fiecare cane cuprinzuid atila cîl încape 
într-o căldare. 

Acuma, o, Belukia, pentru ca ia in toarcerea ta 
printre fiii oamenilor învăţătura să-ţi fie desâ-
virşită, află că pămîntul pe care îl locuim noi este 
răcorit pururea de zăpezile de pe muntele Caucaz, 
care îl înconjură ca o cingătoare. Fără de aceasta, 
pămîntul nostru ar fi cu neputinţă de locuit, din 
pricina focului de dedesubt. Şi el, la rîndu-i, este 
alcătuit din şapte caturi ce se sprijină pe umerii 
unui ginn dăruit cu o putere nemaipomenită. Gin-
ii ui acela stă în picioare pe o stîncă ce se sprijină 
pe spinarea unui taur ; taurul sade pe un peste 
uriaş, iar peştele înoată în apele Mării Veşniciei. 

Marea Veşniciei are ca prund catul de sus al 
iadului, care, cu cele şapte tărîmuri ale lui, este 
cuprins în gura unei dihănii de şarpe, ce va ră-
mîne nemişcat pînă la ziua Judecăţii. Atunci şar-
pele acela are să verse din gura lui iadul şi tot 
ce se află în iad, dinaintea celui Preaînalt, care 
îşi va rosti osînda pe vecii vecilor. 

Cînd povestea ajunse aim, Şelierezad.', vfizu '/orii 
mijind şi tăcu siioasă. 

Ci într-a trei sute şaizeci şi treia noapte 

Ea urmă : 

...dinaintea celui Preaînalt, care îşi va rosti 
osînda pe vecii vecilor, 

9 — O mie şi una fle nopţi; I M 



lată, o, Belukia, repede şi pe scurt povestită, is-
toria şi obîrşia noastră, precum şi zămislirea glo-
bului. 

Asemenea, mai trebuie să-ţi spun, spre a încheia 
învăţătura ta în această privinţă, că noi rămînem 
pururea de aceeaşi v î r s tă ; noi nu îmbă trînim 
niciodată, în vreme ce pe pămînt, împrejurul 
nostru, şi firea, şi oamenii, şi toate fiinţele zămis-
lite se îndreaptă neabătut către vestejire. Virtutea 
aceasta a noastră o datoram izvorului vieţii din 
care ne adăpăm şi care, în tărîmul Negurilor, este 
păzit de străjerul Khizr. El, preacinstitul Khizr, 
potriveşte anotimpurile, îmbracă pomii în cununile 
lor verzi, .face să şopotească apele curgătoare, aş-
terne covorul ce! înverzit peste pajişti şi, învelit 
în mantia-i verde, în fiecare seară şi în fiecare 
răsărit de ziuă, amestecă dibaci vopselile uşoare 
cu care colorează cerurile în zori de zi şi în scă-
pă tat de soare. 

Şi-acum, o, Belukia, întrucît m-ai ascultat cu 
multă luare-aminte, ca să te răsplătesc am să po-
runcesc să fii luat de aici şi dus pînă la intrarea 
în ţara ta, dacă bineînţeles doreşti ! 

La cuvintele acestea, Belukia mul ţumi fierbinte 
regelui Sakhr, căpetenia ginnilor, pentru găzdu-
irea ce-i dase, pentru învăţămintele căpătate şi 
pentru poftirea ce-i făcuse şi pe care o primi 
îndată. Îşi luă, aşadar, bun-rămas de la rege, de 
la vizirii acestuia şi. de la ceilalţi ginnl, şi încalecă 
pe umerii unui efrit voinic care, în mai puţin de-o 
clipită, îl făcu să străbată depărtarea şi îl lăsă 
jos uşurel pe pămînt cunoscut, în preajma ho-
tarelor ţării sale. 

Şi Belukia, după ce cunoscu locurile şi drumul 
de urmat, se pregătea să pornească spre cetatea sa 
de scaun, cînd văzu, şezînd între două morminte 
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şi plîngînd cu amărăciune, un tînăr de o frumu-
seţe răpitoare, dar galben la chip şi părînd tare 
trist. Belukia se apropie de el, îl salută cu priete-
tenie şi îi spuse : 

—• O, tinere frumos, pentru ce stai plîngînd 
aşa, între aceste două morminte ? Pentru ce ai 
înfăţişarea aceasta mîhnită ? Spune-mi, ca să-n-
cerc să te mîngîi! 

Tînărul îşi ridică privirile triste către Belukia 
şi îi spuse, cu lacrimi în ochi : 

—• O, călătorule, de ce te opreşti din drumul 
tău ? Lasă lacrimile mele să curgă în singurătate 
pe pietrele acestea ale durerii mele ! 

Ci Belukia îi spuse : 
— O, frate al meu întru nenoroc, află că am o 

inimă miloasă ce stă gata să te asculte. Poţi, dar, 
fără teamă, să-mi arăţi pricina tristeţii tale ! 

Şi se aşeză pe piatra de marmoră, în faţa lui, 
îi luă mîinile în mîinile sale şi, spre a-1 încuraja 
să vorbească, îi povesti toate prin cîte trecuse şi 
el, de la început pînă la sfîrşit. Ci nu este de folos 
să le mai înşirăm acum. La sfîrşit îi spuse : 

— Dar tu, o frate al meu, tu ce-ai păţit ? Nu 
pregeta, rogu-te, să-mi povesteşti tot, căci simt 
că trebuie să fie o poveste nespus de înduioşă-
toare ! 

Atunci tînărul cu obraz dulce şi trist, care 
plîngea între cele două morminte, îi spuse tînă-
rului rege Belukia 

POVESTEA 
FRUMOSULUI FLACAU TRIST 

Află, o, frate al meu, că şi eu sînt tot un fiu 
de rege; iar povestea mea este atît de ciudată 
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şî atît de nemaipomenită, încît, de-ar fi scrisa 
cu acul în colţul dinlăuntru al ochiului, ar sluji 
de învăţătură mîntuitoare pentru acela ce ar 
•citi-o cu înţelegere. Nu vreau, aşadar, sa mai 
zăbovesc a ţi-o povest i! 

Tăcu apoi un scurt răstimp, îşi şterse lacrimile 
şi, cu fruntea sprijinită în mînă, începu astfel 
această minunată istorisire t 

— M-am născut, o, frate al meu, în ţara Kabul, 
unde domneşte regele Tigmos, tatăl meu, domn 
peste Bani-Şalan şi peste Afganistan. Tatăl meu, 
care este un rege puternic şi drept, are ca supuşi 
ai lui trei regi, fiecare domnind peste o sută de 
oraşe şi peste o sută de cetăţi. El porunceşte peste 
o sută de mii de călăreţi neînfricaţi şi peste o 
sută de mii de războinici viteji. Iar maică-mea 
este fiica regelui Bahravan, domnul Khorassanu-
lui. Numele meu este Janşaş . 

De cînd eram mic copil, tată l meu a brînduit 
să deprind ştiinţele, artele şi jocurile trupeşti, 
aşa că la vîrsta de cincisprezece ani eram socotit 
printre cei mai buni călăreţi din împărăţie şi stăm 
în fruntea vînătorilor şi alergătorilor pe calul meu 
mai iute decît o antilopă. 

Intr-una din zile, la o vînătoare ia care se 
aflau regele tatăl meu şi toate căpeteniile din 
împărăţia sa, umblam de trei zile prin păduri şi 
dobSrîsem mult vînat, cînd, la căderea nopţii, 
zării o gazeîă nespus de frumoasă, ivindu-se la 
cîţiva paşi de locul în care mă aflam împreună 
cu şapte mameluci de-ai mei. Cînd ne văzu, se 
sperie şi, sărind deodată, porni în goană cu toată 
iuţeala ei. Eu atunci, urmat de mamelucii mei, 
alergai pe urmele ei vreme de mai multe ceasuri ; 
şi ajunserăm aşa dinaintea unui fluviu tare larg 
şi tare adine, unde socotirăm, că vom izbuti s-o 
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împresurăm şi s-o prindem. Gi ea, după o scurtă 
.şovăire, se aruncă în apă şi începu să înoate în-
dreptîndu-se către malul-celălalt. Iar noi cobo-
rîrăm grabnic de pe cai, lăsarăm caii în seama 
unuia dintre noi, ne aruncarăm într-o luntre de 
pescar ce se afla acolo legată la ţărm, şi vîslirăm 
de zor să ajungem gazela. Ci cînd ajunserăm la 
mijlocul apei, nu mai izbutirăm să fim stăpîni pe 
luntrea noastră, pe care vîntul şi valurile începură 
s-o împingă costiş, sub întunericul ce sporea, fără 
ca strădaniile noastre s-o mai poată îndrepta pe 
calea cea bună. Şi-aşa, furăm tîrîţi toată noaptea, 
cu o iuţeală înfricoşătoare, gîndind în fiece clipă 
că avem să fim izbiţi de vreo stîncă ieşind dintre 
valuri ori de vreo altă piedică din calea noastră 
silită. Şi goana ţinu la fel toată ziua şi toată noap-
tea următoare. Şi de-abia în cealaltă zi dimineaţa 
izbutirăm, într-un sfîrşit, să ne oprim la un mal 
la care ne-au aruncat valurile. 

Estimp, regele Tigmos, tată meu, aflase de pie-
irea noastră pe fluviu, întrebîndu-1 pe mamei ucui 
ce păzea caii noştri. Şi la aflarea acestei ştiri, 
fu atîta de deznădăjduit încît izbucni în hohote 
de plîns, îşi izbi coroana de pămînt, îşi muşca 
inimile şi trimise grabnic în toate părţile în cău-
tarea mea nişte cercetaşi ce cunoşteau acele lo-
curi neumblate. Iar maică-mea, aflînd de pieirea 
mea, se bătu cumplit peste obraji, îşi sfîşie hainele, 
îşi vătăma pieptul, îşi smulse părul şi îmbrăcă 
haine de moarte. 

Noi, la rîndu-ne, după ce ajunserăm la acei 
ţărm, găsirăm un izvor frumos ce curgea pe sub 
copaci, şi un om stînd liniştit şi răeorindu-şi picioa-
rele în apă. li dădurăm cuviincioşi bineţe şi îl în-
trebarăm unde ne aflăm. Omul insă, fără a ne 
saluta şi el. ne răspunse- prin rîfeva vorbo de ne-
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înţeles, cu un glas asemănător unui civ-iii de cioara 
sau ca al vreunei alte păsări de pradă. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute şaizeci şi patra noapte 

Ka urmă : 

...sau ca al vreunei alte păsări de pradă. Pe urmă 
se ridică deodată, se împărţi dintr-o zvîcnirc în 
două bucăţi, despicîndu-se pe mijloc, şi doar cu 
trunchiul alergă spre noi, în vreme ce jumătatea 
lui de jos alerga în altă parte. Şi în aceeaşi cli-
pită, din toate părţile pădurii, se iviră alţi oameni 
asemănători cu cel dintîi, care alergară la izvor, 
se împărţiră în două părţi dintr-o zvîcnirc de dare 
îndărăt, şi se aruncară asupra noastră cu trun-
chiul numai- Se repeziră atunci la trei dintre ma-
melucii mei ce se aflau mai aproape, şi începură 
numaidecât să-i sfîşie lacomi, pe cînd eu şi cei-
lalţi trei mameluei ai mei, înfricoşaţi cum nu st; 
mai poate, ne aruncarăm în luntrea noastră. Şi, 
mai degrabă vrînd să fim înghiţiţi de o mic de 
ori de ape, decît să fim mîncaţi de acele dihănii, 
zorirăm să ne depărtăm de ţărm, lăsîndu-ne duşi 
iarăşi de valuri. Şi-atunci văzurăm alergînd pe 
mal, străduindu-se să ne ajungă, în vreme ce trun-
chiurile îi mîncau pe cei trei nefericiţi mameluei 
ai mei, toate picioarele şi coapsele, într-o fugă ne-
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bună, ce ne îngheţase în luntrea scăpată de alt-
minteri din primejdia lor. Şi eram tare uluiţi de 
lăcomia cumplită a acelor trunchiuri cu pînteeelc 
tăiat şi ne întrebam cum de era cu putinţă ase-
menea lucru, plîngînd totodată soarta nefericiţiloî 
noştri tovarăşi. 

Valurile ne purtam aşa pînă a doua zi, şi-atunci 
ajunserăm la un pămînt acoperit cu pomi roditori 
şi cu flori minunate, într-o grădină mare. Ci, după 
ce legarăm luntrea la ţărm, eu nu vrusci să cobor 
pe mal de data aceasta şi îi pusei pe cei trei ma-
meluci ai mei să meargă ei întîi să cerceteze lo-
curile. Plecară, dar, înainte şi, după ce lipsiră o 
jumătate de zi, se întoarseră să-mi spună că stră-
bătuseră o bună bucată de pămînt, mergînd şi la 
dreapta şi la stînga, fără să fi găsit nimic bănu-
ielnic ; după care văzuseră un palat de marmură 
albă, cu turnul de cleştar curat, iar în mijlocul 
palatului se întindea o grădină măreaţă luminată 
de un lac. Intraseră în palat şi văzuseră o sală 
uriaşă în care se aflau nişte jeţuri de fildeş orîn-
duite împrejurul unui jeţ de aur împodobit cu 
diamante şi cu bălaşe ; nu zăriseră însă pe nime-
nea, nici în grădină, nici în palat. 

După ce îmi spuseră aceste lucruri liniştitoare, 
mă hotărîi să cobor din luntre, şi luai împreună 
cu ei drumul către palat. începurăm mai întîi prin 
a ne stîmpăra foamea mîncînd poame minunate 
din pomii din grădină, pe urmă intrarăm în palat 
ca să ne odihnim. Eu mă aşezai în jeţul cel de 
aur, iar mamelucii mei se aşezară pe jeţurile de 
fildeş; şi, privind acea privelişte, îmi adusei 
aminte de tatăl meu, de mama mea şi de jeţul 
meu de domnie pierdut, şi începui să plîng ; iar 
mamelucii mei plînseră şi ei amarnic. 
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Pe cînd stăm aşa cu Fundaţi în tristeţe, auzirăm 
un vuiet mare, asemenea vuietului mării, şi vă-
zurăm îndată intrînd în sala în care ne aflam uw 
alai alcătuit din viziri, şi din. emiri, şi din curteni, 
şi din căpetenii ; ci toţi erau din neamul maimu-
ţelor. Erau de tot soiul. Iar noi socotirăm că ne-a 
venit si'îrsitul. Ci marele vizir al maimuţelor, care 
era un goril uriaş, veni, cu semne vădite de su-
punere, şi se temeni dinaintea mea. Şi îmi spuse, 
cu grai de om, că şi el şi întreg norodul lui mă 
recunosc de rege al lor, şi că pe cei trei mameluci 
ai mei îi numesc; căpetenii peste ostile lor. Pe 
urmă , după ce porunci să ni se aducă să mîncăm 
gazele fripte, mă pofti să merg să cercetez oastea 
de maimuţe, supuşii mei, înainte de lupta ce urma 
s-o avem cu vechii lor vrăjmaşi, ghulii ce sălăş-
Juiau în ţinuturile învecinate. 

Eu atunci, cum eram amarnic de trudit, rugai 
pe marele vizir si pe ceilalţi să mă lase singur, 
nemaiţinînd cu mine decît pe cei trei mameluci 
ai mei. După ce ne sfătuirăm în privinţa acestei 
noi. împrejurări în care ne aflam, hotărîrăm să
fugim cît mai iute din acel palat şi clin acele locuri, 
şi ne îndreptarăm către luntrea noastră ; dar, cînd 
ajunserăm la apă, văzurăm că luntrea pierise, şi 
fuserăm nevoiţi să ne întoarcem la palat, unde dor-
mităm pînă dimineaţa. 

Cînd ne deşteptarăm, mareie vizii' al noilor mei 
supuşi veni să mi se închine şi îmi spuse că totul 
ora gala pentru lupta împotriva ghulilor. Şi, tot-
odată, ceilalţi viziri aduseră la uşa palatului, pen-
tru mine şi pentru mamelucii mei, patru cîini mari, 
ce trebuiau să ne slujească de cai şi care aveau frîie 
cu lanţuri de oţel. Iar cui şi mamelucii meu fuse-
răm siliţi să încăiecăm pe aceşti cîini si să trecem 
înainte, pe cînd în urma noastră, cu urlete şi cu 
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ţipete înfricoşătoare, venea întreaga oaste fără ele 
număr a supuşilor mei, maimuţele, in. frunte cu 
.marele meu vizir. 

După o zi şi o noapte de umblet, ajunserăm 
înaintea unui munte înalt şi negru, unde se aflau 
vizuinele ghulilor, care nu zăboviră să se arate. 
Aveau înfăţişări osebite, ci toţi erau înfricoşători. 
Unii aveau cap de bou la un trup de cămilă, alţii 
semănau cu hienele, pe cînd alţii aveau o înfăţi-
şare de o neînchipuită groază şi care nu semăna 
cu nimic cunoscut. 

Cînd glmlii ne zăriră, începură să coboare din 
munte. Şi, oprindu-se la o mare depărtare, înce-
pură prin a ne acoperi cu o ploaie de pietre. Su-
puşii mei răspunseră în acelaşi fel, şi bătălia se 
făcu în cur'ind cumplită, si dintr-o parte şi din 
cealaltă. Ku şi mamelucii mei. înarmaţi cu arcu-
rile noastre, slobozirăm înspre ghuli o mulţime 
de săgeţi, care uciseră un mare număr dintre ei, 
spre bucuria supuşilor mei, pe care o privelişte 
ea aceea îi umplea de înflăcărare. Aşa că sfirşirăm 
prin a dobîndi biruinţa şi pornirăm goana după 
ghuli. 

Atunci eu si mamelucii mei I întărirăm sa ne 
folosim de neorânduiala goanei si, călări pe dinii 
noştri, să fugim de la supuşii mei maimuţele, lu-
înd-o la fugă înspre cealaltă parte, fără ca ei să 
ne zărească. Şi, în cea mai mare goană, pierirăm 
din ochii lor. 

După o goană lungă, ne oprirăm spre a lăsa 
cîinii să-.şi tragă sufletul, şi văzurăm in faţa noas-
tră o stîncă mare, cioplită în formă de tablă şi pe 
care se afla o inscripţie în limba ebraică, spunînd :. 

„O, iu, cel prins acuma, şl pe carp ursita te-a 

aruncat pe acest tărim spre-a ie face regele mal-
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mutelor, de vrei să scapi de a fi rege şi să fugi, 
două drumuri ţi se deschid înainte pentru a scăpa : 
Unul dintre aceste drumuri se află la dreapta ta, 
şi acesta-i cel mai scurt ca să ajungi la ţărmul 
oceanului ce înconjură lumea; el străbate însă 
pustietăţi sălbatice, pline de dihănii şi de ginnii 
răufăcători. Celălalt, la stingă, este lung de patru 
luni de mers, şi străbate o vale mare, care este 
Valea Furnicilor. Luînd-o pe acest drum şi ferin-
du-te de furnici, vei ajunge la un munte de foc, 
la poalele căruia se află Oraşul Jidovilor. Eu, So-
liman ben~Daud, am scris acestea, spre mîntuirea 
ta.'" 

După ce, peste măsură de uimiţi, citirăm acea 
inscripţie, ne grăbirăm să pornim pe drumul din 
stînga, ce trebuia să ne ducă la Oraşul Jidovilor, 
trecînd prin Valea Furnicilor. 

Cîml povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute şaizeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...trecînd prin Valea Furnicilor. 
Dar n-apucarăm să străbatem nici măcar cale 

de-o zi, că şi auzirăm pămîntul tremurînd sub noi 
şi nu peste mult • văzurăm ivindu-se în urma 
noastră şi ajungîndu-ne în goana mare supuşii mei 
maimuţele, cu marele vizir în frunte. Cînd ne 
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ajunseră, ne înconjurară din toate părţile scoţînd 
urlete de bucurie că ne găsiseră, iar marele vizir 
se făcu tălmaciul tuturora, rostind un cuvînt de 
laudă pentru mântuirea noastră. 

întîlnirea aceasta ne pricinui mare amărăciune, 
avurăm însă grijă să nu ne-o arătăm, şi ne pre-
găteam să facem cale întoarsă către palat împre-
ună cu supuşii mei, cînd văzurăm ieşind din valea 
pe care o străbăteam în acea clipă o ordie de fur-
nici, fiecare furnică fiind mare cit un cîine. Şi, 
într-o clipită, se porni o încăierare înfricoşătoare 
între supuşii mei şi furnicile cele hidoase. Or, 
furnicile le prindeau pe maimu ţe între fălci şi 
dintr-o cranţănitura le retezau în două, pe cînd 
maimuţele se aruncau zece cîtc zece pe o funii că 
spre a izbuti s-o ucidă. 

Noi atunci gîndirăm să ne folosim de acea în-
căierare şi să fugim pe cîinii noştri ; din nenoro-
cire, numai eu izbutii să scap, căci cei trei mame-
luci ai mei fură zăriţi de furnici şi înşfăcaţi şi 
retezaţi în două de fălcile lor amarnice. Iar eu 
scăpai, plîngînd pierderea celor de pe urmă tova-
răşi ai mei, şi ajunsei ia un fluviu prin care trecui 
înot, clînd drumul cîinelui, pe celălalt mal, unde 
mai întîi îmi pusei hainele la uscat ; pe urmă mă 
cufundai în somn pînă dimineaţa, socotind că 
acuma nu mai sînt gonit de nimenea, de vreme 
ce pusesem apa între mine şi furnici şi maimu ţe, 
supuşii mei. 

Cînd mă deşteptai, pornii la drum şi umblai zile 
şi zile în şir, hrănindu-mă cu ierburi şi rădăcini, 
pînă ce ajunsei la muntele cu pricina, la poalele 
căruia văzui într-adevăr un oraş mare, care era 
Oraşul Jidovilor. Ci un fapt, despre care inscrip-
ţia nu pomenea nimic şi pe care îl băgai de seamă 
mai tîrziu, mă minună mult în acel oraş ; văzui, 
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în adevăr, că un fluviu, pe care în ziua aceea ii 
străbătui cu piciorul uscat spre a ajunge în oraş, 
era plin cu apă în tot restul săptămînii ; şi aşa 
aflai că fluviul acela, bogat în celelalte '/'de, nu 
mai curgea deloc în ziua de sîmbătă, care-i o zi 
de sărbătoare la evrei. 

Or, eu intrai în oraş chiar într-o zi de sîmbătă 
şi nu văzui pe nimeni pe străzi, Atunci mă îndrep-
tai către cea dintîi casă pe care o întîlnii în cale, 
deschisei uşa şi intrai. Nimerii într-o sală în care 
şedeau aşezaţi roată o mulţime de inşi eu chipuri 
preacinstite. Atunci, încurajat de înfăţişarea lor, 
mă apropiai de ei cuviincios şi le spusei, după ce 
îi salutai : 

—- Sînt Janşaş , fiul regelui Tigmos, stăpînul Ka-
bulului şi căpetenia peste Bani-Şaian. Mă rog 
vouă, o, stăpînii mei, să-mi spuneţi la ce depăr-
tare mă aflu de ţara mea şi pe ce drum să apuc 
ca să ajung acolo. Ş-apoi, mi-e tare foame ! 

Atunci toţi cei ce se aflau aşezaţi acolo mă pri-
viră fără a-mi răspunde, iar cel care părea să fie 
şeicul lor îmi spuse, prin semne doar, fără să ros-
tească o vorbă : 

— Mănîncâ şi bea, dai' nu vorbi nimic ! 
Şi îmi arătă o tavă cu bucate uimitoare, cum eu 

nu mai văzusem nicăierea, şi care, judecind după 
mireasma lor, trebuie să fi fost gătite cu ulei. Eu 
atunci mîneai, băui şi păstrai tăcerea. 

După ce isprăvii, şeicul evreilor se apropie tk: 
mine şi mă întrebă, tot numai prin semne : 

— Cine ? de unde ? unde? 
Atunci eu îl întrebai prin semne dacă puteam 

răspunde şi, la un semn de încuviinţare urmat de 
un altul ce vroia să spună : „Nu roşii decît trei 
cuvinte !'• întrebai : 

— Caravană Kabul cînd ? 
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El îmi răspunse prin semne ; 
— Nu ştiu ! 
Şi cu degetul îmi făcu semn să plec, întrucîi 

îmi isprăvisem masa. 
Eu atunci îl salutai, salutai la fel şi pe ceilalţi 

care se aflau acolo, şi icşii, minunîndu-mă peste 
măsură de acele obiceiuri ciudate. Ajuns în uliţă, 
vrusei să încerc a mă dumiri, eîncl auzii, în sl'îrşit, 
un pristav ce striga : 

— Acela care doreşte să capete o mie de bani 
de aur .şi o tînără roabă de o frumuseţe fără sea-
măn, să mă urmeze ca să facă o treabă de un ceas ! 

Eu, lipsit cum eram de toate, mă apropiai de 
pristav şi îi spusei : 

— Primesc să îndeplinesc acea muncă şi toto-
dată şi mia de dinari şi pe tînăra roabă ! 

Atunci el mă luă de mînă şi mă duse la o casă 
tare bogată, unde, pe un jeţ de fildeş, şedea un 
evreu bătrîn. Pristavul se temeni dinaintea lui, 
mă înfăţişă şi spuse : 

— lacătă, într-un sfîrşit, un tînăr străin, singu-
rul care a răspuns la chemarea pe care de trei 
luni o tot strig ! 

La cuvintele acestea, evreul cel bătrîn, stăpînul 
casei, mă pofti să şed ală turi de el, îmi arătă multă 
bunăvoinţă , porunci să mi se aducă mîncare şi bă-
utură din belşug, iar cînd masa se sfîrşi, îmi dete 
o pungă plină cu o mie de bani de aur necalpi, po-
runcind totodată robilor lui să mă îmbrace cu o 
mantie de mătase şi să mă ducă la roaba pe care 
mi-o dăruia de la bun început pentru munca ce 
trebuia s-o săvîrsosc si despre care eu încă nu 
ştiam nimic. 

Cînd povestea ajunse aki, Şrticrezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a trei sute şaizeci şi şasea noapte ; 

Ea urmă ; 

...şi despre care eu încă nu ştiam nimic. 
Atunci robii, după ce mă îmbrăcară în mantia 

de mătase, mă duseră în încăperea în care mă aş-
tepta tînăra fată. Şi aceasta era, în adevăr, o tînără 
foarte frumoasă, cu care mă lăsară singur, să-mi 
petrec noaptea. Şi, găsind-o desăvîrşită, cc-i drept, 
îmi petrecui cu ea trei zile şi trei nopţi, mîncînd, 
bînd şi făcînd ceea ce aveam de făcut. în dimi-
neaţa celei dc-a patra zile, însă, batrîn.ul mă chemă 
la el şi îmi spuse : 

— Eşti gata acuma să îndeplineşti munca pentru 
care te-am plătit şi pe care, de la bun început, ai 
primit-o ? 

Mărturisii că sint gata să mă achit de acea 
muncă, fără a şti despre ce era vorba. 

Atunci bătrînul evreu porunci robilor lui să pre-
gătească şi să aducă doi catîri; iar robii aduseră 
doi catîri înşăuaţi. El încăleca pe unul dintre ei, 
iar eu pe celălalt, şi îmi spuse să-1 urmez. Mer-
serăm cu pas spornic şi călătorirăm aşa pînă la 
nămiaza, cînd ajunserăm la poalele unui munte 
înalt şi ascuţit, pe coastele căruia nu se vedea nici 
o cărare pe care să se poată primejdui cineva a 
merge călare. Descălecarăm atunci de pe catîri, 
iar bătrînul evreu îmi întinse un cuţit,' spunîn-
du-mi : 

— Infige-1 în pîntecele catîrului tău. E vremea 
să te apuci de treabă ! 

Eu îl ascultai şi înfipsei cuţitul în pîntecele ca-
tîrului, care muri repede ; pe urmă, la porunca 
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I evreului, jupuii catîrul şi netezii pielea. Atunci el 
îmi spuse: 

J — Acuma trebuie să te întinzi la pămînt pe 
& această piele, ca să te cos în ea ca într-un sac. 
Î Iar eu îl ascultai tot aşa, şi mă întinsei pe piele, 

şi bă l-rinul mă cusu cu grijă în ca ; pe urmă îmi 
spuse: 

— Ascultă bine la vorbele mele. O pasăre mare 
are să vină deodată să se repeadă la tine şi să te 
ia să te ducă în cuibul ei de pe vîrful acestui munte 
prăpăstios. Fereşte-te să nu cumva să te mişti 
atunci cînd ai să te simţi în văzduh, căci pasărea 

l ţi-ar da drumul şi, căzînd, te-ai zdrobi de pămînt ; 
I dar, după ce arc să te lase jos pe munte, taie pie-
j lea cu cuţitul pe care ţi l-am dat şi ieşi din sac. 
| Pasărea are să se sperie şi are să fugă. Tu atunci 

să strîngi pietrele nestemate cu care este presărat 
1 vîrful muntelui şi să mi le arunci. Pe urmă, să 

cobori şi să vii la mine. 
Or, de-abia apucă bătrînul evreu să sfîrşească 

de spus toate astea, că mă şi simţii ridicat în văz-
duhuri şi, în cîteva clipe, fusei lăsat jos pe pămînt. 
Atunci tăiai sacul cu cuţitul şi scosei afară capul. 
Văzîndu-mă, pasărea cea înfricoşătoare se speria 
şi se avîntă în zbor, bătînd din aripi. începui 
atunci să adun rubine, smaralde şi alte pietre 
scumpe presărate pe jos, şi le aruncai bătrînului 
evreu. Cînd însă vrusei să cobor, văzui că nu era 
acolo nici o cărare pe care să-mi pot pune piciorul. 
Şi îl văzui pe bătrînul evreu încălecînd pe catîrul 
lui şi îndepărtîndu-se grabnic, ca să piară din 
vederea mea. 

Eu atunci, deznădăjduit cu desăvîrşire, începui 
să-mi piîng soarta şi mă hotărîi să cercetez în 
ce parte ar fi mai bine să mă îndrept. Pînă la 
urmă, pornii drept înainte, la întîmplare, şi rătă-
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d i aşa vreme de două luni, pînă ce ajunsei ia 
capătul şirului de munţi, la intrarea într-o vale 
măreaţă , unde apele, pomii şi florile, însoţite de 
ciripitul dulce al păsărelelor, îl slăveau pe Atoa-
tefăcătorul. Acolo văzui un palat uriaş ce se ridica 
drept în văzduh, şi către care mă îndreptai. Ajun-
sei la uşă şi găsii stînd pe o laviţă din sala de la 
intrare un moşneag cu chipul purtînd nimb de lu-
mină. Ţinea în mînă un sceptru de rubin şi avea 
pe cap o cunună ele diamante. Eu îl salutai, iar 
el îmi răspunse la salut cu bunăvoinţă, si îmi 
spuse : 

— Aşează-te Ungă mine, fiule ! 
Şi, după ce mă aşezai, mă întrebă : 
— De uncie vii aşa, pe acest pămînt pe care 

nicicînd nu 1-a călcat picior de adamit ? Şi unde 
vrei să te duci ? 

Eu, drept orice răspuns, izbucnii în suspine. 
Atunci bătrînul îmi spuse : 

— Contencşte-ţi plînsul, copile al meu, căci îmi 
îndurerezi inima. Fă-ţi curaj, şi mai întîi ia de 
mănîncă şi bea, ca să te întăreşti. 

Şi mă duse într-o sală mare, unde îmi aduse 
să mănînc si să beau. Şi, după ce mă văzu mai 
înseninat, mă rugă să-i povestesc povestea mea ; 
iar eu îi îndeplinii cererea şi îl rugai la rîndu-mi 
să-mi spună şi el cine era şi al cui era acel palat. 

El îmi răspunse : 
— Află, o. fiule, că palatul acesta a fost zidit 

odinioară de stăpînul nostru Soliman, al cărui 
locţiitor întru ocîrmuirea păsărilor sînt cu. In 
fiecare an, toate păsările de pe pămînt vin aici 
să mi se închine. Dacă, dar, vrei să te întorci în 
ţara ta, am să te dau în seama lor, de îndată ce-au 
să vină să capete porunci de la mine, iar ele au 
să te ia şi să te ducă în ţara ta. Dar, ca să-ţi treci 
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Vremea pînă la venirea lor, poţi să te preumbli 
peste tot prin acest palat si poţi să intri în toate 
sălile, afară numai de una ce se deschide cu cheia-
de aur pe care o vezi între aceste chei pe care-
ţi le dau. 

Şi bătrînul, căpetenia păsărilor, îmi dete che-
ile şi mă lăsă slobod să fac ce vreau. 

. Pornii să cercetez mai întîi sălile dinspre curtea 
palatului, apoi intrai în celelalte odăi. care toate 
erau ormduite spre a sluji de locuinţă păsărilor, 
şi mă trezii aşa dinaintea uşii ce se deschidea cu 
cheia de aur. 

Cînd povestcu ajunse aici. Şeherezacij-i văzu zora 
mijind şi, sfioasă, Uiou. 

Ci într-a trei sute şaizeci şi şaptea noapte-

Ea urmă : 

...dinaintea uşii ce se deschidea cu cheia de aur,. 
Şi statui acolo mult t imp şi-o privii, necutezînci-

nici măcar s-o ating cu mina, din pricina vorbelor 
ce-mi spusese bă t r înul ; dar nu putui să-mi în-
frîng pînă la urmă dorinţa de care îmi era plin 
sufletul, să văd ce este în acea încăpere. Vîrîî 
cheia ele aur în încuietoare, descuiai uşa şi intrai, 
plin de sfială, în locul oprit. 

Or, departe de~a da cu ochii de vreo privelişte 
înfricoşa taare, văzui mai întîi, în mijlocul unui 
pavilion cu podeaua încrustată cu nestemate de 
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toate culorile, un havuz înconjurat de păsări de 
aur, iar prin ciocurile lor curgea apa cu un cli-
pocit atît de minunat încît mi se părea că aud 
glasul fiecăreia dintre ele răsunînd în pereţii de 
argint. De jur-împrejurul havuzului se aflau, îm-
părţite după feluritele şi fermecătoarele lor soiuri, 
straturi de flori care îşi îngemănau culorile cu 
cele alo poamelor. Nisipul pe care păşeam era 
făcut din pulbere de smaralde şi se aşternea pînă 
la treptele unui jeţ ce se ridica în faţa havuzului 
celui minunat. Je ţul acela era făcut dintr-un 
singur rubin, ale cărui feţe revărsau peste grădină 
strălucirea roşie a razelor lui reci şi făceau să 
sclipească apa printre nestemate. 

Mă oprii vrăjit dinaintea acelor lucruri zămis-
lite numai din îmbinarea elementelor ; pe urmă 
mă dusei şi mă aşezai pe jeţul de rubin peste care 
atîroa un. baldachin de mătase roşie, şi închisei 
o clipă ochii, ca să las priveliştea aceea proaspătă 
să pătrundă adine în. sufletul meu fermecat. 

Cîiid deschisei ochii, văzui apropiindu-se de 
havuz, scuturîndu-şi penele albe, trei porumbiţe 
gingaşe, ce veneau să se scalde. Săriră sprintene 
pe marginea cea largă a havuzului de argint şi, 
după ce se îmbrăţişară şi se alintară cu drăgălă-
şenie în nenumărate chipuri, le văzui aruncîndu-şi 
de pe ele mantiile de pene albe şi răsărind, într-o 
goliciune de iasomie, sub înfăţişarea unor fecioare 
frumoase ca luna. Şi îndată se cufundară în havuz, 
şi numai pletele lor strălucitoare pluteau ca un 
zbor de flacără pe faţa apei. 

Cînd văzui aşa, o, frate Belukia, simţii că min-
ţile încep să mi se ducă. Şi, nemaiputîndu-mi stă-
pîni tulburarea, alergai la havuz şi strigai : 

—• O, fetelor, o, frumoaselor ca luna, o, dom-
niţelor ! 
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Cînd mă văzură, scoaseră un ţipăt de spaimă şi, 
ieşind sprintene din apă, alergară la hainele de 
pene pe care Io aruncară peste goliciunea lor. Şi 
zburară în cel mai înalt copae dintre copacii ce 
adumbreau havuzul, şi începură să rîdă privin-
du-mă. 

Atunci cu mă apropiai de copac, ridicai privirile 
şi spusei : 

— O, domniţelor, mă rog vouă, spuneţi-mi cine 
sînteţi! Eu sînt Janşaş, fiul regelui Tigmos, stă-
pînul Kabulului şi căpetenia lui Bani-Şalan. 

Atunci cea mai tînără dintre cele 'trei, şi chiar 
aceea ale cărei farmece mă tulburaseră cel mai 
mult, îmi spuse : 

— Sîntem fiicele regelui Nassr, care locuieşte 
în palatul de diamante. Am venit aici ca să ne 
plimbăm şi să ne veselim. 

Eu spusei : 
— Atunci, o, stăpîna mea, coborîţi să vă jucaţi 

laolaltă cu mine. 
Ea îmi spuse : 
— Dar de cînd pot fetele tinere să se joace cu 

băieţii, o, Janşaş ? Ci, de ţii neapărat să mă cu-
noşti mai bine, nu ai decît să mă urmezi la palatul 
tatălui meu. 

Şi, spunînd aceste cuvinte, îmi aruncă o privire 
ce-mi străpunse sufletul ; şi plecă în zbor, împre-
ună cu cele două surori ale ei, pierind din ochii 
mei. 

Văzînd aşa, deznădăjduit cum nu se mai poate, 
scosei un ţipăt amarnic şi căzui fără de simţiri sub 
copac. 

Nu ştiu cît timp am zăcut aşa acolo ; dar, cînd 
mi-am venit iarăşi în fire, bătrînul, căpetenia pă-
sărilor, se afla lingă mine şi îmi stropea faţa cu 
apă de flori. Cînd mă văzu că deschid ochii, îmi 
spuse : 
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•— Vezi, copile, ce păţeşti dacă nu mă asculţi ? 
Nu ţi-am spus eu să nu deschizi uşa de la pavi-
lionul acesta ? 

Eu, drept orice răspuns, ticluii aceste stihuri ? 

Mi-e inima răpită 
De-o tînără fecioară, 
Cu trupul ca un cîntec, 
Suavă şi uşoară, 
Cu mijloc cum nu-i altul 
Pe lume mai mlădiu. 
Iar buzele ei roşii, 
Cu un suris tirziu, 
Fac să. se înjioare, 
De ciuda lor, pizmaşe, 
Şi pietrele bălaşe, 
Şi trandafirii roşii. 
Săgeţile din arcul 
Sprîncenelor ei reci 
Străbat pină departe 
Şi lasă. răni pe veci. 
Frumoaso! nu-i ca tine 
O alta. Stingi, zîrnbhul, 
Chiar sfinta frumuseţe 
Slăvită, de la înd. 

Cînd sfîrşii de rostit stihurile, bătrînul îmi 
spuse : 

— Pricep ce ţi s-a întîmplat. Ai văzut tinerele 
fete-porumbiţe care vin să se scalde aici. 

Ivu strigai : 
— Le-am văzut, o, taică al meu, si mă rog ţie 

să-mi spui unde se află palatul în care locuiesc ele 
împreună cu tatăl lor, regele Nassr ? 

El răspunse : 
•— Nu te mai gîndi să te duci acolo, o fiule, 

taci regele Nassr este una dintre căpeteniile coie 
mai puternice ale ginnilor. iar eu tare mă îndoiesc 
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fă are să-ţi deie vreuna din fetele lui de soţie. 
Ingrijeşte-te mai degrabă să te găteşti a te întoarce 
în ţara ta. Am să-ţi înlesnesc eu însumi lucrul 
acesta, dîndu-te în grija păsărilor ce au să vie în. 
curînd să mi se închine şi care au să-ţi slujească 
de călăuze. 

Eu răspunsei : 
— Iţi mulţumesc, taică, ci eu n-am să mă mai 

întorc la părinţii mei, dacă n-am s-o mai pot vedea 
pe t înăra fată care mi-a vorbit ! 

Şi, spunînd cuvintele acestea, mă aruncai plîn-
gînd la picioarele bă trînului şi îl rugai să-mi 
arate prin ce mijloc le pot vedea iarăşi pe tinerele 
i'e te-porumbiţe... 

Cinci povestea ajunse aici, Şelifi-p/ada v.îzn zorii 

.mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute şaizeci si opta noapte 

Ka u rmă ; 

...prin ce mijloc le pot vedea iarăşi pe tinerele 
fete-porumbiţe. 

Atunci bătrînul întinse mîna către mine. mă 
ridică şi îmi spuse : 

— Văd că ţi-e arsă inima de dragostea pentru 
cea mai frumoasă dintre ele, si am să-ţi arăt mi j -
locul de-a o vedea iară. Să te ascunzi, aşadar, pe 
după aceşti copaci, şi să aştepţi răbduriu întoar-
cerea porumbiţelor. Să le iaşi să se dezbrace şi să 
coboare în havuz, şi-atimei, deodată, să ie repezi 
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la mantiile lor de pene şi să le însfaci. Ele atunci 
au să-ţi vorbească tare dulce, aii să se apropie de 
tine, au să te învăluie într-un potop de alinturi 
şi au să te roage fierbinte, spunîndu-ţi vorbe cum, 
nu se poate mai drăgălaşe, ca să le dai îndă-
ră t penele. Ci tu fereşte-te să nu care cumva să
te laşi înduplecat, căci s-ar sfîrşi atunci totul pen-
tru totdeauna. .Dimpotrivă ! să nu le dai hainele 
îndărăt cu nici un chip şi să le spui : „Tare aş 
vrea să vă dau penele, o, minunatelor, ci trebuie 
să aştept pînă ce are să vină şeicul !" Şi să aştepţi, 
în adevăr, sosirea mea, spunîndu-lc vorbe gingaşe ; 
iar eu am să mă pricep cumva să găsesc mijlocul 
de a face lucrurile să se întoarcă spre folosul tău. 

La cuvintele acestea, îi mul ţumii din suflet bă-
trînului ocîrmuitor al păsărilor şi alergai pe dată 
să mă ascund pe după copaci, în vreme ce ol se 
duse în iatacul său pentru a-şi întîmpina supuşii. 

Şezui acolo multă vreme, aşteptând să se întoarcă
fetele. într-un sfîrşit, auzii nişte bătăi de aripi şi 
nişte rîsete prin văzduh, si le văzui pe cele trei 
porumbiţe coborînd pe marginea havuzului. Se ui-
tară în dreapta, se uitară în stînga, să vadă de nu 
cumva le zărise careva. Pe urmă , cea care îmi vor-
bise se întoarse către celelalte două şi le spuse : 

— Nu socotiţi, surorilor, că s-ar putea să fie 
ascuns cineva în grădină ? Ce s-o fi făcut, oare, 
tînărul de mai înainte ? 

Ci surorile ei spuseră : 
— O, Şamsa, nu te mai îngrijora atita şi gră-

beşte-te să faci ca noi ! 
Şi tustrele se dezbrăcară atunci de penele lor şi 

se afundară în apă, albe şi goale, ca argintul 
străcurat. Şi erau ca trei lune oglindite în apă. 

Aşteptai să înoate pînă la mijlocul havuzului şi 
sării deodată drept în picioare, repezindu-mă iute 
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ca fulgerul şi înşfăcînd mantia fetei pe care o 
îndrăgisem. Iar la fapta mea de răpitor răspun-
seră trei ţipete de spaimă, si le văzui pe cele 
trei fete, ruşinate că fuseseră prinse în zbengu-
ielile lor, cufundîndu-se în apă cu totul, nelăsînd 
afară decît capetele şi înotînd către mine cu pri-
viri plîngătoare. Ci eu, încredinţat că de data 
aceasta le aveam în mînă, începui să rîd dîndu-mă 
îndărăt de pe marginea havuzului şi fluturînd 
mantia de pene. 

Văzînd aşa, tînăra fată care îmi vorbise întîia 
oară şi care se numea Şamsa îmi spuse : 

•— Cum de cutezi, o, flăcăule, să pui stăpînire 
pe ceea ce nu-i al tău ? 

Eu răspunsei : 
— O, porumbiţa mea, ieşi din havuz şi vino să 

stăm de vorbă amîndoi. 
Ea spuse : 
— Tare-aş vrea să stau de vorbă cu tine, o, 

frumosule flăcău, dar sînt goală cu totul şi nu pot 
să ies din havuz. Dă-mi mantia îndărăt şi îţi fă-
găduiesc să ies din apă şi să stau de vorbă cu 
tine. 

Eu spusei: 
— O, lumină a ochilor mei, o, fruct al inimii 

mele, de ţi-aş da mantia îndărăt ar fi ca şi cum 
mi-aş pune capăt zilelor chiar cu mîna mea. Aşa 
că nu pot să ţi-o dau, măcar nu pot să ţi-o dau 
pînă ce n-are să vină aici prietenul meu, şeicul 
ocîrmuitor al păsărilor. 

Ea îmi spuse : 
— Fie ! Dar, de vreme ce n-ai luat decît man-

tia mea, îndepărtează-te oleacă si întoarce capul 
spre partea cealaltă, ca să mă laşi să ies din ha-
vuz şi să le dai răgaz Surorilor mele să se aco-
pere ; iar ele atunci au să-mi împrumute cîteva 
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pene de-ale lor, ca să-mi ascund ceea ce numai-
deeît trebuie să ascund. 

Iar eu îi spusei : 
— Asta pot să fac. 
Şi mă îndepărtai şi mă aşezai in spatele jeţului 

de rubin. 
Atunci ieşiră din apă întîi cele două surori mai 

mari şi se îmbrăcară repede cu penele lor ; pe 
urmă smulseră cîteva dintre penele lor cele mai 
pufoase si întocmiră în grabă un soi de şorţuleţ ; 
o ajutară apoi pe sora lor mai mică să iasă din. 
apă, o încinseră cu acel şorţuleţ şi după aceea mă 
strigară : 

— Acum poţi să vii. 
Iar eu alergai dinaintea acelor gazele şi mă aşe-

zai în genunchi la picioarele gingaşei Şamsa si îi 
îmbrăţişai picioarele, ţinînd însă straşnic de man-
tia ei, temîndu-mă ca nu cumva să mi-o ia si să 
fugă în zbor. Atunci ea mă ridică şi începu să-mi 
spună o sumedenie de vorbe dulci si să mă în-
văluie cu un potop de alinturi, ca să mă facă să-i 
dau mantia îndărăt ; ei mă ferii cu mare grijă 
să nu mă las înduplecat de dorinţa ei ; şi izbutii 
s-o aduc pînă la jetul de rubin în caro mă aşezai 
iuînd-o pe genunchii mei. 

Văzînd că nu putea să-mi scape, se hotărî în-
t r -un sfîrşit să răspundă dorurilor mele. îşi aruncă 
braţele înjprejurul gîtului meu şi îmi dote sărut 
pentru sărut şi dezmierdare pentru dezmierdare, 
în vreme ce surorile ei ne zîmbeau, privind în 
toate părţile ca să vadă de nu cumva venea ci-
neva. 

Pe cînd noi ne aflam în starea aceea, şeietu, 
ocrotitorul meu, deschise uşa şi intră. Noi atunci 
ne ridicarăm întru cinstirea lui, îi ieşirăm în în-
tîmpinare şi îi sărutarăm cuviincioşi mîinile. Kl 
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.tie rugă să ne aşezăm şi, întorcîndu-se către gin-
gaşa Şamsa, îi spuse : 

— Sînt bucuros, fiica mea, de alegerea pe care 
ai, făcu t-o cu acest flăcău. Tatăl său este regele 
Tigmos, stăpînul .Afganistanului. Aşa că bine ai 
face să primeşti a te uni cu el şi să-i hotărăşti tot 
aşa şi pe regele Nassr, tatăl tău, să-ţi dea încu-
viinţarea lui. 

Ea răspunse : 
•— Ascult şi mă supun. 
Atunci şeicul îi spuse : 
— Dacă primeşti cu adevărat această unire, ju -

ră-mi şi făgăduieşte-mi că ai să-i fii credincioasă 
soţului tău şi că n-ai să te desparţi de el nici-
odată. 

Şi frumoasa Şamsa se ridică numaidecît şi făcu 
jurămîntul cerut, dinaintea preacinstitului şi bă-
trînului şeic. Atunci ei ne spuse : 

Să-i mul ţumim celui Preaînalt pentru uni-
rea voastră, copiii mei. Şi facă el să fiţi fericiţi. 
Iată, chem asupra voastră a amîndorura binecu-
vântarea lui. Puteţi acum să vă iubiţi în voie. Iar 
tu, Janşaş , poţi să-i dai mantia îndărăt, căci n-are 
să te mai părăsească. 

Şi, după ce rosti cuvintele acestea, şeicul ne 
duse într-o sală m care se aflau nişte saltele aco-
perite cu covoare, precum şi nişte tablale pline 
cu poame frumoase şi cu alte lucruri alese. Iar 
Şamsa, după ce le rugă pe surorile sale să se ducă 
înaintea ei la palatul tatălui lor, ca să-i vestească
nunta şi să-1 înştiinţeze de întoarcerea ei cu mine, 
fu cum nu se poate mai drăgălaşă şi vru să cu-
reţe cu mîna ei poamele şi să le împartă cu mine. 

Cînd povestea ajunse «ici, Şeherp/ada văzu zorii 
mijind si tăcu sfioasă. 
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pi într-a trei sute şaizeci şi noua noapte 

Ea urmă .• 

...să le împartă cu mine. 
După care ne culcarăm laolaltă, îmbrăţişaţi, 

peste măsură de fericiţi. 
Dimineaţa, Şamsa se deşteptă înaintea mea. Se 

îmbrăcă în penele ei, mă trezi, mă sărută între 
ochi şi îmi spuse : 

— E vremea să mergem la Palatul de Dia-
mante, la regele Nassr, tatăl meu. Grăbeşte, dar, 
şi-mbracă-te. 

Eu o ascultai numaidecît şi, cînd fusei gata, ne 
duserăm să-i sărutăm mîinile şeicului ocîrmuitor 
al păsărilor şi îi mulţumirăm clin tot sufletul. 
Atunci Şamsa îmi spuse : 

— Acum suic-te pe umerii mei şi ţine-te bine, 
căci călătoria arc să fie cam lungă, măcar că eu 
sînt hotărîtă să merg cît.pot de iute. 

Şi mă luă pe umerii ci şi, după cel din urmă 
bun-rămas de la ocrotitorul nostru, mă purtă prin 
văzduh cu iuţeala fulgerului şi nu peste mult mă 
lăsă jos la o mică depărtare de intrarea Palatului 
de Diamante. Şi de acolo ne îndreptarăm înceti-
şor către palat, în vreme ce ginni slujitori, puşi 
de rege, alergau să vestească sosirea noastră. 

Regele Nassr, tatăl gingaşei Şamsa şi stăpînul 
ginnilor, fu cuprins de o bucurie de nespus cînd 
mă văzu. Mă luă în braţe şi mă strînse la pieptul 
său. Pe urmă porunci să fiu îmbrăcat cu o minu-
nată haină de sărbătoare, îmi puse pe cap o cu-
nună făcută dintr-o singură piatră de diamant, 
apoi mă duse în faţa reginei, mama soţiei mele, 
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care îmi mărturisi mulţumirea ei şi o lăudă pe 
fiica sa pentru alegerea pe care o făcuse cu mine. 
îi dădu apoi fiicei sale o sumedenie de nestemate, 
de care palatul era plin, şi porunci să fim duşi 
amîndoi la hammam, unde fuserăm spălaţi şi par-
fumaţi cu apă de trandafiri, de mosc, de ambră 
şi de uleiuri înmiresmate, care ne înviorară ca 
prin farmec. După care se detei-ă în cinstea noas-
tră ospeţe ce ţinură treizeci de zile şi treizeci de 
nopţi în şir. 

Atunci eu îmi mărturisii dorinţa de a o înfăţişa 
şi eu la rîndu-mi pe soţia mea părinţilor mei, în 
ţara mea. Iar regele şi regina, măcar că le părea 
tare rău să se despartă de fiica lor, îngăduiră do-
rinţa mea, dar mă puseră să le făgăduiesc că am 
să mă întorc în fiecare an să petrec la ei un răs-
timp. Pe urmă, regele puse să se facă un jeţ de o 
lăţime şi de o lungime atîta de mare încît putea 
cuprinde pe treptele lui două sute de ginni bărbaţi 
şi două sute de ginni femei. Noi doi ne suirăm în 
jeţ, iar cele patru sute de ginni bărbaţi şi femei, ce 
se aflau acolo pentru a ne sluji, şedeau în picioare 
pe trepte, în vreme ce o întreagă oaste alcătuită 
din alţi ginni slujeau de purtători ai jeţului. După 
ce ne îuarăm şi cel de pe urmă bun-rămas, purtă-
torii jeţului se ridicară în văzduh cu jeţul şi por-
niră să lunece peste pămînt atîta de iute încît în 
două zile străbătură o depărtare de doi ani de 
umblet. Şi ajunserăm fără de nici un necaz la 
palatul tatălui meu de la Kabul. 

Cînd tatăl meu şi mama mea mă văzură sosind, 
după o lipsă ce le răpise orice nădejde de a mă 
mai vedea vreodată, şi după ce se saturară s-o 
privească pe soţia mea şi aflară cine era şi în ce 
împrejurări mă însurasem cu ea, fură peste mă-
sură de fericiţi şi plînseră din suflet sărutîndu-mă 
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şi sărutînd-o şi pe mulţi ubita mea Şamsa. Ba 
biata maică-mea fu atîta de tulburată încît căzu 
la pămînt fără de simţire şi nu-şi veni în fire 
decît cu ajutorul apei de trandafiri adusă de soţia 
mea Şamsa. 

După toate ospeţele şi după toate darurile îm-
părţite cu prilejul sosirii si al nunţii noastre, ta-
tăl meu o întrebă pe Şamsa : 

— Ce lucru aş putea face, o, fiica mea, care 
să-ţi fie pe plac ? 

Iar Şamsa, care nu era deloc pretenţioasă, răs-
punse : 

— O, preafericitule rege, nu rîvnesc decît să 
avem un pavilion al nostru, în mijlocul unei gră-
dini scăldate de izvoare. 

Şi regele, tatăl meu, dete numaideeît poruncile 
cuvenite, şi peste uri" răstimp destul de scurt avu-
serăm pavilionul nostru şi grădina noastră, unde 
trăirăm peste măsură de fericiţi. 

După un an petrecut în felul acesta în mijlocul 
unui potop de desfătări, soţia mea Şamsa vru sa 
vadă iar pe tatăl şi pe mama ei în Palatul de 
Diamante, şi îmi aduse aminte de făgăduiala ce. 
o făcusem de a merge în fiecare an să petrecem 
un timp împreună cu ei. Nu vrusei s-o supăr, căci 
o iubeam tare mult ; ci, vai ! nenorocirea trebuia 
să se abată asupra capetelor noastre din pricina 
acestei călătorii blestemate. 

Ne aşezarăm, aşadar, în jeţul purtat de ginniî 
ce ne slujeau, şi călătorirăm cu mare spor, stră-
bătînd în fiecare zi o întindere de o lună de cale, 
şi poposind, seara, în preajma' vreunui izvor sau 
la umbra pomilor, ca să ne hodinim. Or, într-o 
y.\, poposirăm chiar in locul acesta de-aici, să ne 
petrecem noaptea, şi soţia mea Şamsa vroi să 
meargă să se scalde în apa acestui riu ce curge 
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pe dinaintea noastră. Făcui tot ce putui ca s-o îm-
piedic, vorbindu-i despre răceala prea mare a se-
rii şi de răul ce ar putea veni de aci ; nu vroi să 
«mă asculte şi luă cîteva dintre roabele sale, să se 
scalde împreună cu ea. Se dezbrăcară pe ţărm şi 
intrară în apă, unde Şamsa părea că e luna răsă-
rind împresurată de un alai de stele. Se hârjo-
neau acolo şi se jucau între ele, cînd deodată 
Şamsa scoase un ţipăt de durere şi se prăbuşi în 
'braţele roabelor sale ; iar roabele se grăbiră s-o 
scoată din apă şi s-o aducă pe mal. Ci cînd vrusei 
să-i vorbesc şi s-o îngrijesc, ea era moartă . Şi 
roabele îmi ară tară pe eăl'cîiul ei urma muşcăturii 
unui şarpe de apă. 

Cînd văzui aşa, mă prăbuşii la pămînt fără de 
simţire. Şi atîta de mult timp rămăsei aşa, că toţi 
mă socotiră şi pe mine mort. Ci, vai ! eu aveam 
să rămîn în viaţă după Şamsa, ca s-o jelesc si 
să-i întocmesc mormîntul pe care-1 vezi. Iar ce-
lălalt mormînt este chiar mormîntul meu, pe care 
l-am zidit alături de mormîntul sărmanei mele 
preaiubite. Şi acum îmi trec viaţa în lacrimi şi în 
aceste amintiri grele, aşteptînd clipa cînd voi 
adormi alături de soţia mea Şamsa, departe de 
regatul meu pe care l-am dat uitării, departe de 
lumea care pentru mine s~a schimbat într-o pus-
tietate amară , în adăpostul acesta singuratic al 
morţii. 

După ce frumosul flăcău trist sj'îrşi de povestit 
lui Belukia povestea sa, îşi ascunse faţa în mîini 
şi începu să suspine. Atunci Belukia îi spuse : 

— Pe Allah ! o, frate al meu, povestea ta este 
atîta de uluitoare şi de nemaipomenită, încît 
•mi-arn uitat pînă şi de cele ce am păţit eu însumi, 
'măcar că socotesc că am trecut prin nişte minu-
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naţii de întîmplări. Sprijină-te pe Allah în dure-
rea ta, o, frate al meu, şi îmbogăţească-ţi El su-
fletul cu harul uitării. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi-
jind şi, sfioasă ca do obicei, tăcu. 

Ci într-a trei sute şaptezecea noapte 

Ea urmă i 

...îmbogăţească-ţi El sufletul cu harul uitării. 
Mai stătu cu el vreme de un ceas, încercând să-1 

hotărască a-1 însoţi în împărăţia lui, spre a 
schimba aerul şi priveliştea ; ci zadarnic. 

Atunci fu nevoit să-1 lase, în adevăr, de teamă 
să nu-1 supere şi, după ce îl îmbrăţişa şi îi mai 
spuse cîteva vorbe de mîngîierc, porni la drum 
către cetatea sa de scaun, unde ajunse fără de 
nici un necaz, după ce lipsise cinci ani. 

Şi de-atunci nu mai am nici o ştire despre el ! 
Şi, de altminteri, acuma, că eşti tu aici, o, Hassib, 
îl dau cu totul uităm pe acel tînăr rege Belukia, 
pe care am nădăjduit pînă astăzi să-1 mai văd 
o dată, într-o zi sau alta. Tu măcar n-ai să mă 
părăseşti aşa de repede şi chiar gîndesc să te păs-
trez la mine ani lungi, nelăsînd să duci lipsă de 
nimic, n-avea îndoială. De altminteri, mai am încă 
atîtea întîmplări minunate să-ţi povestesc, încît 
cea a regelui Belukia şi a frumosului flăcău trist 
au să ţi se pară nişte biete întîmplări de toată
ziua. Oricum, ca să-ţi dau numaidecît o dovadă 
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de binele pe care ţi—1 vreau, iată femeile mele 
cum se pregătesc să ne aducă de mîncat şi de 
băut, şi cum stau gata să-nceapă a ne cînta, ca să 
ne farmece şi să ne odihnească sufletul pînă di-
mineaţă ! 

Cînd regina Yamlika, domniţa de sub pămînt, 
isprăvi de povestit tînărului Hassib, fiul lui Da-
nial cel învăţat, povestea lui Belukia şi a tînărului 
flăcău trist, şi după ce zaiafetul şi cîntecele şi 
danturile femeilor-şarpe luară sfîrşit, adunarea se 
ridică, şi se alcătui alaiul pentru a se întoarce la 
cealaltă cetate de scaun. Ci tînărul Hassib, care îşi 
iubea nespus de mult mama şi soţia, răspunse : 

— O, regină Yamlika, eu nu sîn't decît un biet 
tăietor de lemne, iar tu mă îmbii aici cu o viaţă 
plină de desfătări ; am însă acasă o mamă şi o 
soţie. Şi nu pot, pe Allah ! să le mai las să mă 
aştepte multă vreme, în deznădejdea lipsei mele. 
îngăduie-mi, aşadar, să mă întorc la ele, altmin-
terea de bunăseamă că au să moară de durere. Ci 
fără îndoială că are să-mi pară rău toată viaţa 
mea că n-am putut să ascult şi celelalte poveşti 
cu care tu ai de gînd să mă fericeşti în timpul 
şederii mele în împărăţia ta. 

La aceste cuvinte, regina Yamlika înţelese că 
pricina plecării lui Hassib era cum nu se poate 
mai întemeiată, şi îi spuse : 

.-—Vreau din tot sufletul, o, Hassib, să te las 
să te întorci lingă mama şi lîngă soţia ta, măcar 
că mă întristează nespus despărţirea de un ascul-
tător atît de cu luare-aminte ca tine. Ci nu-ţi cer 
decît un jurămînt, fără de care mi-ar fi cu nepu-
tinţă să te las să pleci. Trebuie să-mi făgăduieşti 
că n-ai să te duci să te speli la hammam nicio-
dată de-aci înainte, toată viaţa ta. Altminteri, are 
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să urmeze pieirea ta. Deocamdată nu-ţi pot spune 
mai mult. 

Tînărul Hassib, pe care cererea aceasta îl ului 
cu totul, nu vru s-o supere pe regina Yamlika şî 
îi făcu jurământul cerut, legîndu-se să nu se ducă 
niciodată să se spele la hammam, toată viaţa lui. 
Atunci regina Yamlika, după ce îşi luă rămas bun. 
de la el, porunci unei femei-şarpe să-1 însoţească 
pînă la ieşirea din împărăţia ei, a cărei poartă 
era ascunsă într-o casă părăginită, de cealaltă 
parte a locului unde se afla hruba cu miere prin 
care Hassib izbutise să se strecoare în lăcaşul cel 
de sub pămînt. 

Soarele amurgea în zare cînd Hassib ajunse pi-
uliţa lui şi bătu la uşa casei sale. Maieă-sa veni 
să deschidă şi, cînd îl cunoscu, scoase un ţipăt 
lung şi se aruncă în braţele lui, plîngînd de bucu-
rie. Iar soţia lui, la rîndu-i, auzind acel ţipăt, 
alergă la uşă, îl cunoscu şi ea şi îl salută cuviin-
cioasă, sărutîndu-i mîinile. După care intrară în 
casă şi se lăsară în voie cuprinşi de cea mai vie 
bucurie. 

După ce se mai potoliră oleacă, Hassib le ceru 
veşti despre tăietorii de lemne, vecini lui tovarăşi, 
care îl părăsiseră în hruba cu miere. Maieă-sa îi 
povesti cum aceştia veniseră şi-i aduseseră ştirea 
morţii lui în colţii unui lup, cum ei ajunseseră ne-
guţători bogaţi şi stăpîni cu multe averi şi pră-
vălii mari, şi cum cu fiecare zi văzuseră lumea 
sporind tot mai mult dinaintea lor. 

Atunci Hassib cugetă o clipă şi îi spuse mamei 
sale : 

— Mîine să te duci ia ei în suk, să-i strîngi ia 
un loc pe toţi şi să le dai vestea că m-am întors, 
spunîndu-le că aş fi tare mulţumit să-i văd. 
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A doua zi, mama lui Hassib nu pregetă să facă 
aşa, iar tăietorii de lemne, aflând vestea, se schim-
bară la chip şi răspunseră că ascultă şi că se su-
pun în ce priveşte întîmpinarea de bun-venit. Pe 
urmă se sfătuiră între ei şi hotăriră să orînduiască 
lucrurile cît mai bine. Mai întîi îi.deteră mamei 
lui Hassib mătăsuri şi stofe frumoase, şi o înso-
ţiră pînă acasă, înţelegîndu-se ca fiecare să̂ -i dea 
lui Hassib jumătate din ceea ce stăpâneau ei ca 
averi, ca robi şi ca bogăţii. 

Ajungînd lângă Hassib, îl salutară şi îi sărutară 
mîinile. Pe urmă îi înfăţişară darurile lor, rugîn-
du-1 să le primească şi să uite greşala ce-o săvîi'-
şiseră faţă de el. Iar Hassib nu vroi să le păstreze 
duşmănie, primi darurile şi spuse : 

— Ceea ce s-a petrecut s-a petrecut, şi nimica 
n-ar fi putut opri să se întâmple ceea ce trebuia 
să se întâmple. 

Atunci ei îşi luară rămas bun de la el, încre-
dinţîndu-1 de recunoştinţa lor, iar Hassib ajunse 
din ziua aceea un om bogat, şi se aşeză în suk ca 
neguţător, deschizînd o prăvălie care era cea mai 
frumoasă dintre toate prăvăliile. 

într-o zi, ducîndu-se la prăvălie, ca de obicei, 
trecu prin faţa hammamului aşezat la intrarea 
sukului. Or, stăpînul hammamului tocmai sta şi 
se răcorea dinaintea uşii lui şi, văzîndu-1 pe Has-
sib, îl salută şi îi spuse : 

— Fă-mi cinstea şi intră în hammamul meu. Nu 
te-am avut nici măcar o dată ca muşteriu, nicicând. 
Astăzi însă vreau să te îmbăiez numai aşa, pentru 
plăcerea mea, iar masagiii au să te frece cu o 
mănuşă nouă de iarbă de mare şi au să te săpu-
nească straşnic cu nişte mănunchiuri de lifă de 
care nimeni nu s-a slujit încă. 
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liassib însă, amintmclu-şi de jurămîntul făcut, 
răspunse : 

— Nu, pe Allah ! nu pot primi poftirea ta, o, 
şei cule ! căci am făcut jurămînt să nu intru nici-
odată într-un hammam. 

Cînd povestea ajunse aici, Şdierezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute şaptezeci şi una noapte 

K:i urmă : 

...am făcut jurămînt să nu intru niciodată în-
tr-un hammam. 

La cuvintele acestea, stăpmui hammamului, care 
nu putea să creadă într-un asemenea jurămînt, 
din pricină că nici un bărbat, fie şi cu primejdia 
de a muri, nu poate să nu se spele de fiecare dată 
cînd face treaba obişnuită cu soţia lui, se minună : 

— De ce nu vrei să primeşti, o, stăpîne al meu ? 
Pe Allah ! jur, la rîndu-mi, că dacă mai stărui în 
hotărîrea ta, eu am să mă despărţesc pe dată de 
cele trei soţii ale mele. Jur de trei ori pe legea 
despărţeniei! 

Ci întrucît liassib, în ciuda acelui jurămînt atît 
ele greu pe care-1 auzise, tot nu vroia să primească, 
stăpîmil hammamului se aruncă la picioarele lui, 
rugîndu-1 fierbinte să rm-1 silească să-şi îndepli-
nească jurămîntul ; şl îi săruta picioarele plîngînd 
şi îi spunea i 
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— Iau asupra capului meu răspunderea pentru 
fapta ta, şi toate urmările ei. . 

Şi toţi trecătorii ee se strînseseră împrejurul 
lor, aflînd despre ce este vorba şi auzind ele jură-
mîntul de despărţenie, începură şi ei să-1 roage pe 
Hassib să nu-i aducă pe degeaba nenorocire unui 
om care 1-a poftit să-i facă o baie fără să-i ceară 
nici o plată. Pe urmă, văzînd zădărnicia vorbelor 
lor, se hotărîră cu toţii să-1 ia cu de-a sila, îl înş-
făcară pe Hassib şi îl duseră, cu toate urletele lui 
năprasnice, în lăuntrul hammamului, îl despuiată 
de haine, îi turnară toţi de-a valma vreo două-
zeci-treizeci de ligheane de apă pe trup, îl frecară, 
îl masară, îl săpimiră, îl şterseră şi îl învăluiră în 
ştergare calde, şi îi înfăşurară capul cu un mare 
şal, frumos tivit şi înflorat. Pe urmă, stăpînul ham-
mamului, bucuros cum nu se mai poate văzînd 
că fusese dezlegat de jurămîntul lui de despăr-
ţire, ii aduse lui Hassib o ceaşcă de sorbet înmi-
resmat cu ambră, şi îi spuse : 

— Fie-ţi baia uşoară şi binecuvântată ! Iar bă-
utura aceasta răcorească-te aşa cum m-rai răcorit 
tu pe mine ! 

Ci Hassib, pe care toate astea îl umpleau de o 
spaimă tot mai mare, nu ştia de trebuie să se lepede 
ori să primească această din urmă cinstire, şi se 
pregătea să răspundă, cînd deodată hammamul fu 
năpădit de străjerii regelui, care se repeziră la el 
şi îl înşfăcară aşa cum era, în găteala lui de la baie. 
Şi, cu toate strigătele şi împotrivirea lui, îl duseră 
îa palatul regelui şi îl deteră pe mîna marelui 
vizir, care îl aştepta la uşă, peste măsură de nerăb-
dător. 

Marele vizir, la vederea lui Hassib, fu bucuros 
cum nu se mai poate, îl întîmpină cu cele mai 
vădite semne de cinstire şi îl rugă să-1 însoţească 
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la rege. Şi Hassib, hotărât acuma să-şi lase ursita 
să curgă, îl urmă pe marele vizir, care îl duse dina-
intea regelui, într-o sală în care se aflau, rînduiţi 
după treapta cinurilor, două mii de valii, două mii 
de musaipi dintre cei mai de frunte, şi două mii 
de gîzi cu spadele la brîu, neaşteptînd decît un 
semn ca să reteze capetele. Cît despre rege, acesta 
şedea culcat pe un pat mare de aur şi părea că 
doarme, cu capul şi cu faţa acoperite de un şal de 
mătase. 

Văzînd acestea toate, înfricoşatul Hassib se simţi 
că moare şi se prăbuşi la picioarele patului dom-
nesc, mărturisind în faţa tuturor că nu este el vi-
novat. Ci marele vizir se grăbi să-1 ridice cu toate 
semnele de cinstire şi îi spuse : 

— O, fiu al lui Danial, aşteptăm de la tine să-1 
scapi pe regele nostru Karazdan. Faţa şi trupul 
lui sînt acoperite de o lepră rămasă ,pînă acuma 
fără leac. Şi ne-am gîndit la tine, ca să-1 lecuicşti, 
căci tu eşti fiul învăţatului Danial. 

Şi toţi cei de faţă, valiii, curtenii, musaipi i şi 
gîzii strigară de-a valma : 

— Numai de la tine aşteptăm vindecarea rege-
lui Karazdan ! 

La cuvintele acestea, buimăcitul Hassib îşi zise : 
„Pe Aliah ! ei mă cred mare învăţat". Pe urmă îi 
spuse marelui vizir : 

— Sînt, în adevăr, fiul lui Danial. Dar nu sînt 
decît un neştiutor. Am fost dat la şcoală şi n-am 
învăţat nimic ; au vrut să mă înveţe medicina, dar 
după o lună s-au lăsat păgubaşi, văzînd proasta 
înzestrare a minţii mele. Iar maică-mea, ajunsă 
ia capătul puterilor, mi-a cumpărat un măgar şi 
nişte frînghii şi m-a făcut tăietor de lemne. Şi 
asta-i singura mea meserie şi tot ce ştiu. 

Dar vizirul îi zise : 
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— Degeaba, o, fiu al lui Danial, îţi mai ascunzi 
tu priceperea. Ştim foarte bine că de-am vîntura 
noi Răsăritul şi Apusul, tot n-am găsi un doftor 
pe potriva ta. 

Hassib, topit, spuse : 
— Păi oum aş putea eu, o, vizirule plin de înţe-

lepciune, să-1 vindec, cînd habar n-am nici de 
boli, nici de leacuri ? 

Vizirul răspunse : 
— O, tinere, degeaba mai tăgăduieşti. Ştim cu 

toţii că vindecarea regelui stă în mîinile tale. 
Hassib ridică mîinile spre cer şi întrebă : 
— Cum aşa ? 
Vizirul spuse : 
— Da, de bunăseamă ! poţi să izbuteşti această 

vindecare, căci tu o cunoşti pe domniţa de sub pă-
mînt, regina Yamlika, cea al cărei lapte de fecioară, 
luat pe nemîncate ori folosit ca balsam, lecuieşte 
bolile cele mai de nevindecat. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci înir-a trei sute şaptezeci şi doua noapte 

Ea urmă : 

...lecuieşte bolile cele mai de nevindecat. 
Auzind aceste cuvinte, Hassib pricepu că acea 

dezvăluire era urmarea intrării lui la hammam şi 
încercă să tăgăduiască. Strigă, dar : 
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— N-am văzut niciodată acel lapte şi habar 
n-am cine este domniţa Yamlika. Acuma aud în-
tîia oară numele ăsta. 

Vizirul zîmbi şl zise : 
— Dacă tăgăduieşti, am să-ţi dovedesc că tă-

gada nu-ţi poate sluji la nimic. Eu spun că tu ai 
fost la regina Yamlika. Or, toţi cei care au fost 
la ea înainte de tine, în vremurile de demult, s-au 
întors de acolo cu pielea neagră pe pîntece. Car-
tea pe care o am aici, sub ochi, ea mi-a spus 
aceasta. Sau, mai degrabă, o, fiu al lui Dania], 
pielea de pe pîntecele acelora care au fost la re-
gina Yamlika nu se face neagră deeît după ce ei 
intră la hammam. Or, iscoadele pe care le-am pus 
la hammam ca să cerceteze pîntecul tuturor celor 
ce se scaldă au venit pe dată să-mi spună că pîn-
tecul tău s-a făcut deodată negru, în vreme ce 
te spălau. Degeaba mai tăgăduieşti tu. acuma. 

Şi, rostind cuvintele acestea, marele vizir se 
apropie de el, îi de te la o parte ştergarele ce-1 în-
făşurau şi îi lăsă pîntecul gol. Şi pîntecul era 
negru ca pîntecul unui bivol. 

Cinci văzu aşa, Hassib, de spaimă, era mai-mai 
să cadă din picioare fără de simţire ; pe urmă îi 
veni un gînd şi spuse vizirului ; 

— Trebuie să-ţi mărturisesc, o, stăpîne a! meu, 
că eu m-am născut cu pîntecele negru. 

Vizirul zîmbi şi zise : 
•— Nu era aşa cînd ai intrat în hammam. Iscoa-

dele mi-au spus. 
Hassib însă, care nu voia în ruptul capului s-o 

înşele pe domniţa de sub pămînt dînd în vileag lă-
caşul ei, tăgădui mai departe că ar fi avut vreo 
legătură cu ea sau că ar fi văzut-o vreodată. 
'Atunci vizirul făcu semn. spre doi gîzi, care se 
apropiară de Tfassîb, îl întinseră pe jos, gol cum 
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era, şi începură să-i tragă pe tălpile de la picioare 
nişte lovituri atît de amarnice şi atîta de dese, 
încît ar fi murit, de nu s-ar fi hotărît să strige 
cerînd iertare şi mărturisind adevărul. 

Îndată vizirul porunci să fie ridicat de jos, iar 
ştergarele cu care Hassib era înfăşurat la sosire să 
fie schimbate cu o minunată mantie de sărbătoare. 
După care îl duse el însuşi în curtea palatului, 
unde îi dete să încalece pe cel mai frumos cal din 
grajdurilor domneşti, încăleca şi el pe un alt cal şi, 
însoţiţi amîndoi de un mare alai, porniră la drum 
spre casa părăginită pe unde Hassib ieşise de la 
regina Yamlika. 

Acolo vizirul, care învăţase din cărţile de ştiinţă 
vrăjile, începu să ardă mirodenii şi să rostească 
vorbele pentru deschiderea porţilor, în vreme ce 
Hassib, la rîndu-i, urmînd porunca vizirului, o 
rugă fierbinte pe regină să i se arate. Şi, deodată, 
se stîrni un cutremur ce-i prăbuşi la pămînt mai 
pe toţi cei de faţă, şi se deschise o despicătură prin 
care se ivi, într-un talger de aur purtat de patru 
balauri cu capete de om vărsînd flăcări, regina cea 
cu faţa de aur, Yamlika, 

îl privi pe Hassib cu ochi plini de mustrare şi 
îi spuse s 

•—• O, Hassib, aşa îţi ţii tu jurămîntu] pe care 
mi l-ai făcut ? 

Şi Hasib strigă s 
— Pe Allah ! o, regină, păcatul este al vizirului, 

care era să mă ucidă sub lovituri ! 
Ea spusei 
— Ştiu. Şi de aceea nici nu vreau să te pedep-

sesc. Te-au silit să vii aici, şi m-au silit şi pe mine 
să ies din locuinţa mea, pentru lecuirea regelui. 
Şi vii să-mi ceri lapte pentru a săvîrşi vindeca-
rea aceasta. Am să-ţi dăruiesc ceea ce îmi ceri, în 
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amintirea găzduirii pe care ţi-am dat-o şi a luării 
aminte cu care m-ai ascultat. Iată, dar, două bor-
cănase cu laptele meu. Ca să izbîndeşti vindecarea 
regelui, trebuie să te învăţ cum să le foloseşti. 
Vino, dar, mai aproape. 

Hassib se apropie de regină, care îi spuse în 
şoaptă, aşa ca să nu fie auzită decît de el : 
"~ — Unul dintre borcănase, însemnat cu o dungă 
roşie, slujeşte la vindecarea regelui. Celălalt, însă, 
este menit vizirului care a pus să fii ciomăgit. 
Aşa că, după ce vizirul are să vadă vindecarea 
regelui, o să vrea să bea şi el din laptele meu, 
ca să se ferească ^dc boli, iar tu să-i dai să bea 
din cel de al doilea borcănaş. 

Pe urmă, regina Yamlika îi dete lui Hassib 
cele două borcănase cu lapte şi pieri pe loc, în 
vreme ce pămîntul se închise iarăşi peste ea şi 
peste balaurii care o purtau. 

Cînd Hassib ajunse la palat, făcu întocmai 
cum îi arătase regina. Se apropie, aşadar, de 
rege, şi îi dete să bea din borcănaşul cel însemnat 
cu dungă roşie. Şi regele, cum bău din acel lapte 
de fecioară, începu să asude din tot trupul şi, în 
cîteva clipe, toată pielea lui atinsă de lepră în-
cepu să cadă bucăţi-bucăţi şi, pe măsură ce că-
dea, în locul acela creştea o piele curată şi albă 
ca argintul. Şi se vindecă pe dată. Ci vizirul vru 
şi el să bea din acel lapte al domniţei de sub-
pămînt, luă celălalt borcănaş şi îl goli dintr-o sor-
bitură. Şi îndată începu să se umfle puţin cîte 
puţin. Şi ajunse mare cît un elefant, plezni de-
odată din toată pielea lui şi muri pe loc. Şi se 
grăbiră să-1 ducă şi să-1 îngroape. 

Iar regele, dacă se văzu vindecat, îl pofti pe 
Hassib să se aşeze lîngă el, îi mulţumi din tot 
sufletul şi îl numi mare vizir, în locul celui ce 
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murise sub ochii lui. Porunci apoi să-1 îmbrace 
într-o mantie de fală, împodobită cu nestemate, 
şi puse să fie strigată numirea lui prin tot pala-
tul, după ce îi dete în dar trei sute de mameluri, 
şi trei sute de fecioare drept cadîne, afară de 
trei domniţe de sînge regesc care, laolaltă cu so-
ţia lui, făceau astfel patru soţii legiuite. îi mai 
dete şi trei sute de mii de dinari de aur, trei sute 
de catîri, trei sute de cămile şi o sumedenie de 
vite : bivoli, boi şi oi. 

După care, toţi musaipii, toţi curtenii şi toţi 
mai-marii împărăţiei, urmînd porunca regelui 
care le spuse : „Cel care mă cinsteşte pe mine îl 
cinsteşte şi pe el !", se apropiară de Hassib şi îi să-
rutară mîna, unul după altul, mărturisindu-i su-
punere şi încredinţîndu-1 de cinstirea lor. Pe 
urmă, Hassib luă în stăpînire palatul vizirului 
de dinaintea lui şi se mută în el cu mama, cu so-
ţiile şi cu cadînele lui. Şi trăi aşa în fală şi bo-
găţie ani mulţi, avînd vreme să înveţe şi a citi 
şi a scrie. 

După ce Hassib învăţă să citească şi să scrie, 
îşi aduse aminte că tatăl său Danial fusese un 
mare învăţat şi se simţi ispitit s-o întrebe pe mai-
că-sa de nu cumva bătrînul îi lăsase ca moştenire 
cărţile şi scrierile sale. Mama lui Hassib răs-
punse : 

— Fiul meu, taică-tău, înainte de a muri, a 
aruncat toate hîrtiile lui şi toate scrierile, şi nu 
ţi-a lăsat drept moştenire decît o foaie mica de 
hîrtie, pe care m-a însărcinat să ţi-o înmînez 
atunci cînd ai să-ţi mărturiseşti o asemenea do-
rinţă ! 
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Şi Hassib spuse : 
- Tare aş dori s-o am, căci vreau să învăţ 

acum tot ee 'esle de trebuinţă spre a eirmui mai 
bine treburile împărăţiei ! 

O rut povestea n.jimse nici. Şclierezada viV/.n zoi'u 
miji iu! şi. sfioasă, iăeu. 

Ci hitr-a trei miie şaptezeci şi treia noapte 

l'la urmă : 

spre a eirmui mai bine treburile împărăţiei. 
Atunci mama lui Hassib alergă să scoală din 

lacra în care îşi ascunsese giuvaierurile Toaîa cea 
mică de hîrtic, singura diată a învăţatului Danial, 
şt veni să i-o înmîneze lui Hassib, care o luă şi 
o despături. Şi ei citi aceste simple cuvinte : 
„Orice ştiinţă este deşartă, eăei vin vremile cinci 
alesul lui ATlah arc să arate oamenilor izvoarele 
înţelepciunii. Acela se va numi Mahomed. Cu el 
şi cu tovarăşii lui şi cu drepteredincioşii lui fie 
•pacea şi binecuvînlarea p'ină la sfirşihil veacu-
rilor .'" 

Şi-aceasta-i, o, preaferieitule rege, spuse mai 
departe Şeherezada, povestea lui Hassib, fiul lui 
Danial, şi a reginei Yamlika, domniţa do sub >pă-
mîni. Ci Allab este mai ştiutor ! 

După ce Şeherezada isprăvi de povestit această miivu-
t.a'.a poce.sie. spuse : 
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— Şi-acum, o, preafericitul e rege, am. să-ii povestesc 
eîteva istorioare, taman cît să treacă noaptea. Pe urmă, 
singur Allah e atoateştiutor ! 

far regele Şaiiriar întrebă : 
— Da'' cam ai să faci ca să-mi yăseşti o poveste >i 

scurtă şi veselitaare totodată ? 
Şeliere/ada surise şi zise : 
— O, preafericitule rege, chiar aeeslea-s poveştile pe 

care le ştiu cu cel mai bine. Aşa că am să-ţi povestesc 
pe dată cîteva istorioare alese din Florile hazului şi dia 
Grădina snoavelor. Şi pe urmă vreau să ini se taie eapuJ. 

Şi numaidecît începu să povestească. 



FLORILE HAZULUI ŞI 
GRADINA SNOAVELOR 

AL-RAŞID ŞI ŞEICUL CEL CO OCHII BOLNAVI 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că Harun 
Al-Raşid, califul, aflîndu-se odată într-o stare 
sufletească asemenea cu aceea în care te afli măria 
ta acum, a ieşit să se plimbe pe drumul ce duce 
de la Bagdad la Bassra, luînd cu sine pe vizirul 
său Giafar Al-Barmaki, pe paharnicul Abu-Isak 
şi pe poetul Abu-Nuwas. 

Pe cînd se plimbau ei aşa, iar califul rămînea 
cu privirile mohorîte şi cu buzele strînse pungă, 
iată că tocmai trecea pe drum un şeic, călare pe 
măgarul lui. Atunci califul se întoarse către vizi-
rul Giafar şi îi spuse : 

— întreabă-1 pe şeicul ăsta unde se duce ! 
Şi Giafar, care nu ştia ce să mai născocească 

spre a-1 descrunta pe calif, hotărî numaidecît să-1 
înveselească pe seama şeicului ce-şi vedea liniş-
tit de drum lăsînd să se legene în voie funia pe 
gîtul blîndului său măgăruş. Se apropie, aşadar, 
de şeic şi îi spuse : 

— De unde si încotro mergi asa, o, preacin-
stite ? 
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Şeicul răspunse : 
— Către Bagdad, şi vin de la Bassra, locul meu 

de baştină. 
Giafar întrebă : 
— Şi pentru care pricină faci un drum atît de 

lung ? 
El răspunse : 
— Pe Allah ! mă duc să caut la Bagdad vreun 

doftor priceput, care să-mi dea vreun leac pen-
tru ochii mei ! 

Giafar spuse : 
— Norocul şi tămăduirea sînt în mîinile lui 

Allah, o, şeicule. Dar ce mi-i. da dacă, scăpîndu-te 
de atîtea căutări şi de atîtea cheltuieli, ţi-aş 
spune, aci pe loc, un leac în stare să-ţi tumă-
duiască ochii numai într-o noapte ? 

El răspunse : 
—• Singur AUah ar putea să te răsplătească pe 

potrivă. 
Atunci Giafar se întoarse către calif şi către 

Abu-Nuwas, făcîndu-le cu ochiul ; pe urmă îi 
spuse şeicului : 

— Dacă-i aşa, o, taică, atunci ia bine aminte 
la cele ce te învăţ să faci, căci lucru-i uşor. Ia trei 
uncii de suflare de vînt, trei uncii de sclipire de 
soare, trei uncii de lucire de lună şi trei uncii de 
lumină de lampă ; amestecă-le cu grijă într-o 
piuliţă fără fund şi lasă totul descoperit, să se 
coacă vreme de trei luni. Atunci trebuie să pi-
sezi amestecul vreme de trei luni şi să-1 treci 
printr-o strecurătoare în bătaia vîntului, vreme 
de alte trei luni. Pe urmă , leacul are să fie gata 
şi nu mai trebuieşte decît să-1 presari pe ochi de 
trei sute de ori în noaptea dintîi, folosind de fie-
care dată cît poţi lua între degete de trei ori, 
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şi-apoi să te culci. A doua zi, ai să te scoli tămă-
duit, de-o vrea Allah ! 

Auzind asemenea vorbe, şeicul, în semn de mul-
ţumire şi de cinstire, se aplecă înainte, lipindu-şi 
pînteccle de spinarea măgarului, în faţa lui Gia-
l'ar şi, deodată, scoase o bubuitură năpraznică, ur-
mată de două piuituri lungi, şi îi spuse lui Giafar : 

—• Grubeşfce-te, o, doftorule, şi prinde-le pînă 
n-apucă să se împrăştie. Deocamdată, asta-i sin-
gura mea dovadă de mulţumire pentru leacul tău 
vîntuil; ci, cum m-oi întoarce în ţara mea, de-o 
vrea Allali, am să-ţi trimit în dar o roabă cu un 
dos numai creţuri, ca o smochină uscată. Şi care 
atîta are să te desfete, de-ai să-ţi dai şi sufletul; 
iar roaba aceea a ta are să se simtă atunci atîta de 
îndurerată şi atîta de tulburată, încît, bocindu-te, 
n-o să se mai poată ţine, şi-are să te fleşcăiască pe 
obraz, o, obraz al fundului meu ! 

Şi şeicul îşi îndemnă liniştit măgarul şi îşi văzu 
de drum mai departe, în vreme ce califul, zgudu-
indu-se tot de rîs, se prăvăli pe spate, privind 
chipul vizirului său, înmărmurit într-o uluire fără 
de răspuns, şi pe Abu-Nuwas carc-i făcea semne 
4e firitisire celui învins. 

Cîud auz.i năzbitia aceasta, regele Şahriar se inseintvi 

deodată şi îi spuse Şelierezadei :. 
— Grăbcşte-te, Şclicrezacla, şi mai povesteşte-mi îu 

iidaptea aceasta o snoavă, măcar tot atît de hazlie ! 
Iar micuţa Doniazada strigă : 
— O, Şeherezada. surioara mea. ce gingaşe şi ce gus-

toase smt vorbele tale ! 
Atunci, după o scurtă tăcere, ea spuse : 
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COPILANDRUL Şf DASCĂLUL SAU 

Se povesteşte eă vizirul Badreddin, ocîrmuiio-
rul Yemenului, avea un frate copilandru, de o fru-
museţe atîta de fără de asemuire încît, la ivirea 
lui, şi bărbaţii şi femeile se opreau să-şi scalde 
ochii în farmecele sale. Gi vizirul Badr, de teamă 
să nu i se întîmple băiatului vreo păţanie, îl ţinea 
ferit cu mare grijă de privirile oamenilor şi nu-1 
lăsa să se adune cu băieţii de seama lui. Cum nu 
vroia să-1 trimită la şcoală, gîndind că nu l-ar 
putea veghea îndeajuns, îi adusese acasă, ca das-
căl, un preacinstit şi cucernic şcie, vestit pentru 
obiceiurile lui neprihănite, şi i-1 dete în seamă. Iar 
şeicul se ducea în fiece zi la elevul lui, cu care se 
închidea cîteva ceasuri într-o încăpere pe care vi-
zirul o menise pentru lecţiile lor. 

După un oarecare timp, frumuseţea şi farmecele 
băiatului nu întîrziară să-şi arate puterea asupra 
şeicului, care pînă la urmă începu să-şi simtă su-
fletul, la vederea acestuia, cîntînd din toate păsă-
relele lui. 

Şi-aşa, nemaiştiind ce să facă spre a-şi potoli 
tulburarea, se hotărî într-o zi să-i împărtăşească 
şi băiatului fiorii sufletului său. Iar băiatul, în-
duioşat foarte, îi spuse : 

— Vai ! ştii bine că eu am mîinile legate şi că 
toate mişcările mele sînt vegheate de fratele meu ! 

Şeicul suspină şi spuse : 
— Tare mi-ar plăcea să petrec o seară nu mai 

cu tine ! 
Copilandrul răspunse : 
— Dacă zilele îmi sînt vegheate, cum nu mi-ar 

fi nopţile ? 
Şeicul răspunse : 
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— Ştiu şl eu bine ! Ci terasa casei mele se află 
aproape de terasa casei în care ne aflăm acum, şi 
nu ţi~ar fi greu, după ce fratele tău s-o culca, să 
te urci tiptil acolo, de unde te-aş ajuta să sari peste 
ziduletul despărţitor, pe terasa mea, unde nimeni 
n-ar mai veni să ne vegheze ! • 

Băiatul primi cele spuse şi zise : 
— Ascult şi mă supun. 

Cinci povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii 
mijind si, sfioasă, tăcu. 

Iar regele Şahriar îşi zise : „N-am s-o omor, de bună 
seamă, pînă ce n-am să aflu ce s-a petrecut între băiat 
şi dascălul lui !" 

Aşa încît, în cea de a trei sute şaptezeci şi 
cincea noapte 

Şeberezada urmă : 

...Ascult şi mă supun. 
Şi, cînd se lăsă noaptea, băiatul se prefăcu că 

doarme. Şi, după ce vizirul se duse în odaia sa, 
flăcăul se sui pe terasă. Iar dascălul lui, şeicul, îl 
luă numaidecât de mînă şi-1 trase repede pe terasă, 
unde îi aşteptau rînduite frumos cupele pline şi 
fructele. Se aşezară, aşadar, pe pătura albă, în 
lumina lunii şi, vrăjiţi de simţire şi de seninul nop-
ţii minunate, începură să cînte şi să bea, sub dul-
cea strălucire a nopţii. 
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Pe cînd îşi petreceau ei vremea aşa, vizirului 
Badr, înainte de a se culca, îi veni gîndul să se 
ducă să-1 mai vadă o dată pe fratele său, şi rămase 
tare nedumerit cînd nu-1 găsi. Porni să-1 caute prin 
toată casa şi, pînă la urmă, se sui şi pe terasă şi se 
apropie de zidul despărţitor : îi văzu atunci pe 
fratele său şi pe şeic, cu paharele în mînă, stînd 
şi cîntînd unul lîngă altul. Ci şeicul apucă să-1 
zărească de departe apropiindu-se şi,. cu o dibăcie 
desăvîrşită, întoarse cîntarea pe care tocmai o cîn-
tau, ticluind numaidecît, pe aceeaşi melodie, aceste 
stihuri : 

Beau pentru el un vin înmiresmat. 
Înmiresmat de mierea gurii, lui. 
Iar cupa de rubin i-a colorat 
Obrajii rumeni cu sfieli sîlhui. 

Cum să-i spun, dacă, fericiţi, părinţii, 
Lui frate-său, — uite-i lumina feţii! —-• 
Nume i-au dat: Lună-PIină-a-Credinţii?... 
Să-i spun deci: Lună-Plină-a-Frumuse ţ i i i 

Cînd vizirul Badreddin auzi aceste stihuri ce cu-
prindeau acea laudă gingaşă în privinţa sa, cum 
era om simţitor şi bine crescut, şi cum de al tmin-
teri nici nu vedea petrecîndu-se nimic nepotrivit, 
se trase îndărăt spunîndu-şi : „Pe Allah ! n-am să
le tulbur petrecerea !" Iar cei doi petrecură într-o 
desăvîrşită fericire. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada se opri o clipă 

şi pe urmă spuse : 
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SACUL NĂZDRĂVAN 

Se povesteşte eu intr-o noapte califul Darun Al-
Raşid, chinuit de unul din desele lui nesomnuri, a 
poruncit să vină la el Giafar, vizirul său, şi i-a 
spus : 

— O, Giafar, în. noaptea aceasta pieptul mi-e 
peste măsură apăsat do nesomn şi tare aş vrea să 
mi-1 simt uşurat ! 

Giafar răspunse : 
— O, emirc al drepteredin deşilor, am un prie-

ten numit Aii persanul, care are în. sacul lui o su-
medenie de snoave desfătătoare, potrivite să stingă 
grijile cele mai grele şi să potolească gin durii e 
mohorîte. 
' Al Raşid răspunse : 
— Atunci, adu-mi-1 numaklecît pe prietenul 

tău ! 
Şi Giafar îl aduse numaidecât dinaintea califu-

lui pe Aii persanul şi îi spuse : 
- Ascultă, Aii! Tu ştii poveşti în. stare să 

alungG grijile şi amarul. Vreau să ne povesteşti o 
poveste de-acestea. 

Aii persanul răspunse : 
•— Ascult şi mă supun. Ci nu. ştiu de trebuie să 

povestesc una pe care s-o fi auzit cu urechile mele, 
ori una pe care s-o fi văzut cu ochii mei! 

Al-Raşid spuse : . 
— Mi-ar plăcea mai degrabă una la oare să fi 

luat şi tu parte. 
Atunci Aii persanul spuse : 
— Stăm într-o zi în prăvălia mea, vînzînd şi 

cumpărînd, cînd un kurd veni să cumpere nu mai 
ştiu ce ; deodată, înşfacă un săculeţ ce se afla pe 
tejgheaua mea şi, fără ca măcar să încerce să-1 
ascundă, vru să plece cu el, de parcă âr fi fost al 
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lui de cinci lumea. Eu, atunci, sării din px-ăvălie 
afară în uliţă, îl înhăţai do pulpana mantiei şi îi 
poruncii să-mi dea îndărăt sacul ; el însă ridică 
din umeri şi îmi spuse r 

— Sacul ăsta ? Păi e sacul meu, cu tot ce se află 
în ei ! 

Eu atunci, simţind că mă înnăbuş, strigai : 
— O, musulmanilor ! scăpaţi-mi bunul din ma-

nile păcătosului ăstuia ! 
La strigătele mele, întregul suk se strînse îm-

prejurul nostru, iar negustorii mă sfătuiră să mă 
duc şi să mă plîng cadiului numaidecît. Făcui aşa, 
şi ei mă ajutară să-1 ducem la cadiu cu noi şi pe 
kurd, hoţul sacului, 

Cînd ajunserăm în faţa cadiului, ramaserăm 
amîndoi cuviincioşi în picioare dinaintea lui, şi el 
începu prin a ne întreba r 

— Care dintre voi face plîngerca şi pentru ce se 
plînge ? 

Atunci kurdul, fără a-mi da răgaz să deschid 
gura, înainta cîţiva paşi şi răspunse : 

— Aliah ocrotească-1 pe stăpînul nostru, cădi ui! 
lacătă, sacul acesta este sacul meu, cu tot ce se 
află în el. îi pierdusem, şi iacătă că !-am găsit pe 
taraba din faţa prăvăliei acestui om i 

Cadiul îl întrebă : 
—• Cînd l-ai pierdut ? 
El răspunse : 
~ Pe ziua de ieri ! Şi, din pricina acestei pier-

deri, n-am putut să dorm toată noaptea. 
Cadiul îl întrebă : 
— Atunci, ia să-mi înşiri toate lucrurile care 

se află în el, 
Şi kurdul, fără să şovăiască o clipă, spuse s 
— în sacul meu, o cadiule, stăpîne al nostru, se 

află două boreănaşe de cleştar pline cu kohî, două 
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beţigaşe de argint pentru întins kohlul, o batistă, 
două borcane cu limonada, aurite împrejur, o 
pernă, o andrea de împletit, o pisică cu pui în ea, 
doi măgari, două palancbine de femeie, o vacă, 
doi viţei, o oaie cu mieii ei, o cămilă şi doi pui de 
cămilă, un dromader bun de goană, cu dromadera 
lui, un bivol, un divan, un palat cu două săli de 
primire, două corturi de pînză verde, o codoaşă 
ştirbă, un băiat şi sora lui, şi o ceată de kurzi de 
soiul meu, gata să pună mărturie că sacul acesta 
este sacul meu. 

Cînd povestea ajunse aici, Şdierezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute şaptezeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

...gata să pună mărturie că sacul acesta este 
sacul meu. 

Atunci cadiul, netulburat, se întoarse către mine 
şi mă întrebă : 

— Şi tu ce ai de răspuns ? 
Eu, o, emire al dreptcredincioşilor, eram înmăr-

murit . Ci tot înaintai oleacă şi răspunsei : 
— Allah înalţe-1 şi cinstească-1 pe stăpînul nos-

tru cadiul ! Eu ştiu că în sacul meu se află un iatac 
părăginit, o casă fără bucătărie, o şcoală de băieţi, 
un bîrlog de tâlhari de teapa kurzilor, o bîtă de 
cioban, cinci băieţi drăgălaşi, douăsprezece fete fe-
cioara şi o mie de căpetenii de caravane, gata să 
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pună mărturie că sacul acesta este sacul meu, cu 
tot ce se află în el. 

Cînd kurdul auzi răspunsul meu, strigă văică-
rindu-se ; 

— O, stăpîne al nostru, cadiule, sacul acesta 
care-i al meu este cunoscut şi răscunoscut, şi toată 
lumea ştie că e al meu. Pe deasupra, ca încă o 
dovadă, el mai cuprinde două cetăţi întărite, un 
alambic de alchimist, o iapă şi doi mînji, un băiat 
stricat şi doi codoşi, un căpitan de navă, un preot 
creştin, şi un cadiu şi doi martori, gata să pună 
mărturie că sacul acesta este sacul meu ! 

Cadiul, la aceste cuvinte, fără a se tulbura, se 
întoarse către mine şi mă întrebă : 

— Ce ai de răspuns la toate astea ? 
Eu, o, emire al dreptcredincioşilor, mă simţeam 

pleznind de mînie. Ci tot înaintai cîţiva paşi şi 
răspunsei cu toată liniştea de care mai eram în 
stare': 

— Allah lumineze şi întemeieze judecata stăpî-
nului nostru cadiul! Trebuie să adaug că în acest 
sac, ca dovadă că este al meu, se mai află, pe 
deasupra, un leac împotriva durerilor de cap, nişte 
filtre şi nişte farmece, o mie de berbeci deprinşi 
să se bată în coarne, nişte bărbaţi dedaţi femeilor, 
nişte stiicaţi, nişte umbre şi nişte năluci, nişte 
proaspeţi căsătoriţi, cu toată nunta, douăsprezece 
vînturi puturoase, tot atîtea fîsîieli fără miros, o 
nevastă ieşind din hammam, douăzeci de cîntăreţe, 
cinci roabe abisinience frumoase, trei indience, 
patru grecoaice, cincizeci de turcoaice, şaptezeci 
de persience, patruzeci de caşmirience, optzeci de 
kurde, tot atîţia chinezi, nouăzeci de georgieni, 
toată ţara Irakului, Raiul pămîntesc, un cui, un 
negru cîntînd din clarinet, douăzeci de dansatoare, 
palatul lui Khosru-Anuşirwan şi cel al lui Soli-
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man, toate pămînturile cuprinse intre Balkh şi 
Ispahan, Indiile şi Sudanul, Bagdadul şi Khoras-
sanul ; mai cuprinde, pe deasupra •— Allah ape-
re-i zilele stăpînului nostru cadiul! — un giulgiu, 
im sicriu şi un brici de bărbierit pentru barba ca-
diului, dacă preacinstitul cadiu n-o să recunoască 
dreptul meu şi să judece că sacul acesta este sacul 
meu ! 

Cîncl cadiul au/.i toate astea, ne privi şi îmi 
spuse : 

— IV Allah ! sacul acesta este Yalea-Zilei-Ju-
decăţil ! 

Şi numaidecît, ca să vadă- adevărul- spuselor 
noastre, puse să se deschidă sacul, de faţă cu mar-
torii, în e] se aflau cîteva coji de portocală şi nişte 
sîmburi de măsline. 

Eu, atunci, îi mărturisii năucit cadjului că sacul 
acela era sacul kurdului, dar că sacul meu pierise ! 

Şi mă cam dusei. 
Cînd califul Haruri Ai-Raşid au/.i această po-

veste, se prăvăli pe spate în hohote de rîs, şi-i dete 
un dar măreţ lui Aii persanul. Şi în noaptea aceea 
dormi adine pînă dimineaţa. 

Pe urmă. Şehcre/ada adăugă : 
— Dar. o. preafericitule rege, nici una dintre aceste 

aiioiivo n,u tace cit aceea în care două femei vroiau să 
ştie dacă este mai bine în dragtsste să-ţi alegi un flăcău 
Minor .sau un bărbat copt ! 

GL SA ALEGI ? 
UN FLATAU TlNAR SAU UN OARBAT COPT? 

Snoava aceasta este povestită ele Abul-Aina, care 
spune Î 
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—- Stăm într-o seară pe terasa casei mele, ca să 
mă mai răcoresc, cînd auzii nişte femei vorbind 
pe terasa de-alături. Femeile care vorbeau c-rau 
cele două soţii ale vecinului meu. Fiecare dintre 
ele avea cîte un drăguţ , care le aducea alte răsfă-
ţuri decît boşorogul lor de soţ. Drăguţul uneia era 
un flăcău frumos, încă fraged şi-cu buzele şi obra-
jii rumeni, abia acoperiţi cu umbra unui puf ; pe 
cînd drăguţul celeilalte era un bărbat copt şi îm-
podobit cu o barbă mare şi deasă. Or, cele două 
vecine ale mele, neştiincl că sînt ascultate, tocmai 
vorbeau despre meritele fiecăruia dintre drăguţii 
lor. Una.spunea... 

Cînd povestea ajunst- aici, Şehere/ada vă/u zorii 
mijind şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-o trei sute şaptezeci şi şaptea 
noapte 

Ea urmă ; 

...Una spunea : 
— O, soro, cum faci tu de poţi să rabzi barba 

drăguţului tău, cînd îţi zgîrie pieptul ; ori mustaţa, 
cînd îţi înţeapă obrajii şi buzele ? Cum faci să nu 
fii de fiecare dată jupuită şi sfîşiată rău ? Cre-
de-mă, soro, schimbă-ţi iubitul şi fă ca mine : cau-
tă-ţi vreun flăcăiandru cu obrajii acoperiţi de un 
puf uşor şi plăcut, o poamă de carne gingaşă ce 
ţi se topeşte în gură cînd îl săruţi. Pe Allah ! acela 
are să ştie să înlocuiască destul de bine faţă de 
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tine lipsa lui de barbă prin atîtea alte lucruri pline 
de dulceaţă. 

La aceste cuvinte, tovarăşa ei răspunse : 
— Proastă mai eşti, soro, şi lipsită de pricepere 

şi de dibăcie ! Au tu nu ştii că un pom nu este 
frumos decît încărcat cu frunzele lui, iar castra-
vetele nu este bun decît cînd are creţuri şi bubu-
ruze ? Ce poate fi mai urît pe lume decît un băr-
bat spîn ca napul ? Află, dar, că barba şi mustăţile 
sînt pentru -bărbat ceea ce sînt cosiţele părului 
pentru femeie. Lucru-i atîta de învederat încît 
Allah preaînaltul (slăvit fie el !) anume a zămislit 
în cer un înger care nu are altă sarcină .decît să 
cînte imnuri de preamărire Atoatefăcătorului pen-
tru că le-a dăruit bărbaţilor barba şi pentru că 
Ie-a înzestrat pe femei cu plete. Ce-mi tot spui 
tu atunci să-mi iau de drăguţ un tinerel fără 
barbă ? Au tu crezi că aş primi vreodată să mă
leg cu unul 'Care, de-abia îmbrăţişat, se şi des-
parte, de-abia încălzit, se şi. răceşte, de-abia 
prins, se şi desprinde, de-abia înălţat, se şi co-
boară, de-abia găsit, se şi pierde, de-abia început, 
se şi isprăveşte, de-abia pornit, se şi odihneşte, 
de-abia dezbrăcat, se şi îmbracă, şi de-abia venit, 
e gata să plece ? Vezi-ţi de treabă , soro dragă ! 
N-am să mă despart niciodată de un bărbat care 
de-abia adulmecat se şi întoarce, care cînd vine 
rămîne, cînd începe nu se opreşte, cînd sfîrşeşte 
nu se isprăveşte, cînd te strînge te bucură, cînd 
asudă te cutremură , cînd dă nu se zgîrceşte, şi 
cînd vrea poate ! 

După ce auzi lămuririle acestea, femeia care 
avea de drăguţ un flăcăiandru strigă : 

— Pe Domnul sfintei Kaaba ! o, soro dragă, 
mi-ai stîrnit ispita de a cunoaşte şi eu un om cu 
barbă ! 
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Pe urmă, Şeherezada, după o tăcere scurtă, spuse 
numaidecât: 

PREŢUL CASTRAVEŢILOR 

Intr-o vi, emirul Moin ben-Zaida întîîni la vî-
nătoare un arab, călare pe u n măgar, venind din 
pustie, li ieşi înainte şi, după salamalek, îl în-
trebă : 

— Unde mergi tu aşa, frate arab, şi ce duci 
înfăşurat cu atîta grijă în săculeţul tău ? 

Arabul răspunse : 
— Merg la emirul Moin, să-i duc trufandaua 

aceasta de castraveţi ce s-au copt mai degrabă de 
vremea lor pe ogorul meu. Cum emirul este cel 
mai darnic om din cîţi se cunosc, n-am nici o în-
doială că arc să-mi plătească pe castraveţi un preţ 
pe potriva mărinimiei lui ! 

Emirul Moin, pe care arabul nu-1 mai văzuse 
niciodată pînă atunci, îl întrebă : 

— Şi cu. cît nădăjduieşti tu să-ţi plătească emi-
rul Moin castraveţii aceştia ? 

Arabul răspunse : 
•— Pe puţin cu o mie de dinari de aur ! 
Emirul întrebă : 
— Şi dacă emirul ţi-o spune că e prea mult ? 
Arabul ră spunse : 
— N-am să mai cer decît cinci sute ! 
— Şi dacă el o să-ţi spună că e prea mult ? 
— Am să cer trei sute ! 
— Şi dacă el o să-ţi spună că tot e prea mult ? 
•— O sută ! 
— Şi dacă o să-ţi spună iar că e prea mult ţ 
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Cincizeci ! 
— Şi dacă iar o să-ţi spună că c prea mult ? 
— - Treizeci ! 
— Şi dacă o să-ţi spună că şi atîta e prea mult ? 
— Uf î atunci am să-mi bag măgarul în hare-

mul lui şi-am s-o iau la fugă cu mîinile goale ! 
Auzind cuvintele acestea, Moin pufni în rîs si 

dete pinterii calului, ca să-şi ajungă alaiul şi să 
se întoarcă repede la palat, unde le porunci ro-
bilor şi musaipilor să-.l lase să intre pe arabul cel 
cu castraveţii. 

Şi-aşa, cînd, peste un ceas, arabul ajunse la pa-
lat, cămăraşul se grăbi să-1 ducă în sala de pri-
mire, unde 11 aştepta emirul Moin, stînd măreţ, 
împresurat de toată fala de la curtea lui şi încon-
jurat de străjerii săi cu spadele în mînă. Aşa că 
arabul nici pomeneală să recunoască în cel din 
faţa lui pe călăreţul întîlnit în drum ; şi, cu sacul 
cu castraveţi în mînă, aşteptă, după cuvenitele 
salamalekuri, să-1 întrebe mai întîi emirul. Şi 
emirul îl întrebă.: 

— Ce-mi aduci în sacul acela, frate arab ? 
El răspunse : 
»-*« Punîndu-mi credinţa în mărinimia emirului, 

stapînul nostru, îi aduc nişte trufandale de castra-
veţi tineri, crescuţi în bostănăria mea. 
. —• Bun gînd ! Şi la cam cît socoti tu să se ri-
dice mărinimia mea ? 

•— La o mie de dinari ! 
— E cam prea mul t ' 
— Cinci sute ! 
-*— E prea mult! 
•— Trei sute ' 
— Prea mult! 
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— O sută! 
— E mult! 
— Cincizeci! 
— Mult! 
— Treizeci! 
— Incă-i mult! 

Atunci arabul strigă : 
— Pe Allah ! ce întîlnire de semn râu mai av Li-

sei şi eu adineaori, în pustie, cînd detei cu ochii 
ele faţa aia de catran ! Nu, pe Allah ! o, emire, 
nu pot să las castraveţii la mai puţin de treizeci, de 
dinari. 

Auzind aceste cuvinte, emirul Moîn zîmbi a 
rîde şi nu răspunse nimic. Atunci arabul se uită 
la el şi, băgînd de seamă că omul cel intimi t în 
pustie nu era altul decît chiar emirul Moin, spuse : 

— Pe Allah ! o, stăpîne al meu, porunceşte să 
fie aduşi cei. treizeci de dinari, căci măgarul meu 
este legat la poartă ! 

La cuvintele acestea, emirul Moin izbucni in-
tr-un hohot de rîs de căzu pe spate ; apoi îl chemă 
pe cămăraşul lui şi-i spuse ; 

— Numără-i numaidecît acestui frate arab mai 
întîi o mie de dinari, pe urmă cinci sute, pe urma 
trei sute, pe urmă o sută, pe urmă cincizeci, şi, 
la sfîrşit de tot, treizeci, ca să-1 hotărăşti să-.şi lase 
măgarul acolo unde este legat! 

Şi arabul rămase cu gura căscată, primind o 
mie nouă sute optzeci de dinari pentru un sac de 
castraveţi. Aşa era de darnic emirul Moin ' Mila 
lui Allah fie cu el în veci! 

Pe urmă, Şcberezada spuse t 
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PIJCTJSLK ALBE 

Abu-Suvaid povesteşte : 
într-o zi, intrînd într-o livadă ca să cumpăr 

nişte fructe, zării de departe, şezînd la umbra unui 
cais, o femeie ee-şi pieptena părul. Mă apropiai 
de ea şi văzui că era o bătrînă şi că părul îi era 
alb ; ci faţa îi era desăvîrşit de proaspătă, iar obra-
zul arăta minunat. Dacă văzu că mă apropii de ea, 
nu făcu nici o mişcare să-şi tragă iaşmacul pe 
faţă, nici vreun semn că ar vrea să-şi acopere 
capul ; ci zîmbea mai departe, descurcîndu-şi pă-
rul cu pieptenul ei de fildeş. Mă oprii dinainte-i 
şi, după cuvenitele salamalekuri, îi spusei : 

— O, tu, cea bătrînă după ani, dar aşa de tânără 
după chip, de ce nu-ţi vopseşti părul, ca să semeni 
întru totul cu o fată tînără ? Ce pricină te împie-
dică să nu faci aşa ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şchcrczada yăzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute şaptezeci şi opta noapte 

iEa urmă 5 

...Ce pricină te împiedică să nu faci aşa ? 
Ea ridică atunci capul, mâ privi cu ochii mari şi 

îmi răspunse : • 

L-am mai vopsit odată, 
Şi iarăşi a albit. 
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Căci doar culoarea vremii 
Rămîne, nesmintit. 

Nu-l mai vopsesc de-acuma •— 
Căci n-are nici un rost, 
Şi nici nu se mai poate 
Să fii ceea ce-ai fost. 

Şi Şeberczada spuse apoi : 

ÎNCURCĂTURA DESCU RC ATĂ 

Se povesteşte că vizirul Giafar, primindu-1 în-
tr-o noapte ca oaspete pe califul Harun AI-Raşid, 
nu precupeţea nimic spre a-1 înveseli cît mai plă-
cut. Deodată, califul îi spuse : 

— Giafar, am auzit că ai cumpărat o sclavă 
frumoasă foarte, pe care şi eu o băgasem de seamă 
şi pe care vroiam s-o cumpăr pentru mine. Do-
resc, dar, să mi-o laşi mie, la ce preţ îţi convine. 

Giafar răspunse : 
— N-am de gînd s-o vînd, o, emire al drept-

credincioşilor. 
El spuse: 
— Atunci, dă-mi-o în dar. 
Giafar răspunse : 
— N-am de gînd aşa ceva, o, emire al drept-

credincioşilor. 
Atunci Al-Raşid încruntă din sprîncene şi 

strigă : 
— Jur de trei ori că mă despart de soţia mea 

Sett Zobeida, dacă nu vrei să-mi vinzi sclava ori 
să mi-o dăruieşti. 

Giafar răspunse r 
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--... Jur de trei ori că mă despart pe dată de 
soţia mea, mama copiilor mei, dacă am să-ţi vînd 
sclava sau am să ţi-o dăruiesc. 

După ce amîndoi făcură asemenea jui'ămînt, de-
odată îşi deteră seama că se lăsaseră tîrîţi prea de-
parte, orbiţi de aburii vinului, şi, amîndoi într-un. 
gînd, se întrebară ce. cale să folosească spre a ieşi 
din încurcătură. După cîteva clipe de uluire şi do 
cugetare, Al-Raşid spuse i 

— N-avem altă cale de scăpare din împreju-
rarea aceasta încurcată, decît să ne slujim de lu-
minile cădi ui ui Abi-Yussuf, cel atîta de priceput 
în legile ce ţin de despărţenie. 

Trimiseră numaidecît după el, iar Abi-Yussuf 
gîndi i „Dacă trimite califul după mine în puterea 
nopţii, trebuie să se fi întîmplat belea mare -în 
Islam". Şi ieşi degrabă din casă, încăleca pe catîr 
şi îi spuse robului care venea în • urma lui : 

— la cu tine sacul cu grăunţe al eatîruluî, care 
n-a isprăvit de mâncat, şi nu uita să'-i-l atîrni la 
bot, cînd o să ajungem acolo, ca să-şl sfîrşească 
porţia. 
. Iar cînd intră în sala în care îl aşteptau califul şî 

Giafar, califul se ridică în cinstea lui şl îl pofti 
să se aşeze alături, de e l : hatîr pe care nu-1 făcea 
niciodată decît numai lui Abi-Yussuf. Pe urmă 
îi spuse i 

— Te-am chemat pentru o încurcătură dintre 
cele mai încurcate. 

Şî îi povesti întîmplarea. Atunci Abi-Yussuf 
zise ; 

— Păi, dezlegarea, o, emîre al drepteredincîo-
şilor, este cum nu se poate mai uşoară ! 

Se întoarse apoi către Giafar şi îi spuse t 
— N-ai decît să-i vinzi califului jumătate din 

sclavă şi să-i dăruieşti în dar cealaltă jumătate I 
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Hotărîrea aceasta îl incintă peste măsură pe 
calif, care nu mai contenea să se minuneze de 
deplina-i iscusinţă : căci pe amîndoi îi dezlega do 
jurămîntul făcut. Porunciră, aşadar, să vină n.u-
maidecît sclava, iar califul îi. spuse : 

— Nu pot aştepta să treacă răstimpul hotărît de 
legi pentru slobozenia ce mi-ar îngădui s-o iau 
pe sclavă de la stăpînul ei dinţii. Aşa încît, o. 
Abi-Yussuf, trebuie să-mi mai afli şi mijlocul de 
a-mi da pe loc această slobozenie. 

Abi-Yussuf răspunse : 
— Lucru-i încă şi mai uşor. Porunceşte să vină 

aici un tînăr mameluc. 
Numaidecît Al-Raşid porunci să vină mamelu-

cul, iar Abi-Yussuf spuse ; 
— Pentru ca această grabnică slobozenie să fie 

aşa cum scrie la lege, trebuie ca roaba să fie căsă-
torită după lege. Am să i-o dau, aşadar, de soţie 
acestui mameluc care, după ce i se va plăti răs-
cumpărarea, are să se despărţească de ea, fără a 
o fi atins. Şi numai atunci, o, emire al dreptere-
dincioşilor, sclava are să poată fi cadîna ta ! 

Apoi se întoarse către mameluc şi îi spuse : 
-— O primeşti pe sclava aceasta ca soţie le-

giuită ? 
El răspunse: 
— O primesc ! 
Atunci cadiul îi spuse : 
— Eşti căsătorit. Acuma, ţine o mie de dinari 

pentru tine şi despărţeşte-te ele ea. 
Mamelucul răspunse : 
— De vreme ce sînt căsătorit cu ea după lege, 

ţin să rămîn căsătorit, căci sclava îmi place. 
Auzind răspunsul mamelucului, califul îşi în-

cruntă sprîncenele a mînie şi îi spuse cadiului : 
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— Pe fala strămoşilor mei ! dezlegarea ta are 
să te lege în ştreang. 

; Ci Abi-Yussuf spuse blajin : 
— Stăpînul nostru califul să n-aibă grijă de în-

dărătnicia acestui mameluc şi să aibă toată încre-
derea cu dezlegămîntul este mai uşor ca oricând. 

Pe urmă adăugă : 
— îngăduie-mi numai, o, emire al dreptcredin-

cioşilor, să mă slujesc de mameluc ca şi cum ar fi 
robul, meu. 

Califul îi spuse : 
— îţi îngăduiesc. Este robul tău şl se află în 

stăpânirea ta ! 
Atunci Abi-Yussuf se întoarse către fată şi îi 

spuse : 
— îţi dăruiesc mamelucul acesta şi ţi-1 dau ca 

rob cumpărat ! îl primeşti aşa ? 
. Ea răspunse : 

— îl primesc ! 
— Atunci, căsătoria pe care a făcut-o cu tine 

este stricată chiar de el. Iar tu eşti dezlegată de 
el. Aşa spune legea căsătoriei. Am judecat! 

Auzind judecata aceasta, Al-Raşid, minunîn-
du-se peste poate, se ridică drept în picioare şi 
strigă : 

— O, Abi-Yussuf, nu se mai află altul ca tine 
în tot Islamul ! 

Şi porunci să i se aducă o tabla mare, plină cu 
aur, şi îl rugă s-o primească. Atunci cadiul îi mul-
ţumi, dar nu ştia cum să ducă tot aurul acela. 
Deodată îşi aminti de sacul de grăunţe al catîru-
lui şi, cerînd să-i fie adus, vărsă în el tot aurul 
de pe tabla şi plecă. 

Or, snoava aceasta ne dovedeşte că ştiinţa le-
gilor duce,la onoruri şi la bogăţii. Mila lui Allah 
fie, dar, asupra tuturor acestora ! 
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Pe wmă , Şchcro/iitUi spuse t 

ABU-NUWAS Şl B/VIA l.UI NKTT XOBKIDA 

Se povesteşte că slăvitul calif Harun Ai-Raşid, 
care-o iubea cu o dragoste peste măsură pe soţia 
şi verisoara lui, Sett Zobeida, pusese să se zidească 
pentru ea, într-o grădină numai a ei anume, un 
mare havuz, împrejmuit de un crînguşor de copă-
cei stufoşi, unde se putea scălda fără a fi zărită 
vreodată nici de privirile bărbaţilor, nici de razele 
.soarelui, atîta de nepă truns şi de frunzos era acel 
crînguşor. 

Or, într-o zi de arşiţă, .Sett Zobeida veni sin-
gură-singurică în crîng, se dezbrăcă pînă la piele 
pe marginea havuzului şi intră în apă. Ci nu-şi 
.spăla decît picioarele, pînă la genunchi ; căci se 
•sfia de t remurul pe care apa îl dă trupului ce se 
cufundă cu totul în valuri, şi, pe deasupra, nici 
nu ştia să înoate. Doar cu un lighenaş de aur pe 
care-1 adusese cu ea îşi turna cîte puţină apă pe 
umeri. „ 

Califul, care o văzuse îndreptîndu-se către ha-
vuz, o urmase încetişor şi, călcînd fără zgomot, 
ajunsese la crînguşqr tocmai cînd Sett Zobeida era 
goală. Şi, ascuns între frunzişuri, începu s-o pri-
vească şi să se minuneze de alba ei goliciune din 
apă. Şi cum sta cu o mînă sprijinită pe o creangă, 
deodată creanga se frînse şi Sett Zobeida... 

Cînd povestea ajunse ,1 ici, Şotierez.uda vă/u zorii 
Mijind şi, sfioasă, iScu. 

î 93 

13 — O mie şi una tfe nopţi 



Ci într-a trei sute şaptezeci şi noua noapte 

Ea urmă l 

...deodată creanga se frînse şi Sett Zobeida, cu-
prinsă de spaimă, se întoarse, punîndu-şi repede 
mlinile Ia locul de ruşine, ca să-1 ferească de pri-
viri străine. Or, Sett Zobeida era aşa de binecu-
vântată, încît mîinilc ei amîndoua nu izbuteau să 
acopere totul ; aşa că, printre degetele el, ochii 
califului zăreau întreaga comoară. 

Al-Raşid, care pînă atunci nu avusese prilejul 
s-o privească în voie pe verişoara lui, fu şi uimit 
şi încîntat văxînd-o acum cit de dăruită era, şi se 
grăbi să se îndepărteze pe furiş, aşa cum venise. 
Dar cele văzute îi stîrniseră închipuirea şi se simţi 
deodată ispitit să facă versuri. începu prin a ticlui, 
pe un ritm sprinten, următorul vers : 

Văzui argintul gol într-un havuz... 

Dar degeaba îşi mai frămîntă el mintea să ducă 
mai departe cuvintele, căci nu izbuti nu numai să 
isprăvească poezia, ci nici măcar să facă şi versul 
următor, cerut de rimă ; şi se simţea tare necăjit 
şi asuda repetîndu-şi: 

Văzui argintul gol într-un havuz... 

Şi nu izbutea să iasă la liman. Atunci, se hotărî 
să-1 cheme pe poetul Abu-Nuwas şi îi spuse : 

— Ia să vedem dacă tu poţi să duci la capăt o 
poezioară care are ca vers de început aceste cu-
vinte : 
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Văzui argintul gol într-un havuz... 

Atunci, Abu-Nuwas, care şi el dăduse târcoale 
prin preajma havuzului şi luase seama la toată 
întâmplarea de mai înainte, răspunse : 

— Ascult şi mă supun ! 
Şi, spre uluirea califului, ticlui pe dată stihurile 

următoare : 
Văzui argintul gol într-un havuz, 
Şi ochii mei cu flăcări s-au aprins. 
Gazda dulce sufletul mi-a prins 
Cu-al fericirii ei ascuns hurmuz. 

De ce nu m-am putut schimba un timp 
In val de apă, să-i alint hoţeşte 
Al frumuseţii har — sau într-un peşte, 
Pentru un ceas ori două, să mă schimb ? 

Califul nu încercă să afle cum de ştiuse Abu-
Nuwas să dea versurilor lui o culoare atât de ai-
doma cu faptele întâmplate, şi îl răsplăti cu dăr-
nicie, spre a-i dovedi mulţumirea avută. 

Pe urmă, Şeherezada adăugă : 
— Dar să nu socoti, o, prcafericitule rege, că această 

iscusinţă a minţii lui AburNuwas ar fi mai strălucită 
decît minunata lui stihuiro din snoava co vine acum Iu 
rînd. 

ABU-NUWAS FACÎND STIHURI 

într-o noapte, califul Harun Al-Raşid, prins de 
nesomnu-i greu, se plimba singur pe sub galeriile -
seraiului său, cind o zări pe una dintre roabele 
lui, pe care o iubea peste măsură, îndreptîndu-se 
către pavilionul cel de taină. Se luă după ea şi 
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intră pe urmele acesteia în pavilion. O cuprinse 
atunci în braţe şi începu s-o alinte şi să se joace 
eu ea, pînă ce roabei îi căzu vălul ce-o acoperea 
şi pînă ce tunica îi alunecă de pe umeri. 

Văzînd-o aşa, dorinţa se aprinse în sufletul ca-
lifului, care vroi pe dată să meargă cu sclava ; ei 
ea se trase îndărăt, spunînd : 

— Iartă-mă, acum, o, emire al dreptcredincîo-
şiior ! Să amînăm pe mîine, căci în seara aceasta 
nu mă aş teptam că ai să mă cinsteşti cu vizita ta 
si nu sînt deloc pregătită. Ci mîine, eu voia lut 
AJlah ! ai să mă găseşti parfumată şi pe un pat 
cu iasomii înmiresmate. 

Atunci Al-Raşid nu mai stărui şi se întoarse ly. 
plimbarea lui. 

A doua zi, pe la aceeaşi vreme, emirul îl trimise 
pe Massrur, căpetenia eunucilor, s-o vestească pe 
roabă de făgăduita lui venire. Ci fetişcana tocmai 
avusese în ziua aceea un început de oboseală şi, 
.simţindu-se mai slăbită şi mai neînstare decîl ori-
cine!, se mulţumi, drept orice răspuns dat lui Mas-
srur, care îi aminti de făgăduiala din ajun, să-i 
citeze zicala : „Ziua şterge vorbele din timpii] 
nopţii !" 

In clipa cînd Massrur îi repeta califului cuvin-
tele acestea ale fetişcanei, intrară poeţii Abu-
Nuwas, El-Rakaşi şi Abu-Mossab. Iar califul se 
întoarse către ei şi le spuse : 

— Fiecare dintre voi să-mi ticluiască pe data. 
cîteva stihuri în care să fie cuprinse cuvintele :; 
„Ziua şterge vorbele din timpul nopţii !': 

Atunci, poetul El-Rakaşi spuse cel dinţii : 

O, inimă, ia seama 
Şi fugi de-acea copilă, 
Frumoasa ţi gingaşă, 
Dar fără pic de mila, 
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Ce nu vrca'nici să de ie. 
Şi nici ea .vă primească, 
Făgăduind că „mline''... 
îŞi-apoi, cu nefirească 
Şi dulce nepăsare,' 
Nu-şi schiml)ă i-orba-n fapte, 
Spuuînd că : //dna şterge 
Vorbele spnse-u noapte ."' 

Pe- urmă , Abu-Mossab înainta şi spuse « 

Inima mea aleargă. 
Spre-a ei, în goana mure, 
Iar ea se joacă, reaua, 
Oy-u mea înflăcărare. 

(Jind ochii-mi plîng, şi pieptul 
De dorul el mu arde. 
Ea doar se mulţumeşte 
Să rîdă mai departe. 

De-i amintesc ce-mi spuse, 
Ea îmi răspunde-n şoapte, 
Zimbindu-iiii: „Ziua şterge. 
Vorbele spuse-n noapte !" 

•Ci-] din urmă, Abu-Nmvas, înainta şi spuse : 

în seara liniştită. 
Ce dulce se-ndoia ! 
Cit farmec, fără voie. 
Prin. Irupu-i tremura '. 

în linul cînl al serii, 
Suav-ameţit.or, 
Un ram părea, ca ramul 
Zbătîndu-se uşor. 
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Şi-au început deodată 
Sub haină să-i tresalte. 
Mici, sinii ei, aprinşii, 
Ca două rodii calde. 

De-alîlea dulci alinturi, 
Şi jocuri dragi, şi glume, 
Dibaci purtîndu~mi mitici 
Şi cu un rost anume, 

Iaşmacul de pe faţă 
Deodată sc-abăhi,, 
Şi de pe umeri, moale, 
Tunica îi căzu. 

Şi se ivi deodată, 
Pe jumătate goală. 
Din rochia-i căzută, 
Ca floarea din petală. 

Cum noaptea-şi coborîse 
A umbrelor perdea, 
Aprins de dor, şi lacom, 
l-am spus : ,,Te vreau a mea la 

Ci ea şopti doar: „mîine"... 
Iar eu, a doua zi, 
l-aduc aminte didce: 
„Făgădiriala, ştii!"... 

Ea, ca-ntr-un vis, cu ochii 
Rîzînd, cu buze coapte, 
Răspunse :' „Ziua şterge 
Vorbele spuse-n noapte !" 

După ce ascultă toate aceste stihuri, Al-Raşid 
puse să se dea cîtc o sumă mare de bani fiecărui 
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poet, afară de Abu-Nuwas, şi porunci ca acesta să 
fie ucis numaidecît, strigînd : 

— Pe Allah ! tu eşti în cîrdăşie cu sclava aceea ! 
Altminterea, de unde ai fi ştiut să zugrăveşti atî ta 
de aidoma o întîmplarc la care numai eu am fost 
de faţă ? 

Abu-Nuwas începu să rîdă şi răspunse : 
— Califul, stăpînul nostru, uită că adevăratul 

poet este acela care ştie să ghicească ceea ce-i as-
cuns, numai din atîta cît i se spune ! Şi, ele alt-
minteri, însuşi Profetul (cu el fie rugăciunea şi 
pacea !) ne-a înfăţişat pe noi, poeţii, de minune, 
atunci cînd, vorbind despre noi, a spus : „Poeţii 
umblă pe toate drumurile ca nişte smintiţi. Numai 
închipuirea îi călăuzeşte, şi diavolul! Şi povestesc 
şi spun. lucruri pe care nu le săvîrşesc !" 

Al-Raşid, la cuvintele acestea, nu vroi să mai 
adîncească o taină ca aceea şi, după ce îl iertă pe 
Abu-Nuwas, îi dărui de două ori mai mul ţ i bani 
decît dăduse celorlalţi doi poeţi. 

După ce regele Şahriar auzi această snoavă, strigă ; 
— Nu, pe Allah! eu nu l-aş fi iertat pe Abu-Nuwas 

ăsta, şi-aş fi cercetat acea taină, şi-aş fi pus să i se tai.3 
capul unui fluieră-vînt ca el. Nu vreau, auzi tu, Şehe-
rezada, să-mi mai pomeneşti de dezmăţatul ăsta care nu 
respecta nici pe califi, nici legile. 

Iar Şeherezada spuse : 
— Atunci, o, preafcricilule rege, am să-ii novoslese 

snoava cu măgarul. 

MAGAKUrJ 

într-o zi, un. om de treabă, ca toţi oamenii de 
treabă , care sînt de-atîtca ori păcăliţi de semenii 
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lor, mergea prin suk, ducind după el un măgar-
legat numai cu o funie, ce slujea şi de căpăstru 
animalului. Un hoţ iscusit îl zări şi se hotărî să-i 
fure măgarul. Ii spuse şi unui tovarăş de-al lui ce 
are de gînd să facă, iar acela îl întrebă : 

— Da cum o să faci ca să nu te simtă stăpinul 
măgarului ? 

1 Toiul răspunse : 
— Vino după mine şi-ai să vezi. 

Cîncl povestea a junse aici, Şe l ie re /ada vâz'i zorii 

mij ind şi, sl'iiKisă. Uicu. 

Ci într-a trei sute optzecea noapte 

Ka urmă ) 

...Vino după mine şi-ai să vezi. 
Se apropie atunci de om pe la spate şi, incet-

încetişor, scoase căpăstrul măgarului, şi-1 petrecu 
apoi pe după cap, fără ca omul să simtă ceva, şt 
merse mai departe, ca o vită de povară , în vreme 
ce tovarăşul său se îndepărta cu măgarul dezlegat. 

Cînd hoţul se încredinţa că măgarul era destul 
de departe, se opri deodată din mers : iar omul, 
iară a întoarce capul, se străduia, smucindu-1. să-i 
silească să înainteze. Dar, simţind opunerea, se 
întoarse să-şi îndemne vita la drum şi, în loc de 
măgar, dete cu ochii de hoţul legat cu căpăstrul,. 
stînd cu priviri rugătoare şi umile. Şi-atîta de 
uimit se simţi, de rămase înmărmurit dinaintea 
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hoţului ; şi, după un răstimp, izbuti într-un siirşţî. 
să îngaime cîteva şoapte şi să întrebe : 

— Cine eşti ? 
Hoţul, cu glas înecat de lacrimi, strigă : 
— Sînt măgarul tăir; o, stăpîne. Ci povestea 

niea-i de-a mirările. Află, în adevăr, că în tine-
reţea mea eram o haimana dedată la tot soiul de 
păcătoşenii ticăloase. într-o zi, m-am întors acasă 
beat şi, scîrbind-o pe maică-mea, care, văzîndu-mă 
aşa, nu mai putea să-şi stăpîneaseă supărarea, mă 
coperi cu vorbe de ocară şi vru să mă alunge din 
casă. Ci eu o împinsei cît colo şi, în beţia mea, 
detei în ea. Atunci, mîniată pe purtarea mea faţă 
de ea, mă blestemă, iar urmarea blestemului ei fu 
iă-mi schimbai pe dată înfăţişarea şi mă prefăcut 
în măgar. Atunci tu, o, stăpîne al meu, m-ai cum-
părat din sukul de măgari, pe cinci dinari, .şi m-ai 
ţinut aşa toată vremea asta, şi te-ai slujit de mine 
ea de o vită de povară, şi m-ai îmboldit din spate 
atunci cinci, istovit, nu mai vroiam să merg, şi îmi 
aruncai o droaie de înjură turi pe care eu n-am sâ 
cutez niciodată să le rostesc. Şi-aşa ! far eu nu 
mă puteam plînge nicicum, de vreme ce graiul 
îmi fusese luat si tot ce puteam să fac, cîteodată, 
dar nu prea des, era să .izbutesc cîte-un vînt, în. 
locul vorbei ee-mi lipsea, într-un sfîrşit, astăzi, 
de bună seamă că sărmana maică-mea si-o fi adus 
aminte de mine cu părere de rău şi pesemne că i 
K-O fi întors mila în inimă şi-o fi îndemnat-o sâ 
ceară pentru mine îndurarea Celui Preaînalt. Or, 
nu mă îndoiesc deloc, numai în urma acestei în-
durări mă vezi tu acuma întors la întîia mea în-
făţişare de om, o, stăpîne al meu. 

La vorbele acestea, bietul om strigă : 
— O, frate, iartă-mi greşelile săvîrsite faţa de 

tine, ocroti-te-ar Allah ! şi uită greleie poveri ce 
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te-am făcut să înduri fără de voia rnea ! Nu este 
izbăvire decît întru Allah ! 

Şi se grăbi să deznoade căpăstrul cu care era 
legat hoţul, şi plecă tare amărît spre casa lui, unde 
nu izbuti să mai închidă ochii în noaptea aceea, 
atîta se caia şi se amăra. 

Peste vreo câteva zile, bietul om se duse iar la 
sukul de măgari, ca să-şi cumpere alt măgar, şi 
care nu-i fu mirarea cînd dete în tîrg peste măgarul 
lui dintîi, aidoma la înfăţişare cum era înainte de 
a se fi schimbat ! Şi gîndi în sinc-şi : „De bună
seamă că puşlamaua asta a săvîrşit altă păcătoşe-
nie". Şi se apropie de măgarul care începuse să 
zbiere recunoseîndu-1, se aplecă la urechea lui şi 
îi strigă din toate .puterile : 

— O, ticălos fără de leac ! iar trebuie s-o fi 
necăjit şi s-o fi lovit pe mama ta, de-ai fost iarăşi 
preschimbat aşa în. măgar. Ci, pe Allah ! nu eu 
am să te mai cumpăr acuma ! 

Şi, mînios, îl. scuipă în ochi. şi plecă să-şi cum-
pere alt măgar, dovedit ca născut dintr-un tată şi 
dintr-o mamă de neam măgărese. 

Si, lot în noaptea aceea, Şeherczada mai spuse : 

SKTT ZOBKIDA PRINSA CU OCARA 

Se povesteşte că l la run Al-Raşid, califul drept-
credincioşilor, s-a dus într-o zi să-şi facă liodina cea 
de după masă în iatacul soţiei sale Sett Zobeida 
şi, dînd să se tolănească pe pat, a băgat de seamă 
că, chiar la mijlocul patului, se afla o pată întindă, 
încă proaspătă, pată care, fără de cea mai mică 
îndoială, era de la Sett Zobeida. Cînd o văzu, lu-
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mea se înnegura dinaintea ochilor califului, care 
se mînie peste măsură . Porunci numaidecât să vină 
Sett Zobcida şi, cu privirile fulgerînd de supărare 
şi cu barba trcmurînd, îi strigă : 

— Cc-i pala asta do pe patul nostru ? 
Sett Zobcida îsi aplecă ochii spre pata cu bu-

clucul şi spuse : 
— Este sămînl,ă ;ie bărbat, o, cmire al dreptcre-

dinoioşiior ! 
El ţipă, abia-abia mai stăpînindu-şi clocotul mî-

niei : 
-- Şi poţi cumva să mă lămureşti cum de-a 

ajuns asemenea lucru, încă proaspăt, pe patul tău, 
în care n-am mai stat de mai bine de-o săptămînă? 

Ea strigă, tulburată, cu totul : 
- - Neprihana-i cu mine şi împrejurul meu, o, 

cmiro al dreptei edineioşilor ! Nu cumva mă bă-
nuieşti de ipreacurvic ? 

Al-flaşid spuse : 
— Te bănuiesc, şi-am să chem numaidecît să 

vină aici cadiul Abi-Yussuf, ca să cerceteze lucrul 
şi să-mi spună care-i părerea lui. Şi, pe cinstea 
strămoşilor noştri ! o, fiică a moşului meii, n-am 
să mă dau îndărăt de la nimic:, dacă ai să fii dove-
dită vinovată ele către cadiu ! 

Cînd veni cadiul, Al-Raşid îi spuse : 
— O, Abi-Yussuf, ia să-mi spui ce poate fi cu 

adevărat pata aceasta ! 
Cadiul se apropie de pat, îşi puse degetul în mi j -

locul petei, îl duse apoi în dreptul ochilor, apoi 
în dreptul nasului, şi spuse : 

— Este sămînţă de bărbat, o, cmire al drept-
credincioşiloi-! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zor'i 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a trei sute optzeci ş? una noapte 

•.Wa i . i r m ă ; 

...o, emire ai dreptcredineioşilor l 
FA întrebă : 
— De unde poate să fie ? 
Cadiul, tare uluit şi nevoind să rostească vreo 

^vorbă ce i-ar fi atras vrăjmăşia aprigei Sctt Zo-
beida, ridică fruntea spre tavan ca pentru a cugeta 
şi zări într-o scobitură aripa unui liliac ghemuit 
acolo. Şi-aşa, un gînd mîntuitor îi strălumina min-
tea, şi spuse : 

— Dă-mi o lancie, o, emire al drepteredineio-
şilor ! 

Califul îi dete o lancie şi Abi-Yussuf străpunse 
eu ea liliacul, care căzu greoi. Atunci cadiul spuse: 

—- O, emire al drepteredincioşilor, cărţile dofto-
riceşti ne învaţă că sămînţa liliacului se aseamănă 
de-a mirarea cu cea a omului. Nu încape îndoială 
că fapta a fost săvîrşită de liliacul acesta, la ve-
derea mîndrei Sctt Zobeida adormite. Ai văzut şi 
tu că l-am pedepsit cu moartea. 

Lămurirea aceasta îl mul ţumi pe deplin pe calif, 
care, nemaimdamdu-se de nevinovăţia soţiei sale, 
îl coperi pe cadiu cu daruri, în semn de răsplată. 
Iar Sett Zobeida, la rîndu-i, peste măsură de fe-
ricită, îi făcu daruri strălucite şi îl pofti să rămînă 
să mănînce cu ea şi cu califul cîteva poame şi nişte 
trufandale ce-i fuseseră aduse. 

Cadiul se aşeză, aşadar, între calif şi Sett Zo-
beida, pe chilim, iar Sett Zobeida tviniţă o banană 
şi, întinzmdn-i-o, îi spuse : 
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-— Mai am in grădina mea şi alte roade, rare la 
această vreme a anului ; doreşti asemenea roade, 
in locul bananelor ? 

El răspunse : 
— Eu am statornic obicei, o, stăpînă a mea, să 

nu rostesc judecăţi în lipsă. Trebuie; dar, ca mal 
inlîi să văd acele roade, spre a le asemui cu t ru-
fandalele de aici, şi; numai după aceea să-mi dau 
părerea asupra bunătăţii fiecăreia dintre ele. 

Sett Zobeida trimise numaidecît să se culeagă 
şi să se aducă trufandalele din grădina ei si, din-
ei u-i-le cadrului să le guste, îl întrebă : 

— Care dintre aceste poame îţi plac mai mult 
acuma ?_ 

Cadiul zîmbi cu un aer înţelegător, îl privi pe 
calif, a;poi pe Sett Zobeida, şi spuse : 

— Pe Ailah ! răspunsul este tare anevoios ! 
De-aş zice că-mi place mai mult una dintre aceste 
roade, aş osîndi-o totodată pe cealaltă, şi m-aş 
primejdui să-mi facă vreo tulburare de pîntece, 
prilejuită de ciuda poamelor împotriva mea. 

Auzind răspunsul, Al-Raşid şi Sett Zobeida se 
porniră pe un rîs de se prăbuşiră pe spate. 

Tar Şeliereziidu, văzînd după anumite semne că regele 
Şahriar părea mai degrabă eă ar fi vroit s-o oshideaseâ 
fără milă pe Sett Zobeida, punînd în seama ei vina, şe 
grăbi, ea să-i schimbe gî.ndurile, să-i povestească snoava 
următoare ; 

FiÂfUJAT SAU FKMivlK ? 

Se povesteşte, printre feluritele .snoave despre 
marele Chosroe, regele Persieî, că acestui rege îl 
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plăcea tare mult peştele. într-o zi, pe cînd sta pe 
terasa casei lui împreună cu soţia sa, frumoasa Şi-
rin, un pescar veni să-i aducă în dar un peşte mare 
şi frumos din calc-afară. Regele fu încîntat de acel 
dar, şi .porunci să i se dea pescarului patru mii de 
drahme. Ci frumoasa Şirin, care niciodată nu lău-
dase mărinimoasa dărnicie a regelui, aşteptă să 
plece pescarul şi spuse : 

— Nu-i îngăduit să fii pînă într-atîta de risi-
pitor încît să dai unui pescar patru mii de drahme 
numai, pentru un peşte. Trebuie numaidecât să-i 
iei banii îndărăt, altminteri toţi coi care, de aci 
înainte, îţi vor aduce vreun, dar, au să-şi salte nă-
dejdile de la preţul acesta în sus ; şi n-ai să poţi 
face faţă pretenţiilor lor ! 

Regele Chosroe răspunse : 
-— Ar fi lucru ruşinos pentru un rege să ia în-

dărăt ceea ce a dat. Să uităm, aşadar, ceea ce s-a 
petrecut ! 

Ci Şirin răspunse : 
— Nu ! nu este cu putinţă să laşi lucrurile să 

meargă aşa ! Este un mijloc de a lua banii îndărăt, 
fără ca pescarul ori altcineva să poată cîrti. Pentru 
aceasta, nu ai clecît să-1 chemi îndărăt pe pescar 
şi să-1 întrebi : „Peştele pe care mi l-ai adus este 
de parte bărbătească ori de parte femeiască ?" Dacă 
răspunde că este de parte bărbătească, i-1 dai în-
dărăt spunîndu-i : „Eu vreau unul de parte feme-
iască !" ; iar dacă spune că este de parte femeiască, 
i-1 dai tot aşa îndărSt, spunînd : „Eu vreau unul 
de parte bărbătească !" 

Regele Chosroe. care o iubea cu o dragoste peste 
măsură pe frumoasa Şirin, nu vroi s-o supere şi 
se grăbi să facă, măcar că cu părere de rău, ceea 
ce îl sfătuise ea. Numai că pescarul era un om în-
zestrat cu iscusinţă de minte şi de vorbă, şi-atunci 
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cînd Chosroe, întorcîndu-1 din cale, îl întrebă : 
„Peştele este de parte bărbătească ori de parte 
femeiască ?", el sărută pămîntul şi spuse : 

— Peştele acesta, o, măr ia ta, este hermafrodit ! 
La aceste cuvinte, Chosroe se umplu de plăcere 

şi începi! să rîdă, pe urmă porunci cămăraşului să 
dea pescarii lui opt mii de drahme, în loc de patru 
mii. Pescarul se duse cu eămăraşul care îi numără 
cele opt mii de drahme ; puse banii în sacul ee-î 
slujise la aducerea peştelui şi plecă. 

Cînd ajunse în curtea palatului, lăsă, ca din ne-
băgare de seamă, să cadă din sac o drahmă de ar-
gint. Pe dată se repezi să-şi pună sacul jos, să 
caute acea drahmă si s-o găsească, dînd semne de 
mul ţumire mare. 

Or, Chosroe şi Şirin 31 priveau de pe terasă şi 
văzură cele ce se petrecură . Atunci Şirin, bucu-
roasă de (prilejul ce i se ivea, strigă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii 
mijind şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute optzeci şi doua noapte 

Ea urmă > 

...Şirin strigă : 
— Ia te uită ce mai pescar ! Mare cărpănoşenie 

de om ! Scapă o drahmă pe jos şi, în loc s-o lase 
acolo ca s-o găsească vreun sărman, el alîta-i de 
nemernic încît o adună numaidecit, ca nu cumva 
să se bucure de ea vreun biet nevoiaş. 
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La cuvintele acestea, Chosroe se simţi atins pinii 
Io suflet şi, trimiţind după pescar, îl mustră : 

— O, fiinţa nevolnică, de bună seamă că tu JIU 
eşti om, de vreme ce ai un suflet atît de mişel. 
.Are să te piardă zgîrcenia care te-a îndemnat să 
laşi jos un sac plin de aur ea să cauţi o singură 
•drahmă căzută spre norocul vreunui nevoiaş. 

Atunci pescarul sărută pămîntul şi răspunse : 
— Deie-i Allah viaţă lungă regelui ! De-am luat 

de jos acea drahmă , n-am făcut lucrul acesta din 
pricină că aş pune mare preţ pe o drahmă , ci pen-
tru că în ociiii mei ea are o mare însemnătate. 
Au nu poai'tă drahma aceasta pe o parte chipul 
regelui, iar pe cealaltă numele lui ? N-am vroit s-o 
las călcată cumva în picioare de vreun trecător. 
Şi m-am grăbit s-o ridic, urmînd astfel pilda re-
celui, ce m-a scos din ţarină, pe mine, cei care de-
abia preţuiesc; cît o drahmă . 

Răspunsul acesta îi plăcu atît de mult regelui, 
încît puse să i se mai dea patru mii de drahme pes-
carului, şi porunci crainicilor să strige prin toată 
împărăţia : „Niciodată nu trebuie să te laşi că-
lăuzit de sfatul femeilor. Căci cel care se ia după 
ele săvîrşe.ştc două greşeli, vrînd să îndrepte o ju-
mătate de greşeală." 

Hogele Şahriar, auzind această .snoavă, spuse : 
— Tare-mi pJiice cum "s-ti purtat Chosrue, precum şi 

neîîKTederea lui în femei, lile-s pricina multor necazm i. 
Ci Şchore/Kila şi începuse : 

iMPÂHŢKALA 

într-o noapte, califul llarun Aî-Eaşid se plîngea 
•de nesomnul jui, faţă de vizirul (Ha/ar şi de spă-
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.•tarul .Massrur, eînd deodată Massrur izbucni în-
ir-un hohot de rîs. Califul 51 privi încrunUnd din 
sprîneene şi îi zise : 

—• Şi de ce tizi aşa ? De nebunie sau de bat-
jocură ? 

Massrur răspunse : 
Nu, pe Allah ! o, emire al dreptereciincioşilor, 

jur pe nemoşenia ta cu Profetul ! dacă rîd, nu rîd 
nicidecum, ca urmare a vreuneia din aceste pricini, 
•ci numai pentru că mi-am adus aminte de nişte 
• cuvinte de duh ale unuia, Ibn Al-Karabi, în jurul 
căruia se strînsese lumea roată, ieri, pe mahil Ti-
grului, ca să-i asculte. 

Califul spuse : 
— Dacă-i aşa, dă fuga iute şi caută-mi-] pe Ibn 

Al-Karabi ăsta. Poate-o izbuti el să-mi mat uşu-
reze oleacă inima. 

Numaidecît Massrur alergă pe urmele duhliu-
lui de Ibn Al-Karabi şi, dacă-1 găsi, îi spuse : 

— I-am vorbit despre tine califului, care m-a 
trimis să te caut şi să te duc la el, ca să-1 faci să 
t i dă. 

Ibn Al-Karabi răspunse : 
— Ascult şi mă supun. 
Massrur adăugă : 
— Da, ele bună seamă că_vreau să te duc Ia calif, 

ci, bine înţeles, te duc numai dacă ai să-mi dai trei 
sparţi din ceea ce o să-ţi dăruiască el drept răsplată. 

Ibn Al-Karabi spuse : 
— E prea mult. îţi dau două treimi pentru oste-

neala ta. Atîta-i de-ajuns. 
Massrur, după ce se codi, chipurile, oleacă, pînă 

la urmă lăsă cum spusese Al-Karabi şi îl duse la 
calif. 

.Al-Raşid, eînd îl văzu intrînd, îi spuse : 
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— Zice-so că ştii să spui vorbe tare de duh. Ia, 
deapănă-le, ea să le vedem. Ci să ştii bine că, de 
nu izbuteşti să mă faci să rid, te-aşteaptă o ciomă-
geală straşnică. 

Primejdia aceasta avu ca urmare că-i îngheţa cu 
totul isteţia lui [bn Al-Karabi, care nu mai ştiu 
atunci să născocească decît nişte fleacuri nevol-
nice ; iar Al-Ilaşid, în loc să rîdă , simţi cum ii 
sporeşte veninul şi, pînă Ia urmă , strigă : 

— Să i se deie o sută de lovituri la tălpile picioa-
relor, ca să i se mute în picioare sîngele care i-a 
astupat creierii ! 

Numaidecît Ibn Al-Karabi fu întins pe jos şi în-
cepură să i se care lovituri numărate la tălpile pi-
cioarelor. Deodată, cinci numărul loviturilor ajunse 
la treizeci, lbn Al-Karabi strigă : 

— Acum să i se numere lui Massrur, după în ţe-
legerea dintre noi, celelalte două treimi care au 
mai rămas ! 

Străjerii, atunci, la un semn al califului, îl în-
hăţară pe Massrur, îl aş ternură pe jos şi începură 
să-1 facă să simtă pe tălpile picioarelor usturimea 
loviturilor. Ci, de la cele dinţii lovituri, Massrur 
strigă : 

— Pe Allah ! mă mulţumesc numai ou o treime, 
ba chiar şi numai cu un sfert, şi-i las Iui restul. 

La cuvintele acestea, califul se porni pe un rîs 
de se răsturnă pe spate, şi porunci să li se dea cîte 
o mie de dinari fiecăruia dintre tei doi pedepsiţi. 

Pe urmă, Şdierezada nu vroi să lase noaptea să treacă 
fără a mai povesti şi snoava următoare : 

DASCĂLUL DE ŞCOALA 

Odată, vin om, a cărui meserie era de a tăia 
frunze la cîini şi de a trăi pe spinarea altora, se 
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gîndi să se facă dascăl de şcoală, măcar că nu ştia 
nici să citească, nici să scrie, socotind că dăscălia-i 
singura meserie ce-i putea îngădui să cîştige bani 
fără să facă nimic ; căci toată lumea ştie că poţi. 
să fii dascăl de şcoală şi să n-ai habar nici de re-
guli, nici de cele mai de seamă cunoştinţe despre 
limbă ; e de ajuns pentru aceasta să fii destul de 
isteţ încît să-i faci ipe ceilalţi să creadă că eşti un 
mare grămătic ; şi se ştie că un grămătic învăţat 
este de obicei un biet om îngust la minte, mărginit, 
cicălitor, neisprăvit şi neputincios. 

Aşa că haimanaua noastră se închipui dascăl de 
şcoală, şi nu trebui să-şi dea altă osteneală decît 
să-şi sporească numărul învîrtiturilor şi al mărimii 
turbanului, precum şi pe aceea de a deschide, în 
afundul unei ulicioare, o sală, pe care o împodobi 
cu table de scris şi cu alte asemenea lucruri, şi 
unde îşi aşteptă muşteriii. 

Or, văzînd un turban atît de măreţ, locuitorii din 
mahala nu se mai îndoiră de ştiinţa vecinului lor 
şi se grăbiră să-şi trimită copiii la el. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 
mijind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a trei sute optzeci şi treia noapte 

Ea urmă : 

...se grăbi să-şi trimită copiii la el. 
El, însă, neştiind nici să citească, nici să scrie, 

găsise un mijloc grozav de dibaci spre a ieşi din 
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încurcătură : ti punea pe copiii caro mai ştiau 
oleacă să citească şi să scrie să-i înveţe pe cei care. 
nu ştiau chiar nimic, în vreme ce el se prefăcea că-î. 
supraveghează, că încuviinţează ce zic ei ori că 
dimpotrivă. 

Şi iacă-asa, şcoala înflorea, iar negustoriile das-
călului luară o înfăţişare minunată . 

într-o zi, pe rind el sta cu nuiaua în mină şi îşi 
bulbuca amarnic ochii asupra micuţilor topiţi de-
spaimă, intră în sală o femeie ţinînd în mînă o scri-
soare. Se îndreptă către dascăl, ca să-1 roage să i-o 
citească. Iar dascălul nu mai ştiu cum să facă să 
scape de-o asemenea încercare ; şi se ridică zorit, 
clînd să plece. Ci femeia îl opri, rugîndu-1 fierbinte 
să-i citească scrisoarea înainte de a pleca. Dascălul 
răspunse .* 

— Nu pot să mai stau : muezinul a şi vestit cea-
sul rugăciunii de amiază, şi trebuie să mă duc ia 
moschee. 

Femeia însă nu vroi să-1 lase şi îi spuse : 
— Allah fie cu tine ! scrisoarea aceasta mi-a fost 

trimisă de soţul meu, care lipseşte de cinci ani, şi 
numai tu, în toată mahalaua, ştii să citeşti. 

Şi îi sili să ia scrisoarea. 
Dascălul fu nevoit atunci să desfacă scrisoarea ; 

o ţinea însă pe dos şi, în marea încurcătură în care 
se afla, începu să-şi încrunte sprîncenele, privind 
literele, să-şi sucească pe cap turbanul şi să asude 
de trudă . 

Văzîndu-1 aşa, biata femeie gîndi : „Nu mai în-
cape îndoială ! dacă dascălul e atîta de zdruncinat, 
pesemne că a citit veşti rele. O, ce nenorocire l 
poate că,soţul meu a m u r i t ? " Pe urmă, plină de 
îngrijorare, îi spuse dascălului : 

— Fie-ţi milă ! nu-mi ascunde nimic ! A murit ? 
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Drept orice răspuns, jdascălul ridică fruntea oare-
cum gînditor şi păstră tăcerea. Ha strigă atunci : 

— O, ce nenorocire pe capul meu ! să-mi rup 
oare hainele ? 

Ei răspunse : 
— Rupe-le ! 
Ea întrebă, peste măsură de necăjită : 

- Să-mi dau palme peste obraji şi să-mi sil şi i 
nare fata ? 

Kl răspunse : 
— Dă-ţi palme şi sfîşie-ţi obrajii ! 
La cuvintele acestea, biata femeie se repezi 

afară din şcoală şi alergă Ia casa ei, pe care o 
umplu cu bocete. Iar vecinii toţi deterâ fuga Ia ea 
şi începură s-o mîngîie, dar cu totul zadarnic. Toc-
mai atunci, o rudă de-a nefericitei intră, văzu scri-
soarea şi, după ce o ceti, îi spuse femeii : 

— Da' cine-a pu tu t să-ţi spună eă soţul tău a 
murit ? în scrisoare nu se află aşa ceva. Ia uite ce 
scrie aici : „Primeşte salamalekul şi urările inele .' 
O, fiică a unchiului meu, aflu că sînt bine sănătos 
şi că nădăjduiesc, să mu întorc Ungă tine pînă-n 
cincisprezece zile. Ci, pînă atunci, îţi trimit, vn 
să-ţi dovedesc că nu te-am uitat, o pînză de in, 
înfăşurată într-o pătură. Uassalam !" 

Femeia luă atunci scrisoarea şi se întoarse 3a 
şcoală, ca să-1 mustre pe dascăl că o minţise. ÎI 
găsi stîncl în pragul uşii şi îi spuse : 

— Au nu ţi-e pic de ruşine s-o înşeli aşa pe o 
biată femeie şi să-i vesteşti că soţul ei a murit, 
atunci cînd în scrisoare stă scris că soţul meu are 
să se întoarcă în curînd şi că îmi trimite mai 
înainte o pînză de in înfăşurată într-o pă tură 7 

La aceste cuvinte, dascălul răspunse : 
— De bună seamă, o, biată femeie, ai dreptate 

să mă cerţi. Ci iartă-mă, căci în clipa în care ţi-
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neam în mînă scrisoarea ta eram tare grăbit şi, 
citind-o cam la repezeală şi pe sărite, am crezut 
că pînza şi pă tura erau o amintire ce ţi-o trime-
teau dintre lucrurile soţului tău mort. 

Şeherezmla spiific apoi : 

STTUURTLK UE PIC O CĂMAŞA 

Se povesteşte că El-Amin, fratele califului 
El-Mamun, dueîndu-se într-o zi in ospeţic la 
moşu-său, zări o sclavă tare frumoasă, care cînta 
din lăută ; şi se îndrăgosti de ea. Iar unchiul lui 
El-Amin băgă de seamă îndată cît de mult îl tul-
burase roaba pe nepotul său ; şi, ca să-i facă un 
dar plăcut, aşteptă mai întîi ca tînărul să plece, 
apoi îi ti'imise sclava, încărcată cu giuvaieruri şi 
îmbrăcată în haine scumpe. El-Amin socoti însă 
că moşu-său se şi bucurase de prima pîrgă a fetiş-
canei şi că i-o dăruia gustată ; căci îl ştia peste 
poate de lacom la poame încă acrişaare. Aşa încît 
nu vroi să primească roaba şi i-o trimise îndărăt, 
împreună eu o scrisoare în oare îi spunea că o 
poamă muşcată de grădinar înainte de a fi coaptă 
nu mai îndulceşte gura cumpărătorului. 

Atunci moşu-său îi porunci fetişcanei să se dez-
brace cu totul, îi puse în mînă lăuta şi o trimise 
iarăşi la El-Amin, îmbrăcată numai într-o cămaşă 
de mătase pe care străluceau, scrise cu litere de 
aur, următoarele stihuri : 

Comoara ce-o ascund în umbra mea 
N-a fost atinsă decît de privirea 
Ce doar a vrui s-o cerceieze-aşa 
Şi să-i admire doar desuinrşirea. 
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Cînd văzu nurii sclavei îmbrăcate în acea că-
maşă străvezie şi cînd citi acele stihuri, El-Amin 
nu mai avu nici o pricină să n~o dorească şi primi 
darul acela care îl' cinstea întru totul. 

Şebcreziadt), în noaptea aceea, a mai spus : 

STIHURILE DE PIC O CUPA 

Califul El-Motawakkel a căzut bolnav într-o zi, 
şi doftorul lui, Yahia, i-a prescris nişte leacuri atît 
de minunate încît boala s-a risipit şi califul s-a 
vindecat. Atunci, din toate părţile, au început să
curgă darurile de firitisire către calif. Or, între 
alte peşcheşuri, califul primi de la Ibn-Kahan, ca 
plocon, o fată tînără şi neatinsă, cu sini mai mîndri 
ca rodiile. Odată cu frumuseţea ei, fata îi mai adu-
cea califului, înfătişîndu-i-se, şi o minunată carafă 
de cleştar, plină cu un vin de soi. 

**' Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii 

mjind şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute optzeci şi patra noapte 

Ea urma ; 

Fata ţinea carafa într-o mînă, iar în cealaltă 
mînă o cupă de aur, pe care, cu litere de rubin, 
erau scrise aceste stihuri : 
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Care dictam, sau care Ier iac 
Se poate-a.semuire oarechid 
Cu vinii-acesta, nentreculul U ac 
Al relelor din trupuri şi din (jind L' 

Or, preaînvăţalul doftor Yahia se afla în ace.a 
'clipă lingă calif. Citind stihurile, începu să rida 
şi îi spuse califului : 

— Pe Allah î o, emire al dreptcredinc:ioşiior, 
fetişcana aceasta ş idoftoria ee-ţi aduce au să facă 
pentru întremarea ta mai mult decît toate leacu•-
rile cele de demult şi cele din vremi le noastre! 

i 'e u rmă . Şchereau la , iăi'ă <sa se oprească . înec-ou 

nu mai docil snoava u r mă t o a r e : 

G'AUFUI. ÎN COŞ 

întîmplarea aceasta a fost povestită de vestitul 
clntăreţ Isac din Mossul, care spunea : 

— Ieşisem tîrziu într-o noapte.de la un ziafetv 

de la califul El-Mamun şi, cum eram tare îmbulzit 
de-un zor ce mă cam sîcîia, o luai pe-o ulicioară 
în care nu se vedea nici o lumină, mă apropiai de 
un zid si făcui ceea ce făcui. Tocmai isprăvisem, 
cînd, în bezna aceea, simţii ceva căzînclu-mi pe 
cap. Sării în lături, uluit dc-a binelea, apucai 
lucrul acela şi, pipăindu-1 pe toate părţile, băgai 
de seamă, spre marea mea nedumerire, că era un 
coş mare, spînzurat la cele patru urechi ale lui 
cu o frînghie ce atîrna de pe casă. îl mai pipăiî 
oleacă şi văzui că era căptuşit cu mătase pe din-
lăuntru şi împodobit cu două perne ce miroseau. 
frumos 
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Or eu, cum băusem mai mult ca de obicei, tna 
simţii ispitit de mintea mea cea beată să mă sui 
şi să, mă aşez în acei coş ce se înfăţişa singur-
odihnei mele. Nu mai putui înfrunta ispita şi roâ 
şuii în coş: Şi numaidecît, înainte de-a mai putea 
să sar jos, mă simţii ridicat repede-repode pină-tx 
dreptul terasei, unde fusei luat, fără o vorbă, de 
patru fete tinere, care rnă lăsară jos pe terasă şi 
mă poftiră să ie urmez. Una dintre ele mergea 
înaintea mea cu o făclie în mină, iar celelalte trei 
se aţineau la spate, silindu-mă să cobor o seară
de marmoră şi să intru într-o sală de o măreţie 
asemenea numai cu cea din palatul califului. Şi 
gîndeam în mintea mea': „Pesemne că sînt luat. 
drept altcineva, cu care şi-or fi dat întîlnire în 
noaptea aceasta. Allah are să limpezească lucru-
rile." 

Cum încă mă aflam în această nedumerire, o 
perdea mare de mătase ce ascundea o parte din 
sală se dote la o parte şi zării zece tinere fete mi-
nunate, cu mijlocel subţire, cu trupuri fără de 
seamăn, unele purtînd făclii, iar altele căţuî de 
aur în care ardeau nard şi aioe. în mijlocul lor 
mergea o fetişcană ce-ar fi făcut şi stelele să t r e -
mure de pizmă. Se legăna în mers şi privea dră -
gălaşă în lături, de să facă să zboare pînă şi sufle-
tele cele mai greoaie. Or eu, cînd o văzui, sării 
pe cele două picioare ale mele şi mă plecai dinain-
te-i pînă la pămînt. far ea mă privi, îmi zîmbi şi 
îmi spuse : 

— Bine-ai venit, oaspete ' 
Pe urmă se aşeză şi, cu'glas răpitor, îmi spuse i: 
•— Şezi, ya sidi î 
Eu mă aşezai, cu beţia vinului demult risipita 

şi înlocuită cu o ameţeală şi mai grea. Iar ea îmi 
spuse : 



— Şi cum ai făcut dc-ai venit pe uliţa noastră
.şi de tc-ai suit în coş ? 

Eu răspunsei : 
— O, stăpînă a mea, zorul tainic al lăuntruri-

lor mele m-a îndemnat pînă în uliţă ; pe urmă 
vinul m-a făcut să mă sui în coş ; iar acum, bună-
tatea ta m-a adus în această sală, unde farmecele 
tale au pus altă ameţeală în locul beţiei din min-
tea mea. 

La cuvintele acestea, fetişcana, vădit mulţumită, 
mă întrebă : 

—- Ce meserie ai tu ? 
Eu mă ferii să-i spun că sînt cântăreţul şi muzi-

cianul califului, şi îi răspunsei : 
— Sînt ţesător în sukul ţesătorilor din Bagdad. 
Ea îmi spuse : 
— Purtarea ta este aleasă şi face cinste sukului 

ţesătorilor. Dacă la ea mai adaugi cumva şi cu-
noaşterea poeziei, n-are de ce să ne pară rău că 
te-am primit printre noi. Ştii versuri ? 

Eu răspunsei : 
— Ştiu. 
Ea zise : 
— Spune-ne câteva. 
Răspunsei : 
— O, stăpînă a mea, oaspetele este totdeauna 

oleacă tulburat de primirea ee i se face. Dă-mi, 
aşadar, curaj, înccpînd tu mai întîi să ne reciţi 
câteva dintre poeziile carc-ţi plac. 

Ea îmi răspunse : 
— Bucuroasă ! 
Şi numaidecît îmi recită o sumă de poezii mi-

nunate, de-ale poeţilor celor mai de demult, ca 
Amri'lkais, Zohair, Antara, Nabigha, Amru ben-
Kaltbum, Tharafa şi Şanfara, şi de-ale poeţilor ce-
lor mai apropiaţi de vremea noastră, precum Abu-
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Nuwas, El-Rakaşi, Abu-Mossab şi alţii. Iar eu mă 
simţeam tot pe-atîta de fermecat de darul său de 
a spune versuri, pe cît eram de uimit de frumuse-
ţea ei. Pe urmă îmi spuse : 

— Nădăjduiesc că acuma ţi-a trecut tulburarea. 
Eu spusei : 
— Da ! pe Allali ! 
Şi alesei, Ia rîndu-mi, dintre versurile ce le 

ştiam, pe cele mai gingaşe, şi i le recitai cu multă 
simţire. Cînd sfîrşii, ea îmi spuse : 

— Pe Allah ! nici nu ştiam că se găsesc oameni 
cu gusturi atît de alese în sukul ţesătorilor. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sule optzeci şi cincea noapte 

Ea urmă : 

...oameni cu gusturi atîta de alese în sukul ţesă-
torilor. 

Pe urmă, se întinse masa, La care nu se precu-r 
peţiră nici fructele, nici florile ; şi ea însăşi îmi 
servea cele mai bune bucăţi. Şi-apoi, după ce masa 
fu ridicată, se aduseră băuturile şi cupele, şi ea 
însăşi îmi turnă să beau şi îmi spuse : 

— Iată ceasul cel mai prielnic pentru stat la 
taifas. Ştii poveşti frumoase ? 

Eu mă plecai dinaintea ei şi-i povestii numai-
decît o sumedenie de întîmplări hazlii despre regi, 
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•despre curtea şi despre obiceiurile Joi-, pînă ce ea 
•mă opri deodată ca să-mi spună : 

—• în adevăr, sînt peste măsură de mirată să 
văd un ţesător eunoseînd atît de bine' obiceiurile 
regilor. 

Eu răspunsei : 
• - Nu este nimic de mirare, de vreme ce sînt 

vecin cu un om minunat, care este primit deseori 
ia calif şi care, cind are răgaz, e bucuros să-mi 
împodobească mintea cu cîte ştie. 

Ea îmi spuse : 
—- Dacă-i aşa, mă minunează tot atît de mult 

clarul tău de a ţine minte aşa de bine nişte amă-
nunte atîta de aidoma. 

Tacă-aşa ! Iar eu, simţind parfumurile de nard 
şi de aioe ee înmiresmau sala, şi privind-o pe acea 
gazdă , şi ascultînd-o cum îmi vorbea din ochi şi 
din buze, mă simţeam fericit peste măsură şi gîn-
deam în sine-mi : „Ce-ar face califul, de-ar fi aici, 
in locul meu ? De bună seamă că nu şi-ar mai .pu-
tea stăpîni tulburarea si s-ar lăsa răpit de dra-
goste r 

Fetişcana îmi spuse iarăşi : 
— In adevăr, eşti un om ales, mintea ta-i îm-

podobită cu foarte frumoase cunoştinţe, iar pur-
tarea ta este cît se poate de subţire. Nu-mi mai 
rămîne să te întreb deeît un lucru. 

Eu răspunsei : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! 
Ea spuse : 
— Aş vrea să te aud cintîndu-nii eîteva versuri, 

ânsoţindu-te cu lăuta. 
Or mie, cîntăreţ de meserie, nu-mi făcea nici o 

plăcere să mă apuc să c în t ; aşa că răspunsei : 
— Ci'ndva am încercat şi eu arta cântecului ; ci, 

întru cît n-am ajuns nicidecum la vreun rost mai 



•de soi, am socotit eă-i mai bine să mă las. Mi-ar 
plăcea, într-adevăr, să mă supun dorinţei taie. ci 
iertarea pe care o cer se întemeiază pe neş t i in ţa 
mea. In ce te priveşte, însă, o, stăpînă a mea, 
totul îmi arată că glasul tău trebuie să fie desă-
vârşit de frumos ! Aşa că, de-ai vrea, tu să ne 
dinţi ceva, spre a ne face noaptea încă şi mai 
plăcută ! 

Ea porunci atunci să i se aducă o lăută şi începu_ 
să cânte. Or, în viaţa mea nu auzisem un glas mai 
plin, mai adîne şi mai desăvârşit, şi o cunoaştere 
atît de iscusită a tuturor tonurilor. Ea văzu uimi-
rea mea şi mă întrebă : 

— Ştii de cine sînt versurile şi de cine este-
muzica ? 

Eu răspunsei, măcar că n-aveam nici o îndoia!!. 
în această privinţă : 

— Habar n-am, o, stăpînă a mea ! 
Ea se minună : 
— E într-adevăr cu putinţă să fie cineva pe 

lume care să nu cunoască acest cin tec ? Află, dar, 
că versurile sînt de Abu-Nuwas, iar muzica asta 
minunată este de marele cîntăreţ Isac din .MossuL 

Eu răspunsei, fără să mă dau în vileag. 
— Pe Allah ! Isac nu mai este nimic faţă de-

ţine. 
Ea strigă : 
— Bakh ! Bakh ! mare greşală faci ! Qare-i ci-

neva pe lume care să se măsoare cu Isac ? E lim-
pede că nu l-ai ascultat niciodată. 

Pe urmă , începu să cânte iar, oprindu-se din 
cînd în cînd, ea să vadă de nu-mi lipseşte ceva :, 
şi petrecurăm aşa mai departe, pînă la, revărsat 
do zori. 

Atunci, o femeie bătrînă, care trebuie să fi fost 
doica fetei, veni s-o înştiinţeze că sosise ceasul 
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pentru curmarea ziafetului; iar fetişcana, înainte 
de a ne despărţi, îmi spuse : 

— Mai este nevoie să te sfătuiesc a păstra taina, 
o, oaspete al meu ? întîlnirile tainice sînt ca un 
zălog ce se lasă la uşă înainte de despărţire. 

Eu răspunsei, plecîndu-mă dinainte-i: 
— Nu sînt dintre cei care au trebuinţă de ast-

fel de sfaturi. 
Şi, după ce îmi luai rămas bun de la ea, fuseî 

pus în coş şi coborît în uliţă. 
Ajunsei acasă, unde îmi făcui rugăciunea de di-

mineaţă şi mă şuii în pat, dormind pînă seara. 
Cînd mă deşteptai, mă îmbrăcai degrabă şi plecai 
la palat; ci musaipii îmi spuseră că stăpînul nos-
tru, califul, era plecat, şi că îmi lăsase vorbă să-1 
aştept pînă la întoarcere,* întrucît în noaptea aceea 
avea o petrecere şi era nevoie de mine acolo, ca 
să cînt. Aşteptai, aşadar, o bună bucată de vreme ; 
pe urmă, întrucît califul, zăbovea să se arate, îmi 
zisei că ar fi o prostie să pierd o seară ca seara 
din ajun şi alergai pe ulicioara cu casa, unde găsii 
coşul atîrnînd. Mă şuii în el şi, odată ridicat, mă 
înfăţişai fetişcanei. 

Cînd mă văzu, îmi spuse, rîzînd : 
— îmi vine să cred, pe Allah ! că ţi-ai pus de 

gînd să-ţi muţi locuinţa prin preajma noastră. 
Eu mă plecai în faţa ei şi răspunsei •: 
— Şi cine nu şi-ar dori aşa ceva ? Da tu ştii 

bine, o, stăpînă a mea, că dreptul la ospeţie du-
rează trei zile, iar cu nu sînt decît la cea de a doua 
zi. De-am să mai vin şi după cea de a treia zi, vei 
avea dreptul să mă pedepseşti la sînge. 

Petrecurăm acea noapte foarte plăcut, stînd de 
vorbă, povestind întîmplări, recitind versuri şi cîn-
tînd, ca şi în ajun. Dar, cînd să cobor în coş, mă 
gîndii la mînia califului şi îmi zisei : „N-are să mă 
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Ierte pentru nimic în lume, doar dacă am să-i po-
vestesc întimplarea. Şi n-are să mă creadă, doar 
dacă are să cerceteze el însuşi". Mă întorsei, aşa-
dar, către fetişcană şi îi spusei : 

— O, stăpînă a. mea, văd că-ţi plac cîntecele şi 
glasurile frumoase. Or, eu am un văr care-i cu 
mult mai gingaş la chip decît mine, mult mai ales 
ca purtări, care are mult mai multe haruri decît 
mine şi cunoaşte mai bine decît oricare altul de 
pe lume cîntecele lui Isac din Mossul. Vrei să-mi 
îngădui a-1 aduce cu mine mîine, în cea de a treia 
zi a minunatei tale ospeţii ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute optzeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

...mîine, în cea de a treia zi a minunatei tale 
ospeţii ? 

Ea îmi răspunse : 
— Iacătă că ai şi început să fii supărător; Dar, 

de vreme ce vărul tău este atît de plăcut, poţi să 
mi-1 aduci. 

îi mulţumii şi plecai pe drumul ştiut. 
Cînd ajunsei acasă, găsii acolo străjile califului, 

care mă întîmpinară cu vorbe rele, mă înşfăcară 
şi mă tîrîră dinaintea lui El-Mamun. li aflai pe 
calif şezînd în jeţ, ca în zilele lui cele mai negre 
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'de minie, cu ochii ar/Jnă cumplit. Şi, cum mă văzu, 
îmi şi sIrigă r 

— A, fecior de dine , cutezi să n-asculţi de po-
runca mea ? 

Eu îi spusei : 
— Nu, pe Allah ! o, emire al dreptcredincioşi-

3or. A fost o poveste. 
El întrebă : 
— Ce poveste ? 
Eu răspunsei : 

Nu ţi-o pot spune decît lainic. 
Porunci numaidecît tuturor celor ce erau de faţă 

isă iasă afară si îmi spuse : 
— Vorbeşte ! 
Eu, atunci, îi povestii cu deamănuntul întâm-

plarea şi adăugai : 
— Şi-acuma, fetişcana ne aşteaptă pe amîndoi, 

în noaptea aceasta ; căci aşa i-am făgăduit. 
Cînd El-Mamun auzi cuvintele mele, .se însenină 

şi îmi spuse : 
•— Hotărît ! socoteala ta este minunată . Şi 

bine-ai făcut că to-ai gîndit la mine pentru această 
noapte. 

Şi, din clipa aceea, nu mai ştiu ce să mai facă, 
aşteptând căderea nopţii. Iar eu stărui i să-1 îndemn 
să nu care cumva să se dea în vileag, şi să mă dea 
şi pe mine, numindu-mă pe numele meu, lată cu 
fetişcana. El îmi făgădui hotărît şi, de îndată ce 
veni vremea prielnică, se îmbrăcă în straie de ne-
guţător şi merse împreună cu mine în ulicioara 
icu pricina. 

La locul ştiut, găsirăm două coşuri, nu numai 
tmul, şi ne suirăm fiecare în coşul său. Puserăm 
ridicaţi numaidecît şi traşi pe terasă, de unde cobo-
•rîrăm în sala măreaţă, în care nu peste mult veni 
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şi fetişcana să ne salute, mai frumoasă în seara 
aceea decît fusese ea vreodată. 

Or, băgai de seamă că aprigul calif se îndră-
gostea tot mai tare de ea. Ci cînd ea mai începu 
să şi cînte, fu o nebunie, mai ales că şi vinurile cu 
care ne îmbia, drăgălaşă, ne aprindeau minţile. în 
voioşia şi înflăcărarea lui, califul uită deodată fă-
găduiala ce-mi dase şi îmi spuse : 

— Ei bine, Isac, ce mai aştepţi de nu-i dai răs-
puns cu vreun cîntec pe vreo melodie nouă 
de-a ta ? 

Eu atunci, încurcat de-a binelea, fusei nevoit să 
răspund : 

— Ascult şi mă supun poruncii tale, o, emire al 
dreptcredincioşilor ! 

Cum auzi aceste cuvinte, fetişcana ne privi o 
clipită, se ridică în mare grabă, îşi coperi obrazul 
şi fugi. Căci pricepuse, şi aşa se şi cuvenea să facă 
o femeie cuviincioasă, în faţa emirului dreptcre-
dincioşilor. 

Atunci El-Mamun, oleacă mîbnit de plecarea ei 
din pricina uitării de care se făcuse vinovat, îmi 
spuse : 

— Află îndată cine-i stăpînul acestei case. 
O chemai pe bătrîna doică şi o întrebai cele ce 

vroia califul să ştie. Ea îmi răspunse : 
:— Ce belea pe noi ! O, ce ruşine pe capul nos-

tru ! Este fata vizirului califului, Hassan ben-Sehl. 
Numaidecît El-Mamun spuse : 
— Să vie-aici vizirul ! 
Bă trîna ieşi tremurînd şi, peste cîteva clipe, vi-

zirul Hassan ben-Sehl intră temenindu-se dinain-
tea califului. 

Cînd îl văzu, El-Mamun începu să rîdă şi îl în-
trebă : 

— Ai o fată ? 

15 — 0 mie şi una de nopţi 
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El spuse : 
— Da ! o, emire al dreptcrediiicioşiloi' 
Califul întrebă : 
— Cum se numeşte ? 
El răspunse : 
— Khadiga. 
Califul întrebă : 
— Este măritată sau este fecioară ? 
El răspunse : 
— Fecioară, p, emire al drepterodincioşilor ! 
Califul spuse : 
— Vreau să mi-o dai de soţie legiuită. 
El strigă : 
— Şi fata mea şi eu sîntem robii tai, o, emire 

al dreptcredincioşilor ! 
Califul spuse : 
•— Adeveresc că mi-a adus zestre o mie de di-

nari, pe care ai să-i capeţi mîine dimineaţă la pa-
lat, din vistierie. Totodată, ai s-o aduci pe fata ta 

• la, serai, cu toată fala cerută de datina căsătoriei, 
şi-ai să pui să se împartă ca dar din partea mea, 
tuturor celor ce se vor afla în alaiul miresei, o mie 
de sate şi o mie de moşii de-ale mele. 

Pe urmă, califul se ridică, iar cu îl urmai. Ieşi-
răm de data aceasta pe uşa cea mare şi califul îmi 
spuse : 

— Ai grijă, Isac, să nu care cumva să povesteşti 
cuiva despre întîmplarea aceasta. Chezaş al tăcerii 
tale este chiar capul tău. 

Eu am păstrat taina pînă la moartea califului şi 
a dulcii Sett Khadiga, care fără de nici o îndoială 
că a fost femeia cea mai frumoasă pe care au vă-
zut-o ochii mei printre fetele oamenilor. Ci Allah 
este mai ştiutor! 
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După ce Şeherczada povesti această snoavă, micuţa 
Doniazada, din locul unde stătea ghemuită, strigă : 

— O, surioară, ce dulci şi ce frumoase sînt cuvin-
tele tale ! 

Iar Şeherczada zîmbi şi spuse: 
— Dar cedare să mai fie după ce ai să auzi şi snoava 

cu spălătorul de maţe ? 
Şi numai decît spuse : 

SPĂLĂTORUL DE MAŢE 

Se povesteşte că într-o zi, la Mecca, la vremea 
hagialîcului, tocmai la ceasul cînd mulţimea deasă 
de hagii făcea cele şapte înconjoruri ale sfintei 
Kaaba, un om se desprinse din rînd, se apropie de 
zidul Kaabei şi, prinzînd cu amîndouă mîinile 
vălul cel sfînt care acoperă altarul, se aşeză a r u -
găciune şi, cu un glas ce ieşea din adîncul inimiis 

strigă : ; ' | 
— Deie Allah ca femeia aceea să se mai mînie 

o dată pe soţul ei, ca să mă mai pot culca şi eu 
cu ea ! 

Cînd hagiii auziră o asemenea rugăciune ana-
poda, rostită în locul acela sfînt, atîta se mîniară , 
încît se repeziră la acel ins, îl doborîră la pămînt 
şi îl spetiră în bătăi. După care îl tîrîră dinaintea 
emirului el-hagi, care avea putere peste toţi hagiii, 
cu cele mai depline drepturi, şi. îi spuseră-:)•;./;.u--> 

— L-am auzit pe omul acesta, o, emire, rostind 
blestemăţii spurcate în vreme ce ţinea vălul de pe 
Sfînta Kaaba. 

Şi îi spuseră ce vorbe rostise. Atunci emirul 
el-hagi grăi : 

— Să fie spînzurat! 
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Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi* tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute optzeci şi şaptea noapte 

Ea urmă : 

...să fie spînzurat ! 
Omul se aruncă la picioarele emirului şi îi 

spuse : 
— O, emire, în numele harurilor celui trimis de 

Allah (cu el fie rugăciunea şi pacea !) te rog fier-
binte să asculţi mai întîi povestea mea, şi pe urmă 
fă cu mine ce-i socoti că e drept să faci. 

Emirul încuviinţă cu un semn din cap, iar osîn-
ditul la spînzurătoare grăi : 

— Află, o, emire al nostru, că eu, de meseria 
mea, sînt dintre cei ce strîng murdăriile de pe 
uliţi şi, pe deasupra, spăl maţele de oaie, spre a 
le vinde şi a-mi cîştiga traiul. Or, într-o zi, pe cînd 
mergeam liniştit în urma măgarului meu împovă-
rat cu maţele încă pline, pe care tocmai le ridica-
sem de la zahana, detei peste o mulţime de inşi 
spăimîntaţi, ce fugeau în toate părţile sau se as-
cundeau pe după porţi. Şi, ceva mai încolo, văzui 
ivindu-se mai mulţi robi, înarmaţi cu ciomege 
lungi şi alungind de dinaintea lor pe trecători. în-
trebai şi eu despre ce-o fi vorba şi mi se răspunse 
că are să treacă pe uliţă haremul unui om de 
seamă şi că e musai ca strada să fie pustie de orice 
trecător. Atunci, înţelegînd că mă aflu în mare 
primejdie, oprii măgarul şi mă aciuai cu el într-un 
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colţ de zid, ascunzîndu-mă pe cît putui şi întor-
cîndu-mi faţa către zid, ca să nu fiu ispitit să mă 
uit la femeile acelui om <de seamă. Nu peste mult, 
auzii trecerea haremului, la care nu cutezai să mă
uit, şi, pe urmă, cînd tocmai începusem să mă gîn-
desc că mă pot întoarce să-mi văd de drum, mă 
simţii cuprins deodată de două braţe de harap şi 
îmi văzui măgarul în mîinile unui alt harap, care 
îl luă şi se îndepărtă cu el. Eu atunci, speriat, în-
torsei capul şi văzui în uliţă, privindu-mă toate, 
treizeci de fetişcane, printre care se afla şi una ce 
se asemuia, după privirile ei galeşe, cu o gazelă 
pe care setea o face mai puţin sălbatică şi, după 
mijlocelul ei zvelt, semănînd cu un ram mlădiu 
de arbore ban. Iar eu, cu mîinile legate la spate 
de harapul ce mă ţinea, fusei dus cu sila de cei-
lalţi hadîmbi, în ciuda bocetelor mele şi a ţipete-
lor şi a mărturiei trecătorilor care mă văzuseră cu 
faţa la zid şi care le spuneau răpitorilor mei : 

— N-a făcut nimica i-E un biet spălător de maţe. 
E o nelegiuire faţă de Allah să-1 prinzi şi să-1 legi 
fedeleş pe un biet nevinovat. 

Ci ei, fără a vroi să asculte nimic, mă tîrîră mai 
departe în urma haremului. 

Estimp, gîndeam în sine-mi : „Ce păcat am putut 
săvîrşi ? Fără-ndoială că duhoarea mea de maţe 
trebuie să fi supărat nasul mîndreţei asteia, care 
pesemne c-o fi însărcinată şi, ca urmare, trebuie 
să fi simţit vreo tulburare în lăuntrurile ei.,Asta 
socot eu să fie pricina, ori tot aşa poate să fie şi 
înfăţişarea mea, tare dezgustătoare, precum şi 
mantia mea zdrenţuită, ce lasă să. se vadă părţile 
necuvincioase ale făpturii mele. Nu este alt ajutor 
decît numai întru unul Allah". 

Şi hadîmbii mă tîrîră aşa, mai departe, prin 
zarva ce-o făceau trecătorii cuprinşi de mila mea, 
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pînă ce ajunserăm cu toţii la poarta unei case mari 
şi unde mă împinseră într-o curte de intrare atîta 
de strălucită că eu nici n-aş fi în stere s-o zugră-
vesc. Şi gindii în sufletul meu : „Iată locul menit 
chinului meu. Am să fiu dat morţii, şi nimenea 
dintre ai mei n-are să ştie pricina pieirii mele". Şi 
mă mai gîndii, în acele clipe de pe urmă, şi la 
măgarul meu, care era atîta de harnic şi care nici-
odată nu da cu piciorul, niciodată, şi nu răsturna 
nici maţele, nici coşurile cu gunoaie. Ci nu peste 
mult fusei smuls din gîndurile mele grele de so-
sirea unei roabe micuţe şi drăgălaşe, care veni să 
mă roage dulce s-o urmez şi mă duse la un ham-
mam, unde mă primiră alte trei sclave frumoase, 
care îmi spuseră : 

— Grăbeşte-te să te lepezi de zdrenţele tale. 
Eu mă supusei, iar ele mă duseră îndată în sala 

încălzită, unde mă spălară cu mîinile lor, luînd 
în primire care capul, care picioarele, care pînte-
cele, mă masară, mă fricţionară, mă parfumară şi 
mă şterseră. Pe urmă, îmi aduseră nişte haine mi-
nunate şi mă rugară să mă îmbrac cu ele. Ci eu 
statui năuc de-a binelea, şi nu ştiam de unde să le 
apuc, nici cum să le pun pe mine, căci nu mai vă-
zusem haine ca acelea în viaţa mea ; şi le spusei 
fetelor : 

— Pe Allah ! o, stăpînele mele, socot că am să 
rămîn. chiar gol, căci niciodată n-am să izbutesc 
să niă-îmbrac singur cu asemenea haine ciudate. 

Atunci ele se apropiară de mine rîzînd şi mă 
ajutară să mă îmbrac, giugiulindu-mă şi alin-
tîndu-mă. 

•C'înd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 

şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a trei sute optzeci şi opta noapte 

Ea urmă : 

...giugiulindu-mă şi alintîndu-mă. Iar eu, în mij-
locul lor, habar n-aveam ce are să se mai întîmpie 
cu mine, cînd, după ce isprăviră să mă îmbrace 
şi să mă stropească cu apă de trandafiri, mă luară 
de mîini şi, aşa cum se duce un mire, mă călăuziră
către o sală de o strălucire cum limba mea nu s-ar 
pricepe vreodată s-o spuie, şi împodobită cu zu-
grăveli în dungi întretăiate şi colorate. Şi nici nu 
intrai eu bine acolo, că o şi văzui, întinsă galeşă 
pe un pat de abanos şi îmbrăcată într-o rochie 
străvezie din mătase de la Mossul, chiar pe femeia 
aceea, înconjurată de cîteva roabe de-ale ei, fru-
moase ca luna în cea de a cincisprezecea zi. Cînd 
mă văzu, mă chemă făcîndu-mi semn să mă apro-
pii. Mă apropiai, iar ca îmi spuse să mă aşez ;'mă 
aşezai. Le porunci atunci roabelor să ne aducă 
masa ; şi ni se aduseră bunătăţuri nemaipomenite, 
de eu n-aş putea nici măcar să le rostesc numele 
vreodată, cum altele asemenea nu mai văzusem 
în viaţa mea. Golii cîteva castroane, cu care îmi 
stîmpărai foamea ; pe urmă, mă spălai pe mîini, 
ca să mănînc poame. Atunci ni se .aduseră cupele 
de băut şi căţuile pline cu arome ; şi, după.,ce fu-
serăm parfumaţi cu aburi de tămîie şi: tte! smirnă, 
gazela aceea îmi turnă cu mîinile ei să beau, şi 
bău cu mine din aceeaşi cupă, pînă ce ne ameţi-
răm amîndoi. Atunci ea făcu un semn sclavelor, 
care pieriră toate şi ne lăsară singuri în sală. 

îndată mă trase spre ea şi mă luă în braţe. Iar 
eu, atunci, făcui la fel. Şi de fiecare dată cînd o 

231 



strîngeam la piept, mă simţeam ameţit de mi-
reasma de mosc şi de ambră a trupului ei, şi mi se 
părea că trăiesc un vis, sau că ţin în braţe vreo 
hurie din rai. 

Ramaserăm înlănţuiţi aşa pînă dimineaţa ; atunci 
ea îmi spuse că a venit vremea să plec ; dar, mai 
înainte, mă întrebă unde locuiesc ; şi, cînd îi spu-
sei totul în această privinţă, ea îmi spuse că are 
să-mi trimită ştire atunci cînd o mai fi vreun ceas 
prielnic. Şi îmi dete o batistă împodobită cu aur 
şi cu argint, în care se afla ceva, înnodat cu mai 
multe noduri, spunîndu-mi : 

— Asta-i ca să ai cu ce să cumperi nutre ţ pen-
tru măgarul tău. 

Şi ieşii de la ea, întocmai aşa cum aş fi ieşit 
din rai. 

Cînd ajunsei la măţelăria unde îmi aveam lo-
cuinţa, deznodai batista, spunîndu-mi : „O să dau 
de cinci bănuţi de aramă, cu, care o să-mi pot cum-
păra măcar de-o cină". Or, care nu-mi fu mirarea 
cînd găsii acolo cincizeci de mitkali de aur. Mă 
grăbii să sap o groapă şi îi îngropai în acea groapă, 
pentru zile negre, iar pe doi bănuţi îmi cumpărai 
pîine şi ceapă, cu care îmi întocmii masa, şi mîn-
cai, stî.nd pe pragul măţelăriei mele şi visînd la în-
tâmplarea ce mi se întîmplase. 

La căderea nopţii, o roabă micuţă veni să mă 
caute din partea celei care mă iubea ; iar eu o ur-
mai. Cînd ajunsei în sala în care mă aştepta, săru-
tai pământul dinaintea ei ; ci ea mă ridică numai-
decît, se aşeză pe patul de bambus şi de fildeş, şi. 
mă făcu să petrec o noapte la fel de binc-cuvîntată 
ca şi cea de dinainte. Iar dimineaţa îmi dărui altă 
batistă, în care se aflau, ca şi în ajun, cincizeci ele 
mitkali de aur. Şi trăii aşa mai departe opt zile 
în şir, de fiecare dată cu cîte un ospăţ vrăjit şi 
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de-o parte şi de cealaltă, şi cu cincizeci de mitkali 
de aur pentru mine. 

Or, într-o seară, mă dusesem la ea şi mă aflam 
pe pat gata să-mi răcoresc arşiţa, ca de obicei, cînd 
deodată intră o sclavă, îi spuse iubitei mele cîteva 
vorbe la ureche şi mă scoase repede afară din sală, 
ducîndu-mă la un cat de deasupra, unde mă încuie 
cu cheia şi plecă. Iar eu auzii atunci un treapăd 
mare de cai în uliţă, şi prin fereastra ce da către 
curte văzui intrînd în casă un bărbat tînăr şi fru-
mos ca luna, însoţit de un mare alai de străjeri 
şi de robi. Intră în sala în care se afla huria mea 
şi petrecu toată noaptea cu ea. Iar eu auzeam şî 
ascultam totul şi gîndeam în sufletul meu : „Pe 
Allah ! parcă au pus pe patul lor o tejghea de fie-
rar. Iar drugul de fier trebuie să fie. cald, de geme 
ilăul aşa". 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. i 

Ci într-a trei sute optzeci şi noua noapte 

Ea urmă : 

într-un sfîrşit, cînd se făcu dimineaţă, huietul 
conteni şi îl văzui pe bărbatul acela tînăr ieşind 
pe uşa cea mare şi plecînd urmat de alaiul lui. 
Nici nu plecase el de-a binelea, că fetişcana şi veni 
la mine şi îmi spuse : 

— Pesemne că l-ai văzut pe tînărul care a ple-
cat acum ! 

Eu răspunsei : 
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•— De bună seamă ! 
Ea îmi spuse : 
— Este soţul meu ! Ci am să-ţi povestesc în-

dată ce s-a petrecut între noi şi am să-ţi lămuresc 
pricina care m-a făcut să te aleg pe tine. Află, 
dar, că într-o zi şedeam lîngă el în grădină, cînd 
deodată s-a ridicat şi a pornit către bucătărie. Am 
socotit întîi că plecase dus de vreo nevoie grab-
nică ; ci, după trecere de un ceas, văzînd că nu se 
mai întoarce, mă dusei să-1 caut acolo unde gîn-
deam că^se află, dar nu era acolo. Mă întorsei 
atunci îndărăt şi mă îndreptai către bucătărie, ca 
să le întreb pe slujnice de nu-1 văzuseră. Cînd in-
trai în bucătărie, îl găsii culcat pe-un preş cu cea 
mai grosolană dintre slujnice, cea care spăla farfu-
riile. Văzînd aşa, mă trăsei îndărăt în mare grabă 
şi mă legai cu jurămînt că n-am să-1 mai primesc 
în patul meu, pînă ce n-am să mă răzbun pe el, 
dăruindu-mă la rmdu-mi unui om de cea mai de 
jos'stare şi de cea mai dezgustătoare înfăţişare. Şi 
începui numaideeît să străbat oraşul în căutarea 
acelui om. Or, tocmai se împliniseră patru zile de 
cînd străbăteam uliţele căutîndu-1 pe acel ora, 
atunci cînd am dat de tine, iar înfăţişarea şi du-
hoarea ta m-au hotărît să te aleg. Acuma, că s-a 
petrecut ce s-a petrecut, iar eu mi-̂ am îndeplinit 
jurământul, împăcîndu-mă cu soţul meu, după ce 
m-ara dăruit ţie, poţi să pleci, şi să n-ai nici o în-
doială că, dacă soţul meu are să se mai înhăiteze 
cu vreuna dintre roabele lui, n-am să zăbovesc a 
trimite să te cheme, ca să-i fac la fel. 

Şi, înainte ca eu să plec, îmi dărui drept răsplată 
alţi patru sute de mitkali. 

Eu plecai atunci şi venii aici să mă rog lui Allah 
să-1 ispitească pe soţ să se întoarcă la slujnică, 
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pentru ca soţia lui să trimită să mă cheme la ea. 
Şi aceasta-i povestea mea, o, stăpîne emir el-hagi l 

Auzind aceste cuvinte, emirul el-hagi se întoarse 
către cei de faţă şi le spuse : 

— Se cuvine să-i iertăm omului acestuia vor-
bele cele de osîndă, rostite la Kaaba ; căci povestea 
lui le îndrituieşte. 

Pe urma, Şeherezada spuse ; 

FRUMOASA PROSFEŢIMKA-OCHILOR 

Amru ben-Mosseda povestea următoarea snoavă: 
— într-o zi, Abu-Issa, fiul lui Harun Al-Raşid, 

zărind la ruda sa, Aii, fiul lui Ho.şarn, o sclavă
tînără, numită Prospcţimea-Ochilor, se îndrăgosti 
năpraznie de ea. Abu-Issa se strădui să ascundă 
cu cea mai mare grijă taina dragostei lui şi să nu 
împărtăşească nimănuia simţămintele pe care le 
trăia ; făcu însă tot ce-i era cu putinţă spre a-1 
hotărî cumva pe Aii să-i vîndă sclava. 

După o bună bucată de vreme, văzînd că toate 
încercările lui în această privinţă rămîneau zadar-
nice, se hotărî să purceadă altfel. Se duse la frate-
său, califul Al-Mamun, fiul lui Al-Raşid, şi 11 rugă 
să meargă împreună cu el în ospeţie la palatul lui 
Aii, ruda lor. Califul se învoi, porunci să se pre-
gătească pe dată caii şi plecară la palatul iii]''Aii, 
fiul lui Heşam. 

Cînd Aii îi văzu sosind, sărută pămîntul dinain-
tea califului şi porunci să se deschidă sala de 
ospeţe, în care îi pofti. Şi intrară într-o sală minu-
nată, cu stîlpi si cu pereţi de marmură de felurite 
culori, cu încrustări după moda grecească, ce aică-
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tuiau nişte zugrăveli plăcute ochiului ; iar podeaua 
sălii era acoperită cu un preş de India, peste care 
era aşternut un covor de Bassra, făcut numai din-
tr-o bucată şi acoperind toată întinderea sălii şi 
în lung şi în lat. 

Iar Al-Mamun se opri mai întîi un răstimp, ca 
să se sature de privit tavanul, pereţii şi podeaua, 
după care spuse : 

—• Ei bine, Aii ! ce-aştepţi de nu ne dai să mîn-
căm ? 

Pe dată Aii bătu din palme şi sclavele intrară 
încărcate cu o mulţime de bucate de pui, de po-
rumbei şi de fripturi de toate felurile, calde şi 
reci ; şi mai erau şi tot soiul de alte bunătăţi, şi de 
cele lichide, şi de cele solide, şi mai ales o gră-
madă de vînat umplut cu stafide şi cu migdale ; 
căci lui Al-Mamun îi plăcea vînatul umplut cu 
stafide şi cu migdale. Cînd sfîrsiră de mîneat, se 
aduse un vin grozav, stors din ciorchini aleşi bob 
cu bob şi fiert cu poame înmiresmate şi cu sîm-
buri plăcut mirositori ; şi vinul acela, turnat în 
cupe de aur, de argint şi de cleştar, fu servit de 
nişte băieţi ca nişte lune, îmbrăcaţi în haine din 
pînzeturi uşoare de Alexandria ; iar băieţii aceş-
tia, în vreme ce înmînau oaspeţilor cupele, îi stro-
peau cu apă de trandafiri' înmiresmată cu mosc, 
cu ajutorul unor pămătufuri împodobite cu neste-
mate. 

Califul fu atît de îneîntat de toate acestea, încît 
îmbrăţişa pe gazda sa şi îi spuse : 

— Pe Allah ! o, Aii, de azi înainte n-am să-ţi 
mai spun Aii, ci Părintele-Frumuseţii. 

Şi Aii, fiul lui Heşam, care, în adevăr, din ziua 
aceea a fost poreclit Abul-Jamal, sărută mina ca-
lifului, pe urmă făcu un semn cămăraşului său. 
îndată se ridică o perdea mare, în fundul sălii, şi 
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se iviră zece tinere eîntăreţe, îmbrăcate în mătase 
neagră şi frumoase ca un strat de Hori. Ele înain-
tară şi veniră de se aşezară pe nişte jilţuri de aur, 
pe care zece harapi robi le aşezară roată numai-
decît în sală. Ele începură să cînte din strunele 
lăutelor cu o desăvîrşită pricepere, apoi dădură 
glas unui cîntec de iubire. Atunci Al-Mamun o 
privi pe aceea dintre cele zece fete care îl tulbu-
rase cel mai tare şi o întrebă : 

— Cum te cheamă ? 
Ea răspunse : 
— Mă cheamă Armonie, o, emire al dreptcre-

dincioşilor ! 
El spuse : 
— Bine ţi se mai potriveşte numele, Armonie ! 

Aş vrea să te ascult numai pe tine cîntînd ceva ! 
Atunci Armonie îşi s truni lăuta şi cîntă : 

Gingăşia-mi 
fuge de priviri străine ; 
inima-mi 
se teme de-orice ochi vrăjmaş. 
Dar atunci cînd vine 
dragul meu, cînd vine, 
tremur de plăcere, 
mă topesc, şi l-aş 
fereca de mine. 
Insă cînd se duce, 
tremur doar, şi tac, 
ca gazela care-şi 
pierde puiul drag. 

Al-Mamun, fermecat, îi spuse : 
— Ai fost minunată , copilo ! Şi cine a făcut 

aceste versuri ? 
Ea răspunse : 
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— Le-a făcut Amrou Al-Zobaidi ; iar muzica 
este de Mobed. 

Califul goli cupa pe care o ţinea în mînă. iar 
fratele său, Abu-Issa, şi Abul-Jamal făcură la fel. 
Cînd îşi lăsară jos cupele, intrară alte zece cîn-
tăreţe, îmbrăcate în. mătase albastră şi încinse cu 
şaluri de Yemen. Se aşezară în locul celor zece 
clintii, care plecară, îşi struniră lăutele şi începură 
să cînte toate cu deosebită iscusinţă. Atunci califul 
îşi aţinti privirile la una dintre ele, care era ca un 
cleştar, şi o întrebă : 

— Care este numele tău, o, copila ? 
Ea răspunse : 
— Căprioară, o, emire al dreptcredincioşilor ! 
El spuse : 
— Ei bine, Căprioare, eîntă-ne ceva. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute nouăzecea noapte 

Ea urmă : 

! ueîntă-ne ceva. 
Atunci fata care se numea Căprioară îşi struni 

lăutn -: c'ntă : 

Hurii slobode şi dulci, 
Rîdem, ce ne pasă 
De privirea iscodind 
Neagră, ticăloasă. 
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Sînlem ca gazelele 
De la Mecca sfînlă, 
Unde nu-i îngăduit 
Nici vînat, nici pîndă. 

Cei mofluzi ne socotesc 
Fete păcătoase, 
Pentru că-avem ochii dulci, -
Vorbele frumoase, 

Pentru că, mişcînd un şold. 
Ducem la pierzanii 
Şi-abătem din calea lor 
Sfîntă musulmanii. 

Al-Mamun găsi tare dulce acest cîntec şi o în-
trebă pe fetişcană : 

— De cine este ? 
Ea răspunse : 
— Versurile sînt de Jarir, iar muzica este de 

Ibn-Soraij. 
Atunci, califul şi ceilalţi doi îşi goliră cupele, în 

vreme ce sclavele plecară, spre a veni numaidecît 
în locul lor alte zece cîntăreţe, îmbrăcate în mă-
tase stacojie, încinse cu şaluri stacojii, cu pletele 
desfăcute şi unduind pe spate. Şi semănau aşa, în 
vălurile acelea roşii, cu nişte pietre de rubin scli-
pind din toate feţele. Se aşezară pe jilţurile de aur 
şi cîntară laolaltă, însoţinclu-se fiecare iCUjăiîţa, ei. 
Şi Al-Mamun se întoarse către cea care strălucea 
cel mai tare între tovarăşele ei şi o întrebă : 

— Cum te cheamă ? 
Ea răspunse : 
— Ispita, o, emire al drepteredincioşilor ! 
El spuse : 
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— Atunci, o, Ispito, grăbeşte-te să ascultăm nu-
mai glasul tău. 

Şi Ispita, însoţindu-se de lăută, cîntă : 

Nici diamante, nici rubine, 
Şi nici atlazuri de mătase 
Nu sînt ca fetele frumoase, 
Cu ochii lor de diamante, 
Cu buzele lor de rubine, 
Şi restu-ntreg numai mătase. 

Califul, fermecat cu totul, o întrebă pe cîntă-
reaţă : 

—. De cine-i poemul acesta, o, Ispito ? 
Ea răspunse : 
— Este de Adi ben-Zeid ; muzica însă este 

foarte veche, iar autorul ei nu se mai ştie. 
Al-Mamun, fratele său Abu-Issa şi Aii ben-He-

şam îşi goliră cupele, şi alte zece cîntăreţe, îmbră-
cate în haine de aur şi cu mijlocul strîns cu cen-
turi de aur scânteind de nestemate, veniră şi luară 
loc în jilţuri şi cîntară ca şi cele de dinaintea lor. 
Şi califul o întrebă pe cea care avea mijlocelul 
cel mai gingaş : 

— Numele tău ? 
Ea spuse : 
— Strop-de-Rouă, o, emire al drepteredincioşi-

lor! 
El spuse : 

'••— Ei bine, Strop-de-Rouă, aşteptăm nişte ver-
suri de la tine ! 

Numaidecât ea cîntă : 
Bînd vinul din obrajii lui, 
Eu minţile mi le pierdui. 
Atunci, doar în cămaşă îmbrăcată, 
Cămaşa mea înmiresmată
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Cu ambră şi cu aromate, 
Pornii pe uliţele toate 
Să spun iubirea noastră minunată, 
Atunci, doar în cămaşă îmbrăcată, 
Cămaşa mea înmiresmată 
Cu ambră şi cu aromate... 

Cînd auzi aceste versuri, Al-Mamun strigă : 
— Ya Allah ! ai fost minunată, o, Strop-de-

Rouă. Mai zi o dată versurile de la sfîrşit. 
Şi Strop-de-Rouă, după ce pişcă strunele lăutei, 

mai cîntă o dată, pe un ton şi mai plin de simţire : 

Pornii pe uliţele toate 
Să spun iubirea noastră minunată, 
Atunci, doar în cămaşă îmbrăcată, 
Cămaşa mea înmiresmată 
Cu ambră şi cu aromate... 

Şi califul o întrebă : 
— De cine sînt aceste versuri, o, Strop-de-Rouă? 
Ea spuse : 
— De Abu-Nuwas, o, emire al dreptcredincioşi-

lor ; iar muzica este de Isak. 
Cînd cele zece sclave îşi isprăviră cîntecul, ca-

liful dete să încheie ospăţul şi să plece. Ci Aii 
ben-Heşam înainta şi spuse : 

— O, emire al dreptcredincioşilor, mai am o 
sclavă, pe care am cumpărat-o pe zece mii de di-
nari şi pe. care vreau s-o arăt califului ; bine-
voieşte, dar, şi mai zăboveşte o clipită. De ţi-o 
plăcea, vei putea s-o păstrezi pentru tine ; de nu 
ţi-o plăcea, am s-o las la preţuirea ta. 

Al-Mamun spuse : 
— Adu-mi-o, atunci, pe sclava aceea ! 
într-o clipită se şi ivi o fetişcană fără de ase-

muire, o frumuseţe zveltă şi gingaşă, o ramură de 
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ban, cu nişte ochi de babilonianeă plini de vrajă, 
cu nişte sprîncene ca arcul îndoit, şi cu o piele ca 
floarea de iasomie ; avea fruntea încununată cu 
un diadem de aur şi de mărgăritare, pe care, în-
şirate în litere de diamant, stau scrise aceste cu-
vinte : „Vrăjitoriţa crescută de ginni răneşte ini-
n <Ze cu săgeţile dintr-un arc fără strună". 

Fata se apropie călcînd cu paşi domoli şi. veni 
de se aşeză zîmbind pe jilţul de aur, anume adus 
pentru ea. Ci Abu-Issa, fratele califului, abia o 
văzu intrînd, că şi scăpă cupa din mînă şi se 
schimbă la faţă atîta de îngrijorător încît Al-Ma-
mim băgă de seamă şi îl întrebă : 

— Ce-ai păţit, frate, de te-ai schimbat aşa la 
faţă ? 

Ei răspunse : 
— O, emire al drepteredincioşilor, e numai ur-

marea unei dureri din lăuntru, care-mi căşună 
cîteodată. 

:Ci,Al-Mamun stărui şi îi spuse : 
— Nu cumva, din întîmplare, o cunoşti pe 

această fată, şi nu cumva ai mai văzut-o pînă 
acum ? 

El nu vroi să tăgăduiască şi spuse : 
— Oare-i pe lume cineva, o, emire al dreptere-

dincioşilor, care să nu ştie cum arată luna ? 
Califul se întoarse atunci către fată şi o întrebă : 

: '-—Cu'm te cheamă, cdpilo ? 
Ea răspunse : 
— Răcoarea-Ochilor, o, emire al drepteredin-

cioşilor ! 
El spuse : 
— Ei bine, Răcoare-a-Ochilor, cîntă-ne ceva. 
Şi ea cîntă : 

242 



Cum ar putea să ştie ce-i iubirea 
Acela care-o poartă doar pe limbă, 
Iar în adîncul inimii o schimbă 
Ca nepăsarea şi cu amăgirea ? 

Cum ar putea iubirea s-o cunoască 
Cel cu o inimă de piatră rece 
Şi care doar pe faţă îşi petrece 
O umbră de iubire ca o mască ? 

Şi mi s-a spus că numai despărţirea 
E leac la chinul dragostei amare.. 
Vai, numai eu, cu nici o vindecare 
Nu mi-am putut îndupleca iubirea. 

Mi-au spus atunci s-alerg către iubire. 
Ci leacul nici aşa n-avu priinţă, 
Pentru că cel iubit cu suferinţă 
De dragostea mea n-are nici o ştire. 

Califul, fermecat de glasul ei, o întrebă ; 
— Şi de cine-i acest cîntec, o, Răcoare-a-Ochi-

l o r ? 
Ea spuse : 
— Versurile sînt de El-Kherzai, iar muzica este 

de Zarzur. 
Ci Abu-Issa, pe care tulburarea îl înnăbuşea, 

spuse fratelui său : 
— Îng3duie-mi să-i răspundt o, emire a l drept-

credincioşilor. 
Califul îi dete îngăduinţa şi Abu-Issa cîntă : 

Sub haina mea se zbate 
Un trup, de doruri greu, 
Şi-o inimă zdrobită
Suspină-n pieptul meu. 
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Dacă iubesc atîta 
Şi ochii-mi w-o arată, 
De leamă-i: să n-o supăr 
Pe luna mea, vreodată. 

Cînd Aii Părintele-Frumuseţii auzi acest răs-
puns, înţelese că Abu-Issa o iubea deznădăjduit pe 
sclava lui, Răcoarea-Ochilor. Se ridică numaide-
cît şi, temenindu-se dinaintea lui Abu-Issa, grăi : 

— O, oaspete al meu, nu se va putea spune că a 
fost rostită vreodată o dorinţă, fie şi numai în 
minte, de către cineva aflat în casa mea, fără ca 
dorinţa să i se împlinească pe dată. Dacă, dar, ca-
liful binevoieşte să-mi îngăduiască un dar, de faţă 
cu el, Răcoarea-Ochilor este sclava ta. 

Şi califul dîndu-şi îngăduinţa, Abu-Issa o primi 
pe fată. 

Aşa era dărnicia cea fără de pereche a lui Aii şi 
a celor de pe vremile lui. 

...Cînd Şeherezada sfîrşi de povestit această snoavă, 
spuse : 

• — Şi-aeeasta-i, o preafericitule rege, tot ce-mi pot 
aminti din snoavele cuprinse în Florile hazului şi în Gră-
dina snoavelor. 

Iar regele Şahri ar spuse : 
1 -^ într-adevăr, Şeherezada, snoavele acestea m-au 

încîntat peste măsură şi acuma mă fac să doresc a auzi 
o poveste ca acelea pe care mi le-ai povestit mai înaintei 

Şeherezada răspunse : 
— Tocmai aşa gîndeam şi eu ! 
Şi numai decît spuse : 
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CALIFUL CEL CIUDAT 

Se povesteşte că într-o noapte califul Harun Al-
Raşid, cuprins de nesomn, a trimis după vizirul 
Giafar Al-Barmaki şi i-a spus : 

— Mi-e inima grea şi aş vrea să fac o plimbare 
pe străzile Bagdadului şi să mă duc pînă la Tigru, 
spre-a încerca să mă veselesc în noaptea asta. 

Giafar răspunse că ascultă şi că se supune, şi se 
îmbrăcă numaidecît în haine de neguţător, după ce 
mai întîi îl ajută pe calif să se îmbrace la fel. Şi îl 
chemă şi pe Massrur, gealatul, să-i însoţească, îm-
brăcat la fel ca ei. Pe urmă ieşiră din palat pe 
poarta cea tainică şi porniră să străbată domol 
uliţele Bagdadului, tăcute la ceasul acela, şi aşa 
ajunseră la ţărmul fluviului. Acolo văzură într-o 
luntre legată la mal un luntraş bătrân ce se pre-
gătea să se învelească în pătura lui ea să se culce. 
Se apropiară de el şi, după salamalekurile de cu-
viinţă, îl întrebară : 

— O, şeicule, am dori, cu îngăduinţa ta, să ne 
iei, dacă binevoieşti, în luntre, şi să ne plimbi 
oleacă pe rîu, acuma, cînd vremea este răcoroasă şi 

243 



adierea vîntului plăcută. Şi iată un dinar pentru 
osteneala ta. 

El răspunse, cu spaimă în glas : 
— Au ce-mi cereţi, domniile voastre ? Păi nu 

ştiţi că nu ne este îngăduit una ca asta ? Şi nu ve-
deţi venind către noi corabia pe care se află califul 
nostru cu întreg alaiul lui ? 

Ei întrebară, tulburaţi foarte : 
— Eşti încredinţat că pe corabia aceea ce vine 

către noi se află însuşi califul ? 
El răspunse : 
•— Pe Allah ! d-apoi cine din Bagdad nu cu-

.noaşte chipul stăpînului nostru califul ? Este chiar 
el, domniile voastre, cu vizirul lui, Giafar, şi cu 
spătarul Massrur ! Şi, împreună cu ei, uite şi ma-
melucii şi cîntăreţele. Ascultaţi ce strigă crainicul 
stînd în picioare la provă : „Este oprit şi celor 
mari şi celor mici, şi tinerilor şi bătrînilor, şi oa-
menilor de seamă şi oamenilor de rînd să se plimbe 
pe fluviu. Cine nu se supune acestei porunci va fi 
deseăpaţînat ori va fi spînzurat de catargul coră-
biei !" 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a trei sute nouăzeci şi patra noapte 

Ea urmă : 

Auzind aceste cuvinte, Al-Raşid fu peste mă-
sură de uluit, căci nu dăduse niciodată o asemenea 
poruncă şi, de mai bine de un an, nu se mai plim-
base pe fluviu. îl privi, aşadar, pe Giafar şi î l în -
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trebă din ochi despre înţelesul întîmplării aceleia. 
Giafar însă, tot atît de uluit ca şi califul, se întoarse 
către bătrînul luntraş şi îi spuse : 

— O, şeicule, ia de colea doi dinari. Numai gră-
beşte-te şi ne suie în luntrea ta şi ne ascunde sub 
una dintre tufărişurile celea boltite ce se află pe 
apă, doar ca să putem, fără a fi văzuţi şi înhăţaţi, 
să privim şi noi trecerea califului şi a alaiului său. 

Luntraşul, încă şovăind, primi pînă la urmă să 
facă aşa şi, luîndu-i pe tustrei în luntrea lui, îi 
duse sub un adăpost boltit, şi aşternu peste ei o 
pătură, ca să fie şi mai bine dosiţi. 

Nici nu se adăpostiseră ei bine acolo, că şi vă-
zură apropiindu-se corabia luminată de lumina tor-
ţelor şi a făcliilor pe care le aţîţau cu lemn de aloe 
nişte robi tineri, îmbrăcaţi în satin roşu, cu umerii 
acoperiţi cu mantii galbene şi cu capu-mpodpbit 
cu muselină albă. Unii stăteau la provă, alţii la 
pupă, şi toţi ridicau torţele şi făcliile strigînd, din 
vreme în vreme, poruncile cu pricina. Mai văzură 
şi două sute de mameluci în picioare, înşiraţi de-a 
lungul marginilor corăbiei şi înconjurînd o po-; 
deală mai înaltă, aşezată la mijloc, unde, pe uri jeţ' 
de aur, sta un tînăr îmbrăcat într-o mantie de cu-
loare neagră, cum purtau abbassizii, şi strălucea 
din toate broderiile-i de aur. Iar de-a dreapta lui 
se afla un om semănînd uimitor cu vizirul Giafar, 
iar de-a stînga-i sta un altul, cu spada în mînă, se-
mănînd aidoma cu Massrur, în vreme ce, în josul 
podelei, stăteau rînduiţi frumos douăzeci de cîntă-
reţi şi de lăutari. 

Cînd văzu asa, Al-Raşid strigă : 
— Giafar ! 
Vizirul răspunse : 
— La poruncile tale, o, emire al dreptcredincio-

şilor ! 
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Al-Raşid spuse : 
— De bună seamă că trebuie să fie vreunul din-

tre fiii noştri, poate că Al-Mamun, poate că Al-
Amin. Iar cei doi care stau în picioare lîngă el sea-
mănă unul cu tine şi altul cu spătarul meu Mass-
rur. Şi toţi cei ce stau în josul podelei seamănă ne-
maipomenit cu cîntăreţii mei obişnuiţi. Ce crezi de 
toate astea ? Eu simt că-mi pierd minţile. 

Giafar răspunse : 
— Şi eu tot aşa, o, emire al dreptcredincioşilor, 

pe Allah ! 
Ci corabia cea luminată se şi îndepărtase din 

ochii lor, iar bătrînul luntraş, uşurat de temerile 
lui, strigă : '• 

— Gata ! acuma am scăpat. Nu ne-a văzut ni-
menea. 

Şi ieşi de sub frunziş şi-i duse la ţărm pe cei 
trei călători. După ce coborîră din luntre, califul 
se întoarse către el şi îl întrebă : 

— O, şeicule, spui că aşa vine califul în fiecare 
noapte să se plimbe în corabia luminată astfel ? 

El răspunse : 
— Da, domnia ta, şi-asta de un an şi mai bine. 
El spuse : 
— O, şeicule, noi sîntem nişte străini călători 

şi ne place să ne bucurăm de orice privelişte şi 
să ne plimbăm peste tot pe unde se află lucruri 
frumoase de văzut. Vrei, dar, sa primeşti aceşti 
zece dinari şi să ne aştepţi tot aici, mîine, la acelaşi 
ceas ? 

El răspunse : 
— Vreau, şi mă simt îndatorat. 
Atunci, califul şi cei doi însoţitori ai săi îşi luară 

rămas-bun de la el şi se întoarseră la seral, vor-
bind între ei despre acea întîmplare ciudată. 
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A doua zi, califul şezu toată ziua la divan, pri-
mindu-i pe vizirii, pe dregătorii, pe emirii şi pe 
locţiitorii lui, şi descurcînd treburile împărăţiei, 
judecind şi osîndind şi iertînd, după care se în-
toarse în iatacurile sale, unde se dezbrăcă de hai-
nele cele domneşti, se îmbrăcă în straie de negu-
ţător şi porni cu Giafar şi cu Massrur pe acelaşi 
drum ca şi în ajun, ajungînd în curînd la fluviu, 
unde îi aştepta bătrânul luntraş . Coborîră ân luntre 
şi se duseră să se ascundă sub bolta de frunze unde 
aşteptară sosirea corăbiei luminate. 

N-avură vreme nici să-şi piardă răbdarea, căci, 
nu peste mult, corabia, in zvoană de alăute, se ivi 
pe apă, încununată de făclii. Şi îi zăriră iarăşi pe 
toţi cei din ajun, cu tot atâţia mameluci şi tot atâţia 
oaspeţi, iar în mijlocul lor, pe podea, între ciudatul 
Giafar şi ciudatul Massrur, sta califul cel ciudat. 

Văzînd acestea, Al-Raşid spuse către Giafar : 
•— O, vizire, văd un lucru pe care niciodată nu 

l-aş fi crezut, de-ar fi venit careva să mi-1 poves-
tească. 

Pe urmă , îi spuse* luntraşului : 
— O, şeicule, mai ia şi aceşti zece dinari, şi 

du-ne pe urma corăbiei lor ; şi nu te speria deloc, 
căci n-au cum să ne vadă, de vreme ce ei stau în 
lumină, iar noi sîntem în negură . Dorinţa noastră-i 
să ne bucurăm de priveliştea frumoasă a acestor 
lumini pe apă. 

Luntraşul primi cei zece dinari şi, măcar că t re-
mura de spaimă, începu să vîslească fără zgomot 
pe dîra lăsată de corabie, ferindu-se să intre în 
cercul de lumină... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. * 
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Ci într-a trei sule nouăzeci şi cincea 
noapte 

Ea urmă : 

...ferindu-se să intre în cercul de lumină, pînă ce 
ajunseră la o grădină ce cobora pe povîrnişul ma-
lului pînă la fluviu, şi unde corabia trase la ţărm. 
Califul cel ciudat şi întregul lui alai coborîră de 
pe corabie şi, în sunetul de lăute, intrară în gră-
dină. 

După ce corabia se îndepărtă, bătrînul şeic 
trase luntrea în umbră la mal, ca să le îngăduie 
celor trei călători să coboare şi ei la rîndu-le. 
Odată pe pămînt, se duseră să se amestece în mul-
ţimea de inşi ce ţineau făcliile şi mergeau în jurul 
califului cel ciudat. 

Or, pe cînd ei urmau aşa alaiul, deodată fură 
băgaţi de seamă de cîţiva mameluci şi daţi în vi-
leag. Şi pe dată fură înhăţaţi şi duşi înaintea ace-
lui bărbat tînăr, care îi întrebă : 

— Cum aţi făcut de-aţi ajuns aici, şi pentru 
care pricină aţi venit ? 

Ei răspunseră : 
— O, măria ta, sîntem nişte neguţători străini 

de această ţară. Numai astăzi am sosit şi-am tre-
cut să ne plimbăm pe-aici, fără a şti că nu este 
slobod a intra în această grădină. Şi mergeam li-
niştiţi, atunci cînd am fost înşfăcaţi de oamenii 
domniilor voastre şi aduşi dinainte-vă, fără ca noi 
să ne putem da seama de greşala ee-am săvîrşit. 

El le spuse : 
— Fiţi, dar, fără teamă, de vreme ce sînteţi stră-

ini de Bagdad. De n-aţi fi fost străini de Bagdad, 
aş fi pus numaidecît să vi se reteze capetele. 
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Pe urmă se întoarse către vizirul său şi îi spuse: 
— Lasă-i să vină cu noi. Sînt oaspeţii noştri, în 

seara aceasta. 
Ei însoţiră atunci alaiul şi ajunseră aşa la un pa-

lat ce nu se putea asemui ca măreţie decît cu pa-
latul emirului dreptcredinciosilor. Pe poarta acelui 
palat erau săpate stihurile următoare : 

In palatul acesta în care 
Orişice oaspete-i binevenit, 
Timpul, cu strălucita lui culoare, 
Mari frumuseţi a pus şi-a risipit; 
Desăvîrşita artelor splendoare 
L-a luminat şi l-a împodobit; 
Iar dărnicia fără-asemănare 
A darnicului ei stăpîn slăvit 
E-a sufletului dulce desfătare. 

Intrară atunci într-o sală măreaţă, cu podeaua 
acoperită de covoare de mătase galbenă, iar califul 
cel ciudat, aşezîndu-se pe un jeţ de aur, le îngădui 
tuturor celorlalţi să se aşeze împrejurul lui. Se în-
tinse îndată masa pentru zaiafet ; mîncară şi-apoi 
se spălară pe mîini ; pe urmă, după ce băuturile 
fură rînduite pe masă, băură pe săturatele din 
aceeaşi cupă pe rînd. Dar cînd veni rîndul califu-
lui Harun Al-Raşid, acesta nu vroi să bea. Atunci 
califul cel ciudat se întoarse către Giafar şi îl în-
trebă : ;i ': ';•'' ;!,-'" 

— Pentru ce nu vrea să bea prietenul tău 7 
Giafar răspunse : 
— De multă vreme, o, măria ta, el nu mai bea. 
Celălalt spuse : 
-— Atunci, să poruncesc să-i dea altceva. 
Şi numaidecât dete poruncă unuia dintre mame-

lucii lui, care se grăbi să aducă un borcan plin cu 
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sorbet de mere şi îl înfăţişă lui Al-Raşid care, de 
data aceasta, primi şi începu să bea cu multă 
poftă. 

Cînd băutura îşi împlini rostul asupra minţilor 
lor, califul cel ciudat, ţinînd în mînă o vergeluşă 
de aur, bătu de trei ori cu vergeluşă în masă, şi 
numaidecât cele două canaturi ale unei uşi mari se 
deschiseră în fundul sălii, lăsînd să intre doi ha-
rapi ce purtau pe umerii lor un jeţ de fildeş în 
care şedea o tînără roabă albă, cu faţa ca soarele. 
Puseră jeţul jos dinaintea stăpânului lor şi pe urmă 
rămaseră în picioare în spatele lui, stînd nemişcaţi. 
Atunci fata luă o lăută indienească, îi potrivi stru-
nele şi începu să cînte, pe rînd, pe douăzeci şi 
patru de moduri felurite, cu o măestrie ce fermeca 
sufletul ascultătorilor. Pe urmă se. întoarse la mo-
dul dintîi şi cîntă : 

Cum poţi tu, fără mine, şi departe, 
Să mai trăieşti, cînd inima-mi suspină 
De lipsa ta ? 

Ah, grea soartă-i desparte 
Pe-ndrăgostiţi, să plingă fără vină, 
Şi-n pustiire 

lasă 
ti-ista casă 

Ce răsuna de cînt şi fericire. 
Cînd califul cel ciudat auzi aceste versuri cîn-

tate, scoase un ţipăt amarnic, îşi sfîşie frumoasa-i 
mantie înstelată cu diamante, şi cămaşa, şi toate 
hainele de pe el, şi căzu jos fără de simţire. Nu-
maidecît mamelucii se repeziră şi aruncară peste 
el o pătură de mătase, ci nu chiar atît de repede 
încît califul Al-Raşid, Giafar şi Massrur să nu aibă 
vreme să bage de seamă că trupul tînărului era 
tot învrîstat de urme de lovituri de vergi şi de 
bice. 
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" Văzînd acestea, califul spuse lui Giafar : 
— Pe Allah ! ce păcat că tînărul acesta, atît de 

frumos, poartă pe trup semne ce dovedesc lim-
pede că avem de-a face cu cine ştie tîlhar ori cu 
vreun ucigaş primejdios, scăpat din temniţă. 

Ci mamela ci i îl şi îmbrăcaseră pe stăpînul lor 
într-o altă mantie, mai frumoasă decît cea dintîi; 
şi tînărul se aşeză la locul lui în jeţ, de parcă ni-
mic nu s-ar fi întîmplat. Ii văzu atunci pe cei trei 
oaspeţi ai săi vorbindu-şi în şoaptă şi le spuse : 

— Pentru ce vă arătaţi uimiţi şi ce tot şopotiţi 
acolo ? 

Giafar răspunse : 
— Tovarăşul acesta al meu îmi spunea că a 

străbătut toate ţările şi a fost oaspete la mulţi dre-
gători şi la mulţi regi, dar niciodată nu i-a fost 
dat să vadă pe cineva mai mărinimos decît gazda 
noastră de-acum. Se minuna, în adevăr, văzîndu-te 
cum sfîşii o mantie care de bună seamă că preţu-
ieşte pe puţin zece mii de dinari. Şi îmi recita 
aceste stihuri întru lauda ta... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a trei sute nouăzeci şi şasea noapte 

Ea urmă : 

...îmi recita aceste stihuri întru lauda ta : 
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In palma la, măreaţa dărnicie 
Ziditu-şi-a lăcaş cu temelie. 

Iar dacă dărnicia, într-o zi, 
Deodată porţile şi-ar zăvori, 

Ah, mina ta, cum alta-n lume nu e, 
S-ar face cheie, ca să ne-o descuie. 

Auzind aceste versuri, tînărul se arătă tare mul-
ţumit şi porunci să i se dea lui Giafar o mie de 
dinari şi o mantie tot atît de frumoasă ca mantia 
pe care o sfîşiase el, şi se apucă iar să bea şi să 
se veselească. Ci Al-Raşid, care nu-şi putea găsi 
tihna de cînd văzuse urmele de lovituri de pe tru-
pul tînărului, spuse lui Giafar : 

— Cere-i să-ţi lămurească pricina. 
Giafar răspunse : 
— Mai bine-ar fi să mai avem oleacă de răb-

dare şi să nu ne arătăm prea sîcîitori. 
Al-Raşid spuse : 
— Pe capul meu şi pe capul lui Abbas ! dacă 

nu-1 întrebi numaidecît, o, Giafar, sufletul tău 
n-are să mai fie al tău, atunci cînd vom ajunge la 
palat. 

Or, tînărul, întorcîndu-se către ei, îi văzu şuşo-
tind şi îi întrebă : 

linşai Ce lucru aşa de seamă aveţi să vă spuneţi, 
de tot şuşotiţi acolo tainic ? 

Giafar răspunse : 
— Numai de bine ! 
Califul cel ciudat grăi > 
— Rogu-te, pentru numele lui Allah, să-mi spui 

ce şuşotiţi, fără a-mi ascunde nimic. 
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Giafar spuse : • 
— Tovarăşul meu a băgat de seamă pe trupul 

tău, o, măria ta, nişte urme de lovituri de vergi şi 
de bice. Şi a rămas uimit peste măsură. Şi-ar 
dori fierbinte să afle de pe urma cărei întîmplări 
stăpânul nostru califul a suferit asemenea pe-
deapsă, atît de puţin potrivită cu cinul şi cu pu-
terile sale. 

La cuvintele acestea, tînărul zîmbi şi spuse : 
— Fie ! am să vă arăt,, de vreme ce sînteţi stră-

ini, care-i pricina. Şi-apoi, povestea mea este aşa 
de uluitoare că, de-ar fi scrisă cu acul în colţul din 
lăuntru al ochiului, ar sluji de învăţătură oricui ar 
cîntări-o cu luare aminte. 

Pe urmă spuse : 
— Aflaţi, domniile voastre, că eu nu sînt nici-

decum emirul dreptcredincioşilor, ci sînt numai 
fiul starostelui giuvaergiilor din Bagdad. Mă 
cheamă Mohammad-Ali. Taică-meu, cînd a •murit, 
mi-a lăsat ca moştenire grămezi de aur, de argint, 
de mărgăritare, de rubine, de smaralde, de giuva-
eruri şi de podoabe de argintar ; şi mi-a mai lă-
sat, pe deasupra, case, pămînturi, livezi, grădini, 
prăvălii şi hambare ; şi m-a lăsat stăpîn peste 
acest palat şi peste tot ce se află în el, sclavi si 
sclave, paznici şi slugi, flăcăi şi fete. Or, într-o zi, 
cum stăm în prăvălia mea, între, robii ;,mej zoriţi 
să-mi îndeplinească poruncile, văzui oprindu-se la 
uşă şi coborînd de pe un catîr împodobit cu fotaze, 
o tînără însoţită de alte trei fete, frumoase tus-
trele ca nişte lune. Intră în prăvălia mea şi se 
aşeză, în vreme ce eu mă ridicai în cinstea e i ; pe 
urmă întrebă : 
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— Tu eşti, nu-i asa, Mohammad-Ali giuvaer-
giul ? 

Eu răspunsei : 
— Ba da, o, stăpîna mea, şi sînt sclavul tău, 

gata să te asculte. 
Ea îmi spuse : 
— Ai cumva vreun giuvaer cu adevărat fru-

mos, care-ar putea să-mi placă ? 
Eu îi spusei : 
— O, stăpîna mea, am să aduc tot ce am mai 

frumos în prăvălia mea şi am să-ţi dau totul în 
mînă. Dacă, din ceea ce am să aduc, s-o nimeri ceva 
care să-ţi placă, nimenea nu s-ar socoti mai fe-
ricit decît robul tău ; şi, dacă nimic nu ţi-ar putea 
opri privirile, mi-aş plînge nenorocul de-a lungul 
vieţii mele-ntregi. 

Or, eu aveam în prăvălia mea o sută de gher-
dane scumpe, minunat lucrate, pe care mă grăbii 
să le aduc şi să le înşir dinainte-i. Ea le încercă 
şi le cercetă îndelung, unul cîte unul, cu mai 
multă pricepere decît aş fi dovedit eu însumi în 
locul ei ; pe urmă îmi spuse : 

— Aş fi vrut ceva mai bun. 
Mă gîndii atunci la un gherdănaş pe care taieă-

meu îl cumpărase'cîndva, pe o sută de mii de di-
nari, şi pe care îl păstram, închis singur într-o 
cutie de preţ, ferit de orice privire. Mă ridicai şi, 
domol, adusei cutia aceea, cu mare grijă, şi o des-
chisei cu dichis dinaintea fetei spunîndu-i : 

— Nu cred ca acesta să aibă pereche la vreun 
rege ori la vreun sultan, la vreun om de rînd ori 
la vreunul de seamă. 

Cînd fata aruncă o ochiadă repede spre gher-
dan, scoase un strigăt de bucurie şi se minună : 
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— Uite ce mi-am tot dorit zadarnic toată viaţa. 
Pe urmă îmi spuse : 
— Cît costă ? 
Eu răspunsei : 
— Preţul pe care 1-a cumpărat răposatul taică-

meu a fost de o sută de mii de dinari în cap. 
Dacă îţi place, o, stăpînă a mea, aş fi peste măsură 
de fericit să ţi-1 dăruiesc pe degeaba. 

Ea mă privi, zîmbi uşor şi îmi spuse : 
— La preţul pe care mi l-ai spus, adaugă cinci 

mii de dinari, ca dobîndă la banii închişi în el, şi 
gherdanul este al meu. 

Eu răspunsei : 
— O, stăpînă a mea, şi gherdanul şi stăpînul lui 

sînt bunurile tale şi se află în mîinile tale. Nu mai 
am nimic de adăugat. 

Ea zîmbi iar şi răspunse : 
— Iar eu, de asemenea, am hotărît preţul. 

Adaug că, prin aceasta, sînt datornica ta ca mul-
ţumire. 

Şi, spunînd cuvintele acestea, se ridică sprin-
tenă, sări cu mare uşurinţă pe catîr, fără ajutorul 
celor ce o urmau şi, plecînd, îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, vrei să mă însoţeşti nu-
maidecît spre a-mi aduce gherdanul şi a veni la 
mine acasă să-ţi primeşti banii ? Crede-mă că, 
în adevăr, ziua aceasta, datorită ţie, este pentru 
mine ca laptele. 

Nu vrusei să stărui mai mult, de teamă să n-o 
supăr, poruncii slugilor să închidă prăvălia, şi o 
urmai pe fată, încetişor, pînă acasă la ea. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a trei sute nouăzeci şi şaptea 
noapte 

Ea urmă t 

...o urmai pe fată, încetişor, pînă acasă la ea. 
Acolo, îi înmînai gherdanul, iar ea intră în ia-

tacul ei, după ce mă rugă să iau loc pe laviţa de 
la intrare şi să aştept acolo venirea zarafului ce 
trebuia să-mi plătească cei o sută de mii de dinari 
şi dobînda lor. 

Pe cînd stăm pe acea laviţă de la intrare, văzui 
venind o slujnică tînără care îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, binevoieşte şi intră în 
sala de intrare a casei, căci şederea la uşă nu este 
lucru potrivit cu un om de seama ta. 

Mă ridicai atunci şi intrai în sala de intrare unde 
mă aşezai pe un scăunaş căptuşit cu catifea verde, 
aşteptînd aşa o bucată de vreme. Atunci văzui in-
trînd o altă slujnică tînără care îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, te roagă stăpîna mea să 
intri în sala de primire, unde doreşte să te odih-
neşti pînă ce are să sosească zaraful. 

Nu pregetai să mă supun şi o urmai pe fată în 
sala de primire. Nici nu mă aşezai bine, că se şi 
dete la o parte o perdea mare din fundul sălii şi 
patru tinere sclave intrară aducînd un jeţ de aur 
pe care şedea tînără lor stăpînă, cu chipu-i ca 
luna şi cu gherdanul cel frumos la gît. 

Cînd îi văzui obrazul aşa, fără iaşmac, şi desco-
perit întru totul, simţii că mi se risipesc minţile şi 
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că bătăile inimii mele se înteţesc. Ci ea Ic; făcu 
semn sclavelor sale să plece, înainta către mine şi 
îmi spuse: 

— O, lumină a ochilor mei, oare orice făptură 
frumoasă trebuie, aşa cum faci tu, să se poarte 
atîta de crud faţă de aceea care o iubeşte ? 

Eu îi răspunsei : 
— întreaga frumuseţe este în tine, iar c*eea ce 

a mai rămas din ea, dacă a mai rămas ceva, a fost 
împărţit celorlalţi oameni. 

Ea îmi spuse : 
— O, giuvaergiule Mohammad-Ali, află că te iu-

besc şi că nu rn-am folosit de mijlocul de care 
m-am folosit decît spre a te hotărî să vii în casa 
mea ! 

Şi, rostind aceste cuvinte, se plecă gingaşă spre 
mine şi mă trase spre ea, sorbindu-mă cu ochii-i 
galeşi- Atunci eu, tulburat cu totul, îi luai în ma-
nile mele capul, în vreme ce ea îmi întorcea să-
rutările fără să se zgîrcească, şi mă strîngea la 
pieptul ei, pe care îl simţeam ca de piatră, apăsat 
pe pieptul meu. Atunci pricepui că nu se cade să 
dau îndărăt şi vrusei să fac ceea ce ţinea de vred-
nicia mea să fac. Ci în clipa cînd tocmai dam 
să-mi împlinesc gîndul, fata spuse : 

— Ce vrei să faci, o, stăpîne al meu ? 
Eu răspunsei : 
— Să ascund ceea ce trebuie să ascund. 
Ea îmi spuse : 
— Ia seama că la mine nu poţi să ascunzi ceea 

ce vrei să ascunzi, căci casa mea nu este deschisă. 
Ar trebui mai întîi să deschizi uşa. Or, află că sînt 
neprihănită. Şi-apoi, de socoti cumva că ai de-a 
face cu vreo fată de rînd ori cu cine ştie ce lepă-
dătură de prin Bagdad, schimbă-ţi degrabă gîndu-
rile. Să ştii, în adevăr, o, Mohammad-Ali, că, aşa 
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cum mă vezi, cu sînt sora marelui vizir Giafar ; şi 
sînt fiica lui Yahia ben-Khaled Al-Barmaki. 

Auzind cuvintele acestea, o, stăpînii mei, deo-
dată simţii înflăcărarea mea potolindu-se cu totul 
şi înţelesei cît de urît fusese din parte-mi că ascul-
tasem de îndemnurile-mi tainice şi că vroisem să 
mi le sting cu ajutorul fetei. Ci tot îi spusei : 

— P e Allah ! o, stăpînă a mea, nu-i vina mea 
dacă am vrut să mă folosesc de prilejul pe care mi 
l-ai dat. Ci tu ai vrut să te dovedeşti mărinimoasă 
faţă de mine, arătîndu-mi calea către uşile des-
chise ale bunăvoinţei tale ! 

Ea îmi răspunse : 
— Nu ai pentru ce să te cerţi, ba dimpotrivă ! 

Şi poţi să ajungi acolo unde vrei să ajungi, dacă
vrei, ci numai pe căile cele legiuite. Cu voia lui 
Allah, totul se poate împlini. Căci sînt stăpînă pe 
faptele mele şi nimeni nu are a mi le opri, Mă 
vrei tu, dar, ca soţie legiuită ? 

Eu răspunsei : 
— De bună seamă ! 
Numaidecît, trimise să vină cadiul şi martorii, 

şi le spuse : 
— Iată-1 pe Mohammad-Ali, fiul lui Aii, răpo-

satul staroste. Mă cere în căsătorie şi îmi aduce ca 
zestre ghcrdanul acesta pe care mi 1-a dăruit. Eu 
primesc şi mă supun. 

Numaideqît fu scris senetul nostru de căsătorie 
şi, odată încheiat, ne lăsară singuri. Sclavele adu-
seră băuturi, cupe şi lăute, şi amîndoi băurăm, 
pînă ce sufletele noastre începură să strălucească. 

Ea luă atunci lăuta şi cîntă : 
De trupul tău înalt, subţire, 
De mersul tău legănător, 
Ah, jur că sufăr, din iubire, 
Şi despărţirile mă dor. 
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Stăpîne, fie-ţi indurare 
De-o inimă fără noroc, 
Ce arde pururea şi moare 
într-al iubirii tale foc. 

De aur cupa-i ce-mi aprinde 
Al sufletului crunt pojar, 
Cu amintirea ta fierbinte 
In gindul meu întoarsă iar. 

Cum floarea cea de mirt sclipeşte 
într-un buchet de trandafiri, 
Aşa mereu îmi străluceşte 
Iubirea ta între iubiri. 

Cînd sfîrşi de cîntat, luai şi eu la rîndu-mi 
lăuta şi, după ce dovedii că ştiam să scot din ea 
sunete şi mai frumoase, spusei aceste versuri ale 
poetului, acompaniindu-mă în surdină : 

Minuneo ! văd pe chipu-ţi vrăjitor 
Contrariile cum se-mperechează: 
Văd şi răcoarea apei de izvor, 
Şi flacăra cu purpuria-i rază. 

Iar inimii ce-rni tremură de dor 
Răcoare-i eşti, şi foc ce arde-n pară. 

Ah, sufletului meu tremurător, 
Ce dulce-i eşti mereu, şi ce amară ! 

După ce isprăvirăm de cîntat, văzurăm că era 
vremea să ne gîndim la culcare. O ridicai pe bra-
ţele mele şi o întinsei pe bogatul pat ce ni-1 pre-
gătiseră roabele. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasa. 
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Ci într-a trei sute nouăzeci şi opta noapte 

Ea urmă t 

... o întinsei pe bogatul pat ce ni-1 pregătiseră 
roabele. 

Atunci, dezbrăcînd-o, putui să mă încredinţez 
că era ca un mărgăritar neprihănit. Mă bucurai 
tare mult şi, pe deasupra, vă pot încredinţa că, 
pînă dimineaţa, o ţinui strînsă de mine, aşa cum 
un porumbel ţinut într-o mînă stă cu aripioarele 
strînse. 

Or, nu numai o noapte petrecui aşa, ci o lună
întreagă, fără contenire. Şi-mi uitai şi treburile, 
şi prăvălia, şi bunurile toate, pînă ce, într-o zi, şi 
anume în cea dintîi zi din cea de-a doua lună, ea 
îmi spuse : 

— Sînt nevoită să lipsesc cîteva ceasuri, numai 
atîta cît să mă duc la hammam şi să mă întorc. 
Tu, te rog fierbinte, să nu te dai jos din pat şi să 
stai aşa pînă ce mă întorc eu. Şi-am să mă-ntorc 
la tine de la hammam cu totul fragedă, şi uşoară, 
şi parfumată. 

Pe urmă, ca să fie şi mai încredinţată de înde-
plinirea acestei porunci, mă puse să fac jurămînt 
că n-am să mă mişc din pat. După care, însoţită de 
două sclave, ce luară ştergarele şi legăturile cu 
haine, plecă la hammam împreună cu ele. 

Or, o, stăpînii mei, nici nu ieşise ea bine din 
casă, cînd văzui, pe Allah ! că uşa se deschide şi 
în încăpere intră o femeie bătrînă, care îmi spuse, 
după salamalekurile de cuviinţă : 

— O, stăpîne Mohammad, soţia emirului drcpt-
credincioşilor, Sett Zobeida, mă trimite la tine ca 
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să te rog să mergi ia serai, unde ea doreşte să te 
vadă şi unde te aşteaptă ; căci i s-a povestit eu 
vorbe de mare laudă despre purtările tale alese, 
despre buna ta creştere şi despre glasul tău fru-
mos, încît s-a simţit tare dornică să te cunoască. 

Eu răspunsei : 
— Pe Allah ! o, mătuşă, Sett Zobeida îmi face 

mare cinste poftindu-mă să-i fiu oaspete ; însă nu 
pot să părăsesc casa înainte de a se întoarce soţia 
mea, care s-a dus la hammam. 

Bătrîna îmi spuse : 
— Copilul meu, te sfătuiesc, spre binele tău» 

să nu zăboveşti o clipă a merge acolo unde eşti 
aşteptat, de nu vrei ca Sett Zobeida să-ţi fie duş-
mană ! Căci, poate că nu ştii, neprietenia stapînei 
Sett Zobeida este tare primejdioasă. Ridică-te, dar» 
şi du-te la ea. Pe urmă, n-ai decît să te întorci 
acasă cît mai grabnic. 

Cuvintele acestea mă hotărîră să mă duc, în 
ciuda jurămîntului ce-i făcusem soţiei mele, şi o 
urmai pe bătrîna care mergea înaintea mea, şi 
mă duse la serai, unde intrai fără de nici o supă-
rare. 

Cînd Sett Zobeida mă văzu intrînd, îmi zîmbi, 
mă chemă lingă ea şi îmi spuse : 

— O, lumină a ochilor ! tu eşti drăguţul surorii 
marelui vizir ? 

Eu răspunsei : 
— Sînt robul şi sluga ta \ 
Ea îmi spuse : 
— în adevăr, cei ce mi-au zugrăvit purtările 

tale fermecătoare şi felul tău ales de a vorbi nu 
ţi-au îngroşat harurile. Doream să te văd şi să te 
cunosc, ca să judec cu ochii mei alegerea şi gus-
tul surorii lui Giafar. Acuma-s mulţumită. Ci m-aî 
face să mă simt peste măsură de bucuroasă, de-ai 
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binevoi să-mi dai prilejul a-ţi auzi glasul, cîntîn-
du-mi ceva. 

Eu răspunsei : 
— Cu plăcere şi cu cinste ! 
Şi luai o lăută, pe care mi-o aduse o sclavă, şi, 

după ce îi potrivii strunele, începui încetişor şi 
cîntai vreo două-trei strofe despre dragostea îm-
părtăşită. 

Cînd contenii din cîntat, Seţt Zobeida îmi spuse: 
•— Allah împlinească-.şi harul făcîndu-te şi mai 

desăvîrşit, o, tinere îneîntător ! îţi mulţumesc că 
ai venit să mă vezi. Acuma, grăbeşte şi te-ntoarce 
acasă înainte de sosirea soţiei tale, ca nu cumva 
să-şi închipuie că vreau să te răpesc de la inima 
ei. 

Eu atunci sărutai pămîntul dinaintea ei şi ieşii 
din serai, tot pe poarta pe unde intrasem. 

Cînd ajunsei acasă, o găsii pe soţia mea, sosită
înainte-mi, culcată în pat. Dormea, şi nu făcu nici 
o mişcare de trezire. Mă culcai atunci la picioarele 
ei şi, binişor, începui s-o mîngîi pe picioare. Ci 
deodată ea deschise ochii şi îmi dete mînioasă o 
lovitură de picior drept în coastă, rostogolindu-mă 
jos din pat, şi îmi strigă : 

— O, înşelătorule ! o, sperjurule ! Ţi-ai călcat 
jurămîntul şi te-ai dus la Sett Zobeida. Pe Allah ! 
de nu mi-ar fi teamă să n-ajung de ocară şi să-mi 
afle lumea necazurile, m-aş duce chiar în clipa 
aceasta la Sett Zobeida, să-i arăt eu cît costă a-i 
deda la dezmăţ pe soţii altor femei. Ci, pînă una 
alta, ai să plăteşti tu şi pentru ea, şi pentru tine. 

Şi bătu din palme şi strigă : 
— Ya Sauab ! 
Numaidecît se ivi căpetenia hadîmbilor ei, un 

harap care totdeauna mă privise poncis, şi îi 
spuse : 
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— Taie-i jpe dată gîtuMnşelătorului, mincinosu-
lui şi sperjurului ăstuia ! 

Harapul îşi fulgeră pe dată sabia, tăie un colţ din 
poala mantiei lui şi mă legă la ochi cu fîşia de 
pînză pe care o dobîndise astfel. Pe urmă îmi zise : 

— Fă-ţi mărturisirea de credinţă ! 
Şi se pregătea să-mi taie gîtul. 
In acea clipă, însă, intrară toate roabele, faţă de 

care totdeauna mă purtasem darnic, şi mari şi mici, 
şi tinere şi bătrîne... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu». 

Ci într-o, trei sute nouăzeci şi noua noapte 

Ea urmă ; 

...şi mari şi mici, şi tinere şi bătrîne, şi spuseră : 
— O, stăpînă a noastră, te rugăm fiei-binte să-1 

ierţi, din pricină că n-a ştiut ce grea greşeală să-
vîrşeşte. Nu ştia că nimica nu te putea supăra mai 
tare, decît să se ducă la Sett Zobeida, duşmanca 
ta. El habar n-avea de vrăjmăşia ce putea fi între 
voi două. Iartă-1, o, stăpînă a noastră ! 

Ea răspunse : 
— Fie ! binevoiesc să-i iert viaţa, însă doresc 

să-i las o amintire de neşters a greşalei lui ! 
Şi îi făcu semn lui Sauab să lase sabia şi să ia 

vergile. Şi harapul luă numaidecît o varga, cum-
plit de mlădioasă, şi începu să-mi care la lovituri 
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ia locurile cele mai simţitoare ale trupului meu. 
După care luă biciul şi îmi trase cinci sute de ples-
nituri, alduite crunt pe părţile mele cele mai gin-
gaşe şi pe coaste. Asta vă lămureşte, domniile 
voastre, ce-i cu dungile pe care le-aţi putut băga 
de scamă adineaori pe trupul meu. 

După ce fusei pedepsit aşa, soţia mea porunci să 
fiu luat de acolo şi aruncat în drum, ca o găleată 
cu lături. 

Eu, atunci, mă adunai de pe jos cum putui şi mă 
tîrîi pînă la casa mea, însîngerat tot, şi, cum ajunsei 
în odaia mea, pe care o părăsisem de-atîta vreme, 
căzui leşinat, cît eram de lung. 

Cînd, după lung timp, îmi venii în simţiri din le-
şinul meu, trimesei după un vraci cu mînă uşoară, 
priceput la îngrijirea vătămăturilor, care îmi unse 
binişor rănile şi, cu ajutorul balsamurilor şi al ali-
fiilor, izbuti să mă tămăduiască. Ci tot şezui să zac 
neputincios, vreme de două luni ; iar cînd ajunsei 
în stare să pot ieşi, mă dusei mai întîi Ia hammam; 
şi, după ce mă spălai, plecai la prăvălia mea. Acolo, 
vîndui degrabă la mezat tot ce aveam mai de preţ, 
dobîndii tot ce putui dobîndi şi, cu suma adunată, 
cumpăra! patru sute de mameluci tineri pe care îi 
îmbrăcai strălucit, şi corabia pe care m-aţi văzut 
în noaptea aceasta însoţit de ei. Dintre ei, l-am 
ales pe unul ce seamănă cu Giafar, ca să mi-1 pun 
ca tovarăş de-a dreapta, şi un altul ca să-i dau 
slujba de gealat, după pilda emirului dreptcredin-
cioşilor. Şi, gîndind să uit de suferinţele mele, mă 
îmbrăcai şi eu în haine ca ale califului şi luai obi-
ceiul de a mă plimba în fiecare noapte pe fluviu, în 
corabia mea, înconjurat de lumini, şi de cîntece, şi 
de zvon de lăute. Şi-aşa îmi petrec viaţa, de un an 
încoace, fărîndu-mi nălucirea nebună că sînt ca-
liful, încercînd să-mi alung din minte amarul care 
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a pus stăpînire pe mine din ziua cînd soţia mea 
m-a osîndit atîta de crunt, ca să-şi mulţumească 
vrăjmăşia pe care şi Sett Zobeida şi ea o nutresc 
una faţă de cealaltă ! Şi numai eu, neştiutor de 
nimica, am suferit urmările acestei vrajbe muic-
reşti. Or, aceasta-i jalnica mea poveste, o, stăpînii 
mei ! Şi nu mai am decît să vă mulţumesc- că aţi 
binevoit să veniţi cu noi ca să ne petrecem noap-
tea aceasta prieteneşte. 

Cînd califul Harun Al-Raşid auzi această isto-
risire, strigă : 

— Laudă lui Allah, care a lăsat ca fiecare lucru 
să aibă o pricină ! 

Pe urmă se ridică şi-i ceru tînărului îngăduinţa 
să plece laolaltă cu tovarăşii săi. Tînărul le dete 
îngăduinţa ; şi Al-Raşid plecă de acolo şi se în-
toarse la serai, chibzuind cum să îndrepte nedrep-
tatea săvîrşită de cele două femei faţă de acel tî-
năr. Iar Giafar, din parte-i, se amăra cumplit câ 
sora lui fusese pricina unei întâmplări ca aceea, me-
nită acum să fie cunoscută de întregul palat. 

A doua zi, califul, împodobit cu toate însemnele 
puterii sale, stînd între emirii şi curtenii lui, spuse 
către Giafar : 

— Să fie adus la mine tînărul care ne-a găz-
duire as'noapte ! 

Şi Giafar ieşi îndată, ca să se întoarcă fără de 
zăbavă cu tînărul ce sărută pămîntul dinaintea ca-
lifului şi, după salamalekul de cuviinţă, îi spuse 
o laudă în versuri. Al-Raşid, îneîntat, îl chemă 
lîngă el, îl pofti să şadă şi îi spuse : 

— O, Mohammad-Ali, am trimis după tine ca să 
aud din gura ta istorisirea pe care ai povestit-o 
ieri celor trei neguţători. Căci este minunată şi 
plină de învăţăminte folositoare. 
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Tînărul, tulburat cu totul, spuse : 
— N-aş putea grăi, o, emire al dreptcredineioşi-

lor, înainte ca tu să-mi dai năframa ocrotirii. 
Califul îi aruncă numaidecît năframa, ca semn 

de ocrotire, şi tînărul istorisi încă o dată povestea 
lui, fără a ocoli nici un amănunt. Cînd sfîrşi, Al-
Raşid îi spuse : 

— Şi-acum, ţi-ar plăcea s-o vezi pe soţia ta în-
torcîndu-se la tine, în ciuda greşelilor ce le-a să-
vîrşit împotriva ta ? 

El răspunse : 
— Orice mi-ar veni din mîua califului ar fi 

binevenit ; căci degetele stăpînului nostru sînt che-
ile binefacerii, iar faptele lui sînt salbe scumpe, 
bune de purtat ca podoabă la gît. 

Atunci califul spuse către Giafar : 
— Adu-o la mine, o, Giafar, pe sora ta, fiica 

emirului Yahia ! 
Şi Giafar o aduse numaidecît pe soră-sa ; iar 

califul o întrebă : 
— Spune-mi, o, fiică a credinciosului nostru 

Yahia ! îl cunoşti pe acest tînăr ? 
Ea răspunse : 
— O, emire al dreptcredincioşiîor, de cînd au 

căpătat femeile învăţul să cunoască bărbaţi ? 
Al-Raşid zîmbi şi spuse : 
— Ei bine ! am să-ţi spun numele lui. Se nu-

meşte Mohammad-Ali, fiul răposatului staroste 
al giuvaergiilor. Tot ceea ce s-a petrecut s-a pe-
trecut, şi acuma vreau să ţi-1 dau ca soţ. 

Ea răspunse : 
— Darul stăpînului nostru este ca viaţa şi ca 

ochii noştri. 
Califul porunci numaidecît să vină cadiul şi mar-

torii, şi-i puse să scrie, cum cere legea, senetul de 
căsătorie ce-i lega de data aceasta pe cei doi ti-

2t>8 



neri într-un chip neclătinat, spre fericirea lor, 
care fu desăvîrşită. Şi hotărî să-1 oprească în 
preajma lui pe Mohammad-Ali, spre a şi-1 iace 
sfetnic pînă la sfîrşitul zilelor lui. 

Şi uite-aşa ştia Al-Raşid să-şi facă plăcere îm-
perechind ceea ce era desperecheat şi făcîndu-i 
fericiţi pe cei pe care soarta îi amăgise. 

— Dar să nu socoti cumva, o, preafericitule rege, spuse 
mai departe Şeherezada, că povestea aceasta, pe care nu 
ţi-am istordsit-o decît anume oa să aduc o schimbare 
faţă de snoavele cele scurte de mai înainte, s-ar pulsa 
asemui cit de cit eu minunata poveste a frumoasei Floare-
dc-Trandafir şi a lui Desfătul-Lumii! 



Iar Şeherezada îi spuse regelui Şahriar i 

POVESTEA 
FRUMOASEI FLOARE-DE-TRANDAFÎ R 

Se povesteşte că a fost odată, în vechimea vre-
milor şi în trecutul anilor şi al lumilor, un rege 
de neam foarte mare, plin de putere şi de slavă. 
Şi-avea un vizir pe nume Ibrahim, care avea o 
fată, minune de gingăşie şi de frumuseţe, mai pre-
sus de orice ca strălucire şi ca desăvîrşire, şi dă-
ruită cu o minte fără de pereche şi cu purtări 
neasemuit de alese. Pe deasupra, îi plăceau peste 
măsură petrecerile înveselitoare şi vinul cel dătă-
tor de voioşie, nesfiindu-se să îndrăgească obrazele 
frumoase, stihurile în ceea ce au ele mai iscusit, 
şi poveştile cele minunate. Şi-atîtea gingaşe plă-
ceri închidea în sineşi, încît atrăgea către ea iu-
birea sufletelor şi a inimilor, aşa cum de altmin-
teri a şi spus unul dintre poeţii care au cîntat-o a 

M-a fermecat fermecătoarea fată-
A turcilor şi-arabilor ispită, 
Cea care ştie slova legii toată 
Şi-a scrierii sintaxă nesmintită. 
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Şi-alunci cind stăm de vorbă împreuna 
Despre acestea toate, uneori, 
lată ce-ncepe ea domol să-mi spună, 
Răutăcioasa cu glas răpitor : 

„Eu sînt agerit pasiv, iar Iu, isteţ, 
Vrei să mă pui la cazul indirect. 
De ce ? Mult mai cumintc-ar fi să-nveţi 
Cum să-ntrebidnţezi în mod corect, 

întotdeauna la acuzativ, 
Regimul tău, cum cere legea stării, 
Căci rolul lui este a fi activ, 
Dar nu-l întoarce spre semnul mirării." 

Eu îi răspund : „Nu doar regimul meu 
Iţi aparţine, o, stăpîna mea, 
Ci viaţa mea, şi sufietu-mi, mereu ! 
Numai, te rog, nu te mai minuna. 

De inversarea ce ţi-am arătat 
A rolurilor noastre, nendoios — 
Căci vremurile astăzi s-au schimbat 
Şi lucrurile s-au întors pe dos. 

Iar dacă-n ciuda celor cîtc-ţi spun, 
Tu nu vrei totuşi să acorzi crezare 
Vorbelor mele, este oportun, 
Spre-a-ţi dovedi această inversare, 

Să nu mai şovăieşti, ci să priveşti 
Regimul meu, să vezi fără tăgadă 
Că nodu-acestor tîlcuri şi nădejdi 
Se află aşezat exact la coadă l" 



Or, fata aceasta era atît de fermecătoare, atît de 
dulce şi de o frumuseţe atît de strălucitoare, încît 
se numea Floare-de Trandafir. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sula noapte 

Ea urmă : 

... se numea Floare-de-Trandafir. 
Iar regelui îi plăcea tare mult s-o aibă pe lîngă 

el la ospeţe, atît de dăruită era ea cu minte iscu-
sită şi aleasă. Şi regele avea obiceiul să dea, în 
fiecare an, serbări mari, şi, cu acel prilej, să se 
bucure de venirea la palatul lui a celor mai de 
seamă oameni din împărăţie, spre a se întrece cu 
ei în jocurile cu mingea şi cu ghioaga, atît pe 
jos, cît şi de-a călare. 

Şi venind ziua cînd oaspeţii regelui se strîn-
seră la asemenea jocuri, Floare-de-Trandafir se 
aşeză la fereastra ei, ca să se bucure de întrecere. 
în curînd, jocul începu să se însufleţească, şi fiica 
vizirului, urmărind jocul şi luînd seama la jucă-
tori, zări printre ei un tînăr nespus de frumos, cu 
chip fermecător, cu dinţi strălucitori, cu mijloc 
subţire şi cu umeri largi. Şi simţi o asemenea 
plăcere văzîndu-1, că nu se mai putea sătura să-1 
tot privească, nici nu se mai putea împiedica să-i 
arunce ochiade galeşe. Şi, pînă la urmă, o chemă 
pe doica ei si o întrebă : 
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— Cunoşti tu cumva numele acelui t înăr fer-
mecător, atît de mîndru, ce se află colo, în mijlocul 
jucătorilor ? 

Doica îi răspunse : 
— O, fata mea, sînt frumoşi toţi. Aşa că nu 

văd despre care dintre ei vorbeşti. 
Ea spuse : 
— Atunci aşteaptă. Am să ţi-1 arăt ! 
Şi luă pe dată un măr şi îl aruncă în tînărul 

acela, care se întoarse şi ridică privirile către fe-
reastră . Şi-o văzu atunci pe Floare-de-Trandafir, 
zîmbitoare şi frumoasă ca luna plină luminînd 
peste neguri ; şi, deodată, mai nainte de-a avea 
măcar răgazul să-şi întoarcă privirea, se simţi 
peste măsură tulburat de iubire ; şi recită aceste 
versuri ale poetului : 

Ce-mi străpunse, oare, inima deodată ? 
Ochii tăi, sau numai agera săgeată.? 

Ageră săgeată, cine te trimise ? 
Luptătorii aprigi sau, aşa cum mi se , 

Pare, numai arcul cu strună măiastră 
Dintr-un ochi ce-mi rîde dulce la fereastră ? 

Floare-de-Trandafir o întrebă atunci pe doica ei : 
. — Şi-acum, într-un sfîrşit, poţi tu să-mi spui 
numele tînărului ? 

Ea răspunse : 
— Se numeşte Desfătul-Lumii. 
Auzind aceste cuvinte, fiica vizirului clătină 

capul de plăcere şi de tulburare, se tolăni pe di-
van, gemu din străfundul inimii şi ticlui aceste 
stihuri : 
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N-are de ce să-i pară rău 
Celui ce-a născocii numele tău, 
Desfăt-al-Lumii, o, tu, care-anume 
Cuprinzi tot ce e inai gingaş pe lume 
Şi tot ceea ce e mai strălucit l 
O, lună plină-n ceas de răsărit! 
O, chip ce luminează lumea toată 
Cu strălucirea lui fără de pată, 
Tu — dintre tot ce dă lumină vieţii — 
Eşti singurul sultan al frumuseţii! 
Şi am temeiuri pentru cîte spun : 
Nu este oare ca litera nun 
Sprinceana ta, scrisă frumos ? 
Iar, ochiu-ţi ca migdala, luminos, 
Nu seamănă cu litera sad, oare, 
Aşa cum a fost scrisă cu mirare 
De degetul îndrăgostit 
Al celui care totu-a zămislit ? 
Iar mijlocul tău nu-i un ram subţire 
Şi mlădios cum altul nu-i în fire ? 
O, dacă nenfricata-ţi vitejie 
I-a întrecut pe toţi cei mai viteji 
Din cîţi în juru-ţi freamălă-a urgie 
Şi se rotesc în luptă val-vîrtej, 
Ce să mai spun de-aleasa-ţi semeţie 
Şi de-ale frumuseţii tale mreji ? 

Sfîrşlndu-şi stihuirea, Floare-de-Trandafir luă o 
foaie de hîrtie şi scrise frumos versurile pe ea. 
împături apoi hîrtia şi o puse într-o punguţă de 
mătase brodată cu aur, pe care o ascunse sub 
perna de pe divan. 

Or, bătrîna doică, băgînd de seamă toate acestea, 
începu să-i povestească ba una, ba alta, pînă ce 
o adormi. Atunci, trase binişor foaia de hîrtie de 
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sub pernă şi, îacredinţîndu-se astfel de dragostea 
Floarei-de-Trandafir, puse hîrtia îndărăt la locul 
ei, Pe urmă, cînd fata se deşteptă, spuse : 

— O, stăpîna mea, eu sînt cea mai bună şî cea 
mai dulce sfătuitoare a ta ! Ţin, dar, să-ţi spun 
cît de amarnică este patima dragostei şi să-ţi 
atrag luarea aminte că, atuncea cînd patima 
aceasta se strînge într-o inimă fără a se putea 
revărsa, de-ar fi inima aceea şi din oţel făcută, 
tot o topeşte şi prilejuieşte multe boli şi beteşuguri 
trupului. Dimpotrivă, dacă cel ce suferă de rău! 
dragostei mărturiseşte şî altcuiva suferinţele lui 
nu va avea să simtă decît uşurare l 

Auzind cuvintele acestea ale doicii sale. Floare-
de-Trandafir spuse : 

—- O, doică, au ştii tu care-i leacul dragostei ? 
Ea răspunse : 
— Ştiu. Este să te bucuri de cel care ţi-e drag ll 
Fata întrebă : 
— Şi ce poţi face ca să te bucuri de o astfel da 

plăcere ? 
Doica spuse : 
— - O, stăpîna mea, pentru aceasta, la început, 

nu ai decît de schimbat nişte scrisori pline de 
cuvinte drăguţe, de salutări şi de complîmenturi j 
căci cel mai bun mijloc pe care îl au doi îndrăgos-
tiţi de a se întîlni acesta-i, şi tot acesta-i şi cel 
'dinţii lucru de făcut pentru a trece piedicile şi 
a ocoli încurcăturile. Dacă, dar.,, 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
Şi, sfioasă, tăcu. 

Î8* 
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Ci într-a patru sute şi una noapte 

Ba urnifl : 

...Dacă, dar, o, stăpînă a mea, ai vreun lucru 
ascuns în inimă, nu te sfii să mi-1 încredinţezi; 
căci, dacă ai vreo taină, eu am s-o păstrez neatinsă 
de nici o ureche străină şi nimenea n-are să se 
priceapă să te slujească mai bine ca mine, cu 
ochii şi cu capul, pentru a-ţi îndeplini pînă şi 
dorinţele cele mai mărunte şi a-ţi duce tainic 
bileţelele ! 

Cînd Floare-de-Trandafir auzi cuvintele acestea 
ale doicii sale, îşi simţi minţile răpite de bucurie ; 
ci îşi stăpîni sufletul de la orice vorbă nechibzu-
ită, de teamă să nu-şi dea în vileag tulburarea 
ce-o frămînta, zicîndu-şi în sine : „Nimeni nu-mi 
ştie încă taina ; şi-i mai bine pentru liniştea mea 
să nu i-o spun nici femeii acesteia, decît după ce 
îmi va da dovezi de netăgăduită credinţă". Ci doica 
şi adăugă : 

— O, copila mea, as'noapte am văzut un om 
care mi s-a arătat în vis şi mi-a spus : „Află că 
tînăra ta stăpînă şi Desfătul-Lumii sînt îndrăgos-
tiţi unul de altul, şi că tu ai să înlesneşti întîm-
plarea, însărcinîndu-te cu scrisorile lor şi făcîn-
du-le tot felul de înlesniri, în mare taină, de vrei 
să te bucuri nesmintit de o mulţime de foloase !" 
Or eu, o, stăpînă a mea, nu-ţi povestesc decît ce 
mi s-a arătat ! Acum, hotărăşte tu ! 

Floare-de-Trandafir răspunse : 
— O, doică, te simţi tu cu adevărat în stare 

să-mi păstrezi taina ? 
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Ea spuse: 
•— Au cum de poţi să te mai îndoieşti fie şi-o 

clipă, cînd eu sînt ca o mireasmă a miresmelor 
inimilor alese ? 

Fata atunci nu mai şovăi, îi arătă hîrtia pe 
care scrisese versurile şi i-o înmînă, spunîndu-i : 

— Grăbeşte-te şi dii-i-o Desfătului-Lumii, şi 
adu-mi răspunsul lui ! 

Doica se ridică numaidecît şi se duse la Des-
fătul-Lumii, îi sărută mai întîi mîna, pe urmă 
îl copleşi cu cele mai dulci şi mai măgulitoare 
laude. După care îi înmînă biletul. 

Desfătul-Lumii desfăcu hîrtia şi o citi. Pe urmă, 
cînd înţelese bine tîlcul cuprinsului, scrise pe 
spatele foii versurile următoare : 

Mi-e inima aprinsă de iubire 
Şi pătimaşă bate-n pieptul meu. 
Mi-ascund zadarnic apriga simţire 
Ce-mi chinuieşte sujletul mereu, 

Cînd lacrimile-mi umplu ochii, grele, 
Spun celor ce mă-ntreabă: „Sînt bolnav 
De ochi", pentru ca taina vieţii mele 
S-o-nchid în mine, ca pe-un vis suav. 

Ieri încă, eram liber! Niciodată 
în sufletul meu tinăr şi senin 
Iubirea n-apucase să răzbată. 
Şi-acum, deodată, mă trezesc în chin. 

Vă povestesc, deci, dorul meu, şi-mi tîngui 
Iubirea ce-a pornit în piept să-mi ardă, 
Ca să vă fie milă cit de-adîncu-i 
Amarul celui pedepsit de soartă. 
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Şi scriu cu lacrimi şi cu vis suspinul 
Din sufletul meu, să vă dovedesc 
Ce mare este, ce amarnic chinul 
Iubirii dulci cu care vă iubesc. 

Allah să lumineze totdeauna 
Obrazul vostru, scris cu frumuseţe, 
în faţa căruia se-nchină luna, 
Şi stelele robite-i dau bineţe. 

Nu-i frumuseţe alta, ca a voastră, 
Iar de la trupul vostru mlădios 
Ia ramu-nvăţătura lui măiastră 
De a se legăna in vînt frumos. 

Cutez, de nu vă e cu supărare, 
Să vă rog să veniţi la mine-ndată. 
O, dacă aţi veni, nu ştiu mai mare, 
Mai fericită plată şi răsplată. 

'Al vostru-i sufletu-mi de -jerăgai. 
In faţă-vă, închinîndu-vi-l, cad. 
Venirea voastră mi s-ar părea rai, 
Refuzul vostru mi s-ar părea iad ! 

După ce scrise acestea, împături foaia, o sărută 
şi i-o dete doicii, spunîndu-i : 

— Maică, mă bizui pe bunătatea ta, ca să în-
clini spre partea mea bunăvoinţa stăpînei tale ! 

Ea răspunse : 
i — Ascult şi mă supun ! 

!Luă apoi biletul şi se grăbi să se ducă la stă-
pînă-sa să i-1 dea. 

iFloare-de-Trandafir, luînd biletul, îl duse la 
buze, pe urmă la frunte, îl desfăcu şi îl citi. După 
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ce îi înţelese bine tîkul, scrise dedosubî versurila 
următoare : 

O, tu, a cărui inimă iubeşte 
A noastră frumuseţe — încunună 
Iubirea care sufletu-ţi aprinde 
Cu a răbdării ferecată strună! 
Aceasta-i poate singura cărare 
De-a ne vedea vreodată împreună. 

Cînd am văzut că dulcea ta iubire, 
Pe cît e de curată şi fierbinte, 
Pe-atît de mare e, ca şi a noastră, 
Şi-aceeaşi suferinţă ne cuprinde, 
Cînd am văzut că inima ta bate 
Ca şi a noastră, şi că nu ne minte, 

Şi noi am tresărit, la fel ca tine, 
De-a dorului neistovită vrajă 
•Şi de a ne vedea cumva-mpreună. 
Dar teama de cei ce ne stau de strajă 
Ne-a-mpiedicat să ne-mplinim dorinţa 
De a ne arunca-n vrăjita mreajă. 

Să ştii că noaptea, cînd asupra noastră 
Coboară haina-i neagră şi-nstelată, 
în pieptul nostru se aprinde, parcă, 
Atîta tremur, încît dîntr-odată 
Făptura noastră-ncepe-adînc să ardă 
Şi-i un pojar fiinţa noastră toată, 
Cumplitul chin al dorului de tine 
Ne-alungă somnul dimprejur departes 
Şi peste trupul nostru îşi aşterne 
Velinţa care ca un foc ne arde. 

Ci să nu uiţi că-ntîia datorie 
Şi cea mai sfîntă, a acelui care 
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Iubeşte, e ca pururi să păstreze 
Iubirea ca pe-o taină foarte mare. 
Fereşte-te să tragi vreodată vălul 
Ce-ascunde al iubirii noastre soare 1 

'Ah, aş striga că-ntreaga mea făptură 
Şi că întreaga-mi inimă, nebuna, 
E plină de-a iubirii strălucire, 
Iubeşte un flăcău frumos ca luna .' 
O, pentru ce nu vrea el să rămînă 
în preajma noastră pentru totdeauna ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezacla văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute doua noapte 

Ea urmă i 

După ce isprăvi de scris aceste versuri, împături 
hîrtia şi i-o dete doicii, care o luă şi ieşi din palat. 
Ci soarta vroi ca bătrîna să se întîlnească chiar cu 
cămăraşul vizirului, tatăl Floarei-de-Trandafir, 
care o întrebă : 

— Unde-ai plecat aşa, la vremea asta ? 
La cuvintele acestea, doica fu cuprinsă de un 

tremur nestăpînit şi răspunse : 
— Lă hammam ! 
Şi îşi văzu de drum mai departe, ci atîta de tul-

burată încît, fără ca să bage de seamă, scăpă pe jos 
biletul pe care îl dosise cam fiecum la brîu. Şi-atîta 
cu ea ! 
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Ci biletul, căzut pe jos lîngă poarta palatului, fu 
găsit de un eunuc eare-1 duse numaidccît vizi-
rului. 

Or, vizirul tocmai ieşise din haremul său şi ve-
nise în sala de primire ca să se întindă pe un divan. 
Şi, pe cînd sta el aşa, tolănit în tihnă, hadîmbul se 
apropie ţinînd în mînă biletul cu pricina şi îi spuse : 

— Stăpîne, am găsit pe jos, în casă, biletul 
acesta, pe care ra-am grăbit să-1 ridic. 

Vizirul i-1 luă din mînă, îl desfăcu şi găsi scrise 
pe el versurile cu pricina. Le citi şi, cînd le înţe-
lese tîlcul, cercetă scriitura, care i se păru a fi fără 
de tăgadă cea a fiicei lui, Floare-de-Trandafir. 

Văzînd aşa, se ridică şi se duse la soţia lui, mama 
tinerei fete, plîngînd cu atîta spor încît barba i se 
fleşcăi toată. Şi soţia îl întrebă : 

— De ce plîngi aşa, o, stăpîne al meu ? 
El răspunse : 
— Ţine hîrtia asta şi vezi ce cuprinde ! 
Ea luă hîrtia, o citi şi văzu că era o scrisoare în-

tre fiica sa Floare-de-Trandafir şi Desfătul-Lumii. 
Cînd văzu aşa, lacrimile îi năpădiră în ochi. Ci îşi 
stăpîni sufletul, îşi curmă lacrimile şi spuse vizi-
rului : 

— O, stăpîne al meu, lacrimile nu pot fi de nici 
un folos ; singurul lucru bun ar fi să ne gîndim 
cum să ne scăpăm cinstea şi cum să ascundem ru-
şinea fetei tale ! 

Şi-1 mîngîie mai departe, uşurîndu-i amărăciu-
nea. El îi răspunse : 

— Tare mă tem din pricina patimii acesteia a 
fiicei mele ! Au tu nu ştii că sultanul nutreşte o 
dragoste foarte mare faţă de Floare-de-Trandafir ? 
Aşa că teama mea în această încurcătură ţine de 
două pricini : cea dintîi mă priveşte pe mine, căci 
este vorba de fata mea ; cea de a doua, este în 
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legătură cu sultanul, şi-anumc că Floare-de-Tran-
dafir este îndrăgită de sultan, şi s-ar putea ca 
de-aici să iasă nişte urmări rele ! Tu cum socoti ? 

Ea răspunse : ^ 
— Aşteaptă oleacă, dîndu-mi răgaz să-mi fac 

Rugăciunea-de-luat-o-hotărîre ! 
Şi-ndată se aşeză să se roage, după datină şi după 

Sunna, îndeplinind cuvioasele temenele cerute îa 
asemenea împrejurare. 

Cînd sfîrşi rugăciunea, îi spuse soţului ei : 
— Află că, în mijlocul mării care se numeşte 

Bahr Al-Konuz, se află un munte numit mun-
tele Mumei-care-şi-a-pierdut-copilul. Nimenea nu 
poate să ajungă la ţărmul acela, decît cu anevoinţi 
fără de seamăn. Te sfătuiesc, dar, să aşezi acolo 
locuinţa fetei tale. 

Vizirul, gînd la gînd cu soţia lui, hotărî să pună 
să se zidească pe muntele-Mumei-care-şi-a-pier-
dut-copilul, un palat la care nimenea să nu poată 
ajunge şi unde s-o închidă pe Floare-de-Tranda-
fir, ci îngrijindu-se s-o îndestuleze cu hrană cît 
să-i ajungă pentru un an, iar la începutul anului 
următor să-i trimită alta, dîndu-i şi slugi care să-i 
ţie de tovărăşie şi s-o slujească. 

Odată luată această hotărîre, vizirul strînse meş-
teri tîmplari şi zidari şi—i trimise la acel munte, 
unde aceştia nu pregetară să zidească palatul fere-
cat, cum altul asemenea nu se mai văzuse pe lume 
vreodată. 

Atunci vizirul puse să se pregătească hrana de 
drum, orîndui caravana şi, în toiul nopţii, intră la 
fiica lui şi îi porunci să se pregătească de plecare. 
La porunca aceasta, Floare-de-Trandafir simţi du-
rerile cele amarnice ale despărţirii şi, cînd fu 
scoasă din palat şi cînd băgă de seamă pregătirile 
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de plecare, nu se mai putu opri să nu plîngă cu 
lacrimi grele. Atunci, spre a-1 vesti pe Desfătul-
Lumii despre cele ce se petreceau în sufletul ei din 
pricina focului dragostei, atît de năpraznic încît 
făcea să i se înfioare carnea, să se topească pietrele 
cele mai tari şi să curgă lacrimile, îi veni în gînd 
să scrie pe poartă versurile urmă toare : 

O, casă ! dacă mîine dimineaţă 
Iubitul -meu va trece pe la tine, 
Cu pas sfios, cum trec îndrăgostiţii, 
Să te sărute-aşa cum se cuvine, 

Tu dă-i din partea noastră-o sărutare 
Ca o mireasmă fragedă şi dulce, 
Căci nu ştim unde-amara noastră soarta 
hi noaptea asta are să ne culce. 

Nu ştim ursita noastră călătoare 
Spre care zări durerea grea ne-o mină, 
Căci iată cum plecăm în mare grabă 
Cu hainele tristeţilor pe mină. 

Doar pasărea cea nevăzută-a nopţii 
Se tînguie-n desişul ei, mîhnită, 
Dînd ştire despre trista noastră soartă 
Şi despre calea ce ne-a fost menită. 

Suspină-n graiul ei: „O, ce durere, 
Ce crudă jale e cînd se desparte 
Cel ce iubeşte de cel pentru care 
Şi inima şi sufletul îi arde l" 

Cînd ale despărţirii negre cupe 
Ne-au fost aduse-acum întîia oară, 
Şi soarta le-a umplut să ni le deie — 
Eu am privit licoarea lor amară 
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Şi am băul-o pîn'la fund pe toată, 
Cu cea mai umilită resemnare. 
Ci resemnarea, vai! văd, niciodată
Nu-mi va aduce pace şi uitare ! 

După ce înşiră pe poartă aceste versuri... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci înlr-a patru sute treia noapte 

Ea urmă ! 

...După ce înşiră pe poartă aceste versuri, luă loc 
în palanchinul său, şi caravana porni la drum. 
Străbătură ogoare şi pustietăţi, cîmpii şi munţi 
prăpăstioşi, şi ajunseră aşa la marea Al-Konuz, 
unde ridicară pe mal corturile ; întocmiră apoi o 
corabie mare, în care o duseră pe tînăra fată cu 
alaiul ei. 

Or, cum vizirul detese porunci căpeteniilor ca-
ravanei să nu care cumva, după ce fata va fi în-
chisă în palatul de pe vîrful muntelui, să nu se 
întoarcă pe ţărm şi să nu sfarme corabia, ei se gră-
biră să se dovedească ascultători şi îndepliniră în-
tru totul porunca ce le fusese dată, ca să se în-
toarcă apoi la vizir, plîngînd de toate astea. Şi-atîta 
cu ei! 

Ci în ceea ce îl priveşte pe Desfătul-Lumii, cînd 
se deşteptă, a doua zi, nu pregetă să-şi facă rugă-
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ciunea de dimineaţă şi să încalece pe cal ca să se 
ducă, aşa cum avea obiceiul, în slujba la sultan.. Şi 
cum tocmai trecea prin faţa porţii vizirului, băgă 
de seamă versurile înscrise pe poartă, şi era cît 
pe-aci, văzîndu-le, să-şi piardă minţile ; şi focul 
se aprinse în lăuntrurile lui tulburate. Se întoarse 
atunci acasă, unde, pradă chinului, îngrijorării şi 
zbuciumului, nu izbuti să stea o clipă locului. Pe 
urmă , întrucît se lăsa noaptea şi se temea să nu-şi 
dea în vileag starea faţă de slugile din casă, se 
grăbi să iasă, năuc şi buimac, hoinărind pe dru-
muri aiurea. 

Merse aşa toată noaptea şi o parte din dimineaţa 
zilei urmă toare, pînă ce arşiţa cumplită şi setea 
chinuitoare îl siliră să se hodinească oleacă. Or, 
tocmai ajunsese pe malul unui izvor adumbrit de 
un copac, unde şezu şi luă apă în căuşul mîinilor 
ca să bea. Ci, ducînd apa aceea la buze, văzu că 
nu are nici un g u s t ; totodată , simţi că obrazul îi 
era schimbat şi tare îngă lbeni t ; îşi văzu apoi p i -
cioarele umflate de umblet şi de osteneală. Atunci 
începu să plîngă amarnic şi, cu lacrimile curgîn-
du-i pe obraji, îşi recită aceste versuri : 

îndrăgostitul se îmbată 
De patima din pieptul lui, 
Şi dorul de iubită-l face 
Mai beat cum altu-n ulme nu-i. 

Porneşte-apoi să rătăcească, 
Dus de-a iubirii nebunie, 
Şi nici odihnă nu mai află, 
Nici gustul hranei nu-l mai ştie. 

Căci cum ar mai putea vreodată 
De bucurii să aibă parte, 
Cînd dat îi este să trăiască 
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De ceea ce-i e. drag departe ! 
Ar fi minune fără seamăn 
Să-si ducă viaţa mai departe ! 

Ca-n flăcări ard, de cînd iubirea 
în mine îşi făcu sălaş. 
Potop de lacrimi varsă ochii-mi, 
Şi-mi curg aprinse pe obraji. 

Oh ! cînd am să-mi mai văd iubita 
Sau pe vreun om din neamul ei, 
Să-mi potolesc măcar oleacă 
Pojaru-n care rămăsei ? 

După ce sfîrşi de rostit aceste versuri, Desfătui-
Lumii se puse pe un plîns de udă pămîntul sub el ; 
pe urmă , se ridică şi se îndepărtă din acele locuri. 
Pe cînd, deznădăjduit, rătăcea aşa prin cîmpii şi 
pustiuri, văzu deodată dinaintea lui un leu cu 
coama înfricoşătoare, cu capul mare cît o boltă, cu 
gura mai largă ca o poartă şi cu dinţii cît nişte 
colţi de elefant, Văzîndu-1, nu se mai îndoi o clipă 
de pieirea lui, se întoarse cu faţa către Mecca, rosti 
mărturisirea de credinţă şi se pregăti de moarte. 
Deodată, îşi aduse aminte, chiar în clipa aceea, că 
citise cîndva în cărţile vechi că leul este simţitor 
la dulceaţa cuvintelor, că găseşte plăcere în laude 
şi că în felul acesta se lasă lesne domolit, începu, 
aşadar, să-i spună : 

— O, leu al pădurilor, o, leu al cîmpiilor, o, leu 
curajos, o, căpetenie temută de viteji, o, sultan al 
animalelor, vezi înaintea strălucirii tale un biet în-
drăgostit zdrobit de despărţire, cu capul tulburat , 
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pe care dragostea 1-a împresurat de pretutindeni. 
Ascultă cuvintele mele şi fie-ţi milă de tulburarea 
şi de durerea mea ! 

Gînd leul auzi cuvintele acestea, se trase îndărăt 
cîţiva paşi, se aşeză sprijinit în coadă, ridică ochii 
către Desfătul-Lumii şi începu să bată din coadă 
şi clin labele de dinainte. Văzînd aceste mişcări ale 
leului, Desfătul-Lumii recită următoarele versuri i 

O, leule-al pustiei, ai să mă iei în gheare 
Nainte de-a găsi-o pe-aceea pentru care 
Cu inima pierdută pornii în lumea mare ?, 

Nu-s un vînat de preţ, o, nu ! vezi bine 
Cit sînt de slab ! Iar carnea de pe mine 
S-a mistuit de dor, sau numai chin e ! 

Ce vrei să jaci cu-un mort ce giulgiul doar. 
Nu şi l-a tras deasupra-i, şi amar 
Suspină ars de-al patimei pojar. 

O, leu neînfricat în bătălie, 
De-ai să mă rupi jîşîe cu fîşie, 
Pizmaşii-mi doar avea-vor bucurie. 

Eu nu-s decît un biet îndrăgostit, 
De lacrimi şi mîhnire copleşit, 
Zdrobit de lipsa celei ce*-a iubit \ 

Ci unde-i ea ? O, triste gînduri grele 
Din nopţile de jale ale mele ! 
Iată că azi nici măcar nu mai ştiu 
De-s mort demult, sau încă mai sînt viu. 

€înd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 
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Ci într-a patru sute patra noapte 

Ea urmă : 

După ce leul ascultă aceste versuri, se ridică şi, 
cu ochii plini de lacrimi, se apropie cu multă du-
ioşie de Desfătul-Lumii şi începu să-i lingă picioa-
rele şi mîinile. După care îi făcu semn să-1 urmeze 
şi porni înaintea lui. Desfătul-Lumii se luă după
leu şi amîndoi merseră aşa o bucată de vreme. 
După ce trecură culmea unul munte şi coborîra 
pe coasta cealaltă, văzură de-a lungul cîmpiei ur-
mele lăsate de caravană. Atunci Desfătul-Lumii 
începu să meargă pe aceste urme cu luare aminte, 
iar leul, văzîndu-1 astfel pe calea cea bună, îl lăsă 
să-şi urmeze singur căutările mai departe, iar el 
făcu cale întoarsă, ducîndu-se în drumul lui. 

Iar Desfătul-Lumii merse mai departe, zi şi 
noapte, pe urmele caravanei, şi aşa ajunse pe ţăr-
mul mării vuind din valurile-i zbuciumate, unde 
paşii se pierdeau la marginea apelor. înţelese 
atunci că mult căutata caravană se suise pe corabie 
şi îşi urmase drumul pe mare, şi pierdu orice nă-
dejde de a o mai găsi vreodată pe iubita lui. Atunci 
lăsă lacrimile-i să curgă şi recită aceste versuri : 

Atîta-i de departe 
Iubita mea, acum, 
Că-ntreaga mea răbdare 
Se face fum şi scrum. 

Cum să mai merg de-acuma' 
Spre ea, în largul zării ? 
Cum să înfrwit, sărmanul, 
Genunea oarbă-a mării ?. 
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Dar cum să slau, cînd totul 
în mine-i foc ce arde, 
Cînd somnid de pe gene-mi 
Demult fugi departe ? 

De cînd ca a fost dusă. 
Cu noaptea, dintre noi, 
Mi-e inima în flăcări. 
Ah, flăcări mari, vîlvoi! 

O, fluvii mari ! Seihune, 
Geihune, Eufrale — 
Curg lacrimile mele 
Ca voi, nemăsurate ! 

Se tmrsă neoprite, 
Ca un puhoi de ape, 
Ca nişte ploi cumplite, 
Ca nişte mari poloape. 

Iar pleoapele-mi bătute 
De cită jale-mi jMnge, 
Sînt rosti, parca ochii~rni 
Plîng lacrimi doar de singe. 

Şi sufletu-mi, de-atUa 
Amarnică urgie, 
De flăcări se aprinse, 
Arzînd ca o făclie. 

Vin hoardele de patimi 
Şi de dorinţe grele, 
Lovesc ca-ntr-o cetate 
7Âdid inimii melc. 

Iar oastea mea, sărmană 
Şi fără de putere 
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înjrîntă e, şi geme, 
Şi fuge-acum, şi piere. 

Eu, fără preget, viaţa 
l-am dăruit-o ei. 
Ci darul mi-e zadarnic 
Şi fără de temei, 

Allah, nu-mi da osîndă 
Că-am cutezat cîndva 
Să-nalţ şi eu privirea, 
îndrăgostit, spre ea, 

Şi mi-am lăsat să ardă, 
Vai, inima, nebuna, 
De-ntreaga-i frumuseţe 
Mai mîndră decît luna. 

Vai, m~a zdrobit! în pieptu-mi 
O ploaie de săgeţi 
Mi s-au înfipt din arcul 
Ochilor ei semeţi. 

M-a-nfrînl mlădia vrajă 
A-nlregii sale firi, 
Cum nu-i nici ramul verdâ 
Al sălciei subţiri. 

Cu inima răpusă 
De doruri, o implor 
Să-mi dea-n tnîhnirea-mi crudă 
Un pic de ajutor. 

I' 
Ci ea, ispita dulce, 
Ea e aceea care 
Mă-mpinse-n clipa sfîntă 
La neagra mea pierzare. 



Vai, numai ea, frumoasa, 
Cu dulcea ei privire, 
M-aduse dintr-odaiă 
La clipa de pieire. 

Ciad sfîrşi de rostit aceste stihuri, începu să 
plîngă alîta, încît se prăbuşi fără de simţire şi ră-
mase multă vreme în această stare. Ci, de cum se 
trezi din leşinul lui, întoarse capul şi la dreapta şi 
la stingă şi, văzîndu-se într-o pustie goală, i se 
•făcu o frică mare să n-ajungă pradă fiarelor, şi 
porni să urce un munte înalt şi, cînd ajunse în 
vîrf, auzi venind dintr-o peşteră nişte sunete de 
glas omenesc. Ascultă cu luare aminte acel glas 
şl înţelese că era glasul unui schimnic ce părăsise 
lumea si se dăruise evlaviei. Se apropie de peşteră 
şi bătu de trei ori la uşă, fără a căpăta nici un 
răspuns din partea schimnicului şi fără a-1 vedea 
ieşind. Alunei, suspină adînc şi recită aceste ver-
suri ;: 

O, doruri ale mele, 
Veţi mai ajunge-odată 
La ţelul către care 
Vă zbuciumaţi mereu ?. 
O, suflete, uita-vei 
Mîhnirile, necazul, 
Vei mai uita amarul 
Ce te apasă greu ? 

Năpastele-au dat buzna 
Asupra-mi, cu duiumul, 
Ca să-mi îmbătrîneasca 
Al inimii avînt, 
Şi capul să-mi albească 
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Din prima tinereţe, 
Şi să mu lase singur 
Şi-n lacrimi pe pămint. 

Nu am de nicăierea 
Un ajutor, o milă, 
Să-mi domolească dorul 
De care mă topesc ; •> 
Nici un prieten, care 
Să-mi spulbere povara 
Ce sufletul mi-apasă, 
în lume nu găsesc. 

Vai, cine poate spune 
Tot zbuciumul din mine, 
Acuma, cînd ursita 
S-a-ntors în contra mea ? 
O, milă penlu bietul 
îndrăgostit ce geme 
Bînd din potir tristeţea 
însingurării, grea ! 

Cit foc e-n bietu-mi suflet! 
Mi-e inima, sărmana, 
Topită de mîhnirea 
Ce m-a împresurat. 
Iar mintea, chinuită 
De neagra despărţire, 
Fără să mă mai ştie, 
S-a dus şi m-a lăsat. 

N-am cunoscut în viaţă 
O zi mai blestemată 
Ca ziua-aceea-n care, 
Venind la casa ei, 
Pe poarta îndrăgită 



Citii inlîia oară 
Răvaşul scris în versuri 
De tristul ei condei. 

Oh, midt am plîns, sărmanul 
Din lacrima-mi fierbinte 
Făcui atunci pămîniul, 
însetoşat, să bea. 
Dar taina am păstrat-o 
Şi nimeni n-a ştiut-o — 
Streini ori dragi prieteni 
Ce stau în preajma mea. 

O, schivnice, tu, care 
Ţi-ai căutat refugiu 
în peştera aceasta 
In care te-ai închis, 
Pentru ca niciodată 
Să nu mai vezi amarul 
Cu care soarta lumii 
Din veac de veac s-a scris, 

Poale şi tu vreodată, 
Cîndva, demult, guslalat-aî 
Iubirea, ca şi mine, 
Şi mintea ta, la fel, 
Va fi zburat departe 
De tine, rătăcită, 
Vei fi umblat pumînlid 
Minat de-acelaşi ţel! 

Ci eu, cu toate cile 
Am îndurai şi-ndur,. 
Cu toate cîle soarta 
Mă biciuie la drum. 
De-mi voi ajunge ţelul 



îmi voi uita amarul, 
îmi voi uita obida 
Şi patima de-acam. 

După ce si'irşi de rostit aceste stihuri, văzu deo-
dată uşa peşterii deschizîndu-sc şi auzi pe ci-
neva grăind : 

— Mila fie cu tine ! 

Cînd poveste;.! njunse aici, Şoherezada văzu /oi'ii mijind! 
şi faciJ sfioasă. 

Ci într-a patru sate cincea noapte 

Ea urmă : 

Atunci el intră pe uşă si ii ură bună pace schim-
nicului, care îi ură şi ei Ia fel şi îl întrebă ; 

— Care-i numele tău ? 
El răspunse : 
— Numele meu este Desfătul-Lumii ! 
Schimnicul îl întrebă : 
— Care-i pricina venirii tale aici ? 
El îi istorisi atunci toată povestea lui, de la în-

ceput pînă la sfîrşit, precum şi tot ce i se mai în-
tîmpîase. Iar schimnicul începu, să plîngă şi-i 
spuse : 

— O, Desfătul-Lumii, iată-s douăzeci de ani de 
cînd sălăşluiesc pe aceste locuri, şi n-am văzut pe 
nimenea, niciodată, afară doar de ieri. Am auzit, în. 
adevăr, nişte plînscte şi o zarvă, şi, uitîndu-mă 
dincotro veneau acele glasuri, am văzut o mulţime 
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de oameni si nişte corturi ridicate pe ţărm. Pe 
urmă , i-am văzut pe oamenii aceia întocmind o 
corabie pe care s-au suit şi au pierit spre largul 
mării. Nu peste multă vreme s-au întors, dar erau 
mai puţini decît ia plecare, au făcut ţăndări cora-
bia şi s-au dus în calea lor pe unde veniseră. Şi 
cliibzuîesc că cei ce s-au dus şi nu s-au mai întors 
aceia-s de hună seamă cei pe care-i cauţi tu, o, 
Desfătal-Lumii ! Pricep, dară, amarul chinului tău 
si te iert ! Ci să ştii că nici un îndrăgostit nu poate 
t'i iieincereat de chinurile iubirii ! 

Şi schimnicul recită aceste versuri : 

Desfăt-al-Lumii, tu mă crezi, pesemne, 
Un suflet, fără patimi şi dureri, 
Şl rai ştii ce frămînt şi ce obidă 

hm chinine sihaslrele tăceri. 

Am cunoscut şi eu adine iubirea, 
Am cunoscut cumplita ei urgie, 
l-am cunoscut durerea vrăjitoare 
Din cea mai fragedă copilărie. 

Gastahi-i-am îndeajuns mireasma 
Şi mi-am făcut din asta faimă mare. 
De-ai s-o întrebi, are să-ţi povestească , 
întreaga noastră lungă-mbrăţişare. 

Şi eu golit-am cupele iubirii, 
M-am îmbătat cu-amara băutură ; 
Şi trupul meu a ars în suferinţa-i, 
Dc-i umbră-acum întreaga mea făptura. 

Puternic eram eu odinioară ; 
Acum virtutea-mi ioată-i fum şi vînt. 
Şi armia puterii mele-ntreagă 
Sub spadele privirii ei s-a frînt. 
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Ci nu se poate-ajunge la iubire 
Fără să-nduri al soartei chin pribeag. 
Contrariile doar, pe-această lume, 
Din vremi bătrîne ştim că se atrag. 

Iar dragostea a hotărît de-a pururi 
Că, pentru cei ce sînt cu-adevărat | 
îndrăgostiţi, uitarea-i blasfemie | 
•jS'i e ca un eres de neiertat. , 

Şi cînd schimnicul sfîrşi de rostit versurile, se !| 
apropie de Desfătul-Lumii şi îl strînse în braţe ; şi j 
amîndoi atîta plînscră laolaltă, cu răsunau munţii I 
de vaietele lor, şi pînă ce amîndoi căzură leşinaţi. I 

Cînd îşi veniră iar în simţiri, îşi jurară unul | 
altuia să se socotească de-aei nainte ca fraţi întru 
Allah (preamărit fie e l ! ) ; iar schimnicul îi spuse 
lui Desfătul-Lumii : 

— Eu am să mă rog în noaptea aceasta şi am să 
cer sfatul lui Allah despre ce ai tu de făcut. 

Desfătul-Lumii răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi-atîta despre e i ! 
Cît despre Floarc-de-Trandafir, iată : 
Cînd slugile care o însoţeau o duseră pe Muntele J 

Mumei-care-şi-a-pierdut-copilul, şi cînd intră în 1 
palatul acela pregătit pentru ea,-îl cercetă cu luare | 
aminte şi văzu ce frumos era orînduit; pe urmă, 
începu să plîngă şi strigă : 

—• O, palatule ! pe Allah ! eşti minunat, ci din-
tre zidurile tale lipseşte cel ce mi-e drag ! 

Pe urmă, băgînd de seamă că insula era plină de 
păsări, porunci însoţitorilor ei să întindă laţuri ca 
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să le prindă şi, pe măsură ce le prind, să le pună 
în colivii şi să le aşeze apoi în palat. Şi porunca ei 
fu îndeplinită pe dată. Atunci, Floare-de-Tranda-
fir îşi sprijinr coatele pe fereastră şi îşi lăsă glo-
durile să zboare pe calea amintirilor. Şi se treziră 
iarăşi în sufletul ei arşiţele trecute, dorinţele fier-
binţi şi visele, şi o făcură să verse lacrimile păre-
rilor de rău, în vreme ce i se întorceau în minte 
versurile acestea pe care le recită : 

Către cine îndrepla-voi 
Tînguirea mea şi dorul 
Care inima-mi cuprins-au 
După cel ce mi-este drag ? 
Către cine îndrepta-voi 
Chinul care-n pieptu-mi arde 
De cînd fără el pe lume 
Plînge sufletu-mi pribeag ? 

Să mi-ascund adine mîhnirea, 
Căci străjerii-s fără milă .'... 
Trupu-mi s-a sfîrşit de jale 
Ca o aşchie uscată, 
Iar de greul pătimirii 
Carnea-mi arsă se topeşte, 
în suspine lungi şi-n lacrimi 
Necurmate preschimbată. 

Unde-s ochii lui, iubiţii, 
Ca să vadă în ce stare 
Rătăcită 7nă aduse 
Dorul după cel ce nu-i ? 
Ah, au întrecut măsura 



Cînd m-au surghiunit departe, 
Unde nu mai pol ajunge 
Niciodată paşii lui, 

Dit-i săruturile mele, 
O, Iu soare,-n zori, şi seara l 
Du-le celui drag, a cărui 
Frumuseţe de nespus 
Face să se ruşineze 
Luna plină ! Şi mlădiu-i. 
Ah, mlădiu îi este trupul, 
Decît ramul mai presus ! 

Dacă trandafirii roşii-ar 
Vrea să fie ca Qbrazu-ii 
Trandafirilor le-aş spune s 
„în zadar vă e necaz ! 
N-o să fiţi ca el vreodată, 
Doar de fi-ve-ţi şi voi cumva 
Numai Irandafirii-i, poale, 
De pe celălalt obraz !" 

Cu licoarea gurii-i dulce 
'Ar putea să răcorească 
Pînă şi pojarul celui 
Mai amarnic foc aprins. 
Cum să-l uit, cînd el mi-e viaţa, 
Sufletul, durerea, chinid, 
Doctoria ? Cum putea-voi 
Să-l mai uit cu dinadijis ? 

Dar cînd se apropie noaptea c i negurile ei, Floa-
re-de-Trandafir simţi sporind tăria dorurilor sale... 

Gînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
şî tăcu sfioasă. 
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Ci într-a patru sute şasea noapte 

Ea urmă i 

...simţi sporind tăria dorurilor şi aţîţîndu-se 
iarăşi amintirea dogoritoare a patimilor ei. Atunci» 
recită versurile acestea Î 

lată noaptea ce-mi aduce 
Pe-ale negurilor unde 
Patima de-amaruri grele 
Care sufletu-mi pătrunde. 
Dorul ca pojaru-n mine 
Fiecărui gînd răspunde. 

Jalea despărţirii-mi umple 
Inima ! Şi numai chin e 
Gîndul! Visul mă ucide ! 
Doru-i viscol şi suspine ! 
Lacrimile-mi dau pe faţă 
Taina carerO port în mine. 

Doborîtă de iubire, 
Nu"mai sînt demult în stare. 
Suferinţei ce mă frînge 
Să-i mai aflu dezlegare. 
Nu mai ştiu să scap din lanţul 
Suferinţelor amare. 

Iadul care-l port în mine 
Tot mai nendurat se face / 
Tot mai crîncen mă loveşte 
Soarta cu-ale ei gîrbace, 
Şi-n văpaia fără cumpăt 
Rana înmiii se_ coace.! 

•2% 



Eu, în ziua despărţirii. 
La întunecatul ceas, 
N-am putut în graba tristă 
Să-mi iau măcar bun-răman 
De la cel iubit. O, cîtă 
Hale-a trebuit să-i las ! 

Trecătorule pe cale, 
Spuneri celui drag, să ştie. 
Cile chinuri, cîtă jale 
Mi-au fost hărăzite mie. 
Nu-i kalam să jie-n stare 
Toate cîle-ndur să scrie. 

Pe Allah l Jur : voi rămîne 
Credincioasă şi cuminte 
Celui ce rni-e drag, pe care-l 
Port în inimă şi-n minte ! 
iar în pravila iubirii 
Jtirămintele sînt sfinte ! 

O, tu, noapte-ntunecaiă .' 
Du-i sărutul meu de jele. 
Şi să-i spui că-mi ştii, o, noapte, 
Toate chinurile grele, 
Că eşti vmrtora de taină 
A ne somnurilor mele ! 

Uite-aşa se tînguia Floare-de-Trandai'ir. 
Q t despre Desfătul-Lumii, iacătă : scliimnicul îi 

spuse: 
— Coboară în vale şi adu-mi o grămadă cit poli 

de mare de viţe de palmier. 
Desfătul-Lumii coborî în vale şi se întoarse pe 

urmă cu viţele cerute ; şi schimnicul le luă şl în-
tocmi din ele un fel de coş, asemenea cu coşurile 
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în care se cară paiele ; pe urmă, îj spuse lui Des-
fătul-Lumii : 

—• Află că în adîncul văii creşte un soi de do-
vleac care, odată copt, se usucă şi se desprinde de 
pe vrejul lui. Coboară de strînge o grămadă de 
dovleci de-aceştia uscaţi, leagă-i de coşul acesta, 
şi aruncă totul pe mare. Tu nu pregeta cumva să 
te sui deasupra, şi-atunci lasă valurile să te ducă 
spre largul mării şi să te ajute să răzbaţi la ţinta 
dorurilor tale. Şi să nu care cumva să uiţi că fără 
a înfrunta primejdiile nu răzbaţi niciodată ţa ţinta 
pe care ţi-ai pus-o ! 

Desfătul-Lumii răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi, după ce schimnicul îi ură noroc', îşi luă rămas 

bun de la el şi coborî în vale, unde nu pregetă să 
facă aşa cum fusese sfătuit. 

Cînd ajunse, dus pe coşul cu dovleci uscaţi, în. 
mijlocul mării, un vînt se stîrni spornic şi îl îm-
pinse degrabă, făcîndu-1 să piară din ochii schim-
nicului. Şi merse legănat aşa de ape, cînd ridicat 
pe culmea valurilor, cînd cufundat în hăul lor 
holbat, jucărie a frămîntului mării, vreme de trei 
;dle şi trei nopţi, pînă ce fu aruncat de soartă la 
poalele Muntelui Mumei-care-şi-a-pierdut-copilul. 
Ajunse pe ţărm, în starea unui pui luat de vîrtej, 
chinuit de foame şi de sete ; ci găsi repede, nu de-
parte de acolo, nişte izvoare cu apă limpede, sub 
ciripit de păsări şi printre pomi plini de ciorchini 
de roadă ; şi aşa putu să-şi potolească foamea, mîn-
cînd acele poame, şi să-şi stingă setea, bînd acea 
apă curată. După care, se îndreptă către lăuntrul 
insulei şi zări de departe ceva alb, de care se apro-
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pie ; şi văzu că era un palat măreţ, cu ziduri înalte, 
şi se îndreptă către poai-ta pe care o găsi închisă. 
Atunci se aşeză acolo şi nu se mai clinti vreme de 
trei zile, cînd văzu, într-un sfîrşit, poarta deschi-
zîndu-se şi ieşind un liadîmb care îl întrebă : 

—• De unde vii ? Şi cum ai făcut dc-ai ajuns 
aici ? 

El răspunse : 
— Vin de la Ispahan. Călătoream pe mare cu 

mărfurile mele, cînd corabia pe care mă aflam s-a 
rupt şi valurile m-au aruncat pe insula aceasta ! 

La cuvintele acestea, sclavul începu să plîngă, pe 
urmă se aruncă de gîtul lui Desfătul-Lumii şi îi 
spuse: 

— Allah păstreze-ţi zilele, o, chip drag ! Ispa-
hanul este ţara mea de baştină şi acolo trăia şi 
fiica moşului meu, cea pe care am îndrăgit-o din 
copilăria mea dintîi şi de care eram peste măsură 
de legat. Ci, într-o zi, a năvălit peste noi un trib 
mai tare decît al nostru, care a luat robi o mare 
parte dintre ai noştri; şi-am fost şi eu luat ca 
pradă de război. Cum pe-atuncea eram încă un 
copil, mi-au tăiat ouşoarele, ca să-mi sporească 
preţul, şi m-au vîndut ca eunuc. Şi iată, asta-i sta-
rea în care mă vezi tu acuma ! 

Pe urmă, eunucul, după ce îi mai ură o dată 
bun venit lui Desfătul-Lumii, îl pofti în curtea 
cea mare a palatului. 

Şi Desfătul-Lumii văzu atunci un havuz minu-
nat, împrejmuit de pomi cu crengi dese, printre» 
care păsări. închise în colivii de argint, cu uşiţe de 
aur, ciripeau plăcut, binecuvîntîndu-1 pe Atoate-
făcătorul. Se apropie de cea dintîi colivie, o cercetă 
cu luare aminte şi văzu că în ea se afla o turturea, 
care îndată scoase un gungurit ce vroia să spună : 
„O, preabunule.!" Şi Desfătul-Lumii, auzind aeeî 
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gungurit, se prăbuşi la pămint; pe urmă, venin-
du-şi în fire... 

Cînd povesloa ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaptea noapte 

Ea urmă : 

...venindu-.şi în fire, scoase nişte suspine din 
adînc şi recită aceste versuri : 

Turturică tristă, şi tu plîngi ca mine ? 
Şi tu gunguri, oare, grelele suspine 

Şi-nălţîndu-ţi ruga blinda spre Allah, 
Ca şi mine-ţi tîngui dorul: „Vai şi ah ?a 

Cine-ar şti să spună dacă-n linu-ţi chit 
Rîde voioşia sau doar geme-un gînd ? 

Poate plîngi de dorul celui ce s-a dus 
Şi de multa jale care te-a răpus ? 

De-i aşa, suspină-ţi plînsuî uyxi departe 
Şi iubirea care inima ţi-o arde. 

FAI mă rog de bunul lumilor părinte 
S-o păstreze-n viaţă pe cea mai cuminte, 

Pe cea mai frumoasă, cea pe care eu 
Pururi voi iubi-o, suferind mereu. 
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Şi mă leg că-n suflet ea o să-mi rămînă 
Chiar şi-atunci cină trupu-mi s-o schimba-n 

ţarină. 

După ce rosti aceste versuri, începu să plîngS 
pînă ce căzu leşinat. Iar eînd îşi veni în simţiri, se 
duse la cea de a doua colivie, în care era un po-
rumbel care, văxîndu-1, începu să cînte, spunînd : 
„O, veşniciile! te preamăresc !" Atunci Des fă tu 1-
Lvimii suspină lung şi recită aceste versuri : 

O, porumbel care suspini mereu : 
„Allah, ie preamăresc şi-n chimii greu.!" 
Şi eu la mila Celui-fără-moarte 
.Nădăjduiesc să~mi facă-odată parte 
Cu cea care mi-e scumpă să m-adun 
Pc-acest meleag al tristului surghiun. 

De. cîte ori, din neguri de abis. 
Nu mi s-a arătat ea ca-ntr-un vis. 
Cu buzele-i de miere-nmiresmată... 
Şl m-a lăsat cu mintea tulburată ! 

Şi-n timp ce-n flăcări sufletul meu arde, 
Şi-n scrum se schimbă visele-mi deşarte, « 
Cu lacrimi ca de sînge plîng amar 
Şi-mi spăl obrajii-n lacrimi, şi strig iar : 

„Nici o făptură, ştiu, nu se căleşte 
'Decît prin cite-ndură vitejeşte lCi 

'Aşa şi eu mi-ntîmpin soarta dală : 
Cu suflet dîrz şi inimă bărbaiă ! 

iar dacă va vroi Allah cindva 
Să mă-mpreune cu stupina mea, 
Făgăduiesc să dărui tot ce am, 
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Su dau averea-mi toată de haram, 
Sprc-ai ospeţi pe cei din tribul sfint, 
îndrăgostiţi ca mine pe pămînt. 

Şi slobozi-voi păsurile toate 
Cîte.-s prin colivii întemniţate, 
Şi-apoi, în clipa-aceea fericită, 
Să-mi zvârl a jalei haină ponosită ! 

Cind sfîr.şi de spus aceste versuri, se apropie de 
cea de a treia colivie şi văzu că în ea se afla o pr i -
vighetoare care, îndată ce-1 zări, începu să cînte. 
Auzind-o, Desfătul-Lumii recită aceste versuri : 

Privighetoare dulce, 
O, glasul tău ceresc 
Cum seamănă cu glasul 
Celor ce se iubesc '. 

Aveţi milă de bieţii 
îndrăgostiţi ! Ce tri-sc, 
în nopţile, lor triste. 
Cu chin şi-alean sini scrise ! 

Atila-s de cumplite 
Mihnirile lor toate. 
Imit parc că, uite. 
De jalea peste poate. 
Nu mai cunosc, sărrnanii, 
Şi nu mai au, în viaţă, 
Dec-îi nopţi fără tihnă 
Şi fără dimineaţă .' 

IM, de cind am văzul-o 
Pe cea care m't-e dragă, 
Ca-n lanţuri ml se parc 
Vioaţa mea întreagă; 



Şi-astfel, in lanţuri grele, 
îmi pare cum că zale 
De lanţuri nes fir sile 
Din ochii-mi curg cu jale. 

Şi strig : „Din ochii-mi, iată 
Cum zale grele curg, 
Şi cum de-atitea lanţuri 
Legat cumplit mă-ncurc lci 

Şi-aceste lanţuri, toate, 
Sînt dragostea din mine. 
Şi-a despărţirii jale 
în lanţul ei mă ţine. 

Comorile-ndurării 
Din pieptu-mi s-au sfîrşit; 
Puterea mea întreagă 
De mult s-a istovit. 

Ah, clacă ar fi dreaptă 
Amara-mi soartă rea, 
M-ar aduna odată 
Lingă iubita mea ! 

Allah, învăluieşte 
în vălurile-ţi sfinte 
Schiloada mea făptură, 
Să pot, cînd dinainte 
l-oi sta iubitei mele, 
Să-mi dezvelesc făptura, 
Să vadă şi iubita 
Gum chinid şi arsura 
Mi-au supt puterea toată, 
Şi cumu-s, de m'ihnire, 
De dor, de aşteptare, 
'De, lunga despărţire 1 



Sfîrşînd de spus aceste versuri, se duse la cea 
de a patra colivie, şi văzu în ea un biulbiuli, care 
numaidecît începu să moduleze cîteva triluri plîn-
gătoare. Iar Desfătul-Lumii, la cîntecul acesta, sus-
pină adine şi recită aceste versuri : 

Biulbiuliu-n zori de ziuă 
Inimii îndrăgostite 
Farmecul iubirii-i cîntă-ii 
Trilurile lui vrăjite. 

O, Desfăt-al-Lumii, jalnic 
Sună trista-ţi tînguire, 
Şi fiinţa la întreagă 
E topită de iubire. 

\ 
Păsările-nduioşale 
Iţi repetă neagra Ungă, 
Că de jalea ta amara 
S-ar topi şi fier şi siîncă. 

Uite cum pluteşte lină 
Alba dimineţii boare, 
Peste raiuri de cîmpie, 
Prin chilimuri largi de floare, 

O, voi cîntece de păsări 
în senina dimineaţă! 
O, tu, boare-nmiresmată, 
Scrisă cu lumini pe faţă i 

O, aleanuri dulci şi vise, 
Ce va deşteptaţi în mine, 
Amintindu-mi de iubita 
Ce s-a dus şi nu mai vine l 
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Ploi de lacrîme, şuvoaie, 
Curg atunci din ochii mei, 
Şi-un pojar s-aprinde-n suflet f 
înteţit de dorul ei. 

Ci va face, pîn'la urmă, 
Bunul cerului părinte, 
Să-şi găsească-ndrăgostitul 
Fericirea dinainte ! 

Căci nu celui ce iubeşte 
l se şi cuvine, oare, 
Mai presus de-orice pe lume, 
Mîngîiere şi-ndurare ? 

Fiţi încredinţaţi că astfel 
Mi se va-ntîmpla şi mie ! 
Şi-i menit: îndrăgostiţii 
Să ghicească ce-o să fie ! 

Pe urma, sfîrşind de recitat aceste versuri, Des-
fătul-Lumii mai merse... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind 
şî, sfioasă, tăcu. 

Ci mir-a patru sute opta noapte 

Ea urmă : 

...Desfătul-Lumii maî merse oleacă şî văzu 0 
colivie minunată, mult mai frumoasă decît toate 
celelalte la un loc. In colivia aceea era închis uri 
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porumbel sălbatic, care avea la gît o salbă de măr-
găritare minunate. Şi Desiatul-Lumii, văzîndu-1 pe 
acel porumbei, vestit pentru cîntecul lui tînguios 
şi dulce, întemniţat acuma în colivia aceea în care 
sta cu o înfăţişare nespus de tristă şi de îngindu-
rată, începu să suspine şi recită aceste versuri : 

Porumbel de codru. 
Frate cu cei care 
Se iubesc — primeşte 
Trista mea-nchinare ! 

O gazelă blinda 
Mi-e şi mie dragă, 
Care cu-o privire 
Didcc, ca-nlr-o şagă, 
Inima-mi străpunse, 
Ca un junghi de fier, 
De-am rămas să sînger 
Pe pămînt, stingher. 

Dragostea îmi arde 
Inimă şi gînd; 
Trupu-mi ca de boala 
Zace suspinînd. 

Şi de-amar de vreme. 
De cînd plîng pustiu. 
Aht mai ştiu ce-i somnul, 
Masa n-o mai ştiu. 

Liniştea din suflet 
Mi-a fugit departe 
Numai de durere 
Am pe lume parte. 
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Cum putea-voi, oare, 
Fără ea, de-acum, 
Bucuria vieţii 
S-o mai aflu, cum ? 

Numai ea-i nădejdea 
Sufletului meu, 
huma mea, dorul, 
Visele-mi, mereu! 

Cînd porumbelul auzi aceste versuri spuse de 
Desfătul-Lumii, s-e deşteptă din tristeţea lui şi în-
cepu să îngurluie şi să suspine atît de jalnic şi de 
duios, încît părea că se foloseşte de grai omenesc 
şi, pe limba lui, parcă spunea asemenea versuri s 

O, tinere îndrăgostit, tu vii 
Să-mi aminteşti pierduta tinereţe, 
Cînd cea dintîi pe care o iubii, 
Cea numai gingăşie şi blîndeţe, 
Cea care din atîtea bucurii 
Nu-mi mai lăsă decît o grea tristeţe, 
Mă înrobea cu ochii ei nurlii 
Şi cu desăvîrşita~i frumuseţe. 

Iar glasul ei, prin ramuri verzi de crîng, 
Suna unduitor peste coline, 
Şi-n cîntecu-i părea că se răsfrîng 
Gurluituri de flaute blajine. 
Ci într-o zi,"pe-al dealului oblînc, 
O prinse-un vînător. Printre suspine, 
Striga iubita : „După tine plîng, 
O fericire ! mă despart de tine !cc 

Nădăjduiam că asprul vînător, < 
De-atît amar de lacrimi obidite, 
Se va-ndura să-i dea iar drumu-n zbor. 
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'Ci nu aşa făcu el, pasă-mi-le .' ,j*; 

Iar jalea mea şi crîncenul meu dor, 
în mine ard şi azi neostoite, 
Şi fără ea pe lume simt că mor, 
Răpus de-alîtea chinuri pătimite. 

Ah ! apere-i Allah pe toţi acei 
Ce suferă ca mine din iubire ! 
Şi poate că vreunul dintre ei, 
Văzînd nealinata mea mîhnlre 
Şi-amarul scris cu foc în ochii mei, 
Se va-ndura să-mi deie slobozire 
Din colivia-n care zac sub chei, 
Să-mi caut iar pierduta fericire ! 

"Atunci, Desfătul-Lumii se întoarse către priete-
nul său, eunucul din Ispahan, şi îl întrebă : 

— Ce palat este acesta ? Cine locuieşte în el ? 
Şi cine 1-a zidit ? 

Eunucul răspunse : 
— Vizirul regelui Cutare 1-a zidit, pentru fiica 

lui, ca s-o scape de întîmplările vremilor şi de 
năpraznele soartei ! Şi-a surghiunit-o aici, cu slu-
gile şi cu alaiul ei. Aşa că aici nu se deschid porţile 
decît o dată la un an, în ziua cînd ni se trimite 
hrana ! 

La cuvintele acestea, Desfătul-Lumii gîndi în su-
fletul lui : „Mi-am ajuns ţinta! Ci mi-i tare greu 
să aştept atîta vreme s-o văd !" Şi-atîta despre el. 

Cît despre Floare-de-Trandafir, iacătă : 
De cînd intrase în acel palat, nu mai putuse 

gusta plăcerea de-a mînca sau de-a bea, nici pe 
aceea de-a se hodini ori de-a dormi ; dimpotrivă ! 
Simţea sporind în sufletul ei chinurile dorurilor 
pătimaşe ; şi îşi trecea vremea străbătînd întregul 
palat, în căutarea vreunei ieşiri. Ci degeaba. Şi-n-
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Ir-o zi, nemaiputînd, izbucni în suspine şî recită 
aceste versuri : 

Ca să mă pedepsească-anmne 
M-au dus departe de cel drag, 
Şi-n temniţă fără de nume 
M-au sxirghiunit, aici, să zac. 
De focul patimii amare 
Sărmană inima mea arde, 
Căci m-au gonit fără cruţare 
De ochii îndrăgiţi departe. 
M-au ferecat în turnuri nalte, 
Zidite-ntre prăpăstii crunte, 
De peste tot împresurate 
Cu hăul apelor cărunte. 
Oare-au vroit astfel călăii 
Să mă îmbete cu uitarea ? 
Ci dragostea-mi nu ştiu ei, răii, 
Că a sporit cu depărtarea ! 
Şi cum să uit — cînd tot ce-n mine 
S-a zămislit dintr-o privire 
Spre chipul de lumini senine, 
M-a înrobit cu-a lui iubire ? 
în chinuri trec zilele mele, 
Şi-mi trec şi nopţile pe rînd, 
In focul gîndurilor grele 
Tot suspinînd, tot aşteptînd. 
Ci şi aşa, fără iubirea 
Celui ce nu e Ungă mine, 
Tot îmi rămîne amintirea 
Singurătatea să-mi aline. 

Sfir^ind de spus aceste versuri, Floare-de-TYan-
dafir se sui pe terasa palatului... 

Cîntl povestea ajunse aici, Şeherczadn văzu zorii mijind! 
si, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute noua noapte 

Ea urmă s 

...se sui pe terasa palatului şi, cu ajutorul unor 
pînzeturi tari de Baalbek, pe care le legă straşnic 
între ele, îşi dete drumul binişor în jos, de pe vîr-
ful zidurilor, pînă la pămînt. Şi, îmbrăcată aşa cum 
se afla, în cele mai frumoase haine ale ei, şi cu 
gîtul împodobit de un gherdan de nestemate, stră-
bătu cîmpiile pustii dimpre jurul palatului şi ajunse 
la ţărmul mării. 

Acolo, zări un pescar, plecat la pescuit cu lun-
trea lui, şi pe care vîntul din larg îl aruncase pe 
coasta aceea. Pescarul, o zări şi el pe Floare-dc-
Trandafir şi, socotind c~o fi întruparea vreunui 
efrit, i se făcu o frică mare şi începu să vîslească, 
spre a se îndepărta de acolo cît mai grabnic. 
Atunci, Floare-de-Trandafir îl strigă de mai multe 
ori şi, tot făcîndu-i o sumedenie de semne, îi recită 
versurile acestea : 

Pescăriile, alungă-ţi spaima, 
Priveşte-mă şi vezi că sînt 
O biată fiinţă omenească 
Rătăcitoare pe pămînt. 

Răspunde rugăminţii mele ! 
Nu-ţi cer decit s-asculţi şi tu 
Povestea-mi tristă cum nu-i alta, 
A soartei care mă bătu. 

De mine fie-ţi milă, biata, 
Şi-Allah cel pururi fără moarte 
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Te va feri de focul crîncen 
In care inima mea arde, 

Atunci clnd o să ţi se-nt'nnple 
Şi ţie, poale, îulr-o zi, 
S-arunci privirea spre-un prieten 
Ce fără milă iţi va fi. 

ludnigosiilă sini dc-un iînăr 
Cu chip atîi de luminos, 
încît şi soarele şi luna 
Pălesc nainlea lui, sfios. 

Pină şi gingaşa gazelă, 
Privind la cel care-l pierdui, 'i 
Striga cuprinsă ca de-o vrajă : 
„Sînt sclava frumuseţii lui .'" 

Pe fruniea-i dragă, frumuseţea 
Cu slove de neşters a scris 
Aceste stihuri minunate 
Şi pline de un Iile precis : 

„Oricine îl priveşte-n viaţă 
Ca pe-o făclie, a iubirii, 
Acela nendoios păşeşte 
Pe calea dreaptă-a mîntuirii; ' 

Dar cel ce se îndepărtează 
De chipul lui străluminat, 
Acela, bietul, săvîrşeşte 
O grea greşeală, şi-un păcat . '" 

Pescăriile, de-mi dai un sprijin 
Şi mă ajuţi să-l regăsesc, 
Ah, cit voi fi de fericită 
Şi cum am să te răsplătesc ! 



Ţi-aş da grămezi de nestemate, 
Şi scumpe giuvaeruri rare, 
Sodom de lucruri preţioase, 
Şi proaspete mărgăritare. 

De-ar vrea Allah să-mi văd iubitul, 
Să-mi împlinesc amarul dor !... 
Ah, inima mi se topeşte, 
Şi-n lunga aşteptare mor. 

Cînd pescarul auzi aceste versuri, plînse, gemu 
şi se tîngui, amintindu-şi şi el de'zilele tinereţii 
sale, dnd era topit de dragoste, chinuit de aştep-
tări, bătut de vise şi de doruri, ars de flăcările pa-
timilor iubirii. Şi începu să recite aceste versuri s 

E vădită, nendoielnic, 
Crunta patimii ardoare : 
Trup uscat, potop de lacrimi, 
Ochi topiţi de veghi amare, 
Inimă scăpărătoare 
Precum piatra de amnare. 

"A iubirii grea năpastă 
Dată-i fiecărei vieţi! 
Şi eu o cunosc din anii 
Primei mele tinereţi, 
Şi-am gustat şi eu odată 
Mincinoasele-i dulceţi. 

De aceea-s gata,, uite, 
Să purced neabătut 
Şi s-ajut la regăsirea 
Celui drag ce s-a pierdut, 
Chiar de-ar fi să-mi pierd şi viaţa 
Căuiind ce n-am avut. 
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Ci nădejde trag să capăt 
La sjîrşit o bună plata, 
Căci, se ştie : -ndrăgostiţii 
N-au nărav, în lumea toată, 
Să precupeţească preţul 
Dragostei lor, niciodată. 

De-ndată ce pescarul sfîrşi de rostit aceste ver-
suri, se apropie de ţărm cu luntrea lui şi îi spuse 
fetei : 

— Suie în luntre, căci sînt gata, uite, să te duc 
oriunde ai vrea ! 

Atunci Fioare-de-Trandafir se sui în luntre şi 
pescarul se îndepărtă de ţărm cu bătăi spornice 
de vîslă. , 

Cînd se aflară la oarecare depărtare, se stîrnt 
un vînt ce împinse luntrea din spate atît de re-
pede încît în. curînd pierdură din vedere pămân-
tul, iar pescarul nu mai ştiu unde se află. Ci peste 
trei zile furtuna se potoli, vîntul conteni şi, cu 
îngăduinţa lui Allah (preamărit fie el!), luntrea 
ajunse la un. oraş aşezat pe ţărmul mării. 

Or, tocmai în clipa cînd luntrea pescarului tră-
gea Ja ţărm, regele oraşului, care se numea re-
gele Dcrbas, sta aşezat cu fiul său în palat, la o 
fereastră ce dădea către mare ; şi văzu luntrea 
pescarului trăgînd la ţărm, şi o zări şi pe fata 
aceea frumoasă ca luna plină în înaltul cerului 
senin, purtînd la urechi cercei de rubin străluci-
tori şi la gît o salbă de nestemate minunată. 
Atunci el înţelese că trebuie să fie o fată de rege 
oii de împărat şi, urmat de fiul lui, coborî din pa-
lat şi se îndreptă către ţărm, ieşind pe poarta ce 
dădea spre mare. 

In clipa aceea, luntrea fusese legată la mal, iar 
tânăra dormea liniştit. 
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Alunei regele se apropie de ea .şi o privi înde-
lung. Iar ea, dc-ndată ce descinse ocini, începu su 
piîngă. Şi regele o întreba : 

— De unde vii ? A cui fiică eşti ? Şi care-i pri-
cina venirii tale aici ? 

Ea răspunse : 
— Sînt fiica lui lbrahim, vizirul regelui Şa-

niikh. Iar pricina venirii mele aici este un lucru 
fără seamăn şi o întîmplare tare ciudată ! 

Pe urmă, îi istorisi regelui toată povestea ei, 
de la început pînă la sfîrşit, fără a-i ascunde ni-
mic. După care, scotînd suspine adinei, vărsă 
Jaerimi amare şi recită aceste versuri : 

De cit puhoi de lacrimi plîns-am, 
îmi curge sînge de sub pleoape. 
Amare chinuri sînt izvorul 
Acestor erincene potoape ! 

Pricina suferinţa crunte 
Şi-a lacrimilor ca de fiere 
li o fiinţă fără seamăn 
Pe care inima-mi o cere, 

Cu care încă niciodată 
Eu n-am putut să-mi stîmpăr dorul, 
Nici setea care arde-n mine, 
Nici visurile, nici fiorul! 

Şi-atit de luminos i-e chipul, 
Şi-atît e-n totul de frumos, 
Că~n faţa frumuseţii sale 
Şi turci şi-arabi sînt mai prejos. 

Văzîndu-l, soarele şi luna 
Ca dragoste i se închină, 
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De harurile lui robite, 
De orbitoarea lui lumină. 

Din vrăjitoarea lui privire, 
Sub arcul ochilor semeţi, 
Nu-i inimă să n-o străpungă 
Ucigăioarele-i săgeţi* 

O, iu, acela către care 
Mă plîng acum ca la o si ea 
Şi-ţi povestesc de cile sujăr, 
Ai milă de durerea mea ! 

'Ai milă de-o îndrăgostită 
Ajunsă, biata, ca un joc 
In mina soartei fără milă 
Şi-al dragostelor nenoroc ! 

Vai, numai dragostea amară 
M-aduse-n ţara la, plîngînd, 
Şi nu mai am nici o nădejde 
Decît în line pe pămînt! 

Tu, bunule, tu, care-i aperi 1 
Pe cei ce gem răpuşi de dor \ 
Şi cărora întotdeauna 
Le stai cu drag ocrotitor, 

O, tu, nădejdea mea, întinde 
'Al ocrotirii tale cort 
Şi peste dragostea mea mare. 
Şi peste chinul care-l port, 

Şi peste tribul celor care, 
îndrăgostiţi, suspină greu, 

Sin 



Şi-ajută-mi să-mi găsesc iubitul, 
O, tu, stăpîne bun al meu! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
?i tăcu sfioasă. 

Ci într-a patru sute zecea noapte 

Ea urmă i 

Şi, îndată ce recită aceste versuri, îi povesti re-
gelui alte cîteva amănunte, apoi izbucni în lacrimi 
şi ticlui versurile următoare : 

De viaţă să mă bucur am putut 
Doar pînă-n ziua cînd, întiia dată, 
A dragostei minune-am cunoscut! 

Ca luna de Regeb, netulburată, 
Iubitului meu, cel demult pierdut, 
Aşa să-i fie pururi viaţa toată! 

Ci mie-n ziua negrului surghiun, 
Cînd au venit, haini, de m-au luat, 
Un fapt ca o minune-ntre minuni 

Atunci, în ceasul rău, mi s-a-ntîmpîai» 
Mi s-a părut că-n sufletu-mi nebun 
Potopu-amar de lacrimi, zbuciumat, 

Cu chinu-mi tot, trecut prin aspre munci, 
S-a preschimbat într-un noian de foc 
Ce mă ardea cu flăcările-i lungi. 
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Şi, dinlr-odată, ca la un soroc, 
Din toate lacrimile, mele-alună 
Mari ploi de sînge-au izbucnii pe 16c. 

Şi singele. curgea pa faţa mea, 
Iar cînd vroiam să-mi şterg obrazul ud, 
Năframa dinlr-odată se-nroşea, 

Incit, privind-o, ţi s-ar fi părut 
Ca şi cămaşa lui Iosif, cîndva, 
Scăldată-n sînge de la început. 

Cînd regele au/i cuvintele Floarei-de-Tranda.fir. 
tiu se mai îndoi o clipă de cît de adîncă era boala 
ei din iubire ; şi i se făcu milă de ea şi-i spuse : 

— Să nu-ţi fie nici teamă, nici spaimă : ai ajuns 
la capăt! Căci gata-s, iată-mă, să te ajut s-ajungi 
ia dorul tău şi să ţi-l aduc pe cei pe care îl 
cauţi ! încrede-te în mine, aşadar, şi ascultă 
aceste cîteva cuvinte ! 

Şi numaidecât regele îi recită aceste versuri : 

O, iu, fiică-a unui neam. de soi, 
Ajuns-ai la Umanul cel dorii. 
Cu bucurie ţi-l vestesc. La noi ' 
Găsi-vei sprijin. Deci: Inne-ai venit! 

Şi chiar de astăzi, uile,-am să ridic 
Grămezi de bogăţii fără de preţ. 
Să le trimitem regelui Şarnikh, 
Sidi pază de viteji şi călăreţi. 

îi v-om irimete sipete cu mosc, 
Şi suluri de atlazuri strălucind, 
Şi, ca să vadă că vreau să-l cunosc, 
Adăuga-vom aur şi argint. 
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Aşa vom face ! Şi, ca să se ştie, 
înir-o scrisoare-apoi avem su-i scrini 
Cu vrem pe veci prieten să ne fie 
Şi vrem numaidecit să nc-ncuscrim. 

Deci, chiar de astăzi, tot ce pol voi face 
Să-ţi vin cit mai degrabă-n ajutor 
Şi să-l aduc fără zubavă-ncnac.e 
Pe-acela după care arzi de dor. 

Iubirii l-am gustat şi eu amarul. 
Şi de atunci ştiu chinul ei întreg, 
Şi-i pling pe cei ce beau plîngînd paharul 
Amărăciunii ei, şi-i înţeleg. 

Sfîrşind de rostit aceste versuri, regele ieşi di-
naintea ostaşilor lut si, ehemînclu-şi vizirul, îl 
puse să pregătească poveri fără de număr, cu-
prinzînd darurile trebuincioase, îi dete poruncă 
să pornească el însuşi la drum, spre-a merge să 
i le ducă regelui Şamikh, unchiul Floarei-de-Tran-
dafir, şi îi spuse : 

— Pe deasupra, trebuie să-mi aduci cu tine, nea-
bătut, de-acolo, pe unul care se numeşte Desfătul-
Lumii. Şi să-i spui regelui : „Stăpînul meu doreşte 
să lege prietenie eu tine, şi legământul dintre tine şi 
el va ii căsătoria ce se va încheia între supusa, ta şi 
Desfătul-Lumii, unul dintre cei din alaiul tău. Tre-
buie, dar, să mi-1 încredinţezi pe acel tînăr, ca să-1 
duc regelui Derbas, pentru ca în faţa iui să se în-
cheie senetul de căsătorie !* 

După care regele Derbas scrise o scrisoare în 
această privinţă regelui Şamikh, o înmî.nă viziru-
lui său. mai spunîndu-i o dată poruncile despre 
Desfătul Lumii, şi adăugind : 

— la bine aminte că, dacă nu mi-1 aduci, te 
mazilesc din slujbă ! 
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Vizirul răspunse î 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi plecă numaidecît la drum cu darurile, eâtre 

meleagurile regelui Şamikh. 
Cînd ajunse la regele Şamikh, îi rosti salama-

lekul clin partea regelui Derbas şi îi înmînă scri-
soarea şi darurile ce le adusese. 

Văzînd darurile acelea şi citind scrisoarea, în 
care i se spunea despre Desfătul-Lumii, regele Şa-
mikh vărsă un potop de lacrimi şi grăi către vizi-
rul regelui Derbas : 

— Vai, vai! Unde este acum Desfătul-Lumii ? 3 
A pierit ! Şi deloc nu ştim în ce loc se află ! De I 
mi l-ai putea aduce tu îndărăt, o, vizii-ule-crainic, | 
ţi-aş da de două ori mai multe daruri decît mi-ai 1 
adus tu ! I 

Şi regele, spunînd aceste cuvinte, începu să j 
plîngă în hohote, să geamă, să se jeluiască şi să 
suspine. Pe urmă recită aceste versuri : , 

Daţi-mi îndărăt flăcăul, 
Scump ca Sufletul din mine ! 

Nu rîvnesc mărgăritare, 
Nici comoară de rubine. 

El mi-era ca luna plină 
Pe un cer fără de nor, i 

El îmi bucura privirea, 
Chipul lui strălucitor. 

Nici gazela cea uşoară 
Nu era la mers ca el. 

Mijlocu-i era ca ramul . 
Tinăr — tras ca prin inel. j 
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Faptele-i erau ca rodul 
Dulce-al arborelui ban. 

Ci a pomului podoabă 
N-ar putea, şi-ar fi în van, 

Cu Intreaga-i frumuseţe 
Tmerească-a roadei iui, 

Niciodată să răpească 
Judecata nimănui-. 

L-am crescut din anii-i fragezi, 
De pe cînd era un prunc, 

în răsfăţuri şi-n alinturi, 
Sărutîndu-i părul lung. 

lată-acum, răpus de jale 
Plîng de dorid lui mereu 

Şi în sufletu-mi se zbate 
Chinul despărţirii greu. 

După care se întoarse către vizirul trimis, ce-i 
adusese darurile şi scrisoarea, şi-i spuse : 

— Du-te la stăpînul tău şi spune-i : „Desfătul-
Lumii a plecat de mai bine de-un an, şi regele, 
stăpînul lui, nu ştie ce s-a făcut cu el !" 

Vizirul răspunse : 
— O, doamne al meu, stăpînul meu mi-a spus : 

„De nu mi-1 aduci pe Desfătul-Lumii, te mazilesc 
din viziric, şi n-ai să mai pui piciorul niciodată în 
cetatea mea !" Cum, dar, aş cuteza să mă întorc 
fără acel tînăr ? 
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"Atunci regele Şamikh se întoarse către vizirul 
sau Ibrahim, tatăl Floarei-de-Trandafir, şi îi spuse : 

— Ai să-1 însoţeşti pe vizirul trimis, luînd cu 
tine o pază puternică ; şi aşa să-1 ajuţi să facă 
toate cercetările cele de trebuinţă, prin toate lo-
curile, ca să-1 găsească pe Desfătul-Lumii! 

El răspunse : <•» < 
— Ascult şi mă supun! 
Şi numaideeît porunci să fie însoţit de o oaste 

de străjeri şi, laolaltă cu vizirul trimis, plecă să-1 
caute pe Desfătul-Lumii. 

Călătoriră aşa vreme lungă, şi, de fiecare dată 
cînd treceau pe lîngă niscaiva beduini ori pe lîngă 
vreo caravană, întrebau de nu cumva ştie careva 
ceva despre Desfătul-Lumii, spunînd : 

•— N-aţi văzut cumva trecînd careva, pe nume 
Cutare, şi avînd înfăţişarea cutare şi cutare ? 

Şi oamenii răspundeau : 

Cîrid povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
:?i tăcu sfioasă. 

Ci într-a patru sute unsprezecea noapte 

Ea urmă î 

...Şi oamenii răspundeau Î 
— N-am văzut! 
Şi tot aşa întrebară mai departe, şi prin sate şi 

prin oraşe, si cercetară cîmpiile şi pămînturile 
prăpăstioase, ogoarele şi pustiurile, pînă ce ajun-
seră ]a ţărmul mării. Acolo, se suiră pe puntea unei 
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corăbii şi plecară pe mare, spre a trage la ţărm. 
într-o zi, lîngă Muntele Mumei-care-şi-a-pierdut-
copilul. 

Vizirul regelui Derbas spuse atunci vizirului r e -
gelui Şamikh : 

— Pentru care pricină i s-a dat acest nume 
muntelui ? 

Vizirul regelui Şamikh răspunse : 
—Am să-ţi povestesc îndată ! Află, dar, că în 

vremurile de demult, o ginnie, de neamul ginni-
lor chinezi, a coborît pe muntele acesta. Or, s-a 
întîmplat ca, într-o zi, pe cînd se plimba ea aşa 
pe părnînt, să întîlnească un om .şi să se îndrăgos-
tească de el cu o dragoste nemăsurată . Ci, temîn-
du-se de mînia ginnilor din neamul său, împotriva 
ei, dacă s-ar fi aflat cumva întâmplarea, se apucă, 
nemaiputîndu-şi stăpîni arşiţa dorinţelor, să caute 
vreun colţişor singuratic unde să-şi ascundă iubi-
tul de ochii ginnilor, neamurile ei şi, pînă la urmă , 
găsi muntele acesta, neştiut nici de oameni, nici de 
ginni, căci nu se afla pe nici unul dintre drumurile 
străbă tute de unii ori de alţii. Ea îl luă atunci pe 
iubitul ei şi îl aduse prin văzduhuri pînă pe insula 
aceasta, unde locui împreună cu el. Şi ea nu lipsea 
niciodată de lîngă el mai mult decît atît cît îi t re -
buia ca să se ducă din cînd în cînd s-o mai vadă ru -
dele, şi grabnic se întorcea numaidecît lîngă drăgu-
ţul ei, în ascunzătoare. Şi-aşa, după o bucată de 
vreme de asemenea viaţă, rămase însărcinată în 
mai multe rînduri şi aduse pe lume, în acest 
munte, o mul ţ ime de copii. Or, de fiecare dată cînd 
neguţătorii ce călătoreau pe lîngă coasta aceasta 
cu corăbiile lor treceau mai pe-aproape de acest 
munte, auzeau ţipetele copiilor, ce semănau grozav 
cu ţipetele de jale ale unei mame bocindu-se, şi îşi 
ziceau : „Pe muntele acesta trebuie să fie vreo 

325 



biată mumă care şi-a pierdut copiii !" Şi aceasta-i 
pricina numelui acestuia. 

Auzind cuvintele acestea, vizirul regelui Derbas 
rămase peste măsură de uimit. 

Ci şi coborîseră şi ajunseseră la palat, unde bă-
tură în poartă. Poarta se deschise îndată şi se ivi 
un hadîmb care, cunoscîndu-1 numaidecît pe stă-
pînul său, vizirul Ibrahim, tatăl Floarei-de-Tranda-
i'ir, îndată îi sărută mîna şi îi pofti în palat, şi pe 
el, şi pe tovarăşul lui, cu întregul alai. 

Vizirul Ibrahim, ajungînd în curtea palatului, 
zări printre slujitori un om jalnic la înfăţişare pe 
care nu-1 cunoscu, şi care nu era altul decît Des-
fătul-Lumii. Aşa încît întrebă slugile : 

— De unde a venit acesta ? 
Ei răspunseră : 
— Este un biet neguţător care şi-a pierdut în-

tr-un înec toate mărfurile şi n-a izbutit să 
scape decît el. De altminterea-i om paşnic, un 
sfînt pururea răpit de farmecele rugăciunii! 

Vizirul nu mai stărui şi intră în palat. 
Se îndreptă către iatacul fiicei sale şi, cînd 

ajunse, n-o găsi acolo pe fată. Le întrebă atunci pe 
tinerele roabe ale acesteia, care se aflau prin 
preajmă, şi ele îi răspunseră : 

— Nu ştim cînd a plecat de-aici! Tot ce putem 
să-ţi spunem este că n-a stat aici cu noi decît puţină 
vreme ; pe urmă a pierit! 

La cuvintele acestea, vizirul vărsă potop de la-
crimi şi ticlui aceste versuri : 

O, casă tu, pe care-n mii de graiuri 
Atîtea păsări te~au cîntat cîndva, 
Şi-a cărei frumuseţe ca de raiuri 
A strălucii ca-n noaptea neagră-o stea, 
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în ziua cinci venea ca dintre vise 
îndrăgostita suspinînd de. dor, 
O aşteptai cu porţile deschise 
Să-ţi calce blinda pragul primitor ! 

Oh, cine oare va putea să-mi spună 
Pe unde s-a pierdut comoara mea, 
Stăpîna luminoasă, dulce, bună. 
De pari acum pustie fără ea ? 

Aici, eîndva, curteni cu multă fală 
Trăiau în fericire şi-n huzur. 
Şi peste tot, în fiecare sala. 
Atlazuri străluceau jur-împrejur, 

Spuneţi-mi, dar, cum au putut să piară
Atîtca cîte-acuma s-au pierdut ? 
Vai, unde sînt cei de odinioară ? 
Vai, unde sînt stăpînri din trecut ? 

Pe urmă, sfîrşind de spus aceste versuri, vizirul 
Ibrahim începu iar să plîngă şi să se tînguie şi 
zise : 

— Nu poţi scăpa de ceea ce a hotărît Allah, nici 
să abaţi ceea ce ţa-e scris de mai nainte ! 

Pe urmă, se sui pe terasa palatului şi găsi pînzele 
de Baalbekh, legate cu un capăt de creasta zidului 
şi spînzurînd pînă la poalele palatului. Atunci pri-
cepu că fiica sa fugise în felul acela şi, tulburată de 
patimă şi înnebunită de durere, se pierduse în 
lume. Totodată zări două păsări mari, una un corb, 
iar cealaltă o bufniţă ; şi, nemaiavînd nici o îndo-
ială că ele n-ar fi semn de neagră prevestire, iz-
bucni în hohote de plîns şi recită aceste versuri : 
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Am venit ca-n zbor la casa 
Celei care mi-este dragă, 
Cu nădejdea că, văzînd-o, 
Toată jalea o să-mi treacă, 
Tot pojarul despărţirii 
Cu durerea mea întreagă. 

Ci-n zadar cutreier casa 
Din odaie în odaie. 
Nimeni nu-i care să-mi stingă 
Crunta inimii văpaie. 
Nu mi se aţin în cale, 
Doar un corb şi-o cucuvaie. 

Triste păsări mohorîte ! 
Le privesc şi-ini spun în mine: 
„Tu ai prigonit sălbatic, 
Tu ai despărţit, haine, 
Două suflete curate, 
De-al iubirii soare pline ! 

îată-acinna, vine rîndul 
Să-ţi lipeşti şi tu de buze 
Cupa-n care chinul negru 
Al nădejdilor răpuse 
Şi-a lăsat pe veci arsura 
Necurmatelor lui spuze. 

Ţi-a venit şi ţie rîndul 
Să te chinui, bînd paharul 
Vieţii fără bucurie, 
Cu suspinul şi amarul 
Lacrimilor necurate 
Care curg şi ard ca jarul.'" 



După care, coborî de pe terasă plîngînd... 

Ctnd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a patru sute douăsprezecea noapte 

Eu urină : 

...coborî de pe terasă plîngînd şi dete poruncă ro-
bilor să plece pe munte, s-o caute peste tot pe un -
de-o l'i de trebuinţă , ca s-o găsească pe stăpîna lor. 
Iar robii îndepliniră porunca. Ci n-o găsiră pe stă-
pîna lor. Şi-atîta despre ei ! 

Cît despre Desfătul-Lumii, iacătă ! 
Cînd tînărul căpătă încredinţarea că Floare-de-

Trandafir fugise, scoase un ţipăt amarnic şi căzu 
leşinat la pămînt. Cum sta întins aşa, fără a-şi mai 
veni în fire, oamenii din palat gîndiră că este răpit 
de vraja rugăciunii şi că sufletul lui este cufundat 
in farmecul sfintelor vedenii ale celui preînalt, 
.^i-atîta despre e l ! 

Cît despre vizirul regelui Derbas, cînd văzu că 
vizirul Ibrahim pierduse orice nădejde de a-i mai 
găsi pe fiica sa şi pe Desfătul-Lumii, şi că inima lui 
era tare greu amantă de toate astea, hotărî să se 
întoarcă la cetatea regelui Derbas, fără a fi izbîndit 
în solia cu care fusese însărcinat. îşi luă, aşadar, 
bun rămas de la vizirul Ibrahim, tatăl Floarei-de 
Trandafir, şi îi spuse, arătîndu-i pe sărmanul 
flăcău : 
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—• Tare-aş vrea să-1 iau cu mine pe omul acesta 
simt. Poate că, pentru sfinţenia lui, binecuvîntarea 
celui Atotputernic o coborî şi asupră-no, şi poate 
că Ailali (preamărit fie el !) va înduioşa inima re-
gelui, stăpînui meu, şi nu-1 va lăsa să mă alunge 
din slujbă ! Iar eu, pe urmă, n-am să preget, a-i 
trimite pe omul acesta sfînt la Ispahan, cetatea lui, 
care nu-i departe de ţara noastră. 

Vizirul Ibrahim îi răspunse : 
— Fă cum vrei ! 
Pe urmă, cei doi viziri se despărţiră şi .fiecare luă 

calea întoarsă către ţara sa, vizirul regelui Derbas. 
avînd grijă mai întîi să-1 ia cu sine pe Desfătul-Lu-
mii, pe care era departe de a bănui cine osie, dată 
fiind starea de leşin statornic în care acesta se 
afla. Starea aceea de leşin mai ţinu încă trei zile, 
de-a lungul călătoriei, şi Desfătul-Lumii habar 
n-avea de nimic din cîte se petreceau împrejurul 
lui. Pînă la urmă. se trezi din leşin şi întrebă : 

— Unde sînt ? 
I se răspunse : 
— Eşti în tovărăşia vizirului regelui Derbas ! 
Pe urmă, careva alergă îndată să-1 vestească pe 

vizir că omul cel sfînt s-a trezit din somnul iui. 
Atunci vizirul îi trimise apă de trandafiri îndulcită
cu zahăr, pe care i-o deteră s-o bea şi izbutiră să-1 
aducă la viaţă de-a binelea. După care, călătoria 
urmă mai departe şi ajunseră la cetatea regelui 
Derbas. 

Numaidecît, regele Derbas trimise să i se spună 
vizirului său : 

— Dacă Desfătul-Lumii nu este cu tine, ia seama 
bine să nu carecumva să te arăţi dinaintea mea ! 

Primind porunca aceasta, nenorocitul de vizir nu 
mai ştia încotro s-o ia. In adevăr, el habar n-avea 
că Floare-de-Trandafir se află lîngă rege, nici pen-
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t ru ce doreşte regele să-1 găsească pe Deslătu!-Lu-
mii şi să se împrietenească cu el ; şi, tot aşa, liabar 
n-avea că Desfătul-Lumii era acolo, cu el, că era 
tînărul acela atît de îndelungă vreme căzut în 
leşin. La rîndu-i, Desfătul-Lumii nici el habar 
n-avea unde îl duceau, si nici că vizirul fusese tri-
mis anume în căutarea lui. 

Or, cînd vizirul văzu că Desfătul-Lumii îşi venise 
în simţiri, ii spuse : 

— O, sfîntulc întru Allah, aş vrea să mă ajuţi 
cu sfaturile tale în amarnica încurcătură în care 
mă zbat. Află că regele, stăpînul meu, m-a trimis 
într-o solie pe care n-am izbutit nicicum s-o în-
deplinesc. Şi-acuma, cînd a aflat că m-am întors, 
mi-a trimis o scrisoare în care îmi spune : „Dacă 
n-ai izbîndit în solia ta, nu care cumva să intri în 
cetatea mea !u 

Desfătul-Lumii îl. întrebă : 
— Şi care era solia aceea ? 
Vizirul îi istorisi atunci toată povestea, şi Desfă-

tul-Lumii îi spuse : 
— Să nu te temi de nimic ! Du-te la rege şi 

ia-mă cu tine. Şi iau asupra-mi răspunderea 
întoarcerii lui Desfă tul-Lumii! 

Vizirul se bucură peste poate şi spuse : 
— Adevărat vorbeşti ? 
El răspunse : 
— De bună seamă ! 
Atunci vizirul încalecă pe cal, îl luă pe flăcău şi 

se duse cu el la rege. 
Cînd se înfăţişară dinaintea regelui, regele îl 

întrebă pe vizir : 
—• Unde este Desfătul-Lumii ? 
Atunci omul cel sfînt înainta şi răspunse : 
— O, rege preamărit, ştiu eu unde se află Des-

fătul-Lumii ! 
Regele îi făcu semn să se apropie mai mult şi 
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îl întrebă, tulburat peste măsură : 
— Unde se află ? 
El răspunse : 
— Intr-un loc foarte aproape de aici ! Ci, mai 

întîi, spune-mi ce vrei cu el, iar eu am să-1 fac să 
vină numaidecît dinaintea ta. 

Regele spuse : 
— Hotărît! am să-ţi spun eu plăcere şi ca o da-

torie ; ci împrejurarea cere să fim singuri ! 
Şi îndată le porunci oamenilor lui să se îndepăr-

teze, îl duse pe tînăr într-o încăpere tainică şi 
îi istorisi povestea, de la început pînă la sfirşit. 
Atunci Desfătul-Lumii îi spuse regelui : 

— Porunceşte să mi se aducă haine frumoase şi 
dă-mi-le să le îmbrac. Şi-am să-1 fac pe Desfătul-
Lumii să vină într-o clipă ! 

Regele porunci numaidecît să se aducă o mantie 
strălucitoare, iar Desfătul-Lumii se îmbrăcă în ea 
şi strigă : 

— Eu sînt Desfătul-Lumii, deznădejdea piz-
maşilor ! 

Şi, la cuvintele acestea, săgetînd inimile cu fru-
moasele lui priviri, ticlui versurile următoare... 

Cînrî povestea ajunso aici. Şeherezada văzu zorii mijind 
şl tăcu sfioasă. 

Ci într-a patru sute treisprezecea noapte 

Ea urmă i 

Amintirea celei care 
Mi-e ca sufletul de dragă 
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Pretutindeni mă-nsoţeşte 
în singurătatea mea, 
Stă cu mine-ntotdeauna 
Şi duioasă mă dezleagă 
De amarul depărtării 
Şi de suferinţa-i grea. 

Nu am alt izvor pe lume 
Să-rni adăp cumplita sete, 
Decît lacrimile mele, 
Lacrimile mele doar. 
Ci izvorul lor cel veşnic, 
Care curge pe-ndelete, 
Setea nu mi-o potoleşte, 
'3aru-n piept mi-l lasă jar. 

rAh, năprasnică-i arsura! 
Jand dorurilor mele 
Nu are asemuire 
Cu nimic de pe pămînt, 
Nu s-a pomenit vreodată, 
Nici sub soare, nici sub stele, 
O iubire-atîi de mare 
Şi un dor atît de sjînt. 

Crunte trec nopţile mele, 
Fără somn, nealinate, 
Tot cu pleoapele deschise, 
Tot în plînset fără grai! 
Sujletu-mi de neodîhna 
Dragostei mi se tot zbate 
Şi sărmana viaţă-ntreagă-mi 
Curge între iad şi rai. 



Daca am avut putere 
Să-i îndur cîndva povara, 
N-o mai am acum; pierdute-
Toate cîte-avut-am ieri. 
Doar un bun îmi mai rămase 
Din iubirea mea, amara : 
Jalea care mă usucă 
Şi de care am să. pier. 

Trupul mi se istoveşte, 
Mi se tulbură privirea 
De durerea despărţirii 
Şi de plînsctu-i în van. 
Ochii-mi sîngeră de lacrimi, 
Dar nu-mi pot opri pieirea ! 
Lacrimilor ce mă-neacă 
Nu le pot găsi alean. 

Vai, nimic nu sînt în stare, 
Nu mai am nici o putere: 
Inima-mi, de chinuri multe, 
S-a topit şi s-a pierdut. 
Vai, în pieptul meu se-adună 
Valuri-valurî de durere — 
Chinuri multe peste chinuri 
Vin potop neabătut. 

Azi şi inima-mi şi capu-mi. 
Chinuite laolaltă, 
Au încărunţit asemeni 
Şi-au îmbătrînit aşa, 
De cînd şi-au pierdut iubita 
Cea mai bună, cea mai caldă. 
Cum nu-i alta mai frumoasă 
Să se-asemuie cu ea. 



Fără voia ei, sărmana, 
Am fost despărţiţi pe lume ; 
Iar acum, de bună seamă, 
Are doar un singur gînd : 
Mări şi ţări să tot străbată, 
Fără nume sau cu nume, 
S>ă mă caute pe mine 
Pretutindeni pe pămînt. 

Cine însă-ar şti să spună, 
După-atît amar de vreme 
Şi atîta despărţire, 
Dacă-al soartei noastre drum 
Va voi să-mi dea iubita 
Pentru care pieptu-mi geme, 
Cine ştie dacă soarta-mi 
Va voi să-nchidă-acum 

Cartea despărţirii noastre, 
De atîta timp rămasă 
La acelaşi loc deschisă, 
Cine ştie de mi-e dat 
Să se curme despărţirea 
Care sufletul ne-apasă 
Şi să-nceapă-al regăsirii 
Timp frumos îrPmiresmat ? ' 

Cine ştie dacă mîine 
Am s-o văd acasă iară 
Pe iubita mea frumoasă, 
Luminîndu-mi vis şi dor ?, 
Cine ştie dacă jalea 
Care astăzi mă omoară 
N-are să se schimbe mîine 
în desfaturi fără nor ? 

Cînd Desfătul-Lumii sfîrşi de rostit aceste ver-
suri, regele Derbas îi spuse : 
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— Pe Aliah ! văd bine acuma că voi amîndol 
vă iubiţi Ia fel de curat şi la fel de pătimaş. în 
adevăr, voi sînteţi pe cerul frumuseţii ca două 
stele strălucitoare ! Povestea voastră este fără de 
asemuire şi întâmplările prin care aţi trecut sînt 
fără de pereche ! 

Pe urmă, regele îi istovişi cu de-amănuntul po-
vestea Ploarei-de-Trandafir. Şi Desfătul-Lumii îl 
întrebă : 

— Poţi fu să-mi spui acum, o, rege ai vremuri-
lor, unde .se află ea ? 

VA răspunse : 
— Se află în palatul meu ! 
Şi îndată porunci să vină cadiul şi martorii şi îi 

puse să întocmească senetul de căsătorie dintre 
Fioare-de-Trandafir şi Desfătul-Lumii. După care, 
îi copleşi cu cinstiri şi cu binefaceri, şi trimise 
numaidecît un sol să-1 vestească pe regele Şamikh 
de toate cîte li se întîmplaseru Desfătului-Liimii şi 
F.ioarei-de-Trandafir. 

Cînd regele Şamikh află vestea, se bucură, cum 
nu se mai poate şi trimise regelui Derbas o scri-
soare în care îi spunea : 

— De vreme ce senetul de căsătorie s-a şi întoc-
mit, doresc ca sărbătorirea nunţii şi petrecerea să 
aibă loc în palatul meu ! 

Şi îndată porunci să se pregătească şi cămile 
şi cai şi oameni, şi trimise să-i aducă pe proas-
peţii căsătoriţi. 

Ixi sosirea scrisorii şi a alaiului, regele Derbas 
le dărui proaspeţilor căsătoriţi o grămadă de bani, 
porunci să fie urmaţi de un alai măre ţ şi îşi luă 
rămas bun de la ei. Şi ei plecară. 

Or, ziua în care ei au sosit în ţara lor, în mijlo-
cul oraşului Ispahan, unde domnea regele Şamikh, 
a fost o zi de neuitat. Niciodată nu s-a mai văzut 
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o zi mai frumoasă ori măcar asemenea cu ziua 
aceea! 

Regele Şamikh, în adevăr, ea să sărbătorească 
acea sărbătoare, a adunat pe toţi eîntăreţii şi a dat 
mari ospeţe. Şi petrecerile au ţ inut trei zile în şir, 
de-a lungul cărora regele a împăr ţ i t bunuri multe 
norodului şi a dăruit o sumedenie de mantii stră-
lucitoare. 

Cît despre tinerii căsătoriţi, iacătă ! Desfătul-
Lumii, odată ospăţul sfîrşit, din cea dinţii noapte, 
a intrat în odaia de nuntă a Floarei-de-Trandafir; 
şi amîndoi s-au aruncat unul în braţele celuilalt, 
căci în clipa aceea puteau şi ei, într-un sfîrşit, să 
se privească, de cînd se întîlniseră ; şi-atîta de vo-
ioşi şi-atîta de fericiţi se simţiră, că-i potopi 
plînsul. Iar Floare-de-Trandafir ticlui aceste ver-
suri : 

Veni şi bucuria, 
Veni, într-un sfîrşit, 
Să risipească jalea, 
Să-rnprăştie mîhnirea, 
Şi iată-ne-mpreună 
Aşa cum am dorit. 
Pizmaşilor, de ciudă, 
Li s-a-mpîclit privirea. 

Zefirul fericirii 
întoarse şi-nspre noi 
înrniresmatu-i zîmbet 
De îtiaţă dătător. 
Şi inima-nviază, 
Şi irupu-ntreg apoi, 
Şi-n suflet e lumină 
Şi soare orbitor. 
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rAl revederii soare 
Pe chip ni s-a aprins. 
Hur-împrejur răsună 
Cîntări de bucurie. 
Tamburele dau veste 
întregului cuprins 
Că sînlem iar alături, 
Purtaţi ca de-o beţie. 

Nu lacrimi de mihnire 
Din ochii noştri curg ! 
Nu lacrimi de tristeţe 
Ne scaldă faţa iară ! 
De fericire plîngem, 
Că iată-s la amurg 
Mîhnirea noastră lungă, 
Tristeţea noastră-amară. 

Ce chinuri, ce năpaste 
Am înfruntai din greii! 
Şi iată-le pe toate 
Deodată risipite. 
Cu cită îndîrjire 
Am îndurat mereu 
Potop de suferinţe, 
Cu inimi neclintite ! 

în neagra pribegie 
Nimic nu ne-a supus, 
Măcar că alb ni-e părul 
De-a chinului furtună. 
Ci iată, într-o clipă, 
Ca fumu-n vînt s-au dus 
Durerile şi jalea, 
Văzîndu-ne-mpreună. 

338 



Sfîrşindu-şi ticluirea, se îmbrăţişară şi statură 
unul în braţele celuilalt, strîns înlănţuiţi, pînă ce 
căzură doborîţi de plăcere şi de fericire. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute patrusprezecea noapte 

Ea urmă î 

Odată deşteptaţi din visarea lor, Desfătul-Lumii 
ticlui versurile următoare : 

O, nopţi îndelung visate, 
O, dulci nopţi de fericire. 

Cu iubitul meu alături 
Petrecute în neştire, 

Nopţi frumoase, poleite 
în visare si-n iubire ! 

lată-ne pe totdeauna 
Laolaltă, pîn'la moarte, 

După lunga pribegie! 
Sînt sfărmate-acum şi sparte 

Lanţurile ferecate 
Care ne ţineau departe. 

Soarta, după negre valuri 
Cîte ne-a stîrnit în cale, 

Ne zîmbeşte-acum şi nouă 
Risipind cumplita jale, :.;.:. 
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Şi ne dăruie comoara 
Scumpă-a harurilor sale, 

Fericirea-n cinstea noastră 
Steagurile îşi desprinde, 

Şi zîmbindu-ne voioasă 
Dulcea-i cupă ne întinde, 

A plăcerilor licoare 
S-o gustăm dc-aci-nainte. 

In sjirşil, după noianul 
Suferinţelor trecute, 

Stăm să povestim alături 
Drumurile străbătute, 

Nopţile, fără de tihnă 
In suspine petrecute. 

O, Stăpîne, dă-ne harul 
Fără de asemănare, 

Dă-nc-n mila ta deplină 
Harul de-a lăsa să zboare 

Sufletele noastre-n slava 
Luminată de uitare. 

Ah, ce dulce este viaţa, 
Ce frumoasă e, ce bună ! 

Şi cum stăm răpiţi de vrajă, 
Mînă-n mină, împreună, 

Raza veşnică-a iubirii 
Inimile ne-ncunună. 

După ce Desfătul-Lumii rosti aceste versuri, cei 
doi îndrăgostiţi se strînseră iarăşi în braţe şi, pră-
buşindu-se pe patul lor de nuntă, se înlăntuiră în 
cele mai desăvîrşite desfătări; şi se alintară, şi se 
bucurară, hîrjonindu-se, pînă ce se cufundară cu 
totul în marea zbuciumată a iubirii. Şi alinturile, 
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mîngîicrile, fericirile, plăcerile şi bucuriile lor erau 
atîta de arzătoare, încît se scurseră şapte zile şi 
şapte nopţi fără ca ei să-şi fi dat seama de fuga 
timpului şi de schimbările de-afară, de parcă cele 
şapte zile n-ar fi fost decît o singură zi. Numai 
cînd văzură sosind cîntăretii înţeleseră că se aflau 
la sfîrşitul celei de a şaptea zile a lor de căsăto-
rie. Aşa că Floare-de-Trandafir, peste măsură de 
uimită, ticlui pe dată versurile acestea : 

Prin dureri nemărginite, 
Şi păzită, şi-alungată. 
Tot am izbutit, iubite, 
Să te strîng la pieptu-mi, iată. 

Pe atlaz cu zaraf ire, 
Şi pe scumpe catifele, 
Ameţită-s de iubire 
Şi de visurile mele. 

Pe saltea de piele moale 
Şi de puf de păsări rare, 
Sorb pe buza gurii tale 
Dragostea, ca pe-o licoare. 

Care altă băutură 
Poate să mă mai îmbie, 
Cînd de pe frumoasa-t-i gură 
Sorb licoarea ca-n beţie ? 

Pentru noi, acum, trecutul 
Şi prezentul sad tot una. 
Oare-aşa e începidul 
Fericirii-ntoldeauna ? 
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Nu e oare de mirare 
Că-au trecut în zbor, de-a rindul, 
Şapte nopţi ca-nlr-o uitare, 
Zborul lor nepricepîndu-l ? 

Au venii, în cinstea noastră, 
După datini, împreună, 
Urătorii la fereastră, 
în a şaptea zi, să-mi spună.: 

„Pururea. să dăinuiască
Dragostea ta, şi să-ţi fie 
Scut Allah, să veşrîicească 
Didcea ta căsătorie l" 

După ce ea recită aceste versuri, Desiatul-Lumii 
o îmbrăţişa de nenumărate ori, pe urmă ticlui şi el 
următoarele stihuri : 

Iată ziua fericirii 
Şi-a urărilor de bine ! 
M-a desferecat iubita 
Din dureri şi din suspine 

E ca o beţie rară 
Dulcea ei apropiere. 
Şi-i e ca o vrajă graiul 
Parcă înmuiat în miere. 

Mi-a adus să beau sorbetul 
Frumuseţii ei fecioare, 
Şi simţirea mi-a purtat-o 
Peste-a lumilor hotare. 

Fericiţi am stat alături, 
j.. Beţi de vis şi de iubire, 
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Pe atlazurile scumpe. 
Tot clnlînd ca în neştire. 

Şi-n beţia fericirii 
Am uitat că vremea zboară, 
Prima zi ori cea din urmă-î, 
Neştiind des zori sau seară. 

Totdeauna să ne fie 
Dragostea la fel de dulce, 
Iar iubirea Ungă mine • 
Doru-n braţe-mi să şi-l culce ! 

A uitat şi ea de-acuma 
'Zilele de chinuri pline. 
Blind, Allah a ocrotit-o 
Şi pe ea, ca şi pe mine. 

După ce recită aceste versuri, amîndoi se ridi-
cară, ieşiră din iatacul de nuntă şi împărţiră tu-
turor oamenilor din. palat sumedenie de bani, haine 
de mare preţ, plocoane şi daruri. După care, 
Floare-de-Trandafir porunci roabelor să pregă-
tească numai pentru ea hammamul din palat şi îi 
spuse apoi Desfătului-Lumii : 

— O, răcoare a ochilor mei, acum vreau să te 
văd, într-un sfîrşit, Ja iiammam, ca să fim numai 
noi doi, singuri în toată voia ! 

Şi ajunsă, în clipa aceea, dincolo de marginile 
fericirii, ticlui aceste versuri : 

Iubitule * de-atîta timp, mereu, 
Stăpîne dulcc-al sufletului meu. 

(Nu vreau acum să-ţi mai aduc aminte 
De cîte-am pătimit mai înainte), 
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O, Iu, iubitul meu, cel fără care 
Eunici să mai trăiesc n-aş fi în stare, 

Tu, cel pe care eu nici n-aş putea 
Să-l schimb cu altul în inima mea, 

Hai la hammam cu mine împreună, 
O, tu, lumină-a ochiului meu, bună ! 

Şi acolo, în iadul aburind, 
Cu desfătări de rai să te cuprind. 

Arome tari de nard şi de aloe 
Să ardem, veselindii-ne în voie, 

Mireasma lor hammamul să-l străbată, 
Să ne simţim ca într-un vis deodată. 

JPe urmă, nestatornicei ursite 
fi -vom ierta greşelile cumplite, 

Şi fericiţi îl vom slăvi apoi 
Pe cel ce priveghează peste noi l 

tar eu, privindu-te, de fericire 
Iţi voi şopti cu şoapte din ne fire : 

„Această baie, dragul meu, să-ţi fie 
Desfătătoare ca o bucurie '." 

Odată aceste versuri recitate, cei doi îndrăgos-
tiţi se ridicară şi se duseră la hammam, unde pu-
tură să se bucure de clipe tare plăcute. După 
care, se întoarseră la palat, unde îşi petrecu ră 
viaţa în cele mai desăvîr.şite fericiri, pînă în 
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clipa cînd veni să-i caute Sfărmătoarea tuturor 
plăcerilor şi Despărţitoarea celor ce se au dragi! 

Mărire celui veşnic, Pururea-neschimbător, 
către carele şi fiinţele şi lucrurile curg ! 

— Ci nu carecumva să socoti, o, preafericitule rege, 
spuse mai departe Şeherczada, că povestea aceasta s-ar 
asemui cu Povestea fermecată a calului de abanos < 

Şi regele Şahriar spuse : 

— M-au fermecat, o, Şeherczada, versurile pe care şi 
Ie recitau cei doi îndrăgostiţi credincioşi! Aşa că iată-mă-s 
gata să te-ciscult povesiindu-mi şi această poveste ferme-
cată, pe care eu n-o cunosc î 
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POVESTEA FERMECATA A CALULUI 
DE ABANOS 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că a fost 
odată, în vechimea vremilor şi în trecutul veacu-
rilor şi al vîrstelor, un rege dintre regii persani, 
foarte mare şi foarte puternic, numit Sabur, care 
de bună seamă că era regele cel mai bogat în 
comori de toate felurile şi cel mai dăruit cu minte 
şi cu înţelepciune. Şi mai era şi plin de mărinimie 
şi de bunăvoinţă, iar mîna lui era deschisă pururi 
fără de osteneală şi niciodată nu-i alunga pe cei 
care îi cereau ajutor. Ştia să dea găzduire deplină 
celor ce nu-i cereau decît un adăpost, şi să îmbăr-
băteze la necaz inimile zdrobite, cu vorbele şi cu 
purtările lui pline de dulceaţă şi de bunătate. Era 
blînd şi milos faţă de cei săraci ; iar străinii nici-
odată nu vedeau închizîndu-se porţile palatului 
său la strigarea lor. Cît despre asupritori, aceştia 
nu aflau nici îndurare, nici îngăduinţă dinaintea 
asprei lui judecăţi. Şi aşa era el, într-adevăr. 

Or, regele Sabur avea trei feto, care erau ea 
trei lune frumoase pe un cer plin de slavă, sau ca 
trei. flori strălucind minunate într-o grădină bine 



îngrijită, $i mai avea şi un fecior, care era luna 
însăşi şi se numea Kamaralakmar. 

în fiecare an, regele orînduia pentru poporul său 
două mari ospeţe, cel dinţii, al lui Nuruz, la în-
ceputul primăverii, iar al doilea, cel al lui Mihr-
gan, toamna ; şi, cu aceste două prilejuri, poruncea, 
să se deschidă uşile peste tot în palatul său, îm-
părţea daruri, punea pristavii să strige hotărîrîle 
de iertare a celor osmdiţî, numea dregători noi 
şl îi înălţa în slujbe pe oşteni şi pe musaipi. Aşa 
încît din toate părţile nemărginitei lui împărăţii. 
alergau gloatele să dea cinstire regelui lor şi să-1 
bucure, în acele doua zile de sărbătoare, adudn-
du-î peşcheşuri de toate felurile, şi robi, şi eunuci 
'ui dar... 

Ors la una dintre aceste sărbători, ce se nimerise 
chiar sărbătoarea de primăvară, regele, care la 
toate harurile ce avea mai adăuga şi dragostea 
de ştiinţă, de geometrie şi de astronomie, sta în 
jeţul Iul împărătesc, cînd văzu venind dinainte-i 
trei învăţaţi, oameni, tare iscusiţi în felurite ra-
muri ale cunoştinţelor Cele mai tainice şi ale arte-
lor cele mal dibace, ştiind să meşterească tot so-
iul de închipuiri, cu o desăvîrşîre ce uluia min-
ţile şî nelă'sînd necercetată nici una dintre tainele 
care de obicei scapă priceperii omeneşti. Şî aceşti 
trei învăţaţi sosiseră în oraşul regelui, venind din 
treî meleaguri osebite şi vorbind fiecare altă limbă? 
cel dinţii era din ţara Indului, cel de al doilea 
era rum, iar cel de al treilea era ajami de la ho-
tarele cele mai îndepărtate ale PersieL 

Cei dinţii, învăţatul de la. Incî, se apropie de 
scaunul crăiesc, se temeni în faţa regelui, săruta 
pămîntul dinaintea lui, şî, după ce îi ură bucurie 
şi fericire în acea zi de sărbătoare, îi dete un dar 
cu. adevărat împărătesc : un om. de aur, învrîstat 
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i'ij yvme şi fu nestemate tio marc prr ţ , "mima 
in mină o goarnă de aur. Şi regele Sabin.- îi spuse ;• 

- O. învătatuio, !a ce foloseşte această plăs-
muire ? 

E',1 răspunse : 
O. doamne al meu, folosinţa acest ui om o'e 

•-jur line de o însuşire a lui uluitoare ! Dacă ai 
să-1 aşezi la poarta cetăţii, are să-ţi fie un. străjer 
fără de pereche ; căci dacă un vrăjmaş ar răzbi 
in piaţă, el l-ar ginei de departe şi, suflind m 
trîmbiţa îndreptată către acel vrăjmaş, l-ar ţ in-
ti ii locului si l-ar face să cadă mort de spaimă ! 

Şi regele, ia cuvintele acestea, tare se mai nfi-
oună şi spuse : 

—- Pe Ailah, o, învăţatuie, dacă adevăr grăieşti, 
îţi făgăduiesc că tot ceea ce rîvneşti şi doreşti 
;:ire să ţi se împlinească ! 

Atunci se apropie învăţatul rum, care săruta 
pămmtul dinaintea regelui şi îi dete în dar o tip-
sie mare de argint, în mijlocul căreia se afla an 
păun de aur înconjurat de douăzeci şi patru de 
păunite tot de aur. Şi regele Sabur privi ou ui-
mire si, înturnîndu-se către rum, îi spuse :. 

O, învăţatule, la ce sînt de folos acest pkvm 
şl aceste păunite ? 

El răspunse : 
----- O, slăpîne al meu, ori de eîte ori se scurge 

un ceas de vreme din zi ori din noapte, păuiru] 
loveşte o dată cu ciocul în una dintre cele doua-
zeci şi patru de păunite şi o calcă, bă t înd din. aripî, 
şi lot aşa mai departe pînă ce calcă toate păuni-
ţele, arătînd în. felul acesta cîte ceasuri au t r e -
cut ; pe urmă , cînd o lună întreagă s-a scurs ast-
fel, el deschide gura şi din fundul gitlejului sau 
se iveşte cornul lunii noi. 

Şi regele, minunindu-se, strigă : 
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Pe Aiiah, de trăieşti adevărat, toate doru-
rile ţi se vor împlini ! 

Cel de al treilea care se apropie fu învăţatul din 
Persia. Sărută pămîntul dinaintea regelui şi, după 
laudele şi urările de cuviinţă, îi dărui un cal făcut 
din cel mai negru şi mai ales soi de lemn de aba-
nos, încrustat cu aur şi cu nestemate şi împodo-
bit minunat cu o şa şi cu un frîu şi cu nişte scări 
cum nu se mai văd decît la caii de regi. Şi acest 
cal cu strălucire de abanos era întru totul ca un 
frate al cailor furtunii. Aşa încît regele Sabur 
fu minunat peste poate şi uluit de frumuseţea şi 
de desăvîrşirilo calului ; pe urmă spuse : 

- Şi care sînt însuşirile acestui cal de abanos ? • 
Persanul răspunse : 
— O, doamne al meu, însuşirile pe care le are 

calul acesta sînt uluitoare, şi anume că, atunci 
cînd e încălecat de cineva, el porneşte iute ca 
fulgervil cu călăreţul său prin văzduhuri şi îl 
duce peste tot unde vrea acela să-i îndrepte, stră-
bătând într-o zi depărtări pentru care unui cai 
ca toţi caii i-ar trebui un an ca să le străbată ! 

Regele, năuc de uimire faţă de aceste trei lu-
cruri năucitoare ce i se arătau unul după altul, 
în aceeaşi zi, se înturnă către persan şi îi spuse : 

— Pe Allah cel atotputernic (preamărit fie El !), 
carele a zămislit toate făpturile şi ie-a dat ce să 
mănînce şi ce să bea, dacă adevărul vorbelor tale 
mi se va dovedi, îţi făgăduiesc împlinirea tuturor 
poftelor tale, şi pînă şi a celei mai mici dorinţe 
ce-i avea ! 

După care, regele porunci să se pună la încercare 
de către cei trei învăţaţi vreme de trei zile felu-
ritele însuşiri ale celor trei daruri şi să îndepli-
nească feluritele mişcări. Şi într-astfel, omul de 
aur suflă în trîmbiţa lui de aur. păunul de aur 
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ciocăni şi călca pe rînd cele douăzeci şi patru de 
păunite de aur ale lui, iar învăţatul din Persia... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehc-rozada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci intr-u patru sute şaisprecea noapte 

Urmii : 

...iar învăţatul din Persia încalecă pe calul de 
abanos, îl puse să se ridice în văzduh şi să stră-
bată o mare depărtare, cu o iuţeală nemaipomenită, 
pentru ca, după ce făcu un ocol larg, să coboare 
iar încetişor pe locul de unde plecase. 

Văzînd toate astea, regele Sabur fu mai întîi nău-
cit, pe urmă fu cuprins de un tremur de era gata-
gata să-şi dea duhul de bucurie. Atunci le spuse 
învăţaţilor : 

— O, străluciţilor Învăţaţi, acuma mi s-a do-
vedit adevărul vorbelor voastre şi este rîndui 
meu să-mi îndeplinesc făgăduiala. Cereţi-mi, dară. 
tot ce doriţi, şi vi se va da numaideeît ! 

Atunci cel trei învăţaţi răspunseră : 
—- De vreme ce regele stăpînul nostru este 

mulţumit de noi şi de darurile noastre, şi ne lasă 
pe noi să hotărîm ce să-i cerem, îl rugăm să ne 
dea de soţii pe cele trei fete ale sale, căci dorim 
eu tărie să fim ginerii săi ! Şi acesta-i un lucru 
ce n-are cum tulbura întru nimic liniştea împă-
răţiei ! Oricum, regii nu-şi întorc niciodată făgă-
duielile ! 
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Regele răspunse : 
- - Vă îndeplinesc dorinţa immaidecît 
Şi pe dată porunci să vină cadiul şi mar torn ca 

să întocmească sonetele de căsătorie ale celor 
trei fete ale sale cu cei trei învăţaţi. Şi gata ! 

Or, iată că, estimp, cele trei fete ale .regelui se 
aflau chiar după perdeaua de la sala aceea şi 
auziseră totul. Iar cea mai mică dintre cele trei 
surori începu să-1 măsoare cu luare-ammte pe 
învăţatul ce urma să-i fie menit ca soţ, şi iată ! 
.Acesta era un moşneag tare bătrîn, în vîrstă de 
pe puţin, o sută de- ani, de nu cumva şi maj mult, 
cu o zarişte de păr încărunţit de vreme, ca un. cap 
ce se bîţîia, cu sprîncenele mîncate de chelie, eu 
urechile pleoştite şi. sfarogite, cu barba şi cu mus-
tăţile cănite şi fără de viaţă, cu ochii roşii si 
ciacîri privindu-se ponciş, cu fălcile seofîleite, gal-
bene şi ciuruite de găuri, cu. un nas mare ca o 
pătlăgea vînătă-neagră, cu obrajii scorojiţi ca fota 
unui ciubotar, cu dinţii ieşiţi din gură ca nişte 
colţi de mistreţ, şi cu nişte buze ce spînzurau şi 
se zbăteau ca boaşele unui cămiloî ; eu o vorbă, 
moşneagul acesta era ceva înfricoşător, o sluţenie 
întocmită din. scîrnuri hîde care făceau din cil, fără 
de nici o îndoială, făptura cea mai pocită, de pe 
vremile lui şi cea mai. de speriat din acele timpuri; 
căci cum de n-ar fi şi fost aşa, cu toate acele zna-
menii ale lui, şi, pe deasupra, şi cu nişte gingii 
fără măsele şi dăruite, în chip de dinţi din eşti, cu 
nişte colţi care-1 făceau să se asemui o eu efxîţîi 
ce-i sperie pe plozi prin casele pustii şi fac >ă ţipe 
de spaimă găinile din coteţ. Şi gata ! 

Şi tocmai că domniţa, cea mai mică dintre cele 
trei fete ale regelui, era cea mai frumoasa şl cea 
mai gingaşă fecioară a vremurilor acelea, mai 
.zveltă decît cea mai duioasă gaxelă, mai >îu3<v şi 
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mai' suavii decit cel mai molcom zefir, şi mai stră-
lucitoare decît luna în plinătatea ei : aşa încît era 
anume făcută pentru zbenguielile dragostei ; cînd 
se mişca ca, ramul cel mlădiu sta năuc de legă-
nările-i unduite ; cînd umbla ea, căprioara cea 
sprintenă sta înmărmurită de mersu-i gingaş : şî, 
fără de tăgadă, le întrecea cu mult pe surorile ei 
ÎÎ~. frumuseţe. în strălucirea pielii, în farmece şi. 
în haruri. Şi-aşa era ea, într-adevăr. 

Aşa că, atunci cînd îl văzu pe învăţatul căruia 
urina să-î fie menită, fugi în odaia ei şi acolo se 
prăbuşi eu faţa la pămînt sfîşiindu-şi hainele, 
xgîtiindu-şi obrajii şi suspinînd şi jciindu-se. 

Pe cînd se af la 'ea în starea aceea, fratele ei, 
prinţul Karnaralakmar, care o iubea şi o preţuia 
nun mult decît pe celelalte surori ale sale, toc-
mai se întorsese de la o vînătoare şi. auzind-o 
pe sura lui care se jelea şi plîngca, intră în odaia 
ei şi o întrebă ; 

• Ce a i ? Ce-ai pă ţ i t ? spune-mi degrabă ş'i 
im-mi tăinui nimic ! 

Ea alunei se bătu în piept şi ţipă : 
O, singurul meu frate, o dragule, n-am să-Ii 

tăinuiesc nimic. Află că şi de-ar fi ca palatul să 
se mîstuîască dinaintea tătîne-tău. eu tot sînl gata 
să mii duc :, iar clacă tatăl tău are să săvîrşeaseă 
lucruri alît de silnice, eu n-am să şovăiese a-1 
părăsi şi a fugi de-aici. fără să cer de la el nici 
macat merinde de drum ; căci va avea grijă de 
mine AJ'la'h ! 

La verbele acestea, prinţul Karnaralakmar ii 
7-ise '. 

- •• Ci spune-mi o dată ce va să zică asemenea 
vorbe ee-ţi sugrumă pieptul şi-ţi tulbură sufletul? 

Ţ inură domniţă răspunse : 
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— O, singurul meu frate, o, dragule, află . ea 
tatăl meu m-a făgăduit de soţie unui învăţat 
bătrîn, o znamio de mag care i-a adus în dar un 
cal făcut din lemn de abanos şi de bună-seamă 
că i-o fi făcut şi vreun farmec cu vrăjitoriile lui 
şi l-o fi amăgit cu vicleşugurile şi cu făţărniciile 
iui ! Ci eu sînt pe deplin hotărîtă ca, decît să mă 
dărui pocitaniei de moşneag, mai degrabă să nu 
mai fiu pe lumea asta ! 

Frate-său atunci se puse s-o potolească şi s-o 
împace, mîngîind-o şi alintmd-o, pe urmă se 
grăbi, să se ducă la tatăl său, regele, si li spuse : 

— Ce-i cu vrăjitorul acela căruia tu i - -ai făgă-
duit-o de soţie pe sora mea cea mică ? Şi ce-i. 
cu darul pe care ţi 1.-a adus ca să te I io târască 
astfel s-o faci pe sora mea să moară de mîhniro ? 
Asta nu-i drept şi nu se poate intim pla aşa ! 

Or, persanul nu era prea departe ele acolo şi au/i 
aceste vorbe spuse de fiul regelui, şi. tare se mai 
mînie şi tare se mai simţi ugilit. 

Cînd povestea ajunse nici, Şohei-ozada văxu zorii mijmcl 
Şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sule şapiesprezecea noapte 

Urmă : 

Gi regele răspunse : 
— O, Kamaralakmar, fiul meu, dacă ai şti ce 

cal mi-a dăruit învăţatul, n-ai mai fi atît de tul-
burat şi atît de nedumerit. 
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Şi ieşi cu fiul său în curtea cea mare a palatului 
şî dete poruncă robilor să aducă numaidecît calul 
cu pricina. Şi aceştia împliniră porunca. 

Cînd tînărul prinţ văzu calul, îl găsi tare fru-
mos şi fu ca vrăjit. Şi cum era un straşnic călă-
reţ, sări sprinten pe el şi îl îmboldi vîrtos în coaste 
cu pintenii, punîndu-şi picioarele în scări. Ci calul 
nici nu se clinti. Şi regele spuse către învăţat : 

-•-• Hai oleacă de vezi pentru ce nu se mişcă ; 
şi ajută-1 pe fiu-meu care, la rîndu-i, n-are să 
lipsească a te ajuta să-ţi împlineşti dorurile ! 

Or, persanul, zăcaş pe prinţ clin pricina împotri-
virii la măritişul soră-si, se apropie de prinţul că-
lare şi îi spuse : 

— Caută pe oblîncui şeii cuiul acela de aur de 
acolo din dreapta. Acela~i cuiul pentru înălţare. 
N-ai decît să-1 răsuceşti ! 

Atunci prinţul răsuci cuiul pentru înălţare şi 
iacătă ! Calul pe dată îi ridică în văzduhuri cu o 
iuţeală de pasăre, şi atît de sus încît regele şi 
toţi cei de faţă îl pierdură din vedere într-o cli-
pită. 

Văzând u-i pe fiul său pierind astfel şi nemaiză-
rindu-1 întoreîndu-se nici după ceasuri în şir de 
adăstare, regele Sabur se nelinişti şi se tulbură 
de-a binelea şi îi spuse persanului : 

-— O, învăţatule, cum avem să faceia» noi acum 
ca să se întoarcă ? 

Acela îi răspunse : 
•••- O, stăpîne al meu, eu nu mai pot nimic ; iar 

tu n-ai să-1 mai vezi pe fiul tău decît la ziua de 
apoi ! Căci, în loc de a-mi da răgaz să-1 învăţ în 
ce fel să se slujească de cuiul din stînga, care-i 
cuiul pentru coborîre, prinţul n-a voit să asculte 
decît de înfumurarea şi de nevolnicia lui. şi 1-a 
făcut pe cal să plece prea repede l 



i'înd regele Sabur au/i. vorbele acestea a]e în-
văţatului, ii năpădi o mînie maiv şi, t.t.nrbi'nd1 pînă 
peste marginile turbării, porunci robilor să-i '•îo-
măgească şi să-1 arunce apoi în (emiriia cea mai. 
neagră, pe eind el însuşi îşi zvîrlî coroana de pe 
cap, se i/.bi amarnic peste lată şi îşi smulse barba. 
După care se afundă în palatul lui, porunci să >«• 
închidă toate uşile şi se porni să ofteze, să geamii 
şi să se jelească, şi el, şi soţia lui, şi cele Ir ei 
fete, şi slugile, şi toţi cei ce locuiau în paJal, pre-
cum şi cei din oraş. Şi aşa se preschimbă bucuria 
lor in jale, si fericirea lor în tristeţe si în de/nă-
dejde. Şi-alîta cu ei ! 

Cit despre prinţ, calul se tot suia cu i;l in văz-
duhuri fără a se opri, pînă ce fu mai să ajungă 
la soare. Alunei el pricepu spre ce primejdie x,bura 
şi ce moarte năprasnică ii aştepta în. acele zari.şti 
ale slavilor ; şi fu cuprins d'e o mare îngrijorare 
şi se căi amarnic că încălecase pe acel cal, şi cu-
getă în sinea lui : ,,E neîndoielnic că gînclul în-
văţatului a fost. să mă piardă, din pricina surori) 
mele celei mai mici! Acuma ee-i de făcut? N'u-i 
tărie şi putere decît întru Ailab atotputernicui ! 
latâ-mă pierdut fără scăpare !:' Pe urmă îşi zise ;• 
„Dar cine ştie de n-o mai fi cumva şi un aî doi-
lea cui, care să fie cel pentru coborîre, aşa cum 
celălalt este pentru urcare ?" Şi fiind- oi dăruit 
cu iscusinţă, cu pricepere şi cu minte, începu să 
cerceteze pe toate laturile calului şi, pînă la urmă , 
găsi un şurubel mic-mititel, nu mai marc decît un 
vîrf de ac, pe latura stingă a şeii, şi îşi zise : „Al-
tul nu văd '•' Atunci apăsă pe acel şurub, şi îndată 
urcarea se domoli. încct-încet şi calul, se opri o 
clipită în slăvi, pentru ca numai.decît după aceea 
să înceapă a cobori tot atîta de iute, ineelinînd 
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ap;ji, puţin cile puţin, pe măsura ce se apropia de 
faţa păinîrdului ; şi, pînă la urmă. aLinse pămintui 
fură nici un fel de zguduială şi fără necaz, în 
vreme ce călăreţul său începea să răsufle în voie 
şi să se liniştească în ceea ce privea viaţa lui. 

Odată ce lînărui prinţ Kamaralakrnar pricepu 
cuiri se tniniiîese culii.l şi şurubul, tare se mat 
bucura de cele ce aflase şi îi mulţumi lui A.IIah 
t'ei prea înalt care se îndurase a-1 mîniui de o 
fnoarU neîndoielnică. După care. răsucind cinci 
cuini, cinci şurubul, şi slujindu-se de frUi, fie la 
stiliza, fie !a dreapta, începu să-l facă pe cai să 
meargă înainte, îndărăt. în sus, în jos. peste tot 
pe unde voia, cinci cu iuţeala fulgerului, cînd în 
pa^ de plimbare, pînă ce ajunse stăpîn de-a bine-
tea pe feluritele lui mişcări. .Alunei îl făcu să 
Se firtv ia o înălţime oarecare şi îl îndreptă spre 
e zare cu o iuţeală nu prea mare, aşa fel ca să 
se [Ouată bucura în voie de priveliştea frumoasă 
£•>.• se desfăşura la picioarele sale, pe păinînt. Şi 
in. fel ui acesla putu să privească după plac minu-
isâţiiie pămiulului şi ale mărilor, şi să se uimească 
de priveliştea ţinuturilor şi a cetăţilor pe care 
niciodată nu le mai văzuse şi nu le mai cunoscuse, 
de cînd era ei pe lume. 

Or, printre oraşele ce se aşterneau astfel dede-
subtul lui. zări o cetate cu case şi clădiri, j induite 
încîn taior, in mijlocul unui ţintit zîmbitor, acoperit 
de plante vrăjitoare, străbătut de nenumărate ape 
curgătoare, si îmbelşugat cu pajişti prin care se 
kîrjonea'u in tihnă gazelele cele sprintene. 

Cît.'.â (X'i'e'^te;; a.iim.vv aici. Şchei-c/ach: v;V/ii i'nrii mij ind 
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Ci într-a patru sule optsprezecea noapte 

Urmă : 

Cum din firea sa îi plăcea să se veselească şî 
să privească, tînărul Kamaralakmar îşi zise : „Tre-
buie să aflu* numele acestui oraş şi în ce părţi de 
lume c aşezat !" Şi începu, să se rotească prin 
văzduh de jur-împrejurul oraşului, oprindu-se dea-
supra locurilor cele mai frumoase. 

Estimp, ziua se apropia de amurg şi soarele ajun-
sese în zare la capătul crugului său ; şi prinţul 
gîndi : „Pe Allah ! de bună scamă că n-am să 
găsesc un loc mai bun. să-mi petrec noaptea decît 
cetatea aceasta ! Aşa că am să mîn aici, iar mîine, 
în revărsat de zori, am să pornesc iar la drum 
către împărăţia mea, ca să mă întorc la părinţii 
şi la prietenii mei. Şi-am să-i povestesc atunci ta-
tălui meu tot ce mi s-a întîmplat şi tot ceea ce 
ochii mei au văzut!" Şi îşi aruncă privirile roată 
împrejur, ca să aleagă un loc unde să-şi petreacă 
noaptea în tihnă şi fără tulburare, şi unde să-şi 
pună calul la adăpost, şi pînă la urmă se hotărî 
să poposească pe un palat înalt, aşezat în. mijlo-
cul oraşului, mărginit de turnuri zimţuite şi pă-
zit de patruzeci de robi negri îmbrăcaţi în tunici 
de zale şi înarmaţi cu lănci, cu spade, cu arcuri 
şi cu săgeţi. îşi zise, dar : „lacătă un loc minunat!" 
şi, apăsînd pe şurubul de coborîre, îşi îndreptă 
într-acolo calul care, ca o pasăre ostenită, se lăsă 
uşurel pe terasa palatului. Atunci prinţul zise : 
„Slavă lui Allah !" şi descăleca. Pe urmă începu 
să se învîrtească împrejurul calului şi să-] eer-
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ceteze, zicînd : „Pe Allah ! acela care ţi-a dat un 
chip atît de desăvârşit e om tare iscusit şi~i cel 
mai dibaci meşter. Aşa că, dacă cel prea înalt mi -q 
zăbovi sorocul vieţii şi m-o strînge iar la un loc 
cu tatăl meu şi cu ai mei, n-am să lipsesc a-1 
copleşi pe învăţatul acela cu dărniciile mele şi 
a-1 face să se bucure de mărinimia mea !" 

Ci noaptea se şi pogorîse, iar prinţul tot ro.aî 
zăbovea pe terasă, aşteptînd ca palatul să adoarmă 
cu totul. Pe urmă, chinuit cum era de foame şi 
de sete, de vreme ce de cînd plecase nu mai mîn-
case şi nu mai băuse nimic, îşi zise : „Un palat 
ca acesta nu poate fi lipsit de-ale gurii, neîndo-
ielnic !". Lăsă, aşadar, calul pe terasă şi, hotărît să 
găsească ceva de mîncare, se îndreptă către scara 
palatului şi coborî treptele pînă jos. Şi se trezi 
deodată într-o curte largă, podită cu marmură 
alba şi cu alabastru străveziu ce răsfrîngea în 
noapte lumina lunii. Şi se minună de frumuseţea 
palatului şi de înfăţişarea lui : ci degeaba se tot 
uită el mult şi bine la dreapta şi la stînga, că 
iau văzu nici un suflet viu şi nu auzi nici o şoaptă
de om ; şi se simţi tare tulburat şi tare nedume-
rit, şi nu ştia ce să mai facă. Ci pînă la urmă se 
hotărî, gîndind : „N-am nimic mai bun de făcut 
deocamdată decît să mă sui iarăşi pe terasa de 
pe care am coborît, şi să-mi petrec noaptea lîngă 
calul meu ; şi mîine, la întîiul licăr de ziuă, am 
să încalec iar şi-am să mă duc !" Şi cum se pre-
gătea să-şi îndeplinească planul acesta, zări o lu-
mină în lăuntrul palatului şi se îndreptă într-acolo, 
ca să vadă cum stă treaba. Şi văzu că lumina 
aceea venea de la o făclie aprinsă, aşezată în faţa 
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uşii haremului, la capătul patului unui eunuo 
negru adormit, care sforăia tare zgomotos, şi care 
părea vreun efrit dintre efriţii de sub porunca lui 
Soliman. ori vreun gînn din seminţia cea neagră 
a ginnilor ; sta întins pe o saltea de-a curmezişul 
uşii pe care o astupa mai straşnic decîl un trunclu 
de copac ori decît laviţa unui uşier; iar mi-
nerul spadei lui sclipea mînios în lumina făcliei, 
pe cinci deasupra capului, pe un stîlp de granit, 
spîtixura sacul lui de merinde. 

La vederea acelui negru înfricoşător, tînărui Ka-
marala'kmar înmărmuri şi gîngăvi : „Ajute-mi 
Ailah cel atotputernic ! O, tu, singurul stăpîn al 
cerurilor şi al pămîntului, tu cel care m-ai maî 
Izbăvit o dată de la piei rea neîndoielnică, ajută-mă 
şl acum şi seapă-mă nevătămat şi teafăr din nă-
prazna care mă paşte în palatul acesta !': După 
care, înUnzînd. mîna către sacul de merinde al 
negrului. îl înfăşcă frumuşel, ieşi din odaie, îî. 
deschise şi găsi în el bucate de cele- maî acătării, 
începu să mănîncc şi, pînă la urmă, goli sacul cu 
totul : şi, după ce se întrema astfel, se duse la 
havuzul din curte şi îşi potoli setea, bîncl din. 
apa ce ţîşnea limpede şi bună. Pe urmă se întoarse 
iar la eunuc, spînzură sacul la locul lui şi, trăgînd 
din tesac spada robului, pe eînd acesta dormea şi 
sforăia mai vîrtos ca niciodată, o luă şi ieşi, ne-
ştiuicl încă dincotro avea sa-i iasă în cale ursita 

Ci ac! (>;n'<«l.cvi.. îijiinsc aici. Şe'herc-zadi; v/t/u /orii mijind 
şi, sfv.a^u,. tăcu. 
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Ci într-a patru sute nouăsprezecea noapte 

.Se îndreptă, aşadar, către lăuntrul palatului şi 
ajunse la o altă uşă, peste care cădea o perdea de 
urşi.nic. Ridică acea perdea şi, într-o sală nii'nu-
rsată, zări un pat mare cioplit în fildeşul cel mai 
,slb, încrustat cu mărgări tare şi rubine şi. hiacinte 
şi alte nestemate, şi, culcate pe jos, patru roabe 
tinere adormite. Se apropie atunci încetişor de 
pat, ca să vadă cine oare putea fi culcat acolo, şi 
dote. cu ochii de o fetişcană ce n-avea drept că-
maşă decit numai pletele ei ! Şi-atîta era de fru-
moasă că ai fi socotit-o nu doar drept luna cînd 
se ridică în /.arca răsăritului, ci drept o altă lună, 
:maî minunată , ieşită chiar atunci din mîinile Zi-
ditorului ! Fruntea-i era un trandafir alb, iar 
obrajii-i două dediţele dulci şi rumene, cu cîte o 
aluniţă ce Ie sporea strălucirea ! 

Cînd văzu atîta frumuseţe şi gingăşie, atîtea 
haruri, şi atîta farmec, Kamaralakmar fu cit pe-aci 
să se prăbuşească pierit, de nu chiar răpus de-a 
binelea. Şi, cînd îşi putu stăpîni cît de cit tul-
burarea, se apropie de fata adormită şi, tremnrînd 
din toată făptura şi din toate vinele, şi înfiorat 
de plăcere şi de desfătare, o sărută pe obrazul 
drept. 

La simţirea acelui sărut, tînăra se deşteptă tre-
sărind, făcu ochii, mari şi, zărindu-1 pe lînârul 
prinţ care sta în picioare Ia căpătîiul ei, si rigă : 

— - Cfne eşti şi cum de ai ajuns aici ? 
El răspunse : 

• — Sînt robul tău si îndrăgostitul de orbii lai ! 
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Ea întrebă : 
—- Şi cine te-a călăuzit la mine ? 
Ei răspunse : 
— AUah m-a călăuzit, şi steaua mea cea bună ! 
La cuvintele acestea, domniţa Şamsennahar (că

aşa se numea), fără a mai arăta vreo frică ori vreo 
spaimă, îi spuse tînărului : 

™ Poate-i fi tu fiul acela de rege de la Ind, 
care m-a cerut ieri de soţie şi pe care regele, tatăl 
meu, n-a vrut să-1 îngăduie ca ginere din pricina, 
zice-se, a urîciunii lui. Căci dacă tu eşti acela, pe 
AUah ! numai urît nu eşti, iar frumuseţea ta m-a 
şi robit, o, stăpîne al meu ! 

Şi cum, într-adevăr, el era tot atît de luminos 
ca şi luna cea strălucitoare, îl trase către ea şi 
îi îmbrăţişa, iar el o îmbrăţişa la fel, şi arnîndoi, 
beţi de frumuseţea şi de tinereţea lor, schimbară 
mii de alinturi, pierduţi unul în braţele celuilalt, 
şi îşi spuseră mii de nebunii, făcîndu~şi mii de 
gingăşii şi mii de prostii, dulci ori zglobii. 

Pe cînd se veseleau ei aşa, deodată slujnicele 
se deşteptară şi, zărinclu-1 î e prinţ cu stăpâna lor, 
strigară. 

— O, stăpîna a noastră, cine-i bărbatul acesta 
care-i cu tine ? 

Ea răspunse : 
— Nu ştiu ! Cînd m-arn trezit, l-am găsit lingă 

mine ! Socot să fie însă cel care m-a cerut de la 
tata ieri de soţie. 

Ele se minunară, pierite de tulburare : 
• - Numele lui Allah fie cu tine şi-mprejurul tău, 

o, stăpînă a noastră ! Asta nu-i şi nu-i cel care 
te-a cerut ieri de soţie.; că ăla era tare urît şi 
tare hîd ; pe cînd flăcăul accsta-i gingaş, şi tare 
drăgălaş ; şi-i ele bună seamă dintr-un neam de 
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seamă. Iar celălalt, urîtul de ieri, acela nu-i. vred-
nic nici măcar rol) să-i fie ! 

După care slujnicele se ridicară şi alergară să-I 
scoale pe eunucul de la uşă, şi-i aruncară spaima 
în inimă cînd îl întrebară : 

— Cum se face că fiind tu de strajă la palat 
şi la harem, laşi bărbaţii să intre la noi în vreme 
ce dormim ? 

Cînd hadîmbul cel negru ivv/.i aceste cuvinte, 
sări în picioare şi dote sii tragă spada, dar n-o 
mai află în teacă. Lucru care îl aruncă într-o 
spaimă şi mai maro şi, t remurmd tot, ridică per-
deaua şi intră în sală. .Şi îl \i\y.i\, ou stăpîna lui 
în pat, pe tînărul cel frumos, oare îl ului atît 
de tare încît îl întrebă : 

—• O, stăpîne al meu, eşti oni ori eşti ginn ? 
Prinţul răspunse : 
— Ci tu, rob netrebnic şi col mai afurisit rob 

dintre robii cei negri, cum de eute/i să asemui pe 
fiii recilor Hosroe cu gjnnil cei diavoleşti şi cu 
efriţii ? 

Şi spunînd acestea, mînlos ca un leu rănit, în-
şfăca spada şi strigă eunucului : 

— Sînt pilierele regelui şi el m-a însurat eu 
fata lui şi el m-a minat să viu la ea ! 

Auzind aceste cuvinte, lindîinbiil răspunse : 
-— O, stăpîne al meu, dacă eşti cu adevărat: om 

din neamul oamenilor, şi nicidecum un ginn, tî-
năra noastră stupină o vrednică de frumuseţea ta, 
şi ţie ţi se cuvine mai mult decît oricărui alt 
fecior de rege ori de sultan ! 

Şi pe dată had'inbul doto fuga la rege, strigînd 
cît îl ţinea gura, rupîndu-şi hainele şi punîndu-şî 
ţărînă în cap. Aşa că, au/.ind ţipetele-i smintite, 
regele îl întrebă : 
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—- Ct năpra/.nă te-a lovii oa re? Spune scurt 
ş\ de grabă, că-mi sare inima ! 

Eunucul răspunse.., 

Cmd pciv-nsl«î a junse ,;ik-;. ŞfliCTC/adii vă / i i /'«-li «lijuxâ 
şi, sfioasă, tăcu 

Ci într-a patru suie douăzecea noapte 

...Eunucul răspunse : 
O, măria-ta, grăbeşte de zbori în ajutorul co-

pilei tale, pentru că un ginn dintre ginni, luînd 
înfăţişarea unui fecior de rege. a pus stăpînire pe. 
ea şi şi-a făcut sălaş în ea ! Alta nu-l ! Dă fuga t 
liaî pe el î 

Auzind vorbele acestea ale eunucului său, regele 
fu cuprins pînă peste poate de mînie, şi era gata-
gata să-l omoare ; pe urmă se zborşi la el : 

- - Cum de-ai cutezat să fii atîta de trîndav de-ai 
pierd uL-o din ochi pe copila mea, cînd eu te-am 
pus fs-o păzeşti zi şi noapte, şi cum de l-ai lăsat 
pe cititul acela diavolesc să intre în iatacul el 
şi să pună stăpînire pe ea ? 

Şi, nebun de turburarc, se repezi către iatacul 
domniţei, unde găsi slujnicele care-1 aşteptau |&. 
uşă, vîleede şi tremurînd, şi le întrebă : 

- - Ce-a păţit copila mea ? 
Ele- răspunseră : 
----- O, măria-ta, cîtă vreme am dormit, nu ştir» 

ce--n puiît : ci cînd nc-am deşteptat am găsit în 
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patul domniţei un flăcău caic ut s i ]>i j 
eblar luna plină, aşa de frumos ei a si au -*(, 
ea de vorbă în chip tare duios ş] rupi toi -, [i , 
tu-i că n-am văzut nicicînd pe caiewi mi , 
în os decît flăcăiandrul acesta Ci no .»„ t i 
întrebat cine este, şi el ne-a răspuns Sn I 
căruia regele i-a dăniit-o pe fiu a -a cu M I ' 
Mai mult decît atît noi nu mai ştim "m K 
nu putem să-ţi spunem nicicum de i m u r i 
un ginn. Oricum, te putem înuedinia s.a 1 , _ 
laş, binevoitor, nemindru, bine uescut c M I 
să făptuiasca vreo răutate, u i de maitinta i 
ori să săvârşească vreo blestematic ' ( uni <n J 
rfnd e aşa ele frumos, să săviist asia o bksUnn 

Cînd măria-sa au/i aceste i m i n u mm a 
domoli şi îngrijorarea i se topi şi, m u t - n n t s 
şi cu mare luaro-aminle, sălta okeuta p t i d t a > 
si văzu lîngă copila sa, culcat m pat, lîni>a i 
tăinuind cu ea drăgălaş, un pi ml cum nu st. n« , 
mai. fermecător, cu chipul strălucind ca luna i 

Priveliştea aceasta, în loc de a-I linişti u tu I 
avu ca urmare că învîlvoră pîna peste u.i „ i 
ciuda lui de părinte şi toate spaimele m ni v 
primejdiei ce păştea cinstea copilei saK Wi 
se năpusti de după perdea asiipi a loi, ui j a 1 ts I 
în mină, şi mînios şi crunt ca un gul napi a/ 
<.'i prinţul, care-1 zărise numaidccit o m u A 

fetişcană : 
- Acesta-i tatăl tău ? 

Ka răspunse : 
• - Păi da ! 
Îndată prinţul sări în picioare şi, în.şfăcind spada. 

Jete un. răcnet atît de cumplit sub nasul regelui, 
încît măria-sa se opri înfricoşat. Atunci Karoa-
ralakmar, mai vajnic ca orieînd, se găti să se 
arunce asupra-i şi să-1 înjunghie : ci, regele, 'Mirt 



pricepu degrabă că ci era cel mai slab, se grăbi 
să-şi bage paloşul în teacă şi să ia o înfăţişare 
împăciuitoare. Şi~aşa, cînd îl văzu pe flăcăti că 
era aproape asupra-i, îi spuse cu glasul cel mai 
dulce şi mai binevoitor : 

• - O, flăcăule, eşti om ori eşti ginn ? 
El răspunse : 
-— Pe Allah ! de nu ţi-aş cinsti volniciile întoc-

mai ea pe ale mele, şi de nu mi-ar păsa de cinstea 
fiicei tale, ţi-aş fi şi slobozit sîngele ! Cum de cu-
tezi să mă asemui pe mine cu ginnii şi cu domo 
îiii, cită vreme eu sînt prinţ din neamul împără-
tesc al lui Hosroe, care, de-ar vrea să pună stă-
pinire pe regatul tău, nici n-ar şovăi să te facă-n-
tr-o joacă să sari din jeţul tău ca de-tm cutremur 
de pămînt, şi care te-ar uşura şi de vilva şi de 
slava şi de puterea ta ! 

Cind regele mai auzi şi vorbele acestea, simţi 
faţă de prinţ o preţuire încă şi mai mare, şi se 
înspăimîntă rău, gîndind la tihna sa însăşi. Aşa că 
se grăbi să răspundă : 

Cum se face atunci, dacă eşti cu adevărat 
fiu de regi, că nu te-ai sfiit să intri în palatul 
meu, fără îngăduinţa mea, să-mi spulberi cinstea 
şi să pui stăpînire pe fata mea, pretinzînd că eşti 
soiul ei şi vestind că ţi-am dat-o ţie, cîtă vreme 
eu arn ucis atîţia regi şi fii de regi care au vrut 
să mă silească să le-o dau de soţie ? 

Şi măria-sa, stîrnindu-se singur de cele ce spu-
nea, urmă : 

— Şi-acuma, şi pe tine cine are să te mai poată 
scăpa din mîinile puterii mele, cînd am să le strig 
robilor mei porunca de a te da morţii cu cea mal 
năpraznică moarte, şl care au să mă asculte pe 
clipă pe dată ? 
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Cinci prinţul Kamaralakmar auzi vorbele aces-
tea ale regelui, răspunse : 

— într-adevăr, sînt năucit de ce vedere scurtă 
ai şi de puţinătatea înţelegerii talc ! Ia spune-mi, 
au puteare-ai găsi tu vreodată pentru fiică-ta o 
pereche ca mine ? Şi-ai mai văzut tu vreodată un 
băiat mai isteţ, ori mai bine hăruit ca mine, ori 
mai bogat în oşti, în robi şi în stăpîniri decît mine? 

Regele răspunse : 
— Nu, pe Allah ! Ci, o, flăcăule, mi-ar fi fost 

mai drag să te văd ajungmd soţul fiicei mele după 
ce treceai pe dinaintea cădi ului şi a martorilor ! 
Ci o însurătoare făcută într-un chip tainic ca acesta 
ou poate decît să-mi vatărne cinstea ! 

Prinţul răspunse : 
— Vorbeşti bine, mări a-ta ! Ci au tu nu ştii că, 

dacă robii şi străjerii tăi ar urma, cu adevărat, *• 
aşa cum mă ameninţi, să se repeadă asupra mea 
şi să mă dea morţii, n-ai face alta decît să gră-
beşti mai neabătut pieiroa cinstei tale şi a împă-
răţiei tale, făcînd să afle toată lumea năpasta ta 
şi silindu-le pînă şi pe noroadele tale să se ridice 
împotrivă-ţi ? Crede-mă, o, măria-ta ! Nu-ţi rămîne 
alta de făcut decît să asculţi ce am să-ţi spun eu 
şi să urmezi sfaturile mele ! 

Şi regele zise : 
— Vorbeşte, dar, să ascult oleacă ce ai să~m! 

spui. 

Crad povestea aj unse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
şi. sfioasă, tiieu 
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Ci. ttitr-a patru sute douăzeci şi tina nuiwîe 

'Unuă ; 

Prinţul răspunse : 
- - laeăiă ! Din doua una ei i i i | i 

lupii eu mine fie unul singin si-a'ttm 
îşi va birui |')o nvniui l aie sa lie i t i •> 
Ce] mai vilea/ si .ne sa i apele in ' I i 
"im drept de scama la scaunul im pa) ci 1 
mă laşi aici toata noaplt a cu lata U - I 
rnîiieaiă trimiţi impotmă -mi maui 1 
Iilor, pedestraşiloj si tobiloi tai, M 
ilnie, ia spune-rm, caiv-i numărul lor. 

Regele răspunse : 
- Sînt în număr de patruzeci de mi; d« ^'ija-

reli, fără a-i mai pune la socoteală şi p« robii 
mei si pe robii robilor mei, eare-s tot arii <iV rrrrjjţ'i. 
ca şi cei dinţii ! 

Atunci Kamaralakmar zise : 
- - K b ine ! Aşadară, de la întîii K 

zorilor, porunceşte-le să vină împoti \a 
duri de bătaie şi spune-le : .,Bărbatu c _ U J 
eare-l vedeţi a venit să-mi ceară sa- l,n i i J 
mea de soţie, dacă, luptînd singur îinp< t i > 
tră a tuturora laolaltă, are să vă b m u - i 
pună pe fugă, fără ca voi să izbutiţi a J li 
hac !" Pe urmă , să mă laşi să lupt a i - _ i 
toţi. Dacă m-or ucide, atunci taina a ^ 
pe veci cum nu se poate mai bine pi- t «. t 
felul acesta, şi cinstea are să-ţi rămma 
nită. Dacă, dimpotrivă, eu îi voi biim i> 
toţi şi-i voi. pune pe fugă, tu îţi \e i 
ginere cu care s-ar putea făli şi cei mai i i ' 

Regele atunci nu pregetă să împai tas *• a i 
rerea aceasta din urmă şi să: pnnii e. M l 
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maca.i? că era uluit de atîta cutezanţă şi nu ştia 
ipe ce s~o- fi .întemeind o înfumurare atît de ne-
bunească' ; căci, în adincul inimii sale, el era în~ 

.j credinţat că tînărul prinţ are să piară în acea 
luptă smintită, şi că taina luî are să fie păstrată 

' astfel cei mai bine, iar cinstea-i are să rămînă 
j nepătată. Aşa că îl chemă pe căpetenia hadîmbilor 

şi îi de te poruncă să se ducă fără de zăbavă la 
vizir şi sâ~i spună să adune laolaltă toate ostile 
,c;i să le ţină gata călări pe caii lor şi îmbrăcate cu 
armele lor de luptă. Şi eunucul duse porunca la 

i vizir, care numaidecît strînse căpeteniile şi pe 

I
maî-marii împărăţiei şi îi rîndui în şiruri de bătă-
lie în fruntea oştilor lor îmbrăcate cu armele de 
luptă. Şi-atita cu el ! 

Ci regele mai stele o vreme cu tînărul prinţ, să 
tuîfăsulaseă. atît de fermecat era de. vorbele luî 
cugetate, de judecata-i dreaptă, de purtările-i alese 
şi de frumuseţea lui, şi pentru că nici nu prea-î 
venea la îndemînă să-1 lase cu fiică-sa în noaptea 
aceea. Ci, de cum se îngemăna de ziuă, se întoarse 
în palatul lui şi se aşeză în jilţul său şi dete po-
runcă robilor săi să pregătească pentru prinţ 
cel maî frumos cal din grajdurile împărăteşti, să-l 
înşeie^e falnic si să-1 împodobească cu fotaze bo-
gate. Ci prinţul îi spuse : 

Nu vreau să încalec clecît atunci eînd ma 
vei afla. dinaintea oştilor i 

Regele răspunse ; 
- Să se- facă precum li-i voia! 

ŞI amîndoî ieşiră pe meidan, unde ostile aştep-
tau rîndtiite în şiruri de bătălie, şi prinţul putu 
să cântărească astfel numărul şi virtutea lor, După 
care, regele se înturnă către oşti şî strigă § 

— Hei, vitejilor ! tinerelul acesta pe care-I ve-
deţi a venit la mine şî mi-a cerut fata de soţie, 
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Şi eu, în adevăr, n-am mai văzut niciodată nimic 
mai frumos ca el, nici viteaz mai cutezător. De 
altminteri, chiar se laudă că poate, singur-singurel, 
să vă biruie pe toţi şi să vă pună pe fugă ; şi 
de-aţi fi voi şi. de mii de ori mai mulţi, cică pentru 
el nu sînteţi mare lucru şi că vă frînge numaidecît. j 
Aşadară, nu pregetaţi, atunci cînd s-o repezi la ) 
voi, să-1 primiţi în vîrfurile spadelor şi ale suli- j 
ţelor voastre. Ca să se-nveţe minte să vadă cît | 
păgubeşte cînd se bagă în treburi dc-aeestea amar- *• 
ni ce ! ] 

Pe urmă regele se înturnă către flăcău şl îi zise: j 
•— Hai, băiete, arată-ne vitejiile-ţî ! 1 
Ci el răspunse : 1 
— O, măria-ta, nu te porţi cu mine nici cu ; 

dreptate, nici cu nepărtiniro ! Au cum vrei să : 

mă lupt cu toţi aceştia, eu pe jos şi ei. călare? ; 
Regele îi. spuse : 
— Te-am poftit să încaleci pe cal şi n-ai vrut! 

Poţi să faci lucrul acesta încă şi-acum, şi să-ţi 
alegi dintre toţi caii mei pe acela care îţi place 
cel mai mult! .. 

Ci el răspunse : "• 
— Nici un cal de-al tău nu-mi place, şi n-am să 

încalec decît pe acela care m-a adus pînă la ce-; 
tatea ta ! < 

Regele îl întrebă : 
— Şi unde ţi-e calul ? 
El răspunse : 
••— Este pe palatul tău. 1 
El întrebă : 1 
— Cum aşa, pe palatul meu ? 
El răspunse : 
— Pe terasa palatului tău. 
La aceste cuvinte, regele se uită la el cu luare-

aminte şi strigă : 
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O, nesăbuitule ! lată cea mai bună dov acă & 
smintelii tale ! Cum poate fi un cal pe terasă ? Ci 
hal numaidecît să vedem dacă minţi ori dacă spui 
adevărul! 

Pe urmă se înturnă către mai-marcle oştilor 
sale şi îi zise : 

— Dă fuga la palat, întoarce-tc să-mi spui ce-aî 
să vezi şi adu-mi tot ce-ai să găseşti pe terasă ! 

Estimp, gloatele se minunau de vorbele tânărului 
prinţ; şi toată lumea se întreba : 

— Cum să poată coborî un cal pe scara cea 
înaltă a palatului ? Iată, în adevăr, un lucru des-
pre care noi n-am mai auzit în viaţa noastră ! 

In vremea asta, trimisul măriei-sale ajunse la 
palat şi, ureîndu-se pe terasă, găsi acolo calul 
şi gîndi că nu mai văzuse niciodată ceva atît de 
frumos ; ci, cînd se apropie de el şi-1 cercetă, 
văzu că era făcut din lemn de abanos şi din fil-
deş ! Atunci el şi toţi cei ce-1 însoţeau, văzînd 
cum stă treaba, se porniră să rîdă şi să-şi spună 
între ei... 

Cînd powwt'Ki ajiMi'o ni.ci, f^'Uerezady văzu zurii mijind 
şi. sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patni sute douăzeci şi doua noapte 

Urmă ; 

...şi să-şi spună între ei : 
— Pe Allah ! ăsta-i calul despre care vorbea 

copilandrul acela, pe care de-aci-nainte nu se mai 



cuvine să~l privim deeît ea pe un ritb'un. Ci tare 
am vrea sâ vedem ce poate I"! adevărat, in. toate 
astea. Căci s-ar pulea, la urma urmei, săi fie aici 
un dedesubt mai acătării deeît s-ar pârea, şi flă-
căul acesta să .fie cu adevărat de vreo viţă de 
soi şi de mari vrednicii. 

Zicînd acestea, puseră mina eu teţu, ridicară 
calul de lemn pe care îl duseră 4 ii aşezară 
dinaintea recelui, în vreme ce toată Lcmea se ln-
ghemuia 5mprejuru-i să-i privească. arinunindiJ-se 
de Frumuseţea, de mărimea, de heişugu] şeii şi ai 
hamurilor lui. Iar regele îl privi şi ei, şi se mi-
nună peste poate ; pe urmă, îl întrebă pe Kama-
ralakmar : 

•• • O. tinere, acesta ţi-e ealul ? 
K\ răspunse : 
••- Da, o, măria-ta ! Aeesla-i calul meu, şi ai .sa. 

vezi numaidecit minunăţiile pe care are sâ ţi ie 
arate ! 

Şi regele spuse : 
— Atunci ia-1 şi încalecă-1 ! 
Prin ţul răspunse : 
— N-am să-1 încalec deeît după ve luată ] urnea 

asta are să se depărteze dimprejurul lui I 
Atunci regele dete poruncă tuturora să se ducă 

de acolo la depărtare de o aruncă tura de săgeată. 
Şi. t înărui prin ţ îi spuse : 

—- O, măria-ta, priveşte-mă eu irmî e-aminte ! 
Ani să sar pe calul meu şi am sâ mă reped în 
mare galop asupra oştilor tale, pe care am să le 
spulber în dreapta şi-n stînga ; şi-am. să revărs 
spaima în inimile lor, şi fiorul î 

Şi regele răspunse ; 
- - Fă ce vrei acuma! Şi, mai ce st-amăg n.u-j 

cruţa, căci nici ei n-an să te cruţe î 
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Ş.i Kaiiaaraiakniar îşi propti uşor mîna pe gru-
mazul calului şi, dintr-o săritură , fu pe spatele Iui. 

La rîadu-k-, ostile, nerăbdătoare, se rînduiseră 
mai încolo, în şiruri slrînse şi vuitoare : şi vitejii 
îşi ziceau unii. altora : „Cînd flăcăiaşul acesta va 
ajunge dinaintea raidurilor noastre, o sâ-'l strîn-
gem între vî.rful suliţelor şi o să-1 luăm în tăişul 
iataganelor «nastre'ă Ci alţii ziceau : „Pe Allah l 
mare belea l Cum am avea inimă să ucidem un 
copii aşa tic frumos, un flăcău atit de dulce, de 
zarif, şi de nurliu V- Iar alţi ziceau : ,,Pe Allah ! 
ar trebui să fini nişte nătărăi dacă am crede eă-.i 
venim lesne- de cap tinerelului ăstuia ! E neîndo-
ielnic cil, clacă s-a băgat într-o daravelă ca asta, 
a făeut-o furai încredinţat că are să izbindeaseă. 
Oricum., ['apia aceasta nî-i dovadă a curajului, a 
virtuţii si a vitejie; sufletului şi Inimii iui !" 

Ci Katnai'yLikinai', de îndată ce se înţepeni bine 
In şa, începu să rnînuiască pîrghia de zbor. în 
vreme ce tot.; uehîi erau întorşi către el, spre- a 
vedea ce avt.-t* să facă. Şi pe dată calul începu să 
se frământ-• s i zvîeneaseă. să pufăie, să tropote, 
să se zgîcuu-, să se încontreze, să sară înainte şi 
îndărăt, şi pr urmă. cu o sprinteneală uluitoare, 
începu să jnact, mergincl în două picioare, horind 
lăturiş, mai desiuirşit decît au jucat vreodată caii 
cei mai bine învăţaţi ai tuturor regilor şi sulta-
nilor, Şi deodată vuUrcIe lui se înfiorară şi. se 
umplură cu vini, şi, mai iute decît o săgeată zvîrlită
spre văzduh, îşî luă zborul ridieîndu-sc cu călă-
reţul lui drept in vîneţeala cerului ! 

La priveliştea aceasta, regele fu mai-mai să se 
zburătuiaseă ck uluire şi de minic, şi răcni către 
căpetenia străjîlor sale : 

— Pe ei, că e vai de capul vostru î puneţi mîna 
pe el ! puneţi mina pe el, că fuge î 
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Ci vizirii, şi musaipii săi. răspunseră : 
— O, măria~ta, au poate un om să ajungă 

pasăre înaripată ? Acesta de bună seamă că nu-i 
om ca toţi oamenii, ci vreun vrăjitor năpraznic 
ori vreun efrit, ori vreun marez dintre efriţii şi 
marezii văzduhurilor ! Şi Allah te-a scăpat de el, 
şi pe tine, şi pe noi odată cu tine ! Să mulţumim 
aşadar celui prea înalt, care a binevoit să te izbă-
vească din mîinile lui, şi pe tine, şi ostile tale 
odată cu tine ! 

Atunci regele, tulburat peste poate de uluire, 
se întoarse în palatul său şi, intrînd în. iatacul 
fiicei sale, îi povesti cele ce se petrecuseră pe 
meidan. Şi tînăra fată, la vestea pieirii tînărului 
prinţ, aşa de îndurerată şi de deznădăjduită fu, şi 
plînse şi se văicări cu atîta jale, încît căzu la 
boală grea, şi fu culcată, în patul ei, pradă vi-
piilor arşiţei şi gîndurilor negre ! Iar tătîne-său, 
văzînd-o în acea stare, începu s-o alinte, s-o mîn-
gîie, s-o strîngă la piept şi s-o sărute între ochi, 
mai povestindu-i o dată cele ce văzuse pe meidan 
şi spunîndu-i : 

— Fata mea, mai degrabă să-i mulţumim lui 
Allah (slăvit fie El!) şi să-1 preamărim că ne-a 
izbăvit din mîinile vrăjitorului acestuia amarnic, 
amăgitorul şi ispititorul, hoţul şi mişelul! 

Ci n-avu el dccît să-i turuiaseă şi s-o alinte 
mult şi bine ca s-o împace, că ea nici n-auzea, 
nici nu asculta, nici nu se mîngîia deloc, ba dim-
potrivă ! Nu făcea alta decît să suspine şi mai 
tare, şi să plîngă, şi să geamă sughiţînd : 

— Pe Allah ! nu mai vreau nici să mănîne, 
nici să beau nimic, pînă ce Allah nu m-o împreuna 
Sară cu iubitul meu cel drag ! Şi nu mai vreau să 
ştiu alta, decît să vărs lacrimi şi să mă îngrop 
în deznădejdea mea f 

32 



Atunci tatîne-său, văzînd că nu-şi poate smulge 
fata din starea aceea de zăcăşeală şi de mîhnire, 
se cătrăni de tot, şi inima i se mohorî, şi lumea 
se înnegura dinaintea ochilor lui. Şi atîta cu regele 
acesta şi cu fata lui, domniţa Şamsennahar. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci, într-a patru sute douăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Ci despre prinţul Kamaralakmar, iată ! După ce 
se înălţă în slava slavilor, îşi întoarse calul cu 
capul către pămîntul său părintesc şi, odată por-
nit pe- drumul cel bun, începu să viseze la frumu-
seţea domniţei şi la nurii ei, şi la căile ce-ar fi 
de urmat ca să fie iară lîngă ea. Şi lucrul acesta 
îi părea tare anevoie, măcar că avusese grijă 
s-o întrebe cum se cheamă cetatea tătîne-său. Şi 
aşa aflase că cetatea aceea se chema Sana şi că 
era cetatea de scaun a împărăţiei Al-Yaman. 

Cît ţinu drumul, cugetă aşa mai departe la toate 
astea şi, într-un sfîrşit, ca urmare a iuţelii cu care 
zbura calul, ajunse la cetatea părintelui său. Atunci 
îl făcu pe cal să dea mai întîi o roată pe deasupra 
cetăţii, şi pe urmă să pună piciorul la pămînt pe 
terasa palatului. îşi lăsă atunci calul pe terasă 
şi coborî In palat, unde, văzînd pretutindenea nu-
mai semne de doliu şi toate odăile presărate cu 
cenuşă, gîndi că s-o fi prăpădit careva, şi, după 
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năravul lui, intră în iatacul părintesc şi. găsi pe 
•tătîne-său, pe maieă-sa şi pe surorile lui îmbră-
caţi în haine de moarte şi tare vîlcezi la chip şi 
tare vlăguiţi şi tare schimbaţi şi trişti şi zdrobiţi. 
Şi iacătă că, la ivirea lui, tătîne-său se ridică deo-
dată zărindu-1 şi, căpătîrid încredinţarea că acela 
era cu adevărat fiul său, scoase un răcnet şi se 
prăbuşi .la pă inînt ; pe urmă îşi veni în. sine şi 
se aruncă în braţele feciorului său, şi. îl sărută şi 
îl strînse la piept, cu semnele celei mai smintite 
bucurii, şi tulburat pînă peste marginile tulburării. 
Şi. maică-sa şi surorile plîngînd şi suspinînd, erau 
jnai-mai să-! topească în sărutări, şi jucau şi ţo-
păiau de fericire. 

După ce se mai potoliră oleacă, îl întrebară ce 
păţise, şi el le povesti isprava, de la început pînă 
ia si'irşit; ci nu-i de trebuinţă s-o mai spunem şi 
noi. iară. Atunci taică-său strigă : 

— Laudă lui Ailali pentru mîntuirca ta, o, ră-
coare a ochilor mei şi cuib al inimii mele ! 

Şi porunci să se dea norodului ospeţe şi praznice 
mari, vreme de şapte zile în şir, şi împărţi daruri, 
în zvon de tihnei şi de Limbai o, şi puse să se 
împodobească toate uliţele şi să se strige pretu-
îindenea iertarea tuturor celor întemniţaţi, porun-
cind să se deschidă larg toate uşile temniţelor şi 
ale poprişurilor. Pe urmă, însoţit de fecioru-suu, 
străbătu călare toate mahalalele oraşului, ca să 
dea norodului bucuria de a-1 vedea iară pe u rma-
şul, la scaunul împărăţiei, tinărul pe care toţi îi 
socotiseră pierdut pe veci. 

Ci, odată sărbătorile sfîrşite, Kamaralakmar 
spuse tătîne-său : 

•— O, lată, eo-i cu persanul care ii-a dăruit ca-
lul ? 

Şi regele răspunse r 
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-.-. Bătu-1-ar Allah pe învăţatul acela şi lipsi-i-ar 
ele mintuire pe el şi ceasul în care ochii mei i-au 
văzut ml.ua oară, căci pricina despărţirii tale 
de noi el este, o, copile al. meu ! Acuma-i închis 
în temniţă , căci numai el n-a fost ie r ta t ! 

Ci, la rugămintea fiului său, regele hotărî să 
fie scos de la poprcală şi, poruncind să fie adus 
înainle-i, îl luă în mila lui, îi dărui un caftan îm-
părătesc şi se purtă faţă de el cu multă îngăduinţă, 
mîluindu-1 cu. tot soiul de volnicii şi de belşuguri; 
ci nu-i pomeni nimica despre liică-sa şi nici nu-i 
trecea prin cap să i-o dea de soţie ! încît învăţatul 
turba de turbare şi tare se mai caia de nesocotinţa 
ce-o săvîrşise lăsîndu-1 pe tînărul fiu de rege să 
încalece pe cai : căci pricepuse că taina calului 
fusese dezlegată, precum şi felul de a-1 mînui. 

Cit despre rege, care încă nu era cu totul, liniş-
tit în privinţa calului, acesta spuse către fiul său: 

--- Eu socot, fiule, să nu te mai apropii nicio-
dată cle-aci înainte de acest cal al prăpădului, şl 
mai cu seamă să nu mai încaleci niciodată pe ci. 
căci tu eşti departe de-a cunoaşte ce lucruri vră-
jitoreşti mai poate închide în el şi nu eşti ferit 
de primejdie pe el ! 

La rîndu-i, Kamaralakrnar îi povesti tătîne-său 
întimplarea ce-o avusese la regele din Sana, şi 
cea cu fiica acestuia, şi cum scăpase de zăcăşia 
regelui acela : şi taieă-său răspunse : 
• — Fiule, dacă era scris să te ucidă regele ele la 
Sana, te-ar fi ucis ! Ci ceasul tău n-a fost încă 
hotărît de ursită ! 

Estimp, Kamaralakrnar, cu toate desfăturile şt 
zaiafeturile pe care tătîne-său le da într-una pen-
tru întoarcerea lui, nici vorbă s-o uite pe domniţa 
Şamsennahar, ci, mineînd şi bînd, nu se gîndea 
decît ia ea. Or, într-o zi, regele, care avea nişte 
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roabe tare pricepute la meşteşugul cîntecului şi la 
zvoana de lăută, le porunci să-şi sune strunele şi 
să cînte niscaiva stihuri frumoase. Şi una dintre 
ele îşi luă lăuta şi, eulcînd-o pe genunchi cum 
îşi pune o marnă copilul la sîn, cîntă, însofindu-se 
de sunetele ei, aceste stihuri : 

Port amintirea ta ca pe-nn odor 
în inimă, iubitule, şi ştiu : 

Nici negrul depărtărilor zăvor, 
Nici chinul despărţirii păniîntiu, 

Nici zilele care se duc în zbor, 
Nici timpul că're-mi roade-n piept morţiu, 

Nu pot să stingă crîncenul meu dor, 
Şi fără tine viaţa rai-e pustiu. 

în dragostea aceasta vreau să mor, 
în dragostea aceasta vreau să-nviu. 

Cînd auzi şahzade aceste stihuri, vipia clorului 
se aprinse în inima lui, flăcările patimii îşi înte-
ţiră para, mîhnirile şi negurile îi umplură sufletul 
cu moarte, şi dragostea îi răscoli lăuntrurile. încît, 
nemaiputînd să îndure dorurile ce-i zbuciumau din 
pricina domniţei de la Sana, se ridică pe clipă* pe 
dată, se sui pe terasa palatului şi, împotriva sfa-
tului ce-i dase tătîne-său, sări în spinarea calului 
de abanos şi răsuci pîrghia de zbor. Numaidecît 
calul, ca o pasăre, se ridică în văzduh cu el, lu-
îndu-şi zborul către vînările cele înalte ale sla-
vilor. 

Or, a doua zi dimineaţa, tată-său, regele, îl 
căută prin palat şi, negăsindu-1, se sui pe terasă 
şi rămase năuc văzînd că pierise şi calul, şi îşi 
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muşcă mîinile, Căindu-se că nu luase calul acela 
şi nu-1 făcuse bucăţele ; şi îşi zise : ,,Pe Allah, 
dacă fiul meu se va mai întoarce vreodată, am 
să sfărîm calul, ca să-mi ştiu inima liniştită şi 
sufletul netulburat de-aci-ncolo !" Şi se întoarse 
în palatul lui, unde începu iar să plîngă, să ' 
suspine şi să se jelească. Şi-atîta cu el ! 

Estimp, Kamaralakmar îşi văzu mai departe de 
călătoria lui vînteşă prin văzduh şi ajunse la ce-
tatea Sanei. Puse piciorul la pămînt pe terasa pa-
latului, coborî scara, fără de nici un zgomot, şi 
se îndreptă către iatacul domniţei. Găsi eunucul 
dormind, după năravul lui, de-a curmezişul uşii ; 
păşi peste el şi, intrînd în iatac, ajunse la cea de 
a doua uşă. Se apropie atunci binişor de perdea 
şi, înainte de-a o da la o parte, ascultă cu luare-
aminte, şi iată '..O auzi pe iubita lui cum suspina 
cu amar şi cum spunea stihuri de jale, în vreme ce 
slujnicele ei se străduiau s-o mîngîie şi îi spuneau: 

— O, stăpînă a noastră... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute douăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

...O, stăpînă a noastră, pentru ce plîngi tu după 
unul care de bună seamă că nu plînge deloc după 
tine ? 

Ea răspunse : 
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— - Ce tot spuneţi voi, o, nesocotitelor ? Au voi 
credeţi că .flăcăul cel frumos pe care îl iubesc şi 
după care plâng e de cei care uită ori de cei care 
pot fi uitaţi ? 

Şi începu şi mai tare să plîngă şi să geamă, şi.-a-
tîta de vajnic şi-atîla de mult, că leşină. Atunci 
feciorul, regelui îşi simţi, inima sfărmîndu-se pen-
tru ea, şi fierea năpădindu-i. ficaţii. încît, fără 
a mai zăbovi, dete perdeaua la o parte şi intru în 
odaie. Şi o văzu pe fată culcată în pat, avînd 
-drept cămaşă părul ei şi drept pă tură un evantai 
de pene albe. Si cum. părea că alipise, prin ţul se 
apropie do ea si, uşurel, o atinse mîngîind-o. Ea 
deschise numaidecât ochii şi îl văzu stînd în pi-
cioare, înclinat într-o întrebare plină do îngrijo-
rare şi murmurînd : 

— De ce plângi şi de ce gemi ? 
Atunci copila, reînsufleţită de o \ iată noua, se 

ridică pe dată şi, aruncîndu-se la pieptul lui, ii. 
cuprinse de după gît cu braţele şi începu să-i 
acopere obrajii cu sărutări, spunînclu-i : 

— Păi numai din pricina dragostei tale şi a ple-
cării tale, o, lumină a ochilor mei ! 

El. răspunse : 
- O, stupină a mea, da eu în ce deznădejde 

n-am fost din pricina la, toată vremea asta ! 
Ea urmă : 

- Da eu ! Cît de deznădăjduită am fost ele lipsa 
ta ! De-ai mai fi zăbovit mult să te întorci, aş fi 
murit, fără doar şi. poate ! 

ICI spuse : 
— O, stăpînă a mea. ce zici tu de beleaua cu 

tăt îne-tău şi de ciripul cum s-a purtat cu mine ? 
Pe Allali ! de n-ar fi fost dragostea ta, o, tu, 
fermecătoarea Pământului, a Soarelui, şi-a Lunii, 
şi ispititoare a celor ce sălăşluiesc în Ceruri, pe 
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Pămînturi şi-n Iad. de bună seamă că i-aş fi re -
tezat beregăţile şi aş fi făcut din el pildă şi în-
văţă tură celor ce vor să vadă ! Ci. di.: vreme ce te 
iubesc pe tine, aşa-1 iubesc şi pe el acum ! 

Ea îi zise : 
-— Cum de le-ai putut hotărî să pleci şi să mii 

laşi ? Şi ce dulce mi-ar fi fost viaţa lingă tine ! 
El zise : 

- De vreme ee mă iubeşti, vrei să mă asculţi 
şi să urmezi sfaturile mele ? 

Ea răspunse : 
----- N-ai decît să vorbeşti, iar eu mă voi supune 

si Hi voi asculta sfaturile şi îţi voi urma dorin-
ţele'! 

El spuse : 
--- începe atunci prin a-mi aduce de mâncat şi 

de băut, căci tare mi-c foame şi tare mi-e sete. 
Şi, pe urmă, om vedea ce-i de făcut ! 

Atunci copila porunci, slugilor să aducă demîn-
carc şi băutură : şi amhidoi începură să mănînce, 
să bea şi să lălfâsuiască, pînă ce noaptea se scurse 
api-oape cu totul. Atunci, întrucît începea să mi-
jească de ziuă, "Kamaralakmar se ridică să-şi ia 
răinas-bun de la fată şi să plece pînă a nu se 
trezi liadîtnbul : ei Şamsennahar îl întrebă : 

Şi unde vrei să pleci aşa ? 
El răspunse : 

Acasă la tata. Cî mă leg cu jurăm în l că am 
să vin să te văd o dată pe săptămînă. 

La aceste cuvinte, ea izbucni în suspine şi strigă : 
Oh ! le juruiesc pe Allali cel atotputernic. 

să mă iei cu tine si să mă duci oriunde vei. vrea 
tu. decît să mă mai iaşi să gust iar din amarul 
de pelin al despărţirii ! 

Iar el, înseninat, o întrebă : 
•— Vrei cle-adevărat să mergi cu mine ? 
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Ea răspunse : 
— Pui da ! 
El zise : 
— Atunci, scoală-te şi hai : 
Numaidecât ea se sculă, deschise o ladă plină 

cu rochii făloase şi cu lucruri de preţ, şi se găti ! 
şi îşi puse pe ea tot ce se afla mai bogat şi mai 
scump printre lucrurile cele frumoase pe care le 
avea, Iară a uita salbele, inelele, brăţările şi felu-
ritele giuvaieruri învrîstate cu cele mai alese 
nestemate, pe urmă plecă împreună cu drăguţul 
ei, fără ca slujnicelor să le fi trecut măcar prin 
minte s-o oprească. 

Atunci Kamaralakmar o luă şi o duse sus pe 
terasa palatului, sări în spinarea calului, o aşeză 
şi pe ea Ia spatele său, o învăţă să se ţină strînsă 
tare de el, şi o legă de el cu ajutorul cîtorva le-
gături straşnice. După care, răsuci pîrghia de înăl-
ţare, şi calul îşi luă zborul şi se sui cu ei în slăvi. 

Văzînd acestea, slujnicele scoaseră ţipete ascu-
ţite şi făcură atîta zarvă încît regele şi regina de-
feră fuga pe terasă, aproape goi, cum săriseră d in. 
somn, şi de-abia mai apucară să vadă calul cel 
vrăjit ridicîndu-se în zborul lui prin văzduh cu 
feciorul de împărat şi cu domniţa. Şi regele, tu l -
burat şi uluit pînă peste marginile uluirii, mai 
avu puterea să-i strige tînarului care se înălţă tot 
mai sus : 

— O, fiule de împărat, rogu-mă ţie, ai milă de 
mine şi de soaţa mea, bătrîna aceasta, şi nu ne 
lipsi de fata noastră ! 

Ci prinţul nici nu-i răspunse. Cugetă însă o 
clipă că poate tînăra fată simţea vreo părere de 
rău să părăsească aşa pe tătîne-său şi pe maică-sa, 
şi o întrebă ; 

— Spune-mi, o, strălucire, o, vrajă a veacului 
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tău şi a ochilor mei, vrei să te las tatălui tău şi 
mamei tale ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczaaa, văzu zorii mijind 
şi, sfioat-â, tăcu. 

O într-a patru sate douăzeci şi cmcea noapte 

Urină : 

Şamscnnahar răspunse : 
•— Pe Allah ! o, stăpine al meu, nu vreau nici-

decum ! Nu doresc decît să fiu cu tine, peste tot 
unde te duci ; căci dragostea ce-o simt pentru tine 
mă face să las tot şi să uit tot, chiar şi pe tatăl 
şi pe mama mea ! 

Axrzuid cuvintele acestea, prin ţul se bucură pînă 
peste poate, şi îşi făcu calul să zboare cit putea 
de iute, fără ca aceasta s-o sperie ori s-o tulbure 
cîtuşi de puţin pe fată : şi aşa, nu peste mult, ajun-
seră la calea-jumătate. într-un loc unde se aşter-
nea o cîmpie minunată , străbătută de ape curgă-
toare, unde îsi puseră o clipă piciorul pe părcînt. 
Mînceră, băură şi SG odihniră oleacă, şi numai-
decît îneăieeoră iarăşi pe calul lor năzdrăvan şi 
plecară în geana mare spre cetatea de scaun a re-
gelui Sabur, la care ajunseră într-o dimineaţă. 
Şi prinţul tare se mai bucură că ajunseseră fără 
de nici un necaz, şi se simţi tare mul ţumit gîndind 
că are să poată într-un sfîrşit să-i arate domniţei 
cîte stăpînîri avea în mii ni le lui, cîte avuţii şi 
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moşii, şi să vadă ea singură puterea şi fala tatălui 
săli, regele Sabur, clovedindu-i astfel, cu cit este 
mai bogat şi mai mare regele Sabur decît tatăl 
ei, regele de la Sana ! Purcese dar prin a coborî 
pe pămînt, în mijlocul unei grădini frumoase, ce 
se afla în afara oraşului, unde tatăl său regele 
avea de obicei să vină să petreacă şi să se răco-
rească ia aer curat, o duse pe fată într-un foişor 
de vară cu acoperişul boltit, pe care regele îl r i -
dicase şi îl împodobise pentru sine, şi îi spuse : 

Am să te las aici, o clipă, ca să mă duc su-1 
vestesc pe tatăl meu despre sosirea noastră. Pînă 
mă îulorc, îţi dau în seamă să veghezi calul de 
abanos pe care îl las la uşă, şi să nu-1 pierzi clin 
ochi. iar eu am să trimit fără de zăbavă pe cineva 
să te ia de aici şi să te aducă la un palat anume, 
pe care am să poruncesc să-1 gătească numai pen-
tru tine. 

Şi fata, auzind aceste cuvinte, fu cum nu se 
poate mai îneîntată şi înţelese că într-adevăr ea 
nu trebuia să intre în cetate decît cu toată cinstea 
şi eu toată fala datorate slavei sale ! Pe urină 
prinţul îşi luă rămas-bim de ia ea şi se îndreptă 
către palatul tatălui său regele. 

Cînd regele Sabur dete cu ochii de fiul său. fu 
gata-gata să moară de "bucurie şi de tulburare şi 
după îmbrăţişările şi urările de bun-venit, îl do-
jeni, plîngînd, că plecase iăsîndu-i pe toţi în pra-
gul mormînlului. După care, KamaraJakmar ii 
spuse : 

- - la cală să ghiceşti pe cine am adus cu mine 
de pe unde-am fost V 

l;'A răspunse : 
-- . Pe AUali ! nu ghicesc deloc.î 
Vi spuse : 



— Chiar pe fata regelui de la Sana, cea mai 
desăvîrsiiă fată clin Persia şi din Arabia ! Am 
lăsat-o deocamdată afară din oraş, în grădina 
noastră, şi. am venit să te vestesc că poţi îndată 
porunci să se gătească alaiul care trebuie să iasă 
în întîmpinarea ei şi care trebuie să fie atît de 
măre ţ încît de la bun început să-i vădească şi 
puterea şi fala şi. bogăţiile tale ! 

Şi regele răspunse : 
- Cu bucurie si cu-prisosinţă, pentru plăcerea 

ta ! 
Şi numaiclocît de Io poruncă să fie gătit oraşul 

şi împodobit cu cele mai frumoase găteli şi cu 
cele mai alese podoabe ; şi chiar el, după ce în-
tocmi un alai fără de pereche, trecu în fruntea 
călăreţilor săi, îmbrăcaţi numai în fireturi, cu 
toate steagurile desfăşurate, şi. porni în întîmpi-
narea domniţei Şamsennahar, străbătînd toate 
mahalalele oraşului, în mijlocul tuturor locuitorilor, 
înghesuiţi siruri-şiruri, iar dinainte-i. mergînd cîn-
tăreţii din tihnei, din. goarne, din limbai e şi din 
vuve, şi-n urma-i mulţimea fără de număr de 
străjeri, de oşteni, de oameni de' rinei, de femei 
şi de copii. 

La rîndu-i, prin ţul Kamaraiakmar îşi deschise 
cuierele, sipetele şi comorile, şi scoase din ele tot 
ce avea mai. frumos ca giuvaiere, pietre scumpe şi 
alte lucruri minunate cu care se împodobesc fetele 
de regi, spre a-şi ară ta fala, bogăţia şi strălucirea : 
şi porunci să se întocmească pentru tînăra fată 
un baldachin uriaş din atlazuri roşii, verzi şi gal-
bene, şi-n mijlocul. Lui porunci să aşeze un jeţ de 
aur sclipind de nestemate : şi pe treptele acelui, 
baldachin, uriaş, peste care se rotunjea o bolta 
de mătase aurie, porunci să se rînduiască tinere 
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roabe indiene, grecoaice şi abisinience, unele stînd 
jos, altele în picioare, pe cînd împrejurul jeţului 
şedeau alte patru roabe, albe, cu evantai uri mari 
de pene de la nişte păsări de un soi fără de ase-
muire. Şi arapi goi pînă la brîu duceau baldachi-
nul pe umeri urmînd alaiul, înconjuraţi de o mul-
ţime şi mai mare, şi, în toiul zarvei de bucurie ai 
gloatei şi al liu-liu-urilor ascuţite pe care le sco-
teau glasurile femeilor de pe baldachin şi ale tu-
turor celor ce se înghesuiau împrejur, luară dru-
mul către grădini. 

Ci Kamaralakmar nu se putu hotărî să înso-
ţească alaiul care mergea prea încet, şi, îndemnîn-
du-şi calul la galop, apucă pe drumul cel mai 
scurt şi ajunse într-o clipită la foişorul ia care 
o lăsase pe domniţă, fiica regelui de la Sana. Şi 
o căută peste tot; ci n-o mai găsi pe domniţă, cum 
nu mai găsi nici calul de abanos. 

Atunci, Kamaralakmar, deznădăjduit pînă peste 
poate, începu să se bată peste faţă, îşi făcu zdrenţe 
hainele de pe el şi porni să alerge fără ţintă şi 
să se zbuciume ca un nebun prin grădină, ţipînd 
amarnic şi chemînd cît îl ţinea gura. Da degeaba ! 

După un timp, se mai linişti oleacă într-un sfîr-
şit şi începu să cugete, şi îşi zise : „Cum de-a putut 
ea să ştie taina mînuirii calului, de vreme ce eu 
nu i-am arătat nimic în această privinţă ? Poate 
dar să fie chiar învăţatul persan, cel ce-a născo-
cit calul, cel care să se fi nimerit să cadă asupra 
ei pe neaşteptate şi s-o fi răpit, ca să se răzbune 
din pricina pedepsei cu care 1-a pedepsit tătîne-
meu !" 

Cînd povestea ajunse aici, Şeharczada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci mir-a patru sute douăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Şi alergă îndată să caute străjerii grădinii şi îi 
întrebă. 

•—• Aţi văzut treeînd pe-aici pe careva ? Ras-
pundeţi-mi cinstit, că de nu, vă zbor ~ capetele 
pe loc ! 

Străjerii, înfricoşaţi de ameninţarea îui, răspun-
seră într-un glas : 

— Pe Allah ! n-am văzut pe nimeni intrînd în 
grădină, afară de învăţatul persan, care a -venit 
aici să caute buruieni de leac şi pe care nu l-am 
mai văzut ieşind ! 

La vorbele acestea, feciorul regelui căpătă în-
credinţarea că persanul era cel care o răpise pe 
tînăra fată, şi se simţi peste măsură de năucit şi 
de zăpăcit şi, tulburat cu totul şi descumpănit, 
ieşi înaintea alaiului şi, îndrcptîndu-se către tă-
tîne-său, îi povesti cele ce se petrecuseră şi îi 
spuse : 

— Ia-ţî ostile şi întoarce-te cu ele Ia palatul 
tău ; ci eu n-am să mă mai întorc, pînâ ce n-am 
să limpezesc treaba aceasta întunecată. 

Auzind vorbele acestea şi văzînd această hetă-
rîre a fiului său, regele începu să piîngă. să se 
vaicăre şi să se bată în piept, şi îi zise : 

•—• O, fiul meu, fie-ţi milă : potoleşte-ţi rnînîa, 
stăpîneşte-ţi amarul şi întoarce-te cu noi acasă ! 
Şi-atunci ai să vezi ce fată de rege ori de sultan 
ţi-ai vrea s-o ai, iar eu am să ţi-o dau de soţie ! 

Ci Kamaralakmar nu vroi nicidecum să-şi plece 
urechea la vorbele părintelui său, nici să-i asculte 
rugile, îi spuse cîteva cuvinte ele rămas-bun şi 
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plecă pe calul lui. în vreme ce regele, deznădăj-
duit pînă peste poate, se întoarse la cetate în ho-
hotele de plîns şi în gemetele tuturora. Şi aşa se 
schimbă bucuria lor în jale, în spaimă şi în zbu-
cium. Şi-atîta cu ei ! 

Ci în ec-i priveşte pe vraci şi pe domnită, ia-
că tă î 

Aşa cum soarta holărîse dintru început, vraciul 
persan venise în ziua aceea la gradină ca să cu-
leagă într-adevăr ierburi de leac, fie buruieni de 
rînd, fio flori frumos mirositoare, şi simţi o mi-
reasmă tare plăcută de mosc şi de alte parfumuri 
minunate : încît, ridieîndu-şi nasul în vînt, se în-
dreptă către locul dincotro se revărsa spre el acea 
mireasmă fără de asemuire. Or, aceea era chiar 
mireasma domniţei, ce se revărsa înmiresmînd 
toată grădina. Iar vraciul, călăuzit de nasul său 
cel iscusit, nu pierdu mult t imp pînă ce să ajungă, 
după cîteva căutări, chiar la foişorul unde se afla 
domniţa. Şi care nu-i fu bucuria d n d văzu, în 
prag, stînd pe cele patrii picioare ale lui. calul 
cel năzdrăvan, născocirea mîinilor sale ! Şi care 
nu fu zvfenctu! din inimă-i văzînd acea născocire 
a cărei pierdere1 îi luase pofta de-a mînca şi de-a 
bea şi-i răpise tihna somnului ! Începu, clar, să-1 
cerceteze pe toate părţile şi îl găsi nevătămat, şi 
în bună stare. Pe urmă, cînd era gata să sară pe 
el şi să-i dea zbor, îşi zise în sineşi : ,,Se cade mai 
întîi să văd ce-a putut aduce prinţul cu el şi a 
lăsat aici cu calul !•' şi. intră în foişor. O văzu atunci, 
tolănită şăgalnic pe divan, pe domniţa care la în-
ceput i se păru a fi însuşi soarele cînd se ridică 
pe un cer senin. Şi nu se îndoi nici o clipă că în faţa 
ochilor lui nu s-ar afla vreo domniţă de vită 
aleasă, şi că prin ţul n-ar fi adus-o călare şi n-ar 
fi lăsat-o în acel chioşc să-1 aştepte, în vreme ce 
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el se dusese în cetate ca să pregătească un alai 
măreţ . Aşa că se apropie de domniţă, se temerii 
şi sărută pămîntu! dinaintea ei, pe cînd ea îşi r i-
dică Leneş ochii către el şi, părîndu-i amarnic de 
urît şi de pocit, se grăbi să-i închidă la loc, ca să 
nu-.! mai vadă, şi îl întrebă : 

Cine eşti ? 
101 răspunse : 
— O, slăpînă a mea, sini trimis La line de prin-

ţul Kamaralakmar, ca să te călăuzesc la un alt 
foişor, mai frumos decît acesta de aici şi mai 
aproape de oraş ; căci stâpîna mea. regina, mama 
prinţului, se află astăzi cam zaii'ă şi, întrucît, de 
bucuria sosirii tale, n-ar vrea să-ţi vie nimeni 
în cale înaintea ei, a cerut să se facă schimbarea 
aceasta, ca să nu fie silită să bată un drum prea 
lung. 

Ea întrebă : 
• — Ci prinţul unde-i ? 
Persanul răspunse : 

El este în cetate, cu tatăl său regele, şi are 
să iasă in întimpinarea ta, cu mare vîlvă, împre-
surat de un alai măreţ ! 

Ea spuse : 
Ci tu, ia spune-mi : oare prin ţul nu putea 

găsi pe unul oleacă mai puţin pocit să-1 trimită 
la mine ? 

La vorbele acestea, vraciul, măcar că se simţi 
tare atins, începu să rida clin punga scofîleită a 
obrajilor galbeni, şi răspunse : 

— Da, de bună seamă, pe Allaii. o, stăpînă a 
mea ! nu-i în tot palatul nici un mameluc mai 
pocit ca mine ! Numai că înfăţişarea vitregă a 
ehipului şi vajnica, urîciune a obrazului meu să 
nu te ducă în greşală în privinţa volniciilor mele ! 
Şi. poate că într-o bună zi ai să-mi pui. la încer-
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care însuşirile şi ai să tragi foloase, ca şi prinţul, 
de pe urma aleselor haruri ce le am. Şi-atunci 
ai să mă lauzi, aşa cum sînt ! Iar prinţul, dacă 
m-a ales tocmai pe mine spre a mă trimite la 
tine, a fucut-o anume din pricina urîţeniei şi a 
înfăţişării mele îngreţoşătoare ; şi anume ca să 
nu aibă a se teme de nimic, în gelozia lui, din 
pricina nurilor şi a frumuseţii tale ! Ci nici de 
mameluci, nici de robi tineri, nici de arapi fru-
moşi, nici de eunuci, nici de slujitori nu duce lipsă 
palatul nostru ! Slavă iui Allah, numărul lor este 
cu neputinţă de socotit; şi toţi sînt care mai de 
care mai ispititori. 

Cîuu povestea ajunse aici, Şenerezada văzu zorii mijind 
şi tăcu sfioasă. 

Ci înfr-a patru sute douăzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Or, vorbele acestea ale magului avură darul 
de-a o linişti pe fată, care se ridică numaidecît, 
îşi puse mîna în mîna bă trîuului învăţat şi îi 
spuse : 

— O, taică, oare mi-ai adus ceva pe care, să pot 
merge călare ? 

Ei răspunse : 
— O, stăpînă, ai să încaleci pe calul pe care ai 

venit ! 
Ea spuse : 
-— Da nu pot să merg singură călare ! 
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Atunci el zîrnbi a rîde şi pricepu că d.e-aci înainte 
ea se afla sub puterea lui ; şi răspunse : 

— Am sâ încalec şi eu cu tine ! 
Şi sări pe cal şi o sui în crupă şi pe tînăra fată 

pa care o strînse vîrtos şi o legă de ei cu nişte le-
gături straşnice, pe cînd ei nici nu-i trecea prin 
minte ce are să i se mai întimple. învăţatul răsuci 
apoi pîrghia de înălţare, şi numaidecît calul se 
umplu de vînt în plntecele său, se clătină şi se le-
gănă săltînd ca talazurile mării, pe urmă îşi luă 
cu ei zborul ridîcînclu-se ca o pasăre în văzduh 
şi, într-o clipită, lăsă departe în urmă cetatea şi 
grădinile. 

Dacă văzu aşa, fata, nedujnerîtă, strigă : 
— Hei, tu ! încotro o iei, fără a îndeplini porun-

cile stăpînului tău ? 
Ei răspunse : 
— Stăpînul meu ? Şi cine-i stăpînul meu ? 
Ea s p u s e : 
— Fiul regelui ! 
EL întrebă : 
—• Care rege ? 
Ea spuse : 
— Nu ştiu ! 
La aceste cuvinte, solomonarul pufni în rîs şi 

•— Dacă e vorba de tînărui Kamaralakmar, pră-
pădi-1-ar Ailah ! acela-i un zăbăuc de puşlama, 
ua biet copil, zău aşa ! 

Ea strigă : 
— Vai de tme, o, barbă a blestemului ! Au cum 

de cutezi tu să vorbeşti aşa despre stăpînul tău 
şi sa-i calci poruncile ? 

Magul răspunse : 
— îţi mai spun o dată că ţîngăul aceia nu mi-e 

nicidecum stăpîn ! Au ştii tu cine-s eu ? 
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Domniţa spuse': 
Nu ştiu nimic despre line, afară de ce mi-ai 

spus tu însuţi. 
Kl chicoti şi zise : 

Tot ce ţi-am spus n-a fost decît un tertip 
închipuit de mine împotriva ta şi a feciorului re-
celui ! Află, dar, că derbedeul acela izbutise să-mi 
fure calul, plăsmuit de mâinile mele, care poate 
să pască întocmai ca şi caii cei adevăraţi, şi. pe 
care te afli tu acum ; şi aşa mi-a ars el multă vreme 
inima si m-a făcut să plîng de pierderea ee-arn. 
avut. Şi îată-mă iar stăpîn pe bunul meu, şi ia 
rîndu-mi îi ard şi eu inima acestui tîlhar şi-i fac 
şi eu ochii să piîngă de pierderea ta ! întremea-
ză-ţi, dar, inima cu curaj şi şlerge-ţi si înseninea-
ză-ţi ochii, căci eu am să-ţi fiu de mult mai mare 
folos decît tînărul acela zărpălatie. Eu, pe deasupra, 
mai sînt şi mărinimos, şi puternic, şi bogat ; slu-
gile şi robii mei au să ţi se supună ' ca unei stă-
pîne a lor ; am să te îmbrac cu hainele cele mai 
alese şi am să-Ii îndeplinesc pînă şi cele mai mă-
runte dorinii, mai înainte chiar de a le rosti ! 

Cînd auzi. vorbele acestea, fata începu să se 
bată peste obraji şi să suspine ; pe urmă spuse : 

- Aii, nenorocirea mea ! aii, vai. de mine ! Am 
rămas fără iubitul meu şi am rămas şi. fără tatăl 
meu şi fără mama mea ! 

Şi. vărsa mai departe lacrimi amare şi îmbel-
şugate, pentru cele ce i se în Umpluse, în vreme 
ce vrăjitorul îndrepta /borul calului său către 
ţara rvimilor şi, după o călătorie lungă clar iute. 
coborî spre pămînt pe o cîmpie verde, plină de 
pomi şi de izvoare. 

Or, cîmpia aceea era aşezată lingă o cetate în 
care stăpînea un rege tare puternic. Şi tocmai în 
acea zi regele ieşise să se învioreze la aer în afara 
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oraşului şi îşi îndreptase paşii către părţile ace-
lei eîmpii. Şi îl zări pe învăţatul ce se aţinea pe 
lingă cal şi pe lingă t înăra domniţă. încît, mal 
înainte ca vraciul să aibă răgaz a se ascunde, robii 
regelui se şi buluciseră asupra lui şi îl înşfăca-
seră, şi pe ei, şi pe fată, şi calul, şi îi duseră pe 
toţi dinaintea regelui. 

Cînd regele vă/u amarnica urîţenii1 a moşnea-
gului şi înfătişarea-i Iudă, şi frumuseţea tinerei 
foto şi nurii ei coi răpitori, spuse : 

% -- O, stăpînă a mea, ce rudenie te leagă oare 
de moşnegăria asta atît de pocită V 

Ci persanul se şi repezi să răspundă : 
Ea-i soţia mea şi fiica unchiului meu ! 

Atunci fata, la rîndu-î, se repezi şi ea să răs-
pundă, . înfruntîndu-1 pe moşneag : 

- O, măria-la, pe Allali i habar n-ara cine-i 
pocUul acesta ! Şi nu-i soţul meu nicidecum ! Ci-i 
un proclet de vrăjitor, care m-a răpit prin viclenie 
şi silă,! 

La aceste vorbe ale fotei, regele rumlior dote 
poruncă robilor să-l cotonogească bine pe vraci ; 
iar aceştia îl ciomăgiră aşa de vrednic, de era mai-
mai să-şi dea duhul sub loviturile lor. După care 
regele porunci să-l ducă în oraş şi să-l arunce în 
temniţă, în vreme ce pe fată o luă ol însuşi, după 
ce orindui ca minunatul cal năzdrăvan să fie luat 
si dus pe sus, nici cu gîndul negindind la însuşi-
rile vrăjite ale acestuia ori la meşterşugurile-i 
tainice. Şi-atîta cu vraciul şi cu domniţa ! 

Estimp, prin ţul Kamaralakmar îmbrăcase straie 
de călător, luase cai el cele de trebuinţă, merinde 
şi bani, şi pornise la drum, cu inima plină de jale 
si cu gînduriie pustiite. Şi porni s-o caute pe dom-
niţă, călătorindu-se din ţară în ţară şi din cetate 
in cetate ; şi peste tot iscodea despre calul de aba-
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nos, pe cind toţi. cei pe care ii cerceta se minimali 
cu mirare cie verbele sale şi ii se păreau între-
bările lui cu totul uluitoare şi anapoda. 

C"nd povosUea ujuraic .nk-i, Şeborfzs'.Uî 'văzu zurii mijind 
şi, slk-Kisă, tăcu. 

Ci lnir-a patru suie douăzeci şi opia noapte
 : 

Urmă : 

Şi tfit aşa făcu el o bună bucată de vreme, cer-
cetând VĂ de zi mai îndârjit, şi zi de zi căii tind veşti 
cîţ mai multe, fără a izbuti să capete mei o ştire 
ce l-ar fi putut îndruma pe calea cea bună. Pînă la 
urmă ajunse la cetatea Sanei, unde stăpmea tatăl 
domniţei Şamsermahar. şi iscodi despre soarta ei ; 
ci nimeni nu. mai auzise nimic despre ea şi rru-i 
•putu spune ce se făcuse de cînd fusese răpită : si 
3 se povesti în ce stare de prăpăd şi de deznădejde 
era cufundat bătrînul reep. Atunci îşi câtă mai 
departe de drumul lui şi se îndreptă către tara 
rurniîor, iscodind mereu, despre domniţă şi des-j 
pre calul d.e abanos, peste tot pe '••n\.k< trecea şi 
pe la toate popasurile la care rnînea. 

Or, într-o zi, poposi din drum la un ban imde 
văzu o ceată de neguţători sfînd roată şi sporo-
văind între ei ; şi se aşeză şi el alături, şi 11 auzi 
pe unul dintre ei care spunea : 

— O, prieteni, mi s-a întîmplat în. vremea din 
urmă cea mai minunată minune dintre minuni ! 
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Şi îl întrebară cu toţii : 
— Ce minune ? 
El răspunse : 
— Mă dusesem cu neguţătorii le mele în cutare 

vilaict în cutare cetate (şi spuse numele cetăţii în 
care se afla domniţa) şi i-am auzit pe locuitorii 
de-acoio povestîndu-şi între ei un lucru tare ciu-
dat, care se petrecuse de curînd. Povesteau că 
regele acelei cetăţi, ieşind într-o zi la o vînătoare 
de-a călare, împreună cu alaiul lui, detese peste 
un moşneag tare sîlos, stînd lingă o tînără fată 
de-o frumuseţe fără de pereche şi lingă un cal de 
abanos şi de fildeş ! -

Şi neguţătorul le povesti tovarăşilor săi, ce se 
minunau cu mare mirare, povestea noastră, pe 
care nu-i de nici o trebuin ţă s-o mai spunem încă 
o dată. 

Cînd auzi povestea aceasta, Kamaralakmar nu 
se îndoi nici o clipită că n-ar fi vorba chiar de 
iubita lui şi de calul cel năzdrăvan. încît, după 
ce se încredinţa bine de numele şi de locul unde 
Se afla cetatea aceea, porni pe dată la drum în-
dreptîndu-se într-acolo, şi călători fără de oprire 
pînă ce ajunse la ea. Ci cînd voi să intre pe poarta 
cetăţii, fu înhăţat de străjeri, spre a-1 duce, după 
cumu-i datul în acea ţară, dinaintea regelui lor, 
ca să fie cercetat ce fel de om e, ce vînt îl aduce 
în ţara lor şi ce meserie învîrteşte. Or, prin ţul 
Kamaralakmar sosise în ziua aceea tîrziu tare la 
cetate, iar străjerii, ştîindu-1 pe rege năpădit de 
treburi , lăsară să i-1 arate a doua zi şi îl duseră 
la temniţă, să-şi petreacă noaptea acolo. Ci cînd 
temnicerii văzură frumuseţea şi gingăşia lui, nu 
se putură hotărî a-1 închide, şi îl rugară să stea 
Cu ei şi să le ţină tovărăşie, şi îl poftiră să împartă 
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cvi ei cina lor. Pe urmă , după ce- mîncară, începură 
să lăifăsuiaseă şi îl întrebară pe prinţ : 

— O, i'lăcăule, din ce ţară eşti ? 
Kl răspunse : 
-- Din ţara Persiei, stăpînîa llosroeşilor ! 

La vorbele acestea, lemnîcierîi hohotiră de ris, 
iar unul dintre ei spuse tînărului : 

- O. tu cel de obîrşie din ţara Hosroeşilor, n-ăi 
fi şi tu tot atît de mare mincinos ca şi cel de-o 
'baştină cu tine şi care-i. închis în temniţa noastră 7 

Iar un altul spuse : 
•— în adevăr, mulţi oameni am văzul şi multora 

ii'-am ascultat spusele si poveştile, şi le-am cer-
cetat firile, dar niciodată n-ara întîlnit pe careva 
atita de ciudat ca nebunul ele bătrîn din temniţa 
noastră ! 

Iar un altul adăugă : 
Nici eu, pe Allah, n-am văzul niciodată ceva 

mai pocit decît chipul lui, ori mai uvît şi mai silos 
decît înfăţişarea lui ! 

Prin ţul întrebă : 
•— Şi ce minciuni de-ale lui aţi auzit ? 
Ei răspunseră : 
— Se crede mare învăţat şi vraci vestit ! Or. 

regele 1-a găsit la o vinătoaie, în tovărăşia unei 
tinere fete şi a unui. cal minunat de abanos şi 
de fildeş. Şi regele s-a îndrăgit pînă peste poale 
de frumuseţea fetei şi ar vrea să se însoare cu 
ea, ci ea a Înnebunit deodată '. Dacă, dar, mosnea -
<gul acesta învăţat ar fi, aşa cum se dă, un vraci 
de seamă, i-ar fi găsit în vreun fel leacul ; căci 
regele a făcut tot ce-î cu putinţa ca să găsească 
vreun leac ce-ar putea tămădui sminteala fetei, şi 
iacătă că a şi trecut un an de cînd el tot cheltui r-
amarnic la averi cu plata vracilor şi a solomo-
narilor, fără de nici un folos ! ('îl despre calul 
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de abanos, acela-i închis în vistieria regelui : iar 
moşneagul cel urît e-aiei. în temniţă ; şi nu mai 
conteneşte din gemete şi din văicăreli, cîtu-t 
nopţi cică de lungă, de nu ne dă tihnă să mal 
dormim şi noi ! 

Cînd auzi vorbele acestea, Kamaralakmar îşi 
zise : „lată-mă într-un sfîrşit pe calea cea mult 
dorită. Acuma să văd ce mijloc pot găsi ca să 
ajung la ţ intă !ik Dar numaidecât temnicerii, văzînd 
că venise ceasul lor de culcare, îl duseră în lăun-
irul temniţei şi închiseră uşa după el. Atunci îl 
auzi pe învăţat cum piîngea şi gemea şi îşi jelea 
năpasta, în limba persană, spunând : „Vai, ce belea 
pe capul meu că n-am ştiut să-mi plănuiesc mai 
hi ne treaba şi m-am dat singur pierzării, fără 
a-mi fi izbindit clorurile şi fără a-mi fi împlinit 
gîndurile cu această. Fată ! Toate mi s-au intim-
plat numai datorită nesocotinţei mele şi din pri-
cină că am rîvnit ia ce nu mi-era menit !'» Atunci 
Kamaralakmar îi spuse în graiul persan : 

Pînă cînd ai să tot piîngi şi-ai să te tot bo-
ceşti ? Au crezi că numai tu ai de îndurai 
năpaste ? 

Şi învăţatul, prinzînd curaj de ia aceste cu-
vinte, legă vorbă cu el şi, fără a-'l şti cine e, 
începu să i se piîngă de năpastele şi de nonoro-
ci ri le lui ! Şi uşa îşi petreeură noaptea, tăiniiind 
între ei ca doi prieteni. 

A doua zi dimineaţa, temnicerii veniră să-î 
scoată pe Kamaralakmar din temniţă şi îl duseră 
dinaintea regelui, spiinîncl ; 

- •• Tinărul acesta... 

Cine! povestea ajunse nici. Şehcrczada văzu zorii miji ud 
:ji. sfioasa, tăcu. 
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Ci într-a patru sute. douăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

...spunînd : 
•— Tînărul acesta a sosit aseară prea ttrziu şi 

n-am mai putut să-1 aducem la tine, o, măria-ta, 
ca să-1 cercetezi : 

Atunci regele îl întrebă : 
•— Be unde vii ? Cum te cheamă ? Ce meserie 

ai ? Şi pentru ce ai venit în cetatea noastră ? 
El răspunse : 
— în ce priveşte numele, în persană mă nu-

mesc Harjah ! In ce .priveşte ţara, sînt din Per -
sia ! Iar ca meserie, sînt \m învăţat ca toţi învă-
ţaţii, mai cu seamă priceput la tămăduiri şi la 
meşteşugul de a-i vindeca pe nebuni, şi po smin-
tiţi. Şi, pentru aceasta, străbat ţările şi cetăţile, 
spre a-mi folosi meşteşugul şi a căpăta învăţă-
tură nouă, pe care s-o adaug la cea pe care o ani ! 
Şi săvîrşesc totul fără a purta straiele cele în-
zorzonate cu care se îmbracă de obicei astrologii 
şi învăţaţii, fără a-mi. mări turbanul ori a-i spori 
numărul de răsuceli, fără a-mi alungi mîneciîe, 
fără a umbla cu un teanc mare de cărţi, la sub-
suoară, fără a-mi înnegura pleoapele cu kolil 
negru, fără a-mi spînzura la gît un şirag lung ele 
mătănii mari şi nenumărate ; si îmi tămăduiesc 
bolnavii fără a le bîigui vorbe tainice, fără a le 
sufla în ochi şi fără a-i muşca de sfîrcul urechii ! 
Şi-aceasta-i, o, măria-ta, meseria mea ! 

Cînd auzi regele acestea, se umplu, de o mare 
bucurie şi îi spuse : 
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— O, preastrălucîtule doftor, ai venit la noi 
tocmai cînd aveam cea mai amarnică nevoie de 
priceperea ta ! 

Şi îi povesti de boala tinerei, fete, şi adăugă : 
•—- Dacă vrei s-o îngrijeşti şi dacă ai s-o tămă-

duieşti de sminteala în care au cufundat-o vîîvele 
cele rele, nu ai decît să-mi ceri ce doreşti, şi 
totul ţi se va da ! 

El răspunse : 
— Aîlah să-1 dăruiască pe stăpînul nostru re-

gele, cu milele şi cu vredniciile lui cele mai 
alese ! Ci mai întîi cuvine-se să-mi povesteşti cu 
dc-amănuntul toate cîte le-ai băgat de seamă la 
sminteala fetei şi să-mi spui de cîte zile se află 
ea în această stare, fără a uita să-mi spui curo 
de-au ajuns la tine ea, şi persanul cel bătrîn, şi 
calul de abanos ! 

Şi regele îi povesti istoria de şart, de 3a în-
ceput pînă la sfîrşit, şi adăugă : 

•— Iar bă trînul se află în temniţă. 
EI întrebă : 
— Şi calul ? 
•— Calul se află la mine, păzit cu străşnicie 

într-una din odăile mele ! 
Şi Kamaralakmar îşi zise în sine : „înainte de 

orice, trebuie să văd calul şi să mă încredinţez 
cu ochii mei de starea în care se află. Dacă este 
întreg şi în bună stare, totu-i cum nu se poate 
mai bine şi mi-am atins ţinta ; dacă însă meca-
nismul lui o fi stricat, atunci va trebui să mă 
gîndesc Ia vreun alt mijloc de-a o libera pe 
domniţa mea !" Apoi se întoarse către rege şi îi 
spuse : 

— O, măria-ta, mai întîi trebuie sa văd calul ; 
căci n-ar fi cu neputinţă , cercetîndu-1, să găsesc 

57 



ceva ce mi-ar putea fi de folos la vindecarea 
io lei '. 

El răspunse : 
— Cu plăcere şi cu dragă inimă ! 
Şi îl luă de mînă şi îl duse în locul unde so 

afla calul de abanos. Şi prin ţul începu să dea 
ocol calului, îl cercetă cu luare-aminte şi, găsiri-
du-i neatins şi în bună stare, se bucură în sine 
şi zise regelui : 

- Allah să te miluiască şi să te ocrotească, 
înăria-ta ! lată-mă-s gata să merg la tânăra fată, 
ca să văd cam co-ar putea să aibă ! Şi nădăjdu-
iesc că am să izbutesc, cu ajutorul lui Allah, s-o 
vindec cu mina mea cea tămăduitoare şi cu mij-
locirea calului acesta de lemn ! 

Şi îl îndemnă pe străjer] să fie eu multă 
luare-aminte la cal, şi se îndreptă eu regele către 
odăile domniţei. 

De cum intră în odaia în care locuia domniţa, 
văzu cum îşi răsucea mîiniie şi cum se bătea 
peste piept si cum se prăbuşea şi se rostogolea 
pe jos, -sfîşimdu-şi hainele aşa cum ştia ea. Şi 
văzu bine că sminteala aceea nu era decît c» 
sminteală prefăcută şi că nici un ginii şi nici un 
om mi-3 vătămase minţile, ba dimpotrivă ! Şi în-
ţelese că nu făcea acestea toate decît cu scopul 
de a împiedica pe careva să se la de ea ! 

Văzînd aşa, Kamaralakmar se îndreptă către 
fată şi-.î spuse : 

— O. fermecătoare a celor Trei Lumi, alungă 
de la tine grijile şi zbuciumul î 

Şi ea, privindu-1, îi cunoscu numaidecât şi fu 
cuprinsă de o bucurie atît de mare încît scoase 
un ţipăt şi se prăbuşi fără de simţire. Şi regele 



fu încredinţat că ţipătul acela fusese o urmare a 
spaimei pe care i.-o stîrnîse vraciul. Ci Kamara-
lakmar se plecă peste ea şi, deşteptînd-o, îi spuse 
eu glas şoptit : 

-— O, Şamsennabar, o, lucire a ochilor mei, o 
cuib al inimii mele, gîndcşte-ie la viaţa ta şi la 
viaţa mea şi mai ai oleacă de curaj şi de răb-
dare ; căci starea noastră cere multă iscusinţă şi 
mare grijă, dacă vrem să scăpăm din mîinile re-
gelui acesta asupritor. \<lu am să încep îndată prin 
a-i întări credinţa ce-o are în privinţa ta, şi 
anume că eşti în. stăpînirea ginnilor şi că de 
acolo îţi. vine sminteală ; ci am să-i. spun că eu 
am să te vindec pe dată cu ajutorul tainicelor 
însuşiri pe care le am ! Tu nu trebuie decît să-i 
vorbeşti liniştită şi blajin, ca să-i arăţi astfel do-
vada tămăduirii tale prin mijlocirea mea ! Şi în 
felul acesta vom izbuti să ne atingem ţinta şi 
vom putea să ne înfăptuim planul ! 

Şi tînăra fată .răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci Kamaralakmar se apropie de rege, care 

se trăsese mai spre fundul odăii şi, cu un. obraz 
vestitor de bine, îi spuse : 

----- O, preaferieiUilc rege, ara izbutit, datorită 
soartei tale cea bună, să-i dibuîesc boala şi să 
aflu leacul acestei, boale. Şi ţî-am vindecat-o • 
Poţi, dar, să te apropii de ea şi să-i. vorbeşti, în-
cetişor şi eu blîndeţe, şi să-i făgăduîeşti cele ce 
ai să-i făgăduîeşti, şi orice vei vrea de la ea ţi 
se va împlini ' 

Şi regele, minunat cu totul, se apropie de fata 
care se ridică în cinstea lui şi sărută pămîntul 
dinaintea lui, pe urmă îi ură bnn-vonît şi îi 
spuse : 
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— Slujnica ta e tulburată de cinstea ce i-o 
faci, venind astăzi în ospeţie la ea ! 

Şi regele, auzind şi văzînd toate astea, fu 
niai-mai să se simtă zburînd de fericire... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorozada văzu zării mijind 
şi, Sikîasu, Ulcu. 

Ci într-a patru sute treizecea noavîe 

Urmă ; 

...şi dete porunci roabelor şi eunucilor să se 
pună în slujba ei, s-o ducă la hammam şi să~i 
pregătească hainele şi podoabele. Şi femeile şi 
robii intrară şi îi spuseră salamalekurile de cu-
vi'mţă, iar ea le răspunse la salamalekuri în 
chipul cel mai drăgălaş şi cu glasul cel mai 
dulce. Atunci ele o îmbrăcară în haine împără-
teşti, îi puseră la gît o salbă de nestemate şi o 
duseră la hammam, unde o spălară şi o slujiră, 
iar pe urmă o aduseră în iatacul ei, frumoasă ca 
o lună în cea de a patrusprezecea zi a sa. 
Şi-aşa ! 

încît regele, cu pieptul plin pînă peste poate şl 
cu sufletul luminat, spuse tînărului prinţ : 

—• O, înţeleptule, o, învăţatule doftor, o, îrapo-
dobitule de filozofie, toată bucuria aceasta pe 
care o trăim acum se datoreşte virtuţilor tale şi 
harului tău. Allah să sporească asupră-ne haru-
rile suflării tale vindecătoare ! 

Ei răspunse : 
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— O, măria-ta, pentru deplinătatea zviduirii, 
este de trebuinţă ca tu să ieşi împreună cu toţi 
curtenii tăi, cu străjerii şi cu oştenii, şi să te 
duci către locul unde ai găsit-o pe fată, luînd-o 
şi po ea cu tine, şi punînd să fie dus acolo şi 
calul de abanos care era eu ea şi care nu-i alt-
ceva decîf un ginii diavolesc ; şi anume tocmai 
acela care o stăpînca şi îi tulbura mintea. Şi eu 
atunci am să fac deseînteeeie trebuitoare ; alt-
minteri, ginnul acesta are să se întoarcă iar să 
pună stăpînire pe ea la fiecare început de lună, 
şi totul are să înceapă iar de la cap ; pe d u d 
acum, odată ce am izbutit să-1 prind cu totul în 
puterile mele, am să-1 închid şi am să-1 ucid ! 

Şi regele rumilor strigă : 
— Din toată inima mea de prieten şi ca o răs-

plată datorată ! 
Şi mimaidecît, însoţit de prinţ şi de domniţă

şi urmat de toate cştile sale, luă calea către 
cîmpia noastră. 

Cînd toţi ajunseră acolo, Kamaralakmar dote 
poruncă să fie su'tă fata pe calul de abanos şi să 
fie lăsaţi, şi calul şi' fata, la o depărtare destul 
de mare ca să nu poată fi văzuţi prea bine nici 
de rege şi nici de oştenii săi. Şi porunca iui se 
împlini pe dată. Atunci spuse regelui rumilor : 

— Acuma, cu îngăduinţa şi cu buna ta, voie, 
am să purced la afumări şi la farmece, şi am 
să-1 ferec pe vrăjmaşul acesta al neamului ome-
nesc, în aşa chip ca să nu mai poată fi vă tămă-
tor nimănuia de-aci înainte ! După care am să 
încalec şi eu pe calul de lemn ce pare a fi de 
abanos, şi am s-o aşez pe fată la spatele meu. Şi 
atunci ai să vezi calul zbuciumîndu-se în toate 
părţile şi legănîndu-se şi-apoi luîndu-şi numai-
decât vînt, ca să vină în goană să se oprească 
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înaintea ta. Şi în felul acesta al să capeţi dovada 
că se află întru totul sub puterea noastră. Pe 
urmă, ai să poţi să faci ce-i vrea cu tînăra Iată ! 

Cînd regele rumilor auzi vorbele acestea, se 
bucură pînă peste poate, în vreme ce K amara-
takmar încalecă pe cal şi o legă straşnic dinapoia 
sa pe tînăra fată. Şi pe cînd ochii toţi erau aţin-
tiţi spre el şl-1 priveau ce face, el răsuci pîrghia 
ele înălţare ; şi calul, luîndu-şi zborul, se înălţă 
cu ei. drept în sus, pierind în slava slavilor. 

Regele rumilor, care nici habar n-avea curau-i 
treaba, rămase mai departe în cîmpie cu ostile 
lui şi aşteptă întoarcerea lor vreme de o jumă tate 
ele zi. Ci, cum nu-i mai zări înt.orcîndu-so, sfîrşl 
prin a se hotărî să meargă să-i aştepte la palat. 
Şi şi-aceasia fu o aşteptare tot pe-atîta de zadar-
nică. Atunci se gîndi la moşneagul cei urît ce se 
afla închis în temniţă şi, poruncind să [ie adus 
dinaintea lui, îi spuse : 

--- Ah, vînzător bătrîn ! ah, dos de ma imu ţ ă ! 
cum de-ai cutezat să nu-mi spui taina calului 
acela vrăjit şi stăpînit de ginnii cei diavoleşti ? 
Acum uite că a răpit în văzduhuri pe vraciul care 
a tămăduit-o pe tînăra fată de sminteală, şi-a 
răpit-o şi pe fată. Şi cine ştie ce are să li se 
mai întîmple ! Şi te mai fac răspunzător şl de 
grămada de giuvaleruri şi de lucruri scumpe, care 
preţuiesc cît o vistierie, cu care am împodobit-o 
cînd a ieşit de la hammam ! O, pe dată are să-ţi 
zboare capul ! 

Şi, la un semn al regelui, gîdele se ivi şi, 
dtntr-o fulgerătură, făcu din persan doi persani ! 
Şi gata cu-aceştia ! 

Estimp, prin ţul Kamaralakmar şi domniţa 
Şamsennaliar îşi văzură mai departe liniştiţi de 
călătoria lor cea iute prin văzduh, şi ajunseră cu 
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bună pace la cetatea de scaun a regelui Sabin-. 
De data aceasta, nu mai coborîră pe pămînt la 
foişorul din grădină, ci chiar pe terasa palatu-
lui. Şi prinţul se grăbi să-.şi pună iubita la adă-
post temeinic şi să plece fără de zăbavă să ves-
tească pe tatăl şi pe mama sa de sosirea Jor. 
Intră, dar, în iatacul în care, cufundaţi în lacrimi 
şi în deznădejde, şedeau regele, regina şi cele 
trei domniţe, surorile lui, şi le ură bună pace, 
sărutîndu-i, pe cînd, la vederea iui, sufletele li se 
umplură de fericire şi inimile li se uşurară de 
povara mîhnirii şi a durerii. 

Atunci, ca să sărbătorească această întoarcere şi 
sosirea domniţei, fata regelui de la Sana, regele 
Sabur dete mari ospeţe locuitorilor oraşului şi pe-
treceri care ţinură o lună de zile întreagă. Şi: 
Kamaralakmar intră în odaia de nuntă şi se 
veseli cu fata multe nopţi lungi şi binecuvântate. 

După care, regele Sabur, ca să-şi ştie de-aci 
înainte sufletul liniştit, puse să fie făcut bucăţele 
calul de abanos şi îi sfărîmă tot zimbereeul, ei 
cu mîna lui. 

Cîud povestea ajunse aici, ŞeheivzatUi vă/.u zorii mijinJ 
şi tăcu sfioasă. 

Ci într-a patru sute treizeci şi doua noapte 

U r m ă j 

La rîndu-i, Kamaralakmar scrise o scrisoare 
regelui de la Sana, tatăl soţiei sale, în care îl 
înştiinţa despre toată pătărania lor şi îi vesti că-
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sătoria şi petrecerea lor laolaltă în fericirea cea 
mai deplină. Şi trimise această scrisoare printr-un. 
sol însoţit de o mulţime de purtă tori de daruri 
măre ţe şi de lucruri rare de mare preţ, Şi solul 
ajunse la Sana, în Yaraan, şi înmînă scrisoarea 
şi darurile în mîna tatălui domniţei, care citind 
scrisoarea se bucură cum nu se mai poate şi 
primi darurile. După care, pregăti la rîndu-i 
daruri tare bogate pentru ginerele său, fiul r e -
gelui Sabur, şi i le trimise prin acelaşi so l 

La primirea darurilor de la tatăl soţiei sale, 
frumosul prinţ Kamaralakmar se bucură foarte ; 
căci tare greu îi venea să-1 ştie pe bătrînul rege 
de la Sana mohorît pentru purtarea lor a amîn-
dorura. Şi chiar îşi făcu o clatină de a-i trimite 
în fiecare an cîte o scrisoare şi daruri noi. Şi tot 
aşa făcu pînă la moartea regelui de la Sana. Pe 
urmă, cînd şi tatăl său, regele Sabur, muri la 
rîndu-i, îi urmă în scaunul împărăţiei şi îşi 
începu domnia măritînd-o pe soră-sa cea mică, 
aceea pe care o iubea el atîta, cu noul rege al 
Yamanului. După care, domni peste împărăţia 
lui cu înţelepciune, şi peste supuşii săi cu drep-
tate ; şi, în felul acesta, dobîndi stăpînire peste 
toate pămînturile şi credinţa inimilor tuturor lo-
cuitorilor. Iar el eu soţia sa Şamsennahar tră iră 
aşa mai departe cea mai plăcută şi cea mai dulce, 
cea mai senină şi mai liniştită viaţă, pînă ce veni 
şi la ei Sfărîmătoarea plăcerilor, Despărţitoarea 
sindrofiilor şi a celor ce se au dragi, Jefuitoarea 
palatelor şi a colibelor, Ziditoarea de morminte 
şi Căpătuitoarea cimitirelor ! 

Şi-acum, mărire celui Singur Viu. carele nu 
moare niciodată şi carele ţine în mîinile sale dom-
nia Lumilor şi împărăţia Văzutelor şi a Nevăzu-
telor ! 
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Şi Şehcrezada, fiica vizirului, Incheindu-şi astfel poves-
tea aceasta, tăcu. Atunci regele Şahriar îi spuse : 

— Povestea aceasta, o, Şeherczada, este minunată ! Şi 
tare aş vrea să cunosc mecanismul nemaipomenit, al ace-
lui cal de abanos ! 

Şeherczada spuse : 
— Vai, a fost sfărîmal ! 
Şi Şahriar spuse : 
— Pe Allah ! sunetul meu iare-i iYâniînUU de născo-

ci rea asta. ! 
Şeherezada răspunse : 
— Atunci, o, preafericitule rege, spre a--ţi odihni sufle-

tti], sînfc gata, dacă bineînţeles îmi îngădui, să-ţi poves-
tesc povestea cea mai de haz pe care o cunosc, aceea în 
care este vorba de Dalila-oea-Vicleană şi de fata ei Zei-
nab-cea-lsteaţă ! 

Şi regele Şahriar strigă : 
— Pe Allah, poţi s-o spui ! Căci habar n-am de po-

vestea aceasta 1 Pe urma, am să hotărâse ee-i cu capul 
tău ! 

Atunci Şeherczada spuse : 

Î 

i 
Cartea celor o mio ţi -un.-i fie nopţj, voi. T 



POVESTEA DALILEI-CEA-VICLEAN A 

Se povesteşte, o, preai'eridlule rege, cu trăiau 
la Bagdad, pe vremea califului Harun Al-Raşid, 
un om care se numea Ahmad-cel-Hoţoman şi 
un altul care se numea Hassan-cel-Pehlivan, 
amîndoi ajunşi de' pomină din pricina iscusinţei 
lor la vicleşuguri şi la pungăşii. Isprăvile lor în 
aceste privinţe erau cu totul şi cu totul ului-
toare : drept aceea, califul, care se pricepea să 
tragă foloase de pe urma tuturor celor dăruiţi cu 
vreun har, îi chemă la el şi îi numi căpetenii ale 
agiei. Aşa că-i stepeni în vredniciile lor, dînd 
fiecăruia cîte un caftan falnic, leafă de cîte o mie 
ele dinari de aur pe lună, şi cîte o strajă de 
patruzeci de călăreţi vajnici. în felul acesta, Ah-
mad-cel-Hoţoman era însărcinat cu paza cetăţii 
pe latura dinspre uscat, iar Hassan-cel-Pehlivan 
pe latura dinspre ape. Şi amîndoi, la sărbătorile 
cele mari, mergeau pe lîngă calif, unul de-a 
dreapta lui, altul de-a stînga. 

Or, în ziua ridicării lor în acele vrednicii, ei 
ieşiră cu valiul Bagdadului, emirul Khaled, înso-
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Uţi de cei patruzeci de zdrahoni ai lor şi cu un 
pristav înainte, care striga hotărîrea califului şi 
spunea : 

— Hei, voi toţi, locuitori ai Bagdadului ! din 
porunca marelui calif, aflaţi că aga de la Mîna 
Dreaptă nu e altul de-aei înainte decît Ahmad-
cel-1-Ioţoman, iar aga de la Mîna Stingă nu e 
altul decit Hassan-cel-Pehlivan ! Lor le datoraţi 
supunere şi cinstire la tot prilejul ! 

Tot pe-acele vremi, trăia la Bagdad o bă trînă 
vest'tă, pe care o chema Dalila, şi care a rămas 
de pomină de-atunci şi pînă azi pe numele de 
Dalila-cea-Vicleană. Iar Dalila avea două fete : 
una măr i tată şi mamă a unui zăpîrstoc numit 
Mahmud-Stîrpitura, şi alta încă nemăritată şi ră-
masă de pomină cu numele de Zeinab-cea-Is-
teaţă. Soţul Dalilei-cea-Vicleană fusese pe vremuri 
om de vază, răspunzător peste porumbeii care 
slujeau să ducă soliile şi scrisorile în toată îm-
părăţia ; iar viaţa lui îi era mai scumpă şi mai 
de preţ califului decît chiar viaţa copiilor lui, 
pentru foloasele pe care i le aducea acesta. încît 
soţul Dalilei se bucura de huzmeturi şi de volnicii 
alese, şi de o leafă de o mie de dinari pe lună. 
Ci el era mort de mult şi uitat, şi de pe urma 
lui rămăseseră bă trîna şi cele două fete ale ei l 
Şi, cu adevărat, Dalila aceasta era o bă trînă mă-
iastră în şiretlicuri, pehlivanii, pungăşii, potlo-
gării şi blestemăţii de toate felurile, o vrăjitoare 
în stare să amăgească pînă şi şarpele momindu-1 
afară din cuibul lui, ori să şi-1 facă pînă şi pe 
diavolul Eblis învăţăcel la viclenii şi la tertipuri. 

Deci, în ziua căftănirii lui Ahmad-cel-Hoţoman 
şi a lui Hassan-cel-Pehlivan în slujba de agă, 
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tînăra Zeinab îl auzi pe pristav vestind norodu-
lui ştirea, şi îi spuse mamei sale : 

— Ia uite, o, maică, la pramatia aia de Ahmad-
cel-Hoţoman ! A venit mai cîndva la Bagdad ca 
un fugar izgonit din Egipt şi n-a fost blestemă-
ţie pe lume şi ticăloşie pe care să n-o fi săvîrşit 
aici de cînd a venit. Şi în felul acesta a ajuns 
atît de vestit încît califul iată că 1-a căftănit în 
slujba de agă dc-a Dreapta sa, în vreme ce cu-
mătru-său întru pehlivanii, Hassan-cel-Pehlivan, 
rîiosul ăla cu căpăţîna cheală ca un dovleac, a 
fost căftănit agă de-a Stînga sa ! Şi fiecare dintre 
ei îşi are zi şi noapte masa aşternută la palatul 
califului, şi o strajă, şi leafă de o mie de dinari 
pe lună, şi vrednicii şi toate hatîrurile. Şi noi, 
vai de noi ! Stăm în casa noastră, fără de nimica 
şi date uitării, fără de nici o cinstire ori hatîr, 
şi fără nimeni care să se îngrijească de soarta 
noastră ! 

Şi bătrîna Dalila ridică funlea şi zise : 
•— Da, pe Allah, fata mea I 
Atunci Zeinab îi spuse : 
— Ridică-te, dar, o, maică, şi găseşte vreo chi-

ţibuşerie vrednică să ne acopere de fală, ori vreo 
pehlivănie care să ne facă atîta de vestite şi-atîta 
de cunoscute în Bagdad încît faima noastră să 
ajungă la urechile califului, care are să ne dea 
îndărăt huzmeturile şi vredniciile tatălui nostru ! 

După ce Zeinab-cea-Isteaţă îi spuse aceste cu-
vinte maică-si, Dalila-cea-Vicleană, aceasta îi răs-
punse: 

— Pe capul tău, o, fata mea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute treizeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Pe capul tău, o, fata mea, iţi făgăduiesc să 
mijmăşesc prin Bagdad vreo două pehlivanii 
dintre cele mai acătării, care au să întreacă, şi 
încă cu prisosinţă, tot ee-au săvîrşit Ahmad-cel-

j Hoţoman şi Hassan-cel-Pehlivan ! 
Şi se ridică pe clipă pe dată, îşi coperi faţa cu 

feregeaua, se îmbrăcă în haine de sufit sărac, pu-
nîndu-şi o mantie mare, cu nişte mîneci atit de 
grozave, încît îi cădeau pînă la călcîie, şi se în-
cinse peste mijloc cu un brîu lat de lină ; luă 
apoi un ulcior pe care îl umplu cu apă pînă în. 
buză şi puse trei dinari în gura ulciorului, pe 
care îl astupă cu un dop făcut din frunze de pal-
mier ; pe urmă îşi înfăşură umerii şi pieptul cu 
o sumedenie de şiruri de mătănii cu nişte bumbi 
mari, grele cît o sarcină de vreascuri, luă în 

<> mînă o flamură ca acelea pe care le poartă sufitii 
cerşetori, făcută clin nişte fîşii de pînză roşii, gal-
bene şi verzi; "şi, gătită aşa, ieşi clin casă strigînd 
cît o ţinea gura : 

•— Allah ! Allah ! 
Şi în felul acesta eu limba se ruga, pe cînd 

inima ei gonea pe meidanul de alergări al diavo-
! Iilor, iar gîndul i se vîntura cum să născocească
, nişte isprăvi cît mai dibace şi mai grozave. 

f Străbătu aşa mahalalele oraşului, trecînd din-
j> tr-o uliţă în altă uliţă, pînă ce ajunse la o îun-
.) dătură podită cu marmură, măturată şi stropită, 
-' şi în fundul ei văzu o poartă mare adumbrită de 

') o minunată coamă de alabastru, iar pe pragul ei 
\ stînd portarul, un rnoghrabin îmbrăcat tare fălos. 
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Iar poarta era din lemn de santal, împodobită cu 
verigi vîrtoase de bronz şi cu un lacăt de argint. 
Or, casa aceasta era casa ceauşului de la palatul 
califului, un om de mare vază, stăpîn pe multe 
bunuri, şi umblă toare şi neumblătoare, şi miluit 
cu mari lefuri pentru slujbele lui ; ci mai era şi 
om tare aprig şi cam necioplit; drept care i se 
zicea Mustafa-Urgia-Uliţelor, din pricină că la el 
loviturile o luau totdeauna înaintea vorbelor ! 
Era însurat cu o muieruşeă nurlie, pe care o în-
drăgea amarnic şi faţă de care se jurase, încă 
din noaptea lor dinţii, că nu are să-şi ia altă 
soţie cît o trăi ea şi că nu are să doarmă nici 
măcar o noapte afară din casa lor. 

Şi-aşa fu, pînă ce într-o zi Mustafa-Urgia-Uli-
ţelor, ducîndu-se la divan, văzu că fiecare emir 
avea pe lîngă el cîte un fecior ori chiar doi. Şi 
tot în ziua aceea se duse pe urmă la hammam şi, 
«itîndu-se într-o oglindă, văzu că firele de păr 
albe din barba lui erau mai multe decît firele 
negre, pe care le copleşeau cu totul, şi îşi zise 
în sine : „Oare cel care 1-a luat de mult pe tatăl 
tău nu vrea să te miluiască şi' pe tine cu un 
urmaş ?" Şi se duse la nevastă-sa şi, cu inima 
zăhăită, se aşeză pe un chilim, fără să se uite la 
ea şi fără să-i spună o vorbă. Ea atunci se apropie 
de el şl-i spuse ; 

~ Bună seara, tu ! 
El răspunse : 
— Piei de dinaintea mea î Din ziua cînd te-am 

văzut pe tine, nimica bun n-am mai văzut ! 
Ea întrebă : 
~ Cum aşa ? 
El spuse : 
—• în noaptea dinţii a noastră, rn-ai pus să j u r 

că n-am să mai iau altă nevastă pe lîngă tine ! 
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Şi te-am ascultat! Or, astăzi, ara văzut la divan 
pe fiecare emir cu cîte-un fiu ori chiar cu doi, 
şi-atunci mi-am adus aminte de moarte; şi asta 
m-a tulburat cum nu se mai poate, căci nu sînt 
şi eu dăruit nici cu un fecior, nici cu o fată 
măcar ! Şi eu ştiu că omul care nu lasă nici un 
urmaş în urma lui nu lasă nici o amintire ! Şi 
aceasta-i pricina supărării mele, o, sterpiciune ce 
eşti, o, pămînt de piatră şi de arsură pentru se-
mănăturile mele ! 

La vorbele acestea, nevestica, înroşindu-se, răs-
punse : 

— Aşa îţi vine ţie să vorbeşti, ai ? Fie Numele 
lui Allah cu mine şi împrejurul meu. Zăbăvnicia 
nu-i de la mine ! Şi pricina nu-i din vina mea ! 
Că eu atîta mă îndop cu tot soiul de leacuri, 
de-am tocit şi-am găurit piuliţele tot pisînd mi-
rodenii, sfărîmînd buruieni şi zdrobind rădăcini 
de leac împotriva slerpiei ! Ci tu eşti ce] ză-
bavnic ! Tu nu eşti decît un catir fără vlavie şi 
cîrn, iar ouăle ţi-s limpezi, cu sămînţa zemoşită 
şi rodul nerodnic ! 

El răspunse : 
— Bine !... Da cînd am să mă întorc din călă-

torie, am să-mi aduc altă soaţă lingă tine ! 
Ea răspunse : 
— Soarta şi norocul meu sînt la Allah ! 
El atunci plecă ; ci, cînd ajunse în uliţă, se căi 

de cele întâmplate ; iar soţia lui, tinerica, se căi 
şi ea la fel de vorbele ce le rostise, cam acre, 
faţă de stăpînul ei. Şi-atîta cu stăpînul casei din 
fundătura podită cu marmură ! 

Estimp, Dalila-cea-Vicleană, iacătă ! Cum 
ajunse sub zidurile casei, o văzu deodată pe soţia 
emirului stînd la fereastră sprijinită în coate, 
frumoasă ca o mireasă şi strălucind ca o comoară, 
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de toate giuvaierurile cu care era împodobită, şi 
luminoasă ca o boltă de cleştar, în hainele de ză-
padă cu care era îmbrăcată ! 

Cînd o văzu aşa, bătrîna noastră a răutăţilor 
îşi zise în sufletul ei : „O, Dalila, iată că ţi-a 
venit ceasul să dezlegi sacul vicleşugurilor tale ! 
Acuma să te vedem dacă eşti în stare s-o mo-
meşti pe tinerica aceasta afară din casa stăpînu-
lui ei şi s-o uşurezi de giuvaieruri şi s-o despoi 
de hainele cele frumoase, ca să pui mîna pe toată 
fala ei !" Se opri, aşadar, sub fereastra emirului, 
să strige cît mai amarnic numele lui Allah, zicînd : 
„Allah ! Allah ! Şi voi toţi, prieteni ai lui Allah, 
valii făcători de bine, luminaţi-mă !" 

Cînd auziră aceste strigăte şi cînd o văzură pe 
acea sfîntă bătrînă îmbrăcată întocmai ca sufiţii 
cerşetori, toate muierile din mahala deteră fuga 
să-i pupe poalele mantiei şi să-i ceară binecu-
vîntarea ; iar tînăra soţie a emirului Urgia-Uliţe-
lor gîndi : „Allah are să ne binecuvinteze cu mila 
lui prin mijlocirea acestei sfinte bătrîne !" Şi, cu 
ochii înmuiaţi de tulburare, femeiuşcă chemă o 
slujnică şi-i spuse : 

— Coboară repede la portarul nostru, şeicul 
Abu-Ali, sărută-i mîna şi spune-i : „Stăpîna mea 
Khatun te roagă să laşi să intre la noi această 
sfîntă bătrînă, ca să ne aducă îndurarea lui 
Allah !" 

Şi slujnica se duse la portar, îi sărută mîna 
şi-i spuse : 

•—• O, şeicule Abu-Ali, stăpîna mea Khatun îţi 
spune : „Las-o pe această bătrînă să intre la noi, 
ca să ne aducă îndurările lui Allah !" Şi poate că 
binecuvîntarea lui Allah se va revărsa peste noi 
toţi! 
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Atunci portarul se duse la bătrînă şi dete mai 
întîi să-i sărute mîna ; ci ea se trase repede în-
dărăt şi nu-1 lăsă, spunînd : 

— Să nu te apropii de mine ! Tu, care îţi faci 
rugăciunile ca toţi slujitorii fără să te speli mai 
întîi după sfînta datină, ai să mă prihăneşti cu 
mîinile tale necurate şi atunci spălarea mea-i 
degeaba şi fără de folos ! Mîntuiască-te Allah de 
slugăria aceasta, o, portarule Abu-Ali, căci te afli 
întru milele sfinţilor lui Allah şi ale valiilor săi! 

Or, urarea aceasta îl tulbură cu totul pe por-
tarul Abu-Ali, căci tocmai se împlineau trei luni 
de zile de cînd nu-şi mai primise plata de la 
cumplitul emir Urgia-Uliţelor şi de multă vreme 
se afla la marc cumpănă în această privinţă şi nu 
ştia ce să facă spre a căpăta cele ce i se cuve-
neau. Încît îi spuse bătrînei : 

— O, maică, dă-mi să beau oleacă de apă din 
ulciorul tău, ca să mă pot bucura în felul acesta 
de binecuvîntarea ta ! 

Atunci ea coborî ulciorul de pe umăr şi îl în-
vîrti de mai multe ori în juru-i, pînă ce astupuşul 
din foi de palmier alunecă din gura ulciorului şi 
cei trei dinari de aur se rostogoliră pe jos, de 
parcă ar fi căzut din cer ! Şi portarul se repezi 
să-i adune şi îşi zise în sine : „Mărire lui Allah ! 
Această bătrînă cerşetoare este mai sfîntă decît 
toate sfintele care au ascunse comori date în 
seama lor ! Iată că i s-a vădit că eu sînt un biet 
portar lipsit de plata lui şi în mare nevoie de 
bani pentru cheltuielile cele mai grabnice ; şi s-a 
rugat ca să-mi capete aceşti trei dinari pe care 
i-a scos din adîncurile cerului !" Pe urmă îi 
întinse bătrînei cei trei dinari şi îi spuse: 
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- Ia, mătuşă, aceşti trei dinari, oare au căzut 
poate din ulciorul tău ! 

Ea răspunse ; 
— Fugi de-aci cu banii ăştia ai tăi ! Eu nu-s 

dintre cei ce au treabă cu lucruri de-acestea lu-
meşti, nu, niciodată! Poţi să ţii tu banii aceia 
pentru tine şi să~ţi mai îmbunezi oleacă traiul, 
spre a-ţi cumpăni în felul acesta simbria pe care 
ţi-o datorează emirul ! 

Atunci portarul ridică mîinile şi strigă : 
— Mărire lui Allah pentru mila lui ! Asta-i o 

faptă din rîndul minunilor ! 
Estimp slujnica se şi apropiase de bătrînă şi, 

după ce îi sărută mina, se grăbi s-o ducă la tî-
năra-i stăpînă. 

Cînd bătrîna ajunse la femeiuşcă, rămase uluită 
de frumuseţea ei ; căci cu adevărat era ca o co-
moară dezvelită, cu peceţile-i talismanice sfărî-
mate anume spre-a o arăta în toată vîlva sa. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute treizeci şi patra noapte 

Urmă : 

Şi frumoasa Khatun la rîndu-i se grăbi să se 
arunce la picioarele bătrînei şi să-i sărute 
mîinile ; iar bătrîna îi zise : 

— O, fata mea, nu vin. decît din pricină că am 
înţeles că ai nevoie de sfaturile mele, după în-
demnul lui Allah ! 
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Şi Khatun începu prin a-i da mai mtii sa 
rnănînce, după cumu-i datina faţă de sfinţii cer-
şetori ; ci bătrîna nu vru să se atingă de bucate, 
şi spuse : 

— Eu nu vreau să mănînc decît din bucatele 
uiilui ; aşa încît ajunez totdeauna, afară de cinei 

. '• pe an ! Ci, o, copilă a mea, te văd mîhnită 
-i doi esc să-mi povesteşti pricina tristeţii t a l e i 

c'd răspunse : 
— - O, maică, în ceasul nunţii noastre l-am pus 

p iotul meu să jure că n-are să ia niciodată altă 
<-</ie pe lîngă m i n e ; ci a văzut acuma copiii 
nlîuia şi a rîvnit să aibă şi el u n u l : şi mi-a 
/•îs Eşti o stearpă !" Eu i-am răspuns : „Ba tu 
eşti un catîr care nu rodniceşti !" Atunci el a 'ple-
cat mini os şi mi-a zis : „Cînd am să mă întorc 
din călătorie, am să mă însor cu încă una !" Or, 
eu, mătuşă , eu tare mă tem acuma să nu-şi împli-
nească ameninţarea şi să nu mai ia pe lîngă 
mine încă o soţie care să-i dăruiască urmaş i ! Că 
el are moşii multe, şi case, şi huzmeturi, sate 
întregi, şi de-o avea copii de la cealaltă, eu am 
să fiu lipsită de toate aceste bunuri ! 

Bă trîna răspunse ; 
— Fata mea, se vede cit de colo ce neştiutoare 

eşti despre virtuţile stăpînului meu, şeicul Tată l-
Desfecioririlor, puternicul Stăpînul-Sarcinilor, în -
mulţitorul-Plodirilor ! Au tu nu ştii că numai un 
drum la acest sfînt face dintr-un biet datornic un 
zaraf bogat şi dintr-o femeie stearpă un hambar 
de rodnicii ? 

Frumoasa Khatun răspunse : 
— O, maică, din ziua cînd m-am măritat, eu 

n-am mai ieşit din casă nici o dată şi n-am putut 
nici măcar să întorc urările de fericire ori de 
păreri de rău care mi s-au adus [ 
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Bălrina spuse : 
•— O, copilă, am să te duc eu la stăpînul meu, 

şsicul Tatăl-Desfceioririlor şi Înmulţitorul-Plodi-
rilor. Iar tu să nu te sfieşti a-i mărturisi povara 
ce te apasă, şi să-i faci un peşcheş. Şi-atunci poţi 
să uu te îndoieşti că la întoarcerea din călătorie 
soţul tău are să se culce cu tine ; şi tu ai să 
prinzi o fată ori un băiat. Dar, fie fată, fie băiat, 
orice-o fi să fie copilul tău, tu să faci jurămînt 
că ai să-1 meneşti derviş în slujba stăpînului meu 
Tatăl-Desfecioririlor ! 

La vorbele acestea, frumoasa Khatun, tulburată 
de nădejde şi de plăcere, îmbrăcă rochiile ei cele 
mai frumoase şi. se găti cu cele mai scumpe giu-
vaicruri, pe urmă îi spuse slujnicei sale : 

— Ai grijă de casă ! 
Şi slujnica răspunse : 
— Ascult şi mă supun, o, stăpînă a mea ! 
Atunci Khatun ieşi cu Dalila şi întîlni la poartă 

pe bătrînul portar, moghrabmul Abu-Ali, care o 
întrebă î 

•— încotro, stăpînă ? 
Ea răspunse : 
—• Mă duc la şeicul Înnuilţitorul-Plodiriloi' S 
Portarul spuse : 
— Ce binecuvîntare a iui Allah această sfîntă

bătrînă, o, stăpînă a mea! Are în seama ei 
comori întregi! Mi-a dat şi mie trei dinari de aur 
roşu; şi a ghicit nevoia mea şi a ştiut starea mea, 
fără să mă fi întrebat nimica ; şi a ştiut că mă 
aflam la nevoie ! Deie Allah ca răsplata pentru 
posturile ei de tot anul să se reverse şi asupra 
capului meu! 

Cu asta, Dalila şi tînăra Khatun plecară şi, pe 
'drum, bătrâna cea vicleană spuse soaţei, emirului 
.Urgia-Uliţelor : 

S» 



• — Inşallah ! o, stăpînă a mea, cînd ai să te 
afli dinaintea şeiicului Tatăl-Desfecioririlor, aju-
te-1 Allah ea el să-ţi dea şi liniştea sufletului, şi 
îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi întoarcerea dra-
gostei soţului tău, dar să şi facă aşa fel ca nici-
odată pe viitor să nu oiai fie între voi pricină 
de nemulţumire, ori de supărare, ori să vă mai 
spuneţi vorbe rele ! 

Şi Khatun răspunse : 
— O, maică, tare aş vrea să ajung cit mai 

eurîiid la acel sfint şeic ! 
' în vremea aceasta, Dalila-cea-Vieleană îşi zicea 
în sine : „Cum aş putea face, în mijlocul mulţimii 
de trecători care se duc şi vin, s-o despoi de giu~ 
vaieruri şi s-o las goală ?" Pe urmă îi spuse 
deodată : 
1 — O, fata mea, mergi cît mai departe în urma 
mea, dar să nu mă pierzi din ochi, întrucît cu, 
maica ta, sînt o bătrînă încărcată greu cu pove-
rile cu care mă încarcă aceia care nu le mai pot 
îndura greutatea; şi pe tot lungul drumului, 
oamenii vin să mă încarce cu daruri de pioşenie, 
pe care le-au menit stăpînului meu şeieul, şi mă 
roagă să i le duc. Este mai bine, aşadar, să merg 
singură deocamdată ! 
1 Şi femeiuşcă merse departe în urma viclenei 
bătrîne, pînă ce amîndouă ajunseră în sukul cel 
mare al negustorilor. Şi de departe se auzea sub 
bolta sukului răsunînd, la paşii tinerelei, zăngă-
nitul zurgălăilor de aur de la picioarele ei gin-
gaşe şi clinchetul ţechinilor de pe capul său, atît 
de dulce şi de lin de-ai fi zis că e un zvon de 
ţitere şi de ţimbale ! 

Aşa trecură prin suk, pe dinaintea prăvăliei 
unui tînăr negustor, pe nume Sidi-Mohsen, care 
era un flăcău tare drăgălaş, de-abia avînd o 
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umbră de pufuşor pe obraji. Iar acesta băgă de 
seaimă frumuseţea nevesticii şi începu să-i arunce 
pe furiş nişte oehiade pe care bătrînei nu-i trebui 
mult ca să le priceapă. încît se întoarse către 
tinerică şi îi spuse : 

— Vino şi te-aşază oleacă mai de-o parte 
colea, fata mea, să te mai hodineşti cît mă duc 
să vorbesc despre o treabă cu neguţătorul acela 
tinerel. ! 

Şi Khatun se supuse şi stătu jos, nu departe de 
prăvălia flăcăului cel frumos, care putu în felul 
acesta s-o vadă mai bine şi, numai dintr-o pri-
vire pe care i-o aruncă ea, îi venea să înnebu-
nească ! După ce fierse aşa bine, bătrîna codoaşă 
se apropie de el şi-i spuse : 

•— Au nu eşti tu neguţătorul Sidi-Mohsen ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a patru sute treizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

El răspunse : 
•—Ba da ! Cine ţi-a putut spune cum mă

cheamă ? 
Ea zise : 

_ — Nişte oameni de treabă, care m-au trimis la 
tine. Şi am venit ca să-ţi spun, o, copile ai meu, 
c ă * e t j § c a n a a c e e a de colo este fata mea ; iar 
tată-său, care a fost un mare neguţător, a murit 
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iăsîndu-i multe bogăţii. Ea a ieşit astăzi întîia 
oară în lume, căci nu-i decât de pu ţ ină vreme 
ajunsă la vîrsta măritişului, şi-asta 'după felurite 
semne neîndoielnice. Or, eu n-am mai zăbovit s-o 
scot la venală, căci spun înţelepţii : „Votreşte-ţi 
fala, nu feciorul !" Drept care, minată de un în-
demn ceresc şi de o simţire tainică, m-am hotărât 
să vin să te întreb pe tine de n-o vrei de soţie. 
Şi să nu- ţ i faci vreo grijă în privinţa ei : dacă 
eşti sărac, am să-ţi dau toţi banii ei, şi în locul 
unei prăvălii am să-ţi deschid două prăvălii ! Şi 
în felul acesta ai să fii miluit de Allah nu num,ai 
ou o fetişcană frumoasă, ci şi cu alte trei lucruri 
vrednice de râvnit, ce încep toate cu litera b .< 
bani, bunăstare, şi bucurie ! 

—• O, maică, toate-s bune şi nu pun la îndoială 
cuvintele tale în ce priveşte pe cei dintîi b. însă 
in privinţa celui de-al treilea b, îţi mărturisesc 
că n-aş fi liniştit decît după ce l-aş vedea si l-aş 
cerceta cu ochii mei ; căci mama mea, înainte de 
a muri, m-a îndemnat stăruitor un lucru şi mi-a 
spus : „Ce aş mai fi vrut, o, fiul meu, să te 
însor cu o fată de care să mă fi încredinţat cu 
ochii mei !" Iar eu i-am jurat că nu am să mă 
abat de la dorinţa ei şi că în locul ei voi cerceta 
eu însumi ! Şi a murit liniştită ! 

Atunci bătrîna răspunse : 
— Dacă-i aşa, ridică-te pe cele două picioare şi 

hai după mine ! Şi mă însărcinez să ţi-o arăt 
goală-goluţă ! Numai să ai bine grijă să vii mult 
departe în urma ei, dar fără s-o pierzi din ochi. 
Iar eu am să merg înainte, ca să arăt drumul ! 

Atunci tânărul negustor se ridică şi luă eu el 
o pungă plină cu o mie de dinari, zicîndu-şi : „Nu, 
se ştie ce se poate întâmpla, şi aş putea în felul 
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©cesta să plătesc pe loc cheltuielile cerute de în-
surătoare !" Şi se ţinea de departe pe urmele bă-
trînei eodoaşe care deschidea drumul, şi care îşi 
zicea în sine : „Ctian să faci tu acuma, o, Dalilo 
cea plină de iscusinţă, să-1 despoi şi pe viţelul 
acesta ?" 

Şi cum mergea aşa, urmată de tînăra femeie, 
care la rîndu-i era urmată de frumosul neguţă-
tor, ajunse în faţa prăvăliei unui boiangiu, unul 
numit Hagg-Mohanimad, vestit în tot sukul din 
pricina gusturilor lui anapoda. în adevăr, el era 
asemenea cuţitului vînzătorilor de colocaze, care 
spintecă totodată şi părţile bărbăteşti şi pe cele 
femeieşti ale copii, şi la fel îi plăceau şi gustul 
dulce al smochinului şi gustul acrişor al rodiei. 
Or, aşadar, Hagg-Mohammad, auzind clinchetul 
ţechinilor şi al zinganeilor, înălţă fruntea şi zări 
pe. drăgălaşul de flăcău şi pe frumoasa niuie-
ruşcă. Şi simţi ce simţi! Ci Dalila se şi apropiase 
de el şi, după salamalekurile de cuviinţă, îi 
spuse aşezîndu-se : 

— Tu eşti oare Hagg-Mohammad, boiangiul ? 
El răspunse : 
— Da ! Eu sînt Hagg-Mohammad ! Ce doreşti ? 
Ea spuse : 
— Mi-au vorbit nişte oameni de treabă despre 

tine ! Ia te uită la fetişcana aceea nurlie, care-i 
fata mea, şi la flăcăul acela dulce şi zarif, care-i 
fiul meu! Eu i-am crescut pe amîndoi, şi învă-
ţătura lor m-a costat multă cheltuială ! Or, afla 
acuma că locuinţa în care locuim noi este o casa 
mare şi veche ce se dărîmă, aşa încît am fost 
nevoită de la o vreme s-o sprijin ou grinzi de 
lemn şi ou proptele vînjoase; ci meşterul zidar 
mi-a spus : ,,Bine-ai face să te duci să stai în altă 
casă ; întrucît s-ar cam putea să se prăvălească 
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peste tine ! Şi după ce o să ţi-o zidesc iar, ai să 
poţi veni îndărăt să locuieşti în ea ; da nu mai 
de vreme !" Eu atunci am plecat în căutarea altei 
case în care să stau pînă una alta cu aceşti doi 
copii ; şi nişte oameni cumsecade m-au îndreptat 
Către tine. Aş vrea, dar, să mă găzduieşti la tine 
ou aceşti doi copii pe care-i vezi ! Şi să nu te 
îndoieşti de mărinimia mea ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale bătrînei, boian-
giul îşi simţi inima horind in lăuiitrurile lui, şi 
âşi zise în sine : „Ya Hagg-Mohammad, uite cum 
ţi se îmbie dinţilor tăi un ooşcoman de unt pe-o 
felie !" Pe urmă spuse către Daîila : 

— E-adevărat că am o casă eu o odaie mare Ia 
catul de sus ; dar nu am la îndemînă nici o în-
căpere, întrucît jos locuiesc ou, iar odaia de sus 
slujeşte să-mi primesc oaspeţii, ţăranii care îmi 
aduc indigoul! 

Ea răspunse : 
—» Fiule, treaba la casa mea nu cere decît o 

lună sau două, cel mult ; şi noi nu cunoaştem 
multă lume pc-aiei ! Mă rog, ţie, dar, să împărţi 
în două odaia cea mare de sus şi să ne dai nouă 
jumătate. Şi, pe viaţa ta, o, fiule, dacă vei vrea 
ca oaspeţii tăi, ţăranii ce-ţi aduc indigoul, să ne 
fie oaspeţi, vor fi bineveniţi ! Sin tem gata să 
m'îneăm şi să dormim împreună cu ei !' 
• Atungir-boiangiul se grăbi să~i dea cheile de la 
casa lui ; avea trei : una mare, una mică şi una 
răsucită. Şi îi spuse : 

— Cheia cea mare este de la poarta casei ; cheia 
cea mică este de la odaia de intrare; iar cheia 
eea răsucită este de la odaia de sus. Poţi, mătuşă 
dragă, să te slujeşti de tustrele ! 

Atunci Dalila luă cheile şi plecă, urmată de 
nevestică, iar nevestica urmată la rîndu-i de tî-
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nărui negustor, şi aşa ajunseră pe uliţa unde se 
alia casa boiangiului şi unde baba se grăbi să 
deschidă poarta cu cheia cea mare. 

OÎTid povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind 
Ş::„ Si iOJISci, , LD.'OU.. 

Ci într-a patru sute treizeci şi şasea noapte 

l i 'n .uu 

Deocamdată începu prin a intra ea mai întâi ia 
casă, împreună cu tînăra nevastă, iar negustora-
şului ii spuse să aştepte. Şi o duse pe frumoasa 
Khatun în odaia de sus, spunîndu-i : 

— Fata mea, jos locuieşte preacinstitul şeic 
Tatăl-Desfocioririlor. Tu aşteaptă-mă aici şi începe 
să-ţi dai jos feregeaua ! Eu nu zăbovesc mult şî 
mă întorc la tine ! 

Şi coborî numaidecât să-i deschidă tânărului 
neguţător, şi îl pofti în odaia de la intrare, spu-
nîndu-i : 

- Ia loc aici, şi aşteaptă-mă , că mă întorc la 
tine cu fata mea, ca să te încredinţezi de ceea 
ce vrei să te încredinţezi cu ochii tăi ! 

Pe urmă se întoarse iarăşi sus la frumoasa 
Khatun şi îi spuse : 

— Acuma mergem la Tatăl-Desfceioririlor ! 
Şi tînăra strigă : 
—• Ce bucurie, o, maică a mea ! 
Ea răspunse : 
— Dar mie, fata mea, mi-e frică ele un lucru ! 
Ea întrebă : 
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-— Şi de ce lucru ţi-e teamă, maică ? 
Ea răspunse : 
—• Jos se află un copil al meu cam smintit, 

care-i ucenicul şi ajutorul şeicului Tatăl-Desfecio-
ririlor. Iar el nu ştie să osebească vremea rece 
de vremea caldă, şi stă mereu gol ! Ci atunci eînd 
o femeie de vază ca tine intră la şeic, vederea 
podoabelor şi a mă tasurilor cu care-i îmbrăcată 
îl face să se smintească de tot, şi se repede la ea 
şi-i face bucăţi hainele şi îi smulge cerceii ru-
pmdu-i urechile, şi o despoaie de toate giuvaieru-
rile. Aşa că ai face mai bine dacă ai începe să-ţi 
scoţi aici giuvaierurile şi să te dezbraci de toate 
hainele şi cămăşile ; şi ţi le păzesc eu pe toate, 
aşteptîndu-te pînă ce te întorci de la şeieul 
Tatăl-Desfecioririlor! * 

Atunci nevestica işi scoase toate giuvaierurile, 
se dezbrăcă de toate hainele, nemaipăstrîn.d pe 
e-a decît o eămăşuţă de mătasă, şi inrnmă totul 
Dalilei, care îi spuse : 

— Mă duc să le pun sub mantia Tatălui-Des-
feeioririlor, pentru ea în felul acesta, prin atin-
gerea eu el, să se reverse asupra-ţi binecu'vîn-
tărea lui Allah ! 

Şi coborî, ducînd cu ea bocceaua pe care, 
deocamdată, o ascunse sub bolta scării; pe urmă 
se duse la tînărul negustor şi îi găsi aşteptînd-o 
pe tinerică. El o întrebă : 

— Unde este, dar, fiică-ta, ca să pot s-o cer-
cetez ? 

Ci deodată bătrîna începu să se bată peste 
obraji şi peste piept, în tăcere. Şi tînărul ne-
gustor o întrebă : 

— Ce-ai păţit ? 
Ea răspunse : 
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,_.. uf ! dare-ar Allah să li se curme zilele ve-
cinelor mele răuvoitoare şi pizmaşe şi bîrfitoare ! 
Te-au văzut cind ai intrat. în casă eu mine şi 
m-au întrebat cine eşti ; eu le-am spus că te-am 
ales ca viitor soţ al fetei mele. Ci ele, pesemne 
zavistioase pe mine şi pizmuindiumi norocul cu 
tine, s-au dus la fata mea şi i-au spus : „Oare 
maică-ta' s-o fi săturat să-ţi dea de mîneare de 
vrea să to mărite aşa cu unul molipsit de rîie şi 
de lepră ?" Eu atunci i-am jurat, aşa cum te-ai 
juruit şi. tu mamei tale, că n-am să te unesc nici-
cum cu ea mai înainte de-a te vedea gol-gokiţ ! 

La vorbele acestea, tinărul negustor strigă : 
— Chera ajutorul lui Allah împotriva acestor 

pizmaşe şi voitoare-de-rău ! 
Şi spunmel acestea, se dezbrăcă de toate hainele 

de pe el, şi rămase gol şi nevătămat şi alb ca 
argintul cel istrăourat. Şi bătrîna îi spuse : 

— De bună seamă ! frumos şi curat cum eşti, 
nu ai nimica de teamăt ! 

Şi el strigă ; 
— Să vină să mă vadă acum ! 
Şi puse alături frumoasa lui şubă de jder, cen-

tura, jungherul de argint şi aur, şi toate celelalte 
haine, ascunzând sub ele punga cu cei o mie de 
dinari ! Şi bătrîna îi spuse : 

— Nu trebuie să laşi în odaia de intrare toate 
aceste lucruri ispititoare. Le pun eu la loc ferit ! 

Şi strînse toate lucrurile, aşa cum făcuse şi cu 
hainele femeiuştii, şi, lăsîndu-1 pe tinărul negu-
ţător singur, încuie cu cheia uşa în urma ei, se 
duse şi luă de sub scară legătura dintîi şi ieşi 
fără pic ide zăbavă din casă, dueînd totul cu ea. 

De cum ajunse în uliţă, purcese mai întîi să 
pună la loc în adevăr ferit cele două legături de 
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haine, ducîndu-le la im neguţător de mirodenii 
pe carc-1 cunoiştea, şi se întoarse la boiangiul cel 
ncs-ăţlos, «are o aştepta nerăbdător şi care o şi 
întrebă, de cum o zări : 

-— Ei bine, tuşică ? Inşallah ! nădăjduiesc că 
ţi-a plăcut casa mea ! 

Ea răspunse : 
— Casa ta-i o casă binecuvîniată ! Sîiit mulţu-

mită pînă peste poate. Acuma vreau ca primul 
drum să-1 fac în căutarea- hamalilor, ca să-i pun 
să ne aducă lucrurile şi hainele ! Numai că,, tare 
-prinsă cum sînt cu toate astea, şi cum copiii mei 
n-au mîncat nimic de azi dimineaţă, ţine colea 
un dinar, rogu-te, şi oumpără-le nişte ciulama 
deasă şi plină cu. bucăţi de carne,- şi du-te de 
niănîncă împreună cu ei prînzn] de astăzi, acasă, 
şi ţine-le tovărăşie ! 

Boiangiul răspunse : 
— Bine, da cine-o să-mi păzească în vremea 

aceasta prăvălia şi lucrurile muşteriilor ? 
Ea spuse : 
— Pe Allah ! păi ajutorul tău cel micuţ ! 
El răspunse : 
-~ Fie şi-aşa ! 
Şi luă o farfurie .şi un castron, şi plecă să 

cumpere şi să ducă ciulamaua aceea cu carne. 
Şi-aşa cu boiangiul ! Altmintrelea, ne mai întoar-
cem noi la el ! 

Ci estimp, Daliia-cea-Vicleană dete fuga numai-
decât să-şi ia cele două legături pe care le lăsase 
la băcan şi se întoarse repede la boiangerje, ca 
să-i spună ucenicului boiangiului : 

— M-a trimis stăpînu-tău să te duci degrabă 
după el la neguţătorul de ciulama ! Pînă' ee ti? 
întorci, o să stau eu să păzesc prăvălia Nu zăbovi 
mult! 
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Băiatul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi ieşi din prăvălie, în vreme ce bătrîna şi în-

cepuse să însface hainele muşteriilor şi ce mai 
putu strînge ide prin prăvălie. Pe cînd era ocu-
pată astfel, iată că tocmai trece prin faţa prăvă-
liei, t u măgarul său, un măgărar care de-o 
săptălmînă nu mai găsise mimica de lucru şi care 
era un mîncător de haşiş cu asupra de măsură . 
ş l bătrîna codoaşă îl chemă strigîndu-i : 

— Hei, măgărarule, ia vino încoace ! 
Şi măgărarul se opri cu măgarul lui la uşă, iar 

băUina îl friti-cljă : 
- îl cunoşti cumva pe feciorul meu, boian-

gii;!. ? 
El răspunse : 
•-- Ya Alia ti ! da cîne-1 cunoaşte mai bine 

de cit mine, o, stăpână a mea ? 
- Atunci află, o, măgărarule bînecuvintat, că 

sărmanul copil... 

Ciad povestea ajun.se aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sEioasă, tăcu. 

Ci intr-a patru sute treizeci şi şaptea noapte 

Urma ; 

află că bietul copil nu mai are cu ce să-şî 
plătească datoriile, şi de fiecare dată cînd a fost 
întemniţat am izbutit să-1 scap. Ci azi, ea să se 
isprăvească odată, vreau să se deie falit. Şi 
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de-acunia, iaeătă, mă trudesc să sirmg hainele 
muşteriilor şi să le duc stăpîniior lor. Aş vrea, 
dar, să-mi împrumuţi măgarul tău ca să încarc 
pe el toate bulendrele astea, şi uite, ţine colea un 
dinar ca plată pentru măgar. Tu, pînă ce mă 
întorc, apucă-te şi fă bucăţi-bucăţele tot ce mai e 
pe-aici,, sparge oalele de boiele îşi sfarmă putinile 
toate ; aşa încît atunci cînd au să vină oamenii 
trimişi de cadiu ca să cerceteze mufluzlîcul să nu 
mai poată găsi nimic de luat din prăvălie ! 

Măgar arul răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, o, siăpînă a mea ! 

Căci fiul tău, meşterul boiangiu, m-a coperit ou 
binefacerile lui şi, cum îi datorez recunoştinţă, 
vreau să-i fac binele acesta pe degeaba, şi-am 
să sparg şi-am să zdrobesc tot din prăvălie, pe 
Allah ! 

Atunci bătrîna îl lăsă şi, după ce încarcă totul 
pe măgar, se îndreptă către casă, ducîaid măgarul 
de căpăstru. 

Cu ajutorul şi ocrotirea Atoateocrotitorului, 
ajunse acasă fură de nici un necaz şi întră la 
fiica ei Zeinab, care o aştepta stînd ca o tigaie 
pe jar şi care îi spuse : 

— O, mamă, inima mea a fost lingă tine ! Ce 
isprăvi ai săvîrşit ? 

Dalila răspunse : 
— In această întîie dimineaţă, am înşelat 

patru inşi : un neguţător tînăr, o nevastă de 
ceauş năpraznic, un boiangiu dezmăţat şi un mă-
gărar. Şi ţi-arn adus toate boarfele şi toate lu-
crurile lor pe măgarul măgărarului ! 

Şi Zeinab strigă : 
— O, mamă, de-acuma-nainte n-ai să mai poţi 

umbla prin Bagdad, din pricina ceauşului pe a 
cărui nevastă ai despuiat-o, a tînărului negustor 
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pe care l-ai lăsat goi, a boiangiului de la care 
ai luat .hainele muşteriilor lui, şi a măgărarului ! 

Dalila răspunse : 
— Aa, fata mea, nici că-mi pasă mie de ei, 

afară numai de măgărar, care ,mă cunoaşte ! 
Şi-atîta, [pînă una alta, despre Dalila ! 
Ci, estimp, meşterul boiangiu, după ce cum-

pără ciulamaua aceea grasă, i-o dete in braţe 
ucenicului său şi luă împreună eu el drumul 
către casă, treeîmd iarăşi prin dreptul boiange-
riei. Şi ia te uită ! II văzu în prăvălie pe măgă-
rar sfărîmînd şi spărgînd de zor olurile cele 
mari şi putinile, şi toată prăvălia nu mai era 
cleeît o grămadă de sfărîmături şi de fleaşcă al-
bastră. La priveliştea aceasta, boiangiul strigă : 

— Ho, măgărarule ! 
Şi măgărarul se opri din zdroaba lui şi-i spuse 

boiangiului : 
— Slavă iui Allah că ai scăpat de temniţă, 

meştere boiangiu ! Drept îţi spun că inima mea 
era lingă tine ! 

El întrebă : 
- - Ce tot spui, o, măgărarule, şi ce va să zică 

toate astea ? 
Măgărarul spuse : 
— Păi, cit ai lipsit, s-a strigat mufluzlîcul 

tău ! 
El întrebă cu sufletul în gît, cu buzele tremu-

rînd şi cu ochii bulbucaţi : 
— Cine ţi-a spus ? 
El răspunse : 
•— Mama ta mi-a spus, şi mi-a poruncit, spre 

folosul tău, să sfărîm şi să sparg aici tot, aşa ca 
trimişii cădi ului să nu mai găsească nimica de 
luat! 

Boiangiul, peste măsură de buimăcit, răspunse : 
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— Trăsmi-1-ar Aliaii pe Cel Depărtat ! E multă 
vreme de cînd mania mea a murit ! 

Şi se bătea amarnic în piept, ţipînd cit îl ţinea 
gura : 

— Vai, cum am pierdut eu şi bunurile mele şi 
bunurile muşteriilor mei ! 

Şi, la rîndu-i, asinarul începu şi el să se bo-
cească şi să ţipe : 

— Vai, cum mi-am pierdut eu măgarul ! 
Pe urmă răcni către boiangiu : 
— O, boiangiu dezmăţat, dă-rnl îndărăt măga-

rul pe care mi 1-a luat mama ta ! 
Şi boiangiul se repezi la stăpmui măgarului, îi 

apucă de 'beregată şi începu să-i care la pumni, 
ţipîndu-i : 

— Unde ţi-o .oocloaşa aia bătrînă ? 
Ci măgărarnl se porni să urle din toate stră-

fundurile lui : 
— Măgarul meu ! Unrîe-i măgarul meu ? Dă-inî 

îndărăt măgarul ! 
Şi se înhăţară unul pe altui, muşcîndu-se, în-

jurîndu-se, dăruindu-şi pe-ntrecuteie la ghionti şi 
izbindu-se cu capetele în. pîntece! în vremea 
asta, o mulţime de oameni se strînsese în juru-le 
şi sporea mereu; şi oamenii izbutiră pînă la 
urmă să-i despartă, nu fără pagubă, şi unul 
dintre cei de faţă îl întrebă pe boiangiu : 

— Ya Hagg-Mohammad, ce s-a întmiplat între 
voi ? 

Ci stăpînul măgarului se şi repezi să răspundă, 
urlîndu-şi povestea cît îl ţinea gura, şi încheie 
spunînd : 

— Eu am făcut toate astea s.pre a-i fî de folos 
boiangiului ! 

Atunci îl întrebară pe boiangiu s 
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— Ya Hagg-Mohammad, de bună seamă că tu 
trebuie s-o cunoşti pe bătrina aceea, de vreme 
ce i-ai lăsat în grijă să- ţ i ' păzească prăvălia ? 

El răspunse : 
— Habar n-am avut de ea pînă în ziua de 

astăzi ! Ci ea s-a dus să locuiască ;în casa mea 
•cu fini şi cu fata ei ! 

Atunci unui dintre cei de faţă îşi de te cu 
vorba : 

—• Eu, pe cît mă duce gîndul, socot că boian-
giul este răspunzător de măgar ; căci dacă stăpî-
nul măgarului n-ar fi văzut că boiangiul şi-a 
lăsat prăvălia în grija bătrînei, nici el la rindu-i 
nu i-ar fi dat bătrînei aceleia măgarul. 

Iar un uliul adăugă : 
~-- Ya Ilagg-Moharomaid, de vreme ce ai. găz-

duit-o pe bătrina aceea la tine în ca.să, eşti dator 
să-i dai asinarului îndărăt asinul, ori să-i plă-
teşti o despăgubire ! 

Pe urmă toţi, laolaltă cu cei doi potrivnici, 
luară drumul către casa boiangiului. Şi-aşa ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci inir-ci patru sute treizeci şi opta noapte 

Urmă ; 

Estimp, nevestica şi tînărul neguţător, iacătă ! 
Pe cînd. negustorul aştepta în odaia de la in-

trare sosirea ei, spre a o cerceta, aceasta la 
rindu-i aştepta în odaia de sus să se întoarcă 
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sfiiita bătrînă şi să-i aducă învoirea sminti tu-
lui, ciracul Tatălui-Desfecioririlor, de a intra la 
schimnic. Ci, cum bă trîna nu mai venea, fru-
moasa Khatun, îmbrăcată numai cu acea cămă-
şii lă uşoară, ieşi din odaie şi coborî scara. Atunci 
11 simţi din. odaia de la intrare pe t înărul ne-
gustor care, auzind şi el clinchetul zurgălăilor pe 
care ea nu izbutise să şi-i scoată de la glezne, 
începu să strige : 

— Grăbeşte-te odată ! Şi vino încoace cu 
inaică-ta, care te-a adus ca să te mărite cu mine ! 

Ci femeia răspunse : 
••-•r Mama mea este moartă. Da tu nu care 

cumva eşti smintitul ? Şi. nu eşti cirreul Tatălui-
Desfecioririlor ? 

Ei răspunse cum îi veni : 
— Nu, pe Allah, o, lumină a ochilor mei, încă

nu sînt chiar smintit ! Ci că aş fi Tatăi-Desfeeio-
nrilor, apoi sînt vestit că-s aşa ! 

'Ea vorbele acestea, ruşinoasa nevestică nu mai 
ştiu ce să facă şi se hotărî, în ciuda dodăieiilor 
tinărnlni negustor, pe care ea îl socotea tot 
smintitul, ciracul Tatălui-Desfecioririlor, să aş-
tepte acolo Ungă scară venirea cuvioasei bătrîne. 

Şi iată că tocmai atunci sosiră şi oamenii ce-i 
însoţeau pe boiangiu şi pe stăpînul măgarulu i ; 
bă tură la uşă şi aşteptară un timp să ii se 
deschidă dinlăuntru. Ci cum nimeni nu răspun-
dea, împinseră uşa şi năvăliră mai întîi în odaia 
de la intrare, unde îi găsiră pe tînărul neguţător 
gol-goluţ şi străduindu-se să-şi ascundă cu 
mîinile ruşinea. Şi boiangiul ţipă : 

— A ! fecior de căţea, unde-i blestemata de 
maică-ta ? 

El răspunse : 

91 



— Mâică-mea a murit demult. Dar dacă-i vorba 
do bătrâna din casa aceasta, apoi ea nu este decît 
mama Viitoarei imele soţii. 

Şi povesti de şart boiangiului, asinarului şi în-
tregii mulţimi de faţă întreaga poveste. Apoi 
adăugă : 

— Iar cea pe care trebuie s-o cercetez se află 
colea, după uşă ! 

I-ia cuvintele acestea, împinseră uşa şi o găsiră 
pe năuca de nevestică goală-goluţă, doar cu că-
măşuţa aceea pe ea, şi încercind să-şi acopere pe 
cît se putea goliciunea coapselor sale falnice. Şi 
boiangiul o întrebă : 

— A, fată păcătoasă, unde-i eodoaşa de 
maică-ta ? 

Ea răspunse, plină de ruşine : 
—- Mama mea a murit demult. Dar dacă-i vorba 

de bătrâna care m-a adus aici, apoi aeeea-i o cu-
vioasă în slujba -sfintului părinte, şeicu] Tatăl-
Desfecioririlor ! 

La cuvintele acestea, toţi cei de faţă, pînă şi 
boiangiul, în ciuda pustiirii prăvăliei lui, pînă şi 
asinarul, în ciuda pierderii asinului sau, pînă şi 
tânărul negustoraş, în ciuda pieirii pungii şi a 
hainelor lui, se puseră pe-un rîs de se tăvăleau 
pe jos ! 

După care, pricepînd că bătrîna îşi făcuse bat-
jocură de ei, tustrei amagiţii hotărîră cum că 
să-i plătească ; şi, pînă una alta, îi deteră nişte 
haine zăpăcitei de neveste, care se îmbrăcă şi se 
întoarse fără de zăbavă la casa ei, unde o s-o 
găsim iarăşi numaidecât, cînd s-o întoarce barba-
tu-său de pe drumuri. 

Iar Hagg-Mohammad şi stăpînul asinului se 
împăcară şi îşi cerură iertare unul altuia şi ple-
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cară laolaltă cu tînărul neguţător la valiul ce-
tăţii, etairul Khaled, să-i povestească întâmplarea 
şi să-i ceară pedeapsa împotriva ticăloasei de 
bătrîne. Şi valiul le răspunse *. 

— O, «dragii mei, năstruşnica poveste mi-aţi 
mai povestit! 

Ei răspunseră : 
— O, stăpîne al nostru, pe Aliaţi şi pe viaţa 

capului emirilor drept-credincioşilor ! nu ţ't-ani 
spus decît adevăirul-adevărat ! 

Şi valiul le zise : 
— O, dragii raaei, şi ce să lac eu ca să găsesc o 

bătrînă printre toate bătrmele din Bagdad ? Ştiţi 
şi voi că nu pot trimite oamenii noştri să răsco-
lească haremurile şi să smulgă de pe obraze iaş-
macele femeilor ! 

Ei strigară : 
— Uf, ce belea ! Vai, prăvălia mea ! Vai,-#năga~ 

rul meu ! Vai, punga mea -cu galbeni ! 
Atunci valiul, înduioşat de necazul lor, le spuse *, 
— O, dragii mei, duceţi-vă şi vânturaţi tot oraşul 

şi încercaţi s-o găsiţi pe bătrîna aceea, şi puneţi 
mina pe ea ! Şi vă făgăduiesc că, dacă izbutiţi, 
am s-o supun la cazne grele şi ani s-o silesc să 
mărturisească tot! 

Şi cei trei înşelaţi de Dalila-cca-Vicleană plecară 
de la valiu şi se împraştiară, hrînd-o fiecare în 
altă parte, s-o caute pe blestemata de babă. Şi, 
aşteptîndu-i, atâta cu ei ! Ci avem să-i mai întâl-
nim ! 

Estimp, Dalila-eea-Vieleanu spuse fiică-si Zei-
nab : 

— O, fata mamii, toate astea mi-s nimic ! Am 
să dibuiesc ceva şi mai grozav ! 

Şi Zeinab îi spuse : 
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O, mamă, acum tare mi-e i'rieă să nu păţeşti 
ceva ! 

Ea răspunse : 
— Să nu-ţi fie frică, fata marnii ! Sînt ca bobu-n. 

păstaie, şi nu mă vatăniă nici focul, nici apa. 

Cmd povestea njunst? aici, Şehc-rezacla văzu zorii mijind 
şi, sHoasu, tăcu. 

Ci mir-ci patru sute treizeci şi. noua noapte 

Urmă : 

Şi se ridică, aruncă hainele de sufit. şi se îm-
brăcă* în haine de slujnică de pe la casele celor 
bogaţi, şi plecă gândind la vreo nouă pehlivan ie 
pe care s-o mai tragă prin Bagdad. 

Ajunse aşa pe o uliţa singuratică, toată dichisită 
şi împodobită de-a lungul şi de-a latul cu chili-
muri frumoase şi ou fanare de toate culorile ; iar 
pe jos erau aşternute preşuri de preţ. Şi auzi din-
tr-acolo glasurile cîntăreţilor şi bubuitul vuvelor 
şi zarva dairalelor cele răsunătoare şi zvoana ţirn-
balelor. Şi văzu la uşa casei împodobite o roabă 
care purta călare pe umerii ei un băieţel îmbrăcat 
în haine minunate de urşinic cu fir de aur şi de 
argint, şi avînd pe cap un fesuleţ roşu învrîstat 
cu trei rînduri de mărgăritare, la gît atîrnîndu-i 
un lănţişor de aur bătut cu nestemate, iar umerii-i 
fiind acoperiţi eu o mantelută de atlaz. Şl află 
de pe la mulţimea de gură-ească dimprejur şi de 
pe la oaspeţii care intrau şi ieşeau că acea casă 
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era casa stareţului negustorilor din Bagdad şi 
c-a băieţelul acela era copilul lui. Şi tot aşa află că
starostele mai avea şi o fată, fecioară şi ajunsă 
la vîrsta măritişului, şi chiar în ziua aceea r.e săr-
bătorea logodna ei ; şi din această pricină se .făcu-
seră acele găteli şi lîmpodobeli. Şi cum mama copi-
lului era prinsă cu primirea oaspetelor sale şi cu 
datori uleie cerute de cinstea casei, luase copilul, 
care .se tot ţinea 'după ea şi i se tot agăţa do poa-
lele rochiei, şi-1 detese unei roabe, cu sarcina de 
a-i înveseli şi de a-1 ţine ia joacă pînă la plecarea 
oaspeţilor. 

Or, cînd bă trina Daiila 11 văzu pe acel copii că-
lărind în circa roabei, şi după ce se dumiri in fe-
lul cum. am spus despre toate rosturile părinţilor 
lui şi despre sărbătorirea ce avea loc, îşi zise în 
sine : „O, Daiila, treaba de făcut deocamdată este 
de-a şterpeli copilul, luîndu-1 de la. această roabă !" 
Şi se apropie de ea văicărindu-se i 

— Ce ruşine pe capul meu să vin aşa de t îndu 
la vrednica soţie a starostelui ! 

Pe urmă , spuse tinerei roabe, care era cam 
toaintă, punîndu-i în mînă im ban calp : 

— Ia ele colea un dinar pentru osteneala ta, şi 
du-te, fata mea, pînă ia stăpînă-ta şi spune-i : 
„Bătrîna ta doică Omm Al-Khair se bucură tare 
mult pentru tine, în virtutea mulţumirii ce-ţi da-
torează pentru bună tatea ta ! Încît, în / iua cea 
mare a nunţii, are să vină ,să te vadă cu toţi copiii 
ei, şi n-are să pregete a înmina 'druştelor daruri 
de nunta alese cumu-i datina !" 

Roaba răspunse : 
— Măicuţă, aş face cu dragă inimă cele ce-mi 

ceri ; ci micuţul meni stăpîn, copilul acesta, de cum 
o vede pe maică-sa, se ia după ea şi i se agaţă de 
haine ! 
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Ea răspunse i 
— Atunci dă-mi-i să-1 ţin cu plnă te duci tu 

şl te întorci ! 
Şi roaba luă dinarul cel calp, dete copilul iii 

braţele babei şi plecă repede. 
Iar Dalila nu pregetă s-o şteargă cu copilul, 

luind-o pe-o ulicioară lăturalnică, unde îl despuie 
de toate lucrurile de preţ pe care le avea ne el, 
şi îşi zise în sine : „Acum, o, Dalila, atîta nu-i des-' 
tul ! Dacă eşti cu adevărat mai isteaţă decît toate 
isteţele, se cade să tragi do pe urma plodului ăsta 
tot folosul ce se poate trage, zălogindu-1, de pildă, 
pe un preţ cit mai mare !tt La gîndul acesta, sări 
în cele două picioare ale ei şi se duse în sukul 
argintarilor, unde îl văzu într-o prăvălie pe un 
ovrei, giuvaiergiu de seamă, stînd pe scaun în 
dosul galantarului prăvăliei lui ; şi intră în pră-
vălia ovreiului, zieîridu-şi : „Iacătă că mi-am şi 
găsit zaraful !" Cînd ovreiul o văzu intrind, se uită 
la copilul pe care baba îl ţinea în braţe şi cunoscu 
nuniaidecît că este copilul starostelui neguţători-
lor. Or, ovreiul acesta, măcar că era putred de 
bogat, totdeauna era pizmaş pe vecinii lui dacă 
aceştia vindeau ceva atunci cînd el se întîmpla 
să lin vîndă nimic în tot acea clipă. încît, bucuros 
foarte de intrarea bătrînei, o întrebă : 

— Ce doreşti, o, stăpîna mea ? 
Ea răspunse : 
— Au tu eşti Iz<ra ovreiul ? 
El răspunse : 
— Naam ! 
Ea îi spuse : 
— Sora copilului acesta, fata bulibaşei neguţă-

torilor, s-a logodit astăzi, şi-acuma se sărbăto-
reşte unirea tinerilor. Or, e nevoie numaidecît 
pentru ca de nişte giuvaieruri, ş-i-anume : două 
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perechi de brăţări de aur, pentru, pus la gleznă ; 
o pereche de brăţări obişnuite de aur ; o pereche 
de cercei de mărgăritar ; un brîu • de aur lucrat 
în filigran ;' un jungher cu (minerul de jad încrus-
tat 'OU pietre de rubin ; şi un inel cu pecete. 

Numaidecît ovreiul se repezi să-i dea cele cerute 
.şl oare făceau pe puţin o mie ele dinari de e/ur ! 
Şi Dalila îi spuse : 

— Le iau pe toate şi le duc pînă acasă, ea să~§î 
aleagă stapîna mea ce i-o plăcea mai mult, Pe 
urmă mă întorc şi-ţi aduc banii pentru ceea >oe 
şi-o opri ! Pînă mă întorc eu, ai grijă, rogu-te, de 
icopilul acesta ! 

"Ovreiul răspunse : 
•— Cum vrei tu .' 
Şi ea luă giuvaierurile şi se zori să se întoarcă 

drept acasă la ea. 
Cînd tînăra Zeinab-cea-tsteaţă o "văzu pe mai-' 

ică-sa intrînd, îi zise ; 
— Ce ispravă ai mai săvîrşit, o, mamă ? 
Ea răspunse: 
— Numai una măruntă, de data aceasta, M-aro, 

mulţumit să-1 răpesc şi să-1 despoi pe copilul buli-
başei negustorilor şi să-1 las zălog la ovreiul Izara 
pentru nişte giuvaieruri »ce preţuiesc o mie de 
dinari ! 

Atunci f iică-sa strigă : 
— Hotărît, de data asta s-a - isprăvit ) N-ai să 

mai poţi ieşi .şi n-ai să mai poţi. umbla prin Bag-
dad ! ' 

Ba răspunse ; 
— Tot ee-am tăcut pînă acuma nu-i nimic, nici 

măcar o.măsură dintr-o mie ! Da, tu, fata '.coarnei, 
•să n-ai nici o grijă în privinţa mea ! 

Estimp, roaba cea toantă se duse în .sala 'de pri-
mire şi spuse ; 
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--- O, stăpînă a mea, doica ta, Omm Al-Khair, 
îţi trimite salamalekurile şi urările ei de bine, 
şi îţi spune că-i bucuroasă tare pentru tine, şi că 
are să vină aici cu toţi copiii ei în ziua nunţii, şi că 
are sa fie darnică mult cu drustele ! 

Stăpînă-sa o întrebă : 
~— Unde l-ai lăsat pe stăpînui tău cel mic ? 
Ea răspunse : • 
•— L-am lăsat eu ea, de teamă să nu se agale 

de fustele tale ! Şi uite un ban de aur pe care mi 
1-a dat bătrîna pentru cîntăreţe ! 

Şi întinse1 cântăreţei celei mai de seamă banul, 
spinii nd : 

---- Uite, ia-1 să-ţi fie de saltea ! 
Şi cîntăreiaţa luă banul şi văl/u că era de aramă. 

Atunci stăpîna se zborş'i la slujnică : 
— A, dezmăţate, dă fuga la slăpinui tău cel 

mic ! 
Şi roaba coborî degrabă, clar nu mai găsi nici 

copilul, nici baba. Atunci dete un ţipăt şi căzu 
cu nasu-n pămînt, pe cînd toate femeile veniră 
în goană din casă, şi bucuria se preschimbă în 
jale în inimile lor. Şi iacă-tă că, tocmai atunci, 
sosi şi starostele ! Iar nevastă-sa, cu faţa răvăşită 
de tulburare, se grăbi, să-i povestească cele ce se 
petrecuseră. Numaidecât, starostele plecă să ca-
ute copilul, urmat de toţi neguţătorii, oaspeţii săi, 
care începură la rîndu-le să caute şi ei ipretutin-
denea. Şi, pînă la "urmă, după spaime amarnice, 
îl găsiră pe copil aproape gol pe pragul prăvăliei 
evreului, iar starostele, nebun de bucurie şi de 
mînie, se repezi la ovrei, răcnind : 

— A, afurisitule ! Ce vroiai să faci cu copilul 
meu ? Şi de ce l-ai dezbrăcat aşa ? 

Evreul răspunse, tremurînd de spaimă şi uluit 
pînă peste poate : 
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-•- Pe Allah, o, stăpîne al meu ! eu n-aveam 
nici o itrebuiniţă de un aşa zălog ! Da bătrîna a 
ţinut să mi-1 lase, după ce a luat de la mine gîu-
vaieruri de o mie de dinari pentru fata ta ! 

Starostele, tot mai mimat, strigă : 
— Mă afurisitulc, au tu socoti că fata mea nu 

are destule giuvaiere şi-ar avea nevoie să ia de 
la tine ? Dă-mi degrabă Îndărăt hainele şi podoa-
bele pe care le-a,i luat de pe copil ! 

La vorbele adestea, ovreiul strigă înmărmurit : 
— Ajutaţi-mă, o, musulmanilor ! 
Şi se iviră, venind pe căi osebite, chiar in clipa 

aceea, cei trei înşelaţi dinţii : stăpmul măgarului, 
tînărul negustor şi boiangiul. Şi întrebară ce s-a . 
întâmplat şi, după ce aflară despre ce este vorba, 
nu se mai îndoiră că aceasta n-ar- fi fost o nonă 
ispravă a blestematei de babe, şi strigară : 

— O ştim pe bătrîna ! E o ticăloasă care şi pe 
noi ne-a înşelat înaintea voastră î 

Şi îşi povestiră întâmplarea, iar toţi cei de faţă 
rămaseră năuci, şi tot aşa şi starostele care, nea-
vînd altceva mai bun de făcut, strigă : 

— Bine că am avut noroc să-mi găsesc copilul *! 
N-am să mai cer acuma hainele pierdute ! Să-i fie 
ca preţ de răscumpărare ! Poate numai să le pre-
tind într-o bună zi de la bătrîna i 

Şi nu vru să mai zăbovească o clipă, ci dote 
fuga să-i ducă şi'soţiei bucuria că a găsit copilul. 

Iar ovreiul îi întrebă pe cei trei : 
— Unde gîndiţi să vă duceţi acum ? 
Ei răspunseră : 
— No ducem să căutăm mai departe ! 
El spuse: 
---- Luaţi-mă şi pe mine ! 
Pe urmă întrebă : 
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- Este printre voi. vreunul care s-o fi cunoscut 
pe baba înainte de isprava ei ? 

Cel eu măgarul răspunse* r 
' — Eu ! 

Qvreiulzise : 
•—. Atunci e mai bine să nit mergem laolaltă, ci 

să căutăm despărţiţi, ca să nu prindă de veste ! 
Atunci cel cu măgarul răspunse : 

- IXceptu-i !' Şi, ea să ne mai putem găsi, hai 
rsă luăm ca loc de întîlnire, la pi<Sp.z, prăvălia băr-
bierului moghrahin Hagg-Mass'ud ! 

Se îo.v'oiră, dar, să se întâlnească aşa, şi plecară 
la drum, fiecare în altă parte. 

Or, era scris ca stăpînui măgarului să fie cel 
dinţii care s~o întilnaaseă pe bătrîna cea vicleană... 

Ciud )iovc*te-;.i a.jimsc aici, Şehcrozada văzu zorii mijind 
şj UKXI H Ţi casă. 

Ci într-a patru sute patruzeci şi una noavte 

t'rmîi : 

,,. tocmai cinci ea ieşise in cetate să dibuiască vreo 
altă pehlivănie. în adevăr, de cum o văzu, măgă-
jcaral o şi eunoscu, oricît îşi schimbase ea hai-
nele şi înfăţişarea, şi se năpusti asupra ei ţipînd : 

•-— Vai de tine, babă veşcăită, scorbură uscată ! 
Am pus mina pe tine pktă ia urmă S 
• Ea întrebă ; 
'•. >~- Ce-ai păţit, fiule ?. 
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— Măgarul ! Dă-mi îndărăt măgarul ! 
Ea răspunse cu glas înduioşat : 
— Fiule, vorbeşte domol şi acoperă ceea ce Allah 

a acoperit cu vălul lui ! Ia să vedem ? Ce-mi ceri ? 
Măgarul tău ori poate lucrurile celorlalţi ? 

El răspunse : 
— Numai măgarul meu ! 
Ea spuse: 
•— Fiule, te ştiu sărac şi n-am vrut nicidecum 

să te lipsesc de măgarul tău. Ţi l-am lăsat la 
bărbierul moghrabin Îîagg-Mass'ud, care are -pră-
vălia uite colea peste drum ! Mă duc numaidecît 
la el şi-1 rog să-mi dea măgarul. Aşteaptă oleacă ! 

Şi plecă înaintea lui la bărbierul Hagg-Mass'ud. 
Intră în prăvălie plîngînd, îi sărută mina, şi spuse; 

-— Vai de mine şi .de mine ! 
El o întrebă : 
— Ce ai, tuşă dragă ? 
Ea răspunse : 
— Nu te uiţi la fiu-meu, acela care stă în pi-

cioare colo, peste drum de prăvălia ta ? Era de 
meseria lui asinar, mîna măgari. Ci într-o .zi a 
căzut bolnav şi-a fost vânturat de-o pală de vînt 
•care i-a stricat şi i-a stregheţat sîngele şi, ca ur-
mare, 1-a făcut să-şi piardă minţile şi să se smin-
tească ! Din ziua aceea, nu mai conteneşte să-şi 
ceară măgarul. Dacă se scoală, strigă : „Măgarul 
meu !" ; dacă pleacă, strigă: „Măgarul meu!" 
Atunci un doftor dintre cei mai doftori mi-a spus : 
„Fiul tău are minţile clătinate şi în mare tulburare. 
Şi nimic nu l-ar mai putea vindeca şi nu l-ar mai 
putea pune iar în balamalele sale, decât dacă i 
s-ar .scoate cele două măsele de minte din fundul 
gurii şi dacă ar îi apoi a.r.s bine la tîniple eu nişte 
gonghiţe de cantaridă ori cu un fier încins !tt Ia, 
dar, .colea un. dinar pentru truda ta, şi 'Cheamă-! 
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şl spune-i : „Măgarul tău este la mine. Vino în-
coace !" 

La vorbele acestea, bărbierul răspunse : 
- Să rămîn nemîncat un an, dacă n-am să-i 

dau eu măgarul în braţe, tuşică ! 
Şi-ndată, cum avea în slujba Ini ca ajutoare doi 

flăcăi deprinşi cu toate treburile meseriei, spuse 
iirfuia dintre ei : 

— Ia şi înroşeşte două piroane ! 
Pe urmă , strigă la măgărar : 
— Hei, băiete, ia vino-ncoa ! Măgarul tău este 

Ia mine ! 
Şi, în vreme ce măgărar ui intra in prăvălie, bă-

trîna se trase către prag, gata de ducă. 
Aşadar, odată asinarul intrat în prăvălie, băr-

bierul îl luă de mînă şi îl duse în odaia din dos 
a bărbieriei, unde îl aldui deodată cu un pumn 
în pîntece, aruncîndu-i totodată şi-o piedică, de-1 
întinse lat pe spate ia podea, unde cei doi flăcăiaşl 
îi legară cobză de mîini şi de picioare, nemaiîn-
găduindu-i să facă nici cea mai mică mişcare. 
Atunci meşterul bărbier se ridică şi îi înfipse din-
tru început în gură două cleşte mari cit nişte 
cleşte de fierar, şi de care se folosea spre a 
potoli dinţii abraşi ; pe urmă, dintr-o răsuci tură 
de mînă, îi smulse amîndouă măselele deodată. 
După care, cu toate urletele şi zvîrcoleliie lui, luă 
eu un cleştişor cele două piroane înroşite şi îi 
arse tîmplele din belşug, rostind numele lui 
Allah; ca să fie tămăduirea cu leac... 

Cînd isprăvi aceste două isprăvi, bărbierul îi 
spuse asinarului : 

- - Uallabi ! maieă-ta are să fie mulţumită de 
mine ! Mă duc s-o cliem ca să vadă speru! lu-
crului meu şi vindecarea ta ! 
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Şi, pe eînd eatîrgiul se zbătea în mîinile flăcăi-
lor, bărbierul intră în prăvălie, şi-acolo !... prăvă-
lia ora goală, curăţată ca bătută de vînt ! Nu mai 
era nimic ! , Bricele, oglinzile cu miner de .sidef.. 
foarfecele, curelele de ascuţit, tasurile, ibricele., 
ştergarele, scăuşele, totul pierise ! Nu mai era ni-
mic ! Nici măcar umbra lor î Iar bătrîna pierise 
şi ea ! Nimic ! Nici măcar mireasma bătrînei ! -Şi, 
pe deasupra, prăvălia era proaspăt mă turată şi 
stropită, de parcă tocmai ar fi fost gata de închi-
riat numaidecît. 

La priveliştea aceasta, bărbierul, peste poate de 
mînios, se repezi în odăiţa din fund şi, înhăţîn-
dn-1 pe măgărar de beregată. îl zgudui ea pe-o 
tăgîrţă şi ţipă : 

—- Unde-i codoaşa de maică-ta ? 
Bietul asinar, nebun de durere şi de turbare. 55 

spuse : 
— Al), fecior de zdrenţe ! Maicăcinea ? Păi. mai-

că-mea e în tihna lui Allah ! 
Bărbierul îl zgîlţîi iar şi-i ţipă : 
--••*- Unde-i maică-ta, cotoroanţa care te-a adus 

aici şi care a.plecat după ce mi-a furat toată pră-
vălia ? 

Asinarul, cu trupul zguduit de zgîlţîielilc băr-
bierului da să-i răspundă, cînd deodată intrară 
în prăvălie, venind din căutările lor zadarnice, 
ceilalţi trei păcăliţi : boiangiul, tînărul negustor şi 
ovreiul. Şi-i văzură încăieraţi pe bărbierul cu 
ochii ieşiţi din cap şi pe măgărarul cu tâmplele 
arse, brăzdate de două vîrşti mari umflate şi ou 
o spumă de sînge pe buze, cu cele două măsele 
spînzurînd încă de-o parte şi de alta a gurii, Şi 
se minunară : 

— Au ce-i aici ? 
Iar măgărarul răcni din toţi boşogii lui ; 
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•— .0, musulmanilor, cer dreptate împotriva aces-
tui apucat! 

Şi le povesti ce se petrecuse. Atunci ei îl între-
bară pe bărbier : 

—• De ce ai făcut aşa cu măgărarul, o, meşter 
Mass'ud ? 

Şi bărbierul le povesti la rîndu-i cum fusese cu-
răţată de către bătrînă prăvălia lui. Atunci ei nu 
mai avură nici o îndoiala că era chiar bătrîna lor, 
care în felul acesta mai săvîrşise o pehlivănie, şi 
strigară : 

— Pe Alaţi ! numai afurisita aceea de babă este 
făptaşa tuturor necazurilor acestea ! 

Şi, pînă la urmă, se dumiriră cu toţii şi se în-
voiră în această privinţă. Atunci bărbierul se 
grăbi să-şi închidă prăvălia şi să se împreune cu 
ceilalţi patru înşelaţi, ca să-i ajute în căutările 
lor. Şi bietul asinar nu mai contenea să se 
vaicăre : c 

— Valeu, -măgarul meu ! Valeu, măselele mele 
duse ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu, . 

Ci într-a patru sute patruzeci şi doua noapte 

Urmă ! 

Colindară .a^a mult timp prin feluritele mahalale 
ale oraşului ; şi deodată, după un colţ de uliţă, 
tot măgărarul, şi de data aceasta, fu cel dinţii 
care o zări şi o recunoscu pe Dalila-cea-Vicleană, 
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despre care, altminteri, nici unul dintre ei nu 
ştia nici cum o cheamă, nici unde sade ! Şi, de 
cum o văzu, asinarul se repezi pe ea strigînd : 

— Iaeăt-o ! Are să ne plătească acuma pentru 
toate ! 

Şi o tîrîră la valîul oraşului, emirul Khaled. 
Cînd ajunseră la palatul valiului, o deteră pe 

bătrînă pe mîna paznicilor şi le spuseră : 
— Vrem să-1 vedem pe valiu ! 
Ei răspunseră : 
•— Doarme. Aşteptaţi oleacă pînă ce se trezeşte! 
Şi cei cinci pîrîşi aşteptară în curte, în vreme ce 

paznicii o deteră pe bătrînă în seama eunucilor 
ca s-o închidă în vreo odaie din harem pînă ce 
s-o scula valiul, 

Cînd se văzu în harem, bătrînă cea vicleană iz-
buti să se furişeze pînă la iatacul soţiei valiului 
şi, după salamalekurile şi sărutările de mînă cu-
venite, îi spuse acesteia, care nici,cu gîndul nu 
gîndea cum stă treaba : 

— O, stăpînă a mea, tare aş vrea să-1 văd pe 
stăpînul nostru'', valiul. 

Ea răspunse : 
— Valiul îşi face tabietul de după masă ! Da ce 

treabă ai cu el ? 
Ea spuse : 
•— Soţul meu, care-i neguţător de robi, mi-a 

dat în seamă, înainte de a pleca într-o călătorie, 
cinci mameluci, cu porunca de a-i vinde cui i-o 
plăti mai bine. Şi tocmai i-a văzut cu mine valiul, 
stăpînul nostru, şi mi-a spus că îmi dă pe ei o 
mie două sute de dinari, iar eu m-am învoit să 
i-i las la preţul acesta ! Şi acuma am venit să-i 
aduc ! 

Or, valiul avea în adevăr nevoie de nişte robi, 
şî chiar în ajun îi detese soţiei sale o mie de dinari 
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pentru această cumpărătură . Aşa că ea nu şovăi 
să creadă vorbele bătrînei şi o întrebă : 

•~~ Unde sîn.t cei vinci robi ? 
Ea răspunse : 

"'••- Colea, sub .ferestrele tale, în curtea palatului! 
Şi soţia valiului se uită în curte şi îi zări pe 

cei cinci păcăliţi, care aşteptau să se scoale valiul. 
Atunci spuse : 

Pe Allali ! sînt tare frumoşi, iar unul. dintre 
ei preţuieşte numai el cei o mie de d ina r i ! 

Pe urmă îşi deschise sipetul şi înmâna bătrînei 
mia de dinari, spunîndu-i : 

Măicuţă, mai lipsesc două sute de dinari ca să 
împlinesc preţul. Ci, întrucjt nu-i am, te rog să 
aştepţi să se 'trezească valiul. 

Bătrîna răspunse : 
-•- O, stăpână! a mea, din acei două sute de di-

nari, o sută ţi-o las pentru ulcica de sirop pe 
oare mi-ai dat-o s-o beau, şi cu o sută rămîi în-
datorată să mi-o dai oînd oi. mai veni altă dată pe 
la tine ! Acuma te rog să mă scoţi din palat pe 
uşa cea dosnică a haremului, ca să nu mă mai vadă 
robii mei ! 

Şi soţia valiului porunci să fie îndrumată pe uşa 
de taină, iar Atoateocrotitorul o ocroti şi o ajută 
să ajungă fără de nici un necaz acasă la ea. 

Cînd fiică-sa Zeinab o văzu intr înd. 'o întrebă : 
— O, mamă . azi ce-ai mai făcut ? 
Ea răspunse : 
— Fata mea. am păcălit-o pe soţia valiului. vin-

zîndu-i ca robi, pentru o mie de dinari, pe măgă-
rar, pe boiangiu, pe ovrei, pe bărbier şi pe tinărul 
negustor ! Dar, o, fata mea, dintre toţi numai de 
unul mi-e grijă şi numai de ochiul lui mă tem : 
ŞÎ-anume de măgărar ! Feciorul ăsta de tîrfă mă 
cunoaşte de fiecare dată. 
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Şi fiică-sa îi zise : 
•••- Atunci, o. mamă, gata cu drumurile tale ! 

Stai acasă acuma si nu uita de zicala care spune : 
Urciorul care merge prea des Ia apă, 
Pînă la urmei oricum ar fi, lot crapă l 

Şi încercă s-o hotărască pe maică-sa sa nu ina". 
iasă de-aci înainte prin oraş, dar degeaba. 

Estimp, cei cinci, iacătă ! Cînd valiul se trezi 
din somnul lui de după prînz, soţia sa îi spuse : 

— Deie Allah ca somnul să-ţi fi fost cu priinţă ! 
M-am bucurat de bucuria ta, pentru cei cinci robi 
pe care i-ai târguit. 

El întrebă : 
— Care robi ? 
Ea spuse : 
— De ce vrei să-mi tăinuieşti lucrul acesta ? 

Deie Allah atunci să păţeşti şi tu o păcăleală la 
fel de urîtă ca aceea pe care mi-o faci tu ! 

Ei spuse : 
— Pe Allah ! n-am cumpărat nici un rob ! Cine 

ii-a spus una ca asta ? 
Ea răspunse : 
— Chiar femeia de la care i-ai cumpărat pe o 

mie două sute de dinari, bătrîna care mi i-a adus 
şi mi i-a arătat, colo, în curte, îmbrăcat fiecare 
în cîte-o mantie care numai ea preţuieşte o mie 
de dinari. 

El întrebă : 
— Şi i-ai dat banii ? 
Ea spuse : 

• Da, pe Allah i 
Atunci valiul coborî zorit în curte, unde nu-î 

văzu decît pe măgărar, pe bărbier, pe ovrei, pe 
tânărul negustor şi pe boiangiu ; şi îi întrebă pe 
paznicii săi : 
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— Unde ssînt cei cinci robi pe care bătrîna ne» 
gustoreasă i-a vîndut stăpîneî voastre ? 

El răspunse ; 
-— De cînd te-ai culcat domnia-ta, nu i-am vă-

zut decît pe aceştia cinci de-aici ! 
Atunci valiul se întoarse către cei cinci şi le 

spuse : 
—• Apucaţî-vă de treabă şi, mai intîi, curăţaţi 

şanţurile de la privaţi. 
La vorbele acestea, cei cinci pîrîşi, peste poate 

de uluiţi, strigară : 
—• Dacă asta ţi-e dreptatea, nu mai avem decît 

să ne plîngeam împotriva ta stăpînitorului nostru 
-califul! Sîntem oameni slobozi, pe care nimenea nu 
poate să ne vîndă, nici să ne cumpere. Yallah ! 
bai cu noi 3a calif 3 

Cînd povestea -ajuns»? aici, ŞehorozacJa văzu zorii mijind 
Şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru suie patruzeci şi treia noapte 

Urmă : 

„..Yallah ! lial eu noi la calif 3 
Atunci valiul le spuse : 
—. Dacă nu sînteţi robi, apoi atunci sînteţi nişte 

•derbedei şi nişte pungaşi ! Voi aţi adus-o pe baba 
aceea în palatul meu şi aţi ticluit împreună cu ea 
o pungăşie ca aceasta ! Or, pe Aliafa ! la rînd-u-mi, 
şi eu am să vă vînd la nişte străini, pe o sută de 
dinari fiecare ! 

Tocmai atunci întră în curtea palatului ceauşul 
Urgia-Uliţelor, care venea să se plîngă califului 
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de ocara pe care-o păţise frumuşica de nevastă-sa, 
în adevăr, la întoarcerea lui din călătorie, îşi gă-
sise soţia la pat, doborîtă de ruşine şi de zbucium, 
şi aflase de la ea tot ce păţise ; şi ea adăugase : 

— Toate acestea nu mi s-au întîmplat decît din 
pricina vorbelor tale crude, care ni-au hotărât să 
cer ajutorul mijlocitoarei şeicului Ploditor ! 

încît, de îndată ce îl zări pe valiu, ceauşul Urgie 
răcni : 

•— Oare tu ai dat slobozie babelor oodoaşe să 
intre aşa în haremuri şi să pungăşeaseă soţiile 
emirilor ? Asta ţi-e meseria ? Or, pe ALlah ! te fac 
răspunzător de hoţia săvîrşită faţă de mine şi de 
pagubele pricinuite soţiei mele. 

La vorbele acestea ale ceauşului Urgia-Ulîţelor,. 
cei cinci strigară : 

— O, emire, o, viteazule ceauş Urgie, şi noi ne 
punem în mîinile tale necazul nostru. 

Şi el îi întrebă : 
-— Da voi de. ce-aveţi a vă plînge ? 
Atunci ei îi povestiră de şart toată întîmplarea 

lor, pe care nu are rost s-o mai spunem încă o 
dată. Şi ceauşul Urgie zise : 

— Hotărît ! şi pe voi v-a hoţit! Da valiul se 
înşeală amarnic dacă soeoate acum că ar putea 
să vă întemniţeze ! 

Cînd auzi toate astea, valiul spuse ceauşului 
Urgie : 

-— O, emire, iau în seama mea daunele pentru 
ceea ce ţi se datorează şi înapoierea lucrurilor 
soţiei tale ; şi mă pun zălog pentru hoaţa de coto-
roanţă ! 

Pe urmă se întoarse către cei cinci şi îi întrebă : 
— Care dintre voi poate s-o cunoască pe bă-

trînă ? 
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Măgărarul răspunse, însoţit de ceilalţi : 
— Toţi putem s-o cunoaştem ! 
Şi. asinarul adăugă : 
— Eu aş cunoaşte-o şi dintre o mie de coto-

roanţe, după ochii ei albaştri şi sclipitori ! Dă-ne 
numai zece paznici de-ai tăi ca să ne ajute să 
punem mina pe ea ! 

Şi valiul le dote paznicii ceruţi şi ieşiră din 
palat. 

Or, de-abia făcură, dţi va paşi pe uliţă, cu măgă-
rarul în frunte, că şi căzură tama-n pe bătrînă, 
care dete să fugă. Ci ei izbutiră s-o înhaţe, ii 
legară mîinile la spate şi o tîrîră dinaintea valiu-
]ui, care o întrebă : 

— Ce-ai făcut cu lucrurile furate ? 
Ea răspunse : 
— Eu n-am furat nimic de la nimeni ! Şi n-am 

văzut nimic ! Şi nu pricep nimic ! 
Atunci valiul se întoarse către căpetenia temni-

cerilor şi îi spuse : 
— Arunc-o pînă mîine dimineaţă în cea mai 

mucegăită chilie a ta. 
Ci temnicerul răspunse : 
— Pe Allah ! nu pot să iau asupra mea o atare 

răspundere ! N-am nici o îndoială că baba are să 
găsească vreun şiretlic ca să fugă ! 

Atunci valiul îşi zise : „Cel mai bine-i s-o ţin 
sub privirile tuturor, ca să nu poată fugi, şi s-o 
vegheze toţi toată noaptea aceasta, ca s-o putem 
judeca mîine !" Şi încalecă pe cal şi, cu toată 
ceata, o tîrîră în afara zidurilor Bagdadului şi o 
priponiră cu coadele de un stîlp, într-o cîmpie 
goală. Pe urmă, ca să nu pată vreo amăgeală, îi 
însărcina pe cei cinci pîrîşi s-o străjuiască în acea 
noapte pînă dimineaţa. 
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Aşadar, cei cinci, şi mai ales măgărarui, înce-
pură să-şi verse asupra ei năduful, spurcînd-o cu 
toate ocările cîte le veneau pe limbă, stârnite de 
avaniile şi de pungăşiile ce le înduraseră! Dar, 
cum toate lucrurile au un sfîrşit, pînă şi sacul fără 
fund ai înjurăturilor unui asinar. pînă şi ligheanul 
de răutăţi al unui bărbier, pînă şi liîrdăul cu acreli 
ai unul boiangiu, şi cum de altminteri nesomnul 
tie trei zile şi zbuciumăriie îi zdrobiseră, cei cinci 
pinşi. odată ce-şi isprăviră cina, aţipiră pînă la 
urmă în preajma stâlpului de care era legată de 
păi- Dalila-cea-Vicleană. 

Or, se făcuse noapte adîncă şi cei cinci tovarăşi, 
si'orăiau împrejurul stâlpului, cînd doi beduini 
călare, care vorbeau între ei mergînd la pas, se 
apropiară de locul unde era legată Dalila. Şi 
Dalila îi auzi cum îşi împărtăşeau dorurile. Unul 
dintre beduini, în adevăr, îl întrebă pe soţul său :• 

— Tu, măi frate, ce lucru mai bun ai făcut cît 
ai hălăduit prin Bagdadul cel minunat ? 

Cinci povestea ajunse aici, Şefaerozada văzu zorii mijind 
•Şi. sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute patruzeci şi patra noapte 

l!rmă : 

Celălalt răspunse, după un răstimp : 
— Eu, pe Allah ! am mâncat nişte clătite tare 

bune, cu miere şi cu smîntînă, aşa cura îmi plac-
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mie ! Şi, hotărît, ăsta-i lucrul cel mal bun pe care 
l-am făcut la Bagdad ! 

Atunci, celălalt, adulmecind eu zgomot mi-
reasma închipuită a clătitelor coapte în ulei şi um-
plute cu smîntînă şi îndulcite cu miere, strigă : 

— Pe cinstea mea de arab ! am să mă duc drept 
la Bagdad să mănîne şi eu bunătăţile acelea, de 
care n-am gustat niciodată în zilele melc vînturate 
pe drumurile pustiei ! 

Atunci beduinul care mîncase clătite umplute 
cu smîntînă şi cu miere îşi luă rămas-bun de la 
soţul său cel dornic de ele, apucînd calea îndărăt, 
pe cînd cestălaltul, urmîndu-şi drumul către 
Bagdad, ajunse la stîlp şi dote de Dalila cea le-
gată de păr şi cu cei cinci adormiţi împrejuru-i. 

La priveliştea aceasta, beduinul se apropie de 
bătrînă şi o întrebă : 

— Cine eşti ? Şi de ce eşti aici ? 
Ea spuse, plîngînd : 
— O, şelcule de arabi, mă pun sub ocrotirea ta ' 
El spuse : 
•— Allah este Ato'ateoerotitor ! Dar -pentru ce 

eşti legată de acest stîlp ? 
Ea răspunse : 
— Află, o, şeicule de arabi, o, preacinstitule, 

eă am de duşman un cofetar care face clătite 
umplute cu smîntînă şi eu miere, şi-i cel mai vestit 
din Bagdad pentru cît de iute ştie să coacă aceste 
clătite. Or eu, mai deunăzi, ea să-i plătesc o bles-
temăţie ce-mi făcuse, m-am apropiat de taraba 
lui şi am scuipat pe clătite. Atunci cofetarul s-a 
dus cu plîngere împotriva mea la valiu, care m-a 
pedepsit să fiu legată de stîlp şi .să fiu lăsată aşa, 
dacă n-am să pot mînca dintr-o dată zece tăvi 
întregi pJine cu clătite. Şi miine dimineaţa au să 
mi so aducă cele zece tăvi cu clătite. Or, pe 
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Allah ! o, şeicule, sufletul meu totdeauna s-a silit 
de orice zaharicale, şi mai cu seamă nu poate în-
ghiţi clătite umplute cu smîn-tînă şi cu miere ! 
Vai de mine şi de mine ! Au să mă lase .să mor 
de foame aici ! 

La cuvintele acestea, beduinul strigă : 
—• Pe cinstea mea de arab ! eu n-am plecat de 

la' cortul meu şi nu mă duc la Bagdad decît 
anume ca să-mi împlinesc dorinţa de clătite ! Dacă 
vrei, dragă mătuşă, mănînc eu tăvile în locul tău ! 

Ea răspunse : 
— N-au să te lase, decît iacă ai fi legat aici 

de stîlp în locul meu ! Şi chiar că, întrucît nici-
odată n-am umblat decît cu iaşm-acul tras peste 
faţă,, nimeni nu m-a văzut şi n-ar putea să bage 
de seamă schimbarea ! Drept aceea, n-ar- trebui 
decît să-ţi schimbi hainele cu mine, după ce m-ai 
dezlega ! 

Beduinul, care atîta aştepta, se grăbi s~o dezlege 
şi, după ce îşi schimbă, hainele eu ea, se lăsă legat 
de stîlp în locul ei, pe ciad ea, îmbrăcată cu bur-
nusul beduinului şi încinsă ia cap cu panglieele 
lui negre din păr de cămilă, sări pe cal şi pieri în 
depărtare, către Bagdad. 

A doua zi dimineaţa, eînd cei cinci deschiseră 
ochii ca să-i ureze zi bună bătrînei, începură iarăşi 
cu ocările lor de cu seară. Ci beduinul le .spuse : 

— Unde-s clătitele ? Burta mea arde de dorul. 
lor ! 

Auzind glasul acela, cei cinci strigară : 
— Pe Allah ! ăsta-i un. bă rbat ! Şi vorbeşte ca 

un beduin ! 
Şi catîrgiul sări în picioare şi se apropie de ei 

şi îl întrebă : 
—• Ya badavi, ce cauţi aici ? Şi cum cle-ai .în-

drăznit s-o dezlegi pe bătrină ? 
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El răspunse i 
—• Unde-s clătitele ? N-am mîncat nimica toată 

noaptea ! Mai cu samă, nu precupeţiţi mierea ! 
Biata bătrînă avea un suflet pe care-1 sileau zaha-
ricalele ; da al meu moare după ele ! 

La vorbele acestea, cei cinci înţeleseră că fusese 
păcălit ca şi ei de babă şi după ce, în deznădejdea 
lor, se bătură peste obraji, strigară ; 

- - Nu poţi scăpa de ce ţi-e ursit şi nu poţi 
abate să se împlinească ceea ce-i scris de Allali ! 

Şi pe cînd şedeau ei aşa şovăind cu gîndul Ia 
ce ie mai rămînea de făcut, sosi şi valiul, însoţit 
de străjerii lui, la locul unde se aflau cei cinci, 
şi se apropie de stîlp. Atunci beduimii 1! întrebă : 

- - Unde-s tăvile cu clătite cu miere ? 
La aceste cuvinte, valiul ridică ochii către stîlp 

şi-1 zări acolo pe beduin în locul bătrînei ; şi îi 
întrebă pe cei cinci : 

— Ce-i asta ? 
Ei răspunseră : 

- Soarta ! 
Şi adăugară : 
— Bătrîna a fugit, înşelîndu-1 pe beduinul 

acesta. Iar pe tine, o, valiule, te facem răspunzător 
dinaintea califului pentru fuga ei ; căci dacă ne-ai 
fi dat paznicii tăi ca s-o străjuiască, n-ar fi izbutit 
să scape. Noi nu sîntem străjeri, tot aşa cum nu 
sîntem nici robi de cumpărat ori de vîndut ! 

Atunci valiul se întoarse către beduin şi îl în-
trebă ce s-a petrecut; şi acela, cu amarnice stri-
găte după clătitele Iui, îi povesti întîmplarea şi 
încheie spunînd : 

— Acuma să-mi daţi clătitele ! 
La cuvintele acestea, valiul şi paznicii izbucniră 

într-un hohot de rîs nestăvilit, pe cînd cei cinci 
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rostogoleau nişte ochi roşii de sînge şi de mînie, 
şi-i spuneau valiului : 

•— N-avem să te slăbim pînă ce n-ai să vii Ia 
stăpînul nostru, emirul drept-credincioşilor ! 

Şi beduinul, pricepînd şi el pînă la urmă că fu-
sese înşelat, spuse valiului : 

— Eu numai pe tine te fac răspunzător de pier-
derea calului şi a hainelor mele ! • 

Atunci valiul fu nevoit să-i ia şi să-i ducă la 
Bagdad, la palatul emirului drept-credincioşilor, 
califul Harun Al-Raşid. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehfxo/.ada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute patruzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Califul îi primi numaidecît, iar ei intrară la di-
van, unde mai înaintea lor venise şi ceauşul IJrgia-
Uliţelor care îşi înfăţişase plîngerea. 

Şi Harun Al-Raşid, care cerceta el însuşi toate 
pricinile, începu să-i descoase pe toţi la rînd, cel 
dintîi pe asinar şi cel de pe urmă pe valiu. Şi 
fiecare îi povesti pe de şart califului povestea sa. 

Atunci califul, minunat peste poate de cîte au-
zea, le spuse tuturora : 

— Pe cinstea strămoşilor mei Bani-Abbas, vă 
dau încredinţare că vi se va da înapoi tot ce vi 
s-a furat ! Tu, măgărarule, îţi vei căpăta măgarul 
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şi o despăgubire ! Tu, bărbîerule, îţi vei căpăta 
bărbieria şi sculele-! Tu, negustorole,. punga şi hai-
nele ! Tu, evreule, • giuvaierurile ! Tu, boiangiule, 
o prăvălie nouă ! Iar tu, şeicule 'de arabi, şi calul, 
şi hainele, şi atîtea tăvi de clătite cu miere cît 
îşi. poate dori burdihanul sufletului tău ! însă mai 
întii trebuie să fie găsită bătrâna ! 

Şi se întoarse către valiu şi către ceauşul Urgie 
şi le spuse : 

•— Şi ţie, emire Khale'd, la fel îţi va fi dată 
înapoi, mia ta de dinari ! Şi ţie, emire Mustafa, 
giuvaierurile şi hainele soţiei tale, precum şi o 
despăgubire. Dar voi doi trebuie s-o găsiţi pe bă-
trînă ! Vă dau în seamă această grijă. 

La cuvintele acestea, emirul Khaled îşi scutură
)tainele şi ridică braţele către cer, strigînd : 

•••— Pe Allah ! o, emire al drept-credincioşilor, 
iartă-mă ! Nu cutez să mă mai încarc şi cu îndepli-
nirea unei sarcini ca asta ! După toate înşelăciu-
nile pe care mi le-a tras bătrîna, nu pot chezăşuî 
că n-o să mai găsească iar vreun şiretlic ca să 
scape cu. faţa curată în paguba mea ! 

Şi califul începu să rîdă şi îi spuse : 
••"-•• .Atunci însărcinează pe altcineva eu treaba 

asta ! 
El răspunse : 

- Dacă-,1 aşa, o, emire ai drept-credincioşilor, 
dă tu porunca s-o caute pe bătrîna insul cel mai 
dibaci din Bagdad, însuşi căpetenia străjilor de 
la .Dreapta-Ta, Ahmad-cel-Hoţoman ! Pînă acuma, 
cu toată dibăcia lui, cu toate slujbele pe care poate 
să le facă şi lefurile cele,mari pe care ie capătă 
în fiece lună, n.-a săvîrşit încă nimic ! 

.Atunci califul strigă : 
—- Ya mokaddem Ahmad !' 
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— Şi Ahmad-cel-Hoţoman înainta num.ai.dedt  
dinaintea califului şi spuse : 

— La poruncile tale, o, eniire al drepl-otodin-
cioşilor ! 

Califul îi spuse : 
— Ascultă, căpitane Ahmad ! ost-e o băuloă 

care a făcut cutare şi cutare lucru ! Te îru;ărcînes! 
s-o găseşti şi s-o aduci la mine \ 

Şi Ahmad-cel-Hoţoman spuse : 
— Răspund de ea, o, ero.ire al, drept- erediti-

eioşilor ! 
Şi ieşi, urmat de cei patruzeci de arcaşi ai lui, 

pe cînd califul îi opri iîngă el pe cei cinci. -;i. pe 
beduin. 

Or, mai-marele peste arcaşii lui Ahmad-cel-Mo-
ţoman era un bărbat hărtănit in căutări de soiul 
acesta, şi care se numea Ayub Spinare-de-Cămilă. 
Şi cum avea de obicei să-i •vorbească slobod mai-
marelui său Ahmad-cel-Hoţoman, se apropie do 
el şi îi zise : 

—• Căpitane Ahmad, nu este clecît o bătrînă în 
Bagdad ; şi a o prinde are să fie anevoie, crede 
bărbii mele ! 

Şi Ahmad-cel-Hoţoman îl întrebă :: 
— Atunci ce ai să-mi spui în această priviaţii, 

o, Ayub Spinare-de-Cămilă ? 
El răspunse: 
— Nicicînd n-o .şa fim destul de mul 1,1 ca să 

izbutim s-o învăluirii pe bătrînă ; şi sînt de părere 
să-1 hotărîm pe căpitanul Hassan-cel-Pşhlivan să 
ne însoţească, dimpreună cu -cei patruzeci ele arcaşi 
ai lui • întrucît oi e mai frecat cu darav-eli do 
soiul acesta ! 

Ci Ahmad-ce-Hoţoman, oare nu vroia, nicicum 
să împartă cu celălalt căpitan 'Cinstea prinderii 
bătrînii, răspunse cu glas l;aro, aşa fel ea şa fie 

1.1.7 



auzit de Hassan-cel-Pehlivan. care se aţinea pe 
lîngă poarta cea mare a palatului : 

— Pe Allah ! o, Spinarc-de-Cămiiă, au de cînd 
avem noi trebuinţă de alţii ea să ne facem tre-
burile ? 

Şi trecu mîndru călare, cu cei patruzeci de arcaşi 
ai lui, pe dinaintea lui Hassan-cel-Pehlivan, otrăvit 
amarnic de răspunsul acela şi de hotărîrea pe care 
o luase califul, alegîndu-1 numai pe Ahmad-cel-
Hoţoman şi negîndindu-se şi la el, Hassan ! Şi îşi 
zîsc : ,,Pe viaţa capului meu ras ! au să aibă t re-
buinţă de mine !" 

Ci Ahmad-cel-Hoţoman, odată ajuns pe' locul ce 
se astenica dinaintea palatului califului, îşi dodeli 
oamenii, ca să le dea curaj, si le spuse : 

—- O, vitejii mei, acuma ne despărţim în patru 
cete, ca să scotocim cele patru mahalale ale Bagda-
dului. Şi mîine, pe la prlnz, să veniţi toţi la mine 
la circiuma de pe uliţa Mustafa, ca să-mi daţi 
sama ce-aţi făcut ori ee-aţi găs i t ! 

Şl după ce hotărîră în felul acesta locui întîl-
nlrii, se împăr ţ iră în patru cete, care porniră să 
străbată fiecare cîte o mahala, în vreme ce Ahmad-
cel-Hoţoman la rîndu-i începu să adulmece vuitul. 

Estimp, Dalila şi fiică-sa Zeinab aflară degrabă 
şi ele, din zvoana lumii, despre zeberelele cu care 
îl însărcinase califul pe Ahmad-cel-Hoţoman ca 
s-o găbjească pe-o bătrînă pezevenghe ale cărei 
pişicherlîcuri umpluseră de zarvă Bagdadul. La 
auzul zvonului acesta, Dalila îi spuse fiică-si : 

— O, fata mea, n-am a mă teme întru nimic de 
nimenea, de vreme ce Hassan-cel-Pehlivan nu e 
eu ei : căci Hassan e singurul om din Bagdad de 
care rni-e frică, pentru că numai el e în stare să 
mă cunoască şi să te cunoască ; şi, dacă vrea el, 
chiar şi astăzi poate să vină şi să ne ridice pe 
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amindouă, fără ca noi să putem găsi nici cel mai 
mic şiretlic de scăpare. Să mulţumim, dar, Atoate-
oerotitorului care ne ocroteşte ! 

Fiîcă-sa Zeinab răspunse -. 
- O, mamă, ce prilej frumos ar fi, aşadar, pen-

tru noi să-i tragem o păcăleală straşnică acestui ho-
ţoman de Ahmad şi celor patruzeci de hăndrălăi ai 
lui. Ce haz ar fi, o, mamă ! 

Dalila răspunse ; 
- - O, fată a pîntecului meu, astăzi mă simt cam 

zaifă, şi mă bizui pe tine să le joci un renghi aces-
tor patruzeci şi unu de golani ! Treaba-i lesne de 
făcut, şi mă încumet pe iscusinţa ta ! 

Atunci Zeinab, care era o fetişcană tare zarifă, 
cu nişte ochi întunecoşi şi cu o faţă dulce şi lu-
minată... 

Cînd povestea ajim.se aici, Şehoro/ada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tfiou. 

Ci intr-a patru sute patruzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...se ridică numaidecît şi se îmbrăcă dichisit, pu-
nîndu-şi peste faţă un văl uşor de borangic, incit 
strălucirea ochilor să-i fie şi mai moale şi ispiti-
toare. Atunci, gătită aşa, o sărută pe maică-sa şi-i 
spuse : 

— O, mamă, mă juruiese pe viaţa lacătului meu 
cel neatins şi ferecat, că am să pun gajba pe cei 
patruzeci şi unu şi am să-mi fac rîs de ei ! 
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Şi plecă şi se duse în uliţa Mustafa şi întră în 
circiuma ţinută de Hagg-Karim din Moşul. 

începu mai întîi prin a face un salamalek tare 
drăgălaş crîşmarului Hagg-Karim care, vrăjit, îi 
întoarse salamalekul îndoit. Atunci ea îi spuse : 

— Ya Hagg-Karim, iacătă cinci dinari pentru 
tine, clacă vrei să-mi închiriezi pînă mîine sala 
ta-cea mare din fund, unde vreau să poftesc nişte 
prieteni, fără ca muşterii tăi cei de toată ziua să 
poată intra peste noi ! 

El răspunse : 
— Pe viaţa ta, o, stăpînă a mea, şi pe viaţa ochi-

lor tăi, mă învoiesc să-ţi dau sala mea cea mare 
pe degeaba, numai cu datoria din parte-ţi de a 
nu precupeţi băuturile pentru oaspeţii tăi. 

Ea zâmbi şi îi spuse : 
;— Cei pe care li poftesc eu aici, ya Hagg, sînt 

nişte ulcioare Ia care olarul a uitat să pună fund ! 
Toate băuturile din pivniţa ta au să treacă prin 
ele ! Să nu ai nici o teamă în această privinţă. 

Şi. numaideeît se întoarse acasă, luă măgarul 
măgărarului şi calul beduinului, îi încarcă cu sal-
tele, cu pături, cu taburete, cu feţe de masă, cu 
tăvi, cu farfurii şl cu alte tacâmuri, şi se întoarse 
repede ia ban, unde descarcă măgarul şi calul de 
toate aceste lucruri, pe care le orînduj. în sala cea 
•mare luată cu chirie. Pe urmă aşternu feţele de 
masă, orîndui oalele de băutură, stacanele şi mîn-
carea pe care o cumpărase şi, cînd isprăvi totul, 
r,e duse şi se aşeză la uşa cîrciumii. 

Nu trecu multă vreme de cînd sta acolo, că şi 
văzu răsărind zece arcaşi de-ai lui Ahmad-cel-
Hoţoman, în frunte cu Spinare-de-Cămilă, care era 
tare încruntat la chip. Spinare-de-Cămilă porni 
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drept către prăvălie, împreună cu ceilalţi nouă, şi 
o văzu acolo pe frumoasa fetişcană, care avu grijă 
să dea uşor de-o parte, ca din întîmplare, vălul 
cel uşor de borangic ce-i acoperea faţa. Şi Spinare-
de-Cămilă fu şi uluit şi vrăjit de frumuseţea ei 
tinerească, atîta de plăcută, şi o întrebă ; 

•— Ce faci aici, o, copilă ? 
• Ea răspunse, aruncîndu-i din coada ochiului o 

privire şăgalnică : 
— Nimic! îmi aştept norocul! Nu cumva eşti 

viteazul Ahmad ? 
El spuse : 
— Nu, pe Allah ! Da ii pot ţine locul, dacă-i 

vorba să-i ceri vreun ajutor, căci sînt şeful arca-
şilor lui, sînt Ayub Spinare-de-Cămilă, robul tău, 
o, ochi de gazelă ! 

Ea îi zîmbi iar şi îi spuse : 
— Pe Allah ! o, căpetenie de arcaşi, daca buna-

cuviinţă şi aleasa-purtare ar vroi să-şi caute un. 
adăpost de temei, pe voi patruzeci v~ar alege ca 
să le călăuziţi ! Intraţi, dar, aici, şi fiţi bine-veniţi.! 
Primirea prietenească de care o să vă bucuraţi la 
mine nu este decît cinstirea datorată unor oaspeţi 
atîta de aleşi ! 

Şi îi pofti în sala pregătiţii şi, imbiindu-i să se 
aşeze în jurul tăvilor cele mari cu bună laţuri, îi în-
demnă să bea nişte vin amestecat cu bang adormi-
tor, încît, de la cele dintîi stacane golite, cei zece 
căzură laţi, ca nişte elefanţi beţi ori ca nişte bivoli 
cuprinşi de ameţeală, şi se cufundară într-un somn 
adînc. 

Atunci Zeinab îi tîrî pe rînd de picioare şi îi 
aruncă de-a valma în fundul prăvăliei, înghesu-
indu-i claie peste grămadă, îi ascunse sub o pătură 
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mare, trase peste ei o perdea, puse totul în bună 
rînduială în încăpere, şi ieşi să se aşeze iarăşi la 
uşa cârciumii. 

în curînd se ivi şi cea de a doua ceată, cu alţi 
zece arcaşi, care şi ei la fel muşcară din. vraja 
ochilor întunecoşi şi. a obrajilor luminoşi ai fru
moasei Zeinab, şi la fel păţiră ca şi, cei de dinain
tea lor ; şi tot aşa şi cea dea treia ceată, şi cea 
dea patra. Iar fetişcana, după ce îi înghesui pe 
toţi arcaşii claie peste grămadă în dosul perdelei 
celei mari, puse totul în bună rînduială în sală 
şi ieşi să aştepte şi sosirea Iui AI'imadcelIToto
man. 

Nu şezu multă vreme acolo, că se şi ivi Ahraad
celIToţoman, călare pe calul lui, şi mînios, cu. ochii 
numai fulgere şi cu barba şi mustăţile zbîrlite 
ca blana unei hiene flămînde. Cum ajunse în faţa 
uşii, descăleca de pe ca] şi legă animalul cu Mul 
de una dintre verigile de fier prinse în peretele 
cîrciumii, şi strigă : 

— Undeor fi feciorii ăia de căţea ? Au nu leam 
poruncit să mă aştepte aici ? Hei, nu cumva iai 
văzut tu ? 

Atunci Zeinab îşi. legănă şoldurile, aruncă o 
ochiadă dulce la stingă, pe urmă la dreapta, zîmbi 
din buze şi spuse : 

  De cine întrebi, o, stăpîne ? 
Or, Ahmad, din două priviri pe care i le aruncă 

fata, îşi şi simţi lăuntrurile cum îi vînzolesc pîn
tecul, şi îşi auzi cum geme ceea ce avea ca moş
tenire. Atunci spuse zîmbăreţei Zeinab, care sta 
moale şi parcă neştiutoare de nimic : 

 O, măi fetiţo, cei patruzeci de arcaşi ai mei ! 

122 



La cuvintele acestea, Zeinab deodată cuprinsă 
parcă de un val mare de respect, înainta către 
AhmadcelHoţoman şi, îi sărută mîna spunînd : 

O, căpitane Ahmad, căpetenie a Dreptei cali
fului, cei patruzeci de arcaşi miau lăsat vorbă 
săii spun că au zărito în fundul ulicioarei pe 
băirînu DaliJa pe care o cauţi şi că se duc so 
uimească mai departe, fără a se mai opri aici ; 
dar te încredinţează că se întorc degrabă cu ea ; 
şi nai. decît săi aştepţi în sala cea marc a cîr
eiurnii, uncie chiar eu cu mîinile mele am să te 
slujesc ! 

Atunci AhmadcelHoţoman se luă după fetiş
cană şi intră în prăvălie, unde nu zăbovi mult 
pînă ce, beat de farmecele pungăşoaicei şi robit 
de izmenelile ei, bînd stacan după stacan, căzu 
ca mort, de pe urma sporului adăugat minţii lui 
de hangul cel adormitor turnat în băutură . ' 

Atunci Zeinab, fără a mai zăbovi, se apucă să1 
dezbrace pe AhmacleelHoţoman de toate hainele 
şi de tot ce avea pe el, nelăsîndui decît cămaşa 
şi izmenele cele largi ; pe urmă trecu la ceilalţi 
şi îi dezbrăcă si pe ci la fel. După care, strînse 
toate lucrurile şi toate hainele furate, le încarcă 
pe calul lui AhmadcelHoţoman, pe calul beduinu
lui şi pe măgarul măgărarului şi, căpătuită aşa 
cu toate acele pleanuri ale biruinţei sale, se în
toarse acasă fără de nici un necaz şi înmînă totul 
rnaicăsi Dalila. care o sărută plîngînd de bucurie. 

Cinci povestea ajunse aici, Şohevczacla vă/u /orii mijind 
şi. sfijusă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute patruzeci şi şaptea 
noapte 

Urma : 

Iar AhmadcelHoţoman şi cei patruzeci de soţi 
ai lui rămaseră adormiţi vreme de două zile şi 
două nopţi, iar cînd, a treia dimineaţă, se deştep
tară din somnul lor cel neobişnuit, habar navură 
dintruntîi cum săşi lămurească pricina pentru 
veare se aflau grămădiţi în colţul acela, şi, pîna 
ia urmă , din presupunere în presupunere, nu mai 
avură nici o îndoială că fuseseră traşi pe sfoară. 
Atunci, se simţiră tare umiliţi, mai ales Ahmad 
celHoţoman, care se arătase aşa de avan faţă de 
HassancelPehlivan şi care acuma trăia ruşinea 
cea mare de a se arăta în uliţă gătit aşa cum se 
afla. Se hotărî cu chiu cu vai să iasă din circiumă 
şi, cel dintîi ins cu care dete ochii în drum se 
nimeri să fie tocmai tovarăşul său HassancelPe
hlivan care, văzîndu1 numai în cămaşă şin 
izmene, cu cei patruzeci de arcaşi ai lui după el 
gătiţi asemenea, pricepu dintro oehîadă păţania 
pe care o păţiseră eu toţii. La priveliştea aceea, 
HassancelPehlivan, înveselit cum nu se mai 
poate, începu să cînte ; 

Copilele cele neştiutoare 
Cred că bărbaţii-s toţi la fel, 
Habar n-au că ei sînt asemeni 
Doar la turban, şi nici la el 1 

Căci printre ei sînt unii înţelepţi, 
Jar alţii-s nişte gugumani zurlii, 
Au, nu şi-n cer sînt stele-âproape stinse,, 
Iar altele-s mărgăritare vii ? 
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Vulturii nu se-aiing de carnea moartăs 
Nici şoimii care fulgeră în zbor ; 

t Dar ciorile spurcate se înfruptă 
Din orice stîrv găsit în calea, lor. 

După ce sfîrşi de cintat, HassancelPehlivan 
veni la AhmadcelHoţoman şi, prefăcînduse Că 
numai atunci îl zărea, îi spuse : 

— Pe Allah ! mokaddem Ahmad, dimineţile sint 
cam răcoroase pe Tigru şîi caro. cu primejdie să 
ieşiţi aşa, numai în cămăşi şin izmene ! 

Iar AhmadcelHoţoman răspunse : 
— Dar tu, ya Hassan, tu eşti chiar mai uncios 

şi mai rece la inima ta decît dimineaţa aceasta ! 
Nimenea nu scapă de. cei este ursit, şi nouă nea 
fost ursit să fim vicleniţi de o copilandră. Nu 
cumva o cunoşti ? 

El răspunse : 
— O cunosc, şîo cunosc si pe maicăsa ! Şi,, 

dacă vrei, mă pot duce să ţi le înhaţ întro cli
pită ! 

El întrebă r 
— Cum aşa ? 
Ei răspunse : 
•— Nu ai decît să te înfăţişezi dinaintea califu

lui şi, ca mărturie de nevolnicie, săţi scuturi salba 
de la gît şi săi spui să mă însărcineze pe mine 
în locul tău cu prinderea lor ! 

Atunci AhmadcelHoţoman, după ce se îm
brăcă, plecă la divan cu liassancelPehlivan, şi 
califul îl întrebă : 

— Undei bătrîna, mokaddem Alrniad ? 
El îşi scutură salba şi răspunse : 
— Pe Allah ! o, emire ui dreptctedineioşiior, eu 

nam cunoscuto ! Mokudderuul. Hassan poate în
deplini mai bine ca mine această treabă ! EI. o 
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cunoaşte, ba chiar mărturiseşte că bătrâna na să
vârşit toate pehlivăniile astea decît ca să ajungă 
de pomină şi ca să1 facă pe stăpânul nostru califul 
să o ia în seamă ! 

Atunci AlTîaşid se întoarse către Hassan şi îl 
întrebă : 

— Aşa este, mokaddem Hassan ? O cunoşti pe 
bătrînă ? Şi crezi că na săvârşit toate astea decît 
ca să dobândească hatârurile mele ? 

El .răspunse : 
••— Aşa este. o, emire al dreptcredincioşilor ! 
Atunci califul strigă ; 
— Pe mormântul şi pe cinstea strămoşilor mei ! 

dacă bătrâna dă îndărăt tuturor acestora ceea ce 
Jea luat, o iert ! 

lai' Hassancell'clilivan spuse : 
••: Atunci, o, emire al dreptcredincioşilor, 

dă mi pentru ea zălogul de slobozenie ! 
Şi califul îşi aruncă batista către HassancelPe

hlivan, ca zălog de slobozenie pentru bătrînă. 
Pe dată Hassan, după ce ridică zălogul de slo

bozenie, ieşi de la divan şi dete fuga drept acasă 
la Dalila, pe care o cunoştea de mult. Bătu la 
poartă şi Zeinab veni săi deschidă. El întrebă : 

 Undeî maicăta ? 
Ea spuse : 
— E sus ! 
Ei spuse : 
• Dute şi spunei că Hassan, rnokaddermU dea 

Stînga, este jos şi îi aduce din partea califului 
batista de slobozenie, însă cu învoiala să dea în
dăfăt tot cea luat. Şi spunei să coboare aşa cum 
se cuvine, altminteri am să mă anevoiesc so ridic 
cu sila ! 

Or Dalila, care auzise tot, strigă de sus : 
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— 'Aruncămi batista de slobozenie ! Şi .merg la 
calif cu toate lucrurile luate S 

Atunci Pehlivanul îi aruncă batista, pe care 
Dalila şio legă numaîdecît la gîfc» pe urmă, aju
tată de fiicâsa» se apucă să încarce pe măgar şi 
pe cei doi cai toate lucrurile şterpelite. Cînd ispră
viră, Hasan îi spuse Dalileî 2 

•— Mai lipsesc hainele lui AhmadcelHoţoman 
şi ale celor patruzeci ai. lui. 

Ea răspunse Î 
••  Pe Numele cel sf înt ' nu leam luat eu ! 
El începu să rîdă şi spuse : 
— Dreptui ! Lea luat fiicăta Zeinab ! Bine, 

fie ! Alea săţi rămînă ţie. 
Şi, urmat de cele trei animale legate unul după 

altul cu o funie, o duse pe Dalila la divan, dina
intea califului. 

Ciad povestea ajunse Mici, Şehcavzada văzu zorii mijind 
şi. sfioasă, tăcu. 

Ci mir-a patru sute patruzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Cînd AlRaşid o văzu intrând pe înrpieliţata de 
bătrînă, nu se putu opri să nu răcnească porunca 
dea fi zvîrlită numaidecât pe chilimul de sînge, 
ea să fie isprăvită. Atunci ea strigă s 

— Mă aflu sub ocrotirea ta, o, Hassan ! 
Iar HassancelPehlivan se repezi şi sărută mâi

nile califului şi îi spuse > 
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— Iarto, o, emire al dreptcredincioşilor ! lai 
dat zălog de slobozenie ! Pe care iată1 la gîtul ei ! 

Califul răspunse ; 
—• Asta aşaî, încît o iert, pentru preţuirea eeţi 

port! •" 
Pe urmă se întoarse către Dallla şi îi zise : 
— Vino încoace, o, bătrîno ! Carei numele tău ? 
Ea răspunse : 
•— Numele meu este Dalila, şis soţia celui cea 

fost răspunzător peste porumbeii tăi ! 
El spuse : 
—• în adevăr eşti o pehlivancă plină de şiret

licuri. Şi deacumanaînte ai. să te numeşti Da
iîlaceaVicleană. 

Pe urmă îi spuse : 
— Poţi baremi sămi spui cu ce scop ţiai bătut 

joc de oamenii aceştia aci de faţă, şi de ce neai 
făcut atîtea necazuri, ehinuindune inimile ? 

Atunci Dalila se aruncă la picioarele califului şi 
răspunse: 

— Eu, o, emire al dreptcredincioşilor, nam 
făcut nimica din lăcomie l Dar, cînd am auzit ce 
se povestea despre hoţiile de demult şi despre 
pehlivăniile săvîrşite odinioară la Bagdad de agiii 
tăi de la Dreapta şi de la Stînga, AhmadcelHoţo
man şi HassancelPehlivan, mia venit în gînd să 
fac şi eu la rîndul meu ca ei, de nu şi săi întrec, 
ca să pot căpăta de la stăpânul nostru califul huz
meturile şi slujba răposatului meu soţ, părintele 
bietelor mele copile ! 

La cuvintele acestea, asinarul se ridică înver
şunat şi strigă ; 

•— Allah să judece şi să hotărască între mine 
şl baba aceasta ! Nu sa mulţumit numai sămi 
fure măgarul, 1a mai pus şi pe moglirabinul aci 
de faţa sămi smulgă cele două măsele din fundul 
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gurii şi sămi ardă simplele cu nişte cuie de fier 
înroşite în foc ! 

Iar beduinul se ridică, şi eJ şi .strigă : 
Allah să judece şi sa hotărască mire mine 

şi baba aceasta ! N'u sa mul ţumit numai să mă 
lege de stîlp" în locul ei şi sămi fure calul, mia 
mai pricinuit şi alt necaz lăuntric, impiedieîn
dumă sămi împlinesc dorinţa de clătite umplute 
oii iniere ! 

.Şi boiangiul, şi bărbierul, şi tînărul neguţător, 
şi ceauşul, şi ovreiul, şi valiui, se ridicară fiecare 
ia rînd, cerînd de la Allah daune pentru ponoasele 
ce le pricinuise bătrîna. încît califul, mărinimos 
şi îndurător cum era, începu prin a da fiecăruia 
îndărăt lucrurile ce li se furaseră, şi îi despăgubi 
din belşug din chiar vistieria lui. Şi mai cu seamă 
măgărarului, din pricină că el pierduse şi cele două 
măsele şi îndurase şi acele arsuri, porunci să i se 
dea o mi o de dinari, de aur şi îl căftăni căpetenie 
peste breasla catîrgiilor. Şi toţi plecară de la 
divan, firitisinduse pentru dărnicia califului şi 
pentru dreptatea iui, şi îşi uitară toate necazurile. 

Iar califul îi spuse Dalilei : 
— Acum, o, Dalila, îmi poţi cere ce doreşti ! 
J.0a sărută pămîntul dinaintea califului şi. răs

punse : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, nu doresc 

decît numai un. lucru de ia mila ta, şi anume să 
capăt îndărăt slujba şi bu/meturi le răposatului 
meu soţ, cel care îngrijea de porumbeii tăi călă
tori ! Iar eu pot să îndeplinesc slujba aceasta, căci 
şi pe vremea cînd trăia soţul meu tot eu, ajutată
de fata mea Zeinab, dam grăun ţe porumbeilor şi 
curăţăm porumbarul şi agăţăm scrisorile la gîtul 
lor. Şi tot eu vegheam şi asupra foişorului cei 
mare, care a fost ridicat din porunca ta, ca adă
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post pentru porumbei, şi pe care îl străjuitul. zi şi. 
noapte patruzeci de negri şi patruzeci de cîini. 
d ini i aceia pe care chiar tu iaî luat de la regele 
afganilor, urmaşii lui Solinian, cîncl cu biruinţa 
ta asupra acelui rege ! 

Şi califul răspunse : 
•••• Fie. o, Dalila ! am să poruncesc să li se scrie 

numaidecît firmanul de numire în slujba de că
petenie peste foişorul cel mare al porumbeilor că
lători şi de stăpînă peste cei patruzeci de negri ş; 
peste cei patruzeci ele cîini ridicaţi de la regele 
afganilor, urmaşii lui. Solinian ! Şi, în felul acesta, 
ai sa răspunzi cu capul de pierderea vreunuia 
dintre acei porumbei care îmi sini mai scumpi 
chiar ck'CÎI. viaţa copiilor mei. Ci nu mă îndoiesc 
de vrednicia ta ! 

Atunci Dalila adăugă : 
Aş mai vrea, o, em'uv al droplcretlinc,ioşilor. 

ca şi fiica mea Zeinab să locuiască împreună cu 
mine la foişor, ca sămi dea ajutor la vegherea 
porumbeilor ! 

Şi califul îi dete îngăduinţa. 
Atunci Dalila, după ce sărr.Lă mîinile califului, 

se întoarse acasă şi, ajutată de fiicăsa Zeinab, 
îşi mută toate ale casei şi toate lucrurile .la foi
şorul cel mare, şi îşi alese ca locuinţă încăperile 
de la intrarea în foişor. Şi chiar clin ziua aceea îi 
luă în stăpînîre pe cei patruzeci de negri şi, îmbră
cată în straie bărbăteşti şi cu un coif de aur pe 
cap; încalecă pe un cal şi se duse la calif să capete 
porunci şi să întrebe de soliile ce le avea de tr i
mis în împărăţie ! Şi, cîrxd se lăsă noaptea, slo
bozi din lanţ în curtea cea mare a foişorului pe 
cei patruzeci de cîini din neamul dinilor ciobă
neşti ai iui Soliman, ca să steie de pază. Şi. în. 
fiecare zi, se ducea la divan, călare, purtîncl pe 
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cap coiful de aur împodobit cu vin porumbel de 
argint, şi însoţită de alaiul celor patruzeci de negri 
ai ci, îmbrăcaţi numai în mătăsuri roşii şi în 
atlazuri. Şi, ca săşi împodobească locuinţa cea 
nouă, agăţă pe ca hainele Ini Ahroadceldioţo
nian, ale iui Ayub XpinaredeCăniilâ şi ale to
varăşilor lor. Şi în felul acesta DalilaceaVi
cleană şi fiicăsa ZeiuabecaŞireată dobincliră la 
Bagdad, după dibăcia şi isteţia lor. slujba atî ta de 
falnică a îngrijirii acelor porumbei şi slăpînîrea 
peste? cei patruzeci tio negri si peste cei patriizeei 
de eîini care păzeau ia vreme de noapte foişorul 
cel mare ! Ci AII ah ştie mai bine ! 

— Or, acum, o. prcareri.citu!c rege. urmă Şehc,n~zada. 
a venit vremea săil povestesc şi de Aii ArgintViu, şăi 
de necazurile lui ou Dalii a şi ca fiicăsa Zeinab, fi cii 
frutele Dalilei, Zoraik, nervii ăi orul de peşte prăjit, şi cil 
ovreiul vrăjitor Axarin ! Cuci isprăvile acestea sînt eu 
mult nrit de mirare şi mai de pomină deeît 'toate eîte ai 
ascultat pină acum ! 

far reco'e Şuhriar r,i xiise In ..unt: : „Pe Aliah ! nani 
so scurtez de cap deeit după ce am să ascult şi isprăvite 
lui Aii ArglntVîu !' Iar Şohonvadn, dacă văzu zorii irvi
jind, 'acu sfioasă. 

Ci într-a patru sute patruzeci şi noua 
noapte -

Urina : 

Am auzit, o, preal'ericituie rege, că ia Bagdad, 
pe vremi le eînd trăiau Ahmadceilloţoman şî 
Hassaneel.PohJivan, mai era acolo şi UD alt pun
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gas, alil de şiret şi atîl de ager încît niciodată 
oamenii agiei nau putut să pună mina pe e l ; 
căci, de îndată ce credeau că lau înşfăcat, el le 
şl scăpa, aşa cum lunecă printre degete un strop 
de argintviu pe care ai vrea să1 apuci. Drept. 
aceea, încă mai dinainte, de la Cairo, locul lui de 
baştină, fusese poreclit Aii Arg.intV.iu. 

în adevăr ! înainte dea fi venit la Bagdad, Aii 
ArgintViu trăise la Cairo şi nu sa hotărî! .să 
plece la Bagdad decît în urma unor împrejurări 
vrednice de pomenire şi care au do ce fi istori
site la începutul acestei povestiri, 

«Şedea întro zi trist şi fără do nici o treabă, 
Intre solii săi, în odaia do sub pămînt ce le slu
jea ca ioc de întîlnire ; iar soţii săi, văzîndu~i cu 
inima opărită şi cu pieptul uscat, se străduiau 
să1 înveselească, ci el rămînea crunt în colini 
iul, cu chipul mohorît, cu fruntea întunecată şi cu 
sprincencle încrâncenate. Atunci unul dintre ei ii 
s p u s e : 

•  O, căpetenie a noastră, ca săţi uşurezi piep
tul nui nimica mal bun decît o preumblare pe 
uliţele şi prin su.kuri.le din Cairo ! 

Tar Aii Ai'gintViu, ca să curme vorba, se ridică 
şi plecă să colinde mahalalele oraşului Cairo, fără 
ea neagrai supărare să 1 se însenineze vreun pic. 
Şiaşa, ajunse pe strada Roşie, pe cînd la trecerea 
Iu! toată lumea se da cu grabă deo parte, din 
Cinstire şi respect faţă de el, 

Cînd intră pe strada Roşie şi tocmai da să co
boare întro circiumă în care avea el nărav să 
se îmbete, văzu lîngă uşă un vânzător de apă ceşi 
ţinea burduful din piele de capră în spinare şi îşi 
vedea de treaba lui, izbind între ele cele două 
tasuri de aramă în care turna apa de băut pentru 
cei însetaţi. Şi îşi cînta strigările de vînzăior pe 



străzi, strigări în care apa lui era cînd miere, cînd 
vin, după pofta inimii ! Iar în ziua aceea îşi cînta 
strigătul însoţindu1 cu zăngănitul celor două ta
suri lovite între ele ; 

Din strugure este căpătată 
Băutura cea mai minunată ! 
Nu-i fericire-adevărală 
Fără un prieten cu inima curată ! 
Plăcerea toată 
Numai,aşa se arată ! 
far locul cel mai fălos 
E al cui ştie să vorbească frumos ! 

Cînd îl zări pe Aii ArgintViu, vînzătorul de apă 
îşi zăngăni în cinstea lui cele două tasuri răsună
toare şi cîntă : 

O, irecăiorule, 
Ia apă, 
Curată, 
Dulce, 
Minunată ! 
Apă 
Proaspătă ! 
Ochi de cocoş, 
Apa mea ! 
Cleştar, 
Apa mea ! 
Ochi neatins, 
Apa mea ! 
Bucuria gîtuluî ! 
Adamant nrîtidiii, 
Apa, 
Apa, 
Apa mea ! 
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IV urmă întrebă : 
•  Stăpîne, nu vrei un tas di' apă ':' 
ArgintViu răspunse : 
  "Dumi ! 
>Şi vînzătorul îi umplu un tas, pe care ,a\'u grijă 

săf clătească mai întîi tacticos, şi il întinse, spri
nt nd : 

•• Plăcerea ! 
Aii însă, luînd tasul. îl privi o clipă, îl .sc.ulnră 

.şi vărsă apa pe jos, spunîncl : 
— — Dămi alta ! 
Atunci vînxălorul, supărat, îl măsură din ochi 

şi strigă : 
 Pe Alali ! şi ce găseşti tu în apa aceasta, 

mai curată doeît lacrima unui ochi de cocoş, deo 
arunci aşa pe jos ? 

TOI răspunse : 
Aşami place mie ! Mai toarnămi una ! 

vŞî vînzătorul umplu cu apă tasul a doua oară şi 
il întinse cu sfinţenie lui Aii Arg'intViu, care îl 
luă şi iarăşi îl vărsă, spunînd : 

— Mai umplemi1 o dată ! 
Şi vânzătorul strigă : 
— Ya sidi, dacă nu vrei să bei, lasătnă sămi 

văd de drum ! "" 
Şi îi întinse? al treilea tas cu apă. Ci, de data 

aceasta, ArgintViu goli cupa dintro sorbitură şi 
i~o dete vînzătorului îndărăt , punînd în ea un 
dinar de aur, drept bacşiş. Or. vânzătorul, departe 
de a se simţi mul ţumit cu acel chilipir, îl fulgeră 
cu privirile din cap pînăn picioare pe ÂrgintViu 
şi îi spuse cu un glas uscat : 

— Noroc, stăpîne, noroc ! Oamenii cei mărun ţ i 
sînt una, iar domnii cei mari sîrit cu totul altceva ! 

La vorbele acestea, Aii ArgintViu, căruia nui 
prea trebuia mult ca săi sară ţîfna, îl înşfacă 

134 



pe apagiu de cămaşă, îi aldui un ghiont de1 zgu
dui cu burduf cu tot. îl propti cu. spinarea în 
ghizdurile havuzului de pe strada Roşie si ţipă 
la el : 

— A, plod de cudoaşă ! iţi pare că un dinar de 
aur e pudn pentru Irei tasuri de apă ? A ! e prea 
pu ţ in? !)a burduful tău, cu tot ce e in el, nu 
preţuieşte nici trei bănuţi de argint, iar apa pe 
ea.iv am vărsato şi cea pe eore am băui.o rui 
umple nici măcar o oca 1 

Vîn/.iitorul. răspunse : 
 Aşa este, stăpîne ! 

Argint Viu în t re!» : 
— •• Atunci pentru ce i.niai vorbit aşa : Ai mai 

dat în viaţa ta de vreun om mai darnic decît 
mam dovedii eu faţă de tine ? 

Vîn/ătorul, de apă răspunse ; 
— • Asta da, pe Allah ! Am intilnit în viaţa mea 

un om mai darnic decît tine ! Intrueîi atita vreme 
f.'ît. muierile or să plodească, au să se găsească
pururea pe pămînt şi oameni cu inimi darnic*." ! 

ArgintViu întrebă : 
— Şiai putea sămi spui cisiei acel om, mai 

darnic decît mine. pe care lai intilnit ? 
Vînxătorul de apă răspunse : 
  DâiTi.i mai Intîi drumul, şi şezi colea pe mar

ginea fmtînii ! Şiam. săţi. povestesc întimplarea 
mea. careţ peste poate de ciudată ! 

Atunci A.U ArgintViu îl slobozi pe vînzăiorui 
de apă şi, după ce am îndoi şezură pe una din trep
tele de marmură ale havuzului, lingă burdufui 
pus jos, vînzâtoru], de apă începu... 

Cînd povestea ajunse aiei. Şeh.env.aftn vă/u zerii niiji;;^ 
iji u'icn sfioasă. 
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Ci intr-a patru sute chicizecea noapte 

C' rmă : 

...vin/.ătorul de apă începu : 
Află, o, mult darnic stăpîne ai meu, că tatăl 

meu a fost şeicui breaslei vânzătorilor de apă 
din Cairo, nu al aparilor care vînd apa cu sacaua 
pe la casele oamenilor, ci al celor care, ca mine, 
o vînd cu ulceaua purtîndo pe uliţi în spinarea 
lor. ŞI cind părintele meu a murit mia lăsat moş
tenire cinci cămile, un catîr, prăvălia şi casa. Era 
maî mult decît îi trebuia unui om. de teapa mea 
ca să trăiască fericit ! Ci, o, stăpîne al meu, săra
cul nu e niciodată mulţumit; iar în ziua cînd, 
din vreo întîmplare, e şi ei mulţumit o dată, alunei. 
moare ! Eu, clar, mam socotit în sufletul meu : 
„Am sămi sporesc moştenirea făcîncl afaceri şi 
neguţătorie !" Şi îndată am plecat în căutare de 
chilipiruri, şi am găsit pe unii care sămi încre
dinţeze mărfurile lor. Am încărcat acele mărfuri 
pe cămilele şi pe catîrul meu şi am plecat să le 
neguţătorese în Hecljaz, la vremea hagi alicului 
la Mecca. Ci, o, stăpîne al meu, săracul nu se îm
bogăţeşte niciodată ; că, dacă se îmbogăţeşte,, 
moare ! Eu am făcut o neguţătorie atîta de păgu
boasă încît, pînă la isprăvirea hagialîcuiul, am 
pierdut tot ce aveam şi mam văzut silit sămi 
vînd cămilele şi catîrul, ca să pot face faţă ne
voilor celor mai grabnice. Şi rriiam zis : „Daca 
mă întorc la Cairo, creditorii au să mă înhăţe şi 
au să mă arunce în temniţă !" Atunci, mam lipit 
deo caravană din Siria şi am plecat la Damasc, 
pe urmă la Alep, şi deacolo la Bagdad. Odată
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ajuns ia Bagdad, am întrebat de starostele breslei 
vânzătorilor de apă şi mam dus la el. Am început, 
ca tot musulmanul, prin ai rosti sura de la în
cepui a Coranului şi iam urat bunăpace. Atunci 
el ma întrebat cei cu mine, iar eu iara povestit 
tot ce păţisem. Şi el, fără a pregeta deloc, mia 
dat o cămaşă lungă, un burduf şi două tasuri ca 
să~m.i pot ţine zilele. Şi am ieşit pe calea lui AII alt 
întro bună dimineaţă cu burduful meu în spi
nare, şi am pornit să umblu prin mahalalele! ora
şului» ca vânzătorii de apă din Cairo. Ci, o, stăpâne 
al meu, săracul rămâne sărac, de vreme ce astai 
ursita lui. In adevăr, nu mia trebuit mult până 
să văd ce mare osebire era între locuitorii de ia 
Bagdad şi cei. de la Cairo. La Bagdad, o, stăpîne 
al meu, oamenilor nu le e .sete ; iar dacă, din. 
întîmplarp, se hotărăşte vreunul să bea, apoi acela 
nu plăteşte ! Că apa cieă3 de la Allah ! Am văzut, 
aşadar, cît de păguboasă miera meseria, după 
răspunsurile celor dinţii inşi pe care iam îmbiat 
cu cântecele mele. în adevăr, cum iam întins 
unuia tasul meu, mia şi răspuns : „Au miai dat 
tu ceva să mănînc, de mă îmbii să beau ?"• 
Eu atunci miam văzut mai departe de drum,. 
minunîndumă de purtarea aceluia şi de acel semn 
rău de început, şi am întins tasul către alt t r e 
cător ; ci el mia răspuns : „Agonisita! la Allah ! 
catăţi de cale, o, aparulc !" Eu nam vrut să mă 
dau biruit şi am. colindat mai departe sutur i le , 
oprindumă dinaintea prăvăliilor cu vaduri bune, 
ci nimenea numi făcea semn săi dau să bea ori 
să se lase ispitit de îmbierile sau de clinchetul 
ceştilor mele de aramă . Şi am rămas aşa pînă Iu 
nămiezi, fără a fi cîştigat cu ce sămi cumpăr o 
coajăde pâine şi un castravete. Pentru eă, o, stă
pâne al meu. soarta săracului îl sileşte sui fie 
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şi .foame uneori. Ci foamea, o, stupine al meii, 
ne~j atîta de grea ca umilinţa ! Că şi bogatul are 
parte de destule umiliri, dar n.u le îndură cum. îe 
îndură săracul, care nu arc nimic nici de pierdui, 
mici de eîştigat. Aşa si eu, deo pildă, dacă raani 
necăjit de purtarea ta, nam făeuto din pricina 
mea, ci d.in pricina apei mele, carei im dar mi
nunai de la Allali ! Ci. o, slăpme al meu, şi pur
tarea ta faţă de mine se datoreşte tot vreunor pri
cini care te rod. în iăuntru ! Aşadar, vădind eu 
<ă şederea mea La Bagdad începe intrun cliîp atîta 
do întristător, mam gîndit în cugetul meu : ..Mai 
5rinear.fi fost pentru tine, o, sărace, să i'i murit 
nuro temniţă din ţara ta, decît între oamenii 
iui'ştîa cărora nu le place apa !" Şi, cum mă gîr
boveam sub povara gândurilor mele, am văzut 
deodată iscmduse în suk un mare zulum şi oame
nii dînd fuga întro parte. Eu atunci, cum cere 
meseria mea. de a mă găsi undei lume multă, am 
dat fuga din toate puterile întracolo, cu burdu
ful în spinare, ţinîndumă după ceilalţi. Şi ani 
vă>;ut atunci un alai măreţ, alcătuit din nişte oa
meni ce mergeau în două şiruri, cu nişte beţe 
lungi în niîinî, pe cap cu nişte tiehiuţe împodobite 
i'u mărgăritare, îmbrăcaţi în humusuri de mătase 
taro frumoase, iar pe şolduri spmzurînduIe nişte 
spade minunate, mvrîstate bogat. Iar în. fruntea 
]or mergea un viteaz cu înfăţişare cumplită, ia 
ivirea căruia toate capetele se temeneau pîn.ă la 
pămîn.L Eu. atunci am întrebat : „Cei cu acest 
alai ? Şi cinei viteazul acesta ? !" Careva, raia răs
puns : ..,Se vecie limpede, după vorba ta de egip
tean şi după neştiinţa ta, că n.u eşti din'Bagdad ! 
Alaiul acesta este alaiul rn.okaddornului Ahmad
•reî"Hoţoman, aga dea Dreapta califului, care are 
datorinţa să păstreze tihna în mahalale. Şi chiar 
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ei e aceia pe care. îl vezi călare. St: bucură de 
mare cinstire şi de huzmeturi de o mie de dinari 
pe lună. întocmai ca şi soţul său HassancelPeh
iivan. carei aga dea Stingă califului ! Şi toţi 
oamenii lor primesc o sută de dinari pe lună ! Toc
mai au ieşit de la divan si se duc la ei_ acasă sa 
prîn/.easeă î1" Eu, alunei, o, stăpîne al meu, am în
ceput sămi cînl strigătele, după regula de la Egipt, 
întocmai cum niai auzit şi tu mai adineaoarea, 
însoţinduniă ele zăngănitul ceştilor mele cele ră
sunătoare. Şi am strigat atît de amarnic încît 
mokaddemul Ahmad ma auzit şi ma zărit şi, 
înclemnînduşi calul către mine, mia spus : „O, 
frate egipteanule, team recunoscut după cîntec ! 
Dămi un tas cu apă !" Şi a luat tasul pe care i lam 
întins, 1a clătinat, a vărsat apa pe jos. cerîndu-mi 
să i1 umplu iar ; şi iar a vărsat apa pe jos, în
tocmai ca şi tine. o, stăpîne al meu ; ca apoi să 
bea clintro înghiţitură cel deal treilea tas pe 
care ma pus să i1 umplu. Pe urmă a strigat cu 
glas mare : ,,Trăiască oraşul Cairo, cu toţi locui
torii iui, o, aparulc, fratele meu ! Pentru ce ai 
venit tu în oraşul acesta unde vînzătorii de apă 
nu sînt preţuiţi şi răsplătiţi ?" Şi eu iam povestit 
povestea mea şi iam dat de înţeles că eram dator 
vîndut şi că am fugit tocmai din pricina datoriilor 
şi a prăpădului meu ! Atunci el a strigat : „Fii, 
dar, binevenit la Bagdad !" Şi mia dat cinci dinari 
de aur şi, întoreînduse către oamenii din alaiul 
lui. Iea spus : „Pentru iubirea lui Allah, îl în
făţişez pe omul acesta din ţara mea dărniciei 
voastre !" Numaidecât, fiecare ins din alai mia 
cerut cîte un tas de apă şi, după ce 1a golit, mia 
pus în el un dinar de aur ! încît, cînd am isprăvit, 
aveam mai bine de o sută de dinari de aur în 
cutiuţa cea de aramă care atîrnă la cîngătoarea 
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mea. I'e urmă, mokaddemul AhmadcelHoţoman 
mia zis : „Cîlă vreme ai să stai. Ia Bagdad, aceasta 
are săţi fie plata de fiecare dată cînd ai să ne 
dai să bem !" Şiaşa, în puţine zile, cutiuţa mea de 
aramă sa umplut de mai multe ori ; iar eu miam 
socotit dinarii şi am văzut că erau o mie şi încă 
vreo cîţiva ! Atunci am cugetat în cugetul meu : 
„Acuma a venit ceasul pentru tine să te întorci în 
ţara ta, o, aparule ! Căci, cît de bine ţiar îi pe 
pămînt străin, tot mai binei în ţara ta ! Şi, de 
altminteri, mal ai şi nişte datorii, şi se cade să te 
duci să le plăteşti !" Atunci mam îndreptat către 
divan, unde începuseră să mă cunoască toţi şi unde 
mă întîmpinau cu multă bunăvoinţă.., 

Cînd povestea aji.ni.sc aici, Şohnre/.acla văzu /orii mi.jiiKÎ 
şi, «fioasă, lăcu. 

Ci înlr-a patru sute cincizeci şi una noapte 

Urmă : 

...şi am intrat sămi. iau bunrămas de la bine
făcătorul meu, recitîndui aceste versuri : 

Celui străin şederea-n ţări străine 
Ii e asemeni unei case mari 
Pe temelia vîntului durată. 
Se umflă vîntul la o vreme iar, 
Şi casa se preface în ruine, 
Iar el pe drum scăparea-n fugă-şi cată. 
Mai bine i-ar fi fost, aş vrea să zic, 
De n-ar mai fi zidit nimic, nimic ! 
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Pe urmă iara spus : „Do altminteri, iaeătă că 
pleacă o caravană către Cairo, şi tare aş vrea să 
mă lipesc de ea, ca să mă întorc între ai mei !"• 
ICI atunci mia dăruit un catîr şi o sută de dinari, 
şi mia zis : „Şi eu, la rîndumi, aş vrea să te 
încarc, o, şelcuie, cu o sarcină ele taină. Cunoşti 
multă lume ia Cai ro?" Eu am răspuns.: „Cunosc 
pe toţi oamenii de fală care locuiesc la Cairo". EL 
mia spus : „Atunci, ia de colea scrisoarea aceasta 
şi dăo în inimile soţului meu de odinioară, Aii 
Arg:int»Viu din Cairo ; şi spunei din partea mea ;: 
«Nenetău îţi trimite salamalekurile şi urările 
lui de bine ! Ei acumai cu califul HarunAlRa
şid !» Eu .atunci am luat scrisoarea, am sărutat 
mina mokaddemului Ahmad şi am plecat din Bag
dad la Cairo, unde am ajuns acumas abia cinci 
zile. Dintruntîi, mam dus la cei la care eram 
îndatorat şi miam plătit datoriile toate, cu batiii 
cei cîştigasem la Bagdad din mila darnicului 
AhmadcelHoţoman. După care miam îmbrăcat 
cămaşa cea lungă de piele, miam luat burduful 
în. spinare, şi mam făcut iar vînzător de apă, ca 
mai înainte, aşa cum mă vezi, o, stăpîne al meu î 
Ci degeaba lam căutat eu prin tpt Cairo pe Aii 
ArgintViu, prietenul lui AhmadcelHoţornan, că 
nam izbutit să dau de el ca săi înmînez scrisoa
rea pe care o port şiacuma la mine, în tivul că
măşii mele ! Şiacoastai, o, stăpîne al meu, în
tîiRpiarea pe care ani avuto cu cel mai darnic 
dintre muşteriii mei ! 

Cînd virr/ătorui de apă îşi sfîrşi de povestit în
lîmplarea. Aii ArgintViu se ridică şi îl sărută aşa 
cum im frate îl sărută pe fratele său, şi îi zise : 

  O, aparule, semenul meu, iartămi purtarea 
de adineaori faţă de tine ! De bună seamă, omul 
acela mai darnic decît mine, cum altul mai darnic 
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decît mine nici nu poate fi, cel pe care lai Intil
nit la Bagdad, este mai~marele meu de odinioară .' 
Căci chiar eu si'nt Aii ArgintViu, acela pe care 
îl cauţi, tovarăşul cei dinţii al lui AhmadeelIJo
ţoman. însenineazăţi, dar, sufletul, iummeazăţ i 
ochii şi inima, şi dămi scrisoare;! de !a maima
reîe meu ! 

Atunci, vînzătorul de apă ii deie .scrisoarea, pe 
care Aii o deschise şi în care citi cele ce urinează : 

..Salanlalekul mokaddemului Ahni-ad, către cA 
mai de faimă şi cel dintîi dintre flăcăii lui, AU 
Argini-Viu ! 

îţi scriu, o, podoabă a podoabelor, pe o foaie ce 
are să zboare ia tine pe aripa viaturilor. 

Deaş fi eu o pasăre, aş zbura de dor in braîeîe 
tale ! Dur cum să mai zboare o pasăre eu aripile 
tăiate ? 

Află, dar, o, tu, cel mai frumos, că acum sint 
căpetenie peste cei patruzeci do voinici ai iui Ayuli 
Spj'naredeCămilă, tuspatruzeei viteji încercaţi, 
ca şi noi, făptaşi de multe isprăvi strălucite, Şi am 
fost căftănit de califul Harun A.lRaşkl, siâpii
nul nostru, agă dea Dreapta sa, însărcinat cu 
paza cetăţii şi a mahaJelor, cu leafă de o mie de 
dinari pe lună, başca ce mai pică de îa cei care vor 
să capete oblăduirea noastră. 

Dacă, dar, o, tu, cel mai drag, vrei săii aşterni 
pe un raedean eît mai larg .zborul minţii şi săţi 
descinzi poarta volniciilor şl a bogăţiilor, nu ai 
decît să "vii săJ cauţi pe bă tr inul tiiu ia Bagdad. 
Ai să săvîrşeştî pcaici cîteva isprăvi de seamă 
şi îţi făgăduiesc să capăt pentru tine baliruriie 
califului, un cin vrednic de tine şi de prietenia 
noastră, şi o slujbă tot atît de făloasă ca şl a moft. 

Vino, dar. copilul meu, vinoIa mine şi bucu
rami inima cu tovărăşia ta mult dorită • 
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,Şi pacea lui Aliaii şi binecuvântarea lui fie ca 
tine, ya Aii !''•• 

După ce Aii ArgintViu citi .scrisoarea aceasta 
ele la Ahinadceliloţoman, maimarc'le său, se 
cutremură de bucurie şi de tulburare, şi, vîn turm 
ei uşi bastonul cel lung întro mină şi scrisoa
rea în cealaltă mină, trase un danţ turbat pe t rep 
tele havuzului, zborşincîuse la babele şi la cer
şetorii dimprejur. Pe urmă, sărută de nenumă
rate ori scrisoarea, dueîndo apoi la frunte ; şi îşi 
deschise brîul de piele şi îl goli în mîinile apagiu
lui de toţi galbenii, drept mul ţumire pentru vestea 
cea bună şi pentru osteneală. Şi plecă fără de 
zăbavă în odaia de sub pămînt, la haidamacii lui, 
ca să le vestească plecareai grabnică la Bagdad. 

Cîrid se văzu în mijlocul lor, le spuse : 
— Copiii mei. vă las să vedeţi unul de altul ! 
Atunci ciracul lui cel mai apropiat strigă : 
— Ce spui, stăpîne ? Au vrei să nelaşi ? 
E3 răspunse : 
— Norocul meu mu aşteaptă la Bagdad, în mîi

nile părintelui meu, AhmadcelHoţoman ! 
El spuse : 
— Clipai tare grea acuma pentru noi ! Zahe

reaua noaslrăi goală ! Şi. fără line. cea veni să 
ne facem ? 

El răspunse : 
"• Chiar mai înainte dea ajunge la Bagdad, 

dendată ce voi intra în Damasc, am să izbutesc 
eu să dobîndesc ceva, ca să vă trimit să răzbiţi 
nevoile. Fiţi dar fără teamă, copiii mei ! 

Pe urmă se dezbrăcă de hainele cu care era îm
brăcat, se spălă după sfînta datină şi puse pe ei 
o cămaşă lungă, strînsă peste mijloc, o rantie 
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mare de călătorie ou mîneci largi, înfipte la chi
mir două hangere şi un jungher, îşi împodobi 
capul cu un fes straşnic şi luă în. mînă o lancie 
năpraznică, lungă de patruzeci şi doi de coţi, fă
cută din reteveie de bambus ce se puteau stringe 
unul în altul după vrere. 'Pe urmă, sări în spi
narea calului şi se duse. 

Omtl povestea ajunse aici, Şohcn'za;!;! vâ/:n •orji mijind 
şi, sJiioasu, tăcu. 

Ci intr-a patru sute. cincizeci şi doua noapte 

Urmă : 

Nici nu ieşi bine din Cairo, că şi dete ochii 
cu o caravană, de care se apropie şi la care se 
alipi, aflînd că se îndrepta către Damasc şi Bag
dad. Caravana aceea era caravana starostelui ne
guţătorilor din Damasc, om putred de bogat, care 
se întorcea de la Mceca şi se ducea în ţara lui. 
Or, Aii, care era tînăr, frumos şi fără pic de 
barbă pe obraz, plăcu pînă peste poate şi staros
telui neguţătorilor, şi cămilarilor, şi catîrgiilor, 
şi ştiu, ferinduse de feluritele lor încercări la 
vreme de noapte, să şii îndatoreze cu multe, 
ocrotindui împotriva hoţilor de beduini şi a leilor 
din pustie ; aşa încît, cînd ajunseră la Damasc, toţi 
îşi arătară recunoştinţa, cinstindul fiecare cu cîte 
cinci dinari. ; iar starostele neguţătorilor îi. dete o 
mie de dinari. f>i Aii, care nuşi uitase de soţii 
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iui din Cairo, nu pregetă să le trimită toţi banii, 
nepăstrînd pentru sine decît alîta cit îi era de 
trebuinţa ca săşi urmeze drumul şi să ajungă 
întrun sfîrşit la Bagdad ! 

Şi iată aşa îşi lăsă ţara de baştină Aii Argint
Viu, ca să se ducă la Bagdad, săşi caute norocu) 
în inimile lui AhniadeelHoţoman, părintele său, 
căpetenia de zamparagii de odinioară. 

De cum ajunse în oraş, începu să caute casa 
prietenului său şi întrebă mai mulţi inşi. care ori 
nu ştiură, ori nu voiră să io arate. Şi, în. felul 
acesta, ajunse întro piaţă, numită AlNafz, unde 
văzu nişte ţînci ce se jucau între ei, sub căpitănia 
unuia, mai mic decît toţi, şi pe care ei îl strigau 
Mahmud stîrpitura. Şi plodul acela era chiar 
MahmudStîrpitură, copilul surorii isteţei Zeinab, 
cea măritată. Şi Aii ĂrgintViu gîndi în sine : 
„Ya Aii, ştirile despre oameni se. capătă de 3a 
copiii lor !" Şi numaidecît, ca săi momească pa 
ţînci, se duse la prăvălia unui neguţător de zaha
ricale şi cumpără o bucată mare de halva eu susan. 
şi cu zahăr ; pe urmă se apropie de Iîncii care se 
zbenguiau şi strigă : 

•— Care vrea halva caldă încă ? 
Ci MahmudStîrpitură nui lăsă pe copii să se 

apropie de Aii; veni numai el dinaintea lui şj 
îi zise : 

— Dămî halvaua! 
Atunci Aii îi dote calupul de halva şi, totodată, 

li strecură în mînă un bănuţ de argint. Dar, cînd 
văzu argintul, Stîrpitura gîndind că i1 dedese spre 
a1 ispiti şi a1 strica, ţipă : • 

— Carăte deaiei ! Eu nu mă vînd. Eu nu ma 
ţin de ticăloşii ! întreabăi si pe ceilalţi, şiai dă 
vezi î 
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ArgintViu, oare nk:j ou ghidul nu gîndea atunci 
la ticăloşii ori la alte asemenea, îi spuse puş lama
leî aceleia micuţe. • 

Copile draga.' eeea. ce ţiani dai este preţul 
pentru o întrebare pe care vreau să ţio pun ; şi 
te plătesc aşa. pentru că oamenii de treabă plă
tesc totdeauna serviciile pe care Je cer ele la alţi 
oameni de treaba. Poţi tu sărai spui undei casa 
inokaddernul/iii Al rmadcelIîoţoman. ? 

Stîrpltui'ă răspunse : 
— Dacă1 numai atîta, ceea ce îmi ceri este lucru 

lesne ! Am să merg înaintea ta şi. etnd am să ajung 
la casa lui AIimadcolHoţoman, am să apuc o 
piatră cu degetele de la picioarele mele desculţe 
şi am 80 arunc înspre poartă. în felul acesta, ni
meni nare să vadă că eu ţiam arătat unde sado. 
Iar tu ai să afli aşa carei casa lui Ahmadecl
Hoţoman ! 

Şi, în adevăr, o luă la fugă înaintea lui Argjnt
Viu şi, după un timp, apucă o piatră, cu degetele1 

de la picior, şi o aruncă pe furiş înspre poarta 
unei case ! Şi ArgintViu, minunînduse de grija, 
clc cleşteptăciunea, de iscusinţa, de neîncrederea şi 
de dibăcia pezevenghi ului, strigă : 

— Inşallah, ya Mahmud, în ziua cîncl şi cu am 
sa fiu numit căpitan de străji ori vătaf de agii, pe 
tine am să te aleg cel dintîi între voinicii mei ! 

Pe urmă, Aii bătu la poarta lui Ahmadeel
Iloţoman. 

Cînd AhmadcelIloţoman auzi bătăile în poartă, 
sări în picioare, tulburat cum nu se mai poate, 
şi răcni către SpinaredeCămilă, ajutorul său ; 

— O, SpinaredeCămilă, dă fuga dei deschide 
celui mai frumos dintre feciorii oamenilor ! Cel 
care bate la poartă nui altul decît ciracul meu 
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•îin Cairo de •odinioară, .Aii ArgîntVîu ! i'l cunosc 
după cum bate ! 

Şi SpmaredeCăntiiă mi se mai îndoi o clipa 
că acela oare se afla !a poartă nar ii chiar Aii 
ArgmLViu, şi defe fuga săi deschidă şi să1 aducă. 
la Ahoiadcel Hoţoman. Şi cei doi prieteni ele 
odinioară se îmbrăţişară ni drag ; şi A.hrnadeei 
Hoţoman, după. colo dintîj dovezi de bucurie şi după 
salam alek uri le de cuviinţă, ii duse dinaintea celor 
patruzeci de străjeri ai iui, care ii urară hun
venit ca unui frate a! lor. După care, Ahmadce!
Iloţoman ii îmbrăcă întro rantie strâiucită şii 
spuse : 

•— Atunci ciad califul rna numit agă dea 
Dreapta lui şi mici dat hainele pentru oamenii mei, 
am pus doo parte pentru line ranfia aceasta, gîri
dind că întro zi ori alta am să mă întâlnesc iară 
•cu fine ! 

Pe urmă ii polii să stea jos între ei, ia locui de 
cinste ; şi porunci să se dea un ospăţ îmbelşugat., 
••a să "sărbătorească venirea iui Aii ; şi toţi. în
cepură sa mănînce, să bea şi să se veselească, eît 
ţinu noaptea aceea ! 

A. doua zi de dimineaţă, cum tocmai era vremea 
ca Ahmad să se ducă la divan in fruntea celor 
patruzeci ai lui, îi spuse prietenului său Aii : 

 Ya Aii, trebuie să fii cu mare grijă la începu
tul şederii talc în Bagdad. Fereştete, dar, să nu 
oare cumva să ieşi în. oraş, ca să nu tragi as;upra~ţi 
luareaarninte a. locuitorilor de aici, cares taro 
.sîcîitori ! M'u cumva să crezi că Bagdadui Cairo ! 
Bagdadul este cetatea de scaun a califului, şi is
coadele mişună poaici. cum mişună în Egipt muş
tea', iar puşiamaieie si ticăloşii foiesc ca pe acolo 
ajştele şi broaştele 1 

Şi Aii ArgintVin răsounse : 

1.47 



—• O, părinte al meu, oare am venit la Bagdad 
ea să mă închid ca o fecioară între pereţii unei 
oase ? 

Ahmad însă îl îndemnă să aibă răbdare, şî plecă
Ia divan în fruntea arcaşilor lui. 

C iad povosU'n ajiHi.se .aici. Şchorezac'l;{ vă/ti /ori i mij ind 
g l , fif.i.ri.H'Să, US.CU. 

Ci înir-a patru sule cincizeci şi treia noapte 

r.i r-xs-ui . 

Şi Aii ArgintViu avu răbdare să stea închis 
vreme de trei zile în casa prietenului său. într a 
patra zi însă îşi simţi inima zburlită şi pieptul 
apăsat, şi îl întrebă pe Abmad dacă nu cumva a 
venit ceasul pentru el să înceapă isprăvile care 
să1 facă vestit şi care să1 facă să merite bună
voinţa califului ! Ahmad răspunse : 

•••— Tot lucrul la vremea lui, fiule. Lasămi mie 
toată sarcina de a mă îngriji de tine şi de a~i 
vorbi califului despre tine. mai înainte chiar ca 
tu să săvârşeşti vreo ispravă. 

Dar, de cum plecă Ahmadcellloloman, Argint
'Viu nuşi mai putu afla locul şi îşi zise : .„Mă 
duc numai aşa, să răsuflu oleacă de aer şi sămi 
răcoresc pieptul !" Şi ieşi din casă şi porni să s tră
bată uliţele Bagdadului, trecînd dintrim loc în 
altul şi oprinduse din cînd în cînd pe la vreo 
prăvălie e*u dulciuri ori pe la vroo prăvălie cu 
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deaic gurii, ca să înănince vreo bucăţică ori aă 
înfulece vreo plăcintă de foi. Şi iacătă eă zări un 
alai de patruzeci de negri îmbrăcaţi în. mătase 
roşie, pe cap cu nişte tichii înalte ele pîsiă albă 
şi înarmaţi cu nişte cuţitoaic de oţel. Mergeau doi 
cîte doi, rînduiţi frumos, iar în urma lor, călare 
pe un catîr înfotăzat falnic, purtînd pe cap un coif 
de aur împodobii: cu un porumbel de argint şi îm
brăcată cu. o cămaşă de zale de oţel, venea în 
toată slava şi strălucirea ei eăpităneasa porumbei
lor, DalilaceaVicleană ! 

Tocmai ieşea de la divan şi se întorcea Ia han.. 
Dar, cînd. trecu pe dinaintea lui Aii ArgintViu., 
pe care nu1 cunoştea şi care nici el no cunoştea,, 
bătrîna fu izbită de frumuseţea, de tinereţea, de 
mijlocelul cel subţire, de boiul zarif, de înfăţi
şarea plăcută şi mai cu seamă de asemănarea lui 
ia privire ou AhmadcelIIoţoman, neprietenul ei. 
Şi pe dată îi şopti o vorbă unuia dintre negri, 
care se şi duse să iscodească în taină pe la negu
ţătorii din suk despre numele şi despre rosturile 
frumosului flăcău ; ci nimeni nu ştiu să~i spună 
nimic. încît, atunci cînd ajunse în foişorul ei de 
la han, Dalila o chemă pe fiicăsa, Zeinafa şi îl 
ceru săi aducă tipsia cu nisipurile de prorocit ş 
pe urmă adăugă : 

—• Fata mea, am văzut în suk un tinerel atit 
de frumos încît pînă şi frumuseţea, şi lar alege 
de prieten ! Ci, o, fata mea, privirea lui seamănă 
tare ciudat cu privirea vrăjmaşului nostru Ah
maclcelHoţoman ! Şi tare mă tem că străinul 
acesta, pe care nimeni, din suk nu1 cunoaşte, să 
nu fi venit la Bagdad ca să ne facă vreun poci
nog ! Drept care vreau să cercetez în privinţa luf. 
tipsia mea de ghicit ! 
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•La cuvintele acestea, scutură nisipul, după datina 
cabalistică, bombănind nişte vorbe talismaniee şi 
citind de la coadă către cap nişte rînduri ebraice ; 
pe urmă făcu pe o zăloagă de farmece nişte socoteli 
cu numere şi cn litere algebrice şi alehîmistiee şi, 
întoreînduse către fiicăsa, îi spuse : 

— O, fata mea, tinerelul cel frumos se cheamă 
Aii Argin lViu din Cairo ! Este prietenul vră j 
maşului nostru AhmadcelIIoţoman, care nu 1a 
adus la Bagdad decît ca să ne facă vreo pehlivănie 
şi să se răzbune aşa de ponosul pe care i I~a:i adus 
eînd lai îmbătat şi ai luat hainele lui şi ale celor 
patruzeci ai iui î De altmintrelea, sade chiar în 
casa Iui AhmadcelHoţoman ! 

Ci fiicăsa Zeinab îi răspunse : 
 O mamă, şi mai cam ceo fi la urmaurmeî ? 

Au nu vezi că prea leai speriat de tinerelul acela '( 
Ea răspunse : 
— Tipsia de nisip mia mai arătat, pe deasupra, 

că norocul tinerelului este mai presus, şi încă eu 
mult, ca norocul meu şi al tău ! 

Ea spuse : 
— O să vedem noi, o, mamă ! 
Şi se şi îmbrăcă în rochia cea mai frumoasă, după 

ce îşi înmuie privirile cu beţişorul ei de kohl 
şi îşi împreună sprînccneie cu unsoarea ei neagră 
şi înmiresmata, şi plecă să încerce a da de tînărul 
nostru. 

Şi începu să străbată agale sukurile din Bag
dad, legă'iiînd'Uşi şoldurile şi rotinduşi ochii sub 
îaşmac, şi aruncând priviri zdrobitoare de inimi, 
cu zîmbete către unii, cu făgăduieli 'tainice că
tre alţii, cu fandoseli, cu marghiolcli, cu file, cu 
întrebări din cehi, cu chemări din sprîneene, cu 
ucideri din gene, cu sunări din brăţări, cu zvoană 
din zingălăi şi cu jar din toate iăuntrurilei, ptnă 
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ce îl mtîlni, dinaintea tejghelei unui neguţător de 
dienafa, chiar pe AH ArgintViu, pe care îl ctmoscu. 
nnmaidecit după frumuseţea lai. Atunci se apropie 
de el şi, ca din greşeală, îl izbi cu umărul de~l 
clătină din ioc şi, parcă necăjită că! lovise, îi 
spuse : 

— Trăiască orbii, o, bincvăzătoruie ! 
La cuvintele acestea, Aii ArgintViu se mul ţumi 

să xîmbească, rhfinduse la frumoasa fetişcană 
ale cărei priviri îl şi străpungeau dintro parte în 
cealaltă, şi răspunse : 

 Oh, ce frumoasă eşti, o, fetiţo ! A cui eşti ? 
Ea, de sub iaşmac, îşi încinse pe jumătate ochii 

cei minuna ţ i şi răspunse : 
— A oricărei făpturi frumoase care să semene 

cu tine 1 
ArgintViu întrebă : 
— Eşti măr i tată ori «şti fală ? 
Ea răspunse ; 
• Măi'itată, spre norocul tău ! 
El spuse : 
— Atunci, mergem la tine ori la mine Y 
Ea răspunse : 
— Aş vrea mai degrabă ia mine ! Află că airti 

măr i tată cu un negustor ; şi sînt fata unui negus
tor. Şi astăzi, pentru invita oară, am putut să ies 
în sfîrşit din casă, dat fiind că soţul meu are să 
lipsească o saptămînă . Oi eu, de îndată ce a plecat 
soţul, am vrut să mă veselesc şi iam spus sluj
nicei mele sămi gătească nişte bucate gustoase. 
Dar, întrucît bucatele cele mai gustoase nu pot fi 
dulci decît în. tovărăşia prietenilor, am ieşit din 
casă să caut pe vreunul frumos şi. bine crescut, 
cum eşti tu, ca săt poftesc la masa mea şi săşi 
petreacă noaptea cu mine ! Şi team văzut, si dra



gostea ta mia pătruns în inimă. Vei binevoi oare 
sămi bucuri sufletul, sămi alini inima şi să 
primeşti a mînca o îmbucătură la mine ? 

Ciad povestea ajunse aici, ŞchcMcvaCla văxtf v;ovii mijiad! 
?i.. s.'ionsfi, tăcu. 

£7 îiilr-a patru sute cincizeci şî patra noapte 

Vvaiii : 

Kt răspunse : 
 Cinci eşti poftii, nu poţi să nu primeşti ? 
Atunci fata o luă înaintea lui. iar ei se ţinu 

după ea, din uliţă în uliţă, mergind în urmăi la 
oarecare depăr tare. 

Or, pe cînd păşea în felul acesta pe urmele ei. 
Aii gîndea : „Ya Aii, ce nesocotinţă săvârşeşti, 
străin nou venit aici cum eşti ! Cine ştie de nu 
te dai pradă mîniei soţului, care ar putea să cadă
asupra tai deodată în vreme ce dormi, şi, ca să 
se răzbune pe tine, săţi reteze ce ai mai scump ! 
Şi, de altfel, un înţelept a spus : «Acela care se 
dedă dezmăţului întro ţară străină în oare se află 
ea oaspete, va fi pedepsit de Găzduitorulcel
Mare !» Mai cuminte ar fi, aşadar, pentru tine, 
săii ceri iertare cuviincios de la ea, spunîndui 
eîteva cuvinte drăguţe". Se prilejui, deci, de o clipă 
cinci se aflau întrun loc mai îngust, se apropie 
de fată şi îi spuse : 

• O, tinerico, na, ia dinarul acesta, şi să .lăsăm 
pe altă dată întîlnirea '.noastră î 



Ea răspunse : 
—. Pe Numelecclmaidescamă î trebuie nu

maidecât sămi fii oaspete astăzi, căci niciodată 
nu mam. simţit atît de dornică de zbeg şi de bucu
rii ca acuma ! 

Atunci el o urmă şi ajunse cu ea în fala une.1 
case mari, la o uşă încuiată ou un zăvor vîrtos de 
lemn. Şi tînăra se prefăcu a căuta în rochia ei 
cheia ca să 'descuie, pe urmă strigă, descumpănită 5 

— Ia uite că miam pierdut cheia ! Acuma 
cum să fac să descui poarta ? 

Pe urmă se prefăcu aşi lua scama şl îi spuse :i 
— Deschideo tu ! 
El spuse : 
•— Cura aş putea să deschid un zăvor, fără cu! 

şi fără lacăt ? Nu pot să mă hotărăsc nici să1 
descui cu dea sila ! 

•Drept orice răspuns, ea îi aruncă pe sub iaşmao 
două ocluade care îi clescuiară lui Aii toate zăvoa
rele cele mai ascunse ; pe urmă adăugă : 

••— Nu trebuie docil să1 atingi, şi are să se şl 
descuie î 

Şi ArgintViu puse mina pe zăvorul de lemn,, 
iar Zeinab bolborosi asupra lui numele mamei lui 
•Moise ! Şi pe dată zăvorul se trase la o parte şi 
uşa se deschise. Intrară amîndoi, şi fata îl duse 
întro sală plină cu arme scumpe şi coperită cu 
chilimuri alese, unde îl pofti să ia loc. Şi, fără a 
mai zăbovi, aşternu masa şi, aşezînduse lîngă el,
începu să mănînce cu el şi săi dea ea însăşi îmbu
căturile în gură, pe urmă să bea cu el şi să se vese
Iască, ci fără ai îngădui so atingă ori săi fure 
vreun sărut ori vreo ciupitură măcar sau vreo muş
cătură cît de cit ; căci, de flecare dată cînd Aii se 
apleca dînd so sărute, ea îşi punea repede mîiis 
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între obrazul ei şi buzele tînărului, şi sărutarea 
flăcăului, nui atingea în felul acesta decât mina. 
Şi, ia ghesuri.ie ini, Zeinab raspundca : 

Plăcerea nnj depiinu'ciceit noaptea ! 
'Masa .se încheie în felul acesta ; .şi se ridicară 

să se spele pe inimi, şi ieşiră la puţul clin ciute ; 
şi Ze.mab vru să tragă cu mâinile ei funia şi roata. 
şi .să secată ciutura din fundul fîntinii.; ei de 
odată de te un ţipăt şi se aplecă peste gluzduri, bă
tinduse in piept şi frîngînduşj braţele, pradă 
unei deznădejdi, amarnice ; şi ArgintViu o în
trebă : 

— Ceai păţit, o, tu, ochi al meu ? 
Ea răspunsc : 
  Inelul meu de rubin, careiui era prea tare; 

pe deget, mia alunecat şi a căzut în .adîncul fîn
itînii. Soţul meu mi 1a cumpărat ieri, pe cinci sute 
de dinari ! Iar eu, vădind eă e prea larg, 1aoi 
înţepenit cu nişte ceară ! Da degeaba, că uite că. 
mi-a căzut aici ! 

Pe urină adăuga : 
— Am să mă dezbrac numaidecât şi ani sa mă 

bag în fin tină, care nui adâncă, .sămi caut inelul ! 
întoarcete, dar, eu faţa la perete, ca să pot: să
mă dezbrac ! 

Ci ArgintViu răspunse1 : 
 Ce ocară ar fi pentru mine, o, stupină a mea, 

dacă aş îndura să cobori tu în fînlină, eu mine de 
faţă ! Mă bag eu săţi caut inelul ! 

Şi se si dezbrăcă, apucă t u mîinile amîndouă 
funia din fîşii de palmier de pe vîrtej şi se lăsă 
cu ciutura în adîncul fîntînii. Cînd ajunse în apă, 
dete drumul funiei .şi se cufundă să caute inelul ; 
4ar apa îi ajnngea pinii la umeri, rece şi neagră 
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în beznă. Şi, in clipa aceea, ZeinabeeaIsteaţâ 
trase iute ciutura în sus şii strigă lui ArgintViu : 

 Acum poţi să1 chemi în ajutor pe prietenul 
tău AhmadcelHoţoman ! 

Şi plecă din casa aceea iară a mai zăbovi, dueîn'd 
eu ea şi hainele lui ArgintViu, Pe urmă, fără să 
mai închidă poarta după ea, se întoarse la maicăsa. 

Or, casa în care Zeinab îl ademenise pe Argint
Viu era casa unui emir divanit, care se afla plecat 
din oraş pentru nişte treburi. încît, atunci cînd 
se întoarse acasă şi cînd văzu uşa deschisă, fu în
credinţat că în casa lui intrase vreun hoţ, aşa că 
îşi strigă vizitiul şi începu să cerceteze peste tot ; 
ei, văzînd că nimica nu lipsea şi că nu era nici 
urmă de vreun hoţ, se linişti cu totul. Pe urmii, 
vrînd isăşi facă spălările cele după slin ta datină. 
îl spuse rîndaşului : 

— Ia ulciorul şi dute del umple cu apă proas
pătă din fîntînă ! 

Şi sluga se duse ia fintînă şi coborî ciutura şi, 
cînd socoti că sa umplut, dete so tragă în sus ; 
ei băga de seamă că e cumplit de grea. Atunci 
se uită în fîntînă şi văzu, stîncl pe ciutură, un fef. 
de umbră neagră, care gîndi să fie vreun efrit ! 
Atunci dete drumul funiei şi. înfricoşat, o luă la 
fugă ţipînd : 

— Ya sidi, în fîntînă noastră este un efrit î Stă 
în ciutură ! 

Atunci emirul îl întrebă : 
— Şi cum e ? 
Ei spuse : 
— Este năprasnic şi negru î Ş; grohăie ca u& 

porc ! 
Şi emirul îi spuse s 
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• •• Fugi degrabă şi caută patru dascăli cititori 
•de Coran, ca să vină şi să'citească din Coran asupra 

. acestui efrit şi să1 descînte. 

Cînd poveste) nji.in.se .:iir.i. .ŞeboroA'id;! v;*ixii Mai'i mijii») 
şl, sfioasă, tăcu. 

Ci int.r-a patru sute cincizeci şi. tincea noapte 

Urma : 

Şl grăjdarul dete fuga săi aducă pe dascălii 
cititori din Coran, care se aşezară împrejurul fîn
tînii şi începură să rostească surele cele alungă
toare de demoni, în vreme ce grăjdarul şi stăpî
nul său trăgeau de funie şi scoteau ciutura din 
puţ. Şi toţi, peste măsură de înfricoşaţi, îl văzură 
pe efritul cu pricina, oare nu era altul decît Aii 
ArgintViu, cum. sări în picioare afară din ciutură, 
strigînd : 

•— Allahu akbar ! 
Şi cei patru dascăli îşi ziseră : 
— Ăstai un efrit dintre cei dropteredincioşi, 

de vreme ce rosteşte Numele ! 
Emirul însă pricepu numaidecît că era un om 

ca toţi oamenii, şi îi spuse : 
— Nu cumva eşti vreun hoţ ? 
El răspunse : 
•• Nu, pe Allah ! da sînt un biet păcătos ! Ador

misem pe ţărmul Tigrului, şi am visat ceva ; cînd 
mara trezit şi am băgat de seamă că am păţit 
ocara, am intrat în apă să mă spăl ; da o volbură 
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uia dus ia fund şi un virtej de valuri ma împins 
prin pînai do apă de sub pămînt pînă în îintîns. 
aceasta, undo mă aş tepta norocul şi izbăvirea prin 
mijlocirea ta ! 

Emirul nu se îndoi nici o clipită de adevărul 
apuselor lui Aii şi zise : 

Totul se împlineşte după cum a Iest scris ! 
Şl îl ciete o mantie veche dea lui să se acopere,. 

şi ii lăsă să plece, căinîndu1 pentru şederea în 
apa rece din flntînă. 

Chit! ArgintViu ajunse acasă la Ahmadeel Ho 
ţoman, unde era mare îngrijorare din pricina lui, 
şi povesti ce păţise, tare îşi. mai rîseră de el, mai 
cu seamă Ayub Spinaredo~Cămilă, care îi spuse :i 

— Pe Allah ! cnm deai putut să Iii căpitan de 
hoţi la Cairo şi. să te laşi înşelat şi jefuit ia Bagdad 
deo fetişcană ? 

Iar HassancclPchlivan. care tocmai se afla 
în ospeţie Ia soţul lui, îl întrebă pe ArgintViu :: 

O, biet ogipteanule, cunoşti baremii numele 
fetişcanei care tea amăgit, şi ştii oinei ca şi a 
cui fată este ? 

El răspunse : 
 Da, pe Aliah ' este fata unui negustor şl 

solia unui negustor î Da cum o cheamă nu mîa 
spus ! 

La cuvintele acestea, HassancelPelilivan iz
bucni întrun hohot de rîs năpraznic şi zise : 

  Păi săţi spun eu ! Aceea pe care o socoti 
femeie mări tată este fată mare, pun mînan foc ! 
Şi numele ei este Zeinab ! Şi nu e fata nici unui 
negustor, cii fata DalileiceaVicleană, căpitaaieasa 
porumlx'ilor noştri călători ! Ea şi cu maicăsa 
ar putea să învârtească tot Bagdadul pe degetul 
"lor cei mie. va Aii ! Şi tot eai şi cea care şia 



făcut r îs de ui aimarele tău ş i 1a lăsat fără ţoale. 
şi pe el şi pe cei patruzeci pe carei vezi colea ! 

Şi cum Aii ArgintViu cugeta adânc, Hassaneeî
Pehlivan îl întrebă : 

— Ce gândeşti acuma să faci ? 
El răspunse : 
•••• Să mă însor cu ea ! Căci, eu luam cîteati 

fost, mii amarnic de dragă ! 
Atunci Hassan îi spuse : 
••• Apoi dacăi aşa. copile dragă, am săţi spun 

eu ce să faci, căci, fără de mine, poţi de ia bun în
ceput să dai uitării un gînd atîta de năstruşnic, 
săţi faci pironim tui de lepădare şi săţi rooleo
meşti sufletul în privinţa fetişcanei celei dulci ! 

ArgintViu strigă : 
— Ya Hassan, ajutămă .şi sl'ătuieşiemă ! 
Ei îl spuse : 
— Cu toată inima ! ci numai cu învoiala ea de 

acuma înainte să nu. mai bei decît din palma mea 
şi să nu mai umbli decît sub flamura mea ! Iar 
eu, dacăi aşa, îţi făgăduiesc biruinţa m ceea ce 
gândeşti şi împlinirea dorurilor tale i 

El răspunse : 
»~~ Ya Hassan, sînt copil ui şi ucenicul tău ! 
Atunci Pehlivanul ii spuse : 
 începe dar de te dezbracă ! 
Şi. ArgintViu aruncă de pe ej mantia cea veche 

şi rămase goigoluţ ! 
Atunci HassancefPehitvan luă un vas plin eu 

smoală şi o pană de găină, şi înnegri tot trupul 
lui ArgintViu şi toată faţa, aşa de bine încît îi 
făcu să semene întocmai cu un negru ; pe urmă , 
ca să desăvârşească asemănarea, îi zugrăvi eu un 
roşu aprins buzele şi marginile pleoapelor, îl lăsă 
să se usuce oleacă, îi ascunse sub un ştergar prea
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cinstita moştenire de la tătîneşău, pe urmă îi 
zise : 

lacătăte preschimbat întrun harap, va Aii ! 
Şi lot aşa al să te faci acuma bucătar. Află că 
bucătarul Dalilei. cel care găteşte bucalele pentru 
Dalila, pentru Zeinab, pentru cei patruzeci de 
negri şi pentru cei patruzeci de elini din neamul 
cîinilor ciobăneşti ai lui Soliman, este, ca şi tine, 
uri negru ! Ai să te duci să cauţi a1 înlîlni şi ai să 
vorbeşti cu el în graiul negrilor şi, după salarna
lelviiri, ai săi spui : „Multă vremei, o, frate negru, 
de cînd nam mai băut laolaltă acea minunată buză, 
băutura noastră, şi nam mai mîncat chebab de 
miel ! Hai să ne cinstim acuma !" Kl are săţi răs
pundă că îndatoririle si grijile bucătăriei nui 
îngăduie, şi are să te poftească la bucătăria lui ! 
Tu atunci, acolo, ai să încerci săl îmbeli şi săl 
iscodeşti ce fel de bucate, şi cîte, biicătăreste el 
pentru Dalila şi fiicăsa. şi ce dă de mmeare celor 
patruzeci de negri şi celor patruzeci de dini , şi 
in ce loc se află cheile de la bucătărie şi de la 
haznaua cu zaherea, şi despre tot ! Şi ei are săţi 
spună t o t ! întrucît im om beat nu mai tăinuieşte 
nimic din cele despre care nar pomeni nimic 
atunci cînd nu este beat. De cum ai să scoţi de 
la el toate aceste amănunte, ai săl adormi cu nişte 
bang, ai să te îmbraci cu hainele lui, ai să înfigi 
cuţitoaiele lui la chimirul tău, ai să iei coşul lui 
de cumpără turi, ai să te duci la suk să cumperi 
carne şi legume, ai să te întorci la bucătărie ai să 
te duci apoi pe la prăvălii să iei cele cefi mai 
trebuie, unt. ulei, orez şi alte asemenea lucruri, 
ai să găteşti mâncărurile după învăţă tura căpă
tată, ai să le pui frumos în farfurii, ai să amesteci 
în ele bangul, şi ai să te duci să le dai Dalilei., 
fiicăsi, celor patruzeci de negri şi celor patru 
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y.vc.i de ciini, pe care în felul acesta ai săi 
adormi. Atunci, ai săi. despoi pe toţi de haine şi 
de tot ce au pe ei, şi ai să aduci totul la mine. Ci 
daca, ya Aii, rîvneşti să ajungi a o dobîndi pe 
Zeinab de soţie, mai. trebuie, pe deasupra, să pui 
mîna şi pe; cei patruzeci de porumbei călători ai 
califului, săi închi/.i întro colivie şi săi aduci 
Ia mine. 

OInd povreiea ajunsa aici, Şehcrezida vă/;u /.orii .'v.lu'nj 
•ji îăcu sfioasă. 

Ci într-a patru sute cincizeci şi şasea noapte 

O'rijiâ : 

Auzind acestea, Aii ArgintViu, drept orice ;fit 
răspuns, îşi duse mina la frunte şi, fără a rosti 
o vorbă, plecă să1 caute pe bucătarul cel negru. 
Dete de el în suk şi, după salamalekurile de bun
întîlniş, îl pofti să bea buză. Bucătarul însă îi răs
punse că nu are vreme şi îl pofti pe Aii să1 în
soţească la foişor. Acolo, ArgintViu făcu întocmai 
cum îl învăţase HassaneelPehlivan şi, de îndată 
ce îşi îmbată gazda, îl iscodi despre mîncărurile 
zilnice. Bucătarul răspunse : 

  O, frate negru, în fiecare zi, ca masă de prînz 
trebuie să gătesc pentru Sett Dalila şi Sett Zeinab 
cinci feluri osebite şi de culori osebite ; şi tot atîtea 
feluri ca masă de seară. Ci astăzi miau poruncit 
să mai gătesc două tăvi pe deasupra. încît uite 
colea felurilo pe care trebuie să le gătesc? de prînz : 
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linte, mazăre, o tocană de berbec cu sos şi nişte 
sorbet de trandafir ; iar tăvile cele două oerute pe 
deasupra, aceleas una cu nişte orez cu miere şi 
cu şofran, iar alta cu boabe de granată cu migdale 
descojite, cu zahăr şi cu frişca şi mirodenii ! 

Aii îl întrebă : 
— Si cum le serveşti masa de obicei stăpînelor 

tale ? 
El răspunse : 
•— Le aştern masa osebit fiecăreia. 
Ei întrebă : 
— Da celor patruzeci de negri ? 
Ei răspunse : 
— Le dau bob fiert şi legume fierte cu unt şi 

cu ceapă, şi, ea băutură , o cană cu buză ! K de
ajuns pentru ei ! 

Ei întrebă : 
— Da cîinilor ? 
Ei răspunse : 
— Clinilor le dau trei uncii de carne fiecăruia 

şi oasele care rămîn de la masa stăpînelor mele ! 
După ce află toate astea, ArgintViu amestecă 

repede nişte bang în băutura bucătarului care, 
cum o sorbi, cum se şi prăbuşi pe jos ca un bivol 
negru. Atunci ArgintViu înşfacă cheile care erau 
agăţate întrun cui, şi eunoscu cheia de la bucă
tărie după foiţele de ceapă şi după fulgii lipiţi 
pe ea, iar cheia de ia cămară o eunoscu după uleiul 
şi după untul cu care era unsă. Şi plecă să ia ori 
să cumpere toate cîte îi erau de trebuinţă ca să 
gătească şi, călăuzit de pisica bucătarului, care 
pînă şi ea fu amăgită de asemănarea lui Aii cu 
stăpînul ei, se vîntură prin tot hanul, de parcă 
acolo ar fi locuit de cînd era copil, găti bucatele, 
aşternu mesele şi le dete să mă.nlnoe, Daliiei, fi
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kăsi Zeinab, negrilor şi clinilor, după ce le puse 
în inîncare bangul, fără ca să fi băgat de seama 
careva schimbarea bucătarului ori a bucatelor. 
Şiaşa ! 

Cinci ArgintViu văzu că toată lumea din foişor 
adormise, ca urmare a înghiţirii hangului, o dez
brăcă mai întîi pe bătrînă şi o găsi peste măsură 
do urîtă şi în totulmtot îngreţoşătoare. li luă, 
aşadar, hainele do fală şi coiful, şi trecu în odaia 
frumoasei Zeinab, pe care o îndrăgise şi pentru 
care săvîrşca acel Furtişag. O lăsă goalăgoluţă şi 
o găsi minunată , şi vrednică de rîvnit, şi îngri
jită, şi cunuă , şi plăcut mirositoare ; ci, fiind 
ci. băiat foarte Ia locul lui, nu vroi să se bucure 
cie ea fără buna ei voie, şi se mulţumi numai săi 
cercetezi1 pielea, ca săi poată cântări mai bine 
preţul viilor, şi ca tărie, şi ca dulceaţă, şi ca fier
binţeală, şi ca simţire ; şi anume spre a cerceta 
mai bine această însuşire din urmă, o gîdili la 
tălpi şi văzu, după năprasnica zvîcnitură de picior 
cu care fata ii plezni, că era peste măsură de sim
ţitoare. Atunci, încredinţat în felul acesta despre 
firea ei. ii luă hainele şi se duse săi despoaie şi 
pe Ixarapi ; pe urmă . se sui pe terasă, intră în 
porumbar şi înhaţă toţi porumbeii pe care îi puse 
întro colivie şi, liniştit, fără a mai închide uşile, 
se întoarse acasă la AhmadcelHoţoman, unde ii 
aştepta UassaneelPehlivan, căruia îi dete toată 
prada, precum şi porumbeii. Iar MassancelPeldi
van, minunat de iscusinţa lui, ii firi ti si şi îi fă
gădui sprijin ca so dobîndească pe Zeinab de 
soţie. 

Ksthnp, DaliaceaVicleană se trezi cea dinţii 
din somnul în care o cufundase hangul. îi trebui 
o bună bucată de vreme pînă ce săşi vină dea 
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bineleu în simţiri : ci, iind pricepu că fusese 
adormită, sări în picioare, se îmbrăcă cu hainelei 
obişnuite de femeie bătrînă şi dete fuga înlîi 
şîntîi la porumbărie, pe care o găsi goaîăgoluţă 
de toţi porumbeii. Coborî atunci în curtea bănu
im, şi, îşi văzu dinii cum mai dormeau încă, întinşi 
ca morţi în cuştile lor. îi căută apoi pe negri, şii 
găsi cufundaţi în somn. şi tot aşa şi pe bucătar. 
Atunci, alergă, uiînîoasă cum nu. se mai poate, 
in odaia fiicăsi Zcinab, şi o găsi şi pe fată ador
mită, goală toată, cu o bucată de lurtie agăţată 
ta gît cu un firicel. Despături hîrtia şi citi slovele 
acestea : „l£u, Aii ArgintViu din Cairo, şi nimeni 
altul decît eu, sînt îndrăzneţul, neînfricatul, iscu
situl şi dibaciul făptaş al acestei, isprăvi !•• Văzînd 
cele scrise, Dalila gîndi : ,,Cine ştie dacă afurisitul 
ăsta nu io fi spart lăcăţelul !" Şi se aplecă degrabă 
asupra fiicăsi, o cercetă şi văzu că lăcăţelul era 
neatins. Faptul o mai alină oleacă şi o hotărî so 
trezească pe Zcinab, dîndui să răsufle un leac 
împotriva hangului. Pe urmă, îi povesti fetei tot 
ce se petrecuse şi adăugă : 

— O, fata mea, se cade totuşi săi fii recunoscă
toare acestui ArgintViu că nu ţia spart lăcăţelul, 
cînd iar fi fost atîta de lesne ! în loc săţi cr.m 
teze porumbiţa, sa mul ţumit să ia porumbeii caii 
fului. Ce să ne facem acuma ? 

Ci pe dată şi găsi un mijloc de a căpăta iudară) 
porumbeii, şii spuse fiicăsi : 

— Aşteaptăniă aici ! Nam să lipsesc mulI. 
Şi ieşi din foişor, şi. se îndreptă către casa Ini 

Ahmadcellloţoman, .şi bătu la poartă. 
Numaidecît, HasaneolPehlivan, care era acolo, 

strigă : 
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— Astai DalilaceaVicleană ! O cunosc după 
cum bate. Dă fuga dei deschide,ya Aii ! 

Şi Aii, însoţit de SpinaredeCărnîlă, se duse să1 
deschidă Dalilei, care întră, cu chipul zîmbitor, 
şii salută pe toţi cei de faţă. 

Or, HassancelPehlîvan, AhmadcelHoloman şi 
toţi ceilali.i se aflau tocmai în clipa aceea tolăniţi 
pe jos în jurul mesei şi prînzeau, rnîncînd po
rumbei fripţi, cu castraveţi şi. ridichi de lună. 
încît, atunci cînd Dalila intră, Pehlivanul şi Ho
ţomanul se ridicară în cinstea ei şi îi spuseră : 

— O, mătuşă plină de har, maică a noastră, ia 
şezi de mănincă dimpreună cu noi din porumbeii 
aceştia ! Ţiam păstrat neatinsă partea ta de ospăţ! 

La vorbele acestea, Dalila simţi lumea innegu
rîncluse dinaintea ochilor ei şi strigă : 

—• Au vouă nu vii pic de ruşine să furaţi şi 
să îrîgeţi porumbeii pe care califul îi preţuieşte 
mai mult chiar decît pe copiii lui ? 

Ei răspunseră : 
—• Păi cinea furat porumbeii califului, o, maică 

a noastră ? 
Ea spuse : 
•— Egipteanul ăsta, Aii ArgintViu ! 
Aii răspunse : 
— O, mamă a frumoasei Zeinab, atunci cînd 

ani fript porumbeii aceştia, habar nam avut că 
sînt hulubi călători. Oricum ar fi, iacătă1 pe cel 
cs ţi se cuvine ! 

Şi îi întinse unul dintre porumbeii fripţi. 
Atunci Dalila luă o bucăţică din aripa porum

belului, o duse la gură, gustă oleacă si strigă ; 
— Pe Allah, porumbeii mei încăs vii ! Căci nu:i 

asta carnea lor ! lam hrănit cu boabe .amestecate 
cu mosc şi iaş cunoaşte numai după. mireasma 
şi gustul cărnii lor ! 
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La vorbele acestea ale Dalîlei, Iuţi cei de faţă
începură să rîdă, şi IlassaneelPehlivan îi zise ; 

— O, maică a noastră, porumbeii tăi se află 
în bună pază la mine ! Şi mă învoiesc să ţi—i dau 
îndărăt, dar numai cu o înţelegere ! 

Ea zise : 
—. Vorbeşte, ya Hassan ! Primesc de mai înainte 

orice vei cere ; şi iacătămi capul dat în mâinile 
tale ! 

Cîucl povestea ajun.se aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute cincizeci şi şaptea noapte 

U.niă : 

Ilassan zise : 
— Ei bine, dacă vrei să capeţi îndărăt porum

beii, nu ai decît să împlineşti dorinţa lui Aii Ar
gintViu din Cairo, fruntea flăcăilor noştri ! 

Ea întrebă : 
— Şi carei este dorinţa ? 
El zise : 
— Dorinţa Lui este de a se î i rura cu i'iicăta 

Zeinab ! 
Ea ră spunse : 
— Astai o cinste şi pentru mine .şi pentru ea ! 

Pe capul şi pe ochii mei ! Ci nu o pot sili pe fiică
mea să se mărite fără de voia ei. I)ămi, aşadar, 
mai întîi porumbeii îndărăt ! Căci nu cu furtişa
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guri se cuvine a o dobîndi pe fata mea, ci cu 
drăgălăşeniile cele plăcute ! 

Atunci Ilassan îi spuse lui Aii : 
Dăi îndărăt porumbeii ! 

Argint'Viu îi dete Dalilei colivia. Daliia îi spuse : 
 Acum, copile dragă, dacă doreşti cu adevărat 

să te uneşti în bună datină cu fata mea, nu cu mine 
trebuie să vorbeşti, ci cu moşusău, fratele meu 
Zoraik, neguţătorul de peşte prăjit. întrucît el 
este ocrotitorul legiuit al fetei mele ; şi nici eu, 
nici ea, nu putem nimic fără îngăduiala lui ! Da 
iţi făgăduiesc că am săi vorbesc despre tine fetei 
mele şi că am să stăruiesc pentru tine pe lingă
Zoraik, fratele meu ! 

Şi plecă rîzînd, săi povestească l'iicăsi Zeinăb 
cele ce se petrecuseră, şi cam cum o cerea AJî 
ArgintVin de soţie. Şi Zeinab răspunse : 

O, maică a mea, din. partemi nam. nimic 
împotriva acestei căsătorii ; Aii esve frumos şi 
drăguţ şi, pe deasupra, sa purtat tare cuviincios 
faţă de mine, nesfărîmmd ceea ce putea să sfarme 
pe cîiid dormeam ! 

Daliia însă răspunse : 
 O, fata mea, mi se pare că pirul o izbuti să 

te dobîndească de la moşutău Zoraik. Aii. are 
săşi cam piardă mîinile şi picioarele, de nu cumva 
şi zilele, în. amarnica încercare. 

Şiatîta cu ele ! 
Estimp, Aii ArgîntViu îi întrebă pe i lassan

celPehlivan : 
 Da ia spunemi, cinei. acest Zoraik şi. unde 

se află prăvălia lui, ca să mă duc numaidecit la 
el so cer de soţie pe fata sorăsi ! 

Pehlivanul răspunse : 
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Fiule, doacuma poli săţi iaci mărturisirea 
de lepădare în privinţa frumoasei Zeinab, dacă 
socoti so capeţi de la pehlivanul acela afurisit 
caro se cheamă Zoraik ! Al'lă, dar, ya Aii, că 
bătrînul Zoraik, neguţător acuma do peşte prăjit, 
a fost odinioară căpitan de hoţi, vestit în tot Ira
kul pentru isprăvile lui, mai de pomină decît ale 
mele, ale tale şi ale fratelui nostru Ahmadcel
Hoţoman ! E un pungaş atîta de viclean şi de di
baci, că o în stare, fără a se mişca din loc, sa 
găurească un munte, să şpaiiească toate stelele 
de pe cer şi să fure kohlul care împodobeşte 
ochiul lunii. Mici unul dintre noi nu se poate ase
mui cu el. în viclenii, în răutăţ i .şi în tot felul de 
şiretlicuri. Dreptui că acuma sa potolit şi că, 
lăsînduse de meseriai de hoţ. şi de căpitan de hoţi 
de odinioară, a deschis prăvălie şi sa făcut ne
guţător de peşte prăjit. Da asta nu 1a silit nici
decum să nuşi mai păstreze cîte ceva din isteţiilei 
de altă dată. încît, ya Aii, ca să pricepi cîte ceva 
despre iscusinţa acestui hoţoman, nam săţi po
vestesc decît cea mai proaspătă înşelăciune pe care 
a ticluito şi de care se slujeşte ca să aducă muş
terii la prăvălia lui şi săşi desfacă peştele. La 
mijlocul uşii de intrare de la prăvălia lui, a atîr
nat, de capătul unei sfori, de mătase, o pungă, cu 
o mie de dinari, averea lui ţoală, şi a pus pristavu! 
să dea de ştire în tot sukul : ,,(), voi toţi, lotri din 
Irak, hoţomani din Bagdad, lilhari clin pustie, furi 
din Egipt, ascultaţi şi aflaţi ! $i voi toţi, gînni şi 
efriţi din văzduhuri şi de sub pămînturi, ascul
taţi şi aflaţi ! Orişicineorişicaiv o putea să şter
pelească punga atîrnată în prăvălia lui. Zoraik, 
negu ţă torul de peşte prăjit, a aceluia să fie pe bun 
drept !u Or, Sesno poţi pricepe dacă după atare 
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strigare inuşteriii nu sau grăbit să dea fuga şi să 
încerce să ciordească punga, cumpărînd peşte ; 
dar nici celmai dibaci dintre ei na izbutit :, căci 
vicleanul de Zoraik a ,meşterşugit o mahinărie 
întreagă, iegată printro frînghie de punga aceea 
agăţată. Or, punga, orîcît de uşor ai atingeo, pune 
în mişcare rnahina întocmită dintrun şir vuitor 
de clopoţei şi ele zurgălăi, care fac atîta zarvă în
cît Zoraik, dacă se află cumva prin fundul pră
văliei ort dacă e ţinut cu vorba de vreun muşteriu, 
aude zarva şi are vreme săşi scape punga cie la 
şterpeleaiă. Pentru aceasta, nu are decît să se 
plece şi să ia o bucăţoaie de plumb dintrun mor
man de asemenea bucăţoaie, pe care şi la grămă
dit la picioare, şi so zvîrle din toate puterile 
după hoţ, sfărîmîndui fie o mînă, fie un picior, 
ori zdrobindui chiar căpăţîna. încît, va Aii, te 
sfătuiesc să te laşi de gîndul tău ; altminteri, ai 
să fii ca acei inşi care se iau după cîte o înmor
mîntare şi se jelesc fără ca baremi să ştie numele 
celui mort. Nu poţi să te lupţi cu un hoţoman ca 
ăsta. Eu, în locul tău, aş uitao şi pe Zeinab şi 
însurătoarea cu e a ; căci uitarea este începutul 
fericirii ; şi cine a uitat un lucru, deaci înainte 
poate să trăiască fără el ! 

După ce Aii ArgintViu ascultă vorbele acestea 
ale chibzuitului HassancelPehlivan, strigă : 

—• Nu, pe Allah ! nu niaş putea hotărî so uit 
vreodată pe fata aceea cu ochi întunecos!, atîta de 
simţitoare si de focoasă ! Ar fi o ocară pentru un 
om ca mine ! Se cuvine, dar, să mă duc să încerc a 
şterpeli punga şi, în felul acesta, săI silesc pe 
lotrul cel bătrîn să îngăduie însurătoarea mea, 
dîndumi fata în schimbul pungii ! 
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Şi pe dată plecă săşi cumpere nişte haine de 
fată şi se îmbrăcă în ele, după ceşi alungi ochii 
cu kohl şi îşi văpsi degetele cu hennea. După care, 
îşi trase sfios iaşmaeul de mătase peste faţă şi 
începu să păşească, de încercare, legănînduse ca 
femeile, şi izbuti de minune. Dar nu se mulţumi 
cu atîta... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a patru sute cincizeci şi opta noapte 

Urmă : 

...Dar nu ise mulţumi cu atîla ! Trimise să i se 
aducă o oaie, o înjunghie, îi strînse sîngele în
trun vas, îi scoase burta, io umplu cu sîngele 
strîns şi şio aşeză pe pîntece, sub haine, aşa 
fel încît să1 facă să semene cu o femeie însăr
cinată. După care, tăie gîtul la două găini, le 
scoase pipotele, pe oare le umplu ou lapte călduţ, şi 
îşi puse cîte una pe fiecare sîn, aşa fel ca să 
pară cît mai trupeş în părţile acelea şi să se ase» 
muie cu o femeie pe cale de a naşte. Şiapoi, 
ca nimica să nu lase de dorit, îşi aşternu peste 
poponău cîte va rînduri de ştergare înmuiate în 
scrobeală care, odată uscate, îi făcură un dos în
fricoşător şi, totodată, vîrtos ! Preschimbat aşa, 
ArgintViu ieşi în drum şi se îndreptă încetişor 
către prăvălia lui Zoraik, neguţătorul de peşte 
prăjit, în vreme ce, la vederea lui, oamenii strigau : 

JOS 
7 — Cartea celor o mic şi una de nopţi, voi. T 



 Ya Aiiah, ce fund marc ! 
Pe drum, ArgintViu, pînă la urmă începînd să 

se simtă stingherit clin pricina ştergarelor scrobite 
ce1 zgîriau, strigă după un măgărar care tocmai 
trecea eu măgarul pe acolo şi se cocoţă pe măgar 
cu maro grijă, ca nu cumva să plesnească băşica 
umplută cu sînge ori pipotele cele pline cu lapte. 
şî aşa ajunse în fa ia prăvăliei eu peşte prăjit unde 
In adevăr văzu punga spin/urată la uşă şi pe 
Zoraik frigînduşi peştele, pe care ii privea cu un 
ochi, pe cîncl eu ochiul celălat veghea forfota ele 
dutevino a muşteriilor şi a trecătorilor'. Atunci 
ArgintViu îi spuse măgărarului : 

 Ya hammar, am simţit în nas mirosul ele peşte 
prăjit şi, femeie însărcinată cum sînt, rivnesc să 
mă înfrupt şi eu eu o bucăţică ! Dă fuga şi adumi 
una să gust numaiclecît, că de nu. am să lepăd 
iacă act în drum, fără de nici o îndoială ! 

Atunci măgărarul îşi opri măgarul dinaintea pră
văliei şi îi zise lui Zoraik : 

Dămi degrabă un peşte prăjit pentru femeia 
aceasta însărcinată, căci copilul, din pricina mires
mei de peşte prăjit, stă să se zbată amarnic şii 
in primejdie să iasă lepădat ! 

Lotrul cel bătrin răspunse : 
• — Aşteaptă oleacă. Peştele încă nui prăjit ! 

Şiapoî, dacă nu poţi saştepţi, poţi sămi arăţi 
cam eît de lat ţ'te fundul î 

Măgărarul spuse : 
— Dămi unul din cei de pe tejghea ! 
El răspunse : 
— Aceia nus de vânzare ! 
Pe urmă, fără a mai lua seama la măgărarul care 

o ajuta pe prepusa femeie însărcinată să se dea 
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jos de pe măgar şi o aducea să se rezeme, plina 
de griji şi de spaime, de usciorul prăvăliei, Zo
raik, cu zîmbetul meseriei pe buze, îşi învîrtea 
mai departe peştii în tigaie, cîntînduşi strigătc
lei de neguţător : 

Bucale pentru cei cu gusturi rare, 
O, carne a păsărilor din mări şi izvoare ! 
Aur şi argint ce se capătă 
Pe-un bănuţ de aramă, fără camătă ! 
O, peşti care vă zvîrcoliţi 
în uleiul în care vă prăjiţi '. 
O, bucale pentru cei cu gusturi, rare f 

Or, în vreme ce Zoraik îşi cînta in felul acesta 
strigătele, femeia cea însărcinată scoase deodată un 
ţipăt greu, pe cînd un val de sînge năboia de sub 
fustele ei şi curgea în prăvălie, şi gemu cu naiv 
caznă : 

— Ai ! Ai ! Ui ! Ui ! Rod al sufletului meu ! Ai ! 
mi se rupe pin tecul. ! Uf ! vintrele mele ! Of î 
copilul meu ! 

Văzînd acestea, măgărarul urlă către Zoraik : 
—• Na, barbă afurisită ! Ţiam spus ! Nai vrut 

şii potoleşti jindul, şiacuma a lepădat ! Ai să 
răspunzi dinaintea lui Allah şi a soţului ei ! 

Atunci Zoraik, cam speriat de întâmplare şi te
mînduse să nu se murdărească de sîngele ce 
curgea din femeie, se trase mai către fundul pră
văliei, pierzînd din vedere o clipită punga spîn
zurată la intrare. Atunci, ArgintViu dete să se 
slujească de acel scurt prilej şi să înhaţe punga ; 
ci nici nu întinse bine mîna cău:e ea, că şi răsună 
o zarvă cumplită de clopoţei, de zurgălăi şi de fie
rării, din toate colţurile prăvăliei, vestindu1 pe 
Zoraik, care sări şi, zărind mîna întinsă a lui Ar

m 



gintViu, pricepu dintro aruncătură de ochi ter
tipul cu care vroia să1 înşele, apucă o bucăţoaie . 
de plumb şi io zvîrli drept în pîntece, răcnindui : ,. 

— A, păsăruică1 de spînzurătoare ! na, ţine de l 

colea ! ,1 
. Şi plăcinta de plumb iu aruncată atît de năpraz
nic, încît Aii se duse dea berbeleacul pînă în 
uliţă, zvireolinduse în ştergarele lui scrobite, în 
sîngele si în laptele din pipotele pleznite, şi gata 
săşi dea duhul din pricina loviturii. Ci izbuti cu , 
chiu cu vai să se scoale şi să se tîrască pînă la ] 
casa lui AhmadcelHoţoman, unde îşi povesti în > 
cercarea cea fără de rod, în vreme ce trecătorii se ] 
strîngeau în faţa prăvăliei lui Zoraik şi îi stri i 
gau : 
• —• Tu eşti «are negustor în suk ori mai degrabă \ 
un bătăiaş de meserie ? Dacă eşti negustor, veziţi ,» 
fără gîlceavă de meseria ta, dă jos punga aceea 
blestemată ,şi cruţă lumea de vicleniile şi de ră \, 
utăţile tale ! | 

El răspunse, zborşinduse : * 
— în Numele lui Allah ! Bismillah ! Pe capul | 

şi pe ochii mei ! I 
Estimp, Aii ArgintViu, ajuns acasă şi venin 1 

duşi în sine după amarnica lovitură pe care o în ) 
durase, nu vroi în ruptul capului să se lase de i 
gîndul lui. Se .dusie de se spălă şi se curaţi, se | 
îmbrăcă în haine de rîndaş, luă o farfurie goală ' 
întro mînă şi cinci bani de aramă în mina cea j 
laltă, şi plecă la prăvălia lui Zoraik să cumpere 
peşte. i| 

Cîrwi povestea ajunse aici, Şeherozada văzu zorii mijind ;;
l 

şi, sfioasă, tăcu. :; 
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Ci într-a patru sute cincizeci şi noua noapte 

Urma : 

îi întinse, aşadar, lui Zoraik cei cinci bănuţi 
•de aramă şi îi spuse : 

•— Punemi nişte peşte în.farfurie ! 
Şi Zoraik răspunse : 
— Pe capul meu, o, stăpîne ! 
Şi vru săi dea rîndaşului din peştele ce se afla 

aşezat în tava de pe tejghea ; rîndaşul însă nu vroi 
să ia din acela, spunînd : 

— Vreau să fie cald f 
Şi Zoraik răspunse : 
•— Păi, să1 prăjesc ! Aşteaptă oleacă să aţîţ 

focul ! 
Şi se duse în odăi ţa din spate a prăvăliei. 
Numaidecât, ArgintViu se şi folosi de clipa aceea 

şi duse mina către pungă ; ci deodată întreaga 
prăvălie vui de zarva asurzitoare a clopoţeilor, 
a tinichelelor şi a lănţuşurilor ; şi Zoraik, sărind 
dintro parte în cealaltă a prăvăliei, înşfacă o bu
căţoaie de plumb şi o aruncă din toate puterile 
lui în capul prefăcutului rîndaş, strigîndui :• 

— A, neisprăvitule, socoteai că nu team mirosit 
dintru început, după cum ţineai farfuria şi banii ?, 

ArgintViu însă, care se învăţase minte de la 
întîia încercare, se feri d'c lovitură, lăsîndusşi capul 
repede în jos, şi o zbughi din prăvălie, pe eînd 
bucăţoaia cea grea de plumb se opri drept întro 
tavă cu castroane pline de lapte covăsit, pe care 
o purta pe cap o roabă dea cadiului ! Şi tot 
laptele covăsit fu împroşcat drept în ochii şi în 
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barba cădiuJui, şi îi spoi caftanul şi turbanul. Iar 
trecătorii, strînşi împrejurul prăvăliei. începură să 
ţipe la Zoraik : 

— De data asta, o, Zoraik, cad iul are să te pună 
săi plăteşti daune din punga ta pentru toţi bă
nişorii, o, bătăuşubătăuşilor ! 

Estimp, ArgintViu, ajungînd acasă la Ahmad
celHoţoman, povesti şi această cea de a doua în
cercare zadarnică, dar ntişi pierdu curajul, căci 
dragostea pentru Zeinab îi da tărie. Se îmbrăcă 
în haine de vrăjitor de şerpi şi de penlevan, şi se 
întoarse la prăvălia lui Zoraik. Se aşe^ă jos pe pă
mînt, scoase din sac trei şerpi cu guşile umflate şi 
eu limbile ascuţite ca suliţa, şi începu să le fluiere 
din trişcă, oprinduse din loc în loc, ca din în
tâmplare, spre a săvîrşi fel de fel de panglicarii 
si de scamatorii ; şi, dintro dată, cu o lunecare 
iute, îl slobozi pe şarpele cel mai mare drept în 
prăvălie, peste picioarele iui Zoraik care, speriat, 
căci de nimica nui era mai tare frică decît ca de 
şerpi, o luă urlînd la fugă către fundul prăvăliei. 
Şi ArgintViu sări îndată la pungă şi dete so 
smulgă. Îşi făcuse însă socoteala fără Zoraik care, 
ou toată spaima lui, îl pmdea cu un ochi, şi care 
izbuti mai întîi săi alduiască şarpelui cu un dă
rab de plumb o lovitură atît de bine ochîtă încît 
îi zdrobi capul, pe urmă , cu mîna cealaltă, zvîrli 
din toate puterile altă plăcintă de plumb în capul 
Jui ArgintViu, care se feri, lăsînduse în jos, şi 
o zbughi, pe cînd plumbul cel înfricoşător nime
rea drept întro biată babă, pe careo făcu terci. 
Atunci, toată lumea îmbulzită împrejur începu să 
ţipe la el : 

•— Ya Zoraik, aşa ceva nui de îngăduit, pe 
Allah ! Numaidecît să dezlegi deaeolo afurisita 
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aceea di pungă, ori ţio luăm noi cu dea sila ! 
Ai pricinuit destule necazuri cu blestemăţia ta ! 

Şi Zoraik răspunse : 
••— Pe capul meu ! 
Şi se hotărî, măcar că .fără pic de plăcere, să 

dezlege punga deacolo şi so ducă în casă, unde 
(» ascunse, zîeînduş.î „Licheaua, asta de Aii Ar
gintViu, eăpăţînos cum e, cine ştie de nu izbuteşte 
să se l'urişexc noaptea în prăvălie şi sămi şter
pelească punga !" 

Or, Zoraik era însurat cu o arăpoaică, roabă 
eîndva a lui Gialar AlBarmaki şi, mai pe urmă, 
din bunătatea lui Giafar, slobozită. Şi Zoraik avea 
şi un copil cu această arăpoaică. un băieţel care 
în eurînd urma săşi sărbătorească tă ierea împre
jur. Încît, atunci cînd Zoraik îi dete nevestesi 
punga, aceasta îi spuse : 

— Iacătă o mărinimie care nuţi prea stă în fire, 
o. taică, Zoraik ! Tăicreaîmprejur a lui Abclallah 
are să fie sărbătorită, care va să zică, măreţ î 

VA răspunse : 
— Păi ce, tu socoti că ţiam adus punga ca so 

goleşti cu cheltuiala pentru tăiereaîmprejur ? Ba 
deloc, pe Aliaţi ! Dă fuga şio ascunde jos, în vreo 
tainiţă din bucătărie ! Şi întoarcete degrabă 
să te culci ! 

Şi arăpoaică dete fuga jos să sape o ascunzătoare 
în bucătărie, îngropa acolo punga şi se întoarse 
să se culce la picioarele lui Zoraik. Iar pe Zoraik 
îî fură somnul, din pricina căldurii arăpoaicei, 
şi visă un vis în care parcă se făcea că vedea o pa
săre mare cum săpa cu ciocul o gaură în bucă
tărie, cum dezgropa punga, cum o lua în gheare 
şi cum zbura cu ca în văzduh ! Şi sări din somn 
strigînd :; 
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— O, mamă a lui Abdallah, punga a fost furată ! 
Dă fuga în bucătărie de vezi ! 

Şi arăpoaiea, ruptă din somn, coborî fuga în 
bucătărie cu o luminare şi văzu în adevăr nu o 
pasăre, ci un om care, cu punga în mină, o tulea 
pe uşa deschisă şi se mistuia în uliţă ! Era Argint
Viu, care se furişase după Zoraik, îl pîndise fru
inosfrumuşcl şi pe el şi pe nevastăsa şi, pînă 
la urmă, pitit după uşa de la bucătărie, izbutise 
întrun sfîrşit să şterpelească punga aceea atîta 
de jinduită. 

Cînd Zoraik se încredinţa ele pierderea pungii, 
strigă : 

— Pe Allah ! am so iau îndărăt chiar în scara 
aceasta ! 

Iar nevastăsa, arăpoaiea, îi zise : 
— Dacă nai să te întorci cu ca, nam săţi mai 

deschid uşa casei noastre şiam să te las să dormi 
în drum ! 

Atunci Zoraik... 

Cînd povestea ajunse aici, Şciierezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaizecea noapte 

Urmă : 

...Atunci Zoraik ieşi în fuga mare din casă şi, 
apueîndo pe nişte scurtături, ajunse înaintea lui 
Aii ArgintViu la casa lui AhmadcelHoţoman, 
unde ştia că e tras Aii, descuie zăvorul porţii cu 
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nişte cîrlige de tot soiul, din care avea la el un 
tâcîm întreg, închise poarta la loc în urma lui şi 
îl aşteptă liniştit pe Aii ArgintViu, care nu zăbovi 
să sosească şi el şi să bată, cum avea ide obicei. 
Atunci Zoraik, prcfăcînduşi glasul ca al lui 
HassancelPehlivan, întrebă : 

— Cinei acolo ? 
El răspunse : 
— Aii egipteanul! 
El îl întrebă : 
— Şiai adus şi punga tâlharului ăla de Zo

raik ? 
El răspunse : 
— E la mine ! 
El spuse : 
— Pînă săţi deschid, dă~mi~o iute prin crăpă

tura asta, căci am făcut cu Hoţomanu un rămăşag 
de care am săţi spun numaidecît! 

Şi ArgintViu strecură prin crăpătura porţii 
punga, iar Zoraik. se şi caţără cu ea pe terasă şi 
deacolo trecu pe terasa unei case dealături, de
acolo coborî pe scară şi, descuind poarta, se furişă 
în uliţă şi porni iavaşiavaş către casa lui. 

Iar Aii ArgintViu aşteptă o bună bucată de 
vreme în uliţă ; şi cînd văzu că nimeni nu se ho
tăra săi deschidă, bătu o dată în poartă năpraz
nic, de deşteptă toată casa, şi HassaneelPehli
van strigă : 

—• Alii la poartă ! Fugi degrabă şii deschide, o, 
SpinaredeCămilă ! 

Pe urmă, cînd ArgintViu întră în casă, îl întrebă 
mucalit: 

— Da punga tîlharului ? 
ArgintViu strigă : 
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Nu mai şugui, o, taică al meu • Ştii bine că 
ţ.'am strecurato pe lingă poartă ! 

La vorbele acestea, HassancclPehlivan se 
prăbuşi pe spate de tăria cu care îl potopi rîsul, 
şi strigă : 

— Trebuie să iei totul iarăşi de la cap, ya Aii i; 

/iia a fost Zoraik, care ,şia luat îndărăt bunul !' 
Atunci ArgintViu cugetă o clipă şi strigă : 
•• Pe Aliah. o, taică al meu î dacă de data 

, iceasfa nam săţi aduc punga aia. nam să mă 
(nai socotesc vrednic de numele meu ! 

Şi, fără a mai zăbovi, o luă la fugă pe nişte dru 
imuri scurte de tot către casa lui Zoraik, unde 
ajunse înaintea acestuia, se strecură înlăuntru fo 
tosînduse de terasa unei case dealături şi intră 
rnai iutii în odaia în care dormea arăpoaica şl 
copilul ei, băieţaşul ce urma să fie lă iat împrejur 
a doua zi dimineaţa. Se repezi numaidecît pe ară
poaica, o legă belci de mii ni şi de picioai'e pe sal
tea şi .îi astupă gura cu un căluş ; pe urmă , luă
copilul, îi astupă şi lui gura cu un căluş, îl puse 
întrun coş plin cu plăcinte calde încă ,şî care 
urmau să fie date oaspeţilor la sărbătoarea de a 
doua zi, şi se aşeză la fereastră, sprijinit în coate şi 
aşteptind venirea lui Zoraik, care nu zăbovi mult 
pînă să bată la poartă. 

Atunci ArgintViu, prefăemduşi glasul şi vorba 
oa arăpoaica, întrebă : 

•— Tu eşti, ya sidi ? 
El răspunse : 
•— Da, cxi sînt ! 
El spuse : 
— Ai adus îndărăt punga V 
El spuse : 
•— lacăto ! 
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El spuse : 
— Nu o văd in beznă '. Şi nuţi descind pînă 

ce nu numă r banii ! Am să las jos pe fereastra 
un coş si tu sămi pui punga în ol ! Şi pe urmii 
am săţi deschid poarta ! 

Şi ArgintViu lăsă jos pe fereastră un coş in 
care Zoraik puse punga ; şi Aii ridică fără ele ză
bavă coşul. Luă punga, copilul şi coşul eu plăcinte, 
şi fugi pe calea pe care venise, ca .să ajungă acasă 
la AhmadcelHoţoman şi săi dea întrun sfîrşîi 
în mină iui HassaneelPehlivan falnicai pradă 
întreită. Atunci HassancelPehlivan îl firitisî din 
toată inima şi fu mîndru de el pînă peste poate ; 
şi toii pe urmă începură să mănince plăcintele 
gătite pentru ospăţ, făcînd mare haz pe seama lui 
Zoraik. 

Estimp, Zoraik aşteptă în uliţă o bună bucată de 
vreme săi. deschidă nevastăsa, arăpoaiea ; ară
poaica însă nu se ară ta neam, şi, pînă Ia urmă, 
pierzînduşi răbdarea, începu să bată în poartă 
tot mai îndîrjit, trezind vecinii şi stîrnînd toţi 
cîinli din mahala. Şi nimenea nui deschidea. 
Atunci, sparse poarta şi, mînios, urcă sus la ne
vastăsa şi văzu ce văzu. 

Cînd auzi de la nevastăsa, după ce o dezlegă, tot 
ce se petrecuse, începu să se bată amarnic peste 
faţă, îşi smulse barba ş'5 alergă, în starea aceasta, 
să bată la uşa lui AlimadcelHoţoman. Se lumina 
de ziuă şi toată lumea era în picioare. încît Spl
naredeCămilă se duse să deschidă şi îl lăsă pe 
Zoraik să intre, spăşit, în sala de primire, unde fi) 
întîmpinat cu un hohot de rîsete. Atunci. Zoraîk se 
întoarse către ArgintViu şi îi spuse : 

•— Pe Allah, ya Aii ! în ce priveşte punga, ai 
dobîndito ! Da dănii îndărăt copilul ! 



Şi HassanoelPehlivan răspunse : 
— Află, o, Zoraik, că fiul meu Aii ArgintViu 

este gata săţi dea îndărăt copilul, ba chiar şi 
punga, dacă vrei să încuviinţezi ai da de soţie pe 
fata surorii talc Dalila, pe frumoasa Zeinab, care 
1i dragă ! 

El răspunse : 
™ Da de cînd i se pune sulan coaste unui .pă

rinte ca săi ceri fata de soţie ? Sămi dea mai întîi 
îndăirăt copilul şi punga, şi pe urmă om sta de 
vorbă ! 

Atunci Hassan îi făcu semn lui Aii, care numai
decîl, îi dete iui Zoraik copilul şi punga, şi ii 
spuse : 

 Pe cînd nunta ? 
Iar Zoraik xîmbi a rîdc şi răspunse : 
•— Uşurel, uşurei ! Au tu crezi, ya Aii, că pot 

hotărî de Zeinab ca deo oaie ori deun peşte 
prăjit ? Nu pot să ţio dau, decât dacă îi aduci 
zestrea pe care o cere ! 

ArgintViu răspunse : 
— Sînt gata săi aduc zestrea pe care o cerc; ! 

Carei aceea ? 
Zoraik spuse : 
—•* Află că Zeinab sa juruit că nare să se lase 

vreodată cuiva, pînă ce acela nare săi aducă, 
drept dar de nuntă, rochia din zarafir a tinerei 
Kamaria, fata ovreiului Azaria, precum şi cununa 
ei de aur, brîul de aur şi papucii ei de aur, 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci înir-a patru sute şaizeci şi una noapte 

Urma : 

Şi ArgintViu strigă : 
— Dei numai atîta, atunci, dacă nam isă aduc 

chiar în seara aceasta darurile cerute, nam să
mai am nici o pretenţie să mă însor cu Zeiinab | 

La aceste cuvinte, HassaneelPehlivan îi spuse : 
— Vai de păcatele tale, ya Aii ! amarnic legă

mînt ai făcut ! Eşti un om mort! Au tu nu ştii că 
ovreiul Azaria este un vrăjitor şiret, viclean şi plin 
de răutate ? Are sub poruncile lui pe toţi ginnii 
şi pe toţi efriţii ! Locuieşte afară din oraş, întrun 
palat ou pereţii făcuţi din cărămizi de aur şi de 
argint rânduite frumos, o cărămidă de aur, o cără
midă de argint! Ci palatul acela, care nu se vede 
decît atunci cînd vrăjitorul se află ân el, piere te 
vremea zilei, cînd stăpânul lui vine în oraş la 
treburile sale de cămătărie. Şi în fiecare seară, 
cînd se întoarce acasă, ovreiul se aşează la fe
reastră şi arată pe o tipsie de aur rochia fiicăsi, 
strigând : „Hei. voi toţi, hoţi de meserie şi pungaşi 
din Irak, din Persia şi din Arabia, veniţi, dacă 
puteţi, şi furaţi rochia fiicei mele Kamaria. Şi o 
dau pe Kamaria de soţie aceluia care are să poată 
săi fure rochia !" Or, ya Aii, nici cei mai dibaci 
hoţi, nici cei mai vicleni pungaşi dintre noi nau 
izbutit pînă acuma să încerce isprava, decît spre 
paguba lor; întrucât afurisitul de vrăjitor ia 
prefăcut pe cei ce au cutezat să săvârşească ho
ţia fie în eatîri, fie în urşi, fie în măgari, fie în 
maimuţe. Te sfătuiesc, dar, să te lepezi de o treabă 
ca aceasta şi să râmîi aci ou noi ! 

Oi Aii strigă : 
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— Ce ocară mar paşte dacă maş înfricoşa, din 
pricina greutăţilor, şi maş lepăda de dragostea 
mea faţă de focoasa Zeinab ! Pe Allah ! am să 
aduc rochia de zarafii." şi am so îmbrac cu ea pe 
Zeinab în noaptea nunţii, şi am săi pun cununa 
de aur pe cap, brîul de aur împrejurul mijlocului 
ei gingaş, şi papucii de aur în picioare ! 

Şi plecă pe dată în căutarea prăvăliei ovreiului 
Axaria, vrăjitorul şi cămătarul. 

Cînd ajunse în sukul zarafilor, Aii întrebă unde 
se află prăvălia şi i se arătă ovreiul care tocmai 
chitare a nişte aur în chitarele lui, aur pe care ii 
vărsă pe Urmă în nişte saci si încărca sacii pe 
spinarea unui catîr legat la uşă. Era amarnic de 
urît şi amarnic de greţos ! Şi Aii se simţi oarecum 
tulburat de înfăţişarea lui. Ci tot aşteptă pînă 
ce ovreiul, isprăvi de rinduit sacii, de închis pră
vălia şi de încălecat pe catîr, şi se luă după el 
fără a fi băgat de seamă. Ajunse, mergînd în felul 
acesta pe urmele lui, afară din oraş. 

Aii tocmai începea să se întrebe pînă unde are să 
meargă aşa, cînd. îl văzu deodată pe ovrei cum 
scoate clin buzunarul caftanului un sac, cum bagă 
mina în el, cum ia de acolo un pumn de nisip şi 
cum aruncă nisipul în văzduh, după ce suflase peste 
el. Şi pe Ioc văzu cum se ridică dinaintei un palat 
împopistrat din cărămizi de aur şi de argint, cu o 
poartă uriaşă de alabastru şi cu 'trepte de marmura, 
pe care ovreiul sui cu catîrul lui, ca să se afunde 
în lăuntru. Ci nu peste mult se ivi Ia fereastră 
cu o tipsie de aur pe care se afla o rochie minunată 
de zarafir, o cunună, un brîu şi papucii de aur ; 
şi strigă : 

— Hei, voi. toţi, hoţi de meserie şi pungaşi din 
Irak, din Persîa şi din Arabia. veniţi, de puteţi, 
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să furaţi toate acestea, iar fiica mea Kamaria a 
voastră să fie ! 

Dacă văzu .şi auzi toate acestea. ArginlViu, care 
era dăruit eu multă judecată, îşi zise : „Cel mai în
ţelept filtru este lot acela de a mă duce la acest 
blestemat, de ovrei şi săi cer rochia cu vorbă bună, 
spumndui lămurit carei treaba mea cu Zoraik !" 
Şi ridică un deget: în sus şii strigă vrăjitorului : 

'• Eu, Aii ArgintViu, cel dinţii între flăcăii lui 
As.tmad, mokack'emui califului, vreau să stau de 
vorbă cu tine ! 

Şi ovreiul îi spuse : 
Poţi să urci ! 

Şi cinci Aii .ajunse dinaintea lui. îi întrebă ; 
Ce vrei '.' 

Şi Aii îi povesti povestea lui şii spuse : 
• • Oi, acuma îmi trebuie această rochie de aur 

şi celelalte lucruri, ca să le îmbrace Zoinab, fala 
Dalilei i 

La cuvintele acestea, ovreiul începu să rida 
arâtînduşi clintii cei înfricoşători, luă o tipsie 
cu nisip ele ghicit şi, după ce făcu horoscopul lui 
Aii, spuse : 

— Ascultă ! clacă ţie dragă viaţa şi clacă nu ţii 
să te prăpădeşti fără de nici o scăpare, •urmeazămi 
sfatul ! Lasăte de gîndul acesta î Căci cei care 
teau împins la o treabă ca asta nau făcuto decît 
ca să te piardă, cum sau pierdut toţi cei care au 
încercat pîină acum acelaşi lucru î De altminteri, 
de nu ţiaş fi făcut horoscopul şi naş fi văzut în 
nisip că norocul tău c mai presus decît norocul 
m a i , de bună scamă că n-aş fi pregetat săţî 
zbor capul ! 

Ci Aii, pe ' care vorbele acestea de la urmă îl 
înflăcărară şi îl aţîţară dintro dată, îşi trase iute 
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iataganul şi, punîndu1 în pieptul ovreiului vră
jitor, strigă : 

— Dacă nu vrei sămi dai numaidecât iscele 
lucruri şi, pe deasupra, să te lepezi de ereticiile 
tale şi să te faci musulman, rostind mărturisirea 
die credinţă, sufletul tău are să ţi se ducă din trup ! 

Atunci ovreiul întinse mina ca spre a rosti măr
turisirea de credinţă şi spuse : 

— Să ţi se usuce rnîna dreaptă ! 
Şi pe loc mina dreaptă a lui Aii, cea în care 

ţinea iataganul, se usca, aşa cum era întinsă, şi 
iataganul căzu jos. Ci AH îl [înşfacă în mîna 
stingă şi îl împunse către pieptul vrăjitorului ; şi 
acesta rosti : 

— O, mînă slîngă, usucăte ! 
Şi mîna stingă a lui Aii se usca şi iataganul căzu 

jos. Atunci Aii, mînios cum nu se mai poate, ridică 
piciorul stîng şi dete să1 repeadă în pîntecele 
ovreiului ; ci acesta, întinzînd mîna, grăi : 

—• O, picior drept, usucăte ! 
Şi piciorul ridicat în sus al lui Aii se usca aşa 

oum era întins, şi Aii nu mai rămase decît întrun 
picior, cel stîng... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaizeci şi două noapte 

Urmă : 

...Aii nu mai rămase decît întrun picior, cel 
sting ! Şi degeaba mai vru el să se slujească de 
trupul lui, că nu izbuti decît săşi piardă cumpănul 
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şi ba să se prăbuşească, ba să se aţnai ridice oleacă, 
pină ce se vitrui de tot, şi vrăjitorul îi spuse : 

— Te laşi de gândul tău ? 
Ci Aii răspunse : 
— îmi trebuie neapărat lucrurile fiicăti ! 
Atunci ovreiul îi zise : 

.— A, vrei lucrurile fetei? Bine! Am să ţi le 
dau să le duci ! 

Şi luă o ulcea plină eu apă, îl stropi pe Aii şi 
strigă : 

— Fă te măgar ! 
Şi pe dată Aii ArgintViu se preschimbă în mă

gar, cu caip de măgar, eu copitele proaspăt potco
vite şi 'CU niştt; urechi cit toate zilele. Şi începu să 
răgească făiră contenire, ca un măgar, ridicînd nă
rile în sus, şi coada, şi sforăind de zor. Şi ovre
iul rosti asupra lui descîntecele de stăpînire, ca 
să1 domolească dea binelea, şi îl sili să coboare 
treptele pe picioarele de dindărăt ; şi, odată ajunşi 
în curtea palatului, trase împrejurul lui un cerc de 
vrajă pe nisip ; şi numaidecît se ridică un perete 
întocmind o îngrăditură tare strimtă, din care Aii 
nu mai avea cum să scape. 

Dimineaţa, ovreiul veni la el, îl înşeuă. îi puse 
Mul , încalecă pe el şii zise la ureche : 

— O să ţii locul eatîrului meu ! 
Şi îl mînă afară din palatul fermecat, care se 

mistui numaidecît, şi îl cîrmi pe drumul către 
prăvălie, unde nu peste mult ajunseră. Deschise 
prăvălia, îl legă pe măgarul Aii acolo unde cu o zi 
mai înainte fusese legat catârul, şi îşi văzu de 
tereziile, de talgerele, • de aurul şi de argintul, lui. 
Şi măgarul Aii, care îşi păstrase în pielea lui toate 
însuşirile de om, atît ca minte cît şi ca simţire, 
afară de darul vorbirii, fu silit, ca să nu moară de 
foame, să ronţăie în dinţi voavele uscate ale por
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iiei lui de nutre ţ ; ci, ea să se aline, îşi slobozea 
amarul în cîteun şir de pîrţîituri zgomotoase, în 
nasul muşteriilor. 

Estimp, un. t înăr neguţător, sărăcit de răsturnare» 
vremurilor, veni Ja ovreiul cămătar Azaria sii 
spuse : 

— Sînt părăduît, şi trebuie sămi ţin măcar 
zilele şi să scot hrana pentru soţia mea. laeătă, 
îţi aduc brăţările de aur ale soţiei mele, tot ec 
nea mai rămas la urmă din avutul nostru, ea 
sămi dai în loc preţul lor In bani, ca sămi pot 
cumpăra vreun, catîr ori vreun măgar şi să mă apuc 
.să vînd apă cu sacaua ! 

Ovreiul, răspunse : 
Şi de bună seamă că ui să1 cam asupreşti pe 

măgarul pe care ai să1 cumperi, şi ai săi faci viaţa 
cît mai amară , dacă no vrea să tragă ori no vrea 
să poarte poverile cele mari de apă ? 

Viitorul măgărar răspunse : 
•— Pe Allah ! de no vrea să tragă ori să mun

cească, o săi vîr ciomagul unde1 doare şi o să1 
silesc săşi facă meseria ! 

îacăaşa ! 
Şi măgarul Aii auzi aceste vorbe şi, în chip do 

supărare, slobozi, o bubuitură de spaimă. 
far ovreiul Azaria îi răspunse muşteriului său : 
— Dacăi aşa, îţi dau pe brăţări chiar măgariJ] 

meu, acela legat colea la uşă ! Nu1 cruţa deloc, de 
nu vrei să capete năravul leneviei ; eu îl împo
vărez cît mai vîrtos, căi puternic şi tînăr. 

Pe urmă, după ce tîrgul fu încheiat, vînzătoruî 
de apă îl luă pe măgarul Aii şi plecă, în vreme 
ee acesta gîndea în. sineşi : ,,Ya Aii, stăpînui tău 
e în stare săţi împodobească spinarea cu un samar 
de lemn şi eu nişte burdufoiie grele ; şi are să te 
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pună să baţi zece drumuri, ori şi mai multe, pe zi ! 
Hotărî!, teai nenoroci! iară putinţă de scăpare !" 

După ee vinzătorul de apă duse măgarul la ei 
acasă, ii spuse novcstisi să coboare la grajd şi 
săi dea porţia de nutre ţ . Şi soţia, care era tinerică 
şi taro dulce de privit, luă tainul de boabe .şi coborî 
la măgarul Aii, ca .să i1 atîrne ia gît în straiţa 
de grăunţe. Ci măgarul Aii, începu să se uite la 
ea cu coada ochiului, şi deodată porni să foraie 
năpraznic şi o izbi o dată cu capul deo răsturnă 
in iesle, cu fustele zuvelcate, zmîngîlindui obra
jii cu buzelei tremurinde eu care da so alinte, şi 
scoţînduşi în vileag năsărîmba cea avană, lăsată 
lui moştenire de la strămoşiii măgari. 

Dacă văzu aşa, soţia neguţătorului de apă începu 
să ţipe alîta de ascuţit încît toţi vecinii deteră 
fuga speriaţi la grajd şi, văzînd priveliştea, se 
repeziră săi tragă pe măgarul Aii de deasupra 
celei răsturnate. Şi iacătă că veni şi soţul la r în 
duî, şi o întrebă pe răsturnată ; 

— Ceai păţit ? 
Ea îl scuipă în ochi şii zise : 
— A, fecior din buruieni, uai putut găsi să 

cumperi în tot Bagdadul decît măgarul ăsta lacom 
ia muieri ? Pe Allah ! ori te desparţi de mine, ori 
dai îndărăt măgarul ! 

El întrebă : 
•— Păi cea făcut măgarul ăsta ? 
Ea spuse : 
•— Ma dat peste cap şi sa repezit pe mine ! Şi, 

de nar fi fost vecinii, mar fi prăpădit ! 
Atunci vinzătorul de apă căşună pe măgar cu 

toroipanul şi, pînă la urmă , îl duse îndărăt ovre
iului, căruia îi povesti isprăvile cele nesocotite pe 
care le săvîrşise. şi îl sili să şî1 ia şi săi dea în
dărăt brăţările. 
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După ev vînzătorul de apă plecă, vrăjitorul 
Azaria se întoarse către măgarul Aii şii zise : 

— lacătă că toai apucat şi de ticăloşii cu muie
rile, o, dexmăţatulc ! Aşteaptă numai ! De vreme 
ce eşti aşa de mulţumit cu viaţa de măgar şi nu 
vrei săţi stăpîneşti nicidecum pornirile cele 
sfruntate, am să te dichisesc altfel ! Şiai să fii 
de batjocura tuturora, şia celor mici, şia celor 
mari! , 

Şi îşi încuie prăvălia, încalecă pe măgar şi ieşi 
afară din oraş. 

Cînd povestea ajunse a i« , Şeli.rroznda văzu zorii mijind 
şi, «libasn, tă.en. 

Ci într-a patru sute şaizeci si in''a noapte 

Urmă : 

Ca şi în ajun, scoase din pămînt şi din vînătările 
văzduhului palatul cel fermecat, şi băgă măgarul 
în îngrăditura din fundul curţii. începu dintîi să 
bolmojească asupra măgarului Aii vorbele de des
cântec şi îl stropi cu cîteva picături de apă care îi 
deferă iarăşi chipul de om de la început; pe urmă, 
ţmîndu1 la oarecare depărtare, îi spuse : 

— Nici acuma nu vrei, ya Aii, sămi urmezi 
sfaturile şi, mainăinte dea te preschimba în
trun alt chip, mai rău decît cel dintîi, să te lepezi 
de gindul tău cel nesăbuit şi să te duci în 
calea ta ? 

El răspunse : 
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— Nu, pe Allah ! de vreme ce este scris că no
rocul meu este mai mare decît al tău, trebuie ori 
să te ucid, ori să dobîndesc rochia fiicei tale Ka
rnaria şi să te trec la credinţa Islamului ! 

Şi dete să se năpustească la vrăjitorul Azaria 
care, dacă văzu aşa, întinse mîna şi îi aruncă în 
obraz eîţiva stropi, de apă din tasul cel încrustat 
cu vrăji talismanice, strigîndui : 

— Fă te urs ! 
Şi pe dată Aii ArgintViu se schimbă în m*s, 

cu un lănţoi legat de o verigă de lier cei trecea 
prin nas, şi cu botniţă în bot, şi gata deprins să 
joace. Pe urmă, Azaria se aplecă la urechea lui 
şii zise : 

— A, sminti Lulo ! eşti întocmai ca nucile care nu 
se pot folosi pînă ce nu. le spargi coaja şi nu le 
cureţi de ea ! 

Şi îl priponi de un ţăruş înfipt în zidul împrej
muirii şi nu mai veni să1 ia decît a doua zi. În
calecă atunci pe catîrcai din zilele de mai înainte 
şi îl tîrî în urma iui pe ursul Aii pînă la prăvălie, 
după ce făcu să piară palatul cel fermecat, şi îl 
legă alături de catîrcă, văizînduşi apoi de aurul 
şi de muşterii lui. Iar ursul Aii auzea şi înţelegea 
tot, dar nu putea să vorbească ! 

Şi tocmai atunci, iacătă că trece un om prin faţa 
prăvăliei, vede ursul din lanţ şi intră degrabă săI 
întrebe pe ovrei : 

— O, jupîne Azaria, nu vrei sămi vinzi mie 
ursul ? Soţia meai bolnavă şi i sa dat să mănînce 
carne de urs şi să se ungă cu untură de urs ; dar 
nam găsit nieăicrea ! 

Vrăjitorul răspunse : 
— Vrei să1 spinteci numaidecît, ori vrei mai în

tîi să1 îngraşi, ca să aibă mai multă untură ? 
El răspunse : 
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— E destul de gras şi aşa cum <\ pentru solia 
mea. Şi laş măcelări chiar azi ! 

Vrăjitorul, peste poate de bucuros, răspunse : 
—  De vreme ee1 iei spre tămăduirea soţie: hii'o, 

îţi, dau ursul pe degeaba ! 
Atunci omul luă ursul, îl duse acasă si divin;: 

vin zalhanagiu ce veni ou două euţitoaie pe care 
începu să le ascută unul de altul, după ce îşi su
flecă m iacei le. Dacă văzu aşa, nesaţul de via'tă 
spori puterile ursului Aii care, în clipa cind cri 
doi îl răsturnau să1 înjunghie, se smuci deodată 
din miinile ior şi mai mult zbură deeît .alergă, pieiu 
la palatul vrăji torului. 

C.'încl Azaria îl văzu pe ursul Aii intorcinduM',, 
îşi zise : ,,Să mai fac o încercare cu el !" fi strop], 
ca de obicei, şi îi dete iarăşi înfăţişare omenească, 
după ce, de data aceasta, o chemase şi pe fiJcă~..i 
Kamaria să fie de faţă la schimbare. Şi icnare 
fată îl văzu pe Aii în înfăţişarea lui omenească sii 
i se păru utila de frumos, încît în inima e se 
simţi cuprinsă de o dragoste năprasnică după el. 
încît, "mforeînduse către Aii, îl întrebă : 

— Este adevărat, o, mult preafrumosule fiăeăn, 
că nu pe mine mă doreşti, ci numai rochia şi lu
crurile mele ? 

El răspunse : 
Este adevărat ! Căci leam făgăduit preis

gingaşei Zeinab, fata şiretei Dalila ! 
Vorbele acestea o cufundară pe lin ara fată :ntrv 

adm că durere şi o înnegurare, încît pe dală tatăl 
ei strigă : 

  îl auzi şi tu pe smint i t ! Nu vrea să se că
iască ! 

Şi ii stropi numaidecît pe Aii eu apă din tasul 
talismanic, strigîndui ; 

— Făle d ine ! 
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Şi Aii se văzu pe dată schimbat în d ine . cumns 
javrele acelea care bal uliţele ; şi vrăjitorul îl 
scuipă în ochi şi îl lovi eu piciorul, izgonindu1 clin 
palat. 

Cîinele Aii porni să rătăcească în ;da:a cetăţii ; 
ci, Intrucît nu găsea nimic de mîneare, se hotărî 
să intre în Bagdad, Aci însă fu numaidecît în
tîniplnat de zarva amarnică a tuturor clinilor 
de prin malialele prin care trecea ; şi toate potăile, 
ia vederea acelui străin pe care nu i cunoşteau 
şi care le încălca aşa meleagurile peste care stră
jiilau, i a cep ură să1 fugărească mursecîndul, pînă 
la hotarele stăpîniei fiecăruia. Şi veneticul cădea 
în felul acesta dintro stăpunkc în altă stăpînire, 
fugărit de peste tot şi muşcat amarnic ; ci izbuti 
întrun sfîrşît să să adăpostească întro prăvălie 
desclvisa, care se nimerise să se afle pe un pămînt 
slobod. De altminteri stăpinul prăvăliei, un mă
oiular de chilipiruri, văzînd acel cîine prăpădit, 
cu coada între picioare, fugării vajnic de oastea 
celorlalţi elini. îşi luă ciomagul şi îl apără de zav
ragiii cart1 pînă la urmă se risipiră lătrînd în de
părtări . Atunci cîinele Aii, ca săşi arate recunoş
tinţa faţa de chilipirgiu, se culcă ia picioarele lui, 
ci., ochii in lacrimi, şi începu să1 lingă şi să bîţîie 
din coadă eu înfrigurare. Şi şezu lingă el pînă 
seara, xleînduşî : „Oricum, e mai bine să fii cîine 
eleeit. de pildă, maimuţă , ori şi mai rău !u Şi seara, 
cind mămularul închise prăvălia, se lipi şi se ţinu 
de chilipirgiu pînă acasă la el. 

Or, nici nu intră bine mămularul în casă, că 
fiică^a îşi şi eoperi obrazul... 

Cina povestea ajunse aici. ŞehtTczada vâ/.u /.urii mi.iînci 
ş:', sfioasa, '.acu. 
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Ci într-a patru sute şaizeci şi patra noapte 

Urmă : 

... şi strigă : 
— O, tată, co'tca apucat de aduci aşa în. casă 

peste fata ta un bărbat străin.? 
Mămularul spuse : 
— Care bărbat străin ? 
Ea răspunse: 
— Cîinele acesta nui altul, decît Aii ArgintViu 

din Cairo, care a fost vrăjit de ovreiul Azaria, 
solomonarul, şi anume din pricina rochiei fiicei 
sale Kamaria ! 

La vorbele acestea, chilipirgiu] se întoarse către 
cline şi îl întrebă : 

•— Adevăratui ? 
Şi dinele făcu din cap un semn care vroia să 

jri că : 
— Da! 
Şi tînăra fată urmă : 
— Eu sînt gata, dacă vrea să primească a se 

însura cu mine, săi dau îndărăt înfăţişarea ome
nească dintîi! 

Şi mămularul strigă : 
— Pe Allah, o, fata mea ! dăi îndărăt înfăţi

şarea aceea, şi de bună seamă că are să se însoare 
eu tine ! 

Pe urmă, se întoarse către cîine şi1 întrebă r 
— Tu ai priceput ? Primeşti să te însori cu ea ? 
El mişcă din coadă şi făcu un semn din cap, 

care vroia să zică : 
— Da ! 
Atunci fata luă' o ulcea talismanică plina eu apă 

şi începu să rostească vorbele de vrajă, cînd de
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odată se auzi un ţipăt cumplit şi tînăra roabă a 
tinerei fete intră în odaie, spunîndui stăpînei sale: 

— Unde ţie făgăduiala, o, stăpînă a mea, şi 
undci învoiala pe care am făcuto între noi ? 
Mi teai juruit, atunci cînd team învăţat tainele 
vrăjitoriei, că niciodată nai să săvîrşeşti vreo 
îermecătorie fără să mă întrebi şi pe mine ! Or, 
şi eu aş fi vrut să mă însor cu tînărul Aii Argint
Viu, cîinele deacuma ; şi nam să îngădui să1 
preschimbi în om decît dacăare să fie al nostru al 
amîndorura delaolaltă şi dacă are săşi petreacă 
o noapte cu mine şio noapte cu tine ! 

Şi, după ce tînăra stăpînă primi această învoială, 
tatăl ei, uluit dea binelea de toate astea, o întrebă: 

— Şi de cînd ai învăţat tu vrăjitoria ? 
Ea răspunse : 
— De cînd a venit la noi roaba aceasta deaicl, 

care şi ea a învăţato de pe cînd se afla în slujba 
ovreiului Azaria şi putea să frunzărească pe furiş 
zodiacele şi zăloagcîe cele vechi ale acestui solo
monar vestit! 

După care, cele două fete luară fiecare cîte o 
ulcea talismanică şi, murmurînd nişte descîntece 
în limba ebraică, îl stropiră pe cîinele Aii cu apă, 
spunîndui : 

— în numele puterilor şi harurilor lui Soliman, 
făte iarăşi făptură omenească vie ! 

Şi Aii ArgintViu sări numaidecît în cele două 
picioare ale lui, mai tînăr şi mai frumos decît 
oricînd. Ci chiar în aceeaşi clipită, se auzi un 
ţipăt năpraznic şi năvăli în odaie o tînăra fată 
minunată, ducînd pe braţele ei două tăvi de aur 
puse una peste alta : pe tava de aur de dedesubt 
se afla rochia de zarafir, cununa de aur, brîui 
de aur şi papucii de aur, iar pe lava mai mică 
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de deasupra se afla capul tăiat şi plin de sînge 
şi eu ochii bulbucaţi al ovreiului' Azaria ! 

Or, această, cea dea treia fată, atîta de frumoasă, 
nu era alta deeît Kamaria, fiica vrăjitorului, care, 
punînd cele două tăvi la picioarele lui Aii Argint» 
Viu. îi spuse : 

• O, Aii. întrucît mam îndrăgit de tine, îţi 
aduc lucrurile pe care leai rîvnit şi capul tată
lui meu ovreiul ! Pentru că eu acum mam făcut 
musulmană ! 

Şi rosti : 
— Nu este alt Dumnezeu deeît unul Allah !' 

Şi Mohamcd este trimisul lui Allah ! 
La cuvintele acestea. Aii ArgintViu răspunse : 
 Primesc eu plăcere să mă căsătoresc cu tine, 

delaoialtă cu aceste două fete de aici, întrucît 
îmi aduci, tu, femeie, împotriva obişnuitelor datini, 
un dar de nuntă atîta de frumos ! Ci numai dacă
te învoieşti să dăruiesc îa r îndumi aceste lucrurt 
frumoasei Zeinab, fata Dalilei, pe care vreau so 
am ca a patra soţie, întrucît legea îngăduie să ai 
patru soţii legiuite ! 

Kamaria primi învoiala, la fel şi celelalte două 
fete. Şi mămularul întrebă : 

— Da baremi ne făgăduieştl că nai săţi mai 
iei nici o caclînă pe lingă aceste patru soţii legiuite? 

El răspunse : 
— Făgăduiesc ! 
Şi luă tava pe care se aflau lucrurile aduse de 

Kamaria şi plecă să le ducă frumoasei Zeinab, fata 
Dalilei, 

Şi, cum se îndrepta către casa Dalilei. zări un 
zahargiu eu tablaua pe cap, plină cu zumaricale, 
cu halva şi cu migdale date prin zahăr, şi îşi 
zise : „Naş face rău să iau eu mine nişte dulciuri, 
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ca să i. Io duc frumoasei Zeinab !" De altminteri, 
neguţătorul, care parcă1 pîndea, spuse : 

— O, stăpîne al meu, nu. este altul în Bagdad 
care să ştie face ca mine dulceaţă de morcovi cu 
nuci ! Cîtă vrei ? Cif mai nainte dea cumpăra, 
gustă bucăţica asta si spunemi ce părere ai despre 
ea ! 

Şi ArgintViu luă bucata şi o înghiţi. Ci pe loc 
se şi prăbuşi din picioare, ca fulgerat. Dulceaţa 
aceea fusese amestecată cu bang ; iar negu ţă torul 
nu ora . altul decît MahmudStîrpitură , care se 
apucase de meseria aceasta, spre aşi jefui muşterii. 
Văzuse lucrurile scumpe ce le ducea ArgintViu 
si îl adormise, ca să le fure. In adevăr, de îndată 
ce ArgintViu căzu lat nemişcat, Stîrpitură puse 
gaj ba pe rochia de aur şi pe celelalte lucruri, şi se 
răsuci să fugă ; ci deodată se ivi IlassancelPehlî
van călare, însoţit de cei patruzeci de străji ale 
lui, îl zăpsi pe hoţ şi îl şi înhaţă. Şi Stîrpitură fu 
nevoit să mărturisească tot şi săi arate lui Hassan 
trupul întins pe jos. îndată Hassan. care, de cînd 
Aii nu se mai arătase nicăieri, vîntura cu cară uleie 
lui toate mahalalele Bagdadului eăutîndu1, tri
mise să i se aducă leac împotriva hangului şi iî 
dete lui Aii pe gît. Şi, cînd Aii se deşteptă, cel 
dinţii strigăt al lui fu să întrebe undes lucrurile 
pe care i le ducea mîndrei Zeinab. Şi. Hassan i. le 
ai'ătă şi. după ce se bucurară că se vedeau iară. 
îl firitisi pentru dibăcia lui şii spuse : 

  Pe Allah ! tu ne în treci pe toţi ! 
Pe urmă, îl duse acasă la AhmadcelHoţoinan 

şi, după alte salamalekuri şi dintro parte şi din 
cealaltă, îşi povesti, toată păţania, iar Hassan 
ii zise : 

— Păi atunci palatul cel vrăjit este al tău după 
pravilă, devreme ce o iei pe Kamaria ca una din
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tre cele patru soţii ale tale ! Acolo avem să sărbă
torim nunţile tale cele patru ! Şi dau fuga numai
decît săi duc tinerei Zeinab din partea ta darurile 
şi să1 hotărăsc pe moşusău Zoraik să ţio dea 
de soţie. Şiţi făgăduiesc că de data aceasta bătrî
nul tîlhar nare să mai dea îndărăt ! Cit despre 
MahmudStîrpitură, nu1 mai putem pedepsi, în
trucât acuma tu eşti părintele lui. 

Ci'nd povestea ajunse aici, Şehorczada văzu norii mijind 
şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

După ce spuse aceste.a, HassancelPehlivan 
luă rochia de zarafir, cununa de aur, brîul de 
aur şi papucii de aur, şi se duse la foişorul cu 
porumbei, unde găsi pe Dalila şi pe Zeinab tocmai 
cînd erau pe cale să dea grăunţe porumbeilor. După 
salamalekurile de cuviinţă, le spuse să1 cheme 
pe Zoraik ; şi, după ce veni şi Zoraik, le arătă 
darurile de nuntă pe care le ceruse de zestre 
Zeinab, şi. le spuse : 

— Acuma nu mai încape nici un tertip ! De nu, 
ocara cade pe mine, Hassan ! 

Şi Dalila şi Zoraik primiră darurile şi îi deteră 
tinerei Zeinab învoirea să se mărite cu Aii 
ArgintViu. 

Or, chiar în ziua următoare, Aii ArgintViu se 
duse să ia în. slăpînire palatul ovreiului Azarîa; 
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şi, în aceeaşi seară, dinaintea cădi ui ui şi a marto
rilor deo parte, şi a lui AhmacicelHoţonian eu 
cei patruzeci ai lui de cealaltă parte, fu scris şi 
senetul de căsătorie al lui Aii ArgintViii cu Zeinab, 
fata Dalilei, cu Kamaria, fata lui Azaria, cu fata 
chilipirgiului şi cu tînăra roabă a chilipirgiului. 
Şi sărbătorirea celor patru nunţi fu sărbătorită 
măreţ. Şi, fără de nici o îndoială, după spusele 
tuturor femeilor din alaiul nunţii, Zeinab era cea 
mai tulburătoare, sub vălurile ci de mireasă, şi cea 
mai frumoasă. De altminteri, era îmbrăcată în ro
chia de zarafir, cu cununa de aur, cu brîul de aur 
şi cu papucii de aur ; iar celelalte trei fetişcane 
mergeau în preajma ei ca nişte stele în preajma 
lunii. 

Încît, chiar în noaptea aceea, Aii ArgintViu îşi 
începu treaba lui de ginere, intrînd la soţia sa 
Zeinab. şi văzu că era în adevăr ca un mărgăritar 
nepătat şi ca o cîrlană neînhămată. Şi se desfată cu 
ea pînă peste marginile desfătării, şi pe urmă se 
duse şi pe la fiecare dintre celelalte trei soţii ale 
lui, rînd pe rînd. Şi, găsindule pe toate desăvîr
şite întru totul, se desfată şi cu ele la fel, şi luă de 
la ele ceea ce avea să ia şi le de te ceea ce avea 
să dea, cu toată mărinimia, şi dintro parte şi din 
cealaltă, şi cu deplină mulţumire. 

Iar ospeţele date cu prilejul nunţilor durară trei
zeci de zile şi treizeci de nopţi ; şi nu se precupeţi 
nimic spre a fi pe măsura celui ce plătea. Şi petre
cură, şi rîseră, şi cîntară, şi se veseliră, pînă peste 
poate. 

Cînd ziafeturile se isprăviră, IlassancelPeblivan 
veni la ArgintViu şi, după ce1 fhitisi iarăşi, îi 
zise : 
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• Va Aii, iaeătă că a venit şi ceasul tău să te 
înfăţişăm dinaintea stăpînului nostru califul, ca 
Kă''ţ] dăruiască hatîrurile lui ! 

Şi îl duse la divan, unde califul nu zăbovi mult 
ip'lnă să se arate. 

Califul, cînd îl văzu pe tînărul Aii ArgintViu, fu 
nespus de rîncîntat; căci, în adevăr, înfăţişarea 
tui plăcută nuI putea aduce decît bunăvoie. iar 
frumuseţea însăşi putea mărturisi că şi1 doreşte 
de tovarăş ales. Şi Aii ArgintViu, îndemnat de 
f lassancelPeblivan, veni în faţa califului şi sărută 
păraîntul dinaintea lui. Pe urmă , se ridică şi, iuînd 
din mîinile lui SpinaredeCămilă o tavă coperilă 
eu o pîn/ă de mătase, o dezveli dinaintea califului. 
Şi toţi văzură atunci capul tăiat al ovreiului Azaria. 
solomonarul. 

La priveliştea aceasta, califul, uimit, întrebă : 
Al cui este acest cap ? 

Şi ArgintViu răspunse : 
•• Al celui mai mare vrăjmaş al tău. o, emîre 

ai dreplcredincioşilor i Stăpînul lui era un mag 
vestit, în stare să spulbere Bagdaduntreg" cu toate 
palatele lui î 

Şi îi povesti lui Haruri AlKaşid toată povestea, 
ele la început pină la sfîrşit, cu tot şartul ei. 

Povestea aceasta îl minună pină întratî ta pe 
calif, încît îl şi căftăni numaidecît pe Aii Argint
Viu în slujba de căpetenie peste toate agiiie, ia fel 
ia cin, în huzmeturi şi în leafă ca şi Alimadeel
îloţoman şi IlassanceiPehlivan. şi îi spuse : 

 « Să trăiască cei viteji ca tine. ya Aii ! Mai 
ceremi şi altceva ! 

ArgintViu răspunse : 
—• Viaţă în veci califului şl îngăduinţa dea 

aduce de la Cairo, ţara mea de baştină, pe cei 
patruzeci de ciraci ai mei de odinioară, săi ani 
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«'a străjer! aici, după pilda ciracilor celui doi mai
mari ai mei, emirul Hassan şi emirul Ahmad ! 

Şi califul răspunse: : 
Poţi ! 

Pe urmă , porunci celor mai iscusiţi dieei de Ia 
palat să scrie cu grijă povestea aceasta şi so lege 
între zăloagele împărăteşti, ca să slujească deopo
trivă de învăţă tură şi de veselire neamurilor musul
mane şi la toţi cei din vremîle ce vor veni, drepl 
credincioşi ' întru Allali şi întru prol'elul sau Mo 
hamed, cel mai desăvîrşit dintre" oameni (cu el 
fie rugăciunea şi pacea !). 

Şi toţi răcniră cea mai plăcuta şi mai vnioas.i 
viată, pînă ce veni său caute Nl'ărmatnaren Bucu
riilor şi Despărlitnarea iţelor Dragi ! 

— Şiaceastai. o, preaferieitule rege, în toate dvanaă
riuitele, aşa cum am auzito şi eu, povestea adevărată a 
iDalileiceaVicleană şi a fiicei, sale Zeinabceaisteaţă, eu 
AhmadeelHoţoman, eu HassanceJPehlivaa, cu Aii Ar-
gintViu şi eu Zoraik, neguţătorul de peşte prăjit. Ci' 
Allah (slavii, şi promărit fie el !) este mai ştiutor şi mai 
înţelept ca toţi ! 

Pe urmă Şeherezada adăugă : 
— Da nu cumva sa socoti, o, preaferieitule rege. ea 

Istoria aceasta ar fi mai adevărată deeît cea a ini .luder 
pescarul şi a fraţilor săi ! 

Şi numaidecît. începu 



SACUL FERMECAT SAU 
POVESTEA LUI JUDER PESCARUL 

Mi sa povestit, o, preafericitul o rege, că a fost 
odinioară un om, neguţător, pe nume Omar, care 
a avut drept urmaşi trei copii : unul se numea 
Salem, cel de al doilea se numea Salim, iar cel 
mai mic se numea Juder. Ia crescut pînă ce au 
ajuns la vîrsta de bărbaţi ; ci, întrucît Omar îl 
iubea pe Juder mai mult decît pe fraţii săi, aceştia, 
băgînd de seamă, au fost cuprinşi de pizmă şi au 
început să1 zavistuiască pe Juder. încît, atunci 
cmcl neguţătorul Omar, care era un om tare îna
intat în zile, a băgat de seamă şi el ura celor doi 
fii ai săi faţă de fratele lor, temînduse ca nu 
cumva, după ceo muri el, Juder să nu aibă de 
pătimit ceva cu .fraţii săi, ia strîns pe toţi ai 
casei, precum şi pe vreo cîţiva oameni cu carte 
şi alţi vreo cîţiva care, din porunca dată de cadin, 
se îndeletniceau cu moştenirile, şi lea spus : 

— Să se aducă aici toate bunurile mele şi toate 
stofele din prăvălia mea ! 

Şi cînd i sa adus tot, a spus : 
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— Oameni buni, împărţiţi aceste bunuri şi aceste 
stofe în patru părţi, după lege ! 

Şi ei leau împărţit în patru părţi. Şi bă trînul 
a dat fiecărui copil deal său cîte o parte, păstrând 
pentru sine cea de a patra parte, şi a spus : 

— Astai toată averea mea, şi am împărţito, 
aflîndumă încă în viaţă, pentru ca fiii mei să nu 
mai aibă nimic de cerut de la mir.e, şi nici între 
ei, şi pentru ea, după ceoi muri, să nu aibă de ce 
să se gîlcevească. Iar această a patra parte pe 
care am luato eu, i se cade soţiei inele, mama 
acestor copii, ca să aibă cu ce săţi ţină zilele ! 

Or, nu peste mult, bătrîirii a murii ; ei fiii Iul, 
Salem şi Salim, nau vrut nicidecum sa se mulţii 
mească cu împărţeala făcută, şi au cei'iil de la 
Juder o parte din ceea ce i se cuvemse, sptmituluf: 

— Averea tatălui nostru a căzut în miinlle tale. 

Oînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zoi ii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Şi Juder fu nevoit să ceară ajutorul judecătorilor 
împotriva lor şi săi cheme de martori pe musul
mani i care fuseseră de faţă la împărţeală şi care 
mărturisiră cele ce ştiau ; încît judecătorul îi opri 
pe cei doi fraţi să ceară partea lui Juder. Numai 
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că cheltuielile cu. judecata îi făcu, pe Juder şi pe 
fraţii lui, să piardă o bună parte din ceea ce stă
pîneau. Lucrul acesta însă nui opri pe .Salem şi 
pe Salini să nu uneltească iarăşi, peste o vreme, 
împotriva lui Juder, care iarăşi fu nevoit să ceară 
ajutorul judecătorilor împotriva lor ; şi judecă
torii iarăşi îi ajutară pe tustrei să mai piardă" o 
bună parte din avutul lor, pentru cheltuielile de 
judecată. Ci nu se potoliră nici acum. şi merseră 
la un al treilea judecător, şi pe urmă Ia al patru
lea, şi tot aşa, pînă ce judecătorii izbutiră să le 
toace toată moştenirea, iar ei tustrei ajunseră nişte 
sărăcani, fără nici măcar de un bănu ţ de aramă 
eu care săşi cumpere o coajă de pîine şîo ceapă. 

Cînd cei doi fraţi, Salem şi Sal im, se văzură în 
starea aceea şi cum nu mai puteau pretinde nimic 
de la Juder, care era tot atît de sărman ca şi ei, se 
apucară să viclenească împotriva mamei lor, pe 
care izbutiră SQ înşele şi so jefuiască, după ce o 
chinuiră amarnic. Şi biata femeie veni plîngînd la 
fiul ei Juder şi îi spuse : 

— Fraţii tăi miau făcut cutare şi cutare lucru ! 
Şi mau jefuit de partea mea de moştenire ! 

Şi începu săî blesteme. Ci Juder ii zise : 
— O, maică a mea, nui blestema ! căci Allali 

are să ştie mai bine cum să1 chivernisească pe 
fiecare după faptele lui ! In ce mă priveşte, eu 
nui mai pot chema dinaintea cadiului şi a celor
lalţi judecători, căci judecata cere cheltuială, iar 
eu miam pierdut cu judecăţile tot ceam avut. 
Aşa căi mai bine să ne împăcăm cu soarta, şî eu 
şi tu, fără a mai spune nimic. De altminteri, o, * 
maica a mea, nai decît să rămîi la mine ; şî 
pîinea pe care o mănînc eu ai so maniaci şi tu I 
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Iar tu. o, maieu a mea, roagăte nuntaş lui Allah 
să mă ajute, şi Allah are sămi dea cu ce să te 
iirănese î î n ce5 priveş tepe fraţii mei. lasă'î să 
primească de ia Judecă torul cel Mare răsplata 
pentru fapta lor, şi mîngîiete cu vorbele poetului 

Clnd cel nedrept te-apasă. 
îndură răbdător. 
Şi-aşteaptă su-i plătească 
Timpul răzbunător. 
Dar nu-ţi lăsa rnînia 
Cu el să se înfrunte '. * 

.Coci şi-un munte de piatră, 
De-ar da piept cu alt munte. 
Tot s-ar sfarmă la rîndu-i. 
Cu siîncile puhoi, 
Şi praful se alege 
Alunei de amînâoi.. 

Şi Juder îi spuse mai departe vorbe deaceslea 
bune mamei sale, o alina şi o linişti, şi izbuti în 
felul acesta so împace şi so hotărască să rărnînă 
in casa Iui. Iar el, spre aşi cîştiga hrana, rostui 
un năvod şl începu să se ducă în fiecare zi să 
pescuiască fie în Nil, la Bulak, fie în bălţile cele 
mari , fie în alte locuri bogate în ape ; şî, în felul 
acesta, agonisea cînd zece bănuţi de aramă,, clnd 
douăzeci, cînd treizeci : şi cheltuia tot, ca săşi ţină 
zilele, el şi maicăsa : şi. în felul acesta, o duceau 
bine. 

î n cei priveşte pe cei doi fraţi ai iui. apoi aceştia 
nu mai aveau nimic : nici meserie, nici ce să vîndă, 
nici ce să cumpere. Lipsurile, nevoia şi toate neca
zurile îi năpădiră ; şi. cum nu zăboviseră prea mult 
pînă ce să risipească tot ce răpiseră de la maica 
lor, ajunseră grabnic în cea mai neagră stare şt 
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nişte amărîţi de milogi goi, fără de nici unele, 
încît se văzură siliţi să vină la marna lor să se 
roage şi să se umilească dinaintea ei şi să se milo
gească din pricina foamei care îi vitruia. Or, inima 
de mamă este bună şi miloasă ! Şi mama, înduio
şată de sărăcia lor, le da cojile de pîine rămase şi 
care nu arareori se mai nimereau şi cam mucede; 
şi bătrîna le mai dăruia şi rămăşiţele de la cina 
din ajun, spunîndurlc : 

— Mîncaţi degrabă şi plecaţi, pînă napucă să 
vină fratele vostru ; cuci, dacă var găsi aici, nu 
iar părea bine şi inima lui sar supăra pe mine ; 
şi, în felul acesta, maţi face vinovată faţă de el î 

Şi ei se grăbeau să mănînee şi plecaţi. Ci, întro 
bună zi, veniră la mama lor, care, după obiceiul 
ei, le puse dinainte demîncarea şi pîine ca să mă
nînee ; şi deodată intră Juder. Iar maicăsa se 
simţi tare ruşinată şi tare încurcată ; şi, de teamă 
că Juder are să se supere pe ea, îşi lăteă fruntea în 
pămînt, cu nişte priviri tare umile către fiul ei. 
Ci Juder, departe de a se arăta supărat, zîmbi vă
zîndui pe fraţii lui şi. le spuse : 

•— Fiţi bineveniţi, o, fraţii mei ! Şi binecuvîntată 
vă fie ziua ! Ce santîmplat de vaţi hotărît în
trun sfîrşit să veniţi la noi în ziua aceasta bine
cuvîntată ? 

Şi se aruncă ia pieptul lor şi îi sărută cu dra
goste, spunîndule : 

— în adevăr, rău aţi făcut că maţi lăsat să mă 
topesc aşa de jalea dorului vostru ! Naţi mai dat 
pe la mine, ca să întrebaţi ce mai fac, ori ce mai 
face maica voastră ! 

Ei răspunseră : 
— Pe Allah, o, frate al nostru, dorul de tine nea 

mistuit şi pe noi ; şi nu team ocolit de cît din 
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pricina ruşinii pentru cele ce sau petrecut între 
noi şi tine ! Ci iatăne căindune amarnic ! Şiapoi, 
toate acelea nau fost decît lucrarea celui Necurat 
(afurisit fie el de Allah cel Preamărit !) şi acum 
nu mai avem altă bucurie decît la tine şi la mama 
noastră ! 

Şi Juder, tulburat eu totul de vorbele acestea, 
le spuse : 

— Nici eu nu am altă bucurie în afară de voi 
doi, o, fraţii mei ! 

Atunci maicăsa se întoarse către Juder şi îi 
spuse : 

— O, copile al meu, Allah luminezeţi chipul 
cu lumina lui şi sporeascăţi belşugul, căci tu eşti 
cel mai bun dintre noi toţi, o, copile al meu ! 

Şi Juder spuse : 
— Fiţi bineveniţi şi rămîneţi ia mine ! Allah 

este darnic, şi bunurile se află din belşug în casă! 
Şi se împacă întrun sfîrşit cu fraţii săi, care 

cinară cu el şi îşi petrecură noaptea în casa lui. 
A doua zi, luară cu toţi masa de dimineaţă îm

preună, iar Juder, cu năvodul în spate, plecă plin 
de încredere în Truditorul cel Mare, în vreme ce 
fraţii lui plecară şi ei şi lipsiră pînă la prînz, cînd 
se întoarseră iarăşi să mănînce cu mama lor. Iar 
Juder nu se întoarse decît seara, aducînd carne 
şi legume, toate cumpărate cu ce agonisise în ziua 
aceea. Şi trăiră aşa răstimp de o lună, Juder pescu
ind peşte ca să1 vîndă şi săşi cheltuiască rodul 
muncit cu mama şi cu fraţii lui, care mîncau şi se 
veseleau. 

Cînd pox'estea ajunse aici, Şehcrczada vaze zorii mijind 
şi. sfioasă, tăcu. 
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O' înlr-u patru sute şaizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Gr, întro bună zi, Juder aruncă năvodul in 
apă şi, cînd îl trase, văzu că era go l ; îl mai ;.u'tincă 
o dată, şi îl scoase tot gol ; atunci. îşi zise în sine : 
,,în locul acesta nu este peşte !" Şi îşi schimbă locul 
si, anin cînd. năvodul, îl scoase iarăşi gol ! îşi 
schimbă Jocul a doua oară, a treia oară şi tot aşa 
mai departe, de dimineaţă pînă seara, fără a izbuti 
să pescuiască nici. măcar un crăpcean. 

Atunci strigă : „Na minune ! Oare să nu mai fie 
peşte în apă ? Ori să fie mai degrabă altă pricină?'" 
Şi, cum se lăsa. seara, îşi luă năvodul în spinare 
şi se întoarse acasă tare necăjit, tare amărît, şi 
ducind cu el mîhriirea şi grija pentru fraţii şi pentru 
mama sa, fără să ştie ce are să le dea la cină, şi 
aşa trecu pe dinaintea unei brutării, de unde obiş
nuia, cînd se întorcea acasă, să cumpere pîine 
pentru seară. Şi văzu mulţimea de muşterii ce se 
înghesuiau să cumpere pîine, cu banii în mină, 
fără ca brutarul să ia prea mult M;ima la ei. Şi 
Juder se opri trist deo parte, privind la muşterii 
şi oj'tînd. Atunci brutarul îi spuse : 

  Bineaî venit, o, Juder ! Iţi trebuie pîine ? 
Ci Juder tăcu. Brutarul îi spuse : 
— Dacă nu ai bani, ia acuma ceţi trebuie, si te 

las sămi plăteşti, altădată ! 
Şi Juder îl spuse atunci : 
— Dămi. pîine de zece bănuţi de aur şi ţine 

năvodul ca zălog ! 
Ci brutarul răspunse : 

Ba nu, o, bietul de tine ? năvoduî uşa agoni
sitei tale şi, dacă ti laş lua, (iaş închide uşa 
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aceasta. Na, dar, de colea plinite pe care le cumperi 
de obicei î Şi ia de la mine zece bănuţi de aramă, 
de care sar putea să ai trebuinţă.. Şi mîine, ya 
{Juder, ai sămi aduci peşte de douăzeci de bănuţi ! 

Şi Juder răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei î 
Şl, după cei mulţumi din inimă brutarului, luă 

plinea şi cei zece bănuţi, şi se duse să cumpere 
caxne şî legume, spunînduşi : „Mîine Atotputer
nicul are sămi dea cele cu care sămi plătesc 
datoria; şi are sămi împrăştie grijile". Şi se în
toarse acasă, unde maicăsa pregăti de mîncare, 
ca de obicei. Şi Juder cină şi se culcă. 

A doua zi, îşi luă nă.vodul şi dete să plece ; ci 
malcăsa îi zise : 

— Pleci fără săţi mănînci pîinea de dimineaţă? 
El răspunse : 
— O, maică, mănînco tu împreună cu fraţii mei! 
Şî se duse la rîu, unde îşi aruncă năvodul o dată, 

şî încă o dată, şl încă o dată, schimbînd locul de 
mai multe ori, şl tot aşa pînă la ceasul rugăciunii 
de' dupăamiază ; ci nu pescui nimic. Atunci, îşi 
luă năvodul şi se întoarse acasă, deznădăjduit pînă 
peste poate ; şi fu nevoit, neavînd nici o altă cale 
de întors acasă, să treacă iar prin faţa prăvăliei 
brutarului, care îl zări şi îi numără alte zece pîini 
şî alţi zece bănuţi, şii spuse : 

— Ia astea şi dutc ! Şi dacă ceea ce a liotărît 
soarta nu a ajuns la tine astăzi, are să ajungă mîine! 

Şl Juder vroi săşi ceară iertajH.1 : ci brutarul îi 
spuse : 

— Hai, necăjitule, nai de ce sămi ceri iertare ! 
Dacă ai fi pescuit ceva, ai fi avut cu ce sămi plă
teşti ! Şi dacă nici mîine nai să pesculeşti iarăşi 
nimic, sa vil fără de sfială aici ; şi ai să găseşti 
toată înţelegerea şi tot ajutorul ' 
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Or, chiar că nici a doua zi Juder nu pescui nimic
nimicuţa ; şi iarăşi fu nevoit să se ducă la brutar ; 
şi tot aşa navu nici un spor vreme de şapte zile 
în şir, după care fu cuprins de o mare îngrijorare 
în inima lui, şi îşi zise în sineşi : „Astăzi am să mu 
duc să pescuiesc în lacul Karun. Poate că acolo 
so fi aflînd norocul meu !" 

Se duse aşadar la lacul Karun, aşezat nu departe 
de Cairo, şi se pregătea săşi arunce năvodul în 
apă, cînd văzu venind către el un moghrabin călare 
pe un catîr. Era îmbrăcat întro mantie nespus 
de frumoasă, şi era aşa de strîns învăluit în buniu
zul său şi în vălul de pe cap, încît nu i se zărea 
decît un ochi. Catîrul era şi el îmbrăcat la fel şi 
înfotăzat cu urşinic de zarafii" şi cu mătăsuri, şi pe 
crupă avea nişte desagi de lină colorată. 

Cînd moghrabinul ajunse lingă Juder, coborî de 
pe catîr şi spuse : 

— Pacea lui Allah fie cu tine, o, Juder, o, fiu ai 
lui Omar ! 

Şi Juder răsi^unse : 
— Şi cu tine fie pacea lui Allah, o, călătorule, 

stăpîne al meu ! 
Moghrabinul spuse : 
— O, Juder, am trebuinţă de tine ! Dacă ai să 

mă asculţi, ai să dobîndeşti mari foloase şi un bun 
nemăsurat; şi vei fi prietenul meu ; şi îmi vei 
mîntui toate treburile ! 

Juder răspunse : 
— O, călătorule stăpîne al meu, spunemi ce ai 

în minte şi am să te ascult fără de cîrtire ! 
Atunci moghrabinul îi spuse : 
— începe, dar, să rosteşti surata cea de început 

din Coran ! 
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Şi Juder rosti împreună cu el surata fatiiiâ din 
Coran. Atunci moghrabinul scoase din desagi nişte 
frânghii de mătase ,şii spuse : 

— O, Juder, fiu al lui Omar, sămi legi mâinile 
cu aceste frânghii de mătase, cît mai straşnic vei 
putea ! După care, să mă arunci în lac, şi să aştepţi 
o bucată de vreme. Dacă ai să vezi. ivinduse la 
faţa apei mâna mea înaintea trupului, nu pregeta 
săţi arunci năvodul şi să mă scoţi la ţărm ; ci 
dacă ai să vezi ivinduse piciorul, meu afară din 
apă, să ştii că sânt mort. Atunci, nu te mai îngriji 
de mine, ia catîrul cu desagii şi dutc în sukul 
negustorilor, unde ai să găseşti un evreu eu numele 
de Şamayaa. Săi laşi catîrul, iar el are săţi dea 
o sută de dinari, pe care săi iei şi să, te duci în 
ealea ta ! Ci numai să nu spui nimănuia nimic 
despre toate astea. 

Cînd povestea ajunse aid, ŞefaerozMâa văzu zorii mijind 
şi, sfioas'ă, tăcu. 

Ci intr-a patru sule şaizeci şi opta noapte 

Urmă : 

Atunci Juder răspunse : 
~ Ascult şi mă supun ! 
Şi legă mâinile moghrabinului, care îi tot spunea i 
~ Mai vârtos oleacă ! 
Şi, după ce ii legă bine, îl înşfăca şi îl aruncă în. 

lac. Pe urmă, aşteptă un. răstimp, să vadă ce are 
să se întâmple. 
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Or. peste o vreme, văzu deodată ridieînduse şl. 
kşrnd deasupra apei amîndouă picioarele mogîira
b: nulul 

Atunci Înţelese că omul murise şi, tară a se 
mai; îngriji ele el, luă ca tirul şi se duse la sukul 
negustorilor, unde chiar că îl văzu pe evreul, acolit 
stînd pe un scaun în uşa prăvăliei lui şi care, ia 
vene.rea cadrului, strigă ; 

— Nu mai încape nici o îndoială ! A pierit î 
Pe urmă adăugă : 
•• A pierii din pricina lăcomiei lui ! 
Şi, tară a mai adăuga o vorbă, luă catîrul şi îi 

numără lui Judor o sută de dinari do aur. s latu
.î.ndu4. să păstreze taina. 

•Judor luă aşadar banii de la evreu şi se duse 
degrabă la brutar, de la care luă pline ca de obicei 
şi, intirrzînduH un dinar, îi spuse ; 

~ Iată banii pe care lii datorez, o, slăpîno al 

Şi brutarul îi făcu socoteala şi—i spuse : 
  'Mai ai de luat pîine de la mine încă pe doua 

/â.le l 
Şi; Juder îl lăsă şi plecă la măcelar, pe urmă ia 

.'«.irzavagiu şi, dînd fiecăruia cite un dinar, le spuse 
Daţîmi cemi. trebuie, şi păstraţi restul de 

bani în seama mea ! 
Şi Juă carnea şi legumele, şi duse totul acasă, 

unde îi găsi pe fraţii săi tare înfometaţi şi pe mama 
sa care le spunea să aibă răbdare pînă la întoar
cerea fratelui lor. Atunci Juder puse dinainte cum
părăturile, ia care ei se repeziră ca nişte ghul.i ai, 
pînă sa se gătească mmearea, începură să. înfulece 
pline goală. 

A doua zi, înainte de a pleca, Juder îi dote mamei 
saU aurul tot, spimînduî : 
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•— Ţine pentru tine şi pentru mîncarcă fraţi'lor 
îiiei, ea să nu le Lipsească niciodată nimic ! 

Şi îşi luă năvodul şi se întoarse la lacul Karun ; 
şi se pregătea săşi înceapă lucrul, cînd văzu alt 
moghrabin, asemenea cu cel. dinţii, venind către 
el, mult mai. bogat îmbrăcat şi călare pe un. eatir 
înfotăzal şi mai strălucitor. Puse piciorul Ja pămînt 
şi spuse : 

— Pacea lui .Allah Fie cu tine, o, Juder, fiu ••••}. 
kii Om ar ! 

El răspunse : 
Şi cu tine Fie pacea lui Allah, o, călătorule 

stăpîne al meu ! 
VA spuse : 
•— Nu cumva ai văzut ieri un moghrabin -jvniTid 

îa (ine călare pe un catîr ca acesta ? 
Juder însă, temînduse să nu fie învinuit de 

moartea omului, îşi zise că mai bine ar fi .să Tăgă
duiască tot, şi răspunse : 

— Nu, nam văzut pe nimeni ! 
Ce] de al doilea moghrabin zîmbi şi. zise : 
— O, sărace Juder, tu habar nu ai eă eu ştiu 

lot ce se întîmpla pe pămînt ! Omul pe care 3al 
aruncat în lac, şi pe al cărui catîr lai vîndu] evre
ului Şainayaa pe o sută de dinari, era fratele meu l 
De ce cauţi să tăgăciuieştî ? 

El răspunse : 
._.. DQ VITITII.1 ce ştii. lot, pentru re mă O;UAJ 

întrebi ? 
El spuse : 
— Pentru că, o, Juder, am trebuinţă să faci. şl cn 

mine. ceaî. făcut cu fratele meu. 
Şi scoase din. desaga iui cea scumpă nişte frimghJi 

groase de mătase, pe care i le dote lui Juder, spn
nîndui : 
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— Leagămă tot atît de straşnic cum lai legat 
şi pe el, şi aruncămă în apă ! Dacă ai să vezi ieşind 
mai întîi piciorul meu, sînt mort ! Să iei atunci 
catîrul şi să1 vinzi evreului, pe o sută de dinari ! 

Juder răspunse : 
—• Vinoncoace atunci ! 
Şi moghrabinui veni, şi Juder îi legă de mîini 

şi,, aburcînduI, îl aruncă în lac, unde se cufundă 
pînă la fund. 

Or, peste puţine clipe, văzu două picioare ieşind 
din apă ! Şi Juder pricepu că moghrabinui murise ; 
şi îşi zise : ,,A murit ! Să nu se mai întoarcă ! Şi 
dueăse păcatului ! Inşallah ! dear da Allah să 
văd venind la mine în fiecare zi cîte un moghrabin 
pe care să1 arunc în apă şi de la cace să capăt 
o sută de dinari !" Şi luă catîrul şi se duse la evreul 
care, văzîndu1, strigă : 

— A murit şi cel deal doilea ! 
Juder răspunse : 
— Capul tău să trăiască ! 
Şi evreul adăugă : 
•— Aceastai răsplata celor îndărătnici ! 
Şi luă catîrul, şii plăti o sută de dinari lui 

Juder, care se duse şii dete maicăsi. Iar maicăsa 
îl întrebă : 

— Ci, o, copile al meu, de unde ai tu atîta aur ? 
Ei atunci îi povesti ce i se întîmplase ; iar ea, 

speriată rău, îi zise : 
— Ai face mai bine să nu te mai duci la lacul 

Karun ! Tare mie frică să nu păţeşti ceva cu mog
hrabinii aceştia ! 

El răspunse : 
— Păi, o, maică a mea, doar nui arunc în apă 

decît după voia lor ! Şiapoi, de ce să nu mai fac 
aşa, cîncl meseria ele înecător îmi aduce o sută de 
dinari pe zi ? Pe Allah ! nu m ar supăra să mă duc 
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?Â de zi la lacul Karnn, pînă ccaş îneca eu mîinile 
mele şi pe cel mai de pe urmă rnoghrabin, şi pînă
ce nar mai rămînea nici urmă de ei ! 

în cea de a treia zi, Juder se întoarse aşadar la 
lacul Karun şi, tot atunci, îl văzu venind pe al 
treilea rnoghrabin, care semăna nemaipomenit cu 
cei doi de mai înainte, pe care însă îi întrecea şi în 
bogăţia hainelor şi în frumuseţea fotazelor cu care 
era împodobit catîrul pe care1 călărea ; şi, la spa
tele lui, în desagi, şi de o parte şi de cealaltă, se 
afla cîte un borcan marc? de sticlă cu învelitoare. 
.Se apropie de Juder şii spuse : 

— Pacea lui Allah fie cu tine, o, fiu al lui Ornar! 
El îi răspunse la salamalek, cugetînd : „Cum 

se face oare că şi tu mă ştii şimi ştii şi numele ?" 
Moghrabinul îl întrebă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind 
ţi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaizeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Moghrabinul îl întrebă : 
— Nai văzut trccînd pcaici. nişte moghrabini ? 
El răspunse : 
— Doi ! 
El întrebă : 
— încotro au luato ? 
El spuse : 
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'•••" Leam legat miituie şi iam aruncat în lac, 
nn.de sau înecat ! Şi, dacă rîvneşti soarta lor, am 
şi. pentru tine pusă deo parte una la fel ! 

La cuvintele acestea. mogHrabinul începu să rida 
pi răspunse : 

— O, sărmane, tu nu ştii că orice viaţă îşi are 
norocul ei hotărît dinainte ! 

Şi se dete jos de pe catîr şi adăugă liniştit : 
O, Juder, doresc să faci şi cu mine ceai făcut 

Şi scoase din desagi nişte frînghîi groase de mil
Use şi. î Ie dete ; şi Juder îi spuse : 

Atunci, întindeţi manile ca să ţi le leg la 
spate ; şi hai degrabă, căci sînt tare zorit, şi vre
mea nu stă î De altminteri, sînt deprins cu meseria 
aceasta : şi poli să ai toată încrederea în dibăcia 
mea de înecător î 

Atunci moghrabinul îşi dete braţele şi Juder 
î ie legă la spate ; pe urmă pescarul îl ridică şi—1 
aruncă in lac. unde îi văzu cum se cufundă şi piere. 
Şi, înainte de a pleca grăbit cu catîrul, aşteptă ca 
picioarele moghrabinului să se ivească la faţa apei ,; 
ci, spre cea mai mare nedumerire a iui, răsăriră din. 
apă mai întîi cele două mîini, apoi capul, apoi 
raogarabînul întreg, care îl strigă : 

•— Nu ştiu să înot ! Poscuieştemă degrabă cu. 
euvodul tău, o, sărace ! 

Şi Juder aruncă peste el năvodul şi izbuti săt 
scoată la mal. Atunci văzu in mîinile lui. lucru pe 
care nul băgase de seamă ele la început, doi peşti 
roşii ca de coraliu, cîte un peşte în fiecare mină 
Şi .tnoghrabînul dete fuga ia catîrul lui, luă cele 
două borcane de sticlă, puse cîte un peşte în fiecare 
borcan, închise borcanele cu un capac şi ie puse 
Io. ioc în desagi. După care, se întoarse iar ia Juder 



şî, lumdu1 in braţe, începu să1 sărute cu rnare 
bucurie, şi pe obrazul drept şi. pe obrazul sting ; 
şi îi spuse : 

— Pe Allah ! fără tine, naş mai fi acuma în 
viaţă şî naş fi. izbutit nici să prind peştii sonîa 
doi ! 

•Şiastai ! 
Or, Juder, care nuşi mai venea in fire dm n<~ 

dumerirea lui, ii zise pînă la urmă : 
— Pe Allah ! o, călătorule stăpîne a) meu, dacii 

socoti în adevăr că am fost de vreun folos la rnîn~ 
tnirea ta şi la pescuirea acestor doi peşti, grăbeşte 
demi spune şi mie, drept orice mul ţumire, ce 
ştii în privinţa celor doi moghrabim înecaţi', şi 
earei adevărul cu cei doi peşti şi. cu evreul Sama
yaa din. suk ! 

Atunci moghrabinul spuse : 
— O, Juder, află că cei. doi moghrabini <:e:re 

sau înecat erau fraţii mei. Unul se numea Abd. 
AiSalam, iar celălaltul se numea Abd. AJAnaxi.. 
Iar eu mă numesc Abd ÂlSamad. Iar cel pe care 
tu îl crezi a fi un evreu, nu este nicidecum evxeei, 
ci un adevărat musulman, de rit maleki t ; numele 
lui este Abd AlRahim, şii şi el .tot frate eu noi. 
Or, ya Juder, tatăl nostru, care se numea Abd. 
AlVadud, era un mare solomonar care stăpinea 
pe deplin toate ştiinţele tainice, şi nea învăţat şi 
pe noi, cei patru fii ai lui, magia, vrăjitoria şi meş
teşugul de a descoperi şi de a deschide comoriie cele 
mai ascunse. încît noi neam aş ternut cu sîrg pe 
învăţarea acestor ştiinţe, în care am ajuns Ja o 
treaptă de cunoaştere atîta de înaltă că pînă la 
urmă am izbutit săi supunem sub poruncile 
noastre pe toţi gînnii, marezii şi efriţii. După ce 
tatăl nostru a murit, nea lăsat bunuri, mari şî bo
găţii nemăsurate. Noi atunci am împărţit între noi, 
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'după dreptate, comorile lăsate, feluritele talismane 
şi cărţile de ştiinţă; însă în privinţa stăpânirii anu
mitor manuscrise nam putut cădea la înţelegere. 
Cel mai de seamă dintre aceste manuscrise era o 
carte cu titlul de însemnările-celor-de-demult, şi 
care este cu adevărat peste putinţă de socotit ca 
preţ şi ca însemnătate, şi aşa încît nar putea fi plă
tită nici chiar cu nestemate în greutatea ei ! In ade
văr, în cartea aceea se aflau însemnări despre toate 
comorile ascunse în sinul, pămîntului, precum şi 
dezlegarea tuturor tainelor şi a tuturor semnelor 
magice. Şi era tocmai manuscrisul din care părin
tele nostru scosese toată ştiinţa pe care o stăpînea. 
Pe cînd zîzania începuse să se cuibărească între 
noi, văzurăm intrînd în casa noastră un preacin
stit şeic, chiar acela care 1a crescut pe tatăl nostru 
şi 1a învăţat vrăjitoria şi ghicirea viitorului. Iar 
şeicul acela, care se numea CelMaiTainicCohen, 
ne spuse : ,,Aduceţimi cartea aceea !" Şi noi îi 
aduserăm însemnările-celor-de-demult, pe care 
el o luă şi ne spuse : ,,0, copiii mei, sînteţi copiii 
copilului meu, şi nu pot fi de partea unuia, în 
paguba celorlalţi ! Trebuie, aşadar, ca acela dintre 
voi care doreşte să aibă cartea aceasta să se ducă 
şi să deschidă comoara numită AlŞamardal şi 
sămi aducă deacolo sfera cerească, şipul cu kohl, 
spada şi inelul cu pecete ! Căci toate aceste lucruri 
se află în acea comoară. Iar însuşirile lor sînte 
peste fire ! în adevăr, inelul cu pecete este în 
sama unui ginn, care te înfricoşează numai prin 
rostirea numelui : se cheamă efritul TrăznetTrăz
nitor ! Iar omul care ajunge stapînul acelui 
inel poate înfrunta fără de teamă puterile tu
turor regilor şi sultanilor; şi, dacă vrea, poate 
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stăpini pămîntun lung şin lat. îar spada ! acela 
care o are poate, daeăi place, să spulbere toate 
ostile, numai fluturîndo : căci pe dată încep să 
ţîşnească clin ea flăcări şi fulgere care fac praf 
şl pulbere din toţi războinicii. Iar sfera cerească ! 
acela care o are poate, după cum doreşte, să călă
torească în orice colţ de pe pămînt, fără nici să 
se mişte din locul lui, şl să străbată toate locurile, 
de la soarerăsare pină la soareapune ! Pentru 
aceasta, nu are deeît să atingă cu degetul locui 
unde vrea să se ducă şl ţ inuturile pe care vrea să 
le străbată , şi sfera şi începe să se învârtească, 
treeîndui pe sub ochi toate lucrurile mai de 
seamă din acele ţări, precum şi pe locuitorii lor, 
de parcă ar fi dinaintea lui. Şi clacă, cine ştie, 
are să se piîngă de felul cum lau găzduit băştinaşii 
din vreo ţară , ori de felul cum 1a întâmpinat vreo 
cetate dintre acele cetăţi, nu are decît să întoarcă 
spre soare locul unde se află acea lume vrăjmaşă 
lui, şi pe dată locul acela va fi prada flăcărilor şi 
va arde cu toţi locuitorii săi. în ce priveşte şipul 
de kohl ! acela care îşi unge pleoapele cu kohlul din 
şip vede pe dată toate comorile ascunse în pămînt! 
Astai ! Totodată, cartea nu va fi pe drept decît 
a aceluia care va izbîncli în încercarea lui ; iar 
cei care nu vor izbuti, nu vor putea să ridice nici 
o preten ţ ie . Primiţi învoiala ?" Noi răspunserăm % 
„Primim, o, şeik al tatălui nostru ! Nu ştim însă 
nimic în privinţa acelei comori a lui Şamardal !" 
Atunci el ne spuse : „Aflaţi, copiii mei, că această 
comoară a lui Şamardal..." 

y 
Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 

şi, sfioasa, tăcu. 
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Ci intr-a patru suie şaptezecea noapte 

UVmu : 

...„această comoară a lui Şamardal .se află in 
puterea celor doi fii ai împăratului Roşu. Tatăl 
vostru, odinioară, a încercat să pună stăpînire pe 
ea ; dar, pentru ca so deschidă, trebuia mai îna
inte să pună stăpînire pe cei doi fii ai lui Roşu 
împărat. Or, în clipa cînd tatăl vostru a dat săi 
înşface, ei iau scăpat şiau fugit de sau aruncat, 
prefăcuţi în peşti roşii, în adîncul lacului Karun, 
lingă Cairo. Şi, cum lacul acela este şi el fermecat, 
tatăl vostru sa zbătut mult şi bine, şi tot na mai 
ajuns săi prindă pe cei doi peşti. Atunci, a venit 
ia mine şi mi sa plîns de neizbînda încercărilor 
lui. Iar eu am făcut numaidecât socotelile mele as
trologiceşti şi am întocmit horoscopul ; şi mi sa 
arătat că acea comoară a lui Şamardal nu putea 
fi deschisă clecît cu mijlocirea şi sub privirile unui 
tînăr din Cairo, pe nume Juder benOmar, pes
car de meserie. Şi că acel Juder poate fi găsit pe 
ţărmurile lacului Karun. Iar vraja acelui lac nu 
poate fi dezlegată decît de acel Juder, care va tre
bui să lege braţele celui, a cărui ursită este să co
boare în acel iac , şi să1 arunce apoi în apă. lai
cei care va fi aruncat, va avea de luptat împoteva 
color doi feciori fermecaţi ai împăratului Roşu ; 
şi dacă soarta lui e săi biruiască şi săi prindă, 
nare să.se înece, şi mîna lui are să se arate mai 
întîi la faţa apei. Şi Juder are să1 pescuiască cu 
năvodul lui ! Ci acela cai'e va pieri, va scoate la 
fata apei mai întîi picioarele, şi va trebui să fie 
părăsit!" Auzind cuvintele acestea ale şeicului 
ColMaiTainicCohen, noi răspunserăm : ,,Hotărît! 
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vrem .să facem încercarea, chiar dear fi să pie
rim !u Numai fratele nostru Abd AlRahim nu 
vroi nicidecum să se lase ispitit, şi ne spuse : 
„Eu nu vreau !tl Atunci noi îl hotărîrăm să se 
îmbrace ca un neguţător evreu, şi ne învoirăm cu 
toţii săi trimitem catîrul şi desagii, pe care săi 
cumpere de la pescar, dacă vom pieri în încercarea 
noastră ! Or, tu ştii, o, Juder, ce sa întîmplat ! 
Cei doi fraţi ai mei au pierit în lac, jertfe ale 
fiilor lui Roşu împărat ! Şi eu, la rîndumi, după 
ce mai aruncat în lac, era să mă prăpădesc în 
lupta cu ei ; ci am izbutit, cu ajutorul unui descîntec 
pe care lam rostit în gînd, să mă desfac din le
găturile mele, să dezleg vraja cea de nebiruit a 
lacului şi să pun mîna pe cei doi feciori ai împă
ratului Roşu, care sînt cei doi peşti de culoarea 
coraiului pe care mai văzut cînd iam vîrît în 
bocalurile din desagii mei. Or, aceşti doi peşti 
vrăjiţi, feciorii lui Roşu împărat, sînt în totului
tot doi efriţi tare puternici ; şi, ca urmare a prin
derii lor, am să pot întrun sfîrşit să deschid 
comoara lui Şamardal. Numai că, spre a deschide 
acea comoară, trebuie numaidecît să fii şi tu de 
faţă, întrucît horoscopul întocmit de CelMai
TainicCohen prorocea că lucrul nu se poate face 
decît sub ochii tăi ! Vrei tu, dar, o, Juder, să pri
meşti a veni. cu mine în Maghreb, întrun loc nu 
departe de Fas şi de Miknas, ca să mă ajuţi să 
deschid comoara lui Şamardal ? Iar eu am săţi 
dau tot ce ai sămi ceri! Şi ai să fii pe totdeauna 
fratele meu întru Allah ! Şi, după această călă
torie, ai să te întorci cu inima voioasă între ai tăi ! 

Cînd Juder auzi aceste cuvinte, răspunse : 
— O, călătorule stăpîne al meu, eu am pe capul 

meu pe mama şi pe fraţii mei ! Şi eu mă îngri
jesc să le aduc cele de trebuinţă traiului î Dacă, 
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dar, aş primi să merg eu tine, cine lear mai da 
punea cea de toate zilele ? 

Moghrabinul răspunse : 
— Pricina şovăielii tale nui decît zăeăşeala ! 

Dacă în adevăr numai lipsa de bani şi grija pentru 
mama ta te opresc să pleci, sînt gata săţi dau 
numaidecât o mie de dinari de aur pentru cheltu
ielile maicăi tale, pînă ce te vei întoarce, după o 
lipsă de patru luni numai ! 

Cînd auzi de o mie de dinari, Juder strigă : 
— O, călătorule, dămi cei o mie de 'dinari săi 

duc mamei mele, şi pe urmă merg cu tine ! 
Şi moghrabinul îi înmînă numaidecât mia de 

dinari, pe care Juder o luă şi o dete maicăi sale, 
spunîndui : 

— Ia aceşti o mie de dinari pentru cheltuielile 
tale şi ale fraţilor mei, întrucît eu am să plec cu 
un moghrabin întro călătorie de patru luni în 
Maghreb ! Iar tu, o, maică a mea,.roagăte pentru 
mine, cît am să lipsesc, şi eu am să fiu acoperit de 
noroc cu binecuvîntarea ta asupra mea ! 

Ea răspunse : 
— O, copile al meu, ce jale are sămi fie de lipsa 

ta ! Şi ce frică mie să nu păţi ceva ! 
Ei spuse : 
— O, maică bună, narc de ce săţi fie frica 

pentru cineva care se află sub pa^a lui Allah ! 
Şiapoi moghrabinul este un om tare de treabă ! 

Şi i1 lăudă pe moghrabin pînă peste poate. Iar 
maicăsa îi spuse : . 

— Allah aplece către tine inima acelui moghra
bin cumsecade ! Dute cu el, fiul meu ! Poate că 
are să fie mărinimos faţă de tine ! 

Atunci Juder îşi luă bunrămas de la maicăsa 
şi se duse la moghrabin. 

Cînd îl văzu venind, moghrabinul îl întrebă f 
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— Tcai sfătuit cu mama ta ? 
Ei răspunse : 
— Da, de bună seamă ! Iar ea sa rugat pentru 

mine şi ma binecuvântat; ! 
El îi spuse : 
~ Urcăte pe catîr, In spatele meu ! 
Şi Juder se urcă în spatele moghrabinuiui pe 

spinarea catîrului, şi călători aşa de la prînz 
pînă pe la chindie. 

Or, călătoria îi făcu o mare poftă de mîncare 
iui Juder, care nu mai putea de foame. 

Gînd povestea ajunse aici. Şdicrezada văzu zorii mijin] 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute şaptezecfşi una noapte 

Urină : 

Cum însă nu vedea nimic de mîncare la moghra
bin, îi spuse acestuia : 

— O, stăpîne călător, eu tare socot că ai uitat 
să iei de mîncare, ca să ne hrănim dea lungul 
acestei călătorii ! 

EI răspunse : 
— Ţio fi foame ? 
El spuse: 
— Eh ! uallali ! 
Atunci moghrabinui opri catirul, se cîete jos, 

tot aşa făcu şi Juder, iar moghrabinui spuse : 
~ Dămi încoace sacul ! 
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Şi după ce Juder îi aduse sacul, moghrabinul îl 
întrebă : 

— Ce-li doreşte sufletul., o, frate al meu ? 
El răspunse : 
— Orice-o fi ! 
Şi moghrabinul spuse : 
- - Allah să te aibă în grija lui ! Spune-mi ce 

vrei să mănînci ? 
E răspunse : 
— Nişte pîine cu brînză ! 
El zîmbi şi spuse : 
— O, sărace, pîine cu brînză ? Asta-î ceva în ade-

văr nepotrivit eu starea ta ! Cere-mi, dar, ceva mai 
de seamă ! 

Juder răspunse : 
— - Eu, la ceasul acesta, aş zice că orice-o fi este 

de seamă ! 
Moghrabinul îl întrebă : 
— îţi plac puii. fripţi ? 
El spuse : 
— YaAlllah.da! 
El îl întrebă : 
— Iţi place orezul cu miere ? 
El spuse : 
— Mult ! 
El îl întrebă : 
— îţi plac vinetele umplute ? capetele de pasăre 

cu roşii ? napii cu pătrunjel şi cu eolocase ? că-
păfţîna de oaie ia cuptor ? orzul rîşnit şi fiert şi 
bătut ? sarmalele în foi de viţă ? prăjiturile ? 
cutare şi cutare şi cutare lucru ? 

Şi îi înşiră aşa douăzeci şi patru de feluri de 
bucate, în vreme ce Juder gîndea : „Au doar n-o 
fi nebun ? Căci de unde are să-mi aducă buca-
tele pe ciare mi le înşiră, când aici nu văd nici o 
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bucătărie şi nici un bucătar ? Am să-i spun pe 
dată că mi-e prea destul !" Şi îi spuse moghrabi-
•rvukri : 

— E destul ! Da pînă când o să mă faci să râv-
nesc atâtea feluri de bucate, fără să-mi arăţi ni-
mica ? 

Ci moghrabinul răspunse : 
— Ospăţ plăcut, o, Juder ! 
Şi băgă mîna în sac şi scoase de acolo o tavă de 

aur cu doi pui fripţi şi căldicei ; pe urmă, mai 
băgă o dată imîna şi scoase o tavă de aur cu nişte 
frigărui de miel, şi tot aşa mal departe, una după 
alta, toate cele douăzeci şi patru de feluri pe care-
le înşirase, nici una mai imuri, nici una mai puţin ! 

La priveliştea aceasta, Juder rămase năuc. Şi 
moghrabinul îi zise : 

— Ia de mănîncă, sărmane prieten ! 
Ci Juder strigă : 
— Uallah ! o, stăpîne călător, fără de nici o în-

doială că trebuie să fi aşezat în sacul acesta o bucă-
tărie întreagă, cu toate ale ei şi cu o liotă de bucă-
tari ! 

Moghrabinul începu să rîdă şi răspunse : 
— O, Juder, sacul acesta este fermecat ! Şi este 

slujit de un efrit care, dacă am vrea, ne-ar aduce 
pe dată o mie de mâncăruri siriene, o mie de mîn-
căruri egiptene, o mie de mîncăruri indiene, o mie 
de mâncăruri chinezeşti ! 

Şi Juder se minună : 
— O, ce sac frumos ! şi cîte minuni cuprinde ! 

şi cîtă imbelşugare ! 
Pe urmă, mimcară amândoi pe săturate si arun-

cară ceea ce rămase de la prînzul lor. Şi moghra-
binul ,puse tăvile de aur în sac ; pe urmă, băgă 
mîna în cealaltă despărţitură a desagilor şi scoase 
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de acolo un ulcior de aur plin cu apă proaspătă 
şi bună. Şi băură şi îşi făcură spălările ode după 
sfînta datină şi rostiră rugăciunea 'de după prin/, 
şi-apoi puseră ulciorul la loc în sac, lîngă unui 
dintre cele două bocalc, sacul pe spinarea ca tiru-
lui, şi încălecară .şi el pe catîr, şi îşi urmară dru-
mul mai departe. 

După un. răstimp, moghrabinul îl întrebă pe 
Judcr : 

— Tu ştii, o, Juder, cit drum am bătut do la 
Cairo pînă aici ? 

El răspunse: 
- - Pe Allah ! nu ştiu ! 
El spuse : 
— Am străbătut, în aceste două ceasuri, o de-

părtare care cere pe puţin o jună de umblet ! 
El întrebă : 
— Cum aşa ? 
El spuse : 
— Află, o, Juder, că această eaiîreă pe care ne 

aflăm noi este în totului-tot o ginnă ca toţi ginii ! 
într-o zi ea străbate de obicei o .depărtare de un 
an de umblet; ci astăzi, ca să nu te ostenesc, a 
mers încetişor, la pas ! 

•Şi cu asta îşi urmară drumul către Maghreb ; 
şi în fiecare zi, dimineaţa .şi scara, sacul ic îndes-
tula toate nevoile ; şl Judcr nu avea decît să-şi 
dorească o mîneare, de-ar fi fost oricât de ane-
voioasă şi de nemaipomenită, pentru ca numai-
decât mîiicarea să se şi afle în fundul sacului, gata 
caldă şi orânduită frumos pe o tavă de aur. Şi 
ajunseră în felul acesta, după cinei zile de umblet, 
în Maghreb, şi intrară în cetatea Fasului. şi a Mik-
nasului. 

Or, peste tot, de-a lungul străinilor, toţi trecătorii 
îl recunoşteau pe stăpânul mograbin şi îl întîmpi-

224 



nau eu salamalekuri, ori mai adesea veneau să-î 
sărute mîna, pînă ce ajunseră la o casă unde mog-
hrabinul descăleca şi bătu la poartă. Şi numaidecît 
poarta se deschise şi în pragul ei se ivi o tînără 
fată, întocmai ea o lună, şi frumoasă şi uşoară ea 
o gazelă uscată de sete, care le zîmbi cu un zîmbet 
de bun-venit. Şi moghrabinul ai spuse părinteşte : 

— O, Rahma, fata imea, dă fuga şi desehide-ne 
sala cea mare a palatului ! 
- Şi tînără Rahma răspunse : 
-— Pe capul şi pe ochii mei ! 
Şi o luă înaintea lor, înlăuntrul palatului, legă-

nîndu-şi şoldurile. Şi minţile lui Juder se zbură-
tăciră ; şi îşi zise în sineşi : „Asta-i ! fata aceasta 
de bună seamă că este fata "vreunui rege !" 

Iar moghrabinul luă mai întîi sacul de pe spatele 
catîrcii şi spus© : 

—• O, catîrcă, întoarcere de unde ai venit ! Şi 
Allah să te binecuvînteze ! 

Şi iacătă că deodată pămîntul se deschise şi o 
cuprinse pe catârcă în sînul lui, după care se în-
chise la loc numaidecît. Şi Juder strigă : 

~ O, Ocrotitorule ! Mărire lui Allah. care ne-a 
mîntuit şi ne-a ocrotit cîtă vreme am stat pe spi-
narea e i ! , 

Ci moghrabinul îi zise : 
— Pentru ce te minunezi, o, Juder ? N u ţi-am 

spus de la început că este o ginnă din ceata efri-
ţilor ? Sa ne grăbim însă a intra în palat şi să 
mergem în sală ! 

Şi merseră după tînără fată. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherozacîa văzu zorii mijind 
şl. sfioasă, tăcu, 
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Ci într-a patru sute şaptezeci şi doua noapte 

Vi'mă ; 

Cînd Juder intră în palat, rămase uluit de atră-
iucirca şi de belşugul ide bogăţii ce se aflau acolo 
şi de frumuseţea policandrelor de argint şi a lan-
ţurilor de aur de care atîrnau, ca şi de risipa de 
nestemate şi de alămuri. Şi, după ce se aşezară 
jos pe chilimuri, moghrabinul îi spuse fetei sale : 

— Ya Rahma, du-te degrabă şi adu legătura de 
mătasă pe care o ştii ! 

Şi fata se duse numaidecît să aducă legătura 
aceea şi o dete tatălui ei care o desfăcu şi scoase 
o rantie care preţuia pe puţin o mie de dinari şi, 
dîndu-i-o lui Juder, spuse : 

— îmbracă-te cu ea, o, Juder, şi fii aici oaspete 
bine venit ! 

Şi Juder o îmbrăcă şi se făcu atîta de strălucitor, 
încît părea asemeni vreunui fiu de rege dintre 
regii Arabiei de la soare-apune ! 

După care moghralbinuî, care sta cu sacul dina-
inte, băgă mîna în sac şi scoase din el o grămadă de 
tăvi, pe care le orîndui pe faţa de masă întinsă 
de către fiică-sa, şi nu se opri decît după ce înşirui 
aşa patruzeci de tăvi de felurite culori şi de fe-
lurite bucate. Pe urmă, îi spuse lui Juder : 

— întinde mîna şi ia de niănîncă, o, stăpâne al 
meu, şi fii îngăduitor faţă de noi pentru, puţină-
tatea cu care te ospătam ; căci noi încă nu-ţi ştim 
gusturile şi bucatele pe care le doreşti! Nu ai, 
aşadară, decît să ne spui ce-ţi place mai mult şi 
ce-ţi pofteşte sufletul, şi noi îţi aducem fără de 
zăbavă ! 
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Juder răspunse : 
— Pe Allah ! o, călătorule stăpâne al rneu, mie 

îmi plac toate bucatele, fără osebire, şi nu mă dau 
în lături de la nici una ! Nu mă mai întreba, dar, 
ce-mi place, şi adu-mi tot ce-ţi trece prin gînd ! 
întrucît eu mănînc orice ! Şi-asta-i tot ce-mi place 
cel mai mult pe lume ! Mănânc straşnic ! Iacătă ! 

.Şi mincă straşnic în seara aceea şi, de altmin-
teri, în fiecare zi, fără ca pentru aceasta să se 
vadă vreodată fum de bucătărie. Căci moghrabi-
nul nu avea decît să-şi bage mina în sac, gîndind 
la vreun fel de mâncare, şi numaidecât scotea mîn-
earea aceea pe o tavă de aur ! Şi tot aşa şi cu 
poamele ori cu dulciurile. Şi Juder trăi în felul 
acesta în palatul nnoghrabinului vreme de două-
zeci de zile, sdiimbîndu-şi rantia în fiecare dimi-
neaţă ; şi fiecare rantie era mai minunată decît 
sora ei. 

în cea de a douăzeci şi una dimineaţă, moghra-
bimil veni la el şi-i spuse : 

— Scoală-te, o, Juder ! Iacătă ziua hotărâtă pen-
tru deschiderea oomoarei lui Şamardal ! 

Şi Juder se ridică şi se duse cu moghrabinul. Iar 
cînd ajunseră dincolo de zidurile cetăţii, deodată 
se iviră două catîrce, pe care încălecară, şi doi 
robi negri oare mergeau în urma catîrcelor. Şi 
drumeţiră aşa pînă la amiază, cînd ajunseră pe 
ţăirmurii unei ape curgătoare ; şi moghrabinul puse 
piciorul la pământ şi îi spuse Iui Juder : 

— Descăleca ! 
Şi după ce Juder descăleca, moghrabinul făcu 

un semn eu mina către cei doi negri, spunîndu-Ie ; 
— Haide ! 
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Numaklecîl, cel doi negri luară cele două catîrce, 
care se mistuiră, pe urmă se întoarseră pe malul 
apei, aducînd în spinare un cort şi covoare şi 
perne, şi ridicară cortul şi îl îmbrăcară cu chili-
muri şi rînduiră de jur-îniprejur pernele şi perni-
ţele. După care aduseră sacul şi cele două boca-
luri în care se aflau închişi cei doi peşti de culoarea 
coralului. Pe urmă aş ternură masa şi întinseră, 
scoţîndu-le din sac, douăzeci şi pat ru de tăvi cu 
bucate. După care se mistuiră. 

Atunci moghrabinul se ridică, aşeză dinaintea 
lui cele două bocaluri, pe un scăuieş, şi începu 
să murmure deasupra Lor descântecele de vrajă 
şi farmecele, pînă eînd cel doi peşti începură să 
strige clin lăuntru : 

— lar tă-ne ! o, stăpîne vraci, fie-ţi milă de noi ! 
Şi i se rugară aşa mai departe, în vreme ce el 

rostea descântecele. Şi dintr-odată cele două bo~ 
cale pocniră şi se făcură ţăndări , pe cînd dinaintea 
moghrabinului se iviră două fiinţe, cu braţele în-
crucişate a umilinţă, care spuneau : 

— Mântuire şi iertare, o, atotputernice ghicitor ! 
Ce gînd ai cu noi ? 

El răspunse : 
— Gîndul meu este să vă sugrum şi să vă ard ! 

afară doar dacă îmi făgăduiţi să deschideţi comoara 
hii Şaunardal ! 

Ei spuseră : 
— îţi făgăduim ! Şi avem să-ţi deschidem co-

moara ! Ci trebuie numaidecât să-1 aduci aici pe 
Juder, pescarul din Cairo. Căci este scris în car-
tea Soartei că în nici un fel nu poate fi deschisă 
comoara docît sub privirile lui Juder ! Şi nimenea 
nu poate intra în locul unde se află ea, decît nu-
mai acel Juder, fiul lui Ornar ! 
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EL răspunse : 
— Pe acela despre care vorbiţi l-am şi adus ! Se 

află chiar aci de faţă ! Iacătă-1 ! Vă vede şi vă 
aude ! 

Şi cele două făpturi se uitară eu luare-aminte 
la Judcr şi spuseră : 

— Acuma nu mai este nici o piedică î Şj te poţi 
bizui pe noi ! Najuruim pe Nume ! 

Incit moglirabinul le îngădui să se ducă unde 
aveau să se ducă. Şi ei pieriră în apa rîului. 

Atunci moghrabinul luă o trestie lungă şi goală, 
pe care aşeză două tipsioare de cornalină roşie ; 
şi pe aceste tipsii puse un tas de aur plin ,cu căr-
bune, peste care suflă numai o dată. Şi numaidecît 
cărbunele se aprinse şi se schimbă în jar fier-
binte. Atunci moglirabinul presără tămîie peste 
jar şi spuse : 

— O, Judcr, îacătă că aburii lămâii se ridică» 
iar eu acum am să rostesc descîntecele de vrajă 
pentru deschidere. Ci, întrucît odată ce' am să 
încep descântecele n-am să mai pot să mă opresc 
fără primejdia de a face zadarnice puterile talis-
mani.ee, vreau să te învăţ mai întîi ce ai de făcut 
ca să ne atingem ţinta pe care n^-am pus-o eînd 
am venit în Maghreb ! 

Şi Juder răspunse : 
— Invaţă-mă, o, stăpâne deplin al meu ! 
Şi moglirabinul spuse : 
— Află, o, Juder... 

' Cînd povestea ajunse aici, Şehcrfi&xlu vâ/.u zorii mijind 
i)l, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute şaptezeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Află, o, Juder, că atunci cinci am să încep a 
rosti descântecele de vrajă peste fumul de tămîie, 
apa rîului are să înceapă să scadă încet-îneet, şi 
rîiil pînă la urmă aire să se usuce cu totul şi să-şi 
arate yadul gol. Atunci ai să vezi ivindu-sc, pe 
clinul uscat al vadului, o poartă de, aur, mare şi 
înaltă cit poarta unei cetăţi, cu două verigi tot 
de aur. Tu să te îndrepţi către această poartă şi să 
baţi în ea uşor cu una dintre cele două verigi care 
închid poarta şi să aştepţi o clipă. Pe urmă să băii 
Încă o dată, mai tare decît întîia oară, şi iar să aş-
tepţi ! Apoi să baţi a treia oară, mai tare decît 
înainte, şi să stai neclintit. Şi după ce vei fi bătut 
în felul acesta de trei ori la •rînd, ai să auzi din-
lăuntru pe careva strigînd : „Cine bate la poarta 
Comorilor şi nu ştie să dezlege vrăjile ?" Tu să răs-
punzi : „Sînt Juder pescarul, fiul lui Omar din 
Cairo !" Şi poarta are să se deschidă, iar în prag 
are să se ivească un ins care, cu spada în mină, 
are să-ţi spună : „Dacă eşti cu adevărat omul acela, 
întinde gîtul să-ţi tai capul!" Iar tu să întinzi 
gîtul fără de teamă ; şi ei are să ridice spada asu-
pra ta, dar numai pentru ca să se prăbuşească pe 
loc la picioarele tale ; şi n-ai să mai vezi decît un 
trup fără suflet ! Şi tu n-ai să păţeşti nimic ! Ci 
dacă, de frică, n-ai să faci ce-ţi spune, are să te 
ucidă pe clipă pe dată. Cînd în felul acesta vei fi 
rupt cea dinţii vrajă, ai să intri înlăuntru şi ai să 
vezi a doua poartă, in care să baţi numai o dată, 
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dar cit mai tare. Atunci are să ţi se arate un călă-
reţ ou o lance mare pe umăr şi care are să-ţi 
spună, amenimţîndu-te cu lancea ridicată deodată : 
„Ce pricină te aduce în aceste locuri pe care nici-
odată nu le bat şi nu le calcă nici cetele omeneşti, 
nici seminţiile ginilor ?" Iar tu, drept orice răspuns, 
să-i arăţi semeţ pieptul deschis, ca să te lovească ; 
şi el are să te loveseă cu lancea lui. Ci tu n-ai să 
păţeşti nimic ; iar el are să se prăbuşească la pi-
cioarele tale şi n-ai să mai vezi decît un trup fără 
de suflet ! Dar dacă ai să dai îndărăt, are să te 
ucidă ! Ai să ajungi pe urmă la a treia poartă, de 
unde are să iasă în îm timpi narea ta un arcaş, care 
să-şi încordeze arcul cu săgeata împotriva ta ; ci 
tu să-i arăţi curajos pieptul ca pe o ţintă, şi el are 
să cadă la picioarele tale, trup fără de suflet ! Or, 
dacă ai să şovăi, te ucide ! Ai să mergi mai de-
parte şi ai să ajungi la a patra poartă, de unde are 
să se repeadă la tine un leu cu chip înfricoşător, 
cu gura căscată, dînd să te mănînce. Tu să nu te 
sporii şi să nu fugi ; ci întinde mîna către el ; şi, 
de îndată ce mîna ta va fi între dinţi lui, leul are 
să se prăbuşească la picioarele tale, fără să-ţi facă 
vreun rău. Atunci să te îndrepţi către a cjncea 
poartă, de uftde ai să vezi ieşind un arap negru, 
care are să te întrebe : „Cine eşti ?u Tu să spui : 
„Sînt Juder !" şi el are să-ţi răspundă : „Dacă eşti 
cu adevărat omul acela, încearcă atunci să deschizi 
cea de a şasea poartă !" Tu numaidecît să te duci 
drept la cea de a şasea poartă şi să strigi : „O, 
Isuse, porunceşte lui Moise să deschidă poarta !" 
Şi. poarta are să se deschidă dinaintea ta şi ai să 
vezi ivindu-se doi balauri năprasnici, unul din 
dreapta şi unul din stingă, care, cu gurile căs-
cate, au să sară asupra ta. Să nu-ţi fie frică ! Ci 
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să-Li întinzi către fiecare eîte o mină, iar ei au sa 
idea să ţi le muşte ; ci zadarnic : căci-se şi vor zvâr-
coli neputincioşi la picioarele tale. Şi, mai cu 
seamă, să nu dai vreun semn că te-ai sfii de ei ; 
de nu, moartea ta-d neîndoielnică. Ai să ajungi 
la urmă şi la cea de-a şaptea poartă, şi ai să baţi. 
Iar fiinţa care are să-ţi deschidă şi să ţi se arate 
în prag a>ro să fie maica ta ! Şi are să-ţi spună : 
„Fii binevenit, fiul meu ! Apropie-te de mine, ca 
să-Ii urez bună pace !" Ci tu să-i răspunzi : ,.Stai 
acolo unde oşti ! Şi dezbracă-tc !" Ea arc să-ţi 
spună : „O copilul meu, sînt mama ta ! Şi îmi da-
torezi oarecare mulţumire şi oarecare cinstire, ca 
răsplată că te-am alăptat şi că ţi-am dat o creş-
tere aleasă ! Cum cle-eii ceri să mă 'dezbrac faţă 
de tine ?" Tu să-i răspunzi cu gura mare : „Dacă 
inu-ţi lepezi numaidecît hainele, te omor !" Şi să 
înhaţi o spadă pe care ai s-o găseşti atîrnată la 
dreapta, pe perete, şi să-i spui : „Hai, începe !" 
Şi ea are să încerce să te înduplece şi are să caute 
să te amăgească atunci, eăindu-şi soarta. Ci tu ia 
seama să nu te laşi tulburat de vorbele ei, şi, de 
fiecare dată eînd are să-şi lepede o haină de pe 
ea, tu să-i strigi : „Loapădă-le şi pe celelalte !" Şi 
mereu s-o ameninţi cu moartea, pînă ce are să 
rămînă goală de tot ! Ci atunci ai s-o vezi cum 
fuge şi piere ! Şi în felul acesta, o, Juder, ai să 
rupi toate vrăjile şi ai să spulberi toate farmecele, 
tnîntuindu-ţi zilele. Şi nu-ţi mai rămîne pe urmă 
decît să culegi roadele strădaniilor tale. Pentru 
acesta, nu ai decît să treci dincolo de a şaptea 
poartă şi ai să găseşti înlăuntru aur strîns mor-
mane. Ci să nu iei aminte la el, şi să te duci drept 
la un foişor micuţ, aflat în mijlocul comorilor şi 
peste care este trasă o perdea. Dă atunci la o parte 



perdeaua aceea, şi ai să-i vezi, culcat într-un jeţ 
de aur, pe vrăjitorul cel mare, Şamardal, chiar 
acela care-i stăpânul acelei comori ! Şi lingă capul 
lui ai să vezi lucind ceva rotund ca luna : aceea-i 
sfera cerească. Şi ai să-1 vezi pe mag încins cu 
spada despre care ţi-am vorbit, şi având pe deget 
inelul cu pecetea, şi, atârnat cu un lanţ de aur la 
gitul lui, şipul cu kohl! Tu să nu şovăi atunci ! 
Ia acele patru lucruri de preţ şi grăbeşte-te să
ieşi din comoară şi să vii să mi le dai ! Ci, o, Ju-
deţ, ai grijă să nu uiţi nimic din toate câte te învă-
ţai, ori să faci altmintrelea de cum. te-am sfătuit. 
De nu, ai să te căleşti amarnic şi ai să ai multe 
necazuri ide îndurat ! 

Şi, sfârşind de spus toate acestea, moghrabirml 
îi mai înşirui lui Juder aceleaşi sfaturi, o dată, de 
două ori, de trei ori şi de patru ori, ca să i le vîre 
•cît mai bine în cap, pînă ce Juder spuse singur : 

— Acuma ţin minte tot ! Da care-i fiinţa ome-
nească... 

Ctnd povestea ajunse aici. Şrfierezada vâzu zorii mijind 
şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-a patru sule şaptezeci şi patra noapte 

Urmă : 

...care-i fiinţa omenească în stare să înfrunte 
atâtea înfricoşătoare talismanuri de care mi-ai 
spus, şi să îndure atîtea amarnice primejdii ? 

Moghrabinul răspunse : 
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-— O, Juder, să n-ai nici o frică în privinţa 
aceasta ! Toate făpturile pe care ai să le vezi la 
porţi nu sânt decât nişte năluci fără de suflet ! 
Poţi, dai*, să fii pe deplin liniştit ! 

Şi Juder rosti : 
— îmi pun nădejdea în Allali ! 
Numaidecât moghrabinul îşi începu afumările 

vrăjitoreşti. Mai puse nişte tămâie pe jarul din că-
ţuie şi începu să rostească descântecele. Şi iată că 
apa fiului scăzu incet-încet şi se scurse, iar vadul 
apei se ivi uscat, cu poarta cea mare a Comorii. 

Dacă văKU aşa, Juder, fără a mai şovăi, se lăsă 
în albia râului şi se îndreptă către poarta de aur. 
în care bătu întâia oară încetişor, pe urmă a doua 
şi a treia oară. Şi din Lăuntru se auzi un glas care 
întreba : 

— Cine bate la poarta Comorilor fără a şti să 
rupă vrăjile ? 

El răspunse : 
— Sânt Juder ben-Omar ! 
Şi poarta pe dată se deschise şi în prag se ivi o 

fiinţă care, cu spada înmâna, răcni : 
— întinde gâtul ! 
Şi Juder îşi întinse gîtul; iar celălalt abătu asu-

pra-i spada ; ci numai ca să se şi prăbuşească tot 
atunci. Şi aşa se petrecură luorurile până la cea 
de a şaptea poartă, Întocmai cum îi prorocise şi 
cum îl dădăcise moghrabinul. Şi de fiecare dată 
Juder rupse vrăjile, cu mare Curaj, până ce i se 
arătă maică-sa, ieşind de după cea de a şaptea 
poartă. Ea îl privi şi-i zise : 

— Pacea lui Allah fie cu tine, o, copile al meu l 
Ci Juder îi strigă : 
•— Da cine-mi eşti tu ? 
Ea răspunse : 
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— Eu sînt maica ta, o, fiul meu ! Sint cea care 
te-a purtat nouă luni în pîntecele ei, şi te-a alăp-
tat, şi ţi-a dat creşterea pe care o ai, o, copilul 
meu. ! 

El răcni : 
— Leapădă-ţi hainele ! 
Ea răspunse : • * 
— Tu eşti fiul meu ; cian de-mi ceri să mă dez-

brac faţă de tine ? 
El spuse : 
— Dezbracă-te, că de nu îţi tai. capul cu spada 

aceasta ! 
Şi întinse mina către perete, apucă spadă agăţată 

acolo şi o flutură strigînd : 
— Dacă nu te dezbraci, te omor î 
Atunci ea se hotărî să-şi scoată vreo două 

haine ; ci el îi spuse : 
— Scoate-le pe toate ! 
Şi ea mai dezbracă vreo două. El îi spuse : 
— Mai departe ! 
Şi o hărţui aşa mereu, pîmă ce bătrîna îşi lepădă 

toate hainele şi nu mai rămase pe ea deeît cu izmă-
nuţele, şi, ruşinată , îi spuse : 

— Ah, copile al meu, m-ai jefuit de toată truda 
cea îndelungată pe care am risipll-o ea să te 
cresc ! O, ce amar ! Au inima ta-i de piatră ? Şi 
oare chiar- vrei «ă mă aduci într-o stare atît de 
ruşinoasă, silindu-mă să-mi arăt goliciunea în faţa 
ta ? O, fiul meu, oare nu-i asta. o nelegiuire şi o 
blestemăţie ? 

El zise : 
— Adevăratu-i ! Poţi, dar, să laşi pe tine izmă-

nuţele ! 
Ci nici nu rosti bine Juder cuvintele acestea, 

că bătrîna şi strigă : 
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- S-a înduplecat ! Daţi-i ! 
Şi numaidecît, din toate părţile, se abătu peste 

umerii lui un potop de lovituri, dese şi multe ca 
ploaia, date de toţi străjerii cei nevăzuţi ai como-
rii. Şi, pentru Juder, chiar că aceasta fu o marnă 
de bătaie cum nu mai căpătase vreodată, de să 
n-o mai uite toată viaţa lui ! Pe urmă, efriţii cei 
nevăzuţi îl zvîrllră, cît ai clipi din ochi, cu lovituri 
amarnice, afară din sălile comorii şi dincolo de 
poarta pe care o închiseră la loc, ca mai 'înainte ! 

Or, nioghrabinul văzuse cum îl aruncau afară 
pe poartă şi se repezi să-1 tragă de-acolo, întrucît 
apele, năboind cu marc huiet, cuprindeau vadul 
râului şi îşi porneau curgerea lor oprită. Şi îl duse 
leşinai pe ţărm şi începu să rostească asupra lui 
sure din Coran, pînă ce îşi veni iarăşi în simţiri. 
Atunci îi spuse : 

— Ce-ai făcut, o, bietul de tine ! 
El răspunse : 
-— Trecusem toate piedicile şi rupscsem toate 

vrăjile ! Şi a fost ca tocmai izmănuţele mamei 
mele să-mi pricinuiască pierderea a tot ce dobîn-
disem, şi să fie pricina acestei ciomăgeli care m-a 
zugrăvit ! 

Şi îi povesti tot ce 1 se întîmplase în lăuntru. 
Atunci moglirabinul îi zise : 
— Nu te-am sfătuit eu să nu te abaţi de la ce 

te-am învăţat ? Uite-acuma ! Mi-ai făcut şi mie 
necazuri, ţi-ai făcut şi ţie. şi toate astea numai 
pentru că n-ai vrut s-o sileşti să-şi scoată izmă-
nuţele ! Gata pentru anul acesta ! Acuma trebuie 
să aşteptăm anul următor, ca să mai încercăm 
iară ! Pînă atunci, ai să rămii la mine ! 

Şi îi chemă pe cei doi negri, care se iviră "numai-
decît şi strînseră cortul, adunară ce era de adunat, 
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şi pieriră o clipă, ca să se întoarcă numaidecîL cu 
cei doi eatiri pe care Juder şi mogh rabinul încă-
locară şi porniră pe dată îndărăt către cetatea 
Fasului. 

Juder rămase aşadar în casa nioglirabinului un 
an întreg, îmbrăcând în fiece zi o rantic nouă, de 
mare preţ, şi mîncind şi bînd bine tot ce i se sco-
tea din sac, după cum îi plăcea şi rîvnea. 

Or, iacătă şi ziua hotarîtă, la începutul anului 
cei nou, pentru cealaltă încercare ; şi 01oghrabin.nl  
veni la Juder şi îi spuse : 

— Scoală-te ! Şi să mergem unde trebuie? să 
mergem ! 

El răspunse : 
— De bună seamă ! 
Şi ieşiră din cetate, şi-i văzură pe cei doi negri 

care le aduseră cele două eatîrce, pe care încă-
lecară numaidecît şi îndemnară către rîu, pe ale 
cărui ţărmuri ajunseră în curînd. Cortul fu ridi-
cat şi întins şi împodobit ca şi întîia oară. Şi, după 
ce mîncară, moghrabinul luă trestia aceea goală, 
tipsiile de cornadină roşie, că tuia plină cu jăratic 
şi cu tămîie ;ş i , înainte de a începe afumările ma-
gice, îi spuse lui Juder : 

— O, Juder, am să-ii dau un sfat! 
Juder strigă : 
— O, stăpîne călător al meu, chiar că nu mai 

trebuie să-ţi dai osteneala. De-aş fi uitat ciomă-
geala, aş fi uitat şi minunatele tale sfaturi de anul 
trecut. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozada vâzu zorii mijind 
şi. sfioasa, tăcu. 
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Ci într-a patru sute şaptezeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Moghrabinul îl întrebă : 
— Atunci, chiar Ui minte ? 
El răspunse : 
— Uf, de bună-seamă că ţin ! 
El spuse : 
— Ei bine, Juder, păzeşte-ţi sufletul ! Şi, mai 

cu seamă, nu te mai gândi că batrîna aceea este 
mama ta, cînd ea nu-i decît o vedenie care a luat 
chipul mamei tale ca să te amăgească ! Or, dacă 
întîia oară ai ieşit de acolo cu oasele întregi, de 
data asta, dagâ%mai greşeşti, să nu te îndoieşti că 
ai să le laşi în comoară ! 

El răspunse : 
— Am greşit.! Ci dacă şi de data asta mai gre-

şesc, mi se cuvine să fiu ars ! 
Atunci moghrabinul puse tămîia pe jăratec şi 

rosti descântecele. Şi numaidecât râul secă şi îi în-
gădui lui Juder să meargă la poarta de aur. Bătu 
în poarta aceea care se deschise ; şi Juder izbuti 
să biruie vrăjile de la toate porţile, pînă ce ajunse 
dinaintea maicii sale, care-i spuse : 

— Fii binevenit, o, copile al meu !. 
El răspunse : 
-— Şi de cînd şi cum oi fi eu copilul tăti, o, bles-

temai» ? Scoate-ţi hainele ! 
Atunci ea începu, da tot mai căutând să-1 amă-

gească, să-şi scoată încet şi una cîte una hainele, 
pînă ce nu mai rămase decît cu mnănuţele pe ea. 
Şi Juder răcni : 

-— Seoate-le, o, blestemato ! 
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Şi ea îşi scoase izmănuţelc, ci numaidecât pieri, 
nălucă fără suflet! 

Şi Juder intră fără de nici o piedică în comoară, 
şi văzu mormanele de aur adunat în şiruri strânse ; 
ci, fără a lua seama nicidecum la aur, se duse 
drept la foişorul cel micuţ şi, dînd perdeaua la o 
parte, îl văzu pe solomonarul cel mare Al-Şamar-
dal, culcat în jeţul lui de aur, cu spada talîsmanlcă 
la brîu, cu inelul pe deget, cu şipul de kohl atâr-
nând la gît de lanţul de aur şi, deasupra capului, 
eu sfera cerească strălucind şi rotundă ca luna. 

Atunci, fără a mai pregeta, înainta şi desprinse 
spada de la brîu, scoase inelul talismanie, dezlegă 
şipul de kohl, luă sfera cerească şi se trase îndă-
răt să plece. Şi pe dată începu să răsune împre-
jurul lui un zvon dulce de lăute şi de clopoţei 
nevăzuţi, care îl însoţi pe biruitor pînă la ieşire, 
pe cînd din toate părţile vistieriei de sub pământ 
glasurile străjilor se ridicau în slava lui strigând : 

— De mare folos să-ţi fie, o, Juder, ceea ce ai 
dobândit! Plecăciune ! Plecăciune ! 

Şi cântecele nu mai conteniră să răsune şi gla-
surile nu mai conteniră să-1 firitisească pînă ce 
ieşi din vistieria de sub pământ. 

Când îl văzu că vine încărcat cu talismancle, 
moghrabinul se opri din afumări şi din descântece, 
şi se ridică şi începu să-1 îmbrăţişeze strângând u-1 
ia piept şi rostindu-î salamalekuri din inimă. Şi 
după ce Juder ii înmînă cele patru talismane, mog-
hrabinul ii chemă din adîneurile văzduhurilor pe 
cei doi negri care sosiră, strânseră cortul şl adu-
seră cele două catîrce, pe care Juder şi moghra-
binul încălecară ca să se întoarcă în cetatea Fu-
sului. 



Cînd ajunseră la palat, se aşezară împrejurul 
mesei întinse şi pline cu o mulţime de tăvi scoase 
din sac, şi moghfabinul îi spuse lui Juder : 

— O, frate al meu, o, Juder, ia de mănîncă ! 
Şi Juder mîncă şi se satură. Atunci tăvile goale 

fură puse în sac, masa fu strînsă, şi moghrabinul 
Abd Al-Samad spuse : 

•— O, Juder, ţi-ai lăsat pămîntul şi ţara din pri-
cina mea ! Şi ai dus la bun sfîrşit treburile mele ! 
Iar eu, în felul acesta, îţi sînt îndatorat eu bunurile 
pe care le-ai agonisit pentru mine ! Nu ai decît 
să hotărăşti tu însuţi plata ce ţi se cuvine ; întru-
cît Allah (preamărit fie el !) are să fie darnic faţă 
de tine, prin mijlocirea mea ! Cere-mi, dar, orice 
vrei ; şi să nu te simţi stinjenit, căci ţi se cuvine 
orice ! 

Juder răspunse: 
— O, stăpîne al meu, nu doresc de la Allah şi 

de la tine decît să-mi dai sacul! 
Şi .moghrabinul îi puse numaidecît sacul în mină, 

spunîndu-i : 
—. Fără de nici o îndoială că _I-ai meritat ! Şi 

de-ai fi dorit orice altceva, ai fi căpătat! Ci, o, să-
race, sacul acesta nu ar putea să-ţi fie ele folos 
decît ca să mănînci! 

El răspunse : 
.— Şi ce-aş putea să-mi doresc mai bun ? 
El spuse : 
—- Ai îndurat multe necazuri cu mine ; şi ţi-am 

făgăduit că am să te duc îndărăt în ţara ta mul-
ţumit şi îmbelşugat. Or, sacul acesta nu-ţi poate 
da decît demînearea ; dar n-are să te îmbogă-
ţească ! Iar eu vreau, pe deasupra, să te şi îmbogă-
ţesc ! Ia, dar, sacul, ca să scoţi din el orice bucate 
vei dori ; ci am să-ţi mai dau, pe deasupra, şi un 
sac plin cu aur şi cu giuvaieruri de toate felurile, 
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! 
pentru, ca, atunci cînd ai să te întorci iri ţara ta, 
să te faci un mare neguţător şi să poţi răzbi, şi 
încă din prisosinţă, toate nevoile tale şi alor tăi, 
fără să ai a te zgîrci vreodată ! 

Pe urmă adăugă : 
—• In ce priveşte sacul cu bucate, am să le în-

văţ cum să te slujeşti de el spre a ţi le scoate pe 
cele pe care le doreşti ! Pentru aceasta, nu ai de-
ci t să-ţi afunzi mina în ol, rostind : „O, slujitor al 
acestui sac, te <•• juruiesc întru virtutea Vajnicelor 
Nume Magice, care au toată puterea asupra ta, 
să-mi aduci cutare mîncare !" şi pe dată ai să gă-
seşti în fundul sacului toate bucatele pe care ţi 
le-ai rîvni, de-ar fi ele în fiecare zi de o mie de fe-
luri şi de o mie de gusturi osebite ! 

Pe urmă, fiioghrabinul făcu să se ivească unul 
dintre cei doi negri, cu una dintre cele două ca-
tîrce, luă un sac mare cu două despărţituri, ase-
menea cu sacul de bucate, şi umplu una dintre 
despărţituri cu galbeni şi cu drugi de aur, iar eelă-
laltă despărlitură cu giuvaieruri şi cu nestemate, 
puse sacul acesta pe spinarea catîrcei, îi coperi 
cu sacul de bucate care părea cu totul gol, şi-J 
spuse lui Juder : 

— încalecă pe catîrcă ! Negrul are să meargă 
înaintea ta şi are să-ţi arate calea de urmat, şi 
are să te călăuzească în felul acesta pînă la poarta 
casei tale din Cairo. Şi, cînd ai să ajungi acolo, 
să iei cei doi saci şi să dai negrului catîrca, iar 
acesta are să mi-o aducă îndărăt ! Şi să nu spui ni-
mănuia taina noastră ! Şi-acuma, te las cu bine 
întru Allah ! 

Cînd povestea ajimso aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
si, sfioas'ă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute şaptezeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Juder răspunse : 
— Allah sporcască-ţi avuţiile şi harurile ! îţi 

mulţumesc din suflet ! 
Şi încalecă pe catîrca, avind la spate cei doi 

desagi, şi porni la drum, cu negrul înaintea lui. 
Or, catîrca se ţinu pe urmele arapului, care o că-

lăuzi tot drumul, zi şi noapte ; şi, de data aceasta, 
nu-i trebui decît o singură zi ca să străbată dru-
mul din Maghreb pînă la Cairo ; căci în dimineaţa 
celei de a doua zile, Juder se văzu dmaintea zidu-
rilor oraşului Cairo, şi intră pe Poajjta Biruinţii 
în cetatea lui de baştină. Şi ajunse la'casa lui. Şi 
o văzu pe' măică-sa stînd pe prag, cu mîna în-
tinsă către trecători, la care cerea de pomană, 
zicând : 

— Făceti-vă milă şi pomană, în numele lui 
Allah ! 

Dacă o văzu aşa, minţile lui Juder se întune-
cară. Se dete jos de pe catîrca şi se repezi cu bra-
ţele deschise către maică-sa care, cînd îl cunoscu, 
începu să plângă. Şi Juder o duse în casă, după 
ce luă cei doi saci şi lăsă catîrca pe mîna arapului 
s-o dea raoghrabinului îndărăt : întrucît catîrca 
era o girmă, iar arapul un ginn t 

După ce Juder intră în casă cu maică-sa, o 
pofti să şadă jos pe rogojină şi, cum era necăjit 
rău că o găsise cerşind în uliţă, îi spuse : 

— O, maică a mea, fraţii mei sînt bine sănătoşi ? 
Ea răspunse : 
— Sînt bine sănătoşi ! 
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El întrebă : 
— Da pentru care pricină cerşeai în uliţă ? 
Ea răspunse : 
-— O, fiul meu, din pricină că-mi era foame ! 
El spuse : 
— Cum aşa ? Pînă să plec, ţi-am dat o sută de 

dinari într-o, zi, o sută de dinari a doua zi, şi o mie 
de dinari în ziua cînd am plecat ! 

Ea răspunse : 
— O, copilul mamii, fraţii tăi au ticluit o vic-

lenie împotriva mea şi au izbutit să-mi ia tot bă-
netul acela, şi pe urmă m-au izgonit din casă. Şi 
eu, ca să nu mor de foame, am fost silită să cer-
şesc pe uliţe ! 

El spuse : 
— O, maică a mea, de-acuma n-ai să mai rabzi 

nimic, căci m-ani întors şi sînt aici. ! Nu te mai 
necăji ! Uite un sac plin cu aur şi cu gîuvaierur't ! 
Şi casa-i plină de îmbelşugare ! 

Ea răspunse : 
— O, copilul mamii, tu cu adevărat te-ai născut 

binecuvântat şi norocos ! Aibă-te Allah în paza lui 
şi sporească-şi binefacerile asupra ta ! Du-te, fiul 
meu, du-te de cumpără pentru noi amândoi 
oleacă de pîine să mîncăm, căci m-am culcat 
aseară fără să fi pus nimic în gură, şi nici în di-
mineaţa aceasta n-am mîncat nimic ! 

Şi Juder, cînd auzi de pîine. zîmbi a rîde şi 
spuse: 

— Binecuvîntarea şi belşugu-s împrejurul tău, 
o, măicuţă ! Nu ai deeît să-mi ceri bucatele pe 
care le'doreşti, şi eu ţi le dau numaidecît, fără a 
mai trebui să mă duc să le cumpăr din suk ori să 
le gătesc la cuhnie ! 

Ea spuse : 

u* 
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— O, copilul meu, da nu văd'să ai nimica la 
tine ! Şi n-ai adus decît sacii aceia doi, iar nnu-i 
goi! 

EU spuse : 
— Am tot ce vrei, şi de toate felurile i 
Ea spuse: 
— Copile drag, fie ce-o îi, numai să potolească 

foamea ! 
El spuse : 
— Adevărat vorbeşti ! La nevoie, omul se mul-

ţumeşte cu puţin ! Dar cinci are belşug de toate, 
îi place să facă nazuri şi nu mai mănîncă decît 
delicateţuri ! Or, eu am cu mine de toate din bel-
şug, şi tu nu trebuie decît să alegi ! 

Ea spuse : 
— Copilul meu, vreau atunci o plăcintă caldă 

şi o bucată de brînză ! 
El răspunse : 
— O, maică a mea, numai atîta nu este potrivit 

pentru tine ! 
Eîa spuse : 

'•— Tu ştii mai bine decît mine ce este potrivit! 
Nu ai, dar, decît să faci ce socoti că este potrivit î 

El spuse : 
.'.— O, maică, eu socot că este potrivit şi vrednic 

de cinul tău un miel fript ; şi, tot aşa, nişte pui 
fripţi şi nişte orez cu oleacă de boia de ardei ! Mai 
socot potrivit cu cinul tău nişte cîrnăciori dolo-
fani, nişte dovlecei copţi, nişte friptură de oaie, 
nişte costiţe prăjite, nişte kenafa cu migdale, cu 
miere de albine şi cu zahăr, nişte plăcinte de foi 
umplută cu fistic şi înmiresmată cu ambră, şi nişte 
baclavale. 

Auzind asemenea vorbe, biata femeie socoti că 
fiu-său ori îşi ricie de ea, ori şi-a pierdut minţile» 
şi strigă : 

244 



— Yuh ! Yuh ! Ce-ai păţit, o, fiul meu, o, Jli-
der ? Visezi ori te-ai smintit de-a binelea ? 

El spuse : 
-r- Şi de ce ? 
Ea răspunse : 
— Pă i ce~rni tot înşiri tu acolo felurile acelea 

de 'bucate atîta de năstruşnice, şi-atîta de scumpe, 
şi-atîta de anevoie de gătit, pe care-j cu nepu-
tinţă să le avem ! 

El spuse : 
•— Pe viaţa mea ! trebuie uumaidccît să-ţi dau 

să mănînci din toate lucrurile pe care li le-am 
înşirat ! 

Ea răspunse : 
— Da nu văd pe-aici pe nicăieri nimic clin toate 

cîte-ai înşirat ! 
El spuse : 
•— Adu-ncoaee sacul ! 
Şi ea îi aduse sacul, pe care îi pipăi şi văzu că 

e gol. Ci i-1 dete ; iar Juder îşi băgă numaidecît 
mîna în sac şi scoase mai întîi o tavă de aur, pe 
care se lăfăiau, miresmaţ i şi aburind şi înotînd 
în sosul lor cel ispititor, nişte cîrnăiciori umplu ţ i ; 
pe urmă , băgă iarăşi mîna în sac, şi iarăşi, şi 
iarăşi, scoţînd rînd pe rînd toate bună tăţurile pe 
care le înşirase, şi încă şi altele, despre care nici 
nu pomenise. Şi maică-sa îi spuse : 

— Copilul meu, sacu-i tare mic şi gol-goluţ. iar 
tu ai scos din el o grămadă de bucate şi de tăvi î 
Unde erau toate astea ? 

El spuse : 
— O, maică a mea, află că sacul acesta mi-a 

fost dăruit de moghrabin ! Şi sacul aeesta-i fer-
meca t ! Este slujit de un ginn care ascultă ele po-
runcile ce i se clan după ce rosteşti cutare vorbe ! 
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Şi îi spuse vorbele. Iar maică-sa îi întrebă : 
•— Atuneea şi eu, dacă bag rnîna în acest sac 

şi cer nişte bucate spunînd vorbele astea, am să 
găsesc în el bucatele acelea ? 

El spuse : 
— De bună seamă ! 
Atunci ea băgă mîna în sac şi zise : 
— O, slujitor al acestui sac, întru puterea Nu-

melor Vrăjite care au stăpînire peste tine, te jurii-
iese să-mi mai aduci o costiţă prăjită. 

Cînd povesteji ajunse aici. Şeliorczadu vă/ii zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a patru sute şaptezeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Şi îndată simţi sub mîna ei tava, pe care o 
scoase din sac. Şi era o costiţă prăjită minunat 
şi înmiresmată cu praf de euLşoare şi cu. mirode-
nii alese ! Atunci bătrîna spuse : 

—• Ci eu tot aş rîvni o pituşcă proaspătă şi nişte 
brînză ; căci sînt deprinsă cu ele şi nimic nu-mi 
prieşte mai mult! 

Şi băgă mîna în sac, rosti vorbele şi scoase ce-şi 
dorise ! 

Atunci Juder îi zise : 
— O, maică a mea, cînd isprăvim de mâncat, 

să pul îndărăt în sac tăvile goale ; căci talismanul 
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cere să avem. grija aceasta ! Şi, mai ales, să nu 
spui la nimeni taina ; .şi ascunde bine sacul în 
ladă la tine, ca să nu-1 scoţi decît la nevoie. Da să 
nu te simţi stânjenită din pricina aceasta ; să fii 
darnică faţă de toată lumea, faţă de toţi vecinii 
şi faţă de toţi săracii ; şi dă-le şi fraţilor mei să 
mănînce, şi cînd sînt eu aici, şi în lipsa mea ! 

Or, nici nu sfîrşi Juder de spus acestea, că cei 
doi fraţi ai lui se şi iviră şi văzură masa cea mi-
nunată ! 

în adevăr, tocmai aflaseră ştirea că Juder sosise, 
de la careva din mahala, care le spusese : 

— Fratele vostru s-a întors adineaori din călă-
torie, călare pe o catîrcă, pe care o ducea un arap, 
şi îmbrăcat în nişte haine fără de asemuire ! 

Şi ei îşi ziseră atunci : 
—- De-ar fi dat Allah să n-o fi chinuit pe 

maica ! Pentru că acuma, fără de nici, o îndoială, 
ea are să-i povestească tot cc-am făcut-o noi să 
îndure ! Şi-atunci, o, tare ne-o mai fi fost ruşine 
faţă de el ! 

Ci unul dintre ei adăugă : 
— Maica-i miloasă î Da, oricum, şi dacă i-o po-

vesti cum stă treaba, fratele nostru este şi mai 
milos şi mai iertător decît ea ! Iar dacă născocim, 
vreo pricină de cum-ni s-a căşunat purtarea noas-
tră, el are să se încreadă şi are să ne ierte ! 

Şi-atunci. se hotărîră să vină la el. 
Încît, cînd intrară în casă şi cînd Juder îi văzu, 

acesta se şi ridică în cinstea lor şi le ură bună 
pace, cu cele mai vădite semne de bucurie, şi le 
spuse : 

— Şedeţi şi mîncaţi cu noi ! 
Iar ei şezură şi mîncară . Şi erau tare lihniţi, şî 

sfarojiţi de foame şi de lipsuri ! 
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'Cirul stirşiră de mîneat şi. se saturară, Juder le 
spuse : 

— O, fraţii mei, luaţi ce-a mai rămas de ia masa 
noastră şi împărţiţi la cei săraci şi la cerşetorii din 
mahala ! 

Ei răspunseră : 
— O, frate, poate c-ar fi mai bine să păstrăm 

acestea pentru cina noastră ! 
El le spuse : 
•— La ceasul de cină o să aveţi ceva mai acătă-

rii decît aceste rămăşiţe ! 
Ei atunci strînseră rămăşiţele de la masă şi ie-

şiră să le împartă săracilor şt cerşetorilor care 
treceau pe uliţă, spunîndii-le : 

— Luaţi de muica ţi ! 
După care îi aduseră îndărăt tăvile goale lui 

Juder, care le dete mamei sale spunîndu-i : 
— Pune-le în sac*! 
Seara, la vremea cinei, Juder luă sacul şi scoase 

din el patruzeci de feluri de tăvi, pe care maică-sa 
le orîndui una după alta pe masă ; pe urmă, îi 
pofti şi pe fraţii lui să vină sa mănînce. Şi, cînd 
sfîrşiră, le scoase şi nişte prăjituri, ca să-şi îndul-
cească gura ; şi ei se îndulciră. Atunci el le zise : 

— Luaţi ce-a rămas de la masa noastră şi daţi 
săracilor şi cerşetorilor ! 

Pe urmă, a doua zi, îi ospăta iar, tot atîta de 
îmbelşugat; şi tot aşa, vreme de zece zile în şir. 

Or, după ce trecură aceste zece zile, Salem îi 
spuse lui Salini : 

— Tu pricepi cum face fratele nostru de ne dă 
nişte mese atîta de strălucite în fiece zi, o dată 
dimineaţa, o dată la prînz, o dată seara, şi o dată 
dulciuri la vreme de noapte ? Păi nici sultanii nu 
fac decît tot aşa ! De unde-au putut să-i pice un 
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noroc ca ăsta şi atîta îmbelşugare ? Şi noi nici 
nu ne punem întrebarea de unde-o fi scoţînd 
toate aceste bucate uluitoare şi aceste prăjituri, 
de vreme ce nu-1 vedem cumpărînd nimica ni-
ciodată, şi nici focul nu-1 face, nici de bucătăreală 

!'• nu se ţine, nici vreun bucătar nu are 1 
Şi Salini răspunse : 
— Pe Allah ! habar n-am ! Da poate că-î îi şti-

ind tu pe careva care să ne poată da vreo lămurire 
cumu-i tîlcul în treaba asta ! 

El spuse: 
— Numai a bătrînă ar putea să ne dumirească în 

această privinţă ! 
Şi pe dată născociră o viclenie şi se duseră la 

mama lor, în lipsa fratelui, şi-i spuseră : 
— O, maică a noastră- tare ni-i foame S 
Ea răspunse : 
— Fiţi pe pace, căci numaidecît aveţi să fîţî 

mulţumiţi ! 
Şi se duse în odaia în care se afla sacul, băgă 

mîna în el, cerînd slujitorului cîteva bucate cît mai 
calde, şi scoase îndată acele bucate, pe oare le duse 
fiilor ei, care îi spuseră : 

| — O, maică, bucatele acestea sînt calde, iar noi 
nu te-am văzut nici să le fi gătit, nici măcar să 
fi suflat în foc ! 

, Ea răspunse :• 
—- Le scot din sac \ 
Ei întrebară : 
•—• Care sac ? 
Ea răspunse : 
— Un sac fermecat ! Şi orice-i ceri, îţi aduce 

duhul slujitor al acelui sac ! 
Şi le destăinui vorbele vrăjite şi le sDuse : 
— Să păstraţi taina ! 
Ei răspunseră : 
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-— N-avoa nici o grijă! Nu spunem la nimeni 
nimic ! 

Şi, după ce se încredinţară bine de însuşirile sa-
cului şi izbutiră să scoată din el mai multe fe-
luri de bucate, şezură cuminţi în seara aceea.. 

A doua zi însă, Salem îi spuse lui Salim : 
— O, fratele meu, da pînă, cînd o să tot stăm 

noi la Juder în starea aceasta de slugi, mîncînd 
din mila lui ? Nu socoti că mai bine ar fi să ti-
clui m vreo viclenie şi să punem mîna pe sacul 
acesta, ca să nu mai fie decît al nostru ? 

Salini răspunse :• 
— Ce viclenie am putea iscodi ? 
El spuse : 
— Păi, să-i vindem pe fratele nostru Juder că-

peteniei de pe marea de la Suez ! 
El întrebă : 
— Şi cum să facem ca să-i vindem ? 
Salem răspunse 5 
— Păi să ne ducem, tu şi cu mine, la căpitanul 

acela, care acuma tocmai se află la Cairo... 

Cînd povestea ajunse aici. Şoberozada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a patru sute şaptezeci şi opta noapte 

Urmă : 

...şi să-1 poftim, pe el şi pe încă vreo doi eoră-
bieri, să vină să ia masa cu noi ! Şi-ai să vezi ! Tu 
n-ai decît să adevereşti vorbele pe care am să î 
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le spun eu lui Juder, şi-ai să vezi ce-am să fac 
pînă a nu se afîrşi acea noapte ! 

După ce se învoiră pe deplin în privinţa aces-
•tei plănuite vînzări a fratelui lor, se duseră să-1 
caute pe mai-marele Suezului şi îi spuseră, după 
salamalekurile de cuviinţă : 

— O, căpitane, am venit la domnia-ta pentru o 
treabă care negreşit eă are să te bucure ! 

El răspunse : 
•— Bun ! 
Ei spuseră : 
....... ţsj'oi sîntcm fraţi amândoi ; dar mai avem un 

frate, o lichea care nu-i bum de nimica. Şi cînd 
tatăl nostru a murit, ne-a lăsat o moştenire pe 
care am împărţit-o între noi trei ; iar fratele nos-
tru şi-a luat partea lui şi s-a grăbit s-o vîntuiască 
în dezmăţuri şi-n zampaiiicuri ! Şi, cînd a ajuns 
nevoiaş, a început să se poarte faţă de noi cu o 
mişelie aprigă şi, pînă la urmă, ne-a chemat dina-
intea judecătorilor, oameni răi şi asupritori, învi-
numdu-ne că l-am înşelat la partea lui de moşte-
nire ! Şi judecătorii, mitarniei şi ticăloşi, nu prege-
tară a ne face să prăpădim cu cheltuielile judecă-
ţilor toată moştenirea de Ia părintele nostru ! Ci el 
mi s-a mulţumit numai cu această răutate ! Ne-a 
chemat şi a doua oară dinaintea asupritorilor şi. 
în felul acesta, a izbutit să ne aducă la cea mai 
neagră sărăcie ! Şi-acum, habar n-avem ce mai 
urzeşte iarăşi împotriva noastră ! Am venit, dar, 
la domnia-ta, ca să-ţi cerem să ne scapi de el. 
cumpărîndu-1 de la noi spre a-ţi sluji ca vîslaş pe 
vreuna dintre navele domnîei-talc ! 

Căpitanul răspunse1 : 

251 



• N-aţi putea să .născociţi vreun tertip ca să-1 
aduceţi aici ? Iar eu, atunci, mă însărcinez să-1 
duc pe sus pînă ].a mare, fără zăbavă ! 

Ei răspunseră .: 
—- Ne-ar fi cam peste rama. să-1 aducem aici ! 

Mai bine-i să primeşti a ne fi oaspete astă seară ; 
şi adu eu tine doi oameni de-ai tăi, nu mai mult. 
Şi, 'după oe fratele nostru are să adoarmă, noi 
tuscinci o ,să-l inşfăeătn, o să-i punem un căluş 
în gură şi o să ţi-l dăim în seamă ! Iar tu, sub co-
perişul nopţii, ai să-1 scoţi afară şi-ai să faci ee-i 
vrea cu el ! , • 

El le răspunse .: 
•— Cu toată grija şi bunăvoinţa ! Vă învoiţi să 

mi-1 lăsaţi la patruzeci de dinari ? 
Ei răspunseră : 
.-— Atîta chiar că prea-i puţin ! Ci, pentru tine. 

hai treacă ! Şi, la căderea nopţii, să vii în cutare 
uliţa, lingă cutare geamie, unde-ai să găseşti pe 
unui dintre noi aşteptîridu-te ! Şi să nu uiţi să 
aduci eu tine doi oameni de-ai tăi ! 

Pe urmă, se duseră la fratele lor Juder, steteră 
•eu el de lafuriba despre una, ba despre alta, iar 
la o vreme Salem îi sărută mîna cu o înfăţişare 
prin care parcă i-ar fi cerut ceva. Şi Juder îl în-
trebă : . • • ; , ; . 

!— Ce doreşti, o, fratele meu ? . 
El răspunse : • - • . . . 
— Află, o, fratele meu, o, Juder, că am un prie-

ten, care m-a poftit de multe daţi în casa lui, pe 
vremea cît ai lipsit tu, şi totdeauna s-a purtat faţă 
de mine cu multă dărnicie, şi tare m-a îndatorat 
în felul acesta. M-am dus, aşadar, astăzi, să-i 
mulţumesc, şi el m-a poftit să rămîn să cinez cu 
el ; ci eu i-am spus : „Păi n-aş cam putea să-1 
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las pe fratele meu Juderc singur acasă !" Ei mi-a 
spus : „Adu-1 încoace cu tine !a Eu am răspuns : 
„Nu cred că are să primească ! Da ai putea tu să 
primeşti în seara aceasta să ne fii oaspete, 'dim-
preună cu fraţii tăi !" Or, fraţii lui tocmai se aflau 
acolo de faţă, şi i-arn poftit şi pe ei, socotind în 
mintea mea că n-au să primească şi că, în felul 
acesta, am să pot scăpa frumos cu faţa curată ; 
da, din păcate, ei nu s-au codit nicidecum» iar 
fratele lor, văzîndu-i că primesc, a primit şî el 
şi mi-a spus : „Să mă aştepţi la capătul uliţei tale, 
lingă poarta geamiei, şi am să vin să ne întîlnim 
acolo, dimpreună cu fraţii mei !" Or, acuma, o, 
frate Juder, tare mă tem că ei s-or şi afla acolo, 
iar tu mă vezi ce tare încurcat sînt faţă de tine, 
din pricina acestei îngăduinţe pe care mi-am luat-o. 
Şi, dacă vrei cu adevărat să-ţi rămîn datornic 
pe viaţă, primeşte-î ca oaspeţi în seara aceasta ! 
Binefacerile tale ne-au copleşit de mult, şi bel-
şugul îţi umple casa, o, frate al meu ! Ci dacă, 
din vreo pricină ori alta, nu vrei nicidecum să-i 
ai ca oaspeţi în casa ta, îngăduie-mi să-i poftesc 
în casa vecinilor noştri, unde am să-i cinstesc curo. 
oi putea ! , 

Juder răspunse : • :~' 
— Şi pentru ce, clar, să-i pofteşti in casa veci-

nilor noştri, o Salem ? Oare casa noastră să fie 
atîta de strimtă şi de neprimitoare ? Ori poate 
n-om avea ce să le dăm să mănînce ? în adevăr, 
cum de nu-ţi este ruşine să mă mai întrebi în 
privinţa aceasta ? Nu ai decît să-î aduci încoace şi 
să-i cinsteşti din belşug cu mîncare şi cu dulciuri, 
fără să te zgîrceşti, în aşa chip încît să prisosească 
din plin ! Şi d,e-aci înainte, dacă ai ag chemi ca 
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oaspeţi prieteni do-ai tăi, nu ai decît să ceri mamei 
noastre toate bucatele de trebuinţă şi cit mai 
multe ! Du-te dar, şi cheamă-ţî prietenii din seara 
aceasta ! Toate binecuvîntările s-au pogorît asu-
pra noastră odată cu asemenea oaspeţi, o, .frate 
al meu ! 

La cuvintele acestea, Salem sărută mina lui Ju -
der şi se duse la poarta geamiei să-i întîmpine 
pe inşii aceia, pe care îi aduse degrabă acasă. 
Iar Juder se ridică în cinstea lor şi le spuse : 

— Bună-venirea fie cu voi ! 
Pe urmă, îi pofti să stea lîngă el şi începu să 

tăifăsuiască prieteneşte cu ei, fără a avea habar 
despre ce-i ascundea ursita ! Şi o rugă pe maică-sa 
să aştearnă masa şi să-i ospăteze cu patruzeci de 
tăvi de felurite mîncăruri, spunîndu-i : 

— Adu-ne cutare fel, şi cutare Tel, şi iarăşi cu-
tare fel ! 

Iar ei mîncară şi se saturară , socotind că acea 
minunată cină se datora dărniciei fraţilor. Salem 
şi Salim. Pe urmă , cînd întîia parte a nopţii se 
scurse, li se aduseră dulceţurile şi prăjiturile ; şi 
mîncară pînă la miezul nopţii. Atunci, la un semn 
al lui Salem, corăbierii se repeziră la Juder, îi în-
nodară braţele straşnic, îi priponiră picioarele si 
îl duseră pe sus afară clin casă. coperiţi de negură , 
ea să ia numaidecât drumul către Suez, unde, cum 
ajunseră, îl aruncară în fundul unei corăbii de-a lor, 
cu fiare la picioare, în mijlocul altor robi şi ai al-
tor osîndiţi, şi îl trimiseră să slujească pe scân-
dura vîslaşilor, un an întreg. Şi-atîta cu Juder ! 

Cînd povestea ajunse aicit, Şehert'zada văzu zorii inijhul 
^i, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute şaptezeci şi noua noapte 

l !i'ină : 

Estimp, fraţii săi, cînd se sculară dimineaţa, se 
duseră la mama lor, care nu ştia nimic din cele 
în timp late, şi-i spuseră.: 

— O, maică, Juder încă nu s-a sculat ! 
Ea spuse : 
••-• Duceţi-vă şi sculaţi-l ! 

Ei răspunseră : 
Unde-i culcat : 

Vin spuse : / 
-- în odaia de oaspeţi -
K\ grăiră : 
— Nu este nimenea în odaia aceea ! Poate, că a 

plecat asnoapte cu corăbicrii ! Căci, maică, fra-
tele nostru Juder a dat de gustul călătoriilor în-
depărtare ! Şi, de altminteri, l-am şi auzit cum 
vorbea cu streinii aceia carc-i spuneau : „Te luăm 
cu noi, ca să descui comorile ascunse pe care le 
ştim !" 

Ea spuse : 
— Atunci pesemne că o fi plecat cu ei, fără să 

ne fi înştiinţat ! Ci putem, să n-avem nici o grijă 
în privinţa lui ; AUah are să ştie a-1 îndruma pe 
calea cea bună ; şi, cum s-a născut cu noroc, şi-i 
ocrotit de soartă, are să se întoarcă în curînd ia-
răşi la noi, cu bogăţii straşnice î 

Pe urmă, întrucît oricum lipsa fiului este un 
lucru greu pentru o mamă, începu să plîngă. 
Atunci ei strigară la ea : 

— O, alimănito şi smintito, atîta de mult îi iu-
beşti clar pe Juder, în vreme ce noi, tot. copiii tăi, 
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de s-ar întîmpla să plecăm ori să venim, nici nu 
te-ai întrista, nici nu te-ai bucura ! Au nu sin-
tem. şi noi fiii tăi, aşa cum ţi-e fiu Juder ? 

Ea răspunse : 
— Ba şi voi sînteţi copiii mei, da voi sinteţi doi 

tîlhari şi doi ticăloşi ! Din ziua cînd a murit ta-
tăl vostru, nu mi-aţi făcut nici un bine şi n-am 
avut o clipă bună cu voi, ori vreo alinare din 
parte-vă ! Da de la Juder numai bunătate am 
avut ; la inima lui n-a stat decît grija cum să-mi 
facă o bucurie şi cum să-mi arate ascultare şi să 
se poarte frumos cu mine. De bună seamă că me-
rită să plîng amarnic după ci, căci de binefacerile 
lui mă bucur şi eu, .cum vă bucuraţi şi voi amîn-
doi ! 

Cîn-d auziră .spusele bietei lor mame, cei doi 
ticăloşi începură s-o înjure şi s-o bată ; apoi tre-
cură în odaia cealaltă şi scotociră peste tot după 
sacul -cel fermecat şi după sacul eu nestemate ; 
şi, pînă la urmă, deteră de saci. şi îi înhăţară ; 
după care, scoaseră din sacul cu nestemate tot au-
rul ce se afla într-unui din buzunarele lui şi toate 
giuvaierurile şi pietrele de preţ ce se aflau în celă-
lalt buzunar ; şi spuseră : 

— Astea-s bunuri de la tatăl nostru ! 
Ci bătrîna strigă : 
'— Nu, pe Allah I Sînt bunurile fratelui -vostru 

Juder ! Şi ie-a adus din ţara rnoghrabinilor ! 
Ei ţipară : 
•—• Minţi ! Sînt bunuri de la tatăl nostru ! Şl 

avem drept să ne folosim de ele cum ne place ! 
Şi se repeziră să le împartă pe loc între ei am în-

doi. Ci nu izbutiră să ajungă la învoială cine să 
ia sacul cel năzdrăvan, Căci Salem spunea : 
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— 11 iau eu ! 
Iar Salim spunea : 
— îl iau eu ! 
Şi se iscă zarva între ei, şi gîlceava ! Atunci 

mama lor spuse : 
— O, copiii mei, aţi împărţit între voi sacul eu 

aur şi nestemate ; ci sacul cestălalt nu poate să fie 
nici împărţit, nici despicat, căci vraja lui s-ar rupe 
atunci şi şi-ar pierde însuşirile. Gi lăsaţi-mi-1 mai 
bine mie ; şi eu, în fiecare zi, am să scot din el 
bucatele pe care le-ţi vrea, şi de ,cîte ori o să 
vreţi. Şi, pentru mine, făgăduiesc că am să mă 
mulţumesc cu o bucată de pîine ori cu îmbucătura 
pe care mi-aţi lăsa-o voi. Şi de-o să vreţi cumva 
să-mi daţi, pe deasupra, ce mi-o fi de trebuinţă 
ca să nu umblu goală, asta ar fi numai şi numai 
ea un dar din partea voastră şi nu ca o îndato-
rire, în felul acesta, fiecare dintre voi o să puteţi 
face orice v-o place, fără de nici o oprelişte ! Eu 
nu uit că amîndoi sînteţi copiii mei şi că eu sînt 
mama voastră. Să rămânem laolaltă şi în înţele-
gere, pentru ca, atunci cânt s-o întoarce fratele 
vostru, să n-aveţi nimica de ce să vă căiţi ,şi să 
nu vă fie ruşine dinaintea lui din pricina fapte-
lor voastre ! • • • . - . : . < • . . , . . • • • 

Ci ei nu voiră neam să asculte de sfaturile bă-
trânei, şi îşi trecură,, noaptea gîlcevindu-se^ eu 
mare zarvă şi înjurîndu-se atîta de amarnic în-
cît un arcaş de-al regelui, aflîndu-se ca oaspete 
in casa de-alături, auzi tot ce-şi strigau şi înţelese 
bob cu bob toată pricina gîlcevei. încît, cum se lu-
mină de ziuă, dete fuga la palat şi ceru să fie pri-
mit de regele Egiptului care se chema Şams Al-
•Daula, şi: îi povesti tot ce auzise. Şi regele trimise 
numaidecât după cei doi fraţi ai lui Juder şi îi 
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supuse la cazne piuă ce mărturisiră tot. Regele 
atunci le luă amîndoi sacii, iar pe ei îi azvîrli cu 
mîna măriei sale în temniţă . După care, porunci 
să se deie mamei lui Juder o danie care să-i 
ajungă pentru nevoile ei zilnice. 

Şi-atîta cu e i ! 
Estimp, Juder iată că tocmai şi împlinise anul 

de cînd se afla rob pe corabia căpitanului cel mare 
de la Suez, cînd o furtună se ridică într-o zi îm-
potriva navei, o dezgărdină şi o izbi de nişte stînci, 
atîta de năprasnic încît o zdrobi şi toţi oamenii 
se înecară, afară de Juder, care izbuti să ajungă 
la ţărm înotând. Şi izbuti să se caţere pe uscat ; 
şi ajunse în felul acesta la o tabără de beduini ră-
tăcitori, care îl descusură ce-i cu el şi dacă este 
corăbier. Şi el le povesti că, în adevăr, fusese co-
răbier pe o navă care se scufundase ; şi le povesti 
pe şart toate păţaniile lui. 

Or, se afla acolo, în trecere prin tabăra aceea, 
un neguţător, de baştină lui din Jedda, care se 
simţi tare înduioşat de soarta lui Juder şi care 
îi spuse : 

— Vrei să intri în slujba mea. o, egipteanule ? 
Iar eu, în schimb, am să-ţi fac rost de haine şi am 
să te duc la Jedda ! 

Şi Juder primi să intre în slujba lui şi plecă 
împreună cu el şi ajunse la Jedda, unde negu ţă to-
rul se purtă cu multă mărinimie faţă de ei şi îl 
coperi cu binefaceri. Pe urmă , după un timp, negu-
ţătorul plecă în hagialîc la Meoca şi îl luă şi pe 
Juder cu el. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherozada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute optzecea noapte 

Urmă : 

Cînd ajunse la Mecca, Juder dete fuga şi se 
băgă şi ci în alaiul dimprejur ui sfintei Kaaba, 
ca să facă cele şapte sfinte ocoluri, şi iată că toc-
mai acolo, în mijlocul hagiilor din alai, dete ochii 
cu prietenul lui, şeicul Abd Al-Samad, moghrabi-
nul, care şi el îşi împlinea cele şapte ocoluri. Şi 
moghrabinul îl văzu şi el la rîndu-i, şi îi închină
un salamalek frăţesc şi îl întrebă ce mai face. 
Atunci Juder începu să plîngă. Pe urmă povesti 
toate cîte le păţise. Şi moghrabinul îl luă de mînă 
şi îl duse în casa unde trăsese, se purtă cu multă 
dărnicie faţă de el, îl îmbrăcă cu o minunată ran-
tie fără de .pereche şi-i spuse : 

— Necazul, s-a depărtat acuma de tine, o. Ju-
der ! 

Pe urmă îşi .scoase horoscopul, citi în el tot ce 
păţiseră fraţii lui Juder şi-i spuse : 

— Află, o, Juder, că fraţii tăi au păţit cutare 
şi cutare lucru, şi că ei se află ia ceasul de-acuma 
închişi în temniţa regelui de la Egipt. Ci tu fii 
binevenit în casa mea, unde ai să rămîi pînă 
ee-ai să-ţi îndeplineşti toate sfintele datini ! Şi ai 
să vezi că de-acuma înainte totul are să fie bine ! 

Juder răspunse : 
— îngăduie-mi, o, stăpîne al meu, să mă duc 

pînă la neguţătorul cu care am venit, ca să-i cer 
slobozire şi să-mi iau bun-rămas de la el ! Şi mă 
întorc numaideeît la tine ! 

Celălalt îl întrebă : 
— li datorezi bani ? 
El răspunse : 
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— Nu ! 
Celălalt spuse : 
— Du-te, dar, să-A ceri slobozire şi să-ţi iei ră-

mas-bun de la ci, fără de zăbavă ; căci, dreptu-î, 
pîioea ce ţi s-a dat de mîneare este o îndatorire 
de netăgăduit cînd eşti un om cinstit ! 

Şi Juder se duse la stăpînul său, neguţătorul 
din Jedda, ii ceru slobozire şi-i spuse : 

— M-am întîlnit cu un prieten al meu, care-mi 
este- mai scump ca un frate ! 

El răspunse : 
—• Du-te şi cheamă-1, să dăm un ospăţ în cin-

stea lui ! 
Juder spuse : 
— Pe Alla'li ! nu duce lipsă de nici un ospăţ l 

E unul dintre fiii belşugului şi are o grămadă de 
slujitori ! 

Atunci neguţătorul îi dete douăzeci de dinari, 
spimîndu-i : 

- la-i, şi slobozeşte-mi cugetul şi răspunderea ! 
Juder răspunse : 
-«- Allah să-ţi întoarcă tot ce mi-ai dat ! 
Şi se despărţi de el şl plecă la prietenul său, 

rQoghrabinuI, Ci întîlni pe cale un sărman şi îi 
dete de pomană cei douăzeci de dinari ; pe urmă, 
ajunse la moghrabin, şi locui la el pînă sfârşi de 
împlinit toate sfintele datini şi îndatoriri ale ha-
gialîcului. 

Atunci mog.l irabinul veni la el şi, scoţîndu-şi 
de pe deget inelul cu pecete pe care i-1 adusese 
odinioară Juder din comoara lui Şamardal, i-1 
dete spunindu-i : 

— Ia inelul acesta cu pecete, o, Juder, care are 
să-Ii 'împlinească toate dorinţele. Află, dar, că pe-

' cetea aceasta are în slujba ei un ginn, numit 
Trăznet-Trăznitor, care va sta la poruncile tale 
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pentru orice ai să ceri. Nu aî decît să freci nes-
temata din pecete, şi numaideeît are sa se ivească 
Trăznet-Trăznitor, care are să ia asupră-şi îm-
plinirea tuturor vrerilor tale şi are să-fi aducă, 
dacă ai să-i ceri, tot ce ţi-ai dori din bunurile 
de pe lume ! 

Şi, ca să-i arate cum să se folosească de pecete, 
o frecă dinaintea lui cu degetul cel gros. Pe dată 
efritul Trăznet-Traznitor se ivi şi, plocon.indu.-se  
dinaintea moghrabinului, spuse : 

— lacă tă-mă , ya sidi ! Porunceşte şi vei fi as-
cultat ! Cere şi vei căpăta ! Vrei să zideşti la loc o 
cetate prăbuşită , ori mai degrabă să pustieştî o 
cetate în floare ? Vrei să omori şi să deseăpă-
ţînezi ? Vrei să spulberi sufletul unui rege ori nu-
mai să-i zvînturi ostile ? Porunceşte ! 

Moghrabinul răspunse : 
— O, Trăznetule, iată-1 pe cel care-li va îi stă-

pin.de aci înainte ! Ţi-1 încredinţez stăruitor ! Slu-
jeşte-1 cu sîrg ! 

Pe urmă , îi dete slobozie şi, întoreîndu-se către 
Juder, îi spuse : 

— Să nu uiţi, o, Juder, că vei putea, cu ajuto-
rul acestei peceţi, să-i înfrîngi pe toţi vrăjmaşii 
tăi şi să te răzbuni pe ei ! Şi nu cumva să te în-
doieşti de marea lui putere ! -

Juder spuse : * 
— Dacă-i aşa, o, stăpîne al meu, tare aş vrea 

să mă întorc în ţara mea, şi la casa mea ! 
El răspunse : 
— Freacă pecetea şi, cînd efritul Trăznet ţi se 

va arăta şi-ţi va spune : ,,Iacătă-mă ! Cere şi vei 
căpăta !" tu să-i răspunzi : „Vreau să mă sui în 
spinarea ta ! Du-mă chiar acum în ţara mea !" Şi 
el are sa ţi se supună ! 
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Atunci Juder îşi luă rămas-bun de la Abd Al-
Samad moghrabinul şi frecă pecetea. Şi pe dată 
se ivi Trăznet-Trăznitor care îi spuse : 

— Iaeătă-mă ! Cere şi vei căpăta ! 
Şi Juder răspunse : 
— Du-mă la Cairo astăzi chiar S 
hll spuse : 
— K lesne ! 
Şi îndoindu-se, îl luă în eîrcă şi porni cu el în 

/bor ! Şi călătoria ţinu de la prîriz pînă la miez 
de noapte ; şi ef ritul îl lăsă jos pe Juder, chiar 
în casa mamei sale, şi pieri. 

Cînd maică-sa îl zări pe Juder, se ridică şi începu 
să plîngă, urîndu-i bună pace. Pe urmă, îi po-
vesti ee-au păţit fraţii lui şi cum i-a ciomăgit r e -
gele şi cum le-a luat sacul cel năzdrăvan şi sa-
cul cu aur şi cu nestemate ! Şi Juder, dacă auzi 
toate astea, nu putu să rămînă nepăsător de 
soarta fraţilor lui, şi spuse mamei sale : 

— Nu te mai amarî ! Pe dată am să-ţi ară t ce 
sînt în stare să fac, şi am să ţi-i aduc pe fraţii 
mei ! 

Şi totodată frecă gemă pecetei ; şi numaideeît 
se ivi slujitorul care spuse : 

— Iacătă-mă !• Cere şi vei căpăta " 
Juder spuse : 

- Iţi poruncesc să te duci şi să-i ridici din tem-
niţa regelui pe fraţii mei pe care să mi-i aduci 
aici ! 

Şi ghinul pieri» dueîndu-se să îndeplinească po-
runca. 

Or, Salem şi Saiim zăceau în chilia lor, pradă 
durerilor cumplite şi unor gînduri şi căinţi tare 
negre, din pricina caznelor şi a lipsurilor îndu-
rate, de-şi doreau moartea ca pe o alinare şi ca 
pe un sfîrşit al necazurilor lor. Şi tocmai îşi îm-
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părtăşeau cu mare amărăciune asemenea gînduri, 
chemîndu-şi moartea, cînd văzură deodată pămîn-
tul cum. se întredeschide sub picioarele lor şi cum se 
iveşte Trăznet-Trăznitor care, fără a le da ră-
gaz să se privească mai bine, îi înşfăca pe amîndoi 
şi pieri cu ei în adâncul pămîntului, pe cînd ci îşi 
pierduseră sinea de spaimă în braţele lui, ca să 
nu-şi mai vină în simţire decît în casa maniei lor 
şi să se vadă întinşi pe chilim între fratele lor 
Judcr şi mama lor care îi îngrijea cu luare-aminte. 
Şi Juder, cînd îi văzu că deschid ochii, le spuse : 

— Toate salamalekurile fie asupra voastră, o, 
fraţii mei ! Ori nu mă mai cunoaşteţi şi m-aţi 
uitat ? 

Cînd povestea ajunse aici. Şehcrezada văzu zorii mijind 
.şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute optzeci şi una noapte 

Urmă : 

Ei lăsară capu-n jos şi începură să plîngă în 
tăcere. Atunci el le spuse : 

— Nu plîngeţi ! Căci numai diavolul şi nesaţul 
v-au împins să faceţi ce-aţi făcut! Ci cum de v-aţi 
putut hotărî voi să mă vindeţi ? Da nu mai plîn-
geţi ! Căci cu adevărat mi-e ca o mîngîiere să socot 
că în aceasta mă asemuiesc lui Iosif, fiul lui Ia-
cob, cînd a fost vândut de fraţii lui ! La urma-ur-
mei, fraţii lui Iosif s-au purtat încă şi mai rău 
faţă de el, decît voi faţă de mine ; întrucât ei, pe 
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deasupra, l-au mai aruncat şi în fundul unui pu ţ ! 
Cereţi numai iertare lui Allah, cu mare căinţă, 
şi ei are să vă ierte — întrucît el este îndură torul-
cel-fără-de-margini şi Atoateiertătorul — aşa 
cum şi eu vă iert ! Fiţi, dar, binecuvântaţi ! Şi fiţi 
de-aci înainte fără de nici o sfială şi fără de nici 
o stînjeneală ! 

Şi-i mîngîie aşa mai departe şi îi linişti, pînă
ce-şi simţiră inimile întremate ; pe urmă , începu 
să le povestească toate păţaniile şi toate pati-
mile eite le îndurase pînă ce 1-a întîlnit la Mecca 
pe .şeicui Abd Al-Samad. Şi le arătă şi lor pece-
tea vrăjită. 

Ei atunci îi răspunseră : 
—• O., fratele nostru, iartă-ne de data aceasta ! 

Dacă om mai face vreodată ce-am făcut, să ne 
pedepseşti cum ai să socoti tu ! 

El răspunse : 
— Să nu mai aveţi, dar, nici o grijă şi nici un. 

amar ! Şi nu pregetaţi să-mi povestiţi şi voi ce 
v-a făcut .regele ! 

Ei spuseră : 
-— A poruncit să fim bătuţi bine cu vergile, şi 

:ne-a speriat că, are să ne fie şi mai rău ; pe urmă , 
ne-a luat cei doi saci ! 

El spuse; : 
— Atunci, are să vadă el ! 
Şi frecă nestemata pecetei ; şi numaidecît se ivi 

ef ritul' Tr ăznet-Trăznitor. 
Cînd îl văzură, cei doi fraţi se înfricoşară amar-

nic şi socotiră în inima lor că Juder nu-i adusese 
acolo decît ca să-i dea, morţii. Şi se înghesuita ia 
pieptul mamei lor, strigînd : 

— O, maică bună, ne punem sub ocrotirea ta 
cea duioasă ! O, maică bună, stăruie tu întru apă-
rarea noastră S 

264 



Ea le răspunse ;. 
— O, copiii mei, nu vă fie frică l 
Estimp, Juder îi şi spusese lui Trăîznet : 
•— îţi poruncesc să-mi aduci toate giuvaierurile 

şi toate lucrurile de preţ care se află acuma în si-
peturile regelui, fără a mai lăsa nimica, şi să-mi 
aduci totodată sacul cel fermecat, precum, şi sa-
cul cu nestemate, care au fost luaţi cu sila de la 
fraţii mei ! 

Şi ginnul pecetei răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi pe dată plecă să îndeplinească porunca şi' se 

întoarse punînd în mîinile lui Juder cei doi -saci, 
neatinşi ca dintru început, şi toate comorile re-
gelui, spunînd : 

— Ya sidi, n-am mai lăsat prin sipeturî nimica i 
Juder atunci dete mamei sale sacul cu neste-

mate, precum şi comorile regelui, sfătu,înd-o să le 
păstreze cu grijă, şi puse dinaintea Mi sacul cel 
fermecat. Pe urmă spuse ginnului pecetei : 

— îţi poruncesc să-mi ridici chiar în noaptea 
aceasta un palat înalt şi strălucitor, să-1 împodo-
beşti cu aur, şî să-1 umpli cu covoare şi cu tot 
ce e mai îmbelşugat pe lume. Şi doresc ca totul 
să fie gata pînă-n ziuă ! 

Şi ginnul pecetei, Trăznet-Tcăznîtor, răspunse i 
•— Vrerea îţi va fi îndeplinită ! 
Şi pieri în adîncul părnîntuluî, pe cind Juder 

scotea din sacul fermecat nişte bucate minunate, 
pe care le mîncă împreună cu mama şi cu fraţii 
săi. peste poate de mulţumit, ca pe urmă să doarmă 
pînă dimineaţa. 

Estimp, ginnul pecetei se duse numaidecît să-şi 
adune soţii, efriţii cei de sub pămînt, alegmd din-
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tre ei pe cei mai iscusiţi in meseria de zidari ; şi 
toţi îşi începură munca. Se apucară unii să taie 
pietrele, alţii să le clădească, alţii să le zugră-
vească, alţii să Io cioplească şi să le scrie, şi alţii 
într-un sfîrşit să întindă covoare şi să umple ciu 
1 (ieruri de preţ sălile, aşa de spornic încît pînă-n 
zori de zi palatul era isprăvit şi împodobit întru 
totul ! Atunci ginnul pecetei se înfăţişă dinaintea 
lui Juder, de îndată ce acesta se deşteptă, şî-i 
spuse : 

— Ya si di, palatul este gata şi împodobirea lui. 
s-a isprăvit. Dacă vrei, să vii să-1 vezi şi să-1 cer-
cetezi. 

Juder atunci se sculă şi chemă pe mama şi pe 
fraţii săi ; şi cu toţii împreună cercetară palatul 
şi găsiră că nu-şi avea perechea, aşa de tare uluia 
minţile cu frumuseţea liniilor şi cu uimitoarea 
lui îrvfăţisare. Şi Juder fu mulţumit privind faţa 
cu adevărat măreaţă a palatului, şi se minună 
gîndind că toate astea nu-1 costaseră nimic. Şi 
se întoarse către maieă-sa şi-o întrebă : 

— Vrei să locuieşti în palatul acesta ? 
Ea răspunse : 
— Tare-aş vrea ! 
Şi se închină lui Allah pentru Juder, fiul ei, şi 

chemă binecuvântările Atotputernicului asupra 
capului lui. 

Juder atunci frecă pecetea talismanică şi spuse 
ginnului care nuniaidecît se şi ivise : 

— îţi poruncesc să-mi aduci pe dată patruzeci 
de tinere roabe albe, frumoase coz, patruzeci de 
tinere arăpoaice, bine clădite, patruzeci de flăcăi 
şi patruzeci de arapi ! 

El răspunse : 
—- Vei avea totul ! 
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Şi-şi luă zborul, cu patruzeci de soţi de-ai lui, 
către ţările Ludului, ale Sindului şi ale Pcrsiei ; 
şi cu toţii începură să ridice toate fetele care li se 
păreau îndeajuns de frumoase şi toţi flăcăii. în-
deajuns de frumoşi. Şi, în felul acesta, strînsera 
cîte patruzeci din fiecare fel. După care, aleseră 
patruzeci de arăpoaice frumoase şi patruzeci de 
arapi frumoşi, şi duseră pe sus toată mulţimea 
aceasta la palatul lui Juder, Şi efritul Trăznet 
îi puse să treacă, unul cîte unul, pe dinaintea lui 
Juder, care găsi că toţi sînt pe placul lui, şi spuse : 

-— Acuma trebuie să li se dea la fiecare haine, 
tot ce-i mai frumos. 

Cinci povestea ajunse aici. Şcherezada văzu zorii mijind 
şi. sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a patru sule optzeci şi doua noapte 

Urmă : 

El răspunse ; 
— Iacătă ! 
Juder spuse : 
— Mai trebuie să aduci o rochie pentru mama 

mea şi o rantie pentru mine ! 
Şi Trăznet aduse totul, şi el însuşi îmbrăcă tine-

rele roabe albe şi negre, spunîndu-le : 
— Acuma, duceţi-vă de sărutaţi mina stăpî-

nei voastre, mama stăpînului vostru ! Şi să urmaţi 

267 



cu credinţă poruncile'pe care are să vi le dea, şi 
s-o urmaţi ca pe ochii voştri, o, albelor şi negre-
lor! 

Pe urmă, gînnul Trăznet se duse să-i îmbrace 
tot aşa şi pe flăcăi şi pe arapi, şi-i trimise să să-
rute mina lui Juder, După care, îi îmbrăcă şi pe 
Salem şi pe Salim, cu multă luare-aminte. Şi, după 
ce toată lumea fu îmbrăcată, Juider păru cu ade-
vărat asemenea •unui rege, iar fraţii săi ca nişte 
viziri, 

Şi, -cum palatul era foarte mare, Juder îl puse 
pe fratele său Salem să locuiască într-o latură, 
dimpreună cu slujitorii şi cu femeile lui, iar în 
cealaltă latură pe fratele .său Salim, dimpreună cu 
slujitorii şi cu femeile lui. Iar el şi cu maică-sa se 
aşezară în odăile de la mijloc ale palatului. Şi 
fiecare domnea la locul lui întocmai ca un sul-
tan, Şi-atîta cu ei ! 

însă în ce-1 priveşte pe rege, iacătă '! Cînd vis-
tiernicul cel mare veni de dimineaţă să ia din lada 
vistieriei nişte lucruri de care avea regele trebu-
inţă, deschise şi nu găsi nimic ! Şi chiar că la 
această ladă se puteau potrivi zisele poetului :, 

Acest trunchi de copac băirîn :,. .; ... 
Ce mîndru şi ce-mbelşugat , 
A fost cît timp în el a stat 
Zumzăitorul roi slăpîn, 
Cît timp sclipise aurie ' , V 
în pieptu-i mierea, — vrajă vie ! 
Dar cînd albinele-au pierit, 
OH s-au mutat în altă parte, 
Cînd s-a-ncuibat tăcuta moarte 
în tot ştiubeiul părăsit — 
întreg copacu-aeesta cîndva viu, 
O scorbură e — plină de pustiu. 
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Şi vistiernicul, la priveliştea aceasta, dete un. 
răcnet mare şi se prăbuşi fără de simţire. Iar ciad 
îşi veni iarăşi în. sine, se năpusti, eu mîînile ridicate,, 
a'fară din sala vistieriei şi, dete fuga la regele 
Şams Al-Daula, ca să-î spună ,° 

— O, emire al drept-credîneioşiior, vin. sa. te în-
ştiinţez că toată vistieria a fost golită astii 
noapte ! 
" Şi regele strigă ; 

— O, ticăloase f ce-aî făcut eu bogăţiile închise 
în vistieria mea ?, 

El răspunse : ; 

— Pe Allah ! eu n-am făcut nimic ! Şi habar 
n-am nici ce s-a făcut cu ele, nici cum a fost go-
lită vistieria ! Aseară, după năravul meu, am. 
cercetat vistieria şi-am văzut-o plină ; şi-n di-
mineaţa aceasta, cînd ra-am dus acolo, am găsit-o 
goală, fără nimic în ea ! Cî uşile n-au fost des-
chise în nici un fel, le-am găsit încuiate fără nici 
o urmă de descuiere ori de spargere, cu lacătele 
neatinse şi cu zăvoarele la locul lo.r ! încît acela 
care a golit vistieria nu este un hoţ ! 

Regele întrebă ;. 
•— Au pierit şi sacii ? 
El răspunse ; " • 
-— Da ! 
La cuvintele acestea, minţile regelui 'îşi luară 

zborul din căpăţîna lui ; şi el se ridică in picioare 
şi zbieră la vistiernicul cel mare ; 

— Ia-o înaintea mea ! 
Şi vistiernicul pornî către vistierie ; şi reg«Io 

venea pe urmele iui şi ajunse la vistieria pe care 
o văzu, în adevăr, goală cu totul pe dinlăuntru şi-
neatinsă pe dinafară ; şi regele rămase descum-
pănit şi nedumerit, şi zise : 
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-—• la uite că mi s-a jefuit vistieria, fără teamă 
de puterea şi de mînia mea 1 

Şi fu cuprins ca de o turbare amarnică şi se 
duse pe dată să adune divanul ; şi emirii şi mai-
marii de la curte veniră la divan şi fiecare se în-
treba cu spaimă de nu cumva era el pricina mî-
niei regelui ! Ci regele le spuse : 

— O, voi toţi, aflaţi că vistieria mea a fost pră-
dată în noaptea aceasta ; şi nu ştiu cine-i acela 
care a săvîrşit această faptă, făcîndu-mi atîta 
ocară şi umilindu-mă cu asemenea umilinţă, fără 
a se sfii de mînia mea ! 

Şi toţi întrebară : 
•— Da cum aşa ? 
Regele răspunse : 
— N-aveţi decît să-1 întrebaţi pe vistiernicul 

cel mare, care-i aci de faţă ! 
Şi ei îl întrebară, iar el le spuse : 
— Aseară vistieria era plină, iar astăzi, cind 

m-am dus acolo, am găsit-o goală, fără nimica în 
ea, iar pe dinafară fără nici o urmă de descuicre 
ori de spargere a uşii ! 

Şi toţi rămaseră nespus de uimiţi, şi, neştiind ce 
să răspundă, îşi lăsară capetele în pămint dina-
intea privirilor scăpărînde ale regelui, şi şezură 
Jn tăcere. 

Ci tot atunci intră şi arcaşul care-i pîrîse odi-
nioară pe Salem şi Salim, şi spuse : 

— O, rege al vremilor, toată noaptea aceasta 
mi-am trecut-o stînd de veghe, căci lucruri tare 
nemaipomenite mi-a fost dat să văd ! 

Şi regele întrebă ; 
— Şi ce-ai văzut ? 
El spuse: 
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-— Află, o, rege al vremi lor, că m.i-am trecut 
uoaptea aceasta petrecând şi veseiindu-mă plăcut 
ia vederea unor zidari care zoreau cu zidăritul şi 
vu mimatul ciocanelor, al mistriilor şi ai tuturor 
sculelor lor. Şi, în zorii zilei, am văzut pe locul 
acela un palat măreţ, gata pe de-a-ntregul, şi care 
nu arc seamăn pe lume. Eu atunci m-am dus să 
capăt desluşiri şi iată co desluşiri am căpătat j 
„Juder, fiul lui Omar, s-a întors din călătorie şi a 
zidit palatul acela! Şi a adus cu el o grămadă de 
robi şi sumedenie de flăcăi! Şi-î muiat în bogă-
ţii şi coperit de bunuri ! Şi i-a scos pe fraţii lui 
clin temniţă ! Şi-acuma şadc-n palatul lui ca un 
sultan !" 

La vorbele acestea ale ea văzului, regele spuse i 
— Vedeţi numaidecît cc-i la temniţă ! 
Şi careva dete fuga la temniţă şi se întoarse să-1 

vestească pe rege că Salem şi Sal im nu mai sînt 
acolo I Atunci regele strigă : 

— Am aflat hoţul î Acela care i-a scos din tem-
niţă pe Salem şi Salim. tot acela a furat şi vis-
tieria mea î 

Şi vizirul cel mare întrebă ; 
—• Cine-i, dară ? 
El răspunse : 
— Juder, fratele lor ! Şi tot ei a furat şi sa-

cii ! Dar, o, vizirc al meu, ai să trimiţi pe dată 
asupra lor un emir cu cincizeci de oşteni să-i 
ridice, şi emirul, după ce are să pună peceţile de 
zebereală pe toate bunurile lor, să mi-i aducă aici 
ca să-i spînzur. 

Cinci povestea ajunse aici, Şcherczacla văzu //orii mijind 
şi. sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru suie optzeci şi treia noavte 

Urmă ; 

Şi, tot sporindu-şi mînia, ţipă : 
—• Aşa ! şî să dea fuga degrabă să mi-1 ridice ! 

căci vreau• să-i ucid ! 
Vizirul cel mare răspunse : 
— O, măria-ta, fii milos şi îngăduitor, mtrueît 

şi Allah este milos, şi nu se pripeşte să-1 pedep-
sească pe robul care a greşit şi s-a răzvrătit ! 
Şi-apoi, acela care a putut să ridice un palat nu-
mai într-o noaptea nu-i un om care să aibă a se 
'teme cu adevărat de cineva pe lume ! Iar mie tare 
mi-e frică pentru emirul trimis şi tare mă tem 
pentru el de supărarea lui Juder ! Rabdă, dar, pînă 
ce am sa găsesc pentru tine mijlocul'cel mai bun 
de a ajunge să aflăm care-i adevărul în treaba 
aceasta ; şi numai atunci ai să poţi împlini, fără 
neajunsuri, ce ai hotărît să împlineşti ! 

Şi regele răspunse : 
— Atunci, o vizire al meu, ia spune-mi tu ce 

am de făcut ! ; 
El spuse : . .' '' 
— Trimite un emir care să-1 poftească la palat. 

Iar eu atunci am să văd cum. să-1 luăm, am să-i 
arăt multă prietenie şi am să-1 iscodesc cu dibă-
cie despre tot ce face şi despre tot ce nu face ! 
Şi-atunci avem să vedem ! Dacă puterea lui este 
cu adevărat mare, avem să-1 luăm cu viclenie ; 
iar dacă puterea i-i slabă, îl luăm cu sila ; şi ţi-1 
dăm pe mînă ! Şi-ai să faci cu el ce ţi-o plăcea ! 

Regele spuse : 
— Poftiţi-1! 
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Şi vizirul dete unui 'emir, pe nume emirul Ot-
man, porunca de a se duce la Juder şi de a-1 
pofti, spunîndu-i : „Regele doreşte să te vadă as-
tăzi la el, printre oaspeţii lui !" Şi regele însuşi 
adăugă : 

— Şi mai eu seamă să nu te întorci fără ei ! 
Or, acest emir Otman era un prostălău, un In-

gîmfat şi un înfumurat,, plin de el. Şi, cînd ajunse 
dinaintea porţii palatului, văzu un eunuc stând 
la prag, într-un scaun frumos de bambus. Şi se 
duse drept la el ; ci hadîmbul nici nu se ridică în 
cinstea lui şi nici nu se clinti în vreun, chip-, de 
parcă nici nu l-ar fi văzut, Măcar că emirul Ot-
man era cît se poate de limpede de văzut, şi-avea 
cu el cincizeci de oameni tare lesne do văzut şi 
ei ! Se apropie, aşadar, şi întrebă : 

•—• Hei, robule, unde ţi-e stăpînul ? 
Ei răspunse : 
— în palat ! 
Şi nici măcar nu întoarse capul, ori să-şi fi scu-

turat nepăsarea de pe chip şi să-şi fi schimbat 
cumva înfăţişarea senină, Atunci emirul Otman, 
cuprins de o mînie mare, strigă : 

-— A, mă afurisit hadîm'b de păcură '! Au nu ţi-i 
ruşine ţie ca, în vreme ce eu vorbesc eu tine, tu 
să stai întins aşa într-un peş, ca un băîetan dez-
măţat ? 

Eunucul răspunse : 
— Cară-te ! Şi să nu mai rosteşti o vorbă ! 
La cuvintele acestea, emirul Otman fu cuprins 

peste măsură de supărare şi, vinturîndu-şî buzdu-
ganul, dete să-1 lovească pe eunuc, Or, emirul ha-
bar n-avea că hadîmbul acela nu era altul decîî 
efritul pecetei, Trăznet-Trăznitor, care fusese pus 
de Juder să ţie locul de portar al palatului. încît 
atunci cînd presupusul eunuc zări mişcarea- emi-
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rului Otman, se ridică ş.i-1 privi numai cu un ochi, 
în vreme ce ochiul celălalt îl ţinea închis, îi su-
flă o dată în nas şi, din suflarea aceea, îl prăvăli 
la pămînt. Pe urmă îi luă din mînă buzduganul şi 
îi arse cu ei patru lovituri, nici mai mult, nici 
mai puţin ! 

Dacă văzură aşa, cei cincizeci de oşteni ai emi-
rului, făcuţi Coc şi neputînd îndura jignirea mai-
marelui lor, traseră spadele şi se năpustiră la 
eunuc să-1 căsăpească. Ci eunucul zîmbi -a rîde 
eu domolul şi le zise : 

— A, trageţi spadele, o, ci inilor ! Ta-n staţi 
oleacă ! 

Şi-i înşfăca pe vreo cîţiva şi-i împunse în pîn-
tece chiar cu săbiile lor, şi-i înecă în chiar sîngolo 
lor ! Şi-i dumică aşa unul cîte unul, pînă cînd 
ceilalţi, cuprinşi de spaimă, o luară la fugă şi nu 
se mai opriră, cu emirul lor în frunte, decîl dina-
intea regelui. în vreme ce Trăznot-Trăznitor, liniş-
tit, se aşeza la loc în scaunul lui. 

Cînd află de la emirul Otman tot ce se petre-
cuse, regele, peste poate ele rnînios, spuse : 

— O sută de viteji să pornească împotriva ace-
lui eunuc ! 

Şi cei o sută de viteji, cînd ajunseră la poarta 
palatului, fură întâmpinaţi cu loviturile de buz-
dugan ale eunucului, şi cotonogiţi bine, şi puşi 
pe fugă cît ai clipi. 

Iar ei se întoarseră să-i spună regelui : 
— Ne-a spulberat şi ne-a prăpădi t ! 
Şi regele spuse : 
— Două sute să tabere asupra lui ! 
Şi cei două sute tăbărîră , şi eunucul îi hărtăn" 

în bucăţele. 
Atunci regele ţipă la vizirul lui cel mare : 
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- Acuma ai să tabcri chiar tu pe el, cu cinci 
sute de viteji, si ai să-1 tîrăşti pe dată dinaintea 
mea ! Şi tot aşa să mi-i aduci şi pe stăpînu-său 
Ji icter, cu cei doi fraţi ai lui ! 

Ci vizirul răspunse : 
— O, rege al vremilor, eu mai degrabă n-aş 

lua cu mine nici un oştean şi m-aş duce singur-
singurel ia el, fără de nici o armie ! 

Tîegele spuse : 
--•• Du-te ! Şi fă ce ţi s-o părea de cuviinţă î 
Atunci vizirul îşi lepădă armele departe de- el 

şi se îmbrăcă într-o rantie lungă şi albă ; pe urmă , 
luă în mînă un şirag lung de mătănii şi porni în-
cetişor către poarta palatului lui Juder, nurnărîn-
du-şi măiăniile. Şi îl zări pe eunucul cu pricina 
şezînd în scaunul lui, se apropie de el cu un surîs 
pe buze, şczvi jos dinaintea lui, cu multă bună-
cuviinţă, şi-i spuse : 

— Pacea lui Allah fie asupra domniei i:oa.slre ! 
El răspunse : 
— Şi-asupra ta fie pacea lui Allah, o, făptură 

omenească ! Ce vrei ? 
Cînd vizirul auzi vorba aceea de „făptură ome-

nească", pricepu că eunucul era un ginn, şi se în-
fiora de spaimă. Pe urmă , întrebă ugi l i t : 

— Ştăpînul lău, domnia sa Juder, o fi aici ? . 
Ei răspunse : 
— Da, este în palat ! 
El urmă : 
—• Ya sidi, te-aş ruga să mergi ia el şi să-i spui : 

-,Ya sidi, regele Şams Al-Daula te pofteşte să-i 
fii oaspete, întrucit dă un ospăţ în cinstea ta. Şi-ţi 
trimite din parte-i saiamalekul sau şi te roagă 
su-i cinsteşti casa, primind a-i fi oaspete !; ' 
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Trăznet-Trăsnitor răspunse : 
— Aşteaptă-mă pîn.ă mă duc să-I întreb dacă 

binevoieşte ! • • 

Cin.d povestea ajunse aici.., Şebx-)xsada văz.u «urii mijind 
şi, sfioasă; tăcu. 

Ci într-a patru, sute optzeci şi patra noapte 

Urma ; 

Şi marele vizir aşteptă, stînd cit mai cuviincios, 
în vreme ce maredul se duse la Juder şi-i spuse : 

-— Află, ya sidî, că regele ţi-a trimis întîi un 
emir tare puternic, pe care l-am bătut; şi avea 
cu el cincizeci de viteji, pe care i-am înfrînt ! Pe 
urmă a trimis împotriva mea o sută de viteji, pe 
care i-am bă tut; pe urmă, două sute, pe care i-am 
înfrînt şi i-am pus pe fugă. Atunci, 1-a trimis pe 
vizirul lui cel mare, fără de nici o armă şi îmbră-
cat în alb, ca să te poftească să mănînci bucatele 
ospeţiei lui! Ce zici de asta ? 

El răspunse1. 
•— Du-te şi adu4 încoace pe marele vizir S. 
Şi Trăznet-Trăznitor • coborî, la poartă şi-i 

spuse : 
— O, vizirule, hai să vorbeşti cu stăpînul meu l 
El răspunse : 
— Pe capul meu ! 
Şi sui în palat, şi intră in sala de primire, unde 

ii văzu pe Juder, mai mîndru ca regii, stînd în." 
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tr-un jeţ cum nici -un sultan, n-ar fi putut sa alba 
unul asemenea, şi avînd întins sub picioarele lui 
un covor cu totul şi cu totul minunat. Şi vizirul, 
înmărmurit, rămase năuc, cu gura călcată şi cu 
ochii bulbucaţi de frumuseţea palatului, de -po-
doabele, de zugrăvelile, de sculpturile şi do toate 
lucrurile de acolo ; şi se văzu, între acele strălu-
ciri, mai prăpădit ea un cerşetor faţă, de„atîiea 
frumuseţi, şi faţă de stăpînul acelor lucruri, în-
cît se plecă şi sărută pămîntul dinainte--i. şli 
ură tihnă şi bucurie. Şi Juder îl întrebă ,; 

— Ce vrei să-mi ceri, o, vizirule ? 
El răspunse : 
— O, doamne al meu, prietenul tău, regele Şa trai 

Al-Daula, îţi trimite salamalekul! Şi doreşte fier-
binte să-şi bucure ochii cu chipul tău ; şi, -drept 
aceea, dă un ospăţ în cinstea ta ! Vei binevoi, aşa-
dar, să primeşti a-i face plăcere ? 

Juder răspunse : 
—- De vreme ce-mi este prieten, du-| .salamale-

kul meu şi spune-3, că mai degrabă să vină ei la 
mine ! 

Vizirul spuse ; 
— Pe* capul meu ! : - - : • •' -: : -.:.;-. ::,.;.-, 
Atunci Juder frecă gemă pecete! ;' şi, cînd. :T,t; ,̂-

net-Trăznitor s-e ivi dinaintea lui, îl spuse-': /• 
•—• Adu-mi un1 caftan, cît se poate mai frumos ) 
Şi cinci Trăznet-'Trăznitof aduse caftanul, Juder 

spuse vizirului : 
— Acesta-i pentru tine, o, vizirule ! îmbracă-i ! 
Şi cînd vizirul îmbrăcă acel caftan., Juder ji 

spuse :. 
—- Du-te şi spune-î regelui tot ce-aj auzit şi ai 

văzut ! 
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Şi vizirul coborî, îmbrăcat cu acel caftan cum 
nimeni pe lume nu mai îmbrăcase altul asemenea, 
şi se duse la rege, îi arătă cumu-i treaba cu Juder, 
îi zugrăvi cu prisos de laude palatul şi toate cîte 
se aflau în el, şi-i spuse : 

— Juder te pofteşte ! 
Regele spuse : 
— - tiaidaţi, o, ostaşilor ! 
Şi toţi săriră în picioare ; şi el le spuse : 

- încălecaţi pe cai ! Şi aduceţi-mi bidiviul de 
luptă, ca să merg să-'l văd pe Juder ! 

Pi' urmă, încăleca pe cal şi, cu toţi străjerii şi 
cu toţi ostaşii după el, se îndreptă către palatul 
lui Juder. 

Cînd Juder văzu de departe cum venea regele 
cu liota lui, îi spuse of ritului pecetei : 

Vreau să mi-i aduci aici pe soţii tăi efriţi aşa 
ca, luînd chipuri de fiinţe omeneşti, să se r îndu-
iască în şir în curtea cea mare a palatului, cînd 
arc să treacă regele. Şi regele, văzînd numărul şi 
vinj osia lor, are să rămînă uluit şi înfricoşat, şi 
are să i se înfioaro inima. Şi atunci are să ştie că 
puterea mea este mai mare decît a lui ; şi are să-şi 
vadă de treabă ! 

Şi pe dată efritul Trăznet-Trăznitor chemă şi 
scoase la iveală două sute de efriţi ce ară tau ca 
nişte străjeri înarmaţi şi îmbrăcaţi în zale grele, 
şi tare amarnici şi năpraznici ca statură . 

Şi regele intră în curte şi trecu printre cele două 
şiruri de ostaşi ; şi cînd văzu înfăţişarea lor cum-
plită, îşi simţi inima cutremurîndu-se. Pe urmă . 
urcă în palat şi intră în sala în care se afla Ju -
der ; şi îl găsi pe Juder stînd în jeţ, cu o înfăţi-
şare şi cu o privire pe care chiar că nu le-au avut 
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vreodată nici vreun rege, nici vreun sultan ! Şi ij 
aruncă salamalekul şi se temeni dinaintea lui J u -
der şi îşi îngînă urările, fără ca Juder să se ridice 
în cinstea lui, ori să-i arate vreo luare-aininte, ori 
să-1 poftească să şadă. Ba dimpotrivă ! îl lăsă în 
picioare, anume ca să se arate şi mai fălos, pînă 
ce regele îşi pierdu toată stăpînia de sine şi nu 
mai ştiu dacă era bine să mai stea acolo ori să 
plece. Iar Juder, după un răstimp, îi spuse într-un 
sfîrşit : 

— în adevăr, oare-i un chip frumos de a te 
purta, aşa cum ai făcut tu, asuprind oamenii fără 
de apărare şi jefuindu-le bunurile ? 

El răspunse : 
— O, doamne al meu, binevoieşte de mă iariă ! 

Numai din pîrdălnicie şi din ciudă am fost ispitit 
să mă port aşa, şi încă pentru că aşa mi-a fost 
ursita ! Şi-apoi, de n-ar fi greşala, n-ar mai fi nici 
iertarea ! 

Şi îşi ceru iertare aşa mai departe de toate cite 
putuse săvîrşi în trecut şi îl rugă de îngăduinţă 
şi. de iertăciune ; ba, pe lîngă multe altele, îi r e -
cită şi aceste stihuri-; 

O, iu preabunule, o, Iu 
Născulule din neam ales, 
Din mari strămoşi de fală şi 
Cum astăzi alţii nu mai ies — 

Nu mă certa şi pedepsi 
Pentru ceea ce am făcut 
Şi pentru mare vina mea 
Faţă de tine, din trecut l 



Aşa cum şi noi am dori, 
De-am fi avut cîndva pricină, 
Dacă ne-ai fi greşit cumva, 
Să te iertăm de orice vină — 

Asemenea fă, dar, şi tu, 
Şi dă pustiei neagra ceartă i 
Iar dacă sîntem vinovaţi, 
Închide ochii şi ne iartă ! 

Şi nu mai conteni să se umilească aşa dinaintea 
lui Juder, pînă ce Juder nu-i spuse ; 

• — Allah să te ierte ! 
Şi ii îngădui să şadă. Şi el şezu. 
Atunci Juder îi dărui un caftan ca semn ele îm-

pucăcîune, şi dete poruncă fraţilor săi să aştearnă 
masa şi să aducă bucatele cele mai nemaipomenite 
şi cît mai multe. Şi, după ce mîncară, dărui haine 
frumoase tuturor oamenilor din alaiul regesc, şi îi 
omeni şî-î cinsti din belşug. Numai atunci regele 
îşi luă rărnas-bun de la Juder şi plecă din palat ; 
ci numai spre a se întoarce în fiecare zi ca să-şi 
petreacă vremea cu Juder ; ba încă tot la Juder 
îşi aduna divanulşi tot acolo diriguia şi treburile 
împărăţiei, Iar prietenia şi tovărăşia dintre ei doi 
sporea şi se întărea. Şi aşa trăiră o bună bucată 
de vreme, 

Ci, într-o zi, regele, aflîndu-se singur cu marele-
vizir al lui, îi spuse i 

— O, vizirule, mie tare mi-i teamă să nu mă 
omoare Juder şi să-mi ia scaunul de domnie. 

Cind povestea ajuftse aici, Şeherezada văzu zorii mijind, 
ţi, sfioasă, tăcu. 
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Ci wtr-a patrii sute optzeci si ducea noapte 

Urmâ.. 

Vizirul răspunse : 
— O, rege a'l vremi lor, în ce priveşte scaunul 

tău de domnie, n-ai de ce te terne că li l-ar lua 
Juder ! întrucât puterea şi bogăţia lui Juder sînt 
cu mult mai mari decît ale oricărui rege ! Ce vrei 
atunci să facă el cu scaunul tău de domnie ? 
Şî-apoi, scaunul tăi! de domnie n-ar fi pentru ci 
decît un semn de cădere, în starea în care se află ! 
Da-rt ce priveşte că to-ar omorî, dacă în adevăr 
ţi-e frică de asta, ai o fată ! N-ai avea, dar, decît 
să i-o dai de solie şi, în felul acesta, ai împărţi 
cu el toată puterea ; şi um îndoi v-aţi afla la fel 
de tari ! 

El răspunse : 
-— O, vizirule. fii tu dar mijlocitorul dintre noi ! 

El s p u s e : 
•— Pentru aceasta, nu ai decît să-l pofteşti ]a 

tine ; şi noi avem să ne petrecem seara în sala 
palatului. Tu, atunci, să-i porunceşti fetei tale sa 
se împodobească cu podoabele ei cele mai fru-
moase şi să treacă pe dinaintea uşii de la sală, 
ca un fulger. Iar Juder are s-o zărească ; şt. cum 
ispita are să-1 pişte şi minţile au să-1 abată către 
domniţa întrezărită , are să se îndrăgostească de ea 
cu înfocare» ; şi are să mă întrebe cine-i fata. Eu 
atunci am să mă aplec tainic către el şi am să-i 
spun : ,,Esto fata regelui 1" Şi am să încep să tă i-
nuiesc cu el despre ea şi am să iau si am să arunc 
anume vorbe, şi am să mă bag şi am să ies cu 
el la nişte vorbe, fără ca el să ştie că mărta-ta 
ştii totul, pînă ce am să-1 hotărăsc să vină să ţi-o 



ceară pe lată de soţie ! Şi, după ce ai să-J însori 
aşa cu fata, legăturile dintre voi de-acî înainte au 
să fie neclătinate ; iar la moartea lui, ai să moşte-
neşti aproape tot ce are ! 

Şi regele spuse : 
— Aşa-i cum spui tu, o, vizirule ! 
Şi dete ospăţul, şi-1 pofti pe Juder, care se duse 

la palat şi şezu în sala cea mare, în mijlocul voio-
şiei şi al bunei primiri, pînă la amurgitul zilei. 

Or, regele trimisese vorbă soţiei sale s-o gătească 
pe fată cu cele mai alese găteli şi s-o împodo-
bească cu cele mai frumoase podoabe, şi s-o pună 
să treacă pe dinaintea uşii de la sala de ospeţe. 
Şi mama tinerei fete făcu aşa cum i se poruncise 
să facă. Incit, atunci cînd fata trecu ca o fulgerare 
pe la uşa sălii de ospăţ, frumoasă şi gătită şi stră-
lucitoare şi minunată , Juder o zări şi scoase un 
strigăt de minunare şi un oftat adînc, şi făcu : 
„Ah !" picioarele şi mîinile i se înmuiară , şi se în-
gălbeni de tot la faţă ! Şi dragostea, şi patima, 
şi dorul, şi pojarul intrară în sufletul lui şi puseră 
stăpînire pe el. 

Atunci vizirul îi grăi : 
— Fereaseă-te Allali de tot necazul şi de toată 

sila, doamne al meu ! Pentru ce te văd schimbat 
aşa dintr-odată, şi suferind, şi /a i i ? 

El răspunse : 
— O, vizirule, fata aceea ! A cui fată o fi ? M-a 

subjugat şi mi-a luat minţile !' 
El răspunse : 
— Este fata prietenului tău regele ! Dacă îţi 

place în adevăr, am să vorbesc cu măria sa .sa 
ţi-o dea de soţie ! 

El spuse : 
— O, vizirule, vorbeşte ! Iar eu, pe viaţa mea, 

am să-ţi dăruiesc orice mi-ai cere ! Şi am să-î dau 
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regelui orice mi-o pretinde ca zestre pentru fata 
Iui ! Şi-avem să fim prieteni şi rude ! 

Vizirul răspunse : 
-- Am să mă slujesc do toată trecerea mea şi 

să-ţi dobîndesc ceea ce doreşti ! 
Şi şezu de vorbă cu măria sa în taină şl—i spuse : 
— O, măria ta Şarns Ai-Daula, iată că prietenul 

măriei tale, Juder, vrea să se îneuserească cu mă-
ria ta ! Şi mi s-a încredinţat, să vorbesc cu măria 
ta ca să-i dai de soţie pe fiica ta El-Sett Asia ! 
Nu mă făcea de ocară şi primeşte votria mea ! Şi 
orice ai să ceri ca zestre pentru fiica măriei tale, 
Juder are să-Ii plătească ! 

Regele răspunse : 
— Zestrea a şi fost toată plătită şî primită ' Iar 

fata-i o roabă în slujba lui ! I-o dau de soţie ; şi, 
primindu-l de ginere, îmi face cea mai aleasă 
cinstire ! 

Şi îşi pe trecură noaptea aceea fără a hotărî ni-
mica mai mult. 

Ci a doua zi de dimineaţă, regele strînse divanul 
şi chemă acolo şi pe cei mari şi pe cei mici, şi pe 
stăpîni şî pe slugi ; şi porunci să vină şi şeicul 
al--ls!arn, după datină. Şi Juder rosti cererea lui de 
căsătorie, iar regele o primi şi zise : 

-— în ce priveşte zestrea, am şî primit-o ! 
Şi fu scris sonetul 
Juder atunci trimise să i se aducă sacul cu giu-

vaer uri şi nestemate, si i-1 dărui regelui, ca zestre 
pentru fata măriei sale. Şi numaidecît zvoniră ţim-
balele şi tamburele, şî răsunară triştele şi clana-
reţele, si petrecerea şi nunta se porniră din plin, 
pe cînd Juder intra în odaia de nuntă ca să-şi pe-
treacă cil tînăra fată. 

Şi Juder şi regele trăiră laolaltă strîns legaţi, 
multe şi fericite zile. După care, regele se săvîvşi. 

233 



Atunci ostile începură să-1 ceară pe Juder de 
sultan şi, întrucât el nu vroia să primească/toţi 
stăruiră a-1 cere, pînă ce primi. Şi îl ridicară 
sultan. 

Or, cea dinţii faptă a lui Juder, ca sultan, fu 
să clădească o geamie pe mormintul regelui Şams 
Al-Daula ; şi adăugă la ea danii îmbelşugate ; şi 
alese, ca aşezare pentru geamia aceea, mahalaua 
Bundukaniya, pe cînd palatul lui se afla în. maha-
laua Yamaniya. Şi, de atunci, geamia şi mahalaua 
cu geamia luară numele de Juderiya. 

Sultanul Juder nu zăbovi pe urmă să-i căftă-
nească viziri pe cei doi fraţi ai săi, Salem ca vizir 
dc-a Dreapta, şi Sal im ca vizir de-a Stingă lui. Şi 
trăiră aşa, în pace, numai un an, nici mai mult, 
nici mai puţin. 

După ce trecu anul, Salem îi spuse lui Salim : 
- - O, frate a! meu, da pînă cînd oare... 

Cînd povestea a junse .-(ici, Şcherezadn VÎIXI.) zării mij ind 
şi, sfioasa, iăcu. 

'Ci într-a patru sute optzeci -şi şasea noapte 

Vrmă : 

...da pînă cînd oare avem să stăm. noi in starea 
aceasta ? Doar n-avem să ne trecem, toată viaţa 
ca slugi ale lui Juder, fără a ne bucura la rîndu-ne, 
t'ît o trăi o], do putere şi de fericire- ? 

Salim răspunse : 

284. 



— Cum tun putea face sâ-1 ucidem şi să punem 
mîna pe pecete şi pe sac ? Numai tu ai şli să urzeşti 
vreun tertip de a-1 ucide, căci tu eşti mai iscusit 
şi mai deştept decît mine ! 

Salem zise ; 
— Dacă aş dibaci eu vreun tertip pentru moar-

tea lui- tu ai primi, ca eu să ajung sultan, cu tine 
vizir de-a Dreapta mea ? Şi pecetea şi sacul să 
rămlnă la mine ? 

El spuse : 
— Primesc l 
Şi se învoiră să-1 piardă pe Juder, ca să ajungă 

la puterea cea mare şi să se bucure ca nişte regi 
de bunurile acestei lumi. 

După ce urziră vînzarea, se duseră la Juder şi-i 
spuseră : 

-— O, frate al nostru, tare am vrea să primeşti 
a veni în seara aceasta să ne faci plăcerea de a 
gusta din bucatele noastre, după atîta vreme de 
cinci nu te-am mai văzut treeînd pragul ospeţiei 
noastre ! 

El spuse ; 
— Nu vă mai mohorîţi ! La care dintre voi tre-

buie să vin ca oaspe ? 
Salem răspunse : 
— La mine mai întîi ! Şi, după ce ai să guşti 

din bucatele ospeţiei mele, ai să te duci ca oaspe 
şi la fratele meu ! 

Ei răspunse ; 
-— Nimica nu stă împotrivă î 
Şi se duse cu Salem în latura palatului undo 

locuia acesta. 
Or, el habar n-avea ce-] aştepta ! Încît, de cum 

înghiţi prima îmbucătură la acel ospăţ, se şl pră~ 



.buşi făcut bucăţi-bucăţele cu totul, carnea într-o 
parte şi oasele în cealaltă ! Otrava îl şi isprăvise. 

Atunci Salem se ridică si dote să-i scoată inelul 
de pe deget ; ci, întrucît inelul nu vroia nicicum 
să iasă, reteză degetul cu un cuţit. Luă atunci ine-
lul şi frecă nestemata. Numaidecît se ivi efritul 
Trăznet-Trăznitor, slujitorul pecetei, care spuse1 . 

— lacătă-mă ! Cere şi vei căpăta ! 
.Salem îi zise : 
— îţi poruncesc să-1 înşfaci pe fratele meu Sa-

lini şi să-1 ucizi. Pe urmă să-1 ridici, şi totodată 
să-1 ridici şi pe Juder, care zace colea fără de 
viaţă, şi să te duci să arunci amîndouă leşurile, 
şi pe cel otrăvit şi pe cel sugrumat, dinaintea că-
peteniilor cele mari ale oştilor ! 

Şi numaidecît efritul Trăznet-Trăznitor, care se 
supunea la orice poruncă ce i-ar fi dat oricine era 
stăpînul pecetei, se duse de-I luă pe Salim şi-i 
omorî ; pe urmă , luă leşurile şi se duse de le 
aruncă dinaintea căpeteniilor oştilor, care tocmai 
se aflau strînse la masă, în sala de mese ! 

Cînd căpeteniile oştilor văzură leşurile lui Juder 
şi Salim, se opriră din niîneat şi ridicară miinile 
către cer, înfricoşaţi şi înfiorai/i, şi îl întrebară pe 
mared : 

— Cine a săvîrşit asta asupra trupului regelui 
şi vizirului ? 

El ră spunse : 
-— Fratele lor Salem S 
Şi, tot atunci, intră şi Salem şi le spuse : 
— O, căpetenii ale oştilor mele, şi voi toţi, ostaşi 

ai mei, mîncaţi şi staţi cuminte ! Am ajuns stăpîn. 
pe inelul acesta pe care i l-am luat fratelui meu 
Juder. Şi maredul ăsta, aci de faţă, este maredu'l 
Trăznet-Trăznitor, slujitorul pecetei. Şi eu >-n;m 
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poruncit să-1 dea morţii pe fratele meu Salini, ca 
să nu mai fie nici un rîvnitor la scaunul de dom-
nie ! De altminteri, era un mişel şi tare mi~era 
teamă să nu mă vîndă ! Şi-apoi, întrucât Juder este 
mort, eu rămîn singur sultan ! Vreţi, dar, să mă 
primiţi de rege, ori vreţi mai degrabă să frec pe-
cetea şi să-1 pun pe efrit să vă omoare pe toţi, 
şi pe cei mari, şi pe cei mici, pînă la unul ? 

La vorbele acestea, căpeteniile oştilor, cuprinse 
de o spaimă mare, nu cutezară să se pună împo-
trivă şi răspunseră : 

— Te primim de rege şi de sultan ! 
Atunci Salem porunci să se pregătească înmor-

mîntările fraţilor lui. Pe urmă , strînse divanul şi, 
clnd toată lumea se întoarse de la înmormîntare, 
se aşeză în jeţul domnesc ; şi primi, ca rege, închi-
năciunile supuşilor lui. După care spuse : 

— Acuma vreau să scriu sonetul meu de căsă-
torie cu soţia fratelui meu ! 

Divanul răspunse : 
— Nimica nu stă împotrivă. Ci trebuie să aştepţi 

să se scurgă cele patru luni şi zece zile de vă-
duvie ! 

El răspunse : 
— Eu mi vroi să ştiu de zăboveiiie astea şi nici 

de altele asemenea ! Pe viaţa capului meu, vroi să 
întru rmmaîdecît, chiar în noaptea aceasta, la so-
ţia fratelui meu ! 

Atunci trebuiră să scrie senetul de căsătorie şi 
se duseră s-o vestească pe soţia lui Juder, El-Selt 
Asta, care răspunse : 

•- Să poftească ! 

Ciad povestea a.juaso aici, Şeture/ada vă/.u /orii mijind 
şi, sfioasă, tăcu, 
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Ci intr-a patru sute optzeci şl şaptea noapte 

Urmă : 

Şi Salem, la căderea nopţii, intră peste soţia lui 
Jucler, care îl primi cu cele mai calde semne de 
bucurie şi cu urări de bun-venit. Şi îl pofti să 
bea, ca să se răcorească, o ceaşcă de sorbet, pe 
care el o bău, dar numai pentru ca numaidecît să 
se şi prăbuşească făcut fărîme, trup fără duh. Şi-
aşa muri şi el. 

Atunci, El-Sett Asia luă pecetea cea vrăjită şi 
o zdrobi bucăţi-bucăţele, aşa ca nimenea de-acoio 
înainte să nu se mai. folosească de ea pentru, fără-
delegi, şi sfîşie în două şi sacul cel fermecat, ru-
pînd în felul acesta vraja pe care o avea. 

După care, trimise să-1 vestească pe şeicul 
al-Islam despre toate cîte se întîmplaseră, şi să 
dea de ştire mai-marilor împărăţiei să aleagă alt 
rege, spunîndu-le : 

— Alegeţi-vă, ca să vă cîrmuiască, alt sultan î 

— Şi-asla-î, urmă Şcherezada, toi ce ştiu despre istoria 
îui Juder, a fraţilor lui, şi a sacului, şi a peeetei ferme-
ca Le I Ci tot aşa mai ştiu, o, prea teri ei iu!<*-oge, o istorie 
nemaipomenită, care -se nurneş'le... 



POVESTEA LUI AB'U-KIR ŞI A LOT ABU-S1R, 

Şohcre/.'ida începu i 

Mi s-a povestit, o, preaferieitule rege, că au fost 
odată în oraşul Iskandaria doi inşi, unul dintre ei 
boiangiu, pe numele lui Abu-Rir, iar celălalt băr-
bier, pe numele lui Abu-Sir. Şi amîndoi'erau vecini 
în suk, cu prăvăliile uşă în uşă. 

Or, boiangiul Abu--K..ir era un pungaş sadea, un 
mincinos din cap pînă-n picioare, o secătură ! Aşa ! 
Şi de bună seamă că tîmplele lui or fi fost cioplite 
din cine ştie ce bolovan vîrtos, iar câpăţîna i-o 
i i fost şlefuită cu pietrele de pe la treptele vreunei 
capişti, fără de nici o îndoială ! Altminteri, de unde 
ar fi avut atîta îndrăzneală neruşinată, în toate 
răutăţ i le şi ticăloşiile ? Avea năravul, printre multe 
alte pungăşii de-ale lui, să le ceară muşteriilor să-î 
plătească dinainte, pe motiv că îi trebuiau banii 
ca să cumpere vopsclile, şi nu mai da niciodată 
îndărăt hainele care-i erau aduse la boii, ba dim-
potrivă ! Nu numai că cheltuia banii pe care pu-
sese gabja dintru-ntîi, mîneînd şi bînci nesinchisit 
ele nimic, da mai şi vindea pe furiş Lamele lăsate 
la eh şi în felul acesta îşi plătea tot soiul de ci ie-



furi şi de plăceri dintre cele mai alese. Şi, când 
muşteriii veneau să-şi ceară îndărăt lucrurile, el 
găsea tertipuri cum să-i amăgească şi să-i facă 
să aştepte la nesfârşit, ba pentru un motiv, ba 
pentru altul. Aşa, de pildă, spunea : „Pe Allah ! 
o, slăpîne al meu, mi-a născut nevasta ieri şi a 
trebuit să fac tot soiul de alergături, ba la dreapta, 
ba la stânga, toată ziua". Sau, mai adesea, spunea : 
„Am avut ieri nişte oaspeţi şi am fost ţinut toată 
vremea de îndatoririle mele de ospeţie faţă de ei ; 
dar, dacă vii peste două zile, ai să-ţi găseşte hai-
nele gata cu totul încă de cu zori". Şi tot lungea 
aşa povestea, pînă ce, scos din răbdări, vreunul 
striga ; „Ajunge ! ia mai bine spune-mi care-i ade-
vărul cu hainele mele ! Dă-mi-le îndărăt ! Nu mai 
vreau să le vopsesc !" Atunci el răspundea : „Pe 
Allah ! sînt nenorocit !" Şi-şi ridica mîinile către 
cer, făcînd tot soiul de jurăminte că are să spună 
adevărul. Şi, văicărindu-se şi bătîndu-şi mîinile 
una de alta, striga : „închipuieşte-ţi, o, stăpîne al 
meu, că, odată hainele vopsite, le-am pus la uscat, 
întinse frumos pe frînghiile din faţa prăvăliei ; şi 
am lipsit şi eu numai o clipită, ca omul ; şi cînd 
m-am întors, pieriseră ; le-a furat cine ştie ce pun-
gaş din suk, poate chiar vecinul meu, afurisitul 
ăsta de bărbier !" La asemenea vorbe, dacă muşte-
riul era om cumsecade şi liniştit, se mulţumea să
răspundă : „Allah are să mă despăgubească " şi 
pleca. Dar dacă muşteriul era vreun ins repezit, 
se înfuria şi—1 eoperea pe boiangiu cu înjurături, 
şi ajungea cu el la lovituri şi la încăierare pe uliţă, 
de faţă cu toată lumea strânsă grămadă. Şi, cu 
tot tărăboiul, şi în ciuda poruncilor cadiului, nu 
mai izbutea să-şi capete îndărăt lucrurile, întrucât 
nici dovezi nu avea şi. pe de altă parte, nici în 
prăvălia boiangiului nu se afla nimic care să se 
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poată lua şi vinde. Şi negustoria asta izbuti atîta 
de straşnic şi dăinui atîta de mult, încît fu vreme 
destulă ca toţi neguţătorii din suk şi toţi locui-
torii din mahala să fie păcăliţi unul după altul. 
Şi boiangiul Abu-Kir îşi văzu atunci toată lefteria 
mîncată pe deplin şi negustoria lui sfîrşită, cînd 
pricepu că nu mai era nimeni care să mai poată 
fi jefuit. Ajunse de rîsul lumii, şi era pomenit în 
zîcători atunci cînd cineva vroia să vorbească de-
spre pungăşiile oamenilor de rea credinţă. 

Cînd boiangiul Abu-Kir se văzu ajuns în starea 
aceea de ticăloşie, se duse şi şezu dinaintea prăvă-
liei vecinului său, bărbierul Abu-Sir, îi zugrăvi ce 
rău îi merg treburile, şi-i spuse că nu-i mai ră-
mînea alta decît să moară de foame. Atunci băr-
bierului Abu-Sir, care era un om ce umbla numai 
pe căile lui Allali, şi care, măcar că sărac, era har-
nic şi cinstit, i se făcu milă de amarurile unuia 
mai sărac decît el, şi răspunse : 

•— Vecinul este dator să-şi ajute vecinul ! Rămîi 
aici şi mănîncă şi bea şi foloseşte-te de ce ne dă 
Allah, pînă la zile mai senine ! 

Şi-1 primi cu bunăvoinţă şi-1 ajută ia toate ne-
cazurile, o bucată de vreme. 

Or, într-o zi, bărbierul Abu-Sir i se plînse bo-
iangiului Abu-Kir de asprimea vremilor şi-i spuse r 

— Iată, măi frate ! Eu nu sînt nicidecum un 
bărbier nepriceput, şi-mi cunosc meseria, iar mîna 
mea-i uşoară pe faţa muşteriilor. Ci întrucît pră-
vălia mea este săracă, şi întrucît şi eu sînt sărac, 
nimenea nu vine să se bărbierească la mine ! Şi 
numai în cîte-o dimineaţă, la hammam, vine la 
mine vreun hamal ori vreun fochist ca să-1 rad 
la subţiori sau ca să-i curăţ cu aluatul meu părul 
•de pe burtă ! Şi cu puţinii bănuţi de aramă pe 
•care acei săraci. îi dau săracului de mine ajung 
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Sa mâ hrănesc şi eu, să te hrănesc şi pe tine, şi 
să fac faţă nevoilor familiei pe care o am în spi-
nare ! Cî Allah este mare şi darnic ! 

Boiangiul Abu-Kir răspunse : 
— Tu chiar că eşti cam sărac cu duhul, măi 

frate, de înduri atîta de răbdător prăpădul şi rău-
tatea vremilor, cînd ai avea putinţă să te îmbo-
găţeşti şi să trăieşti nestrîmtorat. Tu eşti scîrbit 
de meseria ta, care nu-ţi aduce nimic; iar eu nu 
pot să mi-o fac pe-a mea, în ţara aceasta plină 
de oameni răuvoitori. Nu ne mai răinîne aşadar 
deeît să părăsim ţara aceasta amarnică şi să ne 
luăm poteca de-aici, în căutarea vreunui, oraş unde 
să ne putem îndeplini meşteşugul cu folos şi cu 
mîngîiere. Altmintrelea, ştii şi tu cîte foloase poţi 
trage de pe urma călătoriilor ! Să călătoreşti în-
seamnă să te bucuri, să răsufii un aer curat, să 
te odihneşti de grijile vieţii, să vezi ţări noi şi 
pămînturi noi, să-ţi îmbogăţeşti mintea şi. cînd ai 
in raînă o meserie aşa de cinstită şi de minunată 
cum e a mea şl a ta, şi mai cu seamă aşa de bine 
privită în toate locurile şi la noroadele cele mai 
osebite, înseamnă s-o faci cu cele mai mari câşti-
guri, vrednicii şi huzururi. Şi, pe deasupra, ştii şi 
tu ce-a spus poetul despre călătorie : 

Din ţara la departe 
Spre alte locuri pleacă, 
De vrei s-ajungi vreodată 
La fapte mari pe lume ! 
Larg sufletul ţi-avînlă 
La dram — şi-are să-ţi, placă .' 
Pămînturi noi te-aşleaplu 
Şi praguri fără nume. 
Cu prietenii alese 
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Şi bucuria-ntreagă. 
Iar dacă ţi s-ar spune ; 
„Ce valuri ai să-nduri, 
De griji şi de necazuri, 
De mari primejdii grele, 
Pe-ndepărtate locuri.'" 
Tu poţi răspunde : „Jur : 
Mai bună este moartea, 
Decît să zaci sub rele, 
Pe-acelaş loc de-a pururi. 
Supus spurcatei uri, 
Şi negrelor zavistii, 
Şi frînt în temenele." 

Aşa că, măi frate, n-avem nimica mai bun. de fă-
cut decît să ne închidem prăvăliile şi să ne călă-
torim amîndoi către o soartă mai acătării ! 

Şi vorbi aşa înainte, cu vorbe atîta de frumoase 
încît bărbierul Abu-Sir fu încredinţat de grabnica 
nevoie a plecării, şi nu mai zăbovi să se gătească 
ele drum, adică să-şi înfăşoare într-o eîrpă zdren-
ţuită iighenaşul, bricele, foarfecele, cureaua de 
tras bricele şi alte cîteva scule mărunte, pe urmă 
să se ducă să-şi ia bun-rămas de la ai lui şi să 
se întoarcă la prăvălie unde îl aştepta Abu-Kir. 

Şi boiangiul îi zise : 
— Nu ne mai rămîne decît să rostim îatihaua 

de. început din Coran, ca să ne mărturisim, că 
de-acuma înainte sîntem fraţi şi să ne legăm amîn-
doi că avem să punem •laolaltă într-o cutie tot 
ce-om agonisi, şi că avem să împărţim între noi 
cîştigul, întru totul, atunci cînd ne-om întoarce la 
Iskandaria. Tot aşa trebuie să ne legăm că acela 
dintre noi care are să găsească de lucru este dâ-

293 



tor să-I ţină pe seama lui pe aceia care n-are să 
poată cîstiga nimic ! 

Bărbierul Abu-Sir nu avu nimica împotriva şi 
recunoscu că toate aceste învoieli erau îndreptă-
ţite ; şi amîndoi atunci, ca să pecetluiască învoiala, 
rostiră fatîhatia de început din Coron. 

Cîud povestea itjiinwe aici, Şch-aezado văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute optzeci şi opta noapte 

Urmă : 

După care, cinstitul Abu-Sir îşi închise prăvă-
lia şi dete stăpînului casei cheia, şi plăti tot ce 
avea să plătească ; pe urmă , luară amîndoi calea 
spre port şi se îmbarcară, fără nimica de mîncare 
la ei, pe o corabie care tocmai îşi înălţa pînzele. 

Soarta le fu prielnică- de-a lungul călătoriei şi 
le veni în ajutor prin mijlocirea unuia di titre ei. 
Căci, dintre toţi călătorii şi clin tot echipajul, al 
cărui număr se ridica la o sută patruzeci de oa-
meni, afară de căpitan, nu se mai afla nici un alt 
bărbier decît Abu-Sir ; şi. prin urmare, numai el 
putea să-i radă cum se cuvine pe cei ce aveau 
nevoie să fie raşi. încît, de cum corabia îşi ridică 
pîtizele, bărbierul spuse tovarăşului său : 

—- Fratele meu, sîntem aici în largul mării şi 
trebuie numaidecât să facem rost de mîncare şi de 
băutură. Aşa că am să încerc să-i îmbiu cu meş te-
şugul meu pe călători şi pe marinari, cu nădej-
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dea că vreunul are să-mi spună : „Hai, o, bărbie-
rule, şi rade-mi capul !'"' Şi eu o să-i rad capul, 
căpătînd o pîine, ori ceva bănuţi, ori un gît de 
apă, cu care să putem, eu şi cu tine, să ne ţinero 
zilele ! 

Boiangiul Abu-Kir răspunse : 
-— Nu am nimica împotrivă ! 
Şi. se întinse pe punte, îşi aşeză capul cît putu 

mai bine şi începu să tragă la aghioase, pe cînd 
bărbierul se pregătea să caute de lucru. 

Pentru aceasta, Abu-Sir îşi luă sculele şi un tas 
cu apă, îşi aruncă pe umăr o cîrpă, drept ştergar,, 
fiind sărac, şi începu să se preumble printre că-
lători. Atunci unul dintre el îi zise : 

— Ia vino, o, meştere, de mă rade ! 
Şi bărbierul îl rase pe cap. Şi, după ce isprăvii. 

cum călătorul îi întindea cîţiva bănuţi, Abu-Sir îi 
spuse : 

— O, frate ai meu, ce-aş putea să îae aici eu 
banii aceştia ? Dacă ai binevoi să-mi dai mai de-
grabă o turtă de pîine, aceea mi-ar prinde mai 
bine şi mi-ar părea mai binecuvîntâtă aici pe 
mare ; întrucît am cu mine şi un tovarăş de drum, 
iar merindea noastră nu-i prea mare lucru ! 

Atunci călătorul îi dete o turtă de pîine, încă şi 
o bucată de brînză, şi-i umplu cu apă tasul. Şi 
Abu-Sir luă totul, se întoarse la Abu-Kir şi-i 
spuse : 

— Na bucata aceasta de pîine şi bucata aceasta. 
de brînză, şi mănîncă ; şi bea apa din tasul acesta ! 

Şi Abu-Kir le luă, şi mîncă şi bău totul. 
Atunci bărbierul Abu-Sir îşi luă iarăşi sculele» 

îşi aruncă pe umăr cîrpa, luă tasul gol în mînă şi 
porni să străbată corabia, printre şirurile de călă-
tori, unii stînd ciuciţi, alţii culcaţi, şi îl rase pe 
unul-pentru două turte de pîine, pe altul pentru 
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o bucată de brinză, ori pentru un castravete, ori 
pentru o felie de lubeniţă, ori pentru vreun ban ; 
şi făcu o treabă aşa de frumoasă, încît la sfirşitul 
zilei strînsese treizeci de turte, treizeci de jumă-
tăţi de drahmă şi o grămadă de brânză, şi măsline, 
şi castraveţi, şi cîteva turtite de lapţi uscaţi de 
Egipt» din aceia de care se scot clin peştii cei mi-
nuna ii de la Damietta. Şi, pe deasupra, se price-
puse atît de bine să dobîndească prietenia călă-
torilor, de-ar fi putut să le ceară orice şi ar fi 
căpătat. Ba ajunse atîta de îndrăgit, încît vestea 
despre dibăcia lui ajunse şi la urechile căpitanului, 
care dori şi el să fie ras pe cap ; şi Abu-Sir îl rase 
şi pe capilari pe cap, şi nu pregetă să i se plîngă 
de asprimile soartei şi de lipsurile în care se afla 
şi de puţinătatea merindelor pe care le avea. Şi-i 
spuse şi că mai avea cu el un tovarăş de călătorie. 
Atunci căpitanul, care era un om cu mînă largă, 
şi care rnai fu şi încîntat de felul frumos de a se 
purta şi de nuna uşoară a bărbierului, răspunse : 

— Fii binevenit î Doresc ca în fiecare seară să 
vii dimpreună cu tovarăşul tău să luaţi masa cu 
mine. Şi să nu mai aveţi nici unul dintre voi nici 
o grijă de nimica, atîta rit are să Una călătoria 
voastră cu noi ! 

Bărbierul se duse dar la boiangiu, care, după
năravul lui, dormea-nainle, şi care. odată deşteptat, 
cînd văzu la capul său tot belşugul acela de turte, 
de brînză, de lubeniţe, de măsline, de castraveţi 
şi de lapţi uscaţi, strigă uluit : 

— De unde toate astea ? 
Abu-Sir .răspunse : 
— De ia mila lui Ailah (preamării: fie el 1) 
Atunci boiangiul se repezi la toată merindea 

deodată, de parcă av' fi vrut s-o îndese dintr-o 



îmbucătură în scumpul lui pîntec ; ci bărbierul îl 
spuse: 

— Nu mînca nimica din lucrurile acestea, fra-
tele meu, căci poate ne vor fi de folos la vreun 
ceas de nevoie ; şi ascultă la mine. Află, dar, că 
l-am ras pe căpitan ; şi m-am piîns lui de lipsa 
noastră de merinde ; şi el mi-a răspuns : „Fii bi-
nevenit, şi să vii în fiecare seară dimpreună cu 
tovarăşul tău să luaţi masa cu mine !" Or, chiar 
în seara aceasta avem să mîncăm cea dintî; masă 
cu el ! 

Ci Abu-Kir răspunse : 
— N-am nici o treabă cu căpitanul tău ! Mi-e 

rău din pricina mării şi nu pot să mă scol de-aicî. 
Lasă-mă dar să-mi potolesc foamea cu merindele 
astea, şi du-te de mămncă singur cu căpitanul I 

Şi bărbierul spuse : 
—• Nu este nimica împotrivă ! 
Şi, în aşteptarea ceasului mesei, începu să-1 pri-

vească pe tovarăşul său cum mînca. 
Or, boiangiul se apucă să rupă şi să sfîşie bu-

catele, ca un tăietor de piatră care sparge bucăţile 
de stîncă dintr-o carieră, şi să înfulece cu zarva 
pe care o face un elefant ncmîncat de zile şi zile 
în şir, şi care înghite clefăind şi hăpăind ; şi în-
fulecaturile veneau să ajute înfulecaturile, împin-
gÎTidu-lo pe strunga gîtlejuliii ; şi îmbucătura intra 
pîiiă ce îmbucătura de mai înainte să fi coborît 
în pîntece ; şi ochii boiangiului se bulbucau la fie-
care bucală, ca ochii unui gliul, şi o topeau cu 
strălucirile lor arzătoare ; şi icnea şi gîfîia ca un 
bou care icneşte dinaintea tainului de uruîală şi 
de fîn. 

Estimp, se ivi un marinar eare-i spuse bărbie-
rului : 
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— O, meştere bărbier, căpitanul îţi •trimite 
vorbă : „Ia-ţi tovarăşul şi vino la cină !tf 

Atunci Abu-Sir îl întrebă pe Abu-Kir : 
, — Tot nu te hotărăşti să mă însoţeşti ? 

El răspunse : 
—~ N-am putere să umblu ! 
Şi bărbierul se duse singur, şi-1 văzu pe căpitan 

stînd jos dinaintea unei mese mari, pe care se 
aflau douăzeci de bucate felurite, de nu mai. multe ; 
şi nu aştepta decît sosirea lui ca să înceapă ospă-
ţul, la care mai erau poftiţi şi alţi inşi de pe co-
rabie. 

Cîn.d povestea ajunse aici. Şohorezada văzu wwii mi jind 
şi, sfioasă, făcu. 

Ci într-a patru sute optzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Şi, văzîndu-1 singur, căpitanul îl întreba : 
— Unde îţi este tovarăşul ? 
El răspunse : 
— O, stăpîne al meu, îi e rău din. pricina mării 

şi e năucit de tot! 
Căpitanul spuse : 
— Asta nu e o boală grea. Ameţeala aceasta are 

să-i treacă ! Ia loc colea jos lîngă mine, in nu-
mele lui Allah ! 

Şi luă o farfurie şi o umplu cu toate felurile de 
bucate, atîta de mărinimos încît fiecare porţie ar 
fi putut să ajungă din" plin pentru zece inşi. Şi, 

293 



după ce bărbierul st'îrşi de mineat, căpitanul îi în-
tinse altă farfurie, spunîndu-i : 

—• Du-i farfuria aceasta prietenului tău ! 
Şi Abu-Sir dete fuga să-i ducă farfuria plină lui 

Abu-Kir, pe care îl găsi gata să înceapă iar a ma-
cină cu colţii şi a mesteca din fălci ca o cămilă, 
in vreme ce bucăţoaiele se perindau mai departe 
pe beresţăţile lui,, una după alta, la iuţeală. 

Şi Abu-Sir îi zise : 
— Nu. ţi-am spus să nu- ţ i strici foamea cu me-

rindele alea ? Pi/iveşte ! Ia uite ce lucruri mi-
nunate îţi trimite căpitanul. Ce zici de bucăţelele 
astea de ehebab de miel, care vin ele la masa că-
pitanului nostru ? 

Abu-KIr grohăi : 
— Dă-neoa ! 
Şi se repezi la farfuria pe care i-o întindea băr-

bierul, şi începu să înşîace totul cu mîiniie arnîn-
două, lacom ca un lup, ori furios ca un leu, ori 
crud ca uri vultur cînd se repede pe un porumbel, 
ori năpraznic ca un flămînd care fusese gata să 
moară de foame şi nu mai face nazuri cînd e să 
se îndoape pe săturate. Şi, în cîteva clipite, o linse 
si o lustrui, aruneînd-o goală-goluţă. Atunci băr-
bierul luă farfuria şi o dete oamenilor de la bu-
cătărie ; pe urmă se duse să bea cu căpitanul, după 
care se întoarse să-şi petreacă noaptea lingă Abu-
Kir, care şî începuse să sforăie din toată găurile 
iui, fâcînd o zarvă tot atîta de mare ca şi. apa ce 
se izbea de corabie. 

în dimineaţa şi in ziua următoare, bărbierul 
Abu-Sir îi rase mai departe pe călători şi corăbieri, 
dobîncii. merinde şi zaherea destulă, seara cină ia-
răşi cu căpitanul şi îşi ospăta cu toată mărinimia 
tovarăşul, care. în ce-I privea, se mul ţumea să 
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doarmă şi să nu se trezească decît ea să mănînce 
ori să-şi facă nevoile,' şi-aşa vreme de douăzeci de 
zile de călătorie pe apă, pînă ce, în cea de a două-
zeci şi una dimineaţă, corabia intră în portul unui 
oi"aş necunoscut. 

Atunci Abu-Kir şi Abu-Sir coborîră pe uscat şi 
se duseră să închirieze la han un adăpost, unde 
bărbierul rostui numaidecît o rogojină, cumpărată 
din sukul rogojinarilor, şi două pături de iînă. Pe 
urmă, bărbierul, după ce răspunse la toate nevoile 
boiangiului, care se tot plîngea de ameţeli, îl lăsă 
să doarmă ia han, iar el plecă în oraş, încărcat eu 
tot taeîmul lui, ca să-şi facă meseria pe la col-
ţurile uliţelor, în. drum, şi să radă ba vreun hamal, 
ba vreun măgărar, ba vreun măturător, ba vreun 
bocceagiu, ba chiar şi vreun neguţător mai de 
seamă, ispitit de priceperea lui. Şi se întoarse seara 
să înşiruie bucatele dinaintea tovarăşului său, pe 
care-1 găsi adormit, şi pe care nu izbuti să-1 
trezească decît dînclu-i să adulmece mirosul de fri-
gărui de miel. 

Şi starea aceasta ţinu aşa, Abu-Kir plingîndu-se 
într-una de o rămăşiţă de rău de mare, vreme de 
patruzeci de zile bătute ; şi în fiecare zi, o dată 
la nămiaza şi o dată la asfinţitul soarelui, bărbierul 
se întorcea la han ca să-1 slujească şi să-1 îridoapc 
pe boiangiu, după agonisita cu care îl dăruia no-
rocul din acea zi şi. meseria lui ; şi. boiangiul în-
fuleca azimele, castraveţii, ceapa, verde şi bucăţe-
lele de chebab, fără de nici o osteneală pentru 
pîntecele lui cel scump ; şi degeaba îi lăuda băr-
bierul frumuseţile fără de pereche ale acelui oraş 
necunoscut, şi îl poftea să-1 însoţească la o plim-
bare prin sukuri şi prin grădini, că Abu-Kir răs-
pundea mereu : 
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--' îmi vuieşte capul de ameţeala de pe mare f 
Şi, după ce rîgîia un şir de rîgîieli şi vîntura un 

şir de vînturi de tot felul, se cufunda iarăşi în 
somnul lui adine. Şi bunul şi vrednicul bărbier 
Abu-Sir se ferea cu mare grijă să nu-i aducă nici 
cea mai mică dojana ticălosului său de tovarăş, 
ori să-i supere cu vreun necaz ori cu vreo vorbă. 

Ci, după aceste patruzeci de zile, bărbierul, să-
racul, căzu bolnav şi, nemaiputînd ieşi ca să-şl 
vadă de meseria lui, îl rugă pe portarul hanului să
aibă grijă de tovarăşul său Abu-Kir şi să-i cum-
pere tot ce-o avea trebuinţă. Ci, după citeva zile. 
starea bărbierului se înrăutăţi aşa de tare încît săr-
manul îşi pierdu orice simţire şi rămase nemişcat 
şi aproape ca mort. încît, cum Abu-Sir nu mai era 
în stare să-1 îndoape pe boiangiu ori să trimită să 
î se cumpere cele de trebuinţă, acesta pînă la urmă 
începu sa simtă cum îi arde foamea amarnic şi fu 
nevoit să se scoale şi să caute şi la dreapta şi la 
sţmga ceva de luat în gură. Da de mult zvîntase 
tot din casă şi nu mai găsi de mîncare niniicnî-
micuţa ; atunci, scotoci hainele tovarăşului său care 
zăcea pe jos nemişcat, găsi o pungă în care se afla 
agoniseala sărmanului, strînsă bănuţ cu bănuţ în 
vremea cît călătoriseră pe mare şi în cele patru-
zeci de zile de muncă în oraş, şi-o puse la brîu şi. 
fără să-i pese cît de cît de tovarăşul său bolnav, 
de parcă nici n-ar fi fost acolo, plecă îneuind cu 
zăvorul în urma lui uşa de la locuinţa lor. Şi, în» 
trucit portarul hanului era plecat în clipa aceea, 
nimenea nu-1 văzu pe Abu-Kir cînd plcc-.'i ş; ni-
menea nu-1 întrebă unde se duce. 

Or, cea dinţii grijă a lui Abu-Kir fu să dea i'ug::* 
ia un plăcinta.]; unde îşi plăti o tavă plină cu che-
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nafâ şi o tavă plină eu plăcintă de foi uscate :; şi 
bău şi-o cană cu sorbet eu mosc şi alta cu ambră 
şi cu gingifar. După care... 

Cînd povestea ajunse aid, ŞGhorezada văzu. zorii ini jiu'3 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute nouăzecea noapte 

TJrmă : 

...După care, se duse în sukul negustorilor şi îşi 
cumpără nişte haine şi alte lucruri frumoase şi, 
gătit falnic, începu să se plimbe cu pas domol pe 
uliţe, şi să se bucure şi să se veselească de lucru-
rile cele noi ce i se dezvăluiau la fiecare pas în 
acel oraş care i se părea fără de seamăn pe lume. 
Ci, printre alte multe, un fapt ciudat îl tulbură 
eu deosebire. Băgă de seamă, în adevăr, că toii. 
locuitorii, fără de nici o abatere, erau îmbrăcaţi 
Ia fel, în haine aidoma în ce priveşte culoarea : 
nu se vedea decît albastru şi alb, nimic altceva. 
Pînă şi în prăvăliile negustorilor nu erau decît 
stofe' albe şi stofe albastre, nici o altă culoare mai 
m u l t ; ba pînă şi kholul era vădit albastru. La ne-
guţătorii de sorbeturi nu vedeai în carafe decît 
sorbeturi albe şi nici un sorbet roşu, ori tranda-
firiu, ori vineţiu. Şi faptul acesta îl uimi peste 
măsură. Ci nedumerirea lui ajunse peste poate la 
uşa unui boiangiu : în căzile boiangiului nu văzu, 
in adevăr, decît boia albastră-vineţie, nimic alt-
ceva. 
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Atunci, nemaiputîndu-şi stapîni înciudarea şi 
uimirea, Abu-Kir intră în prăvălie şi scoase din 
buzunar o basma albă, pe care i-o întinse boian-
giului, spunîndu-i : 

— Cit îmi iei, o, meştere boinagiu, ca să-mi vop-
seşti basmaua aceasta ? Şi ce culoare poţi. să-i dai ?, 

Meşterul boiangiu răspunse : 
-— Nu. ţi-aş lua, ca să-ţi vopsesc basmaua 

aceasta, decît douăzeci de drahme ! In ce priveşte 
culoarea, are să fie albastră-vineţie, fără de nici 
o îndoială ! 

Abu-Kir, sugrumat de o cerere atîta de ului-
toare, strigă : 

-— Ce ? îmi ceri douăzeci de drahme ca să-mi 
vopseşti o basma, şi încă şi în albastru ? Păi în 
ţara mea aşa ceva nu costă decît o jumă tate de 
drahmă ! 

Meşterul boiangiu răspunse : 
— Dacă-i aşa, apoi întoarce-te şi vopseşte-o în 

ţara ta, măi neiculiţă ! Aici nu putem decît pe 
douăzeci de draimie, nici un bănu ţ de aramă mai 
puţin ! 

Abu-Kir spuse iar : 
- Fie ! Da nu vreau s-o vopsesc în albastru., 

Vreau s-o vopsesc în roşu ! 
Celălalt întrebă : 
-— Ce limbă vorbeşti tu ? Şi ce înţelejgi tu cu 

vorba asta : roşu ? Unde ai văzut tu vopsea roşie t 
Abu-Kir, năucit, spuse : 
—~ Atunci vopseşte-o în verde ! 
El întrebă : 
—. Ce-i aceea vopsea verde? 
EI spuse : 
•— Atunci în galben ! 
El răspunse : 

• Nu cunosc vopseaua asia ! 
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Şi Abu-Kir îi înşiră mai departe feluritele culori 
de vopsele, fără ca meşterul boiangiu să poată 
pricepe despre ce este vorba. Şi, cînd Abu-Kir îl 
întrebă dacă şi ceilalţi boiangii erau la fel de ne-
pricepuţi ea şi el, boiangiul răspunse : 

—• Sîntem în oraşul acesta patruzeci de boiangii, 
care alcătuim o breaslă închisă pentru toţi ceilalţi 
locuitori ; iar meseria noastră se moşteneşte din 
tată în fiu, numai la moartea vreunuia dintre noi. 
Iar a folosi altă vopsea afară de albastru, aşa ceva 
nu s-a mai pomenit la noi ! 

La cuvintele acestea ale boiangiului, Abu-Kir 
spuse : 

— Află, o, meştere boiangiu, că şi eu sînt boian-
giu şi ştiu să vopsesc stofele nu numai în albastru, 
ci într-o sumedenie de culori care ţie nici nu-ţi 
trec prin minte. Ia-mă, dar, în slujba ta, plăteş-
te-mi leafă, şi eu am să te-nvăţ toate tainele meş-
teşugului meu, iar tu atunci ai să poţi" să te bucuri 
de toată slava ştiinţei tale dinaintea întregei 
breasle a boiangiilor ! 

El răspunse : 
— Nu putem primi nicicum vreun străin în 

breasla şi în meseria noastră ! 
Abu-Kir întrebă : 
— Şi dacă aş deschide pe seama mea o prăvălie 

de boiangiu ? 
Celălalt răspunse : 
— Nici aceasta n-ai să poţi niciodată ! 
Atunci Abu-Kir nu stărui mai mult, ieşi clin pră-

vălie şi se duse la alt boiangiu, pe urmă la al 
treilea, şi la al patrulea, şi la toţi ceilalţi boiangii 
din oraş ; şi toţi îl întîmpinară la fel şi îi deteră 
răspunsuri la fel, fără a-l primi nici ca meşter, 
nici ca ucenic. Şl se duse să-şi povestească necazul 
şeieuîui staroste ni breaslci, care îi răspunse ; 
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— Nu pot să fac nimic. Datinile şi obiceiurile 
noastre nu ne îngăduie să primim un străin prin-
tre noi. 

Faţă de o primire rea ca aceea din partea tuturor 
boiangiilor, Abu-Kir îşi simţi inima clocotind de 
mînie şi se duse la palat şi se înfăţişă dinaintea 
regelui cetăţii şi-i spuse : 

— O, rege al vremilor, sînt un străin şi, de me-
serie, sînt boiangiu, şi ştiu să vopsesc hainele în 
patruzeci de feluri de culori... 

Cmcl povestea ajunse aici, Şehorezada vuzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute nouăzeci şi una noapte 

Urină : 

...Şi iacătă că mi s-a intîmplat cutare şt cutare 
lucru cu boiangii din cetatea aceasta, care nu ştiu 
să vopsească decît în albastru. Eu ştiu să dau unei 
ţesături culoarea cea mai încîntătoare : roşie, cu 
feluritele-i trepte, de pildă roşie ca trandafirul, 
ori roşie ca i'inapui ; verde, cu feluritele-i trepte, 
de pildă verde ca iarba, verde-fistic, verde-măsli-
niu, ori verdo-papagai ; neagră, cu feluritele-i 
trepte, de pildă neagră-eărbune, neagră-catran, 
neagră-kohl; galbenă, cu feluritele-i trepte, de 
pildă galbenă-de-cl litră, galbenă-de-naramză, gal-
benă-de-lămîie şi galbenă-de-aur ; şi alte multe 
culori minunate ! Şi-aşa ! Şi iacătă că boiangiii nu 
m-au primit nici ca meşter, nici ca ucenic cu sim-
brie ! 
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Auzind vorbele acestea ale lui Abu-Kir şi înşi-
ruirea aceea minunată de vopseli despre care nu 
mai auzise pomenindu-se vreodată, regele fu ca 
fermecat şi se înfiora de plăcere şi strigă : 

— Ya Allah ! asta-i de minunare ! 
Pe urmă îi spuse lui Abu-Kir : 
- Dacă spui adevărul, o, hoiangiulo, şi dacă 

chiar poţi cu meşteşugul tău să ne bucuri ochii 
cu atîtea culori minunate, nu-ţi rămîne decît să 
alungi de la tine toată grija şi să-ţi linişteşti su-
fletul. Am să-ţi deschid chiar eu o boiangerie, şi 
am să-ţi dau toţi banii de care ai trebuinţă. Şi 
nu ai a te terne de nimic clin partea breslaşilor ; 
căci dacă pe vreunul dintre ei l-ar ispiti păcatul 
să te necăjească, am să poruncesc să fie spînzurat 
Ia uşa prăvăliei lui ! 

Şi rmmaidecît îi chemă pe meşterii zidari ai pa-
latului şi le spuse : 

— Duceţi-vă cu meşterul acesta minunat, stră-
bateţi împreună cu el toată cetatea şi, cînd are să 
găsească un loc pe gustul lui, fie vreo prăvălie, 
fie vreun han, fie vreo casă ori vreo grădină, alun-
gaţî-1 îndată pe stăpînui acelui loc şi zidiţi acolo 
fără de zăbavă o boiangerie mare, cu patruzeci de 
că/i mari şi cu alte patruzeci de căzi mai mici. Şi 
tot ce faceţi să faceţi aşa cum are să vă arate acest 
mare meşter boiangiu ; să-i urmaţi întocmai po-
runcile şi să luaţi seama să nu care cumva să 
strîmbaţi clin nas la nimica î 

Pe urmă regele îi dărui lui Abu-Kir un caftan 
frumos de fală şi o pungă cu o mie de dinari, 
spunîndu-i : 

— Cheltuieşte banii aceştia pentru plăcerile 
tale, pînă ce are să fie gata boiangeria ! 

Si, pe deasupra, îi mai dete în dar doi flăcăiaşi 
care să-1 slujească, şi un cal minunat, împodobit 
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cu o şea frumoasă de catifea albastră şi cu harşea 
de mătase tot albastră. Şi-i mai puse la îndemînă, 
ca să locuiască, o casă mare, îmbrăcată bogat pe 
cheltuiala măriei-sale şi slujită de o ceată de robi. 

încît Abu-Kir, muiat acuma în atlaz şi călare 
pe calul lui cel frumos, părea strălucitor şî mă re ţ 
ca un emir, fecior de emiri ! Iar a doua zi, nu 
pregetă să plece, tot călare pe cal şi împreună cu 
doi meşteri zidari şi cu doi tineri ce mergeau îna-
inte-! dînd la o parte lumea din calea lui, şi să 
străbată uliţele şi sukurile, în căutarea unui Ioc 
unde1 să-şi ridice boiangeria. Şi, pînă Ia urmă , puse 
cel iii pe o prăvălie mare şi cu boltă, aşezată chiar 
în mijlocul sukului, şi zise : 

— Locul acesta este minunat ! 
Numaidecît, meşterii zidari şi robii îl. izgoniră 

pe stăpînul prăvăliei şi începură îndată să dărîme 
într-o parte şi să zidească în cealaltă, şi puseră 
atîta de mult sîrg să-şi îndeplinească sarcina, sub 
poruncile lui Abu-Kir călare, care le spunea : „Fa-
ooii aici cutare şi cutare lucru, iar dincoace cutare 
şi cutare alt lucru !", încît, într-o ni mica-vreme, 
isprăviră zidirea unei boiangerii fără de seamăn 
ni căi crea pe pămînt. 

Atunci regele îl chemă la el şi-i spuse : 
— Acuma nu mai trebuie clecît să faci boiange-

ria să meargă ; ci fără de bani nimica nu poate 
să meargă. Iată, dar, pentru început, cinei mii de 
dinari de aur, drept cheagul de bani dinţii. Şî ia-
tă-mă plin de nerăbdare să văd rodul meşteşugului 
tău de boiangiu ! 

Şi Abu-Kir luă cei cinci mii de dinari, pe care-î 
duse frumuşel la el acasă, şi, cu cîteva drahme., 
aşa de ieftine erau prafurile de care avea el t re -
buinţă şi -care şedeau nevîndute, cumpără de la 
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un neguţător de prafuri toate vopselile grămădite 
în saci rămaşi neatinşi, şi puse să fie duse la bo-
•iangeria lui, unde le pregăti şi le topi în căzile cele 
mari şi în căzile cele mici. 

Cînd powsleu ajutwe aici. Şehorezada vtizu zorii riujisid 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute nouăzeci şi doua noapte 

Urmă : 

Estimp, regele îi trimise cinci sute de bucali de 
pînzeturi albe, de mătase, de lînă şi de in, ca să 
le vopsească după priceperea lui. Şi Abu-Kir le 
vopsi în osebite chipuri, dîndu-le fie culori simple, 
neamestecate cu nimic, fie culori amestecate, aşa 
fel ca nici una dintre acele pînzeturi să nu se ase-
rnuie cu alta ; pe urmă , ca să le usuce, le puse pe 
frînghiile ce se întindeau dinaintea prăvăliei lui, 
ide la un capăt al uliţei pînă la celălalt ; 
şi pînzeturile vopsite, pe măsură ce se zvîntau, că-
pătau o înviorare minunată şi iscau sub strălu-
cirea soarelui o privelişte fermecătoare. 

Cînd locuitorii cetăţii văzură lucrul acesta a ti ta 
de nou pentru ei, rămaseră cu gurile căscate ; iar 
neguţătorii îşi înclusei'ă prăvăliile, ca să dea fuga 
să vadă minunea, iar femeile şi copiii scoteau stri-
găte de minunare, iar şi unii şi alţi ii întrebau 
pe Abu-Kir : 

-•- O, meştere boiangiu, cum se cheamă culoarea 
aceea V 
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Şi el le răspundea : 
— Aceea-i roşu-granat ! Cealaltă-i verde-uleios ! 

ceastălaltă-i galben-chitros ! 
Şi le spunea numele tuturor culorilor, în toiul 

strigătelor de minunare şi al braţelor ridicate în-
tru mărturisirea unei preamăriri fără de margini. 

Ci deodată regele, care fusese înştiinţat că pin-
zeturile erau gata, năvăli călare pe cal în mijlocul 
sukuluî, pe urma călăraşilor lui, care dedeau la 
o parte lumea din cale, şi însoţit de paza lui de 
fală. Şi, la vederea pînzeturilor care unduiau de 
culori în adierea ce le făcea să se legene sub văz-
duhul aprins, fu fermecat peste poate şi rămase 
nemişcat multă vreme, fără de răsuflet, eu ochii 
albiţi întru totul de atîta holbare. Şi pînă şi caii, 
departe de-a se speria de acea privelişte neobiş-
nuită, se arătară tulbura ţ i de culorile cele fru-
moase şi, întocmai cum se îmhurdează la zvoana 
de ţitere şi de goarne, începură să dănţuie costiş, 
îmbătaţi de toată slava aceea care mvîlvora văz-
duhul şi fremăta în vînt. 

Iar regele, neştiind cum să-1 mai cinstească pe 
boiangiu, porunci vizirului său cel mare să desea-
lece de pe cal şi îl sui pe Abu-Kir în locul lui, 
punînclu-1 de-a dreapta sa şi, cînd toate pînzetu-
rile fură strînse, luă drumul îndărăt către palat, 
unde îl ooperi pe Abu-Kir cu aur, cu daruri şi 
cu huzmeturi. Pe urmă, puse să se croiască din 
pînzelurile vopsite haine pentru el, pentru soţiile 
lui şi pentru mai-marii de la palat ; şi-i dete lui 
Abu-Kir încă o mie de bucăţi ca să le vopsească 
tot aşa de minunat ; încît, nu peste multă vreme, 
toţi emirii mai întîi, pe urmă toţi slujbaşii avură 
haine colorate. Şi comenzile curgeau atîta de multe 
la Abu-Kir. numii boiangiu al regelui, încît acesta 
ajunse în eurînd omul cel mai bogat din o ra ş ; 
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iar ceilalţi boiangii, cu şeieul breaslei în cap, ve-
niră ia el să-şi ceară iertare pentru felul cum se 
purtaseră în trecut, şi-1 rugară să-i primesscă la el 
ca ucenici, fără de nici o leafă. Ci el nu le primi 
cererea de iertare şi-i alungă cu mare ocară, 
Şi nu se mai vedeau, pe toate uliţele şi prin toate 
sukurile, decît oameni îmbrăcaţi în haine falnice-
de toate culorile, vopsite de Abu-Kir, boiangiul re-
gelui. Şi-aşa cu e l ! 

Cinci povestea ajunse aici, Şehonezada văzu zorii mijlud 
ş.i, sfioasa, tăcu. 

'Ci înir-a patru sute nouăzeci şl treia noapte 

Urmă : 

în ce-1 priveşte insa pe Abu-Sir, iacătă ! 
Odată, ce fu prădat şi părăsit de boiangiu, cart-

plecase după ce îl încuiase în odaie, zăcu întins 
ca mort vreme de trei zile, piuă ce portarul hanu-
lui începu să se mire că nu mai vedea ieşind pe 
nici unul dintre ei ; şi îşi zise : „Or li plecat fără 
să-mi plătească preţul de chirie al odăii ! Or fi, 
poate, morţi ! Sau poate-o fi altceva, nu ştiu !" Şi 
porni către odaia lor, şi găsi cheia de lemn in 
broasca încuiată cu ainîndouă zăvoarele ; şi parcă
auzi dinăuntru un geamăt slab. Atunci descuie uşa 
şi intră şi-1 văzu pe bărbier întins pe rogojină, 
galben şi de necunoscut; şi-1 întrebă : 

— Ce ai, frate al meu, de. te-aud gemînd aşa % 
Şi unde-i tovarăşul tău ? 
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Bietul bărbier, cu glasul topit de tot, răspunse ; 
— Numai Allaii ştie ! De-abia acum izbutii să 

deschid ochii. Habar n-am de cînd mă aflu aşa ! 
Ci tare mi-e sete, şi mă rog ţie, o, fratele meu, 
să iei punga pe care o am legată la chimir şi 
să-mi cumperi ceva de-ale gurii. 

Portarul răsuci chimirul în toate felurile ; ei, 
negăsind nici un ban, pricepu că tovarăşul îl fu-
rase, şi spuse bărbierului : 

— Nu te Ingrija de nimica, o, sărmanule ! Ailah 
are să-i plătească fiecăruia după faptele lui ! Am 
să caut eu de tine şi am să te îngrijesc i'a pe 
ochii mei ! 

Şi nu mai zăbovi să plece să-i gătească «» oorbă , 
umplu o strachină cu ciorba aceea şi j-o aduse. 
Şi îl ajută s-o soarbă, şi îl învălui eu o pă tură 
de lină, şi îl lăsă să asude. 

Şi aşa făcu el vreme de două luni, luînd in seama 
lui toate cheltuielile, încît iacătă că după acele 
două luni Allah se milui să-1 zviduiască pe bărbier 
prin mijlocirea portarului. Şi Abu-Sir putu atunci 
să se scoale şi îi spuse bunului portar : 

— Dacă Cel Prea înalt are să-mi mai dea îndă-
ră t vreodată puterea, am să ştiu să te despăgu-
besc pentru tot ce-ai cheltuit cu mine, şi-am să-ţi 
fiu recunoscător pentru îngrijirile şi bună tatea ta. 
Ci singur Allah ai' fi în stan- să te plutească (Jupă 
dreapta ta preţuire, o, om ales ! 

Bă trînul portar al hanului îi răspunse : 
— Slavă lui Allah pentru tămăduirea ta, frate 

al meu ! Eu nu m-am purtat aşa faţă de tine decît 
numai din dorinţa de a fi după chipul lui Allah 
cel plin de milă ! 

Pe urmă , bărbierul dete să-i sărute mina ; cS 
portarul n.u-1 lăsă ; şi se despărţiră, chemînd unul 
asupra celuilalt toate bineeuvmtările lui AllaH. 



Şi bărbierul ieşi de la han. încărcat cu calaba-
lîcul lui, şi începu să colinde suiturile. Or, noro-
cul îl aştepta în ziua aceea şi ii mînă tocmai dina-
intea boiangeriei lui Abu-Kir, unde văzu o mul-
ţime mare de lume care privea pînzelc vopsite 
şi întinse pe frînghii în faţa prăvăliei şi se minuna 
cu mare zarvă. Şi îl întrebă pe ' unu l dintre pri-
vitori : 

- A cui este boiangeria aceasta Y Şi pentru ce 
s--a adunat alei. atîta lume ? 

Omul întrebat răspunse : 
— Este prăvălia jupînului Abu-Kir, boiangiul 

sultanului ! Vopseşte pînzele în tot felul de culori 
minunate, iaeătă, prin nişte mijloace nemaipome-
nite ! Este un mare "învăţat în meşteşugul boian-
geriei ! 

Cînd au;',i vorbele acestea, Abu-Sir se bucură 
în sulfetul lui pentru ixbînda fostului său tovarăş, 
şi gîndi : „Mărire lui AiLah, care i-a descins 
uşile bogăţiei ! Ai păcătuit, ya Abu-Sir. cînd l-ai 
ghidi t de rău pe fostul tău tovarăş ! Dacă te-a pă-
răsit şi te-a uitat, a făcut-o din pricină că a fost 
prea prins cu munca lui ! Şi dacă ţi-a luat punga, 
a făcut-o din pricină că n-avea nici un bănu ţ în 
mînă ca să-şi cumpere vopseli ! Da ai să vezi tu 
acuma, cînd lo-o zări, cu ce căldură are să te pri-
mească şi cum are să-şi amintească de îngrijirile 
pe care i le-ai dat tu odinioară şi de binele pe 
care i l-ai făcut cînd se afla ia nevoie ! Ce bucu-
rie are să fie pentru ei să te primească !" Pe 
urmă, bărbierul izbuti să se fofileze printre mul-
ţimea de lume şi să ajungă în faţa intrării în bo-
iangerie.-Şi se uită înăuntru. Şi îi văzu pe Abu-
Kir tolănit pe un divan înalt, sprijinit pe un mor-
.man de perne, şi cu braţul drept pe o pernă , şi 



cu bra ţul stîng pe altă pernă , şi înveşmântat în-
tr-un caftan asemenea cu caftanele regilor, şi 
dinaintea lui cu patru tineri robi negri şi cu patru 
tineri robi albi, îmbrăcaţi îmbelşugat; şi aşa, i 
se părea lui Abu-Sir că e tot atîta de falnic ca 
un vizir şi tot atîta de măre ţ ca un sultan ! Şi îi 
văzu pe lucrători, în numă r de zece, cum munceau 
de zor cu mîinîle şi cum îndeplineau poruncile 
pe care li le da el numai prin cîte un semn. 

Atunci, Abu-Sir mai făcu un pas şi se opri drept 
dinaintea lui Abu-Kir, gîndind : „Am să aştept 
pînă îşi coboară ochi asupra mea şi alunei îi ro-
tesc salamalekul meu ! Ba s-ar putea chiar ca el 
să mă salute mai întii şi să se arunce la pieptul 
meu ca să mă strîngă în bra ţe şi să-mi spună vor-
bele lui de părere de rău şi să mă mîngîie !" 

Or, nici nu li se întîlniră bine privirile şi abia 
deteră ochi unul cu altul... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute nouăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

...abia deteră ochii unul cu altul, că boiangiul şi 
sări strigînd : 

— A ! mişelule şi hoţule, de cîte ori ţi-am spus 
să nu te mai opreşti în faţa prăvăliei mele ! Au 
nu cumva vrei să mă nenoroceşti şi sa mă faci de 
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risul lumii ? Hei. flăcăi ! înşfăca Li-i ! puneţi mîna 
pe el ! 

încît, robii cei albi şi robii coi negri tăbărîră. 
pe bietul bărbier, şi—1 doboriiă la pămînt, şi-l ju-
cară în picioare ; şi boiangiul insist se sculă, apucă 
un ciomag şi spuse : 

— lntindeţi-1 pe burtă ! 
Şi îi trase pe spinare o :-uiă de ciomege. Pe 

urmă spuse : 
— întoarceţi-1 pe spate ! 
Şi îi trase şi peste pântece alte o sută de lovi-

turi. După care strigă : 
— O, puşlama ticăloasă, o. mişelulc ! Dacă am 

să te mai prind vreodată pe dinaintea prăvăliei 
mele, am să te trimit la măria sa regele care are 
să te jupoaie de viu şi are să te înfigă în ţeapă 
dinaintea porţii palatului ! Cară-te ! Blestema-
le-ar Allah, o, mutră de catran ! 

Atunci bietul bărbier, umilit şi învineţit de pr i -
mirea aceasta, şi cu inima zdrobită şi cu sufletul, 
ars, se tîrî de acolo şi luă drumul îndărăt către 
han, plîngînd în tăcere, huiduit şi hăi tuit de mul-
ţimea asmuţită împotriva lui şi de blestemele 
proslăvitorilor boiangiului Abu-Kir. 

Cînd ajunse la odăiţa lui, se întinse cit era de 
lung pe rogojină şi începu să cugete la toate cîte 
îi fusese dat să pată din partea lui Abu-Kir ; şi 
aşa îşi trecu toată noaptea, fără a putea să închidă 
ochii, atîta de nenorocit şi de amărît se simţea. 
Ci dimineaţa, vînătăile loviturilor mai răcorin-
du-se, izbuti să se scoale şi să iese din casă, cu 
gîndul de a se duce să se ' îmbă ieze la hammam, 
spre a se înviora şi a-şi curăţa trupul, după atîta 
vreme de cînd zăcuse bolnav fără să-şi facă spălă-

314 



turile cele îndătinate. ÎI întrebă, dar. pe un tre-
cător : 

— Frate, pe unde se ajunge la hammam ? 
Omul răspunse : 
— Hammani ? Ce-i aceea hammam ? 
Abu-Sir spuse : 
— Păi e locul unde te duci să te speli şi să dai 

jos murdări i le şl jegul de pe trup ! Este cel mai 
plăcut loc care poate fi pe lume ! 

Omul răspunse : 
— Atunci du-te şi bagă-te în apa mării ! Acolo 

se scaldă lumea ! 
Abu-Sir zise : 
—• Eu aş vrea să mă spăl la hammam ! 
Celălalt răspunse : 
— Noi habar n-avem ce vrei tu să spui cu liam-

mamul acela. Noi, cînd vrem să ne spălăm, ne 
ducem la mare ; şi pînă şi regele, dncl vrea să se 
spele, face ca noi : se duce şi se scaldă în mare \ 

Cînd află Abu-Sir în felul acesta că hammamui 
era im lucru necunoscut pentru locuitorii din ora-
şul acela, şi cînd se încredinţa că habar n-aveau 
de folosinţa băilor fierbinţi şi a masagiului, de cu-
răţarea jegului şi de darea jos a părului de pe 
trup, luă calea către palatul regelui şi ceru să i se 
îngăduie a vorbi cu măria-sa. Intră , dar, la mă -
ria-sa şi, după ce sărută pămîntul dinaintea iui 
şi chemă asupra-i binccuvîntările lui Allah, îi 
spuse : 

— O, rege al vremilor, sînt un străin şi, de me-
seria mea, sînt bărbier. Mai ştiu să fac şi alte me-
serii, mai cu seamă aceea de fochist la hammam, 
.şi de masagiu, măcar că în ţara mea fiecare din-
tre aceste meserii este făcută de oameni care nu 
mai fac altceva decît muncile acestea toată viaţa 
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lor. Şi astăzi am vrut să mă duc la hammamul din 
cetatea ta ; ci nimenea n-a ştiut să-mi arate d ru -
mul şi nimenea n-a priceput ce însemnează vorba 
hammam. Or, e lucru tare de mirare ca un oraş 
atîta de frumos ca oraşul tău să fie lipsit de ham-
mamuri, cîtă vreme nu se află nimic pe lume aşa 
de minunat spre a face bucuriile şi frumuseţea 
unui oraş ! In adevăr, o, rege al vremilor, hamma-
mul este un rai pe pămînt ! 

La vorbele acestea, regele fu uimit peste poate 
şi întrebă : 

—• Atunci poţi' tu să mă lămureşti ce este 
hammamul acela despre .care-mi spui ? Căci nici 
eu n-am auzit niciodată pomenindu-se de aşa ceva ! 

Atunci Abu-Sir spuse : , 
— Află, măria ta, că hammamul este o clădire 

zidită în cutare şi cutare chip, şi acolo se îmbăiază 
lumea în cutare şi cutare fel, şi se bucură de cu-
tare şi cutare plăceri, întrucît acolo se fac cutare 
şi cutare lucruri ! 

Şi povesti de şart toate însuşirile, toate foloa-
sele şi toate plăcerile unui hammam bine întoc-
mit. Pe urmă adăugă : 

— Ci de bună seamă că mi-ar creşte părul pe 
limbă pînă să ajung a-ţi zugrăvi întocmai un ham-
imam şi toate plăcerile lui. Trebuie să vezi, ca să 
pricepi ! Iar oraşul tău nu are să fie un oraş cu 
adevărat desăvîrşit decît în ziua în care. are să 
aibă un hammam ! 

Auzind aceste vorbe ale lui Abu-Sir, regele se 
umflă de plăcere şi se lumină şi strigă : 

— Fii binevenit în cetatea mea, o, fecior de 
oameni vrednici ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şt, sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a patru sute nouăzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Şi îl îmbrăcă chiar cu mîinile măriei sale în-
tr-un caftan ce nu-şi avea pereche, şi îi spuse : 

-— Tot ce vei vroi are să ţi se dea, şi încă şi mai 
mult ! Numai zideşte degrabă hammamul, căci 
tare-s nerăbdător să-1 văd şi să mă bucur de e l ! 

Şi-i dărui un cal falnic, doi negri, doi flăcăi, pa-
tru fetişcane şi o casă minunată . Şi se arătă faţă 
de el încă şi mai mărinimos decît se dovedise faţă' 
de boiangiu, şi puse sub poruncile lui Abu-Sir pe 
cei mai buni meşteri zidari ai măriei sale. spu-
nîndu-le : 

— Trebuie să zidiţi hammamul pe locul pe care 
are să-1 aleagă el ! 

Şi Abu-Sir îi luă pe meşterii zidari şi colindă 
cu ei oraşul tot, şi pînă la urmă găsi un loc care 
i se păru potrivit, unde dete poruncă să se zidească 
hammamul. Şi, după arătările lui, meşterii zidari 
clădiră un hammam care nu-şi avea seamăn pe 
lume, şi îl împodobiră cu desene întreţesute, şi 
cu marmură de felurite culori, şi cu podoabe ne-
maipomenite ce fermecau minţile. Şi toate numai 
după poruncile lui Abu-Sir. 

Cînd zidirea fu isprăvită, Abu-Sir puse ca ba-
zinul de la mijloc să fie făcut din alabastru stră-
veziu, iar celelalte două bazine să fie făcute din 
marmură de preţ. Pe urmă , se duse la rege şi-i 
spuse : 

— Hammamul este gata ; nu mai lipsesc decît 
mărunţişurile şi ştergarele ! 

Şi regele îi dădu zece mii de dinari, pe care 
Abu-Sir nu pregetă să-i folosească spre a cumpăra 
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feluritele ştergare şi mărunţişuri, precum cear-
ceafuri de in şi mătase, miroasnele cele rare, aro-
mele, tămîia şi celelalte. Şi puse fiecare lucru la 
locul lui, şi nu precupeţi nimica pentru ca toiul 
să fie din belşug. Pe urmă , îi cern regelui zece 
ajutoare voinice, care să-1 ajute la munca lut ; şi 
regele îi dote pe dată douăzeci de flăcăi bine clă-
diţi şi frumoşi ca nişte lune, pe care Abu-Sir nu 
zăbovi să-i înveţe meşteşugul de masagii şi meş te-
şugul scăldatului, i'rămîntîndu-i şi scăldîndu-i cu 
mina lui, şi punîndu-i să facă şi ei feluritele 
încercări- pe trupul lui. Şi eînd ajunseră meşteri 
întru totul în meşteşugul de băieşi, Abu-Sir hotărî 
în sfîrşit ziua deschiderii hammamului şi îl în-
ştiinţa pe rege. 

Şl, în ziua aceea, Abu-Sir puse să se încălzească 
harnmamu] şi apa din bazine, şi arse tămîie şi mi-
roasne în căţui, şi lăsă apele din havuze să curgă 
cu un zvon atît de minunat că orice muzică ar fi 
părut zarvă pe lîngă zvonul acela ! Cît priveşte 
şuvoiul de apă din bazinul cel mare de la mijloc, 
acela chiar că era o minune fără de seamăn şi 
care, fără de nici o îndoială, avea să farmece su-
fletele răpite ! Şi pretutindenea o curăţenie şi o 
reveneală domneau peste toate lucrurile, cu nimica 
mai prejos de curăţia crinilor şi a iasomiilor. 

încît atunci cînd regele, însoţit de vizirii şi de 
emirii săi, intră pe uşa cea mare a hammamului. 
fu plăcut tulburat, şi cu ochii, şi cu nasul, şi cu 
urechile, ,de frumuseţea încântătoare a locului şi 
de miresmele şi de muzica apei în căzile fîntîni-
lor. Şi, minunat cu totul, întrebă : 

— Ce-i aceasta ? 
Abu-Sir răspunse : 
— Aceasta-i bammamul ! Ci aici nu este decît 

intrarea ! 
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Şi îl pofti pe rege să intre în prima sală şi îl 
rugă să se suie pe laviţă, unde îl dezbrăcă şi îl. 
înveli în cearceafuri din creştet pînă-n talpă, şi îi 
puse în picioare saboţi înalţi de lemn, şi îl duse in 
cea de a doua sală, unde îl lăsă să asude din bel-
şug. Atunci, ajutat de flăcăii lui, îi frecă mîinile 
şi picioarele cu nişte mănuşi do crin, şi-i scoase 
nişte şuviţe de rapăn lungi ca nişte viermi, şi toată 
murdăria lăuntrică strînsă în piele ; şi îi arătă 
toate regelui, care se minună cu mare mirare. Pe 
urmă îl spălă cu apă multă şi cu o grămadă de 
clăbuc, după care îl puse să coboare în cada de 
marmură , umplută cu apă înmiresmată cu mi-
roasnă de trandafiri, unde îl lăsă o bucată de 
vreme, după care îl scoase şi-1 spălă pe cap cu apă 
de trandafiri şi cu miroasne rare. Pe urmă , îi 
vopsi degetele ele la mîini şi de la picioare cu henea, 
care le dote o culoare galbenă-aurie. Şi, cît ţinură 
toate acestea, în jurul lor fumegau frunze de aloc 
şi de nard înmiresmat, şi îi pă trundeau de pros-
peţime. 

La sfîrşit, regele simţi cum se făcuse uşor ca 
o pasăre şi cum răsufla din toate largurile ini-
mii ; iar trupu-i se făcuse atîta de neted şi de 
mătăsos că dacă-1 atingeai cu -mîna scotea un. su-
net dulce. Da care nu-i fu plăcerea cînd flăcăii 
începură să-i frămînte mîinile şi picioarele cu o 
gingăşie şi cu o iscusinţă pe care şi le închipuia 
că ar putea fi trecute pe lăută şi pe l imba i ! Şi 
simţea cum o putere fără de seamăn îl învio-
rează, cle-i venea să răcnească întocmai ca im 
leu. Şi strigă : 

•— Pe Allah ! nu m-am simţit în viaţa mea atîta 
de puternic. Acesta-i hammamul, o, meştere 
bărbier ? 
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Ăbu-Sir răspunse : 
— întocmai, o, rege al vremilor ! 
Regele spuse : 
— Pe capul meu ! oraşul meu nu este un oraş 

decît din clipa cînd s-a zidit hammamul acesta ! 
Şi, după ce se usca în ştergarele îmbibate cu 

mosc, cînd se urcă iar pe laviţă ca să bea şerbe-
turile amestecate cu îngheţată, îl întrebă ' pe Abu~ 
Sir... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind, 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci într-a patru sute nouăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...îl întrebă pe Abu-Sir : 
— Şi cît socoteşti tu să coste o îmbăietură ca 

aceasta, şi ce preţ gîndeşti să ţi se plătească pen-
tru o spălare ? 

El răspunse : 
— Cît are să hotărască regele ! 
Regele spuse : 
•—• Eu hotărăsc o mie de dinari pentru o baie 

ca asta, pe puţin ! 
Şi porunci să i se numere lui Abu-Sir c mie 

de dinari, şi-i spuse : 
•— Şi de-acuma-nainte, pe fiecare muşteriu care 

o veni să se îmbăieze la hammamul tău să-1 pui 
să-ţi plătească o mie de dinari ! 
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Ci Abu-Sir răspunse : 
•— Iartă-mă , o rege al vremilor ! Nu sînt toţi 

oamenii la fel ! Unii sînt bogaţi, alţii sînt săraci ! 
Dacă, dar, aş vrea să iau de la toţi muştereii cîte 
o mie de dinari, hammamnl n-ar mai face nimic 
şi s-ar închide, căci nu-i pe puterea săracilor să 
plătească o mie de dinari pentru o îmbăiere ! 

Regele întrebă : 
— Atunci cum gîndeşti să faci ? 
El răspunse : 
— în ce priveşte preţul, am să-1 las_la voia muş -

teriului ! In felul acesta, fiecare are să plătească 
după putinţele şi după dărnicia sufletului său ! 
Iar cel sărac nu are să dea decît atîta cit o putea 
să dea. In ce priveşte preţul de o mie de dinari, 
acesta-i un dar de rege î 

Şi emirii şi vizirii, auzind aceste cuvinte, îl 
încuviinţară pe deplin pe Abu-Sir şi adăugară : 

— Aşa-i cum spune el, o, rege al vremilor, şi 
aşa-i cu dreptate ! Căci tu, o, preaiubite al nostru, 
socoti că toată lumea poate face ca tine ! 

Regele spuse : 
— E cu putinţă ! Oricum, omul acesta este un-

străin, un om tare sărac, şi-i de datoria noastră să 
ne purtăm faţă de ei cu dărnicie şi cu mărinimie, 
cu atît mai mult cu cît ne-a împodobit cetatea cu 
hammamul acesta cum n-am mai văzut altul ase-
menea în viaţa noastră, şi datorită căruia oraşul 
nostru a dobîndit o însemnătate şi o strălucire 
fără de pereche. Da de vreme ce îmi spuneţi că 
nu se poate plăti nicicum o mie de dinari pentru 
0 îmbăiere, vă îngădui să nu-i plătiţi de data 
aceasta decît numai o sută de dinari de fiecare 
şi să-i daţi pe deasupra un rob tînăr, un negru şi 
o fetişcană ! Şi, pe viitor, dacă el socoate aşa, 
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aveţi să-i plătiţi fiecare atîta cît v-or lăsa puterile 
şi dărnicia inimii voastre ! 

Ei răspunseră : 
— De bună seamă ! primim ! 
Şi, după. ce se îmbăiară la liammam, în ziua 

aceea plătiră fiecare lui Abu-Sir eîte o sută de 
dinari de aur, cile iui tînăr rob alb, cîte un negru 
şi cîle o fetişcană. Or, întrucît numărul emirilor 
şi al nevabilor care se îmbăiaseră, după rege, se 
ridica la patruzeci, Abu-Sir primi patru mii de 
dinari, patruzeci de tineri robi albi, patruzeci de 
negri şi patruzeci de fete ; iar din partea regelui, 
primi zece mii de dinari, zece tineri flăcăi albi, 
zece tineri negri şi zece fetişcane ca nişte iune. 

Cmc! Abu-Sir văzu tot aurul şi toate darurile ace-
lea, înainta şi, după ce sărută pămîntul dinaintea 
regelui, spuse : 

— O, preai'erîcUule rege, o, chip bine-vesti tor, 
o, doamne cu cugetul drept şi plin de bunătate, 
unde am să mă pot adăposti eu cu toată oastea 
aceasta de tineri flăcăi albi, şi de negri, şi de fete '.' 

Regele răspunse : 
— Eu am pus să ţi se dea toate astea ca să te 

îmbogăţesc cum se cade ; căci m-arn gîndit că poate 
ai să vrei într-o zi să te întorci îndărăt în ţara ta, 
lîngă cei dragi ai tăi, dornic să-i vezi ; şi atunci să
poţi pleca de la noi cu destulă avere spre a trăi la 
tine împreună eu ai tăi, la adăpost de orice ne-
voie ! 

El răspunse : 
— O, rege al vremilor, Allali să te ţie în îmbel-

şugare ! ci toţi robii aceştia sînt buni pentru regi, 
şi nu pentru mine, care nu am trebuin ţă de toate 
astea ca să-mi mănînc plinea şi brîriza cu ai mei ! 
Cum să fac eu să hrănesc şi să îmbrac toată liota 
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aceasta de tineri albi, de tineri negri şi de fete ? Pe 
AII ah ! cu dinţii lor cei tineri au să mistuie repede 
toată agoniseala mea, şi şi pe mine după agoni-
seală ! 

Regele începu să rîdă şi zise : 
— Pe viaţa mea, drept vorbeşti ! Au ajuns o 

oaste de-ale mari ; şi, de unul singur, n-ai să poţi 
izbuti să le faci faţă în nici un chip ! Vrei, dar, 
să mi-i vinzi mie, ca să scapi de ei, pe cîte o sută 
de dinari fiecare ? 

Abu-Sir răspunse : 
— Ţi-i vînd la preţul acesta ! 
TSTumaidecît regele trimise să fie chemat vis-

tiernicul său, care îi vărsă lui Abu-Sir preţul pen-
tru acei robi ; iar regele, la rîndu-i, îi trimise pe toţi 
îndărăt la 'stăpînii lor de mai înainte, ca dar. Şi 
Abu-Sir îi mulţumi regelui pentru bunătatea lui. 
şi-i spuse : 

— Allah să-ţi aline sufletul cum ai alinat tu 
sufletul meu, izbăvîndu-mă de dinţii năpraznici ai 
acestor ghuli tineri şi mîncăi, pe care numai Allah 
i-ar putea sătura ! 

Şi regele începu să rîdă de vorbele acestea, şi se 
ară tă încă şi mai darnic faţă ele Abu-Sir ; după care, 
urmat de mai-marii împărăţiei sale, plecă de la 
hammam şi se întoarse la palat. 

Iar Abu-Sir îşi petrecu toată noaptea aceea acasă, 
strîngîndu-şi aurul în saci şi pecetluind fiecare 
sac cu mare grijă. Şi, pentru nevoile casei sale, 
avea douăzeci de negri, douăzeci de flăcăi tineri 
şi patru fetişcane. 

Cînd povestai ajunse aici. Şelu'rezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 
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Ci Intr-a patru sute nouăzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

: 
A doua zi, Abu-Sir puse pristavi să strige prin 

toată cetatea : % 
— O, făpturi ale lui Allah, daţi fuga toţi de vă i 

îmbăiaţi la hammamul sultanului ! Vreme de trei f 
zile, nimeni nu are a plăti nimica ! | 

Şi un sodom de lume năvăli vreme de trei zile I 
să se îmbăieze pe degeaba la hammamul numit 1 
hammamul sultanului. Ci din dimineaţa zilei a I 
patra, însuşi Abu-Sir se aşeză la uşa cea mafe a I 
hammamului şi începu să ia preţul de intrare, * 
care fu lăsat la bună-voia fiecăruia, la ieşirea din | 
baie. Şi, pînă-n seară, Abu-Sir strînsese de la mus- ! 
terii atîţia bani cît umpluse o lădiţă, cu îngăduinţa j 
lui Allah (preamărit fie El !). Şi, în felul acesta, J 
începu să îngrămădească mormanele de aur pe * 
care i le aducea norocul. ; 

Şi-aşa ! Iar regina, care îl auzise pe soţul ei re- | 
gele vorbind cu atîta căldură despre acele îmbă-
ieri, hotărî să se scalde şi ea o dată, ca încercare | 
mai întîi. Şi îi trimise vorbă despre dorinţa ei 1 
lui Abu-Sir care, ca să-i fie pe plac şi ca să le • < 
ademenească şi pe femei ca muşterii, hotărî ca I 
de atunci înainte bărbaţii să se îmbăieze dimi- {; 
neaţa, iar femeile să se îmbăieze după-amiază. Şi 5 
dimineaţa sta el însuşi la intrare şi lua banii, iar jj 
după-amiază o puse să aibă grijă de aceasta pe i 
o femeie pe care o numi în slujba sa. Aşa că, după 1 
ce intră în hammam şi văzu şi ea urmările cele | 
desfătătoare ale acelor îmbăieri de modă nouă, j 
regina fu atîta de încîntată încît hotărî să vină j 
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acolo în fiecare vineri după-amiaza, şi nu se arătă 
faţă de Abu-Sir mai pu ţ in darnică decît regele, 
care îşi făcuse obiceiul de a veni să se îmbăieze 
în zilele de vineri dimineaţa, plătind de fiecare 
dată cîte o mie de dinari de aur, başca alte daruri. 

In felul acesta, Abu-Sir purcese mai departe pe 
calea bogăţiei, a măririlor şi a falei ! Ci el, dacă 
se văzu aşa, nu se arătă mai mîndru ori mai se-
meţ, ba dimpotrivă ! Ca şi odinioară, se arătă mai 
departe binevoitor, zîmbitor şi plin de bună-cuvi-
inţă faţă de muşterii', şi mărinimos faţă de oamenii 
săraci de la care niciodată nu vroia să primească 
nici un ban. Şi mărinimia aceasta fu şi temeiul 
mîntuirii lui, aşa cum are să se dovedească de-a 
lungul povestirii, noastre. Dar, încă de pe acuma, 
să se ştie că mîntuirea aceea are să-i vină prin 
mijlocirea unui căpitan de corabie care, într-o zi, 
fiind cam la strîmtoare cu banii, putu totuşi să
facă o baie cit se poate de minunată , fără să plă-
tească chiar nimica ! Şi întrucît, pe deasupra, mai 
fusese "cinstit şi cu nişte sorbeturi răcoritoare şi 
fusese însoţit pînă la ieşire cu cele mai alese dovezi 
de prietenie de către însuşi Abu-Sir, căpitanul în-
cepu să cugete cum ar putea să-şi dovedească mai 
bine mul ţumită faţă de Abu-Sir, fie prin vreun 
dar, fie altfel 1 Şi nu trecu mult pînă ce să i se 
ivească prilejul. Şi-atîta cu căpitanul de corabie ! 

Estimp, boiangiul Abu-Kir auzi şi el vorbindu-se 
de acel hammam nemaipomenit, despre care vuia 
cu mare laudă toată cetatea spunînd : „De bună 
seamă ! este raiul pe pămînt !" Şi hotărî să meargă 
să încerce şi el desfătările acelui rai, la care nici 
habar n-avea de numele celui ce-i era păzitor. Se 
îmbrăcă, aşadar, cu hainele lui cele mai frumoase, 
încalecă pe un catîr înfotăzat falnic, porunci să 
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se înşiruie înaintea şi în urma lui robii înarmaţi 
cu ciomege lungi, şi porni către hammam. Cinci 
ajunse la intrare, simţi odoarea lemnului de aloe 
şi a miroasnelor de nard ; şi văzu mulţimea de 
oameni care intrau şi care ieşeau, şi pe cei ce şe-
deau pe laviţe aşteptîndu-şi toţi rîndul, fie ei 
navabi de cei mari, fie săraci de cei mai sărac:, 
ori umili de cei mai umili. 

Intră atunci în sala de intrare şi îl zări pe Abu-
Sir, tovarăşul său de odinioară, stînd pe scaun, 
rotofei, proaspăt şi zîmbitor. Ba chiar îi trebui 
oleacă de vreme pînă să-i recunoască, aşa de mult 
scofîlciturile de altădată ale feţei i se umpluseru 
acuma cu o grăsime sănătoasă, şi aşa de strălu-
citor îi era obrazul, şi aşa de mult priincios ară ta 
la chip ! Dacă văzu aşa, boiangiul, măcar că tari.1 

uimit şi buimăcit, se prefăcu a fi cuprins de o 
mare bucurie şi, cu o neruşinare fără de măsură, 
înainta către Abu-Sir, care .se ridicase în cinstea 
lui, şi—i spuse cu glas plin de dojana prietenească : 

— Ile-he, ya Abu-Sir ! Aşa se poartă un prieten 
şi aşa face un om care ştie ce-i aceea buna-pur-
tare şi omenia ? Ştiai că am ajuns boiangiul cel. 
mare al regelui şi n-ai venit o dată măcar să mă 
vezi şi să afli cum o duc ! Şi nu te-ai întrebat 
nici baremi : „Ce-o mai face oare Abu-Kir, tova-
răşul meu de odinioară ?" Că eu degeaba am tot 
întrebat peste tot, şi degeaba am trimis în toate 
părţile robii mei să te caute, pe la hanuri şi pe la 
prăvălii : nimenea n-a ştiut să-mi spună nimica 
despre tine, ori să mă pună pe urmele tale ! 

l>a cuvintele acestea, Abu-Sir clătină din cap 
cu mare tristeţe şi răspunse : 

— Ya Abu-Kir, au tu uiţi cîte m-ai făcut să 
pat, cînd am venit la tine, şi uiţi bătaia pe care 
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mi-ai dat-o, şi. ocara cu care m-ai coperit faţă 
de lume, cînd m-ai făcut hoţ şi mişel şl ticălos ? 

Şi Abu-Kir se arătă tare nedumerit şi strigă :• 
— Ce tot spui tu ? Au n-ai fi fost tu ăla pe care 

l-am bă tut ? 
El răspunse ; 
— Păi da, eu am fost l 
Abu-Kir atunci începu să înşire mii de jură -

minte, că nu 1-a cunoscut, spunînd : 
— Hotărît ! te-am luat drept altul, un hoţ care 

încercase de o grămadă de ori să-mi şterpelească 
pînzeturiie ! Erai aşa ide slab şi de galben, că mi-a 
fost cu neputin ţă să te recunosc ! 

Pe urmă , începu să se blesteme pentru ceea Ce 
făcuse, să-şi bată mîinile una de alta, spunînd .: 

— Nu este ajutor şi putere clecît într-unui Allah, 
Slăvi tul şi Preamăritul ! Cum de-am putut eu să 
mă înşel aşa ! Da tot aşa, vina-i mai ales a ta, 
că, dacă tu m-ai văzut înlîi, de ce nu ţi-ai spus 
numele dinaintea mea, să-mi fi spus : „Sînt cu-
tare !" mai cu seamă că în ziua aceea eram tare 
tulburat şi cu gmdurile duse în altă parte, din 
pricina treburilor multe de care eram împovărat 
peste măsură ! Mă rog, dar, ţie, Allah fie cu tine, 
o, fratele meu, să mă ierţi şi să uiţi. necazul acela, 
care fusese scris în ursita noastră i y, 

Abu-Sir răspunse : ' 1'; 

— Al lai î să te ierte, o, tovarăşe al meu ! In ade-
văr, aşa a fost tainica hotărîre a ursitoarelor ; iar 
plata-i la Allah ! 

Boiangiul zise : 
— Iartă-mă , dai', cu to tu l ! 
El răspunse : 
— Allah să-ţi uşureze sufletul, aşa cum ţi-1 

uşurez eu ! Ce putem noi împotriva hotărîrilor 
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care vin din afundul veciei ? Intră , dar, în hamrnam, 
scoate-ţi hainele şi fă o baie care să-ţi fie plină 
de desfătare şi de înviorare ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasă, tăcu. 

Ci Intr-a patru sute nouăzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi Abu-Kir îl întrebă : 
•— Şi de unde ţi-a venit huzurul acesta ? 
El răspunse : 
— Acela care ţi-a deschis porţile belşugului mi 

le-a deschis şi mie la f e l ! 
Şi îi povesti povestea lui, din ziua cînd fusese 

ciomăgit după poruncile lui Abu-Kir. Ci nu are 
nici un rost s-o mai spunem şi noi încă o dată. 
Şi Abu-Kir îi spuse : 

— Sînt peste poate de bucuros să aflu că te 
bucuri de bunăvoinţa regelui. Am să fac aşa ca 
bunăvoinţa aceasta să sporească, povestindu-i r e -
gelui că tu eşti prietenul meu de totdeauna. 

Ci fostul bărbier răspunse : 
— La ce foloseşte ajutorul omului faţă de ho-

tărîrile soartei ? Singur Allah ţine în mîinile lui 
huzururile şi prigoana ! în ce te priveşte, nu mai 
zăbovi să te dezbraci şi să intri în hamrnam, ca să 
te bucuri de binefacerile apei şi ale curăţiei ! 

Şi îl petrecu el însuşi pînă în sala cea scumpă
şi, cu chiar mîinile lui, îl frecă, îl săpuni, îl fră-
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mîntă şi-1 spălă pînă la sfîrşit, nevroind să lase 
această sarcină pe seama nici unuia dintre aju-
toarele lui. Pe urmă îl sui pe laviţa din sala de 
odihnă şi îl cinsti el însuşi cu sorbeturi şi cu alte 
băuturi înviorătoare, şi toate acestea cu atîta grijă 
încît toţi muşterii de rînd erau uimiţi să-1 vadă 
pe Abu-Sir însuşi îndeplinind acele slujbe şi dîn-
du-i acele cinstiri deosebite boiangiului, atunci 
cînd-de obicei numai regele avea parte de ele. 

Cînd veni clipa să plece, Abu-Kir vru să-î plă-
tească lui Abu-Sir ; ci Abu-Sir se feri să primească 
banii, spunînd : 

— Nu ţi-e sfială să-mi dai bani, atunci cînd eu 
sînt tovarăşul tău şi cînd între noi nu este nimica 
despărţit ? 

Abu-Kir spuse : 
•— Fie ! Da-n schimb, lasă-mă să-ţi clan un sfat", 

care are să-ţi fie de mare folos. Hammamul acesta 
este minunat, ci, ca să fie de tot desăvîrşit, îi mai 
lipseşte un lucru ! 

Abu-Sir întrebă : 
— Şi care-i acela ? 
El spuse : 
— Aluatul de curăţat părul de pe trup ! în ade-

văr, am băgat de seamă odată, cînd ai isprăvit 
de ras capul unui muş teriu de-al tău, că pentru 
părul de pe alte părţi ale trupului te-aî slujit tot 
de brici sau de cleştişorul de smuls perii. Or, nimica 
nu preţuieşte cit aluatul de curăţat care ştiu eu 
•cum se face, şi am să-ţi spun şi ţie, fără să-ţi cer 
nici un ban ! 

Abu-Sir răspunse : 
— Asta aşa este, ai dreptate, o, prietene al meu ! 

Nu vreau mai mult decît să învăţ de la tine cum, 
.se face aluatul acela ! 

S2S 



Abu-Kir zise : 
— lacătă ! Iei şoricioaică galbenă şi var nes-

tins, le baţi împreună, adăugind oleacă de un tde-
lemn, amesteci un strop de mosc, ca să-i iei mi -
rosul cel neplăcut, şi închizi aluatul dobîndit ast-
fel într-o oală de pămînt smălţuită, ca să te slu-
jeşti de el la nevoie. Şi răspund eu de izbînda pe 
care ai s-o dobîndeşti, mai cu seamă cînd regele 
are să vadă cum îi cad perii ca printr-o vrajă, 
fără de nici o ciupitură ori julitură , şi cum pielea 
i se iveşte de dedesubt albă toată ! 

Şi Abu-Kir, după ce îi de te fostului său soţ în-
văţătura aceasta, ieşi din haminam şi se îndreptă 
cu mare grabă către palat. 

Şi cînd ajunse dinaintea regelui şi se temeni 
curavi-i datina, îi spuse : 

— Vin la tine ca să-ţi dau un sfat, o, rege al 
vremilor ! 

Regele zise : 
—• Şi ce sfat îmi dai ? 
El răspunse : 
— Slavă lui Allah, care te-a izbăvit pînă acuma 

de mîinile blestemate ale păcătosului acela, ale 
vrăjmaşului acela al scaunului împărătesc şi al 
dreptei-credinţe, ale lui Abu-Sir, stăpînul ham-
mamului ! 

Regele, tare nedumerit, întrebă : 
— De ce-i vorba ? 
El spuse : 
— Află, o, rege al vremilor, că dacă, din neno-

rocire, ai mai fi intrat o dată în haminam, ai fi 
fost pierdut fără de nădejde ! 

El spuse : 
—- Da cum aşa ? 
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Abu-Kir, cu ochii plini de spaimă mincinoasă 
şi cu o mişcare largă de înfricoşare, şuieră : 

— Cu otravă ! A pregătit anume pentru măr ia-
ia o alifie făcută din şoricioaică galbenă şi din 
var nestins, care, numai pusă pe părul de pe piele, 
te arde ca focul. Şi are să te îmbie cu alifia aceea, 
ţspunîndu-ţi : „Nimica, nu preţuieşte cît ^alifia 
aceasta spre a face să cadă părul de pe spate, cu 
gingăşie şi fără de nici o suferinţă pentru piele !" 
Şi are să întindă aluatul pe spatele regelui nostru, 
şi are să-1 facă să moară otrăvit pe calea aceasta, 
carc-i cea mai dureroasă dintre toate căile ! Căci 
stapînul acesta al hammamului nu-i alta decît o 
iscoadă tocmită de regele creştinilor spre a curma 
în felul acesta sufletul regelui nostru ! Şi eu m-am 
grăbit să vin să te prevestesc, căci binefacerile 
tale sînt asupra mea ! 

Auzind vorbele acestea ale boiangiului Abu-
Kir, regele simţi cum îl năpădeşte o spaimă nă-
preznică, de se înfiora tot, de parcă ar fi şi fost 
muncit de otrava cea pîrjolitoare. Şi ii spuse bo-
iangiului : 

— Am să mă duc îndată la liammam, dimpreună 
cu vizirul meu cel mare, ca să cercetez spusele 
tale. Ci de-acuma să păstrezi cu grijă taina lu-
crului ! 

Şi îl luă pe vizirul său cel mare şi plecă îm-
preună cu el la hammam. 

Atunci, ca de obicei. Abu-Sir îl duse pe rege 
în sala de fală, şi dete să-1 frece şi să-1 spele ; ci 
regele îi spuse : 
, -— începe mai intîi cu vizirul ! 

Şi se întoarse către vizir şi-i spuse : 
— Intinde-te ! 
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Şi vizirul cel mare, care era destul de dolofan, 
şi păros ca un ţap bătrîn, răspunse că ascultă şi 
că se supune, se întinse pe marmură şi se lăsă 
frecat, săpunit şi spălat zdravăn. După care, Abu-
S'ir spuse regelui : 

•— O, rege al vremilor, am găsit o alifie cu nişte 
însuşiri de a curăţa părul de pe trup, faţă de care 
orico»brici este de prisos ! 

Regele spuse : 
i — încearcă alifia aceea pe părul vizirului ! 

Ciad povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zurii mijind 
şi, .stio;:r;ă, tăcu. 

Ci înir-a patru sute nouăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Şi Abu-Sir luă olul de pămînt smălţuit, scoase 
din el o bucată mare cam cît o migdală din coca 
aceea şi o întinse pe partea de sus a burţii vizi-
rului, numai ca încercare. Şi .puterile alifiei se 
dovediră atîta de uluitoare, încît regele nu se mai 
îndoi că n-ar fi vorba de o otravă înfricoşătoare ; 
şi, uniflat de mînie la acea privelişte, se întoarse 
către flăcăii hammamului şi le strigă : 

— înşfăcaţî-i pe mişelul acesta ! 
Şi îl arătă eu degetul pe Abu-Sir, pe care nă -

prasna îl amuţi şi îl năuci. Pe urmă , regele şi vi-
zirul se îmbrăcară cu mare zor, îl deteră pe Abu-
Sir pe mîna străjiior" de-afară şi se întoarseră la 
palat. 
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Acolo regele porunci să fie chemat căpitanul 
portului şi al corăbiilor şi îi spuse : 

— înşfacă-1 pe mişelul numit Abu-Sir şi ia un 
sac plin cu var nestins, în care să-1 bagi, şi să te 
duci să arunci totul în mare, sub ferestrele pala-
tului meu. Şi, în felul acesta, ticălosul are să moară 
de două morţi deodată : şi înecat, şi ars ! 

Căpitanul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Or, căpitanul portului şi al corăbiilor era chiar 

căpitanul de corabie pe care îl îndatorase Abu-
Sir odinioară. Se grăbi dar să se ducă la Abu-Sir 
în temniţă, îl luă de-acolo, îl sui pe o corăbioară 
şi îl duse pe o insuliţă, nu departe de oraş, unde 
putu în sfîrşit să-i vorbească în voie. îl întrebă : 

— O, Cutare ! eu nu pot uita bunăvoinţa pe care 
ai arătat-o faţă de mine, şi vreau să răspund la 
bine cu bine. Povesteşte-mi, dar, necazul tău cu 
măria sa şi nelegiuirea pe care ai săvîrşit-o, de-ai 
pierdut bunăvoinţa lui şi de-ai ajuns să dobîndeşti 
cruda moarte la care te-a osîndit! 

Abu-Sir răspunse : 
— Pe Allah, o, frate al meu, jur că nu mă ştiu 

vinovat cu nici o greşeală şi că n-am săvârşit nici-
odată vreo faptă pentru care să mi se cuvină ase-
menea pedeapsă ! 

Căpitanul spuse : 
— Atunci, de bunăseamă că trebuie să ai nis-

caiva duşmani care te-or fi ponegrit dinaintea re-
gelui ! Căci tot omul care ajunge la vază, prin vreo 
bunăstare prea vădită şi prin bunăvoia soartei, 
are totdeauna zavistnici şi pizmaşi ! Ci să nu-ţi 
fie frică de nimic ! Aici, pe insula aceasta, te afli 
la adăpost de orice. Fii, dar, bine venit şi liniş-
teşte-te ! Ai să-ţi petreci vremea pescuind, pînă 
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ce am să pot să te trimit în. ţara ta. Acuma, mă 
duc să mă prefac dinainlea regelui ca şi cum te-aş 
omorî ! 

Şi Abn-Sir sărută mina căpitanului de corabie, 
care îl lăsă şi plecă degrabă de luă un sac mare 
plin cu var nestins şi se duse la palatul regelui 
pînă sub ferestrele care dau către marc. 

Regele tocmai sta acolo proptit în coate şi aş -
tepta împlinirea poruncii sale ; şi căpitanul, ajun." 
gînd sub ferestre, ridică privirile, ca să capete de 
la rege semnul de osîndă. Şi regele întinse mîna 
afară pe fereastră şi făcu semn cu degetul să se 
arunce sacul în mare. Şl porunca fu numaidecât 
îndeplinită. Ci. tot în clipa aceea regele, care făcuse 
cu mîna o mişcare prea repezită, scăpă în apă un 
inel de aur care-i era scump ca sufletul. 

în adevăr, inelul acela căzut în mare era un inel 
taiismanic vrăjit, de care atîrnau stăpînia şi pu-
terea regelui, şi care slujea de Mie spre a ţine 
în supunere norodul şi ostile ; căci cînd regele 
vroia să dea porunca de a fi osîndit vreun vinovat, 
nu avea decît să ridice mîna la care se afla inelul, 
şi din inel ţîşnea deodată o fulgerare iute, care 
îl prăbuşea pe cel vinovat la pămînt, mort de-a 
binelea, retezîndu-i capul de pe umeri ! 

încît, atunci cînd regele văzu inelul căzînd în 
felul acela în mare, nu vroi să spună nimănuia 
nimic şi păstră cea mai mare taină asupra pier-
derii ; fără de care i-ar fi fost cu neputinţă să-şi 
ţină supuşii prea multă vreme în teamă şi supu-
nere. Şi~aşa cu măria sa ! 

Estimp, Abu-Sir, rămas singur pe insulă, luă 
năvodul de pescuit pe care i-1 dedese căpitanul 
de corabie, şi, ca să-şi mai însenineze gîndurile 
cele chinuitoare şi să-şi agonisească hrana, începu 
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să pescuiască în mare. Şi, după ce arunca năvodul, 
şi aşteptă o clipă, îl trase şi îl găsj plin cu peşte 
de toate soiurile si de toate mărimile. Şi îşi zise ; 
„Pe Allah ! iacătă că a trecut atîta vreme de cînd 
n-am mai mîncat peşte ! Am să iau unul şi am 
să-1 dau băieţilor de la bucătărie, despre care 
mi-a vorbit căpitanul, ca să mi-1 prăjească în ulei." 
în adevăr, căpitanul portului şi al corăbiilor mai 
avea şi sarcina de a rostui în fiece zi peşte proas-
păt pentru bucătăria regelui ; şi, in ziua aceea, 
cum nu putuse să vegheze el însuşi la pescuirea 
peştelui, îl însărcinase pe Abu-Sir cu grija aceasta, 
şi îi spusese despre doi flăcăi bucătari care au 
să vină să ia peştele pescuit şi menit regelui. Şi 
Abu-Sir, ele la cea dintîi aruncătură a năvodului, 
fu bineeuvîntat cu pescuitul acela spornic. Aşadar, 
înainte de-a da ceea ce pescuise în seama celor 
doi băieţi care aveau să vină, începu prin a-şi 
alege pentru sine peştele cel mai mare şi mai fru-
mos ; trase pe urmă jungherul cel mare pe care-1 
purta înfipt la chimir, şi-1 trecu dintr-o parte 
într-alta prin burta peştelui care se zbătea. Dar 
care nu-i fu mirarea cînd văzu că scoate de acolo, 
agăţat în vîrful cuţitului, un inel de aur, înghi-
ţit de peste, fără de nici o îndoială ! 

Dacă văzu aşa, Abu-Sir, măcar că habar n-avea 
de însuşirile înfricoşătoare ale acelui inel talis-
manic, care era cliiar inelul scăpat în mare de 
pe degetul regelui... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii mijind 
§i, sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a cincea sulă noapte 

Urmă ; 

... şi fără a da mare însemnătate lucrului, lua 
inelul, ce i se cuvenea acuma pe bun drept, şi şî-1 
petrecu pe deget. 

Tocmai atunci iacătă că sosiră şi cei doi flăcă-
iaşi, slujitori la bucătăria regelui, şi-i spuseră :, 

— O, pescarule, nu cumva ştii să ne spui ce-i 
cu căpitanul portului care ne dă în fiecare zi peş-
tele pentru bucătăria regelui ? A trecut o bună 
bucată de vreme de cînd îl aşteptăm să vină ! In 
ce parte a luat-o ? 

Abu-Sir răspunse, întinzînd mîna către ei ; 
— A luat-o în partea aceea ! 
Ci tot atunci capetele flăcăiaşilor de la bucă-

tărie se şi retezară de pe grumaji şi se rostogoliră 
pe pămînt, cu stăpînii lor cu tot ! 

Fulgerul aruncat de inelul de la degetul lui 
Abu-Sir îi şi ucisese pe cei doi copilandri. 

Cînd îi văzu pe băieţi cum cad pustiiţi de viaţă, 
Abu-Sir se întrebă : „Cine oare o fi putut să le 
zboare aşa capetele ăstora doi !" Şi se uită peste 
tot împrejuru-i, şi în văzduh, şi la picioarele lui 5 
şi începu să t remure de spaimă, gîndindu-se la 
puterea cea ascunsă a ginnilor răufăcători, cînd 
iacătă că dete cu ochii de căpitanul care se întor-
cea. Şi căpitanul, de cum îl văzu de departe, zări 
totodată şi cele două t rupuri moarte de p e jos, 
cu capetele lor alături, şi inelul pe care îl purta 
Abu-Sir, sclipind în soare. Şi pricepu dintr-o arun-
cătură de ochi tot ce se petrecuse. încît nu mai 
pregetă să-i strige, ferindu-se : 
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.— O, fratele meu, nu-ţi mişca mîna la care ai 
inelul, ori sînt un om mort ! N-o mişca, fie-ţi milă ! 

Auzind vorbele acestea, care izbutiră să-1 ulu-
iască şi să-1 năucească întru totul, Abu-Sir în-
lemni de-a binelea, măcar că ar fi vrut să dea fuga 
în mtîtnpinarea căpitanului, care, cînd ajunse lingă 
el, i. se repezi în braţe şi-i spuse :• 

—- Tot omul îşi poartă norocul atîrnat la gît. 
Norocul tău este cu mult mai presus decît norocul 
regelui ! Ci povesteşte-mi cum de ai căpătat ine-
lul acesta, şi-apoi am să-ţi spun şi eu ce puteri 
are ! 

Şi Abu-Sir îi povesti căpitanului de corăbii 
toată întîmplarea, pe care n-are rost s-o mai spu-
nem o dată. Şi, la r îndul lui, căpitanul, uimit, îi 
zugrăvi înfricoşătoarele puteri ale inelului, şi 
adăugă i 

— Acuma, viaţa ta-i în afară de orice năpastă, 
iar a regelui este în primejdie. Poţi acuma să mergi 
fără de nici o teamă cu mine în cetate şi numai 
cu un semn din degetul pe care porţi inelul poţi 
să faci să cadă capetele vrăjmaşilor tăi şi poţi 
să faci să zboare şi capul regelui de pe umeri ! 

Şi îl sui pe Abu-Sir într-o luntre alături de ei, 
îl aduse în cetate şi îl duse la palat, dinaintea re-
gelui. 

Tocmai atunci, regele se afla în • divan, încon-
jurat de mulţimea lui de viziri, de emiri şi de 
sfetnici ; şi măcar că era nădufit de griji şi de 
mînie pînă-n vîrful nasului, din pricina inelului 
pierdut, nu cuteza să-şi dea în vileag necazul şi 
nici să dea porunci să se caute în mare ca să-1 
găsească, de teamă să nu-i vadă pe neprietenii 
domniei cum se bucură de paguba măriei sale ! 

Da cînd îl văzu pe Abu-Sir intrînd, nu mai avu 
nici o îndoială de urzeala pieirii sale şi strigă : 
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— A, mişelule ! cum ai făcut -de te-aî. întors 
din afundul murii, şi cum de-ai scăpat să mori 
înecat şi ars ? 

Abu-Sir răspunse : 
— O, rege al vremilor, mare-i puterea lui Allah ! 
Şi îi povesti regelui cum fusese scăpat de că-

pitanul, de corăbii, drept mul ţumită clin par te-i. 
pentru o baie fără plată, cum găsise inelul şi. cum, 
fără a şti puterea acelui inel, pricinuise moartea 
celor doi flăeăiaşi, slugile de la bucătărie. Pe urmă 
adăugă : 

— Şi acuma, o, măria ta, vin să-ţi dau ' îndă ră t 
acest inel, drept mulţumită pentru facerile tale 
de bine asupra mea, şi ca să-ii dovedesc că, dacă 
aş fi un ucigaş în sufletul meu, m-aş fi şi slujit 
de inelul acesta ca să-i nimicesc pe vrăjmaşii mei 
şi să-1 omor pe regele lor ! Şi mă rog măriei tale, 
în schimb, să cerceteze cu mai multă luare-aminte 
nelegiuirea de care eu nu mă ştiu vinovat şi pen-
tru care m-ai osîndit, şi să porunceşti să pier în 
chinuri dacă am să fiu dovedit cu adevărat uci-
gaş ! 

Şi, spunînd vorbele acestea, Abu-Sir scoase ine-
lul de pe deget şi—1 dete regelui, care îl petrecu 
degrabă pe degetul său, răsuflînd de uşurare şi de 
mulţumire, şi simţindu-şi sufletul cum i se în-
toarce în t rup. 

Regele se ridică atunci în picioare şi îşi aruncă 
braţele împrejurul gîtului lui Abu-Sir, spunîndu-i : 

— O, omule ! hotărît, tu eşti floarea cea mai 
aleasă dintre toţi oamenii de treabă ele pe pămînt ! 
Mă rog ţie să nu mă ocărăşti prea tare, şi să mă 
ierţi pentru răul pe care ţi l-am căşunat şi pentru 
necazul ce ţi-am pricinuit. Cu-aclevărat, altul afară 
de tine nu mi-ar mai fi dat niciodată îndărăt ine-
lul acesta ! 

338 



Bărbierul răspunse : 
— O, rege al vremilo.r, clacă chiar doreşti să-ţi 

uşurez sufletul, nu ai clecît să-mi spui şi mie fără-
delegea ce mi s-a pus în vină şi care mi-a adus 
mînia şi neprietenia ta. 

Regele spuse : 
— Uallal'i ! la ce bun.? Acuma sint încredinţat 

că ai fost învinuit pe nedrept. Ci, de vreme ce vrei 
.să afli fărădelegea ce ţi s-a pus în vină, iacătă ! 
Boiangiul Abu-Kir mi-a spus despre tine cutare 
şi cutare lucru ! 

Şi îi povesti toate de cîte îl învinuise boiangiul, 
în privinţa alifiei aceleia, încercată de altminteri 
pe părul de pe burta vizirului cel mare. 

. Cînd povestea ajim.so aici. Şeherezada văzu zorii mijind 
şi. sfioasă, lăcu. 

Ci într-a cinci sute şi una noapte 

Urmă : 

Şi Abu-Sir, cu lacrimile în ochi, răspunse : 
— Uallah ! o, rege al vremilor, eu habar nu 

am de regele nazareenilor, şi n-am călcat în viaţa 
mea pe pă'mîntul ţării nazareenilor. Ci iacătă ca-
re-i adevărul ! 

Şi îi povesti regelui cum el şi cu boiangiul se 
legaseră cu jurăinînt, după ce citiseră l'atihaua 
clin Sfînta Carte, să se întrajutoreze unul pe al-
tul, cum plecaseră împreună , şi toate ticăloşiile 
şi toate tertipurile pe care i le jucase boiangiul, 
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şi ciomăgeala pe care îl făcuse s-o îndure, şi în-
văţul cu aluatul de curăţat părul, pe care chiar el 
îl sfătuise cum să-1 facă. Şi adăugă : 

— Oricum, o, măria ta, alifia aceea, pusă ge 
piele, este un lucru cum nu se poate mai minunat ; 
şi nu-i otrăvitoare decît dacă o înghiţi. în ţara 
mea, bărbaţii şi femeile nu se slujesc decît de ea, 
în loc de briciul de ras, spre a-şi da jos fără de 
caznă părul de pe trup ! în ce priveşte însă ter-
tipurile pe care mi ie-a jucat şi a ocării pe care 
m-a făcut s-o pat, regele nu are decît să trimită 
după portarul de la han şi după ucenicii boiangi-
ului, şi să-i întrebe, spre a cerceta adevărul mă r -
turisit de mine ! 

Şi regele, ca să-i facă plăcere lui Abu-Sîr, mă -
car că pentru el dovada era făcută întru totul, 
porunci să fie adus portarul de la han şi ucenicii ; 
şi toţi, după ce fură întrebaţi, adeveriră vorbele 
bărbierului, sporîndu-le încă prin mărturiile lor 
despre purtarea ticăloasă a boiangiului. 

Atunci regele strigă către străjeri : 
— Să mi-1 aduceţi pe boiangiu, cu capul gol 

şi desculţ, şi cu mîinile legate la spate ! 
Şi străjerii numaidecît deteră fuga şi năvăliră 

în prăvălia boiangiului, care nu se afla atunci 
acolo. îl căutară aşadar acasă la el, unde îl găsiră 
stînd să deguste bucuria plăcerilor tihnite, şi vi-
sînd fără doar şi poate la moartea lui Abu-Sir. 
Şi-aşa că străjerii se repeziră asupra-i, care poc-
nindu-1 cu pumnul după ceafă, care pocnindu-1 
cu piciorul în fund, care pocnindu-1 cu capul în 
burtă, şi îl jucară în picioare, şi îl despuiară de 
haine, afară de cămaşă, şi îl tîrîră , cu capul gol, 
desculţ, şi cu mîinile legate la spate, pînă dinaintea 
jeţului regesc. Şi-acolo îl văzu pe, Abu-Sir de-a 
dreapta regelui şi pe portarul hanului în picioare 
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în sală, iar lingă portar pe ucenicii de ia boian-
gerie. Văizu, în adevăr, toate acestea ! Şi, de spaimă, 
făcu ce făcu, chiar în mijlocul sălii tronului ; căci 
pricepu că era pierdut fără de scăpare. Ci regele, 
privindu-1 chiorîş, îi spuse : 

— Nu poţi tăgădui că acesta n-ar fi tovarăşul 
tău de odinioară, sărmanul pe care l-ai furat, 
i-ai despuiat, l-ai bătut, l-ai izgonit, l-ai ocărit, 
l-ai pîrît şi, pînă la urmă , l-ai dus la moarte ! 

Şi portarul hanului şi ucenicii de ia fciangerie 
ridicară mîinile si strigară : 

— Aşa este, pe Aliah ! nu poţi să tăgă'duieşti. 
Sintem"martori dinaintea lui Aliah şi dinaintea 
regelui ! 

Şi regele spuse : 
— Ori că tăgăduieşti, ori că mărturiseşti, tot 

n-ai sa scapi de pedeapsa pe care ţi-a scris-o 
soarta ! 

Şi strigă la străjeri : 
•— Luaţi-1, tîrîţi-1 de picioare prin tot oraşul, 

pe urmă băgaţi-1 într-un sac plin cu var nestins 
şi aruncaţi-1 în mare, ca să moară ' de cele două 
morţi : ars şi înecat ! 

Atunci bărbierul strigă : 
—• O, rege al vremilor, mă rog măriei taie să-mi 

îngăduieşti a cere iertare de la măria ta- pentru 
el, întrucît eu îl iert de toate cîte mi-a făcut ! 

Ci regele spuse : 
— Dacă tu îl ierţi de fărădelegile săvîrşite faţă 

de tine, eu nu-1 iert de fărădelegile săvîrşite faţă 
de mine ! 

Şi mai strigă o dată la străjerii lui : 
•— Luaţi-1 şi îndepliniţi poruncile mele ! 
Străjerii atunci îl luară pe boiangiul Abu-Kir, 

îl t îrîră de picioare prin tot oraşul, strigînd ce 
ticăloşii săvîrşise, şi la urmă îl băgară într-un 
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sac plin cu var nestins şi îl aruncară în mare. Şi 
muri înecat şi ars ! Intrucît aşa îi fusese datul. 

Iar regele îi spuse lui. Abu-Sir : 
— O, Abu-Sir, acuma vreau să-mi ceri tot ce 

iii doreşti, şi ţi se va da numaidecît ! 
Abu-Sir răspunse : 
— Nu cer regelui clecît să mă trimită în ţara 

mea ; căci tare-mi mai vine greu să stau departe 
de-ai mei, şi nu mai am nici o plăcere să rămîn 
aici ! 

Şi regele, măcar că tare niilmit de plecarea lui, 
căci gîndea să-1. eăftănească mare-vizir, j n locul 
rotofeiului cel păros care îndeplinea acea slujbă, 
porunci să i se pregătească o corabie mare, pe 
care o încarcă cu ibărbaţi robi şi cu femei roabe 
şi cu daruri bogate, şi îi spuse lui Abu-Sir, luîn-
du-şi rumas-bun : 

— Atunci, nu vrei să ajungi vizi.ru] meu cel 
mare ? 

Şi Abu-Sir răspunse : 
— Tare aş vrea să mă întorc in ţara mea ! 
Atunci regele nu mai stărui, şi corabia se înde-

păr tă cu Abu-Sir şi robii lui către Iskandaria. 
Or, Allah le menise o călătorie bună, şi atin-

seră Iskandaria bine-sănătoşi. Ci nici nu coboriră 
bine pe ţărm, că unul dintre robi şi zări pe nisip 
un sac pe care marca îl aruncase ia mal. Şi AJJU-
Sir desfăcu sacul şi găsi în el stîrvul lui. Abu-Kir, 
pe care apele îl purtaseră pînă acolo ! Atunci Abu-
Sir porunci ca leşul să fie îngropat nu departe de 
locul acela, pe ţărmul mării, şi ridică deasupra-i 
un mormînt, şi mormîntul acela ajunse loc ele 
popas pentru toţi trecătorii ; şi Abu-Sir adăugă 
la acel mormînt, spre a putea fi îngrijit, o danie 
nesitrămutătoare ; şi puse să se sape pe uşa irior-
mmtului. această însemnare pilduitoare : 
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Fereşte-ie de a săvîrşi răul ! 
Nu le-mbăla din plosca răutăţii, 
Căci vine-amară ziua judecăţii. 
Pe cel mişelnic îl, mănîncă hăul l 

La faţa apei ies şi trec cu Ungă 
Golaşe oase din pusUi amare. 
Ci-n tihnă odihnesc mărgăritare. 
Jos, pe nisipul înării-n apă-adîncă. 

Sus, in -văzduh, stă scrisă legea-ntreagă, 
Pe pagini sirăxezii : „Cel ce sădeşte 
Ceea ce-i bine, bine dobîndeşte .'"' 
Căci toate se întorc de unde pleacă, 

Şi-acesta fu sfîrşitul lui Abu-Kir boiangiul, şi 
începutul lui Abu-Sir în viaţa de-aci înainte feri-
cită şi fără de griji. Şi de atunci golfuleţul unde 
a fost îngropat boiangiul se numeşte golful Abu-

Kir '. Slavă celui care trăieşte în veci şi care prin 
voia lui face zilele să-şl urmeze crugul şi iarna 
şi vara ! 

Pe urmă, Şeherezacla spuse : 
— Şi iacătă, o, preaierieiUile rege, lot ce roi s-a po-

vestit despre întâmplarea aceasta ! 
Şi Şahriar strigă : 
— Pe Allah ! povestea aceasta esle plină de «rea pildă. 

De aceea acuma mi-a venit chelul să te aud povestind 
vreo două-trei snoave de învăţătură. 

Şi Şeherezada spuse : 
— Păi acestea-s tocmai cele pe care le ştiu cu cel mal 

bine ! 
Dar în clipita aceea Şeherezacla văzu zorii mijind ş i , 

sfioasă, tăcu. 
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Şiîntr-a cinci sute doua noapte 

Şeherezada spuse : 

SNOAVE Pil DUH OARE DIN 
GRADINA ÎNMIRESMATA 

— Snoavele pilduitoare, o, preafericitele rege, sîr<l: cele pe <;a!t 
eu le ştiu cel mai faine. Am să-ţi povestesc una, ori două, ori trc-i, 
scoase din Gradina înmiresmată. 

Şi regele Şahriar spuse : 
— Dacă-i aşa, grăbeşte de-ncepe, căci îmi simt sufletul năpădit 

de un mare alean în seara aceasta ! Şi nu mai sînt îricredmui: vă ai 
să-ţi păsted capul pe grumaji pînă dimineaţă ! 

Şi Şeherezada, îsîmbind, spuse : 
—• lacătă ! Ci te prevestesc, o, preafericitule rege, că snoavele 

acestea, oricît de pilduitoare ar fi, pot să treacă drept snoave slo-
bode în ochii oamenilor neciopliţi şi înguşti la minte ! 

Şt regele Şahriar spuse : 
— Nu te opri din pricina unei temeri ca aceasta, Sebe.tei.iiJ* ! 

Dar dacă socoti că asemenea snoave pilduitoare nu pot fi ascuîtâfe 
de micuţa aceasta care te aude, ghemuită pe chilim Ia picioarele 
tale, spune-i să plece cît mai degrabă. De altminteri, nici nu prea. 
pricep ce caută aici copila asta ! 

l a vorbele acestea ale regelui, micuţa DoniazaJa, de frică să im 

fie izgonită, se aruncă în brafele surorii sale mai mari,, care O să-
sută pe ochi, o strînse la piept şi îi potoli sufletul iubit. Pe nsmă., 
Şeherezada se întoarse către regele Şahriar şi' spuse : 



— Eu socot că ar putea să rămînă ! Căci nu este .nicidecum 
necuviincios să vorbeşti despre lucrurile aşezate de la briu în jos, 
de vreme ce „toate lucrurile sînt curate şi neprihănite, pentru su-
fletele curate şi fără de prihană !" 

Şi numaidecât începu : 

CELE TREI DORIN'J'I: 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, ea un anume 
ins plin de bunâcuviinţă îşi petrecuse întreaga viaţa 
tot aştcptînd noaptea de minuni făgăduită de Sfiala 
Carte drept-credincioşilor înzestraţi cu focul credin-
ţei, noaptea aceea numită Noaptea putinţelor atot-
puterii, cînd un om cuvios îşi poate vedea împlinită 
orice dorinţă. Or, într-o noapte dintre cele mai de pe 
urmă nopţi din luna Ramadan, insul acela, după ce 
postise amarnic toată ziua, se simţi însufleţit de-
odată de duhul dumnezeiesc .şi o chemă pe soţia sa 
şi îi spuse : 

— Ascuîtă-mă, femeie ! în seara aceasta mă simt 
într-o stare de mare curăţie dinaintea Celtrt-veşnic, 
şi de bună seamă că noaptea aceasta are să fre pen-
tru mine Noaptea putinţelor atotpiiterii. Şi, îtrtntcît 
de bună seamă că toate dorurile şi nădejdile a ti să-mi 
fie împlinite de către Atoateîmplinitortif, te chem 
ca să-ţi cer dintru-ntîi sfatul despre' cererile pe care 
ar fi să i le fac, căci te ştiu bună de sfaturi, şi nu 
arareori părerile tale mi-au fost de folos. îa spu-
ne-mi, dar, ce dorinţe să-i 'mărturisesc î 

Soţia răspunse : 
— O, bărbate, cîte dorinţe poţi să-i mărturiseşti ? 
El spuse : 
— Trei î 
Ea spuse ; 
— începe, dar, prin a-i mărturisi lui AU ah cea 
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dintîi dintre cele trei dorinţe. Ştii şi tu că desăvîrşirea 
unui bărbat şi a desfătărilor sale stă în virtutea lui, 
şi că bărbatul nu poate să fie desăvîrşit dacă este 
feciorelnic, hadîmb ori neputinţe. încît, cu cît un 
bărbat este mai bine dăruit, cu atîtea virtutea lui este 
mai spornică şi bucuria cu el merge pe căile deplină-
tăţii. Pleacă-te, dar, cu umilinţă dinaintea feţei celui 
Prea-înalt şi spune-i : „O, Binefăcătorule, o, Prea-
darnicuie, fă-mă dăruit cu asupra de măsură !" 

Şi bărbatul îngenunche şi, întorcîndu-şi palmele 
către cer, zise : 

—- O, Binefăcătorule, o, Preadarnicule, fă-mă dă-
ruit cu asupra de măsură ! 

Or, nici n-apucă el bine să rostească dorinţa 
aceasta, că-i şi fu împlinită, şi cu asupra de măsură, 
pe dipă pe dată. încît numaidecît preacucernicul om 
se văzu dinlr-odată dăruit cum nici nu gîndise. [...] 
Şi-atîta de nelaîfidemîna îi venea, încît de da să 
se culce trebuia sa se scoale, iar de da să se ridice 
trebuia să se culce. 

Iar soţia fu atîta de înfricoşată de ce văzu, încît 
o luă la fugă ţipînd, atunci cînd preacucernicu-i băr-
bat vroi s-o cheme. [...] 

Şi bietul om îi zise într-un sfîrşit : 
-— O, femeie păcătoasă, ce să mă fac eu acuma ? 

Asta-i numai lucrarea ta, o, blestemate ! 
Ea răspunse : 
•— Numele lui Allah fie cu tine şi împrejurul tăti l 

Roagă-te întru Profetul, o, rnoşnege cu ochi goi ! 
Eu, pe Allah ! nu am trebuinţă de toată ceea şi nu 
ţi-am spus să ceri atîta ! Roagă-te, dar, cerului să te 
rrintuiască de danie ! Asta are să-ţi fie cea de a 
doua dorinţă ! 

Preacucernicul ridică atunci ochii către cer şi zise :' 
— O, Allah, mă rog ţie să mă izbăveşti de dania 

aceasta şi de necazurile pe care mi le aduce ! 
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Şi numaidecît, mîntuit cu totul de orice urma, se 
văzu asemenea unei fetiţe. 

Ci şi această izbăvire nu-1 mulţumi întru «nimica, 
nu atîta pe el cît pe nevastă-sa, care începu să-l 
dodelească şi să-1 certe că a lipsit-o pe veci de bunul 
ei. încît ciuda preacucernicului ajunse peste poate ; 
şi îi spuse nevestei-si : 

— Asta-i numai din vina ta şi clin pricina sfatu-
rilor talc smintite ! O, femeie fără de minte, aveam 
voie să cer trei lucruri de la Allah şi aş fi putut şa-mi 
aleg după bunul meu plac tot ce mi-aş fi dorit cel 
mai mult din bunurile lumii acesteia şi ale celei-
lalte. Şi iacălă că două dintre aceste putinţe mi s-au 
şi prăpădit, şi totu-i ca şi cum n-ar fi fost nimica. 
Şi iacăţă-mă într-o stare încă şi mai rea clecît cea 
de dinainte ! Ci, întrucît mai am voie sa cer o mi-
nune, am să cer de la Domnul meu să-mi dea îndă-
răt ce am avut dintru începutul-începutului ! 

Şi se rugă domnului său, care îi împlini rugămintea. 
Şi dobîndi tot ce avusese dintru început. 

Iar pilda acestei snoave este că trebuie să te mul-
ţumeşti cu ceea ce ai. 

Pe urmă Şeherezada începu : 

FLĂCĂUL ŞI MAS AG IUL DE LA HAMMAM 

Se povesteşte, o, prcaiericîtulc rege, că un oarecare 
cnasagiu de la un hammam avea ca muşterei, de obicei, 
pe fiii de navabi şi de mai-mărimi, căci hammamu? 
unde îşi lăcea el meseria era cel mai căutat din 
tot oraşul. Or, într-o bună zi, în sala unde masagiul 
'îşi aştepta muşteriii intră un flăcăiaş încă neîmpo-
dobit cu nici un fir de barbă, dar durduliu şi bine 
.rotunjit peste t o t ; şi flacăiaşul acela era tare frumos 
îa chip şi era chiar feciorul vizirului-cel-marc al 
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regelui acelei cetăţi. încît masagiul fu bucuros sa 
frămînte trupul cel atîta de dulce al gingaşului co-
pilandru, şi îşi zise în cugetul său : „Iacătă un tr/up 
în care grăsimea şi-a pus peste tot perniţele-i mă-
tăsoase ! Ce forme îmbelşugate, şi ce durduliu e !" 
Si îl ajută să se întindă pe marmura fierbinte din 
sala cea caldă şi începu sa-1 frece cu o grijă cu totul 
aparte. Şi, cînd ajunse aproape de şolduri, fu peste 
poate de uimit băgînd de seamă ca flacaia.şul n-avea 
decît ceva aşa, cam cît o alună... 

Cîad povestea aiunse aici, ŞstierezaJa vă;-:i zorii mijinj ţi, 
sfioasă, tăcu. 

CV într-ci cinci snlc treia noapte 

...ceva aşa, cam cit o aluna. Şi, dacă văzu aceasta, 
începu să se căineze în cugetul său, şi să-şi plesnească 
palmele una de" alta, oprindu-sc deodată din masagiul 
pe care îl începuse. 

Cînd flăcăul îl văzu pe masagiu pradă unei aşa de 
amarnice mîhniri şi cu chipul răvăşit de deznădejde» 
îi spuse : 

— Ce ai, o, masaginle, de te căinezi atîra din tot 
sufletul şi îţi plesneşti inimile una ele alta ? 

El răspunse : 
— Vai, doamne a! meu, deznădejdea şi caineala 

mea sînt din pricina ta ! < Iaci te văd (iaUit ele cea 
mai mare năpasta de care poate să lie lovit un 
bărbat! Eşti tînăr, voinic şi inimos, şi ie bucuri de 
toate desăvîrşirile trupului şi ale înfăţişării şi ele 
toate binefacerile dăruite de cat re Atoaiedăiăiorul 
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celor aleşi de el. Ci tocmai ceea ce face desfătul vieţii 
îţi lipseşte, lucrul fără de care un bărbat EU este 
bărbat şi nu se poate bucura de virtutea cea deopo-
trivă darnică şi primitoare ! Oare viaţa mai poate fi 
viaţă, fără de lucrul acesta şi fără de tot ce ţine de el ? 

La vorbele acestea, fiul vizirului îşi plecă trist 
capul şi răspunse : 

— Unchiule, ai mare dreptate ! Şi iaeătă că îmi 
aduci aminte tocmai de lucrul eare-i pricina singu-
rului meu necaz ! Dacă ceea ce mi-e lăsat ca moşte-
nire de la tatăl meu este atîta de nemernic, de vină-s 
numai eu, care pîna astăzi n-am avut grijă să fac 
să dea în pîrgă această moştenire. Cum vrei tu, 
oare, ca un ieduţ să ajungă ţap voinic, dacă se ţine 
departe de caprele cele ispititoare, ori ca un copac 
să dea în floare fără să fie udat ? Eu, pînă astăzi, 
m-am ţinut departe de femei şi nu m-am simţit mînat 
de nici un fel de îndemn către ele ! Ci mai este vreme, 
socot, ca să se trezească cel care doarme, şi ciobanul sa 
se sprijinească pe bîta lui ! 

La mărturisirea aceasta a feciorului vizirului, ham-
mamgiui spuse : 

— Ci cum- are să facă oare ciobanul ca să se spri-
jinească pe o bîtă care nu-i mai mare decît degetul 
cel mic ? 

Băiatul răspunse : 
— Pentru aceasta mă bizui, unchiule, pe mărini-

moasa ta bunăvoinţă. Du-te la laviţa pe care mi-am 
lăsat hainele şi ia punga pe care ai s-o găseşti la 
chimirul meu.; şi cu aurul din punga aceea du-te şi 
caută vreo fetişcană vrednica să-mi facă începutul... 

Şi hammamgiul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi se duse la laviţă, luă punga şi ieşi'din harnmam 

să caute vreo fetişcană potrivită. 
Pe drum, îşi zise: „Săracul copil! el soeoate că 

ceea ce îi lipseşte este ca o cocă moale de acadea, 
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ce se poate întinde de îndată, ce începi să tragi da 
ea ! Ori o fi socotind -că' un castravete se face castra-
vete de la o zî la alta, saa că banana se coace pîa£ 
a nu ajunge banană !" 

Şi, rîzînd de toată povestea, se duse la soţia sa 
şi-a spuse : 

— Q, maică a lui Aii, află că tocmai spălam la 
hammam un copilandru frumos ca luna plină. Este 
copilul vizirului-cel-mare, şi are toate desăvîrşirile ; 
ci, săracul de el, nu are ce are toată lumea ! Ce are 
el, de-abia dacă este cît o alună. Şi, cum am început 
să mă căinez de mila tinereţii lui, el mi-a dat punga 
aceasta plină cu aur, ca să-i fac rost de vreo fetişcană 
vrednica să-i sporească într-o clipită ainărîta de 
moştenire pe care o are de la tătîuc său ; cuci, ne-
priceput cum e, îşi închipuie că aluna aceea are să 
se schimbe uunuiidecîl, ele la cea clinlîi încercare ! 
f ,u atunci in-ain gîndit că ar fi mai bine ca toi aurul 
acesta să rămînă în casa noastră ; şi am venit să 
te îndemn sa mergi cu mine la hammam, unde să te 
prefaci că faci tu această încercare fără de nădejde 
pentru bietul copil. Nu este nici o piedică. Şi ai să 
poţi chiar şi să-ţi petreci un ceas de vreme, rîzîn-
du-ii cu el, fără de nici o primejdie ori de teamă ! 
(ar eu am să vă veghez pe amîndoi, şi am să fac aşa 
ca sa vi leresc de privirile muştcreilor. 

Dacă auzi vorbele acestea ale soţului ei, tînăra 
nevastă răspunse că asculta şi că se supune, şi se 
ridică, se găti şi se îmbrăcă în hainele ei cele mai 
•brumoase. De altminteri, şi fără de găteli ori împodo-
biri, ea putea să facă toate capetele să se întoarcă 
şi toate inimile să se vrlvorcze, întTucît era cea mai 
frumoasă nevastă dintre nevestele de pe vremea ei. 

Cinci povestea ajunse aici. ţii hm/udii vii-zu /mii mijind şi. 

sfioasă, tatu. 
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Ci într-a cinci sute patra noapte 

Urttiă : 

Haminamgiul o lua aşadar pe soţia Iui şi o băgă 
peste tînărul fecior al vizirului, care aştepta întins 
pe marmura din. sala cea caldă ; îi lăsă acolo singuri 
şi ieşi sa se aşeze, de paza spre a-i opri pe cei ne-
doriţi să-şi vîre capul pe uşa. Şi le spuse celor doi 
să încuie uşa pe dinlăuntru. 

Cînd tînăra nevastă îl văzu pe flăcăiandru, rămase 
vrăjită de frumuseţea lui de lună ; iar el. tot aşa. 

Şi ea îşi zise : „Ce păcat că nu are şi el ceea ce au 
toţi bărbaţii ! Căci ceea ce mi-a povestit soţul meu 
este tare adevărat: de-abia dacă-i cît o alună !"' Ci, 
cînd se văzu lingă femeie, aluna aceea se schimbă 
dintr-odată [...], iar soţia hammamgiului, dacă văzu 
aşa, clete un ţipăt de minunare şi îşi repezi braţe! e 
împrejurul gîtului flăcăului... Şi-aşa ! [...] 

Şi, de dincolo de zăbreaua uşii, masagiul vedea tot 
şi nu cuteza să facă gură ori. să spargă uşa, de teamă 
să nu ajungă de ocara lumii. Şi se mulţumea s-o 
strige în şoaptă pe nevastă-sa, care nu-i răspundea 
neam ! Şi el îi spunea : 

—- O, mamă a lui Aii, ce aştepţi de nu ieşi ? Ziua-i 
pe sfîrşitc şi tu ţi-ai uitat de copilul care aşteaptă 
acasă să-1 alăptezi ! 
..[ . . . . . . . . . . ] 

Iar fiul vizirului îi spuse femeii : 
— Ci ai putea să dai Iu ga o clipită să-1 alăptezi şi 

pe urmă să te întorci repede ! 
r._ . . . . . . . . . . _ ] 
Ci bietul masagiu, dacă o văzu pe nevasta-sa aşa, 
j . . . j se simţi cuprins de o deznădejde yi de o roînie 



atîta de năprasnice, încît se sui pe terasa harmua-
mului şi se arunca de acolo, de-şi sfarmă capul pe 
caldarîm. 

Şi muri. 
Or, istorisirea aceasta dovedeşte că omul înţelept 

nu trebuie să se încreadă în ceea ce numai i se parc. 

— Ci, spuse Şeberexada, snoava pe care am să ţi-o mai povestesc 
vădeşte încă şi mai limpede cît de amăgitonre-s părelnidile ş: cît 
de primejdios este să te laşi călăuzit de ele. 

AI.lt şt MM 

Mi s a povestii, o, pi'e.ilericilule rege, ci un oui 
ca toţi oamenii s a îndrăcii peste poate de o li 
ncrica frumoasă şi minunată. .Şi tinerica aceea, pildă 
de gingăşie şi de dcsăvîrşirc, era maritala cu uit 
bărbat pe care-1 iubea şi care şi el o iubea pe ca. 
$i, mai fiind, pe deasupra, cuminte şi cinstită, în-
drăgostitul nu izbutea să afle mijlocul de a o ispiti. 
Şi, cum se scursese destulă vreme de cînd el îşi mis-
tuia răbdarea fără de nici o izbîndă, gîndi să se fo-
losească de un tertip, fie spre a se răzbuna pe eu, 
fie spre a i I rînge dîrzia. 

Or, soţul acelei tinerele avea ca slugă de credinţă 
un băieţaudru pe care îl crescuse de mic şi care ve-
ghea asupra casei în vremea dncl stăptnii lipseau.. 
îar îndrăgostitul cel umflu/ se ţinu după băieţandrui 
acesta şi se împrieteni cu el, făcîndu-i felurite da-
ruri şi copleşindu I cu cinstiri, ba aşa, ba altminteri;, 
pînă ce într-un sfîrşii b.iicţ.uidrul îi ajunse cu totul 
credincios şi i se supunea, l.ir.i de nici o cîrtire, Is 
orice i-ar fi cerut. 
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Cînd, dar, treaba ajunse aici, îndrăgostitul îi spuse 
într-o zi băreţandrului : 

— O, Cutărică, tare-aş vrea să văd. şi eu astăzi 
casa stăpînului tău, cînd stăpînul şi stapîna ta au 
să plece în oraş ! 

Eî răspunse : 
— De bună seamă ! 
Şi, după ce stapînu-său plecă la prăvălie, iar sîă-

pînă-sa plecă la hammam, se duse şi îşi chemă prie-
tenul, îl luă de rnînă şi, după ce îl băgă în casă, îl 
duse prin toate odăile şi îi arătă toate lucrurile din 
casă. Or, îndrăgostitul, hotărît să se răzbune amar-
nic pe tlnăra femeie, îşi pregătise de mult renghiul 
pe care să i-1 tragă. încît, cînd ajunse în odaia de 
dormit, se apropie de pat şi vărsă acolo nişte albuş 
de ou pe care avusese grijă să-1 aducă într-o sticluţă. 
Şi aşa de pe furiş făcu lucrul acesta, că băieţandrul 
:nu bagă de seamă nimic. După care, ieşi din odaie 
şi îşi văzu de drum... 

CJOJ povestea ajur.se aici, Şeberezada văzu zorii mijind 51, 
sfioasă, tăru. 

Ci'într-a cinci sute cincea noapte 

Ui mă : 

...îşi văzu de drum. Şi-atîta cu el ! 
Estimp, soţul, iacătă ! După ce, pe la asfinţit de 

soare, îşi închise prăvălia, se întoarse acasă şi, fiind 
ostenit de-o zi întreagă de vînzări şi de cumpărări, 
se duse la pat şi dete să se întindă1, spre a se odihni ; 
ci băgă de seamă o pată mare ce se lăbărţa pe cear-
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ceaf, şî se trase îndărăt uimit şi bănui toi? pînă pesta 
poate. Pe urmă, îşi zise : „Cine a -putut să intre în 
casa mea şi să' facă ce-a făcut cu soţia mea ? Căci 
ceea ce văd este o urmă de bărbat, fără de nici o în-
doială r i 

Şi răcni: 
' — Chiar aşa-i! "" 
Atunci, plin de mînie, vru mat înrîi. să-4 ucidă pe 

băieţandru ; ci se razgîndi, zicîndu-şi : „o urmă atîta 
de mare nu poate să fie de la un copilandru..." ît 
chemă, aşadar, şi, cu glasul tremurînd de mînie, îi 
strigă : 

— Lepădătură ticăloasă, undei stăpînă-ta ? 
. El răspunse : 

— S a dus la hammam ! 
La cuvintele acestea, bănuiala nu I.HII J I U tlccto 

să se înfigă şi mai tare în mintea neguţătorului, în-
trucît legea dreptei-credinţe cere ca şi bărbatul şi 
femeia să se ducă la hammam şi să se spele după 
sfintele datini, din creştet pînă-n talpă, ort de cîte 
ori au avut treaba între ei. Şi ţipă la băiat : 

— Dă fuga şi zoreşte-o să vie acasă ! 
Şi băiatul dete fuga să îndeplinească porunca. 
Şi. cînd soţia veni, neguţătorul, bulbucîndu-şi ochii 

îa dreapta şi la stînga prin odaia în care se afla 
patul cu pricina, şi fără a rosti o vorbă, se repezi la 
ea, o apucă de păr, o tăvăli pe jos şi începu sa-î 
ardă o mamă de bătaie cu mare prisos de lovituri 
de picior şi de lovituri de pumni. După care, o legă 
de mîini, luă un cuţitoî, şi se pregăti să-i taie bere-
gata. Ci, cînd văzu aşa, femeia începu să ţipe amarnic 
şi să urle din rărunchi, şi-aşa de tare, încît toţi 
vecinii şi toate vecinele săriră în ajutorul ei şi o 
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găsiră pe cale ele a fi înjunghiată. Atunci îl traseră 
îndărăt cu de-a sila pe soţ şi întrebară de pricina 
tare dusese la o pedeapsă ca aceea. Şi femeia strigă : 

— Nu ştiu care-i pricina ! 
Atunci cu toţii. îi strigară neguţătorului: 

Dacă ai a te plînge împotriva ei, eşti slobod fie 
sa te desparţi de ea, fie s-o mustri cu gingăşie şi 
cu blîndeţe. Da nu poţi s-o omori, căci de cuminte 
e cuminte, şi-aşa o ştim toţi, şi-aşa punem mărturie 
pentru ea dinaintea lui Allah şi dinaintea cadiului ! 
Este vecina noastră de multă vreme şi n-am băgat 
de seamă în purtarea ei nimica necuviincios ! 

Neguţătorul răspunse : 
-— Lăsaţi-mă să-t tai beregăţile dezmăţatei asteia ! 

Şi de vreţi s-aveţi dovada stricăciunii ei, n-aveţi 
decîi sa vă uitaţi la urma pe care au lăsat-o bărbaţii 
aduşi de ea în patul meu ! 

La vorbele acestea, vecinii şi vecinele se apropiară 
de pat şi toţi pe rînd îşi puseră degetul în urmă şi 
spuseră : 

•— Lste o urmă de bărbat! 
Ci iot atunci, copilandrul se apropie şi el la rîn-

du-i, adună pe o tigaie albuşul care încă nu fusese 
supt de către cearceaf, puse tigaia deasupra focului 
şi prăji albuşul. După care, luă ceea ce se prăjise, 
mitica jumătate şi împărţi, cealaltă jumătate celor 
tic faţă, spunîndu-le : 

- - Luaţi de gustaţi ! este albuş de ou ! 
Şi toţi, după ce gustară, se încredinţară în felul 

acesta că era cu adevărat albuş de ou ; pînă şi soţul, 
•care înţelese atunci că soţia lui era nevinovată şi că 
o învinuise şi o pedepsise pe nedrept. încît nu pre-
getă să se împace numaidecît cu ea şi, ca să pece-
tluiască împăcarea, îi dărui o smă de dinari de aur 
şi o salbă de galbeni. 
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Or, povesvirea aceasi.i scurta dovedeşte că este 
alb şi alb, şi că în orice lucru trebuie să ştij să faci 
deosebirea. 

După ce îi povesti rei>clui snoavele acestea, Şrhsavada răcii. 

.Şi regele zise : 

- în adevăr, Şeherezada, povestirile acestea sîut cum BIJ se 

poate mai pilduitoare ! Şi, pe deasupra, roi-au odihnit gîodorJîe 

aşa de frumos, încît iată-rnă-s gata Siî te-ascult cum îmi povesteşti 

.j poveste cît mai ciudată. 

Şi Şeherexada spuse : 

întocmai ! Aceea pe care *m să î's-n povestesc este cniar ce 

doreşti măria-u ! 

.|ji Şci!tTi:;'.adii îi spuse regelui Şaliriar : 



POVESTI-A LUI ABDALLAH-DE-PE-USGAT 
ŞI A LUI ABDALLAH-DIN-MARE 

Se povesteşte — ci Allah este mai ştiutor ! — că 
a fost odată un om, pescar de meserie, care se 
numea Abdallah. Şi pescarul acesta avea de hră-
nit pe cei nouă copii ai săi şi pe mama lor, şi era 
sărac, tare sărac, aşa de sărac că n-avea nici o altă 
avere afară de năvodul lui. Şi astfel că năvodul 
acesta îi ţinea loc şi de prăvălie, şi de putinţă de 
a-şi agonisi pîinea cea de toate zilele, şi de singura 
uşă a sporului la casa lui. Şi-aşa că avea de obicei 
să se ducă în fiecare zi să pescuiască la mare ; şi 
dacă pescuia mai puţin, vindea, şi, cu ce dobîndea, : 

cumpăra cele de trebuinţă pentru copiii săi, în mă-
sura în care îl miluia şi pe el Atoatedătătorul ; iar 
dacă pescuia mai mult, atunci, cu banii dobîndiţi, 
punea pe nevastă-sa să gătească o masă minunata, 
şi cumpăra poame, şi cheltuia totul pentru ai lui» 1 
fără de nic! o stăpînire ori chibzuială, pînă ce nu-i 1 
mai rămînca nimica în mîini ; că îşi zicea : „Pîinea 1 
de mîine are să ne vină mîine !" Şi trăia aşa, de pe j 
o zi pe alta, fără să-şi bată vreodată capul cu grija 
zilei următoare. 
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Or, într-o zi, nevastă-sa născu al zecelea băiat, căci 
şi ceilalţi nouă erau tot băieţi, din mila lui Allah ! 
Şi tocmai în ziua aceea nu se afla chiar nimica de 
sufocare în casa cea săracă a pescarului Abdallak. 
Şi femeia îi spuse omului ei : 

— O, stăpîne al meu, casa noastră acuma s-a mai 
îmbelşugat cu un suflet, iar pîinea zilei de azi încă 
n-a venit ! N-ai vrea să te duci să rostuieşti ceva 
pentru noi, care să ne ţină sufletul în clipa aceasta 
grea ? ^ 

El răspunse : 
— Tocmai vream să ies, punînd credinţa în bună-

tatea lui Allah, şi să mă duc la pescuit să mi arunc 
năvodul în mare întru norocul acestui copil nou 
născut, ca să văd în felul acesta măsura norocului lui 
în viaţă ! 

Femeia îi spuse : 
— Pune-ţi nădejdea în Allah ! 
Şi pescarul Abdallah îşi luă năvodul în spinare 

şi plecă la mare. 

Cînd povestea ajunse aici, Şt-herezada văzu zorii miji:i;l şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute şasea noapte 

Urmă : 

Şi aruncă năvodul şi îl întinse în apă, întru norocul 
acelui copil nou-născut, şi spuse : „O, dumnezeul 
meu, fă ca viaţa să-i fie uşoară şi nu anevoioasă, 
îmbelşugată şi nu neîndestulată \" Şi, după ce aşteptă 
un răstimp, trase năvodul şi îl găsi plin cu murdării, 
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cu nisip, cu mîl şi cu ierburi de apa, clar nu vaza 
«ici urina de peşte, nici mai mare, nici mai mic, ni-
rnic-nimic ! Atunci se minună şi se mîhni în sufletul 
lui:, şi zise : „Oare Allah l-o fi zămislit pe micuţul 
acela Iară a-i fi menit nici o parte şi nici un noroc ? 
Asta nu se poate şi nu se poate ! întrucît acela carele 
a dat fălci omului şi i-a lăsat două buze drept gură 
«-a făcut treaba asta degeaba, ci a luat asupră-şi 
sarcina de a răspunde la nevoile lor, de vreme ce 
ei este Atoatcşiiutorul şi Atoaledătătorul. Preamă-
rit fie el !" Pe urmă, îşi încarcă în spinare năvodul 
şî se duse să-1 arunce în mare în alt loc. 

Şi sie te răbdător o bună bucată de vreme, după 
care se căzui mult pînă să-l scoată, căci se dovedi 
tare greu. Şi găsi în el un măgar mort, umflat cu 
•totul şi împrăştiind o duhoare înfricoşătoare. Şi 
pescarul îşi simţi sufletul năpădit de silă ; şi delc 
•zor să-.şi scuture năvodul de măgarul acela mort 
şi să se îndepărteze cît mai degrabă în altă parte, 
y.idnd : „Nu este ajutor şi putere decît întru slăvim! 
şi falnicul Allah cel preaînalt ! Tot ce mi se în -
tîmplă acuma şi tot nenorocul ăsta este din vina 
blestematei de nevastă-mea ! De cîte ori nu i-am 
spus : «Nu se mai află în apă nimica pentru mine. 
şi trebuie să caut altundeva pîinea noastră. Nu mai 
pot cu meseria asta ! Nu, adevăratu-i, nu mai pot ! 
Lasă-mă, dar, o, femeie, să mă apuc ele altă meserie 
decît de aceea de pescar !» Şi de-atîtea ori i-am tor. 
dogănit vorbele astea, de mi-a ieşit păr pe limbă ! 
Da ea nu-mi răspunde decît cu : «Allah Rărim! 
Allah Rărim ! Mila lui este fără de margini ! Nu 
deztiădăjdui, o, tată al copiilor mei !» Or, asta-i 
toată mila lui Allah ? Oare măgarul ăsta mort să fie 
partea menită acelui sărac ele copil, ori poate că mîlut 
sau nisipul cules în năvod ?" 



Şi pescarul Abdallah ramase nemişcat vreme lunga, 
prada unei mîhniri tare amare. După care, pînă la 
urmă, se hotărî să mai arunce o dată năvodul în. 
apă, cerînd iertare de la Allah pentru vorbele ne-
socotite pe care le grăise, şi zise : „Fii-mi priincios 
Ia pescuit, o, tu, Atoatedătătorule, carele împărţi făp-
turilor tale huzururile şi bunătăţurile, şi carele le în-
semnezi dintru începuturi ursita. Şi fii-i priincios 
copilului acesta născut acuma, iar cu îţi făgăduiesc 
ra într-o bună zi arc să-ţi fie un preacuccrnic drept-
credincios, vrednicind să-ţi slujească numai ţie !" Pe 
urmă îşi zise : „M-aş mulţumi de-a pescui lie şi 
numai un peşte, măcar ca să pot sal duc brutaru-
lui, binefăcătorul meu, care în zilele cele negre, cîud 
mă vede că stau dinaintea prăvăliei lui şi adulmec 
de afară mireasma de pîine caldă, îmi face semn cu 
mîna să mă duc la el şi îmi dăruie din belşug pîinea 
cu care să-i mulţumesc pe cei nouă şi pe mama lor !" 

După ce îşi aruncă năvodul pentru a treia oară, 
Abdallah aşteptă vreme tare lungă, şi pe urmă în-
cepu sa se pregătească să-1 tragă afară. Ci, întrucît 
năvodul era şi mai greu decît de celelalte daţi, şi 
atîrna cu totul peste măsură, Abdallah se necăji amar-
nic cu el pînă ce să-1 scoată la mal ; şi nu izbuti de-
cît după ce îşi însîngeră mîinile trăgînd de sfori. 
Şi atunci, peste poate de uluit, găsi prinsă în ochiu-
rile năvodului o făptură omenească, un adamit, ase-
menea cu toţi ibn-adamii, numai cu osebirea că 
trupu-i se sfîrşea cu o coadă de peşte ; ci, afară de 
coada aceea, avea cap, faţă, barbă, piept şi mîini, 
întocmai ca ale unui om de pe pămînt. 

Cînd îl văzu, pescarul Abdallah nu mai avu nici 
o îndoială că n-ar fi de faţă cu vreun efrit dintre 
efriţii care, în vremile de demult, s-au răzvrătit îm-
potriva poruncilor stapînului nostru Soliraan lbn-
Daud şi au fost închişi în vase de aramă roşie şi 
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aruncaţi în mare. Şi îşi zise : „De bună seamă că-i 
unul dintre aceia ! Din pricină că arama a fost roasă 
de apă şt de ani, efritul a putut să iese din vasul 
pecetluit şi să se agate în năvodul meu !" Şi, scoţînd 
ţipete de spaimă şi ridicîndu-şi poalele cămăşii pînă 
deasupra genunchilor, pescarul o luă la goană pe ţărm,, 
fugind de să-şi dea sufletul, şi urlînd : 

— Aman ! Aman ! Fie-ţi milă de mine, o, efrite 
al lui Solim an ! 

Ci adamitul din năvod îi strigă : 
— Hei, pescarule ! Nu fugi de mine ! Căci sînt O 

făptură de om ca şi tine, nu-s nici inared şi ni-cî 
efrit ! Vino îndărăt mai degrabă ş!-ajutâ-tnă să ies 
din năvodul acesta, şi nu-ţi iic teamă de nimic ? 
Am să te răsplătesc din plin ! Şi Allah are să ţie 
seama de asta în Ziua Judecăţii ! 

La vorbele acestea, inima pescarului se domoli ; 
şi Abdallah se opri din fugă şi si; întoarse către nă-
vod, da cu paşi sfiiţi, cu un picior apropiindu-se, iac 
cu celălalt depărtîndu-se. Şi îi spuse adamitului prins 
în năvod : 

— Atunci nu eşti un ginn din neamul gînnilor ? 

Cînd povestea aiiinse aici. Şctiere'/aJa \ă2u îorii in:lin.! şî, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci suie şaptea noapte 

Ucnsă : 

Adamitul răspunse : 
• — Nu sînt ! Sînt făptură omeneasca şi crcJ în 

Allah şi în trimisul lui ! 
Abdallah întrebă : 
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— Păi, atunci, tine te-a aruncat în mare ? 
El spuse : 
— Nimeni nu m-a aruncat în mare, pentru că eu 

în mare m-am născut ! Căci sînt un fiu dintre fiii 
mării. întrucît sîntem multe noro'ade care locuim 
în adîncurile mărilor. Şi noi răsuflăm şi trăim în 
apă, aşa cum voi ceilalţi trăiţi pe pămînt, iar păsă-
rile în văzduh. Şi toţi sîntem drept-credincioşi în-
tru Allah şi Profetul lui (cu el fie rugăciunea şi 
pacea!) şi sîntem prietenoşi şi ajutători faţă de 
oameni, fraţii noştri, care locuiesc pe faţa părhîntu-
lui ; căci ne călăuzim după poruncile lui Allah şi 
după învăţăturile Cărţii celei sfinte ! 

Pe urmă adăugă : 
— Şi-apoi, de-aş fi un ginii ori un elrii răulăcător, 

oare nu ţi-aş fi rupt pînă acuma năvodul, !n loc dc-a 
te ruga să vii şi să mă ajuţi să ies din el Iară a-1 
vătăma, întrucît cu el îţi ţii zilele şi numai el este 
uşa sporului casei tale ? 

La vorbele acestea de netăgăduit, Abdallah simţi 
cum i se spulberă şi cele mai de pe urmă şovăieli şi 
temeri, şi, cînd se aplecă să-1 ajute pe locuitorul dm 
ape să iasă din năvod, acela îi spuse : _ 

—O, pescarule, soarta a vroit ca să fiu prins spre 
binele tău. Mă preumblam, în adevăr, prin ape, cînd 
năvodul tău s-a abătut asupra mea şi m-a prins în 
laţurile lui. Doresc, dar, să vă aduc bunăstarea ţie 
şi alor tăi ! Vrei să ne legăm prieteni între noi, să 
dăm şi să primim daruri unul de la celălalt ? Aşa, 
de pildă, în fiecare zi să vii aici la mine şi să-mi 
aduci roade de pe pămînt, dintre cele care cresc la 
voi : struguri, smochine, lubeniţe, cantalupi, pier-
sici, prune, rodii, banane, curmale şi de altele ? Şî 
eu am să primesc cu mare bucurie tot ce ai să-mi 
aduci. Şi, în schimb, eu am să-ţi dau, de fiecare 
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dată, roade dc-ale mării, care cresc în străfundul 
apelor : mărgcane, mărgăritare, hrizolite, beriluri, 
smaralde, rubinuri, mctaluri scumpe şi toate ge-
mele şi nestematele din mări. Şi, de fiecare dată, 
am să-ţi umplu coşul pe care ai să mi-1 aduci cu 
poame ! Primeşti ? 

Auzind vorbele acestea, pescarul care, de bucurie 
şt de îneîntarca pe care i le pricinuiau acea minu-
nată înşiruire de nume, nu mai sta decît într-un 
picior, strigă : 

— Ya Allah ! Da cine n-ar primi ! 
Pe urmă, spuse : 
— Da ! Ci, mai-nainte de orice, să punem între 

noi fatihaita, ca să pecctluim cu ca legămîntul nos-
tru ! 

Şi băştinaşul apelor încuviinţă. Şi amîndoi atunci 
rostiră cu glas tare fatihaua de început din Coran. 
Şi, pe urmă, numaidecît, Abdallah pescarul îl slobozi 
din năvod pe băştinaşul apelor. 

Atunci pescarul îl întrebă pe prietenul său din 
ape : 

— Cum te cheamă ? 
El răspunse : 
— Mă cheamă Abdallah. încît, în fiecare dimi-

neaţă cînd ai să vii aici, dacă în vreo zi, clin întîm-
plare, n-ai să mă vezi, nu ai decît să strigi : ,,Ya 
Abdallah, hei, tu cel din ape !" Şi eu pe dată am să te 
aud şi ai să mă vezi ivindu-mă dînainte-ţî clin ape. 

Pe urmă întrebă şi el : 
— Da pe tine, o, frate al meu, cum te cheamă i-
Pescarul răspunse : 
— Şi pe mine mă cheamă tot Abdallah, ca şi pe 

tine ! 
Atunci cel din ape se minună : 
— He-he, tu eşti Abdallah-cle-pe-uscat, iar eu sini 

Abdallah-din-mare ! Şi, în felul ti ceştii,, siutcni clc 



două ori fraţi : fraţi de nume şi fraţi de prietenie,. 
Aşteaplă-rnă, dar, o clipita aici, o, prietene al meu, 
numai attta cît să mă cufund şi sa-ţi aduc cel dintît 
clar din ape ! 

Şi Abdallah-dc-pe-uscat răspunse : 
— Ascult .şi mă supun ! 
Şi numaidecît Abdallah-din-mare sări de pe ţărm 

în mare .şi pieri clin ochii pescarului. 
Atunci Abdallah-de~pe-uscat, după un timp, ne-

maivăzîndu-1 pe Cel-din-mare ivindu-se, începu să 
se căiască amarnic ca-1 siobozise din năvod, şi îşi 
zise în siiie-şi : „De unde ştiu eu că are să se mai 
întoarcă ? £ fără de nici o îndoială că şi-a rîs de 
mine şi ca mi-a spus toate alea ca să-1 slobozesc 
Uf, de ce mai degrabă nu l-oi fi luat eu prins ? Aş 
fi pulul, în felul acesta, să-1 duc spre vedere în faţa 
oamenilor clin oraş şi sa cîştig o grămadă de bani ! 
Şi tot aşa l-aş fi dus prin casele celor bogaţi, care 
nu vor să se obosească prea tare, şi să Ii—1 arăt acasă. 
la ei. Şi m-ar fi plătit straşnic pentru aceasta !'' Şi se 
căina aşa mai departe în sufletul lui şi îşi zicea .: 
„Peştele tău ţi-a scăpat din iriînă, o, pescăriile !" 

CÎIK! fxnesk-a ajunse aici, Şclicrczada \ăzu voriî mijinJ şt, 
sfioasă, {acu. 

Ci într-a cina suie ovta noapte 

Urmii : 

Ci, tot atunci, iacătă-1 pe Cel-din-mare ca se arătă 
la faţa valurilor, ţinînd oarece deasupra capului ;, 
şi veni de şezu pe ţărm lingă Ccl-de^pe-uscat,' Şi 
Cel-din-apă avea mîinile amîndouă pline cu mărgă-
ritare, cu mărgeanc. şi smaralde, şi matostate, ş< 
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rubine şi tot soiul de nestemate. Şi j le întinse pe 
toate pescarului şi îi spuse : 

— la astea, o, fratele meu Abdallah, şi iartă-mă 
că sînt atîta de puţine. Căci, de data aceasta, nu am 
avut un coş pe care să ţi—1 umplu ; ci, data viitoare, 
ai să-mi aduci tu im coş, iar eu am să ţi-1 dau în-
dărăt plin cu aceste roade de mare ! 

Văzînd acele gemme scumpe, pescarul se bucură 
pînă peste poate. Şi le luă şi, după ce le preliră prin-
tre degete minunîndu-se, Je ascunse în sîn. Jar Cel-
din-apă îi spuse : 

— Să nu uiţi de legămîntul nostru ! Şi să vii aici 
în fiecare dimineaţă, înainte de răsăritul soarelui ! 

Şi îşi luă rămas-bun de la el şi se cufundă în mare. 
Jar pescarul se întoarse în oraş plin de bucurie, 

şi trecu mai înlîi pe dinaintea prăvăliei acelui bru-
tar care îi fusese atîta de binevoitor în zilele negre, 
şi îi spuse brutarului : 

— O, frate al meu, soarta cea bună şi norocul încep 
într-un sfîrşit să umble şi în calea noastră ! Mă 
rog, dar, ţie, să faci socoteala Ia tot .xe-ţi datorez ! 

Brutarul răspunse : 
— Socoteala ? Şi de ce să fac socoteala ? E oare 

trebuinţă de vreo socoteală între noi ? Da, dacă 
chiar ai mai mulţi bani, dă-mi atîţia cît poţi ! Şi, 
dacă nu ai deloc, ia pîine cîtă îţi trebuie ca să-i 
hrăneşti pe-ai tăi, şi aşteaptă să-mi plăteşti atuncea 
cînd bunăstarea s-o aşeza pe totdeauna în casa ta ! 

Pescarul spuse : 
— O, prietene al meu, bunăstarea s-a aşezat te-

meinic în casa mea, întru norocul copilului meu nou-
născut, din bunătatea şi dărnicia lui Allah ! Şi tot 
ce aş putea eu să-ţi dau are să fie prea puţin faţă 
de tot ce ai făcut tu pentru mine, cînd mă strîngeau 
de gît lipsurile ! Da ia de colea, pînă una alta ! 
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Şi îşi băgă mîna în sîn şi scoase un pumn plin cu 
nestemate, ba chiar atîta de multe de nu-i mai 
rămase pentru el aproape nici jumătate din cît îi 
detcse Cel-din-mare. Şi i le întinse pe toate brutaru-
lui, spunîndu-i : 

— Nu-ţi cer decît să-mi împrumuţi ceva bani, 
ipînă ce am să vînd în suk gemmele acestea de mare.. 

Şi brutarul, uluit de cele ce vedea şi de cele cîte 
căpăta, îşi goli cutiuţa cu bani în mîinile pescarului 
şi vru să-i ducă el însuşi sarcina de pîine trebuitoare 
pentru casă. Şi îi spuse : 

— Sînt robul şi sluga ta ! 
Şt, cu voie, cu nevoie, luă pe cap coşul cu pîine şi 

merse în spatele pescarului pînă, la acesta acasă, 
unde îşi lăsa jos sarcina. Şi plecă, după ce îi sărută 
mîinile. Iar pescarul înmînă mamei copiilor săi 
coşul, pe urmă deîe fuga să le cumpere carne de miel, 
pui, legume şi fructe. Şi o puse pe nevastă, în seara 
aceea, să gătească o masă nemaipomenită. Şi, la-
olaltă cu copiii şi cu nevasta lui, se ospăta de mi-
nune, bucurîndu-se pînă peste poate de venirea pe 
lume a. acelui nou-născut care aducea cu sine noro-
cul şi belşugul. 

După care, Abdallah îi povesti neveste-si ţ.oţ ce 
i se întîmplasc şi cum pescuitul lui se isprăvise cu 
prinderea iui Abdallah-cel-din-apă şi, pînă la urmă. 
toată întîmplarea cu de-amănuntul. Şi îi dete femeii, 
tot ce-i mai rămăsese din darul cel scump al prie-
tenului său ce sătăşluia în mare. Şi soţia se bucură de 
toate ; ci îi zise : 

— Păstrează cu grijă taina acestei întîmplari ! De 
nu, oamenii stăpînîrii ar putea să-ţi facă necazuri l 

Şi pescarul răspunse : 
— Hotă r î t ! n-am să spun nimica la nimeni, afară 

de brutar ! Căci, măcar că de obicei trebuie să-ţi 
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ascunzi norocul, nu pot să-mi tainuie.sc bunăstarea 
faţă de cel mai dintîi binefăcător al meu ! 

A doua zi dimineaţa, de cu zori, Abdallah pesca-
rul se duse cu un coş plin de fructe frumoase de toate 
soiurile şi de toate felurile la ţărmul mării, unde 
ajunse înainte de răsăritul soarelui. Şi puse coşul 
jos pe nisipul de pe ţărm, şi, întrucît nu-1 zărea ni-
căierea pe Abdallah, bătu din palme şi strigă : 

— Unde eşti, o, Abdallah-cel-din-apă ? 
Şi pe dată, din afundul valurilor, un glas de apă 

răspunse : 
— Iacătă-mă, o, Abdallab-de-pe-uscat ! îacătă-mă 

la poruncile talc ! 
Şi băştinaşul mării sări din apă şi se ivi pe mal. 

Şi, după salamakkurile şi urările de cuviinţă, pesca-
rul îi dărui coşul cu poame. Şi Cel-din-apă luă coşul, 
mulţumi şi se cufundă îndărăt în fundul mării. Ci 
nu peste mult timp se ivi iarăşi, ţînînd în mîini coşul 
gol de poame, greu însă de smaralde, de bălaşe şi 
de toate gemmcle şi roadele mării. Şi pescarul, după 
ce îşi luă bun-rămas de la prietenul său, îşi puse 
coşul pe cap şi apucă drumul îndărăt către oraş, tre-
cîn.d pe la cuptorul brutarului. 

Cirul poveste;! ăfunse .uci, ŞL"IIC.''<:-:';'JJ. vă.'.u :'i«î< mij/mi ţi , 
;rfÎ!>isă, iitCU. 

Ci înir-a cinci suie noua noapte 

Vtnw : 

Şi îi spuse binelăcătorului său cel dintru-ntîi : 
— Pacea fie cu tine, o, taică al meu cu mîini dar-

nice ! 
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Acela răspunse': 
— Şi cu tine fie pacea, si milele, şi binecuv'tntăriic 

lui Allah, o, chip vestitor de bine ! Tocmai ţi-aro. 
trimis acasă o tavă cu patruzeci ele plăcinte, pe care 
le-am făcut anume pentru tine, şi în coca lor n-am 
precupeţit nici untul străcurat, nici scorţişoara, nici 
corcoma, nici peliniţa, nici nucşoara, nici anisonuL, 
nici chiminul ! 

Şi pescarul îşi cufundă mîna în coşul din care se 
revărsa o ploaie de lumini sclipitoare, luă trei pumni 
plini cu nestemate pe care i le dete brutarului. Pe 
urmă îşi văzu de drum mai departe şi ajunse acasă.. 
Acolo lăsă coşul jos, alese cea mai frumoasă piatră 
din fiecare soi şi din fiecare culoare, puse totul într-o 
cîrpă şi se duse la sukul giuvaiergiilor. Şi se opri 
dinaintea şeicului. giuvaiergiilor, îi aşternu dinainte 
pietrele cele minunate şi îi spuse : 

— Vrei să le cumperi ? 
Şelcul giuvaiergiilor se uita la pescar cu nişte 

odh.i plini de îndoială şi îl întrebă : 
— Mai ai şi altele ? 
El răspunse : 
— Am acasă un coş plin. 
Celălalt întrebă : 
— Şi unde-i casa ta ? 
Pescarul răspunse : 
— Casă n-am, pe Allah ! Ci numai o cocioabă de 

scîuduri putrede, în fundul uliţei Cutare, pe lîngă 
sukul de peşte ! 

La vorbele acestea ale pescarului, giuvaergiul îşi 
strigă ucenicii : 

—- Puneţi mîna pe el î Acesta-i hoţul despre care 
s-a dat de ştire ca a furat giuvaierurilc reginei, soţia 
sultanului ! 
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Şi le porunci să-1 ciomăgească bine. Şi toţi giu-
vaiergii şi neguţătorii îl împresurară şi îl năpădiră 
cu vorbe de ocară. 

Iar unii ziceau : 
— De bună seamă că acesta~i cel care 3 prădat 

luna trecută prăvălia lui hagi Hassan. 
Iar alţii ziceau : 
-— Tot ticălosul ăsta a curăţat şi casa lui Cutare S 
Şi fiecare povestea cîte o poveste ele hoţie în care 

nu se dovedise hoţul şi era învinuit acuma pescarul ! 
Şi Abdallah, toată vremea aceasta, stete tăcut ţi fără 
să facă vreun semn de tăgadă. Şi, după ce căpătă 
ciomăgeala de început, se lăsă tîrît dinaintea regchiî 
de către şeicul-giuvaiergiu care vroia să-J iacă să-şi 
mărturisească fărădelegile şi să pună să fie spîn-
zurat la poarta palatului. 

Cînd ajunseră cu toţii la>divan, şeicul giuvaergiilor 
spuse către rege : 

— O, rege al vremilor, cînd gherdanul reginei a 
pierit, tu ne-ai dat de veste şi ne-ai dat în seamă 
să-1 aflăm pe făptaş. Am făcut, aşadar, tot ce ne-a 
stat în putinţă şi, cu ajutorul lui Allah, am izbîndit ! 
Iacătă-1, dar, în mîinile tale pe făptaş şi nestematele 
pe care le-am găsit asupra lui ! 

Şi regele spuse către căpetenia hadîmbilor : 
•— Ia nestematele acestea şi du-te de le arată stă-

pînei tale. Şi întreab-o dacă acestea-s cu adevărat 
nestematele din gherdanul pe care 1-a pierdut ! 

Şi mai-marele hadîmbilor se duse la regină şi, 
înfăţişîndu-i acele gemme minunate, o întrebă : 

•— Acestea-s, oare, o, stăpînă a mea, pietrele din 
gherdanul măriei-tale ? 

Dacă văzu nestematele, regina fu peste poate de 
minunată, şi-i răspunse eunucului : 
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— Ba nu-s deloc ! întrucît mi-am găsit gherdanui 
într-un sipet. Da pietrele acestea-s cu mult mai fru-
moase decît ale mele, şi nu-şi au seamăn pe lume ! 
Du-îe, dar, o, Massrur, şi spune-i regelui să cumpere 
aceste pietre, ca să-i facem un gherdan fiicei noas-
tre îmbeişugare, care-i la anii măritişului ! 

Cînd află de la eunuc răspunsul reginei, regele 
fu cuprins de o mînie peste măsură împotriva şeicu-
iut giuvaiergiilor, care ridicase şi căşunase aşa pe 
un nevinovat ; şi—1 afurisi cu toate afuriselile lui 
Aad şl ale lui Thamud ! Şi şeicul giuvaiergiilor, tre-
murînd tot, răspunse : 

— O, rege al vremilor, ştiam că omul acesta este 
na pescar şi un sărăcan ; şi, cînd l-am văzut că are 
asemenea nestemate, şi cînd am aflat că mai are 
acasă un coş plin cu vîrf, am cugetat că asta-i o 
avere prea mare ca s-o fi putut cumpăra cu mijloace 
cinstita un sărăntoc ca el ! 

La vorbele acestea, supărarea regelui spori şi mai 
muit, şi măria-sa se bulbuci la şeicul giuvaiergiilor 
şi la soţii lui : 

— A, mişeilor şi imoşilor ! A, ereticilor de la cre-
dinţa cea dreaptă ! Suflete ticăloase ! Au voi nu 
ştiţi că nici o avere, oricît de pe neaşteptate şi oricît 
ele ca pri.atr-o minune ar veni ea, nu este cu neputinţă 
în soarta unui drept-credincios ? A, nelegiuiţilor! 
Şi daţi zor aşa să-i osîndiţi pe sărmanul acesta, fără
să-i ascultaţi şi fără să-1 cercetaţi, pe motiv că atîta 
avere este prea multă pentru el ? Şi-i ziceţi hoţ, 
şi-1 necinstiţi faţă de semenii lui ? Şi nici o clipită 
nu vă trece prin cap că preaslăvitul Allah, cînd îm-
parte huzmeturile lui, niciodată nu se zgîrceşte ? Au 
ştiţi voi oare cît belşug curge din izvoarele fără de 
sfîrşit din care Preaînaltul îşi scoate binefacerile 
iui, o, proştilor şi neştiutorilor, de judecaţi aşa, pe 
potriva socotelilor voastre ticăloase de făpturi de 
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noroi, despre cele greutăţi cu care-i încărcată tere-
zia unei ursite a norocului ? Duce-ţi-vă, ticăloşilor ! 
Pieriţi din faţa mea ! Şi lipsi-v-ar Allah în veci. de 
binefacerile lui ! Şi-i izgoni cu ocară ! Şi atîta cu ei ! 

OnJ -povcsto;i .îjiinsc aici, Şcbu'ez;ula \>.l/n /orii niijiiiil şi', 
.sfiYusii, ui cu. 

Ci înir-a cina sute zecea noapte 

Hi nu : 

în ce-i priveşte pe Abdallah pescarul, iacată ! Re-
bele se întoarse către el şi, înainte de a-i. pune vreo 
întrebare cît de cit, îi spuse : 

— O, sărace, Allah să te binecuvîuteze întru da-
rurile ce ţi lc-a făcut ! Ocrotirea este cu tine. Eu 
ţi-o dăruiesc ! 

Pe urmă adăugă : 
— Vrei acuma să-mi povesteşti adevărat şi să-mi 

spui cum ai dobîndit nestematele acestea, aşa de 
frumoase de nici un rege de pe pămînt nu are unele 
asemenea ? 

Pescarul răspunse : 
— O, rege al vremilor, mai am acasă un coş de 

pescar plin cu nestemate de-aiestca ! Sînt un dar 
<!e la prietenul meu Abdallah-cel-din-mare ! 

Şi îi povesti regelui toată întîmplarea lui cu Cel-
din-apă, fără să tăinuiască nimica.! Ci nu este de 
nici un folos s-o mai spunem şi noi o dată. 

Pe urma adăuga : 



— Or, eu am făcut un legămînt cu el, pecetluit 
prin rostirea fatihaei din Coran! Şi ne-am legal 
aşa : cu să-i duc în fiecare dimineaţă, de cu zori, 
un coş plin cu poame de pe pămînt ; iar el s-a legat 
să-mi umple acel coş cu toate roadele mării, cu-
mu-s aceste nestemate pe care le vezi ! 

Cînd auzi aceste spuse ale pescarului, regele st 
minună de dărnicia Atoatedătătorului faţă de drept-
credincioşii săi, şi îi zise : 

— O, pescăriile, aşa ţi-a fost ursit ! Lasă-mă nu-
mai să-ţi spun că bogăţia cere să fie ocrotita, şi ca 
omul bogat trebuie să aibă un cin înalt ! Vreau dar 
să te iau sub ocrotirea mea, atîta cît oi trăi, ba şi 
mai mult ! Căci nu pot eu să hotărăsc asupra viito-
rului, şi nu ştiu ce soartă ţi-ar putea meni urmaşul 
meu, de s-ar întîmpla să mor ori să rămîn fără scau-
nul de domnie. S-ar putea să te ucidă din lăcomie 
şi clin patima pentru bunurile acestei lumi. Vrea ti, 
dar, să te pun la adăpost de vitregiile soartei, atîta 
vreme cît mă aflu în viaţă. Şi cea mai bună căit, 
gîndesc eu, este să te însor cu fata mea îmbelşugarc, 
fată de măritat, şi să te caftanesc în slujba de cel 
dintîi vizir al meu, lăsîndu-ţi de moştenire în felul 
acesta scaunul domniei mele de-a dreptul, mai îna-
inte de moartea mea ! 

Şi pescarul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci regele chemă robii şi le zise : 
— Duceţi-1 la hammam pe stăpînul vostru pe care-I 

vedeţi aici ! 
Şi robii îl duseră pe pescar la.hammamul saraiului, 

şi îl spălară cu luare-aminte, şi îl îmbrăcară în haine 
împărăteşti, şi îl aduseră îndărăt dinaintea regelui 
care, tot atunci, îl căftăni vizir. Şi îl dete sfaturile de 
trebuinţă pentru o asemenea slujbă, iar Abdalla.h 
răspunse : 

3 — Cartea celor o mie şi una de nopţi, voi. VIII 



— Sfaturile tale, o, măria-ta, sînt pravila mea de 
purtare, iar bunăvoinţa ta este umbra în care huzu-
resc ! 

Pe urmă, regele trimise acasă la pescar o liotă de 
străjeri şi de soli, dimpreună cu cîntăreţi din trişte, 
din clarinete, din ţimbale, din vuve şi din cavale, 
şi femei pricepute în meşteşugul îmbracăminţii şi al 
împodobitului, cu sarcina să îmbrace şi să împodo-
bească pe nevasta pescarului şi pe cei zece copii ai 
ci, s-o suie într-un palanchin purtat de douăzeci de 
incgri, şi s-o aducă la palat înconjurată de un alai 
strălucitor şi în zvoană de cîntece. Şi poruncile fură 
îndeplinite ; şi soţia pescarului, ţinîndu-1 pe noul-
născut la piept, fu aşezată dimpreună cu ceilalţi 
nouă copii ai ei într-un palanchin falnic ; şi, cu 
liota de străjeri şi de cîntăreţi înainte, şi însoţită de 
femeile puse în slujba ei, şi de nevestele emirilor şi 
ale mai-marilor cetăţii, fu adusă la palat unde o 
aştepta regina, care o primi cu semnele unei preţuiri 
nemărginite, în vreme ce regele îi întîmpină pe copiii 
ei, luîndu-i rîncl pe rînd pe genunchi şi alintîndu-i 
păiinteşte, cu atîta dragoste de parcă ar fi fost chiar 
copiii lui. Şi regina, la rîndu-i, vru să-şi arate dra-
gostea faţă de soţia proaspătului vizir şi o puse în 
fruntea tuturor femeilor din harem, numind-o mare-
vizireasă peste iatacurile sale. 

Pe urmă, regele, care nu mai avea altă fată afară 
de îmbelşugare, nu pregetă să-şi ţină făgaduiala şi 
i-o dete ca a doua soţie vizirului Abdallah. Şi, cu 
prilejul acesta, regele dete un mare ospăţ norodului 
şi oştenilor, şi puse să se împodobească şi să se lu-
mineze cetatea. [...] 

Or, a doua zi, în zori, cînd regele, trezindu-se la 
un ceas mai devreme decît de obicei, din pricina 
zbuciumului din ajun, se aşezase la fereastră, îl văzu 

34 



pe proaspătul mare-vizir, soţul fiicei lui îmbelşugare, 
cum ieşea din palat, ducînd pe cap un coş de pescar 
plin cu poame. Şi striga după el şi îl întrebă : 

— Ce duci tu acolo, o, ginere al meu... 

Cînd povestea ajunse aici. Seherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute unsprezecea noapte 

Urmă : 

...Ce duci tu acolo, o, ginere al meu ? Şi încotro 
ai luat-o ? 

El răspunse : 
— Este un coş cu poame pe care vreau să-1 duc 

prietenului meu Abdallah-din-mare ? 
Regele spuse : 
•— Dar acesta nu este un ceas Ia care oamenii ies 

din casa lor. Şi-apoi, nu-i deloc potrivit ca ginerele 
meu să ducă aşa pe cap o povară de hamal ! 

El răspunse : 
— Asta aşa-i ! Ci mi-a fost frica să nu lipsesc îa 

ceasul de întîlnire şi să nu trec în ochii Celui-dîn-
apă drept un mincinos fără de credinţă, şi să-I aud 
cum îmi dojeneşte purtarea şi îmi spune : „Lucru-
rile lumii acuma te îndepărtează de Ja datoria ce-o 
ai, şi te fac să-ţi uiţi făgăduielile !" 

Şi regele zise : 
— Ai dreptate ! Du-te Ja prietenul tau, şi AUah 

fie cu tine. 
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Şt Abdallah luă drumul către mare, străbătînd 
•jL-'kurile. Iar neguţătorii sculaţi de dimineaţă, care 
îşi. deschideau prăvăliile, spuneau cînd dedeau cu 
ochii de el : 

— Aeesta-i Abdallah, vizirul cel mare, ginerele 
regelui, care se duce la mare să schimbe fructe pe 
QC/.tcmate ! 

fac cei care nu-1 cunoşteau îl opreau din drum 
fi îl întrebau : 

— O, vînzătorule de fructe, cu cît dai măsura de 
C;KSC ? 

Şi e! la toată lumea răspundea : 
— Nu-s de vînzare. Sînt vîndute de mai-naintc ! 
Şi spunea acestea cu multa gingăşie, făcînd astfel 

plăcere tuturora. Şi-aşa ajunse pe ţărm, unde îl văzu 
pe Âbdallah-din-mare cum ieşea din valuri, îi dete 
fructele în schimbul altor nestemate de toate cu-
lorile. Pe urmă luă drumul îndărăt către cetate şi 
trecu pe dinaintea prăvăliei prietenului sau brutarul. 
Ci rămase tare nedumerit cînd văzu ca uşa brutăriei 
este închisă ; şi aştepta un răstimp să vadă dacă nu 
se iveşte prietenul său. Şi, pînă la urma, îl întrebă
pe brutarul vecin : 

— O, frate al meu, ce-i cu brutarul de-alături ? 
Acela răspunse : 
— Habar n-am ce i-o fi menit Allah ! O fi bolnav 

Ei întrebă : 
— Şi unde-i casa lui ? 
E! spuse : 
— Pe cutare uliţă ! 
Şi Abdallah luă calea către uliţa pomenită şi, după

ce găsi casa brutarului, bătu la uşă şi aşteptă. Şi, 
peste puţină vreme, băgă de seamă la o bagea de sus 
cum se iţea faţa speriata a brutarului, care, după 
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ce văzu coşul pescarului plin ca de obicei cu neste-
mate, se mai linişti şi coborî să descuie. Şi se arunca 
la pieptul lui Abdallah şi, cu lacrimi în ochi, îl îm-
brăţişa şi îi zise : 

— Păi, atunci n-ai fost spînzurat din porunca re-
gelui ? Eu, cînd am aflat că ai fost înşfăcat ca hoţ, 
m-am speriat să nu mă ridice şi pe mine ca părtaş, 
mi-am încuiat degrabă cuptorul şi brutăria, şi m-am 
ascuns în fundul casei mele. Ci ia lămnreşîe-mă, o, 
prietene al meu, cum se face de eşti îmbrăcat ca 
un vizir ? 

Atunci Abdallah îi povesti tot ce i se înîîmplase, 
de la început pînă la sfîrşit, şi adăugă : 

•— Şi regele m-a făcut vizirul lui cel mare, şi 
mi-a dat-o pe fiică-sa de soţie. Şi-acuma am un harem 
peste care se află soţia mea diniîi, mama copiilor 
mei ! 

Pe urmă spuse : 
-— Ia coşul acesta cu tot ce-i în el. Este al tău. 

căci scris a fost astăzi la norocul tău ! 
Pe urmă îl lăsă, şi se întoarse la palat cu coşul 

gol-
Cînd regele îl văzu cum venea cu coşul gol, îi 

spuse rîzînd : 
— lacătă, vezi ? prietenul tău Cel-din-mare te-a 

dat uitării ! 
El răspunse : 
•— Dimpotrivă ! Nestematele cu care mi-a umplut 

astăzi coşul erau şi mai frumoase decît cele din zi-
lele celelalte. Ci le-am dăruit pe toate prietenului 
meu brutarul, care, odinioară, cînd mă rodeau ne-
voile, mi-a dat de mîncare mie, şi a dat de mîncare 
şi copiilor mei şi mamei lor. Iar eu, la rîndu-mi, aşa 
cum mi-a fost el milos în zilele sărăciei mele, n-âm 
să-1 uit acuma în zilele mele de belşug ! Căci, pe 
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Albii ! trebuie să mărturisesc că el niciodată n-a 
jignit sufletul meu de biet nevoiaş lesne bănuielnic ' 

Şi regele, dumirit întru totul, îl întrebă : 
— Cum îl cheamă pe prietenul tău ? 
El răspunse : 
— îl cheamă Abdallah-brutarul, aşa cum pe mine 

mă cheamă Abclallah-cel-de-pe-uscat, şi aşa cum pe 
prietenul meu din apă îl cheamă Abdallah-cel-din-
marc ! 

La vorbele acestea, regele se minună şi se cutre-
mură de uimire, şi strigă : 

— Şi aşa cum pe mine mă cheamă regclc-Abdal-
lah ! Şi aşa cum pe noi toţi ne cheamă slujitorii lui 
Allah ! Şi, întrucît toţi slujitorii lui Allah sînt dc-o 
.scamă dinaintea celui preaînalt, şi fraţi întru cre-
dinţă şi obîrşie, o, Abdallah-dc-pc-uscat, vreau să 
te duci numaidecît şi să-1 chemi aici pe prietenul 
tău Abdallah-brutarul, ca să-1 căftănesc al doilea 
vizir al meu ! 

Numaidecît, Abdallah-cel-de-pe-uscat se duse după 
Abdallah-brutarul, pe care regele, tot atunci, îl căf-
tăni ai caftanul viziriei, numindu-1 vizir de-a stînga 
sa, aşa cum Abdallah-cel-dc-pe-uscat era vizir de-a 
dreapta. 

Şi Abdallah, pescarul de odinioară, îşi îndeplinea 
slujba cea nouă cu toată strălucirea, fără a uita nici 
într-o zi să meargă la prietenul său Abdallah-din-
mare, şi să-i ducă un coş cu poame, pe care le schimba 
cu aur, cu argint şi .cu nestemate. Şi, cînd veni toamna 
şi nu mai găsi poame nici în grădini, nici pe la ne-
guţătorii de trufandale, îşi umplu coşul cu stafide, 
cu migdale, cu alune, cu fistic, cu nuci, cu smochine 
uscate, cu caise uscate şi cu dulciuri uscate de toate 
soiurile şi de toate culorile. Şi, de fiece dată, aducea 
îndărălt pe cap coşul plin cu giuvaieruri, ca de obicei. 
Şi-aşa, vreme de un an. 
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Or, într-o zi, Abdallah-cel-de-pe-uscat, ajungîiiti 
de cu zori ca întotdeauna pe ţărm, şezu lîngă prie-
tenul său Abdallah-din-mare şi începu sa tăifăsu-
iască cu el despre obicciele locuitorilor mării. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzt: zovi'i jx.jjrnrl ?;:(, 

sfioasă tăcu. 

Ci intr-a cinci sute douăsprezecea noapte 

Urmă : 

Şi, printre altele, îi spuse : 
— O, frate al meu, o, tu Cel-din-mare, tare frumos 

o fi acolo la voi ? 
El răspunse : 
— De bună seamă ! Şi, daca vrei, te iau cu mias 

în apă şi îţi arăt tot, şi te duc să vezi oraşul meu, 
şi te poftesc în casa mea, cu cea mai deplină dragoste !! 

Şi Abdallah-cel-dc-pc-uscat răspunse : 
— O, fratele meu, tu ai fost zămislit în apă şi apa-i1 

lăcaşul tău. Şi-aşa că nu te simţi stînjenit nicidecum 
să trăieşti în mare. Da poţi să-mi spui, înainte de 
a-ţi răspunde la poftirea ce-mi faci, de nu ţi-ar fi 
peste poate de neprielnic să zăboveşti pe pămînt ? 

El spuse : 
— De bună seamă ! pielea mea s-ar usca ! iar vin-

turile de pe pămînt, suflînd peste mine, m-ar omorî l 
Cel-de-pe-uscat spuse : 
— Şi eu tot aşa ! Eu am fost zămislit pe pămînt1 

'şi pămîntul este lăcaşul meu. Şi-aşa că vînturile de 
pe pămînt nu-mi dăunează. Da dacă aş intra cu line 



în marc, apa ar intra în lăuntrurile mele şi m-ar înnă-
buşi, şi-aş muri ! 

Cel-din-mare răspunse : 
— în aceasta privinţa să nu ai nici o teamă, întru-

cît am să-ţi aduc o unsoare cu care să-ţi ungi trupul, 
şi apa n-arc să mai aibă nici o putere vătămătoare 
asupra ta, chiar dacă ar fi să-ţi petreci în mare toate 
zilele vieţii talc. Şi, în felul acesta, vei putea să te 
cufunzi cu mine şi să străbaţi marea în toate părţile, 
şi să dormi şi să te scoli în apă, fără ca să păţeşti 
vreodată nici cel. mai mic neajuns, oriunde te-ai afla ! 

La vorbele acestea, Ccl-de-pe-uscat îi spuse Celui-
dtn-marc : 

— Dacă-i aşa, apoi nimica nu stă împotrivă ca să 
rnâ cufund în apa cu tine. Adu-mi, aşadar, unsoarca 
cu pricina, ca să iac încercarea ! 

Ccl-din-marc răspunse : 
— Aşa am sa fac ! 
Şi luă coşul cu poame, şi se cufundă în mare, şi 

nu peste multa vreme se întoarse ţinînd în mîini 
un ol plin cu o unsoare asemuitoare cu seul de vacă, 
şi cu o culoare ca de aur, şi cu o mireasmă cu totul 
şt cu totul minunata, 

Şi Abdallah-cel-de-pe-uscat întrebă : 
— Din ce-i făcută unsoarea aceasta ? 
Ei răspunse : 
— Este făcuta din grăsimea ficatului unui soi de 

peşte numit dandan. Şi acest peşte dandan este cel 
mai uriaş dintre toţi peştii mării, încît dintr-o înghiţi-
tură ar înfuleca fără de nici o caznă ceea ce voi oă-
mîntenii numiţi un elefant ori o cămilă ! 

Şi pescarul de odinioară, înfricoşat, strigă : 
— Şi cu ce s-o fi hrănind acea fiara amarn'că, o, 

frate al meu ? 
El răspunse :: 
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— De obicei, se hrăneşte cu făpturile cele mai mă-
runte care se nasc în străfundurile mării. Căci ştii şi 
tu acea zicală care spune : „Cei slabi sîiu mîncaţi de 
cei tari !" 

Cel-de-pe-uscat spuse : 
— Adevăr grăieşti ! Ci la voi acolo oare-s mulţi, 

dandani de aceştia ? 
El răspunse : 
— Mii de mii, şi numai Allah le ştie socoata î 
Cel-de-pe-uscat strigă : 
— Atunci, mîntuieşte-mă de o călătorie ca aceasta, 

o, fratele meu, căci tare mi-e teama ca soiul ăsta de 
peşte să nu dea de mine şi să mă maniace î 

Cel-din-mare spuse : 
— Să nu ai nici o teamă, căci peştele dandan, măcar 

că este amarnic de crud, se teme de ibn-Adam, întru-
cît carnea de ibn-Adam este o otravă năprasnică 
pentru el ! 

Pescarul de odinioară strigă : 
— Ya Allah ! păi ce-mi foloseşte mie să fiu otrava 

pentru dandan, după ce m-o înghiţi ? 
Cel-din-mare răspunse : 
— Să nu ai nici cea mai mică teamă de acest dan-

dan, întrucît el, de îndată ce-1 vede pe un ibn-Adam, 
o şi ia la fugă, aşa de tare-i e frică de el ! Şi-apoi, 
cum eşti uns cu grăsimea lui, are să te cunoască 
după miros şi n-are să-ţi facă nici un rău ! 

Şi Cel-de-pe-uscat, pe temeiul încredinţărilor pri-
etenului său zise : 

— îmi pun nădejdea în Allah şi în tine ! 
Şi se dezbrăcă, săpa în nisip o groapă în care îşi 

piti hainele, ca să nu i le fure cineva cîtă vreme o 
lipsi. După care, se unse din creştet pînă în talpă 
cu unsoarea aceea, fără a ocoli nici cele mai mărunte 
găurele, şi, pe urmă, îi spuse Ceîui-din-mare : 
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; — Iaiă-mă-s £au, o, fratele meu Cel-din-marc ! 
Atunci, Abdallab-cel-din-ro.are îl luă pe ^tovarăşul 

său de mmă şi ^c cufunda cu el m străfundurile 
mării. 

Cîod povestw-yîtmş# .A«Vi, Ş'c.berci.v.iî 'v,'J.,i' ..ofi •mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

O' într-a cinci sute'treisprezecea noapte 

Urmă : 

Şi îi spuse :: 
/ •—• Deschide ochii ! 

Şi, cum Cel-de-pe-useat nu se simţea înăbuşit 
nicidecum şi nici apăsat de straturile uriaşe ale apelor, 
şi cum răsufla acolo în valuri mai uşor decît în 
văzduh, pricepu că era cu adevărat ferit împotriva 
apei ; şi deschise ochii. Şis din clipa, aceea, fu oaspete 
al mării. 

Şi văzu valurile deasupra capului său cum îşi' arcu-
iau bolta de smarald, aşa cum pe păniînt albastrul. 
cerului se bolteşte peste mări : iar la picioare i se 
aşterneau adîncurile apelor pe care nici un ochi de 
pămîntean nu. le atinsese, din ceasul, zămislirii dinţii ; 
şi o tihnă adîncă domnea peste munţii şi peste so-
surile din afund ; iar lumina era moale şi tremura îm-
prejurul făpturilor şi al lucrurilor, în. străvezimile 
fără de margini şi în sclipirea apelor ; şi privelişti 
domoale îl vrăjeau mai presus decît toate priveliş-
tile vrăjite de sub cerul sub care se născuse ; şi 
văzu păduri de mărgean roşu, şi păduri cîe mărgean 
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alb,. şi păduri ele mărgean trandafiriu, înmărmurite 
în tăcerea crengilor lor ; şi peşteri de diamant cu-

stîlpi de rubine, de hrizolite, de beriluri, de safire 
aurii şi de topaze ; şi o nesfîrşire de ierburi aiuri-
toare ce se unduiau în zări, nesfîrşite cît nişte împă-
răţii ; şi, pe nisipurile de argint, scoicile de mii de 
forme şi de culori, oglindindu-şi strălucirile în cleş-
tarul apelor ; şi, de jur-împrejurul lui, scăpărau peşti 
ce se asemuiau cu florile, şi peşti ce se asemuiau cu 
fructele, şi peşti ce se asemuiau cu păsările, şi 
alţii, acoperiţi cu solzi de aur şi de argint, ce se 
asemuiau cu nişte şopîrle mari, şi alţii care închipu-
iau mai degrabă nişte bivoli, nişte vaci, nişte cîini, 
ba şi nişte adamiţi ; şi grămezi nemăsurate de nes-
temate ce împrăştiau potopuri de focuri în mii de 
culori, pe care apele, departe de a le stinge, le fă-
ceau şi mai vii ; şi grămezi de stridii învoalte, pline 
cu mărgăritare albe, şi cu mărgăritare trandafirii, 
şi cu mărgăritare daurite ; şi bureţi uriaşi care se 
mişcau anevoie pe temeliile lor, rînduiţi frumos în 
şiruri fără de capăt, ca nişte oşti, şi parcă hotărnicind 
feluritele întinderi de sub ape şi stînd ca nişte străji 
întemeiate ale acelor singurătăţi nesfîrşite. 

Ci deodată Abdallah-cel-de-pe-uscat, care, mereu 
dus de mînă de către prietenul său, privea cum se 
rotesc împrejuru-i, în goana aceea 'repede prin stră-
funduri, toate acele privelişti minunate, zări o în-
şiruire nenumărată de peşteri de smarald, săpate 
la fel toate în coasta unui munte de gemmă verde, 
şi la uşa fiecăreia stînd pe laviţe ori tolănite pe jos 
nişte fetişcane frumoase ca nişte lune, cu pletele 
de culoarea chilimbarului şi a mărgeanului. Şi ar 
fi fost asemenea cu fetele de pe pămînt, de n-ar fi 
avut o coadă ce le ţinea loc de şolduri, de coapse şi 
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de picioare. Or, acestea erau Fetele-Mării. Şi oraşul 
acela de peşteri verzi era aşezarea lor. 

La priveliştea aceea, Cel-de-pc-uscat îl întrebă 
pe Cel-din-mare : 

— O, fratele meu, oare fetele acestea nu-s măritate, 
de nu zăresc printre ele nici un bărbat ? 

El răspunse : 
— Cele pe care le vezi sînt fete fecioare, şi aşteaptă 

în pragul casei lor ivirea unui soţ, care să vină şi s-o 
aleagă pe aceea care i-o plăcea. întrucît în alte locuri 
din mare se află oraşe locuite de bărbaţi şi de femei, 
şi de acolo vin flăcăii care îşi caută o tînără de soţie ; 
căci numai aici au voie să stea fetele tinere care se 
adună din toate părţile împărăţiei noastre şi trăiesc 
între ele aşteptîndu-şi soţul ! 

Şi, cum sfîrşi această lămurire, iacătă că ajunseră la 
un oraş locuit de bărbaţi şi de femei ; şi Abdallah-
cel-de-pe-uscat spuse : 

— O, frate al meu, văd aici un oraş locuit, da nu 
bag de seamă nici o prăvălie unde să se vîndă şi să 
se cumpere ! Şi-apoi, trebuie să-ţi spun că sînt tare 
nedumerit cînd văd că nici unul dintre locuitori nu 
este acoperit cu hainele care sări ferească părţile ce 
se cade a fi ţinute ascunse ! 

El răspunse : 
— în ce priveşte vînzarea şi cumpărarea, nu avem 

nici un fel de trebuinţă, întrucît viaţa noastră-i 
uşoară şi hrana noastră-i peştele pe care nu avem 
decît să întindem mina ca să-1 pescuim. Ci, în ce pri-
veşte cele ce ar fi de ascuns, anumite părţi ale trupu-
lui nostru, mai întîi că noi nu vedem ce nevoie am 
avea să le ascundem, cînd noi în părţile acelea sîntem 
întocmiţi altfel decît voi ; şi-apoi, de-am vrea să le 
ascundem, tot n-am putea, întrucît nu avem nici un 
fel de stofe spre a le acoperi ! 
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El spuse : 
—- Dreptu-i ! Ci cuai se f:'ic ca.săcornie ta voi cei 

de aici ? 
El spuse :: 
—• La noi nu se face mei un tel cte căsătorie, căci 

nu avem nici un fel de lege care să hotărnicească şi 
să călăuzească dorinţele şi plăcerile noastre ; ci, 
cînd ne place o fată, o luăm ; şi, cînd nu ne mai place, 
o lăsăm altuia ! De altminteri, noi nu sîntem toţi mu-
sulmani ; printre noi sînt şi .mulţi creştini şi ovrei ; 
şi aceia nu primesc căsătoria legiuită, căci tare mult 
le mai plac femeile, iar căsătoria legiuită îi stîrt-
jeneşte. Numai noi, musulmanii, care trăim despăr-
ţiţi de ei, într-un oraş în care nu întră nici un ne-
credincios, ne însurăm .după învăţătura Cărţii, şi 
sărbătorim căsătoriile noastre ca:re-s privite cu ochi 
buni de către cel preaînalî şi de către Profetul (cu el 
fie rugăciunea şi pacea !), Ci, o, fratele meu, într-un 
sfîrşit vreau să grăbesc a te duce în oraşul nostru ; 
căci, de mi-aş trece o mie ele ani ca să-ţi arăt pri-
veliştile împărăţiei noastre şi oraşele ei, tot n-aş 
putea să sfîrşesc şi tu tot rt-aî putea să judeci mă-
car o măsură din douăzeci şi patru, de măsuri ! . 

Şi Ccl-de-pe-uscat spuse : 
— Aşa-i, măi frate, mai ales că mi-e şi tare foame 

şi nu pot să mănînc ca tine peşte crud ! 
Şi Cel-din-mare întrebă : 
— Şi atunci cum mîncaţî peştele voi, pămîntenii ? 
El răspunse : 
— Noi îl frigern ori îi prăjim în ulei de măsline 

ori în ulei de susan ! 
Cel-din-mare zîmbi a rîde şt zise ; 
— Şi cum să facem noi, cei care locuim în apă, 

ca să dobîndim ulei de măsline ori de susan, şi să 
prăjim peştele pe un foc care nu s-ar stinge.? 
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Cel-de-pe-uscat spuse : 
— Ai dreptate, fratele meu. ! Mă rog, dar, ţie, să 

mă duci în oraşul tău, pe care nu-1 cunosc ! 

Cînd povestea ajunse aici, •Şehei'czaJ.i văzu iotri fiisjmJ şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute paisprezecea noapte 

•Urma : 

Atunci, Abdallah-cel-din-mare îl duse străbătînd 
în. grabă felurite locuri pe unde priveliştile se schim-
bau rînd pe rînd sub ochii lui, şi ajunseră într-un sfîr.şit 
la un oraş mai mic decît celelalte, unde casele erau tot 
nişte peşteri, unele mari, altele mici, după numărul 
celor ce locuiau în ele. Şi Cel-din-mare îl duse 
dinaintea uneia dintre acele peşteri şi îi zise : 

— Intră, o, frate al meu ! Aceasta-i casa mea ! 
Şi îl pofti să intre în casă şi strigă : 
— Hei, fata mea, vino repede încoace ! 
Şi numaidocît, ieşind de după o tufă de mărgean 

trandafiriu, se ivi o fetişcană cu plete lungi şi undu-
itoare, cu sîni frumoşi, cu un pî'ntec minunat, cu un 
mijloc gingaş şi cu ochi frumoşi şi ;verzj, adumbriţi 
de gene negre, dar cu trupul, ca la toţi ceilalţi lo-
cuitori ai mării, terminat cu o coadă de peşte cei 
ţinea loc de şolduri şi de picioare. Şi, cînd îl văzu 
pe Cel-de-pe-uscat, se opri uluită şi ii privi cu o 
nedumerire peste măsură ; pe urmă, pufnii în rîs şi 
strigă : 
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— O, tată, cine-i acest Fără-coadă pe care ni-1 
aduci ? 

El răspunse : 
— Fata mea, acesta-i prietenul meu Cel-de-pe-us-

cat, care mi-a dat în fiecare zi coşul cu fructe pe 
care îl aduceam şi din care şi tu ai mîncat cu atîta 
poftă ! Apropie-te, dar, cuviincios, şi urează-i bună-
pace şi bun-venit ! 

Şi ea înainta şi îi ură bună-pace, cu muită cuviinţă 
şi cu vorbe alese ; şi, pe cînd Abdallah, peste poate 
de îneîntat, se pregătea să-i răspundă, soţia Celui-
din-mare intră şi ea în încăpere, ţinînd la sîn pe cei 
doi fii ai săi mai mici, fiecare pe cîte un braţ ; şi 
fiecare copil avea în mînă cîte un peşte, destul de 
marc, din care rupea cu toţi dinţii, aşa cum copiii 
pămîntenilor muşcă dintr-un castravete. 

Or, cînd îl văzu pe Abdallah care sta lîngă Cel-din-
mare, soţia acestuia se opri în prag, înmărmurită de 
uimire, după ce îşi lăsase jos cei doi copii, şi deodată 
strigă, rîzînd din toate puterile ei : 

— Pe Allah ! acesta-i un Fără-coadă ! Cum de 
poate fi fără coadă ? 

Şi veni mai aproape de Cel-de-pe-uscat ; şi cei doi 
copiii ai săi şi fiică-sa se apropiară şi ei ; şi cu toţii, 
înveseliţi pînă peste poate, începură să-1 cerceteze 
din creştet pînă-n talpă, şi să se minuneze, mai cu 
seamă de fundul lui, întrucît în viaţa lor nu mai vă-
zuseră nici un fel de fund ori altceva care să se 
asemuie cu un fund. Iar copiii şi fata, care la început 
fuseseră oleacă speriaţi de acea rotunjitură, prin-
seră atîta curaj încît îndrăzniră să-1 şi atingă de 
eîteva ori cu degetele, aşa de tare-i minuna şi îi 
înveselea. Şi rîdeau între ei, zicînd : 

— Este un Fără-coadă ! 
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Si danţu iau ele bucurie l 
încît, Abdallâh-cel-de-pe-uscal, pînă la urmă, se 

supără de purtarea lor şi de lipsa lor de ruşine, şi 
îi spuse lui Abdallah-cel-din-mare : 

— O, frate al meu, oare m-ai adus pînă"' aici spre 
a face din mine rîsuî topirii Or tai şi ai soţiei tale ? 

El răspunse : 
-— îţi cer iertare din suflet, o, fratele meu, şi ma 

rog ţie să treci cu vederea şi să nu iei seama la felul 
de a se purta aî acestor două muieri şi al acestor 
doi copii, căci mintea lor este puţina î 

Pe urmă, se întoarse către copii şi strigă ; 
•— Tăceţi odată ! 
Şi ei se speriată şi tăcură-
Atunci, Cel-din-marc spuse oaspetelui său . 
— Ci să nu te minunezi prea tare de cele ce vezi, 

o, fratele meu, căci la noi acela care nu are coadă nu 
este socotit om ! 

Or, cum isprăvi de rostit vorbele acestea, se şi iviră 
zece inşi. mari., graşi şi voinici, care îi spuseră stăpî-
nului casei: 

— O, Abdallah, regele-rnărij a aflat ca ai primit în 
casa ta pe un. Farâ-coada dintre cei Fara-coadă de 
pe pămînt. Adevăraţii-i ? 

El răspunse : ' 
•— Este adevărat. Şi-i chiar acesta pe care îl vedeţi 

în. faţa voastră. Este prietenul şi oaspetele meu, şi. 
vreau sa-J duc îndată îndărăt pe ţărmul de unde l-am 
luat ! 

Ei spuseră : 
— Fereşte-te să faci una ca asta ! Căci regele ne-a 

trimis după acest ins, înîrucît doreşte să-1 vadă şi sa 
cerceteze cum. este făcut! Şi se pare că ar avea ceva 
nemaipomenit dindărăt, şi ceva încă şi mai nemai-
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pomenit dinainte ! Şi regele ar vrea să vadă aceste 
două lucruri şi să afle cum se cheamă ele ! 

La vorbele acestea, Abdallah-cel-din-mare se în-
toarse către oaspetele său şi îi spuse : 

— O, fratele meu, iartă-mă, căci vezi bine cît de 
mare nevoie am să fiu iertat. Nu putem să nu ne su-
punem poruncilor regelui nostru ! 

Ccl-de-pe-uscat spuse : 
— Tare mi-e frică de regele acesta, care s-ar putea 

mînia de ce am eu şi nu are el, şi să mă dea pier-. 
zării din pricina aceasta ! 

Cel-din-mare spuse : 
— Am să fiu acolo ca sa te apăr şi sa fac aşa încît 

siî nu ţi se căşune nici un rău ! 
El spuse : 
— Atunci, mă dau în seama hotărîrii tale, îmi pun 

credinţa în Allah şi te urmez ! 
Şi Cel-din-mare îl luă pe oaspetele său şi îl duse 

dinaintea regelui. 
Cînd îl văzu pe Cel-dc-pe-uscat, regele începu să 

rîdă aşa de tare'de se dete peste cap ; pe urmă spuse : 
— Fii bine-venit printre noi, o, Fără-coadă ! 
Şi toţi mai-marii care se aflau împrejurul regelui 

ifdeau de se prăpădeau şi îşi arătau unul altuia cu 
•degetul fundul lui Cel-de-pe-uscat, spunînd : 

— Da, pe Allah ! este un Fără-coadă ! 
Şi regele îl întrebă : 

:— Cum se face că nu ai pic de coadă ? 
— Nu ştiu, măria-ta ! Da noi toţi, cei care locuim 

pe uscat, aşa sîntem ! 
Regele întrebă : 
— Şi cum numiţi voi partea acfcasta care vă ţine 

loc de coadă dindărăt ? 
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£1 răspunse ;; 
— Unii o numesc c..., alţii o numesc fund, pe cînd 

alţii o numesc la plural şi îi zic buci, din pricină că 
este făcută din două părţi. 

Şi regele îl întrebă : 
— Şi la ce vă slujeşte fundul ăsta 
Ei răspunse : 
— Să şeclem pe el, cînd sîntem osteniţi, şi-atîta ! Ci, 

Ea femei, el poate fi şi o podoabă foarte preţuită ! 
Regele întrebă : 
— Şi ceea ce se află dinainte, aceea cum se 

cheamă ? 
El spuse : 

— Zebb ! 
Regele întrebă : 
— Şi la ce vă slujeşte zcbbul asta ? 
El .răspunse : 
—' La multe şi la tot felul de foloase, pe care nu 

pot a le zugrăvi, din cuviinţa faţa de rege. Da foloa-
selea acestea-s atâta de trebuitoare, încît la un 
bărbat din lumea noastră nimica nu este mai preţuit, 
întocmai cum la femei nimica nu este mai lăudat 
dec'it un fund falnic ! 

Iar regele şi curtenii lui se puseră pe un rî», fără 
cîe cumpăt la vorbele acestea, şi Abdallah-ce.!-de-pe-
uscat, ncmaiştiind ce să zică, ridica mîinile către cer 
şi strigă : 

— Slavă lui Allah care a zămislit fundul spre a 
fi podoabă de fală într-o lume şi pricină de rîs în 
alta ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorit mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

56' 



Ci într-a cinci sute cincisprezecea noapte 

, 'Urau : 

Şi, tare sunjenit de a se vedea slujind în felul 
acesta la lămurirea nedumeririlor băştinaşilor nurii, 
nu mai ştia cum să-şi sucească trupul, cum să-şi as-
cundă fundul şi celelalte ; şi gîndea în cugetul său :: 
„Pe A 1.1 ah ! tare aş vrea să fiu cît mai departe de 
aici, ori să am cu ce să-mi acopăr goliciunea ! 

Ci regele, pînă la urmă, îi spuse ; 
— O, Fără-de-coadă, atîta m-ai înveselit cu fundul 

tău, încît vreau sa-ţi îndeplinesc toate dorinţele.. 
Cere-mi, aşadar, orice ai vrea ! 

Iii răspunse : 
— Două lucruri aş vrea, o, mărîa-ta ! Să mă întorc 

pe uscat, şi să duc cu mine -cît mai multa giuvaieniri 
de-ale marii ! 

Şi Abdall.ah-cel-din-mare spuse ; 
— Mai cu seamă, o, măria-ta, că prietenul meu 

n-a mîncat nimic de cînd se afla aici, şi că nu-i place 
carnea de peşte crud ! 

Atunci regele spuse : 
— Să i se dea cîte giuvaieniri doreşte \i sa rie dus 

acolo de unde a venit ! 
Numaidecît, toţi băştinaşii mâni se repeziră să 

aducă o grămada de scoici goale şi cît mai mari şi, 
după ce le umplură cu nestemate de toate culorile, 
îl întrebară pe AbdalJan-cel-de-pe-useat -

— Unde trebuie sa ţi Ie ducem ? 
El răspunse :; 
— Nu aveţi decît sa veniţi după mine şi după pri-

etenul meu. Abdallah, fratele vostru, care ars sa-mi. 
dea ca de obicei coşul plin cu nestematele acestea î 
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Pe urmă, îşi luă bun-rămas de la rege şi, însoţit de 
prietenul său şi urmat de toţi băştinaşii care duceau. 
scoicile pline cu nestemate, ieşi din împărăţia din 
mare şi se sui iarăşi la faţa apei. 

Acolo, ş?zu jos pe ţărm ca să se odihnească o bună 
bucată, de vreme şi ca să răsufle aerul străbun. Pe 
urmă, îşi dezgropa hainele şi se îmbrăcă la loc ; şl 
îşi luă rămas-bun de la prietenul său Abdallah-cel-
din-mare şi îi spuse : 

— Lasă-mi pe ţărm toate scoicile acestea şi coşul, 
pînă ce găsesc nişte hamali care să mi le ducă î 

Şi plecă .sa caute hamalii, care îi cărară la palat 
toată comoara aceea ; pe urmă, intră în sala. 
regelui. 

Cînd îşi văzu ginerele, regele îl primi cu dovezi 
de mare bucurie şi îi spuse : 

— Am fost cu toţii tare îngrijoraţi de lipsa ta ' 
Şi Abdallah îi povesti întîmplarea ce-o avusese în 

ape, de la început pînă la sfîrşit ; ci nu are nici un 
rost s-o mai spunem o dată. Şi îi puse în braţe coşul 
şi scoicile pline cu nestemate. 

Şi regele, măcar că tare minunat de povestea gine-
relui său şi de bogăţiile pe care le adusese clin mare, 
fu foarte necăjit şi jignit de felul prea puţin cuviin-
cios în care cei din mare se purtaseră faţă de funduî 
ginerelui său şi faţă de toate fundurile, în general, 
şi îi spuse : 

— O, Abdallah, nu vreau ca de aici înainte să 
te mai duci pe ţărm să te întîlneşti cu Abdallah-cei-
din-mare, căci dacă, de data aceasta, n-ai păţit cine 
ştie ce necaz că l-ai urmat, n-ai de unde să ştii ce ţi 
se poate întîmpla pe viitor, căci urciorul dus de multe 
ori la apă, odată şi-odată tot crapă ! Şi-apoi, tu eşti 
ginerele şi vizirul meu, şi nu-mi convine nicidecum 
să te văd cum pleci în fiecare dimineaţă la mare cu 
un coş de pescar pe cap, ca să ajungi pe urmă pricină 
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de rîs în "ochii tuturor acelor inşi mai mult sau mai 
puţin cu coadă şi mai mult sau mai puţin necuviin-
cioşi. Rămîi, aşadar, la palat, şi, în felul acesta, tu vei 
avea tihnă, iar noi vom fi liniştiţi în privinţa ta ! 

Atunci, Abdallah-cel-de-pe-uscat, nevrînd să-1 su-
pere cumva pe regele Abdallah, socrul său, rămase de 
aci înainte la palat cu pr/etenul său Abdallah-bruta-
rul, şi nu se mai duse să se întîlnească pe ţărm cu 
Abdallah-cel-din-mare, despre care de altminteri nu 
mai auzi nimic, pesemne că s-o fi supărat ! 

Şi trăiră cu toţii în cea mai fericită stare şi întru 
virtute, în mijlocul desfătărilor, pînă ce veni să-i cer-
ceteze Sfărmătoarea bucuriilor şi Dcspărţitoarea de 
cei dragi. Şi muriră toţi ! Ci slavă Celui-viu care 
singur nu moare, care domneşte peste împărăţia 
Celor-văzute şi a Celor-nevăzute, care este atot-
puternic peste toate şi veghetor de bine pentru 
cei care-1 slujesc şi cărora le ştie gîndurile şi nevoile l 

Şi Şeherezada, după ce rosti vorbele acestea-de la urmă, tăcu. 
Atunci, regele Şahriar strigă : 
•— O, Şeherezada, povestea aceasta-i cu adevărat nemaipomenită ! 
Şi Şeherezada spuse : 
— Da, măria-ta ; ci, fără de nici o îndoială, şi măcar că ea 

a avut norocul să-ţi placă, nu este mai minunată decît aceea pe 
care am să ţi-o mai ^povestesc şi care este povestea tiriacului cel 
galben. 

Şi regele Şahriar zise : 
— De bună seamă ! poţi să începi ! 
Atunci, Şeherezada spuse : 



POVESTEA , 
TÎNARULUI CEL GALBEN 

Se povesteşte, printre alte poveşti, o, prcafcricitule 
r-ege, că într-o noapte califul Harun Al-Raşid a ieşit 
din palatul său împreună cu vizirul Giafar, vizirul 
Al-Fazl, cîntăreţul Abu-Isac, poetul Abu-Nowas, 
spătarul Massrur şi căpetenia de cavazi Ahmad-cel-
Hoţoman. Şi cu toţii, îmbrăcaţi teptil în straie de 
neguţători, s-au îndreptat către Tigru şi au coborît 
într-o luntre pe care o lăsară să lunece în voia ei 
de-a lungul apei. Căci Giafar, văzîndu-1 pe calif cu-
prins de nesomn şi cu gînduri mohorîte, îi spusese că 
aîmic nu este mai priincios spre a risipi mohorala 
decît a vedea ceea ce nu ai mai văzut, a auzi ceea ce 
nu ai mai auzit şi a umbla prin locuri pe care nu 
le-ai mai umblat. 

Or, după un răstimp, cînd luntrea ajunse sub feres-
trele unei case ce se înălţa deasupra fluviului, auziră 
dinlăuntru! casei un glas frumos şi trist, care cînta, 
tnsoţindu-se cu lăuta, aceste stihuri: 

E acolo cu vin o cupă plina. 
Dintr-un tufiş, o pasăre bazar 
Duiosu-i cînîec tainic îl suspină. 
Iar eu îmi spun în suflet iar şi iar : 
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„Ci cit vrei tu*, N-a~vede şî N-amic., 
Sa fugi de fericire, orb şi surd î 
Trezeşte-te, căci viaţa împrumut e, 
Ce ni s-d dat cu un soroc prea scurt. 

Şi cupa.şi cuparu-aîci, sînt, iată. 
Frumos şi tînăr e acest cupar ! 
Priveşte-l, deci, şi ia-i din mmâ-niai'ă 
Licoarea ce ţi-o-ntinde-acum în dar.. 

Cu galeşe priviri de bucurie,. 
Ivite pe sub pleoape moi.şi dulci. 
Te farmecă, te cheamă, te 'îmbie. 
De lucruri ca. acestea să nu fugi. 

Cu trandafiri sădisem, mi se parc, 
Obrazu-i fraged şi copilăros. 
Iar cind am vrut apoi să-î string,, în floare. 
Ei rodii se făcuseră, frumos. 

O, să nu fugi de lucruri ca acestea, 
Tu, inima mea, floarea mea de foc I 
Căci ceasu-acuma-î de-nceput povestea — 
Obrajii-! dau în pîrgă. şi se coc !"' 

Auzind aceste stihuri, califul spuse : 
— O, Giafar, ce glas frumos ! 
Şi Giafar răspunse :: 
— O, doamne al nostru, de bona sea.naa ea de dnc 

sînt eu. pe lume glas mai faimos şi mai duios ca 
acesta nu mi-a mai răsunat în urechi ! Ci, o, sîă-
p'îne al meu, a asculta un glas de dupai un zid în-
seamnă a-1 asculta numai pe jumătate .' Ce-ar fi clacă 
î-am asculta de după o perdea 

ijnd pove^ea .ajunse .iia, Şcf?ere2:,a!Js "v̂ i>:::i /.ot:i:f .mijişi y, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci sute şaisprezecea noapte 

Urmă : 

...Ce-ar fi dacă l-am asculta de după o perdea ? 
Atunci califul spuse : 
— Să intrăm, o, Giafar, în casa aceasta, şi să cerem 

găzduire de la stăpînul locului, cu nădejdea că avem 
să ascultăm mai bine glasul cîntăreţei ! 

Şi opriră luntrea şi coborîră pe uscat. Pe urmă, bă-
tură în poarta casei şi cerură îngăduinţă să intre 
de la eunucul care veni sa le deschidă. Şi eunucul se 
duse să-1 vestească pe stăpînul său, care nu pregetă să 
vină înaintea lor şi să le spună : 

— Toţi ai mei, şi îndestularea, şi belşugul stau gata 
pentru oaspeţi ! Fiţi bineveniţi în casa aceasta şi 
simţiţi-vă ca acasă î 

Şi îi duse într-o sală largă şi răcoroasă, cu ta-
vanul zugrăvit cu linii plăcute pe un perete de aur 
şi de azur întunecat, şi la mijlocul ei. cu un havuz de 
alabastru din care ţîşnea un şuvoi de apă ce scotea 
un sunet minunat. 

Şi le spuse : 
— O, stăpînii mei, nu ştiu care dintre voi este cel 

mai de seamă ori cel mai presus ca stare şi cin. 
Bismillah asupra voastră a tuturora ! Binevoiţi, aşa-
dar, de vă aşezaţi pe locurile care vi se par potrivite ! 

Pe urmă, se întoarse către fundul sălii, unde, pe o 
sută de scaune de aur şi de catifea, şedeau o sută de 
fetişcane, şi făcu un semn. Şi numaidecît cele o sută 
de tinerele se ridicară şi ieşiră una după alta, în 
tăcere. Şi pe urmă făcu iarăşi un semn, şi nişte robi, 
cu hainele strînse peste mijloc în centuri, aduseră 
tavi mari pline cu bucate de toate soiurile şi gătite 
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din tot ce zboară în văzduhuri, din tot ce umblă pe 
pămînt şt clin tot ce înnoată în ape : şi cu zaharicale, 
şi cu cofeturi, şi cu prăjituri pe care erau scrise cu 
boabe de fistic şi cu migdale stihuri întru preamări-
rea oaspeţilor. 

Şi, după ce mîncarâ şi băură şi se spălară pe mrini, 
stăpînul casei îi întrebă : 

•— O, oaspeţii mei, acuma, dacă m-aţi cinstit cu 
ospeţia voastră anume spre a-mi face plăcerea de 
a mă întreba ceva, vorbiţi cu toată încrederea. întru-
cît dorinţele voastre vor fi îndeplinite, pe capul şi 
pe ochii mei ! 

Gialar răspunse : 
— De bună seamă, o, gazdă a noastră, am intrat 

în casa ta ca să auzim mai bine glasul cel minunat 
pe care l-am auzit numai pe jumătate şi de departe, 
pe apă ! 

La cuvintele acestea, stăpînul casei răspunse : 
— Sînteţi bineveniţi ! 
Şi bătu clin palme şi spuse către robii care veniseră 

în iu.gă : 
— Spuneţi stăpînei voastre Sett Jamila să ne cînte 

ceva ! 
Şi, peste cîteva clipe, de după perdeaua cea mare 

din fund, un glas ce nu-şi avea seamăn pe lume cîntă 
însoţit gingaş de lăute şi de ţitere : 

la cupa şi bea vinul acesta, cătinel .-
Nici un bărbat vreodată n-a mai băut din el. 

Ci timpul fuge grabnic de un iubit ce-n van 
Fagăduie ca vine cu dor şi cu alean. 

Ah, cîte nopţi trecut-am privind pe Tigru-n jos 
Cum curge apa neagră sub cerul neguros. 
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De cîte ori vă'zut-atn în apele roşind 
Cum îşi înfige luna hangerul de argint. 

Cînd sfîrşi de cîntat, glasul tăcu, şi numai strunele 
mai vuiră domol, însoţind stihurile cele de pe urmă. 
Şi califul, minunat şi vrăjit, se întoarse către Abu-
Isak şi spuse : 

— Pe Allah ! niciodată nu am mai auzit ceva la fel ! 
Iar stăpînului casei îi spuse : 
— Fără de îndoială că stăpîna acestui glas este 

îndrăgostită şi-i despărţită de iubitul ei ! 
El răspunse : 
— Ba nu ! tristeţea ei arc alte pricini ! Aşa, de 

pildă, s-ar putea să fie din pricina despărţirii de 
tatăl şi de mama sa, şi să cîntc aşa pentru că şi-a 
amintit de ei ! 

Al-Raşid spuse : 
— Este cam ciudat că despărţirea de părinţi stîr-

neşte asemenea tristeţe ! 
Şi, pentru întîia oară, se uită mai cu luare-aminte 

la gazda sa, de parcă să-i citească pe faţă o lămurire 
mai de crezut. Şi văzu că era un bărbat tînăr, cu 
nişte trăsături pline de frumuseţe, însă cu obrazul 
de culoare galbenă ca şofranul. Şi rămase tare ne-
dumerit, şi îi spuse : 

—• O, gazdă a noastră, mai avem să rostim o do-
rinţă, înainte de a ne lua bun-rămas de la tine şi de a 
ne duce de unde am venit ! 

Şi tînărul cel cu obrazul galben răspunse : 
— Orice dorinţă este îndeplinită dinainte ! 
El întrebă : 
— Aş vrea, şi cei care-s cu mine tot aşa ar vi ca şi 

ei, să aflăm de la tine dacă această culoare galbenă ca 
de şofran ai" dobîndit-o cumva dc-a lungul vieţii 
tale ori dacă aşa te-ai născut ! 

Atunci tînărul spuse : 
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— O, voi, oaspeţi ai mei, pricina culorii galbene ca 
de şofran a pielii mele este o poveste atîta de ciudată 
încît, de ar fi scrisă cu andrelele pe colţul dinlăuntru 
al ochiului, ar putea să slujească de învăţătură celui 
care ar citi-o cu preţuire. Daţi-mi, dar, ascultare, şi 
staţi cu toată luarea-aminte a cugetului vostru ! 

Şi toţi răspunseră : 
— Ascultarea şi cugetul nostru sînt ale tale ! Şi 

iacăta-ne nerăbdători să te auzim. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute şaptesprezecea noapte 

Urmă : 

Aturici tînărul cel cu pielea galbenă povesti. 
Aflaţi, o, stăpînii mei, că eu de baştină sînt din 

ţara Omanului, unde tatăl meu era cel mai de seamă 
neguţător dintre neguţătorii de pe mare, şi avea 
în stăpînia lui deplină treizeci de corăbii, care îi 
aduceau în fiecare an un cîştig de trei mii de dinari. 
Şi tatăl meu, care era un om luminat, m-a dat la 
învăţătură, să deprind scrierea, precum şi tot ce este 
trebuincios de ştiut. După care, întrucît ceasul lui 
cel de pe urmă se apropia, m-a chemat şi mi-a îm-
părtăşit sfaturile lui, pe care eu le-am ascultat cu 
luare-aminte. Pe urmă, Allah 1-a luat şi 1-a primit 
întru mila lui. Facă el, o, oaspeţii mei, ca viaţa 
voastră să fie cît mai lungă ! 
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Or, la un răstimp după moartea tatălui meu, eu 
acuma fiind stăpîn peste toate bunurile lui, stăm în 
casa mea, în mijlocul oaspeţilor mei, cinci un rob mă' 
vesti că la poartă se afla unul dintre căpitanii mei 
de corăbii şi că îmi aduce un coş cu trufandale. Şi î! 
poftii să intre în casă, şi primii darul lui, alcătuit, în 
adevăr, din poame necunoscute pe pămîntul nostru, 
şi cu adevărat întru totul minunate. Şi eu îi detei, 
în schimb, o sută de dinari de aur, ca să-i dovedesc 
plăcerea ce-mi făcuse. Pe urmă, împarţii oaspeţilor 
mei fructele şi îl întrebai pe căpitanul de corabie : 

— De unde-s fructele acestea, o, căpitane ! 
El îmi răspunse : 
— De la Bassra şi de Ia Bagdad ! 
Şi, la cuvintele acestea, toţi oaspeţii mei începură 

să se minuneze de pămîntul cel minunat al Bassrei 
şi al Bagdadului, să-mi laude viaţa care se trăieşte 
acolo, dulceaţa aerului şi bunăcuvîinţa locuitorilor ; 
şi nu mai pridideau cu laudele în această privinţă, 
care mai de care adăugind altceva la vorbele celor-
lalţi. Iar pe mine toate astea aşa de tare mă înfier-
bîntară încît, fără să mai cercetez nimica, mă ridicai 
tot atunci, pe clipă pe dată, şi, nemaiputîndu-mi în-
frîna sufletul care dorea fierbinte să pornească la 
drum, îmi vîndui la mezat bunurile şi proprietăţile, 
mărfurile şi corăbiile, afară de una, pe care o păs-
trai numai pentru folosul meu, şi toţi robii bărbaţi, 
şi toate roabele femei, şi schimbai totul în bani, 

' adunînd în felul acesta o mie de mii de dinari, fără 
a mai pune la socoteală şi giuvaierurîle, pietrele nes-
temate şi drugii de aur din lăzile mele. După care, 
cu toate bogăţiile strînse în felul acela în greutatea 
lor cea mai uşoara, mă şuii pe corabia pe care mi-o 
păstrasem şj poruncii să se ridice pînzeJe pentro 
Bagdad. 
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Or, Allah îmi hărăzi o plutire norocoasă şi ajunsei, 
cu bine şi sănătos, împreună cu bogăţiile mele, la 
Bassra> de unde, trecînd pe alta corabie, pornii pe 
Tigru în sus pînă la Bagdad. Acolo, întrebai care-i 
locul cel mai potrivit de locuit, şi mi se spuse că 
mahalaua Karkh este mahalaua cea mai căutată şi că 
acolo stau de obicei oamenii cei mai de seamă. Şi ma 
dusei în mahalaua aceea şi închiriai o casă frumoasă 
de pe strada Zaafaran, şi poruncii să mi se aducă toate 
bogăţiile şi toate lucrurile acolo. Pe urina, mă spălai 
după sfînta datină şi, cu sufletul voios şi cu pieptul 
plin că mă aflam, în sfîrşit, în vestitul Bagdad, ţinta 
dorurilor mele şi pizmuitul de toate oraşele, mă îm-
brăcat cu hainele mele cele mai frumoase şi plecai 
să mă plimb în voie de-a lungul străzilor celor mai 
umblate. 

Or, ziua aceea era tocmai o zi de vineri, şi toţi lo-
cuitorii erau în haine de sărbătoare şi se plimbau ca 
'şl mine, bucurîndu-se de aerul proaspăt de afară. 
Iar eu mă luai după ceilalţi şi pornii şi eu încotro 
mergeau toţi. Şi-aşa, ajunsei la Karn-al-Sirat, ţinta 
obişnuita a tuturor celor ce se plimba prin Bagdad. 
Şi văzui, în loeul acela, printre alte clădiri tare fru-
moase, o clădire mai arătoasă decît toate şi cu faţa 
către fluviu. Şi pe pragul de marmoră văzui şezînd 
un bătrîn îmbrăcat în alb, cu o înfăţişare preacin-
stită şi cu o barbă albă ca de filigran de argint, care 
îi ajungea pînă la brîu, despărţită în două părţi 
aidoma. Şi în jurul lui şedeau cinci tinerei frumoşi 
ca nişte lune, şi parfumaţi ca şi el cu parfumuri alese. 

Eu atunci, fermecat de chipul bătrînului cei alb 
şi ele frumuseţea tinerilor, îl întrebai pe un trecător : 

•— Cine-i acest preacinstit şeic ? Şj care-i nu-
mele lui ? 
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Acela îmi răspunse : 
— Este şeicul Tabel Abul-Ola, prietenul celor ti-

neri ! Şi toţi cei care intră în casa lui nu au decît să 
mănînce, să bea şi să se veselească, după cum li-i 
voia, cu tinerii şi cu tinerele care totdeauna se află 
în casa lui. 

Cînd povestea ajun.se aici. Şeherezada văzu zorii mijind §i, 
sfioasă, tăcu. 

Ciîntr-a cinci sute optsprezecea noapte 

Urmă : 

Iar eu, la vorbele acestea, îneîntat pînă peste mar-
ginile îneîntarii, strigai: 

— Slavă celui care, de cînd am coborît de pe co-
rabie, m-a îndrumat pe drumul către acest şeic cu 
chip vestitor de bine ! întrucît n-am venit din fundul 
ţării mele la Bagdad decît cu gîndul de a da de un 
om ca acesta ! 

Şi mă îndreptai către bătrîn şi, după ce îi urai 
bună pace, îi spusei : 

— O, stăpîne al meu, aş îndrăzni să te întreb ceva ! 
Iar el îmi zîmbi, aşa cum un părinte îi zîmbeşte 

fiului său, şi îmi răspunse : 
— Şi ce doreşti ? 
Eu spusei: 
— .Doresc fierbinte să-ţi fiu oaspete în noaptea 

aceasta ! 
El se uită la mine iarăşi şi îmi răspunse :. 
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— Cu draga inimă şi cu cinstire ! Pe urmă adaugă : 
în noaptea aceasta, o, fiul meu, am primit marfa 
proaspătă — nişte fete tinere, al căror preţ, pe o 
seară, este după însuşirile lor. Unele sînt socotite 
la zece dinari pe seară, altele la douăzeci, iar altele 
ajung pîna la cincizeci, ori pînă la o sută de dinari 
pe seară. Poţi să-ţi alegi ! 

Eu răspunsei : 
— Pe Allah ! vreau mai întîi, ele încercare, să încep 

cu una dintre cele care nu ajung decît la zece dinari 
pe seară. Pe urmă, Allah Karim ! Apoi adăugai : 
Tacătă trei sute de dinari pentru o lună, întrucît o 
bună încercare cere o lună ! 

Şi îi numărat cei trei sute de dinari şi i-i eîntării în 
terezia pe care o avea alături. 

Atunci el chemă pe unul dintre copilandrii ce <-c 
aflau acolo şi îi spuse : 

— îndrumă-1 pe stăpînul tău ! 
Şi copilandrul mă luă de mina şi ma duse mai 

întîi în hammamul casei, unde mă îmbaie minunat 
şi mă copleşi cu cele mai alese şi mai amănunţite-
îngrijiri. După care mă duse într-o latură a casei 
şi bătu la o uşă. 

Şi numaidecît veni să deschidă o fetişcană cu chip 
zîmbitor şi plin de făgăduinţe, care îmi lăcu o Temenea 
de frumoasă primire. Şi tînărul îi spuse ' 

— îţi încredinţez acest oaspete ! 
Şi plecă. 
Fata atunci mă luă de mîna pe care mi-o ţinuse 

flăcăul şi mă pofti într-o încăpere împodobită vrăjit, 
unde din prag ne întîmpinară două roabe micuţe, puse 
în slujba ei, frumoase ca nişte stele. Iar eu o privii 
mai cu luare-aminte pe: fetişcană, stăpîna lor, şi mă 
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încredinţai în felul acesta că era cu adevărat ca o 
lună în plinătatea ei. Atunci fata mă pofti să stau 
jos, şi se aşeză şi ea lîngă mine ; pe urmă, le făcu un 
semn celor două micuţe, care ne aduseră numaidecît 
o tabla marc de aur pe care se aflaţi pui fripţi, carne 
friptă, prepeliţe fripte, porumbei fripţi şi cocoşi săl-
batici fripţi. Şi mîncarăm pînă ce ne saturarăm. Şi 
bucate mai gustoase decît acelea nu mai mîncasem 
în viaţa mea, nici băuturi mai bune nu băusem, decît 
acelea cu care m-a cinstit ea, după ce a fost ridicată 
tablaua cu, fripturi, nici flori mai înmiresmate n-am 
mirosit, nici nu mă mai îndulcisem cu fructe, cu co-
feturi şi cu prăjituri atîta de minunate ! Şi pe urmă 
dovedi atîta gingăşie, atîta farmec şi atîta dulce căl-
dură, încît îmi petrecui cu ea luna toată, fără să-mi 
dau seama de repedea curgere a zilelor. 

Cînd trecu luna, robul cel tinerel veni la mine şi 
mă duse la hammam, de unde ieşii şi mă dusei la 
şeicul cel alb şi îi spusei : 

— O, stăpîne al meu, vreau una dintre acelea 
care-s de douăzeci de dinari pe o seară ! 

El îmi răspunse : 
— Scoate aurul ! 
Şi mă dusei acasă să iau aurul, şi mă întorsei sa-i 

număr şase sute de dinari pentru o lună de încer-
care cu o fetişcană de douăzeci de dinari pe seară. 
Iar el chemă un flăcău de-al lui şi îi spuse : 

— Iacătă-1 pe stăpîntil tău ! 
Şi flăcăul mă duse la hammam şi mă pofti pe 

urmă să merg într-un iatac cu uşa străjuită de patru 
roabe micuţe care, de îndată ce ne văzură, deteră 
fuga s-o vestească pe stăpîna lor. Şi uşa se deschise 
şi văzui ivindu-se o tînără creştină din ţara frîn-
cilor, mult mai frumoasă decît cea dintîi şi mult mai 
bogat îmbrăcată. Şi ea mă luă de mînă, zîmbindu-mi, 
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şi mă duse în odaia ei, care mă ului cu bogăţia po-
doabelor şi a zugrăvelilor de pe pereţi. 

Şi fata îmi spuse : 
— Binevenit fie oaspetele cel fermecător,., 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii .mijind si, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci suie nouăsprezecea noapte 

Urmă : 

...Binevenit fie oaspetele cel fermecător ! 
Şi, după ce îmi aduse să mănînc şi să beau mîn-

căruri şi băuturi încă şi mai minunate decît întîia 
oară, cum avea un glas tare frumos şi ştia să cînte 
şi din felurite instrumente de muzică, vru să mă ame-
ţească şi mai mult decît eram, şi, luînd o lăută per-
sienească, începu să cînte : 

O, dulci parfumuri din prea dulcea ţara 
în care BabUonul străluceşte, 
Duceţi-va cu vintul care zboară 
Sa-i daţi iubitei despre mine veste. 

într-un ţinut de farmece, departe, 
Stă cea care sădeşte-adînc fiorul 
în pieptu-ndrăgostiţilor, şi-i arde 
Fără-a le da ceea ce stinge dorul. 

Or, eu, o, stăpînii mei, îmi petrecui luna toată cu 
fata aceea din ţara frîncilor, şi trebuie să vă mărtu-
risesc că o găsii peste măsură mai învăţată, la gin-
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găsii decît iubita mea clintii. Şi văzui că în adevăr { 
nu plătisem un preţ prea mare pentru desfătările pe 
care mă făcu să le trăiesc din cea dintîi pînă în cea 1 
de a treizecea zi. 

încît, atunci cînd băiatul veni să mă ia şi să mă 
ducă la hammam, nu pregetai să trec pe la şcicul 
cel alb şi să-1 firitisesc pentru alegerea plină de pri-
cepere pe care o dovedea faţă de fetişcanele lui, şt 
îi spusei : 

— Pe Allah ! o, şeihule, vreau să rămîn pururea 
în casa ta îmbelşugată, unde se găseşte bucuria ochi- , 
lor, plăcerea simţurilor şi farmecul unei adunări 
alese ! 

Iar şcihul fu bucuros peste poate de laudele mele 
şi, ca să-mi arate cît era de mulţumit, îmi zise : 

— Noaptea aceasta, o, oaspete al meu, este o noapte ; 
de sărbătoare deosebita ; iar la această sărbătoare 
deosebită nu au îngăduinţă să ia parte decît muştereii 
cei mai de seamă ai casei mele. Iar noi o numim Noap-
tea-minunatelor-;înfăţişări. încît nu ai decît să te urci 
pe terasă şi să judeci cu ochii tăi ! 

Iar eu îi mulţumii bătrînului şi urcai pe terasă. 
Or, cel dintîi lucru pe care îl zării, odată ajuns pe :i 

terasă, fu o perdea mare de catifea ce despărţea te-
rasa în două. Şi, în spatele acelei perdele, pe un chi-
lim frumos, luminat de lună, şedeau întinşi unul 
lîngă altul doi tineri frumoşi, o fată şi iubitul ei, ce 
se sărutau gură-n gură. Iar eu, dacă văzui fata aceea 
şi frumuseţea ei fără de seamăn, rămăsei uluit şi 
vrăjit, şi şezui s-o privesc îndelung, fără de răsu- I 
fiare, nemaiştiind unde mă aflu. Izbutii, într-un sfii'- \ 
şit, să mă smulg din nemişcarea mea şi, nemaiputîu- j 
du-mi găsi tihna pînă a nu afla cine este, coborîi de I 
pe terasă şi detei fuga la fetişcana cu care îmi pe-
trecusem cea de a doua lună de dragoste ; şi îi po- ] 
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vestii cele ce văzusem. Şi ea văzu starea în care mă 
aflam şi îmi zise : 

— Da ce zor ai tu de mă întrebi de fata aceea ? 
Eu răspunsei : 
— Pe Allah ! mi-a răpit şi mintea şi sufletul ! 
Ea îmi spuse zîmbind : 
•— Atunci, doreşti să fie a ta ? 
Eu răspunsei : 
— Acesta-i of ui sufletului meu, căci mi-a supus 

inima î 
Ea spuse : 
— Ei bine, află că fata aceea este chiar fiica şeicu-

îui 'Taher Abul-Ola, stapînul nostru, şi noi toate 
sîntem nişte roabe la poruncile ei ! Au ştii tu cît 
costa o noapte petrecuta cu ea ? 

Eu răspunsei : 
— De unde să ştiu ? 
Ea îmi spuse : 
— Cinci sute de dinari de aur ! Este o roadă vred-

nica de gura regilor. 
Eu răspunsei : 
— Uallah ! Sînt gata să-mi cheltuiesc toată averea 

ca să mă bucur de ea, fie măcar şi numai pentru o 
seară ! 

Şi îmi trecui toată noaptea aceea fără a îzbîndî să 
închid, ochii, aşa de zbuciumat îmi eră sufletul cu 
gînduî Ia fata gazdei mele. 

Şi-aşa că a doua zi mă grăbii să mă îmbrac cu 
cele mai frumoase haine ale mele şi, împodobit ca 
un rege, mă înfăţişai dinaintea şeicului Taher, tatăl 
ei, şi îi spusei : 

— O doresc pe aceea care preţuieşte cinci sute de 
dinari pe noapte ! 

El îmi răspunse : 
•— Plăteşte aurul ! 
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Şi eu îl piatii pe dată preţul pentru treizeci de 
nopţi, în totul cincisprezece mii de dinari. Şi el îi 
luă, şi îi spuse unuia dintre băieţi : 

— Du-1 pe stăpînul tău la stăpîna ta Cutare. 
Şi băiatul mă luă şi mă pofti să intru într-un ia-

tac cum. ochii mei nu mai văzuseră altul asemenea 
ca frumuseţe şi ca belşug pe faţa pămîntului. Şi o 
văzui, culcată galeş, cu un evantai în mînă, pe tînăra 
aceea şi, diutr-odată, rămasei pierit de uimire în su-
fletul meu, o, preacinstiţi oaspeţi ai mei. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehetezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasa. tiu:u. 

Ci într-a cinci suie ăouăzecea noapte 

Urmă : 

Căci cu adevărat era ca luna în cea de a patru-
sprezecea zi a ei, şi numai cu felul în care răspunse 
la salamalekul meu izbuti să-mi răpească de tot 
minţile cu sunetul glasului ei mai fermecător decît 
mlădierile unei lăute ; şi tare mai era frumoasă, şi 
tare mai era gingaşă şi dulce, în adevăr ! Şi fără de 
nici. o îndoială că despre ea este vorba în stihurile 
acestea ale poetului : 

Frumoasa e ! Dacă vreodată, 
Ca o minune, s-ar ivi 
Printre păgirâ, atunci paginii, 
Privind-o, s-ar despăgini. 
Şi i s-ar închina cucernici, 
-Vi doar pe ea o ar sluji. 
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Şi dacă-ntîmplator vreodată 
Ivi-s-ar goală, dintr-o zare, 
Pe-o mare tulbure, cu valuri 
Cît de sărate şi amare, 
De mierea gurii ei s-ar face 
Atunci ca mierea-ntreaga mare. 

Iar dinspre Răsărit, vreunui 

Creştin călugăr, din Apus, 

De i s-ar arăta vreodată, 

Călugăria ar sta răpus, 

Cu ochii-ntorşi spre 'Răsăritul 

în care minţile-i s-au dus. 

Ci eu, in bezna luminată 

De flacăra din ochii ci, 

Strigai: „O, beznă ! Ce vad oare i-

Nălucă-i ? Vis fără temei ? 
Sau o fecioară care arde 
De dor, aci, sub ochii mei ?"' 

Iar ea, la vorbele acestea, 
Cu mlna-şi prinse, pentru sine, 
Mijlocul ca un fir de floare — 
Şi-n unduiri de ape line 
îmi spuse suspinînd într-una 
Cu triste şi adinei suspine : 

„Aşa cum dinţii albi şi tineri 
Nu-şi dau întreaga strălucire 
Decît frecaţi cu dulcea plantă 
Ce-o folosim spre curăţire, 
La fel şi-o fată : se arată 
Cît de frumoasă-i, prin iubire ! 
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O, musulmani! O, nu se aflu, 
Vai, pentru buzele-mi zbătute, ^ 
Nici unul printre voi în stare 
Sa mi le-alinte şi sărute ? 
Vai, ajutor !" Şi eu, deodată, 
Simţii atunci cum, pe tăcute, 
In mine tremură năvalnic 
Şi creşte-o aprigă virtute, 
Şi-nfiorată de avînturi 
Se zbuciumă şi se asmute, 
Şi-n graiul ei îi strigă fetei : 
„Ba este ! Este ! Vine iute !" 

Şi năvălii. Ci ea, cu frică. 
Mă întrebă atunci aşa : 
„Dar cine eşti ?" Dctei răspunsul: 
„Sînt musulmanul ce l-ai vrea ! 
Sînt, iată, un flăcău, în stare 
Să vină la chemarea ta !"' 

Pe urmă, fără de zăbavă, 
Arzînd, mă-mbrăţişai cu ea. 

Apoi, şopti cu şoaptă dulce, 
La cea de-a treia-mbrăţişare : 
„Mai strms, flăcăule, iubite ! 
îmbrăţişează-mă mai tare!" 
Şi-i răspunsei: „Te strîng, iubito, 
Te strîng, iubito, sînt în stare !" 

Or, eu îi urai bunapace, şi ea îmi răspunse la urare, 
arunc'îndu-mi ni.şte priviri ucigător de galeşe, şi îmi 



— Prietenia, belşugul şi bună-voinţa fie cu oas-
petele ! 

Şi mă luă de mînă, o, stăpînii mei, şi mă pofti să 
şed lingă ea ; şi nişte fete cu sîni frumoşi intrară şi 
ne aduseră şi fructe rare, şi bucate alese, şi un vin 
minunat, cum nu se bea decît în palatele împără-
teşti ; şi ne dctcră trandafiri şi iasomii, pe cînd îm-
prejurul nostru pomişorii înmiresmaţi şi lemnul de 
aloe ce ardea în căţui de aur îşi revărsau suavele 
parfumuri. Pe urmă, una dintre roabe îi aduse în-
tr-o învelitoare de zarafir o alăută de fildeş, pe care 
ea o luă, îi potrivi strunele şi pe urmă cîntă stihu-
rile acestea : 

Să nu bei niciodată vinul, 
Decît turnat de un flăcău 
Cu mină gingaşă ; căci vinul 
Ce te îmbată, metehău, 
Flăcăul îl preschimbă-n ambră, 
De-ar fi el, vinul, cît de rău. 

Căci vinul, pentru cine-l gustă, 
Nu poate fi o desfătare 
Cînd nu-i paharnic pe potrivă 
Şi cu obrajii ca o floare 
De trandafir, neprihănită, 
Şi fragedă, şi-ameţit o are. 

Or, eu, oaspeţi ai mei, după stihurile acestea, prin-
sei inimă, şi mîna mea se făcu mai îndrăzneaţă, iar 
ochii şi buzele mele o mistuiau; şi cunoscui în felul 
acesta că avea_ nişte însuşiri aşa de minunate, atît 
ca ştiinţă, cît şi ca frumuseţe, încît nu numai că pe-
trecui cu ea luna _ pe care o plătisem, ci îi plătii mai 
departe bătrînului cel alb, tatăl ei, o lună după alta, 
şi tot aşa pînă ce, din pricina atîtor cheltuieli ne-
măsurate, nu-mi mai rămase nici măcar un dinar 
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din toată bogăţia pe care o adusesem cu mine din 
ţara Omanului, patria mea. Şi-atunci, gîndind că în 
cturîtid am să fiu silit să mă despart de ea, nu putui 
opri lacrimile să-mi curgă şuvoaie pe obraji, şi nu 
.mai izbutii să osebesc ziua de noapte. 

Ciad povestea, ajunse aici, Şehers-zad;i văzu zorii mijind şi, 
«fio&sîi, făcu. • 

Ci înîr-a cinci suie douăzeci şi una noapte 

Urmă :: 

Iar ea, dacă ma văzu aşa, cu totul in lacrimi, îmi 
spuse ;: 

— De ce plîngi ? 
Eu spusei: 
—. O, stăpînă a mea, plîng pentru că nu urai ani 

bani, iar poetul a spus : 

Te face sărăcia şi-n casa ta străin ; 
Ci banul îţi ridică şi-ntre străini cămin ! 

Iată pentru ce, o, lumină a ochilor mei, plîng eu, de 
teamă că tatăl tău are să mă despartă de tine ! 

Ea îmi spuse : 
— Află, dar, că atunci cîrid vreun muşteriu de-al 

casei noastre şi-a prăpădit averea la noi, tatăl meu 
are obiceiul de a-1 mai găzdui vreme de încă trei 
zile, cu toată dărnicia cuvenită şi fără a-1 lipsi de 
nici una dintre plăcerile obişnuite ; după care, 11 
roagă să plece şi să nu se mai arate în casa noastră ! 
în ce te priveşte, o, dragule, întrucît îţi port în inima 

IZ 



o dragoste mare, să nu ai nici o teamă, pentru că 
am să găsesc eu un mijloc de a te păstra aici atîta 
cît ai să vrei tu, inşaîlah ! Căci toata averea mea se 
află în mîinile mele, iar tata nici habar n-are cît de 
mare este averea aceasta. Aşa că am să-ţi dau în 
fiecare zi o pungă cu cinci sute de dinari, preţul 
pentru o seară ; iar tu, la rîndu-ţi, ai s-o dai ta-
tălui meu, spunîndu-i : „De-acuma-nainte am să-ţi 
plătesc serile de pe o zi pe alta l" Iar tatăl meu, ştiin-
du-te bun platnic, are să primească învoiala aceasta ; 
şi, după obiceiul lui, are să vină să-mi dea banii 
aceştia ce mi se cuvin ; şi eu iarăşi am să ţi-i dau, 
ca să-i plăteşti iarăşi o seară ; şi-aşa are să fie atîta 
vreme cît o vrea Allah şi cît tu n-ai să te saturi 
de mine ! 

Eu atunci, o, oaspeţii mei, în bucuria mea, mă sim-
ţii deodată uşor ca pasărea, şi îi mulţumii, şi îi să-
rutai mîna ; pe urmă, rămăsei cu ea, vreme de un 
an, ca un cocoş într-o poiată. 

Or, cînd trecu anul, soarta cea rea vroi ca iubita 
mea, într-o clipă de mînie, să se supere pe una din-
tre roabele ei şi s-o lovească amarnic; şi roaba 
strigă : 

— Pe Allah ! am să te lovesc în inimă, întocmai 
cum m-ai lovit tu ! 

Şi dete fuga pe dată la părintele iubitei mele, şi 
îi dezvălui toată povestea, de la început pînă la 
sfîrşit. 

Cînd batrînul Taher Abul-Ola auzi spusele roabei, 
sări în picioare şi dete fuga la mine ; pe cînd eu, 
neştiind nimica din cele ce se petrecuseră, şedeam 
lîngă iubita mea, gata să mă las desfătărilor celor 
mai alese ; şi batrînul strigă la mine : 

— Hei, măi Cutare ! 
Eu răspunsei : 
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— La poruncile vale, o, unchiule ! 
El îmi spuse : 
— Obiceiul, nostru de-aici, atunci cînd un muşte-

riu şi-a prăpădit banii, este de a-1 găzdui pe acel 
muşteriu, fără a-1 lipsi de nimica, vreme de trei zile. 
Ci tu iacătă că de un an de zile te bucuri prin în-
şelăciune de găzduirea noastră, mîncînd, bînd şi des-
fătîndu-te după plac ! Pe urmă, se întoarse către 
robi şi strigă : Aiungaţi-1 de aici pe feciorul ăsta 
stricat ! 

Iar ei mă înhăţară şi mă aruncară gol-goluţ pe uşă 
afară, punîndu-mi în mînă zece bănuţi de argint şi 
dîndu-mi o rantie veche şi jegoasă, din care curgeau 
peiecile, ca să-mi acopăr goliciunea. 

Iar şeicul cel alb îmi spuse : 
— Pleacă ! nu vreau nici să te bat, nici să te bles-

tem ! Da nu mai zăbovi pe-aici ! Că de te-o paşte 
păcatul să mai tîndăleşti prin Bagdad, cetatea noas-
tră, sîngele tău are să-ţi ţîşnească deasupra capului ! 

Eu atunci, o, oaspeţii mei, fusei silit să plec, în 
ciuda dorurilor mele, fără a şti încotro să mă îndrept 
în oraşul acesta, pe care nu îl cunoşteam deloc, mă-
car că locuiam în el de cincisprezece luni. Şi simţii 
cum se abăteau grele peste inima mea toate năpas-
tele lumii, şi peste gîndurile mele toate deznădejdile, 
toate tristeţile şi toate necazurile ! Şi zisei în cuge-
tul meu : „Oare cum de am putut eu, care am venit 
peste mări pînă aici aducînd o mie de mii de dinari 
de aur şi, pe deasupra, şi preţul vînzării celor trei-
zeci de corăbii ale mele, cum de am putut să pră-
pădesc atîta avere în casa acestui amarnic bătrîn cu 
faţă de păcură, ca să ies acuma gol-goluţ, cu inima 
zdrobită şi cu sufletul înjosit ? Ci nu este ajutor şî 
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putere decît întru Allah Slăvilul şi preaînaltul !" Şi, 
cufundat în g'înduri amare, cum tocmai ajunsesem Ia 
ţărmul Tigrului, văzui o corabie ce se gătea să co-
boare către Bassra. Şi mă şuii pe puntea corăbiei 
aceleia, intrînd în slujba căpitanului, ca să-mi poî. 
plăti călătoria. Şi-aşa ajunsei la Bassra. 

Ctnd povestea ajunse aici, Şdherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute douăzeci şi doua noapte 

Urma : 

Acolo, mă dusei fără de zăbavă în suk, întrucît mă
chinuia foamea, şi în suk mă băgă de seamă un bă-
can care se apropie de mine repede, mă cuprinse pe 
după gît şi mă îmbrăţişa, şi îmi spuse că este un 
prieten de odinioară de-al părintelui meu ; pe urmă, 
întrebă în ce stare mă aflu. Şi eu îi povestii, fără
a ocoli nimica, tot ce mi se întîmplase. Iar el îmi 
spuse : 

— Uallah ! astea nu-s fapte de om cugetat ! Da 
acuma, ce-a fost a fost ! Ia spune, ce ai de gînd să
faci ? 

Eu răspunsei : 
— Nu ştiu ! 
El 'îmi spuse : 
— Vrei să primeşti să rămîi la mine ? Şi, întrucî* 

ştii să scrii, vrei să însemnezi intrările şi ieşirile 
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mărfurilor mele, şi sa capeţi ca simbrie o drahmă 
de argint pe zi, afară de mîncarea şi de băutura ta ? 

Iar eu primii cu mulţumire, şi rămăsei la el ca lo-
gofăt pentru ieşirile şi intrările vînzărilor şi cumpă-
răturilor. Şi-aşa trăii la el destulă vreme, ca să pun 
de-o parte o sută de dinari. 

Atunci, închiriai pe seama mea o casă micuţă la 
ţărmul mării, ca să aştept acolo sosirea vreunei co-
răbii plină cu mărfuri aduse de departe, pe care să 
•le cumpăr cu banii mei şi cu care să întocmesc o 
încărcătură bună de vîndut la Bagdad, unde vroiam 
să mă întorc, cu nădejdea că am să găsesc un prilej 
spre a o vedea iarăşi pe iubita mea. 

Or, norocul vroi ca într-o zi să se ivească din de-
părtări o corabie plină cu mărfurile pe care le aş-
teptam ; iar eu, vîrîndu-mă printre ceilalţi negustori, 
mă îndreptai către corabie şi mă urcai pe punte. Şi 
iată că, din fundul corăbiei, ieşiră doi oameni care 
se aşezară pe două scaune şi îşi aşternura dinaintea 
noastră mărfurile. Şi ce mărfuri ! Şi cum îţi mai luau 
ochii. Nu vedeam acolo nimic altceva decît giuva-
ieruri, mărgăritare, mărgeane, rubine, agate, hiacinte 
şi nestemate de toate culorile ! Şi-atunci, unul dintre 
cei doi oameni se întoarse către negustorii locului 
şi spuse : 

— O, fraţilor negustori, toate astea nu sînt de vîn-
zare astăzi, întrucît eu încă sînt ostenit de mare ; nu 
vi le-am arătat decît spre a vă da o dovadă de ce 
are să fie vînzarea de mîine ! 

Ci negustorii atîta stăruiră, încît acela primi a în-
cepe vînzarea pe dată, şi telalul începu să strige vîn-
zarea nestematelor, bucată cu bucata. Şi negustorii 
începură să ridice preţul de fiecare dată, unii peste 
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alţii, pînă ce Intîiul săculeţe cu nestemate ajunse Ia 
preţul de patru sute de dinari. în clipita aceea, sta-
pînui sacului, care îi cunoscuse odinioară în ţara mea 
pe tatăl meu, căpetenia negoţului din Oman, se în-
toarse către mine şi ma întrebă : 

— Tu de ce nu spui nimic şi nu dai şi tu un preţ 
mai mare, aşa cum fac ceilalţi negustori ? 

Eu răspunsei : 
— Pe Allah, o, stăpîne al meu, nu mi-au mai ră-

mas din bunurile acestei lumi decît o sută de dinari ? 
Şi mă simţii tare ruşinat spunînd vorbele acestea,, 

şi lacrimile începură să-mi curgă din ochi. Şi, daca 
mă văzu aşa, stăpînul sacului îşi plesni palmele una 
de alta şi strigă, plin de uimire : 

— O, omanituie, cum de nu ţi-au mai rămas clin-
tr-o avere atîta de nemăsurată decît o sută de dinari ? 

Şi ma privi cu multă milă şi îmi înţefcse necazu-
rile ; pe urmă, deodată, se întoarse către negustori şi 
le spuse : 

— Fiţi martori ca vînd acestui tînar, pentru o sută 
de dinari, un sac cu tot ce se află în el, genime, 
metaluri şi lucruri scumpe, măcar că ştiu că preţul 
lui adevărat se ridică la peste o mie de dinari. Aşa 
încît este un clar pe care i-1 fac ! 

Iar negustorii, uluiţi, mărturisiră că văd şi că pri-
cep ; şi negustorul îmi înmînă sacul cu tot ce se afla 
în el, ba îmi mai dărui şi chilimul şi scaunul pe care 
şezuse. Iar eu îi mulţumii pentru dărnicia lui ; şi 

coborî! pe uscat si ma îndreptai către sukul giuvaier-
giilor. 

Acolo închinai o prăvălie şi ma apucai să vînd şi 
să cumpăr, şi în fiecare zi dobîndeam un cîştig destul 
de vrednic. Or, printre lucrurile de preţ ce se aflau 
în sac, era şi o bucata de baga roşie, de un roşu în» 
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lunecat, şi care, judecind după semnele talismanice 
săpate ca nişte picioruşe de furnici pe cele două feţe 
ale ei, trebuie să fi fost vreo amuletă lucrată de vreun 
meşter tare iscusit în meşteşugul amuletelor. Aşa ca 
pusei de mai multe ori telalul să strige în suk că o 
vînd ; ci nu mi se dete pe ea decît zece pînă la cinci-
sprezece drahme. Iar eu, cu gîndul la vreun chilipir 
mai bun, ncvroind s-o dau aşa, oricum, pe un preţ 
de nimic, aruncai bucata aceea ele baga într-un un-
gher din prăvălie, unde rămase vreme de un an. 

Or, într-o zi, pe cînd mă aflam în prăvălia mea, 
văzui cum intră... 

O m ! povestea ajunse Jici, .ŞCIKTI'/VJIU văzu zurii mijind ţ i . 
sfioasă, tăui . 

Ci într-a cinci sute douăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

...văzui cum intră un străin, care îmi ură bună pace 
şi care, cînd văzu bucata de baga, cu tot praful care 
o acoperea, strigă : 

— Slavă lui Allah ! Am găsit, într-un sfîrşit, ceea 
ce căutam ! 

Şi luă bucata de baga, o duse la buze şi la frunte, 
şi îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, vrei sa mi-o vinzi ? 
Eu răspunsei : 
— Fireşte că vreau ! 
El întrebă : 
•— Care îi este preţul ? 
Eu spusei : 
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— Dar tu cît dai ? 
El răspunse : 
— Douăzeci de dinari cie aur ! 
Iar eu, la vorbele acestea, gîndii că străinul îşi bă

tea joc de mine, aşa de mare mi se părea preţul 
acela ; şi îi spusei cil un glas tare acru : 

— Duten calea ta ! 
El atunci gîndi că socotesc preţul prea mic, şi îmi 

spuse : 
— îţi dau cincizeci de dinari ! 
Ci eu, tot mai încredinţat că îşi rîde de mine, na 

numai că nu mai vrusei săi răspund nimic, da nici 
nu mă mai uitai la el şi mă prefăcut că nici nu mai 
bag de seamă că este acolo, ca să plece. 

El atunci îmi spuse : 
— O mie de dinari ! 
Şi aşa ! Iar eu, o, oaspeţii mei, nu răspundeam ni

mic ; iar el zîmbea de tăcerea mea plină de mînic 
îndîrjită şi îmi spunea : 

— De ce nu vrei sămi răspunzi ? 
Iar eu, pînă la urmă, îi răspunsei iar : 
— Dutcn calea ta ! 
El atunci începu să adauge o mie de dinari peste 

altă mie, pînă ajunse sămi dea douăzeci de mii de 
dinari. Ci eu nu răspundeam nimic ! 

Şiaşa ! Iar trecătorii şi vecinii, stîrniţi de o vînzare 
ciudată ca. aceea, se strînseseră împrejurul nostru in 
prăvălie şi în uliţă, şi se burzuluiau amarnic împo
triva mea şi făceau o larmă tare supărătoare faţă de 
mine, spunînd : 

— Nu se cade săi îngăduim a cerc mai mult pe 
bucata aceea amărîtă de baga ! 

Iar alţii spuneau : 
— Uallah ! cap sec, ochi orbi ! Dacă nare săi dea 

bagaua, să1 alungăm din oraş ! 

79 



Şiaşa ! Iar cu încă nu ştiam ce vroiau de la mine. 
încît, ca să sfîrşesc, îl întrebai pe străin : 

— Vrei săroi spui odată dacă o cumperi cu ade
vărat ori îţi baţi joc ? 

El răspunse : 
— Da tu vrei cu adevărat so vinzi., ori vrei săţi 

baţi joc ? 
Eu spusei: 
— Să vînd ! 
Şi el spuse : 
— Atunci, ca preţul cel de pe urmă, îţi dau treizeci 

de mii de dinari ! Şi să încheiem, vînzarea şi cum
părarea ! 

Iar eu atunci mă întorsci către cei de faţa şi le 
spusei : 

•— Vă iau de martori la vînzarea aceasta ! Mai îna
inte însă, vreau să aflu de la cumpărător pentru ce îi 
trebuie bucata aceasta de baga ! 

El răspunse : 
•— Să încheiem mai întîi tîrgul, şi pe urmă am săţi 
spun puterile şi folosul e i ! 

Eu răspunsei : 
— Ţio vînd ! 
El spuse : 
— Allah e martor la ceea ce grăim ! 
Şi scoase un sac plin cu aur, îmi numără şi îmi 

cîntări treizeci de mii de dinari, luă amuleta, o puse 
în buzunar, scoase un oftat adînc şi îmi spuse : 

— Atunci, ai vînduto, şi gata ! 
Eu răspunsei : 
— E vîndută, şi gata ! 
Iar el se întoarse către cei de faţă şi le spuse : 
— Sînteţi martori cu toţii că mia vîndut amuleta 

şi că a luat preţul la care neam înţeles, de treizeci 
de mii de dinari! 
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Şi, după aceea, se întoarse către mine j i , cu un 
glas plin de o milă şi de o batjocură vădite, îmi 
spuse : 

— O, săracul de tine, pe Allah ! deai fi ştiut săţi 
stăpîncşti mîna în vînzarea aceasta şi să no întinzi 
aşa de repede, aş fi ajuns săţi plătesc ca preţ pentru 
această amuletă nu numai treizeci de mii sau o sută 
de mii de dinari, ci o mie de mii de dinari, de nu 
şi mai mult ! 

Or, eu, o, oaspeţii mei, auzind acele vorbe şi vă
z'îndumă furat aşa, din pricina lipsei mele de dibă
cie, de preţul acela de basm, simţii cum o tulburare 
mare se petrece în lăuntrurile mele ; şi o răzvrătire 
mare în trupul meu făcu sîngele să mi se scurgă din 
obraji, şi în locul lui să se ridice culoarea aceasta 
galbenă, care mia rămas de atunci şi care a tras 
luarea voastră aminte în seara aceasta, o, oaspe
ţii mei! 

Am rămas, aşadar, năucit o clipă, pe urmă iam 
spus străinului : 

_— Poţi acuma sămi spui puterile şi folosul aces
tei bucăţi de baga ? 

Şi străinul îmi răspunse : 
— Află că regele de la Ind are o fată tare scumpă, 

de o frumuseţe fără de seamăn nicăirea pe faţa pă
mîntului ; dai chinuită de nişte dureri de cap amar
nice, încît regele, tatăl său, ajuns la capătul puterilor 
şi al doftoriilor în stare so aline, a poruncit să se 
adune toţi scribii cei mai de frunte din împărăţia lui 
şi toţi învăţaţii şi vracii ; da nici unul dintre ei na 
izbutit să scoată din capul fetei durerile care o chi
nuiau. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci sule douăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

— Eu atunci, fiind de faţă în acea adunare, spusei 
regelui : „O, măriata, ştiu un om care se numeşte 
Saadallah babilonianul, şi care, în cunoaşterea tutu
ror leacurilor, nu are nici seamăn, nici pe altul mai 
presus ca el pe faţa pămîntului ! Dacă, dar, socoti po
trivit să mă trimiţi la el, trimitemă !" Regele îmi 
răspunse : „Dute la el !" Eu spusei : „Dămi o sută 
de mii de dinari şi o bucată de baga roşie, de un 
roşu întunecat ! Şi, pe deasupra, un clar !'c Şi regele 
îmi dete tot ce îi cerusem, şi plecai de la Ind către 
ţara Babilonului. Şi acolo întrebai de înţeleptul Saad
allah şi fusei călăuzit la el ; şi mă înfăţişai dinaintea 
lui şi îi înmînai o sută de mii de dinari şi darul de 
la rege ; pe urmă, îi detei bucata de baga şi, după, 
ce îi arătai rostul venirii mele, îl rugai sămi întoc
mească o amuletă atotputernică împotriva durerilor 
de cap. Şi înţeleptul de la Babilon a cheltuit şapte 
luni întregi ca să cerceteze stelele şi, pînă la urmă, 
cînd au trecut acele şapte luni, a ales o zi de semn 
bun ca să scrie pe bucata de baga aceste litere talis
manice pline de vrajă de pe cele două feţe ale acestei 
amulete pe care tu miai vînduto ! Iar eu am luat amu
leta aceasta, mam întors la regele de la Ind şi iam 
dato. Or, regele a intrat în odaia fetei lui dragi şi 
a găsito pe fată, după poruncile date, înlănţuită cu 
patru lanţuri atîrnate în cele patru colţuri ale odăii, 
aşa ca ea să nu poată, în toiul durerilor, să sară pe 
fereastră şi să se omoare. Şi, de cum puse amuleta 
pe fruntea fiicei sale, fata se simţi tămăduită pe clipă 
pe dată. Iar regele, dacă o văzu aşa, se bucură pînă 
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peste marginile bucuriei, şi mă acoperi cu daruri bo
gate, .şi mă luă pe lîngă măriasa, printre prietenii 
mărieisale. Iar fata regelui, vindecată în felul acesta 
atîta de tainic, îşi agăţă amuleta de salba de la gît, 
şi nu se mai despărţea de ea. Ci, întro zi, domniţa, 
pe cînd se preumbla întro luntre, jucînduse cu în
soţitoarele ei, una dintre ele, cu o mişcare nefericită, 
rupse firul pe care era prinsă salba, şi amuleta căzu 
în apă. Şi se duse amuleta. Şi tot atunci, răutatea' 
aceea se întoarse în domniţă, şi fata intră iar în stă
pînia celui amarnic, care îi dete nişte dureri de cap 
atîta de năpraznice încît fata îşi pierdu minţile. La 
ştirea aceasta, durerea regelui fu mai presus de toate 
vorbele ; şi mă chemă şi mă însărcina să mă duc iară 
la şeihul Saadallah babilonianul, ca sămi facă alta 
amuletă. Şi plecai. Da cînd ajunsei la Babil, aflai că 
şeihul Saadallah murise. Şi, deatunci, însoţit de alţi 
zece, care să mă ajute în căutările mele, străbat toate 
ţările de pe pămînt cu gîndul de a găsi, la vreun 
negustor, ori la vreun chilipirgiu, ori la vreun tre
cător, o amuletă dintre amuletele acelea pe care nu
mai şeihul Saadallah din Babilon ştia să le înzes
treze cu puteri tămăduitoare şi alungătoare de rele. 
Şi a vrut ursita sa te scoată în calea mea şi să mă 
aducă să găsesc şi să cumpăr din prăvălia ta talis
manul acesta, pe care nu. mai nădăjduiam sa1 gă
sesc vreodată ! 

Pe urmă, o, oaspeţi ai mei, străinul, după ce mia 
povestit povestea aceasta, şia strîns chimirul şi sa 
dus. 

Şiaceastai, aşa cum vam spuso, pricina culorii 
galbene a chipului meu ! 

Iar eu, atunci, preschimbai în bani tot ce aveam, 
îmi yîndui prăvălia şi, bogat deacuma, plecai de
grabă^ la Bagdad, unde, cum ajunsei, zburai la pala
tul batrînului cel alb, tatăl preaiubitei mele. Căci, de 

83 



cînd ne desparţisem, zi şi noapte numai ea îmi um
plea gîndurile ; şi a o mai vedea o data era ţinta, tu
turor dorurilor şi a vieţii mele. Iar despărţirea nu 
făcuse decît sămi aţîţe pojarurile clin suflet şi sămi 
aprindă minţile. 

îl întrebai, dar, despre fată pe un băiat de la uşa 
de intrare. Iar băiatul îmi spuse să ridic capul .şi să 
privesc. Şi văzui cum casa cădea în ruină, cum la fe
reastra la care de obicei sta iubita mea nu era ni
meni şi cum o umbră de jale şi. de deznădejde aclîncă 
stăpînea peste tot. Atunci lacrimile îmi năpădiră ochii 
şi îi spusei robului cel tinerel : 

— Cea făcut Allah cu şeicul Taher, o, fratele 
meu ? 

El îmi răspunse : 
— Voioşia a pierit clin casa aceasta şi jalea sa abă

tut asupra noastră, de cinci nea părăsit un tînăr din 
ţara Omanului, pe nume AbulHassan ÂlOmani. 
Acel tînar neguţător şezuse un an cu fata şeicului 
Taher ; ci întrucît după acest răstimp, flăcăul na 
mai avut bani, şeicul, stapînul nostru, 1a alungat din 
casă. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeberrtada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu 

Ci într-a cinci sute douăzeci şi cincea 
noapte 

Urmă : 

...Da stapîna noastră, care îl iubea cu iubire mare, 
a fost atît de zdruncinată de plecarea lui, încît a că
zut bolnavă de o boală aşa de grea, încît a ajuns 
în pragul morţii. Atunci stapînul nostru, şeicul Taher, 

m 



ajnceput jsă se căiască amarnic de ce făcuse, cînd a 
văzut zăcăşia de moarte 'în care se afla fata lui ; şi 
a trimis pristavi în toate părţile şi în toate ţările, 
ca să1 caute pe AbulHassan, şi a făgăduit o sută 
de mii de dinari drept răsplată aceluia care lo aduce 
îndără t! Ci, pînă acuma, toate strădaniile căutători
lor sau dovedit zadarnice, căci nimenea na izbutii 
săi afle urma ori să capete vreo ştire despre el. în
cît tînăra, fata şeicului, acuma e pe cale săşi dea 
ultimul suspin ! 

Eu atunci, cu sufletul rupt de durere, îl întrebai 
pe copil : 

— Da şeicul Taher, el cum o duce ? 
Copilul răspunse : 
— Toate astea lau adus întro jale .şi întro dez

nădejde aşa de mare, încît a vîndur. şi fetele şi flă
căii, şi sa căit amarnic dinaintea lui Allah prea
înaltul ! 

Atunci eu îi spusei tînărului rob : 
— Vrei săţi arăt uneje se află AbulHassan Al

Omani ? Ceai zice ? 
El răspunse : 
— Allah fie cu tine, o, fratele meu ! Spunemi ! 

Şii dai îndărăt vieţii o îndrăgostită, tatălui ei îi claî 
o fată, iubitei îi dai un iubit, şi îl scapi clin sărăcie 
pe robul tău şi pe părinţii robului tău ! 

Eu atunci îi spusei: 
— Dute, dar, la stăpînul tău, şeicul Taher, şi spu

nei : „îmi datorezi răsplata făgăduita, pentru ştirea 
cea bună ! Căci la uşa casei tale se află, în carne şi 
oase, AbulHassan AlOmani!" 

La cuvintele acestea, robul cel tinerel zbură iute 
ca o piatră aruncată dintro praştie ; şi,_ cît ai clipi, 
se întoarse însoţit de şeicul Taher, părintele iubitei 
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rneie. Şi ce schimbat era ! Şi cum i se vestejise chipul 
cel odinioară atîta de proaspăt şi de tineresc în ciuda 
anilor ! îmbătrînise, în doi ani, cu mai bine de două
zeci de ani. Ci mă recunoscu numaidecît, şi se aruncă 
Ia gîtul meu, şi 'începu să mă sărute plîngînd, şi îmi 
zise ,: 
. — O, stăpînc al meu, unde ai fost deai lipsit atîta 
vreme ? Fata mea, din pricina ta, e în pragul mor 
mîntului. Haide ! Intră cu mine în casa ta ! 

Şi mă pofti să intru şi începu să se arunce în ge
nunchi pe pămînt, înălţînd slavă lui Allah care în
găduise să ne găsim ; şi nu pregetă săi dea robului 
cel mititel răsplata cea făgăduită, de o sută de mii 
de dinari. Şi robul începu sa cheme asupra mea bine
cuvîntările lui Allah. 

După care, şeicul Taher intră dintruntîi numai el 
la fata lui, ca săi vestească cu binişorul sosirea mea. 

îi spuse, aşadar : 
— îţi vestesc, o, fata mea, ştirea cea bună ! Dacă 

vrei să primeşti a mînca oleacă şi a merge să te 
îmbăiezi la hammam, am să te fac să1 vezi chiar 
astăzi pe AbulHassan ! 

Ea strigă : 
— O, tată, spui adevărat ? 
El răspunse : 
— Pe Allah preaslăvitul, ceea ce îţi spun este ade

vărat ! 
Atunci ea strigă : 
— (Jallahi ! Dacăi văd chipul, nu mai am trebu

inţă nici să mănînc, nici să beau ! 
Atunci bătrînul se întoarse către uşa după care mă 

aflam şi strigă : 
— Intră, ya AbulHassan ! 
Şi intrai. 
Or, o, oaspeţii mei, de îndată ce mă văzu şi mă cu

noscu, fata căzu leşinată, şi multă vreme trecu pînă. 
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cc săşi vină în fire. Izbuti întrun sfîrşit să se tre
zească şi, princre plînsete de bucurie şi rîsete, ne 
aruncarăm unul în braţele celuilalt, şi şezuram mult 
'timp îmbrăţişaţi, tulburaţi şi fericiţi pînă peste poate. 
Şi cînd izbutirăm să luăm seama la ce se petrecea 
împrejurul nostru, văzurăm în mijlocul sălii de pri
mire pe cadiul şi pe martorii pe care şeicul îi che
mase cu mare zor, şi care scriseră senetul nostru de 
căsătorie acolo, pe loc. Şi nunta noastră fu sărbăto
rită cu o strălucire nemaipomenită, în vîivora unor 
petreceri care ţinură treizeci de zile şi treizeci de 
nopţi. 

Şi, deatunci, o, oaspeţi ai mei, fata şeicului Taher 
este soţia mea cea dragă. Şi pe ea aţi auzito domniile 
voastre cîntînd acele cîntece triste, care îi plac pen
tru că îi aduc aminte de ceasurile de jale ale des
părţirii noastre, şi o fac să simtă şi mai mult feri
cirea în care se scurg zilele căsniciei noastre, bine
cuvîntate de naşterea unui fecior la fel de frumos ca 
fi mama lui ! Şi pe feciorul acesta vreau eu acuma 
să.l înfăţişez domniilor voastre o, oaspeţii mei ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a cinci sute douăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Şi, după ce spuse acestea, tînărul cel galben ieşi 
o clipă şi se întoarse ţinînd de mînă un băieţel de 
zece ani, frumos ca luna în cea de a patrusprezece?' 
zi a ei. Şi îi spuse : 
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— Urează buna pace oaspeţilor noştri ! 
Şt copilul ură bună pace cu o gingăşie aleasa. Ia* 

califul şi tovarăşii lui, rămaşi tot neştiuţi, fură în
cîntaţi pînă peste poate, atît de frumuseţea copilului, 
de gingăşia şi de drăgălăşia lui, cît şi de povestea 
nemaipomenită a tatălui său. Şi, după ce îşi luară 
bunrămas de la gazda lor, plecară minunînduse de 
ceea ce văzuseră şi auziseră. 

Iar a doua zi, de dimineaţă, califul Harun AlRaşid, 
care nu contenise să cugete la întîmplarea aceea, îl 
chemă pe Massrur şi îi zise : 

— O, Massrur ! 
El răspunse : 
— La poruncile tale, o, stăpîne al meu ! 
El spuse : 
— Strînge numaidecît în sala aceasta tot aurul ha

raciuîui de pe un an pe care lam dobîndit din Bag
dad, tot haraciul din Bassra şi tot haraciul din 
Khorassan ! 

Şi Massrur, pe dată, puse să fie aduse tustrelelc 
haraciuri dinaintea califului, şi îngrămădi în sală 
aurul din tustrele părţile acelea ale împărăţiei ; şi 
erau atîţia galbeni, încît numai unul Allah ar fi pu
tut săi înnumere. Atunci califul îi zise lui Giafar ; 

— O, Giafar ! 
El răspunse : 
— Aicea sînt, o, entire al dreptcredincioşilor ! 
El spuse ;: 
— Dute degrabă şi adumi1 pe AbulHassan Al

Om ani ! 
El răspunse : 
— Ascult şi mă supun. 
Şi plecă numaidecît şi îl aduse pe AbulHassan 

tremurînd tot în faţa califului, unde sărută pămîntuî 
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dinaintea acestuia şi stătu cu ochii plecaţi, în ne
ştiinţa fărădelegii pe care o putuse săvîrşi, ori a pri
cinii care nevoise să fie adus acolo. 

Atunci califul îi spuse : 
— O, AbulHassan, ştii cumva numele negustorilor 
care ţiau fost oaspeţi aseară ? 

El răspunse : 
— Nu, pe Allah, o, emire al dreptcredincioşilor ! 
Califul se întoarse atunci către Massrur şi îi spuse : 
— Dă la o parte învelitoarca sub care se află gră

mezile de galbeni ! 
Şi, cînd 'învelitoarca fu dată la o parte, califul îi 

spuse tînărului : 
— Da ai putea sămi spui baremi dacă, da ori ba, 

bogăţiile acestea sînt mai mari decît acelea cu care 
ai fost păgubit de vînzarea ta pripită a bucalii ele 
baga ? 

Şi AbulHassan, uluit că îl vede pe calif ştiindui 
acea întîmplare, îngăirna bulbucînd ochii mari : 

— Uallah, o, stăpîne al meu, bogăţiile acestea sînt 
cu mult mai mari ! 

Şi califul îi zise : 
— Află atunci că oaspeţii tăi ele aseară au fost cei 

de al cincelea BaniAbbas şi vizirii şi tovarăşii lui, 
şi că tot aurul îngrămădit aici este al tău, ca dar clin 
partea mea, spre a te despăgubi de ce ai pierdut la 
vînzarea acelei bucăţi de baga talismanice ! 

Cînd auzi vorbele acestea, AbulHassan fu aiîia do 
tulburat, încît launtrurile lui tresăriră de o răscolire 
nouă, şi gălbeneala îi coborî de pe chip, şi în locul 
ei sîngele roşu îi năpădi pe dată în obraji şi îi dele 
iarăşi culoarea albătrandafirie de odinioară, strălu
cind ca luna în noaptea deplinătăţii ei. Iar califul 
ceru să i se aducă o oglindă şi o puse dinaintea feţei 
lui AbulHassan, care ca7.11 în genunchi ca să înalţe 
mulţumire Izbăvitorului. Şi califul, după ce porunci 
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ca tot aurul grămădit acolo să fie dus acasă la Abul
Hassan, fi pofti, pe acesta să vină cît mai des spre 
ai ţine tovărăşie în mijlocul prietenilor săi de taină, 
şi îi grăi : 

— Nu este alt Dumnezeu decît singur Allah! Slavă 
Lui, carele poate să săvîrşească schimbare peste 
schimbare şi care singur rămîne neschimbat şi ne
strămutat ! 

Şiaceastai. o, pn/afcricitu'e rege. spuse mai departe Şeiiere
>:ada, povestea tînâruhii cel galben. Ci de bună seamă că ea mi 

poate li asemuită cn povestea FloareideGranaiă şi a Sui Zîmbel:
ilfI.UDÎ ! 

Iar regele Şahfiar pa i : 

• O, Şchere&ida, na mă îndoiesc J t ceea ce spui ! Gtabeşlefe, 
clar, ekiTii povesteşte povestea F'oarcidc Ciranată şi a Sui Zîmbet
cJeX,ună_, căci nu o ştiu ! 

]i«r Şt'here/.a.da spuse : 



POVESTEA FLGAREIDLGRANATÂ 
ŞI A LUI ZÎMBLTDETLUNÂ 

Mi sa povestit, o, preafericitule rege, ca a iost 
odată, în vechimea veacurilor, şi a anilor, şi a zile
lor, demult de tot, în ţările ajamîte, un rege pe nume 
Şahraman, care stăpînea peste Khorassan. Şi regele 
acesta avea o sută de cadîne, toate zăticnite de ster
piciune, încît nu putuse avea cu nici una dintre ele 
un moştenitor, fie el şi de parte femeiască. Or, pe 
cînd se afla întro zi în sala de primire, între vizirii, 
emirii şi maimarii împărăţiei, şi sta cu ei de vorbă, 
nicidecum despre treburile cele ostenitoare ale stăpî
nirii, ci despre poezie, despre ştiinţă, despre istorie 
şi despre medicină, şi oarecum despre tot ce lar fi 
putut face să uite mîhnirea singurătăţii fără de ur
maşi şi durerea de a nu putea să lase moştenitori 
la scaunul de domnie cei fusese lăsat şi lui de către 
bunii şi străbunii săi, intră în sală un tînăr mameluc 
şi îi spuse : 

— O, doamne al meu, se afla la uşă, împreună c« 
un neguţător, o roabă tînără şi atîta de frumoasă cum 
ochii nau mai văzut vreodată ! 

Şi regele spuse : 
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 Adumii, dar, pe neguţător şi pe roabă ! 
Şi mamelucul se grăbi să aducă pe neguţător şi pe 

roaba cea frumoasă. 
Or, cîncl o văzu în sală, regele, dintro singură 

aruncătură ele ochi, o asemui în sufletul său cu o 
lancie subţire ; şi, întrucît purta un iaşmac albastru, 
învrîstat cu zarafir, cei învăluia capul şi îi acoperea 
faţa, neguţătorul o dezveli ; şi numaidecît sala se lu
mină de frumuseţea fetei, iar pletele ei se sloboziră 
peste spate în şapte cosiţe lungi cei ajungeau pînă 
Ia zdrăngăneii de la glezne : precum atîrnă măturîncl 
pamîntul coada îmbelşugată din crupa unei cîrlane 
de soi. Şi era ca o crăiţă, şi minunat arcuită, şi mai 
mlădioasă decît tulpina cea gingaşă a smochinului 
bauian. Ochiii negri şi migdalaţi erau plini de scli
piri menite să fulgere inimile ; iar bolnavii şi betegii 
sar fi putut tămădui numai uitînduse la ea o dată. 
în ce priveşte binecuvîntatelei şolduri, ţintă de jin
duri şi de doruri, erau aşa de falnice, în adevăr, încît 
neguţătorul nici nu putuse găsi un văl îndeajuns de 
mare spre a le cuprinde. 

Cmd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a cinci sute douăzeci şi şaptea noapte 

Urma : 

încît regele fu minunat pînă peste marginile mi
nunării şi îl întrebă pe negustor : 

— O, şeicule, cît ceri pe roaba aceasta ? 
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El răspunse : 
• — O, doamne al meu, am cumpărato de la stă

pînul ei dintîi pe două mii de dinari ; ci, dealunci, 
am călătorit cu ea vreme de trei ani ca să ajung 
pînâ aici, şi aşa am cheltuit cu ea alte trei mii de 
dinari, încît nu vin ca să te îmbiu cu^ vreo yînzare, 
ci ţio aduc ca pe un dar al meu către măriata ! 

Şi regele fu îneîntat de felul cum vorbi neguţăto
rul, pe care îl cinsti cu un caftan falnic şi strălucitor, 
şi porunci sa i se dea zece mii de dinari de aur. Iar 
•neguţătorul sărută mîna regelui, îi mulţumi pentru 
bunătatea şi pentru dărnicia sa, şi îşi cată de drum. 

Regele atunci spuse către musaipii şi către lemeiic 
din serai : 

— Duceţio pe fată la hammam şi îngrijiţio, şi, 
după ce aveţi so curăţaţi de urmele călătoriei, nu 
zăboviţi so ungeţi cu nard şi cu parfumuri, şi săi 
daţi ca locuinţă iatacul din latura saraiului cu fe
restrele înspre mare. 

Şi poruncile regelui fură îndeplinite pe clipă pe 
dată. 

Or, cetatea de scaun în care domnea regele Şah
raman se afla, în adevăr, aşezată la marginea mării, 
şi numele ei era CetateaAlbă. Şiaşa că slujnicele 
de la saraî putură so ducă pe fetişcana cea străină, 
după îmbăiere, în latura palatului ce privea către 
mare. 

Atunci regele, care nu aştepta decît ceasul acela, 
intră la ea. Ci rămase tare nedumerit cînd văzu că 
fata nu se ridică în cinstea lui şi nu se arată tulbu
rata defel ca măriasa se afla acolo. Şi gîndi în sineşi : 
„Pesemne că a fost crescută printre oameni care nu* 
au învăţato buna purtare!" Şi o privi mai bine, şi 
nu se mai gîndi la lipsurile purtării fetei, aşa de fer
mecat fu de frumuseţea ei şi de chipui rotund ca 



luna, ori ca un răsărit de soare pe un cer senin. Şi 
zise : • 

—• Slavă hii Allah care a zămislit frumuseţea pen
tru ochii slujitorilor lui ! 

Şi se aşeză lingă fată şi o strînse cu dragoste la 
piept. Pe urmă, o luă pe genunchi şi o sărută pe 
buze, şi îi cunoscu dulceaţa gurii, pe care o găsi mai 
dulce ca mierea. Ci ea nu scotea o vorbă şi se lăsa 
în voia lui fără a arăta nici vreo împotrivire, nici 
vreo^ bunăvoinţa. Iar regele dete poruncă să se în
tindă în iatac un ospăţ minunat şi începu săi dea 
fetei să mănîncc cu mina lui şi săi ducă bucatele 
Ia gură. Şi, în răstimp, o întreba cu gingăşie cum o 
cheamă şi din ce ţară este. Ea însă sta tăcută, fără 
a rosti o vorbă şi fără a înălţa capul ca să se uite 
3a rege, care o vedea aşa de frumoasă încît nu se 
putea hotărî să se mînieze pe ea. Şi gîndi : „Poate 
că e mută ! Ci nu este cu putinţă ca Atoatefăcătorul 
să fi izvodit o frumuseţe ca aceasta şi so lase fără 
grai ! Ar fi un beteşug nevrednic de degetele Atoate
zămislitorului V Pe urmă, chemă slujnicele ca săi 
toarne apă pe mîini ; şi, prilejuinduse de clipa cînd 
ele îi aduceau ibricul şi ligheanul, le întrebă în 
şoaptă : 

•— în vreme ceo îngrijeaţi, aţi auzito spunîncl 
vreo vorbă ? 

Ele răspunseră : 
— Tot ce putem săi spunem regelui este că tot 

timpul cît am stat în preajma ei ca so slujim, so 
scăldăm, so parfumăm, so pieptănăm şi so îmbră
căm, o dată nam văzuto săşi mişte buzele şi sa 
ne spună : „Aşa e bine ! Aşa nu e bine l" Şi nu ştim 
dacă din silă faţă de noi, ori că din neştiinţa limbii 
noastre, ori că din muţenie, da nam izbutit nicide
cum so facem să scoată măcar o vorbă» fie de mul
ţumire, fie de supărare ! 
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La spusele acestea ale roabelor .şt ale dădacelor, 
regele fu peste poate de nedumerit şi, gîndind că mu
ţenia aceea se datora vreunei suferinţe lăuntrice, vru 
să încerce a o veseli. Drept care, porunci, să se adune 
în iatac toate femeile din sărai şi toate cadînele, ca 
fata să se veselească şi să petreacă laolaltă cu ele ; 
şi cele care ştiau să înstrune vreo strună o înstru
uară, pe cînd cele care ştiau să cînte din gură cîn
tară din gură, dansară, ori şi cîntară şi dansară
totodată. Şi toată lumea era plină de voioşie, afară 
de fetişcană, care rămase mai departe nemişcată Ia 
locul ci, cu capun jos şi cu braţele încrucişate, fără 
să rîdă ori să spună ceva. 

Regele, dacă văzu aşa, îşi simţi pieptul cuprins de 
o grea apăsare, şi porunci femeilor să plece. Şi râ
mase singur cu fata. 

Şiatuncî, după ce degeaba încercă so facă să 
scoată un răspuns ori o vorbă, se apropie de ea şi 
începu să se pregătească so dezbrace... 

Cînd povestea ajunsu aici. Şclicrezaifa vâ/u zorii mijind şi. 

s! Joasă. [iii.ii. 

Ci intr-a cinci suie douăzeci şi opta noapte 

Unml : 

...începu să .se pregătească so dezbrace. îi scoase 
mai întîi cu gingăşie vălurile uşoare care o învăluiau ; 
pe urmă, scoase una cîte una cele .şapte rochii de 
culori şi de stofe felurite care o acopereau ; iar la 
sfîrşit, scoase cămaşa cea subţire şi şalvarii cei largi 
cu ciucuri verzi de matasă. Şi, de dedesubt, se ivi 
trupul strălucind alb şi pielea fără de prihană, ca 
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de argint străcurat. Şi o îndrăgi cu o dragoste mare, 
şi se îndreptă de îi luă fecioria, şi o găsi întreagă şi 
neatinsă. Şi se bucură şi se desfăta pînă peste poate ; 
şi gîndi: „Pe Allah ! oare nu este un lucru de mi
nune că atîţia feluriţi negustori iau lăsat neatinsă 
fecioria unei fete aşa de frumoase şi aşa de nurlii ?" 
Şi regele se simţi atîta de îndrăgostit de noua lui 
roabă, încît, pentru ea, le detc uitării pe celelalte soţii 
ale sale din sărai, şi pe cadîne, şi treburile împără
ţiei, şi se închise cu fata un an întreg, fără să se 
sature o clipită de farmecele fragede pe care le afla 
zi de zi la ea. Ci, cu toate astea, nu izbuti o dată 
săi smulgă vreo vorbă ori vreo încuviinţare, 
nici săi trezească vreo luarcaminte la ce se făcea 
cu ea ori în jurul ei. 

Şiaşa ! Iar regele nu mai ştia cum săi tîlcuiască 
tăcerea şi muţenia. Şi nu mai nădăjduia să ajungă 
ai dezlega limba vreodată şi a schimba vreo vorbă 
cu ea. 

Or, întro zi ca toate zilele, regele, după obiceiul 
lui, şedea lîngă roaba sa cea frumoasă şi nepăsătoare, 
iar dragosteai pentru ea era mai năpraznică decît 
oricînd ; şi îi zise : 

— O, dor al sufletelor, o, inimă a inimii mele, o, 
lumină a ochilor mei, au nu vezi tu dragostea pe 
care ţio port şi cum pentru frumuseţea ta am dat 
uitării toate iubitele, şi toate cadînele, şi toate tre
burile împărăţiei mele, şi că am făcut aceasta cu 
bucurie, şi că dealtminteri sînt departe de ami părea 
rău că am făcut aşa ? Nu vezi că team păstrat ca 
pe singurul meu noroc şi ca pe singura mea bucurie, 
din toate bunurile acestei lumi ? Şi iată, e mai bine 
de un an de cînd lungesc răbdarea din sufletul meu 
în ce priveşte pricina acestei muţenii şi a acestei 
nepăsări pe care nu izbutesc să le pricep nicicum ! 
Dacă eşti cu adevărat mută, dămi măcar de înţeles 
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printrun semn, ca să nu mai trag nici o nădejde că 
am să te pot asculta vreodată, o, multiubita mea ! 
Dacă nu, deie Allali să ţi se înduioşeze inima şi, 
în bunătatea lui, să te facă să pui întrun sfîrşit 
capăt acestei tăceri care nu mi se cade > Iar dacă 
o asemenea mîngîiere nu are sămi fie îngăduită 
niciodată, deie Al!ah să fi prins copil de la mine şi 
sămi dăruieşti un fecior scump, care să poată 
sămi urmeze în scaunul de domnie ce mia fost 
lăsat moştenire de bunii şi de străbunii mei ! Of, tu 
nu vezi că îmbătrînesc însingurat şi fără de urmaşi, 
şi ca nu peste mult nam să mai pot nici măcar să 
nădăjduiesc a rodnici vreun pîntec de femeie, zdro
bit cum am să fiu de mîhnirc şi de ani ? Of, of ! o, 
tu, dacă simţi pentru mine vreo umbră de milă cît 
de mică, ori vreo apropiere, răspunclemi, spunemi 
numai daca ai prins ori dacă nu ai prins rod, mă
rog ţie, întru numele lui Allah ! Şi, pe urmă, sa 
mor ! 

La cuvintele acestea, roaba cea frumoasă, care, după 
obiceiul ei, îl ascultase pe rege tot cu ochii în pa
mînî, cu niîmile strînsc pe genunchi şi siînd nemiş
cata, deodată, pentru întîia oară de cînd intrase în 
sărai, arată o umbră de zîmbet. Atîta, şi nimic mai 
mult ! 

Da cînd o văzu, regele fu. cuprins de o tulburare 
aşa de mare, încît i se păru ca tot palatul se lumi
nează ca negurile de un fulger. Şi se înfiora în sul le
iţii lui şi se cutremură ele bucurie şi, întrucît după 
un semn ca acela nu mai avu nici o îndoiala ca*fata 
sa hotărtt să vorbească, se aruncă la picioarele ei 
şi aşteptă' acea clipa cu mîinile ridicate şi cu buzele 
întredeschise ca întro rugăciune. 
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Şi deodată fata ridica fruntea şi, zîmbitoarc, vorbi 
'aşa : 

— O, rege bun, o, doamne al nostru, o, leu scump, 
află dar..„ 

Cînd povestea ajunse .iui, ŞeiuTeziula. vă/u zorit mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute douăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

... află dar că Allah a răspuns la rugăciunea ta, 
întrucît am prins rod cu tine ! Şi ceasul sorocului 
meu este aproape ! Ci nu ştiu dacă pruncul pe care 
îl port în pîntccelc meu este un băieţel ori o fetiţă ! 
Mai află că, de naş fi rodit cu tine, eram întru totul 
hotărîtă să nuţi vorbesc niciodată şi să nuţi spun 
un cuvînt toată viaţa mea ! 

Cînd auzi vorbele acestea nemainădăjduite, regele 
fu cuprins de o bucurie aşa de mare încît la început 
nu fu în stare nici să îngaime ceva, nici să facă 
nimic ; pe urmă, faţa i se lumină şi i se schimbă ; 
şi pieptul i se umflă ; şi, în răbufnirea lui de bucu
rie, se simţi săltat de pe pămînt. Şi îi sărută fetiş
canei mîinile, şi o sărută pe cap şi pe frunte şi 
strigă : 

•— Slavă lui Allah,ţ care mia dăruit două bucurii 
pe care le jinduiam, o, lumină a ochilor mei : să te 
văd cămi vorbeşti şi să te aud cămi spui vestea 
pe care miai spuso ! Alhamdolillah ! preamărit tie 
Allah ! 
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Pe urmă, regele se ridică şi ieşi de la ea, după ca 
îşi ceru îngăduinţă să lipsească oleacă, şi se duse să 
stea cu mare fală în scaunul de domnie al împărăţiei 
lui ; şi era peste poate de mulţumit şi de fericit. 
Şii dete poruncă vizirului să vestească la tot no
rodul pricina bucuriei lui şi să împartă o sută de 
mii de dinari la săraci, la văduve şi la toţi cei bătuţi 
de nevoi, drept mulţumită lui Allah (proslăvit fie 
ci !). Şi vizirul îndeplini pe dată porunca pe care o 
primise. 

Atunci regele se întoarse la roaba lui cea frumoasă 
şi şezu lîngă ea şi o strînse la inima lui şi o sărută 
şi îi spuse : 

— O, stăpîna mea, o, regină a vieţii mele şi a 
sufletului meu, poţi oare sămi spui acum pentru ce 
ai păstrat faţă de mine şi faţă de noi toţi tăcerea 
aceea neclintită zi şi noapte, iacătăi anul de cînd 
ai intrat în casa noastră ? Şi pentru ce teai hotărîî 
sămi vorbeşti abia astăzi ? 

Tînăra răspunse : 
— Cum să nu fi păstrat tăcere, o, măriata, atunci 

cînd, căzută în starea de roabă, mă vedeam aici 
ajunsă o biată străina cu inima zdrobită, despărţită 
pe veci de mama mea, de fratele meu, de rudele 
mele, şi departe de ţara mea de naştere ? 

Regele răspunse : 
— Mă pun în locul tău şi îţi înţeleg necazurile ! CI 

cum poţi să spui că eşti o biată străină, cînd în sa
raiul acesta eşti stăpînă şi regină, cînd tot ce se află 
aici este al tău, şi cînd pînă şi eu, regele, sînt un 
rob în slujba ta ! Cu adevărat, vorbele tale nu sînt 
vorbe la locul lor ! Şi, dacă eşti mîhnită de despărţi
rea de rudele tale, pentru ce nu miai spus, ca să
trimit după ele şi să ţi le aduc aici ? 

La vorbele acestea, roaba cea frumoasă îi spuse 
regelui : 

99 



— Află, dar, o, mărîata, că pe mine mă cheamă 
Ghiulianar, care în graiul din ţara mea înseamnă 
FloaredeGranată ; şi mam născut în mare, unde 
tatăl meu a fost rege. Cînd tatăl meu a murit, am 
avut o ceartă cu mama mea, care se numeşte Lă
custa, şi cu fratele meu care se numeşte Sal eh ; şi 
mam jurat că nam să mai stau în mare laolaltă 
cu ei, şi că am să ies pe ţărm şi am să mă dărui 
celui dintîi om de pe uscat care o să mă placa. încît 
întro noapte, pe cînd regina, mama mea, şi fratele 
meu Salch se culcaseră de cu vreme, şi pe cînd pa
latul nostru era cufundat în tăcerea de sub ape, 
mam strecurat afară din odaia mea şi, ieşind la 
faţa apei, mam dus de mam întins pe ţărmul unui 
ostrov, sub lumina lunii. Şi acolo, cuprinsă de ră
coarea dulce care cădea din stele, şi mingîiată de 
boarea pămîntului, am lăsat sa ma toropească somnul. 
Şi deodată mam deşteptat, simţind că se abătuse 
asuprămi ceva, şi mam văzut în stăpînirea unui 
om care ma luat în spinare şi, cu toate ţipetele şi 
împotrivirile mele, ma dus în casa lui, unde ma 
răsturnat pe spate şi a vrut sa se bucure de mine 
cu sila. Or, eu, dacă am văzut că omul acela era hîd 
şi duhnea urît, nam vrut să ma las nicicum, şi, aduntn
clumi toate puterile, iam dat drept în faţa un pumn 
atîta ele năpraznic încît lam aruncat dea rostogolul 
la picioarele mele, şi mam repezit pe el şi i am tras 
o bătaie de nici na mai vrut să mă ţie în casa lui, 
şi ma dus degrabă în suk, unde ma strigat la 
mezat şi ma vîndut neguţătorului acela de la care 
mai cumpărat tu, o, măriata ! Şi, întrucît acel 
neguţător era un om plin de cuviinţă şi de judecată, 
na vroit nicicum, la rîndui, dacă ma văzut aşa 
de copila, să se bucure de fecioria mea ; şi ma luat 
cu el la drum şi ma adus dinaintea ta. Şi astaî 
povestea mea ! Or, eu, cînd am intrat aici, eram tare 
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hotărîtă să nu mă las luata în ruptul capului : şi 
eram hotărîtă ca, la întîia încercare de siluire din 
partea ta, să mă arunc în mare, pe fereastra de la 
iatac, .şi să ma duc îndărăt la mama şi la fratele meu. 
Şi din mîndric am păstrat tăcerea toată vremea 
asta. Ci cînd am văzut că inima ta mă iubeşte cu 
adevărat şi că ţiai părăsit pentru mine toate ca
dînele, arn început să mă simt înlănţuită de purtarea 
ta frumoasă ; şi, cînd raam văzut că am prins copil 
cu tine, am început să te iubesc şi am dat deoparte 
orice gînd de a mai fugi şi de a sări în 'mare, locul 
meu ele baştină. Şiapoi, cu ce ochi şi cu ce inimă aş
mai putea să fug acuma, cînd sînt însărcinata şi 
cînd mama şi fratele meu, dacă mar vedea în 
starea aceasta şi dacă ar afla că mam legat eu un 
pămîntcan, ar putea să moară de durere, şi nu mar 
crede cînd leaş spune că am ajuns regină peste 
Persîa şi peste Khorassan, şi soţia celui mai stră
lucit sultan ! Şi iacă ia tot ce aveam săţi spun. o, 
mările rege Şahraman ! Uassalam ! 

Cînd po\ c.stta ajun.sc: nici, Schcrczada \;izu zoiii mijind şi. 

sfuu.să. tăcu. 

Ci intr-a cinci sute Ireizecea noapte 

Urmă : 

La cuvintele acestea, regele o sărută pe solia sa 
între ochi şi îi spuse : 

— O, iennecatoare FloarcdeGranată, o, tu, cea 
născută, în mare, o, minunate, o, domniţo, lumină a 
ochilor mei. ce minune miai dezvăluit ! h'ără îu
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doială că, dacă mai părăsi vreodată , fie şi măcar 
numai pentru o clipita, cu aş şi muri chiar în clipiia 
aceea ! 

Pe urmă adăugă : 
— Ci, o, Floare de Graţiată , mi ai spus că teaî 

născut în mare şi că mama ra Lăcusta şi fratele tău 
Saleh locuiesc în mare, laolaltă cu celelalte rude ale 
tale, şi că tată l tău, pe cînd tră ia, era regele mărit ! 
Or , eu nu pricep deloc cum pot să' trăiască nişte 
oameni sub mare, şi pînâ acuma am socotit lai un 
de babe poveştile care mi sau povestit despre ase
menea făpturi . Ci, devreme ce şi tu îmi spui lucrul 
acesta, şi de vreme ce chiar tu eşti o băştinaşa 
dea mării, nu mai pun la îndoială adevărul unor 
atari fapte şi te rog să mă lămureşti şi pe mine mai 
bine despre neamul tău şi despre noroadele necu
noscute care trăiesc în patria ta. Spunemi mai ales 
cum se face că pot să trăiască , să umble şi să se 
mişte în apă , fără a se înăbuşi ori îneca. întrucî t lucrul 
acesta este lucrul cel mai uluitor pe care lam auzit 
în viaţa mea ! 

Atunci FloarcdeGranată răspunse : 
— De bună scamă î Am săţi spun tot, şi cu dragă 

inima î Află că, datorită puterii numelor săpate pe 
pecetea lui Soliman benDaud (cu ei cu amîndoi 
fie rugăciunea şi pacea !), noi t ră im şi mergem pe 
fundul mării întocmai cum trăiesc şi cum merg 
oamenii aici pe pămînt ; şi răsuflăm în apă întoc
mai cum se răsuflă în văzduh ; iar apa, nu numai 
că nu ne înăbuşe, dar ne şi ţine. în via ţă , şi nu poate 
nici măcar să ne înmoaie hainele ; şi nu ne împie
dică întru nimic să vedem în mare, unde putem să 
ţinem ochii deschişi, fără de nici o supărare ; şi 
avem ochi aşa de buni încît putem străbate adîncu
rile apelor, cu toată întinderea lor nemăsurată , 
şi putem osebi toate lucrurile tot aşa de bine atunci 
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cîncî soarele îşi strecoară razele pînă la noi, ca şi 
atunci cînd luna şi stelele se oglindesc în unde. Iu 
ce priveşte împărăţia noastră, ea este cu mult mai 
întinsă dccît toate împărăţiile de pe pămînt, şi este 
împărţită în multe vilaiete, în care se află oraşe 
mari, cu mulţi locuitori. Şi aceste popoare, întocmai 
ca şi cele de pe pămînt, au obiceiuri şi datini osebite, 
după locurile în care trăiesc şi, tot aşa, au şi tru
purile alcătuite osebit : unele sînt peşti ; altele sînt 
jumătatepeşti şi jumătatcoamcni, cu coadă în loc 
de picioare şi de şolduri ; iar altele sînt, aşa cum 
sîntem noi, întru totul oameni, care cred în Allah 
şi în Profetul lui, şi vorbesc o limbă carei la fel cu 
limba în care este săpată vraja de pe pecetea lui 
Soliman. Ci, în ce priveşte casele' noastre, apoi ace
leas nişte palate minunate, clădite cum nici no să 
puteţi să vă închipuiţi vreodată aici pe pămînt! Sînt 
făcute din cleştare, din sidefuri, din mărgeane, din 
smaralde, din rubine, din aur, din argint şi din toate 
felurile de metale scumpe, şi din nestemate, fără a 
mai pomeni şi de mărgăritarele care, oricît de mari 
şi oricît de frumoase ar fi, nu prea sînt preţuite la 
noi şi nu împodobesc clecît locuinţele celor săraci 
şi pe ale nevoiaşilor. Şiapoi, în ce priveşte mijloa
cele noastre de drumeţie, întruch trupul nostru este 
dăruit cu o sprinteneală şi cu o lunecare minunate, 
noi nu avem trebuinţa, ca voi, nici de cai, nici de 
care, măcar că se află destui în grajdurile noastre, 
dar nu ne folosim de ei dccît la '/ile de sărbătoare, 
la petreceri obşteşti şi la călătorii îndepărtate. De 
buna seamă, carele noastre sînt făcute din sidef şi 
din metale scumpe, iar caii noştri de mare sînt aşa 
de frumoşi cum nici un rege de pe pămînt nu are 
asemeni ! Ci nu vreau, o, măriata, săţi povestesc 
prea multe acuma despre ţările de sub ape întrucît, 
în curgerea vieţii noastre, care are să fie lungă, deo 
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vrea Allah, am de gînd săţi povestesc despre ne
numărate alte amănunte, care pînă la urmă au sa 
te lămurească pe deplin asupra acestor lucruri despre 
care vrei să afli totul. Deocamdată, mă grăbesc să 
ajung la un lucru mult mai zornic şi care te pasă 
mai de a dreptul. Vreau săţi spun despre Jciul cum 
nasc femeile mării. Află, dar, o, stăpîne al meu, că 
felul cum nasc femeile mării este cu totul altfel de 
cum nasc femeile de pe pamînt! Or, întrucît cea
sul meu de a naşte este aproape de tot, tare mă tem 
că moaşele din ţara ta sa nu ma moşească altmin
teri ! Te rog, clar, sami îngădui a chema la mine pe 
mama mea Lăcusta şi pe fratele meu Salch şi pe 
celelalte rude ale mele ; şi să mă împac cu ei ; iar. 
verişoarele ir.ele, ajutate de mama rnea, au să mă 
vegheze să nasc fără de primejdie şi au să aibă 
grijă de noulnascut, moştenitorul scaunului tău de 
domnie. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada. văzu zorii mijind 51', 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute treizeci si una noapte 

Urmă : 

Auzind vorbele acestea, regele, uluit, strigă : 
— O, FloaredcGranată, dorinţele tale sînt pra

vila purtării mele, iar eu sînt robul care se supune 
la poruncile stăpînei lui ! Da ia spunemi, cum ai să 
poţi întrun răstimp atît de scurt să dai de veste 
mamei tale, fratelui tau şi verişoarelor tale, şi săi 
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faci să ajungă aici înainte ca tu să naşti, cînd cea
sul este aşa de aproape ? Oricum, ţin să ştiu cît 
mai din timp, ca să mă străduiesc să fac pregătirile 
de trebuinţă şi. săi primesc pe oaspeţi cu toată cin
stirea ce li se cuvine ! 

Şi tînăra regină răspunse : 
— O, stăpîne al meu, între, noi nu este nevoie de 

nici un fel de fandoseli ! Şiapoi, rudele mele au să fie 
aici întro clipită. Şi dacă ţii să vezi în ce chip au să 
vină, nu ai decît să intri în odaia aceasta de alături, 
şi să te uiţi la mine şi să te uiţi şi pe fereastra 
dinspre mare. 

Numaidecîţ, rebele Şahraman intră în odaia de 
alături şi privi cu luareaminte şi la ce avea să facă 
FloaredeGranată şi la ce avea să se întîmple pe 
mare. 

Şi FloaredeGranată scoase de la sîn două. bucăţi 
de lemn de aloe din Insulele Comore, le puse întro. 
căţuie de aur şi ie aprinse. Şi, de îndată ce fumul 
începu să se înalţe, fata dete un şuierat lung şi 
ascuţit, şi rosti deasupra căţuii nişte vorbe necu
noscute şi nişte deseîntece vrăjitoreşti. Şi tot atunci 
marea se învîlvoră şi se zbuciumă, pe urmă se 
întredeschise, şi ieşi din ea mai întîi un flăcău ca. 
luna, frumos şi zarif la trup, şi semănînd şi la chip 
şi la gingăşie cu FloaredeGranată, sora lui ; iar 
obrajiii erau albi şi trandafirii, iar părul şi mustaţa, 
care abiai mijea, erau verzi ca marea ; şi, cum spune, 
poetul, era mai minunat decît însăşi luna, căci dacă 
luna nu are ca lăcaş obişnuit decît un singur colţ; 
de cer, flăcăul acesta sălăşluia în toate inimile dea 
valma ! După care, ieşi din mare o femeie bătrînă 
foarte, cu părul alb, care era doamna Lăcustă, mama 
flăcăului şi a FloareideGranată. Iar pe urma ei 
veniră numaidecîţ cinci fete ca nişte lune, semănînd 
întrucîtva cu FloaredeGranată, şi carei erau ve
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rişoarc. Iar flăcăul şi cele şase femei se apropiată, 
rncrgînd pe apă şi pe urmă pe uscat, pînă sub feres
trele de la iatac. Şi acolo, îşi luară vînt şi săriră 
uşor, una după alta, pe fereastra unde li se ară
tase FloaredeGranată, care se detc repede la o 
parte spre a le lăsa să intre. 

Atunci, prinţul Saleh şi mama sa şi vcrişoarcle 
se aruncară de gîtul FloareideGranata şi o îmbră
ţişară cu căldură, plîngînd de bucurie că o găsiseră ; 
şi îi spuseră : 

— O, Ghiulianar, cum deai putut avea inimă 
să ne părăseşti şi să ne laşi vreme de patru ani fără 
nici o ştire de la tine şi fără să ne arăţi măcar locul 
unde te afli ? Uallah ! se prăbuşise lumea peste noi, 
aşa de împovăraţi eram de durerea lipsei tale ! Şi 
nu mai simţeam nici o plăcere nici să mîncăm, nici 
să bem, căci tot ce luam în gură ni se părea sălciu 
şi fără gust ! Şi nu mai şliam decît să plîngcm şi să 
oftăm zi şi noapte, cu toată durerea sfîşietoare a 
despărţirii ! O, Ghiulianar ! ia uitate cum ni sa 
topit faţa şi cum ni sa gălbejit obrazul de tristeţe ! 

Şi FloaredeGranată, la vorbele acestea, sărută 
muia mamei sale şi mîna fratelui său, prinţul Saleh, 
şi le îmbrăţişa iar pe verişoarele ei dragi, şi le spuse 
tuturor : 

— Aşa e ! am săvîrşit o mare greşeală faţă de 
dragostea voastră, cînd am plecat fără să vă las 
nici o vorbă ! Dar ce putem noi împotriva ursitei ? 
Să ne bucurăm că neam găsit iarăşi acuma, şi să
dăm mulţumire lui Allah binefăcătorul ! 

Pe urmă, pofti pe toată lumea să şadă jos lîngă ea 
şi le povesti toată povestea ei, de la început pînă 
la sfîrşit. Ci nu are nici un rost so mai spunem o data, 

Şi adăugă :. 
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— Şiacuma, că sînt măritată cu acest rege mi
nunat şi desăvîrşit pînă peste marginile desăvîrşirii, 
care mă iubeşte şi pe care îl iubesc, şi cu care am 
prins rod, vam poftit să veniţi ca să mă împac cu 
voi şi ca să vă rog să mă vegheaţi la naştere. Căci 
nu am încredere în. moaşele .pămîntene, care habar 
nu au cum nasc femeile mării ! 

Atunci, doamna Lăcustă, mama ei, răspunse : 
•— O, fata mea, cînd tcam văzut în saraiul acesta 

al unui domn pămîntean, nea fost frică să nu fii 
nefericită ;. şi eram gata să te îndemnăm să vii cu 
noi în ţara noastră ; căci tu ştii dragostea noastră 
pentru tine şi ştii cît de mult te iubim şi te preţuim, 
şi cît vrem să te ştim fericită, mulţumită şi fără ele 
griji ! Da, de vreme ce ne mărturiseşti că eşti feri
cită, ceam putea face noi pentru tine ca săţi fie 
şi mai bine ?... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci suie treizeci şi doua noapte 

Urmă : 

...Şi, fără de îndoială, ar fi să ispitim ursita dorin
duţi, împotriva soartei, să te măriţi cu vreun prinţ 
deal nostru de sub ape ! 

Şi FloaredeGranată răspunse : 
— Da, pe Allah ! aici sînt ca în sînul mulţumirii, al 

desfătărilor, al cinstirii, al fericirii şi al tuturor 
dorurilor mele ! 

107 



Şiaşa ! Iar regele auzea ce spunea FloaredcGra
nata ; şi se bucura în inima lui şi îi mulţumea în 
suflet pentru vorbele acelea bune • şi o îndrăgi de 
o mic de mii de ori mai mult ca pînă aci ; şi dragostea 
ce io purta se statornici pe veci în adîncul inimii 
lui ; şi se jurui săi dea încă şi mai tari dovezi de 
credinţa şi de supunere, prin toate mijloacele cu 
putinţă ! 

După care, FloaredcGranală bătu din palme spre 
aşi chema roabele şi le dete poruncă .să întindă 
masa şi să aducă bucatele, şi se duse ea însăşi la 
bucătărie să vegheze cum sîirt gătite. Şi roabele 
aduseră tăvi pline cu fripturi, cu zaharicale şi cu 
fructe ; şi FloarccleGranată îşi pofti rudele să 
şadă cu ca împrejurul mesei şi să mănînce . 

Ci ele răspunseră : 
— Nu, pe Allah ! nu facem nimic pînă ce nai sa 

te duci să1 vesteşti pe rege, soţul tău, de sosirea 
noastră. întrucît iam intrat în casa fără îngăduinţa 
lui, şi nu ne cunoaşte ! Ar fi, dar, o marc necuviinţă 
să mîncăm în palatul lui şi să ne bucurăm ele găz
duirea lui, fără ca el să ştie ! Dute, dar, dc1 ves
teşte şi spunoi că am fi fericite să1 vedem şi Sa 
facem în aşa fel ca să punem între noi pîinea şi 
sarea ! 

Atunci, Moare deGranată se duse la rege, care, 
sta ascuns în odaia de alături, şi îi spuse : 

— O, stăpîne al meu, de buna seamă că ai auzit 
cum rcam lăudat faţă de rudele mele, şi cum ele 
erau holărîte să mă ia de aici, dacă leaş fi spus ceva 
care să le facă să creadă cît de cît că naş li fericită 
cu tine ! 

Şi regele răspunse : 
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— Am auzit şi am văzut ! Uallahi ! Şi, în ceasul 
acesta binecuvîntat, am căpătat dovada dragostei 
tale faţă de mine, şi nu mai am cie ce să mă îndoiesc 
de tine ! 

FloaredeGranată zise : 
— încît, după toate laudele pe care leam rostit 

despre tine, trebuie săţi spun că mama mea şi fratele 
meu, şi verişoarele mele au prins o mare 
dragoste faţă de tine, şi te pot încredinţa că nau 
să vrea a se întoarce în ţara lor fără să te vadă, fără 
săţi aducă cinstirea ,>i urările lor, şi fără să stea 
de vorbă prieteneşte cu tine ! Te rog, clar, să răspunzi 
dorinţelor lor şi să vii să primeşti şi să le întorci 
urările, ca să le cunoşti şi ca să te cunoască, şi 
pentru ca între voi să se statornicească dragostea 
şi prietenia ! 

Şi regele răspunse : 
•— Te ascult, şi înseamnă că mă supun ! căci tot 

aceasta i şi dorinţa mea ! 
Şi se ridică pe dată şi o însoţi pe FloaredeGra

nată în sala în care se aflau rudele ei. 
Şi, de cum intră în sală, le ură buna pace în chipul 

cel mai călduros, iar rudele îi răspunseră la salama
lek ; şi el sărută mina bătrînei regine Lăcusta, şi îl 
îmbrăţişa pe prinţul Saleh, şii. pofti pe toţi cei de 
faţă să ia loc. Atunci, prinţul Saleh îl firitisi şi fi 
mărturisi bucuria pe care o simţeau cu toţii de a o 
vedea pe FloaredeGranată soţie a unui rege mare, 
în loc de a fi căzut pe cine ştie ce mîini păcătoase, 
care so fi prihănit şi so fi dat pe urmă de soţie 
vreunui musaip ori bucătarului casei. Şi îi spuse cit 
o iubeau cu toţii pe FloaredeGranată şi cum dori
seră ei odinioară, mai înainte chiar ca ea să fi ajuns 
la vîrsta căsătoriei, so mărite cu un prinţ din mare ; 
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dar că, minată de ursitoarea ci, fata fugise din ţările 
do sub ape, spre a se căsători după pofta sa ! 

Şi regele răspunse : 
—• Da ! Allah mia ursito ! Şi vă mulţumesc, şi ţie, 

mamăsoacră, regină Lăcustă, şi ţie, prinţe Sal eh, .şi 
vouă, verişoarele mele cele atîta de drăguţe, pentru 
urările şi pentru firitisclile voastre, .şi pentru că bine
voiţi a vă da îngăduinţa să mă însor ! 

Pe urmă, regele îi pofti să şadă la masă şi tăifăsui 
cu ci îndelung, cu toată dragostea, şi îi duse apoi ci 
însuşi pe fiecare la iatacul lor ! 

Rudele FloareidcGranata rămaseră aşadar ia pa
lat, în vîlvora ospeţelor şi a petrecerilor date în cins
tea lor, pînă ce reginei îi veni ceasul să nască, ceas 
care nu zăbovi mult. în adevăr, la vremea sorocită, 
regina născu între mîinilc reginei Lăcusta şi ale ve
rişoarelor ci un băieţel, ca luna în plinătatea sa, şi 
trandafiriu şi durduliu. Şi, înfăşat în scutece strălu
citoare, pruncul îi fu înfăţişat regelui Şahraman, pă
rintele său, care îl primi cu izbucnirile unei bucurii 
atîta de năpraznice că nici pana, nici graiul nar pu
tea să le zugrăvească. Şi, ca dovadă de mulţumită 
faţă de CeldeSus, făcu danii bogate săracilor, vă
duvelor şi orfanilor, şi porunci să li se dea drumul 
celor întemniţaţi, şi să se dea slobozenie la toţi robii 
lui, fie bărbaţi, fie femei ; ci robii nu voiră nicide
cum să primească slobozenia, aşa de fericiţi se sim
ţeau la un stăpîn ca acela. Pe urmă, după şapte zile 
de petreceri fără de contenire, în vîlvora atîtor bucu
rii, regina FloaredeGranată, cu îngăduinţa soţului, 
a mamei şi a verişoareior ei, îi detc copilului nu
mele de ZîmbetdeLună., 

. Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci sute treizeci şi treia noapte 

Urmă : 

Atunci, prinţul Saleh, fratele FloareidcGranata şi 
unchiul lui ZîmbetdeLună, îl luă pe prunc în braţe 
şi începu sâ1 sărute şi să1 alinte în ici şi fel de 
chipuri, plimbîndu1 prin odaie şi ţinîndu1 în mîini 
ridicat sus ; şi deodată îşi luă vînt şi, de la înălţi
mea palatului, sări în mare, unde se cufundă şi se 
mistui împreună cu băieţelul. 

Cînd văzu aşa, regele Şahraman, cuprins de spaima 
şi de durere, începu să scoată ţipete de deznădejde 
şi saşi repeadă nişte lovituri aşa de năpraznice peste 
faţă, de era maimai săşi dea sufletul. Ci regina 
FSoaredeGranată, departe xle a se arăta speriată ori 
tulburată de cele petrecute, îi spuse cu glas liniştit 
regelui : 

— O, rege ai vremilor, nu te lăsa pradă deznădej
dii pentru un lucru atît de mic, şi nu avea nici o 
teamă în privinţa fiului tău ! îutrucît eu, care de bună 
seamă că îl iubesc pe acest copil mai mult decît tine, 
jacătăs liniştită ştiindu1 cu fratele meu, care, dacă 
ar socoti că micuţul ar putea să aibă cea mai mică 
neplăcere, ori să răcească, ori măcar să se ude, nar 
fi făcut ceea ce a făcut. Fii încredinţat că băieţelul 
nu e primejduit de nici un necaz şi de nici o supă
rare din partea mării, măcar că pe jumătatei din 
sîngele tău ! Ci, datorită celeilalte jumătăţi, care se 
trage din sîngele meu, poate să trăiască nevătămat 
în apă, ca şi pe pămînt. Nu mai fi, dar, îngrijorat, 
şi, pe deasupra, fii încredinţat că fratele meu nu are 
a zăbovi să se întoarcă numaidecît cu copilul bine' 
sănătos! 
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Şi regina Lăcusta şi tinerele mă tu şi ale copilului 
întăriră vorbele spuse regelui ele către soţia sa. Ci 
rebele nu începu să se liniştească dccît atunci cînd 
văzu marea că se tulbură şi se mişcă şi că, din sînul 
ei întredeschis, iese, ţinînclu1 în bra ţe pe prunc, pr in 
ţul Saleh, care diutro săritură se înă l ţă în văzduh 
şi se întoarse în sala de sus, prin fereastra pe unde 
ieşise. Şi micuţul era tot atî ta de liniştit de parcă 
iar li aflat la sînul maicii sale, şi zîmbea ca luna 
!:': cea de a patrusprezecea zi a ei. 

Cînd văzu aşa, regele se simţi cu totul liniştit şi 
minunat ; iar prin ţul Saleh îi spuse : 

— Fără ele îndoială , o, măr ia ta , că trebuie să fi 
simţit o mare spaimă cînd rnai văzut ca sar şi mă 
cu.iu.nd în mare cu copilul ! 

Şi cefele răspunse : 
—r De buna seamă ! O, fiule al unchiului meu, am 

fost speriat peste poate, ba nici iui mai trăjţeam nă
dejde sa1 mai văd vreodată tealăr şi nevă tămat ! 

Prin ţul Saleh spuse : 
— Deacumanainic să nu mai ai nici o teamă în 

pr ivin ţa lui, întrucît e ferit pe totdeauna de primej
diile apei, de înec, de înăbuşire, de udat şi de alte 
asemenea lucruri, şi arc să poată , cî.t o trai, să se 
alunele în mare şi să umble prin apă în toată voia ; 
întrucît lam iăcut să dobîndească harul pe care îl 
au toţi copiii noştri născuţi în mare, ireeîndui genele 
şi pleoapele cu un anume kohl ştiut de mine, şi ros
t ind asuprai cuvintele tainice săpate pe pecetea lui 
Soliman bcnDaud (cu ei cu aniîndoi lie pacea şi ru
găciunea !). 

După spusele acestea, prin ţul Saleh îl puse pe mi
cuţ îndără t în braţele mamei sale, care îi dcte să 
suita ; pe urma scoase de la chimir un sac pecetluit 
ia «tura, îi rupse pecetea, şi, după ce îl deschise, îl 
luă de fund şi vărsă pe covor tot ce se afla în el. 



Şi regele văzu atunci cum scînteiau nişte diamante 
mari cîv ouăle de porumbel, nişte vergi de smarald 
lungi de o jumătate de picior, nişte şiraguri grozave 
de mărgăritare, nişte rubine de o culoare şi de o tă
ietură nemaipomenite, şi tot felul de giuvaieruri, care 
de care mai minunate. Şi toate nestematele acelea 
împrăştiau un potop de flăcări de toate culorile, ce 
străfulgerau sala cu o stcbla de lumini asemuitoare 
cu minunile ce se văd în vise. 

Şi prinţul Salch .îi spuse regelui : 
— Acestai un dar pe care ţil aduc, spre ami cere 

iertare cu întîia dată am venit aici cu manile goale. 
Ci atunci habar nu aveam unde se află sora mea 
FloaredcGranatu, şi numi da prin gînd că soarta 
ei cea norocită a duso în calea unui rege cum eşti 
tu ! Darul acesta însă nu este mai nimic faţă de da
rurile pe care am să ţi le fac în zilele ce vor veni î 

Şi. regele nu ştiu cum săi mai mulţumească lui 
cumnatusău pentru acel dar, şi se întoarse către 
HoarcdeGranată şi îi zise : 

—•• Chiar că sînt cum nu se poate mai stînjenît de 
dărnicia Iratelui tău lată de mine, şi de măreţia aces
tui dar ce nuşi are seamăn pe pămînt, şi din care 
numai o piaira preţuieşte cît toată împărăţia mea în
treagă ! 

Şi lloarec'eGranată îi mulţumi fratelui ei că sa 
gîndit săşi îndeplinească datoriile de rudenie ; ci 
prinţul Salch se întoarse către rege şi îi spuse : 

— Pe Allah, o, măriata, darul acesta nici măcar 
nui vrednic de lala ta ! în ce ne priveşte, niciodată 
no să putem să ne plătim îndeajuns datoriile cu care 
nca îndatorat bunătatea ta ; şi chiar de ar fi ca noi 
toţi să ne petrecem o mie ele ani slujindute, tot nam 
putea, pe chipurile şi pe ochii noştri ! săţi dăm în
dărăt ceea ce îţi datorăm ; întrucît totul este prea 
puţin, faţă de drepturile tale asupra noastră î 
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I.a vorbele acestea, regele îl îmbrăţişa pe prinţul 
Saleh şi îi mulţumi călduros. Pe urma, îl ruga stă
ruitor să mai ramînă în sărai patruzeci de zile, dim
preună cu mama şi cu verişoarele lui, în vîlvora ospe
ţelor şi a petrecerilor. Ci, cînd acest răstimp trecu, 
prinţul Saleh se înfăţişă regelui şi sărută pamîr.tul 
dinaintea lui. Şi regele îl întrebă : 

— Vorbeşte, o, Saleh ! Ce dorinţă ai ? 
VA răspunse : 
— O, rege al vremilor, sîntem cu adevărat scăldaţi 

în huzururile tale ; ci venim săţi cerem îngăduinţa 
de a pleca, întrucît sufletul nostru tînjeşte greu ele 
dorul după ţara noastră, după rudele şi după casele 
noastre, de atîta vreme de cînd am plecat ! Şiapoi, 
o şedere prea îndelungată pe pămînt este vătămă
toare pentru sănătatea noastră, căci noi sîntem de
prinşi cu viaţa de sub apă. 

Cînd povestea ajunse aici, Şelicrczada văzu zorii mijind ^t, 
sfioasa, tăcu. 

Ci într-a cinci sute treizeci şi patra noapte 

Urmă : 

Şi regele răspunse : 
— Ce necaz pentru mine, o, Saleh ! 
El spuse : 
— Şi pentru noi este la fel ! Ci, o, măriata, avem 

să mai venim din cînd în cînd spre aţi aduce salu
tul nostru şi spre a mai vedea pe FloaredeGranată 
şi pe ZîmbetdeLună. 

Şi regele spuse : 
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— Da, pe Allah ! aşa să faceţi ! şi cît mai des ! In 
ce mă priveşte, sînt tare mîhnit că nu pot să vă în
soţesc, pe tine, pe regina Lăcustă şi pe verişoarele 
mele, în ţara voastră din marc, întrucît eu tare mă 
tem de apa ! 

Atunci, cu toţii îşi luară bunrămas şi, după ce să
rutară pe lloarcdeGranată şi pe ZîmbetdeLună, 
se aruncară pe fereastră, unul după altul, şi se afun
dară în mare. Şiatîta cu ei ! 

Ci, în ceea ce îl priveşte pe micuţul Zîmbetde
I.ună, iacătă ! Maicăsa, MoaredcGranată, nu vroi 
nicidecum să1 lase în seama doicilor, şi îi dete ea 
însăşi sîn, pînă ce pruncul ajunse la vîrsta de patru 
ani, ca să sugă odată cu laptele toate virtuţile marine. 
Şi copilul, dacă fu alăptat atîta de multă vreme cu 
laptele maicii sale, născuta în mare, se făcu din zi 
în zi mai frumos şi mai voinic ; şi, pe măsură ce 
creştea, sporea şi în putere şi în haruri ; în aşa fel 
că, atunci cînd ajunse la cei cincisprezece ani ai lui, 
se făcuse flăcăul cel mai frumos, cel mai voinic, cel 
mai sprinten la întrecerile trupeşti, cel mai cuminte 
şi mai învăţat dintre fiii de regi de pe vremea lui. 
Şi, în toată nemărginita împărăţie a părintelui său, 
nu se mai vorbea, în fiecare zi şi la toate taifasurile, 
dee.it despre harurile, despre frumuseţile şi despre de
săvârşirile lui ; căci, cu aclevărat, era frumos ! Şi poe
tul nu înflorea nimic, cînd spunea despre el : 

Puf fecioresc aşterne două umbre 
Pe rumenii-i obraji fermecători • 
Aşterne parcă două pete sumbre 
Pe riişle trandafiri strălucitori; 
Ca nişte-ntunecate chihlimbare 
Pe faţa unor dulci mărgăritare ; 
Ca nişte negre-v'mcţ'i agate 
Pe roşul unor mere-mbujorate. 
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Sub pleoapele lui galeşe se-ascund 
Săgeţi ucigătoare, ca-nlr-o doară. 
Privirile lui toate îţi răspund, 
Dar uitătura lui de foc omoară. 
Nu căuta beţia-n vinuri rare : 
Nu-i vin pe lume să te-mbete, nu-i, 
Ca rumeni-i obrajii arşi de dogoarea 
Dorinţei tale şi-a sfielii lui ! 
O, negre chindiseli, o minunate 
Viori pe obrajii lui strălucitori, 
Şir de mătănii scumpe, adunate 
Din boabe mari de mosc îmbătător, 
Şi parcă din adânc străluminate 
De~o lampă~aprinsă-n negre tiopţi de dor ! 

încît regele, care îl iubea pe Hui sau cu o dra
goste mare, şi care vedea în el atîtea însuşiri re
geşti, vroi, simţindu~sc că îmbătrîneşte şi ca i se 
apropie sorocul ursit, săi întemeieze încă din viaţă 
moştenirea în scaunul de domnie. Drept care, îşi 
strînse vizirii şi maimarii împărăţiei, care ştiau cît 
de vrednic este tînărul prinţ din toate privinţele săi 
urmeze la domnie, şi îi puse să rostească jurămîntul 
de credinţa faţa de regele lor cel nou ; pe urmă, 
coborî dinaintea lor de pe tron, îşi scoase coroana de. 
pe cap şi o puse cu chiar mîinilc lui pe capul fiului 
său ZîmbctdeLună ; şi îl sprijini de subţiori .şi îl 
ajută să se suie şi să şadă pe scaunul de domnie, în 
locul lui ; şi, ca să arate şi mai limpede că îi trecea 
de aci înainte toată stăpînirea şi toată puterea lui, 
sărută pămîntul dinaintei şi, ridieînduse, îi sărută 
inîna şi pulpana mantiei împărăteşti, şi coborî să se 
aşeze la picioarele tronului, dea dreapta, pe cînd 
dea stînga steteau vizirii şieminii. 

Numaidecît, noul rege ZîmbetdeLună începu să 
judece, să orinduiască treburile împărăţiei, să dea 
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slujbe celor ce li se cuvenea vreun huzmet, săi ma
zilească pe cei necinstiţi, să apere drepturile celui 
slab împotriva celui puternic şi pe ale celui sărac 
împotriva celui bogat, şi să se îngrijească de ceea 
ce este drept, cu atîta înţelepciune şi dreptate şi pri
cepere, încît şi tatăl său, şi bâtrînii viziri ai tatălui 
său, şi toţi cei de 1 aţa rămaseră minunaţi. Şi nu ri
dică divanul ciecît pe la nămiaza. 

Atunci, însoţit de părintele său re»ele, se duse în 
iatacul mamei sale regina, cea născută în mare ; şi 
purta pe cap cununa de aur a împărăţiei şi, în felul 
acesta, era chiar ca luna. Iar maicăsa, clacă îl văzu 
aşa ele frumos cu coroana aceea, se repezi la el, plîn
gînd de tulburare, şi i se aruncă la gh sarinîndut 
eu dragoste şi cu bucurie ; pe urmă, li sărută mina 
şi îi. ură domnie fericită, viaţă lungă şi biruinţe asu
pra vrăjmaşilor. 

Şi tustrei trăiră aşa, în vileagul fericirii şl al dra
gostei supuşilor lor, vreme ele un an, după care bl
umul rege Şabraman îşi simţi, întro zi, inima bă
lînd grăbit, şi nu nuri avu răgaz ciecît atîta cît săşi 
sărute soaţa şi fiul, şi să le dea sfaturile cele de pe 
urma. Şi muri cu o ioarte mare linişte, şi se duse 
întru mila lui Aliah (preamărit fie el !). 

CMKI povestea ajunse aici, Şeherezada vă/.u zorii mijind, şi 

sfiinWi, tăcu. 

Ci într-a cinci şute treizeci şi cincea noapte 

Cnnu : 

Şi mare mai fură jalea şl tmhnirca Floareide
Granată şi ale regelui ZîmbcrdeLună, care îi 
plîascră o lună întreagă, fără a vedea pe nimeni. 



şi îi zidiră un mormînt vrednic de pomenirea Iui, 
pe care îl dăruiră cu bunuri nestramutătoare, spre 
miluirea săracilor, a văduvelor şi a orfanilor. 

Şi, în acest răstimp, nu lipsiră să vină, spre a lua 
parte la mîhnirca tuturora, nici bunica, regina Lă
custă, nici unchiul regelui, prinţul Saleh, nici mătuşile 
regelui, cele născute în mare. Şi, de altminteri, ru
dele acestea mai veniseră de multe ori în ospeţie pe la 
ei, încă pe cînd trăia bătrînul rege. Şi plînseră în
delung că nu putuseră veghea la clipele lui cele de 
pe urmă. Şi îşi puseră cu toţii durerea laolaltă ; şi 
se mîngîiau unul pe altul, rînd pe rînd ; şi, întrun 
sfîrşit, după lungă vreme, izbutiră să1 facă pe rege 
să mai uite oleacă moartea părintelui său, şi îl ho
tărîră să înceapă iarăşi a.şi vedea de sfaturile di
vanului şi să se îngrijească de treburile împărăţiei. 
Iar el, după multe împotriviri, îi ascultă şi primi 
săşi îmbrace hainele împărăteşti lucrate în aur şi 
înstelate cu pietre scumpe, şi saşi pună cununa. Si 
luă iarăşi puterea în mînă şi împărţi dreptatea, cu 
încuviinţarea tuturora şi cinstit şi de cei mari şi 
de cei mici ; şiaşa, vreme de încă un an. 

Or, întro dupăamiaza, prinţul Saleh, care de o 
buna bucată de vreme nu mai venise săşi vadă sora şi 
nepotul, ieşi din mare şi intră în sala în care, la 
ceasul acela, şedeau regina şi ZîmbetdeLună. Şi 
îe spuse salamalekurile cele de cuviinţă şi îi sărută ; 
şi Iloarede Granată îi zise : • 

— O, fratele meu, cum o mai duci, şi cum o mai 
duce mama, şi cum o mai duc venşoarele mele ? 
El răspunse : 

— O, sora mea, ele o duc tare bine, şi trăiesc în 
tihnă şi mulţumire, şi nu ie Hpseşte decît vederea 
chipului tau şi a chipului nepotului meu, regele 
ZîmbetdeLună ! 

118 



Şi începură să tăîfăsuiască ba de una, ba de alta, 
mîneînd alune şi fistic ; şi prinţul Saleh aduse vorba, 
cu potop de laude, despre harurile nepotului său 
ZîmbetdeLună, despre frumuseţea, despre farme
cele, despre înfăţişarea, despre purtareai aleasa, 
despre dibăcia lui la întreceri, şi despre înţelepciunea 
lui. Şi ZîmbetdeLună, care se afla acolo, întins 
pe un divan şi cu capul sprijinit pe perne, cînd auzi 
ce vorbesc despre el maicăsa şi unchiusău, nu 
vru să pară că iar asculta, şi se prefăcu adormit. 
Şi, în felul acesta, putu să asculte în tihnă ccşi 
spuneau ci mai departe pe seama lui. 

Şi chiar că prinţul Saleh, dacă îl văzu pe nepotu
sau adormit, vorbi mai în voie cu FloarcdeGra
nată, sora lui, şi îi spuse : 

— Tu uiţi, sora mea, că fiul tău are să împlinească 
în curînd şaptesprezece ani, şi că la vîrsta aceasta 
se cuvine a cugeta la însurătoarea copiilor! Or, 
cînd îl văd aşa de frumos şi de voinic, şi cînd ştiu 
că la anii lui orice tînăr are anumite nevoi ce trebu
iesc împlinite întrun fel ori în altul, mie tare frică 
să nu i se întîmple cine ştie ce lucru nedorit. Aşa 
încît este de mare trebuinţă să1 însurăm, căutîndui 
printre fetele marii o domniţă care săi fie pe potrivă 
şi ca haruri şi ca frumuseţe ! 

Şi FloaredeGranată răspunse : 
— De bună seama ! tot aşai şi dorinţa mea lăun

trica, întrucît nu am decît un copil, şi a venit vremea 
să aibă şi el un urmaş la scaunul de domnie al stră
bunilor săi ! Te rog, dar, o, fratele meu, să mi le 
aduci aminte pe tinerele din ţara mea, întrucît e 
atîta de mult de cînd am părăsit marea, rficîc nu le 
mai ţin minte pe cele cares frumoase şi pe cele 
cares urîte ! 
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Atunci Saleh începu săi înşiruie surorii sale pe 
cele mai frumoase domniţe din mare, una după alta, 
cîntărindule cu grijă însuşirile, şi pe cele prielnice, 
şi pe cele potrivnice, şi foloasele, şi nefoloasele. Şi, 
de fiecare dată, regina FloaredeGranată răspundea : 
„A, nu ! no vreau pe aceea,, diri pricina maicăsi ; 
nici pe aceea, din pricina lui taicăsău ; nici pe 
aceea, din pricina mătuşesi, care are limba ascuţită ; 
nici pe aceea, din pricina bunicăsi, care miroase 
urît ; nici pe aceea, din pricină că e căpăţînoasă şi 
cu ochii goi!" — şi tot aşa, nemvoinduse pentru nici 
una dintre domniţele pe care i le pomenea Saleh. 

Atunci Saleh îi spuse : 
— O, sora mea, dreptui săţi vină aşa de anevoie 

a alege o soţie pentru fiul tău, care nuşi află seamăn 
nici pe pămînt, nici în mare ! Ci ţi leam înşirat pe 
toate fetele de măritat, şi nu mia mai rămas decît 
una pe care să ţio pomenesc ! 

Pe urmă se opri şi, şovăind, spuse : 
— Mai întîi trebuie să mă încredinţez dacă ne

potumeu doarme cu adevărat ; întrucît nu pot săţi 
vorbesc despre fata aceea faţă cu el ; am eu pricinile 
mele ca să mă feresc de asta. 

Cînd povestea ajunse aici, Seherexada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci suie treizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Atunci, FloaredeGranată se apropie de fiusău, 
şi îl atinse cu roîna, şi îl pipăi, şi îi ascultă cum 
răsuflă ; şi, întrucît parca că este cufundat întrun 
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somn greu, căci mîncase o farfurie întreagă de ceapă, 
care îi plăcea tare mult şi care îi, da de obicei o 
poftă de somn adîncă, regina îi spuse lui Saleh : 

— Doarme ! Poţi să deşiri ce ai ! 
: El spuse : 

—• Află, dar, o, sora mea, că, dacă mă feresc aşa, 
o fac pentru că acuma vreau săţi vorbesc despre 
o domniţă din mare, carei peste poate de anevoie a 
îi dobîndită de soţie, nu din pricina ei, ci din pricina 
regelui, părintele ei. încît nu este de nici un folos 
ca nepotul meu să audă vorbinduse despre ea, mal 
înainte ca noi să fim încredinţaţi cum stă treaba ; 
căci dragostea, o, sora mea, ştii şi tu, se stîrneşte 
mai adesea prin ureche decît prin ochi, la noi, la 
musulmani, la care femeile şi fetele au obrazul 
acoperit cu iaşmacul cuviinţei. 

Şi regina spuse : 
— O, fratele meu, ai dreptate ! căci dragostea este 

ia început un şuvoi de miere care nu zăboveşte 
sa se preschimbe întro baltă a pierzării, largă şi 
sărată ! Ci grăbeşte, rogumă ţie, demi spune nu
mele acelei domniţe şi al tatălui ei ! 

El spuse : 
— Este domniţa Gemma, fata regelui Solomîzdru

dinapă. 
Cînd auzi numele acesta, FîoaredeGranată strigă : 
— Ah ! acuma îmi aduc aminte de domniţa aceea 

Gemma ! Pe vremea cînd mai trăiam în mare, era 
o copilă de vreun an, dar mai frumoasă decît toate 
fetiţele de seama ei. Ce minunată trebuie să se fi 
făcut deatunci ! 

Saleh răspunse : 
— Minunatăi, în adevăr, şi nici pe pămînt, nici 

în împărăţiile de sub apă nu sa mai văzut o frumu
seţe asemenea! Oh, sora mea, ce plăcutăi, şi ce 
gingaşă, şi ce dulce, şi ce zarifă, şi ce fermecătoare ! 
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Şi are o piele ! Şi nişte plete ! Şi nişte ochi ! Şi un 
mijlocel ! Şi un spate, uf ! şi greu, şi zburdatic, şi 
vîrtos totodată, şi galeş, şi rotund pe toate părţile. 
Iară de greş ! Dacă fata asta se leagănă, tulpina clc 
ban crapă de zavistie ! Dacă se mlădie, antilopele şi 
gazelele se ascund ! Dacă se dezveleşte, soarele şi 
luna se simt umilite ! Dacă se mişcă, totul se pră
buşeşte ! Dacă se sprijină, ucide ! Şi dacă se aşează, 
urma pe care o lasă e aşa de adîncă încît nu mai 
piere ! Cum, dar, cînd este aşa de strălucitoare si 
de dcsăvîrşită, nu sar numi Gcmma ? 

Şi FloaredeGranată răspunse : 
— De bună seamă că mama ei, clacă ia dat nu

mele acesta, a fost călăuzită de atoateştiuiorul Allah ! 
Iato, în adevăr, pe fata ce i se cade de soţie ţiului 
meu ZîmbetdeLună ! 

Şiaşa ! Iar ZîmbctdeLună se prefăcea că doarme ; 
ci în sufletul lui se desfăta şi se înfiora cu 
gîndul la nădejdea de a o avea în curînd pe acea 
domniţă din ape, atîta de voinică şi de gingaşă ! 

Ci Saleh adăugă numaidecît : 
— Numai că, o, sora mea, ce săţi spun despre ta

tăl domniţei Gemma, regele Solomîzciru ? E un 
amarnic, un bădăran, un nesuferit ! Pînă acuma a 
şi oprito de mai multe ori pe liicăsa să se mă
rite cu nişte prinţi care o cereau de soţie, ba ia şi 
alungat cu mare ocară, după ce lea zobit oasele ! 
încît, nu prea ştiu cum are să ne primească, şi nici 
cu ce ochi are să privească cererea noastră î Şi 
iacătămă peste măsură ele încurcat clin pricina 
aceasta ! 

Regina răspunse : 
— Treabai tare gingaşă ! Şi se cade să ne gîndiin 

îndelung, şi să nu care cumva să scuturăm pomul 
pînă ce nu sa copt rodul ! 
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Si Saleh încheie : 
— Da, să cugetăm şi pe urmă om vedea ! 
După care, întrucît în clipa aceea Zîmbetde Luna 

se făcea că se trezeşte, îşi curmară vorba, urmînd 
so înceapă iar mai tîrziu, de acolo de unde o lăsau. 
Sjatua cu ei ! 

Jar ZîmbetdeLună se ridică de mijloc ca şi cum 
•i ar fi auzit nimic, şi se întinse liniştit ; ci, îniaunlrui, 
mimai ardea de iubire... 

Cirul povc.sii'U ajunse aici, Şehcrezaua văzu zorii mijind şi, 
siioasâ, tăcu. 

Ci într-a cinci sule treizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

...inimai ardea de iubire şi duduia ca o sobă plină 
cu jeratic ! 

Or, ZîmbetdeLună se feri cu grijă să spună ma
mei sale şi unchiului sau vreo vorbă cît de mică 
în această privinţă, şi plecă devreme la culcare şi 
îşi petrecu singur toată noaptea aceea, pradă acelui 
zbucium atîta de nou pentru el ; şi cugetă şi el la 
cel mai potrivit mijloc de a ajunge cît mai grabnic 
la capătul dorurilor sale. Şi nui de nici un folos să 
spunem că rămase pînă dimineaţa fără a putea sa 
închidă o clipă ochii. 

încît, de cu zori, se sculă şi se duse să1 trezească 
pe moşusău Saleh, care îşi petrecuse noaptea în 
palat, şi îi spuse : 

— O, unchiule, vreau să merg în dimineaţa aceasta 
să mă plimb pe ţărm, căci mie pieptul greu, iar 
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licărea mării are să mi1 uşureze. Te rog, clar, să nu 
însoţeşti la această plimbare ! 

Şi prinţul Saleh răspunse : 
— A asculta înseamnă a te supune î 
Şi sari în picioare, şi plecă împreună cu nepotul 

sau pe ţărm. 
Mcrscră mult laolaltă, fără ca ZîmbctdeI.ună să i 

spună unchiului său nici o vorbă. Şi tînărul era gal
ben la chip, cu lacrimi în colţul ochilor. Ci deodată 
se opri şi, şe/înd pe o stînca, ticlui aceste stihuri., 
'şi le dnră, privind în marc : 

Dacă vreunu-ar sla să-mi spună 
In vreun pîrjol de foc încins, 
Cînd arde-ar inima-mi nebuna, 
Daca vreunu-ar sla să-mi spună 
Cu dinadins : 

,Jacat-o, lot pe ea o vrei. 
Sau poate-acuma vrei să bei 
Un git de apă rece, bună", 
Cam ce-ai riispunde-alunci, în y.or i 
,,S-o văd pe ea, si-apoi să mor !n 

O, 'mima mea, dodă, dodii. 
Ce tare mi le-ai mai schimbat 
De cînd în line s-a-ncruslal 
Gemma ini Solomî/.dru-vodă ! 

Cînd prinţul Saleh auzi stihurile acelea, cuitate 
cu tristeţe de nepotul său regele, îşi plesni palmele,, 
peste măsură de deznădăjduit, şi striga : 

— La ilah ill'Allah ! ua Mohammad rassul Allah î 
Şi nu este măreţie şi putere decît întru slăvim! 
Allah preamăritul ! O, copile al meu, aşadar ai auzii 
ce am vorbit ieri cu marna ta despre domniţa Gemma, 
fata regelui Solomîzdrmdinmare ? O, păcatele noa.v

124 



tre ! căci văd, o, copile al meu, că mintea şi inima ta 
se şi chinuie amarnic din pricina ei, cînd nimic nu 
sa făcut şi cînd lucrul este anevoie de tocmit! 

ZîmbetdeLună răspunse : 
— O, unchiule, numai domniţa Gcmma îmi trebuie,, 

şi alta nu ! Fără de care am să mor ! 
11 spuse : 
— Atunci, o, copile al meu, să ne întoarcem 1,i 

mama ta, ca sai spun şi ei în ce stare te afli, şi 
sai cer îngăduinţa de a te lua cu mine în mare, 
spre a ne duce la împărăţia lui Solomîzdrudinmare, 
săi cer pentru tine pe domniţa Gcmma de soţie 1 

Ci ZîmbetdeI.imă strigă : 
•— Nu, o unchiule, nu vreau săi cer mamei 

mele o îngăduinţă pe care nu are să mio dea, fără 
de nici o îndoială ! întrucît are săi fie frică pentru 
mine de regele Solomîzdru, care are năravuri urîte ; 
şi are sămi mai spună că împărăţia mea nu poate 
să rămînâ fără rege, şi că neprietenii tronului au să 
se prilejească de lipsa mea spre ami răpi domnia ! 
O ştiu eu pe maica şi ştiu de mai înainte ce are 
sami spună ! 

Pe urmă, ZîmbetdeLună începu să plîngă amar
nic dinaintea moşului său, şi adăugă : 

— Vreau să merg pe dată cu tine la regele Solo
mîzdru, fără ai mai spune nimic maicămi ! Şiavem 
sa ne întoarcem cît mai iute, mai înainte ca ea să 
aibă vreme a afla de lipsa mea ! 

Prinţul Saleh, dacă văzu că nepotul său se în
dîrjeşte în acea hotărîre, nu vroi să1 necăjească 
şi mai tare, şi spuse : 

— îmi pun nădejdea întru Allah pentru tot ce 
so întîmpla ! 

Pe urmă, îşi scoase de pe deget un inel pe care 
erau săpate cîteva Nume dintre Nume, şi îl puse 
pe degetul nepotului sau, spunîndui : 
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— Inelul acesta are să te apere ş i ' mai bine 
împotriva primejdiilor de sub ape, şi arc să te dă
ruiască pe deplin cu toate virtuţile vieţii noastre 
din mare ! 

Şi se ridică uşor în văzduh, de pe stînca pe care 
şedeau. Iar ZîmbetdeLună, ca să facă şi el la fel, 
bătu cu piciorul în pămînt, şi se ridică de pe piatră, 
înălţîndusc cu moşul său în văzduh. Şi de acolo 
făcură b arcuitură, coborînd către mare, unde se 
cufundară amîndoi, 

C.înd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într~a cinci sute treizeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi Saleh vroi mai întîi săi arate nepotului palatul 
lui din mare, pentru ca regina Lăcustă să1 poată 
primi cum se cuvine pe copilul fiicăsi, iar verişoa
rcle FloareideGranată să aibă bucuria de a1 vedea 
pe verişorul cel drag. Şi nu le trebui multă vreme 
pînă ce să ajungă acolo ; şi prinţul Saleh îl duse 
numaidecît pe ZîmbetdeLună în iatacul bunicii. 
Or, bătrîna Lăcusta tocmai şedea între nişte fe
tişcane, rude deale ei ; şi, de cum îl văzu intrînd 
pe ZîmbetdeLună, îl şi cunoscu şi strănută de 
plăcere. Iar ZîmbetdeLună se duse dei sărută 
mîna, şi sărută şi mîinile verişoarelor lu i ; şi toate 
îl sărutară tulburate, scoţînd strigăte de bucurie, 
cu nişte glasuri tare ascuţite ; şi bunica îl pofti să 
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şadă lingă ea, şi îl sărută între cei doi ochi, şî 
îi spuse : 

>— O, ce sosire fericită ! o, ce zi de lapte ! Tu 
ne luminezi casa, o, copilul meu ! Da ce mai face 
mama ta, I*'loaredeGranată ? 

El răspunse : 
— Este cum nu se poate mai sănătoasă şi desa

vîr.şit de fericită, şi ma însărcinat să vă aduc sala
malekurile sale, ţie şi fetelor unchiului ei ! 

Iată cci spuse el ! Da nu spunea adevărat, căci 
plecase fără aşi lua rămasbun de la mama lui. Or, 
pe cînd ZîmbetdeLună, luat de verişoarcle sale, 
care vroiau săi arate toate minunăţiile palatului lor. 
se îndepărtase cu ele, prinţul Saleh îi povesti de
grabă mamei sale despre dragostea care îi intrase 
în ureche nepotului său şi care îi năpădise inima, 
numai auzind de nurii domniţei Gemma, lata craiu
lui Solomîzdru. Şi îi povesti toată întîmplarea, de 
ia început pînă la sfîrşit, şi adăugă : 

•— Şi na venit aici cu mine decît ca so ceară tic 
soţie de la tatăl ei ! 

Cînd bunica regelui ZîmbetdeLună auzi cele 
spuse de Saleh, fu peste poate de supărată pe fiul ei, 
.fi îl certă aj^rig că nu avusese destulă grijă sa nu 
vorbească despre domniţa Gemma de faţă cu Zîmbet
deLună, şi îi zise : 

— Că tu ştii prea bine ce om amarnic este regele 
Solomîzdrudinmare, plin de îngîmfarc şi de pros
tie, şi cît de fălos e de fiicăsa, pe care na vrut 
so dea pînă acuma atîtor tineri prinţi ! Şi nu ţîc 
teamă să ne pui întro grea încurcătură umilitoare 
faţă de el, dueîndune săi facem o cerere pe care 
nu are so primească, fără de nici o îndoială .' Şi
atunci noi, care ţinem la cinstea noastră, avem să 
fim tare umiliţi şi avem să ne întoarcem cu nasul în 
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păirnnt, hotarît ! în adevăr, fiul meu, în nici o 
împrejurare şi în nici un fel, nar fi trebuit sa ros
teşti numele acestei domniţe, mai ales dinaintea 
fiului sorei tale, dear fi fost el adormit chiar cu 
vreo buruiana de'somn î 

Saleh răspunse : 
— Da ! ci lucrul acuma sa petrecut, iar băiatul este 

atîta clc îndrăgostit de fată, încît mia mărturisit 
că, clacă nu arc sa fie a lui, el moare ! Şiapoi cum 
adică, la urma urmei? ZîmbeîdeLuna este pe 
puţin iot atîta de frumos ca şi domniţa Gemrnn, şii 
urmaşul unui neam de regi vestit, şii el însuşi 
.rege peste o puternică împărăţie pămîntească ! Şi 
doar no fi rege numai otrăvi tul acesta ele Solo» 
mîy.dru î Şiapo'i cam ce pretenţii ar putea el sămi 
.ridice, pe care sa nu pot să i le spulber, aducînd 
altele împotrivă ? Are sămi spună că fata lui este 
bogată ; eu am săi spun că fiul nostru este şi m.u 
bogat ! Că filcăsa c inimoasa ; da iecioru! nostru 
este şi mai frumos ! Că iiicăsa e de viţă aleasă : 
da băiatul este de o viţă şi mai aleasa ! Şi tot aşa. 
o, mamă a mea, pînă ce am sai dovedesc ca, Ui 
urma urmei, el "are de cîştigat totul primind căsă
toria aceasta ! Oricum, eu, cu trăncăneala mea, sîin 
pricina încurcăturii ; şii drept să iau asuprami 
sarcina de a o duce la bun slîrşit, chiar cu primejdia 
de a mi se zdrobi oasele şi de ami da sufletul ! 

Iar bătrîna regină Lăcustă, văzînd că nu mai era. 
în adevăr, alta cale, spuse cu un oftat : 

— Ce bine ar fi fost, fiul meu, dacă nai fi stîr
nit niciodată o treabă primejdioasă ca aceasta ! 
Dar, dacă aşa a fost ursit, mă supun, ci numai de 
nevoie, şi te las sa te duci. Ci pe ZîmbetcleLună 
am să1 ţin pe lîngă mine pînă ce te întorci ; căci 
nu vreau să1 las să se încurce aşa, iară a şti 
nimic temeinic ! Dute, dar, fără el, şi mai ale.; 
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rmăsoarăţi vorbele, ca nu cumva să1 înfurii cu 
vreun cuvînt mai tare pe regele acela necioplit şj 
bădăran, care nu ţine seamă de nimic şi se poartă 
faţă de toată lumea la fel de urît ! 

Şi Saleh răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Se ridică atunci şi luă cu el doi saci mari, plini 

cu daruri scumpe, menite regelui Solomîzdru ; şi 
încarcă aceşti doi saci în spinarea a doi robi, şi 
luă împreună cu ei drumul de apă care ducea la 
palatul regelui Solomîzdru. 

CÎIK) povestea ajunse aici, Şeberezack văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute treizeci şi noua noapte 

Urmă : 
i 

_ Cînd ajunse la palat, prinţul Saleh ceru îngăduinţă
sa intre ca să vorbească cu regele ; şi i se îngădui. 
Şi intră în sala în care, pe un jeţ de smarald şi 
de hiacint, şedea_ regele Solomîzdrudinmare. Şi 
Saleh i se temeni, cu salamalekurile sale de bună 
pace în chipul cel mai ales, şii puse la picioare 
cei doi saci mari, plini cu strălucite daruri, aduşi 
de robi în spinare. Şi regele, văzînd acestea, îi în
toarse lui Saleh urările de bună pace, îl pofti să şadă 
şi îi spuse : 

— Fii binevenit, prinţe Saleh ! De mult nu team 
mai văzut, şis tare mîhnit din pricina aceasta! 
Ci grăbeştete demi cere lucrul pentru care ai venit 
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ia rainc ; întrucît atunci cînd cineva face un dar, 
îi face totdeauna cu nădejdea să capete în schimb 
altceva pe măsură ! Vorbeşte, dară, şi am să văd 
daca pot sa fac ceva pentru tine ! 

Atunci Saleh mai făcu o temenea adîncă dinaintea 
•recelui şi spuse : 

— Da ? am venit cu sarcina unui lucru pe care 
ou vreau să 1 dobîndesc decît de la Allah şi de la 
regele cel strălucit, de la leul cel viteaz, de la băr
batul cel mărinimos, a cărui faimă de slavă, de mă
reţie, de dărnicie, de gingăşie, de blîndeţe şi de bu
nătate sa întins dea lungul părnînturilor şi al mă
rilor, şi despre care îşi povestesc cu minunare, seara, 
Li corturi, caravanele ! 

Şi regele Solomîzdru, la cuvântarea aceasta, îşi do
moli cumplita încrîncenarc a sprînccnelor împre
Sîiatc, şi spuse : 

— înfăţişeazăţi cererea, o, Saleh, şi ea are să 
intre întro ureche simţitoare şi întrun suflet bine
voitor ! Dacă pot să ţio îndeplinesc, am so înde
plinesc scutindute de orice zăbavă ; iar daca nam 
sa. pot, nu are să fie din reavoinţă ! întrucît Allah, 
o., Saleh, nu cere de la un suflet nimic mai mult 
decît poate sufletul acela să cuprindă ! 

Atunci Saleh se ploconi dinaintea regelui încă 
şi mai ad'înc decît în cele două daţi de mai înainte. 
şi spuse : 

— O, rege al vremurilor, lucrul pe care am venit 
să ţi i cer poţi, cu adevărat, să mi1 dărui, întrucît 
este în puterea ta şi numai sub voia ta ! Iar eu de 
bunîi scamă că nu maş fi nevoit să vin să ţi1 cer, 
âacă naş fi avut dintru întîi încredinţarea că este 
cu putinţă ! Căci spune înţeleptul : „Dacă vrei să fii 
plăcut, nu cere ceea ce nu este cu putinţă !" Iar eu, 
o, mărîata (păstrezete Allah întru fericirea noas
tră !) nu s'nt nici smintit, nici înfumurat ! Or, aşadar, 
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iacătă ! Află, o, rege plin de slavă, că vin îa j ine 
numai ca mijlocitor ! Şi_ anume, o, rege preamărite 
o, mărinimosule, o, falnicule, vin spre a peţi de la 
tine mărgăritarul cel fără. de asemuire,^giuvaierul 
cel fără de preţ, comoara cea pecetluită, pe fata 
ta, domniţa Gemma, de soţie pentru nepotul meu, 
regele ZîmbetdeLună, fiul regelui Şahraman şi al 
reginei FloaredcGranată, sora mea, şi stapînul 
peste CetatcaAlbă şi peste împărăţiile paminteşti 
care se întind de la hotarele Persiei pînă la mar
ginile cele mai depărtate ale Khorassanului ! 

Cînd auzi cuvîntarca aceasta a lui Saleh, regele 
Solomîzdrudinmare se puse pe un rîs de se răs
turnă pe spate, şi, căzut aşa, chicotea mai departe 
şi se hurduca zvîcnind cu picioarele în sus cît putea ! 
După care, se ridică şi, privindu1 pe Saleh în tăcere, 
răcni deodată la el : 

— Ho ! Ho ! 
Şi iar se puse pe rîs şi pe hurducat, şi atîta de 

amaric şi atîta de mult, că pînă la urmă dete şio 
bubuitură răsunătoare. Şi, în felul acesta, se potoli şi 
îi spuse lui Saleh : 

— In adevăr, o, Saleh, eu totdeauna team crezut 
om măsurat şi cumpănit, ci văd bine acuma cît de 
tare mam înşelat ! ! Or, atunci, ia spunemi, ceai 
făcut cu bunul tău simţ şi cu minţile tale, de cutezi 
sămi înfăţişezi o cerere atîta de smintită ? 
^Ci Saleh, fără a se tulbura ori aşi ieşi din fire, 

răspunse : 
— Nu ştiu ! Dai lucru neîndoielnic că regele 

2îmbctdeLună, nepotul meu, este pe puţin la fel 
de frumos, şi la fel de bogat, şi dintrun neam îa 
fel de ales ca şi fata ta, domniţa Gemma ! Şi daca 
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domniţa Gemma nu este făcută pentru o căsătorie ca 
aceasta, pentru ce altcevai făcută, spunemi ? Căci 
na zis oare înţeleptul : „Pentru o fată nu este | 
decît măritişul sau mormîntul" ? Şi, drept aceea, la | 
noi, la musulmani nu se află fete bătrîne ! Nu mai l 
pregeta, dar, să te foloseşti de prilejul acesta de j 
aţi scăpa fata de mormînt! ^ ] 

La vorbele acestea, regele Solomîzdru fu cuprins \ 
de o mînie peste poate, şi ridicînduse pe cele doua \ 
picioare ale sale, cu sprîncenele încruntate şi cu ; 
sîngele în ochi, ţipă la Saleh : 

— O, cîine de om, oare pot cei deo teapă cu tine I 
să rostească în faţa lumii numele fetei mele ?_ Au J 
ce eşti tu, de nu un cîine, fecior de cîine ? Şi cinei J 
nepotutău ZîmbetdeLună ? şi cinei sorăta ? Toţi | 
sînteţi nişte dini, odrasle de cîini ! 1 

Pe urmă, se întoarse către străji şi strigă: | 
— Hei, voi ! ia găbjiţi1 pe codoşul ăsta şi zdro 1 

biţii oasele ! \ 
Pe dată, străjerii se năpustiră la Saleh şi deterîi \ 

sa1 înşface şi să1 doboare ; ci, iute ca fulgerul, j 
Saleh se smulse din mîinile lor şi se repezi afară, ; 
ca să fugă. Ci acolo văzu cu mare uimire o mie de 
călăreţi călări pe cai de mare, şi coperiţi cu platoşe 
de oţel, şi înarmaţi din creştet pînă în talpă, şi care 
toţi erau rudele lui şi oamenii lui de casă ! Şi ia
cată că picau tocmai la vreme, trimişi de mama lui, 
regina Lacustră, care, presupuind ce primire urîtă 
ar putea săi facă regele Solomîzdru, gîndise cai 
bine săi trimită pe acei o mie de oameni, care să1 
apere împotriva oricărei năpaste ! 

Atunci Saleh le povesti în douătrei vorbe ce se 
întîmplase şi le strigă : 

— Şi acuma, hai pe regele acesta înfumurat şi 
smintit! 
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Atunci, cei o mie de călăreţi săriră jos dejpe cai, 
îşi traseră spadele şi se năpustiră grămadă după 
prinţul Saleh în sala împărătească. 

Cîml povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a cinci sute patruzecea noapte 

Uf mă : 

Iar regele Soîomîzdru, cînd văzu cum năvăleşte 
pe neaşteptate şi cu mare zarvă puhoiul acela de 
vrăjmaşi ce se revărsa ca negurile nopţii, nuşi 
pierdu firea, ci strigă către străjile sale. 

— Săriţi pe ţapul fricoşilor ăstora şi. pe ciurda 
lui ! Şi săbiile să vă fie mai aproape de capetele 
lor decît lie scuipatul de limbă ! 

Şi pe dată străjerii deteră strigătul lor de bătălie : 
— Yale Soîomîzdru ! 
Iar vitejii lui Saleh deteră şi ei strigătul de bă

tălie : 
— YaleSaleh ! 
Şi cele două tabere se năpustiră şi se izbiră între 

ele ca valurile unei mări în furtună ! Şi inima vite
jilor lui Saleh era mai tare ca stînca, şi săbiile lor 
rotitoare începură să împlinească hotărîriie ursitei ! 
Şi Saleh cel vrednic, voinicul cu inima ca de piatră, 
viteazul săbiei şi al suliţei, reteza grumaji şi junghia 
piepturi, cu nişte izbituri de să doboare şi stîncile 
munţilor ! Uf, cumplit vălmăşag! Şi înfricoşător 
măcel ! Ce răgete înăbuşite în beregăţi de vîrful 
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lăncilor negre ! Cîte femei lăsate văduve, cu copiii 
lor rămaşi fără tată !... Şi lupta se desfăşura în
verşunată, izbiturile răsunau, trupurile gemeau de 
rănile cele amarnice, .şi pămînturilc de sub ape 
tremurau de loviturile grele ale oştenilor ! Dar 
ce pot săbiile şi ce pot toate armele împotriva hotă
rîriior soartei ? Şi de cînd oare pot oamenii să ză
bovească ori să grăbească ceasul ce li sa scris drept 
soroc clc jale ? Şiaşa că, peste un ceas de luptă, 
inimile strajcrilor lui Solomîzdru nu pregetară să 
ajungă asemenea cu nişte ulcele plăpînde ; şi toţi 
pînă la unul acoperiră pămîntul împrejurul jeţului 
împărătesc al domnului lor. Şi Solomîzdru, dacăi 
văzu aşa, fu cuprins de o turbare atîta de cumplită 
încît boaşcle lui amarnice, care îi atîrnau pînă la 
genunchi, se zbîrciră pînă la buric ! Şi se năpusti 
spumcg'înd la Salch, care îl primi în vîrful suliţei 
şi îi strigă : 

—• lacătăte, o, mişelule şi hainule, la capătul cel 
de pe urmă al mării pierzaniei ! 

Şi, cu o lovitură vuitoare, îl doborî la pămînt şi 
îi ţinu acolo neclintit, pînă ce veniră oştenii cle1 
ajutară pe stăpînul lor să1 pună în lanţuri şi să1 
lege cu mîinile la spate ! Şiatîta cu toţi aceştia! 

Estimp, domniţa Gemma şi ZîmbetdeLună, iacătă ! 
De ia cele dintîi vuiete ale bătăliei ce se pornise 

la palat, domniţa Gemma, înfricoşată, fugise împre
ună cu o slujitoare dea ei, pe nume Mirta, şi, 
sfrăbătînd adîncurile mării, se ridicase la faţa. apei 
şi îşi urmase fuga pînă ce ajunse la un ostrov pustiu, 
unde se adăposti, pitinduse în vîrful unui copac 
înalt şi plin de frunze. Iar slujnica ei Mirta făcu şi ea 
ia fel, şi se ascunse tot aşa în vîrful unui alt pom în 
care se caţără. 
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Or, soarta vroi ca lucrurile să se petreacă aidoma 
şi în palatul reginei oelei bătrîne, Lăcusta. în. ade
văr, cei doi robi, care îl însoţiseră pe prinţul Sakh 
la palatul lui Solomîzdru ducînd sacii cu darurile, 
nu mai zăboviseră, de cum începuse bătălia, săşi 
scape pielea şi să dea fuga săi ducă ştirea despre 
primejdie reginei Lăcusta. Iar Z'îmbetdeLuna, re
gele cel tînăr, după ce îi descususe pe robi cînd veni
seră, fusese tare speriat de ştirile acelea prea puţm 
liniştitoare, şi se socotise, în sufletul Iui, drept pri
cina dintîi a primejdiei grele în care căzuse unchiul 
său, şi a tulburării aduse în împărăţia de sub ape. 
încît, cum era tare sfios faţă de bunieâsa, Lăcusta., 
nu mai avu curaj să se înfăţişeze dinaintea ei, după 
primejdia în care, din pricina iui, se afla prinţul 
Saleh, moşusău. Şi se folosi de clipa cînd bunicăsa 
era ţinută să asculte spusele robilor, se ridică la 
faţa apei şi. porni să se întoarcă la maicăsa, Floare
deGranată, în CetateaAlbă. Dar cum nu ştia pe 
ce drum să meargă, se rătăci şi ajunse şi el tot pe 
ostrovul acela pustiu, pe care se adăpostise domniţa 
Gemma. 

De cum atinse pămîntul, întrucît se simţea oste
nit de greaua alergătură pe care o făcuse, se duse 
să se întindă tocmai sub pomul în care se afla 
domniţa Gemma. Şi nu ştia că soarta fiecărui oro. 
îl însoţeşte oriunde sar duce, dear fugi el. mai 
iute ca vîntul, şi nu ştia că nu încape tihnă în ai 
sluji. ! Şi habar nu avea despre cei menise, din adînc 
de vecii, ursita cea tainică. 

Aşa încît, odată întins sub copacul acela, îşi spri
jini capul pe mînă, ca să se hodinească, şi deodată, 
ridicînd ochii către vîrful pomului, dete de privirea 
domniţei şi de faţa ei, şi i se păru dintruritîi că 
vede chiar luna între ramuri. Şi rosti : 
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— Slavă lui Allah, care a zămislit luna ca să îm
podobească serile şi să lumineze nopţile ! 

Pe urmă, cînd se uită mai cu luareaminte, băgă
de seamă că era o frumuseţe lumească, şi că acea 
frumuseţe era o fetişcană ca luna. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehei'ezada văzu zoiii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute patruzeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi ghidi : „Pe Allah ! am să mă sui numaidecît 
so înşfac şi so întreb cum o cheamă ! Căci seamănă
nemaipomenit cu chipul cel minunat al domniţei 
Gemma pe care mi 1a zugrăvit moşul Saleh î Şi 
cine ştie de no fi chiar ea ? Pesemne că trebuie să 
fi fugit din palatul tatălui ei cînd a început lupta !" 
Şi, tulburat pînă peste poate, ridică ochii către fata 
şi îi spuse : 

•— O, ţinta cea mai de pe urmă a oricărui dor, 
cine eşti şi pentru care pricină te afli pe ostrovul 
acesta, în vîrful acestui copac ? 

Atunci, domniţa se înclină oleacă înspre tînăruJ 
cel frumos, îi zîmbi şi îi spuse cu un glas ca un 
cîntec de ape : 

— O fermecătorule flăcău, o, preafrumosule, sînt 
domniţa Gemma, fiica regelui Solomîzdrudinniare ! 
Şi mă aflu aici, întrucît miam părăsit ţara şi aşe
zările din ţara mea, şi pe tatăl meu, şi pe toţi ai 
mei, ca să scap de soarta jalnică a celor învinşi ! 
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Căci prinţul Saleh, la ceasul acesta, pesemne că 1a 
şi luat în robie pe, tatăl meu, după ce ia măcelă
rit pe toţi străjerii lui. Şi pesemne că mă caută 
peste tot prin palat ! Of! Of ! O, greu surghiun de
parte de ai mei ! O, amarnică soartă e soarta re
gelui, tatăl meu ! Of ! Of ! 

Şi lacrimi mari căzură din ochii ei frumoşi pe 
faţa lui ZîmbetdeLună, care de tulburare şi de 
mîhnire îşi ridică mîinile în sus şi strigă întrun 
sfîrşit: 

— O, domniţă Gemma, suflet al sufletului meu, 
o, vis al nopţilor mele fără de somn, fieţi milă şi 
coboară din copacul acesta, întrucît eu sînt regele 
ZîmbetdeLună, fiul FloareidcGranată, regina năs
cută ca şi tine în mare ! Oh ! coboară, căci sînt ucis 
de ochii tăi, sînt robul prins de frumuseţea ta ! 

Şi fata, ca vrăjită, strigă : 
— Ya Allah ! o, stăpîne al meu, aşadar tu eşti 

frumosul ZîrnbetdeLuna, nepotul lui Saleh şi fiul 
reginei FloaredeGranată ? 

El spuse : 
— Păi da ! Coboară, rogute ! 
Ea spuse : 
— Oh ! ce neînţelept a fost tatăl meu cînd na 

vrut să primească pentru fata lui un soţ aşa cum 
eşti tu ! Ce ar fi putut săşi dorească mai bun ? 
Şi unde ar putea să găsească un prinţ mai frumos 
şi mai minunat, pe pamînt ori sub ape ! O, iubitul 
meu, nu osîndi prea tare hotărîrea necugetată a ta
tălui meu, întrucît eu te iubesc ! Şi, dacă tu mă iu
beşti deo şchioapă, eu te iubesc de o mînă întreagă ! 
De cum team văzut, dragostea pe care o ai pentru 
mine sa mutat în sufletul meu, şi am ajuns osîndita 
frumuseţii tale ! 

Şi, după ce rosti aceste cuvinte, fata. se lăsă să 
alunece din copac în braţele lui ZîmbetdeLună 
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care, peste măsură de mulţumit, o strînse la piept 
şi o topi în sărutări peste tot, pe cînd ea îi întorcea 
•mîngîiere pentru rnîngîiere şi gingăşie pentru, gin
găşie. Iar ZîmbetdeLună, la atingerea aceea dulce, 
îşi simţea sufletul cum cînta din toate păsările lui, 
şi striga : 

•— O, stăpînă a inimii mele, o, domniţă Gemma 
cea atîta de dorită, tu, cea pentru care miam pără
sit şi împărăţia, şi mama, şi palatul părinţilor mei, 
hotărît că unchiul meu Saleli nu mia zugrăvit decît 
a patra parte din farmecele tale, pe cînd celelalte 
trei părţi râniîn încă neştiute pentru mine ! Şi na 
măsurat dinaintea mea clin. frumuseţea ta decît un 
carat din cele douăzeci şi patru de carate, o, tu, 
cea toată numai de aur ! 

Şi, după ce spuse vorbele acestea, o coperi mai 
departe cu sărutări, şi o giugiuli întro mie de chi
puri. Pe urmă, arzînd de dorinţa de a se desfăta, 
întrun sfi'rşit, din binecuvîntatelei haruri, mîna lui 
coborî îndrăzneaţă către ciucurii de la brîul fetei. 
Şi fetişcana, ca spre a1 ajuta în treaba aceasta, se 
ridică, se depărta cîţiva paşi, şi deodată îşi întinse 
mîna drept către el, şi, scuipîndu1 în obraz, căci nu 
avea apă la îndemînă, îi strigă : 

— O, pămînteanule, lasăţi chipul de om şi schini
băte întt-0 pasăre mare şi albă, cu. ciocul şi. cu 
picioarele roşii ! 

Şi pe dată ZîmbetdeLună, peste măsură de uluit, 
fu schimbat întro pasăre cu penele albe, cu aripile 
grele, neînştare să zboare, şi cu ciocul şi cu picioa
rele roşii ! Şi începu, cu lacrimi în ochi, so pri
vească pe fată ! 

Atunci, domniţa Gemma o chema pe slujnica sa 
Mirta, şi îi spuse : 
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•— Ia pasărea aceasta, carcî nepotul celui mal 
aprig vrăjmaş al părintelui meu, al codoşului ăla 
de Saleh care sa luptat cu taica, şi duo în Os
trovulSecat, care nui departe ele aici, ca să moară 
de sete şi de foame acolo ! 

Şiaşa ! 

C'nd povestea auin^c aici. Şeîitfezada ^izii zorii m'.uvd $it 

sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a cinci sute patruzeci şi doua noapi 

Untu : 

Căci domniţa Gemma nu se arătase atîta de dră
găstoasă faţă de ZîmbetdeLună decît ca să se apropie 
de el fără de nici o supărare, şi să poată în felul 
acesta să1 preschimbe în pasăre menită să moară 
de foame, şi săşi răzbune astfel tatăl ei şi străjerii 
tatălui ei. Şiaşa cu ea ! 

Ci, în ce priveşte pasărea cea albă, iacătă ! După 
ce Mira , slujnica, o luă, în ciuda bătăilor ei deznă
dăjduite de aripi şi a ţipetelor răguşite pe care le 
scotea, i se făcu milă şi nu avu inimă so ducă pe 
OstrovulSecat, unde o aştepta o moarte aşa de cum
plită ! Şi îşi zise în inima ei miloasă : „Am so duc 
mai degrabă întrun loc unde să nu poată muri 
întrun chip atîta de cumplit şi unde săşi aştepte 
soarta ! Căci cine ştie dacă stăpînamea nu are să 
se căiască în curînd de fapta ei dintîi, cînd io trece 
mînia, şi no să mă certe că am ascultato prea 
repede !" Şiaşa că duse pe cel prins întro insulă 
înverzită, plină cu tot soiul de pomi roditori şi 

b' 
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udată de izvoare reci, şi îl lăsă acolo, după care 
se întoarse la stăpînăsa. 

Or, să lăsăm pasărea pînă unaalta pe insula. 
cea verde, iar pe domniţa Gemma în ostrovul dintîi, 
şi să ne întoarcem să vedem cei cu prinţul Saleh, 
biruitorul lui Solomîzdru. 

Acesta, după ce îl ferecă pe regele Solomîzdru, îl 
încuie întrun iatac din palat şi se făcu rege în I 
locul lui. Pe urmă, se apucă fără de zăbavă so | j 
caute peste tot pe domniţa Gemma ; ci, se înţelege, 1 
•no găsi nicăieri. Şi, dacă văzu că toate căutările li 
lui rămîn zadarnice, se întoarse la palatul său ca so |l 
înştiinţeze pe regina Lăcusta, mama lui, despre toate "\) 
cîte se întîmplaseră. || 

Pe urmă, întrebă : | 
— O, mamă a mea, unde este nepotul meu Zîm 1 

betdeLună ? |l 
Ea răspunse : | : 
— Nu ştiu ! O fi plecat să se plimbe cu vcrişoa J 

rele lui. Da trimit numaidecît să1 caute ! I 
Şi, tocmai cînd spunea vorbele acestea, verişoarele 1 

intrară, iar flăcăul nu era cu ele. Şi regina trimise I 
oameni să1 caute peste tot, dar, se înţelege, nu1 | | 
găsiră nicăieri. Atunci, durerea regelui Saleh, a buni | 
cii şi a verişoarelor fu peste poate ; şi se bociră şi 1 
plînseră amarnic. Pe urmă, Saleh, cu pieptul greu, 1 
fu nevoit fireşte săi trimită ştire despre treaba 
aceasta «urorisi, regina FloaredeGranată, cea năs
cuta în apă, mama lui ZîmbetdeLună. 

Şi FloareadeGranată, peste măsură de înspăi
mîntată, se cufundă degrabă în mare şi dete fuga la 
palatul Lăcustei, mama ei. Şi, după îmbrăţişările şi i 
lacrimile dintîi, întrebă : 

— Unde este fiul meu, regele ZîmbetdeLună ? 
Şi mama cea bătrînă, după lungi ocolişuri şi după 1 

tăceri pline de lacrimi, şi în potopul de suspine al | 
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verişoarelor ce şedeau roată, îi povesti fiicăsi toată 
povestea, de la început pînă la sfîrşit. Ci nar fi de 
nici un folos so mai spunem o dată. Pe urmă 
adăugă : 

— Iar fratetău Saleh, care sa fost ridicat rege 
în locul lui Solomîzdru, degeaba a căutat el mult 
şi bine peste tot, că na izbutit să dea nici de urmele 
copilului nostru ZîmbetdeLună, şi nici de urmele 
domniţei Gemma, fata lui Solomîzdru ! 

Cînd FloaredeGranată auzi vorbele acestea, lu
mea se înnegura dinaintea ochilor săi, şi jalea intră 
în inima ei, şi suspinele de deznădejde o zguduiau 
toată. Şi, o bună bucată de vreme, nu se mai auziră 
în palatul de sub apă decît bocetele de jale ale fe
meilor şi sughiţurile lor de durere. 

Ci trebuiră numaidecît să cugete cum să îndrepte 
o stare de lucruri atîta de ciudata şi de jalnică. Şi 
bunica fu cea dintîi care îşi şterse lacrimile şi zise : 

— Fata mea, nuţi mohorî peste măsură sufletul 
din pricina întîmplării acesteia ; căci nui nici un 
temei ca fratele tău să nu1 găsească pînă la urmă 
pe fiutău ZîmbetdeLună ! în ce te priveşte, dacă 
îţi iubeşti cu adevărat copilul şi daca îţi pasă de 
rosturile lui, ai face mai bine să te întorci în împă
răţia ta, ca să veghezi treburile şi să ţii în deplină 
taină lipsa fiului tău. Şi Allah are să dezlege lu
crurile ! 

Şi FloaredeGranată răspunse : 
— Ai dreptate, mamă. Am să mă întorc. Ci teaş 

ruga, oh, fieţi milă ! să te gîndeşti necontenit la 
fiul meu, şi nimenea să nu dea uitării căutările! 
Şi de i sar întîmpla odată vreun rău, aş muri fără 
de izbavă, căci nu văd viaţa decît prin el şi nu gust 
bucuria decît la vederea lui ! 

Şi regina Lăcustă răspuns^ ' 
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— Hotărît, fata mea, clin toata dragostea inimii ! 
Fii, dar, fără de teama în privinţa aceasta, şi liniş
teşteţi gîndurile întru totul ! 

Atunci, FloaredeGranată îşi lua rămasbun de 
la mama ei, de la fratesău şi de la verişoarc, şi, cu 
pieptul apăsat greu şi cu sufletul tare trist, se în
toarse la împărăţia şi îa cetatea ei. 

Cîml povestea ajunic aici. Şelierezaja văzu /Oi'M "nijinj ;J. 
>fioasa. licu. 

Ci într-a chici sute patruzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Or, acuma, să ne întoarcem la insula verde, în. 
care tînăra Mirta cea cu suflet milos îl lăsase pe 
Zîmbetde Lună, schimbat de domniţa Gemma în 
pasăre cu penele albe şi cu ciocul şi cu picioarele 
roşii ! 

După ce ZîmbetdeLună se văzu părăsit de prea
buna Mirta, începu să plîngă din belşug ; pe urmă, 
întrucît i se făcuse foame şi sete, începu să mănînce 
poame şi să bea din apa curgătoare, tot cugetînd 
la soarta lui cea cruntă şi minunînduse că se vedea 
făcut pasăre. Şi degeaba îşi încercă el aripile a zbor, 
căci nu izbîndi să se ţină în văzduh, întrucît era 
prea mare şi prea greu. Şi, pînă la urmă, se împăca 
şi el cu soarta, gîndind : „La ce miar şi sluji să plec 
de pe ostrovul acesta, de vreme ce nu ştiu încotro 
să mă îndrept şi de vreme ce nimeni, după înfăţi
şareami de pasăre, nu are" să mă cunoască drept 
regele care am rămas în sinea mea ?" Şi urmă să 
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trăiască pe insulă, tare trist ; şi, seara, se cocoţa în 
vreun copac ca să se culce. 

Or, întro zi, pe cînd se plimba mîhnit pe labele 
lui, cu capul plecat, de mohorît ce era, îl zări un 
vînator de pasări, care venise pe insulă săşi în
tindă laţurile. Şi păsăraruî, fermecat de înfăţişarea 
strălucită a acelei păsări mari care nuşi avea sa
tnăn pe lume, şi al cărei cioc roşu şi ale cărei picioare 
roşii se vădeau întrun chip aşa de drăgălaş din 
albeaţa penelor, tare sar mai fi bucurat să poată 
avea o pasăre ca aceea, de un soi care îi era cu desă
vîrşire necunoscut. Se pregăti aşadar cu toată grija 
să1 amăgească şi, cu o iscusinţă domoală, se apropie 
de el pe la spate şi, dintro zvîrlitură dibace, aruncă 
plasa şi îl prinse. Şi, bogat cu acest vînat de soi, 
se întoarse în oraşul din care venise, ducînd cu gin
găşie pe umeri pasărea cea mare, pe care o ţinea 
atîrnată de picioare. 

Şi păsăraruî, dacă ajunse în cetate, îşi zise : „Pe 
Allah ! nam mai văzut în viaţa mea o pasăre ca 
aceasta, nici la vînătorile mele de pe uscat, nici la 
cele de pe mare. încît, ia să mă feresc de a o vinde 
vreunui cumpărător de rînd, care nui poate şti nici 
preţul, nici folosul, şi care pesemne că ar tăiao şi 
ar mîncao împreună cu ai lui ; ci am să io duc în 
dar regelui cetăţii, care are să se minuneze de frumuse
ţea ei şi are să mă răsplătească scump !<c Şi se 
duse la palat şi o duse regelui care, cînd o văzu, fu 
încîntat pînă peste poate şi se minună mai cu seamă 
de culoarea roşie atîta de frumoasă a ciocului şi a 
aripilor. Şi o primi şi dete zece dinari de aur păsăra
rului, care sărută pămîntul şi plecă. 

Atunci regele puse să se întocmească o colivie 
mare, cu zăbrele de aur, şi închise în ea pasărea cea 
frumoasă. Şii puse dinainte boabe de porumb şi de 
grîu ; ci pasărea nici nuşi întoarse ciocul către ele. 
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Iar regele, nedumerit, îşi zise : „Nu mănîncă ! Am 
săi aduc altceva !'c Şi scoase pasărea din colivie şi 
îi puse dinainte piept de pui, felii de carne şi fructe. 
Şi numaidecît pasărea începu să mănînce cu o plă
Scere vădită, scoţînd ţipete scurte şi umflînduşi 
penele albe. Iar regele, dacă văzu aşa, se cutremură 
de bucurie şi îi spuse unui rob : 

— Dă fuga şi spune stăpînei tale, regina, că am 
cumpărat o pasăre nemaipomenită, earei o minune 
dintre minunile vremilor, şi să vie să ne desfătăm 
amîndoi cu ea, şi să vadă în ce chip minunat mănîncă 
din aceste bucate cu care păsările nu se hrănesc 
de obicei! 

Şi robul plecă degrabă so cheme pe regină, care 
nu pregetă să vină. 

Ci, de cum zări pasărea, regina îşi coperi repede 
faţa cu iaşmacul şi, mînia.tă, se trase îndărăt spre 
uşă şi dete să iese. Iar regele fugi după ea şi o întrebă, 
ţinîndo de văl : 

— Pentru ce îţi acoperi faţa, cînd aici nu sîntem 
decît eu, soţul tău, şi eunucii şi slujnicele ? 

Ea răspunse : 
— O, rnăriata, află că pasărea aceasta nu este o 

pasăre, ci este un bărbat ca şi tine ! Şi nui altul 
decît regele ZîmbetdeLună, fiul lui Şahraman şi al 
FloareideGranată cea născută în apă. Şi a fost 
preschimbat aşa de domniţa Gemma, fata lui Solo
rnîzdrudinmare, care 1a răzbunat în felul acesta 
pe tatăl ei cel biruit de către Saleh, unchiul lui 
ZîmbetdeLună ! . 

Cînd auzi vorbele acestea, regele se minună pînă 
peste marginile minunării, şi strigă : 

— Prapădio~ar Allah pe domniţa Gemma, şi 
frîngeiar mîna ! Ci, în numele lui Allah, o, fiică a 
moşului meu, spunemi de şart cum stă treaba ! 
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Şi regina, care era vrăciţa cea mai de seamă de 
pe vremurile acelea, îi povesti toată povesteai fără 
a ocoli nici un amănunt. Şi regele, minunat peste 
măsură, se întoarse către pasăre şi o întrebă : 

— E adevărat ? 
Iar pasărea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehefezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute patruzeci şi patra noapte 

Urmă : 

...Jar pasărea lăsă capun jos, a semn de adeverire, 
şi bătu din aripi. 

Atunci regele spuse către soţia sa : 
— Allah să te binecuvînteze, o, fiică a moşului 

meu ! Ci, pe viaţa mea, dinaintea ochilor tăi ! gră
beştete de1 slobozcştc clin vraja aceasta ! nu1 lăsa 
în chinuri ! • 

Atunci regina, după ce îşi coperi cu totul obrazul, 
îi spuse pasării : 

— O, ZîmbetdeLună, intră în acest dulap ! 
Şi pasărea se supuse numaidecît şi intră întrun 

dulap mare, zidit în perete, pe care regina îl deschi
sese ; şi intră şi ea după el, ţinînd în mînă o ulcea cu 
apă, peste care rosti nişte vorbe necunoscute ; şi 
apa începu să clocotească în ulcea. Atunci regina luă 
cîţiva stropi din apa aceea, pe care ii aruncă în 
obraz, spunîndui : 
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— întru harurile Numelor celor Magice şi ale 
Cuvintelor Atotputernice, şi întru măreţia lui Allali 
cel mai presus de toate, Ziditorul cerului şi al pămîn
tuluî, învietorul morţilor, Hotărnieitorul soroacelor 
şi împărţitorul ursitelor, îţi poruncesc să laşi înfăţi
şarea aceasta de pasăre şi săţi iei îndărăt chipul 
care ţia fost dat de Ziditor ! 

Şi numaidecît pasărea se cutremură de un tremur 
şl se zgudui de o zguduituri, şi se întoarse la înfăţi
şarea ei dintîi. Şi regele, uimit, văzu că era un flăcău 
care nuşi avea seamăn pe faţa pămîntului. Şi strigă : 

— Pe Allah ! îşi merită numele de Zîmbctdc
Lună ! 

Or, de îndată ce ZîmbctdeLună se văzu întors 
la starea lui dintîi, strigă : 

— La ilah ill' Allah, ua Mohammad rassul Allah ! 
Pe urmă, se duse la rege, îi sărută mîna şi îi ură 

viaţa lungă. 
Iar regele îl sărută pe frunte şi îi spuse : 
— ZîmbetdeLună, teaş ruga sămi povesteşti 

toata povestea ta, de cînd teai născut şi pînă astăzi! 
Şi ZîmbetdeLună îi povesti regelui, care se mi

nună peste poate, toată viaţa lui, fără a ocoli nici un 
amănunt. 

Atunci regele, simţinduse peste măsură de încîa
t3.t, îi spuse tînărului rege slobozit din vrajă : 

— O, ZîmbetdeLună, ce doreşti tu acuma să fac 
eu pentru tine ? Spunemi cu toată încrederea ! 

— O, rege al vremilor, tare aş vrea să mă întorc 
în împărăţia mea ! întrucît a trecut prea lungă vreme 
de cînd lipsesc, şi tare mă tem că neprietenii dom
niei sor prileji de lipsa mea ca sămi ia locul. 
Şiapoi maicămea trebuie să fie tare îngrijorată 
de plecarea mea ! Şi cine ştie dacă nu cumva, cu
prinsă de spaimă, o mai fi putut trăi, de durere şi 
de gînduri ? 
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Şi regele, mişcat de frumuseţea lui Zîmbeîde
Lună, 51 cucerit de tinereţea şi. de cuviinţa hn, 
răspunse : 

— Ascult" şi mă supun ! 
Şi porunci să se pregătească pe data a corabie. 

Încărcată cu toată zahereaua de trebuinţă, cu pînzele, 
cu năierii şi cu căpitanul ci ; şi regele Zinibetde
Lună, după urările de despărţire şi. după multe mul
ţumiri, se sui pe corabia aceea, îneredintînduse ur
sitei lui. 

Ci ursita aceasta îi mai păstra, în nevăzut, abe 
păţanii ! în adevăr, la cinci zile de la plecare, se 
'Stîrni o furtună napraznica, luă corabia şi o zdrobi 
de un colţ de stîncă ; şi singur ZîmbeideLună., da
torită însuşirilor lui din naştere, izbuti sa scape de 
la înec şi să ajungă pe un ţărm liniştit. 

Şi zări ivinduse în depărtări o cetate ea o po
rumbiţă tare albă, şi care, aşezată pe un vîri de 
munte, se înălţa deasupra mării. Şi deodată, din 
culmea acelui munte, văzu cum se apropie şi co
boară la vale către el, cu iuţeala unei vijelii, un 
galop înverşunat de cai, de catîri şi de măgari, fără. 
de număr ca firele de nisip. Şi toată nimia aceea 
vînzolită şi năucă se opri în jurul lui. Şi măgarii 
toţi, dimpreună cu caii şi. cu catîrii începură sâiî 
iacă din cap mişte semne vădite care voiau să spună :: 
„întoarcete de unde ai venit !" Ci, întrucît el se încă-
păţîna să stea pe loc, caii începură să necheze, $i 
catîrii începură să sforăie, şi măgarii începură sa 
răgească ; ci erau nişte nechezaturi, nişte sforăituri 
şi nişte răgete de jale , şi de deznădejde. Ba vreo 
cîţiva începură vădit să plîngă smiorcainduse. Şi 
îl împingeau încetişor cu botul pe ZîmbetdeLună, 
care sta nemişcat şi nu vroia să se întoarcă la mare. 
Pe urmă, întrucît în loc să se întoarcă, îndărăt, eJ 
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pornise înainte către cetate, toate acele făpturi cu 
patru picioare începură să meargă şi ele, care 
înaintea lui, care dindărăt, alcătuindui un fel de 
alai de moarte, cu atîta mai tulburător cu cît lui 
ZîmbetdeLună i se părea că în gemetele pe care 
le scoteau aude un fel de tîngă, în limba arăbească, 
asemenea cu tînga pe care o scot dinaintea celor 
morţi cititorii din Coran. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute patruzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Şi ZîmbetdeLună, fără a mai şti dacă doarme, 
dacă e treaz, ori dacă totul nu este altceva decît o 
urmare amăgitoare a stării lui de oboseală, începu 
să meargă ca întrun vis, şi ajunse în felul acesta 
pe culme, la poarta cetăţii cocoţate în vîrful mun
telui. Şi văzu la uşa unei prăvălii cu leacuri, stînd 
jos, un şeic cu barbă alba, şi se grăbi săi ureze 
bună pace. Şi şeicul, la rîndui, cînd îl văzu aşa de 
frumos, fu peste poate de încîntat, şi se ridică, îi 
răspunse la salamalek şi începu să le facă semne 
cu mîna animalelor acelea cu patru picioare să plece 
de acolo. Şi ele plecară, tot întorcînduşi capul din 
vreme în vreme, parcă anume ca să arate cît de 
rau le pare ; pe urmă, se împrăştiară în toate păr
ţile şi pieriră. 
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Atunci, ZîmbetdeLună, la întrebarea bătrîndui 
şeic, îşi povesti în cîteva vorbe păţaniile, pe urmă 
îi spuse şeicului : 

— O, moşule al meu preacinstit, oare poţi sămi 
spui, la rîndul tău, ce oraş este acesta şi cei cu 
vieţuitoarele acestea cu patru picioare care mau 
însoţit bocinduse ? 

Şeicul răspunse : 
— Fiul meu, intră mai întîi colea în prăvălie şî 

stai jos ! Căci ţio fi foame, pesemne. Şi apoi am 
săţi spun tot ce pot săţi spun ! 

Şi îl pofti să intre şi să şadă pe un divan, în fun
dul prăvăliei, şi îi aduse să mănînce şi să bea. ŞL 
după ce ZîmbetdeLună se înfruptă şi se răcori, bă
trînul îl sărută între ochi şi îi spuse : 

— Mulţumeşte lui AUah, o, fiul meu, care tea 
adus să mă întîlneşti înainte de a te vedea regina 
de aici ! Dacă nu ţiam spus încă nimic, nu ţiam 
spus din pricină că mia fost frică să nu te turbur 
şi să te împiedic în felul acesta să. mănînei cu plă
cere ! Află, dar, că această cetate se numeşte Ce
tateaVrăjitor, şi că aceea care domneşte aici se nu
meşte regina Almanakh ! E o vrăjitoriţă înfricoşă
toare, o fermecătoare fără de pereche, o adevărată. 
şeitană ! Or, regina aceasta este arsă necurmat ele 
dorinţe ! Şi ori de cîte ori întîlneşte vreun străin 
tînăr, voinic şi frumos, care ajunge pe insula aceasta, 
îl ispiteşte şi îl pune să se culce mereu cu ea, vreme 
de patruzeci de zile şi de patruzeci de nopţi. Or, 
întrucît la sfîrşitul acestui răstimp 1a topit pe 
flăcău cu totul, regina îl preschimbă în anim al. 
Şi întrucît, în proaspăta înfăţişare de animal, flă
căul îşi dobîndeşte iarăşi puterile şi virtuţile, se 
schimbă şi ea după cum ii voia, de fiecare dată, în 
animalul cu care are dea face, fie în iapă, fie în mă
găriţă [...]. După care, îşi ia îndărăt înfăţişarea 
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de om, ca săşl caute alţi flăcăi şi alte jertfe printre 
flăcăii frumoşi pe carci găseşte [...]. Şiaşai 
viaţa ei ! Or, eu, întrucît îmi eşti tare drag, copilul 
meu, naş vrea să te văd ajuns pe mîinile vrăjitoarei 
acesteia nesăţioase, care nu trăieşte decît pentru ce 
îţi povestii! Şi, întrucît, fără de nici o îndoială, tu 
eşti cel mai frumos dintre toţi flăcăii cîţi au pus pi
ciorul pe insula aceasta, cine ştie ce are să se 
întîmple, de teo vedea regina Almanakh ! în ce pri
veşte măgarii, catîrii şi caii care, cînd teau văzut, 
au coborît din munte devale în. întîmpinarea ta, 
aceias flăcăii preschimbaţi de către Almanakh. Or, 
întrucît te vedeau aşa de tînăr şi de frumos, li sa 
făcut milă de tine şi au vrut mai întîi, cu semnele 
lor din cap, să te hotărască să te întorci la mare. 
Pe urmă, văzînd că te îndărătniceşti să rămîi, în 
pofidă dojenelii lor, teau însoţit pînă aici, tînguin
dusc, pe limba lor, în bocete de moarte, ca şi cum 
ar fi însoţit un om mort pentru viaţa de om ! Or, 
fiul meu, viaţa cu această tînără regină Almanakh, 
vrăjitoriţa, nar fi chiar cu totul neplăcută, de nar 
fi necazul că prea îl trudeşte pe acela pe care soarta 
i1 aduce la pat. De mine îi e frică şi mă cinsteşte, 
căci ştie că sînt mai priceput decît ea în meşteşugul 
vrăjitoriei şi al farmecelor. Numai că eu, fiul meu, 
întrucît sînt un dreptcredincios întru Allah şi întru 
Profetul său (cu el fie rugăciunea şi pacea !), nu mă 
slujesc niciodată de vrăjitorie spre a săvîrşi rele ! 
Căci răul totdeauna se întoarce pînă la urmă împo
triva celui ce 1a săvîrşit ! 

Or, nici nu isprăvi bine bătrînul şeic să rostească 
vorbele acestea, că se şi ivi dinspre partea lui un 
alai falnic de o mie de fete ca nişte lune, îmbrăcate 
în purpură şi în aur, care veniră şi se rînduiră în 
două şire dea lungul prăvăliei, ca săi facă loc unei 
fetişcane mai frumoasă decît ele toate, călare pe un 
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cal arab sclipind de nestemate. • Şi era chiar regina 
Almanakh, vrajitoriţa. Şi se opri dinaintea prăvăliei, 
puse piciorul pe pămînt, ajutată de două roabe care 
ţineau Miele calului, şi intră la şeicul cel bătr'în, 
pe care îl salută cu 'multă cuviinţa. Pe urmă, şezu 
jos pe divan şi, cu ochii închişi pe jumătate, îl privi 
pe ZîmbetdeLună. Şi ce privire... 

Cînd povestea ajunse .iî<î, ŞeherwiaJj -.JXQ aori'i noijmJ şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute patruzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...Şi ce privire ! Lungă, răscolitoare, mîngîietoare, 
scăpărătoare ! Şi ZîmbetdeLună se simţi străpuns 
ca de o suliţă, ori ars ca de un jar încins. Şi ţînăra 
regină se întoarse către şeie şi îi spuse : 

— O, şeicule Abderrahman, de unde ai putut să 
dobîndeşti tu un asemenea flăcău ? 

El răspunse : 
— Este băiatul fratelui meu. Tocmai a sosit la 

mine din călătorie ! 
Ea spuse: 
— Este tare frumos, o, şeicule ! Nai vrea să mi1 

împrumuţi numai pentru o noapte ? Nam să fac 
altceva decît arn să stau de vorbă cu el, nimic mai 
mul t ; şi ţi1 aduc îndărăt mîine dimineaţă, neatins! 

El spuse : 
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— Te legi cu jurămînt faţă de mine că nu ai să 
încerci niciodată să1 vrăjeşti ? 

Ea răspunse : 
— Fac jurămînt dinaintea Stăpînului vrăjitorilor 

>i dinaintea ta, o, preacinstite moşule ! 
Şi puse să i se dea în dar şeicului o mie de dinari 

de aur, ca săşi dovedească mulţumirea, şi ii pofti 
pe ZîmbetdeLună să încalece pe un cal minunat, 
coperit cu nestemate, şi îl luă cu ea la sărai. Şi, în 
mijlocul alaiului, flăcăul părea ca luna între stele. 

Or, ZîmbetdeLună, care se împăcase cu gîndul 
ca de aci înainte să se lase în voia soartei, nu scotea 
o vorbă şi se lăsa dus, fără a arăta în nici un fel ce 
sîrnte. 

Iar vrăjitoriţa Almanakh, care îşi simţea lăuntru
riiie arzînd după flăcăul acesta 'mult mai aprig decît 
arseseră vreodată pentru drăguţii ei de mai înainte, 
ît duse degrabă întro sală cu pereţii zidiţi din aur 
şi unde aerul era răcorit de un şuvoi de apă ce 
ţî'şnea dintrun havuz de peruzea. Şi merse de se 
prăbuşi cu el pe un pat mare de fildeş, unde începu 
să1 alinte întrun chip aşa de nemaipomenit, încît 
flăcăul porni să cînte şi să dănţuiască din toate păsă
relele lui ! Şi regina nu era nicidecum amarnică, 
dimpotrivă ! Tare gingaşă, întradevăr ! [...] Şi 
flăcăul îşi zise : „Pe Allah ! este peste poate de pri
cepută ! Şi nu mă înghesuie deloc ! Îşi face rînd, iar 
eu la fel ! Şi, întrueft tare mă bate gîndul că este cu 
neputinţă ca domniţa Gemma să fie tot aşa de mi
nunată ca vrăjitoriţa aceasta, vreau să rămîn aici 
toată viaţa mea, şi să nu mă mai gîndese nici la fata 
lui Solomîzdru, nici la rudele mele, nici la împără
ţia mea !" 
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Şiaşa că rămase acolo patruzeci de zile şi patru
zeci de nopţi, trecinduşî vremea toată cu tînărâ vră
jitoriţă, în petreceri, în danturi, în cîntece, în alin
turi, în zbeguri, în giugiuleli, în desfătări, şi alteia 
deacestea, peste măsura plăcerilor şi a voioşiei. 

Şi, din cînd în cînd, ca să rida, Almanakh îl în
treba : 

— O, ochiul meu, ţie mai bine cu mine, decît în 
prăvălie cu moşutău ? 

Şi el răspundea : 
— Pe Allah, o, stăpîna a mea, unchiul meu estr: 

un biet neguţător de leacuri, da tu eşti chiar tiri
acul ! 

Or, cum erau tocmai în cea de a patruzecea seara, 
vrăjitoreasa Almanakh, după o sumedenie de zbe
guieli de tot felul cu ZîmbetdeLună,, fu mai zbuciu
mată ca de obicei şi se întinse să se culce. Ci, pe La 
miez de noapte, ZîmbetdeLună, care se prefăcea 
că doarme, o văzu cum se scoală din pat, cu faţa 
aprinsă. Şi se duse în mijlocul sălii, de unde luă de pe 
o tabla de aramă un pumn de boabe de orz, pe care 
le aruncă în apa din havuz. Şi, în cîteva clipite, 
boabele de orz încolţiră, şi tulpinele lor ieşiră din 
apă, şi spicele li se coapseră şi se auriră. Atunci, 
vrăjitoreasa culese boabele cele noi, le zdrobi întro 
piuliţă de marmura, le amestecă cu nişte prafuri pe 
care ie luă din fel de fel de cutii, şi făcu un aluat 
rotund ca o gogoaşă. Pe urmă, puse gogoaşa, întoc
mită în felul acesta, întrun tuci fierbinte, şi o prăji 
la foc domol. Pe urmă, scoase gogoaşa, o înfăşură 
întrun ştergar şi se duse deo ascunse întrun du
lap, după care se întoarse şi se culcă iarăşi în pat» 
lîngă ZîmbetdeLună, şi adormi. 

Ci dimîneaţa, ZîmbetdeLună, care, de cînd in
trase în saraiul vrăjitoarei, îl detese uitării pe bă
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trînul şcic A.bderrahman, îţi. aduse aminte acuma de 
el şi gîndi că ar fi de trebuinţă să se ducă şi săi 
spună cea văzut că făcuse A'lmanakh în noaptea 
aceea. Şi se duse la prăvălia şeicului, care fu bucuros 
să1 vadă iară, îl sărută cu drag, îl polii sa şadă şi 
M întrebă : 

•— Nădăjduiesc, fiul meu, că nai avut a te pJînge 
de vrăjitoriţa Almanakh, oricît de necredincioasă 
ar fi ea ! 

El răspunse : 
— Pe Allah, moşule al meu bun, sa purtat faţă 

de mine toată vremea asta cu multa gingăşie, şi nu 
ma asuprit cu nimic. Ci, în noaptea aceasta, am 
simţit că sa sculat şi, cînd iam văzut obrajii 
aprinşi, mam prefăcut că dorm, şi am văzuto cum 
se îndeletnicea cu o treabă ce mă face să mă tem cu 
totul de ea ! Drept aceea, o, preacinstite unchiule al 
meu, am venit săţi cer sfatul ! 

Şi îi povesti ce făcuse noaptea vrăjitoriţa. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind }i, 
sfioasă, tăcu. 

'Ci într-a cinci sute patruzeci şi şaptea noapte 

Urmă: 

La vorbele acestea, şeicul Abderrahman fu cuprins 
ac o mînie năpraznică, şi strigă : 

— O, blestemata ! o, haina ! o, sperjura care nu 
vrea saşi ţină jurămîntul ! Nimica, dar, no SQ le
cuiască de blestemata ei de vrăjitorie ? 

L. 
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Pe urma adaugă .: 
— h vremea să pun cap blestemăţiilor ei 3 
Şi se duse la un dulap, scoase de acolo o gogoaşă 

asemenea în toate privinţele cu gogoaşa _întocmită 
de vrăjitoare, o înfăşură întrun ştergar şi io de te 
lui Zîmbctdclună, spunîndui : 

— Cu pita aceasta pe care ţio dau^raul pe care 
vrea să ţi—1 facă are să cadă asupra ei. în adevăr, cu 
ajutorul acelei gogoşi frămîntate de ea, şi ^pe care, 
la capătul celor patruzeci de zile, lc~o dă flăcăilor ei 
iso mănînce, îi schimbă în animalele acelea cu patru 
picioare care umplu insula. Ci tu, copilul meu, să te 
fereşti ca nu cumva să te atingi de gogoaşa aceea cu 
care are să te îmbie ! încearcă, dimpotrivă, so faci 
să înghită o bucată din gogoaşa ce ţiam dato eu ! 
Pe urmă, săi faci întocmai ce are să încerce ea săţi 
facă, drept vrăjitorie, rostind asupra ei vorbele în
tocmai cum are să le rostească ea asupra ta. Şi, în 
felul acesta, ai so preschimbi în ce animal ţio 
plăcea '! Şi să încaleci pe ea, şi să vii la mine. Şi
atunci, am să ştiu eu cemi rămîne de făcut. 

Şi ZîrnbetdeLună, după ce îi mulţumi şcicului 
pentru dragostea şi pentru grija cei purta, îi lasă 
şi se întoarse la sar ai ui vrăjitoarei. 

Şi o găsi pe Almanakh, care îl aştepta în grădină, 
sîînd dinaintea unei mese întinse, iar la mijlocul 
mesei era o tabla pe care se afla gogoaşa gătită în 
toiul nopţii. Şi, întrucît ea începu să se plîngă da 
lipsa lui, el îi spuse : 

— O, stăpînă a mea, trecuse multă vreme de cîrid 
nu1 mai văzusem pe moşul meu, şl mam dus pe la 
e l ; şi rna primit cu bucurie şi mia dat să mănînc ; 
şi, printre alte lucruri minunate, erau şi nişte gogoşi, 
aşa de bune încît nu mam putut opri săţi aduc şi 
ţie una, ca săţi dau să guşti! 
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Şi scoase legăturica, desfăcu gogoaşa, şi o rugă pe : 

Almanakh să mănînce o bucata. Şi Almanakh, ca să : 
JIU1 supere, rupse gogoaşa şi luă o bucată pe care 
o înghiţi. Pe urmă, la îîndui, îl pofti să guste şi el 
clin gogoaşa ei ; iar ZîmbetdeLwnă, ca să no supere, ' 
luă o bucată, ci, prefăcînduse că o mănîncă, îi dete 
drumul să lunece pe gura cămăşii. 

Numaidecît, vrăjitoarea, socotind că el înghiţise 
cu adevărat bucata de gogoaşă, se ridică repede, luă 
în căuşul palmei oleacă de apă clin havuzul de ală
turi şi îl stropi pe ZîmbetdeLună, strigîndui : 

— O, tinere sleit, făte un măgar putinţe !' i 
Da care nu fu mirarea vrăjitoriţej cînd văzu că 

flăcăul, departe de a se schimba în măgar, se ridica 
la .rfndui şi se apropie repede de havaz, de unde luă 1 
un strop de apă, cu care o stropi strigîndui : i 

•— O, haino, leapădăţi înfăţişarea omeneasca şi 
prefăte în măgăriţă ! 

Şi, tot atunci, pînă să aibă vreme să se dezmeti
cească din uluială, vrăjitoriţa Almanakh fu preschim
bată în măgăriţă. Iar ZîmbetdeLună. încalecă pe 
ea şi dete fuga la şeicuî Abderrahman, săi poves
tească toit ce se întîmplase. Pe urmă, îi dete în seamă : 
măgăriţa, care făcea pe nărăvaşa. 

Atunci, ş/eicul Abderrahman'petrecu pe după gîtul ' 
măgăriţei Almanakh un lanţ îndoit, pe care îl legă ^ 
de o verigă din peretele casei. Pe urmă, îi spuse lui 
ZîmbetdeLună : 

— Acuma, fiuî meu, am să mă apuc să fac rîn
dtiială în treburile cetăţii noastre, şi am să încep cu 
dezlegarea vrăjii carei ţine pe atîţia flăcăi schimbaţi 
în animale cu patru picioare. Ci, mai în.tîi, măcar că 
aceasta mă costă despărţirea de rine, vreau săţi. 
ajut să te întorci în împărăţia ta, ca să se curme zbu
ciumul mamei tale şi al supuşilor tăi S Şi, pentru ; 
aceasta, am să te ajut să urmezi drumul cel mai scurt. 

L 
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Şi, rostim! aceste cuvinte, şekul îşi puse doua 
degete între buze şi dete un şuierat lung şi puternic, 
şi numaidecîî se ivi dinaintea lui un ginn mare, cu 
patru aripi, care se opri smirnă în vîrful picioarele» 
.şi îl întrebă pricina pentru care fusese chemat. lat 
şekul îi spuse : 1 

— O, ginnule .Fulgerătură, ai să1 iei în cîrcă pe 
regele ZîmbetdeLună, ?,ci de faţă, şi ai să1 duci 
de sîrg la palatul lui, din CetateaAlbă ! 

Iar ginnul Fulgerătură se' încovoie în două, lăsînd 
capun jos ; şi ZîmbetdeLună, după ce sărută mîna 
şeioului., izbăvitorul său, şi după ce îi mulţumi, se 
sui_ în cîrca lui Fulgerătură şi, lăsînduşi picioarele 
săH.1 atîrne peste pieptul acestuia, se prinse de gîtut 
lui. Şi ginnul se ridică în văzduhuri şi zbură cu o 
iuţeală de porumbel călător, făcînd cu aripile lui 
un vuiet ca de moara de vîtit. . j 

Cînd po.vestea, ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi',, 
sfioasă, tăcu.. 

Ci într-a cinci sute patruzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi ginnul drumeţi aşa, neostenit, vreme de o zi şl 

o noapte, şi străbătu în felul acesta o depărtare de 
şase luni de drum. Şi ajunse deasupra CetăţiiAlbe, 
şi îl lăsă pe ZîmbetdeLună chiar pe terasa pala
tului său. Pe urmă se mistui. 

Iar ZîmbetdeLutiă, cu initma topită de adierea 
aburului ţării sale, coborî degrabă în iatacul unde, 
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de cînd pierise el, şedea maieăsa, FloaredeGra
nată, plîngînd în tăcere şi purtînduşi jalea tainic 
în suflet, ca să nu se dea în vileag şi săi ispitească 
în felul acesta pe cei ce rîvneau la scaunul de dom
nie. Şi ZîmbctdeLună dete la o parte perdeaua de 
la sala în care tocmai se aflau în ospeţie la regină 
băirîna mamămare Lăcusta, regele Saleh şi veri
soarele. Şi intră în sală, urînd bunăpace celor de 
faţă, şi se repezi în braţele mamei sale, care, cînd îl 
văzu, căzu leşinată de bucurie şi de tulburare. Ci 
nu zăbovi mult pînă săşi vină iarăşi în fire şi, strîn
gînduşi feciorii! la piept, plînse îndelung, zguduită 
toată de suspine, în vreme ce verişoarelc sărutau pi
cioarele vărului lor, iar bunica îl ţinea de o mînă 
şi moşul Saleh de cealaltă. Şi statură aşa, în bucu
ria întoarcerii, fără a putea să rostească o vorbă. 

Ci, după ce le fu cu putinţă, întrun sfîrşit, săşi 
descarce sufletele în vorbe, îşi povestiră cu taţii 
toate păţaniile, şi îl binecuvîntară laolaltă pe Allah 
cel binefăcător, care îngăduise să fie mîntuiţi şi să 
se vadă laolaltă iarăşi 

După care, ZîmbetdcLună se întoarse către mama 
sa şi către bunkrăsa şi le spuse : 

— Numi mai rămîne acuma decît să mă însor ! 
Şi stărui a nu vroi să mă însor decît cu domniţa 
Gemma, fata lui Solomîzdru ! întrucît, în adevăr, ea 
este o adevărată gemmă, aşa cum o arată numele ! 

Şi bunica cea bătrînă răspunse : 
— Acuma, o, copile al meu, lucrui lesne, întrucît 

încă îl mai avem prins pe tatăl ei în palatul său. 
Şi trimise numaidecît după Solomîzdru, pe care 

robii îl aduseră legat cu lanţuri de mîini şi de pi
cioare. Ci ZîmbetdeLună porunci sa fie numaidecît 
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slobozit din lanţuri ; şi porunca fu îndeplinită pe 
dată. 

Atunci, ZîmbctdeLună se duse lingă Solomîzdru 
şi, după ce îşi ceru iertare că fusese pricina necazu
rilor îmîmplatc, îi luă mîna, io sărută cuviincios, 
şi spuse : 

— O, rege Solomîzdru, cinstea de a rnă înrudi cu 
tine nu ţio mai cere un mijlocitor ; ci chiar ee* 
ZîmbetdeLună, regele peste CetateaAlbă şi peste 
cea mai mare împărăţie de pe pămînt, îţi sărut mîi
nile şi ţio cer de soţie pe fiica ta Gemma. Iar daca 
nu vrei să mio dai, am să mor. Iar dacă primeşti; 
nu numai că ai să fii iarăşi rege peste împărăţia ta, 
ci şi eu am să fiu robul tău ! 

La vorbele acestea, Solomîzdru îi sărută pe Zîmbct
deLună şi spuse : 

— Hotarît, o, ZîmbetdeLună, nimenea mai mul 6 
decît tine nar putea fi vrednic de fata mea ! Or, în
•trucît ea este supusă puterii mele, are să primească 
aceasta dorinţă cu dragă inimă ! încît trebuie să tri
mit so cheme din ostrovul unde stă ascunsă de cînd 
am fost lipsit de scaunul domniei mele. 

Şi, spunînd vorbele acestea, porunci să vină din 
mare un sol, pe care îl însărcina să plece numaidecît 
so caute pe domniţa din insulă şi să io aducă fără 
de zăbavă. Iar solul pieri şi nu zăbovi mult pînă să 
se întoarcă dimpreună cu domniţa Gemma şi cu sluj
nica ei Mina. 

Atunci, regele Solomîzdru o sărută mai întîi pe 
fiicăsa, pe urmă o duse să se închine dinaintea bă
trânei regine Lăcusta şi dinaintea reginei Floarede
Granată, şi îi spuse, aratîndui1 cu degetul pe Zîm
betdeLună, cel pierit de bucurie. 

— Află, o, fata mea, că tcam făgăduk acestui 
tînăr rege falnic, acestui leu viteaz, ZîmbetdeLună, 
fiul reginei FloaredeGranatădinrnare, întnicît 
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Iară de nici o îndoială că' el este cel mai frumos din
tre oamenii vremilor lui, şi cel mai minunat, şi cel 
mai puternic, şi cel mai presus ca stirpe şi cins şi 
încă şi mai mult ! încît, socot ca el este făcut, pentru 
tine, şi că tu eşti făcută pentru el. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacîa. vara wni roiUnd şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute patruzeci şi noua noapte 

"Urină : 

La vorbele acestea ale tatălui sau, domniţa. Gemma 
lăsă ochii în jos, cuminte, şi răspunse : 

— Sfaturile tale, o, părinte al meu, sînt pravila 
mea de purtare ; iar dragostea, ta plină de grija este 
umbra sub care huzuresc ! Şi, întrucît aşai dorinţa 
ta, de acuma înainte chipul celui pe care mi lai ales 
are să fie în ochii mei, numele lui are să fie pe gura 
mea, iar locuinţa lui are să fie în inima mea ! 

Cînd auziră cuvintele acestea, verişoarele lui Zîm
betdeLună şi celelalte doamne de faţă umplură 
palatul cu strigătele lor de bucurie şi cu liuliuliu
irrile lor ascuţite. Pe urma, regele Saleh şi Floare
deGranată trimiseră numaidecît după cadiu şi după 
martori, ca să scrie senetul de căsătorie dintre re
gele ZîmbetdeLună şi domniţa Gemma. Şi nunta 
se sărbători cu mare vîlvă şi cu o fală aşa de nemai
pomenită încît, pentru datina Imbrăcăriî hainelor, 
rochia miresei fu schimbată de nouă ori. în ce pri
veşte celelalte, ar creşte păr pe limbă pînâ'. a izbuti 
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să povcsteşii toiul cum se cuvine. încît, slavă lui 
Allah care uneşte între ele lucrurile frumoaso şi 
im zăboveşte bucuria decît ca sa dăruiască Jericirca ! 

Ond sfîrji de povestit povestea aceasta, Şeberezada, tăcu. 
Atunci, micuţa Doniazada strigă : 
— ~ O, surioara mea, ce dulci, şi ce gingaşe, şi ce gustoase titnt 

•vorbele tale ! Şi ce minunatăi povestea aceasta ! 

iar regele Şahriar spuse : 
— Hotărît, o, Şeherezada, mai învăjat multe lucruri despre care 

îiabar nu aveam ! Căci rjam ştiut pînă astăzi mai nimic despre lu
crurile .de sub ape. Jar povestea lui Abdallahdinmare, precum şi 
cea a FloareideGranată mau mulţumit pe deplin ! Ci, o, Şeherc
;v,ada, au cumva ştii vreo povestire cu totul diavolească ? 

Iar Şeherezada rfmbi a rîde şi .răspunse : 

— Tocmai, o, măriata, ştiu una, pe care am să ţio povestesc 
viiTuâidecit ! 

Şi Şehere?.a.Ja spuse : 



SFARA DE IARNA 
A LUI ISAC DIN MOSSUL 

De la meşterul cîntăreţ Isae di» Mossul, cel îndră • 
git de Allla.şid, aca rămas povestirea snoavei care 
urmează. 

t i spunea : 
Ituro noapte, stăm la mine acasă, iarna, şi, pe 

cînd afară viaturile urlau ca nişte lei şi norii se des
cărcaţi cu vuiet ca nişte guri de burdufe pline cu 
apă şi larg deschise, îmi încălzeam mîinile deasupra 
plitei mele de aramă şi eram trist că nu puteam, 
din pricina noroiului de pe drumuri, a ploii şi a ne j 
gurii, nici sa acs, nici sa nădăjduiesc în venirea vre
unui prieten care sămi ţină tovărăşie. Şi, cum piep
tul îmi era din ce în ce mai apăsat, iatn spus robului 
meu : 

— Dănii ceva de mîncare, ca sămi trec vremea ! 
Şi, pe cînd robul se pregătea sănu îndeplinească 

porunca, eu nu izbuteam să nu mă gîndesc la nurii • 
unei letişcane pe care o văzusem mai înainte la 
palat; şi nu ştiam de ce amintirea ei îmi stăruia •' 
atica în minte, nici clin ce pricină gîndul mi se oprea 
mai des la obrazul ei dedt la al oricărei alteia din
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tre toate cele multe cîîe îmi înduraseră mie vre
odată nopţile. Şi a iha de tare mă apăsa acea desfă
tătoare dorinţă, că pîna 3a urmă nici nam mai băgat, 
de seamă că robul se şi înfăţişase dinaintea mea, 
siînd drept, cu braţele încrucişate, şi, după ce ispră
vise de întins masa, nu mai aştepta decît un semn 
clin ochii mei ca să aducă tăvile. Iar eu, plin de vi
sătoria mea, am strigat cu gias tare : 

— Ah, dacă tînăra Saiieda cea cu glasul aiîîa de 
dulce ar fi aici, naş mai ii eu aşa de monarh ! 

Am rostit vorbele acestea cu glas tare, în adevăr, 
ţin minte ca acum, măcar că de obicei gînduriîe mele 
sînt tăcute. Iar uimirea mea a fost peste poate cinci 
miam auzit aşa sunetul glasului, dinaintea robului 
meu, care rămăsese cu ocini căscaţi. 

Or, nici nu miam rosiit eu bine dorul, ca sa şi 
auzit o bătaie în «şa, de parcă ar fi fost acolo cineva 
care nu putea răbda să aştepte, şi un gias tineresc a 
suspinat : 

— Multiubitul îi poate oare descinde uşa iubitei 
Sui ? 

Eu atunci am gînclit în cugetul meu : „Pesemne 
că este cineva care, pe negură., a greşit casa ! Ori 
şio fi dat roadele pomul sterp al dorinţelor mele ?" 
Ci tot mara grăbit să sar în picioare şi am dat fuga 
să deschid chiar eu uşa; si, în prag, am văzuto pe 
Saiieda cea mult dorita., da cu ce fe! de haine şi, cu 
ce înfăţişare ciudată ! Era îmbrăcată cu o rochie 
scurtă de mătasă verde, iar pe capui era întinsă 
o basma de zarafir, care no putuse apăra de ploaie 
şi de apa ce şuroia de pe streşinile de la terase. Pe 
deasupra, trebuie sa se fi afundat adesea în noroi 
pe drum, aşa cum mărturiseau limpede picioarele ei. 
Iar eu, dacă am văzuto în starea aceea, mam mi
nunat ; 
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— O, stăpînă a mea, de ce tcai primejduit sa ieşi 
aşa din casă, şi încă şi pe o noapte ca asta ! 

Ea mia spus, cu glasul ei gingaş : 
— Eh, aş fi putut oare să nu mă piec la dorinţa 

pe care solul tău mia aduso adineaori acasă ? Mia 
spus ce tare ţie dor de mine şi, în ciuda vremi» 
acesteia amarnice, iatămă ! 

Or, eu, măcar că numi aminteam deloc să fi dat 
o atare poruncă, iar, deaş fi datto, singurul meu 
rob tot nar fi putut so îndeplinească, de vreme ce 
şezuse lingă mine, nam vrut să i arat nicicum iu
bitei melc cît de tulburate îmi erau minţile ele toate 
astea ; şi iam spus : 

— O, stăpîna mea, mărire lui Allali care a îngă
duit să ne întîlnim şi care schimbă în miere amă
răciunea dorinţii ! Venirea ta să înmiresmeze casa 
şi să aducă tihna în inima stupului ui casei ! în adevăr, 
dacă nai fi venit tu, aş fi plecat eu după tine, aşa 
de tare îmi era chinuit sufletul de dorul tău în 
seara aceasta, 

Cî.nd povestea ajunse aici. Şehtrezada v.izu zorii mii iad şi, 
sfioasa, rării 

Ci într-a cinci suie cincizecea noapte 

Urmii : 

După care. mam întors către robul meu şi iam 
spus : 

— Dute repede şi adu nişte apă caldă şi miresme ! 
ŞI, după ce robul a îndeplinit porunca mea, am 

început să spăl chiar eu picioarele iubitei mele, şi 
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iiam turnat pe ele un şip întreg cu miresme de tran
dafiri. Pe urmă, am îmbrăcato întro rochie fru
moasă de muselina de mătasă verde, şi am poftito 
să şadă alături de rnine, lingă o tabla cu. poante şi 
cu băuturi. Şi, după ce a băut cu mine de mai rnuke 
ori dintro cupă, am vrut, ca săi fac plăcere, eu, 
care de obicei nu mă apuc să cînt dccît după multe 
rugăminţi şi stăruinţă, am vrut, dar, săi cînt un 
cîntec nou, pe care tocmai îl făcusem. Ci ea mia 
spus ca sufletul ei nu avea chef să mă asculte. 

Iar eu iam zis : 
— Atunci, o, stăpîna mea, binevoieşte ele ne cîma 

tu ceva ! 
Ea a răspuns : 
— Bănici eu ! Căci sulletul meu nu vrea ! 
Eu iam spus : 
— Ci, o, tu, ochi al meu, bucuria nu poate h" în

treagă fără de cîntec şi fără ele muzică ! Tu ce 
crezi ? 

Ea mia spus : 
— Ai dreptate ! h\ seara aceasta însă, nu ştiu ele 

ce, nu am nici un chef să aud pe cineva cîntînd, 
afară doar de vreun om .din gloată, ori vreun cerşe
tor de pe uliţă. Nu vrei să te duci să vezi de nu 
cumva trece pe la uşa ta vreunul care sămi poată 
îndeplini dorinţa ? 

Şi eu, ca să no supăr, şi măcar că eram încredin
ţat că pe •) noapte ca aceea nu era nici un. trecător 
pe drum, mam dus să deschid uşa de la intrare .şi 
am scos capul pe crăpătură. Şi, spre marea mea ne
dumerire, am văzut un cerşetor bătrîn, sprijinit în 
foîta lui şi rezemat de zidul din faţă, vorbind 
singur : „Ce mai vuieşte şi furtuna asta ! Vîntul îmi 
spulbera glasul, ele nu mă aude nimenea ! Vai de 
bietul orb, săracul ! Cînd cîntă, nimenea nu1 ascultă ! 
Şi dacă nu cîntă, moare de foame !" Şi, după ct a 
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rostit vorbele acestea, orbul cel bătrîn a început SA. 
bîjbîic cu bîta lui pe păimînt şi pe lîngă pereţi, dînd 
săşi urmeze drumul. 

Eu atunci, uimit şi înicuiîat totodată de întîkiirea 
aceea neaşteptată, iam spus : 

— O, moşule, oare ştii să cînţî ! 
, EI a răspuns : 

— Se zice ca aş şti să cînt ! 
Iar eu iam spus : 
— I)acăi aşa, o, şeicule, nu vrei săţi închei 

noaptea cu noi şi să ne bucuri cu tovărăşia ta ? 
El mia răspuns : 
— Dacă aşa ţic vrerea, iamă ele mină, căci stat 

orb de amândoi ochii ! 
Şi lam luat de rnînă, şi, după ce lam băgat în

lăuntru şi am încuiat cu grijă uşa casei în urmă, 
iam spus iubitei mele : 

— O, stâpînă a mea,.îţi aduc un cîntăreţ care, pe 
deasupra, mai este şi orb ! Are să poată să ne dă
ruiască plăcere, fără a vedea ce facem noi. Jar Cu 
•nai să te simţi stînjeuită, şi nu mai trebuie săţi 
acoperi obrazul. 

Ea mia zis : 
' — Adui degrabă ! 

•Şi eu lam adus în odaie. 
Am început dintruîntîi să1 poftesc să ia loc 

dinaintea noastră şi lam îmbiat să mănînce oleacă.. 
Jar el atunci a mîncat cu multă cuviinţă, din vîrfui 
degetelor. Şi, după ce a isprăvit şi sa spălat pe 
mî.iui, lam poftit să bea, iar el a băut trei cupe. 
pline, şi atunci ma întrebat : 

— Poţi sămi spui la cine mă aflu ca oaspe ? 
«• Eu iam răspuns: 

— La Isac, fiul lui Ibrahim din Mossul ! 
Or, numele meu nu 1a tulburat peste măsură ; şl 

sa mulţumit sămi răspundă :• 

b 
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• — A, da, am auzit de tine. Şi sînt bucuros că mă 
aflu. în casa ta. 

Eu iam zis : 
— O, stăpîne al meu, sînt cu adevărat bucuros sa 

te primesc în casa mea ! 
El mia spus : 
•— Atunci, o, Isac, dacă vrei, ia săţi aud glasul, 

care se zice că e tare frumos ! Căci gazdai datoare 
să înceapă mai întîi a face plăcere'musafirilor săi ! 

I ar eu iam răspuns : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi, întrucît treaba începea să mă înveselească, am 

luai lăuta şi am cîntat cu tot harul de care sînt în 
stare. Şi, cînd am isprăvit şi partea de sfîrşit a cîntecu
jiii, pe care lam cîntat cu cea mai deosebită grijă, şi 
cînd cele mai de pe urmă sunete sau risipit, cerşetorul 
cel bătrîn a zîmbit zefliu şi mia zis : 

— Dreptui, ya Isac ! Nuţi mai lipseşte decît pu
ţin ca să ajungi un muzician desăvîrşit şi un cînta
reţ deplin ! 

Or, eu, cînd am auzit lauda aceea, care mai de
grabă era o ocară, ani simţit că mă fac mic de tot 
în ochii mei şi, de ciudă şi de mîhnire, am aruncat 
lăuta cît colo. Dar, întrucît nu vroiam să mă arăt 
nicicum lipsit de cuviinţă faţă de musafirul meu, 
nam socotit că se cade ai răspunde, şi nam. mai 
spus nimic. Atunci el mia zis : 

— Nu mai cîntă nimeni ? Oare nu mai este ni
meni altcineva aici ? 

Eu am spus: 
— Mai este o tînără roabă. 
EI a spus: 
— Porunceşteî să cînte, ca so aud şi eu ! 
Am spus: 
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— Pentru ce să mai cinte, de vreme ce ţia şî 
fiost deajuns ce ai auzit \ 

El a spus: 
— Să eînte totuşi ! 
Atunci fetişcana, iubita mea, a luat lăuta, da vădit 

fără voiebună, şi, după ce a preludat cu pricepere, a 
dotat cît a putut mai bine. Ci bătrîiuil cerşetor a 
oprito numaidecît şi ia zis: 

— Tu mai ai mult de învăţat ! 
!>i iubita mea, mînioasă, a aruncat lăuta departe 

de ea, şi a dat să se ridice. Iar eu nam izbutit sc
lac să mai stea decît cu marc greutate, şi numai după 
ce am căzut la genunchii ei. Pe urmă, mani întors 
către cerşetorul cel orb şi iam zis : 

— Pe Allah, o, tu, oaspete al meu, sufletul nostru 
nu poate să dea decît atîta cît cuprinde în el ! Ci 
•noi am făcut tot ce am ştiut mai bine, ca să te •mul
ţumim. E rîudtil tău acuma să dai în vileag ceea 
ce ai, ca dovadă de bunăcuviinţă ! 

El a xîmbit de la o ureche la alta şi mia spus,,. 

Cind povestea ajunse aici, Şchcrezada vihu zorii mijind ş;„ 
;;;H>asa. tăcu. 

Ci inlr-a cinci sute cincizeci şî una noapte 

Urmă : 

...şi mia spus: 
— Atunci, adumi mai întî.i o lăută neatinsă de 

iaci o mînă pînă acum ! 
Iar eu mam dus şi am deschis un sipet, şi iam 

adus o lăută nouănouţă, pe care iam puso în 

I 
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Ejaîkil. Şi ei a strîns între degete pana ascuţită, de 
gîscă, şi a atins încetişor strunele răsunătoare. Şi, 
de ia cele diratîi sunete, am cunoscut că acel cerşe
tor orb era de departe cel mai bun muzician al vre
murilor noastre. Da care nu mia fost mirarea şi 
tulburarea cîncl lam văzut ctntînd o bucată întrun 
chip ce îmi era cu totul necunoscut, măcar că nu 
pot fi socotit un neştiutor în meşteşugul meu ! Pe 
urmă, cu un glas fără de pereche, a cîntaî stihurile 
acestea :: 

Atunci, ieşind ajara-n ploaia deasa. 
Iubita pleacă repede de-acasa, 
§i-n toiul nopţii o aud la prag. 
Şi pîna-a-mi ura buna- pacc-n graba. 
După ce baie-n uşa scurt, întreabă : 
„Poale veni iubita la cel drag ?" 

Cinci am auzit cîntecul acesta al bătrînului orb. 
eu şi cu iubita mea neam uitat unul la altul, uluiţi 
p'ină peste poate. Pe urmă, ea sa făcut roşie la iată 
de mînic şi mia spus, aşa ca numai eu so aud ; 

— O, vicleanulc ! au nu ţia fost ruşine ca în acele 
cîteva clipe, cîncl teai dus de iai deschis uşa, să 
mă vinzi, spunîndui acestui bătrîn cerşetor de ve
nirea mea aici ? în adevăr, o, Isac, nu aş fi crezut 
că ai un piept atîta de mic, încît să nu poată ţine 
în el o taină, măcar vreme de un ceas ! Ruşine să le 
fie celor asemenea ţie ! 

_ Ci eu iam jurat de mii de ori că nu mă ştiam cu 
nimica vinovat, şi iam spus: 

— îţi jur pe mormîntul tatălui meu Ibrahim că 
nam spus nimica acestui orb bătrîn ! 

Şi iubita mea a binevoit sa mă creadă şi, pînă 
la urmă, ma lăsat so mîngîi şi so sărut, fără a se 
teme că ar fi văzută de orb. Iar eu, ba o sărutam pe 
obraji şi pe buze, ba o alintam, ba o mîngîiam pe 
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piept, ba o giugiuleam ; şi ea rîclea nestăvilit. După 
care, mam întors către moşneagul nostru şi iam 
spus : 

•— Nu vrei să ne mai cînţi ceva, o, dascăle al 
meu ? 

El a zis : 
— De ce nu ? 
Şi a luat iarăşi lăuta şi a început: 

Adeseori, ah, sorb eu, ca-n beţie, 
Narii iubitei mele, rînd pe rînd, 
Şt nuna mi-o cobor cu gingăşie 
Pe Irupu-i gol, arzînd şi fremăiînd. 

Str'ing rodiile sinilor, vîrtoase, 
De fildeş tinăr, şi mă-nfrupt cu har 
Din merele obrajilor ei grase. 
Şi tot aşa pe urmă, iar şi iar. 

Eu atunci, auzind cîntecul acela, nam mai avut 
nici o îndoială despre înşelătoria orbului cel calp, 
şi am rugato pe iubita mea săşi acopere faţa cu 
iaşmacul. Iar cerşetorul mia spus deodată : 

— Am mare zor să merg afară ! Undei umblă
toarea ? 

Eu, atunci, mam ridicat şi am ieşit o clipă să caut 
o luminare, şi mam întors să1 duc pe orb la umblă
toare. Ci, cînd mam întors, nam mai găsit pe ni
meni : şi orbul pierise, şi fetişcana! Iar eu, cînd 
mam dezmeticit din uluiala mea, iam căutat prin 
toată casa, dar nu iam mai găsit nicăieri. Ci uşile 
erau încuiate, iar zăvoarele de la uşi erau închise 
pe dinlăuntru, şiaşa ca nu mai pricepeam : ori că 
ieşiseră prin tavan, ori că intraseră în pămîntul 
care so fi deschis şiapoi so fi închis la loc ! Da 
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deatuiiGÎ am rămas încredinţat că altceva na fost, 
decît că însuşi Eblis, în carne şi oase, îmi slujise 
mai întîi de codoş, şi pe urmă mio luase şio du
sese cu el pe fetişcana aceea care na fost decîî o 
vedenie amăgitoare şi o nălucire. 

Pe urmă, Şelierezada, după ce sfîrşi de povestit această snoavă, 
făcu. Şî regele- Şahriar, tulburat pînă peste poate, strigă : 

— Prăpădi-l-ar Allah pe Cel-rău ! 

Tar Şeherezada, văzîndu-l că îşi încrîncena sprutcenete. vfoî sîî 
domolească şi îi spuse următoarea povestire : 



LLLAHIJL DL LA LGlPT SI 
COPIII SAI CLI ALB) 

Iacă tai ce scrie emirul Mohammad, /abetul cctajii 
Cairo, în. cărţile hronicilor. Li spune : 

Pe cînd mă aflam întro călătorie prin Fgipiul
deSus, am poposit o noapte în casa unui lelah care 
era şeihalbalad peste acele locuri. Era un om în 
vîrstă, oacheş cu totul la piele, cu o barbă ce înce
puse să încărunţească. Ci am băgat de seamă că avea 
nişte copii cruzi de ani, şi bălai, de o culoare tare 1 
bălaie, sporită de rumeneala din obraji, cu nişte 1 
plete aurii şi cu ochii albaştri. Pe urmă, întrucît, 1 
după ce nea făcut o primire frumoasă şi nea dat 1 
să mîncăm bine, a venit să stea la taifas în tovara j 
şi a noastră, iam spus, în chip de întrebare : 

— Hei, Cutare, cum se face că tu, care eşti atît 
de oacheş, ai nişte copii aşa de luminoşi, cu pielea ' 
aşa de alba şi de trandafirie, şi cu ochii şi părul aşa 
de limpezi ? 

Iar felahul, strîngînduşi la sine copiii pe care a I 
început săi mîngîie, mia spus: 1 

— O, stăpîne al meu, mama copiilor mei este o J 
fată de frînci, iar eu am cumpărato ca pe o prinsă 1 
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de război, pe vremea lui Saiadin Biruitorul, după 
bătălia de la Hattin, care nea izbăvit pe totdeauna 
de •creştinii străini, răpitorii împărăţiei Ierusalimului. 
Cii tare mult de atunci, că astea sau petrecut la 
zilele tinereţii mele ! 

Iar eu iam zis : 
— Atunci, o, şcicu'ie, te rugam să ne iaci hatîru! 

de a ne povesti întîmplarea aceasta ! 
Şi felahul a spus : 
— Din toata inima, prieteneşte, şi ca pe un clar 

datorat oaspeţilor ! Căci povestea cu soţia mea, fata 
frîncilor, este tare minunata ! 

Şi nca povestit. 
Trebuie sa ştiţi ca, de meseria mea, eu .sînt crescător 

de in ; şi tală! meu şi bunicul meu au semănat şi ci 
in, înaintea mea ; iar, ele neam şi de obîrşie, sînt 
fclali ca toţi felahii din ţara aceasta. Or, întrun an, 
sa nimerit, clin mila Celuicîesus, ca inul semănat, 
îngrijii, curăţat şi adus ia desăvîrşire de mine sa se 
ridice la un preţ de cinci sute de dinari ele aur. Şi, 
întrucât îl pusesem în vînzare, clar nu izbuteam să 
capăt pe el preţul cuvenit, neguţătorii mi au spus ; 

— Ditţi inul la cetatea Acrei, în Siria, uncie ai să1 
vinzi cu cîştig foarte mare ! 

Iar eu, dîndule ascultare, miam luat inul şi mam 
dus în cetatea Acrei, care, pe vremurile acelea, era 
în nrîinilc frîncilor. Şi, cu adevărat, am început cu 
o vînzare bună, lăsînd jumătate din inul meu unor 
misiţi, pe o veresie de şase luni ; iar jumătatea cea
laltă am 'păstrato, şi am rămas în cetate, so vînd 
cu mărunţişul, dobîndind cîştiguri straşnice. 

Or, întro zi, pe cînd îmi vindeam inul, o tînără 
ffîncâ, cu obrazul dezvelit şi fără iaşmac pe cap, 
după obiceiul frîncilor, veni să cumpere in de la 
mine. Şi şedea acolo, dinaintea mea, frumoasă, albă 
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şi gingaşă ; iar eu puteam să mă bucur în voie pri
vindui nurii şi prospeţimea. Şi, cu cît mă uitam 
mai mult la faţa ei, cu atîta dragostea îmi năpădea 
minţile ! Şi zăbovii mult pînă săi vînd inul. 

Cîixl povestea ajunse aici, Şeheresrada văzu surii mijind şi, 
sfioasă tăcu. 

Ci întî-a cinci sute cincizeci şi doua noapte 

'Uvm.'i : 

întrun sfîrşit, îi cîntarii marfa şi io detei la un 
preţ tare lesnicios. Iar ea plecă, urmată de privirile 
mele. 

Or, peste cîteva rile, fata veni iarăşi să cumpere 
in de la mine, şi eu i1 vîndui şi mai ieftin decît 
întîia dată, fără so las să se tocmească. Iar fata 
pricepu că eram îndrăgostit de ea, şi plecă ; ci aceasta 
fu spre a veni iară, nu peste multă vreme, însoţită 
de o femeie bătrînă, care rămase acolo, în răstimpul 
vînzării, şi care o întovărăşi pe urmă de fiece dată 
cînd fata avea trebuinţă să cumpere in. 

F.u atunci, întrucît dragostea îmi năpădise dea 
binelea inima, o luai deo parte pe bătrînă şi îi 
zisei : 

— Au sar putea, în schimbul vreunui dar ce ţiaş 
face, sămi înlesneşti o bucurie cu ea ? . 

Bătrînă îmi răspunse : 
— Aş putea săţi înlesnesc o întîlnire, spre a te 

bucura de ea, ci numai cu învoiala ca lucrul să ră
mînă o taină între noi trei, tu, eu şi ea ; şi, pe 
deasupra, să te învoicşti a mişca şi ceva bănişori ! 
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Eu răspunsei : 
— O, izbăvitoare mătuşă, dacă sufletul şi viaţa 

mea ar fi să fie preţul pentru bunăvoia ei, iaş da 
şi 'sufletul ,şi viaţa. Ci, dacăi vorba numai de bani, 
nui mare lucru ! 

Şi ne învoirăm ,săi dau, pentru samsarlîc, cinci
zeci de dinari ; şii numărai banii pe dată. Şi, după ce 
încheiarăm tîrgul aşa, bătrîna mă lăsă, se duse la 
fată, şi se întoarse numaidecît cu un răspuns priincios. 
Pe urmă îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, tinerica aceasta mi are nici 
un fel de loc pentru asemenea întîlniri, întrucît eai 
încă fecioara la trup, şi habar nu are de lucruri ca 
acestea. Trebuie, dar, so primeşti în casa ta, unde 
are să vină, şi are să stea pînă dimineaţa ! 

Iar eu primii cu mare sîrg, şi mă dusei acasă să 
pregătesc tot ce se cuvenea, şi mîncăruri, şi băutură, 
şi zaharicale. Şi rămăsei să aştept. 

Şi în curînd o văzui pe tînăra frîncă sosind, şi îi 
deschisei uşa, şi o poftii să intre în casă. Şi, fiind 
vară, orîncluisem totul pe terasă. Şi o poftii să stea 
jos lingă mine, şi mîncai şi băui cu ca. Iar casa în 
care locuiam se afla pe ţărmul mării ; iar terasa era 
minunată sub lumina de lună ; iar noaptea era plină 
de stele, care se oglindeau în apa. Iar eu, privind 
toate astea, îmi întorsei gîndul către mine şi cugetai 
în sinea mea : „Nu ţie ţie ruşine ca aci, de faţă cu 
Allah preaînaîtut, sub lumina cerului şi dinaintea 
mării, în ţara aceasta străină, să te ridici împotriva 
Ccluisîăvît, dezmăţîndute cu această creştină, care 
nui nici de neamul, nici de legea ta ?" Şi, măcar că 
mă şi aflam întins alături de fata care se ghemuisa 
drăgăstoasă lingă mine, îmi zisei în cugetul meu : 
„DoamneDumnezcule al Slavei şi al Adevărului, 
fiimi martor că mă înfrînez cu toată neprihana di 
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Ia această fată, fiică de frînci !" Şi, gîndind aşa, mă 
întorsei cu spatele către fată, fără so ating nici 
cu mîna ; şi adormii, sub strălucirea blîndă a ceru
lui. 

Disdedimineaţă, tînăra frîncă se sculă, fără sămi 
spună o vorbă, şi plecă mohorîtă rău. Iar cu mă dusei 
la prăvălia mea, unde mă apucai sămi vîncl inul, 
ca de obicei. Ci, pe la prînz, fata, însoţită de batrînă, 
iacătă că trecu pe dinaintea prăvăliei mele, cu o 
faţă îmbufnată ; şi eu iarăşi o rîvnii, din toata fiinţa 
mea, demi venea să mor. Căci, pe Allah ! era ca 
luna ; şi nu mă putui lepăda de ispită ; şi gîndii, mus
trîndumă : „Au cine eşti tu, o, felahule, de ţi stru
neşti aşa dorul după o fetişcană ca aceasta ? Nu 
•cumva ai fi vreun schivnic, ori vreun sufist, ori 
vreun eunuc, ori vreun scopit, ori te pomeneşti că 
ai fi vreun înghesuit de prin Bagdad ori de prin 
Persia ? Nu cumva că nai fi clin neamul cel volnic 
al felahilor din EgiptuldeSus, ori poate că maicăta 
o fi uitat să te alăpteze ?" Şi, cu asta, detei fuga 
pe urmele bătrînei şi, trăgîndo deo parte, îi spusei: 

— Tare aş vrea sa mă mai întîlnesc o dată ! 
Ea îmi spuse : 
—• Pe Messia, acuma lucrul nu se poate face uecîî 

la preţul de o sută de dinari ! 
Iar eu, pe dată, numărai cei o sută de dinari de 

aur şi ii detei. Şi tînăra frîncă veni la mine a doua 
oară. Ci. eu, dinaintea cerului gol, mă simţii iarăşi 
cuprins de şovăieli, şi nu mă folosii nici de această 
a doua întâlnire mai mult decît de cea dinţii, şi 
mă înfrînai de la fetişcană cu toată neprihana. Iar 
ea, cu o ciudă amarnică, se ridică de lingă mine, 
ieşi şi se duse. 

Or, eu, a doua zi, iarăşi, pe cînd fata trecea pe 
dinaintea prăvăliei mele, simţii în mine acelaşi tremur, 
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şi inimami bătu, şi mă dusei după bătrînă, şî îi 
spusei cum stă treaba. Ci ea se uită la mine cu mînie 
şi îmi spuse : 

— Pe Messia, o, musulmanulc ! oare aşa se poartă 
cu fecioarele cei de credinţa ta ? Nai să te mai poţi 
bucura niciodată de ea, afară doar dacă vrei sămi 
dai de data aceasta cinci sute de dinari ! 

Pe urmă se duse. 
Eu, dar, tremurînd tot de tulburare, şi cu para 

dragostei arzînd în mine, hotărîi să strîng toţi banii 
pe care îi căpătasem pe in şi să jertfesc pentru 
viaţa mea cei cinci sute de dinari de aur. Şi, după 
ce legai banii întro basma, pe cînd ma pregăteam 
săi duc bătrînei, deodată... 

OnJ povestea ajunse aici, Şe'>e>"tz;ula văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute cincizeci şi treia noapte 

Urmă : 

...deodată 11 auzii pe telalul pieţii cum striga :. 

— Hei, breasle de musulmani, voi, care aţi venit 
pentru neguţăvoriiîe voastre în oraşul nostru, aflaţi 
că pacea şi învoiala pe care am încheiato cu voi sa 
sfîrşit. Şi vi se dă o săptămînă, ca să vă orînduiţi 
negustoriile şi să plecaţi din oraşul nostru şi să 
vă întoarceţi în ţara voastră ! 

Eu atunci, dacă auzii vestea aceea, detei z.or să vînd 
inul care îmi mai rămăsese, strînsei banii ce mi se 
cuveneau de îa inul dat pe veresie, cumpăra mărfuri 
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bune de vîndut în ţara şi în împărăţia noastră şi, 
lăsînd cetatea Acriei, plecai, cu inima potopită de 
mîhnire şi de păreri de rău după fata aceea creştină
care îmi năpădise mintea şi gîndul. 

Or, mă dusei la Damasc, în Siria, unde îmi vînclui 
marfa de ia Acra cu marc folos şi cîştig, ca urmare a 
opririi drumurilor, din pricina începerii iarăşi a 
încăierărilor. Şi făcui nişte treburi neguţătoreşti 
tare frumoase şi, cu ajutorul lui Allah (preamărit 
fie el !), toate sporiră în mîinile mele. Şi, în felul 
acesta, izbutii să fac, cu mare cîştig, neguţătorie 
largă cu tete de creştini roabe, luate ca prinse de 
război. Şiaşa trecură trei ani de la întîmplarca mea 
de la Acra şi, încetîncet, amărăciunea grabnicei mele 
despărţiri de lînăra frîncă începu să se mai domo
lească în inima mea. 

Iar noi dobîndeam mai departe mari biruinţe împo
triva frîncilor, atît în ţara Ierusalimului, cît şi în 
ţara Strici. Şi, cu ajutorul lui Allah, sultanul Saladin, 
după multe bătălii izbînditoare, îi birui pînă la urmă 
cu totul pe frînci şi pe toţi necredincioşii ; şi îi duse 
robi la Damasc pe regii şi pe maimarii lor, pe care 
îi luase prinşi, după ce pusese stăpînire peste ora
şele de pe coaste, şi întemeie pacea în toată ţara. 
Slavă lui Allah ! 

Estimp, mă dusei întro zi, cu o roabă tare fru
moasă, so vînd, la corturile unde pusese tabără sul
tanul Saladin. Şi îi arătai roaba, pe care vru so cum
pere. Iar eu îo lasai la numai o sută de dinari. Ci 
sultanul Saladin (aibăl Allah întru mila lui !) nu 
avea la el decît nouăzeci de dinari, întrucît îşi chel
tuise toţi banii din vistierie ca să ducă la bine războiul 
împotriva necredincioşilor. Atunci sultanul Saladin, 
întoreînduse către unul dintre străjerii lui, îi spuse; 
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— Ia şi du-1 pe neguţătorul acesta la cortul în 
care se află adunate fetele luate prinse în încăie-
rarea de pe urmă, şi să-şi aleagă dintre ele pe aceea 
care i-o plăcea mai mult, în locul celor zece dinari 
pe care i-i datorez ! 

Aşa făcea, cu dreptate, sultanul Saladin. 
Straja mă duse, aşadar, la cortul cu frîncele prinse, 

iar eu, trecînd printre acele fete, de cum îmi aruncai 
ochii pe una dintre ele, o şi cunoscui pe tînăra frîncă 
de care fusesem aşa de îndrăgostit la Acra. Iar ea, 
de atunci, ajunsese nevasta unei căpetenii de cava-
leri frînci. Eu, dar, dacă o cunoscui, o cuprinsei în 
braţe, ca să pun stăpînire pe ea, şi zisei : 

— Pe aceasta o vreau ! 
Şi o luai şi plecai. 
Atunci, după ce o dusei în cortul meu, îi spusei : 
•— O, fetişcano, nu-ţi mai aduci aminte de mine ? 
Ea îmi răspunse : 
— Nu, nu-mi aduc ! 
Eu îi spusei-: 
— Sînt prietenul tău, chiar acela la care, în Acra, 

ai. venit de două ori, prin mijlocirea nâtrînei, pentru 
suma de cincizeci de dinari întâia oară, şi pentru o 
sută de dinari a doua oară, şi care nu s-a atins de 
tine în toată curăţia, lăsîndu-te să pîcci, tare necăjită, 
din casa lui ! Şi-s acela care tot ar fi vrut, şi a 
treia oară, să te aibă o noapte, pentru cinci sute de 
dinari, pe cînd acuma sultanul mi te-a dat pe zece 
dinari ! 

Ea îşi lăsă capu-n jos şi, deodată, ridicîndu-1, spuse: 
— Ceea ce .s-a petrecut, este o minune islamică, 

întrucît ridic degetul şi mărturisese că nu este alt Dum-
nezeu fără numai Allah şi că Mahomed este trimisul 
lui Allah ! 
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Şi, în felul acesta, rosti, cumu-i datina, 'mărturisirea 
noastră de credinţă ; şi pe dată se încunună întru 
Islam ! 

Eu, atunci, clin parte-mii, gîndiî : „Pe Allah ! n-am 
să ma bucur de ea, de data aceasta, decît după ce am 
s-o slobozcsc de robie şi am să mă însor cu ea le-
giuit !" Şi mă dusei pe dată la cadiul Ibn-Şeddacl, 
pe care îl lămurii cum istă treaba şi care veni în 
cortul meu, dimpreună cu martorii, să scrie senetul 
meu de căsătorie. 

. Atunci, mă bucurai de ea. Iar ea prinse copil cu 
ruine. Şi ne aşezarăm la Damasc. 

Trecură, în ici ui aceasta, cîtcva luni, cînd sosi la 
Damasc un sol al regelui frîncilor, trimis la sultanul 
Saladin ca să ceară, potrivit cu învoielile hotărîte 
între »:egi, schimbul prinşilor de război. Şi toţi 
prinşii, bărbaţi şi femei, fură daţi pînă la unul îndărăt 
i'rmcilor, în locul prinşilor musulmani. Ci, cînd solul 
î'rîiic îşi cercetă înscrisurile, băgă de seamă că îi 
mai lipsea la număr nevasta cavalerului Cutare, 
chiar acela care fusese soţul dîntîi al femeii mele. 
,ŞÎ sultanul îşi trimise străjerii s-o caute peste tot, 
şî pînă la urmă li se spuse că femeia se afla în casa 
mea. Şi ei veniră să mi-o ceară. Iar eu mă schimbai 
de tot ia obraz, şi mă dusei plîngînd la nevastă-mca 
şi4 povestii cumu-i treaba. Ci ea se ridică şi îmi 
spuse : 

— Du-mă numaidecît dinaintea sultanului ! Ştiu 
eu ce am să-i spun, cînd oi fi de faţă cu el ! 

Eu, dar, luîndu-mi femeia, o dusei, coperită cu 
îaşmacul, dinaintea sultanului Salaclin ; şi îl văzui pe 
soiul frîncilor stînd jos lîngă sultan, de-a dreapta. 

Cînd povestea ajunse aici. Şelierezada văzu zorii mijind fi, 
sfîoasS. tăcu. 
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Ci intr-a cinci sute cincizeci şi patra noapte 

După care, sărutai pămîntuî dinaimca sultanului 
Saladin şi îi spusei : 

— lacătâ femeia cu pricina ! 
Şi el se întoarse către soaţa mea şi îi spuse : 
— Tu ce ai de zis ? Vrei. să te duci în ţara ta cu 

solul, ori vrei mai degrabă să rămîi cu soţul tău? 
Ea răspunse : 
— Râmîn cu soţul meu, căci sînt musulmană şi am 

prins copil cu el, şi tihna sufletului meu n-a rămas 
lla frînci ! 

Atunci sultanul se întoarse către sol şi îi spuse : 
— Ai auzit ? Ci, dacă vrei, vorbeşte şi tu cu ea S 
Şi trimisul frîncilor o dojeni şi o certă pe soţia 

•roea, şi la urmă îi zise : 
— Vrei să rămîi cu soţul tău musulman, ori vrei 

să te întorci la căpetenia de cavalerie Cutare, Mucul? 
Ha răspunse : 
— Nu mă despart de soţul meu egipteanul, căci 

tihna sufletului meu este la musulmani ! 
Şi trimisul, tare necăjit, bătu din picior şi îmi 

zise : 
— Ia-o atunci pe femeia aceasta î 
Iar eu îmi luai soaţa şi deşii cu ea de acolo. Şi 

deodată solul ne strigă îndărăt şi îmi spuse : 
- Mama soţiei tale, o frîncă bătrînă, care locuieşte 

la Aera, mi-a dat pentru, fiică-sa bocceaua aceasta! 
Şi el îmi clete bocceaua şi adăugă : 
— Şi bătrîna aceea m~a însărcinat să-î spun fiică-sî 

că nădăjduia s-o vadă cu bine şi sănătoasă ! 
Eu, dar, luai bocceaua şi mă întorsci cu femeia 

mea acasă. 
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Şi, cînd 'dezlegarăm bocceaua, găsirăm în ea hainele 
pe care soţia mea le purta la Acra, precum şi cel 
cincizeci de dinari dintîi pe care i-i dedesem, şi cei-
lalţi o sută de dinari de la a doua întîlnire a noastră, 
înnodaţi chiar în basmaua în care îi înnodasem eu ! 
Atunci cunoscui, din asta, binecuvîntarea pe care 
mi-o adusese neprihana mea, şi dedei slavă lui Allah ! 

Pe urmă, o adusei pe soţia mea, frînca făcută musul-
mană, în Egipt, • chiar aici. Şi ea, o, musafirii mei, 
este aceea care m-a făcut părintele acestor copii albi, 
care îl proslăvesc pe Zămislitorul lor. Şi pînă în 
ziua aceasta am trăit în tihna înţelegerii, mîncînd 
pîinea noastră aşa cum ne-am copt-o dintru-ntîi! 
Şi asta-i povestea mea ! Ci Allah ştie mai bine ! 

Iar Şeherezada., după ce povesti întîmpiarea aceasta, tăcu. Şi .re-
gele Şahriar zise : 

— Fericit este felahul acela, o, Şeherezada ! 
Iar Şeherezada spuse : 
— Aşa-i, o, mătia-ta ! Ci de bună seamă că nu este mai feri-

cit decît a fost Khalif-cel-Sărac, cu maimujc-le de mare şi ca 
califul ! 

-Iar regele Şahriar întrebă : 
— Şi care-i, Jar, acea Poveste a lui Khalif-cel-Sanţc ? 
Şelierezada răspunse : 
— Am să ţi-o povestesc numaiJecît ! 
Şi Şthttc^ad,/. spuse ". 



POVESTEA LUi 
KHALIF-CEL-SARAC 

Mi s-a povestit, o, preafericitul'e rege, că a fost 
odată, în vechimea vremilor şi în. trecutul veacurilor 
şi al clipelor, în oraşul Bagdadului, un om, pescar 
de meserie, şi care se numea Khalif. Şi era aşa de 
sărac, aşa de amărît şi de lipsit de toate, încît nu 
izbutise nicicum să adune cei cîţiva bănuţi de aramă 
trebuitori ca să se însoare ; aşa că rămăsese neîn-
surat, cînd pînă şi săracii săracilor aveau muiere şi 
copii. 

Or, într-o zi, îşi luă, ca de obicei, năvoadele în 
spinare şi plecă la malul Tigrului, ca sa Ie arunce în 
apă de cu zori, înainte de a se ivi şi alţi pescari. 
Ci de zece ori la rînd le aruncă fără să prindă chiar 
nimic. Şi, dintru-ntîi, se înciuda pînă peste poate ; 
pieptul i se zburli şi minţile i se năuciră ; şi şezu jos 
pe ţărm, pradă deznădejdii. Ci, pînă la urmă, îşi do-
moli gînduriîe cele negre şi zise: „Ierte-mi Ailali 
pornirea' dintîi ! Nu este scăpare decît la el ! Are 
el grijă de hrana făpturilor lui, şi ceea ce dă el ni-
menea nu ne mai poate răpi; iar ceea ce nu vrea 
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ei nimenea nu poate să ne dea ! Să luăm, clara, şi 
zilele cele bune şi pe cele rele aşa cum vin, şi să ne 
tăbăcim pieptul cu multă răbdare împotriva necazu-
rilor. Căci nenorocul este ca buboiul, care nu se 
sparge şi nu se tămăduieşte decît îngrijit cu multă 
caznă !" 

Pe urmă, pescarul Khalif, întărindu-şi sufletul cu 
vorbele acestea, se ridică plin de hotărîrc şi, — după 
ce îşi suflecă mînecilc, îşi strînse brîul şi îşi sumese 
poalele cămăşii — îşi zvîrli năvoadele în apă, cît 
putu mîna lui mai departe ; şi aşteptă o bună bucata 
de vreme ; după care, apucă frînghia şi trase din toate 
puterile ; ci năvoadele erau aşa de grele, că trebui 
să lucreze cu multă luare-aminte ca să le strîngă fără 
a Ie rupe. Izbuti pînă la urmă, canonindu-sc cu bă-
gare de seamă ; şi, cînd le avu dinainte, le desfăşură, 
cu inima bătînd ; ci nu găsi în ele decît o mai-
muţă boncloacă, chioară şi betcagă, 

Cind povestea ajunse aici, Şehttezada văzu wrii mijind şi, 

sfioasa, tuni-

Ci înir-a cinci suie cincizeci şi cincea noapte 

iknu : 

La vederea maimuţei, amărîtul de Khalif sirigă :. 
„Nu este tărie şi putere decît întru Allah ! Cu ade-
vărat, ai lui Allah sîntem şi la el ne întoarcem ! 
Da ce blestem mă bate astăzi ? Şi ce să însemne 
nenorocul acesta amarnic şi beleaua asta afurisită ? Ce 
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mi-e dat să pat în ziua aceasta binecuvîntata ? Ci 
•totu-i scris de la Allah (preamărit fie el !)." Şt, 
spunînd acestea, luă maimuţa şi o legă cu o frînghie 
de un copac de pe malul apei ; pe urmă, apuca un 
bici pe care îl avea la el şi, rididndu-1, vru să abată 
asupra maimuţei nişte lovituri bine aduse, ca să-şi 
potolească aşa focul. Ci deodată maimuţa, cu ajutorul 
lui Allah, îşi mişcă limba şi, cu un grai limpede, 
îi spuse lui Khalif : 

— O, Khalif, opreşte-ţi mîna şi nu mă lovi ! Mai 
degrabă lasă-mă legată de pomul acesta şi du-tc 
dc-ţi mai aruncă o dată năvodul în apă, punîndu-ţi 
credinţa îu Allah, care arc să-ţi dea plinea acestei 
zile ! 

Dacă auzi ce spunea maimuţa aceea chioară şi be-
teagă, Khalif se opri din pornirea lui ameninţătoare şi 
se duse la apă, unde îşi aruncă năvodul, lăsînd frîn-
ghia să se desfăşoare. Iar cînd vru să tragă năvodul 
afară, văzu ca era şi mai greu ca de data cealaltă ; 
ci, lucrînd cu binişorul şi cu grijă, izbuti să-1 aducă 
la mal, şi iacăta ! Găsi în năvod tot o maimuţă, dar 
nu chioară sau oarbă, ci tare frumoasă, cu ochii 
alungiţi cu khol, cu unghiile vopsite cu heneă, cu 
dinţii albi şi bine rînduiţi, şi cu un funduleţ tranda-
firiu şi nicidecum de culoarea aceea verde, ca fundul 
celorlalte maimuţe; şi avea prinsă peste mijloc o 
fustiţă roşie şi albastră, tare plăcută îa vedere, şi 
nişte brăţări de aur la încheieturile miinilor şi la 
glezne, şi cercei de aur la urechi; şi r'îdea uitîn-
du-se la pescar, şi—i făcea cu ochiul şi pîescăia din 
limbă. 

La priveliştea aceasta, Khalif strigă : „Care va să 
zică astăzi este ziua maimuţelor ! Slavă lui Allah, 
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carele a schimbat în maimuţe peştele din apă l Aşa-
dară, n-am venit aici decît la un pescuit ca acesta ! 
O, zi de păcură, iacătă cum începi ! Eşti ca o carie îa 
care ştii tot ce se află, de îndată ce i-ai cetit întîia 
foaie ! Ci nu păţesc toate astea decît din pricina sfa-
tului maimuţei dintîi !" Şi, după ce rosti vorbele 
acestea, se repezi la maimuţa cea chioara legată ele 
pom, şi îşi ridica asupra ei biciul, din care pKuţăi 
mai întîi de trei ori în vînt, strigînd : 

— O, faţă de rea-vestire, ia uitâ-te cu ce m-arn 
ales de pe urma sfatului pe care mi l-ai dat ! Dacă 
te-am ascultat şi dacă mi-am început ziua cu prive-
liştea ochiului tău cel chior şi a pocelii tale, îacăiu-rnă 
osîndit să mor de osteneală şi de foame ! 

Şi îi arse o fişcă peste fund, şi era să-i tragă aşa 
mai departe, cînd maimuţa îi strigă : 

— O, Khalif, decît să mă baţi, mai bine du-te de 
vorbeşte întîi cu tovarăşa mea, maimuţa pe care ai 
scos-o adineaori din apă ! întrucît, o, Khalif, bătaia 
pe care vrei să mi-o tragi nu are să-ţi slujească la 
nimic, ba dimpotrivă ! Ascultă-mă, clar, că c spre 
binele tău. 

Şi Khalif, tare încurcat, o lăsă pe maimuţa cea 
chioară şi se întoarse la cealaltă, care îl întîmpină 
rîzînd din toţi dinţii. Iar Khalif ţipă : 

— Şi tu, o, faţă de catran, cine-ai mai fi. şi iu t 
Iar maimuţa cea cu ochi frumoşi răspunse : 

! — Cum, o, Khalif ! Au nu mă mai cunoşti ? 
El zise : 
— Nu ! nu.te cunosc ! Spune degrabă, că de nu,. 

biciul acesta are să se abată pe spinarea ta. 
Şi maimuţa răspunse : 
— Nu este cuviincios, o, Khalif, să vorbeşti aşa î 

Şi ai face mai bine să vorbeşti altminteri ca mine, 
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şi să iei aminte la răspunsurile mele, care au să te 
îmbogăţească ! 

Atunci Khalif aruncă biciul departe de el şi îi 
spuse maimuţei : 

— lacăcă-mă-s gata să te ascult, o, doamnă mai-
muţă, crăiasă peste toate maimuţele ! 

Iar maimuţa spuse : 
— Ai'iă alunei, o, Khalif, ca eu sînt maimuţa stă-

pîuului n.cu, evreul Abu-Saada, zaraful, şi că averea 
lui şi norocul lui la neguţătorii mie mi le datoreşte ! 

Khalif întrebă : 
— Da cum aşa ? 
Maimuţa răspunse : 
— Păi, iaca numai aşa că, în fiecare dimineaţa, 

eu stat făptura cea dintîi la al cărei chip se uită, şi 
sînt cea de pe urmă de la care îşi ia bun-rămaS. 
seara înainte de a se culca ! 

Iar Khalif, la vorbele acestea, strigă : 
— Aşadar, nu-i adevărată zicala care spune : „Pă-

gubos ca un chip de maimuţă"... ? 
Pe urmă, se întoarse către maimuţa cea chioară" 

şi ţipă : 
— Tu pricepi, nu-i aşa ? Chipul tău nu mi-a adus 

în dimineaţa asta decît trudă şi necaz î Nu eşti ca 
soră-ta asta de-aici ! 

Ci maimuţa cea .cu ochi frumoşi spuse : 
— Las-o în pace pe sora mea, o, Khalif, şi ascult 

tă-ma odată ! începe, dar, ca să te încredinţezi de 
adevărul vorbelor mele, şi mă leagă de capătul 
Mnghtei de la năvoadele tale, şi mai aruncă-le odată 
în apă. Şi, în felul acesta, ai să vezi dacă îţi port 
.noroc. 

Cmci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şîţ 
Srîoasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci sute cincizeci şi şasea noapte 

UIT/U : 

Klialîf, atunci, făcu aşa cum îl sfătuise maimuţa şt, 
aruncîndu-şi năvoadele, scoase un peşte lainic, mare 
cît un berbec, cu nişte ochi ca doi dinari de aur şi 
cu solzii ca nişte diamante. Şi, mîndru de parcă ar 
fi ajuns siăpînul pămîntului şi al tuturor cîtc ţin de 
pămînr, i-1 înfăţişă biruitor maimuţei cea cu ochi 
i rumoşi, care îi spuse : 

— lacată, vezi ? Acuma, du-te de srrîuge oişte 
iarbă înmiresmată şi înrourata, pune-o pe fundul 
coşului tău, aşază peştele deasupra, acoperă totul cu 
ah braţ de iarbă şi, lăsîndu-ne pe noi maimuţele, pe 
amî'DcIouă, legate de copacul acesta, ia coşul pe umăr 
şi du-te cu el. în oraşul Bagdadului. Şi dacă tc-or 
întreba cei îndlniţi pe calc ce duci în coş, sa nu le 
răspunzi o vorbă. Şi să intri în sukul zarafilor, şi acolo 
ai să vezi in mijlocul s-ukului dugheana stapînului. 
meu Abu-Saada, evreul, şeicul zarafilor. Şi ai 
să-1 vezi şi pe el stînd pe un divan, cu o pernă din-
dărăt şi cu două lăzi. dinainte, una pentru aur şi 
una pentru argint. Şi ai să vezi. acolo la el o mulţime 
de flăcăi, şi de robi, şi de slugi, şi de slujbaşi. Tu, 
atunci, să te duci drept la el, să pui coşul cu peştele 
jos, dinaintea lui, şi. să-i spui : „O, Abu-Saada, ia 
uite ! M-am dus la pescuit astăzi şi am aruncat nă-
voadele, în numele tău, şi Allah mi-a trimis peştele 
acesta care se află în coşul acesta !" Şi să dai la 
iveală binişor peştele. Atunci, zaraful are să te în-
trebe : „L-ai mai arătat spre vînzare şi altcuiva afară 
de mine ? Tu să-i spui : „Nu, pe Allah !" Şi. el are 
să ia peştele şi are să te îmbie, ca preţ, cu un dinar. 
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Ci tu să i-1 dai îndărăt. Iar el are să te îmbie cu doi 
dinari ; ci tu să i-i dai îndărăt. Şi, de cîte ori o în-
cerca să te îmbie, tu să nu te învoieşti, de ţi-ar cla 
pînă şi greutatea în aur a peştelui ! Să nu primeşti. 
dar, nimic de la el, ia bine aminte ! Şi el are să-ţi 
zică :„Spune-mi, atunci, ce doreşti !" Iar tu sa~i 
răspunzi : „Pe Allah, nu vînd peştele decît pe două 
vorbe î" Şi, dacă te-o întreba : „Care. sînt acele două 
vorbe* ?, tu să-i răspunzi : „Ridică-te în picioare şi 
spune : «Fiţi martori, o, voi toţi cîţi vă aflaţi de 
faţa în suk, că mă învoiesc să schimb maimuţa lui 
Khalif pescarul cu maimuţa mea, că facem troc 
între noi, eu dînd norocul meu pentru norocul lui, şi 
partea mea de fericire pentru partea lui de fericire !»<c 

Iar tu să adaugi, vorbind către Abu-Saada : „ Acesta-j 
preţul pentru peştele meu. întrucît eu cu aurul nu am 
ce să fac ! Nu-i ştiu nici mirosul, nici gustul, nici 
folosul !" Aşa să-i spui, o, Khalif ! Şi, dacă evreul arc 
să se învoiască să facă tîrgul, eu, ajungînd în stă-
pînirea ta, în fiecare zi dis-de-dimineaţă am să-ţi 
urez ziuă-bună, iar seara am să-ţi urez scară-bună ; 
şi, în felul aceasta, am să-ţi port noroc, iar tu ai să 
clobîndeşti o sută de dinari în fiecare zi. Iar Abu-
Saada evreul are să-şi înceapă toate dimineţile zilelor 
iui uitîndu-se la chipul maimuţei acesteia chioare şi 
betege, şi tot aşa are să-şi încheie şi serile ; şi Allah 
are sa-1 blagoslovească în fiecare zi cu cîte o pagubă, 
ori cu cîte o pacoste, ori cu cîte o belea ; şi, în felul 
acesta, nu peste mult, are să fie ticăloşit cu totul şi, 
•nemaiavînd nimica, are să ajungă un cerşetor ! Aşa 
că, o, Khalif, ia bine aminte la ce ţi-am spus, şi ai 
sa te vezi înflorind şi pe calea cea dreaptă a noro-
cului ! 
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Cînd auzi cele spuse de maimuţă, Khalif pescarul 
răspunse : 

— Primesc sfatul tău, o, crăiasa peste toate mai-
muţele ! Da atunci, ce să fac cu chioara asta a pa-
costei ? S-o las legată de copac ? Căci tare-s nedu-
merit în privinţa ei ! N-ar mai binecuvînta-o Allah 
în veci ! 

Maimuţa răspunse : 
— Mai degrabă sloboade-o, ca să se întoarcă în 

apă. Şi sloboade-mă şi pe mine. E mai bine ! 
El răspunse : 
-— Ascult şi mă supun ! 
Şi se duse la maimuţa cea chioară şi beteagă, şi 

o dezlegă de la pom ; şi tot aşa o slobozi şi pe mai-
muţa cea sfetnică. Şi, numaidecît, din două ţopai-
turi, amîndouă săriră în apă, unde se cufundară şi 
pieriră. 

Atunci Khalif luă .peştele, îl spălă, îl puse în coş 
pe iarba verde şi proaspătă, îl coperi cu altă iarbă 
la fel, aburcă totul pe umăr, şi plecă la oraş, cîntînd 
cit îl ţineau băierile beregăţilor. . 

Or, cînd ajunse la sukuri, oamenii şi trecătorii îl 
cunoscură şi, cum de obicei toţi îl luau peste picior, 
începură să-1 întrebe : 

•— Ce duci acolo, o, Khalif ? 
Ci el nu le răspundea nimica şi nici măcar nu se 

uita la ei, şi-aşa pe tot lungul drumului. Şi ajunse 
în felul acesta în sukul zarafilor şi, trecînd de la 
dugheană la dugheană, ajunse şi la dugheana evreului. 
Şi îl şi văzu pe zaraf cum sta falnic în mjlocul du-
ghenei, pe un divan, şi, în juru-i, zorind să-1 slu-
jească, văzu o liotă de slugi de toate vîrstele şi de 
toate culorile ; şi, cum sta aşa, parcă era un rege de 
la Khorassan ! Şi Khalif, după ce se bine-încredinţa 
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că aceîa era chiar evreul pe care îl căuta, se duse 
pînă dinaintea lui şi se opri. Iar evreul ridică frun-
tea către el şi, după ce îl cunoscu, spuse : 

— Belşug şi spor, o, Khalif ! Fii binevenit... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi., 
sfioasă, tăcu. 

Ci Intr-a cinci sute cincizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

...Fii binevenit ! Şi ia zi-mi, ce te aduce şi ce do-
rinţă ai ? Şi, dacă s-a întîmplat să-ţi spună careva 
niscaiva vorbe rele, ori dacă te-a ocărît, ori dacă 
ţi-o fi dat vreun ghiont, nu pregeta să-mi spui, ca 
să merg cu tine la valiu şi să-i cerem daune pentru 
necazul ori pentru paguba ce ţi s-a căşunat ! 

El îi răspunse : 
—- Nu, pe viaţa capului tău, o, căpetenie a ovreilor, 

nimenea nu mi-a spus vorbe rele, nici nu m-a ocă-
rît, nici nu m-a ghiontit, ba dimpotrivă ! Da am ple-
cat astăzi de-acasă, şi m-am dus pe ţărm şi, în. 
norocul şi în numele tău, mi-am aruncat năvoadele 
în apă. Şi le-am tras' şi am găsit în ele peştele 
acesta ! 

Şi, pe cînd vorbea în felul acesta, îşi deschis* 
coşul, luă binişor peştele de pe stratul de iarbă şi îî 
înfăţişă fălos zarafului. Iar cînd evreul văzu peştele, 
îi găsi minunat şi strigă : 
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— Pe Penlaleuc şi pe cele Zece Porunci! află, 
o, pcscarule, că ieri, pe cînd dormeam, ara văzut-o 
în vis pe Sfînta Fecioară, care mi s-a arătat şi mi-a 
zis : „O, Abu-Saada, rnîine ai să capeţi un dar de la 
mine !" Or, chiar peştele acesta trebuie să fie darul 
cu pricina, fără de nici o îndoială ! 

Pe urmă adăugă : 
— Pe legea ta, spune-mi, o, Khalif, ai mai arătat 

sau ai. mai vrut să vinzi peştele acesia şi altcuiva 
ciecîc mie ? 

Şi Khalif îi răspunse : 
— Nu, pe Allah, mă jur pe viaţa lui Abu-Bekr 

lubitorul-de-Adevăr, o, căpetenie a ovreilor şi cununa 
a lor, afară de tine nu 1-a mai văzut nimenea! 

Atunci evreul se întoarse către unul dintre robii 
lui cei tineri şi îi zise : 

— Vino-ncoacc ! Ia peştele acesta şi du-1 acasă, 
şi spune-i fetei mele Saada să-1 cureţe, să pună să 
prăjească jumătate, iar cealaltă jumătate s-o frigă, 
şi să-mi ţie totul la cald, pînă ce-oi sfîrşi cu treburile 
şi oi putea să mă întorc şi eu acasă ! 

Iar Khalif, ca să întărească porunca, îi spuse bă-
iatului : 

— Ci, o, băiete, s-o sfătuieşti pe stăpîna ta să n.u-3 
ardă, şi dă-i să vadă ce culoare frumoasă au urechile 
lui ! 

Şi băiatul răspunse : 
— Ascult şi mă supun, o, stăpîne al meu ! 
Şi plecă. 
Estimp, evreul îi întinse cu vîrful degetelor un 

dinar pescarului. Khalif, spunîndu-i: 
— Ia ăsta pentru tine, o, Khalif, şi cheltuieşte-1 cu 

ai tăi ! 
Şi, după ce Khalif, din. nărav, luă dinarul, cînd 

îl vă/u cum strălucea în palma-i, el, care în viaţa 
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lui nu mai văzuse aur pînă atunci şl nici măcar 
n-avea habar cît preţuieşte, strigă : 

— Slavă lui Allah, stăpînul vistieriilor şi domnul 
bogăţiilor şi al averilor ! 

Pe urmă, făcu vreo cîţiva paşi să plece, cînd deodată 
îşi aduse aminte de sfatul maimuţei celei cu ochi 
frumoşi şi, întorcîndu-se îndărăt, aruncă dinarul 
dinaintea evreului şi îi spuse : 

— Ia-ţi aurul şi dă îndărăt peştele săracului lumii! 
Au tu socoti că poţi să ţi baţi joc nepedepsit de cei 
sărmani ca mine ? 

Cîiid auzi vorbele acestea, evreul gîndi că pes-
carul Khalif vrea să glumească ; şi, rîzînd de glumă, 
îi întinse trei dinari de aur, în loc de unul ! Ci 
Khalif îi zise : 

— Nu, pe Allah ! Destul cu joaca asta fără de 
haz ! Au tu chiar crezi că m-aş hotărî vreodată 
să-mi vînd peştele la un preţ de batjocoră ca ăsta ? 

Evreul, atunci, îi întinse cinci dinari, în loc de trei, 
şi îi zise : 

— Ia de colea cinci dinari ca preţ pentru peştele 
tău, şi lasă păcatelor lăcomia ! 

Şi Khalif luă cei cinci dinari în mînă şi plecă tare 
mulţumit ; şi se uita la dinarii aceia de aur, şi se 
minuna, şi îşi zicea : „Slavă lui Allah ! De buna 
seamă că nici la califul Bagdadului nu se află ceea 
ce am eu în mînă astăzi !" Şf îşi văzu de drum mai 
departe, pînă ce ajunse la capătul sukului. Atunci, 
îşi aduse aminte de vorbele maimuţei şi de sfatul 
pe care i-1 dedese ; şi se întoarse îndărăt la evreu şi 
îi aruncă aurul cu scîrbă. 

Şi evreul îl întrebă : 
— Oare ce ai tu, o, Khalif, şi ce-mi ceri ? Vrei să-ţi 

schimb dinarii de aur în drahme de argint ? 
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El răspunse : 
— Nu vreau nici drahmele, nici dinarii tăi, ci vreau 

să-mi dai îndărăt peştele omului sărac ! 
La vorbele acestea, evreul se supără, şi ţipă, şi 

spuse : 
— Cum, o, pescarule ? îmi aduci un peşte care nu 

preţuieşte nici un dinar, şi eu îţi dau cinci dinari 
pe el, iar tu nu eşti mulţumit! Eşti. nebun ? Au 
binevoieşti, la urma-urmei, să-mi spui cu cît vrei 
să mi-1 dai ? 

Khalif răspunse : 
— Nu vreau să-1 dau nici pe argint, nici pe aur ; 

ci vreau să-1 vînd numai pe două vorbe ! 
Cînd îl auzi pe Khalif că nu vrea decît două vorbe, 

evreul gîndi că astea nu pot fi decît cele două vorbe 
care slujesc de legamînt la mărturisirea de credinţă 
întru Islam, şi că pescarul îi cerea, pentru un peşte, 
să se lepede de credinţa lui ! încît, de mînie şi de 
ciudă, ochii i se bulbucară pînă în creştetul capu-
lui, şi răsuflarea i se precurmă, şi pieptul i se goli, 
şi dinţii-i scrîşniră ; şi răcni : 

— O, unghie lepădată de musulmani ! vrei, clar, 
sa mă despart de religia mea pentru peştele tău, 
şi să mă leapăd de credinţa şi. de legea mea, cele în 
care s-au închinat părinţii mei înainte de mine ? 

Şi îşi strigă slugile, care veniră pe fugă dinaintea 
îui, şi ţipă : 

— Urgie! Săriţi pe mutra asta de catran şi înşiă-
caţi-mi-1 de ceafă şi ardeţi-i o ciomăgeală bună, de 
să-i pleznească pielea-n ciungi ! Şi sa nu-1 cruţaţi 
cumva ! 

Cînd povestea ajunsa aici, Ştberezada \ăzu zorii mijind V, 
sfioasă, tăcu. 

194 



Ci într-a cinci sute cincizeci şi opta noapte 

Urmii : 

Şi slugile numaidecît tabărîră asupra-i cu lovituri 
de ciomege, şi nu conteniră sa mai dea în el dec?* 
după ce îl rostogoliră pînă jos sub scara -dughenei ! 
Şi evreul le zise : 

— Lâsaţi-1 acuma să se ridice î 
Şi Khalif se ridică drept în picioare, în ciuda lovi-

turilor primite, de parcă n-ar fi păţit nimic ! Şi 
evreul.îl întreba : 

— Vrei să-mi spui acuma ce preţ doreşti să capeţi 
pentru peştele tău ? Sînt gata să-ţi dau cît ceri, ca 
să isprăvim î Şi cugetă la păţania cea de nedorit pe 
care ai păţit-o ' 

Khalif începu să rîdă şi răspunse : 
— Sa n-ai nici o teamă, în ce mă priveşte, o, stă-

jiînc al meu, din pricina loviturilor de ciomag ; ca 
eu pot să duc atîtea lovituri cîte pot să,capete zece 
măgari ia un loc ! Nici că-mi pasă de ele î 

Şi evreul începu şi el să rida la vorbele acestea, 
şi 71 se : 

-•- Allah fie cu tine • Spune-mi cît vrei, şi îţi jur 
pe adevărul credinţei mele că atîta am să-ţi dau ! 

Atunci Khalif răspunse .: 
- - Ţi-am mai spus ! Nu îţi cer pentru peşte decît 

două vorbe ! Şi nu-ţi mai face gîndurî că aş vrea să 
rosteşti mărturisirea noastră musulmană de credinţă! 
Căci, pe Allah, o, ovreiule ! dacă te-aî făcea musulman, 
tsiamizarea ta tiu ar fi pentru musulmani de nici un 
folos, iar pentru ovrei nu ar fi de nici o pagubă ; 
şl dacă, dimpotrivă, te îndîrjeşti să râmîni în legea ta 
cea păcătoasă şi în greşala ta de necredincios, nc-
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credinţa ta nu are să fie de nici o pagubă pentru mu-
sulmani şi de nici un folos pentru ovrei ! Ci vorbele 
cele două pe care ţi le cer sînt cu totul altceva ! 
Vreau ca să te ridici în picioare şi să spui : „Fiţi 
martori ai vorbelor mele, o, locuitori ai acestui suk, 
o, neguţători de dreaptă-eredinţă : mă învoiesc, 
de bună voie, să schimb maimuţa mea pe maimuţa 
lui Khalif, şi să facem trocul, dîndu-i partea şi 
ursita mea din lumea aceasta pentru partea şi ursită 
lui, şi norocul meu pentru norocul lui \" 

Cînd auzi ce vroia pescarul, evreul zise : 
— Dacă numai atîta ceri de la mine, apoi lucrul 

îmi este la îndemînă ! 
Şi, pe clipă pe dată, se ridică în picioare şi spuse 

vorbele pe care i le ceruse Khalif pescarul. După 
care, se întoarse şi îl întrebă : 

— îţi mai datorez ceva ? 
El răspunse : 
— Ba! 
Evreul zise : 
— Atunci, du-te-n bună pace ' 
Şi Khalif, Jfără a mai zăbovi, se ridică, îşi luă coşul 

gol şi năvoadele, şi se întoarse la malul apei. 
Atunci, încrezîndu-se în făgăduiala maimuţei cea 

cu ochi frumoşi, îşi aruncă năvoadele în apă, şi pe 
urmă le strînse ; ci cu mare caznă, atîta de grele 
erau ; şi le găsi pline cu peşte de toate neamurile. 
Şi numaidec'ît trecu pe lîngă el o femeie care ţinea 
în cumpănă pe cap o tabla, şi care îi ceru peşte pen-
tru un dinar ; şi el îi vîndu peştele cerut. Şi, tot 
aşa, iacătă că trecu şi un rob, şi luă şi el peşte pentru 
un dinar. Şi, la fel, mai departe, pînă ce Khalif 
vîndu peşte de o sută de dinari, în ziua aceea ! 
Atunci, mîndru cum nu se mai poate, luă suta de 
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dinari şi se întoarse la amărîta de cocioabă de lîngă 
tîrgul de peşte unde sălăşluia. Şi, cînd se lăsă noaptea, 
se simţi tare îngrijorat clin pricina banilor pe care 
îi avea, şi îşi zise în sine-şi, înainte de a se întinde 
pe rogojina lui ca să doarmă : „O, Khalif, toată lu-
mea din mahala te ştie că eşti om sărac, un pîrlit de 
pescar fără nimica la zilele iui ! Or, acuma, iacătă-te 
că ai ajuns să ai o sută de dinari de aur ! Şi oamenii 
au să afle, şi califul Harun Al-Raşid are să afle şi 
el pînă la urmă, şi, într-o zi, cînd are s-o ducă prost 
cu paralele, are să-şi trimită la tine strajile ca să-ţi 
spună : «Am lipsă de atîţia bani, şi am aflat că tu 
ai acasă o sută de dinari. Or, vreau să mi-i împru-
muţi !» Eu, atunci, am să iau înfăţişarea mea cea mai 
jalnică şi am să mă căinez, lovindu-mă amarnic peste 
ochi, şi am să răspund : «O, emire al drept-credin-
cioşilor, sînt om sărac şi un nimic pe lume ! De 
unde să am au atîţia bani ? Pe Allah ? ! cine ţi-a 
povestit una ca asta este un mincinos de pomină ! 
N-am avut de cînd sînt şi n-o să am cît oi fi atîta 
bănet !» Atunci, ca să pună gajba pe banii mei, şi 
ca să mă facă să mărturisesc locul unde am să-i 
ascund, are să mă dea pe mîna căpeteniei de agie 
Ahmad-cel-Hoţoman, care are să pună să mi se dea 
jos nădragii şi are să mă ciomăgească pînă ce am 
să mărturisesc şi am să-i dau suta de dinari. Or, 
eu, acuma, ca să scap din beleaua asta, gîndesc că 
lucrul cel mai bun de făcut este să nu mărturisesc 
nimica ! Şi, ca să nu mărturisesc nimica, trebuie 
să-mi deprind pielea cu bătaia, măcar că, Allah fie 
lăudat, e şi-aşa destul de tăbăcită ! Da se cade să fie 
bine de tot, încît gingăşia mea din născare să n-a 
şovăiască şi să nu mă facă- să săvîrşesc ceea ce 
sufletul meu nu are de gînd !" 
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Cugetînd în felul acesta, Khalif nu mai pregeta 
nici o clipită şi îşi puse în fapt planul pe c a r e u l 
năzărise mintea lui de mîncător de haşiş. Se ridica, 
aşadar, numaidecît, se dezbrăcă de tot... 

CînJ povestea ajunse aici, Şeherc-zada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute cincizeci şi noua noapte 

Urmă : 

...se dezbrăcă de tot, luă un burduf vîrtos, eare-i 
slujea de căpătîi, şi îl agăţă într-un cui din perete ; 
pe urmă, înşfăcînd un bici cu o sută optzeci de noduri, 
începu să tragă, rînd pe rînd, cînd o lovitură pe spi-
narea lui, cînd o lovitură pe pielea burdufului, 
scoţînd totodată nişte ţipete amarnice, de parcă 
s-ar fi şi aflat dinaintea căpeteniei de agii şi ar fi 
fost silit să se apere de învinuire. Şi ţipa : „Au ! 
Văilcu ! Pe Allah, o, doamne al meu, este o minciună ! 
Au ! e o mare minciună ! Văileu ! A u ! stat vorbe 
care să mă piardă ! Uf ! Uf ! tare mă mai doare ! 
Nişte mincinoşi ! Au ! nu am nici un bun pe lume l" 
Şi, în felul acesta, se împărtăşea mai departe cu 
leacul acela, tragînd pe rînd cîte o lovitură, ba pe 
pielea lui, ba pe burduful ce-i slujea de căpătîi ; şi, 
dacă îl durea prea tare, mai sărea peste rîndul lui, 
şi trăgea două lovituri în căpătîi ; ba, pînă la urmă, 
nu-şi mai da decît cîte o lovitură din trei, apoi din 
patru, apoi din cinci ! Şi-aşa ! 
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Şi-a lunci, pe toţi vecinii şi pe toţi neguţătorii din 
mahala, dacă auziră cum răsunau în toi de noapte 
ţipetele si loviturile, îi cuprinse îngrijorarea şi, 
pîna la urmă, îşi ziseră : „Au ce-o fi păţit bietul de 
el de ţipă aşa ? Şi ce-o fi cu loviturile alea care 
plouă asupra lui ? Poate-or fi niscaiva hoţi, care 
au tăbărît pe el şi-1 bat de-1 omoară !" 

Şi-atunci, întrucît ţipetele şi tirletele nu făceau 
clocit să sporească tot mai tare, iar loviturile bubuiau 
tot mai dese, ieşiră cu toţii de prin case şi deteră 
fuga la casa lui Khalif. Ci, găsind uşa încuiată, îşi 
ziseră : „Hoţii trebuie să fi intrat pe partea cealaltă, 
•coborînd c!c pe terasa de alături !" Şi se suiră pe 
terasa casei de alături, iar de acolo săriră pe terasă
la Khalif şi coborîră la el, strecurîndu-se prin bageaua 
de sus. Şi îl găsiră singur şi gol-goluţ, trăgmdu-şî 
de zor lovituri cu biciul, pe rînd, şi scoţînd totodată 
urlete, şi strigînd că este nevinovat. Şi se frământa 
ca un efrit, ţopăind amarnic. 

Vecinii, dacă îl văzură aşa, îl întrebară uluiţi : . 
—- Au ce-ai păţit, Khalif ? Şi care-i treaba ? Lo-

viturile care se auzeau şi urletele tale au sculat toată 
mahalaua şi nu ne-au mai lăsat să dormim ! Şi îa-
cătă-ne aici, cu inimile zvîcăind ? 

Şi Khalif răcni la ei : 
— Ce vreţi bre de la mine ? Ce, nu mai sînt stăpîn 

pe pielea mea şi nu pot sa mi-o deprind în tihnă cu 
bătăile ? De unde ştiu eu ce mă mai aşteaptă mîine ? 
Hai, oameni buni ! Ar fi mai bine să faceţi şi voi ca 
mine şi să vă deprindeţi cu leacul acesta ! .Că nici 
voi nu sînteţi mai la adăpost ca mine de răutăţi şi 
de năpaste î 

Şi, fără a mai lua seama la cei de faţă, Khalif îşi 
văzu mai departe de urletele lui, sub loviturile care 
bubuiau de zor pe burduf, gîndind că bubuiau chiar 
pe pielea lui. 
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Atunci vecinii, dacă văzură aşa, se puseră pe un 
rîs de se tăvăleau -pe jos, şi, pînă la urmă, plecară 
cum veniseră. 

Iar Khalif osteni şi el după o bucată de vreme ; 
ci nu vroi să închidă ochii o clipă, de frica hoţilor, 
atîta de rău intrase la griji din pricina proaspetei 
lui averi. Şi dimineaţa, înainte de a pleca la muncă, 
tot se mai gîndea la suta aceea de dinari ai lui, şi 
îşi zicea : ,,Dacă-i las aici acasă, de bună seamă că 
mi-i fură careva ; dacă mi-i pun la brîu în chimir, 
au să fie băgaţi de seamă de vreun pungaş, care are 
să se aşeze la pîndă în vreun ungher singuratic şi 
are să mă aştepte cînd trec, şi are să sară pe mine, 
să mă omoare şi să mă jefuiască. Aşa că mai bine 
am sa fac altceva !" 

Atunci, se ridică, îşi rupse în două turbanul, în-
tocmi dintr-o jumătate un săculeţe, • şi puse aurul în 
săculeţele acela, pe care şi-1 legă de gît cu o sfoară. 
Pe urmă, îşi luă năvoadele, coşul şi băţul, şi se duse 
pe malul apei. Şi, cînd ajunse acolo, apucă năvoadele 
şi, cu toată puterea braţului său, le aruncă în apă. 
Ci mişcarea pe care o făcu fu atîta de repezită şi 
de nesocotită, încît legătura cu aurul se desprinse 
de la gît şi se duse în apă după năvoade ; iar valurile 
o purtară departe spre adîncuri. 

Dacă văzu aşa, Khalif îşi lăsă năvoadele, se dez-
brăcă într-o clipită şi, aruncîndu-şi hainele pe mal, 
sări în apă şi se cufundă să-şi caute săculeţele ; ci 
nu izbuti nicidecum să dea de el. Atunci, se cufundă 
a doua oară, şi a treia oară, şi tot aşa mai departe, 
pînă de o sută de ori, da degeaba. Atunci, amărît şi 
la capătul puterilor, se întoarse sus pe mal şi vru să 
se îmbrace ; ci văzu că hainele pieriseră şi nu-şi mai 
găsi decît năvodul, coşul şi bîta. Atunci, îşi plesni 
palmele şi strigă : „A ! ticăloşii şi hoţomanii ! mi-au 
furat hainele ! Da toate astea nu le păţesc decît ca 
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sa se adeverească zicala care spune : „Pentru cămilar, 
hagialîcul nu se isprăveşte decît după ce şi-a belit 
cămila." 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute şaizecea noapte 

Urmă : 

Se hotărî atunci să se înfăşoare cu năvodul, nea-
vînd altceva cu ce să se îmbrace ; pe urmă, îşi luă 
bîta în mînă şi, cu coşul în spinare, începu să alerge 
pe ţărm, cu paşi mari, umblînd de colo pînă colo, 
ba la dreapta, ba la stînga, ba înainte, ba îndărăt, 
pufnind, şi anapoda, şi turbat ca o cămilă în căi- -
duri, şi asemenea întru totul cu vreun efrit răzvrătit, 
scăpat din strîmta închisoare de aramă în care îl 
ferecase Soliman ! 

Şi-atîta, în ce îl priveşte pe Khalif pescarul ! 

Ci, în ce îl priveşte pe califul Harun AI-Raşid, de 
care are să vină vorba acuma, iacătă ! 

Trăia la Bagdad, pe vremile celea, ca misit şi 
giuvaiergiu al califului, un mare navab, pe nume 
Ibn Al-Kirnas. Şi-acesta era un slujbaş atîta de 
falnic în suk, încît tot ce se vindea în Bagdad, fie 
serasiruri, fie giuvaieruri, fie orice alte lucruri de 
preţ, fie băieţi ori fete, nimica nu se vindea decît 
prin mijlocirea lui, ori după ce trecuse prin mîinile 
lui, ori fusese supus cercetării lui. Or, într-o zi ca 
toate zilele, pe cînd Ibn Al-Kirnas jedea în prăvălia 
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(>â. ?! văzu venind la el pe şeicul telalilor, care ţinea 
de urină o fetişcană cum mici o privire de om nu mai 
avusese parte sa privească vreodată una la fel de 
minunata, fiind peste măsură de frumoasă, de zarifă, 
de gingaşă şi fără de cusur. Şi fata aceea, afară de 
harurile pe care le avea făptura ci, stăpînea toate 
ştiinţele, si toate artele, şi poetica, şi eîntecul cu lăuta, 
şi eîntecul cu glasul, şi danţul. încît, acolo pe loc, 
UHÎ, Al-Kirnas nu pregetă s-o cumpere pe cinci 
mii de dinari de aur ; şi, după ce o îmbrăcă în haine 
de o mic de dinari, o duse s-o arate emirului drept-
credincioşilor. Şi fata îşi petrecu noaptea la calif, 
Car califul putu, în felul acesta, să-i pună la cercare 
ei însuşi harurile'şi feluritele cunoştiinţe. Şi o găsi 
măiastră în toate, şi fără de seamăn pe vremile ei. 
Şi o chema Kut-al-Kulub l, şi avea o piele oacheşă 
şi proaspătă. 

Atunci, emirul drept-credincioşilor, mulţumit de 
roaba lui cea nouă, îi trimise a doua zi lui Ibn 
Al-Kirnas zece mii de dinari, drept preţ de cum-
părare. Şî fu cuprins de o patimă atîta de năpras-
nică pentru fetişcana aceea, şi inima îi fu atîta de 
înrobită ele ea, încît califul, din.pricina ei, îşi uitase 
de Sett Zobeida, vară-sa, fiica lui Al-Kassim ; şi îşi 
lăsă în părăsire toate cadînele ; şi şezu o lună înche-
iată închis cu ca, neieşind decît la rugăciunea de 
vinerea, şi întoreîndu-se îndărăt numaidecît, fără de 
zăbavă. încît, mai-marii împărăţiei găsiră tare nepo-
trivit ca lucrul să dureze mai mult, şi se duseră 
fa-şi spună păsurile la vizirul cel mare Giafar 
Al-Barmaki. Şi Giafar le făgădui că, fără ele zăbavă, 
are să aducă îndreptarea acelei stări de lucruri ; şî, 
•spre a sta de vorbă cu marele calif, aşteptă rugă-
ciunea din vinerea următoare. Şi intră în geamie, şi 
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se întîlni cu el, .şi putu să-i vorbească pe îndelete 
despre felurite întîmplări de dragoste şi despre urmă-
rile lor. Şi califul, după ce îl ascultă fără a-I oprii, 
îi răspunse : 

—• Pe Allah, o, Giafar, nu sînt întru nimic ca m 
poveştile şi ca în împrejurările acelea ; ei vina-i nu-
mai a inimii mele, care s-a lăsat prinsă în năvoadele 
iubirii, de nu mai ştiu ce să fac ca să scap ? 

Şi vizirul Giafar răspunse : 
— Află, o, cmire al drept-credincioşilor, ca draga 

ta Kut-al-Kulub este acuma în mîinile tale, supusă 
poruncilor tale, o roabă printre roabele tale ; şi tu 
ştii că atunci c'înd mîna stăpîneştc un lucru, inima 
nu-1 mai rîvneşte. Or, eu aş vrea să-ţi arăt o eaîe, 
pentru ca inima ta să nu se sature de aceea caxe 
ţi-e dragă ; şi airume să te desparţi de ea din vreme 
în vreme, ducîndu-te, de pildă, la vînatoare ori la 
pescuit ; întrucît s-ar putea ca năvoadele pescarului 
să-ţi dezlege inima din năvoadele în care o ţine pri-
ponită dragostea ! Aşa ar fi deocamdată mai bine să 
faci, decît să te îngrijeşti de treburile ocîrrnuirjj, 
întrucît, în starea în care te afli, asemenea griji ţi-ar 
pricinui prea mare silă ! 

Şi califul răspunse : 
— Minunat ţi-e gîndul, o, Giafar ! Haidem farâ o'e 

zăbavă şi fără de preget să ne plimbăm oleacă. 
Şi, de îndată ce se sfîrşi rugăciunea, califul şi Gia-

far ieşiră de la geamie, încălecară fiecare pe ci te 
un catîr şi trecură în fruntea alaiului lor, ca să plece 
afară din oraş şi să colinde cîmpurile. 

După ce halăduiră îndelung de colo pîna colo, prin 
arşiţa zilei, ajunseră de lăsară departe în urmă ala-
iul, prinşi cum erau de tăifăsuiala lor ; iar Jui 
Al-Raşid i se făcu tare sete şi zise : 

— O, Giafar, mă chinuie o sete amarnică ! 
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Şi se uită peste tot de jur-împrejur, căutînd vreun 
sălaş, şi zări în depărtare, pe o măgură, ceva ce se 
mişca ; şi îl întrebă pe Giafar : 

— Tu vezi ce văd eu acolo în zare ? 
El răspunse : 
— Ba văd, o, căpetenie a drept-credincioşilor ! văd 

parcă ceva pe un dîmb. Trebuie să fie vreun zarzava-
giu ori vreun grădinar de castraveţi ! Oricum, întru-
cît de bună seamă că omul acela trebuie să aibă 
pe undeva prin preajmă vreo apă, dau fuga să-ţi 
aduc ! 

Al-Raşid răspunse : 
— Catîrul meu este mai iute decît catîrul tău ! 

Rămîi, dar, aici, şi aşteaptă alaiul nostru, în vreme 
ce^eu am să ma duc singur să-mi astîmpăr setea la 
grădinarul acela ; şi pe urmă mă întorc ! 

Şi, spunînd acestea, Al-Raşid îşi îndemnă catîrul 
într-acolo, şi se depărta iute ca o pală de furtună, 
ori ca un puhoi de apă cînd cade din vîrful unei 
stînci ; şi, c-ît ai clipi din ochi, ajunse la acel ins, 
care nu era altul decît Khalif pescarul. Şi califul 
îl văzu gol şi înfăşurat pînă la gît în năvoadele lui, 
şi plin de sudoare şi de ţărînă, şi cu ochii roşii, 
holbaţi şi rătăciţi, şi cu o înfăţişare greu de privit. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeheiezada văzu zorii mijind şi 
sfioasă, tăcu 

Ci într-a cinci sute şaizeci şi una noapte 

Urmă : 

-Şi, în felul acesta, părea unul dintre efriţii aceia 
făcători de rele care rătăcesc prin locurile pustii. 
Şi Harun îi ură bună-pace, iar Khalif îi răspunse 
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la urare posomorit şi aruncîndu-i o privire ca de 
foc. Şi Harun îi zise : 

— Măi omule, nu cumva ai să-mi dai o gura 
de apă ? 

Şi Khalif îi răspunse : 
— Păi ce, tu eşti orb ori eşti nebun ? Nu vezi apa 

cum curge pe după dîmbul ăsta ? 
Atunci Harun ocoli măgura şi coborî la Tigru, 

unde, culcîndu-se cu burta pe pămînt, bău şi îşi 
stîmpără setea ; pe urmă, duse şi catîrul să se adape. 
După care, se întoarse la Khalif şi îi spuse : 

— Ce faci tu aici, bre omule, şi ce meserie ai ? 
Khalif răspunse : 
— Chiar că întrebarea asta e şi mai anapoda şi 

mai smintită decît a cu apa. Păi nu vezi pe umerii 
mei unealta meseriei mele ? 

Şi Harun, privind năvodul, zise : 
— Trebuie să fii pescar, fără de nici o îndoială J 
El spuse : 
— Tu zici ! 
Şi Harun îl întrebă : 
— Da unde-ţi sînt turbanul, şi cămaşa, şi sacul ? 
La vorbele acestea, Khalif, care îşi pierduse toate 

acele lucruri pe care i le înşira Al-Raşid, nu se mai 
îndoi nici o clipă că n-ar fi chiar el hoţul care le 
furgasise pe mal şi, repezindu-se ca un fulger, din 
vîrful măgurii, la Al-Raşid, înhaţă catîrul de frîu şi 
răcni : 

— Dă-mi îndărăt lucrurile, şi pune capăt glumei 
acesteia neroade ! 

Harun răspunse : 
— Eu, pe Allah ! nici nu ţi-am văzut hainele, nici 

habar nu am ce vrei să spui! 
Or, Al-Raşid, după cum se ştie, avea obrajii graşi 

şi buhăiţi, şi gura tare mică. încît Khalif, uitîndu-se 
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JU <:i cu înat multa luare-arninte, gîudi că trebuie 
su inc vreun clarinetist, şi îi strigă : 

— Vrei au ba, o, clanarctistule, să-mi dai îndărăt 
lucrurile I- Ori vrei mai degrabă să dănţuicsti sub 
ifiovitorife mele de ciomag, pînă ţi-ai flcşcăi hainele ? 

Şi califul, clacă văzu toroipanul cel năpraznic al 
pescarului ridicat deasupra capului său, îşi zise : „Pe 
Allah l u-am să pot sprijini nici baremi jumătate 
du lovitură de la un ciomăgoi ca acesta !" Şi, fără 
»a mat sta o clipă pe gînduri, se dezbrăcă de fru-
rtwaşa lut mantie de zarafir şi, dîndu-i-o lui Khalif, 

— Măi omule, ia mantia aceasta, în schimbul hicru-
riUnr tale pierdute ! 

Şi Khalif lua mantia, o întoarse pe toate părţile, 
.ţi, ?.ise • 

— O, clanarctistule, lucrurile mele preţuiesc de 
•/cec ori oiai mult decît pîrlita asta de mantie îtnpo-
d'.Vnîtă. 

Al-.R.a.>id spuse : 
— Fie î da îmbracă-te cu ea, oricum, pînă ce in a 

duc sâ-ţi caut.lucrurile ! 
Şi Khalif luă mantia şi se îmbrăcă ; părîndu-i însă 

prea lunga, îşi luă cuţitul care atîrna la toarta coşu-
lui său de pescar şi, dintr-o şuierătură, îi reteză 
toată partea de jos, din care îşi întocmi numaidecît 
uri turban, pe cînd haina acuma de-abia îi ajungea 
p'htă ia genunchi ; ci lui mai bine îi venea aşa, că 
e.u-l mai stînjenea la umblet. Pe urmă, se întoarse 
către calif şi îi zise : 

— Âitah cu tine, o, clanaretistule ! Ia spune-mi : 
c i ni cît agoniseşti tu pe lună cu meseria ta de cla-
c.aretist ? 

Califul, nccutezînd să-1 mai înfrunte pe cel care 
t! întreba, răspunse : 
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— Meseria mea de clarinetist îmi aduce ca la zece 
dinari pe lună ! 

Iar Khalif, făcînd un semn de mare milă, zise : 
— Pe Allah, o, sărmane, tare mi-e milă de tine ! 

Eu, drept să-ţi spun, aceşti zece dinari ţi-i cîştig 
într-un ceas de vreme, numai aruncîndu-mi năvodul 
şi strîngîndu-1 ; întrucît am în apă o maimuţă care 
şi-a luat asupra-şi nevoile anele, şi care de fiecare 
dată are grijă să-mi strîngă peştii în năvoade. Vrei'., 
dară, o, obraz umflat, să intri în slujbă la mine, ca 
să înveţi meseria de pescar şi, într-o buna zi, sa 
ajungi părtaş cu mine la cîştig ? Pînă una a lo , 
de-nceput, ca ucenic al meu, ai dobîndi cinci dinari 
pe zi. Şi, pe deasupra, te-ai mai bucura şi de ocro-
tirea acestui ciomag împotriva vreunei asupriri din 
partea dascălului tău de mai înainte, clanaretistal, 
pe care mă însărcinez, de-o trebui, să-i deşel dirs-
tr-o lovitură ! 

Şi Aî-Raşid răspunse : 
— Primesc tîrgul ! 
Khalif spuse : 
— Atunci, dă-te jos de pe catîr şi leagă vita pe 

undeva, ca să putem, Ia nevoie, s-o folosim spre a 
duce peştele la tîrg cu ea ! Şi hai degrabă •să-ţi începi 
ucenicia de pescar ! 

Atunci califul, măcar că oftînd în sufletul Iui şi 
aruneînd ochi pierduţi împrejuru-i, se dete jos de 
pe catîr, îl legă pe undeva prin preajmă, îşi încinse 
ce-i mai rămăsese din haine, îşi prinse-n brîu poa-
lele cămăşii, şi veni de se rîndui lîngă pescar, cârt-
ii spuse : 

— O, clanaretule, apucă năvodul ăsta de la un 
capăt, adu-1 pe după mînă în cutare fel, şi repede-1 
în apă în cutare fel ! 

Şi Al-Raşid îşi chemă în inima lui toată isteţia 
de care se simţea în stare şi, făcînd ce-i poruncise 



Khalif, aruncă năvodul în apă ; şi, după un răstimp, 
dete să-1 tragă ; ci îl găsi atîta de greu încît nu 
putu să-i dea de hac singur, şi trebui să-1 ajute 
Khalif ; şi îl traseră amîndoi pe mal, în vreme ce 
Khalif ţipa către ajutorul său : 

— O, clanaret al beldii melc, de-o da păcatul să-mi 
găsesc năvodul rupt ori vătămat în vreun fel de pie-
trele de la fund, te belesc ! Şi, întocmai cum mi-ai 
luat tu mie hainele, aşa am să.—ţi iau şi eu catîrul ! 

Ci, spre norocul lui Harun, năvodul fu scos afară 
neatins şi plin cu peşte de cea mai aleasă frumu-
seţe ! Altminteri, de bună seamă că Harun ar fi 
trecut prin beleaua pescarului, şi numai Allah ştie 
cum ar fi putut el să îndure o sarcină ca aceea. Or, 
nu fu nimic ! Dimpotrivă, pescarul îi spuse lui 
Harun : 

— O, clanaretule, tare mai eşti hîd, şi chipul tău 
seamănă aidoma cu fundul meu ; ci, pe Allah, dacă 
iei aminte bine la meseria ta cea nouă, într-o zi ai 
să ajungi un pescar straşnic... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci Intr-a cinci sute şaizeci şi doua noapte 

Urmă. : 

...într-o zi ai să ajungi un pescar straşnic ! Pînă 
atunci, cel_ mai bun lucru pe care îl ai de făcut este 
să încalect iar pe catîr şi să te duci la suk să-mi 
cumperi două coşuri mari, ca să pun în ele prisosul 
pescuitului acesta minunat, în vreme ce eu, pînă te 
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întorci, am să stau să păzesc peştele. Şi nu te mai 
îngriji de nimic • altceva, întrucît am aici şi terezia 
de peşte, şi greutăţile, şi tot ce este de trebuinţa 
pentru vînzarea cu amănuntul. Iar tu nu o să ai 
altă sarcină, cînd o să ajungem în sukul de peşte, 
decît să-mi ţii terezia şi să strîngi banii de la muş-
terii ! Da dă fuga iute şi cumpără coşurile. Şi, mai 
ales, ia seama sa nu care cumva să-mi umbli gură-
cască, auzi ? Că de unde nu, are să-ţi joace bîta pe 
şerteaţă ! 

Şi califul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Pe urmă, zori să-şi dezlege catîrul şi să încalece 

pe el, dîndu-i galop grabnic ; şi, rîzînd de să-şi dea 
sufletul, se duse la Giafar care, cînd îl văzu împopo-
ţonat aşa de anapoda, ridică mîinile către cer şi 
strigă : 

— O, cap al drept-credincioşilor, fără de nici o 
îndoială că în calea ta ai dat pesemne de vreo gră-
dină frumoasă, în care te-ai culcat şi te-ai tăvălit 
prin iarbă ! 

Şi califul, cînd auzi vorbele lui Giafar, se puse 
iar pe rîs. Pe urmă, bairmecizii din alai, rudele 
lui Giafar, sărutară pămîntul dinaintea lui şi spu-
seră : 

— O, emire al drept-credincioşilor,. deie Allah să 
zăbovească asupra ta bucuriile şi sa se spulbere 
departe toate grijile ! Da care-i pricina care te-a 
ţinut atîta de mult departe de noi, cînd nu plecasei 
decît să bei o gură de apă ? 

Şi califul răspunse : 
— Mi s-a întîmplat o întîmplare de-a «mirările., 

dintre cele mai de haz şi mai osebite ! 
Şi le povesti tot ce păţise cu pescarul Khalif şi 

cum, în locul hainelor pe care acela era încredin-
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ţat că i le furase, îi dedese în schimb caftanul lui 
de zarafir. Atunci Giafar strigă : 

— Pe Allah, o, cmirc al drept-credincioşilor ! cînd 
am văzut că te depărtezi singur-singurel, îmbrăcat 
atîta de falnic, am avut ca un fel de presimţire să 
nu ţi se întîmple ceva. Da necazul nu-i marc, mă 
duc cu numaidccît să răscumpăr de la pescar man-
tia pe care i-ai dat-o ! 

Califul începu să rîdă şi mai tare, şi zise :: 
— Ar fi trebuit, o, Giafar, să te gîndeşti la asta 

mai de vreme, întrucît şugubăţul acela, ca să şi-o 
potrivească pe statura lui, i-a şi tăiat poalele ; iar 
din poale şi-a şi făcut un turban ! Ci, o Giafar, mie 
mi-e prea destul un pescuit, şi nu mă simt ispitit 
nicidecum să iau iarăşi de la cap o trudă ca aceea. 
Şi, de altminteri, am pescuit dintr-o dată atîta peşte 
cît să mă pot lipsi de aci înainte să rîvnesc o izbîndă 
mai mare, întrucît peştele scos din năvodul meu este 
atîta de mult de parcă ar fi fost o vrăjitorie la mij-
loc ; şi tot peştele acela se află colo jos, pe malul 
apei, în paza lui Khalif, stăpînul meu, care nu 
aşteaptă decît să mă întorc la el cu nişte coşuri, 
ca să ne ducem să vindem apoi în suk rodul pe care 
l-am agonisit S 

Şi Giafar spuse : 
•— O, emire al drept-credincioşilor, aşadar eu nu 

am decît a mă duce să abat cumpărătorii către voi ! 
Haruri strigă : 
— O, Giafar ! pe harurile strămoşilor mei cei nepri-

hăniţi, făgăduiesc un dinar pentru fiecare peşte, tutu-
ror acelora care au să cumpere de la Khalil, siăpî-
snul meu, peştele pescuit de mine. 

Atunci Giafar strigă străjerilor din alai : 
— Hei, străjeri şi oameni din alai ! daţi fuga pe 

malul apei şi siliţi-vă să-i aduceţi peşte emirului 
drept-credincioşilor ! 
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Şi luirna.idec'it toţi cei din alai detera fuga la locul 
arătat, s/î îl găsiră pe Khalif păzind pestele ; şi îî 
împresurară cum împresoară ereţii o pradă, şi îşi 
smulseră peştii grămădiţi dinaintea lui, bătîndu-se 
pe ei, în pofida toroipanului cu care ameninţa Kha-
lif rotindu-1 amarnic. Şi Khalif, pînă la urmă, fu bi-
ruit cu totul de mulţimea lor, şi strigă : 

--- Nu încape îndoială ca peştele acesta-i chiar 
peştele raiului ! 

'Şi, împărţind lovituri de zor, putu izlSîndi să scape 
de la pr<ada doi peşti, cei mai frumoşi din tot pescu-
itul acela .; îi lua şi, cu cîte unul în fiecare mînă, 
tugi în apă, ca sa scape de cei pe care îi credea a 
fi niscaiva ucigaşi, tîlhari de drumul mare. Şi, ajun-
gîncl în felul acesta departe în apă, îşi ridică mîinile 
în care ţinea peştii şi strigă : 

— O, Allah ! pentru harurile peştilor aceştia din 
raiul tău, fă ca tovarăşul meu, elamaretistul, să nu 
zăbovească a se-ntoaree ! 

Or, cum îşi sfîrşi această rugă, un harap din alaiul 
de paza al califului, rămas mai pe urma celorlalţi, 
din pricina calului care i se oprise în drum să se 
uşureze, ajunse şi el la .malul apei şi, nemaivăzînd 
nici urmă de peşte, se uita la dreapta, se uită la 
stingă, şi îl zări pe Khalif în apă, ţinînd cîte un 
peşte în fiecare mînă. Şi îi strigă : 

— O, pescăriile, ia fă-tc-ncoacc î 
Khalif răspunse : 
— întoarce dosul, o, înghiţitorule de belele î 
La vorbele acestea, negrul, peste măsură de mînios, 

îşi ridică suliţa şi, aţintind-o înspre Khalif, strigă : 
— Vrei sa vii încoace şi să-mi vinzi peştii ăia doi, 

la ce preţ ai hotărî tu, ori vrei mai degrabă să-ţi 
împlînt suliţa asta în coastă ? 

Şi Khalif răspunse : 
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— Stai aşa, bre puşlamao ! Mai bine îţi dau peştele, 
decît să-mi pierd j i a ţa ! 

Şi ieşi din apă şi veni de-i aruncă în silă cei doi 
peşti harapului, care îi luă de pe jos şi îi puse în-
tr-o basma de mătasă bogat înflorată ; pe urmă îşi 
duse mîna la buzunar, ca să scoată banii ; ci văzu 
că buzunarul era gol ; şi îi spuse pescarului : 

— Pe Allah, o, pescarule, nu ai noroc, căci nu am 
acuma în buzunar nici măcar o drahmă ! Da să vii 
mîine la palat şi să întrebi de hadknbul negru San-
dal. Şi slugile au să te îndrume la mine, şi am să 
te întîmpin cu o primire mărinimoasă şi cu ce ţi-o 
meni norocul tău ; şi pe urmă ai să te duci în 
calea ta ! 

Şi Khalif, necutezînd să facă pe năzurosul, îi 
aruncă eunucului o privire care spunea mai mult 
decît o mie de înjurături, ori de ameninţări cu beli-
tul, ori de dezmăţuri cu mama sau cu sora celuilalt ; 
şi se îndepărtă înspre Bagdad, pleznindu-şi palmele 
una de alta şi grăind, cu un glas zefliu şi plin de 
amărăciune : „Iacătă, cu adevărat, o zi care, dintru 
început, a fost mai blagoslovită decît toate zilele 
blagoslovite ale vieţii mele ! E vădit !" Şi, în felul 
acesta, trecu pragul cetăţii şi intră în sukuri. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute şaizeci şi treia noapte 

Urmă : 

Or, cînd trecătorii şi prăvăliaşii îl văzură pe 
Khalif pescarul, care, pe de-o parte, îşi purta în 
spinare năvoadele, coşul şi bîta, iar, pe de altă parte, 
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era îmbrăcat cu un caftan şi avea pe cap un turban 
care numai ele două preţuiau mai bine de o mie 
de dinari, îl împresurară şi porniră pe urma lui, ca 
să vadă ce putea să fie cu el, pînă ce ajunse în 
dreptul croitoriei pe care o ţinea croitorul califului. 
Şi croitorul, de la cea dintîi privire aruncată asu-
pra lui Khalif, cunoscu pe dată că haina de pe el 
era chiar haina pe care o lucrase nu demult pen-
tru căpetenia drept-credincioşilor. Şi strigă către 
pescar : 

— O, Khalif, de unde ai căpătat haina aceea de 
pe tine ? 

Şi Khalif, cu sufletul cătrănit, îi răspunse fulge-
rîndu-1 cu privirile : 

— Da ce te bagi tu, chip neisprăvit ? Ci să ştii, 
ca să pricepi că nu am nimica de ascuns : mantia 
aceasta mi-a fost dată de ciracul meu, pe care îl 
învăţ pescuitul, şi pe care mi l-am luat ca ajutor. 
Şi nu mi-a dat mantia decît ca să scape cu rnîna 
neretezată, pentru hoţia de care s-a făcut vinovat 
cînd mi-a şterpelit hainele ! 

La vorbele acestea, croitorul pricepu că însuşi 
califul, în plimbările lui, trebuie să se fi întîlnit cu 
pescarul şi să-i fi făcut vreun renghi, ca să-şi rîdă 
de el. Şi îl lăsă^pe Khalif să-şi vadă în tihnă de 
drum şi să ajungă la el acasă, unde avem să-1 găsim 
iarăşi mîine. 

Ci acuma este timpul să aflăm ce s-a petrecut 
la palat, în lipsa califului Harun Al-Raşid. Apoi acolo 
s-au petrecut lucruri cu urmări grele. 

Ştim, dar, că marele calif nu plecase cu Giafar 
decît ca să se ducă să ia oleacă de aer pe cîmpuri 
şi să-şi mai uite o clipă de patima-i cea aprigă 
după Kut-aî-Kulub. Or, califul nu era nicidecum sin-
gurul suflet pe care îl chinuia patima aceea pentru 
roabă. Soţia şi verişoara lui, Sett Zobeida, de la veni-
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rea în harem a fetişcanei aceleia, ajunsă cadîna cea 
mai dragă a emirului drept-credincioşilor, nu mai 
putea nici să mănînce, nici să bea, nici să doarmă, 
nimica ! Atîta de plin îi era sufletul de zavistia care 
le cuprinde de obicei pe femei din pricina potriv-
nicelor lor. Şi, ca să-şi uşureze veninul stîrnit de 
ocara aceea necurmată care o umilea şi în ochii ei 
şi în ochii celor din preajma ei, Sett Zobeida nu 
mai aştepta decît un prilej, fie vreo lipsă nevoită 
a califului, fie vreo călătorie, fie vreo altă treabă, 
care să-i îngăduie a săvîrşi în voie ceea ce îşi pusese 
de gînd. încît, de îndată ce află că marele calif ple-
case Ia vînătoare şi la pescuit, porunci să se pregă-
tească, în iatacurile ei, un ospăţ falnic, de la care 
să nu lipsească nici băuturile, nici tăvile de porţelan 
pline cu zumaricale şi cu dulceţuri. Şi trimise să fie 
poftită, cu mare pohfală, şi cadîna Kut-al-Kulub, 
poruncind roabelor să-i spună : 

— Stăpîna noastră Sett Zobeida, fiica lui Kassem, 
soţia emirului drept-credincioşilor te pofteşte astăzi, 
o, stăpînă a noastră Kut-al-Kulub, la un ospăţ pe 
care îl dă în cinstea ta. Căci Sett Zobeida a băut 
astăzi o doctorie şi, ca să dobîndească o vindecare 
cît mai deplină, trebuie să-şi veselească sufletul şi 
sâ-şi odihnească gîndurile ; şi socoate că tihna cea 
mai bună şi voioşia cea mai aleasă nu Ic poate căpăta 
decît privindu-te pe tine, şi ascultînd cîntecele tale 
minunate, despre care 1-a auzit pe calif vorbind cu 
multă desfătare. Şi tare mai doreşte să se încre-
dinţeze şi ea ! 

Iar Kut-al-Kulub răspunse : 
— Ascultare şi supunere datoram Iui Allah şi sta-

pînei noastre Sett Zobeida ! 
Şi se ridică pe clipă pe dată ; şi habar nu avea 

ce-i menise ursita în hotărîrile ei cele trainice. Şi 
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îşi luă alăutele ele trebuinţă, ţi plecă împreună cu 
căpetenia hadîmbilor la iatacurile aprigei Sett 
Zobeida. 

Cîncl ajunse în faţa soţiei califului, fata sărută 
părnîntui de mai multe ori dinainte-i, pe urmă isc 
ridică şi, cu un glas nespus de dulce, spuse : 

-— Pacea fie asupra acestei perdele ridicate şi asu-
pra vălului neprihănit al acestui harem, asupra urma-
şului Profetului şi moştenitor al volniciilor neamului 
lui Abbass ! Deie Allah să dăinuie fericirea stăpînci 
noastre atîta vreme cît s-or urma ziua şi noaptea 
una după alta î 

Şi, după ce rosti lauda aceasta, se trase îndărăt 
între celelalte soţii şi cadîne. 

Atunci, Sett Zobeida, care sta tolănită într-un peş 
pe divanul larg de catifea, îşi ridică alene ochii către 
caclînâ şi o privi ţintă. Şi rămase năucă de ce vedea... 

Cine! povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfkiasii, tata 

Ci intr-a cinci sute şaizeci şi patra noapte 

Urm.; -

...Şi .râmase năucă de frumuseţea pe care o vedea 
ia fetişcana aceea desăvîrşită, care avea nişte plete 
ca noaptea, nişte obraji ca bobocii de trandafiri, nişte 
sini ca de granate, nişte ochi strălucitori, pleoapele 
galeşe, o frunte luminoasă şi un chip de lună. Şi, 
de bună seamă că soarele sta să răsară de după cîr-
lionţii de pe frunte-i, şi că bezna nopţii se înnegura 
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de la pletele e i ; iar moscul nu putea fi cules, fără 
de nici o îndoială, decît din răsuflarea ei, şi numai 
ei îşi datorau florile gingăşia şi mireasma ; luna nu 
lumina decît luînd cu împrumut din strălucirea frun-
ţii ei ; ramul nu se legăna decît după pilda mijlocu-
lui ei, iar stelele nu sclipeau decît de la sclipirea ei ; 
arcul vitejilor nu se încorda decît ca să fie asemeni 
cu sprîncenele sale ; iar mărgeanul de pe mări nu 
se înroşea decît de la buzele ei cele roşii ! Dacă era 
supărată, cei îndrăgostiţi de ea se prăbuşeau la 
pămînt, pieriţi de viaţă ! Dacă era liniştită, sufletele 
se întorceau să dea viaţă iarăşi trupurilor moarte ! 
Dacă arunca o privire, vrăjea şi supunea lumile 
amîndouă sub stăpînia sa. Căci, cu adevărat, era o 
minune de frumuseţe şi era fala Aceluia carele o 
zămislise şi o desăvîrşise ! 

După ce Sett Zobeida o privi cu uimire îndelungă 
şi o cercetă cu de amănuntul, îi zise : 

— Pace, dragoste şi noroc ! Fii binevenită prin-
tre noi, o, Kut-al-Kulub ! Şezi colea şi veseleşte-ne 
cu meşteşugul tău şi cu frumuseţea cîntărilor tale ! 

Şi fetişcana răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Pe urmă, şezu jos şi, întinzînd mîna, luă mai întîi 

o dairea minunată ; şi-aşa, chiar că i se puteau potrivi 
vorbele poetului : 

O, cîntăreaţo cu dairea, 
Tot ascultîndu-te, vrăjită, 
A-nnebunit inima mea ! 
Şi pe cînd degetele tale 
Bat ritmul, cu mişcări egale, 
lubirea-n pieptul meu palpită 
în tactul dulcelui tău cînt 
Ce-mi sună-n piept, adine şi blind. 
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N-am să-ţi mai pot da-nlr-un sfîrşit 
Decît o inimă rănită ! 
De cînţi un cîntec fericit, 
Ori gemi ca sub dureri 'zdrobită, 
Tu-nţigi în inimile noastre 
Potop de suliţi, şi dezastre. 

Ridică-te, ah ! zvîrle iute 
V eşmintele-ţi! şi, ah ! aruncă 
laşmacul, şi pe întrecute, 
Cu pasul zvelt, şi cu-ndelungă 
Pricepere, dansează-apoi, 
O, preafrumoasa, pentru noi, 
"Nebunul dans ce ne răpune 
Al dragostei noastre nebune ! 

Şi, după ce zăngăni iar din dairea, începu sa cînte, 
însoţindu-se de zdrăngănelile ei, stihurile acestea, 
ticluite pe loc : 

Surorile inimii mele, 
Gingaşele, dulci păsărele, 
l-au spusu-i-au inimii: „Fugi! 
Să fugi de bărbaţi şi de lume !" 
Ci inimii mele, anume, 
l-am spus : „Orişiunde te duci, 
O, inimă, sate supui 
Bărbaţilor ! Cată să-ţi pui 
In aripe largi evantaie 
Să freamăte lin, să se-nfoaie. 
Şi veselă fii, cum se cere, 
Să faci tuturora plăcere ! 

Şi cîntă apoi aceste două strofe, cu un glas atîta 
de minunat încît, de farmecul lor, păsările cerului 
se opriră din zbor, iar palatele începură să dănţu-
iască din toate zidurile. Atunci, Kut-al-Kulub lăsă

217 



daireaua şi lua o trişca de trestie, pe care îşi lipi 
buzele şi degetele. Şi, în felul acesta, chiar că i se 
potriveau stihurile poetului : 

O, tu, cea care citiţi măiestru 
Din fluierul acela rece, 
Din trestia aceea moarta 
Ce-o ţii cu degetele-ţi lungi 
La jarul buzelor frumoase, 

1 Prin care un nou suflet trece 
Din răsuflarea ta ca focul 
în trişca răsucilă-n dungi. 

Mai bine-n mima mea sufla I 
Ea ar suna cu mult mai bine 
Ca trestia acelui fluier 
Cu şapte găuri pusc-n şir, 
Căci nu-s doar şapte răni cioplite 
în inima mea şi în mine, 
Cc-ar tresări înfiorate 
Sub degelele-ţi prea-subţiri l 

După ce le vrăji pe toate femeile de faţă cu cîn-
tecuf din trişca'., fata puse jos fluierul şi luă o lăută 
minunată, îi potrivi strunele şi şi-o sprijini pe sîn, 
plccîndu-se peste pîntecclc ci, cu o gingăşie ca de 
mamă ce se pleacă peste pruncul său, aşa de frumos 
încît de bună seamă că despre ea şi despre lăuta ei a 
zis poetul :: 

O, cîntăreaţo din lăută, 
Ciini ştii cu degetele tale 
Sa-aprin'ii pe strunele persane 
Sau să adormi pojar şi jale. 
Întocmai cum doreşti, ca vraciul 
Ce ştie, meşter, după voie, 
5:1 lase sîngele să curgă 



Cuminte — sau, de e nevoie, 
Sti-l facă sa ţîsneasca-afani 
Din toate rosturile sale. 

Ce-adîncă vrajă se-nfioară 
Cînd degetele-ţi diafane 
Grăiesc ca grai de alăuta 
Pe limba strunelor persane, 
Iar cei ce nu ştiu graiu-acela 
Ascultă vraja-i fără nume 
Şi limba-i fără de cuvinte 
Venind de dincolo de lume, 
Şi toţi pricep ce spune graiul 
Din strunele vuind de zvoanc. 

Şi atunci fata porni să sune strunele pe paispre-
zece glasuri osebite, şi cîntă, ţinînd hangul cu alăuta, 
un cîntec întreg, care le topi de încîntare pe cele 
care o priveau, şi le cufundă în plăcere pe cele care 
o ascultau. 

Pe urmă, Kut-al-Kulub, după ce zvoni din stru-
nele feluritelor alăute, şi după ce cîntă felurite cîn-
tcce dinaintea mîndrei Sett Zobcida, se ridică în. 
toată strălucirea şi în toată mlădioasa ei gingăşie şi 
începu să dănţuiască. După care, stete jos şi făcu o 
mulţime de giumbuşlucuri, de panglicarii şi de pozne, 
şi toate astea cu o mînă atîta de uşoară şi cu atîta 
dibăcie şi îndemînare, încît Sett Zobeida, în pofida 
geloziei, a ciudei şi a zăcăşiei ce-o rodeau, era mai-
mai să cadă îndrăgostită şi. să i mărturisească patima 
pe care o simţea. Ci izbuti să-şi curme la vreme atare 
pornire, gîndind în cugetul ei : „Hotărît ! vărul meu 
Al-Raşid nu are întru nimic de ce fi osîndit că esîe 
atîta de îndrăgostit de ea''. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeliere^ada văzu zorii .-OjjioJ s>., 
sfioasă, tăcu 
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Ci într-a cinci sute şaizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Şi Sett Zobeida le porunci roabelor să aştearnă 
masa, şi îşi lăsă ura să biruie aceste 'întîic simţă-
minte. Da nu-şi lăsă mila să i se topească întru 
totul din inimă şi, în loc să-şi înfăptuiască planul 
ce şi—1 întocmise de-a o otrăvi pe potrivnica ei şi de 
a scăpa astfel de ea pe totdeauna, se mulţumi a 
pune să se amestece în prăjiturile date frumoasei 
Kut-al-Kulub o porţie straşnică de bang adormitor. 
Şi, de cum îşi duse la gură o bucată din acele pră-
jituri, cadîna se şi prăvăli cu capul pe spate şi se 
cufundă în negurile somnului. Iar Sett Zobeida, pre-
făcîndu-se cuprinsă de mare durere, porunci roabe-
lor s-o ducă într-un iatac de taină. Pe urmă, puse 
să se împrăştie ştirea că murise, spunînd că se îne-
case la masă, din lăcomie la mîncare, şi îi ridică 
degrabă un mormînt falnic, chiar în grădinile sara-
iului. 

Toate astea se petrecură aşadar în lipsa califului, 
Cînd însă, după păţania cu pescarul Khalif, acesta 
se întoarse la sărai, cea dintîi grijă a lui fu aceea 
de a-i întreba pe hadîmbi despre draga sa Kut-al-
Kulub. Iar hadîmbii, pe care Sett Zobeida îi prevestise 
că-i spînzură dacă dau în vileag ceva, îi răspunseră 
califului cu un glas de înmormîntare : 

— Vai, o, doamne al nostru, sporească-ţi Allah 
zilele şi întoarcă asupra capului tău zilele datorate 
stăpînei noastre Kut-al-Kulub ! Lipsa ta, o, ernire 
al drept-credincioşilor, i-a pricinuit o mîhnire şi o 
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durere atîta de mari, încît n-a putut să îndure zgu-
duirea, şi moartea cea grabnică a răpus-o ! Şi acuma 
se află întru tihna Stăpînului ei ! 

La vorbele acestea, califul începu să alerge ca un 
smintit prin palat, astupîndu-şi urechile şi între-
bîndu-i cu ţipete amarnice despre mult iubita lui pe 
toţi cei pe care îi întîlnea. Şi toată lumea, la trece-
rea lui, se arunca degrabă cu pieptul la pămînt, ori 
se ascundea pe după stîlpi. Şi califul ajunse, în felul 
acesta, în grădina unde se ridica mormîntul cel în-
chipuit al cadînei, şi se prăbuşi cu fruntea pe mar-
mură şi, întinzînd mîinile şi plîngînd cu toate lacri-
mile lui, strigă : 

O, trist mormînt ! cum poate să închidă 
Adînca noapte-a umbrei tale reci 
Pe-aceea care-a fost cea mai iubită ? 

O, trist mormînt ! răspunde, dar : pe veci 
Se şterse frumuseţea ei vrăjită ? 
Acel desfăt al ochilor mei, deci, 
Se încheie şi el, într-o clipită ? 

O, trist mormînt! tu nu eşti, văd eu bine, 
Nici măcar adevărul, nici minciuna : 
Nici Raiul Desfătărilor senine, 
Nici cerul pămîntesc dintotdeauna. — 
Oh, pe Allah ! oare de ce în tine 
Dă-n floare ramul şi sclipeşte luna ? 

Şi, în felul acesta, califul îşi oftă şi îşi vărsă dure-
rea vreme de un ceas. După care, se ridică şi se 
duse iute de se închise în iatacurile lui, fără a vroi 
să mai asculte nici o mîngîiere, nici s-o primească 
pe soţia lui ori pe celelalte soţii dragi ! 

în ce o priveşte pe Sett Zobeida, apoi aceasta, dacă 
văzu izbîndâ vicleniei sale, porunci ca frumoasa 
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Kut-al-Kulub să fie închisă într-o ladă de haine 
(întrucît fata tot se mai afla sub puterea adormitoare 
Q hangului) şi puse două roabe de încredere să ducă 
lada afară din palat şi s-o vîndă în suk celui dintîi 
cumpărăjor care s-o ivi, cu înţelegerea ca vînzarca 
să se facă fără a se deschide capacul ! 

Şi-atîta cu toţi aceştia ! 
Ci în ceea ce îl priveşte pe Khalif pescarul, apoi 

acesta, dacă se sculă, a doua zi după pescuit, cel 
dintîi gînd al lui fu la harapul cel scopit, care nu-i 
plătise cei doi peşti, şi îşi zise : „Tare socotesc că 
tot ce am mai bun de făcut acuma este să mă duc 
la palat şi sa întreb de acel Sandal hadîmbul, fiul 
blestematei cu nas borcănat, de vreme ce aşa m-a 
îndemnat chiar el ! Şi de n-o vrea să-şi plătească 
datoria, pe Allah ! am să-1 belesc \" Şi luă drumul 
către palat. 

Or, cînd ajunse acolo, Khalif găsi toată lumea în-
toarsă pe dos ; şi, chiar în poartă, cel dintîi ins pe 
care îl întîlni fu harapul Sandal hadîmbul, stînd jos 
in mijlocul unei roate cuviincioase de harapi şi de 
hadîmbi, vorbind şi dînd din rnîini. Şi Khalif se în-
dreptă către ei ; iar cînd un mamcluk tînăr dete să-i 
aţină calea, pescarul îl împinse şi strigă : 

— Cară-tc de-alci, fecior de codoş ! 
La răcnetul acela, eunucul Sandal întoarse capu! 

şi îl văzu pe Khalif pescarul. Şi hadîmbul, rîzînd, 
îi spuse să se apropie ; iar Khalif se apropie şi zise : 

— Pe Allah ! te-aş fi cunoscut dintr-o mic, o, 
baiaoacheşule, o, firicel de lalea ! 

Şi hadîmbul, auzind vorbeîe acestea, pufni în rîs 
şi zise cu gingăşie : 

— Stai colea jos oleacă, o, stăpîne al meu Khalii ? 
Am să-ţi plătesc mumaidecît ceea ce îţi datorez! 
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Şi îşi băgă mîna în buzunar ca să scoată banii 
şi să-i dea, cînd deodată un strigăt vesti ivirea mare-
lui vizir Giafar, care tocmai ieşea de la calif. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şî, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute şaizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Aşa că eunucii, robii şi tinerii mameluci se ridi-
cară şi se aşezară pe două rînduri ; iar Sandal, la 
un semn făcut cu • mîna de către vizir că are să-i 
spună ceva, îl lăsă pe pescar şi dete fuga să audă 
porunca lui Giafar. Şi amîndoi începură să vor-
bească de zor, plimbîndu-se în lung şi în lat. 

Khalif, dacă văzu că eunucul zăbovea să se în-
toarcă la el, socoti că era o viclenie din partea aces-
tuia ca să nu-i plătească, mai ales că hadîmbul părea 
a-1 fi uitat cu totul şi că nu-i mai păsa de pescar, 
de parcă nici n-ar fi fost pe lume. Atunci, începu 
să se frămînte şi să-i facă semne de departe eunu-
cului, semne ce voiau să zică : „Intoarce-te odată !" 
Şi, întrucît acela nu lua deloc aminte la el, Khalif 
îi strigă cu un glas zefliu : 

— O, stapîn-al meu Lalea, dă-mi ce îmi datorezi, 
ca să mă duc ! 

Şi hadîmbul, din pricină că se afla de faţă cu 
Giafar, rămase tare încurcat la strigătul acela, şî 
nu vroi să răspundă nimic. Ba dimpotrivă, începu să 
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vorbească şi mai însufleţit, ca sa nu care cumva să 
ia seama marele vizir în partea aceea ; ci fu o trudă 
zadarnică. întrucît Khalif se apropie şi mai mult şi, 
cu un glas năpraznic, răcni, făcînd semne mari : 

— O, mişelule care nu-ţi plăteşti datoriile, prăpă-
di-i-ar Allah pe oamenii de rea-credinţă şi pe toţi 
care-i jefuiesc de bunul lor pe cei săraci ! 

Pe urmă, schimbă glasul şi strigă batjocoritor : 
— Mă pun sub ocrotirea ta,' o, stăpîne Burtă-

Goală al meu ! Şi mă rog ţie să-mi dai ce îmi dato-
rezi, ca să pot să mă duc. 

Iar eunucul rămase peste poate de încurcat, căci 
Giafar, de data aceasta, văzuse şi auzise tot ; ci, 
întrucît încă nu-şi da seama despre ce e vorba, îl 
întrebă pe hadîmb : 

— Ce-o fi păţit oare, bietul om ? Şi cine l-o fi 
păgubit de bunul lui ? 

Şi eunucul răspunse : 
— O, doamne al meu, tu nu ştii cine-i omul acesta ? 
Giafar spuse : 
— Pe Allah ! de unde să ştiu, de vreme ce acuma 

îl văd întîia oară ? 
Eunucul spuse : 
— O, doamne al nostru, este chiar pescarul de la 

care am luat ieri peştele de l-am dus califului ! Iar 
eu, întrucît i-am făgăduit nişte bani pentru cei doi 
peşti care îi mai rămăseseră la urmă, i-am spus să 
vină astăzi la mine, să-i plătesc ce i se cuvine ! Şi 
tocmai vroiam să-i dau banii, atunci cînd a trebuit 
să alerg dinaintea ta ! Şi, drept aceea, omul, pierzîn-
du-şi răbdarea, mă bruftuluieşte acuma în felul 
acesta ! 
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Vizirul Giafar, daca auzi vorbele lui Sanda!, zuriin 
a rîcle şi îi spuse eunucului : 

— Cum ţi-ai făcut tu socoteala, o, căpetenie de 
hadîmbi, de te-ai dovedit atîta de lipsit de cinstire, 
de luare-amintc şi de cuviinţă tocmai faţă de chiar 
dascălul emirului drcpt-credincioşilor ? Sărace San • 
dai ! cc-o să zică marele calif, cînd aie să afle că
n-a fost cinstit pînă peste poate tovarăşul şi dascălul 
său, pescarul Khalif ? Pe urmă, Giafar adaugă 
deodată : O, Sandal, mai întîi de toate să nu-1 laşi 
să plece, întrucît nici nu se putea să pice mai la 
tanc ! Califul, cu pieptul apăsat, cu inima mîhuilă, cu 
sufletul cernit, tocmai se află 'Cufundat în deznădejde, 
din pricina morţii cadînei dragi lui, Kut-al-Ivulub ; 
iar eu degeaba am căutat să-1 mîngîi, prin toate mij-
loacele obişnuite. Dat poate cu ajutorul acestui pescar 
Khalif, avem să izbîndim a-i_ uşura pieptul. Ţine-1, 
dar, pînă ce mă duc să dibuiesc gîndurile califului 
în privinţa lui ! 

Şi eunucul Sandal răspunse j 
— O, doamne al meu, fă cum socoteşti potrivit ! Şi 

AU ah să te ţie şi să te apere pururea, ca pe spriji-
nul, stîlpul şi piatra de temelie a împărăţiei şi a 
neamului emirului drept-crcdincioşilor ! Şi asupra ta 
şi a lui fie umbra ocrotitoare a Celui-prea-înalt ! Şi 
deie el ca ramul, trunchiul şi rădăcina să rămîna 
neatinse în veci! 

Şi dete fuga la pescarul Khalif, în vreme ce Gia-
far se întoarse la califul Haruri Al-Raşid. Şi pesca-
rul, dacă îl văzu pe eunuc că vine într-un sfîrşiţ, 
îi zise : 

— lacătă-te, dară, o, Maţe-Goale ! 
Şi, cfnd eunucul le porunci mameiucilor să-1 ţie 

pe pescar şi să nu-1 lase să plece, acela strigă :, 
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— A, iacătă şi năpasta la care mă aşteptam ! Cel 
care a dat a ajuns datornic, iar pîrîşul a ajuns pîrît ! 
A, Lalea a belelei inele, eu vin aici. să-rai cer dreptul, 
şi voi mă popriţi de parcă n-aş fi dat toate birurile 
ori nu mi-aş fi plătit adeturile ? 

Şi-aşa cu el ! 
în ce îl priveşte pe calif, cînd intră la el Giafar, ii 

găsi frînt în două, cu capu-n rnîini şi cu pieptul 
zguduit de suspine ! Şi îşi recita încetişor aceste 
stihuri : 

Prietenii mă cearta că gem necontenit 
Şi nu mai uit durerea şi chipul ce-arn iubit. 
Dar ce să fac, prieteni, cînd n-am nici o pul ere 
Asupra bietei inimi ce nu vrea mîngîiere, 
Şi cînd nu sînt în stare să-ndur, fără să mor, 
Gingaşa amintire ce mă îngroapă-n dor, 
Copila minunată şi dulce, ah, de care 
Mi-e inima legală pe veci, fără scăpare. 
Ah, nu mai am putere s-o uit — cînd am băut 
Din cupa scumpă vinul privirii ei, pierdut, 
Ah, vinul fără seamăn din care-nfiorat 
Băui odinioară şi sînt şi-acuma beat. 

Şi, cînd ajunse dinaintea califului, Giafar îi zise : 
•— Pacea fie cu tine, o, emire al drept-credincioşi-

lor, o, apărătorule al cinstei Legii noastre, o, cobo-
rîtorule din unchiul Sultanului Profeţilor ! Rugăciu-
nea şi pacea lui Allah fie asupra lui şi asupra tuturor 
urmaşilor lui, fără de abatere ! 

Şi califul îşi ridică asupra lui Giafar doi ochi plini 
de lacrimi şi o privire îndurerată, şi răspunse... 

Cînd poveste;» ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a cinci sute şaizeci si şaptea noapte 

Urma : 

...şi răspunse : 
— Şi asupra ta, o, Giafar, fie pacea lui Allah şt 

mila şi binecuvîntările lui ! 
Şi Giafar întrebă : 
— Căpetenia drept-credincioşilor îngăduie robului 

să vorbească, ori mai degrabă îl opreşte ? 
Iar Al-Raşid răspunse : 
-— Da de cînd, o, Giafar, iţi este oprit să vorbeşti 

ţie, stăpînu! şi capul peste toţi vizirii mei ? Spu-
ne-mi tot ce ai să-mi spui ! 

Iar Giafar spuse atunci : 
— O, doamne al meu, plecînd de dinaintea ta ca 

să mă întorc la mine acasă, am întîlnit, afară, la 
poarta palatului, în mijlocul eunucilor, pe stăpînul 
şi dascălul şi tovarăşul tău, pescarul Khalif, care 
avea multe pîre de adus împotriva ta, şi se plîngea 
de tine, zicînd : „Slavă lui Allah ! nu pricep nimica 
din tot ce mi se întîmplă ! Eu l-am învăţat meşte-
şugul pescuitului, şi el nu numai ca nu mi-a păstrat 
nici o mulţumire, da a mai şi plecat să-mi aducă 
două coşuri şi tare :s-a ferit să se mai întoarcă ! 
Asta-i tovărăşie cinstită şi ucenicie cuminte ? Ori 
te pomeneşti că aşa s-or fi plătind dascălii ?" Or, eu, 
o, emire al drept-credincioşilor, m-am grăbit să vin 
a te înştiinţa cum stă treaba ; ca, dacă tot mai ai 
de gînd să-i fii tovarăş-să-i fii ; de nu, să-i dai 
de ştire despre încetarea înţelegerii dintre voi doi, 
pentru ca .sa-şi poată găsi alt tovarăş ori părtaş 1 
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Cînd auzi vorbele acestea ale vizirului sau, califul, 
în ciuda suspinelor care îl sugrumau, r.u mai putu 
sa se oprească a zîmbi, pe urmă a rîde în hohote, şi 
deodată îşi simţi pieptul uşurindu-se ; şi îi spuse lui 
Giafar : 

— Pe viaţa mea şi a ta, o, Giafar, spune-mi ade-
vărat ! Chiar aşa-i, se află acuma pescarul Khalif la 
poarta palatului ? 

Şi Giafar răspunse : 
— Pe viaţa ta, o, emire al drept-credincioşilor, chiar 

pescarul Khalif, cu ochii lui amîndoi, este la poartă ! 
Şi Harun zise : 
— O, Giafar, pe Allah ! trebuie să-i fac numai-

decît dreptate astăzi, după meritele lui, şi să-i dau 
ce i se cuvine ! Dacă, dar, Allah, prin mijlocirea mea, 
i-o trimite chinuri ori dureri, are să le capete pe 
dc-a-ntregul ; dacă, dimpotrivă, are să-i scrie la 
soartă sporul şi norocul, are să le capete întocmai ! 

Şi, rostind vorbele acestea, califul luă o foaie marc 
de hîrtie, o rupse în bucăţele aidoma, şi spuse : 

— O, Giafar, scrie tu cu mîna ta, pe douăzeci din-
tre aceste hîrtii, mai întîi sume de bani mergînd de 
la un dinar la o mie de dinari, apoi numele tuturor 
dregatoriilor din împărăţia mea, de la dregătoria de 
calif, de emir, de vizir şi de •musaip, pînă la cele mai 
mărunte slujbe de la sărai ; pe urmă, scrie, pe alte 
douăzeci de hîrtii, toate soiurile de osînde şi de schin-
giuiri, de la bătaia cu vergi pînă la spînzurătoare 
şi moarte ! 

Şi Giafar răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi luă un calam şi scrise cu mîna lui, pe bucăţile 

de hîrtie, toate cele poruncite de calif, precum : o mie 
de dinari, slujba de musaip, dregătoria de emir, 
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sarcina de calif ; şi : pedeapsa cit moartea, înlemni -
tarea, ciomăgeala, şi alte asemenea lucruri. Pe urma, 
le împături pe toate la fel, le aruncă îmr-un lighe-
•naş de aur, şi dete totul califului, care îi spuse : 

— O, Giafar, jur pe sfintele haruri ale preasfiuţilor 
mei strămoşi, cei neprihăniţi, şi pe împărăteasca mea 
spiţă care suie pînă la Hamzâ şi la Akil, că, atunci 
cînd pescarul Khalif are să se afle aici, am să~î 
poruncesc numaidecît să tragă o hîrtie dintre aceste 
hîrtii, pe care numai eu şi cu tine ştim ce sta scris, 
şi am să-i dăruiesc tot ce i-o meni hîrtia pe care are 
s-o tragă, oricare ar fi lucrul scris ! Şi, de-ar fi să i se 
nimerească chiar şi dregătoria de calif, am să cobor pe 
dată din scaunul de domnie şi am să i-1 las lui, cu 
toată bucuria sufletului ! Da dacă, dimpotrivă, spîn-
zurătoarca, sau tăierea, sau scopirea, sau orice alt fel 
de moarte are să-i fie partea, am să poruncesc s-o 
îndure nesmintit ! Du-te, dar, de-1 ia şi mi-1 adu fără 
de zăbavă ! 

Cînd auzi vorbele acestea, Giafar îşi zise în sineşi: 
„Nu este domnie şi putere decît întru Allah slăvitul 
şi atotputernicul! S-ar prea putea ca hîrtia trasă de 
către acest sărman să fie o hîrtie de năpastă, care 
să-i prilejuiască pieirea ! Şi-aşa că eu, fără de voia 
mea, am să fiu pricina clintii a nenorocirii lui ! 
întrucît califul s-a legat cu jurămînt, şi n-ai cum 
nădăjdui să-1 faci să-şi schimbe hotărîrca ! Nu am, 
dar, decît a mă duce după acest sărman! Şi nu are 
să se întîmple decît ce e scris de Allah \" Pe urmă, 
ieşi să-1 caute pe Khalif pescarul şi, luîndu-1 ele 
mînă, vru să-1 ducă în lăuntrul palatului. Khalif însă, 
care nu mai contenise să se frămînte, să se plîngă 
de popreala sa şi să se căiască de faptul că venise 
la curte, era mai-mai să-şi vadă minţile rătăcite întru 
totul, şi strigă : 
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— Mare prost am fost să-i dau ascultare şi să vin 
!aki după eunucul ăsta negru, Laleaua pacostei, plo-
dul cel buzat al blestematei cu nas, borcănat, Maţe-
Goale ăsta ! 

Giafar însă îi zise : 
— Hai, vino după mine ! 
Şi îl duse înconjurat de o mulţime de robi şi de 

flăcăi, pe care Khalif nu mai contenea să-i blesteme. Şi, 
după ce îl trecu prin şapte săli de intrare nemă-
surate, Giafar îi spuse : 

— Ia seama, o, Khalif ! Ai să te afli dinaintea emi-
lului drept-credincioşilor, apărătorul dreptei-cre-
dinte ! 

Şi, ridicînd o perdea mare, îl împinse în sala de 
{primire, unde Harun Al-Raşid sta aşezat în jeţul lui, 
înconjurat de emirii şi de mai-marii de la curtea sa. 
Iar Khalif, care habar n-avea de ce vede, nu se 
simţi întru nimic tulburat ; ba, uitîndu-se cu cea 
mai mare luare-aminte la Harun Al-Raşid în vîlva 
slavei sale, se duse la el hohotind de rîs şi îi zise : 

— A, îacătă-te, o, clanaretule ! Au tu socoti că 
te-ai purtat cinstit, ieri, cînd m-ai lăsat să păzesc 
singur peştele, pe mine, care te-am învăţat meseria 
şi te-am însărcinat să te duci să-mi cumperi două 
coşuri ? încît m-ai lăsat fără- de apărare şi la che-
remul unei liote de hadîmbi care au venit, ca un 
potop de ciori, să-mi fure şi să-mi ia peştele, care 
ar fi putut să-mi aducă pe puţin o sută de dinari ! Şi 
tot tu eşti pricina pentru tot ce mi-e dat" să păţesc 
şi acuma, în mijlocul inşilor ăstora care mă ţin aici ! 
Ci tu, o, clanaretule, ia să-mi spui, cine oare-a putut 
să pună mîna şi pe tine şi să te înşface şi să te lege 
.In scaunul ăla ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şefaerezada yăzu 2C«ii mijind ,ji, 
Sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci sute şaizeci şi opta noapte 

Urmă : 

La vorbele acestea ale lui Khalif, caiilul zîui'bi şi, 
luînd cu mîiniie amîndoua ligheanul de aur în care se 
aflau hîrtiile scrise de Giafar, zise : 

— Apropie-te, o, Khalif, si vino de trage o hîrtie 
dintre hîrtiile acestea ! 

Khalif însă, izbucnind în rîs, strigă : 
— Ce, o, clanaretule, ţi-ai şi schimbat meseria şi 

te-ai lăsat de muzică ? Acuma iacătă că ai ajuns 
astrolog ! Şi ieri erai ucenic de pescar ! Crede-mă, 
clanaretule, treaba asta n-o să te ducă departe ! Căci 
cu cîr te apuci de mai multe meserii, cu atîta cîştigi 
•mai puţin ! Lasă, dar, deoparte astrologia şi fă-te 
iar clanarct, ori mai degrabă întoarce-te la mine, 
să-ţi faci ucenicia de pescar ! 

Şi-ar fi ţinut-o aşa înainte, cînd deodată' Giafar 
se duse la el şi îi zise : 

— Gata cu vorbele astea ! Şi vino de trage o hîrtie, 
aşa cum ţi-a poruncit emirul drept-credincioşilor! 

Şi îl împinse către scaunul împărătesc. 
Atunci Khalif, tot împotrivindu-se la împingerea 

lui Giafar, şi bodogănind, se lăsă dus pînă la lighea-
nul de aur, şi cufundîndu-şi deodată mîna în el, 
scoase un pumn întreg de hârtii. Giafar însă, care 
îl veghea, îi porunci să le dea drumul şi îi spuse să 
nu ia decît una. Şi Khalif, împingîndu-l cu cotul, 
îşi băgă iar mîna în lighean şi nu scoase de data 
aceasta decît o hîrtie, zicînd : 

— Departe de mine orice gînd de a-1 mai lua 
de-acuma-ncolo în slujba mea pe clanaretistul ăsta 
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cu bucile obrajilor umflate, astrologul asta întocmi-
tor de horoscoape ! 

Şi, zieînd acestea, despături hîrtia şi, ţiriînd-o 
de-andoaselea, căci nu ştia să citească, o întinse 
califului şi zise : 

— Vrei, o, clanaretule, să-mi spui horoscopul scris 
(pe hîrtia asta ? Şi ia seama să nu care cumva să-mi 
ascunzi ceva ! 

Iar califul luă hîrtia şi, fără a o citi, o întinse 
la rîndul său lui Giafar, zicîndu-i : 

— Spun.e-ne cu glas tare ce stă scris acolo ! 
Şi Giafar luă hîrtia şi, citind-o, ridică braţele 

şi strigă : 
— Nu este domnie şi nu este putere dccît întru 

Allah slăvitul şi atotputernicul ! 
Iar califul, zîmbind, îl întrebă pe Giafar : 
— Veşti bune, nădăjduiesc, o, Giafar ! Ce este ? 

Spune ! Trebuie să cobor din scaunul de domnie ? 
\Trebuie să-1 înalţ în el pe Khalif ? Ori te pomeneşti 
ea trebuie să-1 spînzur ? 

Şi Giafar răspunse, cu glas.înduioşat : 
— O, emire al drept-credincioşilor, pe hîrtia aceasta 

stă scris: O sută de lovituri de ciomag pescarului 
Khalif! _ 

Atunci califul, cu toate ţipetele şi împotrivirile lui 
Khalif, spuse : 

— Să se îndeplinească hotărîrea ! 
Şi spătarul Massrur porunci să fie luat pescarul, 

care urla deznădăjduit, şi să fie întins pe burtă, să 
i se tragă, numărat, o sută de lovituri de ciomag, 
nici una mai mult, nici una mai puţin ! Iar Khalif, 
măcar că nu simţea nici o durere, datorită învîrto-
şirii pe care o dobîndise, scotea nişte ţipete înfrico-
şătoare şi arunca un potop de ocări asupra clarine-
tistului. Şi califul rîdea să se topească ! Şi, cînd se 
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sfîrşiră de dat cele b sută de lovituri, Khalif se scula, 
de parcă n-ar fi păţit nimic, şi strigă : 

— Blestema-ţi-ar Allah zbegul ăsta, o, buhăitule ! 
Au de cînd o fi ajuns bătaia cu ciomagul prilej de 
.şotii între oamenii cum se cade ? 

Iar Giafar, care avea un suflet milos şi o inima 
duioasă, se întoarse către calif şi spuse : 

— O, emirc al drept-credincioşilor, îngăduie-i pes-
carului să mai tragă o hîrtie ! Poate că soarta are 
să-i fie mai priincioasa de data aceasta ! Şi-apoi-, 
doar n-ai să vrei ca fastul tău dascăl să plece de Ja 
apa bunătăţii tale fără a-şi fi potolit setea ! 

Şi califul răspunse : 
— Pe Allah, o, Giafar, eşti ţâre nechibzuit ! Tu 

ţi ii că regii nu prea au obiceiul să-şi întoarcă jură-
mintele sau făgăduielile ! Or, trebuie să fii încre-
dinţat de la început că dacă pescarul, trăgînd a doua 
hîrtie, are să aibă parte de spînzuratoare, va fi 
spîn/.urat fără de abatere ! Şi tu ai să fii pricina 
morţii lui ! 

Iar Giafar răspunse : 
— Pe Allah, o, emire al drept-credincioşilor, pentru 

omul nenorocit moartea este mai de dorit decîţ 
viaţa ! 

Jar Califul spuse : 
— Jie ! Să mai tragă o hîrtie ! 
Khalif însă, întoreîndu-se către calif, strigă : 
— O, clanaret al pacostei, plăti-ţi-ar Allah dărni-

ciile ! Da ia spune-mi, nu puteai să găseşti în Bag-
dad alt ins în locul meu, ca să pui să i se facă-mîn-
dreţea asta de dovadă ? Ori n-o mai fi fost altul 
afara de mine mai la îndemînă în tot Bagdadul ? 

Giafar însă veni lîngă el şi îi zise : 
•— Mai ia o hîrtie, şi Allah are să ţi-o aleagă ! 
Atunci Khalif îşi băgă mîna în ligheanul de aur, 

şi, într-o clipită, scoase o hîrtie pe care o de te lui 
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Giafar. Şi Giafar o despături, o citi, şi lăsă ochii 
în pămînt fără a spune nimic. Iar califul, cu un glas 
liniştit, îl întrebă : 

— Pentru ce nu spui nimic, o, fiu al lui Yahia $ 
, Şi Giafar răspunse : 
— O, cmire al drept-credincioşilor, pe hîrtia aceasta 

nu stă scris nimic ! Este o hîrtie albă ! 
, Şi califul zise : 
— Vezi şî tu ! Nu la noi îl aşteaptă norocul pe acest 

pescar ! Spune-i, dar, acuma, să plece cît mai degrabă 
de dinaintea feţei mele ! L-am văzut de-ajuns ! 

Giafar însă spuse : 
— O, emire al drept-credincioşilor, mă rog ţie, pe 

sfintele haruri ale preasfinţilor tăi strămoşi, cei 
neprihăniţi, îngăduie-i pescarului să mai tragă şi a 
treia hîrtie ! Poate că aşa are să poată dobîndi cu 
ce să nu moara de foame. 

Şi Al-Raşid răspunse : 
— Bine ! Să ia, dar, a treia hîrtie, şi gata ! 
Şi Giafar îi spuse lui Khalif : 
...Hai, o, săracule, ia a treia hîrtie şi cea de pe 

urmă... 

Cînd povestea ajunse aici, •Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute şaizeci şi noua noapte 

Urmă : 

— Hai, o, săracule, ia a treia hîrtie şi cea de pe 
urmă. Şi Khalif mai trase o dată, iar Giafar, luînd 
hîrtia, citi cu glas tare :. 

— Un dinar pescarului S 
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Cînd auzi vorbele acestea, Khalif strigă : 
— Afurisit să fii, o, clanaret al belelelor ! Un dinar 

•penru o sută de lcvituri de ciomag ! Cnţi-mai 
dărnicia ! Da-ţi-o-ar îndărăt Allah la ziua judecăţii ! 

Iar califul începu să rîdă din tot sufletul, şi Giafar, 
care i/burise pînă jla urmă să-1 înveselească pe 
stăpînul sau, îl luă de mină pe Khalif pescarul şs îl 
scoase din sala tronului. ' 

Cînd ajunse la poarta palatului, Khalif de te de 
eunucul Sandal, care îi zise : 

— Vino încoace, Khalif. Hai de ne fă oleacă de 
parte si nouă din cele cu cîte te-a cinstit dărnicia 
emirului drcpt-credincioşilor ! 

Şi Khalif îi răspunse ; '"'"' " 
— A, harap de păcură, vrei oleacă de parte ? Hai, 

«Jar, de ia jumătate din suta de lovituri de ciomag, 
pe pielea ia aia neagră ! Pînă ţi le-o da Eblis în iad, 
na ! ţine dinarul pe care mi 1-a dăruit clanaretistul 
tic stăpînu-iău ! 

Şi îi aruncă în obraz dinarul pe care i-1 pusese 
Giafar în mînă, şi vru să iasă pe poartă şi să se ducă 
tn drumul lui. Eunucul se repezi însă după el şi, 
scoţîncl din buzunar o punga cu o sulă de dinari, 
i-o întinse lui Khalif, spunînd : 

— O, pescăriile, ia dinarii aceştia ca preţ pentru 
peştele pe care l-am cumpărat ieri de la tine ! 
Şi du-te.în pace ! 

Iar Khalif, dacă văzu aşa, se bucură din plin şi 
luă punga cu o sută de dinari, precum şi dinarul 
dat de Giafar, şi, uitîndu-şi belelele şi necazul pe 
care le îndurase, îşi luă rămas-bun de la eunuc şi 
se întoarse acasă, plin de fală şi peste poate de 
mulţumit. Acum ! întrucît Allah, dacă a hotărît el 
odată un lucru, îl înfăptuieşte nesmintit, şi întrucît de 
data aceasta hotărîrea lui era tocmai în privinţa lui 
Khalif, voinţa sa trebuia să se împlinească. Aşa că, 
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pe cînd străbătea sukurile spre a se întoarce acasă» 
Khalif fu oprit, în faţa ' tîrgul ui de robi, de o mare 
roată cîe oameni, care toţi priveau spre acelaşi loc. 
Şi Khalif se întrebă : „La ce s-o uita aşa toată lumea 
asta strînsa ciotcă ?" Şi, minat de nedumerire, porni 
să-şi croiască drum cu coatele printre neguţători ţi 
telali, printre bogătani şi sărăcani, care, dacă îl cu-
noscură, începură să rîdă, zicîndu-şi unii altora : 

— Loc ! faceţi loc navabului cel grozav care are 
să cumpere tot tîrgul ! Loc prcastrălucitului Khalif, 
şeicul beîitorilor ! 

Şi Khalif, fără a se tulbura, şi tare pe ci, întrucît se 
simţea ghiftuit cu dinarii de aur strînşi la şerpar, 
ajunse la mijlocul rîndului din faţă şi cată să vadă 
care-i treaba. Şi văzu un batrîn care avea dinainte-î 
o ladă pe care .şedea un rob. Şi bătrînu] acela tocmai 
striga cu glas mare, zicîad : 

— O, negustorilor ! o, bogătanilor ! o, preacinsti-
ţilor locuitori din cetatea noastră ! care dintre voi 
vrea să-şi bage banii într-o tîrguială de sută la sută, 
cumparînd, cu tot ce se află în ca, fără ca noi să 
ştim ce, lada aceasta bine gătită, venită de la saraiul 
preaslăvitei Sett Zobcida, fiica lui Kassern, soţia 
emirului drept-credincioşilor ? N-aveţi decît a spune 
Ciî daţi ! Şi Allah să-1 blagoslovească pe acela care 
are să dea cel mai mult! 

Ci o tăcere largă răspundea la chemarea lui, căci 
neguţătorii nu cutezau să-şi arunce bănetul pe o 
lada ca aceea, în care nu ştiau ce se află, şi se 
temeau să nu care cumva să fie la mijloc vreun ma-
irapazlîc ! Da pînă la urmă unul dintre ei dete glas 
şi zise : 

— Pe Allah ! tîrgul acesta-i cam la noroc ! Şi poate 
H tare păgubos ! Ci eu tot am să dau ceva, da să 
au mi se ia în nume de rău ! Aşa că am sa zic o 
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vorbă, da să nu mă certaţi ! lacătă ! douăzeci de 
dinari, nici unul mai mul t ! 

Ci un ak neguţător ridică numaideeît preţul 
şi zise : 

— lui dau cincizeci ! 
Şi alţi neguţători ridicară iarăşi ; şi preţul ajunse 

la o sută de dinari. Atunci telalul striga : 
— Dă careva dintre voi mai mult, o, neguţătorilor ? 

Preţul cel de pe urmă ! O sută de dinari ! Cine da 
mai mult ? 

Atunci Khalif ridică glasul şi zise : 
— J'u ! Dau o sută şi unu de dinari ! 
1 a vorbele acestea ale lui Khalif, negustorii, care 

ii ştiau tot aiîta de lefter ca un preş scuturat şi 
balul, socotiră că glumeşte, şi începură să rîdă. 
K bal ii însă îşi descinse chimirul şi iar strigă ci? 
glas mare şi mînios : 

-- O sulă şi unu de dinari ! 
Atunci telalul, cu toate rîsetcle neguţătorilor, 

spuse : 
----- Pe Aii ah ! lada este a lui Khalif ! Jar eu nu î-o 

vînd decît lui ! 
Pe urmă, adăugă : 
—•• Pofteşte, o, pescarule ! plăteşte o sută şi unu, 

şi ia lada cu tot ce este în ea ! Allah să binecuvînte/.e 
vînzarea ! Şi sporul fie asupra-ţi, odată cu această 
cumpărare ! 

Şi Khalif îşi întoarse chimirul, în care se aflau 
taman o sută şi unu de dinari, pe care îi scutura în 
mîinile telalului ; şi tîrgul se făcu în deplină învoială 
a amînduror părţile. Şi tot atunci lada intră în 
stăpînirea lui Khalif pescarul. 

Şi pe dată hamalii din suk, dacă văzură tîrgul 
încheiat, se repeziră asupra lăzii, bătîndu-se care s-o 
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ducă, nu pe degeaba, fireşte. Ci treaba nu-i era nici-
decum la indemînă lui Khalif care, cu tîrguiala asta, 
se scuturase de toţi banii dobîndiţi şi nu mai avea 
acuma nici cu ce să-şi cumpere o ceapă ! Iar hamalii 
se luptară mai departe, smulgîndu-şi care mai de care 
lada, pînă ce neguţătorii se băgară între ci de-i 
despărţiră şi le spuseră : 

— Hamalul Zoraik a fost cel dintîi ! Aşa că lui i 
se cade s-o care ! 

Şi îi alungară pe ceilalţi hamali, afară de Zoraik, 
şi, cu toate împotrivelile iui Khalif, care vroia să-şi 
ducă singur cumpărătura, aburcară lada în spinarea 
hamalului şi îi spuseră să-l urmeze, cu povara aceea, 
pe stăpînul ei Khalif. Şi hamalul, cu lada în spinare, 
porni pe urma pescarului. 

C.îatl poveste! ajunse aici, Şdierczatla văzu zorii mijind şi 

sfi.*>xw., t'ictjL. 

Ci într-a cinci sute şaptezecea noapte 

UrtTtă : 

Şi Khalif, mergînd pe drum, îşi zise în cugetul 
său : „Nu mai am nici un ban, nici de aur, nici de 
argint, nici de aramă, nici măcar mireasma vreunui 
ban ! Şi ce-o sa mă fac, cînd o să ajung acasă şi-o 
trebui să-1 plătesc pe afurisitul ăsta de hamal ? Şi ce 
nevoie aveam eu de hamal ? Şi, de altminteri, ce 
nevoie aveam eu şi de pacostea asta de ladă ? Şi 
cine păcatelui a putut să-mi bage în cap gîndul cu 
tîrguiala asta ? Da ce e scris trebuie să se împli-
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ncască ! Pînă una alta, ca sa scap din beleaua cu 
hamalul ăsta, am sa-1 fac să alerge şi sa umble şi să 
rătăcească drumul de-a lungul uliţelor, pîsiă ce o 
să se sfîrşească de trudă. Atunci, are să se oprească 
de bunăvoia lui şi nu are să mai vrea să meargă. lat 
cu am să mă folosesc de nevrerea lui şi n-am să 
voiesc nici eu la rîndu-mi să-i plătesc, şi am să~rra 
iau singur iada în spinare !" 

Şi, după ce îşi întocmi aşa planul acesta, îl şi 
puse numaidecît în fapt. începu, dar, să rătăcească 
de pe o uliţă pe alta şi de la o piaţă la alta, şi. să-1 
ocolească pe hamal după el prin tot, oraşul, şi-aşa 
de Ia prînz pînă în amurgit de soare, încît, hamalul 
se vlăguî de tot şi, într-un sfîrşit, începu să bombă-
nească şi să mormăie, şi se hotărî să-i spună 3 ui 
Khalif: 

- O, stăpîne al meu, da unde ţi-e casa ? , 
Şi Khalif răspunse : 
— Pe AII ah ! ieri ştiam bine unde este, ci astăzi 

am uitat de-a binclea. Şi iacătă-mă nevoit sa caut 
împreună cu tine unde-o fi aşezată ! 

Şi hamalul zise : 
— Dă-mi plata şi ia-ţi lada ! 
Şi Khalif zise : 
•— Mai rabdă oleacă, mergînd încetişor, ca să-mi 

dai răgaz sa-rmi adun gîndurile şi să cuget in ce loc 
se află casa mea. 

Pe urmă, după o vreme, intrucît hamalul începuse 
iar să se văicărească şi să. bombăne printre dinţi, 
îi zise : 

— O, Zoraik, nu am la mine nici un ban ca sa-ţi 
pot plăti aci pe loc ! Căci mi-am lăsat banii acasă, 
iar casa am uitat unde se află ! 
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Şi, cum hamalul se oprise, nemaiputînd să umble, 
ţi pusese. povara jos, iacătă că trece un cunoscut 
de-aî lui Khalif, care îl bate pe umăr şi îi zice : 

— Na ! tu eşti, Khalif ? Ce cauţi prin mahalaua 
asta, aşa de departe de mahalaua ta ? Şi ce l-ai 
pus pe omul ăsta să-ţi care ? 

Ci, pînă ce Khalif, descumpănit, să apuce să-i 
răspundă, hamalul Zoraik se şi întoarse către trecă-
torul cu pricina şi îl întrebă : 

•— O, unchiule, unde se află casa lui Khalif : 
Omul răspunse : 
— Pe Allah ! auzi ce întrebare ! Păi, casa lui 

Khalif se află tocmai în partea cealaltă a Bagdadului. 
la hanul năruit de la tîrgul clc peşte, în mahalaua 
Rawassin ! 

Şi plecă rîzînd. 
Atunci, Zoraik hamalul îi spuse lui Khalif pescarul : 
— Hai, mişcă-te o, neisprăvitule ! Dare-ar să nu 

mai trăieşti ori să umbli ! 
Si îl sili să meargă înaintea i şi s a l ducă la 

locuinţa lui, la hanul năruit, de la tîrgul de peşte ! 
Şi nu mai conteni, pînă ce ajunseră acolo, să-1 tot 
dodeleasca şi să-1 certe pentru purtarea lui, zicîn-
du-i : 

— O, chip de pacoste, lipsi-tc-ar Allah de pîinca 
cea de toate zilele pe lumea asta ! De cile ori n-am 
mai trecut noi pe dinaintea prăpăditei tale de casc, 
şi nu mi-ai făcut un semn să mă opresc ! Plai ! Acuma 
ajmă-mă să dau jos din spinare lada asta ! Şi dare-ar 
Allah să fii pe dată închis în ea pe veci ! 

Şi, Khalif, fără a scoate o vorbă, îl ajută să dea 
jos lada, iar Zoraik, ştergindu-şi de pe frunte co 
dosul mîiaii broboanele mari de sudoare, spuse : 

— Şa vedem acuma cît de larg eşti la suflet şi 
cît de darnică ţ i e mîna, la plata ce mi-o datorezi 
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du pa toate ostenelile astea pe care m-ai făcut să 
le îndur degeaba ! Şi grăbeşte-te, ca sa mă laşi sa. 
plec în calea mea ! 

Şi Khalif îi spuse : 
— De bună seamă, o, tovarăşe al meu ! Ai să fii 

răsplătit straşnic ! Au vrei să-ţi aduc aur, orr argint ? 
1'oi.i să-ţi alegi ! 

Iar hamalul răspunse : 
— Tu ştii mai bine decît mine ce mi se cuvine ! 
Atunci Khalif, lăsîndu-1 pe hamal la poarta cu 

lada, intră în casă şi se întoarse numaidecît, ţinînd 
in mînă un bici înfricoşător de curele, ţintuite fiecare 
cu patruzeci de ţinte ascuţite, taman bun să doboare 
o cămilă dintr-o lovitură ! Şi se repezi la hamal, cu 
mîna ridicată şi, învîrtind biciul, i-1 aldui pe spinare, 
şi iar de la cap, şi încă o dată, aşa de vîrtos încît 
hamalul începu sa urle din rărunchi şi, dînd dosul, 
o lua la fugă drept înainte, cu mîinile întinse, şi 
se mistui pe după un colţ de uliţa. 

Descotorosit în felul acesta de hamal, care, la 
urma urmei, se încărcase de buna lui voie cu lădoiul 
acela, Khalif se pregătea să tragă lada în casă. Ci, 
de toată zarva aceea1, vecinii se strînscseră ciotcă şi, 
cînd îl văzură pe Khalif împopoţonat aşa de ciudat cu 
caftan de zarafir scurtat pe sub genunchi şi cu turbau 
tot de zarafir, şi cînd mai' văzură şi lada pe care o 
căra, îi ziseră : 

— O, Kalif, ele unde ai caftanul acela şi lada aceea 
atîta de grea ? 

LI răspunse : 
— De la un băiat, ucenic la mine şi claiiarctist de 

meserie, pe care îi cheamă Harun Al-Raşid. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcliermtla văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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'Ci într-a cinci sute şaptezeci şi una noapte 

Urmă : 

La vorbele acestea, pe locuitorii din hanul năruit, 
vecini ai lui Khalîf, îi prinse spaima pentru sufletele 
lor, şi îşi ziseră între ei : „De nu l-ar auzi nimenea 
pe smintitul ăsta vorbind aşa ! Că~l înhaţă agiii şi-1 
spinzură numaidecît ! Şi ne spulberă hanul cu totul, 
şi poate, din. pricina lui, să ne spînzure şi pe noi 
dinaintea hanului, ori sa ne osîndească la vreo caznă 
năpraznică !" Şi, speriaţi pînă peste poate, îl siliră 
să-şi încuie limba în gură şi, ca să sfîrşească mai 
iute, îl ajutară să-şi care lada în casă şi împinseră 
uşa după el. 

Or, odaia lui Khalif era atît de strimtă încît lada 
o umplu cu totul, de parcă ar fi fost anume iăcută 
spre a se îmbuca tocmai pe tocmai între pereţi. Şi 
Khalif, nemaiştiind unde să se aşeze spre a-şi trece 
noaptea, se întinse cît era de lung pe ladă, şi, în 
felul acesta, începu să cugete la cele cîte i se în-
tîmplaseră în ziua aceea. Şi deodată se întrebă : „Da 
la urma urmei, ce-aştept de nu deschid lada ca să 
văd ce-o fi în ea ?" Şi sări în picioare şi se căzni din 
toate puterile cu mîinile, încereînd s-o deschidă, da 
degeaba. Şi îşi zise: „Unde mi-or fi fost minţile 
cînd m-am hotărît aşa, deodată, să cumpăr lada 
asta, pe care nu pot nici măcar s-o deschid ?" Şi iar 
se încercă să-i spargă lacătul şi să-i sfarme încuie-
toarea, că tot nu izbuti mai mult ! Atunci îşi zise : 
„Să aşteptăm pînă mîine, ca să vedem mai bine cum 
s-o luăm!" Şi iarăşi se întinse de-a lungul pe lădoi, 
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ţi nu zăbovi mult pînă să înceapă a dormi din toate 
sforăiturile lui ! 

Or, cum dormea aşa de vreun ceas de vreme, se 
(rczi deodată, sărind de spaimă, şi se izbi cu capul 
de tavanul odăii ! Căci simţise cum se mişca ceva în 
lăuntrul lăzii. Şi dintr-o dată somnul îi şi zbură din 
cap, cu minte cu tot ; şi Khalif strigă : ,,Fără de 
nici o îndoială că acolea în lăuntru se află niscai 
ginni ! Slavă lui Allah că - mi-a dat gîndul să nu 
deschid capacul ! Că dacă-1 deschideam, ar fi sărit pe 
mine, în bezna asta, şi cine ştie ce mi-ar fi făcut ! 
Hotă r î t ! mare bine nu mi-ar fi fost, oricum !" Ci, pe 
•cind îşi rumega el în felul acesta gîndul de spaimă, 
iată că zgomotul din lăuntrul lăzii spori, şi îi ajunse 
la urechi ca un soi de geamăt. Khalif atunci, 
speriat peste poate, căută pierit o luminare, ca să 
facă lumină ; ci uitase ca sărăcia nu-i îngăduise 
nicicînd să aibă vreo lumînare şi, bîjbîind într-una 
cu mîinile pe pereţii odăii, clănţănea din dinţi şi îşi 
zicea : „De data asta, e prăpăd ! prăpăd de tot !" Pe 
urmă, cu spaimă sporită, deschise uşa şi năvăli afară, 
în dric de noapte, ţipînd cît îl ţinea gura : 

— Ajutor ! O, locuitori din han ! o, vecinii mei! 
săriţi ! ajutor ! 

Iar vecinii, dintre care cei mai mulţi erau cufundaţi 
în somn, se treziră speriaţi rău şi ieşiră afară, pe 
cînd femeile îşi scoteau capelele, acoperite pe ju-
mătate, prin crăpătura uşilor. Şi toţi îl întrebară : 

— Au cc-ai păţit, bre Khalif ? 
El răspunse : 
— Iute, daţi-mi iute o lumînare căci la mine au 

venit ginnii ! 
Şi vecinii începură să rîdă, iar unul dintre ei îi 

dete pînă la urmă o lumînare. Şi Khalif luă lumînarea 

243 



.şi se întoarse în odaia lui, mai stapîn pe el. Ci 
deodaiă, cum. se plecase peste lada, auzi un glas care 
suspina : 

— Ah, unde sînt ? 
Şi, încă şi mai speriat, Khalif lăsă toi si se repezi 

afara ca un nebun, ţipînd : 
•— O, vecinilor ! scăpaţi-niă ! 
Iar vecinii îi spuseră : 
— O, Khalif, afurisitulc! da ce pacoste a dat 

peste unc ? N-ai de ghid odată să nu ne mai 
ciiinuicşti ? 

iii răspunse : 
— Bre, oameni buni, ginul este în ladă ! Se mişca 

şi vorbeşte ! 
Iii îl întrebară : 
— O, mincinosule, şi ce spune ginul ăla ? 
3ii răspunse : 
• A întrebat: „Unde sînt ?" 
Vecinii îi răspunseră rîzînd : 
— Pai, în iad, fără de nici o îndoială, bre aiurişi-

tuie! De n-ai mai gusta somn pîn'Ia moarte ! Ai 
sculat tot hanul şi toată mahalaua ! Dacă n-ai să 
taci, avem să coborîm să-ţi sfărîmăm oasele ! 

Şi Khalif, măcar că murea de frică, se hotărî să se 
întoarcă iarăşi în odaia lui şi, adunîndu-şi curajul 
tot, luă un pietroi şi sfarmă încuietoarea de la ladă, 
şi clete diutr-o dată capacul la o parte ! Şi văzu, 
întinsă acolo în ladă, lînceda şi cu pleoapele între-
deschise, o fetişcană frumoasă ca o hurie, şi sclipind 
de ncstemaic. lira Kut-al-Kulub ! Şi, dacă se simţi 
slobozită şi răsuflînd cu tot pieptul aer proaspăt, 
se dezmetici de-a binelea, iar somnul dat de bangul 
cel adormitor se risipi pe deplin. Şi sta acolo, palidă 
şi atît de frumoasă şi de ispititoare. în adevăr ! 
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Cînu o văzu, pescarul, care în viaţa lui nu mai 
privise aşa, descoperită, nu numai o . frumuseţe ca 
aceea, da nici măcar o femeie de rînd, căzu în ge-
nunchi dinaintea ei şi o întrebă : 

— Pe Allah ! o, stăpîna a mea, cine eşti ? 

Ciijd pcrvtsi.f.i ajnnsc fiiri, Şcliererada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, iiîcu. 

Ci intr-u cinci sute şaptezeci şi doua noapte 

Fata deschise ochii, nişte ochi negri cu gene în-
condeiate, şi spuse : 

•— Unde este Iasomia ? Unde este Narcisa ? 
Or, acestea erau numele celor două copile roabe 

care o slujeau la sărai. Şi Khalif, închipuindu-şi că 
fata îi cerea iasomii şi zarnacadele, răspunse : 

— Pe Allah ! o, stăpîna mea, nu arii aici acuma 
decît nişte flori uscate de henneă. 

Şi fetişcana, cînd auzi răspunsul acela şi glasul 
lui Khalif, îşi veni în fire întru totul şi, deschizîn-
du-şi ochii larg, întrebă : 

— Cine eşti tu ? Şi unde mă af 1 u ? 
Şi spuse astea cu un glas mai dulce ca zahărul, 

însoţit de un semn cu mîna tare îneîntător ! Şi 
Khalif, care de altminteri avea un suflet gingaş, fu 
nespus de mişcat de ce vedea şi de ce auzea, şi 
răspunse : 

— O, stăpîna mea, o, cu. adevărat prea-fruraoaso, 
eu sînt Khalif pescarul ; iar tu te afli chiar în casa 
mea. 
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Şi Kut-al-Kulub întrebă : 
— Atunci, nu mai sînt în săratul califului Harun 

AJ-Raşid ? 
El răspunse : 
•— Nu, pe Aliah ! eşti acasă la mine, în odaia mea 

care-î un sărai numai înirucît te adăposteşte pe 
line ! Şi ai ajuns roaba mea, cu învoială .şi cu 
tîrguială, înirucît tc-am cumpărat astăzi, cu lada 
ta cu tot, după strigarea din tîrg, pe o sută .şi unu de 
dinari ! Şi te-am adus, adormită în lada aceasta, la 
casa mea ! Şi n-am ştiut că eşti în ladă decît cînd 
ai. început să te mişti şi cînd, dimni-mîi, m-am spe-
riat ! Şi-acuma văd limpede că steaua mea suie în 
zarea norocului, măcar că pînă acuma o ştiam atîta 
de pe jos şi de păguboasă ! 

Şi Kut-al-Kutub, la vorbele acestea, z.înobi şi zise : 
— Aşa că, o, Khalif, m-ai cumpărat clin suk, fără 

să mă fi văzut ? 
El răspunse : 
•— Aşa, pe Aliah ! fără măcar să am habar că 

eşti în ladă ! 
Şi Kut-al Kulub pricepu atunci că tot ce păţise 

fusese urzit împotriva ei de Sett Zobeida, şi îl puse 
pe pescar să-i povestească toate cîte i se îmîmplaseră, 
de la început pînă la sfîrşit. Şi şezu aşa de vorbă 
cu el pînă dimineaţa. Şi atunci ea îi spuse : 

— O, Khalif, oare tu nu ai nimic de mîncat ? Căci 
roi-e cam foame ! 

El răspunse : 
•— Nici de mîncat, nici de băut, nimic, chiar nimic ! 

SMici eu, pe Aliah, iacătă că de două zile n-ara pus 
o bucătură în gură ! 

Ea întreba : 
— Da măcar ceva bani ? 
El spuse : 
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— Bani, o, stăpînă a mea ? Allah să-mi ţie lada 
.1 ceasta pe care, îndemnat de ursitoarea şi de neştiinţa 
mea, mi-am dat pînă la cel mai pe urmă bănuţ ! Şi 
iacătă-mă lefter uscat! 

Iar fata, la vorbele acestea, începu să rîdă şi zise ; 
— Du-te, oricum, şi adu-mi ceva de mîncare ; 

cere de pe la vecini, care n-au să te lase ! Căci 
vecinii trebuie să se într-ajute unul cu altul ! 

Atunci Khalif se ridică şi ieşi în curtea hanului şi, 
în tăcerea zorilor, începu să strige : 

— O, locuitori ai hanului, o, vecinilor ! lacăfă că 
ginnul din ladă îmi cere acuma de mîncare ! Şi eu 
nu am nimica la îndemînă să-i dau î 
: Iar vecinii, tcmîndu-se de -glasul kău, şi mai 
fiindu-le şi milă de el din pricina sărăciei lui, 
coborîră şi-i aduseră care o jumătate de pîine ră-
masă de la cina din ajun, care vreo bucată de 
brînză, care vreun castravete, care vreo ridiche. Şi 
i le puseră pe toate în poala caftanului, şi se în-
toarseră la ei. Iar Khalif, mulţumit cu cele dobîndîte, 
se întoarse în odaia lui şi puse totul dinaintea fetei, 
spunîndu-i : 

— Mănîncă, mănîncă ! 
' Şi ea zîmbi a rîde şi zise : 

— Cum aş putea să mănînc, dacă nu am o oală 
ori o cănită cu apă sa beau ? Altfel, de bună seamă 
că înghiţiturile mi s-ar opri în gît şi aş muri ! 

Şi Khalif răspunse : 
— Departe de tine orice rău, o, preafrumoase ! 

Dau fuga şi îţi aduc nu o cănită, ci un ulcior de-al 
mare ! 

Şi ieşi în curtea hanului şi răcni din toate beregă-
ţ i îe : 

— O, vecinilor ! o, locuitori ai hanului ! 
^Şi din toate părţile glasurile supărate începură 

să-l ocărască şi să-i strige ; 
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— Zi, blestemăţiile, ce mai este ? 
HI răspunse : 
— Ghinul din ladă cere acuma de băut! 
Şi vecinii coborîră la el, aducîndu-i care un ulcior, 

care un. chiup, care un ol, care un stacan ; şi Khalif 
le strînse de la ei, luînd una într-o mină, alta fn 
cealaltă mină, alta în cumpănă pe cap, alta la 
subsuoară, şi se grăbi să ducă totul la K.ut-al-Kulub, 
spunîndu-i : 

- îţi aduc ce-ţi doreşte sufletul. Mai vrei ceva? 
Ha spuse : 
— Nu ! darurile Iui Allah sînt din destul ! 
Hi spuse : 
— Atunci, o, stăpîna mea, spune-mi la rîndu-ţi 

vorbele talc atîta de dulci, şi povesteşte-mi povestea 
ta, pe care n-o ştiu ! 

Atunci, Kut-al-Kulub se uită la Khalif, zîmbî şi 
spuse : 

— Află, dar, o, Kalif, că povestea mea se 'poale 
spune în două vorbe ! Zavistia potrivnicei mele, Hi 
Sett Zobeida, soţia califului Harun Al-Kaşid, m-a 
aruncai în starea aceasta din care, spre norocul 
soartei tale, m-ai scăpat tu ! Găci sînt Kut-al-Kulub, 
cadîna cea mai dragă a emirului drept-credincioşilor .! 
în ce te priveşte, belşugul vieţii tale este neîndoielnic 
de aci înainte ! 

Şi Khalif o întrebă : 
— Da Harun ăsta c tomna cu ăla pe care l-am 

învăţat eu meseria de pescar ? Şi-i totuna cu 
spăimăilă ăla pe care l-am văzut la palat, şezînd pe 
un scaun marc ? 

Ha răspunse : 
— întocmai, chiar el este ! 
Khalif spuse : 
— Pe Allah ! n-am întîlmt în viaţa mea un dana-

retist mai neisprăvit şi un ticălos mai mare ! Nu 
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numai că pezcvenghiul ala cu obrajii buhăiţi m-.i. 
furat, da mi-a mai şi dat un dinar pentru o suta de 
lovituri de ciomag ! Dacă m-oi mai întîlni cu ei 
vreodată, am să-i spintec burduhanul cu ţăruşul ăsta 1 

Ci Kut-al-Kulub, cerîndu-i să tacă, îi spuse : 
— Să laşi dc-acuma felul acesta necuvincios de 

a vorbi, pentru că, în starea cea nouă în care ai sa 
te afli, trebuie, înainte de toate, să-ţi deschizi ochiul 
minţii şi să te cleprinzi cu gingăşiile şi cw purtarea 
aleasă ! Şi, în felul acesta, o, Khalif, ai să pui sa ţi 
se treacă peste piele gealăul purtării frumoase şi ai 
sa ajungi un oraşean de vază şi un om de ironie. 
plin de strălucire şi de cuviinţă. 

C'înd povt-sR'i! ajunse aici, .Şebet'e; .u!a viu o zorii mijind ;;<_, 
NfiOHSil, t Jo i . 

Ci intr-a cinci sule şaptezeci şi treia noapte 

Urmă : 

Dacă auzi vorbele .u'OsUu '.puie de Kut al Kuliil», 
Khalif simţi dimr-o dată cum se «ţKvIrHtyUi In *| o 
schimbare, şi cum \ se deschid ochii minţii, fi t'ttm 
i se lărgeşte înţelegerea lucrurilor, p vum i ttf Ait'oU' 
cugetul ! Şi totul întru norocul lui I AliU i (Iu atltfVJÎ-
rat că sufletele gingaşe pol schimb,» nuill Millciele 
necioplite! Astfel, de la o clipii la a lu , datorii,'» 
vorbelor blajine spuse de Kut al Kuliil», poxiMrvI 
Khalif, nesimţitor şi bădăran pîini attuu'i, ti< ichimbi» 
într-un orăşean subţire, dăruit cu purtări minunaţi' 
şi cu un fel de a vorbi foarte ales. 
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•în adevăr, după ce Kut-al Kulub îi arătă, în 
felul acesta, cum trebuie să se poarte, mai ales 
dacă va mai fi chemat în faţa emirului drept-ereclin-
cioşiior, pescarul Khalif răspunse : 

— Pe capul şi pe ochii mei ! Sfaturile taie, o,; 
stăpînă a mea, sînt pravila mea de purtare, iar 
bunăvoinţa ta este umbra în care huzuresc ! Ascult 
şi mă spun ! AUah să te acopere cu binecuvîntărilc 
lui şi s%ţi împlinească si cele mai mici dorinţe ! 
Iată-î dinaintea ta, supus şi plin de respect faţă de; 
harurile tale, pe cel mai credincios dintre robii tăi,. 
Khalif pescarul ! 

Pe urmă, adăugă : , 
— Grăieşte, o, stăpînă a mea î Ce aş putea să fac: 

ca să-ţi fiu de folos ? 
Ea răspunse : 
— O, Khalif, nu-mi trebuie decît un calam, o 

călimară şi o foaie de hîrtie. 
Şi Khalif dete fuga fără de zăbavă la un vecin, 

care îi făcu rost de acele lucruri ; iar el ie duse 1 
la Kut-al Kulub, care numaidecît scrise o scrisoarea 
lungă către misitul care avea grijă de daraverilew 
califului, giuvaiergiul Ibn Al-Kirnas, chiar acela că r e i 
o cumpărase odinioară şi o dusese în dar califului-
Şi, în scrisoarea aceea, îl înştiinţa despre tot ce i se 
iutîmpîase şi îi arăta că se afla în casa pescarului 
Khalif, care o avea în stăpînirea lui, vînduta ş« 
cumpărată. Şi împături scrisoarea şi i-o dete lui 
Khalif, spunînd : 

— Ia scrisoarea aceasta şi du-te în sukul giuvaîer- ; 
giilor de i-o înmânează lui Ibn Al-Kirnas, omul care •: 
se îngrijeşte de daraverile califului, şi care are o.ş 
prăvălie pe care ţoală lumea o ştie ! Şi să nu uiţi ce 
te-am învăţat în privinţa purtărilor frumoase şi a; 
felului cum să vorbeşti ! , ; 
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Şi Khalif răspunse că asculta şi că se supune, luă 
scrisoarea, o duse la buze, pe urmă la frunte, şi dcte 
iuga degrabă la sukul giuvaiergiilor, unde întrebă 
de prăvălia Iui Ibn Al-Kimas, care îi fu arătată. Şi 
se duse la prăvălie şi, într-un chip cît se poate de 
ales, se temeni dinaintea giuvaiergiului şi îi ură 
bună pace. Şi giuvaiergiul îi răspunse la urare, da 
numai din w f u l buzelor, abia uitîndu-se la ci, şi îl 
întrebă : 

— Ce vrei ? 
Şi Khalif, drept orice răspuns, îi întinse scrisoarea. 

Şi giuvaiergiul lua cu vîrful degetelor scrisoarea şi 
o puse pe chilim lingă el, fără a o citi sau măcar a 
o deschicie, căci gîudea că-i vreo jalbă, cerînd vreo 
pomană, şi că pescarul Khalif o fi vreun milog. Şi 
îi spuse unui slujitor de-aî său : 

— Dă-i o jumătate de drahmă ! 
Khalif însă împinse îndărăt, cu multă mîndrie, 

acea pomană, şi îi spuse giuvaiergiului : 
— Nu am ce să fac cu pomana ! Te rog numai 

să citeşti scrisoarea ! 
Şi giuvaiergiul luă de jos scrisoarea, o despături 

şi o citi ; şi deodată o sărută şi o duse la frunte 
cu cinstire, şi îl pofti pe Khalif să şadă, şi îl întreba : 

— O, fratele meu, unde-i casa ia ? 
El răspunse : 
•— în cutare mahala, pe cutare uliţă, la cutare 

nan ! 
El spuse : 
-— E bine ! 
Şi îi chemă pe cei doi slujbaşi ai lui de credinţa şi 

îc spuse : 
-— Duceţi-1 pe acest preacinstit la prăvălia zarafu-

lui meu Mohsen, ca să-i dea o mie de dinari de 
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aur. l'e urmă, aduceţi-l îndărăt la mine, cît mal 
degrabă î 

Şi cei doi lefegii îi duseră pe Khalif la zaraf, 
căruia îi spuseră : \ 

— O, Mohsen, clă acestui preacinstit o mie de 
dinari de aur ! .; 

Şi zaraful cîntări o mie de dinari de aur şi i-i dctc 
tui Khalif, care se întoarse cu cei doi slujbaşi la 
lbn Al-Kirnas ; şi îl găsi pe misit călare pe un [ 
catîr înfotăzat falnic, înconjurat de o sută de robi 
îmbrăcaţi în haine scumpe. Şi giuvaiergiul îi arătă 
un alt catîr, nu mai puţin frumos, şi îi spuse sa 
încalece pe el şi sâ-1 urmeze. Khalif însă zise : 

— Pe Allah ! o, stăpîne al meu, în viaţa mea nu 
m-am suit pe un catîr, şi habar n-am să merg nici 
pe cal, nici pe măgar ! 

Şi giuvaiergiul îi spuse : 
— Nu-i nici o supărare clin asta! Ai să înveţi 

astăzi, şi gata ! 
Şi Khalif zise : j 
— Tare mi-c frică să nu mă trîntească şi să-mi */ 

rupă coastele ! ";] 
El răspunse : 
— N-avea nici o teamă şi încalecă ! 
Şi Khalif zise : 
— în numele lui Allah ! 
Şi încăleca pe catîr ctintr-o săritură, însă de-a-n- •' 

doaselea, şi apucă de coadă în loc să apuce de 
frîu. Şi calinii, care era gîdilicos nevoie mare, se ^ 
încontră şi, începînd să zvîrle cu picioarele din I 
toate puterile lui, nu dură mult pînă să-f arunce la 
pămînt. Şi Khalif, vătămat, se ridică şi spuse : 

— Ştiam cu bine cit n am să pot,călători niciodată 
decît pe picioarele mele ! 
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Acesta tu însă cel mai de pe urmă necaz al lui 
Khalif ! Şi, dc-acuma înainte, ursita lui avea. să-î 
ducă nesmintit pe calea sporului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şebereziifla văzu zorii mijind p. 
sfioasă, tâai. 

Ci înlr-a cinci suie şaptezeci şi patra noapte 

Uirnă : 

•••pe calea sporului. în adevăr, giuvaiergiul grai 
către doi dintre robii sai : 

— Duceţi-1 pe acest stăpîn al vostru la haramam, 
şi spune-ţi j ă i se facă o baie de cea mai b u n i ! 
Şi pe urmă aduceţi-1 acasă la mine, unde am să-1 
aştept! 

Şi se duse numai el singur la locuinţa lui Khalif, 
s-o ia pe Kut-al Kulub şi s-o aducă şi pe ea la el 
U.CU.SU,. 

în ce-1 priveşte pe Khalif, cei doi robi îl duseră 
la hammam, unde nu pusese piciorul în viaţa lui, 
şi îl deteră pe seama celui mai bun masagiu şi a 
celor mai buni băieşi, care se apucară numaidecît 
să-1 spele şi să-1 frece. Şi îi scoaseră din piele şi 
din păr grămezi peste grămezi de tot soiul de 
necurăţenii, şi de păduchi, şi de căpuşi de toate 
neamurile ! Şi îl curăţiră şi îl frăgeziră şi, după ce 
îl şterseră, îl îmbrăcară într-un caftan de mătase 
pe care cei doi robi detescră fuga şi-1 cumpăraseră. 
Şi, dichisit aşa, îl duseră acasă la Ibn Al-Kirnas, 
stapînul lor, care şi sosise acolo împreună cu Ivut-al-
Kulub. 
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Şi Khalif, cînd intră în sala cea mare a casei, o 
văzu pe tînăra Kut—al-Kulub stînd pe un divan 
frumos şi înconjurată de o mulţime de slujnice şi 
de roabe care dau zor s-o slujească. Şi, de altminteri, 
încă de la poarta casei chiar, portarul, cînd îl văzuse, 
se grăbise să se ridice în cinstea lui şi să-i sărute 
mîna cuviincios. Şi toate astea îl aruncară pe Khalif 
în cea mai mare uluială. Ci el nu lăsă să se vadă 
nimic, de teamă să nu pară prost crescut. Ba încă, 
atunci cînd toată lumea se înghesui împrejuru-i ca 
să-i spună : „Plăcută fic-ţi baia !", ştiu să răspundă 
cu bună-cuviinţă şi cu vorbe frumoase ; şi vorbele pe 
care le rostea, răsunîndu-i în urechi, îl fermecau şi 
îi mîngîiau plăcut pînă şi pe el. 

Atunci, ajungînd în faţa lui Kut-al-Kulub, se plecă 
dinaintea-i şi aşteptă să-i vorbească ea mai întîi ! 
Şi Kut-al-Kulub se ridică în cinstea lui, şi îl luă 
de mînă, şi îl pofti să şadă lîngă ea pe divan. Pe 
urmă, fata îi dete o cană plină cu sorbet de zahăr, 
înmiresmat cu apă de trandafiri ; iar el luă cana 
şi bău încetişor, fără a sorbecăi şi, ca să-şi arate şi 
mai bine buna creştere, nu o goli decît pînă la 
jumătate, în loc s-o dea pe gît pe toată şi să-şi mai 
bage la sfîrşit şi degetul în ea, ca să şi-1 lingă, aşa 
cum de bună seamă că ar fi făcut mai înainte. Ba 
mai şi puse cana, fără s-o spargă, pe tabla, şi spuse, 
cu nişte vorbe foarte iscusite, mulţamul care se 
spune de către oamenii bine-crescuţi, atunci cînd 
au primit ceva de mîncat ori de băut : 

— Fie ca să dăinuie în veci ospitalitatea casei 
acesteia ! 

Iar Kut-al-Kulub, fermecată, îi spuse : 
— Atîta cît şi viaţa ta ! 
Şi, după ce îl cinsti cu un ospăţ strălucit, îi spuse : 
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— Acum, o, Khalif, iaiă că a venit şi clipa să-ţî 
arăţi iscusinţa minţii şi harurile ! As-cukă-mu, dai, 
cu luare-aminte, şi nu uita ce' ai să auzi ! Ai să te 
duci de aici la palatul emirului drept-credincioşilor 
şi ai să ceri să iii primit de calif ; şi lucrul are sa 
ţi se îngăduie ; şi, după plecăciunile cuvenite califu-
lui, ar sa- i spui : „O, emire al drcpt-credincioşilor, 
mă rog ţie, în amintirea învăţăturii pe care ţi-am 
d'at-o, să-mi îngăduieşti un hatîr !" Şi el are să ţi-l 
îngăduie de la bun început ! Şi tu sa-i spui : „Doresc 
să-mi faci cinstea de a fi musafirul meu în. noaptea 
aceasta \" Atîta tot ! Şi ai să vezi şi iu dacă primeşte 
sau nu ! 

Numaidecît, Khalif se ridică şi plecă însoţit de un 
alai marc de robi puşi în slujba lui, şi îmbrăcat cu un 
caftan de mătasă care putea să preţuiască mai bine 
de o mie de dinari. Şi, în felul acesta, frumuseţea 
clin naştere a trăsăturilor lui ieşea la iveală pe deplin ; 
şi era tare uimitor ! Căci zicala spune : „Pune nişte 
haine frumoase pe un băţ, şi băţul are sa araie 
ca un ginere !" 

Cînd ajunse la sărai, fu zărit de departe de eunucul 
Sandal care, năucit de schimbarea lui, dete fuga cît 
îl ţineau picioarele în sala împărătească şi îi spuse 
califului : 

— O, emire al drept-credincioşilor, nu ştiu, da 
Khalif pescarul a ajuns rege ! întrucît iacătă-1 că 
vine îmbrăcat într-un caftan care preţuieşte mai 
bine de o mie de dinari, şi însoţit de o vîivă 
falnică ! 

Şi califul spuse : 
— Adu-1 degrabă în lăuntru ! 
Or, Khalif fu adus în sala împărătească, unde sîa 

Harun Al-Raşid în mijlocul falei lui. Şi se temeni, 
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aşa cum ştiu să se temenească numai cei mai de 
frunte dintre emiri, şi zise : 

•— Pacea fie cu tine, o, căpetenie a drept-credin-
cioşilor, o, calif al stăpînului celor Trei Lumi, apără-
tor al noroadelor de credincioşi şi al legii noastre ! 
Allah cel preaînalt să-ţi alungească zilele şi şă-ţi 
'cinstească domnia şi (să-ţi spm-caiscă fala şt s-t» 
ridice pînă la cea mai de sus slavă ! 

Şi califul, dacă văzu şi dacă auzi toate astea, 
.rămase peste poate de minunat. Şi nu pricepea 
..nicicum pe ce cale îi venise lui Khalif atîta de 
repede averea. Şi îl întrebă pe Khalif : 

— Poţi să-mi spui mai întîi, o, Khalif. de unde 
ai luat hainele acestea frumoase ? 

El răspunse : 
— De la palatul meu, o, emire al drept-credin-

cioşilor ! 
El întrebă : 

• — Aşadar, ai un palat, o, Khalif ? 
El răspunse : 
—•• Tu zici, o, emire al drept-credincioşilor ! Şi 

•aa venit anume ca sa te poftesc să mi-1 • luminezi 
în noaptea aceasta cu chipul tău! " Aşa încît eşti 
musafirul meu. 

Şi Al-Raşid, tot mai uluit, zîmbi a rîdc şi întrebă : 
— Musafirul tău ? Fie ! cla numai eu, ori şi cu 

şl toţi care sînt aici cu mine ? 
El răspunse :' 
— Şi tu, şi toţi cei pe care doreşti sâ-i aduci cu 

tme... 

Cîfld povestea ajunse aici, Şdicrczada <?itzu zorii mijind şi, 
«Roasă, taCH. ' 
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Ci într-a cinci sute şaptezeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...Şi tu, şi toţi cei pe care doreşti să-i aduci cu 
tine ! 

Iar Harun se uită la Giafar, şi Giafar se duse 
lîngă Khalif şi îi spuse : 

— Vom fi oaspeţii tăi în noaptea aceasta, o, Khalif ţ 
Emirul drept-credincioşilor primeşte ! 

Şi Khalif, fără a mai adăuga nici un cuvînt, 
sărută pamîntul dinaintea califului şi, după ce îî 
spuse lui Giafar unde se află noua lui locuinţă, se 
întoarse la Kut-al-Kulub şi îi dete socoteală despre 
izbînda drumului său. 

în ce îl priveşte pe calif, apoi acesta rămăsese 
năuc de-a binelea ; şi îi spuse lui Giafar : 

— Cum poţi tu să pricepi, o, Giafar, schimbarea 
aceasta atîta de neaşteptată a lui Khalif, nătărăul 
cel caraghios de ieri, într-un orăşcan aşa de subţire 
şi de iscusit la vorbă, şi bogat ca emirii ori ca negus-
torii cei mai bogaţi ? 

Şi Giafar răspunse : 
— Singur Allah, o emire al drept-credincioşilor, 

ştie scurtăturile drumului pe care umblă soarta. 
Ci cînd se lăsă seara, califul, însoţit de Giafar, 

de Massrur şi de alţi cîţiva dintre tovarăşii lui de 
credinţă, încalecă pe cal şi se duse la casa unde 
fusese poftit. Şi, cînd ajunse acolo, văzu pamîntul 
acoperit pe jos peste tot, de la poartă pînă la uşa 
de intrare, numai cu chilimuri frumoase şi scumpe, 
iar chilimurile erau presărate cu flori de toate 
culorile. Şi îl zări, stînd în picioare la scara, pe 
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Khalif zîmbind, care îl aştepta şi care se grăbi să-i 
ţină scara de la şea, spre a-1 ajuta să coboare de 
pe cal. Şi îi ură bun venit, temenindu-se pînă la 
pămînt, şi îl pofti în casă, spunînd ; 

— Bismillah ! 
Şi califul se văzu într-o sală mare, cu tavan înalt, 

falnică şi bogată, iar la mijloc cu un jeţ pătrat de 
aur greu şi de fildeş, ridicat pe patru picioare de 
aur ; şi Khalif îl pofti să se aşeze pe el. Şi numaidecît 
intrară, aducînd nişte tablale mari de aur şi de por-
ţelan, nişte tineri paharnici frumoşi ca nişte lune, 
care îi îmbiară cu nişte cupe scumpe pline cu siro-
puri îngheţate, cu mosc curat, şi cu nişte răcoritoare 
tare plăcute ! Pe urmă, alţi tineri intrară, îmbrăcaţi 
în alb, şi mai frumoşi decît cei de dinainte, care le 
aduseră bucate de culori minunate, gîşte umplute, pui 
de găină, miei la cuptor, şi tot felul de păsări fripte. 
Apoi intrară alţi robi albi, tineri şi fermecători, 
încinşi peste mijloc şi tare zarifi, care curăţa ră 
mesele şi aduseră tăvile cu băuturi şi cu zaharicale. 
Şi vinurile se colorau în vasele de cristal şi în staca-
nele de aur împodobite cu nestemate ! Şi cînd vinu-
rile acelea curseră din mîinile albe ale paharnicilor, 
împrăştiară o mireasmă fără de seamăn, şi chiar că 
li s-ar fi putut potrivi, în tr-adevăr, versurile acestea 
ale poetului : 

Pahamice, toarnă-mi din vinul acesta băir'in, 
Şi toarna-i şi-acestei copile pe care-o iubesc. 
O, vin minunat, ce nume să-ţi dau pe potriva •virtu-
ţilor tale ? 

„Licoarea miresei" — cu numele-acesla am să ie 
numesc. 

încît califul, tot mai uluit, îl spuse lui Giafar : 
•— O, Giafar, pe viaţa capului meu ! nu ştiu de ce 

se cade să mă minunez mai mult aici : de strălucirea 
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acestei primiri, ori de purtarea gingaşă, aleasă şi mă-
reaţă a gazelci noastre ! în adevăr, aceasta este mai 
presus de înţelegerea mea ! 

Giafar însă răspunse : 
— Tot ce vedem noi aici nu este nimic pe lingă 

ceea ce mai poate face Acela carele nu are dccît să 
ie spună lucrurilor : „Fiţi l" pentru ca ele să şi fie ! 
Oricum, o, cmire al drept-credincioşilor, ce mă mi-
nunează pe mine mai cu osebire la Khalif este încre-
derea cu care vorbeşte şi înţelepciunea lui desăvîr-
sită ! Şi mi isc parc că acestea-s semn al frumuseţii 
soartci lui ! întrucît Allah, cînd le împarte oamenilor 
bunurile sale, dăruieşte înţelepciune aceluia pe care 
voia lui 1-a ales dintre toţi, şi el o împerechează de 
obicei cu bunurile acestei lumi ! 

Estimp, Khalif, care lipsise o clipă, se întoarse şi, 
după alte urări de bunvenit, îi spuse califului : 

— Emirul drept-credincioşilor binevoieşte să-i în-
găduie robului său a-i aduce o cîntăreaţă şi lăută-
reasă care să-i desfete ceasurile nopţii ? Şi nu se 
afla acuma în Bagdad cîntăreaţă mai pricepută ori 
lăutărcasă mai iscusită ca aceasta ! 

iar califul răspunse : 
— De buna seamă ! ţi se îngăduie ! 
Şi Khalif se ridica, şi se duse la Kut-akKulub, şt 

îi spuse că a venit clipa. 
Atunci Kut-al-Kulub, care era demult gătită şi 

parfumată, nu avu decît să se învăluie cu izarul ei 
cel mare şi să-şi arunce peste cap şi peste faţă 
iaşmacul cel subţire de mătasă, ca să fie gata să se 
înfăţişeze. Şi Khalif o luă de mînă şi o duse, învăluită 
aşa, în sală, care se tulbură de mersul ei regesc. 

Şi după >ce sărută pămîntul dinaintea califului, 
care nu putea ghici cine este, se aşeză nu departe de 
el, potrivi strunele lăutei, şi începu să cînte un cîntec 
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care îi răpi de încîntare pe toţi cei de faţa. Pe urmă 
do tă : 

Va mai aduce timpul 
Vreodată, înapoi, 
Ce-am îndrăgit din suflet 
Şi~i viu şi-acum în noi ? 

O, dulce fericire 
A celor ce cîndva 
Gustau cu drag iubirea, 
Ah, te voi mai gusta ? 

O, nopţi de farmec pline 
în dulcele iatac, 
O, fericiri trăite 
La pieptul celui drag, 
în vraja fără nume 
Care mă-nvălui, 
Fără nădejdea voastră 
Am să mai pot trăi ? 

Auzind glasul acesta de odinioară... 
Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute şaptezeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...Auzind glasul acesta de odinioară, ale cărui 
mlădieri le ştia atît de bine, califul, cu o tulburare 
peste poate de năpraznică, se făcu galben la chip şi, 
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cînd cele de pe urmă cuvinte ale cîntecului se 
stinseră, căzu fără de simţire! Şi toată lumea se 
repezi împrejurul lui, neprecupeţind să-i dea îngrijiri 
degrabă. Kut-al-Kulub însă îl chemă pe Khalif şi 
îi spuse : 

— Spune-le la toţi să treacă pentru o clipă în 
sala de alături şi să ne lase singuri ! 

Şi Khalif îi rugă pe musafiri să treacă alături, 
pentru ca să poată Kut-al-Kulub să-i dea califului 
îngrijirile de cuviinţă în toată voia. Şi, după ce 
aceştia ieşiră din sală, Kut-al-Kulub, cu o mişcare 
iute, aruncă departe de ea izarul cel mare care o 
învăluia şi iaşmacul care îi acoperea faţa, şi se 
arătă îmbrăcată într-o rochie întru totul aidoma cu 
cele pe care le purta la sărai, atunci cînd califul era 
cu ea. Şi se apropie de Al-Raşid care zăcea fără de 
mişcare, şi şezu jos lîngă el, şi îl stropi cu apă de 
trandafiri, şi îl vîntură cu evantaiul fi^pînă la urmă, 
îl deşteptă. 

Şi califul deschise ochii şi, cînd o văzu pe Kut-al-
Kulub lîngă el, era să leşine iar ; ci ea, zîmbind şi 
Cu lacrimi în ochi, se grăbi să-i sărute mîna ; şi 
califul, peste poate de tulburat, strigă : 

— Oare sîntem la ziua învierii şi se scoală morţii 
din morminte, sau mai degrabă-i un vis al meu ? 

Şi Kut-al-Kulub răspunse : 
—• O, emire al drept-credincioşilor, nu-i nici ziua 

învierii şi nici tu nu visezi ! Căci sînt Kut-al-
Kulub, şi trăiesc ! Iar moartea mea nu a fost decît o 
adormire ! 

Şi îi povesti, în cîteva cuvinte, tot ce i se mtîmplase, 
de la început pînă la sfîrşit. Pe urmă adăugă : 

•— Şi toată fericirea pe care o trăim acuma, o da-
torăm lui Khalif pescarul ! 
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Şi Al-Raşid, auzind toate astea, ba plîngea şî sus-
pina, ba rîdea de fericire. Şi cînd Kut-al-Kulub 
sflrşi de povestit, o trase Ia el şi o sărută lung pe 
gură, strîngînd-o la piept. Şi nu putu să rostească 
o vorbă ! Şi şezură aşa amîndoi, vreme de un ceas. 

Atunci Khalif se ridică şi spuse : 
— Pe Allah ! o, emire al drept-credincioşilor, nă-

dăjduiesc că acuma n-ai să mai pui să fiu ciomăgit ! 
Şi califul, venindu-şi în fire cu totul, începu să 

rida şi îi spuse : 
— O, Khalif, tot ce aş putea sa fac de-acuma 

înainte pentru tine nu va însemna nimic faţă de 
ceea ce îţi datorăm ! Ci vrei să-mi iii prieten şi să 
ocîrmuieşti o ţară din împărăţia mea ? 

Şi Khalif răspunse : 
•— Oare poate robul să nu primească darurile de 

la preastrălucitul lui stăpîn ? 
Atunci Al-Raşid îi spuse : 
•— Ei bine, Khalif, nu numai că eşti numit valiu 

peste un vilaiet, cu huzmeturi de zece mii de dinari 
jpe lună, da vreau ca însăşi Kut-al-Kulub să-ţi 
aleagă, după gustul ei, dintre tinerele din sărai ori 
dintre fetele emirilor şi ale oamenilor de vază, o 
copilă pe care s-o iei de soţie ! Iar de hainele şi 
de zestrea pe care ai să le primeşti de la părintele ei 
ani să ma îngrijesc chiar eu ! Şi, de-acuma înainte, 
vreau sa te văd în fiecare zi şi să te am alături de 
mine la ospeţe, în rîndul dinţii al prietenilor mei ! 
Şî vreau să ai o casă vrednică de slujbele şi ele cinul 
tău, şî tot ce ţi-ar putea dori sufletul ! 

Şi Khalif sărută pămîntul dinaintea califului. Şi 
toate acele huzururi se împliniră, şi încă multe alte 
bucurii! Şi puse capăt şi burlăciei, şi trăi ani şi ani 
cu tînăra soţie pe care i-o alese Kut-al-Kulub, şi 
care era cea mai frumoasă şî cea maî cuminte femeie 



de pe vremurile ei ! Aşa ! Slavă Celui care dăruie 
harurile lui, fără a se precupeţi, făpturilor sale, şi 
care împarte cum i-i voia bucuriile şi humrurile î 

Pe urmă. Şehcrczada spuse : 

— Da nu carecumva să crezi, o. preaferidtule rege, că ptnestei 
aceasta ar fi .mai minunată decit aceea pe care ţi-o păstrez spre a 
încheia noaptea aceasta ! 

Şi regele Şahrîar strigă : 
— De bună scamă, o, Şeherezada, nu mă mai îndoiesc de vor-

bele tale ! Da spune-mi repede cum se cheamă povestea aceea ! 
Căci trebuie să fie nemaipomenită, dacă este mai minunată decit 
cea a lui Khalif pescarul ! 

Şi Şeherezada zîmbi şi spuse : 
— - Aşa-i. o, rnăria-fa ! Acestea-s păţaniile lui Massan Ai-Bassrî; 

şi ale preafrumoasei Strălucire. 
Şi Şeherezada îi spuse fegelui Sahriar : 



PĂŢANIILE 
LUI HASSAN AL-BASSRI 

ŞI ALE PREAFRUMOASEI STRĂLUCIRE 

Află, o, pieafericitule rege, că povestea aceasta 
minunată are un început cu totul nemaipomenit, pe 
care trebuie să ţi—1 înfăţişez, înainte de a începe ; 
altminteri, nu ar fi prea uşor de înţeles aşa cum a 
ajuns ea pînă la mine. 

în adevăr, a fost odată, în anii şi în vremile tare 
de demult, un rege dintre regii Persiei şi ai Khoras-
sanului, care avea sub stăpînirea lui ţările Indiei, 
ale Sindului şi ale Chitaiului, precum şi noroadele 
care locuiesc dincolo de Oxus, în pămînturile sălba-
tice. Se numea regele Kendamir. Şi era un viteaz 
neînfricat şi un voinic tare de vîrtute, care ştia să 
mînuiască straşnic suliţa, şi era pătimaş după între-
ceri la lupte, după vînătoare şi după navale răz-
boinice ; ci, dintre toate desfătările, îndrăgea cel 
mai mult taifasurile cu oamenii plăcuţi şi de soi 
ales, iar la ospeţe le da poeţilor şi povestitorilor locul 
de cinste de lîngă el. Ba mai mul t : cînd vreun străin, 
după ce căpătase găzduire la el şi se bucurase de 
dărnicia şi de mărinimia lui, îi povestea vreo poveste 

264 



încă nemaiauzită ori vreo istorisire frumoasă, regele 
Kendamir îl coperea cu huzmeturi şi huzururi, şi nu 
îi da drumul să se întoarcă în ţara lui decît după ce 
îi îndeplinea pînă şi cele mai mici dorinţe, şi atunci 
punea să-1 însoţească de-a lungul întregei călătorii 
un alai falnic de călăreţi şi de robi la poruncile lui. 
Iar în ee-i priveşte pe povestitorii lui obişnuiţi şi pe 
poeţi, apoi faţă de aceştia se purta la fel de filotim 
ca şi faţă de vizirii şi de emirii săi. Şi, în felul acesta, 
palatul lui ajunsese lăcaşul îndrăgit de toţi cei care 
ştiau să ticluiască un vers, să întocmească o laudă 
în stihuri ori să facă să învieze în cuvînt trecuturile 
stinse şi lucrurile moarte. 

Aşa că nu poate fi de nici o mirare că regele 
Kendamir, după un răstimp, ascultase toate poveştile 
cunoscute la arabi, la persani şi la indieni, şi le 
aşezase în mintea lui, dimpreună cu stihurile cele 
mai frumoase ale poeţilor şi cu învăţăturile dascălilor 
dedaţi cu cercetarea neamurilor cele de demult, încît, 
atunci cînd a prefirat prin minte tot ce auzise, a 
văzut că nu-i mai rămăsese nimica de învăţat şi 
nimica de ascultat. 

Şi, dacă se văzu într-o asemenea stare, fu cuprins 
de o tristeţe pînăa peste poate şi se cufundă într-o 
grea zăcăşenie ! Şi, nemaiştiind cum să-şi treacă 
obişnuitele lui ceasuri de tihnă, se întoarse către 
căpetenia hadîmbilor săi şi îi zise : 

— Du-te repede şi adu-mi-1 pe Abu-Ali ! 
Or, Abu-Ali era povestitorul cel mai îndrăgit de 

regele Kendamir ; şi era atîta de dibaci la vorbă şi 
atîta de plin de har, încît putea să facă să ţină o 
poveste vreme de un an întreg, fără a se opri 
vreodată, şi fără să ostenească, nici măcar o noapte, 
îuarea-amime a celor care îl ascultau. Ci şi el, ca 
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toţi tovarăşii iui. îşi mistuise demult tot ce ştia şi 
toate izvoadele lui de poveşti, şi demult se afla într-o 
mare lipsă de istorisiri noi. 

Hadîmbttl se grăbi, aşadar, să se ducă după el şi 
să-l aducă dinaintea regelui. Şi regele ii spuse : 

— lacătă, o, taică al vorbelor, că ţi-ai mistuit toate 
poveştile şi te găseşti la mare lipsă de istorii noi ! 
Or, eu ani trimis după tine pentru că, mai presus 
de orice, trebuie numaidecît să-mi găseşti vreo poveste 
stemaspomenită şi nernaiştiută, aşa cum eu să nu 
mai fi auzit vreuna asemenea ! Căci, mai mult decît 
oricînd, îmi plac istorisirile şi povestirile cu întîm-
pîăiri rare. Dacă, clar, ai să izbuteşti să mă desfeţi 
cu vorbele frumoase pe care ai să mi le înşiri, eu, 
In schimb, am să-ţi dăruiesc moşii nemăsurate, peste 
care să fii stăpîn, şi cetăţi şi palate, cu firman care 
53 te ferească de toate birurile şi de toate dajdiile ; 
şi am să te mai numesc şi vizirul meu cel mare, şi 
am să te aşez de-a dreapta mea ; şi ai să domneşti, 
aşa cum vei vrea tu, cu putere deplină şi întreagă, 
peste supuşii şi peste noroadele împărăţiei mele. 
Ba, ele ai să doreşti, am să-ţi las ca moştenire şi 
scaunul domniei după moartea mea, şi, chiar din 
viaţa mea, îof ce este al meu are să fie şi al tău ! 
CI, dacă ursitoarea ta o fi atîta de jalnică încît să 
HUI poţi îndeplini dorinţa pe care ţi-am mărturisit-o, 
şi care în sufletul meu atîrnă cu mult mai mult decît 
a stăpîni (întreg pământul, poţi de pe-acuma să te 
duci să-ţi iei bun-rămas de la rudele tale, şi să le 
spui că te aşteaptă ţeapă ! 

La vorbele acestea ale regelui Kendamir, băsmaşul 
Abu-Ali pricepu că era pierdut fără de scăpare, şi 
răspunse : 

— Ascult şi mă supun ! 
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Şi îşi plecă fruntea, galben cu roiul la chip şi 
pradă unei deznădejdi fără de leac. Ci, după uri 
răstimp, ridică iar capul şi zise : 

— O, rege al vremilor, robul iau cel neşiîutor cere 
un hatîr de la mila ta, înainte de a muri ! 

Şi regele întrebă : 
— Şi care-i hatîrul ? 

El spuse : 
-— Este acela de a-i dărui numai un răgaz de an 

an, spre a-i îngădui să găsească ceea ce îi ceri., Şi 
dacă, după ce o trece acest răgaz, povestea cerată 
nu va fi găsită, ori dacă, găsită, nu are să fia cea 
mai frumoasă, cea mai minunată şi cea mai osebită 
din cîtc au ajuns vreodată la urechea oamenilor, am 
să-mi îndur, fără de nici o amărăciune în suîlevA 
meu, osînda cu ţeapă ! 

La vorbele acestea, regele Kendamir zise : 
— Răgazul este tare l-ung i Şi nimenea nu ştie daca 

mai are de trăit pînă mîine ! Pe urmă, adăugă ; Ci 
dorinţa mea de a mai asculta o istorisire este atita 
de mare, încît îţi dau răgazul acesta de un an ; da 
numai cu învoiala să nu te mişti de acasă. în tot 
acest răstimp ! 

Şi povestitorul Abu-Aîi sărută pămîntul dinaintea 
regelui şi se întoarse în mare grabă acasă la el. 

Acolo, după ce cugetă îndelung, chema cinci tineri 
mamalici de-ai lui, care ştiau să citească şi să scrie, 
şi care, pe deasupra, erau cei mai deştepţi, cei mal 
credincioşi şi cei mai cuminţi dintre toţi ciracii sar, 
şi dcte fiecăruia cinci mii de dinari de aur. Pe urmă 
le spuse : 

— Nu v-am crescut şi nu v-am îngrijit şi nu v-arn 
hrănit în casa mea, decît pentru o zi ca aceasta S 
Acuma-i rîndul vostru să-mi fiţi de folos fi să roia 
ajutaţi să scap din mîînile regelui ! 

Ei răspunseră : 



•— Porunceşte, o, stăpîne al nostru ! Sufletele 
noastre sînt ale tale, şi stăm ca preţ de răscumpă-
rare pentru tine ! 

El spuse : 
— Iacătă ! Plecaţi fiecare prin cele ţări străine, 

pe feluritele drumuri ale lui Allah ! Străbateţi toate 
împărăţiile şi toate locurile de pe pămînt, şi bateţi 
la uşile tuturor învăţaţilor, înţelepţilor şi poeţilor 
cei mai vestiţi ! şi întrebaţi-i, ca să-mi aduceţi 
răspuns, dacă nu cumva ştie vreunul povestea păţa-
niilor lui Hassan Al-Bassri ! Şi dacă, din mila Celui-
preaînait, vreunul dintre ei o ştie, rugaţi-1 să v-o 
povestească ori să v-o scrie, la orice preţ o fi ! în-
trucît numai cu ajutorul acelei poveşti îl puteţi 
scăpa pe stăpînul vostru de la ţeapă care îl aşteaptă ! 

Pe urmă, se întoarse către fiecare dintre ei pe 
rînd ; şi îi spuse celui dintîi mamalic : 

— Tu ai să te duci la ţările Indului şi ale Sindului, 
şi la locurile şi tărîmurile care ţin de ele. 

Iar celui de al doilea îi spuse : 
— Tu ai să te duci la Perşi a şi la China, şi la 

ţările vecine cu acestea ! 
Şi îi spuse celui de al treilea : 
•— Tu ai să străbaţi Khorassanul si locurile care 

ţin de el ! 
Şi îi spuse celui de al patrulea : 
— Tu ai sa cercetezi Maghrebul, cîe la răsărit 

pînă la apus! 
Şi celui de al cincelea îi spuse : 
— Iar tu, o, Mobarak, tu ai să baţi ţara Egiptului 

şi a Siriei ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şelierezada văzu zorii mijind şt, 
sfioasă, tăcu. 

268 



Ci într-a cinci sute şaptezeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Aşa le grăi povestitorul Abu-Ali celor cinci mama-
lici credincioşi ai lui. Şi, pentru plecare, le hotărî 
o zi blagoslovită şi le spuse : 

— Plecaţi în ziua aceasta binecuvîntată ! Şi să 
vă întoarceţi cu povestea de care atîrnă mîntuirea 
mea ! 

Şi ei îşi luară bun-rămas de la el şi se împrăştiară 
pe cinci drumuri osebite. 

Or, cei dintîi patru flăcăi, după unsprezece luni, 
se întoarseră unul cîte unul, cu nasul în pămînt, 
şi spuseră dascălului lor că ursita, în pofida tuturor 
căutărilor lor cele mai cu de amănuntul, prin ţările 
cele îndepărtate pe care le străbătuseră, nu-i dusese 
pe urmele povestitorului ori ale învăţatului pe care 
îl căutau, şi că nu întîlniseră nicăieri, nici în cetăţi, 
nici pe la corturi, decît povestitori şi poeţi de rînd, 
ale căror poveşti le ştie toată lumea ; dar că, în ce 
priveşte isprăvile lui Hassan Al-Bassri, nimenea nu 
le ştia ! 

La vorbele acestea, pieptul bătrinului povestitor 
Abu-Ali se zbîrci pînă peste poate, şi lumea se înne-
gura pe chipul lui. Şi strigă : 

— Nu este ajutor şi putere decît întru Allah atot-
puternicul ! Văd bine acuma că în cartea îngerului 
stă scris că sorocul meu mă aşteaptă în ţeapă ! 

Şi îşi făcu cele de datorinţa, şi adiata toată, îna-
inte de a se duce să moară de moartea aceea ca 
păcura ! Şi-atîta cu el ! 

Ci, în ceea ce îl priveşte pe cel de al cincelea 
mamalic, care se numea Mobarak, acela şi străbătuse 
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toata ţara Egiptului şi o bună parte din Siria, fără
să fi dat de urma a ce căuta. Şi nici chiar povestitorii 
cei vestiţi c!c la Cairo nu-.i putuseră da vreo lămu-
rite, măcar ca .ştiinţa lor întrece orice închipuire. 
Ba mai mult ! Nici măcar nu-i auziseră pe părinţii 
M! pe bunicii lor, povestitori ca şi ei, spunînd că 
s-ar fi pomenit vreodată ele vreo poveste ca aceea ! 
încît tînărul mamalic luase calea Damascului, ci 
fără ca să nădăjcîuiasca a izbîndi cumva în acea 
'căutare. 

Or, de cum ajunse la Damasc, fu cuprins pe dată 
de farmecul aerului de acolo, de grădinile oraşului, 
de apele şi de strălucirea lui. Şi îneîntarea sa ar fi 
întrecut orice măsura, dacă nu i-ar fi fost mintea 
ar îu de prinsă de sarcina aceea fără de nădejde. 
Şi, cum se înserase, străbătea uliţele cetăţii căutînd 
vrema han unde să mine peste noapte, cînd văzu, 
voYzoiîndu-se prin sukuri, o grămadă de hamali, 
de măturători, de măgărari, de săpători, de negustori 
şi de apagîi, precum şi o mulţime de alţi inşi, care 
alergau de zor înspre acelaşi loc, cît puteau mai iute. 
Şi îşi zise : „Cine ştie încotro se duce toată lumea 
asta !'* Şi, pe cînd se pregătea s-o ia şi el la fugă după 
eî, fu izbit straşnic ele către un tînăr care tocmai se 
împiedicase, prinzîndu-şi un picior în poalele caf-
tanului, din pricina zorului cu care alerga. Iar ma-
raalicul îl ajută să se ridice şi, după ce îi scutură pe 
spate, îl întrebă : 

— încotro aşa ? Te văd tare grăbit şi plin de ne-
răbdare, şi nu ştiu ce să cred cînd mă uit că şi alţii 
fac la fel ca tine ? 

Tînărul răspunse : 
— Văd bine că eşti un străin, ele vreme ce nu ştii 

încotro ne grăbim aşa. Află dar că, în ce mă pri-
veşte, \rrcau să ajung printre cei dintîi în sala aceea 
boltită în care sade şeicul Isac Al-Monabbi, stră~ 
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lucitul povestitor din cetatea noastră, acela care 
povesteşte cele mai minunate poveşti de pe lume. 
Şi, întrucît acolo, întotdeauna, şi în lăuntru, şi pe 
afară, se strînge o marc mulţime de ascultători, iar 
cei care vin la urmă nu pot să se mai bucure cura 
se cade de povestea povestită, te rog să mă ierţi 
că acuma mă grăbesc să te las ! 

Ci tînărul mameluc se agăţa de hainele locuitorului 
clin Damasc şi îi spuse : 

— O, fecior de oameni de treabă, mă rog ţie să 
mă iei cu tine, ca să pot afla şi eu un loc bun lîngă 
şeicul Isac. Căci şi eu tare aş mai vrea să-1 ascult, 
şi am venit anume pentru el din ţara mea, clin adinei 
depărtare ! • . 

Şi flăcăul răspunse : 
— Ţine-te, dar, după mine, şi dă zor ! 
Şi amîndoi, dînd coate la dreapta şi la stînga prin-

tre oamenii ce se întorceau liniştiţi pe la casele lor, 
se repeziră înspre sala unde şeicul Isac Al-Monabbi. 
îşi spunea poveştile. 

Or, cînd intră în sala aceea cu tavanul boltit, din 
care cobora o răcoare dulce, Mobarak zări pe un 
jeţ, în mijlocul cercului tăcut de hamali, de negustori, 
de oameni de vază, de apagii şi de alţii, un prea-
cinstit şeic cu chipul pecetluit de binecuvîntare, cit 
fruntea încununată de strălucire, care vorbea ce 
un glas domol, urmîndu-şi mai departe povestea 
pe care o începuse de o lună de zile, dinaintea cre-
dincioşilor lui ascultători. Ci glasul şeicului nu ză-
bovi mult pînă să se învioreze, povestind vi-
tejiile fără de seamăn ale viteazului său. Şi deodată 
şeicul se ridică din jeţ, nemaiputînd să-şi stăpî-
nească însufleţirea, şi începu să alerge printre cei 
care îl ascultau, de la un cap la altul al sâll3 

făcînd să se învîrtească spada voinicului retezător 
de capete, şi căsăpindu-i în mii de bucăţi pe vrăjmaşi: 
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„Aşadar ! Să moară cei care se ţin de hainii ! Şi 
blestemaţi să fie ei, şi arşi în focul gheenei ! Şi 
Allah să-1 mîntuie pe cel viteaz ! E mîntuit ! Ba 
nu ! Unde-s săbiile noastre, unde-s buzduganele noastre, 
să zboare în ajutorul lui ? iată-1 ! Iese biruitor din 
încăierare, zdrobindu-şi duşmanii doborîţi, cu ajutorul 
lui Allah! Atunci, slavă Atotputernicului, stăpînul 
vitejiei ! Şi-acuma viteazul să se ducă în cortul lui, 
unde îl aşteaptă iubita, şi toate frumuseţile fetişcanei 
să-1 facă să uite primejdiile înfruntate pentru ca ! Şi 
preamărit fie Allah, carele a zămislit femeia spre a 
pune balsam în inima voinicului şi pojar în mă-
runtaiele lui !" 

întrucît cu vorbele acestea şeicul Isac îşi isprăvea 
povestea din seara aceea, ascultătorii, peste măsura 
de îneîntaţi, se ridicară şi, repetînd vorbele de la 
urmă ale povestitorului, ieşiră din sală. Iar mame-
lucul Mobarak, fermecat de măiestria atîta de desă-
yîrşită a povestitorului, se apropie de şeicul Isac 
şi, după ce îi sărută mîna, îi spuse : 

— O, stăpînc al meu, sînt un străin şi vreau să-ţi 
pun o întrebare. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind şi. 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute şaptezeci şi opta noapte 

Urmă : 

Iar şeicul.îi răspunse la-salamalek şi spuse : 
— Vorbeşte ! Străinul nu ne este nicidecum 

străin ! Ce necaz ai ? 
El răspunse : 
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— Vin tare de departe, spre a-ţi aduce din partea 
scăpînului meu, povestitorul Abu-Ali din Khorassan, 
un dar de o mie de dinari de aur ! Căci te soco-
teşte ca dascăl al tuturor povestitorilor acestor 
vrerni, şi vrea să-ţi dovedească prin aceasta preţui-
rea lui ! 

Şekul îs AC răspunse : 
— De bună seama ! Nimenea n-ar putea să nu 

ştie de laurta vestitului Abu-Ali din Khorassan. 
Primesc cu drag şi din toată inima darul de la 
stăpînui tău, şi aş vroi să-i trimit şi eu în schimb 
ceva, prin mijlocirea ta. Spune-mi, dar, ce l-ar 
bucura mau mult, pentru ca ploconul meu să-i fie 
•ut mai pe plac ! 

La vorbele acestea, atîta de îndelung aşteptate, 
mamelucui Mobarak îşi zise : „lacătă-mă la ţel î Şi 
accasta-i nădejdea mea din urmă !" Şi răspunse : 

— Allah, o,- stăpîne al meu, coperească-te cu 
toate binecuvântările lui ! Ci numeroase-s bunurile 
acestei lumi asupra capului lui Abu-Ali, care nu-şi 
doreşte decît numai un lucru, acela de a-şi împo-
dobi mintea cu ceea ce nu cunoaşte ! încît, rn-a tri-
mis la tine ca să-ţi cer, ca pe un hatîr, să-i spui 
vreo poveste nouă, cu care i-ar putea îndulci ure-
chile regelui nostru ! Aşa, de pildă, •nimica nu 1-a.r 
bucura mat mult decît să afle de la tine, dacă o 
ştii cumva, povestea care se cheamă Păţaniile lui. 
Hassan Al-Bassri! 

Şeicui răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! dorinţa îţi va fi 

îndeplinită., căci ştiu povestea aceea ! Şi, de altmin-
teri, eu sînt singurul povestitor de pe faţa pămîn-
tuluî care o ştie ! Şi mare dreptate are stăpînui 
tău Abu-Ali s-o caute, căci fără de nici o îndoială 
că ea este ursa dintre cele mai grozave poveşti de pe 
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lume şi mi-a fost povestită şi mie c'îndva de un sfînt 
derviş, mort acuma, care o ţinea de la alt derviş, moft 
şi el. Iar eu, ca să răspund la mărinimia stăpînului 
tău, nu numai că am să ţi-o povestesc, da am să 
ţi-o ş-i dau ca s-o scrii, cu toate amănuntele ei, 
de la început pînă la sfîrşit. Numai că, la această 
danie din partea mea, adaug o învoială anume, pe 
care să te legi cu jurămînt că ai s-o îndeplineşti, 
dacă vrei să capeţi această poveste. 

Mamelucul răspunse : 
•— Sînt gata să primesc orice învoiala,' de-ar ii 

să-mi pun în primejdie pînă şi sufletul ! 
El idse : 
•— Iacătă : întrucît povestea aceasta este dintre 

cele care nu se povestesc dinaintea oricui, şi nu-i 
tăcută pentru toată lumea, ci numai pentru oamenii 
aleşi, ai să te juri, în numele tău şi în numele 
stăpînului tău, că nu ai să spui o vorbă din ea Li 
cinci soiuri de oameni : celor săraci cu duhul, 
întrucît cu mintea lor vîrtoasă nu ar şti s-o preţu-
iască ; făţarnicilor, care s-ar socoti jigniţi ; dască-
lilor de şcoală, care, înguşti la minte şi întunecaţi, 
nu ar pricepe-o ; nerozilor, întrucît aceştia sînt ca 
şi dascălii ; şi necredincioşilor, care nu ar şti sa 
tragă din ea nici o învăţătură folositoare ! 

Şi mamelucul strigă : 
— Jur dinaintea feţei lui .A.Dali şi dinaintea ta, 

o, stăpînc al meu ! 
Pe urmă, îşi descinse brîul şi scoase din el o 

pungă, în care se aflau o mie de dinari de aur, şi 
o dete şeicului Isac. Iar şeioul, la rîndu-i, îi. aduse 
o călimară şi un calam, şi îi zise : 

— Scrie ! 
Şi începu să-î spună, vorbă cu vorbă, toată po-

vestea păţaniilor lui Hassan Al-Bassri, aşa cum îi 
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fusese .spusa şi lui clc către derviş. Şi treaba aceasta 
dura şapte zile şi şapte nopţi, necurmat. După care, 
•mamelucul citi dinaintea şekului tot ce scrisese, 
iar şeicul mai meşteşugări anumite părţi şi îndreptă 
greşelile de scris. Şi mamelucul Mobarak, bucuros 
pînă peste poate, sărută mîna şekului şi, după ce 
îşi luă rămas-bun de la el, nu mai zăbovi să ia ca-
lea spre Khorassan. Şi cum bucuria îl făcea uşor, 
rtu-i trebui, ca să ajungă, decît jumătate din timpul 
care le trebuie de obicei caravanelor. 

Or, nu mai rămăseseră elecît zece zile pînă să se 
încheie anul ce fusese hotărît ca răgaz şi pînă ce 
ţeapă să fie înălţată întru osîuda lui Abu-Alî, 
dinaintea porţii palatului. Şi nădejdea se topise cu 
totul din sufletul bietului povestitor, care îşi strîn-
sese toate rudele şi toţi prietenii, ca să-1 ajute să 
îndure cu mai puţină spaimă ceasul cel înfricoşă-
tor care îi aştepta. Şi iată că, în toiul bocetelor, 
mamelucul Mobarak, fluturîud manuscriptul, îşi făcu 
intrarea şi ise duse la stăpînul său şi, după ce îi 
sărută mîna, îi înmînă foile cele scumpe, pe cea 
dintîi dintre ele fiind scris, cu litere mari, titlul : 
Povestea păţaniilor lui Hassan Al-Bassri, 

Cînd le văzu, povestitorul Abu-Ali se ridică şi 
îl îmbrăţişa pe mamelucul său, şi 'îl pofti să şadă de-a 
dreapta sa, şi se dezbrăcă de hainele de pe el, ca 
să-1 îmbrace şi să-1 copere pe acesta cu semnele 
cinstirii şi ale binefacerii; pe urmă, după ce îl 
slobozi din robie, îi dete în dar zece cai de soi 
ales, cinci iepe, zece cămile, zece catîri, trei harapi 
şi doi copilandri. După care, luă manuscriptul ce-i 
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izbăvea viaţa şi îl scrise iarăşi, cu mina lui, pe 
o hîrtie minunată, cu litere de aur şi cu cea mai 
frumoasă caligrafie a lui, lăsînd depărtare mare 
între cuvinte, aşa fel încît citirea sa fie plăcută şi 
lesnicioasă. Şi folosi pentru munca aceasta noua 
zile întregi, abia luîndu-şi cîte un răga?:, să închidă 
ochii ori să mănînce o curmală. Şi, într-a fcecea zi, 
la ceasul menit tragerii lui în ţeapă, puse manu-
scrisul într-un sipet de aur şi urcă la rege. 

Cînd povesUa ajjjţtse aici, Şeberezacîa. văzu Horii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute şaptezeci şi noua noapte 

Urmă : 

, Numaidecît, regele Kendamir îi adună pe vizirii, 
pe emirii şi pe musaipii săi, precum şi pe poeţi 
şi pe învăţaţi, şi îi spuse lui Abu-Ali i 

•— Ceea ce spune un rege trebuie sa se .îndepli-
nească ! Citeşte-ne, dar, povestea făgăduită ! Iar eu, 
la rîndu-mi, nu am să uit ceea ce a fost hotărîl. 
între noi de la început! 

Şi Abu-Ali scoase manuscriptul cei minunat din 
sipetul de aur, şi desfăşură cea dinţii foaie, şi îşi 
începu citirea. Şi desfăşură şi cea de-a doua foaie, 
şi pe cea de-a treia foaie, şi citi mai departe, în-
conjurat de uimirea şi de încîntarea tuturor celor 
de faţă. Şi regele fu atîta .de peste măsură de fer-
mecat, încît nici nu mai vroi să pună capăt citirii 

276 



din ziua aceea ! Şi rnîncarâ şi băură, după care 
Abu-Ali cîti mai departe ; şi tot aşa mereu, pînă 
la sfîrşit. 

Atunci, regele Kendamir, vrăjit pînă peste mar-
ginile vrăjirii, şi încredinţat că de aci înainte nu 
va mai avea nici o clipă de zăcăşie, de vreme ce 
în mîinile lui se afla o poveste ca aceea, se ridica 
în cinstea lui Abu-Ali şi îl căftăni pe loc în slujba 
de mare vizir, mazilindu-1 pe vizirul de mai înainte 
din slujba viziriei, şi, după ce îl îmbrăcă în mantia 
lui împărătească, îi dărui, ca moşie de veci, o parte 
întreagă din împărăţia lui, cu toate oraşele, satele 
şi cetăţile ei ; şi îl opri în prejama lui, ca tovarăş 
de taină şi sfetnic. Pe urmă, pojunci ca sipetul cu 
manuscriptul cel scump să fie încuiat în dulapul 
cu izvoade împărăteşti, ca să poată fi scos de acolo 
şi citit ori de cîte ori zăcăşia s-ar înfăţişa la por-
ţile sufletului sau, 

— Şi tocmai povestea aceasta minunată, o, pteafericituie rege, 
spuse Şeherezada mai departe, am să pot eu acuma să ţi-o povestesc, 
datorită unei copii aidoma, care a ajuns pînă la mine. 

Se povesteşte — ci Aiiah este atoateştiutor, şt 
atoateînţeiept, şi prea bun ! — că a fost odată 
— între cîte au fost şi s-au dus de-a lungul anilor 
celor de demult — în cetatea Bassrei, un copilandru 
care era cel mai gingaş, cel mai frumos şi cel mal 
dulce dintre toţi băieţii de pe vremea lui. Se nu-
mea Hassan, iar tatăl şi mama lui îl iubeau cu o 
mare dragoste, întrucît nu-1 dobîndiseră decît la 
zilele lor de băîrîneţe adinei, şi numai în urma sfa-
tului unui învăţat cititor de zodiace, care le de-
dese să mănînce bucăţile dintre capul şi coada unu.t 
şarpe din neamul şerpilor celor mari, după învăţă-
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tura stăpînului nostru Soîiman (cu el fie pacea şi 
rugăciunea !). Or, la ceasul menit, Allah cel atoate-
ascultător şi cel atoatevăzător hotărî chemarea ne-
guţătorului, tatăl lui Hassan, în sînul îndurării lui ; 
şi neguţătorul răposa în pacea Domnului său (aibă-1 
Allah pe veci întru mila lui !). Şi, în felul acesta, 
tînărul Hassan se pomeni singur moştenitor al bu-
nurilor tatălui său. Ci, întrucît fusese tare rău 
crescut de către părinţii săi, care îl dumnezei au, 
băiatul se încîrdui degrabă cu nişte flăcăiandri de 
teapa lui şi, în tovărăşia lor, nu zăbovi mult pînă ce sa 
toace în chefuri şi risipă agoniseala tătîne-sau. Şi 
nu-i mai rămase în mînă nimica. Atunci, maică-sa, 
care avea inima miloasă, nu putu să îndure a-1 
vedea amărît, şi, cu partea ei de moştenire, îi des-
chise în suk o făurărie de aurar. 

Or, în curînd, frumuseţea lui Hassan, cu îngă-
duinţa lui Allah, începu să întoarcă înspre făurăria 
aceea ochii tuturor trecătorilor ; şi nimeni nu trecea 
prin suk fără să se oprească dinaintea uşii, ca sa 
privească lucrarea Atoatezămislitorului şi să se 
minuneze de ea. Şi, în felul acesta, prăvălia lui 
Hassan ajunse un loc de necontenită grămădirc de 
neguţători, de femei şi de copii, care se strîngeau 
acolo, ca să-1 vadă cum mînuieşte ciocanul de aurar 
şi să se minuneze în toată tihna de frumuseţea lui. 

Or, într-o zi ca toate zilele, pe cînd Hassan şedea 
în făurăria sa, iar afară grămada obişnuită de 
privitori începea să se îndesească, iată că tocmai 
trece pe acolo un persan cu o barbă lungă alba, şi 
cu un turban mare de muselină albă. Şi hainele 
şi călcătura lui arătau îndeajuns că era om ales 
şi de vază. Şi ţinea în mînă o carte veche. Şi se 
opri în faţa prăvăliei şi începu să se uite la Hassan 
cu o luare-aminte stăruitoare. Pe urmă, se duse 
mai aproape de el şi spuse, aşa fel ca să fie auzit : 
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— Pe Allah, ce aurar minunat ! 
Şi începu să clatine din cap cu seninele cele «mai 

vădite ale unei înrîntări fără de margini. Şi şezu acolo, 
neclintit, pînă ce trecătorii se risipiră pentru rugă
ciunea de dupăamiază. Atunci, intră în faurărie şi 
îl salută pe Hassan, care îi răspunse la salamalek 
şi îl pofti cu gingăşie să şadă. Şi persanul şezu 
jos, zîmbindui cu multă dulceaţă, şi îi spuse : 

— Copilul meu, chiar că eşti un tînăr pînă peste 
poate de plăcut! Iar eu, cum nu am nici un copil, aş 
vroi sa te înfiez, spre a te învăţa tainele meşteşu
gului meu, cum nui altul pe lume, şi pe care mii 
şi mii de inşi mau rugat în zadar săî învăţ. Şia
cuma sufletul meu şi dragostea care sa născut în 
sufletul meu pentru tine mă îndeamnă săţi dez
văţ uiesc ceea ce pînă astăzi am ascuns cu grijă; 
ca să fii, după moartea mea, păstrătorul ştiinţei 
mele. Şi, în felul acesta, am să pun între tine şi 
sărăcie o stavilă de netrecut, şi am să te cruţ de 
truda aceasta grea cu ciocanul, şi de meseria aceasta 
prea puţin bănoasă, nevrednică de făptura ta cea 
minunată, o, fiul meu, şi pe care o îndeplineşti po
topit de praf, de zgură şi de flăcări ! 

Şi Hassan răspunse : 
— Pe Allah, o, preacinstit ule unchi al meu, nu 

doresc decît să fiu feciorul tău şi moştenitorul şti
inţei tale ! Cînd vrei, dar, să începi a mă îndruma ? 

El răspunse : 
— Mîine ! 
Şi, ridieînduse pe dată, luă cu mîinile amîndouă 

capul lui Hassan şi îl sărută. Pe urmă, ieşi fără să 
mai adauge nici un cuvînt... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada vaza zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci sule opizecea noapte 

Urmă : 

....fără sa mai adauge nici un cuvînt. 
Atunci Hassan, tulburat pînă peste poate de toate 

astea, îşi închise degrabă făurăria şi dete fuga acasă, 
spre ai povesti şi maicăsi ce se petrecuse. Iar mama 
lui Hassan, îngrijorată foarte, răspunse : 

— Cemi tot povesteşti tu acolo, ya Hassan ? Şi 
cum de poţi să te încrezi în vorbele unui păgîn 
de persan ? 

El spuse : 
— Acest preacinstit învăţat nu este nicidecum 

un păgîn, întrucît turbanul lui era din muselină
albă, ca al dreptcredincioşilor ! 

Ea răspunse : 
— Ah, copile al meu, dezmetieeştete! Persanii 

aceştia sînt nişte vicleni şi nişte amăgitori ! Iar 
ştiinţa lor este alchimia ! Şi numai Allah ştie unel
tirile pe care le urzesc ei în întunecimea sufletului 
îor, şi cîte ticăloşii săvîrşesc ca săi prade pe oa
meni ! 

Ci Hassan începu să rîdă şi spuse : 
— O, maică a mea, noi sîntem oameni săraci şi nu 

avem chiar nimic ce ar putea să stîrnească lăco
mia cuiva ! Cît despre acest persan, nu se află în 
toată cetatea Bassrei nimenea care să aibă un chip şi . 
o înfăţişare mai îndatoritoare ! Şi am văzut la el 
semnele cele mai vădite ale bunătăţii şi ale cinstei ! 
Mai degrabă săi mulţumim lui Allah, carele a 
făcut să i se înduioşeze inima faţă de starea mea ! ; 
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La vorbele acestea, mama nu mai răspunse nimic. 
Şi Hassan nu putu sa închidă ochii în noaptea aceea» 
atîţa era de tulburat şi de nerăbdător. 

A doua zi, plecă de cu zori la suk cu cheile lui 
şi deschise prăvălia mai înainte de toţi ceilalţi ne
gustori. Şi, numaidecît, îl şi văzu pe persan ca 
vine ; şi Hassan se ridică repede în cinstea lui şi 
dete săi sărute mina ; ci persanul nu vroi să1 lase, 
şi îl strînse în braţe, şi îl întrebă : 

— Eşti însurat, o, Hassan ? 
El răspunse : 
— Nu, pe AII ah ! sînt flăcău, măcar ca maicămea 

nu mai conteneşte să mă îndemne la însurătoare! 
Persanul zise : 
— Atunci e de minune ! întrucît, dacă ai fi fost 

însurat, nu ai fi putut niciodată să intri în tainele. 
ştiinţei mele ! 

Pe urmă adăugă : 
— Fiul meu, ai nişte aramă. în făuraria ta ? 
El spuse : 
— Am colea o tavă veche, găurită toată, de arama 

galbenă ! 
El spuse : 
•— E tocmai ce îmi trebuie ! începe, dar., şi. aprin

deţi vatra, puneţi cazanul pe cărbuni şi da dru
mul la foaie ! Pe urmă, ia tava aceea veche de 
aramă şi'taio cu foarfecă în bucăţi mărunte ! 

Şi Hassan nu pregetă a. îndeplini porunca. Iar 
persanul îi zise : 

— Pune acuma bucăţile de arama în cazan şi în
teţeşte focul pînă ce toată arama aceea are să se 
topească ! 

Şi Hassan aruncă bucăţile ele aramă în. cazan, 
aţîţă focul şi. începu să sufle în. aramă cu ţeava de 
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suflat, pînă ce arama se topi. Atunci, persanul se 
ridică şi veni la cazan, şi îşi deschise cartea,, şi 
citi asupra aramei topite, care clocotea, nişte des
eîntece întro limbă necunoscută ; pe urmă, ridicînd 
glasul, răcni : 

_ — Hakh ! rvakh ! b'akh ! O, aramă de rînd, soarele 
să te pătrundă cu însuşirile lui ! Hakh ! makh ! 
bakhl O, aramă de rînd, însuşirile aurarului să te 
spele de necurăţeniile tale ! Hakh ! makh ! bakh ! 
o, aramă, schimbătc în aur ! 

Şi, rostind cuvintele acestea, persanul îşi duse 
mîna la turban şi scoase de sub îndoiturile museli
nei un top de hîrtie împăturit, pe care îl desfăcu ; 
şi luă cu vîrful degetelor un strop de făină galbenă 
ca şofranul, pe care o aruncă degrabă în mijlocul 
aramei topite, clin cazan! Şi, pe dată, arama topită 
se întări şi se prefăcu întro turtă de aur, din aurul 
cel mai curat! 

Cînd văzu aşa, Hassan rămase uluit pînă peste 
poate ; şi, la un semn al persanului, luă pila de aurar 
şi frecă, la un colţ, turta cea strălucitoare ; şi se 
încredinţa că era chiar de aur, de aurul cel mai 
curat şi mai scump. Atunci, pierit de uimire, dete 
să ia mîna persanului şi să io sărute ; ci acela nu 
vroi să1 lase, şi îi spuse : 

— O, Hassan, dute degrabă în suk şi vinde turta 
aceasta de aur.! Şi ia cît poţi pe ea, şi întoarcete 
la tine acasă să pui banii bine, fără a spune o vorbă 
despre ceea ce ştii ! 

Şi Hassan se duse în suk şi dete turta telalului 
care, după ce o cercetă ca greutate şi ca însuşiri, 
o strigă spre vînzare, şi se dete pe ea mai întîi o 
mie de dinari de aur, pe urmă două mii, la cea de 
a doua strigare. Şi turta îi fu vîndută la preţul 
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acesta unui neguţător ; iar Hassan luă cele două 
mii de dinari şi se duse săi dea mamei sale, zbu
rînd de bucurie. Iar mama lui Hassan, la vederea 
aurului acela, nu putu mai întîi să rostească nici 
o vorbă, atîta era de plină de uimire ; pe urmă, 
cînd Hassan, rîzînd, îi povesti că dobîndise aurul 
acela de la ştiinţa persanului, ridică manile şi strigă 
cu mare spaimă : 

— Nu este alt Dumnezeu afară de Allah, şi nu 
este tărie şi putere dccît întru Allah ! Ce ai făcut 
tu, o, fiul meu, cu persanul acela dedat la al
chimie ? 

Ci Hassan răspunse : 
— O, maică a mea, chiar că acest preacinstit în

văţat este pe calc să mă înveţe alchimia ! Şi a în
ceput prin a mă face să văd cum se preschimbă o 
aramă de rînd în aurul cel mai curat ! 

Şi, fără să se mai sinchisească de dojenile 
maicăsi, Hassan luă din bucătărie piuliţa cea mare 
de aramă, în care bătrîna pisa usturoiul şi ceapa, 
şi cu care zobea grîul ca să facă turte de pîine, 
şi dete fuga la persanul care îl aştepta în făurărie. 
Şi puse jos piuliţa de aramă şi se apucă să aţîţa 
focul. Şi persanul îl întrebă : 

— Au ce vrei să faci, ya Hassan ? 
El răspunse : r 

— Vreau să prefac în aur piuliţa mamei meîe î 
Şi persanul izbucni în rîs şi spuse : 
— Eşti cam necugetat, Hassane, dacă vrei să te 

arăţi în suk, de două ori întro zi, cu nişte drugi 
de aur, şi să stîrneşti în felul acesta bănuielile 
negustorilor, care au să ghicească lesne că ne ţinem 
de alchimie, şi ai să ne aduci pe cap o tare afuri
sită belea ! 

Hassan răspunse : 
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— Ai dreptate ! Da care aş vrea să învăţ de la 
tine taina ştiinţei tale ! 

Şi persanul începu să rîdă şi mai nestăvilit decît 
prima oară, şi spuse : 

— Eşti necugetat, Hassane, claca îţi închipui că 
ştiinţa şi tainele ştiinţei se învaţă aşa, în mijlocul 
drumului, ori în piaţa oraşului, şi că poţi săţi 
faci ucenicia în mijlocul sukuUti, sub ochii agiei ! 
Da dacă, în adevăr, ya Hassan, doreşti cu hotărîre 
să înveţi cum se cade, nu ai decît săţi strîngi toate 
sculele şi să mă urmezi la mine acasă ? 

Şi Hassan, fără a şovăi, răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi, ridicînduse, îşi strînsc sculetc, închise prăvă

lia şi se duse cu persanul. 
Or, pe drum, lui Hassan îi veniră în minte vor

bele mamei sale despre persani, şi un potop de 
gînduri începu sai vîlvorcască minţile ; aşa că se 
opri din mers, fără a şti prea bine ce" face şi, cu 
capul plecat, începu să cugete adînc. Şi persanul, 
întoreînduse, îl văzu în starea aceea şi se porni 
să rîdă ; pe urmă îi zise : 

— Eşti necugetat, Hassane ! Căci, dacă ai avea şi 
minte tot pe atîta cîtă drăgălăşenie, nu teai opri 
dinaintea soartei plăcute care te aşteaptă ! Cum 
adică ? eu îţi vreau binele, şi tu şovăieşti ? 

Pe urmă adăugă :. 
— Ci, o, fiul meu, ca să nu ai nici cea mai uşoară 

îndoială în ce priveşte gîndurile mele, am săţi 
dezvălui tainele ştiinţei melc chiar în casa ta ! 

Şi Hassan răspunse : 
— Da, pe Allah ! asta are so liniştească pe 

mama ! 
Şi persanul spuse :. 
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— Mergi, dar, înaintea mea, ca" sămi arăţi dru
mul ! 

Şi Hassan o luă pe drum înainte, iar persanul 
după el ; şi ajunseră în felul acesta la bătrînă. 

Cîtid povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şî, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a cinci sute optzeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi Hassan îl rugă pe persan să aştepte în sala 
de intrare şi, alergînd ca un mînz care zburdă 
primăvara pe imaş, se duse so vestească pe maicăsa 
că persanul venise în ospeţie la ei. Şi adăugă : 

— De vreme ce are să mănînce din mîncarea 
noastră, în casa noastră, are să fie între noi legă
tura pîinii şi a sării ; şi, în felul acesta, nu o să mai 
ai de ce săţi chinuieşti gîndurile din pricina lui. 

Bătrîna însă răspunse : 
— Allah să ne ocrotească, fiul meu ! Legătura de 

pîine şi de sare este sfîntă la noi ; ci la păcătoşii 
aceştia de persani, care sînt închinători focului, nişte 
stricaţi şi nişte sperjuri, nu are nici o preţuire ! Ah, 
fiul meu, te paşte pacoste grea ! 

El spuse : 
— După ce ai să1 vezi pe acest preacinstit în

văţat, nu ai să mai vrei să1 laşi să plece din casa 
noastră ! 

Ea spuse : 
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— Nu ! pe mormîntul tatălui tău, nu am să stau 
o clipită in casa aceasta, cită vreme are să se afle 
aîcî păgînul ! Şi, după ce are să plece, am să spăl 
duşumeaua odăii, şi am să afum cu tămîie, şi nici 
nu am să te ating vreme de o lună întreagă, de 
furică să nu mă întinez de la tine ! 

Pe urmă adăugă : 
— Ci, întrucît el se şi află în casa noastră, iar 

noi avem aurul pe care ni 1a dăruit el, am să vă 
pregătesc la amîndoi ceva de mîncare, pe urmă am 
să plec degrabă pe la vecini ! 

Şi, pe cîncl Hassan se ducea îndărăt la persan, 
bâtrîna aşternu masa şi, după ce făcu nişte tîr
guieli bogate, puse pe tablale pentru ei pui rumeniţi, şi 
castraveţi, şi zece feluri tic zaharicale şi de prăjituri ; 
şî .plecă degrabă să se aciuiască pe la vecină. 

Atunci Hassan îl aduse pe prietenul său persanul 
în sufragerie si îl pofti să ia loc, spunîndui : 

— Trebuie să ne legăm între noi cu pîinea şi cu 
sarea ? 

Şi persanul răspunse : 
— De bună seamă ! Legătura aceasta este un lucru 

de nesmintit ! 
Şi se aşeză Ungă Hassan şi începu să mănînce cu el, 

sporovăînd întruna. Şi îi spunea : 
— O, Hassan, fiul meu, pe sfînta legătură de 

pune şi de sare, care se află acuma între noi, dacă 
nu teaş iubi cu o dragoste atîta de fierbinte, nu teaş 
învăţa lucrurile tainice pentru care ne aflăm aici ! 

Şi, spunînd acestea, scoase din turban săculeţul cu 
praful cel galben şi, arătîndui1, adăugă : 

— Vezi praful ăsta ? Află, dar, că numai cu oleacă 
de pulbere de aceasta poţi să schimbi în aur zece oca 
de aramă. Căci praful acesta nu este altceva decît 
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elixirul chintescnţial, învîrtoşat şi pe urină lacul1 

pulbere, pe care lam scos din zeama de la o sumedenie 
de buruieni de leac şi de la o sumedenie de mirodenii, 
care de care mai osebite. Şi nu am ajuns la născocirea 
aceasta decît după munci şi osteneli pe care ai să îe 
afli şi tu întro zi ! 

Şi îi dete lui Hassan săculeţul, iar Hassan începu 
să se uite la el cu atîta luareaminte încît nu! 
mai văzu pe persan cum scoate repede din turban 
o bucată de bang, din hangurile ce se fac în insula 
Creta, şi cum o amestecă întro prăjitură. Şi per
sanul îi dete lui Hassan prăjitura so mănînce, iar 
Hassan, tot uitînduse mai departe la făină, raînca 
prăjitura şi, pe dată, se prăbuşi lat, fără de simţire, cn 
capul mai greu decît picioarele ! 

Numaidecît persanul, scoţînd un strigat de bi
ruinţă, sări în picioare şi rosti : „Ah, minunăţiile 
Hassan, de cîţi ani te tot caut fără sa te găsesc ! 
Da acuma iatăte în mîinile mele, şi nai să mai 
scapi de sub puterea mea !" Şi îşi suflecă mînecik, 
îşi strînse cingătoarea şi, apropiinduse de Hassan, 
îl îndoi frumos, cu capul pe genunchi, şi, ţinîndu1 
aşa, îi legă braţele de fluierele picioarelor, şi mîi
nile de tălpi. Pe urmă, luă o ladă de haine, o goli şî 
îl puse în ea pe Hassan, cu tot aurul făurit de lu
crarea lui de alchimie. Pe urmă, ieşi să caute un 
hamal, îi încarcă lada în spinare şi îi porunci să 
io ducă la ţărmul mării, unde se afla o corabie 
gata săşi întindă pînzele. Şi căpitanul, care nu mai 
aştepta decît sosirea persanului, ridică ancora. Şi 
corabia, împinsă de vîntul dinspre uscat, se înde
părtă de ţărm, cu pînzele umflate ! Şiaşa cu per
sanul, răpitorul lui Hassan şi al lăzii în care îl 
închisese ! 
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_ Estimp, mama lui Hassan, iacătă ! Cînd văzu că 
fiul ei_ pierise odată cu lada şi cu aurul, şi că hai
nele din ladă erau împrăştiate prin toată odaia, şi că 
uşa casei fusese lăsată descuiată, pricepu că din 
ceasul acela Hassan era pierdut pentru. ea şi că 
hotărîrea ursitoarei era împlinită ! Atunci, se lăsă 
pradă deznădejdii şi începu să se bată amarnic 
peste obraji, şi săşi sfîşie hainele de pe ea, şi să 
geamă, să suspine, să ţipe de durere şi să verse 
lacrimii, zicînd : „Vai, o, copilul meu, of ! Vai, rod 
al sufletului şi al inimii mele, of!" Şi îşi trecu 
noaptea toată alergînd înnebunită pe ia toţi vecinii, 
ca să întrebe de feciorul ei ; ci fără de nici un fo
los. Iar vecinii încercară so aline ; ea însă nu mai 
putea fi alinată. Şi, din ceasul acela, începu săşi 
treacă zilele şi nopţile în lacrimi şi în jale, lingă 
mormînral pe care îl ridică în mijlocul casei sale, 
şi pe care scrise numele fiului ei Hassan şi ziua în 
care acesta fusese rupt de la dragostea ei. Şi mai 
puse să se scrie şi aceste stihuri pe marmora de 
pe mormînt, ca să le poată citi fără de contenire şi 
să plîngă : 

în fiecare noapte, 
Cînd somnul trist mă fură, 
O umbră se strecoară, 
încet, pe sub perdele — 
La patu-mi vine tamx, 
Ca-ntr-o fermecătură, 
Şi amăgeşte visul 
Singurătăţii mele. 

Dau să cuprind în braţe 
Făptura lui iubită, 
A fiului meu care 
S-a dus şi nu mai vine ; 
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Şi, <d.r din zisul nopţii, 
Dar, vai! acea clipită 
S-a dtts, şî-n Cdsa goală 
Nu-i nimerii lingă mine 

Şi iacaa ş\i trăia, biata mama, cu durerea ei. 
Jar persanul, plecat ca lada pe corabie... 

( J n d riv;esY' :';J;Î.£ .iiii. Ş .nLJ\ /aJ , ' •,;;;:;• zori ' ivţijinj 

Ci într-a cinci sute optzeci şi doua noapte 

...Era cu adevărat un vrăjitor tare îniricoşăter ; 
şi îl chema Bahrain magul, şi de meseria lui era 
alchimist. Şi, în fiecare an, îşi alegea dintre fiii de 
musulmani cîtc un flăcăiandru bine făcut, ca sa3 
răpească şi să facă din el ceea ce îl îndemna să facă 
păgînia, stricăciunea şi soiul lui blestemat ; întru
cît, aşa cum a spus Părintele Zicalelor, vrăjitorul 
acesta nu era decît „un cîine, fecior de cîme ; şi 
toţi strămoşii lui erau nişte dini ! Atunci, cum dar 
să fie el altceva decît un cîine, ori cum să facă 
altceva decît ceea ce face un cîine ?" Or, aşadar, tot 
timpul cit ţinu călătoria pe mare, Bahrain magul 
cobora o dată pe zi în afundul corăbiei, acolo unde 
se afla lada, sălta capacul şi îi da lui Hassan să 
rnănînce şi să bea, punîndui chiar ei în gura îm
bucăturile, dar lăsîndu1 mereu în starea de som
noială. Şi, cînd corabia ajunse la capătul călătoriei, 

lf) — Cartea celor o mie şi una de nopţi, Voi. VIII 
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Bahrain porunci să se dea jos lada, şi coborî .şi el 
pe uscat, în vreme ce corabia iu a iarăşi largul. 

Atunci, vrăjitorul Bahrain deschise iada, dez
nodă legăturile lui Hassan şi spulberă puterea han
gului, dîndui flăcăului să miroase nişte oţet şi 
aruneîndui în nas nişte praf împotriva somnului. 
Iar Hassan pe dată îşi veni iară în simţiri, şi se uita 
la dreapta, şi se uită la stînga, şi se văzu întins pe 
un ţărm de mare, unde pietrele şi nisipul erau colo
rate în roşu, în verde, în alb, rn albastru, în galben 
şi în negru ; şi, din aceasta, pricepu că nu se afla 
pe ţărmul mării lui de baştină. Atunci, tare ne
dumerit că se vedea în acel loc pe care nu îl cu
noştea, se ridică şi îl zări pe persan în spatele lui, 
stînd pe o stîncă, şi privindu1 cu un ochi deschis 
şi cu un ochi închis. Şi Hassan, numai dacă îl văzu 
aşa, simţi pe dată în sufletul lui că fusese amăgit 
şi că de aci încolo se afla în puterea vrăjitorului. Şi 
îşi aduse aminte de nenorocirile pe care i le proro
cise maicăsa, şi se împacă în inima lui cu hotarî
rilc soartei, zicînduşi : „îmi pun nădejdea în Allah !" 
Pe urmă, se duse la persan, care îl lăsă să se 
apropie fără a se clinti, şi îl întrebă cu un glas 
tare tulburat : 

— Ce vrea să însemne asta, taică ? Şi oare nu 
ncam legat noi între noi cu legămîntul pîinii şi 
sării ? 

Iar Bahram magul pufni în rîs şi spuse : 
— Pe Foc şi pe Lumină ! Cemi tot vorbeşti de 

pîine şi de sare mie, Bahram, care mă închin Flă
cării şi Jarului, Soarelui şi Luminii ? Au tu nu ştii 
că, în felul acesta, eu de mult am sub puterea mea 
nouă sute nouăzeci şi nouă de tineri musulmani, pe care 
iam răpit, şi că tu eşti al o mielea ? Ci, pe Foc şi 
pe Lumină î fără de îndoiala că tu eşti cel mai fru
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mos dintre toţi ! Şi naş fi crezut, o Hassan, că ai 
sămi cazi atîta de uşor în. năvod ! Ci, slavă Soarelui ! 
iatăte în mîinile mele, şi ai să vezi în curînd cît 
de mult te iubesc ! 

Pe urmă, adăugă : 
— Ai să începi, deocamdată, prin a te lepăda de 

credinţa ta şi a te închina la ceea ce mă închin cu ' 
La vorbele acestea, uimirea lui Hassan se schimbă 

întro supărare pînă peste poate, şi strigă la vră
jitor : 

— O, şcic al blestemului, la ce cutezi tu să mă 
îndemni ? Şi ce ticăloşie vrei să mă pui să săvîr
şesc ? 

Cînd persanul îl văzu pe Hassan atîta de mîniat, 
întrucît avea alte gînduri cu el, nu vroi isă stăruie 
mai mult în ziua aceea, ci îi zise : 

•— O, Hasan, ceea ce ţiam spus, cînd ţiam cerut 
să te 'lepezi de legea ta, nu a fost decît o pre
făcătorie din partemi, ca săţi pun credinţa la în
cercare şi săţi ajut să dovedeşti, în felul acesta, 
o" mare vrednicie dinaintea Atoaterăsplătitorului ! 
Pe urmă, adăugă : Singurul meu gînd, dacă team 
adus aici, este de a te învăţa, în singurătate, tainele 
ştiinţei ! Ia te uită la muntele acesta ascuţit, care 
se ridică deasupra mării ! Este MunteleNorilor ! Şi 
în el se află lucrurile cele trebuincioase pentru eli
xirul preschimbărilor. Şi, dacă vrei să te laşi dos 
pe vîrful lui, mă jur ţie, pe Foc şi pe Lumină, că 
no să ai a te căi de nimic ! Căci, deaş fi vrut să 
te duc fără de voia ta acolo, aş fi făcut lucrul acesta 
pe cînd dormeai ! Or, de îndată ce o să ajungem 
pe culme, avem să culegem tulpinile de buruieni care 
cresc pe tărîmul acela de deasupra norilor. Şi am 
săţi arăt atunci ce trebuie să faci ! 

19* 
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Iar Hassan, care, fără de voia lui, se simţea stăpîmt 
de vorbele vrăjitorului, nu îndrăzni să nu se su
pună nicicum, şi spuse : 

— Ascult şi mă supun ! 
Pe urmă:, aducînduşi aminte cu jale de mama 

şi de ţara lui, începu să plîngă cu amar. 
Atunci Bahram îi zise : 
—' Nu plînge, Hassane ! Ai să vezi în eurîncl ce 

clobîndeşti urmînd sfaturile mele ! 
Şi Hassan întrebă : 
— Da cum o să putem sui «oi pe muntele acesta 

drept ca un perete ? 
Vrăjitorul răspunse : 
— Asemenea piedică să nu te sperie ! Avem să 

ajungem mai lesne ca pasărea ! 
Spunînd vorbele acestea, persanul scoase de sub 

haină o tobiţă de aramă, peste care era întinsă o 
piele de cocoş, şi pe care erau săpate nişte litere 
talismanice. Şi începu să bată cu degetele în daireaua 
aceea. Şi pe dată se ridică un nor ele pulbere, şi 
din mijlocul lui se auzi un nechezat prelung; şi, 
întro clipită, se şi ivi dinaintea lor un cal negru 
înaripat, care începu să bată în pămînt cu copita, 
aruneînd foc pe nări. Şi persanul încalecă pe el în
dată şi îl ajută şi pe Hasan să se aburce la spatele 
iui. Şi, numaidecît, calul bătu din aripi şi porni în 
zbor ; şi, în mai puţin timp decît ar fi de trebuinţă ca să 
deschizi o pleoapă şi so închizi pe cealaltă, îi şi duse 
pînă pe vîrful MunteluiNorilor. Pe urmă, pieri. 

Atunci persanul se uită la Hassan cu un ochi tot 
atîta de crunt ca şi pe ţărmul mării, pufni întrun 
hohot de rîs năpraznic, şi striga... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu yoriî mijind şi 
sfioasă tăcu. 
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Ci intr-a cinci sute optzeci şi treia noapte 

L'rtnj. : 

... pufni întrun hohot de rîs năpraznic, şi striga : 
— Acuma, Hassane, te afli cu totul sub puterea 

mea ; şi nimenea nu are să te mai poată scăpa ! 
Pregăteştete, dar, sămi îndeplineşti cu inimă su
pusă orice voie, şi începe, pînă una alta, cu a te 
lepăda ele credinţa ta şi a mărturisi că singura 
putere este Focul, părintele Luminii ! 

Cînd auzi vorbele acestea, H'assan se trase îndă
răt strigînd : 

— Nu este alt Dumnezeu decît unul Allah ! Şi 
Mahomed este trimisul lui Allah! Ci tu, o, tică
loase persane, nu eşti decît un necredincios şi un 
păgîn ! Şi Stăpînul Atotputerii are să te pedepsească 
prin mine ! 

Şi Hassan, iute ca fulgerul, se repezi îa vrăjitor 
şi îi smulse din mîini daireaua ; pe urmă, îl împinse 
înspre marginea muntelui cel ascuţit şi, încordînduşi 
voiniceşte amîndouă mîinile, îl aruncă în prăpastie. Şi 
vrăjitorul cel sperjur şi necredincios, dînduse dea 
rostogolul, căzu şi se zdrobi de stîncile marii, şi îşi 
dete duhul întru păgînie. Şi Eblis îi înhaţă sufletul, 
ca să aţîţe cu el focul gheenei. Şi iacătă de ce moarte 
muri Bahrain magul, vrăjitorul cel ticălos şi al
chimist. 

Iar Hassan, scăpînd în felul acesta de insul care 
vroia sâ1 iacă a săvîrşi toate mişel iile, începu 
dintruntîi să cerceteze pe toate feţele daireaua cea 
vrăjita,, pe care era întinsă pielea de cocoş. Ci, ne



ştiind cum să se slujească de ea, socoti căi mai 
bine să nu se slujească nicicum»; aşa că şio atîrnă 
ia centură. După care, rotinduşi ochii împrejur, 
văzu că în adevăr vîrful de munte pe care se afla 
era atît de înalt încît se ridica deasupra norilor 
sirîn.şi pe la poalele lui. Şi o cîmpie fără de sfîrşit 
se întindea pe acea culme şi închipuia, între cer şi 
păinîtit, un fel de mare fără apă. Şi depancde tot 
ardea un foc mare şi sclipitor. Şi Hassau gîudi : 
,,/Veoio undei loc, se află şi o făptură omenească !" 
Şi porni întracolo afundînduse în acea cîmpie unde, 
drept orice suflet, nu era decît sufletul lui Allah ! 
Şi, cinci se apropie de ţintă, putu întrun sfîrşit să bage 
de seamă că focul cel sclipitor nu era, în bătaia ele 
soare, decît strălucirea unui palat de aur, ridicat 
pe patru sttlpi înalţi, tot de aur. 

La priveliştea aceea, Hassan se întrebă : „Ce rege 
ori ce ginn o fi putînd să locuiască prin asemenea 
locuri ?"' Şi, cum era tare ostenit de toate zbuciu
murile prin cîte trecuse, ca şi de drumul cel lung 
pe care îl străbătuse, îşi zise : „Cu mila lui Allah, 
am să mă duc la palatul acesta şi am să cer porta

.rului sămi dea oleacă de apă şi ceva de mîncare, 
ca să nu mor de foame. Şi, deo fi un om de bine, 
are să" mă adăpostească pe o noapte în vreun un
gher l" Şi, dîndusc în voia soartei, ajunse dinain
tea porţii celei mari, care era tăiată dintro piatră 
de smarald ; şi, tre'cînd pragul, intră în curtea de la 
intrare. 

Or, nici nu făcu bine cîţiva paşi în acea curte, 
ca Hassan şi zări două fete, frumoase de te ame
ţeau, care şedeau pe o laviţă de piatră şi jucau şah. 
Şi, îutrucît erau tare cufundate în jocul lor, nu bă
gată de seamă dintru început intrarea lui Hassan. 
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Cea mai tînără însă, cînd auzi călcătura paşilor lui, 
săltă capul şi îl văzu pe frumosul. Hassan, care şi el 
se oprise cînd le zărise. Şi fata se ridica repede şi 
spuse surorii sale : 

— Ia te uită, sora mea, ce flăcău irumos ! D<? 
bună seamă că acesta trebuie să fie nefericitul pe 
care vrăjitorul Bahrain îl aduce în iiecare an 
de pe MuntcleNorilor ! Da cum o fi putut să tacă, 
tica scăpat clin mîinile diavolului acela ? 

La vorbele acestea, Hassan, care dintruntii nu 
cuteza să se mişte din loc, înainta căire fete ţi, 
armieînduse la picioarele celei mai tinere, striga : 

— Aşai, o, stăpînă a mea, sînt chiar sărmanul 
acela ! 

Şi fata, clacă îl văzu la picioarele ei ,pe flăcăul cel 
atît de frumos, cu stropi de lacrimi pe marginea 
ochilor lui negri, se simţi tulburată pînă în stră
fundurile inimii ; şi, cu o faţă plină de milă, se 
ridică şi îi spuse surorisi, arătîndu1 pe tânărul 
Hassan : 

•— Fii martoră, sora mea, că din clipa aceasta 
mă jur, dinaintea lui Allah şi dinaintea ta, ca tni1 
fac frate pe tînărul acesta şi că vreau să împart 
cu el plăcerile şi bucuriile din zilele inimoase, şi 
necazurile şi supărările din zilele mai puţin fericite ! 

Şi îl/ luă pe Hassan de mînă, şi îl ajută sa se ri
dice de jos, şi îl îmbrăţişa aşa cum o soră iubitoare 
îl îmbrăţişează pe un frate drag. Pe urmă, ţinîn
du1 mai departe de mînă, îl duse în launtrul. pala
tului, unde, mai înainte de orice, începu prin ai 
face la hammam o baie care îl înviora cu totul ; 
după care, îl îmbrăcă în nişte haine lainice, anin
â n d hainele lui cele vechi şi murdare de drum, şt, 
ajutată de sora sa, care veni după ei la hanimam, îl 



duse în odaie ia ea, sprijinindu1 de un braţ, în 
vreme ce sorăsa îi ţinea de cclălaltul. Şi cele două 
fete îi poftiră pe tînărul lor oaspete sa şadă jos 
între ele, ca să mănîncc. Pe urmă, cea mai tînără 
îi zise : 

— O, frate al meu prea iubit, o, dragule,, tu, care 
cu venirea ta faci pietrele casei să dănţuiască de 
bucurie... 

•Ciad povestia ajunse aici, Şfchtrezada văzu zorii mijind şi. 
;viuasâ, tăcu. 

Ci înir-a cinci sute optzeci şi patra noapte 

lJrn;a : 

,,vrel să ne spui numele cel fermecător pe care îl 
porţi şi pricina care tea adus la poarta casei noastre ? 

Ei răspunse : 
— Află, o, soră care mă întrebi, şi tu, mai marca 

noastră, că mă cheamă Hassan. Ci, în ce priveşte 
pricina care ma acîus la palatul vostru, apoi acecai 
soarta mea cea norocoasă ! Este însă adevărat că, 
dacă am ajuns aici, nu am ajuns decît după ce am 
îndurat tare mari necazuri ! 

Şi povesti toate cîte le păţise cu vrăjitorul Bahram 
magul, de la început pînă la sfîrşit. Ci nu este 
de nici im folos să le mai spunem încă o dată. Şi 
cele două surori, mîniate de purtarea persanului, stri
gară amîndouă deodată : 

— O, cîincle afurisit! Că şia meritat moartea, şi 
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bine ai făcut, o, frate al nostru, de iai precurmat pe 
veci putinţa de a se mai bucura de răsuflarea vieţii ! 

După care, cea mai mare se întoarse către cea mai 
mică şi îi zise : 

— O, BobocdeTrandafir, acuma este rîndul tău 
săi povesteşti fratelui nostru povestea noastră, ca 
so ţină minte ! 

Şi fermecătoarea BobocdeTrandafir spuse : 
— Află, o, frate al meu, o, preafrumosule, că noi 

sîntem nişte domniţe ! Pe mine mă cheamă Boboc
deTrandafir, iar pe sora mea, carei aci de faţă, o 
cheamă BoabădeMirtă ; şi, tot aşa, mai am alte 
cinci surori, încă şi mai frumoase clocit noi, care 
acuma sînt plecate la vînătoare, şi care nu au să mai 

" zăbovească mult pînă să se întoarcă. Pe cea mai mare 
dintre noi 6 cheamă SteauaDimineţii, pe cea de 
a doua o cheamă SteauaSerii, pe cea de a treia o 
cheamă Cornalina, pe cea de a patra o cheamă 
Smaralda, pe cea de a cincea o cheamă Dediţea. Iar 
eu sînt cea mai mică dintre toate şapte. Şi sîntem 
toate surori clupă tată, dar nu şi după mamă ; iar 
eu şi cu BoabădeMirtă sîntem surorr şi după mamă. 
Or, tatăl nostru, care este unul dintre regii cei atot
puternici peste ginni şi peste marezi, este un înfumu
rat şi un asupritor care, socotind că nimenea nu este 
vrednic să ajungă soţ al vreuneia dintre fetele lui, 
sa jurat că nu are să ne mărite niciodată. Şi, ca să 
fie încredinţat că voinţa, lui nu are să fie încălcată 
vreodată, şia chemat vizirii şi ia întrebat : „Nil 
cumva ştiţi vreun loc pe unde nu umblă nici oamenii 
şi nici ginnii, şi care ar putea să le slujească de lo
cuinţă celor şapte fete ale mele ?" Vizirii răspunseră : 
„Şi oare pentru ce, o, rege al nostru ?" El spuse : 
„Ca să le pun pe cele şapte fete ale mele la adăpost 
de oamenii şi de ginnii de parte bărbătească V" Ei 
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spuseră : „O, rege al nostru, noi gîndim că femeile 
şi fetele nu au fost zămislite ele către Celbinefăcător 
decît ca să se împreune cu bărbaţii prin părţile cel.* 
mai simţitoare ale trupului lor ! Şi, de altminteri, în
suşi Proorocul (cu ci fie rugăciunea şi pacea !) a 
spus : «Nici o femeie nu va îmbătrîni fecioară în 
Islam !.» Ar fi, dar, o mare ruşine pe capul regelui, 
dacă fetele lui ar îmbatrîni cu fecioria lor ! Şi apoi, 
pe Allah ! păcat de rinereţele lor !" Ci părintele tvsstrn 
răspunse : „Mai bine să Je văd moarte, decît să le 
mărit!" Şi adăuga : „Daca numi arătaţi numaidedî 
locul de care vă întreb, capetele voastre au să va 
zboare de pe grumaji !" Atunci vizirii răspunseră : 
„Dacăi aşa, o, măriau, află că este un loc gaia 
găsit spre aţi pune fetele la adăpost : este Muntele
Norilor, în care, pe vremurile de demult, sălăşluiai] 
efriţii cei răzvrătiţi împotriva poruncilor lui Soli
man. Acolo se află un palat de aur, zidit odinioară 
de efriţii cei răzvrătiţi, spre a le sluji de adăpost, 
dar care de atunci a rămas părăsit şi sade pustiu. 
Iar locul undei aşezat este prielnic, căci se bucura 
de un aer minunat şii coperit cu belşug de copaci 
roditori, şi cu ape plăcute, mai reci ca gheaţa , şi 
mai dulci ca mierea l" La vorbele acestea, latinele 
nostru nu mai zăbovi a ne trimite aici, cu o liotă 
falnică de ginni şi de marezi care, odată ce ne aşe
zară în pustietate, se întoarseră Ia împărăţia laiăîtii 
nostru. Or, noi, de cum am ajuns aici, am şi văzut 
că în adevăr locul acesta, departe de toate făpturile 
lui Allah, este un loc înflorit, bogat în păduri, cu 
pajişti însorite, cu livezi şi cu izvoare de ape vii 
ce curg clin belşug, asemenea unor salbe de mărgă
ritare şi unor năvlapi de argint ; şi văzurăm ca pîra
iele se îmbulzesc unele peste altele, ca să privească' 
şi să oglindească florile care le zîmbesc ; ţi văzurăm 
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că văzduhul este vrăjit de ciripeli şi de miresme ; 
şi că porumbeii gulcraţi şi turturelele psalmodiază 
pe ramurile primăverii şi cîntă laude Atoatefăcăto
rului ; şi că lebedele plutesc mîndre pe ape ; şi că 
păunii, în straiele lor falnice, învrîstate cu corai 
şi cu nestemate în mii ele culori, sînt ca nişte tineri 
însurăţei ; că pămîntul este vin pămînt neprihănit şi 
amirosind a pomişori de camfor, împodobit cu toate 
podoabele raiului ; şi că, întrun sfîrşit, este o ţară 
aleasă şi binccuvîntată ! încît, o, frate al meu, nu 
ne simţim deloc nefericite că trăim întro ţară ca 
aceasta, în palatul acesta de aur ; "şi, mulţumindui 
pururea celui Atoaterăsplătitorului pentru huzururile 
sale, nu ne pare rău decît de un lucru, şi anume că 
nu avem în tovărăşia noastră nici un bărbat care 
să ne bucure cu chipul lui cînd ne deşteptăm dimi
neaţa, şi care să aibă o inimă iubitoare şi gingaşă. 
Pentru aceasta, o, Hassan, ne vezi acuma atîta de 
bucuroase cic venirea ta ! 

Şi, după ce vorbi aşa, fermecătoarea Bobocde
Trandafir îl muie pe Hassan în alinturi şi daruri, 
aşa cum se face între fraţi şi între prieteni, şi şezu 
cu drag la taifas mai departe cu el. 

Estimp., veniră şi celelalte cinci domniţe, surorile 
frumoaselor BobocdeTrandafir şi BoabădeMirtă ; 
şi, vrăjite şi răpite de vederea unui flăcău atîta de 
frumos şi a unui frate atîta de plăcut, îi făcură cea 
mai dulce şi mai călduroasă primire. Şi, după sala
malekurile şi cele dintîi urări şi cuvinte, îl puseră 
să jure că are să rămînă cu ele o lungă bucată de 
vreme. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a cinci sute optzeci şi cincea noapte-

Urmi : 

Şi Hassan. care nu vodca nici o piedică împotriva 
acelei dorinţi, se jurui din toata inima. Şi rămase pe 
ilîngă ele, în palatul acela plin de minuni, şi, din 
acea clipă, fu soţul lor.la toate vînâtorile şi Ia toate 
plimbările. Şi se bucura şi se simţea fericit că are 
nişte surori aşa de fermecătoare şi aşa de gingaşe ; 
iar ele se simţeau minunat că au un frate aşa de 
frumos şi de desfătător. Şi îşi petreceau zilele zbur
dînd împreuna prin poieni şi dea lungul pîraîeiox ; 
Jar seara se dăscăleau laolaltă, Hassan povestin
dule despre obiceiurile din ţara lui de baştină, iar 
fetele povestindui datinile ginnilor, ale marezilor 
şi ale citiţilor. Şi viaţa aceasta plăcută îl făcea tot 
mai frumos din zi în zi, şi da chipului său o înfăţi
şare chiar ca a lunii. Şi dragostea lui de frate cu 
cele şapte surori, mai ales cu tinerica Bobocde
Trandafîr, se întemeia întocmai ca frăţia unor 
copii născuţi din acelaşi tată şi din aceeaşi mamă. 

Or, întro zi, pe cînd şedeau împreună şi eîntau 
întrun crîng, zăriră deodată un vîrtej mare de 
pulbere ce se ridica pînă la cer şi acoperea faţa soa
relui ; şi venea iute către ei, cu un vuiet ca de 
tunet. Şi cele şapte domniţe, cuprinse de spaimă, îi 
spuseră lui Hassan : 

— Oh ! fugi repede şi ascundete în foişorul din 
grădină ! 

Şi BobocdeTrandafir îl luă de mina şi se duse 
ca el să1 ascundă în foişor. Şi iacătă că trîmba 
se risipi, şi de sub ea se ivi o oaste întreaga de ginni 
şi de marezi ! Or, oastea aceea era un alai pe care 
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îl trimisese la fetele lui regele din Ginnistan, ca să 
le aducă la el, să fie de faţa la ospeţele cele mari pe 
care avea de gînd să le dea în cinstea unuia dintre 
regii megieşi. Şi, la vestea aceasta, BobocdeTrandafir 
dete fuga la ascunzătoarea lui Hassan ; şi îl îmbră
ţişa, cu lacrimi în ochi şi cu pieptul uscat de sughi
ţuri jalnice, ş.i îl înştiinţa că şi ea şi surorile ei an 
să plece, şi îi spuse : 

— însă, o, frate al meu, tu să aştepţi întoarcerea 
noastră în palatul acesta, peste care eşti stăpîn de
plin ! Şi iată cheile de la toate odăile ! Şi îi dete 
cheile, adăugind : Numai că, te rog fierbinte, ya 
Hassan, şi te juruîesc pe sufletul tău drag, să nu care 
cumva să 'deschizi odaia care se încuie cu cheia 
ce poartă ca semn peruzeaua aceasta încrustată în ea! 

Şi îi arată cheia cu pricina. Şi Hassan, tare mîhnit 
de plecarea ei şi a surorilor ei, o îmbrăţişa plîngînd 
şi îi făgădui că are să aştepte, neclintit, întoarcerea 
lor, şi că nu are să deschidă uşa a cărei cheie avea 
ca semn peruzeaua încrustată în ea. Şi fata, dim
preună cu cele şase surori ale ei, care veniră pe fu
riş să1 vadă pe fratele lor înainte de plecare, îşi 
luară bunrămas cu multă duioşie de la Hassan, 
şi toate îl sărutară, una cîte una ; pe urmă, împreună 
cu alaiul, îşi luară numaidecîî drumul către ţara pă
rintelui lor. 

Iar Hassan, dacă se văzu singur în palat, fu cu
prins de o mare mîhnire ; şi, dacă se pomeni în sin
gurătate, după ce fusese în tovărăşia cea minunată 
a celor şapte surori, îşi simţi pieptul tare apăsat; 
şi, căutînd săşi spulbere şi săşi domolească păre
rile de rău, se apucă să cerceteze, una cîte una, odăile 
fetelor. Şi, văzînd locul în care trăiau ele şi lucrurile 
lor frumoase, îşi simţea sufletul cuprins de foc şi 
inima bătînd tulburată. Şi ajunse în felul acesta 
dinaintea uşii care se descuia cu cheia ce era însem
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nată cu peruzeaua încrustată în ea. Ci nu Vroi nici
decum să se slujească de acea cheie, şi se întoarse 
de la uşă. Pe urmă, gîndi : „Cine ştie pentru ce 
mo fi sfătuit atîta sora mea BobocdclVandafîr 
să nu deschid uşa asta ! Şi ce so fi putînd afla, 
acolo în lăuntru, aşa de tainic încît sămi fie pusă 
o atare oprelişte ? Da, dacă aşai voinţa surorii 
mele, nu am decît să răspund că ascult şi că mă 
supun !" Şi plecă, şi, întrucît se lăsa noaptea şi îl 
apăsa singurătatea, se duse să se culce, ca săşi 
adoarmă mîhnirea. Ci nu izbuti să închidă ochii, 
atîta stăruia în mintea lui uşa aceea poprită ; şi 
gîndul acesta îl chinuia atît de tare încît îşi spuse : 
„Da dacă tot maş duce so deschid ?" Ci gîndi : 
„Mai bine să aştept pînă mîine dimineaţă !" Pe urmă, 
nemaiputînd să aştepte aşa, neadormit, se ridică, 
zicînduşi : „Mai bine mă duc să descui acuma, 
nurnaidecît, uşa aceea şi să văd ceo fi în iatacul pe 
care îl închide, măcar dear fi sămi găsesc şi moar
tea acolo !" Şi, ridlcînduse, aprinse un opaiţ şi se 
duse la uşa cea tainică. Şi băgă cheia în broască, iar 
zăvorul se descuie fără de nici o caznă ; şi uşa se 
deschise ca de la sine, fără de nici un zgomot ; şi 
Hassan intră în odaia în care da acea uşă. 

Or, degeaba privi el în toate părţile, căci nu văzu 
dintruntîi chiar nimic : nici un lucru, nici o rogojină, 
nici un preş. După ce însă dete o roată prin încăpere, 
zări întrun ungher, lipită de perete, o scară de Semn 
negru, care ducea sus la o bageaca tăiată în tavan. 
Şi Hassan, fără a şovăi, îşi puse jos opaiţul şi, că
ţărînduse pe scară, se sui pînă la tavan şi, de acolo, 
se strecură prin bageaca. Şi, cînd scoase capul prin 
bageaca aceea, se pomeni deodată afară, la faţa unes 
terase ce se întindea chiar peste tavanul odăii. 

Atunci Hassan se sui pe terasă. Iar terasa aceea 
era plină cu ierburi şi cu copăcei, întocmai ca o 
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grădină ; şi acolo, sul) tainica lumină a Urnii, văzu 
aşternînduse, în mijlocul tăcerii pămmtului, cea 
mai frumoasă privelişte care a vrăjit vreodată un 
ochi de om... 

Cîixl povestea ajunse aici. Şehere,:aJa văzu zorii mijim! şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute optzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...cea mai frumoasa privelişte care a vrăjit vreo
dată un ochi de om. La picioarele lui, dormind în 
tihnă, se întindea un lac mare, în care se oglindea 
toata strălucirea cerului şi unde ţărmul, cu toate 
creţurile dulci ale apei, surîdea de frunzişurile clăti
nale ale dafinilor, de mirţii înfloriţi, de migdalii în
cununaţi cu zăpada lor, de steblele de glicine, şi cînta 
imnul nopţii din toate glasurile păsărelelor lui. Şi 
pînza de mătasă, cuprinsă între piepturi de tufişuri 
bătrîne, se întindea mai departe, să scalde temeliile 
unui palat cu liniile zidirii ciudate, cu niştea boite 
străvezii, ţîşnind în limpezimea şi în cleştarul ceru
rilor. Şi, de la palatul aceja, se întindea pînă la apă, 
peste o punte de marmoră şi de mozaic, o podea 
împărătească, pardosită cu lespezi puse rîndurirîn
duri, şi cu pietre de rubin, şi pietre de smarald, 
şi pietre de argint, şi pietre de aur. Şi pe podina 
aceea se boltea, sprijinit de patru stîlpi subţiri de 
alabastru trandafiriu, un uranisc de mătase verde, 
ce ocrotea cu dulceaţa umbrei lui un jeţ cioplit din 
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lemn de aloc şi din aur, măiestrit lucrat, pe care: 
spînzura o viţă de vie cu ciorchini grei .şi cu boabe 
de mărgăritar mari cît ouăle de porumbel. Şi 
totul era înconjurat de o împletitura făcută din 
foiţe de aur roşu şi de argint. Şi peste toate acele 
lucruri neprihănite dăinuia atîta armonie şi atîta 
frumuseţe, încît nici o făptură omenească, să ii 
fost însuşi Khosroe ori Kaissar, nu ar fi putut să 
închipuiască ori să dureze nişte minunăţii ca acelea. 

încît Hassan, înmărmurit, nu mai cuteză nici să 
se mişte, de frică să nu tulbure tihna plăcută a ace
lor locuri ; cînd, dintro dată, văzu cum se desprinde 
de pe cer şi cum coboară vădit către lac un stol de 
păsări mari. Şi iacătă că se lăsară chiar pe ţărmul 
apei ; şi erau în număr de zece ; şi penele lor fru
moase, albe şi dese, măturau iarba în mersul lor 
legănat şi galeş. Şi, în toate mişcările lor, parcă ar 
fi ascultat de o pasăre mai mare şi mai frumoasă de
cît toate celelalte, şi care se îndreptase încetişor că
tre podina aceea, şi se aşezase în jeţ. Şi, deodată, 
toate zece laolaltă, cu o mişcare gingaşa, se despuiata 
de penele lor. Şi, aruneînd mantiile acelea, se iviră 
zece lune, de o frumuseţe neprihănită, în chip ele 
zece fecioare, goale din creştet pîna în talpă. Şi, 
rîzînd, săriră în apa care le întîmpină cu o ploaie de 
nestemate. Şi se scăl.dară cu mare îneîntarc, hîrjo
ninduse laolaltă : iar cea mai frumoasă se repezea 
după ele, le prindea şi le tăvălea întrun potop de 
alinturi, şi le gîclila şi le muşluia ! Şi ce mai chi
coteli ! Şi ce mai dezmierdări ! 

Cînd sfîrşiră scalda, ieşiră din lac ; iar cea mai 
frumoasă se sui iarăşi pe podină şi se duse să şadă 
în jeţ, neavînd akă îmbrăcăminte pe ea decît ple
tele ei. Şi Hassan, privindui nurii, simţi cum îşi 
pierde minţile ; şi gîndi: „Ah ! acuma ştiu bine de 
ce BobocdeTrandafir, sora mea, ma oprit să des
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chid uşa aceasta ! lacăta că: tihna mea sa dus p e 
vaci !" Şi cerceta mai departe cu de amănuntul felu
ritele frumuseţi ale fecioarei goale. Ce minunăţie ! 
ah ! şi ce nu văzu ci atunci ! în adevăr, nu încape 
nici o îndoială, fata aceea era cel mai desăvîrşît lu
cru ieşit din mîinile Atoateziditorului. Oh ! ce 
goliciune strălucită ! Gingăşia gîtului ei şi lumina 
ochilor cei negri erau mai presus decît a gazelelor :: 
iar mijlocul ci înalt şi subţire îmbăta mai tare decît 
•arakaua. Părul ei de neguri era o noapte de iarna, 
deasă şi întunecată. Gurai aidoma cu un trandafir 
cra gemma pecetei lui Soliman. Dinţiii de fildeş 
tînăr erau o salbă de mărgăritare, ori nişte pietricele 
de grindina croite peo măsura ; gîtui era un stîip 
de argint ; pîntecele avea unghere şi cotloane, iar 
spatele gropiţe şi caturi ; buricul ei era atît de larg 
încît ar fi putut cuprinde o uncie întreagă de mosc 
negru ; coapselei erau voinice, şi deopotrivă de tari 
şi de mlădioase, ca nişte perne umplute cu puf de 
struţ ; iar deasupra lor, în cuibui cald şi vrăjitor, ai
doma unui iepuraş fără urechi, sta o istorie plină 
de slavă, cu terasa şi cu bătătura ei, şi cu vîîceîele 
ei ca pîlnia, în care să te tot laşi să luneci, ca să 
uiţi negrele amaruri. Şi tot aşa ai fi putut gîndi 
căi şi ca o boltă de cleştar, rotunda pe toate părţile 
şi clădită pe o temelie vîrtoasa ; ori căi un tas de 
argint, stînd răsturnat. Şi chiar că numai unei fe
cioare cumui aceasta i sar potrivi versurile poe
tului : 

Fecioara, cum venea atunci spre mine, 
în frumuseţea-i calda îmbrăcata, 
Ca trandafiru-n trandafirii lui, 
Cu sini ca două rodii, dintr-odală 
,Jată im trandafir şi două rodii /" 
Strigai vrăjit, din inima mea toată. 
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Ci mă-nşelam ! A-ţi semni obrajii 
Cu trandafirii, o, frumoasa fala. 
Şi sinii-ţi tari cu nişte biele rodii, 
Greşeală e ! Pentru ca, niciodată, 
•Nici trandafirii de pe trandafiri, 
Nici rodiile m'indre n-au sa poată 
Sa-(i fie-asemeni — căci pe trandafiri 
Poli să-i miroşi; pe rodii, ca pe-o roadă, 
Le poţi culege ; dar, tu, minunată, 
Cine-ar putea să se mbulrească, oare, 
Că te-a atins ori mirosit vreodată f 

Şiaşa era fecioara care se suisc să sica, falnică 
şi goală, în jeţ, pe malul lacului. 

Ciut! povestea ajunse aici. Şeherezada \'\za zorii mijind şi, 
sfioasa, tifcu. 

Ci înir-a cinci sute optzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

După ce se odihni de scaldă, fata spuse către tova
răşele sale, culcate lîngă ea pe podeaua aceea : 

— Daţi mi hainele de îmbrăcat pe dedesubt ! 
Şi fetele veniră şi îi puseră, drept veşmînt, numai 

o năframă de zarafir pe umeri, o basma străvezie pe 
cap, şi o centură de atlaz peste mijloc. în felul acesta 
o împodobiră ! Şi era ca o mireasă, şi mai minunată 
ciecît toate minunile. Şi Hassan se uita la ea, ascuns 
pe după pomii de pe terasă şi, cu toată dorinţa care 
îi îndemna să i se arate înainte, nu izbuti să facă nici 



o mişcare, atîta de înlemnit era de uimire, şl atîta 
de pierit era de tulburare. Şi fata spuse : 

— O, domniţelor, iacătă că se face ziuă şii vre
mea să ne pregătim de plecare, căci ţara noastrăi 
departe şi neam răsfăţat destul ! 

Atunci fetele o îmbrăcară în mantia ei de pene, se 
îmbrăcară apoi şi ele la fel, şi toate laolaltă îşi 
luară zborul, punînd lumină pe cerul dimineţii. 

Atîta ! Şi Hassan, înmărmurit, le urma cu ochii şi, 
încă mult timp după ce pieri'seră, el tot mai scruta 
zarea îndepărtată, năpădit amarnic de o dragoste 
cum niciodată nu i se mai aprinsese în suflet ia 
vederea nici unei fete de pe pămînî. Şi lacrimi de 
dor şi de iubire începură săi curgă pe obraji, şi 
strigă : „Ah, Hassan, sărmane Hassan ! lacătăţi 
acuma inima în mîinile fetelor acestea de ginni, pe 
tine, pe care nici o frumuseţe mi tea putut opri 
în ţara ta !" Şi, cufundai întro visare adîncă, şi cu 
obrazul în palmă, ticlui versurile acestea : 

Ce zori de ziua albe ie alina 
In rouă alb a-a zării de argint' ? 
înveşmintată-ntr-o lumina lină 
Şi-n frumuseţea ta de mărgăriţii; 
O, tu, cea dusă, te ivişi, senină, 
Doar ca să-mi pui în suflet flori ce mint 
Şi chinul care inima-mi dezbină ? 
Cum de pot spune unii, cum pretind 
Ca dragostea e de dulceaţă plină i 
Ao, chinn-ace sta dacă e alint; 
Atunci arnand smirnei ce-i, regină ? 

Şi tot aşa oftă întrinia, mai departe, fără să în
chidă ochii, pînă se ivi soarele. Pe urmă, coborî pe 
ţărmul lacului şi începu să rătăcească încolo şi în
coace, adulmecînd în văzduhul proaspăt miresmele 
lăsate de domniţe. Şi se mistui aşa ziua întreagă, 
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aştcptînd să vină iar noaptea, ca să se suie iarăşi 
pe terasă, nădăjduind că păsările au să se mai în
toarcă. Ci nimeni nu mai veni în noaptea aceea, şi. 
nici în nopţile următoare. Şi Hassan, deznădăjduit, 
nu mai vroi nici să mănînce, nici să bea, nici să se 
culce, şi nu făcu alta decît să se îmbete tot mai tare 
de dorul lui după necunoscuta aceea. Şi, în felul 
acesta, se subţia şi slăbea ; şi puterile îl părăsiră 
încet încet, şi bietul Hassan se lăsă să cadă moale 
la pămînt, zicînduşi: „Moarteai mai de clorit decît 
această viaţă de suferinţă!" 

Estimp, cele şapte domniţe, fetele regelui de peste 
Ginnistan, se întoarseră de la ospeţele unde fuseseră 
poftite de tatăl lor. Şi cea mai mica dintre ele, 
chiar pînă aşi schimba hainele de drum, dete fuga 
să1 caute pe Hassan. Şi îl găsi în odaia lui, întins 
pe pat, tare îngălbenit şi tare schimbat ; şi sta cu 
pleoapele închise, şi lacrimile îi curgeau domol pe 
obraji. Şi fata, cînd îl văzu aşa, dete un ţipăt de 
spaimă şi se repezi la el şi îl cuprinse în braţe, 
aşa cura face o soră cu fratele ei, şi îl sărută pe 
frunte şi pe ochi, zicîndui : 

— O, frate al meu preaiubit, pe Allah î mi se rupe 
inima cînd te văd în starea aceasta î Ah, spunemi 
ce te doare, ca săţi caut leacul ! 

Şi Hassan, cu pieptul zguduit de suspine, făcu din 
cap şi din mîna un semn care vroia să însemne : 
„Nu !" şi nu rosti nici o vorbă. Şi fata, năpădită de 
lacrimi, şi cu mîngîieri nemărginite în glas, îi spuse : 

— Fieţi milă, o, frate al meu Hassane, suflet al 
sufletului meu, desfătare a pleoapelor mele : cînd 

« îţi văd ochii cufundaţi de slăbiciune în găvanele lor, 
şi trandafirii stinşi din obrajiiţi scumpi, viaţa mi 
se întunecă şi nu mai are nici un farmec ! Te juruiesc, 
pe sfînta dragoste care ne leagă, nuţi mai tăinui 
suferinţele şi chinul faţă de o soră care este gata 
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săţi răscumpere viaţa cu preţul a o mie de vieţi 
dcale ci ! 

Şi, pierdută, îl acoperea cu sărutări şi îi ţinea 
mîinilc amindouă strînşe la sînul ei, şi aşa îl ruga, 
siînd în genunchi lîngă" patul lui. Şi Hassan, după 
un răstimp, scoase un şir de suspine grele şi, cu 
glasul stins, ticlui stihurile acestea : 

De ni-ai privi mai cu luare-aminte, 
Pricina suferinţei mi-ai vedea, 
Şi n-ar mai trebui să-nsir cuvinte. 
Ci. la ce bun să-mi ştii durerea grea, 
Cînd nici un leac nu am de-aci-nainte ? 

Vai, inima mea s-a pierdut cu firea, 
Şi ochii-mi pururi treji nimic nu văd f 
Iar ceea ce a dus cu ea iubirea, 
Numai iubirea poate. da-ndărăL! 

Pe urmă, lacrimile Iui Hassan se revărsară din 
belşug ; şi adăugă : 

— Ah, sora mea, ce ajutor ai mai putea săi aduci 
cuiva care suferă din vina lui ? Şiapoi, tare mie 
teamă că nu ai să poţi decît să mă laşi să mor de 
chinul şi de nenorocul meu ! 

Ci fata strigă : 
— Numele lui Allah fie cu tine şi împrejurul tău, 

o, Hassan ! Ce tot spui tu ? Dear fi sămi pierd 
şi sufletul, eu nu pot face altceva decît săţi vin 
în ajutor! 

Atunci Hassan, cu suspine în glas, spuse : 
— Află, dar, o, sora mea BobocdeTrandafir că 

sînt zece zile de cînd nam mai mîncat nimic, şi 
aceasta din pricina cutăror şi cutăror lucruri care 
mi sau întîmplat! 

Şi îi povesti toată păţania lui, fără a uita nici un 
amănunt. ., 
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Şi, dacă auzi istorisirea lui Hassan, BobocdcTrari
dafir,^ departe de a se arăta necăjită, cum ar fi pu
tut să fie, se simţi cuprinsă cu totul de jalea lui şt 
începu să plîngă laolaltă cu el. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezatia vă au zorii mijitiJ ş i 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute optzeci şi opta noapte , 

Urmă : 

După care, BobocdeTrandafir spuse : 
— O, fratele meu, linişteşteţi sufletul drag, lim

pezeştcţi ochii şi ştergeţi lacrimile ! Căci mă jur 
ţie că sînt gata sămi primejduiesc viaţa care îmi 
este dragă şi sufletul meu cel scump, ca să îndrept 
ce ai păţit şi săţi împlineşti dorul, ajutîndute so 
ai pe acea necunoscută pe care ai îndrăgito, inşal
lah ! Ci te sfătuiesc, o, frate al meu, să ţii în taina 
lucrul acesta, şi să nu le spui surorilor mele nici o 
vorbă, altminteri te primejduieşti să te pierzi, şi 
mă pierzi şi pe mine odată cu tine. Şi dacă ţior 
pomeni ele ceva despre uşa cea oprită, şi dacă teoi 
întreba despre ea, tu să le spui : „Habar nu am de 
uşa aceea !" Şi dacă sor mîhni că te văd atîta de 
7.aif, şi dacă ţior pune vreo întrebare, să le spui : 
„Dacă sînt aşa, sînt din pricină că am ttnjit prea 
mult singur de lipsa voastră. Şi inima mea sa zbu
ciumat prea mult de dorul vostru l" 

Şi Hassan răspunse : 
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— Hotă r î t ! aşa am să le spun ! Căci sfatul tău 
este minunat ! 

Şi o sărută pe BobocdeTrandafir, şi îşi simţi 
sufletul ca se linişteşte şi pieptul că i se alină, uşu
rat în Jelui acesta de teama cea mare care îl apăsa 
ca are so vadă pe sora lui cum se supără pe el din 
pricina uşii celei tainice ! Şi, înseninat pe deplin, 
răsuila din adînc şi ceru de mîncare. Şi Bobocde
Trandafir îl mai sărută o dată şi plecă fără de ză
bavă, cu lacrimile în ochi, la surorile ei, să le spună . 

— Vai, surorile mele ! bietul meu frate Hassan este 
tare bolnav ! De zece zile nici un strop de mîncare mi 
ia mai intrat în gură, din pricina lipsei noastre şi 
a mîhnirii în care sa cufundat ! Lam lăsat aici sin
gur, bietul de el, fără nimeni care săi ţină de urît ; 
şi atunci şia adus aminte de mama şi de ţara lui, 
şi amintirile acestea lau umplut de amărăciune. 
Ol, tarei vrednică de milă soarta lui, surorile melc ! 

La vorbele acestea ale blîndei BobocdeTrandafir, 
domniţele, care erau împodobite cu un suflet bun 
şi uşor de înduioşat, deteră fuga săi ducă de mîncat 
şi de băut fratelui lor ; şi se străduiră să1 mîngîie 
şi să1 învioreze cu chipurile şi cu vorbele lor ; şi, 
ca să1 înveselească, îi povestiră toate ospeţele şi 
toate minunăţiile pe care le văzuseră la palatul 
tatălui lor, în Ginnistan. Şi, vreme de o lună de zile, 
nu conteniră săi dovedească cele mai alese şi mai 
duioase îngrijiri, ci fără să izbutească a1 tămădui 
întru toiul. 

La slîrşitul lunii aceleia, domniţele, afară de Boboc
deTrandafir, care le rugă săi îngăduie să rănrînă 
în palat, ca să nuI lase singur pe Hassan, plecară îa 
vînătoarc, după obiceiul lor ; şi ele se mărturisiră 
îndatorate surorii lor mai mici pentru grija ceo 
avea faţă de oaspetele lor. Or, de îndată ce ele ple
cară, BobocdeTrandafir îl ajută pe Hassan să se 
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scoale, îl luă în braţe şi îl duse pe terasa peste care 
se întindea lacul. Şi acolo, luîndu1 la sîn şi odih
nindui capul pe umărul ei, îi zise : 

— Şpunemi acuma, mieluşelul meu, în care din
tre chioşcurile acestea care se înşiruiesc pe malul 
lacului ai văzuto pe aceea care îţi pricinuieşte atî
tea lacrimi ? 

Şi Hassan răspunse : 
— Nam văzuto în nici unul dintre chioşcurile 

acestea, ci mai întîi în apa lacului, şi apoi pe jeţul 
de pe podeaua aceea ! 

La vorbele acestea, fata se îngălbeni cu totul la 
chip.şi strigă : 

— O, păcatele noastre ! Păi, atunci, o, Hassan, 
aceeai chiar fiica împăratului ginnilor, acela care 
domneşte peste împărăţia cea nemărginită în care 
tatăl meu nu este decît unul dintre locţiitorii lui ! 
Şi ţara în care se afla scaunul de domnie al împă
ratului nostru este la o depărtare de neajuns, şi este 
înconjurată de o mare pe care nici oamenii şi nici 
ginnii nu pot so străbată. Şi el are şapte fete, iar 
aceea pe care ai văzuto tu este cea mai tînără. Şi 
regele are o pază alcătuita numai din nişte fecioare 
războinice, de neam ales, şi fiecare dintre ele se 
află în fruntea unei oşti de cinci mii de călăreţe 
viteze. Or, tocmai aceea pe care ai văzuto tu este 
cea mai frumoasă şi cea mai oţelita dintre toate ti
nerele împărăteşti ; şi le întrece pe toate la vitejie 
şi la dibăcie. O cheamă Strălucire ! Şi vine să se 
preumble pe aici la fiecare lună nouă, însoţită de 
fetele curtenilor tatălui său. în ce priveşte mantiile 
lor de pene, care le poartă prin văzduhuri ca pe nişte 
păsări, apoi aceleas din dulapurile de haine ale 
duhurilor ! Şi numai cu ajutorul acelor haine avem 
să î'/.bÎQclini noi să ne atingem ţinta. Află, dar, o 
Hassan, că alta cale nu ai ca sa ajungi stapîn pe 
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făptura ci, dccît să pui mina pe haina ei cea ferme
cată. Pentru aceasta, nu ai decît să stai ascuns aici 
şi să aştepţi întoarcerea ci ; şi ai să te foloseşti de 
clipa cîncl ea arc să coboare să se scalde în lac, şi 
iii săi iei mantia, şi nimic altceva nu ai saî mai iei ! 
Şi, cu aceasta, o ai şi pe ea ! Şi atunci, ia seama 
bine să nu care cumva să te înduioşezi de rugăminţile 
ei şi nu care cumva săi dai mantia îndărăt, alt
minteri ai să fii pierdut fără de izbavă, iar noi toate 
avem să fim la fel preţul răzbunării ei, şi tot aşa 
şi tatăl nostru odată cu noi ! Mai degrabă înhaţo de 
coade şi trageo după tine ; şi ea are să ţi se supună 
şi să te asculte î Şi are să se petreacă ce so pe
trece ! 

Cîntî i>ovMtLn ajunse niri , ŞV.1K:X7;H1.I vă /u /orii mijim! Ş>. 

sfionsă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute optzeci şi noua noapte 

Vrrnă : 

La vorbele acestea spuse de BobocdeTrandafir, 
Hassan fu cuprins de bucurie şi simţi cum o viaţă 
nouă se revarsă în el şi îi dă îndărăt deplinătatea 
puterilor. Şi se ridică singur pe picioare şi luă în 
mîini capul surorii sale şi îl sărută cu duioşie, mul
ţumindui pentru bunătatea ei. Şi amîndoi coborîră 
•în palat şi îşi petrecură vremea tăifăsuind plăcut, 
ba despre una, ba despre alta, laolaltă cu celelalte 
fete, 
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Or, a doua zi, care se nimerise tocmai o zi de lună 
nouă, Hassan aşteptă noaptea ca să se duca şi să se 
pitească sub podeaua de pe malul lacului. Şi nu şezu 
acolo mai mult de cîteva clipite, că se şi auzi un fîl— 
fîit de aripi în tăcerea nopţii ţi, la lumina lunii, 
păsările cele cu atîta nerăbdare aşteptate se iviră 
şi intrară în lac, după ce îşi scoaseră mantiile de 
pene şi mătăsurile de dedesubt. Iar minunata Stră
lucire, fiica regelui regilor ginnilor, îşi cufundă şi 
ea în apă trupul falnic şi gol. Şi era încă şi mai 
frumoasă şi mai ispititoare clccît întîia oară. Şi Has
san, cu toată încîntarea şi tulburarea care îl cuprîn
seseră, izbuti, să se strecoare, nevăzut, pînă la locul 
unde fuseseră lăsate hainele, luă mantia de pene a 
fetei regelui şi se piti degrabă sub podină. 

Cînd frumoasa Strălucire ieşi din apă, pricepu, 
dintro aruncătură de ochi, după neorînduiala haine
lor împrăştiate pe iarbă, că o mină străină le pribă
nise lucrurile. Şi se duse la haine şi văzu că mantia 
ei pierise. Şi scoase un 'ţipat amarnic de spaimă şi 
de deznădejde, şi începu să se bata peste faţă şi peste 
piept. Oh, ce frumoasă era aşa, sub luna, deznădăj
duita de ea ! Ci tovarăşele ei, cînd auziră ţipătul, 
se repeziră să vadă cei acolo şi, pricepînd ce se 
întîmplase, îşi luară fiecare degrabă hainele şi, fără 
a se mai gîndi săşi şteargă goliciunea udă şi săşi 
mai pună mătăsărnlc de pe dedesubt, se acoperira 
cu penele lor de zburătoare şi, iuţi ca nişte gazele 
speriate sau ca nişte porumbiţe vtnate de crete, fugiră 
înnebunite către văzduhuri. Şi întro clipită pieriră, 
îăsîndo singură, la marginea lacului, pe pi însă, pe 
îndurerata, pe necăjita Strălucire, fata regelui lor. 

Atunci Hassan, măcar ca tremura de tulburare, se 
repezi din ascunzătoarea lui la fata goală, care o 
luă la fugă. Iar el se luă după ca împrejurul lacului, 
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sirigîndo cu numele cele mai gingaşe şi 'încredinţîn
t! o că nu vroia săi Iacii nici un rău. Ci ea, ca o 
căprioară hăituită de dini, fugea cu mîinile înainte, 
gîiîind, cu pletele în vî.ut, înspăimântată că fusese 
prinsă aşa, în goliciunea trupului ei de fecioara. Has
san însă, alergînd după ea, o prinse, întrun siîrşit, 
şi o înşfăca de pletele pe care şi le înfăşură pe după 
inînă, şi o siii să vină cu el. Atunci ea închise ochii 
şi, supunînduse soartei, se lăsă tîrîta, fără a mai 
pune nici o împotrivire. Şi Hassan o duse în odaia lui, 
uncie, fără a se lăsa înduioşat de rugăminţile şi de 
plînsetele ei, o încuie, şi fugi numaidecît so înşti
inţeze pe sora lui şi să i duca vestea cea bună a 
izbînzii. 

[ar BobocdeTrandafir dete fuga numaidecît în 
odaia lui Hassan la prăpădita de Strălucire, care de 
jale îşi muşca mîinile şi plîngea cu toate lacrimile 
din ochii ei. Şi BobocdeTrandafir se aruncă la pi
cioarele ei, ca săi dovedească cinstire şi, după ce 
sărută pămîntul, îi spuse : 

— O, domniţă a mea, pacea fie cu tine, şi mila 
lui Allah, şi binecuvântările lui>! Tu luminezi locuinţa 
aceasta şi o înmiresmezi cu venirea ta ! 

Şi Strălucire răspunse : 
— Cum ? Tu eşti, BobocdeTrandafir ? Care va 

să zică aşa îngădui tu să' se poarte fiii oamenilor cu 
lata regelui tău ? Tu ştii ce putere are tatăl meu ; 
şi ştii că regii ginniior sîjit supuşii lui, şi că el po
runceşte peste oştiri întregi de efriţi şi de marezţ 
nenumărate ca firele de nisip ale mării ; şi ai cutezat 
să primeşti un om în casa ta, ca să mă prindă, şi 
ai vînduto pe stăpîna ta ! Altminteri, cum ar fi 
găsit omul acesta drumul către lacul în care mă 
scăldam ? 

La vorbele acestea, sora lui Hassan răspunse : 
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— O, domniţă; fiica a regelui nostru, o, tu, cea 
mai frumoasă şi cea mai minunată dintre fetele gin
nilor şi ale oamenilor ! Află că acela care tea găsit 
ia scaldă, o, neprilvănlio, este un flăcău fără de pe
reche. Şii cu adevărat împodobit cu purtări mul' 
prea fermecătoare ca să nu fi avut nici cel mai mic 
gînd de a te supăra. Ci atunci cînd ursitoarea a ho
tărît un lucru, lucrul acela trebuie să se întîmple ! 
Şi chiar că numai ursita acestui flăcău frumos care 
tea prins 1a făcut să se îndrăgostească de tine cu 
patima; iar cei care iubesc sînt vrednici de iertare! 
Şi, dacă te iubeşte aşa cum te iubeşte, nu are de ce 
să fie vinovat în ochii tăi ! Şiapoi, na zămislit oare 
Allah femeile pentru bărbaţi ? Dacă ai şti, o, siă
pînă a mea, cît de bolnav a fost din ziua cînd tea 
văzut pentru întîia oară ! Era saşi dea şi sufletul ! 
Aşa ! 

Şi îi povesti' mai departe domniţei toată năprazna 
patimei aprinse în inima lui Hassan, şi siîrşi spu
nînd : 

— Şi să nu uiţi, o, stăpînă a mea, că tea ales, din
tre cele zece însoţitoare ale tale, ca pe cea mai fru
moasă şi mai minunată ! Şi măcar că şi ele eraa 
goale la fel ca tine, şi tot atît de lesne ca şi tine să 
fie prinse la scaldă ! 

Cînd auzi cele spuse de sora lui Hassan, frumoasa 
Strălucire văzu. bine că trebuia să lase orice gînd 
de fugă, şi se mulţumi să scoată un oftat adînc de 
supunere. Şi BobocdeTrandafir dete fuga numaicîe
cît să aducă o rochie minunată, cu care o îmbracă pe 
domniţă. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind fi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a cinci sute nouăzecea noapte 

t'rmă : 

După care, îi dete să mănînce şi făcu tot ce putu 
spre ai risipi supărarea. Şi frumoasa Strălucire, pînă 
la urmă, se mai împacă oleacă şi spuse : 

— Văd bine că aşa mia fost scris de ursitoare, să 
fiu despărţită de tatăl meu, de rudele mele şi de 
locurile din ţara mea ! Şi trebuie să mă supun 
ursitei ! 

Iar sora lui Hassan nu pregeta so întărească în 
acest gînd, şi izbuti atîta de bine încît lacrimile dom
niţei conteniră cu totul şi ea se împacă întrun sfîrşit 
cu soarta ei. Atunci, sora lui Hassan pieri o clipă, 
ca să dea fuga la fratesău şi săi spună : 

— Dă zor şi dute numaidecît la preaiubita ta, 
căci clipa este prielnică. Şi, de cum ai să intri în 
odaie, rep'edete dei sărută picioarele, pe urmă 
mîinile, pe urmă obrajii. Şi numai după aceea săi 
vorbeşti, şi cît mai frumos şi mai drăgălaş cu pu
tinţă ! 

Şi Hassan, treraurînd de tulburare, se duse la 
domniţa care, cînd îl văzu, se uită la el cu luare
aminte şi, în ciuda supărării ei, fu peste măsură de 
Incîntată de frumuseţea lui. Ci îşi lăsă ochii în jos, 
iar Hassan îi sărută picioarele,, şi mîinile, şi pe urmă 
o sărută pe frunte, între ochii amîndoi, spu.nîndui : 

— O, domniţă peste cele mai frumoase domniţe, 
viaţă a sufletelor, bucurie a privirilor, grădina a în
ţelepciunii, o, regină, o, împărăteasă a mea ! fieţi 
milă, linişteşteţi inima şi însenineazăţi ochii, căci 
soarta îţi este plină de fericire ! Eu nu am alt gînd 
faţă de tine decît săţi fiu singur sclav credincios, 
aşa cum sora mea îţi este slujnică. Iar dorinţa mea 
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nu este să te silniccsc, ci să mă căsătoresc cu tine, 
după legea lui Allah şi a Profetului ! Şiatunci, am 
să te duc la Bagdad, în ţara mea, unde am săţi 
cumpăr robi şi roabe, şi o casă vrednică de tine în 
strălucirea ei. Ah ! dacă ai şti ce ţară minunată este 
ţara în care se află Bagdadul, cetatea păcii, şi ce 
plăcuţi şi de treabă şi primitori sînt locuitorii săi, 
şi ce dulce şi prietenoasă este vecinătatea lor ! Şia
poi, am o mamă carei cea mai bună dintre femei 
şi care are să te iubească întocmai ca pe o fată a 
ei, şi are săţi gătească cele mai minunate mîncăruri, 
întruc'ît, fără de îndoială, mama mea este femeia cate 
ştie să gătească cele mai bune mîncăruri â'm toata 
ţara Irakului ! 

Aşa îi vorbi Hassan tinerei Strălucire, fata regelui 
iâe peste Ginnistan ! Iar domniţa nui răspunse nici 
cu o vorbă, nici cu o literă, nici cu un semn ! Şi, 
deodată, se auzi o bătaie la poarta palatului. Şi 
Hassan, care avea în seama lui să deschidă şi să 
închidă porţile, spuse : 

•— lartămă, o, stăpînă a mea ! Am să lipsesc nu
mai o clipită ! 

Şi dete fuga sa deschidă poarta. Or, erau surorile 
lui, care se întorceau de la vînătoare şi care, cînd 
îl văzură însănătoşit şi cu obrajii iarăşi luminoşi, 
se bucurară şi fură îneîmate pînă peste marginile 
încântării. Iar Hassan se feri să le pomenească de 
domniţa Strălucire, şi le ajută săşi ducă belşugul 
vînatului lor, alcătuit din gazele, din vulpi, din ie
puri, clin bivoli şi din toate soiurile de jivine. Şi se 
purtă faţă de ele cu o drăgălăşenie deosebită, săru
tîndule rînd pe rînd pe frunte şi alintîndule şi dove
dindule dragostea sa, cu o căldură cu care nu prea 
erau dedate din partea lui, întrucît el îşi păstra 
toate alinturile pentru sora lor, BobocdeTrandafir î 
Aşa că tare plăcut fură uimite de schimbarea aceasta; 
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ha, celei mai mari dintre fete îi detc prin gînd, 
pînă la urmă, că trebuie să fie vreo pricină anume 
care prilcjuia o atare voioşie ; şi se uită la el cu 
un zîmbet zefliu, şi îi lăcu din ochi, şi îi spuse : 

— O, Haşsan, chiar că ne uimeşte voioşia aceasta 
ncstăpînită a ta, cînd pînă astăzi tu doar primeai 
mîngîierile noastre, fărăa vroi vreodată să răspunzi 
la ele ! Oare îţi părem mai frumoase în hainele 
noastre ele vînătoare, ori poate că îţi sîntem mal 
dragi acum, ori mai degrabăs amîndouă pricinile 
deodată ? 

Hassan însă îşi lăsă ochii în jos şi scoase un suspin 
de să topească pînă şi cea mai aspră inimă ! la t 
domniţele, uluite, îl întrebară : 

— De ce suspini aşa, o, fratele nostru ? Şi ce ţia 
putut tulbura liniştea ? Vrei oare să te întorci lînga 
mama ta, în ţara ta ? Spune, Ilassanc, deschide ţî 
inima faţă de surorile tale ! 

Ci Hassan se întoarse către sora sa Bobocdc'J'ran
dafir, care tocmai venea şi ea acolo, şi îi spuse, îm
bujor'înduse peste măsură : 

— Spune tu, mai bine ! Căci mic tare mie ruşine 
să le spun pricina care mă tulbură ! 

Şi BobocdeTrandafir spuse : 
— Surorile mele, nui nimic deosebit ! Numai ca 

fratele nostru a prins o pasăre tare frumoasă dio 
văzduh, şi doreşte din partea voastră să1 ajutaţi 
so îmblînzească ! 

Şi toate strigară : 
— De bună seamă ! nui nimic deosebit ! Da pentru 

ce sa îmbujorat Hassan aşa clin pricina aceasta! 
Ba răspunse : 
— Iacătă ! Din pricină că Hassan sa îndrăgostii 

rău, da cu ce dragoste, de pasărea aceea ! 
Ele spuseră : 
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— Pe Alîah ! şi cum ai sa faci, o, Hassan, spre aţî 
dovedi dragostea faţă de o pasăre dea văzduhului ? 

Şi BobocdeTrandafir spuse, în vreme ce Hassan 
îţi lăsa capun. pămînt şi se înroşea şi mai t a re : 

— Cu vorba, cu alintul şi cu tot ce mai urmează ! 
Ele spuseră : 
— Păi, atunci, trebuie să fie destul de mare pasă

rea fratelui nostru ! 
Bobocde'frandafir spuse : 
— Este cît noi de mare ! Ascukaţimă, mai bine ! 

Ş^ adăugă : Aflaţi, o, surorile mele, că mintea fiilor 
Iui Adam este tare ciudată ! Din pricina aceasta, 
atunci cînd lam lăsat aici singursingurel pe bie
tul ^ nostru. Hassan,^ întrucît îşi simţea pieptul tare 
apăsat, a început să rătăcească prin palat, ca să se 
înveselească. Da mintea îi era atîta de tulburată, 
încît a încurcat cheile de la odăi şi, din nebăgare 
de seamă, a deschis uşa de la iatacul cel tainic, unde 
se află terasa ! Şi i sa întîmplat cutare şi cutare 
lucru ! 

Şi povesti, însă micşorînd vina lui Hassan, toată 
întîmplarea, şi adăugă : 

— Oricum, fratele nostru este de iertat, întrucît 
fata e frumoasă ! Ah, deaţi şti, surorile mele, ce 
frumoasă e ! 

La vorbele acestea ale bunei BobocdeTrandafir, 
surorile ei spuseră : 

— Dacăi atîta de frumoasă precum spui, începe, 
mai înainte de a neo arăta, prin a neo zugrăvi 
mai îndeaproape ! 

BobocdeTrandafir spuse : 
— Cinear putea, ya Allah, să vio zugrăvească ? 

Miar creşte mai degrabă părul pe limbă, înainte 
de a vă putea spune farmecele ei, fie cît de cît. 
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Ci am să încerc totuşi, măcar ca să nu vă las, atunci 
cînd o so vedeţi, să vă prăbuşiţi pe spate ! Bismii
lah, o, surorile mele ! laudă Aceluia carele a îmbră
cat în strălucire goliciunea ei de iasomie ! Frumuse
ţea gîtului şi strălucirea ochilor ei negri este mai 
presus de frumuseţea • şi de strălucirea gazelelor, iar 
mijlocelul ei este mai mlădiu ca al ramului de araka! 
Părui este o noapte de iarnă, deasă şi neagră ; 
gura, aidoma.cu un trandafir, este însăşi gemma de 
la pecetea lui Soliman ; diuţiii de fildeş tînăr sînt 
o salbă de mărgăritare, ori nişte pietre de grindină 
croite peo măsură ; gîtui e un stîlp de argint; 
pîntecui are colţuri şi unghere, iar spatele cute 
şi caturi ; buricui e atîta de larg încît poate să 
cuprindă în el o uncie de mosc negru ; coapsclei 
sînt voinice şi, pe cît de tari, pcatît de mlădioase, 
ca nişte perne umplute cu pene de struţ şi, deasu
pra lor, în cuibul ei cald şi fermecător, asemeni 
unui iepure fără urechi, oistorie plină de slavă, cu 
terasa şj cu bătătura ei, şi cu vîlceaua ei ca o pîlnie, 
unde să te tot laşi să aluneci ca săţi uiţi de negrele 
amaruri. Şi să nu vă amăgiţi întru nimic, o, surorile 
mele ! întrucît, cînd o so» vedeţi, aţi putea tot aşa 
so luaţi drept o boltă de cleştar, rotundă pe toate 
părţile şi aşezată pe o temelie voinică, ori un tas 
de argint stînd răsturnat. Şi unei fete ca aceasta i 
se potrivesc pe drept stihurile poetului : 

Fecioara, cum venea alunei spre mine, 
în frumuseţea-i caldă îmbrăcata. 
Ca irandafiru-n trandafirii lui, 
CM sini ca două rodii, dintr-odată : 
„Iată un trandafir şi două rodii !'" 
Strigai vrăjii, din inima mea toata. 
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Ci nui-nşelam ! A-ţi semui obrajii 
Cu trandafirii, o, frumoasă fată, 
Şi sînii-ţi tari cu nişte biele rodii. 
Greşeală e ! Pentru că, niciodată, 
Nici trandafirii de pe trandafiri, 
Nici rodiile mîndre n-au sa poată 
Să-ţi fie-asemeni — căci pe trandafiri 
Poţi să-i miroşi; pe rodii, ca pe-o roadă, 
Le poţi culege ; dar, tu, minunată, 
Cine-ar putea să se mândrească, oare. 
Că le-a atins ori mirosit vreodată, f 

Şi iacătă, o, surorile mele, tot ce ani văzut, dintro 
aruncătură de ochi, la domniţa Siralucire, lata re
gelui regilor din Ginnistan. 

('îmi povestea ajunse aiei, Şcherc/ada vă>u •orii mijind şi, 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi una noapte 

IJi'mă : 

După ce letele auziră vorbele acestea aJc surorii 
lor, strigară vrăjite : 

— G t ă dreptate ai, o, Hassane, să fii îndrăgostit 
de tînăra aceea minunată ! Da, pe Allah ! dune de
grabă la ea, ca so vedem şi noi, cu ochii noştri ! 

Şi Hassan, înseninat în ce priveşte surorile lui, 
le duse în foişorul în care se afla frumoasa Strălucire. 
Şi ele, cînd văzură frumuseţea ei fără de pereche, 
sărutară pămîntul dinaintei şi. după salamalckurile 
de bunvenit, îi spuseră : 
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— O, fiică a regelui nostru, de bună seamă că 
întîmplarea ta cu flăcăul, "fratele nostru, este nemai
pomenită ! Ci noi toate, cîte ne aflăm aici dinaintea 
ta, îţi prorocim fericire în viitor şi te încredinţăm 
că, toată viaţa ta, no să ai decît să te mîndreşti 
nespus cu flăcăul acesta, fratele nostru, şi cu gingă
şia purtărilor lui, şi cu iscusinţa lui la toate, şi cu 
dragostea lui ! Gîndeştete, pe deasupra, că în loc 
să se slujească de un peţitor, ţia mărturisit el sin
gur dragostea, şi nu ţia cerut nimica neîngăduit ! 
Iar noi, dacă nu am fi încredinţate că fetele nu pot 
să se lipsească de bărbaţi, nu am face pe lîngă line, 
fata regelui nostru, o încercare at'îta de îndrăzneaţă! 
Lasăne, dar, să te mărităm cu fratele nostru, şi. ai 
să fii mulţumită de el, te încredinţăm pe capul nostru! 

Şi, zicînd vorbele acestea, aşteptară răspunsul. Ci, 
întrucît frumoasa Strălucire nu spunea nici da, 
nici ba, BobocdeTrandafir se duse lîngă ea, îi luă 
mîna în mîinile ei şi îi zise : 

— Cu îngăduinţa ta, o, stăpînă a noastră ! Şi se 
întoarse către Hassan şi îi zise : Dă mîna încoace ! 

Şi Hassan întinse mîna, şi BobocdeTrandafir 
io luă şi o împreună în mîinile ei cu mîna domniţei 
Strălucire, spunîndule la amîndoi : 

— Cu voia lui Allah şi întru legea Trimisului lui, 
vă căsătoresc ! 

Şi Hassan, fericit peste măsură, ticlui stihurile 
acestea : 

Hurie, tu, cîte minuni îmbini 
Şi cîta vrajii-ritruchipeii în tine ! 
Privindu-ţi chipul neasemuit, 
Scăldat în apa frumuseţii line, 
Cine'-ar putea vreodată să mai uite 
Slrălucitoareîe-i comori depline ? 
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Ochii-mi văd minunatu-\i trup zidit 
Pe jumătate din rubine rare, 
Pe-a treia parte-l văd alcătuit 
Din mari gherdane de mărgăritare, 
Pe-a cincea din mosc negru, iar pe-a şasea 
Din ambră, o, tu, aur şi lucoare ! 

Printre fecioarele ce s-au născut 
Din Eva care-a fost întîia dată, 
Şi printre cîte-n raiul cu grădini 
îşi poartă frumuseţea nentinata, 
Nu este măcar una ce-ar putea 
Cu tine să se-asemuie vreodată ! 

Ah, de nu vrei decît să mă ucizi, 
Atunci nu mă ierta I Aci-s, de faţă ! 
Iubirea a ucis sărmani destui! 
Iar dacă vrei să mă întorci la viaţă, 
Atunci coboară-ţi ochii către mine, 
O, tu, podoabă-a lumilor, măreaţă ! 

Şi fetele, cînd auziră aceste versuri, strigară toate 
deodată, întorcînduse către Strălucire : 

— O, domniţă, oare ai să ne mai cerţi acuma că 
ţiam dat un flăcău care poate saşi spună gîndurilc 
în versuri atîta de frumoase ? 

Şi Strălucire întrebă : 
— Este poet ? 
Ele spuseră : 
— De bună seamă ! ticluieşte oricînd şi izvodeşte 

cu o uşurinţă minunată poeme şi ode lungi de mii 
de versuri, în care totdeauna pune o simţire foarte 
caldă ! 

Vorbele acestea, care arătau atît de limpede încă 
un har deal lui Hassan, izbutiră întrun sfîr.şit să 
cucerească inima proaspetei neveste. Şi se uită la 
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Hassan, zîrnbind pe sub lungilei gene. Şi Hassan, 
care nu aştepta decît un semn din ochii ei, o luă 
în braţe şi o duse în odaia lui. Şi acolo, cu îngăduinţa 
fetei, descuie ceea ce avea de descuiat, şi sparse 
ceea ce avea de spart, şi despecetlui ceea ce era pe
cetluit ! Şi se îndulci cu de toate, pînă peste margi
nile îndulcirii ; şi ea la fel. Şi, în puţină vreme, gus
tară amîndoi toate bucuriile de pe lume. Şi dragos
tea pentru tinerica domniţă se încrusta în inima luî 
Hassan mai presus de toate dragostile. Şi cîntă înde
lung din toate păsărelele sale ! Or, mărire lui Allah 
care îi împreună în desfătări pe dreptcreclincioşii săi 
şi nuşi drămuieşte darurile preafericite ! Pe tine, 
Doamne, te preamărim, pe tine te chemăm întraju
tor ! îndrumane pe cărarea cea dreaptă, pe căra
rea celora pe care iai coperit cu binefacerile talc, 
şi nu pe a celora care au stîrnit mînia ta, nici pe 
calea celora care umblă în rătăcire ! 

Or, Hassan şi Strălucire petrecută în felul acesta 
laolaltă patruzeci de zile, în sînul tuturor plăcerilor 
pe care Ic dă iubirea. Şi cele şapte domniţe, mai 
cu seamă BobocdeTrandafir, se străduiră să înno
iască în fiecare zi bucuriile celor doi soţi, şi să
le facă şederea în palatul lor cît de plăcut le era 
cu putinţă. Ci, după acele patruzeci de zile, Hassan o 
văzu în vis pe mama lui, care îl dojenea că a uitato 
pe cînd biata de ea îşi trecea zi şi noapte plîngînd 
pe mormîntul pe care îl zidise pentru el ' în mijlocul 
casei. Şi se deşteptă din vis, cu lacrimi în ochi şi 
scoţînd nişte suspine dcţi rupea sufletul ! Şi cele 
şapte domniţe, surorile sale, deteră fuga la el, cînd 
îl auziră plîngînd ; şi BobocdeTrandafir, mai în
durerată decît toate celelalte, o întrebă pe fata rc
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gelui ginnilor ce se întîmplase cu soţul ei ! Şi Stră
lucire răspunse :. 

•— Nu ştiu ! 
Şi BobocdeTrandaf ir zise : 
— Atunci, am să1 întreb pe el carei pricina tul

burării lui ! Şi îl întrebă pe' Hassan : Ce ai, miclu
ţul meu ? 

Şi lacrimile lui Hassan începură să curgă şi mai 
.amarnic ; şi, pînă la urmă, îşi povesti visul, jeluin
duse îndelung... 

Cîod povestea aitirxe aici, Şeherezmîn văzu zorii mijind ş : 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi doua noapte 

Urmă : 

...pînă la urmă, îşi povesti visul, jelumduse în
delung. 

Atunci, fu rîndul blîndei BobocdeTrandafir să 
plîngă şi să bocească, în vreme ce surorile ei spu
neau lui Hassan : 

— Dacăi aşa, o, Hassan, noi nu putem să te silim 
să mai stai cu noi, nici să te oprim să te întorci 
în ţara ta, ca săţi vezi mama cea dragă. Te rugăm 
numai să nu ne uiţi niciodată şi să ne făgăduieşti 
că ai să vii să ne vezi, o dată în fiecare an ! 

Şi sora lui cea mică, BobocdeTrandafir, se aruncă 
sughiţînd de plîns Ia gîtul lui şi, pînă la urmă, căzu 
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leşinată de durere. Şi, cînd îşi veni în simţire, recită 
cu jale versuri de bunrămas şi îţi ghemui capul 
pe genunchi, nevroind să asculte nici o alinare. Şî 
Hassan începu so sărute şi so mîngîie ; şi îi făgă
dui cu jurămînt că are să vină so vadă o dată pe 
an. Şi, în vremea aceasta, la rugămintea lui Has
san, celelalte surori ale sale începură să facă pregă
tirile de călătorie. Şi, cînd totul fu gata, fetele îî 
întrebară ; 

— în ce chip vrei să te întorci Ia Bassra ? 
El spuse : 
— Nu ştiu ! 
Pe urmă, îşi aduse deodată aminte de daireaua 

magică pe care o luase de la vrăjitorul Bahram şi 
pe care era.întinsă pielea de cocoş. Şi strigă : 

— Pe Allah ! astai calea ! Da habar nu am cum 
să mă slujesc de ea ! 

Atunci, BobocdeTrandafir, care plîngea, îşi şterse 
o clipă lacrimile şi, ridieînduse, îi spuse lui Hassan: 

— O, fratele meu multiubit, am să te învăţ eu 
cum să te slujeşti de daireaua aceea ! 

Şi luă daireaua şi, sprijinindo pe un şold, se 
făcu a bate cu degetele în pielea ele cocoş. Pe urmă, 
îi spuse lui Hassan : 

— Uite, aşa trebuie să faci ! 
Şi Hassan zise : 
— Am priceput, sora mea ! 
Şi luă la rîndui daireaua din mîiniic fetei, şî 

bătu în ea în chipul în care o văzuse pe Bobocde
Trandafir, însă cu mai multă putere. Şi numaideefa, 
din toate părţile zărilor, se iviră nişte cămile mari, 
şi nişte dromadere bune de goană, şi nişte catîri, 
şî nişte cai. Şi toată turma, alergînd în galop, se orîn

327 



dui, tropotind, întrun şir lung, mai îiilîi cămilele, 
pe urmă dromaderele cele sprintene, pe urmă catîrii 
şi caii. 

Atunci, cele şapte domniţe aleseră animalele cele 
mai bune, iar pe celelalte le uimiseră îndărăt. Şi 
încărcară pe cele pe care le aleseseră grămezi întregi 
de daruri preţioase, şi haine şi zaherea de drum. 
jŞi puseră pe spinarea unei dromadere mari un 
palanchin falnic cu două locuri, pentru cei doi soţi. 
Şi atunci începură săşi ia bunrămas. Oh, ce jale ! 
Biată BobocdeTrandafir, ce tristă erai, şi cum mai 
plîngeai ! Cum ţi se rupea inima ta de soră, cînd 
îl îmbrăţişai pe Hassan, care pleca împreună cu fara 
regelui ! Şi cum mai suspinai ca o turturea despărţita 
năpraznic de soţiorul ei ! Ah, tu nu ştiusei pînă acuma, 
o, dulce BobocdeTrandafir, cîtă amărăciune zace 
în cupa despărţirii ! Şi nici nu gîndeai că preaiubitul 
tău Hassan, a cărui fericire o pregăteai, o, tu, cea 
plină de duioşie, avea să fie smuls atîta de curînc! 
de la dragostea ta ! Ci ai să1 mai vezi, fii încredin
ţată ! Linişteşteţi, dar, sufletul scump, şi înseninea
zăţi ochii ! Deatîta plînset, obrajii tăi, din tranda
firii, cum erau, sau făcut ca florile de granată ! 
Curmăţi plînsetele, BobocdeTrandafir, linişteşteţi 
sufletul scump şi însenineazăţi ochii ! Ai să1 vezi 
iarăşi pe Hassan, întrucît aşa vrea ursitoarea ! 

Or, iacătă caravana pornind la drum, în vîlvora 
ţipetelor sfîşietoare ale despărţirii, şi pierind în. de
părtări, pe cînd BobocdeTrandafir se prăbuşea ia
răşi fără de simţire. Şi, iute ca pasărea, caravana 
străbătu munţi şi văi, cîmpii şi pustiuri şi, cu voia 
lui Alîah, care îi menise bună pace, sosi fără de 
necaz la Bassra. 

Cînd ajunseră la uşa casei, Hassan o auzi pe mai
căsa cum gemea şi cum plîngea cu jale lipsa fiului 
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ei ; şi ochii lui Hassan se umplură de lacrimi :; şi 
atunci flăcăul bătu în uşă. Şi glasul zdrobit al bie
tei bătrîne întrebă din lăuntru : 

— Cine este la uşă ? 
Şi Hassan zise : 
— Deschidene ! 
Şi bătrîna, tremurînd pe bietele ei picioare, Yeni 

şi deschise uşa şi, măcar că privirilei erau slăbite 
de lacrimi, îl cunoscu pe fiul ei Hassan. Atunci, sus
pină o dată aclînc şi căzu leşinată ! Şi Hassan îî 
dete toate îngrijirile cu putinţă, ajutat de soţia lui, 
şi o făcu săşi vină în fire. Atunci, i se aruncă la 
piept şi se sărutară cu drag, plîngînd de bucurie. 
Şi, după cele dintîi revărsări ale inimilor, Hassan îi 
spuse mamei sale : 

— O, mamă, iato pe fiica ta, soţia mea, pe care 
ţio aduc ca să te slujească ! 

Şi bătrîna o privi pe Strălucire şi, dacă o văzu 
atîta de frumoasă, rămase înmărmurită şi gatagata 
săşi piardă minţile. Şi îi spuse : 

— Oricine ai fi, fata mea, fii binevenită fn casa 
aceasta pe care o luminezi ! 

Şi îl întrebă pe Hassan : 
— Fiul meu, cum o cheamă pe soţia ta ? 
El răspunse : 
— Strălucire, o, maică a mea ! 
Ea zise : 
— O, ce nume potrivit ! Tare bine a mai fost că

lăuzit cine ţia găsit numele acesta, o, fiica a binecu
vîntării ! 

Şi o luă de mînă şi şezu jos lîngă ea pa chilimul 
cel vechi din casă. Şi Hassan atunci începu săi po
vestească mamei sale toată povestea lui, de la ple
carea cea neaşteptată pînă la întoarcerea îndărăt ia 
Bassra, fără a uita nici un amănunt. Şi maicăsa 

329 



rămase uluită de ce auzea, pînă peste marginile ulu
irii, şi nu mai ştia ce să facă spre a o cinsti, după 
fala ci, pe fata regelui regilor din Ginnistan. 

Or, de început, dete fuga la suk să cumpere tot 
soiul de bucate, dintre cele mai alese ; şi, pe urma, 
se duse la sukul de mătăsuri şi cumpăra zece rochii 
minunate, tot ce se afla mai scump la neguţătorii 
cei mari ; şi le aduse soţiei lui Hassan, şi o înveşmîntă 
cu ele, punînduile pe toate zece deodată, una peste 
alta, ca săi arate în felul acesta că nimica nu este 
prea mult pentru fala şi pentru harurile ei. Şi o 
sărută de parcă ar fi fost chiar fata sa. Şi începu pe 
urmă săi gătească nişte mîncăruri nemaipomenite şi 
nişte prăjituri fără de seamăn pe lume. Şi nu precu
peţi nimic spre a o mulţumi, copleşindo cu bunătăţi 
şi cu cele mai gingaşe îngrijiri. După care, se întoarse 
către fiul său şi îi spuse : 

— Nu ştiu, Hassane, da eu tare socot că oraşul 
Bassra nui vrednic de stepena soţiei tale ; şi ar fi 
mai bine pentru noi, din toate privinţele, dacă neam 
duce să trăim la Bagdad, Cetatea Păcii, sub aripa 
cea ocrotitoare a califului Harun AlRaşid. Şiapoi, 
o, fiul meu, iacătăne că am ajuns dintro dată prea 
bogaţi, şi tare mă tem că dacă am rămîne la Bassra, 
unde toată lumea ne ştie de oameni săraci, am trage 
asupra noastră luareaaminte a tuturora, întrun 
chip banuielnic, şi sar putea să fim învinuiţi, din 
pricina bogăţiilor noastre, că neam îndeletnici cu 
alchimia ! Cel mai bine, după credinţa mea, este 
să plecăm  cît mai curînd la Bagdad, unde, de la 
început, neam da drept nişte prinţi ori nişte emiri 
de departe ! 

Şi Hassan răspunse mamei sale 
— Gîndul tău este minunat ! 

330 



Şi se ridica pe clipă pe dară şi .vîndu lucrurile şi 
casa. După care, lua daireaua cea magică şi bătu 
în pielea de cocoş. 

Oîmi povestea ajunse aici, Şeherezada văzu *orit mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Şi, numaidecît, din adîncul văzduhurilor se şi iviră 
dromaderele cele mari, care veniră şi se rînduiră 
în şir dea lungul casei. Şi Hassan şi mama lui 
Hassan şi soţia lui Hassan luară ce păstraseră mai 
de soi dintre lucrurile grele ca preţ şi uşoare ca 
greutate, şi, suinduse în palanchin, deteră zor droma
derelor la drum. Şi, în mai puţină vreme decît ar 
trebui spre a osebi mîna dreaptă de mîna stîngă, 
ajunseră pe malurile Tigrului, la porţile Bagdadului. 
Şi Hassan o luă înainte şi se duse să caute un misii 
pe care îl puse săi cumpere, la preţul de o sută 
de mii de dinari, un palat cit mai falnic de pe Ia 
vreun vizir dintre vizirii califului. Şi fără de ză
bavă le duse acolo pe mama şi pe soţia sa. Şi îm
podobi palatul cu un belşug strălucit, şi cumpără 
robi şi roabe, şi băieţi şi eunuci. Şi nu precupeţi 
nimic pentru ca strălucirea casei lui să fie cea mai 
falnică din toată cetatea Bagdadului. 

Căpătuit în felul acesta, Hassan duse de atunci, 
în Cetatea Păcii, o viaţă tare plăcută, împreună cu 
Strălucire, soţia lui, înconjuraţi amîndoi. de îngrijirile 

S31 



pricepute ale preacinstitei bătrîne mame, care se 
străduia în fiecare zi să născocească o m'încare nouă 
şi să gătească felurite alte mîncăruri de care afla 
de pe la vecinele ei, mîncăruri care se osebeau cu 
mult de bucatele de la Bassra ; căci, la Bagdad, se 
găteau fel ele fel de mîncăruri ce nu se puteau iz
buti în nici o altă parte de pe faţa pămîntului. încît, 
după nouă luni de viaţă minunată şi de hrană aleasa 
ca aceasta, "soţia lui Hassan născu în tihnă doi băie
ţei gemeni, ca nişte lune. Şi pe unul îl numiră
Nasser, iar pe celălalt îl numiră Manssur. 

Or, cînd trecu anul, în mintea lui Hassan se deş
teptă dorul după cele şapte domniţe şi simţi chema
rea jurămîntului pe care îl făcuse faţă de ele. Şi 
fu cuprins aprig de dorinţa de a o vedea mai ales 
pe BobocdeTrandafir, sora lui. îşi făcu, aşadar, pre
gătirile cerute de călătoria aceea, cumpără stofele 
cele maî scumpe şi lucrurile cele mai frumoase, vred
nice să fie duse ca daruri, pe care le găsi în Bagdad. 
şi în tot Irakul, şi îi împărtăşi mamei sale planul 
pe care şi1 întocmise, adăugind : 

— Cită vreme am să lipsesc, nu vreau să te îndemn, 
pînă peste marginile îndemnării decît atîta : să păs
trezi cu mare grijă mantia de pene a soţiei mele 
Strălucire, pe care am ascunso în locul cel mai tai
nic din casa. întrucît, o, maică a mea, să ştii bine 
că, claca soţia mea scumpă ar avea prilejul, spre 
marea noastră nenorocire, de a vedea mantia aceea, 
şiar aduce nurnaidecît aminte de deprinderea ei 
diniîî, carei pornirea de a zbura ca păsările, şi nu 
sar putea opri saşi ia zborul de aici, măcar că poate 
inima nar lăsao ! Ia, dar, scama bine, o, maica a 
mea, să nu care cumva săi arăţi mantia aceea ! 
Căci, dacă sar întîmpla o asemenea năprazna, eu, 
fără de nici o îndoiala, ori aş muri de mîhnire, ori 
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maş omorî ! Te mai sfătuiesc, pe deasupra, so în
grijeşti bine, întrucît este alintată şii deprinsă răs
făţat, şi să nu pregeţi so slujeşti tu însăţi, mai de
grabă decît slujnicele, care nu ştiu, ca tine, ce se 
cade şi ce nu se cade, ce se potriveşte şi ce nu se 
potriveşte, ce este gingaş şi ce este necioplit. Şi» 
mai cu seamă, o, maică a mea, să nu care cumva so 
laşi să facă un pas afară din casă, nici măcar săşi 
scoată capul pe fereastră, necum să iasă pe terasă ; 
căci tare mă tem că largul văzduhului şi vineţeala 
cerului ar ispitio în vreun fel, cine ştie unde. încît, 
iacătă, asteas sfaturile mele ! Şi, dacă vrei să mor, 
mi ai decît să nu ţii seama de ele ! 

Şi mama lui Hassan răspunse : 
— Ferimar Allah să nu te ascult, o, copilul meu ! 

Să ne rugăm în numele Profetului ! Că doar noi fi 
înnebunit, ca să am trebuinţă de atîtea îndemnuri, 
ori ca să încalc cea mai mică poruncă a ta ! Dute, 
clar, în pace, o, Hassan, şi linişteşteţi sufletul ! Şi, 
cînd tei întoarce, cu voia lui Allah, nu ai decît so 
întrebi pe Strălucire dacă totul sa petrecut aşa cum 
ai vrut tu ! Ci şi eu, la rîndumi, vreau saţi cer 
un lucru, o, copile al meu, şi anume să nuţi lun
geşti şederea departe de noi mai mult decît răstimpul 
trebuitor ca sa te duci şi să te întorci, după un scurt 
popas la cele şapte domniţe ! 

Aşa îşi vorbiră între ei Hassan şi mama lui Hassan. 
Şi nu ştiau ce le păstrează necunoscutul în cartea 
ursitei, atunci cînd frumoasa Strălucire asculta toate 
vorbele pe care şi le spuneau ci şi pe care ca şi le 
însemna în minte ! 

Or, aşadar, Hassan îi făgădui mamei sale că nu 
are să lipsească decît răstimpul trebuitor, şi îşi luă 
bunrămas de la ea, şi se duse să sărute pe Strălucire, 
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sofia lui, şi pe cei doi fii ai săi, Nasser şi Manssur, 
care sugeau la sînul mamei lor. După care, bătu 
în pielea de cocoş a dairalei... 

Cinci (XHXstca ajunse aici, Şeherezacb. văzu. zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci Intrra cinci sute nouăzeci şi patra noapte 

Urmii : 

...şi încalecă pe dromadera cea sprintenă, care se 
înfăţişă nuinaidecît, şi, după ce îi mai spuse mamei 
sale încă o dată toate sfaturile acelea, îi sărută 
mîna. Pe urmă îşi îndemnă dromadera îngenun
cheată, care se ridică numaidecîc pe cele patru 
picioare ale ei şi care mai degrabă zbură prin văzduh, 
decît alergă pe pămînt, aruncînduşi picioarele în 
vînt şi mistuind depărtările sub paşii ei. Şi în curînd 
nu mai fu decît un punct în zare. 

Or, chiar că nu este de nici un folos să mai spunem 
cu ce mare bucurie fu întîmpinat Hassan cînd ajunse 
la. cele şapte domniţe, şi mai cu seamă ce fericită 
fu BobocdeTrandafir, şi cum împodobiră ele pala
tul cu ghirlănzi de flori, şi cum îl luminară. Mai 
degrabă să1 lăsăm să povestească surorilor Iui toate 
despre eîte arc de povestit, mai ales despre naşterea 
celor doi băieţi gemeni ai lui, Nasscr şi Manssur ; 
să1 lăsăm, pe deasupra, să se desfete cu ele la vînă
toare şi la jocuri ; şi făceţimi cinstea, o, preacinsti
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ţilor şi preanjăriniiinoşilor ascultători ce mă încon
juraţi, de a vă întoarce cu mine îndărăt la palatul 
lui Hasssan, în Bagdad, unde am lăsato pe bătrîna 
sa mamă şi pe Strălucire, soţia lui. Ingăduiţimi 
hatîrul acesta, o, domnii mei cei cu mînă darnică, 
şi aveţi să vedeţi şi. să auziţi ceea ce preacinstitele 
voastre urechi şi preaminunaţii voştri ochi niciodată 
în viaţa lor nici nau mai auzit, nici nau mai po
menit, nici nu şiau închipuit:! Şi coboare asupravă 
binecuvântările Atoateîmparţitorului, şi cele mai aîese 
din huzururile lui. Ascultaţimă cu luareaminte, o, 
domnii mei ! 

Aşadar, o, prcafalnicule, după ce^ Hassan plecă, 
Strălucire, soţia lui, nu se îndepărtă ^ şi no părăsi 
nici o clipă pe mama lui Hassan ; şi tot aşa, vreme 
de doua zile. Ci, în dimineaţa celei de a treia zile, 
Strălucire sărută mîna bătrînei, urîndui ziuă buna, 
şi îi spuse : 

— O, maică a mea, tare aş vrea să mă duc la 
harnmam, după atîta vreme de cînd nu mam mai 
îmbăiat din pricina alăptării lui Nasser şi a lui 
Manssur ! 

Şi bătrîna spuse : 
— Ya Allah ! o, ce vorbe necugetate, fata mea ! 

Cum să te duci la harnmam, o, păcatele noastre ? 
Au tu nu ştii că şi eu şi tu sîntem nişte străine, 
care nu cunoaştem harnmamurile din oraşul acesta ? 
Şi cum ai putea să mergi acolo fără a fi însoţită 
de bărbatul tău, care sar duce înaintea ta, săţi 
arvunească mai întîi o odaie, şi să se încredinţeze 
că totul este curat acolo în lăuntru şi că din tavan 
nu cad nici libărci, nici şvabi, nici alţi gîndaci ! Or, 
soţul tău este plecat acuma, iar eu nu ştiu pe nimeni 
care ar putea săi ţină locul întro împrejurare atîta 
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de însemnata ca aceasta ; şi nu pot nici să te înso
ţesc măcar eu, din pricina vîrstei mele înaintate şi 
a slăbiciunii mele ! Dar, fata mea, dacă vrei, am 
săţi încălzesc nişte apă chiar aici, şi am să te Iau 
şi să te scald de minune în hammamul din casa 
noastră! Că am chiar tot ce îmi trebuie pentru 
aceasta, şi chiar am primit ieri o cutie cu praf de 
Alep parfumat, şi nişte ambră,, şi nişte alifie de 
curăţat părul de pe picioare, şi nişte henneă ! Aşa 
încît, fata mea, poţi să fii liniştită în această pri
vinţă. Are să fie minunat ! 

Ci Strălucire răspunse : 
— O, stăpînă a mea, de cînd oare nu li se mai dă 

femeilor îngăduinţa de a se scălda la hammam ? Pe 
Allah ! dacă iai fi spus una ca asta fie şi unei roabe, 
nici ea nar fi îndurat şi,, decît să mai rămînă în 
casa voastră, ţiar fi cerut mai degrabă să fie vîn
dută în suk, la mezat! Ci, o, stăpîna mea, ce necu
getaţi sînt bărbaţii, care îşi închipuie că toate femeile 
sînt la fel, şi că trebuie să te porţi faţă de ele cu 
o mie de popreli, care mai de care mai vajnice, ca 
să le împiedici să facă lucruri oprite ! Ci tu de bună 
seamă că ştii că atunci cînd o femeie este întru 
totul hotărîtă să facă un lucru, găseşte ea cumva 
mijlocul de aşi ajunge ţinta, în pofida tuturor 
opreliştilor, şi nimic nu o poate împiedica în vrerile 
ei, dear fi ele oricît de peste putinţă de înfăptuit 
şi oricît de pline de necazuri ! Of ! vai de tinereţea 
cnea! sînt bănuită, şi nimeni nu mai arc nici o 
credinţă în virtutea mea ! Şi nu mia mai rămas 
decît să mor ! 

Şi, spunînd vorbele acestea, începu să verse lacrimi 
amare, să suspine şi săşi cheme asupra capului 
năpastele cele mai negre .' 
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Atunci, mama lui Hassan, pînă la urmă, se lăsă
înduioşată de plînsetele şi de văicărelile ei, price
pînd de altminteri că nu mai avea nici o putinţă de 
aci înainte s~o mai întoarcă pe Strălucire de la gîn
dul ei. Se ridică, dar, în ciuda anilor cei mulţi şi a 
opreliştii poruncite de fiul său, şi pregăti tot ce era 
de trebuinţă pentru îmbăiere, atît rufe curate cît şi 
parfumuri. Pe urmă, spuse către Strălucire : 

— Gate, fata mea ! hai sa mergem, şi nu mai sta 
tristă ! Şi să ne izbăvească Allah de mînia soţului 
tău ! 

Şi ieşi cu ea din palat, şi o însoţi la cel mai vestit 
hammam din oraş. 

Ah ! ce bine ar fi făcut mama lui Hassan dacă 
nu sar fi lăsat defel înduplecată de plînsetele Stră
lucirii, şi dacă nar fi trecut pragul acelui hammam ! 
Dar cine poate să citească în cartea ursitelor, afară 
de Singurulatoatevăzător ? Şi cine poate să spună 
de mai înainte ce se bizuie să facă între doi paşi 
de drum ? Ci noi, care sîntem musulmani, credem 
şi ne punem nădejdea în vrerea Celuidesus ! Şi 
rostim : „Nu este alt Dumnezeu decît unul Allah, şi 
Mahomed este trimisul lui Allah!" Rugaţivă în 
numele Profetului, o, dreptcredincioşilor luminaţi 
ascultători ai mei ! 

Cînd frumoasa Strălucire, urmîndo pe mama. lui 
Hassan, care ducea legătura în care se aflau rufele 
curate, intra în hammam, femeile ce se aflau culcate 
în sala cea mare de la intrarea din mijloc scoaseră 
cu toate deodată un strigăt de minunare, atîta de 
uluite fiind de frumuseţea ei. 

Cînd povestea aiurise aia, Şehei'cfatk văzu zorii mi|ind şi
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a cinci suie nouăzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Şi nu le mai slăbiră din ochi ! Or, dacă aţa le Iu 
uimirea cînd tînăra nevastă era încă învăluită cu 
ixarul şi cu iaşraiacuJ ei, care nu le fu năucirca 
atunci cînd, după ce se dezbrăcă, Strălucire rămase 
întrun sfîrşit goală de tot ! O, harpă a regelui Daud, 
care îl vrăjea pe leul de Saul ; şi tu, fiică a pustiei, 
iubito a lui Antara, viteazul cel cu păr cîrlionţat, o, 
fecioară Abia cea cu şolduri frumoase, care stîrneai 
în lung şi în lat, încăierîndule, toate triburile Ara
biei ; şi tu, Sett Budur, fiică a regelui Ghîaur, stâ
pînul peste ElBuhur şi ElKussur, tu, cea care cu 
ocini tai de jar ai tulburat pînă peste poate ginnii 
şi efriţii ; şi, tu, şopot al izvoarelor ; şi tu, cîntec 
primă văr atic de păsărele, — ce mai în semn aţi voi 
faţă de goliciunea gazelei acesteia ? Mărire lui. Allah 
carele tea zămislit, o, Strălucire, şi carele a împe
recheat în trupul tău de slavă rubinele şi moscul, 
chilimbarul străcurat şi mărgăritarele, o, tu, cea 
întru totul de aur ! 

Aşa încît, femeile din hammam, ca so cerceteze 
mai în voie, îşi lăsară scalda şi tihna, şi se ţinură 
pe urmele ei pas cu pas. Şi zvonul despre farmecele 
ei se răspîndiră numaideert din hammam în toată 
vecinătatea, şi, întro clipită, sălile fură năpădite, de 
nici nu se mai putea trece prin ele, de femeile aduse 
de dorinţa de a o vedea pe acea minune de frumu
seţe. Şi, printre acele femei necunoscute, tocmai se 
afla şi o roabă dea soţiei califului Haruri AlRaşid, 
sultana El Sctt Zofaeida. Şi acea roabă tînăra, pe 
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numele ei Tohfa, fu încă şi mai uluită decît toate 
celelalte femei de frumuseţea desavîrşita a acelei 
lunc vrăjite ; şi, cu ochii larg deschişi, înmărmuri 
în rîndui dintîi, privindo cum se scaldă în havuz. 
Şi, după ce Strălucire îşi sfîrşi scalda şi se îmbrăcă, 
micuţa roabă nu putu face altceva decît să se ia pe 
urmele ei, afară din hammam, trasă după Strălucire 
ca de o piatră de magnet, şi începu să meargă în 
spatele ei pe uliţă, pînă ce Strălucire şi mama lui 
Hassari ajunseră la casa lor. Atunci, tînăra roabă 
Tohfa, neputînd intra în palat, se mulţumi să~şi 
ducă degetele la buze şi săi trimită frumoasei Stră
lucire, odată cu un trandafir, un sărut răsunător. 
Dar, spre nenorocul ei, hadîmbul de la poartă văzu 
trandafirul şi sărutul şi, mîniat pînă peste poate, 
începu săi arunce nişte înjurături înfricoşătoare, 
bulbucînduşi ochii ; lucru care o hotărî pe Tohfa, 
însă cu suspine, să ia calea îndărăt. Şi se întoarse 
ia palatul califului, unde se duse degrabă la stăpîna 
ei, Sett Zobeida. 

Or, Sett Zobeida văzu că roaba ei cea dragă era 
galbenă toată la chip şi tare tulburată ; şi o întrebă : 

—• Oare unde ai fost, o, drăguţa mea, de mi tcai 
întors în starea aceasta de tulburare, şi atîta de 
galbenă la chip ? 

Ea spuse : 
— La hammam, o, stăpîna mea ! 
Ea întrebă : 
— Şi ce ai văzut oare la hanirnam, Tohfa a mea, 

de mi teai întors atîta de răvăşită şi cu nişte ochi 
atîta de topiţi ? 

Ea răspunse : 
—• O, stăpîna mea, da cum nu mi sar topi şi ochii 

şi sufletul, şi cum nu miar năpădi în inimă dorul 
după aceea care mia ră|iit minţile ? 
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Sett Zobeida începu să rîdă şi zise : 
— Cemi descînţi tu, o, Tohfa, şi despre ce îmi 

vorbeşti ? 
Ea spuse : 
— Care flăcău gingaş, sau care fetişcana, care cerb, 

sau care gazelă, o, stăpînă a mea, sar putea asemui 
vreodată cu farmecele şi frumuseţea ei ? 

Sett Zobeida spuse : 
— O, nebuno de Tohfa, vrei să te hotărăşti odată 

sămi spui cum o cheamă ? 
Ea spuse : 
— Nu ştiu, o, stăpînă a mea ! Ci, o, stăpîna mea, 

îţi jur pe multele binefaceri, cu care mai coperit ! 
nici o făptură de pe faţa pămîntului, în vremile apuse, 
în vremile de azi, ori în vremile care vor veni, nu se 
poate asemui cu ea ! Tot ce ştiu despre ea este că 
locuieşte în palatul acela de pe malul Tigrului, şi care 
are o poartă mare în partea dinspre oraş şi o altă 
poartă în partea dinspre apă. Şi, pe deasupra, am auzit 
la hammam că ar fi soţia unui negustor bogat pe care 
îl cheamă Hassan AlBassri ! Ah, stăpîna mea, dacă 
mă vezi' tremurînd. toată dinaintea ta, nui doar de 
tulburarea pricinuită de frumuseţea ei, ci şi de teama 
care ma cuprins gîndind la urmările năpraznice care 
sar stîrni dacă, din nenorocire, stăpînul nostru ca
liful ar auzi de ea. De bună seamă că ar pune să 
fie omorît soţul şi, în pofida tuturor legilor dreptăţii, 
ar luao de soţie pe tînăra aceea vrăjită ! Şi, în. felul 
acesta, şiar vinde toate bunurile nepreţuite ale su
fletului său nemuritor, pentru stăpînirea vremelnica 
a unei făpturi, e drept, frumoase, dar pieritoare ! 

La vorbele acestea ale micuţei roabe Tohfa, Sett 
Zobeida, care o ştia. cît de înţeleaptă şi de cumpă
nită la vorba este de obicei, fu nespus de uluită şi 
îi zise : 
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— Ci, o, Tohfa, eşti măcar pe deplin încredinţată 
că nai văzut cumva numai în vis o asemenea 
minune de frumuseţe ? 

Ea răspunse : 
— Mă jur pe capul şi pe picioarele supunerii pe 

care o datorez bunătăţii tale faţă de mine, o, stăpîna 
mea ! după ce am văzuto, iam şi. aruncat un tran
dafir şi o sărutare acelei copilandre cum nici o ţară 
şi nici un tărîm, nici la arabi, nici la turci, nici ia 
persani, na mai văzut năseînduse una asemenea ! 

Şi Sett Zobeida atunci strigă : 
— Pe viaţa strămoşilor mei cei neprihăniţi ! trebuie 

să vad şi cu acea nestemată fără de pereche, şi să 
mă minunez şi eu de ea, cu ochii mei amîndoi ! 

Şi pe dată porunci sa vină spătarul Massrur şi îi 
zise... 

Cinci povestea ajun..e aici, Şeherezada văisu 'orii mijind ţi, 
sfioasă, t'lcu. • . 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

....şi îi spuse, după ce spătarul sărută pămîntul 
dinaintea ei : 

— O, Massrur, dute cît mai degrabă la palatul cel 
cu două porţi, una care dă către Tigru şi alta care 
se afla în partea din către oraş ! Şi acolo so cauţi 

311 



pe copilandra care locuieşte în palatul acela, şi so 
aduci la mine ! Altminteri îţi pierzi capul î 

Şi Massrur răspunse : 
;•• — A asculta este a te supune ! 

vŞi ieşi, cu capunaintea picioarelor, şi detc fuga la 
palatul cu pricina, care, în adevăr, era palatul lui 
Hassan. Şi ajunse la poarta cea mare, şi trecu pragul 
pe dinaintea eunucului, care îl cunoscu şi se temeni 
dinaintei pînă la pămînt. Şi ajunse la uşa de in
trare, în care bătu. 

Numaidecît, veni să deschidă însăşi bătrîna mamă 
a lui Hassan. Şi Massrur intră în odaia de Ja intrare, 
şi îi ură bună pace bătrînei. Şi mama lui Hassan îi 
răspunse la salamalek şi îl întrebă : 

•— Ce doreşti ? 
.< El spuse : 

•— Eu sînt Massrur, spătarul ! Ma trimis aici El
Saieda Zobeida, fiica lui ElKassem, soţia lui Al
Emir AlMumenin Elarun AlRaşid, ai şaselea urmaş
al lui AlAbbas, moşul Profetului (asupra lui fie 
pacea lui Allah şi binecuvântările sale !). Şi am venit 
ca so iau cu mine la palat, la stăpîna mea, pe tînara 
cea frumoasă care locuieşte în casa aceasta ! 

La vorbele lui Massrur, mama lui Hassan, înspăi
mîntată şi tremurînd, strigă : 

'* O, Massrur, noi sîntem străine aici, jar fiul meu, 
soţul acelei tinere, lipseşte, este plecat în călătorie ! 
Şi, tnainte de a pleca, anume mia poruncit să no 
îas pe soţia lui să iese din casă, nici cu mine, nici 
cu altcineva, şî pentru nimican lume ! Şi tare mie 
teamă că dacă aş lăsao să iese sar întîmpla cine 
ştie ce belea, din pricina frumuseţii ei, care îar 
sili pe fiul meu, cînd so întoarce acasă, săşi facă 
moarte ! Te rugăm, dar, fierbinte, o, preabunule 
Massrur, fie ţi milă de jalea noastră şi nu ne cere 
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un lucru care este mai presus de voinţa noastră şt 
de putinţa noastră de a ţi1 împlini ! 

Massrur răspunse : • 

— Nuţi fie frică de nimic, buna mea siăpîna ! 
Fii încredinţată că nici un necaz nu are să i se 
intîmple tinerei. Este vorba numai ca stăpîna mea 
Sctt Zobeicla so vadă pe această tînără frumuseţe, 
spre a se încredinţa cu ochii ei dacă faima nu.î 
înfloreşte cumva podoaba farmecelor şi a strălucirii.. 
De altminteri, nui acum întîia dată cînd sînt 
însărcinat cu asemenea solie ; şi te pot încredinţa 
că nu o să aveţi, nici una, nici alta, vreo pricină să 
vă căiţi că vaţi supus unei dorinţe ca aceasta, ba 
dimpotrivă ! Şi, mai mult încă : aşa cum am să va 
duc ferite de orice primejdie dinaintea stăpîuci 
noastre Sett Zobeida, tot aşa mă îndatorez să vă 
aduc îndărăt, întregi şi nevătămate, la casa voastră ! 

Cînd mama lui Hassan văzu în felul acesta că 
orice împotrivire este zadarnică, ba chiar primej
dioasă, îi lăsă pe Massrur în odaia de intrare şi se 
duse so îmbrace pe Strălucire şi so gătească ; şi, 
tot aşa, săi îmbrace şi pe cei doi micuţi Nasser şi 
Manssuf. vŞi îi luă pe băieţei cîte unul pe fiecare 
braţ, şi îi spuse Strălucitei : 

— De vreme ce trebuie să ne plecăm dinaintea 
dorinţei stăpînei ElSett Zobeicla, atunci hai să 
mergem ia ea împreună ! 

Şi trecu cea dintîi în odaia de intrare şi îi spuse 
lui Massrur : 

— Sîntem gata ! 
Şi Massrur ieşi şi deschise drumul, urmat ele mama 

lui Hassan, care îi ducea pe cei doi copilaşi, urmata 



la rîndui de Strălucire, învăluită cu totul în vălu
rile ei. Şi Massrur le duse aşa la palatul califului, ' 
pînă dinaintea jeţului cel scund şi larg, pe care 
sta falnică, tolănită întrun peş, ElSaieda Zobeida, 
înconjurată de liota ei de roabe şi de cadîne, 
printre care, în rîndul diritîi, se afla micuţa Tohfa. 

Atunci, mama lui Hassan, după ce îi dete pe cei 
doi copilaşi Strălucirei, care sta învăluită în izarul 
şi în iaşmacul ei, sărută pămîntul dinaintea mîndrei 
Sett Zobeida şi, după salamalek, făcu temeneaua 
cuvenită. Şi Sett Zobeida îi răspunse la salamalek, 
îi întinse mîna, pe care bătrîna o duse la buze, .şi 
o ruga să ise ridice. Pe urmă, se întoarse înspre 
soţia lui Hassan şi îi zise ; 

— O, binevenito, pentru ce nuţi dai jos iaşma
cul ? Aici nu se află nici un bărbat ! 

Şi făcu un semn către Tohfa, care se apropie de 
Strălucire numaidecît, îmbujdrînduse, şi atinse mai 
întîi pulpana izarului, ducînduşi apoi la buze şi la 
frunte degetele cu care pipăise izarul. Pe urmă, o 
ajută pe Strălucire săşi dea jos izarul şi îi ridică 
apoi iaşmacul de pe faţă. 

O, Strălucire ! Nici luna eînd iese din nor în de
plinătatea ei, nici soarele în toată strălucirea luîs 

nici dulcea legănare a ramului în calda adiere a 
primăverii, nici boarea amurgului, nici sclipirea 
izvorului, nimic din tot ce farmecă fie văzul, fie 
auzul, fie mintea oamenilor, nar fi putut, aşa cum 
ai făcut tu, să răpească minţile celor ce te priviră ! 
De strălucirea frumuseţii tale întregul palat se 
lumină şi străluci ! De bucuria vederii tale inimile 
zburdau ca nişte miei şi dănţuiau în piepturi ! Iar 
nebunia bîntuia prin toate capetele ! Iar roabele se 
uitau la tine înmărmurite şi şuşoteau : „O, Strălu
cire !<f Ci noi, o, ascultători ai mei, să spunem ; 
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„Mărire .Aceluia carele a zămislit trupul femeii ca 
pe un crin întro vale, şi 1a dăruit dreptcredin
cioşilor săi ca pe un semn din rai l" ; 

Ciiul povestea ajunse aici, ŞeherezaJa v.ms zorii mijind şl„ 
sfioasă, tiicu. 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi şaptea noapte 

Urină : 

După ce Son. Xobeida îşi veni în fire din uluiala 
care o năpădise, se ridică de pe jeţul ei şi se apropie 
de Strălucire, pe care o cuprinse în. braţe şi o 
strînsc la piept, sărutîndo pe ochi. Pe urmă, o 
pofti să stea jos lîngă ea pe jeţul cel larg, şi îşi 
scoase, spre a io petrece Stralucirei pe după gît, o 
salbă făcută din două şire de mărgăritare mari, pe 
care o purta de cînd se măritase cu AlRaşid. \\' 
urmă îi zise : 

— O, sultană a îneîntărilor, chiar că roaba me> 
Tohfa sa înşelat cînd mia vorbit de frumuseţe;5 

ta ! Căci frumuseţea ta este mai presus de toate 
cuvintele! Ci ia spunemi, o, desăvîrşito, ştii să 
dănţuieşti, ori să cînţi fie clin gură, fie din vreo 
lăută ? întrucît, atunci cînd cineva este ca tine, 
străluceşte în toate privinţele ! 

Strălucire răspunse : 
 — Chiar că nu ştiu deloc, o, stăpînă a mea, nici 
să dănţuiesc, nici să cînt, nici clin gură, nici âin 
lăută ori din ţimbale ; şi nu mă pricep ia nici una 
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dintre eîte ie ştiu de obicei femeile tinere ! însă, 
trebuie săţi spun, am şi eu un dar, care poate ca 
are să ţi se pară minunat : pot sa zbor prin 
văzduhuri, ca păsările ! 

La vorbele acestea ale Strălucitei, toate femei ie 
se minunară : 

— O, ce lermecătorie î O, ce minunăţie î 
Iar Sett Zobeida spuse : 
— Cum aş putea, o, fermecătoareo, măcar că sî.uiD 

peste poate de uimită, să şovăiesc a te crede în
zestrată cu un atare dar ? Au nu eşti tu mai minu
nată decît lebedele şi mai uşoară privirilor noastre 
decît păsările ? Ci, dacă vrei să ne duci inimile 
după tine, ai să te învoieşti a face înaintea ochilor 
noştri dovada unui zbor fără de aripi ? 

Ea spuse : 
— Tocmai că, o, stăpînă a mea, am şi aripi ; ci 

ele nu se mai află la mine ! Aş putea totuşi să le 
capăt, dacă aşa ţiar fi voia ! Pentru aceasta, nu ai 
decît săî ceri mamei soţului meu sămi aducă 
mantia mea de pene ! 

Numaidecît, Sett Zobeida se întoarse către mama 
lui Hassan şi îi spuse : 

— O, preacinstită bătrînă, maică a noastră, vrei 
să te duci să ne aduci mantia aceea de pene, ca sa 
văd şî eu cum se slujeşte de ea fiica ta cea 
îneîntătoare ? 

Şi biata femeie gîndi : „Iacătăne pe toţi pierduţi 
fără de scăpare.! Cînd are săşi vadă mantia de 
pene, are să i se trezească în minte deprinderea ei 
dintru începuturi, şi numai Allah ştie ce are să se 
mai întîmple !" Şi răspunse cu glas tremurat : 

— O, stăpînă a mea, fata mea Strălucire este tul
burată de măreţia ta şi nu mai ştie ce vorbeşte ! 
Sa mai pomenit oare să poarte cineva vreodată 
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haine de pene, cînd asemenea soi de veşminte nu 
ii se potrivesc decît păsărilor ? 

Ci Strălucire îi curmă vorba şi spuse către Sen. 
Zobeida : 

— Pe viaţa ta, o, stăpînă a mea, mă jur ţie că 
mantia mea de pene este închisa întrun sipet 
ascuns în casa noastră ! 

Atunci Sett Zobeida îşi scoase de la mînă o bră
ţară' scumpă, care preţuia cît toate vistieriile lui 
Khosroe şi ale lui Kaissar, şi o întinse mamei lui 
1 Tassan, spunînd : 

— O, maică a noastră, viaţa mea este în mîinile 
laie ! mă rog ţie din inimă să te duci acasă şi să 
ne aduci mantia aceea de pene, numai ca so vedem 
şi noi o data ! Şi pe urmă ai so iei îndărăt aşa 
cum este ! 

Ci mama lui Hassan se jură că ea nu a văzul 
niciodată vreo mantie de pene, nici nimica ase
menea. Atunci, Sett Zobeida strigă : 

  Ya Massrur ! 
.Şi pe dată spătarul califului se înfăţişă dinaintea 

sultanei lui, care îi zise : 
— Massrur, dă fuga degrabă la casa acestei 

cinstite femei şi caută peste tot o mantie de pene, 
care este încuiată întrun sipet ascuns ! 

Şi Massrur o sili pe mama lui Hassan săi în
mîneze cheile de la casă şi dete fuga sa cerceteze 
peste tot, pînă ce, întrun sfîrşit, găsi mantia de 
pene întrun sipet ascuns sub pămînt. Şi duse 
mantia la Sett Zobeida care, după ce o privi în
delung şi se minună de măestria cu care fusese 
croită, io dete frumoasei Strălucire. 

Atunci Strălucire o cercetă mai întîi pană cu 
pană şi se încredinţa că era tot atîta de nevătămată 
ca în ziua cînd io furase Hassan. Şi o desfăcu, şi 
întră în ea, strîngînd împrejurui cele doua pulpane 
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şi potrivindule. Şi se făcu asemenea cu o pasare 
mare şi albă ! Şi, o, ce se mai minunară femeile 
care erau de faţă ! mai întîi făcu o roată largă, 
iunectnd uşor ; apoi se întoarse iarăşi, fără a atinge 
pămîntul, şi se ridică lcgănînduse pînă sus la ta
van ! Pe urmă, coborî iarăşi, plutind uşor, şi îşi luă 
cei doi copii, călare fiecare pe cîte un umăr, spu
nînd către Sett Zobeida şi către celelalte femei : 

— Văd că zborul meu vă place. Aşa că am să vă 
mulţumesc şi mai deplin. 

Şi îşi luă avînt şi se ridica pînă la fereastra de 
sus, aşezînduse pe pervaz. Şi, de acolo, strigă : 

— Ascultaţimă ! căci mă duc de la voi ! 
Şi Sett Zobeida, tulburată pînă peste poate, îi 

zise ; 
— Cum, o, Strălucire, te şi duci de la noi, lipsin

dune pe veci de frumuseţea ta, o, sultăniţă a 
sultăniţelor ! 

Strălucire răspunse : 
— Vai, o, stăpînă a mea ! Cine pleacă nu se mai 

întoarce ! 
Pe urmă, se întumă înspre biata marnă a lui 

Hassan, cea deznădăjduită, cea înlăcrimată, cea pră
buşită jos pe covoare, şi îi zise : 

— O, mamă a lui Hassan, de bună scamă că ple
carea aceasta mă îndurerează amarnic şi mă întris
tează, din pricina ta şi a fiului tău Hassan, soţul 
meu, căci zilele despărţirii au sai sfîşie inima şi 
au să vă înnegureze viaţa ; ci, vai, nu pot sa fac 
nimic ! Simt că beţia cerului îmi cuprinde sufletul 
şi trebuie să zbor în văzduh. Iar dacă fiul tău o 
vrea să mă mai vadă vreodată, nu are decît să vină 
şi să mă caute în insulele WakWâk. Rămasbun, 
aşadar, o, maică a soţului meu! 

Şi, după ce rosti vorbele acestea, se ridica în zbor 
şi se duse de se mai lăsă o clipită pe vîi ful pala
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tului, spre asi. netezi penele. Pe urmă, porni iarăşi 
în zbor şi se mistui. în nori, cu cei doi copii ai ei. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Iar sărmana mamă a lui Hassan fu aproape săşi 
dea sufletul de durere, şi rămase clo'faorîtă la 
pămînt, nemişcată. Iar Sett Zobeida se aplecă asu
prai şi îi dete cu mîna ei toate îngrijirile de tre
buinţă ; şi, după ce o mai însufleţi oleacă, îi zise : 

— Ah, maică a mea, de ce, în loc să tăgăduieşti 
totul, nu miai spus dintru început că Strălucire se 
putea sluji în felul acesta de rochia aceea ferme
cată, ele mantia aceea a năpastei ! Că maş fi ferit 
atunci so dau în puterea ei ! Da de unde putea 
sămi treacă mie prin gînd că soţia fiului tău este 
din neamul ginnilor din văzduhuri ? Mă rog, dar, 
ţie, o, maică a mea bună, iartămi neştiinţa şi nu 
mă osîndi prea tare pentru o faptă la care nam 
gîndit ! 

Şi biata bătrînă spuse : 
— O, stăpînă a mea, numai eu sînt vinovata ! iar 

roaba nu are ce săi ierte stăpînei ei. ! Fiecare îşi 
duce agăţacă de gît soarta lu i ! Şi soarta mea şi * 
fiului meu este sa murim de durere ! 

Şi, cu vorbele acestea, ieşi din palat, lăsînd toate 
femeile plîngînd amarnic, şi se tîrî pînă acasă la ea. 
Iar acolo îi căută pe copilaşi şi nui găsi ; şi o 
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căută pe soţia fiului ei, şi nu o găsi ! Atunci, izbucni 
în lacrimi şi în suspine, mai aproape de moarte 
decît de viaţă. Şi puse să se ridice în casa trei 
morminte, unul mare şi două mici, şi lîngă ele îşi 
petrecea zilele şi nopţile, gernînd şi plîngînd. Şi 
rostea stihurile : 

Oh, bieţii mei copii, sărmanii mei ! 
Oh, pe obraji-mi veşteji, necurmat, 
Cvirg lacrimile mele, ca o ploaie 
Pe crengile unui copac uscat. 
Oh, bun-rămasul vostru-i bun-rămasul 
Şi de la viaţa care mi-aţi luat. 
Pierzîndu-vă pe voi, cu voi odată 
Şi sufletul din piepturi ne-a plecat. 
Oh, copilaşii mei, doar eu, sărmana, 
Rămîn să plîng aici neîncetat. 
Că voi îmi eraţi sufletul! Cum oare 
Să mai trăiesc, atunci cînd m-aţi lăsat ? 
Oh, bieţii mei copii, o, voi, sărmanii! 
Rămîn să plîng aici, neîncetat! 

Şîatîta" cu ea ! Ci, în ceea ce îl priveşte pe Has
san, apoi acesta, după ce petrecu trei luni împreună 
cu cele şapte domniţe, se gîndi să plece ca să nu 
facă să se îngrijoreze mama şi soţia lui. Şi bătu în 
pielea de cocoş a dairelei ; şi dromadcrele se şi în
făţişară. Iar surorile aleseră zece dintre ele, iar pe 
celelalte le trimiseră îndărăt. Şi încărcară pe cinci 
dromadere drugi de aur şi de argint, iar pe^ alte 
cinci încărcară pietre nestemate. Şi îl puseră pe 
Hassan să le făgăduiască tuturora că are să se 
întoarcă să le vadă peste un an. Pe urmă, îl săru
tară, una cîte una, aşezînduse toate peun şir ; şi 
fiecare la rînd îi spuseră cîte o strofă sau două, 
tare gingaşe, în oare îi mărturiseau ce mîhnite le 
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lăsa plecarea lui. Şi se legănau agale din şolduri, 
bătînd măsura stihurilor. Şi Hassan le răspunse cu 
poemul acesta, ticluit atunci pe loc : 

Din lacrimile mele, 
Mărgăritare albe, 
O, dragi surori, vă dărui 
Neprihănite salbe. 
în clipa despărţirii, 
înfipt în şea, stau drept. 
Şi jr'iu-n altă parte 
Nu ştiu să-l mai îndrept. 

Surorilor iubite, 
Cum mă pot smulge, oare, 
De Ungă pieptul vostru, 
Din scumpa-mbrăţişare ? 
Vai, trupul meu se duce, 
Dar sufletu-nii rămîna ! 
Cu talpa-n scara şeii, 
St ring frîiele în mînă. 

Pe urmă, Hassan porni călare pe dromadera lui, 
în fruntea convoiului, şi ajunse cu bine la Bagdad, 
Cetatea Păcii. 

Or, cînd intră în casa lui, Hassan abia deo maî 
cunoscu pe maicăsa, atîta de tare o schimbaseră la
crimile .şi nemîncarea şi veghile, pe amărîta de ea. 
Şi, întrucît Hassan nu o vedea nicăieri ieşindui 
iuga înainte pe soţia iui cu copiii, o întrebă pe 
maicăsa : 

— Unde i nevastămea ? Şi undes copiii ? 
Şi maicăsa nu putu să răspundă decît cu suspi

nele ei. Şi Hassan începu să alerge ca un smintit 
din odaie în odaie, şi văzu, în sala de primire, 
deschis şi gol, sipetul în care încuiase mantia cea 
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fermecata. Şi se întoarse şi văzu, în mijlocul odăii, 
cele trei morminte ! Atunci, se prăbuşi lat, cu 
fruntea pe piatră, fără de simţire. Şi, cu toate în
grijirile cei dete maicăsa, care sărise în ajutorul 
lui, rămase în acea stare, de dimineaţă pînă seara. 
Ci, întrun sfîrşit, îşi veni în simţire, şi îşi sfîşie 
hainele, şi îşi coperi capul cu cenuşă şi cu ţărînă. .. 
Pe urmă, deodată, se repezi la spadă şi dete să se j 
înjunghie cu ea. Ci maicăsa se repezi între el şi Ş 
spadă, cu mîinile întinse. Şi îi lua capul şi1 puse 
pe pieptul ei ; şi îl sili să şadă jos, măcar că, de 
deznădejde, Hassan se zvîrcolea pe pămînt ca un 
şarpe. Şi bătrîna începu săi povestească, una cîte 
una, toate cîte se petrecuseră în lipsa lui ; şi ş 
încheie spunîndui : ' 

— Vezi şi tu, fiul meu, că, oricît de nemărginităi 1 
ocnorocirea iioastră, nu se cade ca deznădejdea i 
săţi intre în inimă, atîta vreme cît mai poţi so "• 
găseşti pe soţia ta în insulele WakWak, 

; 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu • 

Ci într-a cinci sute nouăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

La vorbele acestea ale mamei sale, Hassan simţi 
o nădejde cum îi înviorează dintrodată baieriîe su
fletului, şi, ridieînduse numaidecît, îi spuse maîcăsi : 

— Mă duc la insulele WakWak ! 
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Pe urmă, cugetă : „Oare unde sor fi aflînd insulele 
acestea cu numele ca un ţipăt de pasăre de pradă ? 
Or fi în mările Indului, ori ale Sindului, ori ale 
Persiei, ori ale Chinei ?" Şi, ca să se dumirească îu 
această privinţă, ieşi din casă, măcar că totul i se 
părea negru şi nelămurit în faţa ochilor, şi se duse 
săi caute pe învăţaţii .şi pe dascălii de la curtea 
califului, şi săi întrebe, pe fiecare în parte, dacă 
ştiu în ce mări se află aşezate insulele WakWak. 
Şi toţi răspunseră : 

— Nu ştim ! Şi de cînd smtem noi nu am auzic 
niciodată pomeninduse că sar afla undeva insulela 
acelea ! 

Atunci Hassan începu iarăşi săşi piardă nădejdea, 
şi se întoarse acasă, cu pieptul bîntuit de vîntut 
morţii. Şi îi spuse ,m:akă.si, lăsînduse să cadă ia 
pămînt : 

— O, maică, nu la insulele WakWak trebuie sa 
mă duc, ci mai degrabă acolo unde şia lăsae 
zdrenţele MamaVulturilor *. 

Şi izbucni în lacrimi, cu capun covor. Ci deodată 
se ridică şi îi spuse maicăsi : 

— Allah mia trimis gîndul să mă întorc la cele 
şapte domniţe care mă socotesc fratele lor, şi să le 
întreb carei drumul către insulele WakWak. 

Şi, fără a mai zăbovi, îşi luă rămasbun de la 
biata lui. maică, amesteeînduşi lacrimile cu lacrimala 
ei, şi încăleca iar pe dromaderul pe care încă nul 
slobozise de cînd se întorsese acasă. Şi ajunse cu 
bine la palatul celor şapte surori, din Muntele
Norilor. 

Cînd îl văzură iar, surorile îl întîmpinară cu toate 
semnele unei bucurii peste poate de călduroase. Şi 

'Moartea. 
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îl sărutară, scoţînd ţipete de veselie şi "urîndui 
bunvenit. Iar cînd veni şi rîndul bunei Bobocde
Trandafir să1 sărute pe fratele ei, aceasta văzu, cu 
ochii inimii ei iubitoare, schimbarea petrecută pe 
chipul lui Hassan şi tulburarea din sufletul său. Şi, 
fără ai pune nici cea mai mică întrebare, izbucni 
în lacrimi pe umărul lui. Şi Hassan începu să 
plîngă şi el împreună cu ea, şi îi zise : 

— Ah, BobocdeTrandafir, sora mea, pătimesc 
amarnic, şi am venit la tine ca să caut singurul leac 
care îmi poate alina chinurile ! O, miresme ale 
Strălucirii mele, vîntul nu are să vă mai abată 
către mine ca sămi învioreze sufletul ! 

Şi Hassan, rostind vorbele acestea, scoase un stri
găt greu şi se prăbuşi fără de simţire. 

Cînd îl văzură aşa, domniţele, speriate, se în glie
suiră împrejurul lui, plîngînd, iar BobocdeTranda
fir îl stropi pe faţă cu apă de trandafiri şi îl scălda 
cu lacrimile ei. Şi Hassan de şapte ori dete să se 
scoale, şi de şapte ori căzu iar la pămînt. întrun 
sfîrşit, izbuti să întredeschidă ochii, după un leşin 
mai lung decît toate celelalte, şi le povesti surorilor 
sale trista lui poveste, de la început pînă la sfîrşit. 
Pe urmă, adăugă : 

— Şi acuma, o, surorile mele miloase, am venit 
să vă întreb de drumul care duce la insulele Wak
Wak ! Căci soţia mea Strălucire, cînd a plecat, ia 
spus bietei mele mame : „Dacă fiul tău o vrea să 
mă mai vadă vreodată, nu are decît să vină şi să 
mă caute în insulele WakWak !" 

Cînd surorile lui Hassan auziră vorbele acestea 
din urmă, îşi plecară capul, pradă unei tulburări 
nemărginite, şi se priviră multă vreme fără a vorbi. 
întrun siîrşjt, rupseră tăcerea şi strigară toate 
deodată • 
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— Rjidkaţ.i ni'ina către bolta cerului, o, Hasssan, şi 
încearcă sa ajungi la ca, ori so atingi. Ţiar fi cu 
mult mai uşor, doctt să răzbaţi pîna la acele insule 
WakWak nude se află soţia ta cu copiii tăi ! 

La cuvintele acestea, lacrimile lui Hassan năboiră 
ca un şuvoi şi îi udară cu totul hainele. Iar cele 
şapte domniţe, tot mai înduioşate de durerea lui, se 
străduită sa1 aline. Şi BobocdeTrandafir îi în
conjură drăgăstos g'îtttl cu braţele şi îi zise, saru
tîndui : 

— O, frate ai meu, linişteştefi sufletul şi însenî
oeaxăfi ocinii, pe urmă cată să ai răbdare faţa de 
potriv.ak.ia soartei ; căci Dascălul Zicalelor a zis : 
„Răbdarea este cheia liniştii, iar liniştea te ajută 
să răzbaţi la capăt '/'' Şi tu ştii, o,, frate al meu, că 
otite ursită trebuie sa se împlinească, şi că niciodată 
cel căruia îi este dat să trăiască zece ani nu 
moare în anul al nouălea ! Prinde, dar, inimă, şi 
şîecveţi lacrimile ; iar eu am să fac tot cemi stă 
ÎQ. putinţă, ca să încerc saţi înlesnesc calea de a 
răzbate pîna ia femeia şi la copiii tăi, dacă astai 
voia lui Allah (proslăvit fie el !).. Ah ! blestemata 
aceea de mande de pene ! De cîte ori nu ma bătut 
gîadu! saţi spun so arzi, şi de fiecare dată marn 
oprit, de tcarmă sa nu te supăr. Gata î Cei scris, e 
scris !' Avem să ne străduim .să îndreptăm, dintre 
toate relele, pe aceia carei mai de îndreptat ! 

Şi se întoaoe către surorile ci, şi se aruncă la 
picioarele lor, şi le jurui sa se unească cu ea, spre 
a. chibzui prin ce mijloc ar putea tratele lor să afle 
drumul ia insulele WakWak. Iar surorile îi făgă
duită călduros, clin toata inima. 

Or, cele şapte domniţe aveau un moş, frate cu 
•tata', lor, care o îndrăgea înttun chip cu totul şi 
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cu totul osebit pe cea mai mare dintre surori ; şi 
venea so vadă o dată în fiecare an, nesmintit. Iar 
pe moşul acesta al lor îl chema Abd AlKaddus... 

Cmd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu zorii rr.ijind şi, 
.sfioasă, tăcu 

Ci într-a şase, suta noapte 

Urmă :. 

...Pe moşul acesta al lor îl chema Abd AlKaddus. 
Şi, cu prilejul venirii lui din urmă, îi dăruise celei 
mai mari dintre domniţe, cea pe care o avea mai 
dragă, un săculeţe plin cu aromate, spunîndui că 
nu avea decît să ardă un pic din acele aromate, 
dacă sar ivi vreodată vreo împrejurare în care 
fata ar socoti că are nevoie de ajutorul lui. încît, 
atunci cînd BobocdeTrandafir le rugă aşa de 
fierbinte pe surorile sale să îi stea alături, cea mai 
mare dintre domniţe gîndi că moşul ei poate că ar 
putea să1 scoată pe bietul Hassan din necaz. Şi 
spuse către BobocdeTrandafir : 

— Dă fuga şi adumi sacul cu miresme şi căţuia 
de aur ! 

Şi BobocdeTrandafir dete fuga să caute sacul şi 
căţuia, şi le aduse surorii ei, care deschise sacul, 
luă oleacă de aromată şi o aruncă în căţuie, peste 
cărbunii aprinşi, îndreptînduşi gîndul către moşul 
ei Abd AlKaddus şi chemîndu1. 

Or, de îndată ce fumul se învîlvoră din căţuie, 
iacătă că se şi ridică un vîrtej de praf ce se apropia, 
şi din el se ivi, călare pe un elefant alb, şeicul 
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Abd AlKaddus. Şi coborî de pe elefantul lui, şi_ îi 
zise celei mai mari dintre surori şi domniţe, fiica 
fratelui său : 

— Iatămă ! Pentru ce am simţit mireasma de 
aromate ? Şi cu ce îţi pot fi de folos, o, fata mea ? 

Şi fata se aruncă la gîtul lui, şi îi sărută rnîna, 
şi răspunse : 

— O, moşule al nostru drag, iată că a şi trecut 
mai bine de un an de cînd nai mai venit să ne 
vezi, şi lipsa ta nea îngrijorat şi nea îngîndurat. 
De aceea am ars miresme, ca să te văd şi să fiu 
liniştită. 

El spuse : 
— Eşti cea mai dulce dintre fetele fratelui meu, 

o, mult iubita mea. Da să nu crezi că, dacă am 
zăbovit să vin anul acesta, teaş fi uitat. Vroiam să 
vin să te văd chiar mîine ! Da să numi ascunzi 
nimica, întrucît de bună seamă că trebuie să ai tu 
arni cere ceva ! 

Ea răspunse : 
— Allah să te ocrotească şi săţi sporească zilele, 

o, moşule al meu ! De vreme ce îmi îngădui, aş 
vrea, în adevăr, săţi cer un lucru ! 

El zise : 
— Spune ! Ţi lam şi dăruit î 
Atunci, fata îi povesti toată povestea lui Jti.as.san, 

şi adăugă : 
— Şiacuma îţi cer sămi faci cel mai mare bine 

şi săi spui fratelui nostru Hassan cum să ajungă 
în acele insule WakWak ! 

La vorbele acestea, şeicu'l Abd AlKaddus lăsă 
capun jos şi îşi puse un deget în gură, cugetmd 
adînc preţ de un ceas de vreme. Pe urmă, îşi scoase 
degetul din gură, înălţă capul şi, fără a rosti un 
cuvînt, se apucă să tragă nişte linii pe nisip. întrun 
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sfîrşit, rupse tăcerea .şi, clătinîncl din cap, le spuse 
domniţelor : 

— Fetele mele, spuneţîi fratelui vostru ca se 
zbuciumă zadarnic ! Este peste puterile lui să ajungă 
la insulele WakWak ! 

Atunci fetele, cu lacrimi " în ochi, se întoarseră 
către Hassan şi spuseră : 

— Vai, o, fratele nostru ! 
Ci BobocdeTrandafir îl luă de m'înă, ii trase mal 

aproape, şi «puse şekului Abd AlKaddus : 
— Moşule al meu bun, fă—i dovada despre ce 

neai spus acuma, şi dăi cîteva sfaturi înţelepte, 
pe care el are să le asculte cu inimă supusă ! 

Şi bătrînul îi dete rnîna lui Hassan să io sărute, 
şi îi zise : 

— Află, fiul meu, că degeaba te zbuciumi.! Este 
cu neputinţă ca tu să ajungi în insulele WakWak, 
măcar şi de ar fi săţi vină în ajutor toată călă
rimea cea zburătoare a ginnilor, toate cometele cele 
rătăcitoare şi toate planetele rotitoare ! întrucît 
insulele acelea WakWak, fiul meu, sînt nişte insule 
locuite de amazoane fecioare, şi peste ele domneşte 
însuşi regele regilor Ginnistanului, părintele soţiei 
tale Strălucire. Şi tu, faţă de insulele acelea, unde 
nimenea na ajuns vreodată şi de unde nimenea nu 
sa întors, tte afli aici la o depărtare de şapte mări 
fără de margini, şapte văi fără de fund şi şapte 
munţi fără de capete. Iar ele sînt aşezate la mar
ginile cele mai depărtate ale pămîittului, dincolo de 
care nu se mai află nimica de cunoscut ! Aşa că nu 
socot că ai să poţi izbuti, cu nici un chip, să birui 
feluritele piedici care îţi stau în drum. Şi gîndesc 
că, pentru tine, cea mai bună hotărîre de luat este 
de a te întoarce iară acasă la tine, ori de a răimîne 
aici cu surorile tale, care sînt minunate ! Şi nici nu 
te mai gîndi la insulele WakWak ! 
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.La vorbele acestea ale şeicuiui Abd AlKaddus. 
Has&an se iâcu galben ca şofranul la chip, dete u.n 
ftpăt sjreu si căzu pierit. Iar domniţele nuşi mai 
•ni'vra opp ^ i s p p „ L ; iar c a mai mică dintre ele 

i aii a lunule ?i îşi zgtria obrajii ; şi toate; 
l u ' t l t i ,„ pu^rx p^ ^mete M pe văicăreli împre
jirull ILH Ha^a^ M di. îndată ce îşi veni iarăşi în 
i nru i l i ss in nu mai putu dccit să plînga, cu 

cap ii p . _^iui Jn i blîndu Boboc dcTrandafir. Şi 
l i ! i1 pîi li iiuna M_ îiiduioM de priveliştea 
ii „a (i impu ţ i i id ri A Juruita tuturora, se 
i i e ni d >m nr 1 L ir timu | ilnic. .şi Ic spuse 

,! •• nou >r,r 

 1 Ut ( ocnl i 
I  iuţL.L I i_,h t u i i i i dată ţipetele pe 

i L v\.uuxu u t  p t i n ai nuăbdare ce avea 
i I. un' i, m iNiif 1 >r Tir '.acul vi ci AlKaddus îşi 

i [>it mina >„ uniatul iu Hawaii şi îi zise: 
C lU i i . u . ti ™„in_tJ t'ul tneu, şi faţi curaj 

KI i ' C u M lutoial ÎL i * " m am să dau o 
ti t i i u D U J u i i ' uni ib Ridicăte, dar,, 

1 II \ IV 

f ( \ i o 'f.ot'â .nai'inJ şl. 

Ci inti'-a şase suie, una noapte 

•Şî Hassan, pe care vorbele acestea îl^ întoarseră 
pe dată la viaţă, sări în picioare, îşi lua în_ grabă 
xămasbun de la surorile lui, o sărută de mai multe 
or" pe BobocdeTrandafir, şi îi spuse moşneagului : 
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— Sînt robul tău ! 
Atunci, şeicul Abd AlKaddus îl pofti pe Hassan 

să se suie la spatele lui pe elefantul cel alb, şi 
vorbi cu animalul acela uriaş care începu să se 
mişte. Şi, iute ca bătaia de grindină, ca lovitura de 
trăsnet şi ca sclipirea de fulger, elefantul cel mare 
îşi aruncă picioarele în vînt şi porni în zbor, şi se 
afundă în nesfîrşirile zării, mistuind sub paşii lui 
depărtările ! 

Or, în trei zile şi trei nopţi de goana, străbătură 
o cale de şapte ani. Şi ajunseră lingă un munte 
albastru, cu toate împrejurimile lui albastre, şi în 
mijlocul lui cu o peşteră cu intrarea închisă de o 
poartă de oţel albastru. Şi şeicul Abd AlKaddus 
bătu în poarta aceea, şi din lăuntru ieşi un negru 
albastru, care ţinea întro mină o sabie albastră, iar 
în cealaltă o pavăză albastră. Iar şeicul, cu o sprin
teneală de neînchipuit, smulse armele acelea din 
mîinile negrului, care se dete numaidecît la o parte 
spre a1 lăsa să treacă ; şi moşneagul, cu Hassan 
după el, intră în peşteră, iar negrul cel albastru 
închise poarta în urma lor. 

Ei, atunci, merseră ca la vreo milă de cale, 
printro boltă lungă în care era o lumina albastră, 
iar stîncile erau şi ele străvezii şi albastre, iar la 
capătul acelei boite se pomeniră dinaintea a două 
porţi de aur uriaşe. Iar şeicul Abd AlKaddus des
chise una dintre acele două porţi uriaşe de aur, şi 
îi spuse lui Hassan să1 aştepte pînă ce so întoarce. 
Şi se mistui în lăuntru. Ci, peste un ceas, se în
toarse ţinînd de frîu un cal albastru, înşăuat şi 
înfotăzat tot numai în albastru, şi îl pofti pe Has
san să încalece. Şi atunci deschise cea de a doua 
poartă de aur, şi dinainte li se aşternu dintrodată 
o mare întindere albastră, iar la picioarele lor o 
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cîmpie largă, fără de zare. Şiatunci şeicul îi spuse 
lui Hassan : 

— Fiul meu, tot mai eşti hotărît să mergi mai 
departe şi să înfrunţi primejdiile cele fără de nu
măr care te 'aşteaptă ? Ori nai vrea mai degrabă 
sămi urmezi sfatul şi să te întorci îa cele şapte 
domniţe, nepoatele mele, care ar şti ele cura să te 
mîngîie de pierderea soţiei tale Strălucire ? 

Hassan răspunse : 
— Mai degrabă înfrunt de o mie de ori primej

dia morţii, decît să mai îndur chinurile despăr
ţirii ! 

Şeicul stărui : 
— Hassane, fiul meu, au tu nu ai o mamă pen

tru care lipsa tai un izvor de lacrimi nesecat ? Şi 
nu ţiar plăcea mai degrabă să te întorci la ea, ca 
so mîngîi ? 

El răspunse : 
— Nam să mă întorc nicicum la maica mea. fără 

de soţia şi copiii mei! 
Atunci şeicul Abd AlKaddus îi zise : 
— Ei bine, dar, Hassane, dute, sub ocrotirea lui 

Allah ! 
Şi îi dete o scrisoare pe care erau scrise cu cer

neală albastră următoarele : „Către cel mai luminat 
şi cel mai strălucit şeic al şeicilor, dascălul nostru, 
preacinstitul Părintele-Penelor!" Pe urni a,. îi spuse : 

— Ia scrisoarea aceasta, fiul meu, şi dute unde 
teo duce calul tău. Are să ajungă la un munte 
negru, cu toate împrejurimile lui negre, dinaintea 
unei peşteri negre. Atunci să descaleci şi, după ce 
ai să legi frîul de oblînc, să laşi calul să intre numai 
el singur în peşteră. Iar tu să aştepţi la poartă ; şi 
ai să vezi că iese un moşneag negru, îmbrăcat în 
negru, şi negru peste tot, fără numai de barbai 
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Iwtgă şi alba. ca.reî atîrnă pînă la genunchi. 
Atunci, tu &ăi săruţi mina, săţi tragi pe cap 
pulpana caftanului lui, ţi sai luminezi scrisoarea 
aceasta, pe care ţio dau spre aţi ajuta să intri la 
el. înttuc'it ci este PărintelePenelor ! Şii dascălul 
meu, şii cununa capului meu ! Şi numai el pe 
panihu te poate ajuta în înfrieoşătoarea ta încer
care > Să 'te istrăduîeşti, dar, să ţi1 faci binevoitor, 
.şi să îndeplineşti tot ce ţio spune să îndeplineşti. 
tfesalam l 

/tainei Hassan îşi luă bunramas ele la şeicul Abd 
AlKaddus .şi clete pinteni calului albastru, care 
snecheză şi porni ca o săgeată. Iar şeicul Abd Al
Kaddus se întoarse în peştera cea albastră. 

Or, vreme de zece zile, liassan lăsă calul sa 
meargă în voia iui, cu o iuţeală de nu lar fi putut 
întrece nici zborul de pasăre, nici volburile vije
liilor. Şi aşa, străbătu o cale de zece ani în linie 
dreaptă ! Şi, întrun sfîrşit, ajunse la poalele unui 
.şir de munţi negri, cu vîrful nevăzut, care se în
tindeau de ia Răsărit pînă la Scăpătat. Şi, pe cînd 
se apropiau de .munţii, aceia, calul începu să necheze, 
domolind'uş'i goana... 

Cad p l i v e a i ..iliifi.st: ai;.;. Ş.uiitr.^it.L văzu zorii ni ii inc! şi, 

Ci inîr-a şase sute doua noapte 

...calul începu să necheze, demolinduşi goana. Şi 
numaidecît, din toatepărţile deodată, fără de număr 
ca picăturile de ploaie, se iviră în goană nişte cai 
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negri, care veniră să1 adulmece pe calul lui Hassan 
şi să se frece de el. Şi Hassan se sperie de mul
ţimea lor şi se înfricoşa că au sai împiedice calea 
mai departe ; ci calul său îşi văzu de drum înainte 
şi ajunse la peştera cea neagră, înconjurata 'de nişte 
stînci mai negre decît aripa nopţii. Şi era chiar peş
tera despre care îi vorbise şeicul Abd AlKaddus. 
Descăleca, dar, şi, după ce legă fr'îul de oblîncul de 
la şea, îşi lă.să calul să intre în peştera ; iar el .jezu 
jos la intrare, aşa cum 'îi poruncise şeicul. 

Or, nici nu trecu bine un ceas de cinci sta acolo., 
că Hassan şi văzu ieşind din peşteră un preacinstit 
moşneag, îmbrăcat în negru, şi negru şi el tot, din 
tălpi pînăn creştet, afară de barbai lungă şi albă 
care îi atîrna puia la brîu. Era şeicul teicilor, prea' 
.strălucitul Aii PărintelePenelor, fiul reginei Bal
kis, soţia lui Soliman (cu ei cu toţi fie' pacea Iui 
Allah şi binecuvîiitările lui!). Şi Hassan, cînd îl 
văzu, se aruncă la genunchii lui şi îi sărută mîinile 
şi picioarele, şi îşi trase pe cap poala caftanului lui} 

punînduse astfel sub ocrotirea lui. Pe urmă îi clete 
scrisoarea de la Abd AlKaddus. Iar şeicul Paria
telePenelor luă scrisoarea .şi, fără a grăi măcar o 
vorbă, se întoarse în peşteră. Şi Hassan, dacă rraI 
mai văzu, începu să se deznădăjduiască ; cînd 
iacătă1 pe moşneag că se ivi 'iar, însă de .data 
aceasta îmbrăcat cu totul şi cu totul în alb. Şi îi 
făcu semn lui Hassan să vină după el, şi intră 
înaintea lui în peşteră. Şi Hassan merse după el, şi 
ajunse în felul acesta întro sală uriaşă, pătrată, 
pardosită cu nestemate ; şi în fiecare colţ al ei se 
afla cîte :un bătrîn îmbrăcat în negru, stînd jos pe 
un covor, şi fiecare bătrîn era împresurat de un 
morman de _terfeloage, iar dinainte avea. cîte o 
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căţuie de aur, în care ardeau mirodenii ; şi fiecare 
dintre cei patru înţelepţi era înconjurat de alţi şapte 
învăţaţi, ucenicii lor, care copiau terfeloagcle, ori 
citeau, ori cugetau. Ci, atunci cînd şeicul Aii Pă
rintelePenelor intră în sală, toţi aceşti preacinstiţi 
învăţaţi se ridicară în cinstea lui ; şi cei patru în
văţaţi de frunte se ridicară din ungherele lor şi 
veniră de şezură lîngă el, în mijlocul sălii. Şi, după 
ce toată lumea şezu jos, Şeic Ah se întoarse către 
Hassan şi îi spuse să povestească povestea lui în 
faţa acelei adunări de înţelepţi. 

Atunci Hassan, tare tulburat, începu dintruîntîi 
să verse un potop de lacrimi ; pe urmă, izbutind să 
şi le curme, începu, cu un glas întretăiat de suspine, 
să povestească toată povestea, de la răpirea lui de 
către Bahram magul, pînă la întîlnirea cu şeicul Abd 
AlKaddus, ucenicul şeieului PărintelePenelor şi 
moşul celor şapte domniţe. Şi, cît ţinu toată poves
tirea aceasta, înţelepţii nu îl opriră niciodată ; ci, 
atunci cînd isprăvi, strigară cu toţii deodată, întor
cînduse către învăţătorul lor : 

— O, preacinstite dascăl, o, fiu al reginei Balkis, 
soarta tînarului acesta este vrednică de milă, căci 
suferă şi ca soţ şi ca tată. Şi poate că vom putea 
săi dăm o mînă de ajutor ca săşi ia îndărăt acea 
copilandră atîta de frumoasă şi acei doi copii atîta 
de frumoşi ! 

Iar şeicul Aii răspunse : 
— Preacinstiţi fraţi ai mei, astai o treabă grea. 

Şi ştiţi şi voi, ca şi mine, cîtui de anevoie să 
ajungi la insulele WakWak, şi mai cu seamă cîtui 
de anevoie sa te întorci de acolo. Şi ştiţi toată 
greutatea care urmează, odată ce ai ajuns la acele 
insule, după ce ai trecut atîtea piedici, să te apropii 
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de amazoanele fecioare, străjerele regelui regilor de 
peste ginni, şi ale fiicelor lui. în asemenea împre
jurare, cum vreţi voi ca Hassan să răzbată pîna la 
domniţa Strălucire, fata puternicului lor rege ? 

Şeicii răspunseră : 
— Preacinstite taică, ai dreptate, cine ar putea 

tăgădui ? Ci tînărul acesta ţia fost. trimis anume 
de către fratele nostru, cinstitul şi strălucitul şek 
Abd AlKaddus, şi nu poţi nicicum sa nu îmîmpim 
prieteneşte dorinţele lui ! 

Şi Hassan, la rîndui, dacă auzi vorbele acestea, 
se aruncă la picioarele şeicului, îşi coperi capul cu 
pulpana mantiei lui şi, înconjurîndui genunchii cu 
braţele, îl jurui săi dea îndărăt soţia şi copiii. Şi 
tot aşa sărută rnîinile la toţi şeicii, care îşi împreu
nară rugăminţile lor cu ale lui, cerîndui fierbinte 
dascălului lor întru toate, şeicul PărintelePenelor, 
să aibă milă de acel tinerel nefericit ! Şi şeicul Aii 
răspunse : 

— Pe Allah ! în viaţa mea nam mai văzut pe 
cineva lepădînduse de zilele lui mai hotărît decîî 
acest tînăr Hassan ! Habar nu are neînfricatul 
acesta nici ce grozăvie doreşte, nici ce îl aşteaptă ? 
Ci fie, am să fac pentru el tot ce ţine de mine ! 

După ce spuse acestea, şeicul Aii PărintelePene
lor cugetă vreme de un ceas, înconjurat cuviincios 
de bătrînii lui ucenici ; pe urmă, îşi ridica iar 
fruntea şi îi spuse lui Hassan : 

— înainte de toate, am săţi dau ceva care sa te 
scape, la caz de primejdie ! 

Gnd povestea ajunse aici, Şeherezada viim zorii mijind şi. 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şase suie treia noapte 

Urmă : 

Şi îşi smulse un smoc de pâr din barba, chiar din 
locul unde era mai lungă., şi î1 detc lui Hassan. 
spunînduî : 

— Iată ce fac pentru tine ! Dacă ai să te afli 
vreodată în vreo primejdie marc, nu ai decît să dai 
foc unui fir de păr clin smocul acesta, şi am săţi 
vin pe dată în ajutor ! 

Pe urmă, îşi ridică ochii înspre bolta sălii şi bătu 
din palme, ca şi cum ar fi chemat pe cineva. Şi 
nurnaiclecît se înfăţişă dinaintea lui, coborîud din 
boltă, un efrit dintre efriţii cei înaripaţi. Şi şeicul 
îl întrebă : 

— Cumâ te cheamă, o, efntule ': 
El spuse : 
— Robul tău Dahnaş beRFot'ktaş, o_, şeicule Aii 

FărintelcPcneîor ! 
iar şeicul îi zise : 
— Vino încoace î 
Şi efritul Dahnaş se duse lînga .şeicul Aii, care îi 

puse gura la ureche ,şi îi spuse ceva în şoaptă. Şi 
efritul răspunse cu un semn clin cap, care vroia să 
însemneze : „Da !" Iar şelcu! se întoarse către' Has
san şi ti spuse : 

— Suiete, fiul meu. suiete în spinarea acestui 
efrit. Ei are să te ducă pe tarîmul norilor, şi de 
acolo are să te coboare pe un păinînt de camforă 
ialbă. Şiacolo, o, Hassan, cfrirul are să te lase, căci 
mai departe el nu poate să meargă. Şi tu, atunci, 
arc să trebuiască să te descurci singursingurcl, prin 
ţara acea ele cam fora albă. Şi, de cum ai să ieşi 
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din ea, ai să te afli faţă cu insulele WakWak! 
Şiacolo, cum teo lumina Allah ! 

Atunci Hassan sărută iar mîinile şeicului Părui
telePenelor, îşi luă bunrămas de la ceilalţi în
ţelepţi, mulţumindule pentru bunătatea lor, şi în
calecă pe umerii lui Dahnaş, care se sui cu el în 
văzduh. Şi efritul îl duse pînă la tărîmul norilor, 
iar de acolo coborî cu el în ţara de camforă albă, 
unde îl lăsă şi pieri. 

încît, o, Hassane, o, tu cel de obîrşie din Bassra, 
tu cel care odinioară uimeai sukurile din cetatea ta 
de baştină, şi care învolburai toate inimile, şii 
făceai pe toţi cei care te vedeau să se topească de 
frumuseţea ta, tu cel care ai trăit atîta vreme fe
ricit lingă cele şapte domniţe şi care ai stîrnit în 
sufletele lor atîta iubire şi atîta durere, iacătă că, 
mînat de dragostea ta pentru Strălucire, ai ajuns, 
pe aripile el ritului, la ţara aceea de camforă albă, 
unde ai să înfrunţi ceea ce nimenea pînă la tine .şi 
nimenea după tine nu a mai înfruntat vreodată ! 

In adevăr, după ce efritul îl lăsă jos în ţara 
aceea, Ilassan porni Ia drum drept înainte, pe un 
pămînt sclipitor şi înmiresmat. Şi merse el aşa 
multă vreme şi, întrun sfîrşit, întrezări în depăr
tare, în mijlocul unei arapii, ceva ce se asemuia cu. 
un cort. Şi se îndreptă întracolo şi, întrun sfîrşit, 
ajunse aproape de tot de cortul acela. Ci, cum în 
clipa aceea tocmai mergea printro iarbă tare deasă, 
lovi cu piciorul ceva ce se afla ascuns în iarba 
aceea ; şi, cînd se uită, văzu că era ceva alb, ca o 
grămadă de argint, şi mare, ca o coloană din ceta
tea Iramului. Or, era un uriaş, iar cortul pe care îl 
vedea Hassan nu era altceva decît urechea lui, care 
îi slujea de pavăză împotriva soarelui. Şi uriaşul, 
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trezit în felul acesta din somnul lui, se ridică 
mugind şi cuprins de o rnînie atîta de năpraznică 
încît i se umflă pîntecul de aerul pe care îl înghiţi, 
iar fundul i se cutremură atîta de amarnic încît 
începu săi geamă din greu : fapt care stîrni un şir 
de bubuituri cumplite, ca de tunet, care îl zvîrliră 
pe Hassan cu faţa la pămînt, pe urmă îl aruncară 
în sus, încît, de spaimă, ochii i se deteră peste 
cap ! Şi, pînă sa cadă iarăşi jos pe pămînt, încă din 
zbor, uriaşul îl înhaţă de ceafă, tocmai de acolo 
unde este pielea mai moale, şi îl ţinu aşa, cu tăria 
braţului său, spînzurat în aer ca o vrabie în gheara 
unui vultur. Şi se pregătea, rotindu1 prin văzduh, 
săI turtească de pămînt, zobindui oasele şi făcîn
du1 în felul acesta săşi amestece lungimea cu lă
ţimea. 

Cînd văzu ce avea să pată, Hassan începu să se 
zbată din toate puterile lui, şi strigă : 

— Ah, cine să mă mai scape ? Ah, cine să mă 
mai islobozească ? O, uriaşule, fieţi milă de mine ! 

Cînd auzi ţipetele acestea, uriaşul îşi zise : „Pe 
Allah ! Nu cîntă urît păsărică asta ! îmi place ciri
pitul ei. încît, am so duc numaidecît regelui nos
tru !" Şi îl apucă gingaş de un picior, cu teamă să 
oul vatăme, şi intră întro pădure deasă, unde, în 
mijlocul unui luminiş, sta regele uriaşilor din ţara 
de camforă albă, aşezat pe o stîncă cei ţinea loc 
de jeţ. Şi era înconjurat de străjerii lui, cincizeci de 
uriaşi, fiecare înalt de cincizeci de coţi. Iar acela 
care îl aducea pe Hassan se apropie de rege şi îi 
zise : 

— O, rege al nostru, ia uite o păsărică pe care 
am prinso de un picior şi pe care ţio aduc pentru 
glasul ei frumos ! Căci ciripeşte plăcut ! 
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Şi îl lovi pe Hassan uşurel peste nas, zicîndui : 
— Gintă oleacă dinaintea regelui ! 
Iar Hassan, care nu pricepea graiul uriaşului, 

socoti că ia venit ceasul cel de pe urmă şi începu 
să se zbată, ţipînd : 

— Ah, cine mo mai scăpa ? Ah, cine mo mai 
slobozi ? 

Şi regele, cînd auzi glasul acela, se zgudui şi se 
bîţîi de plăcere, şi îi zise uriaşului : 

— Pe Allah ! e minunat! Trebuie să1 duci numai
decît fiicei mele, pe care are so farmece ! 

Şi adaugă, înto'rcînduse către uriaş : 
— Da ! pune păsărică numaiderît întro colivie şi 

dutc dco atîrnă în odaia fetei mele, lîngă patul 
ei, ca so poată veseli cu cînteccle şi ciripelile ei. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu 

Ci mir-a şase sute patra noapte 

Urmă : 

Atunci uriaşul dete fuga şi1 puse pe Hassan 
întro colivie, cu două străchini mari, una pentru 
mîncare şi una pentru apă. Şi îi mai puse şi două 
stinghii, pe care să se poată cocoţa şi să cînte în 
voie ; şi duse colivia în odaia fetei regelui, şi o 
atîrnă la capul patului ei. 

Cînd îl văzu pe Hassan, fata regelui, fu ca vrăjită 
de chipul şi de înfăţişarea lui, şi începu săi facă 

369 



tot soiul de ghiduşii, ţi să1 răsfeţe în toate felurile. 
Şi îi vorbea cu glas nespus de dulce, spre a1 
îmblînzi, măcar că Hassan nu pricepea nimica din 
vorbele ei. Dar, cum vedea că fata nui vroia răuli 
încercă so înduioşeze faţă de soarta lui, plîngînd 
şi gemînd. Iar domniţa, de fiecare dată, îi lua ge
metele şi suspinele drept nişte cîntece gingaşe ; şi 
simţea o plăcere pînă peste poate ; şi nu mai putea 
să se despartă de el nici ziua, nici noaptea, o clipită 
măcar. Şi simţea, cînd se uita la el, că toată fiinţa 
ei se topea după el. Şi nu ştia ce ar putea face mai 
bine cu o păsărică atîta de mică, şi cum să se 
poarte cu ea. Şi adesea îi făcea cu degetul, şi îi 
vorbea prin semne ; dar nici el nu o pricepea, şi era 
departe de a ghici tot folosul pe care lar fi putut 
dobîndi de la o fată, este adevărat 'că uriaşă, dar 
atîta de prietenoasă. 

Or, întro zi, fata regelui îl scoase pe Hassan clin 
colivie, ca să1 cureţe şi săi schimbe hainele. Şi, 
după ce îl dezbrăcă, văzu, o, minunea minunilor ! că 
nu era întru nimic lipsit de ceea ce aveau uriaşii 
tatălui ei, măcar că toate celea erau, ca mărime, 
peste poate de micuţe. Şi fata gîndi: „Pe Allah ! 
astai întîia oară cînd văd o pasăre cu asemenea 
lucruri!" Şi începu să se joace cu Hassan şi să1 
întoarcă şi răsîntoarcă pe toate părţile, minunîn
duse de ceea ce afla la el în fiecare clipă. Iar Has
san, în mîinile ei, era întocmai ca o vrabie în 
mîinile vînătorului. Şi tînăra uriaşă, dacă văzu că 
sub degetele ei castravetele se preschimba în bostan, 
se puse pe un rîs de se tăvălea pe jos. Şi strigă : 
„Ce pasăre minunată ! Cîntă ca păsările, şi se poartă 
cu femeile la fel de drăguţ ca şi bărbaţii cei uriaşi !" 
Şi, vrînd săi răspundă cu drăgălăşenie la drăgălăşenie, 
îl lipi cu totul de ea şi începu să1 alinte peste tot, ca 
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pe un bărbat, indemaîndu1 'in iei şi chip, nu cu vorbe,, 
•întrucît o pasăre nu ar fi putut să le priceapă, ci: 
cu semne şi cu fapte, şl atîta de iscusit încît, pînă 
la urmă', se purtă şi el cu ea întocmai ca un 
'vrăbioi cu vrabia lui. Ş.i, din clipa aceea, Hassan 
ajunse pasărea fetei regelui ! 

Or, Hassan, oricît era de alintat şi de răsfăţat şl 
de giugiulit ca o pasare, şi în pofida celor ce trăia 
între fălniciile uriaşei, fata recelui, şi, de altminteri, a 
celor ce la rînclul lui, o făcea .şi el să simtă, şi în ciuda 
deplinei bunăstări în care trăia în colivia sa, era de
parte dea o uita pe Strălucire, sofia lui, fiica rege
lui regilor de peste Gin.nîstan şi de peste insulele 
WakW'ak, ţinta călătoriei sale, de care ştia că nu maî 
este prea departe ! Ş.i, spre a ieşi din acel bucluc, sar 
fi slujit bucuros de daircaua cea vrăjită şi ele smocul 
de păr ; ci, cînd îi schimbase hainele, fata regelui uri
aşilor îi luase şi acele lucruri scumpe ; şi degeaba 
i le cerea el cu mîinile şi' cu tot felul de senine care 
se fac în arabeşte, că' ea nu pricepea neam cei: 
cerca el, ş.i de fiecare dată socotea că îi cere să se 
zbeoguiască.. Lucru ce făcea ca, ori de cîte ori îşi 
cerea el daircaua, să i se răspundă cu o desfătare ; 
şi, ori de cîte ori îşi pretindea smocul de barbă, tre
buia să se dedea unei desfătări ; atîta şîatîta, încît 
chiar că, după cîtcva zile, ajunse întrun hal fără 
de hal, şi nu mai cuteza să facă nimic, nici cel mai 
mic semn, de frică sa nu vadă la lucru răspunsul 
amarnicei uriaşe. 

lacăaşa ! Şi starea lui Hassan nu se schimba 
nicicum ; şi, bietul de el, se sfîrşca şi îngălbenea în 
colivia lui, ncniaiştiind ce hotărîre să ia, cînd, întro 
zi, după alinturi mai spornice dectt de obicei, uriaşa 
aţipi în vreme ce se slujea de el, şi îl lăsă să scape. 
Şi Hassan se repezi numaidecât la sipetul în care se 
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aflau lucrurile lui cele vechi, luă smocul de barbă şi 
aprinse un fir de păr, chemînduI în gînd pe şeicul 
Aii PărintelePenelor. Şi iacătă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu 

Ci într-a şase sute cincea noapte 

Urmă : 

...şi iacătă că palatul se cutremură, iar şeicul cel 
îmbrăcat în negru ieşi din pămînt dinaintea lui 
Hassan, care se aruncă la piciorcle lui. Atunci şeicul 
îl întrebă : 

— Ce vrei, Hassane ? 
Şi tînărul îi spuse : 
•— Mă rog ţie, nu făcea gură, că se trezeşte fata 

asta ! Şiatunci ajung fără de izbavă iarăşi în mtinile 
ei, ca să fac iarăşi pe pasărea ! 

Şi o arătă cu degetul pe uriaşa cea adormită. Atunci 
şeicul îl luă de mînă şi, cu harul puterii lui cea tai
nice, îl duse afară din palat. Pe urmă îi spuse : 

— Povesteştemi ce ţi sa întîmplat. 
Şi Hassan îi povesti tot ce făcuse de cînd ajunsese 

în ţara de camforă albă, şi adăugă : 
— Şiacuma, pe Allah ! o zi deaş mai fi rămas 

lîngă uriaşa aceasta, miaş fi dat sufletul pe nas! 
Iar şeicul spuse : 
— Eu team prevestit de cîte o să ai de pă t imit! 

Ci asta nui decît începutul ! Şi, pe deasupra, trebuie 
săţi mai spun încă o dată, o, copile al meu, ca să 
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te hotărăsc să faci cale întoarsă, că în insulele Wak
Wak vraja bărbii mele nu mai are nici o putere, 
şi acolo ai să fii lăsat numai în seama puterilor tale! 

Şi Hassan spuse : 
— Eu trebuie să mă duc, fie ceo fi, după soţia 

mea ! Şi numi mai rămîne decît daireaua aceasta 
vrăjită, care miar putea sluji la caz de primejdia 
să mă scape din necaz ! 

Iar şeicul Aii se uită la dairea şi spuse 
— A, o ştiu ! Este daireaua lui Bahram magul, un 

ucenic deal meu de odinioară ; numai el, dintre 
toţi ciracii mei, sa abătut de la calea lui Allah ! 
Ci, o, Hassane, află că şi daireaua aceasta, tot aşa, 
nu va putea săţi fie de nici un folos în insulele 
WakWak, unde toate vrăjile se dezleagă şi unde 
ginnii de pe acele insule nu se supun decît numai 
regelui lor ! 

Şi Hassan zise : 
— Cui îi este dat sa trăiască zece ani nu are să 

moară în cel de al nouălea an ! Dacă, dar, mio fi 
scrisa să mor în insulele acelea, nui nici o supărare ! 
Mă rog, dar, ţie, o, preacinstite şeic al şeicilor, sămi 
spui care este drumul pe care trebuie să apuc ca să 
ajung acolo ! 

Şeicul Aii, atunci, drept orice răspuns, îl luă de 
mînă şi îi spuse : 

— închide ochii, şi pe urmă deschidei ! 
Şi Hassan închise ochii ; pe urmă, după o clipită, 

îi deschise. Şi totul pierise, atît şeicul PărintelePe
nelor, cît şi palatul fetei regelui şi ţara de camforă 
albă. Şi se pomeni pe o insulă, cu ţărmul acoperit 
de nestemate de felurite culori, şlefuite de apele 
mării. Şi habar nu avea că ajunsese întrun sfîrşit 
la insulele cele atîta de rîvnite. 
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Or, nici nu , apucă bine Hassan săşi arunce un 
ochi la dreapta şi un ochi la stînga, că se şi repe
ziră asuprai, ieşind din stîncile de pe mal şi clin 
spuma valurilor, stoluri întregi de păsări mari şi 
albe, care acoperiră cerul cu un nor gros şi apăsător 
Şi zborul vrăjmaş se năpusti înspre el ca un vîrîej, 
cu un vuiet de pliscuri năpraznice şi de aripi zbă
tute ; şi toate gîtlcjurile înaripate scoaseră laolaltă 
un ţipăt răguşit, repetat de mii de ori, în care Has
san cunoscu întrun sfîrşit vorbele WakWak, nu
mele insulelor acelea ! Atunci pricepu că ajunsese 
pe pamînturile cele tainice şi că păsările îl vedeau 
că este străin şi căutau să1 alunge către mare. Iar 
Hassan fugi să se adăpostească întro colibă ce se 
ridica nu departe de acolo, şi începu să cugete cum 
stă treaba. 

Deodată, auzi pămîntul bubuind şi simţi cum I 
se cutremură sub picioare ; şi îşi ciuli urechea, ţî
nînduşi răsuflarea, şi văzu în depărtare îngroşin
duse un alt nor, din care treptattreptat se iviră 
în soare vîrfuri de lănci şi de coifuri, şi, străluciră 
armuri. Erau amazoanele ! Unde să mai fugi ? Iar 
galopul cel mînios, iute ca bătaia de grindină, ori 
ca strălucirea de fulger, fu lîngă el cît ai clipi din 
ochi. Şi i se înfăţişară dinainte, strînse întrun pă
trat mişcător şi năpraznic, războinicele călări pe 
nişte iepe galbene ca aurul străcurat, cu cozile lungi, 
cu armurii vînjoşi, purtînduşi hăţurile sus şi slo
bode, mai iuţi ca vîntul de la miazănoapte cînd suflă 
cu urgia mării înfuriate. Şi războinicele acelea, în
armate de luptă, purtau fiecare cîte o sabie grea 
la şold, cîte o lancie lungă întro mînă, iar în mîna 
cealaltă cîte o ghioaga care înfiora minţile ; şi mai 
aveau, strînse la subţioară, pairu suliţi care îşi ară
tau vîrfurile înfricoşătoare 
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îi: 

'i 
;'f Or, de îndată ce războinicele acelea îl zăriră pe 

nepoftitul de Hassan stînd în pragul colibei, îşi stru

ti 

f f nepoltitul de riassan stina in pragul coiioei, îşi stru
ni niră deodată iepele cele abraşe. Şi tot potopul de 
U copite, oprinduse, făcu să sară pînă în slăvile ce
kl rului pietrele de pe ţărm, iar picioarele iepelor se 
ţf afundară adînc în nisip. Şi nările lor largi şi for
iij • năitoare se umflau odată cu nările fecioarelor cela 
% războinice ; şi chipurile dezvelite sub coifurile cu 
i ţ ' vizierele ridicate erau frumoase ca nişte Iu ne ; las 
H> şoldurile lor rotunde şi grele se împreunau şi păreau 
j totuna cu şoldurile cele galbene ale iepelor. Iar 

pletele lor lungi, galbene, negre şi roşcate se ames
tecau, unduinduse, cu părul din cozile şi din coa
mele iepelor. Iar coifurile de oţel şi platoşele de 
smarald sclipeau în soare ca nişte giuvaieruri, şî 
ardeau fără să se mistuie. 

\l- Şiatunci, clin mijlocul acelui pătrat de lumină, 
m. se desprinse o amazoana mai voinică decît toate ce
ii*-

>*. 

lelalte... 

Cînd povtştivi ajunse atei, Şi'îuraisida vîr/u zurii mi;iixi 
sfioasă, tăcu 

":i într-a cinci sute şasea no. 

...o amazoană mai voinica decît toate celelalte, 
cu faţa nedez velită sub coif, ci acoperită cu totul 
de viziera lăsată, şi cu pieptul îmbelşugat de nişte 
sîni, strălucind sub ocrotirea unei tunici de zale 
de aur mai strînsă ca aripile de lăcustă. Şi îşi 
opri scurt iapa la cîţiva paşi de Hassan. Iar Hassan, 
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neştiind dacă îi era potrivnică ori binevoitoare, se 
aruncă dintru început dinaintea ei, cu fruntea în 
ţărînă, pe urmă săltă capul şi îi spuse : 

— O, sultană a mea, sînt un străin pe care ursita 
1a adus pe aceste tărîmuri, şi mă pun sub ocrotirea 
lui Allah şi sub pavăza ta ! Nu mă izgoni ! O, sultana 
mea, fieţi mila de un nefericit care îşi caută soţia 
şi copiii ! 

La vorbele acestea ale lui Hassan, călăreaţa sări 
jos de pe cal şi, întorcînduse către războinicele ei, 
le făcu un semn să plece. Şi veni la Hassan, care îi 
sărută pe dată picioarele şi mîinile, şi îşi duse la 
frunte marginea de la mantia ei. Şi ea îl cercetă cu 
luareaminte ; pe urmă, ridicînduşi viziera, i se 
arătă dezvelită. Iar Hassan, cînd o văzu, scoase un 
ţipăt mare şi se dete îndărăt speriat ; întrucît, în loc 
de o tînără, pe puţin la fel de frumoasă ca şi fe
cioarele războinice pe care le văzuse, avea dinaintea 
lui o bătrînă cu o înfăţişare tare urîtă, cu un nas 
mare cît o pătlăgea vînătă, cu nişte sprînccne strîmbe, 
cu nişte obraji scofîlciţi şi fleşcăiţi, cu nişte ochi 
care se huleau unul pe altul, şi cu cîte o năpastă 
la fiecare dintre cele nouă colţuri ale chipului ei ! 
Ceea ce o făcea să semene întru totul cu un porc. 

încît Hassan, ca să nu trebuiască să se mai uite 
la faţa aceea, îşi acoperi ochii cu pulpana hainei. 
Iar baba luă acea mişcare drept semn de mare cin
stire, socotind că Hassan nu făcuse aşa decît ca 
sa nu pară necuviincios privindo în faţă ; şi fu în
duioşată pînă peste poate de dovada aceea de cinstire, 
şi îi zise : 

•— O, străinule, potoleşteţi spaima. Din ceasul 
acesta te afli sub ocrotirea mea ! Şi îţi făgăduiesc 
ajutorinţă la orice nevoie ! Pe urmă adăugă : Insă, 
mai înainte de orice, nimenea nu trebuie să te 
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vadă pe insula aceasta ! Drept care, şi măcar ca 
sînt nerăbdătoare săţi aud povestea, am să dau 
fuga săţi aduc cele de trebuinţă ca să te îmbraci 
ca o amazoană, aşa încît sa nu mai poţi de aci în
ainte să fii osebit dintre tinerele fecioare războinice, 
străjerele regelui şi ale fetelor regelui ! 

Şi plecă, şi se întoarse peste cîteva clipite cu o 
platoşă, o sabie, o lance, un coif şi alte arme întru 
totul asemenea cu cele pe care le purtau amazoanele. 
Şi le dete lui Hassan, care se împodobi cu ele. Atunci 
bătrîna îl luă de mînă şi îl duse pe o stînca înaltă 
de pe malul mării şi, şezînd jos acolo împreună cu 
el, îi spuse : 

— Acuma, o, străinule, grăbeştete demi poves
teşte, pricina care tea mînat pînă în aceste insule, 
unde pînă la tine nici un adamit na cutezat să pună 
piciorul ! 

Şi Hassan răspunse, după ce îi mulţumi pentru 
bunătatea ei : 

— O, stăpînă, povestea mea este povestea unui 
nefericit care a pierdut singurul bun pe care îl avea, 
şi care străbate pămîntul cu nădejdea că îşi va găsi 
bunul acela ! 

Şi îi povesti păţaniile lui, fără a ocoli nici un amă
nunt. Iar amazoana cea bătrîna îl întrebă : 

— Şi cum o cheamă pe tînăra aceea, soţia ta ? Şi 
cum îi cheamă pe copiii tăi ? 

El spuse : 
— în ţara mea, copiii mei se numeau Nasser şi 

Manssur, iar soţia mea se numea Strălucire ! G" 
numele pe care îl poartă în ţara ginnilor eu nu1 
ştiu ! 

Şi Hassan, după ce sfîrşi de spus totul, începu să 
pîîngă cu lacrimi îmbelşugate. 
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Iar bătrîna, dacă auzi povestea aceasta a iui Hassan 
$î dacă îi văzu durerea, se simţi cuprinsa cu totul 
de milă, şi îi spuse :• 

— Mă jur ţie, o, Hassane, ca nici o mamă nu sar 
îngriji de copilul ei mai mult decît am sa mă îngri
jesc eu ele soarta ta. Şi, întrucît spui că soţia ta sar 
putea afla printre amazoanele mele, am să te duc, 
chiar mîine, să le vezi la mare pe toate goale. Şi, pe 
urmă, am să le pun să treacă pe dinaintea ta, una 
cîte una, ca sămi spui dacă ai so cunoşti pe soţia 
ta printre ele ! 

Aşa grăi bătrîna MaicaLăncilor către Hassan 
AlBassri. Şi îl linişti, încreclinţîndu1 că prin vi
clenia aceea nu vor avea cum să no afle pe ttnăra 
Strălucire ! Şi îşi petrecu ziua întreagă cu el, şi îl 
plimbă prin insulă, clucîndu1 să se minuneze de 
toate minunăţiile. Şi, pînă la urmă, bătrîna începu 
să1 iubească pe Hassan cu o dragoste mare, şi îi 
spuse : 

— Linişteştete, copilul meu ! Team pus în ochii 
mei ! Şi, chiar dacă miai cere, pentru plăcerea ta, 
toate războinicele mele, care sînt toate fecioare ti
nere, ţi leaş dărui din toată căldura inimii melc ! 

Iar Hassan îi răspunse : 
— O, stăpîna mea, eu, pe Allah, nu am să te pă

răsesc decît atunci cînd mo părăsi sufletul î 
Or, a doua zi, aşa cum îi făgăduise, bătrîna Matca» 

Lăncilor veni în fruntea războinicelor ci, în vuiet 
de dairale. Şi Hassan, îmbrăcat ca o amazoană, şedea 
pe stînca înaltă care se ridica deasupra mării. Şi, 
tn felul acesta, semăna cu o fată de rege, 

Cînd povestea aiurise aici, Şelierezada văzu curii rnîjin'l şi 
sfioasă, tăcu 
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Ci într-a şase sute şaptea noapte 

Urmă : 

Estimp, fecioarele cele războinice, descălecînd de 
pe iepele lor, la un semn făcut de bătrîna Maica-
Lăncilor care le era căpetenie, îşi lepădară armele 
şi platoşele. Şi, subţiri şi strălucitoare, se iviră, o, 
aiurire de crini şi de trandafiri ! ca nişte crini din-
tre frunzele lor, şi ca nişte trandafiri dintre ghim-
pii lor. Şi, albe şi uşoare, coborîră în mare. Şi spunîă 
apei se amestecă cu pletele lor slobode şi despletite, 
ori împletite şi înalte ca nişte turle. Şi zbaterea ta-
lazurilor repeta zbaterea şoldurilor lor de fecioare. 
Şi erau ca nişte flori deschise pe ape. 

Ci, printre atîtea fete ca luna şi printre atîtea 
boiuri mlădioase, printre atîţia ochi negri şi printre 
atîţia dinţi albi, printre atîtea plete de felurite cu-
lori şi printre atîtea binecuvîntate şolduri, degeaba 
se tot uită Hassan, că nu văzu frumuseţea cea fără 
de asemuire a multiubitei lui Strălucire. Şi îi spuse 
bătrînei : 

•— O, maică bună, Strălucire nu se allă printre 
ele! 

Iar bătrîna amazoană răspunse : 
— Cine ştie, fiul meu ? Poate că depărtarea nu 

îţi îngăduie să judeci bine ! 
Şi bătu din palme, şi toate fetele ieşiră din apă • 

.şi veniră să se înşire pe nisip, încă jilave de boabele 
de apă, ca de nişte nestemate. Şi, una după alta, 
mlădii şi legănate, trecură pe dinaintea stîncii pe 
care sta Hassan cu Maica-Lăncilor, neavînd pe ele, 
drept orice armură, decît pletele lor atîrnînd pe spate, 
şi grele numai de giuvaierurile trupului lor gol. 
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Şi-atunci văzuşi tu, o, Hassane, ceea ce văzuşi ! 
O, voi iepuriţe de toate culorile şi de toate soiurile, 
între coapsele acelor fetişcane, copile de regi ! Eraţi 
şi grase, şi rotunde, şi dolofane, şi bălaie, şi ca nişte 
boite, şi voinice, şi arcuite, şi înalte, şi netede, şi 
umflate, şi strînse şi neatinse, şi ca nişte jeţuri, şi 
ca nişte scoici, şi grele, şi mofluze, şi mute, şi ca 
nişte cuiburi, şi fără de urechi, şi calde, şi ca nişte 
corturi, şi fără de păr, şi botoase, şi surde, şi ghemuite, 
şi mici, şi gîdilicioase, şi genuni, şi uscate, şi minunate, 
însă, fără de nici o îndoială, nu eraţi întru nimic 
asemenea cu iepuriţa muitiubitei Strălucire ! 

încît Hassan lăsă toate fetele să treacă, şi grăi 
către bătrîna Maica-Lancilor : 

— O, stăpînă a mea, viaţa ta fie cu mine ! nu se 
află nici una printre toate aceste fete tinere care, 
cît de cît, să se asemuie cu Strălucire ! 

Iar bătrîna războinică, nedumerită, îi zise : 
— Atunci, o, Hassane, după toate acestea pe care 

le-ai văzut, nu mai rămîn decît cele şapte fete ale 
regelui nostru ! Binevoieşte dar să-mi spui după ce 
semn aş putea, cu vreun prilej, s-o cunosc pe soţia 
ta, şi zugrăveşte-mi-o cu ce are ea mai aparte ! Iar 
eu am să îmi însemnez totul în minte ! Şi îţi făgă-
duiesc că, ştiind în felul acesta totul, nu am să ză-
bovesc mult pînă s-o găsesc pe aceea după care 
umbli ! 

Şi Hassan răspunse : 
— Să ţi-o zugrăvesc, o, stăpînă a mea, ar fi să 

mor fără a izbuti ; căci nu-i limbă care să poată 
spune toate desavîrşirile ei. Ci am să mă străduiesc 
să-ţi arăt măcar cam cum aduce. Are un chip, o, 
stăpînă a mea, ca o zi binecuvîntată ; un mijloc atîta 
de subţire încît soarele n-ar putea să-i aştearnă 
umbra pe pămînt ; un păr negru şi lung, atîrnînd 
pe spate, ca noaptea peste zi ; nişte sîni care sfre-
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delesc pînă şi haina cea mai tare ; o limbă ca de 
albină ; o miere în gură ca apa din fîntîna Salsabil ; 
nişte ochi ca izvorul Kausar ; este mlădie ca firul 
de iasomie ; dinţii-i sînt ca nişte boabe de grindină ; 
are o aluniţă pe obrazul drept, şi un neg sub buric ; 
o gură ca o cornalina, de nu-ţi mai trebuie nici cupă, 
nici ibric ; nişte obraji ca bujorii din Neman ; un 
pîntcc mlădios şi vrăjitor, aidoma de larg şi de alb 
ca o cadă de marmoră ; şalele mai voinic şi mai 
straşnic zidit decît bolta templului din Iram ; nişte 
coapse întocmite în tiparul desăvîrşirii, dulci ca 
zilele regăsirii după amara despărţire, între care 
domneşte jeţul califului, altarul tihnei şi al beţiei» 
al cărui logogrif 1 a fost înfăţişat de poet aşa 

Numele meu — care-i prileju-alîtor 
Fiori şi tulburări — este uşor, 
Că-i doar din două litere vestite 
Alcătuit : pe-ntiia, pasămite, 
O afli himulţindu-le-ntre ele. 
Pe cinci cu patru ; iar pe-a doua, toi 
Numa-nmulţind la fel şase cu zece ! 
Aşa ajungi la tâlcurile inele, 
Şi-n felu-acesta-i dat să se dezlege 
Cuvîntul ce-l închipui eu, socot ! 

Şi, după ce spuse vorbele acestea, Hassan nu-şi 
putu ţine mai mult lacrimile, şi începu sa plîngă. 
Pe urmă strigă : 

— Jalea mea, o, Strălucire, este amară ca jalea 
dervişului care şi-a pierdut strachina, ori cumu-i 
chinul hagiului care are o bubă în călcîi, ori cumu-i 
durerea celui căruia i s-au tăiat mîinile şi picioarele ! 

1 Cuvîntul arab koss (grecescul kussos) se scrie cu două li-
tere : cea dinţii, litera kajJ fiind redată prin semnul grafic ce 
reprezintă şi cifra 20 ; iar rea de a doua, litera sin, este redată 
prin semnul grafic cu care se reprezintă şi cifra 60. 
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iJupâ ev asculta toate astea, bătrîna amazoana lăsă 
capu-n jos o clipă, cufundîndu-sc într-o cugetare 
adînca ; pe urmă, îi spuse lui Hassan : 

— Ce năpastă, o, Hassane ! Te pierzi fără de iz-
băvii, şi mă pierzi şi pe mine odată cu tine ! Căci 
fetişcana pe care mi-o zugrăveşti tu este, fără de 
nici o îndoială, una dintre cele şapte fete ale regelui 
nostru preaputernic ! Ce nălucă mai ai şi tu, şi ce 
smintită cutezanţă te bîntuie ! între tine şi ea este 
o depărtare ca de la pămînt la cer ! Şi, dacă stărui 
în dorinţa ta, către pieirea ta zoreşti ! Asculta-mu, 
clar- Hassane ! Leapădă-te de gînclul acesta nesăbuit, 
şt nu-ţî da sufletul pierzării ! 

Ciori ip«<».vsti-;. ajunse aici, Sc-licivziuia \ă/.u zorii mijind .vi, 

Ci într-a şase sute opta noapte 

UrtîLÎ ; 

I,a vorbele acestea ale bărrînci, Hassan tu aşa de 
tulburat încît se prăbuşi fără ele simţire ; şi, cînd 
îşi veni iarăşi în fire, se porni pe un plîns atîta de 
amarnic, de i se scăldară hainele în lacrimile ce Ic 
vărsa, şi, peste poate de deznădăjduit, strigă : 

— lacătă, dar, o, tuşă a mea plină de milă, că tre-
buie să mă întorc deznădăjduit, după ce am bătut 
atîta cale, şi chiar în clipa în care sînt aproape să 
ajung la ţintă ! Cum aş mai fi putut să mă îndoiesc, 
după încredinţarea ce mi-ai dat-o, de izbînda încer-
cării melc şi de atotputerea ta ? Au nu chiar tu 
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porunceşti şi eşti căpetenie peste ostile din cele Şapte 
Insule, şi pentru care nici o încercare de felul acesta 
nu este cu neputinţă ? 

Ea răspunse : 
•— De bună seamă, fiul meu, pot multe asupra 

oştilor mele, precum şi asupra fiecărei amazoane 
din aceste oşti ! încît, ca să te întorc de la gîndul 
tău cel nesocotit, îţi dau să-ţi alegi, dintre toate 
aceste fecioare războinice, pe aceea care ţi-o plăcea 
cel mai mult ; ia-o din partea mea în locul soţiei 
tale ! Şi, pe urmă, întoarce-te cu ea în ţara ta, şi 
ai să fii la adăpost de răzbunarea regelui nostru ! 
Altminteri, pieirea mea şi pieirea ta sînt de neîn-
lă turat! 

Hassan însă nu răspunse la sfatul acesta al bă-
trînei decît cu alte, lacrimi şi' cu alte suspine. Iar 
bătrîna, înduioşată de atîta prisos de iubire, îi spuse : 

— Allah fie cu tine, o, Hassane ! Ce vrei, dar, 
să fac eu pentru tine ? Dacă s-ar afla că te-am lăsat 
să pui piciorul pe insulele noastre, capul meu nu ar 
mai zăbovi pe umerii mei. Şi, dacă s-ar afla vreo-
dată că te-am dus să le vezi la scaldă, goale, pe 
toate războinicele mele, tinere fecioare pe care nici 
o privire de bărbat nu îe-a întrezărit şi pe care nici 
un deget de om nu le-a atins, sufletul meu nu ai 
mai fi al meu S 

Şi Hassan strigă : 
— Pe Allah, o, stăpînă a mea, te încredinţez că 

eu nu m-am uitat la fetele acelea în chip necuviin-
cios, şi nu am prea luat seama la goliciunea lor î 

Iar bătrîna spuse : 
— Păi chiar că rau ai făcut, o, Hassane, întrucît 

in toata viaţa ta nu ai să mai vezi asemenea prive-
lişte ! Oricum, dată nici una dintre aceste iecioare 
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nu te ispiteşte, ca să te hotărăsc să te întorci în ţara 
ta şi să-ţi mîntuieşti în felul acesta sufletul, am sa 
te încarc cu bogăţii şi cu scumpele roade din insulele 
noastre, şi am să te acopăr cu bunuri care au să 
te facă bogat şi fericit pentru toate zilele cîte le 
mai ai de trăit ! 

Ci Hassan se aruncă la picioarele bătrînei, îi să-
rută genunchii şi zise plîngînd : 

— O, binefăcătoarea mea, o, lumină a ochilor mei, 
o, sultana mea, cum aş putea să mă întorc în ţara 
mea după ce am îndurat atîtea strădanii şi am în-
fruntat atîtea primejdii ? Cum aş putea să plec de 
pe insula aceasta, fără s-o văd pe multiubita mea, 
cînd dragostea pentru ea m-a adus pînă aici ? Ah, 
gînde.şte~tc, o, stapînă a mea, eă poate-i .voia soar-
tei ca s-o găsesc pe soţia mea, după toate suferinţele 
cîte le-am îndurat ! 

Şi, după ce rosti vorbele acestea, Hassan nu mai 
putu să-şi stăpînească aleanul din suflet, şi ticlui 
stihurile acestea : 

Suhană-a frumuseţii, fie-ţi mila 
De cel robit de pleoapele-ţi nurlii 
Ce subjugară ţara lui Kbosroe 
Şi lumea-ntrcgii lui împăraţi': ! 

Nici nardurile tari, nici trandafirii, 
Nici cele mai alese mirodenii, 
Pe lingă răsuflarea ta nu-nseamnă 
Decît o-ntruchipare de sluţenii. 

Iar boarea care-adie-nmireasmată 
Prin florile grădinilor din rai 
E toată-n părul tău, să.-i fericească 
Pe cei alăturea de care stai. 
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Pleiadele cind se aprind pe ceruri. 
Din ochii tăi ian calda lor scîtUeic ! 
Şi stelele doar ţi-ar putea fi salbă 
La gr tul alb, o, tînără femeie ! 

C'md bătrîna amazoană auzi versurile acestea aie 
iui Ilassan, văzu că ar fi în adevăr o răutate sa-i 
ia pe totdeauna nădejdea de a-.şi mai găsi soţia, 
şi îi înţelese durerea, şi îi zise : 

— Fiul meu, alungă-ţi din gînduri întristarea şi 
deznădejdea. Căci sînt pe deplin hotărîtă acuma să 
încerc totul ca să-ţi dau soţia îndărăt ! Pe urmă 
adăugă : Am să mă -apuc numaidecît să mă îngri-
jesc cu tot sufletul de treburile tale, o, săracul de 
tine ! Căci văd limpede că îndrăgostitul nici nu 
aude. nici nu pricepe nimic ! Te las, dar, şi mă 
duc la palatul reginei de pe insula aceasta pe care 
ne aflăm, şi care-i una dintre cele şapte insule Wak-
Wak. Căci cată să ştii că fiecare dintre aceste şapte 
insule este locuită şi stăpînită de una dintre cele 
şapte fete ale regelui nostru, surori între ele după 
lată, ci nu şi după mamă. Iar aceea care este stu-
pină aici peste noi, este cea mai mare dintre surori, 
si o cheamă domniţa Nur Al-Huda. Iar eu am să 
ma duc s-o caut şi să-i vorbesc în folosul tău. Po-
toleşte-ţi, dar, sufletul, înseninează-ţi ochii, şj aş-
teaptă-mă cu inimă liniştită, pînă ce mă întorc ! 

Şi îşi luă rămas-bun de la el, şi se îndreptă înspre 
palatul domniţei Nur Al-Huda. 

Odată ajunsă în faţa domniţei, bătrîna amazoană.» 
care era cinstită şi iubita de fetele regelui şi de 
regele însuşi, pentru înţelepciunea ei şi pentru creş-
terea .şi îngrijirea pe care le dedese tinerelor dom-
niţe, se ploconi şi sărută pămîntul dinaintea dom-
niţei Nur Al-Huda, Şi domniţa se ridică numatdecît 
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în cinstea ei, sî o îmbrăţişa, şi o pofti să şadă jos 
iîngă ea ; şi îi zise : 

— Inşallah ! Fie ca ştirile pev care mi le aduci sa 
fie vestitoare de bine ! Iar de ai să-mi faci vreo 
rugăminte, ori să-mi ceri vreun hatîr, grăieşte ! lată-
mă-s gata să. te ascult... 

Om) povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijinJ ji, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a şase suie noua noapte 

Um)ă : 

...Iată-mă-s gata să te ascuh ! 
Bătrîna Maica-LănciJor răspunse . 
— O, regină a veacului şi a vremii noastre, o, 

fiica mea, vin la tine ca să-ţi povestesc o întîmplare 
cum nu s-a mai pomenit, şi care nădăjduiesc că are 
să-ţi placă şi să. te veselească. Află, dar, că am găsit 
pe malul insulei noastre, aruncat de valuri, un bărbat 
tînăr, de o frumuseţe vrăjită, care plingea cu amar. 
Şi, cînd l-am întrebat ce-i cu el, mi-a răspuns că 1-a 
aruncat ursita pe ţărmurile noastre, pe cînd se afla în 
căutarea soţiei Iui ! Şi, cînd l-am rugat să-mi spună 
cine este soţia lui, mi-a zugrăvit-o într-un chip atîta 
de uluitor, încît m-a cufundat într-o mare spaimă 
în privinţa ta şi în privinţa celorlalte domniţe, suro-
rile tale ! Şi mai trebuie să-ţi arăt, o, regina mea, ca 
să spun tot adevărul, că ochii mei n-au mai văzut 
vreodată, nici printre ginni, nici printre efriţi, im 
tinerel aşa de frumos ca tînărul acesta ! 
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Cînd auzi cele ce spunea bătrîna, domniţa N U Î 
Al-Huda fu cuprinsă de o mînie cumplită şi ţipă la 
bătrîna amazoană : 

— O, bătrîna a blestemului, o, ploditură dintr-o 
liotă de încornoraţi ai ticăloşiei, cum ai făcut de-ai 
strecurat un bărbat printre fecioarele noastre, pe 
tărîmuriie noastre ? A, plod al neruşinării, ^cine-o 
să-mi dea să beau o înghiţitură din sîngele tău, ori 
sa mănînc o îmbucătură din carnea ta •? 

Şi bătrîna războinică începu să tremure ca o trestie 
în furtună, şi căzu în genunchi la picioarele domniţei, 
care îi strigă : 

— Au ţie nu ţi-e frică de osînda care te paşte de la 
răzbunarea şi de la rnînia mea ? Pe capul tatălui meu* 
regele cel mare al ginnilor ! nu ştiu ce mă ţine în 
clipa aceasta de nu poruncesc să fii tăiată bucăţi, 
ca să slujeşti de pildă pe viitor călăuzilor întru tică-
loşie, care ar mai vrea să strecoare vreun străin în 
insulele noastre ! Pe urmă adăugă : Ci, înainte de toate, 
dă fuga de mi-1 adu pe adamitul acela îndrăzneţ, care 
a cutezat să încalce hotarele noastre ! 

Şi bătrîna se ridică, nemaiştiind, în spaima ei, nici 
să-şi deosebească mîna dreaptă de rnîna stîngă, şi ieşi 
spre a se duce să-1 caute pe Hassan. Şi gîndea : „Nă-
pasta aceasta amarnică, pe care mi-o trimite Allah 
prin mijlocirea reginei, îmi e pricinuită numai de 
tînărul Hassan ! De ce nu l o t .fi silit eu mai degrabă 
să plece de pe insulă şi să ne arate lăţimea dosului 

< J * ce 

sau i 
Şi-aşa, ajunse la locul unde se afla Hassan ; şi, 

de cum îl zări, îi spuse : 
— Ridică-te, o, tu, cel al cărui soroc de pe urmă 

este aproape ! Şi hai cu mine la regină, că vrea să-ţi 
vorbească ! 
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Şi Hassan porni după bătrînă, /.icîndu-şi : „Ya 
salam ! în ce prăpastie am sa mă prăvălesc !" Şi-aşa, 
ajunse la palat, dinaintea domniţei. Şi ea îl primi, 
siînd în jeţul ei şi cu faţa acoperită întru totul de 
iaşmac. Şi Hassan nu găsi. nimic mai bun de făcut, în 
acea împrejurare cumplită, decît să se apuce să sărute 
pămîntul dinaintea jeţului şi, după salamalekul de 
cuviinţă, să-i înalţe domniţei o laudă în versuri. Ha, 
atunci, se întoarse înspre bătrînă şi îi făcu un senin 
care vroia să însemne : „Întreabă-I \" Şi bătrînă ii 
spuse lui Hassan : 

— Prcaputernica regină a noastră îţi răspunde la 
salamalek şi te întreabă, ca să-i răspunzi: Cum ie 
cheamă, care-i ţara ta de baştină, cum o cheamă pe 
soţia ta şi cum îi cheamă pe copiii tăi ! 

Şi Hassan, ajutat de ursita lui, răspunse, în.rorcîn-
du-se către domniţă : 

_— Regină a lumilor, sultană a veacului şi a vre-
milor, o, tu, cum alta nu-i nici în timp, nici în răs-
timp, în. ce priveşte numele meu cel ticălos, mă nu-
mesc Hassan cel plin de necazuri, de obîrşie din ce-
tatea Bassra, din Irak. Iar în ce o priveşte pe soţia 
mea, nu-i ştiu numele ! Iar copiii mei, pe unu] ?! 
cheamă Nasser, şi pe celălalt Manssur ! 

Regina îl întrebă, prin mijlocirea bătr'înei : 
— Şi pentru ce te-a părăsit soţia ta ? 
HI. spuse : 
— Pe AII ah, nu ştiu ! Da trebuie să fi. fost fără de 

voia ei ! 
Ha îl întrebă : 
— De unde a plecat ? Şi cum ? 
Hi spuse : 
— A. plecat-din Bagdad, chiar din. palatul califului 

Harun Al-Raşid, emirul drept-credincioşilor ! Şi, pen-
tru aceasta, nu a avut decît să se îmbrace cu mantia 
ei ele pene .şi să se ridice în văzduh ' 
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Ea întrebă : 
— Şi nu ţi-a spus nimic cîncî a plecat ? 
El răspunse : 
—- I-a spus mamei mele : „Dacă fiul tău, chinuit 

de durerea lipsei mele, o vrea vreodată sa mâ mai 
vadă, nu are decît să vina să mă caute în insulele 
Wak-Wak ! Şi-acuma, bun-rămas, o, maică a lui 
Hassan ! Hotărît că tare mă întristează să plec aşa,, 
şi mă mîhnesc în sufletul meu, căci zilele despărţirii 
au să-mi sfîşie inima şi au să vă înnegureze viaţa ; 
ci, vai ! nu pot nimic ! Simt dorul zborului cum îmi 
năpădeşte sufletul, şi trebuie să mă ridic în văzduh !" 
Aşa a grăit soţia mea ! Şi s-a dus în zbor ! Şi. de-
atunci, lumea este neagră dinaintea ochilor mei, iau 
pieptul mi s-a umplut de jale ! 

Domniţa Nur Al-Huda răspunse, clătinînd din cap :; 
— Pe Allah ! e neîndoielnic că dacă soţia ta nu ar 

fi vrut să te mai vadă, nu i-ar fi dezvăluit mamei tale 
locul unde pleca ! Pe de altă parte însă, dacă te-ar fi 
iubit cu adevărat, nu te-ar fi părăsit în felul acesta ! 

Hassan se jură atunci, cu jurămintele cele mm 
grele, că soţia sa îl iubea cu adevărat, că îi dedesc o 
sumedenie de dovezi despre dragostea si despre cre-
dinţa ei, dar că nu putuse să-şi înfrîne chemarea către 
văzduh şi pe cea a deprinderii ei dintîi, care este 
zborul păsărilor ! 

Şi adaugă : 
— O, maria-ta, ţi-am povestit jalnica mea po-

veste ! Şi iacătă-mă dinaintea ta, cerîndu-ţi din suflet 
mila şi îndurare pentru jalba mea prea îndrăzneaţă 
de a mă ajuta să-mi găsesc soţia şi copiii ! Allah fie 
cu tine, o, sultana mea, nu mă alunga ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale lui Hassan, domniţa 
Nur Al-Huda cugetă preţ de un ceas ; pe urmă, săltă 
capul şi îi spuse lui Hassan : 
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— Am cugetat mult ce fel de chin ţi se cuvine, şi 
nu găsesc nici unul care să fie îndeajuns spre a-ţi 
pedepsi cutezanţa ! 

Atunci bătrîna, măcar că era tare înfricoşată, se 
aruncă la picioarele stăpînei sale şi îi luă pulpana 
rochiei, cu care îşi acoperi capul, şi îi spuse : 

•— O, preafalnică regină... 

Onci povestea ajunse aici, Şeherezada lăzii zorii raijim) şi, 

sfioasa, tăcu. 

Ci într-a şase sute zecea noapte 

Urmă : 

...preafalnică regină, pe vredniciile mele de doică 
ce te-a crescut, nu te zori să-1 osîndeşti, mai cu seamă 
acuma, cînd ştii că este un biet străin care a înfruntat 
potop de primejdii şi a trăit sodom de amaruri ! Şi 
numai datorită vieţii multe pe care i~a hărăzit-o 
ursitoarea a putut să îndure necazurile prin cîte a 
trecut. Şi-i mai pe măsura ta, şi mai vrednic de 
stirpea ta, o, măria-ta, să-1 ierţi şi să nu încâlci cumva, 
în dauna lui, legile găzduirii ! Şi-apoi, socoate şi 
măria-ta că numai dragostea 1-a aruncat în această 
încercare năpraznică, şi că mult trebuie să li se ierte 
celor care iubesc. într-un sfîrşit, o, regină a mea şi 
cunună pe capetele noastre, află că, dacă am cutezat 
să vin şi să-ţi vorbesc despre t'înărul acesta atîta de 
frumos, am făcut-o din pricină că nimenea nu ştie 
mai bine ca el, printre fiii oamenilor, să ticluiască ver-
suri şi să izvodească laude. Şi, ca să te încredinţezi 
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de spusele mele, nu ai decît să-i arăţi chipul tău 
dezvelit, şi ai să vezi cum are să ştie a-i preamării 
frumuseţea ! 

La vorbele acestea ale bătrtnei, regina zîmbi a rîde 
şi.spuse : 

— Chiar că numai atîta îi mai lipsea ca să treacă 
orice măsură ! 

Ci, tainic, domniţa Nur, cu toată asprimea pe care 
o arăta, fusese mişcată în lăuntrurilc ci de frumuseţea 
lui Hassan, şi nu cerea mai mult decît să-i pună la în-
cercare virtutea, şi la stihuri, şi la ceea ce urmează 
totdeauna după stihuri. Aşa că se prefăcu a se lăsa 
înduplecată de vorbele doicii şi, ridicîndu-şi iaşrna-
cul, îşi arătă chipul dezvelit. 

Cînd o văzu aşa, Hassan scoase un ţipăt lung, de vuî 
tot palatul, şi căzu fără de simţire. Iar bătrîna îi dete 
îngrijirile de trebuinţă şi îl aduse în sine ; pe urmă, 
îl întrebă : 

— Ce-ai păţit, oare, fiul meu ? Şi ce-ai văzut de 
te-ai tulburat aşa ? 

Şi Hassan răspunse : 
— Ah, ce-am văzut, ya Allah ? Regina este chiar 

soţia mea, ori măcar seamănă cu soţia mea aşa cum o 
jumătate de păstaie seamănă aidoma cu cealaltă 
jumătate soră cu ea ! 

Şi regina, cînd auzi vorbele acestea, se puse pe un 
rîs de se prăbuşi într-un peş, şi-i zise : 

— Tînărul acesta este nebun ! Cică sînt soţia iui! 
Pe Allah, da de cînd plodesc fecioarele fără de ajuto-
rul bărbatului, şi de cînd nasc copii cu văzduhul 
vremii ? Pe urmă, se întoarse către Hassan şi îi spuse 
rîzînd : O, dragul meu, vrei baremi să-mi spui, ca să 
aflu şi eu, în ce seamăn cu soţia ta, şi în ce nu 
seamăn ? Intrucît văd că deocamdată eşti tare nedu-
merit în privinţa mea ! 

El răspunse : 
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— O, sultană a regilor, o, adăpost al celor mari şi 
.al celor mici, numai frumuseţea ta m-a .înnebunit ! 
Căci te asemeni cu soţia mea la ochii mai luminoşi 
decît stelele, la frăgezimea pielii, la îmbujorarea din 
obraji, la forma dreaptă a sinilor frumoşi, la dul-
ceaţa glasului, la mlădierea şi la subţirimea mijlo-
cului, şi la mulţi alţi nuri, pe care nu am să-i spun, 
din sfială faţă de ceea ce este ascuns ! Ci, dacă mă 
uit mai bine Ia farmecele tale, văd că între tine şi 
ca este o osebire, pe care numai ochii mei de îndră-
gostit o pot vedea, şi pe care nu pot s-o zugrăvesc 
cu vorba ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale lui Hassan, domniţa 
Nur Al-Huda pricepu că inima lui nu are să se li-
pească niciodată de ea ; şi o cuprinse o ciudă năprax-
nică, şi se jură că are să afle care-i aceea dintre dom-
niţe, surorile ei, care se măritase cu Hassan, fără de 
învoirea regelui, tatăl lor ! Şi îşi zise : „Am să pedep-
sesc, în felul acesta, şi pe Hassan şi pe soţia lui, po-
lol.indu-nii astfel toată ciuda mea cea întemeiată !" Ci 
îşi ascunse aceste gînduri în adîncul cugetului ţi, 
întoreîndu-se către bătrînă, spuse : 

•— O, doică, du-te degrabă după cele şase surori ale 
inele, pe rîncî, în insula în care se află fiecare, şi 
spunc-le că despărţirea de ele mă apasă pînă peste 
poate, de mai bine de doi ani de cînd nu au mai fost 
pe la mine. Şi poftcşte-lc dm partea mea să vină sa 
mă vadă, şi adu-le cu tine ! Ci mai ales ia seama bine 
să nu le spui vreo vorbă despre ce s a întîmplat, ori să 
îe vesteşti despre sosirea la noi a unui tînăr străin 
care îşi caută soţia ! Du-te, şi nu zăbovi ! 

Numaidecît, băirîna, care nu avea de ce să pună la 
îndoială gîndurile domniţei, ieşi din palat şi zbură, 
iute ca fulgerul, către insulele în care se aflau cele 
şase domniţe, surorile reginei Nur AI-Huda. Şi izbusi, 
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fără de nici o greutate, să le hotărască pe cele dintîi 
cinci să vină cu ea. Ci atunci cînd ajunse la ceâ  de a 
şaptea insulă, unde locuia domniţa cea mai mică lao-
laltă cu tatăl ei, regele ginnilor, întîmpină destul de 
multă împotrivire pînă s-o facă să se supună dorinţei 
domniţei Nur Al-Huda. în adevăr, atunci cînd dom-
niţa cea mai mică, la sfatul bătrînei, se duse să ceară 
de la tatăl ei îngăduinţa de a pleca, împreună cu 
Maica-Lăncilor, s-o vadă pe sora cea mai mare, re-
gele, tulburat pînă peste marginile tulburării de o 
asemenea cerere, strigă : 

— Ah, fata mea cea mult iubită, comoara inimii 
inele, am în sufletul meu ceva care îmi spune că nu 
am să te mai văd, dacă ai să te îndepărtezi de palatul 
meu. Şi-apoi, am mai şi avut în noaptea aceasta un 
vis înfricoşător, pe care am să ţi-1 povestesc. Află, dar, 
o, fata mea, o, lumină a ochilor mei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu zorii mijioj st, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-ci şase sule unsprezecea noapte 

Urmă : 

...Află, dar, fata mea, o, lumină a ochilor mei, ca 
un vis mi-a împovărat somnul şi mi-a apăsat pieptul 
fn noaptea aceasta. Se făcea, în visul meu, că mă 
prcumblam printr-o vistierie ascunsă de orice privire 
şi plină cu nişte bogăţii care nu se arătau decît numai 
ochilor mei. Şi mă minunam de Toate cîîe le vedeam ; 
ci privirile mele nu se opreau decît la şapte pietre 
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nestemate, care sclipeau între toate celelalte, cu o 
strălucire minunată. Iar cea mai frumoasă şi mai is-
pititoare era tocmai cea mai mică dintre ele. încît, 
ca să ma pot bucura mai bine de ea şi ca s-o pun 
ta adăpost de alte priviri, am cuprins-o în palmă, am 
strîns-o la mima mea şi, luînd-o cu mine, am ieşit 
din vistierie. Şi, cum o ţineam dinaintea ochilor mei, 
sub razele soarelui, dintr-odată o pasăre, dintr-un 
soi neobişnuit şi cum nu se văd niciodată pe insulele 
noastre, s-a repezit la mine, mi-a smuls piatra cea 
scumpă şi a pierit în zbor. Iar eu am rămas cufundat 
în uluire şi în cea mai vie durere. Şi, cînd m-am deş-
teptat din somn, după o noapte întreagă de zbucium, 
am chemat ia mine pe tălmăcitorii de vise şi le-am 
cerut să-mi tălmăcească tot ce văzusem în vis. Şi 
ei mi-au răspuns: „O, rege al nostru, cele şapte pietre 
nestemate sînt cele şapte fete ale măriei-tale, iar 
piatra cea mai mică, pe care pasărea a răpit-o din 
mîinile tale, este fata ta cea mai mică, şi care are să 
fie răpită cu sila de la dragostea ta !" Or, mie, acuma, 
fata mea, tare mi-e frică să te las să pleci cu suro-
rile tale şi cu Maica-Lăncilor, şi să te duci la Nus 
Al-Huda, sora ta cea mai mare ; căci nu ştiu ce 
necaz ţi se poate întîmpla la drumul acesta, fie 
la dus, fie Ia. întors ! 

Şi Strălucire (căci chiar ea era, soţia lui Hassan) 
răspunse : 

— O, doamne şi părinte al meu, o, preamăritule 
rege, tu nu ştii că sora mea cea mai mare, Nur Al-< 
Huda, a pregătit pentru mine un ospăţ, şi mă aş-
teaptă cu cea mai fierbinte nerăbdare ! Şi iacătă-s doi 
ani şi mai bine de cînd mă tot gîndesc să mă duc 
s-o văd, fără ca acest lucru să-mi fi fost îngăduit; 
îar acuma ea trebuie să aibă tot felul de pricini să 
fie cam nemulţumită de punarea mea. Ci nu-ţi face 
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griji, o, părintele meu ! Şi nu uita că nu demult, atunci 
cînd am făcut o călătorie mai depărtată cu tovară-
şele mele, tu m-ai crezut pierdută pe totdeauna, şi îţi 
şi pusesei hainele de jale după mine. Ci eu tot m-am 
întors, fără de nici un necaz şi bine sănătoasă ! Tot 
aşa şi de data aceasta, nu am să lipsesc mai mult de 
o lună, după care am să ma întorc iar la tine, cu voia 
lui Allah ! Şi-apoi, de m-aş duce undeva departe de 
împărăţia noastră, aş înţelege spaima ta ; da aia, 
în insulele noastre, de ce vrăjmaş aş putea sa mă tem ? 
Cine ar putea să ajungă pînă la insulele "Wak-Wak, 
după ce ar străbate Muntele-Norilor, Munţii Al-
baştri, Munţii Negri, Cele Şapte Văi şi Ţara de Cam-
foră albă, fără a-şi da de o mie de ori clubul pe drum ? 
Alungă-ţi, dar, din minte orice îngrijorare, o, părinte 
al meu, înseninează-ţi ochii şi linişteşte-ţi inima ! 

Dacă auzi vorbele acestea ale fiicei lui, regele gra-
tiilor binevoi să îngăduie a o lăsa sa plece ; ci numai 
cu multă părere de-rău, şi numai după ce o puse sâ'-i 
făgaduie că nu are să stea decît cîteva zile la sora ei. 
Şi îi dete o pază de o mie de. amazoane, şi o sărută 
cu dragoste. Iar Strălucire îşi luă rămas-bun. de Ia 
el ; după care se strecură la locul unde îi ascunsese, la 
adăpost de orice primejdie, pe cei doi copii ai săi, 
ca să-i sărute şi pe ei, despre care nimeni nu ştia 
nimic, întrucît, de cum se întorsese, îi dedese în 
grija a două roabe de credinţă ale ei ; pe urmă, 
plecă laolaltă cu bătrîna şi cu cele cinci surori ale 
sale spre insula unde domnea Nur Al-Huda. 

Or, pentru a-şi primi surorile, Nur Al-Huda se îm-
brăcase cu o rochie de mătase roşie, împodobită cu 
nişte păsări de aur care aveau ochii, ciocul şi ghearele 
făcute din rubine şi din smaralde ; şi, încărcata de 
podoabe şi de nestemate, sta în jeţul ei, din sala de 
primire. Iar dinaintea ei şedea Hassan în. picioare ; 
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iar lica dreapta-i, şedeau înşiruite nişte fete cu spa-
dele trase ; iar de-a stinga-i, alte fete ţineau nişte 
lănci lungi .şi ascuţite. 

Tocmai atunci iacătă ca sosi Maica-Lăncilor cu cele 
şase domniţe. Şi ceru să intre în sala de primire ; 
iar regina îi porunci s-o aducă în launtru mal întît 
pe cea mai mare dintre cele şase domniţe, care se 
numea Fala-Ncamului. Şi domniţa aceasta era îm-
brăcată cu o rochie de mătasă albastră, şi era şi mai 
frumoasă decît Nur Al-Huda. Şi veni lingă jeţ, şî 
sărută m'îna surorii ei, care se ridică în cinstea sa şi o 
sărută ,şi o pofti să stea lîngă ea. Pe urmă, se întoarse 
înspre Hassan şi îi zise : 

•— Spune-mi, o, adamitule, aceasta i soţia ta } 
Şi Hassan răspunse : 
— Pe Allah, o, stăpînă a mea ! domniţa aceasta 

este minunată, şi-i frumoasa ca luna cînd răsare.; 
are părul de cărbune, obrajii gingaşi, gura xîmbitoare. 
sînii drepţi, încheieturile subţiri, şi totul în ca-i plin 
de farmec ; iar ca s-o preamăresc în stihuri, voi 
spune : 

Ea se iveşte, minunata, 
în haină-albasl~'ă îmbrăcata 
Şi-asemcni unui giuvaier [ 
Şi-i ruptă parc ca din cer ! 
Ah, bti'/.a ei, numai plăcere, 
E fagure bogat de miere ! 
Obrajii-i dulci şi zîmbilori 
Sini strai înmiresmat, de flori ! 
Iar trupu-i, cum se înmlădie, 
E-HII fir înalt de iasomie ! 
Privind mijlocu-i subţirel 
Şi spatele-i cit un crenel, 
O trestie-? • — îţi vinc-a spune — 
Infiptă-n TÎrhd unei dune ! 
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Aşa o văd cu, o, stăpînă a mea ! Ci între ea şi soţia 
mea cslc o osebire pe care limba mea se opreşte s-o 
rostească ! 

Atunci Nur Al-Huda făcu semn bătrîneî doici s-o 
aducă în lăuntru pe cea de a doua soră. Şi domniţa 
intră, îmbrăcată într-o rochie de mătasă de culoarea. 
caisei. Şi era şi mai frumoasă decît cea dintîi ; şi se 
numea Fericirca-Casei. Iar sora ei, după ce o sărută, 
o pofti să stea jos lîngă cealaltă, şi îl întrebă pe Has-
san dacă o cunoştea în ea pe soţia lui. 

Ond povestea ajunse ;iu'i, Şeherezaila văzu zorii mijind §5, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a şase sute douăsprezecea noapte 

Urmă : 

•Şi Ilassan răspunse : 
— O, sultana mea, aceasta răpeşte minţile celor 

care o privesc, şi înlănţuie inimile celor care se apro-
pie de ea ; şi iată ce stihuri îmi stîrneşte : 

A?ici luna de pe-un cer de vara, 
Cînd s-ar ivi cumva vreodată 
Pe bolta iernii-nvălmaşite, 
în toi de noapte-nlunecată, 
N~ar fi, o, n-ar fi mai frumoasă, 
Nu poale fi mai minunata 
Decît ivirea ta de-acuma, 
O, sultăniţa fermecată 1' 
Iar plelele-ţi ca nişte neguri 
Lăsate-n voia lor să cadă, 
Jos, pin la uleznelc gingaşe ; 
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Şi panglica aceea laici 
Cu care-ai prins cunună neagra 
Pe fruntea la ca de zăpadă — 
Privindu-le cu minunare, 
Mă-ndeamnă să-ţi şoptesc deodată : 
„Tu adumbreşti cu-aripa nopţii 
Lumina zorilor curată 1" 
Ci tu, la şoapta mea fierbinte, 
Răspunzi cu şoaptă-nmiresmată: 
„Nu ! Nu ! E doar un nor ce-ascunde 
Al lunii chip, cînd se arată !" 

Aşa o văd eu, o, sultana mea ! Ci între ea şi soţia 
mea este o osebire pe care limba mea nu este în 
stare s-o zugrăvească ! 

Atunci, Nur Al-Huda făcu semn Maicii-Lăncilor, 
care o aduse degrabă pe cea de a treia soră. Şi 
domniţa intră îmbrăcată într-o rochie de mătasă
vişinie ; şi era şi mai frumoasă decît cele două din-
ţii, şi o chema Sclipirea-Nopţii. Iar sora ei, după ce 
o sărută, o pofti să stea lîngă cea de dinainte, şi îl 
întrebă pe Hassan dacă o cunoştea în ea pe soţia 
lui. Şi Hassan răspunse : 

— O, regina mea şi cunună a capului meu, hotărît'! 
aceasta face să zboare şi minţile celor mai înţelepţi, 
iar minunarea mea faţă de ea mă face să ticluiesc 
stihurile acestea : 

O, tu, cea înmuiată-n vraja. 
Tu, care-^n mers te înmlădm 
Uşoară, Un, ca o gazdă, 
Şi care-n pieptul celor vii 
Arunci din pleoapele-ţi arcate, 
Cu o mişcare ce-o-ntîrzii, 
Potopul de săgeţi maiastre, 
Ucigătoare şi nurlii! 
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O, soare-al frumuseţii-nliie, 
Ivirea ta, atunci cînd vii, 
Şi ceruri şi pămînturi umple 
De slavă şi de bucurii, 
Iar cînd te duci îşi pune noaptea 
Pe lumea-ntreagă. temelii 1 

Aşa o văd eu, o, regină a vremilor ! Ci sufletul meu 
tot nu vrea să cunoască în ea pe soţia mea, în ciuda 
asemănării desăvîrşite dintre trăsăturile şi călcătură 
lor ! 

Atunci amazoana cea bătrînă, la un semn al re-
ginei Nur Al-Huda, o aduse în lăuntru pe cea de a 
patra soră, pe care o chema Neprihana-Cerului. Şi 
domniţa era îmbrăcată într-o rochie de mătasă gal-
benă, cu dungi de aur în lat şi în lung. Şi a sărută pe 
sora ei, care o pofti să şadă lîngă celelalte. Şi Hassan, 
cînd o văzu, ticlui aceste stihuri: 

Ea se iveşte, precum luna plină. 
In noaptea fericită şi senină. 
Vrăjita ei privire luminează 
Cărarea noastră-n neguri, ca o rază. 
La flacăra din ochiul ei ceresc 
Cînd vreau să, vin şi să mă încălzesc, 
Numaid&cît m^-alungă hăt-departe, 
Cu-o suliţa ce scapără şi arde, 
Străjerii-i falnici: sinii ei vîrtoşi* 
Mai tari ca piatra, şi mai nemiloşi ! 

Şi nu o zugrăvesc întru totul, căci pentru aceasta 
s-ar cere o cîntare cu mult mai lungă. Ci, o, stăpînă 
a mea, trebuie sărţi spun că̂  nu este soţia mea, măcar 
că asemănarea dintre ele este izbitoare în multe 
cele ! 

Atunci, Nur Al-Huda porunci să fie adusă în îă-
untru cea de a cincea soră a ei, care se numea Ziurea-
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de-Ziuă, şi care se apropie legăniudu-şi şoldurile ; 
şi era mlădie ca o ramură de ban, şi uşoară ca mi 
pui de căprioară. Şi, după ce o sărută pe sora ei 
cea marc, şezu pe locul care i se arătă, lingă cele-
lalte, şi îşi potrivi cutele rochiei de mătasă verde 
cusută cu fir de aur. Şi Hassan, cînd o văzu, ticlui: 
stihurile acestea : 

Nici floarea purpurie de graţiata, 
hi frunzele ci verzi, nu-i mai măiestrit 
Şi nu e mai gingaş înfăşurată, 
Decît eşti Ui, o, tînără domniţă, 
în rochia aceasta fermecată1 
Iar dacă te întreb : „Care c haina 
Cea mai aleasă şi mai minunată 
Pentru obrajii tăi cei rupţi din soare <?" 
Tu-mi dai răspunsu-atunci, îmbujorată :: 
„Nu arc nici un nume haina ceea, 
Pentru că-i sub cămaşa-mi fără pală /" 
Atunci eu strig cu deznădejde mare : 
„O, ce cămaşă, o, ce blestemată, 
Dc-i pricină-a atîtor răni de moarte ! 
Am s-o numesc : cămaşa nendurată !"' 
Au nu eşti tu, o, tînără domniţă, 
Cum nu-i pe lume nici o altă fată ? 
Cînd le ridici, în mîndra-ţi frumuşel c, 
Să tulburi ochii tuturor, pe dală 
Spun şoldurile~\i: „Stai! Stai! Nu e bine I 
Cea care peste noi vrea să se-abată 
E mult prea grea pentru puterea noastră f* 
Dar dacă mă apropiu, ch-nfocată 
Şi-adîncă rugă, frumuseţea-ţi caldă 
îmi spune-atunci: „Hai ! Fă-o ! Fă-o-ndală , 
Ci, cînd dau să tc-ascult, atunci sfiala-ţî 
"l mi strigă-amarnic : „Nu! Nu! Niciodată!"1' 
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După ce Hassan rosti versurile acestea, toate cele 
ce se aflau de faţă rămaseră înmărmurite de hanii 
lui ; şi pînă şi regina, cu toată ciuda ei, nu se putu 
opri să nu-i arate preţuirea. încît, amazoana cea 
bătrînă, ocrotitoarea lui Hassan, se prilejui de în-
torsătura cea bună pe care o luau lucrurile, spre a 
încerca să-1 ridice iarăşi pe Hassan în bunăvoinţa 
reginei celei zăcaşnice : 

— O, sultana mea, tc-am amăgit oare atunci c'încl 
ţ i a m spus despre priceperea cea minunată a aces-
tui tînăr la întocmirea de stihuri ? Şi nu-i el atrra 
de gingaş şi de sfios în izvodirile sale ? Te rog, dar, 
să uiţi cu totul îndrăzneala încercărilor lui, şi să 
ţi -l iei de, acuma înainte pe lîngă tine ca poet, şi să 
te slujeşti de harul lui, la ospeţclc şi la prilejurile 
cele mari ! 

.Regina îi răspunse : 
— Da ! Mai întîi însă aş vrea să sfî'rşim cerce-

tarea ! Adu numaklcc'ît aici pe sora mea cea me-
zirtă ! 

C'îiid povestea aiuest mii. Şclicre^ads v"tv;n zorii rnijiiid şi, 
sfioasS, t;;cu. 

Ci inîr-a şase sule treisprezecea noapte 

tirtou ': 

Şi bavrîna ieşi afară, apoi, într-o clipită, se şi 
întoarse, ţlnînd-o de mînă pe fata cea mai mică, şi 
pe care o chema Podoaba-Lumii, şi care nu era alta 
decît Strălucire ! 
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încît, Intraţi şi tu, o, Strălucire, şi nu erai îmbră-
cata decît numai cu frumuseţea ta, nepăsatoare la 
găteli şi la văluri amăgitoare ! Da ce ursită plină 
de năpaste îţi însoţea paşii ! Habar nu aveai, ne-
ştiind încă ce fusese scris pentru tine în cartea 
sorţii ! 

Iar cînd Hassan, care sta în picioare în mijlocul 
sălii, o văzu pe Strălucire, dete un ţipăt mare şj 
căzu la pămînt, fără de simţire. Iar Strălucire, dacă 
auzi strigătul acela, se întoarse şi îl cunoscu pe Has-
san. Şi, uluită că îl vedea pe soţul ei pe care îl cre-
dea aşa de departe, se întinse cît era de lungă, fără 
de simţire, răspunzînd cu un alt ţipăt la ţipătul 
lui Hassan. 

Dacă văzu acestea, regina Nur Al-Huda nu se mai 
îndoi o clipă că n-ar fi aceasta sora care ajunsese 
soţia lui Hassan, şi nu mai putu să-şi prefacă pizma 
şl mînia. Şi strigă către amazoanele e i : 

— înşfăcaţi-! pe adamitul acesta şi duceţi-1 de-1 
lepădaţi afară din cetate ! 

Şi străjerele îndepliniră porunca şi îl luară pe 
Hassan şi se duseră de-1 aruncară pe ţărm, afară 
din cetate. Pe urmă regina se întoarse înspre sora 
ei, care fusese trezită din leşin, şi ţipă la ea : 

— O, dezmăţato ! cum ai făcut de l-ai cunoscut 
pe adamitul acesta ? Şi cum de te-ai purtat atîta 
de nelegiuit, în toate chipurile ? Nu numai că te-ai 
măritat cu el fără îngăduinţa tatălui tău şi a rudelor 
laie, da l-ai mai şi părăsit pe soţul tău şi ai fugit din 
casa lui! Şi, în felul acesta, ţi-ai necinstit şi nea-
mul şi fala neamului tău ! Or, o ticăloşie ca aceasta 
nu poate fi spălată decît cu sîngele tău ! Şi ţipă 
către slujitoarele e i : Aduceţi o scară şi spînzu-
raţi-o de ea pe nelegiuita aceasta, chiar cu pletele 
ei cele lungi, şi băteţi-o pînă la sînge cu vergile } 
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Pe urmă ieşi din sala de primire împreună cu ce-
lelalte surori şi se duse în iatacul ei să-i scrie tă~ 
tîne-său, regele, o scrisoare în care îl vestea, cu toate 
amănuntele ştiute, de povestea cu Hassan şi sora 
sa, şi îi mai vestea, odată cu necinstea ce se abătuse 
asupra întregului neam al ginnilor, şi osînda cu care 
socotise de datoria ei s-o pedepsească pe vinovată. 
Şi îşi sfîrşea scrisoarea cerîndu-i lui :tătîne-său să i 
răspundă cît mai degrabă, spre a-i spune care so-
coate el a fi pedeapsa •deplină cu care să fie pedepsită 
ticăloasa. Şi înmînă scrisoarea unei crainice sprin-
tene, care zori s-o ia şi s-o ducă regelui. 

Iar cînd regele citi scrisoarea de la Nur Âl-Huda, 
văzu lumea înnegurîndu-se dinaintea ochilor lui şi» 
mîniat pînă peste marginile roîniei de purtarea fetei 
lui mezine, îi răspunse fetei celei mai mari că orice 
pedeapsă este mică faţă de nelegiuirea săvîrşită, 
şi 'că vinovata trebuie să fie dată morţii, însă că îi 
lasă ei întru totul grija de a îndeplini porunca aceasta, 
după înţelepciunea şi judecata sa. 

Or, în vreme ce Strălucire, lăsată în felul acesta pa 
mîinile surorii ei, gemea spînzurată cu pletele da 
scară, şi îşi aştepta caznele, Hassan, care fusese arun-
cat pe ţărm, se trezi pînă la urmă clin leşin ; se 
trezi însă numai spre a cugeta la amarul nenorocirii 
lui, despre care de altminteri nici -habar nu avea cî-
tu-i de mare. Ce mai putea el să nădăjduiaseă ? 
Acuma, cînd nici o putere nu mai putea să-1 ajute, 
ce mai putea el să încerce, şi pe unde să mai caute 
vreo ieşire de pe insula aceea blestemată ? Şi se ridică, 
pradă deznădejdii, şi porni să rătăcească de-a 
lungul mării, nădăjduind încă să afle vreun leac 
năpastelor lui. Şi atunci îi veniră în minte versurile 
acestea ale poetului : 

Cînd nu erai decît un sîmbur 
In sinul cald al mamei tale, 

- în sînu-mi ţi-am durat ursita 
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Şi, i-am menii un tilc ţi-o cale, 
în rostul Cugetării Mele 
Şi peste-a Plingerilor Vale. 

Deci lasă-a vierii Intimplare 
Sit-şi meargă drumul mai departe : 
Nu poţi să-ntorci cărarea care 
fi-a fost menită să te poarte. 
Iar cînd se-abate peste tine 
Năpasta unor vremi deşarte, 
'fu lasă-i soartei tale grija 
De-a le-ndrepta în altă par le. 

Acest sfat înţelept îi mai însufleţi curajul oleacă 
lui Hassan, care, rătăcind mai departe la întîmplare 
pe ţărm, se străduia să-şi închipuie ce s o fi putut 
întîmpla pe cînd era leşinat, şi pentru ce fusese lăsat. 
în părăsire pe prundul mării. Şi, pe cînd cugeta el 
în felul acesta, întîlni două copile amazoane, ea de 
vreo zece anişori, care se băteau pe. nisip cu lovituri 
amarnice de pumni. Şi văzu, nu departe de ele, 
aruncată pe jos, o tichie de piele, pe care erau scrise 
nişte chipuri, şi nişte litere. Şi se apropie de fetiţele 
acelea, încerca să le despartă, şi le întrebă pentru 
care pricină se ceartă. Iar ele îi. spuseră că se certau 
a cui să fie tichia aceea ! Atunci Hassan le întrebă 
clacă nu vroiau să primească a le fi el judecător fi 
să-1 lase să hotărască el. a cui să fie tichia. Şi fetiţele 
primiră, iar Hassan. luă de jos tichia şi le spuse : 

- Iii bine ! am să arunc o piatră în sus, şi ca.re 
are să mi-o aducă dintre voi două, aceea are sa capete 
tichia. 

Oi><) povestea .ijunse aht. Şelierezailii văzu zorii r.iîjiivî şi, 

sfioasă, taeo. 
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Ci într-a şase sute paisprezecea noapte 

Urm» : 

Şi fetiţele spuseră : 
— I.vsie minunat ! 
Atunci Hassan luă o piatra de pe prunci şi o az~ 

vîrlî clin toate puteiile lui d t mai departe. Şi, pe 
doc! fetiţele fugeau după piatră, Hassan 'îşi puse 
tichia pe cap, de încercare, şi o lăsă aşa. Or, peste 
un timp, fetiţele se întoarseră, iar aceea care găsise 
piatra strigă : 

— Unde eşti, măi omule ? Iată, am cîştigat ! 
Şi ajunse la locul unde sta Hassan şi începu să se 

uite în toate părţile, fără a-1 vedea pe acesta. Iar 
sora ei se uita şi ca la fel de jur-împrejur, în toate 
părţile, ci nu îl vedea nicăieri. Iar Hassan se întreba :: 
„Doar nu-s oarbe, amazonuţele astea ! Cum se face, 
oare, de nu mă văd ?" Şi strigă : 

— Sînt aici ! Haideţi odată ! 
Şi micuţele priviră înspre locul de unde venea 

glasul, ci nu-1 văzură pe Hassan ; şi li se făcu frică» 
şi începură sa plîngă. Iar Hassan se apropie de ele 
şi le puse mîna pe umăr şi le spuse : 

— Iacatâ-mă ! De ce plîngeţi, micuţelor ? 
Şi fetiţele ridicară capul, ci nu-1 văzură. Şi-aşa 

de tare se speriară, încît o luară la fuga clin toate 
puterile lor, ţipîntl amarnic, de parcă ar fi fost fu-
gărite de vreun ginn din soiul celor răufăcători. 

Şi Hassan îşi zise atunci : „Nu mai încape nici o 
îndoială ! Tichia aceasta este fermecată ! Şi vraja 
ci sta în aceea ca îl face nevăzut pe cel care o 
poartă pe cap !" Şi începu să joace de bucurie, zi-
cîndu-şi : „Allah mi-a trimis-o ! Căci, cu tichia 
aceasta pe cap, am să pot da fuga s-o văd pe soţia 
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mea, fără ca nimenea să mă vadă l" Şi se întoarse 
pe dată la cetate, şi, ca să se încredinţeze mai bine 
de virtuţile acelei tichii, vru să-i încerce puterea 
dinaintea amazoanei celei bătrîne. Şi o căută pe 
bătrînă peste tot .şi, pînă la urmă, o găsi într-o odaie 
din palat, legată în lanţuri, din porunca domniţei, 
Ia o verigă înfiptă în perete. Atunci, ca să se încre-
dinţeze că este cu adevărat nevăzut, se apropie de 
un raft pe care erau rînduite nişte vase de porţelan, 
şi făcu să cadă pe jos vasul cel mai mare, care căzu 
şi se sparse la picioarele bătrînei. Iar bătrîna scoase 
atunci un ţipăt de spaimă, gîndind că o fi vreo poznă 
pe care i-o joacă vreunul dintre efriţii cei răi, cre-
dincioşi poruncilor reginei Nur Al-Huda. Şi se aşeză 
după datină să rostească descîntecele alungătoare 
de duhuri, şi spuse : 

— O, efritule, îţi poruncesc, întru numele săpat 
pe gemma de la pecetea lui Soliman, să-mi spui cum 
te cheamă ! 

Şi Hassan răspunse : 
— Nu sînt nici un efrit, ci sînt cel pe care îl dero-

teşti tu, Hassan Al-Bassri ! Şi am venit ca să te 
slobozesc ! 

Şi, spunînd aceste vorbe, îşi scoase tichia cea năz-
drăvană şi se făcu văzut şi cunoscut ! Iar bătrîna 
strigă : 

— Of, vai de tine, of, amărîtule Hassane ! că tu 
nu ştii că regina se caieşte că nu te-a dat dintru 
început morţii, sub ochii ei, şi nu ştii că şi-a trimis 
roabele în toate părţile să te caute, făgăduind un 
chintal de aur drept răsplată aceleia care te-o aduce 
îndărăt la "ea, mort sau viu! Nu mai zăbovi, dar, 
nici o clipită, şi scapă-ţi capul cu fuga ! 

Pe urmă, îi povesti lui Hassan ce cazne cumplite 
punea la cale regina ca s-o omoare pe sora ei, cu 
îngăduinţa regelui ginnilor. Ci Hassan răspunse : 
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— Allah are s-o scape, şi are să ne scape şi pe noî 
pe toţi din mîinile acestei domniţe crunte ! Ia ui-
tă-te la tichia aceasta ! Este fermecată ! Şi datorită 
ei pot să mă fac nevăzut ! 

Şi bătrîna strigă : 
— Slavă lui Allah, o, Hassane, care poate să dea 

viaţă şi osemintelor morţilor, şi care ţi-a trimis ti-
chia aceasta spre mîntuirea noastră ! Grăbeşte-te 
de mă dezleagă, ca să-ţi arăt chilia unde este închisă 
soţia ta ! 

Şi Hassan reteza legăturile în care se afla bătrîna, 
şi o luă ele mina, şi îşi puse pe cap tichia fermecata. 
Şi pe dată se făcură amîndoi nevăzuţi. Iar bătrîna 
îl duse la temniţa unde zăcea Strălucire, soţia lui, 
legată cu pletele de o scară şi aşteptîndu-şi cu fie-
care clipită moartea în cazne grele. Şi o auzi cum 
spunea în şoaptă versurile acestea : 

Ce jalnică singurătate ! 
Ce neagră noapte fără stele ! 
Vai, ochii mei, lăsaţi să curgă 
Izvorul lacrimilor mele ! 
Iubitul meu e-acum departe ! 
De unde să mai am nădejde, 
Clnd inima mea şi nădejdea-mi 
Nu-l ştiu pe unde pribegeşte f 
O, lacrimile mele, curgeţi 
Din ochii-mi arşi, pe mai departe ! 
Ci o să izbutiţi vreodată 
Să stingeţi focul ce mă arde ? 
Iubitule pierdut, o, scumpe, 
Te port în suflet şi în gînd, 
Şi chipul tău nu mi-l va şterge 
Nici stihul trist de pe mormînt ! 
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Şi ! Jassan, măcar că n ar li vrui să se arate aşa, 
«jinir-odaiă, ca să o ferească ele o tulburare prea 
mare pe soţia lui, nu putu, cînd o auzi şi cîntl o văzu 
pe Strălucire, niukiubita lui, să mai îndure zbu^ 
chimul care îl frămînta, ci îşi scoase tichia şi se 
repezi la ea s-o ia în braţe. Iar ea îl cunoscu, şi se 
topi la pieptul lui. Iar Hassan, ajutat de băvrînă, îi 
dezlegă legăturile, .şi o aduse încetişor la viaţă, şi 
o luă pe genunchi făc'îndu-i vînt cu mîinile. Iar ea 
deschise ochii şi, cu lacrimile pe obraji, îl întrebă : 

— Ai coborît din cer, ori ai ieşit din sînulpămîn-
tului ? O, soţul meu, vai, va i ! ce putem noi împo-
triva soartei ? Ceea ce este scris trebuie să se în-
tîmple ! Grăbeşte-tc, dar, şi fugi pînă a nu fi găsit 
aici, şi lasă soarta mea să-şi urmeze calea, iar tu 
întoarce-te pe unde ai venit, ca să nu-mi mai pn-
cinuieşti durerea, de a te vede şi pe tine căzut pradă 
cruzimii surorii mele ! 

Ci Hassan răspunse : 
— O, multiubita mea, o, lumină a ochilor mei, am 

venit ca să te slobozesc şi să te iau cu mine la Bag-
dad, departe de ţara aceasta crudă ! 

Ci ea strigă : 
— Ah, Hassane, ce nesocotinţă mai vrei să săvâr-

şeşti ? Fie~ţi milă ! du-tc, şi mi mai spori chinurile 
mele şi cu cele ale tale ! 

Ci Hassan răspunse : 
— O, strălucire, o sufletul meu, află că n-am să 

ies din palatul acesta decît împreună cu tine şi cu 
ocrotitoarea noastră, mătuşa cea bună de colea. Şi, 
de-ai să mă întrebi ce mijloc socot să folosesc, am 
săţ i arăt tichia aceasta. 

(. .îud povi'SU'a .'.junie aici, Şt'!)v:i\.>';idA. vjy.u /orii mijim! şi, 
sfioasa, lăi'u. 
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Ci într-ci şase sule cincisprezecea noapte 

Urmă : 

Şi Hassan îi dete să vadă tichia cea fermecată, o 
puse pe cap dinaintea ei, pierind numaidccit; pe 
urmă, îi povesti cum i-o scosese Allah în cale, spre 
a le fi de mîntuire ! Şi Strălucire, cu obrajii scăl-
daţi în lacrimi de bucurie şi de căinţă, îi spuse lui 
Hassan : 

— Ah, toate relele pe care le-am îndurat nu vin 
dccît de la grcşala pe care am săvlrşit-o eu, cînd 
am părăsit casa noastră din Bagdad, fără de îngă-
duinţa t a ! O, stăpînul meu preaiubit, fie-ţi milă 
şi cruţă-mă de dojcneîile care mi se cuvin, căci văd 
şi eu acuma că o femeie trebuie să înveţe a-şi pre-
ţui soţul ! Şi iartă-mi greşeala, pentru care mă rog 
de ispaşă dinaintea lui Allah şi dinaintea ta ! Şi 
încearcă să mă înţelegi cît de cît, întrucît sufletul 
•meu n-a fost în stare să nu asculte de îndemnul 
«rare 1-a năpădit atunci cînd a văzut mantia de pene S 

Şi Hassan răspunse : 
— Pe Allah, o, Strălucire, numai eu sînt vinovat 

ră te-am lăsat singură la Bagdad. Ar fi trebuit să te 
iau cu mine totdeauna ! Da de-acuma-nainte aşa am 
să fac, poţi să fii liniştită ! 

Şi, după ce spuse vorbele acestea, o aburcă în 
circă, o luă şi pe bătrînă de mînă, şi îşi coperi capii! 
cu tichia. Şi tustrei se făcură nevăzuţi. Şi ieşiră din 
palat, şi se îndreptară în goana mare înspre cea de 
A şaptea insulă, unde se aflau ascunşi cei doi copi-
laşi ai lor, Nasser şi Manssur. 
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Atunci Hassan, măcar că fu peste poate de tulbu-
rat cînd îşi văzu iarăşi cei doi copii teferi şi sănătoşi, 
nu vroi să mai piardă vremea cu îmbrăţişări de 
dragoste, ci pe amîndoi micuţii îi încredinţa bătrî-
nei, care îi luă călare pe umerii ei. Pe urmă, fără 
a fi văzută de nimeni, Strălucire izbuti să ia trei 
mantii de pene, noi-nouţe ; şi se îmbrăcară cu ele. 
Pe urmă, se luară tustrei de mînă şi, părăsind fără 
părere de rău insulele Wak-Wak, porniră în zbor 
către Bagdad. 

Or, Allah le meni bună pace şi, după o călătorie 
cu popasuri scurte, ajunseră într-o dimineaţă în Ce-
tatea Păcii. Şi se lăsară pe terasa casei lor, şi coborîră 
scara, şi intrară în sala unde şedea biata maică a 
lui Hassan, pe care de mult durerea şi gîndurile o 
betejiseră şi o orbiseră aproape de tot. Şi Hassan 
ascultă o clipită la uşă, şi o auzi în lăuntru pe săraca 
femeie cum gemea şi cum se jeluia. Atunci, bătu în 
uşă, şi glasul bătrînei întrebă : 

—• Cine este la uşă ? • 
Hassan răspunse : 
— O, maică a mea, este ursita care vrea să-şi în-

drepte asprimile ! 
La vorbele acestea, mama lui Hassan, neştiind 

încă dacă nu era o nălucire ori adevăr-adevărat, dete 
fuga, pe bietele ei picioare, să deschidă uşa. Şi îl 
văzu pe fiul ei Hassan, cu soţia şi cu copiii lui, şi cu 
amazoana cea bătrînă, care sta la spatele lor, cu-
viincioasă. Şi tulburarea fiind prea tare pentru ea, 
căzu leşinată în braţele lor. Şi Hassan o ajută să-şi 
vină iarăşi în simţire, scăldînd-o cu lacrimile lui, 
şi o strînse cu drag la piept. Iar Strălucire veni la ea 
şi o coperi cu un potop de mîngîieri, cerîndu-i ier-
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tare că se lăsase biruită de pornirea ei din născare. 
Pe urmă, o poftiră şi pe Maica-Lăncilor şi i-o în-
făţişară ca pe ocrotitoarea şi pe izbăvitoarea lor. 
Şi-atunci Hassan îi povesti maică-si toate întîmplă-
rile cele de pomină cîte le păţise, şi pe care nu ar 
avea nici un rost să le mai spunem o dată. Şi îl prea-
măriră laolahă pe Cel-preaînalt, care le îngăduise sa 
se vadă iarăşi la un loc. 

Şi de-atunci trăiră cu toţii împreună în viaţa cea 
mai plăcută şi cea mai plină de fericire. Şi, în fiecare 
an, nu lipsiră o dată să se ducă toţi, cu caravana 
chemată de daireaua cea vrăjită, să le vadă pe cele 
şapte domniţe, surorile lui Hassan, în palatul cel cu 
bolta verde, de pe Munţii-Norilor. 

Şi-aşa că numai după tare mulţi ani veni să-i caute 
Sfărîmătoarea cea de neoprit a bucuriilor şi a plă-
cerilor ! Ci mărire şi slavă Aceluia carele stăpî-
neşte peste împărăţia văzutelor şi a nevăzutelor, Cel 
pururea viu, Cel veşnic, şi carele nu cunoaşte moarte ! 

După ce Şeherezada povesti astfel povestea aceasta fără de ase-

muire, micuţa Doniazada îi sări de gît, şi o sărută pe gură, şi îi 

zise : 

— O, sora mea, ce mînunată-i povestea aceasta, şi ce plină de 

miez, şi ce fermecătoare, şi ce plăcută este ! Ah, ce tare mi-e drag 

de Boboc-de-Trandafir, şi ce rău îmi pare că Hassan nu a luat-o «4 

pe ea de soţie, laolaltă cu Strălucire ! 

Iar regele Şahriar spuse : 

— Şeherezada, povestea aceasta este uluitoare ! Şi era aproape 

să mă facă să uit o mulţime de treburi pe care, mîine chiar, am să 

pun să se îndeplinească ! 

Iar Şeherezada spuse : 

Da, o, măria-ta, ci ea nu-î nimic pe lîngă aceea pe care vreau 

să ţi-o mai povestesc, despre bubuitura de pomină. 

Iar regele Şahriar strigă : 
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— Ce tot spui tu, JŞcfierc'/.atht - Şi ce bubuitură de £>riţi.im,i este 
aceasta, de care eu habar nu am > 

Şeherezacla spuse : 
— Este aceea pe caic am să <-<> spuu mîiuc regelui, -J.scîi a in să 

«nai fiu în viaţă ! 
Iar regele Şahriar îşi zise: , .Hotărît ! nu am ,-;n «•moi dec'it 

dopa ce are să mă lămurească despre ce-î vorba !* 
Iar .Şehere'/ada, îti clipita aceea, vă/u «orii raiiiuu, ji tăcu 

sfioasă. 



CUPRINS 

SNOAVE PILDUITOARE DIN GRADINA ÎNMIRES-
MATA „ „ . . . . . , . , , , B I 

CELE TB.EÎ DOKiîîŢE . . . , . . » t! 6 
'FLĂCĂUL ŞI MASAGIUL DE LA HAMMAM 4 8 
ALB ŞI ALB- . . , . . . * . . 18 

POVESTEA LUI ABDALLAH-DE-PE-USCAT Şl Â 
LUI ABDALLAB-DIN-MARE . . . . . . e 18 

POVESTEA TÎNĂRULU1 CEL GALBEN' 54 
POVESTEA FLOARM-DE-GKANATA ŞI A LUI ZÎM-< 

CET-DE-LUNA . . . . ; , . 9 i 
SEARA DE IARNĂ A LUI ISAC DIN MOSSU1, . 162 
J'ELAHUL DE LA EGIPT Şl COPIII SAl CEI A.LBÎ 172 
POVESTEA LUI KHALIF-CTiL-SĂRAC 183 
PĂŢANIILE. LUI HASSAN AL-BASSRI ŞI ALP, PREA- • 

FRUMOASEI STRĂLUCIRE . . . „ , . , 264 



Lector : NICOLAE TEICA 
Tehnoredactor : AURELIA ANTON 

Tiru) 102 660 ex. Broşate S7.S60 ex. Legate 'I» 
5100 ex. Coli ed. 17,59. Coli tipar 13. 

Tiparul executat sub comanda 
nr. 30 378 la Combinatul Poligrafic 

„Casa Scinteji", Piaţa Semteii nr. 1, 
Bucureşti, 

Republica Socialistă Bomânia 



Ilustraţia copertei : Atica Vasilescn 



cartea celor 
o mie şi una de nopţi 

(9) 
(NOPIILE 616 - 731) 

TRADUCERE DE H. GRAMESCU 

BIBLIOTECA PENTRU TOŢI • 1973 
EDITURA MINERVA • BUCUREŞTI 



Pc'iitru versiunea românească toate drepturile rezer-

vate Fiditurii Minerva (B.P.T.). 

I.e livre des Miile nuils el une tiuit, traductioo 
Ittterale e-t complete du texte arabe par le dr. / . C. 
AUrdrus, ţooae cinquieme şi totne stxieme. Paris, 
Eug. Fasque-Ue, editeur (f. a.). 

Versiunea românească a fost coroborată şi cu tra-
ducerea în limba rusă : Kniga t'hiac'i i osinoi nuci, 
perevod a atabskovo Al. A. Salte (8 volume), Gosti-
clarst'/eruioe 1/.datei istvo Hudoiejtverinoî Literaturi, 
Aloskv.t, l'isţ). 



DIVANUL OAMENILOR DE RÎS Şî 
DE BATJOCURA 

BUBUITURA DE POMINĂ 

Se. povesteşte — ci Allah este mai ştiutor ! - - ca' a 
fost odată în oraşul Kokaban, din Yaman, un beduin 
din tribul fazii, pe care îl chema Abul-Hossein şi care, 
cu mulţi ani în urmă, părăsise viaţa de beduin şi ajun-
sese un orăşan de vază şi un neguţător dintre neguţă-
torii cei mai bogaţi. Şi, întîia oară, se însurase pe vre-
mea tinereţii sale ! Ci Allah o chemase pe neva.stă-sa 
întru mila sa, după un an de căsnicie. încît prietenii 
lui Abul-Hossein nu mai conteneau să-l tot îndemne si 
se însoare iar, procitindu-i vorbele poetului: 

Ridkă-te odaia, prietene-al meu drag ! 
Nu aştepta să-ţi treacă voioasa primăvară — 
Ia uite ce copile frumoase !- Hai, te-nsoară l 
Tu nu ştii că femeia, pe după-al casei prag, 
E-un almanah maestru cu care anul zboară ? 

Şi Abul-Hossein, pînă la urmă, nemaiputînd să în-
frunte îndemnurile prietenilor săi, se hotărî să înnă-
dească nişte vorbe cu bătrînele peţitoare ; şi se însura 
într-un sfîrşit cu o fetişcană frumoasă ca luna cînd 
străluceşte pe mare. Şi, de nuntă, dete ospeţe mari la 
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care îi pofti pe toţi prietenii şi pe toţi eîţi îi cunoştea, 
precum şi ulemalele, fachirii, dervişii şi cuvioşii. Şi 
deschise larg toate uşile casei sale, şi orîndui să li se detc 
musafirilor mîncăruri ele toate felurile, şi, printre altele, 
orez de şapte culori osebite, şi sorbeturi, şi miei umpluţi 
cu alune, cu migdale, cu fistic şi cu stafide, şi o cămilă 
tînără fripta întreagă şi pusă la masă netăiată. Şi toată 
lumea mîncă şi bău şi fu cuprinsă de veselie, de bucurie 
şi de mulţumire. Şi mireasa fu plimbată şi arătată tu-
turora de şapte ori pe rînd, îmbrăcată de fiecare dată 
cu altă rochie, mai frumoasă decît cea de dinainte. 
Ba o plimbară şi-a opa oară printre musafiri, spre 
deplina mulţumire a celor care nu izbutiseră să-şi sa-
ture ochii cu vederea ci. După care, muierile cele bă-
trînc o duseră în odaia de nuntă şi o culcară într-un 
pat înalt ca un crivat împărătesc, şi o pregătiră în 
toate privinţele pentru sosirea mirelui. 

Atunci, Abul-Hossein, în mijlocul alaiului, intră la 
soţia sa, călcînd rar şi falnic. Şi se aşeză o clipa pe 
divan, ca să-şi dovedească sieşi şi ca să arate soţiei 
sale şi femeilor din alai cît de plin este el de gingăşie 
şi de măsură. Pe urmă, se ridică măreţ, spre a primi 
urările femeilor şi a-şi lua rămas-bun de la ele, înainte 
de a se apropia de patul în care fetişcana ti aştepta 
sfioasă ; cînd, deodată, iacătă ! slobozi, o, păcatele lui ! 
din pîntecele-i prea plin de cărnuri grele şi de băuturi, 
o răsuflătură pînă peste poate de bubuitoare, cumplită 
şi mare ! Ferească-ne Allah de Cel-Râu ! 

La bubuitul acela, fiecare femeie se întoarse înspre 
vecina ei, vorbind cu glas tare şi făcînckt-se că n-ar 
fi auzit nimic ; iar fetişcana la fel şi ea, în loc să rîdă 
ori să-şi bată joc, începu să-şi zdrăngănească brăţă-
rile. Ci Abul-Hossein, fîstîcit pînă peste poate, se 
prefăcu a fi chemat de nişte treburi grabnice şi, cu 
ocara în inimă, coborî în curte, puse şaua pe iapă, 
sări în spinarea ei şi, lăsînd şi casă şi nuntă şi soţie, 
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fugi mistuindu-se în negurile nopţii. Şi ieşi din oraş 
şi se afundă în pustie. Şi ajunse în felul acesta la 
ţărmul mării, unde văzu o corabie gata de plecare 
spre India. Şi se îmbarcă pe corabia aceea şi ajunse 
pe coasta Malabarului. 

Acolo, cunoscu cîţiva inşi, băştinaşi din Yaman, 
care îl duseră şi îl înfăţişară regelui acelei ţări. Şi 
regele îi dete o slujbă de încredere şi îl numi căpitan 
peste straja sa. Şi Abul-Hossein rămase în ţara aceea 
zece ani, cinstit şi respectat, şi în tihna unei vieţi 
plăcute. Şi de fiecare dată cînd îşi aducea aminte de 
bubuitura cea păcătoasă, îşi alunga gîndul acela aşa 
cum se alungă miasmele cele urîte. 

Ci, după ce trecură cei zece ani, fu cuprins de 
tristeţea dorului de ţara părintească ; şi încet-încet 
ajunse să gogească de: alean ; şi ofta fără contenire, 
gîndindu-se la casa şi la oraşul lui ; şi simţea că 
moare de dorul acela înăbuşit. Ci, într-o zi, nemai-
putînd să-şi îndure chinurile sufletului,, nu-şi mai luă 
nici măcar bun-rămas de la rege, şi fugi şi se în-
toarse în ţara Hadramut, din Yaman. Acolo se îmbrăcă 
teptil în straie de derviş şi plecă pe jos înspre oraşul 
Kokaban ; şi ajunse, în felul acesta, tăinuindu-şî 
numele şi necazul, pe dealul care străjuieşte oraşul. 
Şi, cu lacrimi în ochi, văzu terasa bătrînei sale case 
şi terasele învecinate, şi îşi zise : „De nu m-ar cu-
noaşte careva ! Deie Allah să fi uitat cu toţii po-
vestea mea \" Şi, cugetînd aşa, coborî dealul şi apucă 
pe drumuri ocolite înspre casa lui. Şi, din drum, văzu 
stînd jos, în pragul unei porţi, o bătrînă care despă-
duchea capul unei fetiţe de vreo zece ani ; iar fetiţa 
îi spunea bătrînei : 

— O, maică a mea, tare aş vrea. să ştiu cîţi ani 
am, căci o prietenă de-a mea vrea sa-mi facă ho-
roscopul. Vrei să-mi spui în ce an m-am născut ? 

Şi bătrîna cugetă o clipă şi răspunse : 
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— Te-ai născut, o, fata mea, chiar în anul bu-
buiturii. 

(and auzi vorbele acestea, amantul de Abul-Hos-
sein făcu cale întoarsă şi o luă la fugă, aruneîndu-şi 
picioarele în vînt. Şi îşi zicea : „Tacătă ca bubuitura 
ta a ajuns o zi de pomenire în hronici ! Şi are să 
dăinuiască prin veacuri, atîta cît s-or împodobi cu 
fiori palmierii !" Şi nu se mai opri din fugă şi din 
umblet decît atunci cmc! ajunse în ţara Indiei. Şi trăi 
Cu amar în surghiun pîna la moarte: Cu el fie în-
durarea şi mila lui Allab ! 

IV urma, Şelierezada, Iv, noaptea aceea, IIKIÎ spuse : 

CFI DOI POXN'AŞt 

Tot aşa am auzit, o, preaiericiuile rege, că au iost 
odauî în cetatea Damascului, în Siria, un om ajuns 
de pomină din pricina renghiurilor, a tertipurilor şi 
a poznelor lui, şi un altul la Cairo, tot atîta de vestit 
pentru aceleaşi virtuţi. Or, pezevenghiul de ia Da-
masc, care adeseori auzise vorbinclu-se despre seme-
nul lui de la Cairo, ar fi dorit să-1 cunoască pe acela, 
cu atît mai mult cu cît muşteriii sai obişnuiţi îi spuneau 
fără încetare : 

— Nu încape îndoială ! hotăTît că egipteanul este 
mult mai viclean, ,mai isteţ, mai bine dăruit şi mai 
pişicher decît tine î Tar tovărăşia lui este cu mult m.ii 
înveselitoare decît .<i ta. De altminteri, dacă nu vrei 
să ne crezi, nu ai decît să te duci să-î vezi la treabă, 
la Cairo, şi ai să te încredinţezi ca te întrece ! 

Şi atîta îl zădăfiră, pîna ce omul îşi zise: „Pe 
Allab ! nu-mi mai rămîne decît să mă duc la Cairo, 
ca să văd cu ochii mei cele ce se spun despre e! V 
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Şi îşi făcu pregătirile şi plecă din Damasc, oraşul lui, 
şi porni la drum spre Cairo, unde ajunse, cu voia lui 
Allah, bine şi sănătos. Şi întrebă, fără sa piardă 
vremea, de casa semenului său, şi se duse la el în 
ospeţie.. Şi fu primit cu toată strălucirea unei ospeţiî 
cît se poate de alese, şi fu cinstit şi găzduit, după 
urările de bun venit cele mai prieteneşti. Pe urmă, 
amîndoi, încep ură să-şi povestească întîmplările mas 
de seamă de pe lume, şi îşi petrecură noaptea tăifă-
suind plăcut. Or, a doua zi, cel de la Damasc îi spuse 
celui de la Cairo : 

— Pe Allah, o, tovarăşe al meu, nu am venit de 
la Damasc la Cairo clecît ca să judec cu ochii mei 
renghlurilc şi poznele pe care le joci fără încetare 
în oraş ! Şi nu aş vrea să mă întorc în ţara mea decîr 
îmbogăţit cu învăţătură ! Vrei, dar,, să mă faci martor 
la ceea ce atîta de fierbinte doresc să văd ? 

Celălalt spuse : 
— Pe Allah ! o, tovarăşe al meu, cei care ţj-au 

vorbit despre mine te-au amăgit, fără îndoială ! Eu 
cle-abia dacă ştiu să deosebesc mîna mea stîngă de 
mîna mea dreaptă ! Cum să ştiu, dar, să dau lacţii 
de* subţirime şi de de.şteptăciune unui damaschin ales, 
cum eşti tu ? Dar, întrucît este de datoria mea de 
gazdă să te duc să vezi lucrurile frumoase din oraşul 
nostru, hai să mergem sa facem o plimbare ! -

Ieşi, aşadar, cu el şi îl duse, înainte de toate, să 
vadă moscheea Al-Azhar, pentru ca sa. poată povesti 
locuitorilor din Damasc minunile învăţăturii şi ale 
ştiinţei. Şi, pe drum, trecînd pe lingă neguţătorii de 
flori, îşi întocmi un buchet din ierburi frumos miro-
sitoare, din maci, din trandafiri, din busuioc, din ia-
somii, din fire de românită şi de maghiran. Şi, aşa, 
ajunseră amîndoi la moschee şi intrară în curte. Or, 
cînd intrară acolo, zăriră în faţa fîntînii unde se fă-
ceau spălările cele cerute de datină, ciuciţi în umbla-
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îoare, pe cei care îşi uşurau nişte nevoi grabnice. Şi 
{nsul de la Cairo zise către cel de la Damasc: 

— Ei bine, prietene, dacă ai vrea să le faci o poznă 
înşilor aceştia ciuciţi la rînd, cum ai ticlui lucru-
rile ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

fcfioasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute optsprezecea noapte 

(Urmă : 

Celălalt răspunse : 
— Lucrul este cît se poate de la îndemînă. Aş trece 

pe la spatele lor cu o mătură de mărăcini şi, ca din 
greşşală, măturînd înainte, i-aş înţepa în fund. 

Cel din Cairo spuse : 
— Felul acesta de pozne este cam greoi şi cam 

grosolan, prietene ! Ba e chiar şi lipsită de gingăşie 
O atare glumă ! Iată ceea ce aş face eu ! 

Şi, vorbind astfel, se apropie cu o înfăţişare prie-
tenească şi îndatoritoare de cei care şedeau ciuciţi în 
umblătoare şi îi îmbie pe toţi pe rînd cu cîtc un 
mănunchi de flori, zicînd : 

— Cu îngăduinţa ta, o, stăpîne al meu ! 
Şi fiecare îi răspundea, tulburat şi mîniat pînă peste 

poate : 
— Prăpădi-ţi-ar casa Allah, o, fecior de codoş ! Ce, 

aici sîntern la ospăţ ? 
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Şi toţi cei ce se aflau strînşi în curtea moschee!, 
văzînd chipurile mofluze ale inşilor cu pricina, rîdeau 
de nu .mai puteau. 

Aşa că, după ce văzu toate astea cu chiar ochii lui, 
păcăliciul de la Damasc se întoarse înspre cel de la 
Cairo şi îi spuse : 

— Pe Allah, rn-ai biruit, o, şeicule al păcălicilor ! 
Şi are dreptate zicala care spune: Şiret ca un 
egiptean care trece şt prin gaură de ac ! 

Pe urtnă Şehctezada, în noaptea aceea, mai spuse : 

VICLENIE MUI'EREASCĂ 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că într-un 
oraş ca toate oraşele, o nevastă tînără, de neam mare, 
al cărei soţ lipsea adeseori plecînd în călătorii mai 
apropiate ori mai depărtate, pînă la urmă nu a mai 
putut să îndure ghiesurile clocotului din ea şi şi-a 
ales, ca balsam alinător, un flăcăiandru care nu-şi 
avea samăn printre flăcăiandrii acelei vremi. Şi 
amîndoi se iubiră cu o dragoste nemaipomenită ; şi 
se simţeau mulţumiţi unul cu celălalt, în toată voioşia 
şi în toată tihna, sculîndu-se ca să mănînce, mîncînd 
ca să se culce, şi culcîndu-se ca să se zbeguiască. 
Şi trăiră în starea aceasta o bună bucată de vreme. 

Or, într-o zi, flăcăul fu luat pieptiş de un şeic cu 
barba albă, un stricat cu două feţe, întocmai ca şî 
cuţitul cu două tăişuri al vînzătorilor de colocase. Ci 
flăcăul nu vroi nicicum să se supună la ceea ce îi 
cerea celălalt şi, luradu-se la ceartă cu el-, îl lovi 
vfrtos peste faţă şi îi smulse ticăloasa de barbă. Iar 
şeicul se duse şi se piînse valiului oraşului de bătaia 
pe care n îndurase ; şi valiul porunci ca flăcăul să fie 
priponit şi aruncat în temniţă. 
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'Estimp, nevestica află ce păţise drăguţul ei şî, 
ştiindu-1 la popreală, fu cuprinsă de o ciudă amarnică. 
încît nu zăbovi să~şi ticluiască un plan spre a-şl 
slobozi iubitul şi, împodobindu-se cu cele mai fru-
moase haine ale ei, se duse la palatul vab'ului, ceru 
să fie primită de el şi fu poftită în sala de judecată. 
Or, pe AU ah ! numai arătîndu-se aşa, în toată 
(frumuseţea ci, ncvesiica ar fi "şi dobîndit de la bun 
început cîştig la toate judecăţile de pe tot pămîntul 
în lung şi-n lat. într-adevăr, după salamalekuri, îi 
spuse valiului : 

— O, valiule, stăpîne ai nostru, flăcăul Cutare, pe 
•care ai poruncit să-1 bage la opriş, este chiar fratele 
meu şi stîlpul casei mele. Şi a fost. învinuit pe nedrept 
de martorii şeicului şi de şeic, care este un ticălos şi un 
dezmăţat. Vin, dar, să cer de la dreptatea ta să-1 
isloboze.şti, .altminteri casa mea arc să cada în prăpăd ; 
jar eu aş muri de foame ! 

Or, de cum o văzu pe tinerică, inima valiului începu 
să fiarbă straşnic de dragul ei ; şi, împătimit după
nevestică, îi zise : 

— Hotar î t ! sînt gata să-1 slobozcsc pe fratele tău ! 
Ci, mai întîi, intră în haremul casei mele şi, cînd s-or 
sfîrşi^ judecăţile, am sa vin la tine ca să stăm de 
vorbă mai pe îndelete ! 

Ea însă, pricepînd ce vrea valiul, îşi zise *. „Pe 
AII ah ! o, barbă de catran, n-ai să ma atingi tu decît. 
cînd o face plopul, mere !" Şi răspunse : 

— O, valiule, stăpîne al nostru, este mai. bine să 
vii tu la mine acasă, unde am avea tot răgazul sa 
vorbim despre toate, mai în tihnă decît aici, unde 
eu nu sînt decît o străină. 

Şi valiul, bucuros pînă peste poate, o întrebă : 
~- Şi unde se află casa ta ? 
Ea spuse : 
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— în cutare loc ! Şi am să te aştept acolo, în seara 
aceasta, pe la scăpătat de soare ! 

Şi plecă de la valiu, pe care îî lăsă cufundat într-o 
mare zbuciumată, şi se duse să-i caute şi pe cadiul 
oraşului. 

Intră, aşadar, în casa cadiului, care era un om în 
vîrstă, şi îi spuse : 

— O, .cadiulc, stăp'îne al nostru ! 
El spuse : 
— D a ! 
Ea urmă : 
— Mă rog ţie să-ţi arunci privirile asupra neca-

zului meu, şi Allah are sa se bucure de - t ine! 
El întrebă : 
— Cine te-a asuprit ? 
Ea răspunse : 
— Un ticălos de şeic care, cu ajutorul martorilor 

lui mincinoşi, a izbutit să-1 bage la temniţă pe fra-
tele meu, singurul stîlp al casei mele. Şi vin ca să 
te rog să mijloceşti pe lîngă valiu să-i dea drumul 
fratelui meu ! 

Or, cînd cadiul o văzu şi o auzi pe tinerica, căzu 
îndrăgostit de ea nebuneşte, şi îi zise : 

— Hotă r î t ! am să mă îngrijesc de fratele tău. Ci, 
pînă una alta, intră colea în haremul meu şi aşteap-
tă-mă acolo. Şi avem să tăinuim cum stă treaba. Şi 
ai să ajungi să-ţi izbîndeşti dorinţa ! 

Şi tinerica îşi zise : „A ! fiu de codoş, ai să mă al 
cînd o face plopul mere !" Şi răspunse : 

— O, stapîne al nostru, ar fi mai bine să te aştept 
la mine acasă, unde nimenea nu ne-ar . supăra! 

El întrebă : 
— Şi unde se află casa ta ? ...: 
Ea spuse : 
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— în cutare loc ! Şi ani să te aştept acolo, chiar în 
seara aceasta, după scăpătatul soarelui! 

Şi plecă de la cadiu şi se duse sa-1 caute pe vi-
zirul regelui. 

Cînd ajunse dinaintea vizirului, îi povesti despre 
întemniţarea flăcăului, pe care îl da drept fratele ei, 
şi îl rugă să poruncească a fi slobozit. Şi vizirul îi 
spuse : 

— Nu este nimic împotrivă ! Ci, pînă atunci, intră 
colea în haremul meu, unde am să vin la tine, ca să 
stăm de vorbă despre treaba aceasta ! 

Ea spuse : 
— Pe viaţa capului tău, o, stăpfne al nostru, eu 

sînt tare ruşinoasă şi nu aş şti nici măcar pe unde 
să umblu prin haremul măriei tale. Casa mea însă 
este mult mai potrivită pentru taifasuri de soiul 
acesta, şi am să te aştept acolo chiar în seara aceasta, 
la un ceas după scăpătatul soarelui ! 

Şi îi spuse în ce loc se afla casa ei, şi plecă de la 
el ca să se ducă la palat la regele oraşului. 

Or, cînd intră în sala împărătească, regele, uimit 
de frumuseţea ei, îşi zise : „Pe AII ah ! ce bucăţică 
bună de înfulecat caldă încă şi pe nemîncate'!"' Şi o 
întrebă : 

— Cine te-a asuprit ? 
Ea spuse : 
—- Nu sînt asuprită, întrucît mai este şi dreptatea 

regelui ! 
El zise : 
— Allah singur este drept! Dar ce pot. să fac eu 

pentru tine ? 
• Ea spuse : 

— Să dai poruncă să i se dea drumul fratelui meu 
întemniţat p.e nedrept ! 

El spuse : 
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— Lucru-i uşor ! Du-te, copila mea, şi aşteaptă-mă 
în harem ! Şi nu arc să se întîmple decît ceea ce te 
poate mulţumi ! 

Ea spuse : 
— Dacă-i aşa, o, măria ta, m-aş duce să te aştept 

mai degrabă acasă la mine. Căci regele nostru ştie 
că pentru lucruri de soiul acesta este nevoie de multe 
pregătiri, ca de pildă de o baie, de primeneli şi de 
altele asemenea. Şi toate acestea nu aş putea să le 
fac cum se cuvine decît în casa mea, care, de-ar fi 
călcată de paşii regelui nostru, ar fi pe veci cinstită 
şi binecuvîntata ! 

Regele spuse : 
— Atunci fie aşa l 
Şi amîndoi se învoiră în privinţa ceasului şi a 

locului de întîlnire, Şi tinerica plecă de la palat şl 
se duse să caute un tîmplar... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu Horii mijind şi., sfi-
oasă, tăcu 

Ci Intr-a şase sute douăzecea noapte 

Urmă : 

...şi se duse să caute cm tîmplar. Şi " î i .spuse: 
— Să-mi trimiţi în seara aceasta acasă un dulap 

mare cu patru despărţituri puse una peste alta, şi 
fiecare despărţitură. avînd o uşă aparte care să se 
închidă straşnic cu un lacăt ! 

Tîmplarul răspunse : 
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— Pe Allah•! o, stapîna a mea, lucrul nu se poate 
face pînă-n seara ! 

Ea spuse : 
— Am să-ţi plătesc orice ai să-mi ceri ! 
VA spuse : 
— Dacă-i aşa, are să fie gata. Nu îţi cer însă ca 

preţ nici aur, nici argint, o, stapîna mea, ci numai 
ceea ce ştii şi tu ! Intră, dar, în odaia din fund, ca să 
pot sta de vorbă cu tine î 

La vorbele acestea ale tîmplarului, nevestica 
răspunse : 

— O, tîmplar al binecuvîntării, ce om lipsit de pri-
cepere mai eşti şi tu ! Pe Allah ! oare acea prăpădită 
de odaie din fundul prăvăliei tale se poate potrivi 
cu o tăifăsuială de soiul celei cum vrei tu să 
tăifăsuieşti ? Mai degrabă vino în seara aceasta acasă 
la mine, de îndată ce ai să-mi trimiţi dulapul, şi ai 
să mă găseşti gata să stau de vorbă cu tine pînă 
dimineaţa ! \ 

Şi tîmplarul răspunse : 
— Cu toată dragostea inimii şi ca o cinstire da-

torată ! 
Şi nevestica urmă : 
— Da atunci, să nu-mi mai faci un dulap cu patru . 

despărţituri, ci unul cu cinci ! întrucît îmi trebuie chiar 
unul cu cinci despărţituri, ca să strîng în el tot ceea 
ce am de strîns ! 

Şi, după ce îi spuse unde sade, plecă şi se întoarse 
acasă la ea. 

Acolo, scoase dintr-o ladă cinci rochii, de croieli şt 
de culori osebite, le orîndui cu grijă, şi puse de 
pregăti mîncărurile şi băuturile, şi orîndui florile, apoi 
aprinse mirodenii. Şi aşteptă în felul acesta sosirea 
oaspeţilor săi. 
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Or, pe înserate, hamalii tîmplarului aduseră dulapul 
cu pricina ; şi nevestica le spuse să-1 aşeze în odaia 
de primire. Pe urmă îi lăsă pe hamali să plece şi, 
pînă să aibă ea răgazul să cerceteze lacătele dulapu-
lui, se şi auziră bătăi la uşă. Şi, numaidecît după 
aceea, cel dintîi dintre oaspeţi se şi ivi, anume valiul 
oraşului. Şi ea se ridică în cinstea sa, şi sărută 
pămîntul dinaintea lui, şi îl pofti să guste din ră-
coritoare. Pe urmă, începu să lunece înspre el nişte 
ochi lungi de-o palmă, şi să-î arunce nişte priviri 
arzătoare, aşa de iscusit încît valiul se ridică de 
mijloc şi, cu mişcări repezite şi cutremurate, vru să 
se bucure de ea pe dată. Ci initieraşca, desfaeîndu-se 
din strîusoare, îi spuse : 

•— O, stăpîne al meu, ce lipsit eşti de iscusinţă ! 
Mai întîi începe prin a te dezbrăca, spre a fi slobod 
în mişcări ! 

Iar valiul spuse : 
— Nu am nimica împotrivă ! 
Şi îşi scoase hainele. Iar muieruşca îi dete, aşa cum 

se face de obicei la petrecerile muieraticilor, în locul 
hainelor lui de culoare întunecată, o rochie de mătasă 
galbenă şi de o croială ciudată, şi o tichie de aceeaşi 
culoare. Şi valiul se împopoţona cu rochia ee"â galbenă 
şi cu tichia cea galbenă, şi se pregătea să se vese-
lească. Ci, tot atunci, se auzi o bătaie repezită la uşă. 
Şi valiul, tare îmbufnat, întrebă : 

—- Aşteptai vreo vecină, ori vreo ghicitoare ? 
Ea răspunse, speriată : 
— Nu, pe Allah ! ci am uitat că soţul meu se-în-

toarce în seara aceasta din călătorie ! Şi chiar el bate 
acuma la uşă ! 

El întreba : 
— Şi-acu ce are să fie cu mine ? Şi ce să. fac ? 
Ea spuse : 
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—: Nu ai d'ecît o cale de scăpare, şi-anume să intri 
în dulapul de colea ! 

Şi deschise uşa de la întîia despărţitură a dulapu-
lui, şi îi spuse valiului : 

— Intră în launtru ! 
El spuse : 
— Păi cum să fac ? 
Ea spuse : 
— Să te ghemuiesti pe vine ! 
Şi valiul, frînt în două, se ciuci în dulap. Iar ne-

vestica încuie uşa cu cheia şi se duse să deschidă 
celui care bătea. 

Or, acesta era cadiul. Şi femeia îl primi întocmai 
cum îl primise şi pe valiu, şi, la ceasul potrivit, îl 
înveşmîntă într-o rochie roşie, de o croială nemai-
pomenită, şi cu o tichie de aceeaşi culoare ; şi, cum 
el vroia să se repeadă la ea, îi zise : 

— Nu, pe Allah ! nu mai înainte de a-mi scrie un 
bilet în care să porunceşti slobozirea fratelui meu ! 

Şi cadiul îi scrise biletul cerut, şi i-1 dete chiar în 
clipa cînd se auziră bătăi la uşă. Şi tînăra nevastă, 
cu un chip speriat, strigă : 

— Este soţul meu, care se întoarce din călătorie ! 
Şi îl puse pe cadiu să se cocoţeze în cel de al doilea 

cat al dulapului, şi se duse sa-i deschidă celui care 
bătea la uşa casei. 

Şi era însuşi vizirul. Şi păţi şi el ceea ce păţiseră 
şi ceilalţi do i ; şi, gătit cu o rochie verde şi cu c 
tichie verde, fu înghesuit la cel de al treilea cat al 
dulapului, în clipa în care sosea la rîndu-i şi regele 
oraşului. Şi regele, in acelaşi chip, fu dichisit cu o rochie 
albastră şi cu o tichie albastră, şi, în clipa cînd da 
să facă lucrul pentru care venise, uşa răsună iarăşi, 
şi, văz'înd spaima tinerei neveste, fu nevoit şi el să 
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se ghemuiasca tare anevoie, întrucît era dolofan. pînă 
peste poate. 

Atunci, intră tîmplarul, cu nişte ochi mistuitori şi, 
drept preţ pentru dulap, vru numaidecît să se re-
peadă la tinerică. Ea însă îi zise : 

— O, tîmplarule, de ce ai făcut atîta ele strimt cel 
de al cincelea cat al dulapului ? De-abia daca se poate 
vîrî în.el atîta cît încape într-o lădiţă ! 

El spuse : 
— Pe Allah ! catul acela poate cuprinde şi patru 

inşi chiar mai mari. decît mine ! 
Ea spuse : 
— încearcă, să văd şi eu dacă poţi să intri ! 
Şi tîmplarul, cocoţîndu-se pe nişte scăunaşe puse 

unul peste altul, intră în cea de a cincea desparţi-
tură, unde fu numaidecît încuiat cu cheia. 

Pe dată, luînd biletul pe care i-1 dedese cadiul, 
nevestica se duse la paznicii temniţei, care, cînd 
văzură pecetea pusă în josul scrisului, îl sloboziră 
pe flăcău. Atunci amîndoi se întoarseră acasă în graba 
mare şi, de bucurie, ca să-şi sărbătorească întîlnişul, 
se zbeguiră vîrtos şi îndelung, cu zarvă şi cu 
gîfîieli straşnice. Şi, în lăuntrul dulapului, cei cinci 
încuiaţi auzeau toate celea, ci nu cutezau şi nici nu 
puteau să crîcnească. Şi, ghemuiţi unul deasupra 
altuia în cele cinci caturi, habar nu aveau cînd o să 
fie scoşi de acolo. 

Or, după ce tinerica şi flăcăul, îşi sfîrşiră zbegurile, 
strînseră de prin casă tot ce putură strînge din lu-
crurile mai de preţ, puseră totul într-o la'dă, vîndură 
lucrurile celelalte, şi plecară din oraşul acela, mutîn-
du-se în alt oraş şi în altă împărăţie. Şi-atîta cu ei ! 

Ci, în ceea ce îi. priveşte pe cei cinci, iacătă ! Cînd 
se împliniră două zile de cînd se aflau acolo, fură 
cuprinşi tuscinci de o nevoie amarnică de a se uşura. 

J 
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Şi cel dinţii dintre ei care îşi dcte drumul udului fu 
tîmplarul. Şi, cum se uşura aşa, udul începu să curgă 
în capul regelui. Şi regele, tot atunci, se slobozi şi ei 
în capul vizirului, care se slobozi în capul cadiului, 
care se slobozi în capul valiului. Atunci toţi deteră 
glas, afară de rege şi de tîmplar, strigînd : 

—- O, ce porcărie ! 
Şi cadiul cunoscu glasul vizirului, care cunoscu şi 

el glasul cadiului. Şi îşi spuseră între ei : 
— lacătă-ne că am căzut în laţ ! Noroc că regele 

a scăpat ! 
Ci, în clipa aceea, regele, care tăcuse, din mîndrie, 

strigă : 
— Tăceţi odată ! Sînt aici ! Şi habar nu am cine s-a 

uşurat în capul meu ! 
Atunci tîmplarul strigă : 

~ — înalţe Allah fala regelui ! Tare socot că eu sînt 
acela ! Căci eu mă aflu în cel de al cincelea cat ! 

Pe urmă adăugă : 
—- Pe Allah ! eu sînt pricina tuturor năpastclou 

acestea, întrucît dulapu-i lucrat de mine ! 
Estimp, soţul muieruştii se întoarse din călătorie ; 

şi vecinii, care nu băgaseră de seamă plecarea femeii, 
îl văzură sosind şi bătînd la uşa lui zadarnic. Şi îi 
întrebă de ce nu răspunde nimeni din lăuntru. Iar 
ei nu ştiură să-i spună nimic. Atunci cu toţii 
laolaltă, după ce aşteptară destul, sparseră uşa şi in-
trară în casă ; ci văzură casa goală, şi fără nimic 
altceva în ea decît dulapul cu pricina. Şi auziră din 
lăuntrul dulapului glasuri de pameni. Şi nu socotiră
alta decîi că dulapul trebuie să fie locuit de niscaiva 
ginni. 

Ginit povestea ajunse aici, Şcherezadu vă/u zorii mijiiul şi, sfi-

oasa, tăcu. 
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Ci într-a şase sute douăzeci şi doua noapte 

Urină : v 

Şi botărîră, cu glas mare, să dea foc dulapului şi 
sii-1 ardă cu tot ce s-o fi aflmd în ci. Şi, cum se 
pregăteau să-şi ducă planul la îndeplinire, se auzi 
glasul cadiului din adîncul dulapului, strigînd : 

— Opriţi-vă, oameni buni ! Nu sîntem nici ginni, 
nici hoţi ! Ci sîntem Cutare şi Cutare ! 

Şi, în cîteva vorbe, le povesti toată viclenia care îi 
daulasc. Atunci vecinii, cu soţul în cap, sfărmară la-
cătele şi îi sloboziră pe cei cinci încuiaţi, pe care îi 
găsiră împopoţonaţi cu hainele acelea ciudate pe care 
îi pusese tinerica să le îmbrace. Acu, dacă îi văzură 
aşa, nimenea nu mai putu să nu rîdă de acea pa-
tăranie. Iar* regele, ca să-1 aline pe soţ de fuga soţiei, 
îi zise : 

— Te căftănesc al doilea vizir al. meu ! 
Şi-aşa cu povestea aceasta. Ci Allah este mai 

ştiutor ! 

Şi, sfîrşjnd, Şeherezada îi spuse regelui Şahriar : 
-— Ci nu carecumva să crezi, o, măria ta, că toate acestea pot 

fi asemuite cu Povestea Adormitului treaz ! 

Şi, întrucît regele îşi împreunase sprîncenele la auzul numelui 
acelei poveşti despre care nu ştia nimic, Şdierezada, fără a zăbovi 
mai mult, spuse : 
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POVESTEA ADORMITULUI TREAZ 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că a fost 
odinioară la Bagdad, pe vremea califului Haruri 
Al-Raşid, un tînăr, holtei, pe care îl chema Abul-Has-
san, şi care ducea o viaţă tare ciudată şi tare anapoda. 
în adevăr, vecinii lui nu-1 vedeau niciodată sa pri-
mească două zile la rînd acelaşi om, sau să poftească 
în casa lui vreun locuitor din Bagdad ; căci toţi cei 
care veneau la el erau străini. încît oamenii din 
mahalaua lui, nepriccpînd nimica din tot ce putea 
face acesta, îl porecliseră Abul-Hassan cel Dezmăţat. 

în fiecare seară, Abul-Hassan avea obiceiul să se 
ducă la capătul podului din Bagdad şi acolo aştepta 
să se ivească vreun străin ; şi, de cum zărea vreunul, 
fie bogat, fie sărac, fie tînar ori bătrîn, se îndrepta 
către ci, zîmbitor şi plin de curtenie şi, după saia-
malekuri şi urări de bun-venit, îl poftea să primească 
a fi găzduit în casa lui pentru cea dintîi noapte a 
aceluia la Bagţjad. Şi îl ducea la el acasă şi îl ospăta 
cît putea mai bine ; şi, cum era tare prietenos şi avea 
o fire plăcută, îi ţinea tovărăşie oaspetelui toată 
noaptea şi nu precupeţea nimic spre a-i da cea mai 
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bună părere despre mărinimia sa. A doua zi însă 
îi spunea : 

— O, oaspetele meu, să ştii că dacă te-am poftit 
îa mine, atunci cînd în oralul acesta numai Allah te 
cunoştea, am făcut-o pentru ca aveam pricinile mele 
să mă port aşa. Ci m-am juruit să nu găzduiesc nici-
odată două zile la rînd acelaşi străin, de-ar fi el 
cel mai minunat şi cel mai plăcut dintre fiii oamenilor, 
încît, aşadar, iată-mă nevoit să mă despart de tine ; 
şi chiar te rog, daca mă întîlneşti vreodată pe uliţele 
Bagdadului, să te faci ca nu mă cunoşti, ca să nu mă 
sileşti cumva să te ocolesc !. 

Şi, vorbindu-i astfel, Abuî-Hassan îşi ducea oaspe-
tele la vreun han din oraş, îi da toate sfaturile de care 
acela s-ar fi putut să aibă trebuinţă, îşi lua bun-rămas 
de la el şi nu-1 mai vedea. Şi dacă, din întîmplare, 
se nimerea să întîlnească prin sukuri pe vreunul 
dintre străinii pe care îi găzduisc, se prefăcea a nu-1 
cunoaşte, spre a nu fi nevoit cumva să se oprească şi 
să-i dea bineţe. Şi tot aşa se purta mai departe, fără a 
pregeta nici măcar o scară să aducă în casa lui un alt 
străin. 

Or, într-o seară, pe la scăpătatul soarelui, cum sta 
el aşa, după obiceiul său, la capul podului de la 
Bagdad, aşteptînd sosirea vreunui străin, văzu venind 
către el un negustor bogat, îmbrăcat în felul negusto-
rilor de la Mossul şi urmat de un rob înalt şi cu 
înfăţişare falnică. Or, era însuşi califul Harun Al-Ra-
şid, îmbrăcat teptil, cum avea el obiceiul să facă în 
fiecare lună, ca să vadă şi să cerceteze cu chiar ochii 
lui .cele ce se petreceau prin Bagdad. Şi Abui-Hassan, 
cînd îl văzu, fu departe de a ghici cine era ; şi se 
ridică din locul unde şedea, şi se îndreptă înspre el, 
şi, după salamalekul cel mai gingaş şi după urarea 
de bun-venit, îi spuse : 
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— O, stapîne al meu, binecuvîntată să fie sosirea 
ta printre noi ! Fă~mi hatîrul de a primi în noaptea 
aceasta găzduirea mea, în loc sa te duci să dormi la 
han. Şi mîinc dimineaţă o sa fie vreme să-ţi cauţi 
în tihnă o locuinţă după placul tău ! 

Şi, spre a-l hotărî să primească, îi povesti, î-n cîtcva 
cuvinte, că de multă vreme avea obiceiul să dea 
găzduire; numai pentru o noapte, celui clintii străin 
pe care îl vedea trecînd pe pod. Pe urmă adaugă : 

— Allah este darnic, o, stapîne al meu ! în casa mea 
ai să găseşti o găzduire deplină, pîine calda şi viu 
limpede ! 

Cmc! califul auzi vorbele lui Abul-Hassan, i se 
păru întîmplarea atîta de ciudată şi Abul-Hassan atîta 
de fistichiu, încît, nu şovăi o clipă sa-şi urmeze ispita 
ele a-l cunoaşte. încît, după ce se lăsa rugat oleacă, 
numai aşa, de ochii lumii şi ca să nu pară a fi un om 
prost crescut, primi rugămintea, zicînd : 

— Pe capul şi pe ochii mei ! Allah să-şi sporească 
binefacerile asupra ta, o, stapîne al meu ! Iată-mă 
gata să te urmez î 

Şi Abul-Hassan îi arătă oaspetelui său drumul 
şi îi duse la casa lui, tâinuind cu el într-una foarte 
plăcut. 

Or, mama lui Hassan, în seara aceea, gătise o 
masă minunată. Le de te mai întîi nişte gogoşi prăjite 
în unt şi umplute cu carne tocată şi cu sîmburi de pin, 
pe urmă un. clapon tare gras, împresurat de patru 
pui mari de găină, pe urmă o gîscă umplută cu sta-
fide şi cu fistic, .şi la sfîrşit o tocăniţă de porumbei. Şi 
toate astea, în adevăr, erau alese la gust şi plăcute 
la vedere. 

(..nul povestea ajunse- aici, ŞcÎRi'tvada văzu -/orii mijim! şi, sfi-
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute douăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

Aşa ca amîndoi, aşezîndu-se dinaintea ta bl ale Io f, 
mîncară cu mare poftă ; şi Abul-Hassan alegea, ca să 
le dea oaspetelui său, bucăţile cele mai bune. Pe 
urmă, cîncl sfîrşiră de inîncat, robul le aduse ibricul 
şi ligheanul ; şi se spălară pe rnîini, în vreme ce mama 
lui ITassan strîngea tăvile de mîncăruri, spre a 'serv» 
castroanele de fructe, pline cu struguri, şi curmale, 
şi pere, precum şi alte tablale pe care se aflau tăvile 
pline cu prăjituri, cu magiun de migdale şi cu tot felul 
de -/.aharicale. Şi mîncară pe saturate, după care 
începură să bea. 

Atunci Abul-Hassan umplu cu vin cupa de ospăţ şi, 
ţiiund-o în mînă, se întoarse înspre oaspetele sau şi 
îi spuse : 

— O, oaspete al meu, tu ştii că niciodată cocoşul 
nu bea mai înainte de a fi chemat şi găinile, cu 
cotcodăceli uşoare, să vină să bea cu el. Or, eu, dacă 
ar trebui să duc cupa aceasta la buzele mele ca sa 
beau de unul singur, băutura mi s-ar opri în gît, 
şi de bună seamă ca aş muri. Te rog, dar, pentru 
noaptea aceasta, să laşi cumpătarea pe seama inşilor 
cu inima rea, şi să cauţi bucuria împreună cu mine 
în fundul cupei. Căci, cu adevărat, o, oaspete aî~meu, 
fericirea mi-c peste poale să am în casa mea un om 
atîta de falnic ca tine î 

Şi califul, care nu vroia nicidecum să-1 supere, şl 
care pe deasupra dorea să-1 facă să vorbească, nu 
depărta cupa, ci începu să bea laolaltă cu el. Şi cînd 
vinul începu sa le uşureze sufletele, califul îi spuse 
lui Abul-Hassan : 
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— O, stăpîne al meu, ac'uma,-eînd ne-am împărtăşit 
cu pîinea şi cu sarea, nu vrei să-mi spui care este 
pricina de te porţi aşa faţă de străinii pe care nu-i 
cunoşti, şi nu vrei să-mi povesteşti, ca s-o ştiu şi euş, 
povestea ta, care trebuie să fie uimitoare ? 

Şi Abul-Hassan răspunse : 
— Află, o, oaspete al meu, că povestea mea nu 

este deloc uimitoare, ci numai plină de învăţăminte. 
Mă numesc Abul-Hassan, şi sînt fiul unui negustor 
care, la moartea lui, mi-a lăsat cu ce să trăiesc din 
belşug în Bagdad, cetatea noastră. Or, întrucît fusesem 
ţinut tare din scurt pe cînd trăia taică-meu, mă grăbii 
să fac tot ce-mi sta în putere pentru ca, în puţină 
vreme, să ajung din urmă timpul pierdut în tinereţele 
mele. Ci, întrucît am fost dăruit din fire cu înţe-
lepciune, am avut grijă să-mi împart moştenirea în 
două părţi, una pe care am schimbat-o în aur, şi 
alta pe care am păstrat-o în bunuri. Şi luai aurul pe 
care îl dobîndisem de la partea dintîi, şi mă apucai 
să-1 cheltuiesc, cu mînă spartă, în tovărăşia unor tineri 
de vîrsta mea, pe care îi ospătam şi îi ţineam pe seama 
mea şi pentru plăcerea mea, cu o dărnicie şi o mări-
nimie de emir. Şi nu precupeţii nimic pentru ca viaţa 
noastră să fie plină de plăceri şi de bucurie. Or, 
făcînd aşa, mă trezii că după un an nu-mi mai rămă-
sese nici măcar un singur dinar pe fundul bisactelei 
mele, şi mă întorsei către prietenii mei, ci ei pieriseră. 
Atunci, mă apucai să-i caut şi să le cer la rîndul 
meu să mă ajute în împrejurarea grea în care mă 
vedeam. Ci toţi, unul după altul, îmi ticluiră vreo 
pricină care nu le îngăduia să-mi dea cu ce să 
trăiesc măcar pentru o zi. Eu, atunci, mă întarsei în 
mine şt pricepui cîtă dreptate avusese tătîne-m-eu, 
răposatul, să mă crească aspru. Şi mă întorsei acasă 
la mine şi începui să cuget la ce îmi mai ramînea de 
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făcut. Şi atunci mă oprii la o hotărîre pe care din 
ziua aceea o ţin necurmat. M-am jurat, într-adevăr, 
dinaintea lui Allah, să nu mai am de-a face cu nici 
un om din ţara mea şi să nu mai găzduiesc în casa 
mea decît străini; ci, pe deasupra, necazul m-a 
învăţat ca prietenia scurtă şi caldă este cu mult mai 
de dorit decît prietenia lungă şi care se sfîrşeşte rău, 
şi mă legai să nu stau două zile la rînd cu acelaşi 
străin poftit în casa mea, de-ar fi el cel mai minunat 
şi cel mai plăcut dintre fiii oamenilor ! Căci simţisem 
amarnic cît de crude sînt legăturile sufletului şi cum 
te opresc ele să guşti pe deplin bucuriile prieteniei. 
Aşa ca, o, oaspete al meu, să nu te minunezi cumva 
mîine de dimineaţă, după noaptea aceasta în care prie-
tenia ni se arată sub. înfăţişarea ei cea mai îndatori-
toare, dacă am să fiu nevoit să-mi iau rărnas-bun de 
la tine. Şi chiar dacă, mai tîrziu, ai să mă întîlneşti 
pe uliţele Bagdadului, să nu ţi se pară urît din partea 
mea că nu am să te mai cunosc ! 

Cînd auzi povestea aceasta a lui Abul-Hassan, 
califul îi spuse : 

•— Pe Allah ! purtarea ta este o purtare minunată, 
şi în viaţa mea nu am văzut un petrecăreţ purtîndu-se 
cu atîta înţelepciune ca tine ! încît preţuirea mea faţă 
de tine este pînă peste poate ; tu ai ştiut, cu bunurile 
pe care le-ai păstrat din cea de a doua parte a moşte-
nirii tale, să duci o viaţă cuminte, care îţi îngăduie 
să ai în fiecare noapte tovărăşia unui alt om cu care 
poţi totdeauna să-ţi înnoieşti plăcerile şi taifasurile, 
şi de care nu ai nici cum să te sastiseşti, nici cum să 
suferi vreo neplăcere ! 

Pe urmă adăugă : 
•— Ci, o, stăpîne al meu, ceea ce mi-ai spus în 

privinţa despărţirii noastre de mîine îmi pricinuieşte 
o supărare pînă peste poate. întrucît aş fi vrut să-ţi 
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răsplătesc în vreun fel facerea de bine faţa de mine 
şi găzduirea din noaptea aceasta. Te rog, dar, să-mi 
spui acum o dorinţa şi, îţi jur. pe Kaaba cea sfîntă, 
ca mă leg să ţi-o îndeplinesc. Rosteşte-te, aşadar, 
deschis, şi să nu te sfieşti cumva să-mi ceri cît de 
mult, căci bunurile lui Allah se află cu prisosinţă 
asupra negustorului care sînt, şi nimic nu are să-mi 
fie greu de îndeplinit, cu voia lui Allah. 

Cîrui povestea ajunse «ici, Şeherezada văzu sorii mijind 51, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute 'douăzeci şi citirea 
noapte 

Urmă : 

La vorbele acestea aîe califului străvestit în negu-
ţător, Abul-Hăssan, tară a se tulbura ori a arăta nici 
cea mai mică uimire, răspunse : 
^ — Pe Allah ! o, oaspete al meu, ochiul meu este 

răsplătit din plin cu vederea ta, iar binefacerile tale 
ar fi pe deasupra. îţi mulţumesc, dar, pentru grija 
ta faţă de mine ; ci, cum nu am nici o dorinţă de 
jinduit şi nici o rîvnă de împlinit, sînt tare încurcat 
cum să răspund'la gindurile ta ie! întrucîr soarta 
mea îmi ajunge, şi nu mai doresc nimic alta decît să 
trăiesc aşa cum trăiesc, fără a avea vreodată nevoie 
de cineva ! 

Ci califul spuse îar : ' 
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— Allah fie cu tine, o, stăpîne al meu, nu-mi 
strica bucuria şi lasă-ţi sufletul să-mi spună o dorinţă, 
ca să ţi-o îndeplinesc ! Altminteri, aş pleca de aici 
cu inima tare chinuita şi tare umilita ! întrucît o 
facere de bine pe care ai primit-o este mai grea de 
purtat decît o răutate* iar omul de soi ales trebuie 
să plătească totdeauna îndoit binele ! Aşa că vorbeşte 
şi nu te teme că m-ai sili cumva ! 

Atunci Abul-Hassan, văzînd că nu poate să facă 
altfel, lasă capu-n jos şi începu să cugete adînc la 
dorinţa pe care se vedea silit s-o aibă ; pe urmă, 
deodată, ridică fruntea şi grăi : 

— Ei bine, am găsit ! Da asta-i dorinţa unui nebun, 
fără de nici o îndoială. Şi tare socotesc că nu ar fi să 
ţi-o spun, ca să nu ne despărţim lăsîndu-ţi un gînti 
aşa ele urît despre mine ! 

Califul spuse : 
— Pe viaţa capului meu ! Da cine poate să spună 

dintru început daca un gîncl este nebun ori cuminte ? 
Eu, ce-i drept, nu sânt decît un negustor, însă pot sa 
fac cu mult mai mult decît ar lasă de crezut despre 
puterea mea meseria pe care o am ! Grăbeşte, dar, 
şi spune ! 

Abul-Hassan răspunse : 
— Am să spun, o, stăpîne al meu, ci îţi jur pe 

virtuţile Profetului nostru (cu el fie pacea şi rugăciu-
nea !) că numai califul ar putea să împlinească ceea 
ce vreau eu ! Ori ar trebui să fiu eu calif, măcar 
pe-o zi, în locul stapînului nostru emirul drepteredin-
cioşîlor. Harun Al-Raşid ! 

Califul întrebă : 
— Da la urma urmei, ya Abul-Hassan, ce ai face 

tu dacă ai fi calif măcar o '« ? 
El răspunse : 
—- iacătă ! 
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Şi Abul-Ha-ssan se opri o clipă ; pe urmă, spuse : 
— Află, o, stăpîne al meu, ca oraşul Bagdad este 

împărţit în mahalale, ^ că fiecare mahala are în 
fruntea ei cîte un şeic care se numeşte şeicul al-balad. 
Or, spre pacostea mahalalei acesteia în care locuiesc 
eu, şeicul al-balad de aici este un om atîta de urît 
şi ele plin de silă încît pesemne că s-o fi născut, fără 
de nici o îndoială, din. împreunarea vreunei hiene 
cu un vier:. Apropierea lui duhneşte, căci gura-i nu 
este nicidecum o gură ca oricare, ci un gâoz îngălat, 
ca o gură de umblătoare ; ochii lui, de culoarea peşte-
lui, bat în lături şi stau gata să-i cadă la picioare ; 
buzele-i umflate seamănă cu o buba rea. iar cînd 
vorbeşte aruncă ileoaşte de scuipat ; urechile-i sînt 
nişte urechi de porc ; obrajii fleşcăiţi şi puhavi sea-
mănă cu fundul unei maimuţe bătrine : falcile-i au 
rămas fără dinţi, de cîte scîrne au mestecat ; trupu-i 
este ros de toate beteşugurile ; în ce-i priveşte dedesub-
tul, n-a mai rămas nimic clin el : atîta a slujit de 
•cloacă năsărîmbelor de magărari, de haznagii şi de 
măturători, încît a ajuns o putreziciune, şi-acum. în 
locul lui nu mai sîrit decît nişte ghemotoace de iînă 
care-i ţin măruntaiele să nu se povîrne. Or, tocmai 
ticălosul acesta dezmăţat, ajutai de alţi doi dezmăţaţi, 
pe care am să ţi-i zugrăvesc, îşi îngăduie să stîrneasca 
tulburare în toată mahalaua. în adevăr, nu este 
mîrşăvie pe care să n-o săvîrşească, şi nu este clevetire 
pe care el să n-o vînture ; şi, cum are un suflet scîrnav, 
îşi varsă răutăţile de muiere bătrînă tocmai împotriva 
oamenilor de treabă, liniştiţi şi curaţi. Ci, întrucît 
nu poate să umble singur peste tot ca să împută 
itiahalaua cu duhorile lui, are în slujha sa doi ciraci, 
tot atîta de mişei ca ţ i el. Cel dinţii dintre aceşti 
mişei este un rob spîn la chip ca un "eunuc, cu ochii 
galbeni şi cu un glas la fel de greţos ca sunetele scă-
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pate din fundurile măgarilor. Şi robul acesta, fiu de 
tîrfoştină şi de cîine, se dă drept arab sadea, măcar că 
nu este decît un rum dintre cei mai ticăloşi şi din cel 
mai nevolnic soi. Meseria lui estS de a se duce să se 
încîrduie cu bucătarii, cu slugile şi cu hadîmbii de 
pe Ia casele vizirilor şi ale mai-marilor împărăţiei, 
ca să dibuiască tainele stapînilor şi să.le ducă dască-
lului său, şeicul al-balad, şi să le împrăştie pe la ctr-
cîiimi şi prin tot felul de locuri păcătoase. Nu-i e 
silă de nici o murdărie, şi linge orice fund, dacă pe 
fundul pe care îl linge poate să găsească un dinar de 
aur. în ce-1 priveşte pe cel de al doilea ticălos, apoi 
acela este un fel de risul-lumii, cu nişte ochi mari, 
a cărui îndeletnicire este să spună tot soiul de măscări 
şi de blestemăţii prin suituri, unde-i sînt vestite şi 
ţeasta capului său chel ca o coajă de ceapă şi behăi-
turile-i atîta de urîte încît, la fiecare vorbă pe care o 
scoate, ai zice că stă să-şi sloboadă maţele. ' De 
altminteri, nici un neguţător nu îl pofteşte să vină şi 
să şadă în prăvălia lui, din pricină că-i atîta de greoi 
şi de mare încît, dacă se aşează pe un scaun, scaunul 
mumaidecît se face ţăndări sub greutatea lui ! Or, 
acesta^u este chiar la fel de ticălos cum este cel dintîi, 
dă este mult mai nărod ! Dacă, dar, o, stăpîne al 
meu, aş ajunge numai pe-o zi emir al drept-credincio-
şilor, nu aş căuta nici să mă îmbogăţesc pe mine, 
nici să-mi îmbogăţesc neamurile, ci nu aş zăbovi să 
izbăvesc mahalaua noastră de nemernicii aceştia trei, 
şi i-aş mătura la groapa cu murdării, după ce l-aş 
pedepsi pe fiecare după măsura spurcăciunii lui. 
Şi, în felul acesta, aş da îndărăt liniştea locuitorilor 
din mahalaua noastră. Şi-asta-i tot ceea ce doresc. 

Cînd povestea ajunse aici, Ştherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasră, tăcu-, 
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Ci într-a şase sute 'douăzeci şi şaptea 
noapte 

Urmii : 

Cmd auzi vorbele acestea ale Iui Abul-IIassan, ca-
liful îi zise : 

— în adevăr, ya Abul-Hassan, dorinţa ta este 
dorinţa unui om care se afla pe calea cea dreaptă, 
şi a unei inimi care este o inimă minunată, căci numai 
oamenii cei drepţi şi inimile minunate nu pot să 
îndure ca nepedeapsa să fie norocul celor răi. Ci să 
nu socoti că dorinţa ta ar fi atîta de anevoioasă pe 
cîv îmi dedeai tu de gîndit ; întrucît tare sînt încre-
dinţat că, dacă emirul drept-credincioişilor ar auzi de 
ea, el care nu îndrăgeşte nimic mai mult decît întîm-
plările cele ciudate, s-ar bucura să-şi lase puterea în 
mîinile tale pe o zi şi-o noapte ! 

Ci Abul-Hassan se puse pe rîs şi zise : 
— Pe Allah ! văd bine acuma că tot ce vorbirăm 

noi nu fu alta decît o gluma. Şi sînt încredinţat la 
rîndu-mi că, dacă ar auzi de năzdrăvănia mea^aliful 
ar da poruncă să fiu închis la casa de nebuni ! Aşa 
că, mă rog ţie, dacă întîmplarea te-o duce prin 
preajma oamenilor de la palat, să nu care cumva să 
pomeneşti vreodată despre cele ce tăinuirăm noi colea, 
în aburii băuturii ! 

Şi califul, ca să nu-şi supere gazda, îi spuse : 
• ~- Mă jur că n-am să pomenesc despre asta 'mimă-
nuia ! 

Ci, în sinea lui, se jură că nu are să lase să~i 
scape prilejul acela de a se veseli aşa cum niciodată 
nu se mai veselise de cînd îşi străbătea oraşul îmbrăcat 
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«travestit în tot felul de teptiluri. Şi.îi spuse lui Abul-
Hassan : '• , 

— O, gazdă a mea, acuma se cade să-ţi torn şi 
eu să bei, căci pînă acuma numai tu te-ai ostenk să-rai 
torni mie ! 

Şi luă bărdaca şi cupa, turnă vin în cupă, strecu-
rînd în ea şi un strop de bang cretan curat, şi îi întinse 
cupa lui Abul-Hassan, spunîndu-i: 

— Să-ţi fie cu noroc şi cu sănătate ! 
Iar Abul-Hassan răspunse: 
— Se poate oare să nu primesc băutura pe care 

ne-o dă musafirul nostru ? Ci, Allah fie cu tine, o, 
stăpîne al meu ! întrucît rnîine de dimineaţă nu am 
să pot să mă scol ca să te însoţesc la plecarea din 
casa mea, te rog să nu uiţi, cînd pleci, să închizi uşa 
bine în urma ta ! 

Şi califul îi făgădui că aşa are să facă. Iar Abul-Has-
san, liniştit în privinţa aceasta, luă cupa şi o goli din-
tr-o înghiţitura. Ci pe dată hangul îşi îndeplini rostul, şi 
Abul-Hassan se prăvăli pe jos, cu capul dinaintea 
picioarelor, într-un chip atîta de fulgerător încît 
califul începu să rîdă. După care, îl chemă pe robul 
ce rămăsese la poruncile sale şi îi spuse : 

—• la-î în spinare pe omul acesta şi vino după 
mine ! 

Iar robul .se supuse şi, luîndu-1 pe Abul-Hassan în 
spinare, porni după calif, care îi zise : 

— Ia seama bine unde se află casa aceasta, încît 
să poţi 6-0 găseşti atunci cînd am să-ţi poruncesc î 

Şi ieşiră în uliţă, uitînd să închidă uşa după ei, 
în ciuda rugăminţii lui Abul-Hassan. 

Cînd ajunseră la palat, intrară în lăuntru pe uşa 
cea tainica şi se duseră în iatacul califului, >unde se 
afla odaia de culcare. Iar califul îi spuse robului său: 

— Scoate hainele omului acesta, îmbracă-î cu 
hainele mele de noapte, şi întinde-1 în patul meu î. 
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Şi, după ce robul îndeplini porunca aceasta, califul 
îl trimise să-i aducă acolo pe toţi dregătorii de la 
palat, pe viziri, pe musaipi şi pe hadîmbi, precum şi 
pe toate femeile din harem ; şi cînd toţi se aflară 
dinaintea lui, le spuse : 

• — Mîine de dimineaţă să fiţi cu toţii în odaia 
aceasta şi fiecare dintre voi să staţi zornici la porun-
cile omului acesta care se află culcat aci în patul meu 
şi îmbrăcat cu hainele mele. Şi să nu pregetaţi să-i 
arătaţi aceleaşi cinstiri pe care le aveţi faţă de mine 
şi să vă purtaţi faţă de el, la orice-o fi, întocmai ca 
şi cum el aş fi chiar eu. Şi, cînd aveţi să răspundeţi 
la întrebările lui, să-1 numiţi emir al drept-credin-
cioşilor ; şi să luaţi seama să nu carecumva să vă 
împotriviţi la vreuna dintre dorinţele lui. întrucît dacă 
vreunul dintre voi, de-ar fi el chiar şi fiul meu, s-ar 
cugeta să nu ia în seamă poruncile pe care vi le dau, 
are să fie spînzurat pe clipă pe dată la poarta cea 
mare a palatului! 

La vorbele acestea ale califului, toţi cei de faţă 
răspunseră : 

— A auzi înseamnă a ne supune ! 
Şi, la un semn al vizirului, ieşiră toţi, în tăcere, 

pricepînd'că emirul drept-credincioşilor, dacă le dedese 
acele porunci, avea de gînd să se veselească într-un 
chip fără de pereche. 

După ce ei plecară, Al-Raşid se întoarse înspre 
Giafar şi înspre spătarul Massrur, care rămăseseră în 
sală, şi le zise : 

— Aţi auzit ce-am spus. Ei bine ! mîine trebuie 
ca voi să vă sculaţi cei dintîi şi să veniţi cei dintîi 
în odaia aceasta, ca să staţi la poruncile acestuia 
care îmi va ţine locul ! Şi să nu vă arătaţi nedumeriţi 
de nici una dintre poruncile pe care vi le-o da ; şi 
să vă prefaceţi că îl luaţi drept însuşi califul, orice 
v-ar spune el spre a vă scoate din greşeala voastră 
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prefăcută. Şi să faceţi orice cheltuială pe care v-ar 
pune s-o faceţi, de-ar fi să vîntuiţi toată haznaua 
împărăţiei; şi să răsplătiţi, şi să pedepsjţi, ş i /să 
spînzuraţi, şi să omorîţi, şi să căftăniţi, şi să maziliţi, 
întocmai cum are să vă ceară el. Şi să nu vă îngrijiţi 
cumva să veniţi mai întîi să mă întrebaţi pe mine. 
De altminteri, am să fiu şi eu ascuns pe undeva 
pe-aproape, şi am să văd şi să aud tot ce are să se 
petreacă ! Şi, mai cu seamă, să faceţi în aşa fel încît 
să nu-i dea nicicum prin cap nici o clipă că tot ce 
i se întîmplă ar fi vreo petrecere ticluită la poruncile 
mele ! Asta-i tot ! Şi-aşa să fie ! 

Pe urmă adăugă : 
— Nu cumva să uitaţi, cînd vă treziţi, să veniţi să 

mă sculaţi şi pe mine, la ceasul rugăciunii, de dimi-
neaţă ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Cîîntr-a şase sute douăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Or, a doua zi, la ceasul hotărît, Giafar şi Massrur 
nu zăboviră să vină şi să-1 scoale pe calif, care îndată 
dete fuga să se ascundă pe după o perdea din odaia în 
care dormea Abul-Hassan. Şi, de acolo, putea să audă 
şi să vadă tot ce avea să se întîmple, fără a fi în 
primejdie de a-1 băga de seamă nici Abul-Hassan, nici 
ceilalţi care se aflau de faţă. 
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Atunci Giafar şi Massrur intrară, dimpreună cu toţi 
dregătorii, cu toate femeile şi cu toţi robii; şi toţi 
se aşezară, după cinuri, la locurile lor obişnuite. Şi 
domnea în odaie o rînduială şi o tăcere, întocmai 
de parcă ar fi fost vorba de scularea emirului drept-
credincioşilor. Şi, cînd toţi ise aşezară aşa după rîn-
duială, 'robul ce fusese hotărît de mai înainte se apro-
pie de Abul-Hassan, încă adormit, şi îi puse sub nas 
un ghemotoc îmbibat cu oţet. Şi numaidecît Abul-
Hassan strănută o dată, a doua oară şi a treia oară, 
zvîrlind pe nas nişte murdării lungi, pricinuite de 
bang. Iar robul culese acele murdării pe o tavă de 
aur, ca sa nu cadă pe pat ori pe covor ; pe urmă, 
şterse nasul şi faţa lui Abul-Hassan şi îl stropi cu 
apă de trandafiri. Iar Abul-Hassan se dezmetici pînă 
la urmă din toropeala lui şi, trezindu-se, deschise* ochii. 

Şi se văzu mai întîi într-un pat falnic, cu un 
polog de atlaz roşu dauriu înstelat cu mărgări-
tare şi cu nestemate ! Şi îşi ridică ochii şi se văzu în-
tr-o sală mare şi cu tavanul îmbrăcat cu satin, cu 
uşile perdeluite cu mătăsuri, iar în colţuri cu nişte 
vase de aur şi de cleştar ! Şi îşi aruncă ochii împrejur 
şi se văzu înconjurat de nişte femei tinere şi de 
nişte roabe tinere stiînd plecate, de o frumuseţe răpi-
toare ; şi, în spatele lor, zări mulţimea de viziri, de 
emiri, de musaipi, de eunuci negri şi de lăutărese gata 
să atingă strunele cele vuitoare şi să cînte laolaltă cu 
cîntăreţele care şedeau roată pe un pod. Şi, lîngă el, 
pe un taburet, cunoscu, după culoarea lor, hainele, 
caftanul şi turbanul emirului drept-credincioşilor. 

După ce văzu toate acestea, Abul-Hassan închise 
ochii la loc, ca să adoarmă iar, atîta de încredinţat fu 
că se afla în vraja vreunui vis. Ci, tot atunci, vizirul 
cel mare Giafar se apropie de el şi, după ce sărută de 
trei ori pămîntul, îi spuse cu un glas supus : 
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— O, emire al drept-credincioşilor, îngăduie robu-
lui tău să te îmbrace, întrudt este ceasul rugăciunii 
de dimineaţă ! 

La vorbele acestea ale lui Giafar, Abul-Hassan se 
frecă la ochi de mai multe ori, pe urmă îşi ciupi braţul 
cu atîta mînic încît scoase un ţipăt de durere, şi îşi 
zise : „Nu, pe Allah ! nu visez ! lacătă că am ajuns 
calif !" Da tot mai şovăia, şi spuse cu glas tare : 

— Pe Allah ! toate acestea-s o închipuire a-minţilor 
melc ameţite de toate băuturile pe care le-am băut 
azi-noapte cu negustorul de la Mossul, şi-s şi urmarea 
celor ce am vorbit cu el ca un nebun ! 

Şi se.întoarse cu faţa înspre perete, ca să adoarmă 
iarăşi. Şi, îiitrucît nu :se mai clinti deloc, Giafar se 
apropie şi mai mult de el şi îi zise : 

— O, emire al drept-credincioşilor, îngăduie-i robu-
lui tău sa se minuneze că îl vede pe domnul lui cum 
se abate de la. datina de a se scula pentru rugăciune ! 

Şi, tot atunci, la un semn al lui Giafar, lăutăresele 
începură un cîntec de harpe, de lăute şi de ţimbale, şi 
glasurile dntăreţelor răsunară dulce. Şi Abul-Hassan 
se întoarse înspre eîntăreţe, zieîndu-şi cu glas tare : 

— Da ele cînd, ya Abul-Hassan, cei care dorm 
aud ceea ce auzi tu şi văd ceea ce vezi tu ? 

Şi se ridică de mijloc, pînă peste poate ele uluit 
şi de minunat, ci tot încloindu-se că ar fi aievea toate 
acelea. Şi îşi puse mîinile deasupra ochilor, ca să 
poată vedea mai bine şi ca sa-şi dovedească mai 
bine cele ce trăia, şi îşi zise : „Uallah ! Au nu-i ciu-
dat ? Au nu-i de-a mirările ? Unde eşti, dară, Abul-
Hassan, o, fiu al maicii tale ? Visezi ori nu visezi ? 
De cînd palatul acesta, patul acesta, dregătorii aceştia, 
hadîmbii aceştia, femeile acestea minunate, lăutăresele 
acestea, cîntărcţelc acestea fermecătoare, şi toate astea, 
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şi toate alea ?" Ci, în clipa aceea, muzica se opri, .şi 
Massrur spătarul se apropie cile pat, sărută pămîntul 
de trei ori la rînd şi, ridieîndu-se, îi spuse lui Abul-
Hassan : l 

— O, emire al drept-credincioşilor, îngăduie-i robu-
lui tău cel mai de pe urmă să-ţi spună că a şi trecut 
ceasul rugăciunii şi că este vremea să vii la divan 
pentru treburile împărăţiei! 

Iar Abul-Hassan, tot mai năuc şi nemaiştiind, în 
buimăceala lui, ce hotărîre să ia, îl privi pînă la urmă 
pe Massrur între cei doi ochi şi îi spuse cu mînie : 

— Cine eşti, mă, tu ? Şi. eu cine sînt, mă ? 
• Massrur răspunse cu glas supus: 

— Tu eşti stăpînul nostru, emirul drept-credin-
cioşilor, califul Harun Al-Raşid, al cincclea din nea-
mul lui Bani-Abbas, coborîtorul din moşul Profetului 
(cu el fie rugăciunea şi pacea !). Iar robul care îţi 
vorbeşte este bietul, săracul, umilitul nimicul-nimi-
cului, Massrur, cel cinstit cu slujba împărătească de a 
purta spada voinţei domnului nostru. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute treizecea noapte 

Urmă: 

Auzind vorbele ace'stea ale lui Massrur, Abul-Has-
san strigă : 

— Minţi, fecior dintr-o mie de încornoraţi ! 
Ci Massrur, fără a se tulbura, răspunse : 
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'— O, stapîne al meu, hotărît ! altul în locul meu, 
dacă l-ar auzi pe calif că-i vorbeşte aşa, ar muri de 
durere ! Ci eu, bătrînul tău rob, care sînt de atîţia 
ani în slujba ta şi care trăiesc în umbra binefacerilor 
tale şi a bunătăţii tale, eu ştiu că locţiitorul Profetului 
nu îmi vorbeşte aşa decît ca să-mi pună credinţa la 
încercare ! Fie-ţi, dar, milă, o stăpîne al meu, şi, mă 
rog ţie, nu mă pune prea îndelung la încercare! 
Sau, mai degrabă, dacă vreun vis urît ţi-a frămîntat 
somnul, scutură-te de el şi dă-i linişte robului tău 
cel îngrijat ! 

La cuvîntarea aceasta a lui Massrur, Abul-Hassan 
nu putu să se stăpînească mai mult şi, pufnind 
într-un hohot năpraznic de rîs, se răsturnă în pat şi 
începu, să se rostogolească zvîrcolindu-se printre pă-
turi şi aruneîndu-şi picioarele peste cap. Şi, de după 
perdea, Harun Al-Raşid, care auzea şi vedea tot, îşi 
umfla bucile obrajilor ca să-şi înăbuşe rîsul ce-1 
scutura. 

După ce rîse în felul acesta vreme de un ceas, 
Abul-Hassan, într-un sfîrşit, se mai potoli oleacă şi, 
ridieîndu-se de mijloc, îi făcu semn unui rob micuţ şi 
negru să se apropie, şi îi zise : 

— Ia spune-mi, ţîcă, mă cunoşti ? 
Micuţul lăsă ochii în jos cu supuşenie şi cu sfială, şi 

răspunse : 
— Eşti stăpînul nostru, emirul drept-credincioşilor, 

Harun Al-Raşid, califul Profetului (binecuvîntat fie 
el!) şi locţiitorul pe pămînt al Domnului Pămîntului 
şi al Cerului. 

Abul-Hassan îi strigă însă : 
— Minţi, o, chip de catran, o, fiu dintr-o mie de 

codoşi! • 
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Se întoarse atunci înspre una dintre roabele cele 
tinere care se aflau de faţă şi, făcîndu-i semn să se 
apropie, îi întinse un deget spunîndu-i: 

— Muşcă-mă de degetul ăsta ! Am să mă dumi-
resc mai bine dacă dorm sau dacă .sînt treaz !* 

Şi fetişcana, care ştia că şi califul vede şi aude tot 
ce se petrece, îşi zise în sine : „lacătă prilejul pentru 
mine să-i arăt emirului drept-credincioşilor ce ştiu 
să fac eu spre a-1 veseli !" Şi, strîngînd din dinţi cu 
toate puterile ei, muşcă degetul pînă la os. Şi Abul-
Hassan, scoţînd un urlet de durere, strigă : 

— Au ! Ah ! Văd bine că nu dorm ! Hotărît ! nu 
dorm ! 

Şi o întrebă tot pe tinerica aceea : 
— Poţi tu să-mi spui dacă mă cunoşti şi clacă sînt 

cu adevărat acela care se spune ! 
Şi roaba răspunse, întinzînd mîinile : 
— Numele lui Allah fie asupra califului şi împre-

jurul lui ! Eşti, o, stăpîne al meu, emirul drept-credin-
cioşilor, Harun Al-Raşid, locţiitorul lui Allah ! 

La vorbele acestea, Abul-Hassan strigă : 
— Iacătă-te că ai ajuns într-o noapte locţiitorul lui 

Allah, o, Abul-Hassan, o, fiule al maicii tale ! 
Pe urmă, scuturîndu-sc, strigă la tînăra roabă : 
— Minţi, o, tearfo ce eşti ! Au nu' ştiu eu cel mai 

bine cine sînt ? 
Ci, tot atunci, căpetenia eunucilor se apropie de 

pat şi, după ce sărută de trei ori pămîntul, se ridică şi, 
frînt în două, îi spuse lui Abul-Hassan : 

— Să mă ierte stapînul nostru ! Da este ceasul 
la care stapînul nostru merge la umblătoare să-şi 
uşureze trupul'! 

Şi îşi petrecu braţele pe sub subţiorile lui, şi îl ajută 
să se dea jos din pat. Şi, de îndată ce se ridică drept 
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pe picioare, sala şi palatul răsunară de strigătul cu 
care toţi cei de faţă îl întîmpinară : 

•— Allah să dea biruinţă califului ! 
Şi Abul-Hassan gîndi : „Pe Allah ! au nu-i ăsta 

un lucru de-a minunelea ! Ieri eram Abul-Hassan ! 
Şi astăzi sînt Harun Al-Raşid \" Pe urmă îşi zise : 
„De vreme ce este ceasul să mă duc să mă uşurez, hai 
să mă uşurez ! Ci nu sînt tocmai lămurit acuma dacă 
acesta 'este ceasul pentru amîndouă felurile de uşu-
rare !" Ci fu smuls din aceste cugetări de către căpe-
tenia eunucilor, care îi întinse o pereche de iminei 
chindisiţi cu aur şi cu mărgăritare, iminei care, fiind 
înalţi la. călcîi, erau meniţi anume spre a fi încălţaţi 
la umblătoare. Ci Abul-Hassan, care în viaţa lui nu 
mai văzuse asemenea iminei, îi luă şi, socotind că 
sînţ niscaiva lucruri scumpe ce i se dedeau în dar, îi 
puse în una din mînedle cele largi ale caftanului 
de pe el ! 

Cînd văzură şi-asta, cei de faţă, care pînă aci 
izbutiseră să-şi stăpînească rîşul, nu putură să-şi 
înnăbuşe veselia mai mult. Şi. unii întoarseră capul, 
pe -and alţii, prcfăcîndu-se ca sărută pămîntul dina-
intea strălucirii califului, se prăbuşiră pe covoare, 
icnind. Şi, de după perdea, califul fusese cuprins de 
un rîs înfundat, atîta de amarnic, încît căzuse într-un 
pcş, întins pe jos. 

Estimp, căpetenia hadîmbilor, ţinîndu-1 pe Abul-
Hassan pe după umeri, îl duse la o umblătoare par-
dosită cu marmoră albă, pe cînd toate celelalte odăi 
din sărai erau coperite cu chilimuri bogate. După care, 
îl aduse îndărăt în odaia de culcare, între dregători şi 
femei, toţi aşezaţi în două şiruri. Şi numaidecîţ alţi, 
robi se apropiară, anume însărcinaţi cu îmbrăcarea, 
şi scoaseră de pe el hainele de noapte şi îi aduseră 
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ligheanul de aur, umplut cu apă de trandafiri, pentru 
spălările cele de datina. Şi, după ce se spălă, trăgînd 
cu plăcere pe nas apa înmiresmată, îl îmbrăcară cu 
hainele împărăteşti, îi puseră cununa şi îi înmînară 
schiptrul de aur. 

Dacă văzu aşa, Abul-Hassan gîndi: „Să vedem ! 
Sînt eu sau nu sînt Abul-Hassan ?" Şi cugetă o clipă 
şi, cu un glas hotărît, strigă tare, în aşa fel ca să fie 
auzit de toţi cei de faţă : 

— Nu sînt Abul-Hassan ! Cel care are să spună că 
sînt Abul-Hassan are să fie tras în ţeapă ! Sînt însuşi 
Harun Al-Raşid ! . " 

Şi, după ce rosti aceste cuvinte, Abul-Hassan, cu un 
glas poruncitor şi stăpîn pe sine de parcă s-ar fi 
născut în scaunul de domnie, porunci : 

— Porniţi ! 
Şi numaidecît alaiul se alcătui ; şi Abul-Hassan, 

trccînd la urmă, porni după alaiul care îl duse la sala 
împărătească. Şi Massrur îl ajută să se urce pe tron, 
unde se aşeză, în uralele tuturor celor de faţă. Şi 
îşi puse schiptrul pe genunchi, şi privi împrejur. 
Şi văzu că toată lumea era aşezată în bună rînduială 
in sala cea cu patruzeci de uşi; şi văzu «trăjile cu 
spade strălucitoare, şi vizirii, şi emirii, şi navabii, şi 
mai-marii tuturor neamurilor din împărăţie, şi alţii 
încă, fără de număr. Şi cunoscu, în mulţimea tăcută, 
chipuri pe care le ştia bine : vizirul Giafar, Abu-
Nuwas, Al-Ijli, Al-Racaşi, Ibdan, Al-Farazdac, Al-
Loz, Al-Şacar, Omar Al-Tartis, Abu-Isac, Al-Calia 
şi Jadim. 

Or, pe cînd îşi plimba el în felul acesta privirile 
peste fiecare chip, Giafar înainta, urmat de dregătorii 
cei mai de seamă, toţi îmbrăcaţi în haine strălucite : 
şi, ajungînd dinaintea tronului, se ploconiră cu faţa la 
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pămînt şi rămaseră aşa pînă ce le porunci el să se 
ridice. Giafar, atunci, trase de sub mantie un sul 
mare pe care îl desfăşură şi din care scoase un teanc 
de hîrtii, pe care începu să le citească una cîte una, şi 
care erau judecăţile din ziua aceea. Şi Abul-Hassan, 
măcar că nu mai avusese niciodată pînă atunci prile-
jul nici barem să audă despre asemenea treburi, nu fu 
nici o clipă încurcat ; şi se rosti asupra fiecăreia 
dintre pricinile ce i se înfăţişară, cu atîta iscusinţă şi 
dreptate, încît califul, care venise de se ascunsese 
după o perdea din sala tronului, rămase cu totul 
minunat. 

Cînd Giafar sfîrşi de citit, Abul-Hassan îl întrebă : j 
— Unde este căpetenia agiei ? 
Şi Giafar i-1 arătă cu degetul pe Ahmad-cel-Hoţo-

man, căpetenia agiei, şi îi zise : 
— Acela-i, o, emire al drept-credincioşilor ! ^ 
Iar căpetenia agiei, dacă se văzu arătat, ieşi numai-

decît de la locul unde se afla şi se apropie falnic de 
tron, şi se ploconi la picioarele lui, cu faţa la pămînt. 
Şi Abul-Hassan, după ce îi îngădui să se ridice, îi 
spuse : 

— O, căpetenie a agiei, ia cu tine zece străjeri şi 
du-te pe dată în cutare mahala, pe cutare uliţă, la 
cutare casă ! Acolo ai să găseşti un porc greţos care 
este şeicul al-balad al mahalalei, şi ai să-1 vezi stînd 
între cei doi ciraci ai lui, doi nemernici nu mai puţin 
ticăloşi decît el. Zebereşte-i numaidecît, şi începe, ca 
să-i deprinzi cu ceea ce au să îndure, prin a le trage 
cîte patru sute de lovituri de varga la tălpi la fiecare... 

Cînâ povestea ajunse aici. Şeherezacfa văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 
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'Ci într-a şase suie treizeci şi doua noapte 

U r m ă : • 

...cîte patru sute de lovituri de varga la tălpi la 
fiecare. După care, să-i sui pe o cămilă rîioasă, îm-
brăcaţi în zxlrenţe şi cu faţa întoarsă înspre coada 
cămilei, şi să-i plimbi prin, toate mahalalele oraşului, 
punînd pristavul _să strige: „Iată începutul osîndei 
clevetitorilor, al spurcătorilor de femei, al celor care 
tulbură vecinii şi îşi varsă balele asupra oa'menilor 
cumsecade !" După care, să pui să fie tras şeicul al-
balad în ţeapă prin' gură, întrucît pe acolo a păcătuit 
şi întrucît fund nici nu mai are ; şi să-i arunci hoitul 
putred drept hrană cîinilor. Pe urmă, să-1 iei pe cel 
spîn' şi cu ochii galbeni, cel mai ticălos dintre cei doi 
ciraci care îl ajutau pe şeicul al-balad la treaba lui cea 
spurcată, şi să pui să fie înecat în grpapa cu scîrnc a 
casei lui Abul-Hassan, vecinul său.. Pe urmă, are să 
vie rîndul celuilalt cirac ! Aceluia, care e uu măscă-
rici şi un nărod de rîsul lumii, să nu-i dai. altă 
pedeapsă decît aceasta : să-1 pui pe un tîmplar dibaci 
să facă un scaun durat în aşa fel încît să se sfarme cu 
troznet de fiecare dată cînd insul cu pricina are să 
vrea să se aşeze pe el, şi să-1 osîndeşti pe măscăros să 
se aşeze toată viaţa, lui pe scaunul acela ! Du te ! Şi 
îndeplineşte poruncile mele ! 

Dacă auzi cuvintele acestea, căpetenia de agie 
Ahmad-cel-Hoţoman, care primise de la Giafar po- ( 

runca să îndeplinească toate cîtc i-o cere Abul-Hassan, 
îşi puse mîna pe cap, ca să arate limpede cu aceasta 
că e gata să-şi dea el însuşi capul, clacă nu arc să 
îndeplinească întocmai poruncile primite. Pe urmă, 
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mai sărută o dată pămîntul dinaintea Iui Abul-Hassart 
şi ieşi din sala tronului. 

Şi-aşa ! Iar califul, cînd îl văzu pe Abul-Hassan 
îndeplinindu-şi cu atîta măreţie sarcinile împărăteşti, 
se simţi cuprins de o mare plăcere.. Iar Abul-Hassan 
îşi văzu mai departe de judecăţi, de căftăniri, de ma-
ziliri şi de încheierea treburilor domneşti, pînă- ce 
căpetenia agiei se întoarse la picioarele tronului. Şi 
Abul-Hassan îl întrebă : 

— Ai îndeplinit poruncile mele ? ' 
Iar căpetenia agiei, după ce se temeni ca de obicei, 

scoase o hîrtie din sîn şi i-o dete lui Abul-Hassan, care 
o despături şi o citi în întregime. Or, hîrtia era chiar 
senetul în care se arăta osînda dobîndită de cei trei 
cumetri, iscălit de martori domneşti şi de oameni bine 
cunoscuţi, din mahala. Şi Abul-Hassan spuse : 

— E bine ! Sînt mulţumit! Aşa să fie pedepsiţi 
totdeauna clevetitorii, spurcătorii de femei şi toţi cei 
care se bagă în treburile altuia ! 

După care, Abul-Hassan făcu semn căpeteniei vis-
tieriei să se apropie şi îi spuse : 

•— Ia numaidecît din vistierie o pungă cu o mie de 
dinari de aur, du-te în mahalaua în care l-am trimis, 
pe căpetenia agiei, întreabă unde se află casa lui Abul-
Hassan, acela care este poreclit Dezmăţatul. Şi, întru-
cît acel Abul-Hassan, departe de a fi dezmăţat, este 
mai degrabă un om minunat şi un tovarăş de inimă 
şi, cum este bine cunoscut în mahalaua sa, toată lumea 
are să, se grăbească să-ţi arate casa lui. Atunci să intri 
în casă şi să ceri să vorbeşti cu bătrîna şi vrednica 
lui mamă ; şi, d-tipă salamalekuri şi cinstirile datorate 
acelei bătrîne minunate, să-i spui: „O, mamă a lui 
Abul-Hassan, iată o pungă cu o mie de dinari de aur 
pe care ţi-i trimite stăpînul nostru califul. Iar acest 
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dar nu este nimic faţă de vredniciile tale. Ci vistieria, 
la vremea aceasta este goală, şi califului îi pare rău că 
nu poate astăzi să facă mai mult pentru tine." Şi, 
fără să mai aştepţi, să-i întinzi punga şi să te întorci 
să-mi dai seamă ce-ai făcut. 

Şi căpetenia vistieriei răspunse că ascultă şi că se 
supune, şi zori să ducă la îndeplinire porunca. 

După asta, Abul-Hassan arătă, cu un semn, ca 
marele-vizir Giafar trebuie să închidă divanul. Şi 
Giafar trecu semnul mai departe vizirilor, emirilor, 
dregătorilor şi tuturor celor de faţă, şi toţi, după 
ce se temeniră la picioarele scaunului domnesc, 
ieşiră în aceeaşi rîntluială în care veniseră. Şi nu mai 
rămaseră lîngă Abul-Hassan decît marele-vizir Giafar 
şi spătarul Massrur, care se apropiară de ci şi îl aju-
tară să se ridice, luîndu-1 unul de sub braţul drept, 
iar celălalt de sub braţul sting. Şi îl duseră în sărai, la 
iatacurile cele dinlăuntru ale femeilor, unde era pre-
gătit ospăţul acelei zile. Şi femeile de slujbă veniră 
numaidecît să ia pe lîngă el locul lui Giafar şi al lui 
Massrur şi îl duseră în sufragerie. 

Pe dată se auzi un zvon de alăute, de cobze, de 
ţimbale, de fluiere, de clarinete şi de cavale, care înso-
ţeau glasurile proaspete de fetişcane, cu atîta farmec, 
cu atîta dulceaţă şi cu atîta limpezime, încît Abul-
Hassan, vrăjit pînă peste marginile vrăjirii, nu mai 
ştia ce să creadă. Şi, într-un sfîrşit, îşi zise : „Acuma, 
nu am cum să mă mai îndoiesc ! Sînt cum nu se poate 
mai aievea emirul drept-credincioşilor, Harun 
Al-Raşid. Căci toate astea nu pot fi vis! întrucît 
altminteri cum aş putea să văd, să aud, să simt şi să 
umblu aşa cum fac ? Hîrtia asta, cu senetul de osîn-
dire al celor trei ticăloşi, o ţin în mînă ; cîntecele 
acestea, glasurile acestea, le aud ; şi toate celelalte, şi 
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cinstirile acestea, sînt pentru mine ! Sînt califul, 
ce mai !" 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute treizeci şi patra noapte 

Urmă : 

^Şi se uită^la dreapta, şi se uită la stînga, şi ceea ce 
văzu îl întări şi mai mult în credinţa fălniciei sale. 
Era în mijlocul unei săli minunate în care aurul 
ardea pe toţi pereţii, în care culorile cele mai plăcute 
străluceau în felurite chipuri pe perdele şi pe chili-
muri, şi în care, spînzurînd din tavanul de azur, 
şapte policandre de aur, cu şapte braţe, aşterneau 
o strălucire fără de seamăn. Şi în mijlocul sălii, 
pe nişte sofrăţele, se aflau şapte tablale mari, de aur 
greu, pline cu mîncăruri minunate, al căror abur 
îmbălsăma aerul cu ambră şi cu mirodii. Şi, împre-
jurul acelor sofrale, steteau în picioare,) aşteptînd 
un semn, şapte fetişcane, de o frumuseţe fără de 
pereche, înveşmîntate în haine de culori şi de croieli 
felurite. Şi fiecare ţinea în mînă cîte un evantai, 
gata să învioreze aerul în jurul lui Abul-Hassan. 

Atunci, Abul-Hassan, care din ajun nu mai mîncase 
nimic, se aşeză dinaintea tablalelor ; şi numaidecît 
cele şapte fetişcane începură toate deodată să vînture 
evantaiele, ca să facă răcoare în preajma lui. Ci, 
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-cum nu era încă deprins -să se bucure ele atîta vîntură-
tură în vreme ce mînca, le privi pe cele şapte fetişcane 
pe rînd, cu un zîmbet dulce, şi le spuse : 

— Pe Allah, o, fetelor, socot că una singură ar fi 
de-ajuns să-mi facă vînt. Veniţi, dar, toate, şi aşe-
zaţi-vă împrejurul meu, ca să-mi ţineţi tovărăşie. 
Şi spuneţi-i arăpoaicei de colo să vină să ne facă ca 
v în t ! 

Şi le sili să vină şi să se aşeze 3a dreapta, la 
stînga şi dinaintea lui, în aşa fel încît, înspre orice 
parte s-ar fi întors, să aibă dinaintea ochilor o 
privelişte plăcută. * — 

Atunci, începu să mănînce ; ci, peste cîteva clipe, 
băgă de seamă că fetele nu cutezau nicicum să se 
atingă de mîncare, din supuşenie faţă de el ; şi le 
îmbie de mai multe daţi să mănînce fără sfială, şi 
le dete cu chiar mîna lui cîteva bucăţi alese, Pe 
urmă, le iscodi pe fiecare în parte cum le cheamă ; 
şi ele îi răspunseră : 

— Ne cheamă Boabă-de-Mosc, Gît-de-Alabastru, 
Foaie-de-Trandafir, Inimă-dc-Rodie, Gură-dc-Măr-
gean, Nucşoară-înmircsmată şi Trestie-clc-Zahăr ! 

Şi, cînd auzi numele cele atîta de gingaşe, Abul-
Hassan striga : 

—- Pe Allah! numele acestea vi se potrivesc, o, 
fetelor! Căci nici moscul, nici alabastrul, nici tran-
dafirul, nici mărgeanul, nici nucşoara cea înmiresmată, 
nici trestia-de-zahăr nu-şi pierd harurile trccîncl 
în gingăşia voastră ! 

Şi, cît'ţinu masa, le spuse aşa mai departe cuvinte 
atîta de frumoase, încît califul, ascuns pe după perdea, 
şi care îl veghea cu marc luare aminte, se firitisea 
tot mai tare că pusese la calc o petrecere ca aceea. 
Cînd masa se sfîrşi, fetele îi vestiră' pe hadjmbt,' 
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care nurnaidecît aduseră cele de trebuinţă pentru 
spălarea mîinilor. Şi fetişcanele se repeziră şi luară din 
mîmile eunucilor ligheanul de aur, ibricul şi ştergarele 
şi, îngenunchind dinaintea lui Abul-Hasjan, îi turnară 
apă în mîini. Pe urmă, îl ajutară să se spele; şi 
eunucii, dînd In laturi o perdea mare, îl poftiră 
în alta sală, în care erau orînduite poame pe nişte 
tablale de aur. Şi fetele îl însoţiră pînă la uşa acelei 
săli, de unde se traseră îndărăt. 

Atunci, Abul-Hassan, sprijinit de doi eunuci, intră 
în sala aceea, care era încă şi mai frumoasă şi mai bine 
împodobită decît cea dintîi. Şi, de îndată ce şezu jos, 
alte eîntece, cîntate de un taraf de lăutăresc şi de 
eîntăreţe din gură, se auziră răsunînd minunat. Şi 
Abul-Hassan, răpit cu totul, zări pe tablale zece 
rînduri de poame dintre cele mai rare şi mai alese ; şi 
erau acolo şapte tablale; şi fiecare tabla se afla 
sub un policandm spînzurat în tavan ; şi, dinaintea 
fiecărei tablale, şedea cîte o fetişcană, încă mai 
frumoasă şi mai împodobită decît cele de dinainte ; 
şl fiecare avea, tot aşa, cîte un evantai. Şi Abul-Has-
san Ic cercetă rinei pe rînd şi fu îneîntat de frumu-
seţea lor. Şi le pofti să şadă jos împrejurul lui ; 
şi, spre a le face curaj sa mănînce, nu pregetă să 
Ic" dea cu chiar mîna lui, în loc să le lase pe ele 
să-1 slujească. Şi le întrebă cum le cheamă, şi spuse 
fiecăreia cîte o drăgălăşenie potrivită, îmbiindu-le 
fie cu o smochină, fie cu un ciorchin de strugure, 
fie cu o felie de lubeniţă, fie cu o banană. Şi califul, 
care îl auzea, se veselea pînă peste poate şi era tot 
mai mulţumit să vadă de fiecare dată măsura pe care 
Abul-Hassan putea s-o dea. 

După ce Abul-Hassan gustă din toate poamele 
ce'se aflau pe tablale, şi după ce le d'ete şi fetelor 
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să guste, se ridică, ajutat de eunuci, care îl duseră 
în a treia sală, hotărît încă şi mai frumoasă decît 
cele două de mai înainte. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci intr-a şase sute treizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Or, aceea era sala pentru dulciuri. Se aflau acolo, 
într-adevăr, şapte sofrale, fiecare sub cîte un poli-
candru, şi dinaintea fiecărei sofrale sta o fetişcana 
în picioare; şi pe sofralele acelea se_ aflau tăvi 
cu vase de cleştar şi castroane zmalţuite pline cu 
prăjituri minunate. Şi erau de toate culorile şi de toate 
felurile. Erau prăjituri moi, şi prăjituri uscate, şi 
plăcinte de foi, şi de toate! Şi Abul-Hassan,^îm-
presurat de alte cîntece şi de zvoana altor lăute, 
gustă cîte oleacă din toate dulciurile acelea înmires-
mate, şi le puse să guste şi pe fete, pe care le pofti, 
în acelaşi chip, să-i ţină tovărăşie. Şi ştiu să spună 
fiecăreia cîte o vorbă plăcută, întrebînd-o cum o 
cheamă. 

După care, fu dus într~a patra sală, care era 
sala băuturilor, şi care era de departe cea mai 
uluitoare şi cea mai minunată. Sub cele şapte poli-
candre de aur din tavan se aflau şapte tablale, şi 
pe fiecare tabla se aflau oluri de toate soiurile şi 
de toate mărimile, rînduite frumos; şi se auzeau nişte 

60 



lăute şi nişte glasuri de cîntăreţe, nevăzute pentru 
ochiul care se afla acolo ; şi dinaintea tablalelor 
şedeau în picioare şapte fetişcane, ce nu mai erau 
îmbrăcate în haine grele, ca surorile lor din sălile 
celelalte, ci acoperite numai cu o cămaşă de mătasă, şi 
erau de neamuri osebite şi de înfăţişări osebite : cea 
dintîi era smeadă, cea de a doua neagră, cea de a treia 
albă, cea de a patra bălaie, cea de a cincea grasa, cea 
de a şasea slabă, şi cea de a şaptea roşcovană. Şi Abul-
Hassan le cercetă cu atît mai multă plăcere şi luare-
aminte, cu cît putea să judece în voie şi asupra forme-
lor şi asupra nurilor lor, prin străvezimea mătăsurilor 
subţiri. Şi le pofti cu o plăcere pînă peste poate să şadă 
jos împrejurul lui şi să-i toarne de băut. Şi. începu 
să le întrebe pe rînd cum le cheamă, pe măsură 
ce îi dedeau cupa să bea. Şi de fiecare dată cînd 
golea o cupă, fura de la fetişcană ba un sărut, ba o 
mursecătură, ba o ciupitură de bucă. Şi se juca aşa 
cu ele mai departe, pînă ce copilul cel moştenit 
începu să ţipe. Atunci, ca să-1 potolească, le întrebă 
pe cele şapte fetişcane : 

— Pe viaţa mea ! care dintre voi vrea să aibă grijă 
He copilul asta afurisit ? 

Şi cele şapte fetişcane, la întrebarea aceea, drept 
orice răspuns, se repeziră la sugar şi vrură să-1 
alăpteze. Şi fiecare îl trăgea spre ea dintr-o parte 
şi din cealaltă, rîzînd şi chicotind, pînă ce tatăl 
copilului, nemaiştiind nici ce să aştepte, nici ce să 
dorească, îl ghemui la sînu-i, spunînd : 

— A adormit iar ! 
Şi-aşa ! 

: Iar califul, care se ţinea peste tot după Abul-Hassan, 
ascunzîndu-se pe după perdele, se bucura în tăcere de 
ceea ce vedea şi auzea, şi binecuvînta soarta care îi 
scosese.în cale un om ca acela. 
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Cî, estimp, una dintre fetişcane, care primise 
ce la^Giafar poruncile de cuviinţă, luă o cupă şi 
aruncă în ea cu dibăcie un strop de făină adormitoare 
din aceea de care califul se folosise în noaptea 
dinainte ca să-1 adoarmă pe Abul-Hassan, şi îi zise : 

— O, emire al drept-credincioşilor, mă rog ţie, 
mai bea şi cupa aceasta, care poate că are să trezească 
iar băiatul cel drag ! 

Şi Abul-Hassan, izbucnind în rîs, răspunse ; 
— He, uallah ! 

^Şi luă cupa pe care i-o întindea fetişcana, şi o 
bău dintr-o sorbitură. Pe urmă se întoarse înspre 
fata care îl îmbiase şi dete să vorbească, ci nu mai 
izbuti ŝă deschidă gura, bîigui ceva şi se rostogoli 
deodată cu capu-înaintea picioarelor. 

Atunci califul, care se veselise ele toate astea 
pînă peste marginile veseliei, şi care nu mai aştepta 
decît somnul acela al lui Abul-Hassan, ieşi de după 
perdea, nemaiputînd să se ţină pe picioare de cît 
rîsese. Şi se întoarse înspre robii ce veniseră în 
fugă, şi le porunci să-I dezbrace pe Abul-Hassan 
de hainele împărăteşti cu care îl îmbrăcaseră dimi-
neaţa şi să-1 îmbrace cu hainele lui obişnuite. Şi, după 
ce porunca aceasta fu îndeplinită, îl chemă pe robul 
care îl cărase pe Abul-Hassan şi îi porunci să-1 
aburce iarăşi în spinare, să-1 ducă acasă şi să-1 culce 
în patul lui. Căci califul îşi zise în sinea sa : „Dacă asta 
ţine mai mult, ori mor eu de rîs, ori înnebuneşte el !" 
Şi robul îl luă în cîrcă pe Abul-Hassan, îl scoase din 
sărai pe uşa cea tainică şi dete fuga de-1 culcă în patul 
lui, în casa lui, avînd grijă de data aceasta să încuie 
uşa la plecare. în ce îl priveşte pe Abul-Hassan... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezaila văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute treizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

^ ...în ce îl priveşte pe Abui-Hassan, arjoi acesta 
ramase cufundat' într-un somn adine pîna a doua 
zi la .amiază,.,,şi na se deşteptă decît atunci cînd 
puterea hangului a"supra creierilor , lui se risipi cu 
totul. Şi, înainte de a izbuti să deschidă ochii, 
gîndi : „Cea care îmi place cel mai mult, dacă mă 
gîndesc bine, dintre toate fetişcanele, este fără nici o 
îndoială tînăra Trestie-de-Zahăr ; şi după ea Gură-
de-Mărgcan ; şi numai în al treilea rînd Mănunchi-
dc-Mărgăritare, bălăioara, cea care mi-a dat cupa 
de pe urmă aseară !" Şi strigă ca putere : 

— Hai, veniţi, o, fetelor ! Trestie-de-Zahăr, Gură-
de-Mărgean, Mănunchl-de-Mărgaritare, Zori-de-Ziuă, 
Steaua-Dimincţii, Boabă-de-Mosc, Gît-de-Alabastru, 
Faţă-dc-I.ună, Inimă-de-Rodie, Fîoare-de-Măr, Foaie-
de-Trandafir ! Hai ! Veniţi degrabă ! Ieri. am fost 
oleacă ostenit ! Astăzi însă, copilul are să se poarte 
cuminte ! 

Şi aşteptă o clipă. Ci, întrucît nimeni nu răspundea 
şi nimeni nu da fuga la glasul său, se mînie şi, 
deschizînd ochii, se ridică de mijloc. Şi se văzu atunci 
în odaia lui, şi nicidecum în saraiul cel falnic în 
care locuise în ajun şi unde poruncise ca un stăpîn 
peste tot pămîntul. Şi se gîndi că se.află sub puterea 
vreunui vis şi, ca să se scuture de acel vis, începu 
să strige din toate puterile lui : 

— Hei, Giafar, o, fiu de căţea, şi tu, Massrur, 
codoşule, unde sînteţi ? 

La strigătele acestea, maică-sa cea bătrînă veni în 
fugă şi îi'spuse-: 
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— Ce ai, copile al meu ! Numele lui Allah fie 
asupra ta şi împrejurul tău ! Ce-ai visat, o, fiul meu, 
o, Abul-Hassan ? 

Şi Abul-Hassan, mîniat că o vedea pe bătrînă la 
capul patului lui, striga : 

— Cine eşti, bătrîno ? Şi cine-i Abul-Hassan 
acela ? 

Ea zise : , 
— Pe Allah ! Sînt mama ta ! Şi tu eşti fiul meu,-

tu eşti Abul-Hassan, o, copile al meu ! Ce vorbe 
anapoda mi-e dat să aud din gura ta ? Parcă nu 
m-ai cunoaşte ! 

Ci Abul-Hassan îi strigă : 
— îndărăt, o, bătrînă blestemată ! Vorbeşti cu 

emirul drept-crcdincioşilor, califul Harun Al-Raşid ! 
Piei din faţa locţiitorului lui Allah pe pămînt ! 

La vorbele acelea, biata femeie începu să se bată 
amarnic peste obraji, strigînd : 

— Numele lui Âljah fie cu tine, o, copile al meu ! 
Fie-ţi milă, nu ridica glasul să posteşti asemenea 
sminteală ! Te aud vecinii, şi-atunci avem să fim 
pierduţi fără de scăpare ! Deic Allah să coboare 
asupra minţii tale judecata şi tihna ! 

Abul-Hassan strigă : 
— îţi spun să ieşi de aici pe dată, o, bătrînă 

ticăloasă ! Tu eşti smintită, cînd mă iei drept fiu-tau ! 
Eu sînt Harun Al-Raşid, emirul drept-credincioşilor, 
stăpînul Răsăritului şi al Apusului ! 

Ea se bătu iar peste faţă şi spuse, văicărindu-se : 
— Prăpădi-1-ar Allah pe Cel-Rău ! Şi mila Cclui-

preaînalt să te slobozeasca din stapînia lui, o, copilul 
meu ! Cum de-a putut să-ţi intre în cap un gînd atîtâ 
de smintit ? Au tu nu vezi că odaia asta în care te afli 
este departe de a fi saraiul califului, şi că de cînd 
te-ai născut tot aici ai trăit, şi niciodată nu ai 
locuit altundeva dccît aici, niciodată cu altcineva 
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decît cu maica ta cea bătrînă care te iubeşte, *fiul 
meu, ya Abul-Hassan ! Ascultă-mă şi alungă de -la 
tine din minte visurile acestea zadarnice şi cu primej-
die care te-au zbuciumat în noaptea asta, şi bea, ca să 
te linişteşti, oleacă de apă din ulciorul acesta !. 

Atunci Abul-Hassan luă ulciorul din mîinile mamei 
sale, bău un gît de apă şi spuse, oleacă mai li-
niştit : 

— S-ar putea, în adevăr, să fiu şi Abul-Hassan ! 
Şi îşi lăsă capu-n jos şi, cu mîna sprijinită în 

obraz, cugetă vreme de un ceas şi, fără a ridica 
fruntea, spuse, vorbindu-şi sie, ca unul care se trezeşte 
dintr-un somn adînc : 

— Da, pe Allah ! se cam poate să fiu Abul-
Hassan ! Sînt Abul-Hassan, fără de nici o îndoială ! 
Odaia aceasta este odaia mea, uallah ! Acuma o 
cunosc ! Iar tu eşti mama mea ! Şi eu sînt fiul tău ! 
Aşa-i, sînt Abul-Hassan ! 

Şi adăugă : 
— Da prin ce fermecătorie mi-au putut năpădi 

minţile nişte zăticnelica acelea ? 
Auzind vorbele acestea, biata bătrînă plînse de 

bucurie, încredinţată că fiu-său s-a potolit întru 
totul. Şi, după ce îşi şterse lacrimile, tocmai se 
pregătea să-i aducă de mîncare şi să-1 iscodească
pe fiul ei mai cu de-amănuntul despre visul cel 
ciudat pe care îl avusese, cînd Abul-Hassan, care, 
vreme de o clipă, privise ţintă dinaintea lui, sări 
deodată ca un nebun şi, înşfăcînd-o pe biata femeie 
de haine, începu s-o zgîlţîie şi să-i strige : 

— A, ticăloasă de bătrînă ! dacă nu vrei să te 
strîng de gît, să-mi spui numaidecît cine sînt vrăj-
maşii care m-au dat jos din scaunul de domnie, şi 
cine-i acela care m-a închis în temniţa aceasta, şi 
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cineaşti şi tu, cea care'mă veghezi în cocioaba aceasta 
păcătoasă ! ^ A ! teme-te de urmările mîniei mele, 
cînd am să mă întorc la scaunul domnesc ! Gîn-
deşte-te la răzbunarea preaînaltului tău stăpîn, califul 
care rămîn eu, Har un Al-Raşid ! 

Şi, zgîlţîind-o aşa, pînă la urmă o scăpă din mînî. 
Iar ea se duse şi se ghemui pe rogojină, suspinînd 
şi bocind. Şi Abul-Hassan, mînios pînă peste poate, 
se aruncă îndărăt în pat şi rămase cu capu-n mîini, 
pradă unei vîlvore de gînduri. 

Ci, după o bucată de vreme, bătrîna se ridică 
iar şi, cum inima ei era plină de dragoste faţă de 
fiul său, nu pregetă să-i aducă, măcar că tremura, 
oleacă de sorbet cu apă de trandafiri şi să-1 îndemne 
să ia o înghiţitură ; şi îi spuse, ca sa-1 facă să-şi 
schimbe gîndurile : 

— Ascultă, fiul meu, ceea ce am să-ţi povestesc ! 
Este'un lucru care, sînt încredinţată, are să-ţi facă o 
tare mare plăcere. Află, în adevăr, că a venit ieri 
căpetenia agiei să-i zebercască, din partea califului, 
pe şeicul al-balad şi pe cei doi ciraci ai lui ; şi, 
după ce a pus să li se tragă la fiecare cîte patru 
sute de vergi la talpa picioarelor, a poruncit să 
fie plimbaţi, aşezaţi de-a-ndoaselea pe o cămilă 
rîioasă, prin toate mahalalele oraşului, în huiduielile 
şi scuipiturile femeilor şi copiilor. Pe urmă, a pus 
să fie tras în ţeapă prin gură şeicul al-balad, pe 
urmă cel dintîi dintre ciracii lui să fie aruncat 
în haznaua cu scîrne a casei noastre, şi 1-a osîndit 
pe cel de-al treilea la un chin tare ciudat, şi anume 
de a-1 pune să şadă toată viaţa lui pe un scaun 
care se sfărîmă sub el. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute treizeci şi noua noapte 

Urmă : 

După ce Abul-Hassan auzi povestea aceasta care, 
aşa cum gîndea bătrîna cea bună, ar fi trebuit să 
ajute la împrăştierea tulburării din sufletul lui în-
tunecat, fu mai încredinţat deck oricmd de măreţia 
lui domnească şi de cinul moştenit, de emir ai . 
drept-credincioşilor. Şi îi spuse maică-si : 

— O, bătrînă a nenorocirilor, vorbele tale, departe 
de a mă tulbura, nu fac decît să mă întărească 
în gîndul, pe care de altminteri nu mi l-am schimbat 
niciodată, că sînt Harun Al-Raşid. Şi, ca să-ţi do-
vedesc" şi ţie lucrul acesta, află că chiar eu am 
poruncit căpeteniei agiei, lui Ahmad-cel-Hoţoman, 
să-i pedepsească pe cei trei mişei din mahalaua 
aceasta ! Conteneşte, dar, să-mi mai spui că sînt 
stăpînit de duhul lui Şeitan. Temeneşte-te, aşadar, 
în faţa mea, sărută pămîntul dinainte-mi şi cere-ţî 
iertare de la mine pentru vorbele tale cele necugetate 
şi pentru îndoielile pe care le-ai arătat în privinţa 
mea ! 

La vorbele acestea ale fiului ei, mama mi mai avu 
nici o îndoială în privinţa nebuniei lui Abul-Hassan, 
şi îi spuse : 

— Allah milosîrdnicul facă să coboare asupra 
capului .tău rouă binecavîntării sale, o, Abul-Has-
san, şi să te ierte şi să-şi facă milă de tine, aju- ' 
tîndu-te să fii iarăşi un om cu minte şi cu judecată ! 
Ci, ma rog ţie, o, fiul meu, conteneşte să maî 
rosteşti numele califului şi să ţi—1 dai ţie, căci pot 
să te audă vecinii şi-î spun vorbele tale valiului, care 
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are să te zcberească atunci, şi are să ie spînzurc la 
poarta palatului! 

Pe urmă, nemaiputînd să-şi stăpîncască tulburarea, 
începu să se văicărească şi- să se bată peste piept 
cu deznădejde. 

Or, această privelişte, în loc să-1 potolească pe 
Abul-Hassan, nu făcu decît să-1 întărîte şi mai tare ; 
şi se ridică în picioare drept, apucă un _ ciomag şi, 
rcpezindu-se la maică-sa, în turbarea mîniei lui, ţipă 
la ca cu glas înfricoşător : 

— Nu îţi îngăduiesc, o, blestemat-o, sa-mi mai zici 
Abul-Hassan ! Sînt Harum Al-Raşid însuşi şi, dacă te 
mai îndoieşti, am să-ţi bag în cap adevărul acesta cu 
lovituri de ciomag ! 

Şi bătrîna, la vorbele acelea, măcar că tremurînd 
toată de spaimă şi de tulburare, nu uită că Abul-
Hassan este fiul ei şi, privindu-1 aşa cum îşi priveşte 
o mamă copilul, îi spuse cu glas dulce : 

•— O, fiul meu, nu socot că legea lui Allah şi a 
Profetului său ţi s-a vînturat din minte pînă într-atîta 
cît să ajungi a uita cuviinţa pe care un fiu o datorează 
faţă de mama lui care 1-a purtat nouă luni în pîntecele 
ti şi 1-a hrănit cu laptele şi cu dragostea ei ! 
Lasă-mă mai bine să-ţi spun, pentru cea de pe urmă 
dată, că nu faci bine cmd îţi laşi minţile să se cufunde 
într-o visătorie ciudată ca aceea, şi cînd te împăunezi 
cu numele acela împărătesc de calif, care nu este dat 
decît stăpînului şi domnului nostru, emirul drept-cre-
dincioşilor, Harun Al-Raşid. Şi, mai cu seamă, nu te 
făcea vinovat de o nerecunoştinţa atîta de mare" faţă de 
calif, chiar a doua zi după ce el ne-a coperit cu bine-
facerile sale. Află, în adevăr, că a venit ieri în casu 
noastră căpetenia vistieriei palatului, trimis de cinat 
emirul drcpt-credincioşilor, şi mi-a dat, din porunca 
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lui, o pungă cu o mie ele dinari de aur, însoţind-o cu 
cereri de iertăciune că n-a putut să trimită mai mulţi 
bani, şi făgăduindu-mi că acesta nu are să fie cel 
de pe urmă dar al mărinimiei sale. 

Cînd auzi vorbele acestea ale mamei sale, Abul-
Hassan îşi pierdu şi cele mai de pe urmă îndoieli în 
ceea ce priveşte starea lui de dinainte, şi fu încre-
dinţat că a fost totdeauna califul, de vreme ce el 
însuşi trimisese punga cu cei o mie de dinari mamei 
lui Abul-Hassan. Se uită, aşadar, la biata femeie, 
cu nişte ochi mari şi ameninţători, şi ţipă : 

— Mărturiseşti tu, spre nenorocirea ta, o, bătrînă 
păcătoasă, că nu chiar eu ţi-am trimis punga cu 
aur şi că nu chiar din porunca mea căpetenia vistie-
riei mele a venit ieri să ţi-o aducă ? Şi mai cutezi tu, 
după toate astea, să mă numeşti fiul tău şi .să-mi 
spui că sînt Abul-Hassan Dezmăţatul ? 

Şi, întrucît maică-sa îşi astupase urechile ca să 
nu mat audă asemenea înfricoşate vorbe, Ajwl-Hassan, 
aţîţat pîna peste marginile aţîţării, nu mai putu să ,se 
ştăpînească şi se repezi la ea, cu ciomagul în mînă, şi 
porni s-o stîlcească în bătăi. 

Atunci, biata femeie, nemaiputînd să tacă de durere 
şi de mînie faţă de o purtare ca aceea, începu să 'ţipe 
şi să cheme vecinii în ajutor, strigînd : 

— O, vai de păcatele mele ! Săriţi, o, musul-
manilor ! 

Şi Abul-Hassan, pe care strigătele acelea nu făceau 
decît să-1 îndîrjească şi mai mult, îi da mai departe 
cu lovituri de ciomag asupra bătrînei, ţipînd la ea 
din cînd în cînd : 

—- Sînt ori nu sînt eu emirul drept-credincioşîlor ? 
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Şi maică-sa răspundea, în ciuda loviturilor : 
— Tu eşti fiul meu ! Eşti Abul-1 lassan Dez-

măţatul ! 
Estimp, vecinii deteră fuga la ţipetele şi la zarva... 

Cxad povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi. sfi-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute patruzeeea noapte 

Urraîi: 

...vecinii deteră fuga, la ţipetele şi Ia zarva aceea, 
năvăliră în odaie şi se repeziră între mama şi fiu, 
ca să-i despartă, şi smulseră ciomagul din mâinile 
lui Abul-Hassan şi, mânioşi pe purtarea unui astfel 
de fiu, îl înhăţară vârtos, ca să nu-i mai lase putinţa 
să se mişte, şi îl întrebară : 

— Ai înnebunit oare, Abul-Hassan, de ridici aşa 
mîna asupra mamei tale, această biată bătrînă ? Şi-ai 
uitat cu totul învăţăturile Cărţii celei sfinte ? 

Ci Abul-Hassan, cu ochii arzînd de mînie, le strigă : 
— Care Abul-Hassan ? Cui îi spune-ţi 'voi Abul-

Hassan ? 
Şi vecinii, la întrebarea aceasta, rămaseră pînă peste 

poate de năuci, şi, într-un sfîrşit, îl întrebară : 
— Ce ? Nu eşti tu Abul-Hassan Desmăţatul ? Şi 

hătrîna aceasta de treaba nu este mama ta, care te-a 
crescut şi te-a hrănit cu laptele şi cu dragostea ei? 

El răspunse : 
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— A, fii de dini, lipsiţi din faţa mea! Eu sînt stă-
pînul vostru, califul Harun Al-Raşid, emirul drept-
credincioşilor ! 

Q n d auziră vorbele acestea ale lui Abul-Hassan, 
vecinii se încredinţară pe deplin de nebunia lui ; 
şi, nevrînd să-1 lase slobod pe un om pe care îl 
văzuseră_ în orbia turbării sale, îl legară de mîiiii 
şi de picioare şi trimiseră pe unul dintre ei să-1 cheme 
pe portarul de la bolniţa de nebuni. Şi, peste un 
ceas, portarul de la bolniţa de nebuni, urmat de doi 
paznici voinici, veni cu tot tacîmul de lanţuri şi de 
cătuşe, şi ţinînd în mînă o cravaşa din vîna de 
bou. Şi, întruoît Abul-Hassan, la vederea acestuia 
se zvîrcolea amarnic să scape din legături şi îi înjura 
cu foc pe cei ce se aflau acolo, portarul îi arse 
peste umeri vreo două-trei lovituri cu vîna lui de 
bou. După care, fără a mai laa seama la ţipeteele 
lui şi la numele pe care şi-1 da, îl legară în fiare şi îl 
duseră la bolniţa de nebuni, împresurat de o mare 
înghesuială de trecători, care îi dau unii cîte o lovitură 
de pumn, alţii cîte b lovitură de picior, socotindu-1 
nebun. 

Cînd ajunse la bolniţa, fu închis într-o cuşcă de 
fier, ca o fiară sălbatică, şi preacinstit cu o mamă 
de bătaie de cincizeci de lovituri, cu vîna de bou, 
drept leacul cel dintîi. Şi, din ziua aceea, căpătă, 
o dată dimineaţa şi o dată seara, cîte o chelfăneală 
de cincizeci de vine de bou, încît după zece zile 
de doftoriceală de-aceasta căzu pielea de pe el şi 
năpîrli ca un şarpe. Atunci, se întoarse în sineşi şi 
cugetă : „Iacătă la ce stare am ajuns acuma ! De 
bună seamă că m-am înşelat, de vreme ce toată 
lumea mă ia de nebun! Ci nu este cu putinţă 
ca tot ce mi s-a întîmplat la palat să fie numai 
urmarea unui vis ! Ce mai ! Nu vreau să adîncesc 
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mai mult treaba aceasta, ori să mai încerc să 
pricep ceva, întrucît aş înnebuni de-a binelea ! De 
altminteri, nu numai acesta este lucrul pe care mintea 
omului nu poate dovedi să-1 priceapă, şi mă las în 
seama lui Allah să dezlege el cum stă taina \" 

Or, pe cînd se cufundase în aceste cugetări noi, 
veni maică-sa să vadă în ce stare se mai află şi 
dacă îşi venise la rosturi mai cuminţi. Şi, cînd îl văzu 
aş'a de vitruit şi aşa de sfîrşit, izbucni în suspine ; 
ci izbuti să-şi stăpînească durerea şi, pînă la urmă, 
putu să-i dea bineţe cu dragoste ; şi Abul-Hassan 
îi răspunse la salamalek, cu glas liniştit, ca un om 
cu mintea întreagă, rostind : 

— Asupra ta fie izbăvirea şi mila lui Allah, o, 
maică a mea ! 

Iar bătrîna simţi o mare bucurie cînd auzi că este 
numită astfel, cu numele de mamă, şi îi zise : 

— Numele lui Allah fie asupra ta, o, copilul 
meu ! Binecuvîntat fie Allah care ţi-a dat îndărăt 
judecata şi care ţi-a întors la locul lui sănătos creierul 
cel zăticnit ! 

Şi Abul-Hassan, cu un glas tare pocăit, răspunse :. 
— îmi cer iertare de la Allah şi de la tine, o, 

maică a mea ! în adevăr, nu pricep cum de am putut 
să spun toate smintelile pe care le-am spus, şi să mă 
port aşa de anapoda, cum numai un smintit, e în 
stare să se poarte ! De bună seamă că am fost stăpînit 
de Şeitan, care m-a împins la nişte trăznăi ca acelea ! 
Şi nu încape nici o îndoială că altul în locul meu 
ar fi ajuns la smuceli şi mai mari ! Da bine că s-a 
sfîrşit tot, şi că iată-mă scăpat din nebuneala mea ! 
^ Şi, la vorbele acestea, mama îşi simţi lacrimile 
de durere cum i se schimba în lacrimi de fericire, şi 
strigă : - ' 
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— Mi-e inima atîta de bucurată, o, copile al meu, 
de parca te-aş fi adus pe lume a doua oara. Bine-
cuvîntat fie Allah în veci! 

Pe urma, adăugă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, tăcu 
sfioasă. 

Ci într-a şase sute patruzeci şi una noapte 

Urmă : 

...Pe urmă adăugă : 
— Hotărît că tu nu ai să-ţi bagi nici o vină, 

o, copile al meu, căci tot răul care l-am păţit nu 
ne-a venit decît de la negustorul acela^ străin pe 
care l-ai poftit tu în ultima noapte să mănînce 
şi să bea cu tine, şi care a plecat dimineaţa fără să 
aibă grijă să \ închidă uşa în urma lui. Or, ştii 
şi tu că, ori de cîte ori uşa unei case rămîne deschisă 
înainte de răsăritul soarelui, Şeitan intră în casa 
aceea şi pune stăpînire pe minţile celor ce locuiesc 
în ea ! Şi atunci se întîmplă ceea ce se întîmplă ! 
Să-i mulţumim, aşadar, lui Allah, care nu a îngăduit 
rele şi mai mari asupra capetelor noastre ! 

Iar Abul-Hassan răspunse : 
— Ai dreptate, o, maică i A fost lucrarea stăpîniei 

lui Şeitan ! în ce mă priveşte, eu m-am rugat de 
negustorul de .la Mossul să nu carecumva să uite 
a închide uşa după el, ca să nu poată Şeitan să 
intre în casa noastră ; ci negustorul n-a făcut aşa, şi, 
în felul acesta, ne-a pricinuit toate necazurile ! 
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Pe urmă, adăugă : 
— Acuma, cînd simt limpede că minţile nu îmi 

mai sînt tulburate şi că smintelile s-au sfîrjit, mă 
rog ţie, o, dulce maică a mea, să vorbeşti cu portarul 
de la bolniţa de nebuni să-mi dea drumul din cuşca 
aceasta şi de la aceste chinuri pe care le îndur 
aici în fiecare zi ! 

Şi mama lui AbulrHassan dete fuga, fără a mai sta 
pe gînduri, să-1 vestească pe portar că fiului ei îj 
veniseră minţile la loc. Şi portarul se duse împreună 
cu ea să-1 cerceteze şi să-1 iscodească pe Abul-Hassan. 
Şi, întrucît răspunsurile erau cuminţi şi Abul-Hassan 
mărturisea că el este Abul-Hassan şi nu Harun 
Al-Raşid, portarul îl scoase afară din cuşcă şi îl 
slobozi din lanţuri. Şi Abul-Hassan, abia putînd şa se 

, mai ţină pe picioare, se întoarse încetişor acasă, ajutat 
de maică-sa, şi rămase acolo culcat mai multe zile, 
pînă ce se întrema iarăşi şi pînă ce urmările bătăi-
lor primite se mai zvicluiră oleacă. 

Atunci, întrucît începuse să^ se carn mojiorească 
' de atîîa singurătate, se hotărî să înceapă iarăşi viaţa 

lui de mai înainte şi să se ducă, pe la scăpătat de 
soare, să stea la capul podului şi să aştepte sosirea 
oaspetelui străin pe care i-1 putea trimite ursitoarea. 

Or, seara aceea era tocmai cea dintîi a lunii ; 
iar califul Harun Al-Raşid, care, după obiceiul, lui, 
se îmbrăca asemenea unui neguţător la fiecare început 
de lună, ieşise şi el tainic din palatul său, în.cău-
tarea vreunei întîmplări, şi, de asemenea, ca să vadă 
el însuşi dacă în oraş domneşte buna orînduială 
aşa cum dorea el. Şi, în felul acesta, ajunse pe pod, 
la capul căruia şedea Abul-Hassan.' Şi lui Abul-
Hassan, care pîndea ivirea vreunui străin, nu-i trebui 
mult pînă ce să-1^ zărească pe negustorii! de la 
Mossul pe care îl gazduise şi care se îndrepta înspre 
el, urmat, ca şi întîia oară, de un rob voinic. 
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Cînd îl văzu, Abul-Hâssan, fie pentru că îl so-
cotea pe negustor pricina dintîi a necazurilor sale, 
fie pentru că avea obiceiul să se facă a nu-i cunoaşte 
pe cei pe care îi poftise o dată în casa lui, întoarse 
capul degrabă înspre apa rîului, ca să nu fie nevoit 
să dea bineţe musafirului său de odinioară. Califul 
însă, care, prin iscoadele sale, aflase tot ce i se 
întîmplase lui Abul-Hassan de la început, precum şi 
doftoriceala pe care o îndurase _ la bolniţa de 
nebuni, nu vroi să lase cumva să-i scape prilejul 
de a se mai veseli oleacă pe seama unui om atîta de 
ciudat. Şi, de altminteri, califul, care avea o inimă 
bună şi darnică, se hotărîse, tot aşa, ca, jntr-o zi, 
6a îndrepte, pe cît îi sta în^ putere^ s-o facă, paguba 
suferită de Abul-Hassan, şi să răsplătească, într-un fel 
ori altul, cu faceri de bine, veselia pe care o gustase 
în tovărăşia lui. încît, de- cum îl zări pe Abul-Hassan, 
se apropie de el şi, apleeîndu-şi capul pe sub umărul 
său, din pricină că Abul-Hassan sta dîrz cu capu-n-
tors înspre apă, şi, privindu-1 în ochi, îi zise : 

— Salamalekul fie asupra ta, o, prietene al meu, 
Abul-Hassan ! Sufletul meu doreşte să te îmbrăţişeze ! 

Ci Abul-Hassan, fără a se uita la el *|i fără a 
se clinti, îi răspunse : 

— Nu- încape nici un fel de salamalek între 
mine şi tine ! Du-te ! Nu te cunosc ! 

Şi califul se minună : 
— Cum, Abul-Hassan ? Nu-1 cunoşti pe oaspetele 

pe care l-ai găzduit o noapte întreagă la tine în 
casă ? 

El răspunse : 
— Nu, pe Allah ! nu te cunosc ! Cată-ţi de cale ! 
Ci Al-Raşid stărui pe lîngă el şi îi zise : 
— Da eu te cunosc prea bine şi nu pot să cred 

că m-ai fi uitat chiar de tot, cîtă vreme nu s-a 
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scurs decît abia o lună de cînd ne-am întîlnit cea din 
urmă oară şi de la seara aceea plăcută pe care ara 
petrceut-o între patru ochi cu tine, în casa ta ! 

Şi, întrucît AbuLHassan tot nu vroia să răspundă 
nimic, califul îi aruncă braţele împrejurul gîtului, 
începu să-1 sărute şi îi spuse : 

— O, Abul-Hassan, frate al meu, tare-i urît din 
partea la să-mi faci o glumă ca aceasta ! în ce mă 
priveşte, apoi eu sîîit foarte hotărît să nu te las pînă 
ce n-ai să mă mai duci o dată în casa ta şi pînă ce nu 
ai să-mi povesteşti pricina supărării tale pe mine. 
Căci văd limpede, din felul cum îmi răspunzi, că ai 
să mă mustri de ceva ! 

Abul-Hassan, cu glas stîrnit, strigă : 
— Eu să te mai duc o dată în casa mea, o, chip 

aducător de belele, după tot răul pe care l-am tras 
din pricina venirii tale în casa mea ? Hai, întoarce 
dosul şi arată-mi lăţimea umerilor tăi ! 

Califul însă îl mai sărută o dată şi îi spuse : 
•— Ah ! prietene al meu, Abul-Hassan, tare aspru te 

porţi cu mine ! Dacă este adevărat că venirea mea în 
casa ta ţi-a fost o pricină de necazuri, fii pe deplin 
încredinţat că iacătă-mă-s gata să îndrept tot răul-pe 
care fără voia mea l-am pricinuit ! Povesteşte-mi, dar, 
ce s a întîmplat, şi răul pe care al putut să-1 suferi, ca 
să pot să aduc un leac la el ! 

Şi, în ciuda supărării lui Abul-Hassan, se lăsă pe 
vine lîngă el şi îi înlănţui gîtul cu braţele, aşa-cum 
face un frate cu fratele său, şi aşteptă răspunsul. 

Cînd povestea ajunge aici, Şcherezaila văzu zorii mijind, şi sfi-

oasă, tăcu. 
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Ci intr-a şase sute patruzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Atunci, Abul-I-Jassan, îmbunat de acele rnîngîieri» 
sfîrşi cu a spune : 

— Fie, am să-ţi povestesc lucrurile, tare ciudate care 
mi s-au întîmpkit din seara aceea a noastră, şi nenoro-
cirile care au urmat. Şi toate astea clin pricină că ai 
uitat sa închizi uşa după tine, şi aşa a intrat.Stăpînia în 
casa mea ! 

Şi îi povesti tot ceea ce i se păruse că văzuse aievea 
şi ceea ce presupunea el, fără de nici o îndoială, ca 
n-a fost decît o amăgire stîrnită de Şeitan, şi toate 
nenorocirile, şi doftoriceala cea amarnică pe care o 
îndurase la bolniţa de nebuni, şi zarva căşunată în 
mahala de toată tevatura aceea, şi faima cea proastă 
pe» care o cîobîndise pentru totdeauna faţă de toţi 
vecinii săi ! Şi nu sări peste nici un amănunt, şi puse 
în povestea lui atîta foc, şi înşiră cu atîta încredinţare 
istoria cu închipuita lui stăpmire de către Şeitan, încît 
califul nu se putu opri să nu izbucnească într-un hohot 
lung de rîs ! Şi Abul-Hassan, neputînd pricepe nicicum 
ce pricină stîrnea rîsul acela, îl întrebă : 

— Au nu ţi-e milă defel de năpasta care s-a abătut 
asupra me"a, de-ţi rîzi aşa de mine ? Ori poate ;;îndeşti 
ca mi-aş rîde eu de tine, povestindu-ţi o poveste 
născocită ? Dacă-i aşa, am să-ţi spulber îndoielile şi 
am să-ţi aduc toate dovezile despre cele ce-ţi înşirai ! 

Şi, spunîncl acestea, îşi scoase mîinile din mînecile 
caftanului, şi îşi dezgoli umerii, spinarea şi fundul, şi îi 
arătă califului, în felul acesta, rănile şi vînatăile de pe 
pielea lui cea dubăcită de bătăile cu vîna de bou. 
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La priveliştea aceea., califul nu se putu opri să nu 
se înduioşeze de soarta amărîtului de Abul-Hassan. 
Şi, din clipita aceea, îşi curmă orice gînd de a mai face 
vreo şotie cu el, şi îl îmbrăţişa" de data aceasta cu 
mult mai multă dragoste adevărată, şi îi zise : 

— Allah fie cu tine, o, Abul-Hassan, fratele meu ! 
rna rog ţie ̂  fierbinte să mă mai iei în casa ta şi în 
noaptea aceasta, căci doresc să-mi bucur sufletul cu 
bună-primirea ta. Şi ai să vezi că mîine Allah are 
să-ţi dea îndărăt însutit binefacerea ta ! 

Şi îi spuse mai departe vorbe atîta de dulci, şi îl 
sărută atîta de drăgăstos, încît îl înduioşa ca, în 
ciuda hotărîrii sale de a nu primi niciodată de două 
ori acelaşi ins, să-1 ducă în casa lui. Ci, pe drum, îî 
zise : 

— Mă las biruit de stăruinţele tale, da numai cu 
marc părere de rău ! Şi în schimb nu vreau să-ţi cer 
decît numai un lucru, şi anume de a nu mai uita şi de 
data aceasta uşa deschisă, cînd ai să pleci mîine de 
dimineaţă din casa mea ! 

Şi califul, înăbuşind în lăuntrul său rîsul care îl 
zguduia la credinţa pe care Abul-Hasan tot o mai 
avea că intrase Şeitan în casa lui pe uşa deschisă, îi 
făgădui cu juramînt că are să aibă grijă s-o închidă. Şi 
ajunseră în felul acesta acasă. 

Cînd se văzură în casă, şi după ce se mai hodiniră 
oleacă, robul le aşternu masa, şi, după ce mîncară, le 
aduse băuturile. Şi, cu pocalul în mînă, începură să 
tăifăsuiască plăcut, ba despre una, ba despre alta, pînă 
ce băutura începu să fiarbă în minţile lor. Atunci 
califul aduse cu dibăcie vorba despre dragoste, şi îl 
întrebă pe gazda sa dacă i se întîmplase vreodată să 
se aprindă năpraznic de vreo femeie, ori dacă nu 
cumva se şi însurase, sau dacă se păstrase totdeauna 
becher. Şi Abul-Hassan răspunse : 
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— Se cade să-ţi spun, o, stăpîne. al meu, că pînă 
astăzi nu am îndrăgit cu adevărat' decît tovarăşii cei 
veseli, bucatele alese şi parfumurile ; şi nu am găsit în 
viaţă nimic mai presus de un taifas, cu pocalul în 
mînă, dimpreună cu prietenii. Ci aceasta nu vrea să 
însemne că la un prilej nu m-aş pricepe să preţuiesc 
nurii unei femei, mai ales dacă s-ar asemui cu vreuna 
dintre acele fetişcane minunate pe care Şeitan m-a 
lăsat să le văd în visele de pomină care m-au în-
nebunit ; una dintre acele fetişcane pururea voioase, 
care ştiu să cînte din gură ori din lăută, să dănţuiască 
şi să potolească pruncul pe care îl avem de moşte-
nire ; care îşi hărăzesc viaţa întru desfătarea noastră 
şi se străduiesc să ne bucure şi să ne veselească. 
Hotărît ! dacă aş întîlni vreodată o fată ca aceea, n-aş 
pregeta s-o cumpăr de la tatăl ei, şi să mă însor cu ea, 
şi să-i dovedesc o dragoste adîncă. Ci asemenea soi 
nu se află decît la emirul drept-credincioşilor şi, ai 
mult, ia Giafar, vizirul cel mare ! Drept care, o stăpîne 
al meu, în loc să mă leg cu o muiere cu care m-aş pri-
mejdui să-mi amărăsc viaţa din pricina sufletului ei 
acru şi a beteşugurilor ei, îmi place cu mult mai mult 
tovărăşia unor prieteni trecători şi a bătrînelor 
butelci de colea. în felul acesta, viaţa mi-e liniştită şi, 
dacă aş rămîne sărac, mi-aş mînca singur pîinea cea 
neagră a sărăciei ! 

Şi, rostind vorbele acestea, Abul-Hasan goli dintr-o 
sorbitură pocalul pe care i-1 întindea califul, şi se 
rostogoli numaidecît pe covor, cu capu-naintea picioa-
relor. Pentru că emirul drept-credincioşilor avusese 
grijă, şi de data aceasta, să-i amestece în vin oleacă 
de făină de bang cretan. Şi pe dată robul, la un semn 
al stăpînului său, îl aburcă în spinare pe Abul-Hassan 
şi ieşi din casă, urmat de califul care, de data aceasta, 
nemaiavînd de gînd să-1 trimită pe Abul-Hassan 
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îndărăt la casa lui, nu mai uită să încuie cu grijă uşa 
în urina sa. Şi ajunseră la sărai şi, fără zgomot, se 
strcatrYU"ă înlăuntru, prin poarta cea tainică, şi intrară 
în iatacurile... 

Ciiii1 j-nwslwi ajunse aici. Şelai-cmla văzu forii mijind şi, sfi-
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Ci într-a şase sute patruzeci şi patra noapte 

...şi intrară în iatacurile domneşti. Acolo, califul 
porunci ca Abul-Hassan să fie întins chiar în patul 
măriei-saîe, ca şi întîia oară, şi puse să fie îmbrăcat ca 
şi-atunci. Şi dete porunci la fel, şi îi ceru lui Massrur 
să vie să-1 scoale ele cu ziuă, înainte de ceasul de rugă-
ciune. Şi se duse să se culce într-o odaie de alături. 

Or, a doua zi de dimineaţă, la ceasul hotărît, califul, 
trezii de Massrur, se duse în odaia în care se afla încă 
aţipit Abul-Hassan, şi porunci să vină dinaintea sa 
toate fetişcanele pare, întîia oară, se aflaseră în 
felurile săli prin care trecuse Abul-Hassan, precum şi 
toate cîntăreţele din gură şi din alăute. Şi le puse să se 
aşeze frumos, în bună rînduială, şi le spuse ce au de 
făcut. Pe urmă, după ce porunci să i se dea să răsufle 
oleacă de oţet lui Abul-Hassan, care strănutînd scoase 
pe nas un muculeţ, se ascunse pe după. o perdea şî 
dete semnul hotărît. 

Numaidecît, cîntăreţele îşi îmbinară laolaltă gla-
surile cele plăcute cu zvoana de harpe, de flaute şi 
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de cavale, şi făcură să răsune nişte cîntece asemănă-
toare cu cîntecele îngerilor din rai. Şi Abul-Hassan, 
tot atunci, ieşi clin starea lui de somnie şi, înainte de 
a deschide ochii, auzi cîntecele acelea pline de farmec, 
care îl treziră cu totul. Şi deschise ochii, atunci, şi se 
văzu înconjurat de cele douăzeci şi opt de fetişcane 
pe care le întîlnise, şapte cîte şapte, prin cele patru 
săli ; şi le cunoscu dintr-o clipire, şi tot aşa .cunoscu şi 
patul, şi odaia, şi zugrăvelik-,..şi podoabele. Şi cunoscu, 
la fel, şi glasurile care îl fermecaseră întîia oară. 
Şi, atunci, se ridică de mijloc, cu ochii zgîiţi, şi îşi 
petrecu de mai multe ori mîna pesie faţă, ca sa se 
încredinţeze şi mai bine de starea sa de trezie. 

în clipita aceea, aşa cum fusese hotarît de mai 
înainte, cîntecele conteniră, iar în odaie se aşternu o 
tăcere mare. Şi toate femeile îşi lăsară ochii în jos, 
sfioase, dinaintea ochilor împărăteşti care le priveau. 
Atunci, Abul-Hassan, uluit pînă peste poate, îşi 
muşcă degetele şi strigă în tăcerea aceea : 

— Vai de păcatele tale, ya Abul-Hassan, o, fiu al 
maicii tale ! Acuma-i amăgirea ; ci, mîinc, vine vîna 
de bou, şi-lanţurile, şi bolniţa de nebuni, şi cuşca de 
fier ! 

Pe urmă, strigă iar : 
— Ah ! ticăloase neguţător de la Mossul, dare-ar 

Aîlah să te înăbuşi în braţele lui Şeitan, stapînul tău, 
în fundul iadului. Tot tu şi-acuma, fără de îndoială, 
n-ai încuiat uşa şi l-ai lăsat pe Şeitan să intre în casa 
mea şi să pună stăpînie pe mine. Şi iacătă cum Cel-
Rău îmi întoarce pe dos minţile şi mă face să văd lu-
cruri anapoda. Allah să te prăpădească, o, Şeitane, pe 
tine şi pe toţi cei care s-au vîndut ţie, şi pe toţi negu-
ţătorii de-la Mossul ! Şi prăbuşi-s-ar oraşul Mossulului 
tot peste locuitorii lui, şi îngropa-i-ar sub dărîmături ! 
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Pe urmă, închise ochii iar, şi îi deschise, şi iar îi 
închise, şi iar îi deschise, şi tot aşa de mai multe ori, şî 
strigă : 

— O, sărmane Abul-Hassanc, tot ceea ce ai mai bun 
de făcut este să te culci liniştit la loc şi sa nu te mai 
scoli decîf atunci cîncl ai să simţi limpede că a ieşit 
Cel-Răo din trupul tău şi că minţile ţi s-au aşezat la 
locul lor obişnuit! De nu, ştii ce te aşteaptă mîine ! 

Şi, spunînd vorbele acestea, se aruncă îndărăt în 
pat, îşi trase pătura peste cap şi, ca să-şi dea singur 
închipuirea că doarme, începu să sforăie ca o cămilă în 
călduri ori ca o turmă de bivoli în apă. 

Or, califul, de după perdea, văzînd şi auzind toate 
astea, fu zguduit de un rîs de mai-mai să se înăbuşe. 

în ce-1 priveşte pe Abul-Hassan, apoi acesta nu 
izbuti să adoarmă, întrucît Trestie-dc-Zahăr, cea în-
drăgită, se apropie, urmînd poruncile pe care le pri-
mise, de patul. în care acesta sforăia fără a dormi şi, 
cu un glas dulce, îi spuse lui Abul-Hassan : 

— O, emire al drept-credincioşilor, dau de ştire 
înălţimii tale ca este ceasul de a te scula pentru ru-
găciunea de dimineaţă ! 

Ci Abul-Hassan, cu glas înfundat, strigă de sub 
pătură : 

— Blestemat fie Cel-Rău ! Piei, o, Şeitane ! 
Trestie-de-Zahăr, fără a se tulbura, spuse iar : 
— Fără de îndoială, emirul drept credincioşilor se 

află în prada •vreunui vis ur î t ! Nu Şeitan îţi vor-
beşte, o, stăpîne al meu, ci Trestie-de-Zahăr cea mă-
runţică ! Alungat fie Cel-Rău ! Eu .sînt Trestie-de-
Zahăr cea mărunţică, o, emire al drept-credincioşilor ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şehefezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute patruzeci şi c'mcea noapte 

Urmă : 

-La vorbele acestea, Abul-Hassan aruncă pătura de 
pe el şi, deschizînd ochii, o văzu, într-adevăr, stînd pe 
marginea patului, pe micuţa Trestie-de-Zahăr, cea 
. dragă lui, şi, în picioare, dinainte-i, în trei rînduri, pe 
celelalte fetişcane, pe care le cunoscu, una cîte una : 
Foaie-de-Trandafir, Gît-de-Alabastru, Mănunchi-de-
Mărgăritare, Stcaua-Dimineţii, Zori-de-Ziuă, Boabă-
de-Mosc, Inimărde-Rodie, Gură-de-Mărgean, Nuc-
şoară-înmiresmată, Vraja-Inimilor şi celelalte! Şi, 
dacă le văzu, îşi frecă ochii, de mai să şi-i bage în 
fundul capului, şi strigă : 

— Cine sînteţi voi ? Şi cine sînt eu ? 
Şi ele răspunseră cu toate deodată, pe glasuri 

felurite : 
— Slavă stăpînului nostru, califul Harun Al-Raşid, 

emirul drept credincioşilor, regele lumii ! 
Şi Abul-Hassan, pînă peste poate de uluit, întrebă : 
— Au nu sînt eu Abul-Hassan cel Dezmăţat ? 
Ele răspunseră toate laolaltă, pe glasuri felurite : 
— Izgonit fie Cel-Rău ! Nu eşti Abul-Hassan, ci 

Abul-Hossn ! Tu eşti domnul nostru şi cununa de pe 
capetele noastre ! 

Şi Abul-Hassan îşi zise : „De data aceasta, am să văd 
eu limpede dacă dorm ori sînt treaz !" Şi, întoreîn-
du-se înspre Trestie-de-Zahăr, îi zise : 

— Micuţo, ia vino colea ! 
Şi Trestie-derZahăr îşi întinse capul, iar Abul-Has-

san îi zise : 
— Muşcă-'mă de ureche ! 
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Şi Tresuc-deZahăr îşi înfipse dinţii ei micuţi în 
ciucurele urechii lui Abul-Hassan, ci atîta de straşnic 
încît bietul de el începu să ţipe ascuţit şi într-un chip 
înfricoşător. Pe urmă, răcni : 

— Hotărît ! sînt emirul. drept-credincioşilor, Ha-
lim Al-Raşid însuşi ! 

Numaidccît, alăutele începură să cînte toate de 
îndată, în pas îmbietof~la danţuială, şi cîntărcţele în-
cepură 'oaie deodată un cîntec vesel. Şi toate fetiş-
canele, luîndu-se de mina, întinseră în- odaie o horă 
mare şi, săltînd sprintene din picior, începură . să 
dănţuiască împrejurul patului, dînd răspuns cîntecului 
cu liu-liurile lor, şi cu atîta voioşie şi cu atîta zurbă, 
încît Abul-Hassan, stîrnit deodată şi cuprins de înflă-
cărare, zvîrli şi paturi şi perne, îşi aruncă tichia de 
noapte în sus, sari din pat, se dezbrăcă de tot, smul-
gîndu.-şi hainele de pe el şi, cu năsărîmba înainte şi cu 
fundul e,ul, se repezi între fetişcane şi se încinse la 
danţ cu ele, răsiicinclu-se în toate chipurile, şi scutu-
rindu-şi pîmeceic, dănănăîa şi fundul, în toiul hohote-
lor de rîs şi al zarvei care sporea. Şi făcu atîtea cara-
ghiozlîcuri, şi sâvîrşi atîtea scălîmbăieli ghiduşe, încît 
califul, de după perdea, nu-şi mai putu stăpîni năvala 
veseliei şi se porni sa sloboadă un şir de hohote de rîs 
atîta de năprasnice încît răsunau mai tare decît tot 
vuietul danţului şi al cîntecelor şi al dairalelor, al stru-
nelor şi al clarinetelor ! Şi, prins de sughiţuri, se pră-
buşi pe spate şi era mai-mai să leşine. Ci izbuti să se 
ridice şi, dînd perdeaua la o parte, scoase capul şi 
strigă : 

— Abul-Hassan, ya, Abul-Hassan, au tu te-ai jurat 
să mă faci să mor de rîs ? 

La vederea califului şi la sunetul glasului său, 
danţul conteni dintr-o dată, fetişcanele încremeniră 
care pe unde se aflau, şi larma se potoli atîta de desă-
vîrşit încît S-ar fi auzit căderea unui ac pe jos. Şi 
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Abul-Hassan, înmărmurit, se opri ,şi ci ca toţi ceilalţi 
şi întoarse capul înspre locul dincotro venea glasul. Şi 
îl zări pe calif şi, tot din acea privire, îl cunoscu pe 
neguţătorul de la Mossul. Atunci, cu iuţeala unui 
fulger, înţelegerea pricinei tuturor necazurilor cîte 
i se întîmplaseră îi străbătu mintea. Şi, dintr-odată, 
ghici tot tighilul. încît, departe de a se fîstîci ori de a 
se tulbura, se prefăcu a nu-1 cunoaşte pe calif ; şi, 
vrînd să se veselească şi el la tţndu-i; se duse spre calif 
şi îi zise : 

— He ! I Ie ! iacătă-mi-te, dară, o, neguţător al 
fundului meu ! Stai oleacă ! ai să vezi tu acuma cum 
am să te învăţ să mai laşi deschise uşile oamenilor de 
treabă ! 

Iar califul începu să rîdă din toate beregăţile lui şi 
răspunse : 

•— Pe volniciile preasfiuţilor mei strămoşi, o, Abul-
Hassan, fratele meu, fac jurămînt că, spre a te des*., 
păgubi de toate necazurile pe care ţi le-am pricinuit, 
am să-ţi dăruiesc tot ce ţi-o putea dori sufletul ! 
Şi ai să fii socotit de aici înainte, în palatul acesta, ca 
un frate al meu ! 

Şi îl sărută cu voioşie, ţinîndu-1 strîns la pieptul 
său. 

După care, se întoarse înspre fetişcane şi le porunci 
să-1 îmbrace pe Abul-Hassan, fratele lui, cu nişte haine 
scoase din dulapul său şi să-i aleagă tot ceea ce este 
acolo mai bogat şi mai falnic. Şi fetele deteră zor să 
îndeplinească porunca. Iar cînd Abul-Hassan fu îm-
brăcat cu totul, califul îi spuse : 

— Acum, Abul-Hassane, vorbeşte ! Tot ce ai să-mi 
ceri are să ţi se şi deie pe dată f 

Iar Abul-Hassan sărută pămîntul dinaintea califului 
şi răspunse : 

•— Nu vreau să cer decît numai un lucru de la prea-
clamicul nostru stăpîn, şi anume acela de a-mi face 
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hatîrul să mă lase să trăiesc toată viaţa mea la umbra 
l u i ! . 

Şi califul, mişcat pînă peste poate de frumuseţea 
simţămintelor lui Abul-Hassan, îi zise : 

— Scumpă mi-c lipsa ta de lăcomie, ya Abul-
Hassan ! încît, nu numai că te aleg chiar din clipa 
de-acum ca tovarăş al meu. de pahar şi ca frate al 
meu, dar îţi mai dau şi intrare slobodă la palat, şi 
plecare slobodă, la orice ceas din zi ori din noapte, 
fără a avea trebuinţă să ceri învoirea de-a veni ori 
de-a pleca. Mai mult ! Vreau chiar ca iatacurile soţiei 
mele Sett Zobeida, fiica moşului meu, să nu-ţi fie 
oprite niciodată, ca altora. Şi, cînd am să intru la ea, 
tu aî să mergi cu mine, la orice ceas o să fie din zi ori 
din noapte ! 

Totodată, califul îi dărui lui Abul-Hassan un iatac 
minunat în sărai şi, de început, îi dete o simbrie de 
zece mii de dinari de aur. Şi îi făgădui că are să 
vegheze chiar el ca nu care cumva să duca lipsă de 
ceva vreodată. După care, îl lăsă şi se duse la divan să 
vadă de trebile împărăţiei. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeiierezatk văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute patruzeci şi şasea noapte 

Urmă: 

< Atunci, Abul-Hassan nu vroi să zăbovească mai mult 
şi seduse şi el s-o vestească pe maică-sa despre toate 
cîte i se întîmplaseră. Şi dete fuga la ea şi îi povesti de 
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$art lucrurile cele ciudate care se petrecuseră, de la 
început pînă la sfîrşit. Ci nu ar fi de nici un folos să le 
mai spunem o dată. Şi nu pregetă să i le lămurească 
de rost, dat fiind că mintea ei singură nu izbutea sa 
ajungă a pricepe că însuşi califul fusese acela care îi 
jucase toate acele renghiuri, numai aşa, ca să se 
.veselească. Şi adăugă : 

— Ci dacă totul, pînă la urma, s-a întors întru 
folosul meu, fie preamărit Allah cel Făcător-de-bine ! 

Pe urmă, Abul-Hassan o lăsă degrabă, făgăduindu-i 
că are să vină s-o vadă în fiecare zi, în vreme ce 
zvonul despre întîmplarea lui cu califul şi despre 
starea lui cea nouă se împrăştia în toată mahalaua, şi 
de acolo în tot Bagdadul, pentru ca mai apoi să ajungă 
şi în părţile mai apropiate şi mai depărtate ale împă-
răţiei. 

Iar Abul-Hassan, în loc ca trecerea de care se 
bucura pe Ungă calif să-1 facă îngîmfat ori greţos, nu 
făcu decît să-i stîrnească şi mai mult voioşia, firea cea 
zîmbitoare şi hazul. Şi nu trecea o zi fără ca el să nu 
înveselească pe calif şi pe toţi cei ce trăiau la palat, 
mari şi mici, cu giumbuşlucurile lui pline de haz şi 
cu snoavele lui. Şi califul, care nu mai putea să trăiască 
fără el, îl lua peste tot, pînă şi în iatacurile domneşti, 
ori la soţia sa, Sett Zobeida : un hatîr pe care nu-î 
făcuse vreodată nici baremi lui Giafar, vizirul său cel 
marc. 

Or, Sett Zobeida băgă de seamă în curînd că 
Abul-Hassan, ori. de cîte ori se afla împreună cu 
califul în iatacurile femeilor, rămînea cu ochii aţintiţi 
la una dintre însoţitoarele ci, şi anume chiar la aceea 
care se numea Trestie-de-Zahăr ; şi copilandra, sub 
privirile lui Abul-Hassan, se înroşea toată de plăcere. 
Drept aceea, Sett Zobeida îi zise într-o zi soţului e i : 

— O, erhire al drept-credincioşilor, de bună seamă 
că ai băgat de seamă şi tu, ca şi mine, semnele de 
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dragoste neîndoielnice pe care le schimbă Abul-Hassan 
şi .micuţa Trestie-de-Zahăr. Ce gîndeşti tu, dară, des-
pre o împreunare între ci doi ? . - ' 

El răspunse : 
—• Se poate ! Şi nu văd nimica împotrivă. De 

altminteri, ar fi trebuit să mă gîndesc şi eu la lucrul 
acesta mai de mult. Ci treburile împărăţiei m-au făcut 
să uit de o asemenea grijă. Şi mă simt tare stînjenit, 
întrucît îi făgăduisem lui Abul-Hassan, încă de cînd 
am fost pentru a doua oară în casa lui, că am să-i 
găsesc o soţie de soi. Or, văd că Trestie-deZahăr s-ar 
cam potrivi. Şi nouă nu ne mai rămîne decît să-i 
întrebăm pe amîndoi şi să vedem dacă le-ar fi pe plac 
să se împreune. 

Numaidecît, îi chemară la ei pe Abul-Hassan şi 
pe Trestie-de-Zahăr şi îi întrebară dacă primesc să se 
însoare amîndoi. Şi Trestie-de-Zahăr, drept orice 
răspuns, se mulţumi să se înroşească pînă peste poate, 
şi se aruncă l a picioarele falnicei Sett Zobeida, 
sărutîndu-i poala rochiei, în semn. de mulţumire. Ci 
Abul-Hassan răspunse : 

— De bună seamă, o,, emire al drept-credincioşilor, 
robul tău Abul-Hassan este înecat de mărinimia ta. Ci, 
pînă a o lua la el acasă, ca soţie, pe această fată 
desfătătoare, al cărei nume singur, este de^ajuns spre 
a-i zugrăvi alesele însuşiri, aş vroi, cu îngăduinţa ta, 
ca stăpîna noastră Sett Zobeida să-i puni o întrebare... 

Iar Sett Zobeida zîmbi şi spuse : 
— Şi care-i întrebarea aceea, o, Abul-Hassan ? 
El răspunse : 
— O, stăpînă a mea, aş vroi să ştiu dacă soaţei mele 

îi este drag ceea ce îmi este drag mie. Or, trebuie să-ţi 
mărturisesc, o, stăpîna a mea, că singurele lucruri pe 
care le preţuiesc sînt voioşia vinului, plăcere^ bucatelor 
şi desfătarea cîntecului şi a stiturilor frumoase ! Dacă, 
dar, Trestie-de-Zahăr îndrăgeşte şi ea lucrurile acestea, 
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şi dacă, pe deasupra, mai este şi simţitoare şi nu zică
niciodată ba la ceea ce ştii şi tu, stăpînă a mea, sînt 
gata s-o îndrăgesc cu o dragoste mare. Dacă nu, pe 
Allah ! rămîn holtei ! 

Şi Sett Zobeida, la vorbele acestea, se întoarse 
rîzînd înspre Trestie-de-Zahăr şi o întrebă : 

— Ai auzit... Ce ai de răspuns ? 
Şi Trestie-de-Zahăr răspunse iăcînd un semn cu 

capul, care însemna da. 
Atunci califul, porunci să vină fără de zăbavă cacliul 

şi martorii, care scriseră scnctul de căsătorie. ,Şi, cu 
prilejul acela, se deteră la palat ospeţe mari şi mari 
petreceri, vreme de treizeci de zile şi treizeci de nopţi, 
după care cei doi soţi putură să se bucure unul de 
altul în toată tihna. Şi îşi petreceau viaţa mîncînd, 
bînd, rîzînd în hohote, şi cheltuind fără de socoteală ! 
Şi tablalele cu bucate, cu poame, cu dulciuri şi cu bău-
turi nu se aflau niciodată goale în casa lor, şi bucuria f i 
desfăturile le luminau toate clipele. încît, după o bu-
cată de vreme, tot risipindu-şi banii în ospeţe şi pe-
treceri, nu le mai rămase nimica în mînă.. Şi, întrucît 
califul, luat cu treburile împărăţiei, uitase să-i hotă-
rască lui Abul-Hassan o leafă statornică, se treziră 
într-o dimineaţă fără de para chioară şi nu putură în 
ziua aceea să-i plătească pe negustorii ce le dedea de 
toate pe veresie. Şi se văzură tare amărîţi, şi nu cute-
zară, din mîndrie, să se ducă şi să ceară, fie ce-ar fi 
fost, de la. calif ori de la Sett Zobeida. Atunci, lăsară 
capu-n pămînt şi începură să cugete la starea în care 
se aflau. Ci Abul-Hassan ridică cel dintîi capul şi zise : 

— Hotărît ! am fost tare risipitori ! Şi nu,vreau să 
mă fac de ruşine şi să mă duc să cer bani ca un 
cerşetor. Şi nu vreau nici ca tu să te duci şi să ceri de 
la Sett Zobeida ! încît, am chibzuit la ce re mai ră-
mîne de făcut, o, Trestie-de-Zahăr ! ' 
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Şi Trestie- de-Zahăr răspunse, suspinînd : 
— Spune ! Sînt gata să te ajut în. gindurile tale, 

căci nu putem să ne ducem şi să ne milogim, şi, pe de 
altă parte, nu putem nici să ne schimbăm felul de 
viaţă de pînă acum şi să îngrădim cheltuielile, întrucît 
atunci i-am vedea pe ceilalţi cum ne privesc de sus ! 

Şi Abul-Hassan spuse : , 
— Ştiam bine, o, Trestie-de-Zahăr, că tu niciodată 

nu ai să te dai în lături şi să nu mă ajuţi în multele 
împrejurări în care ne-am afla- aduşi de hotărîrile 
soartei ! Ei bine, află că pentru noi nu mai este decît o 
singură cale ca să ieşim din încurcătură, o, Trestie-de-
Zahăr ! 

Ea răspunse : 
— Spune-o degrabă ! 
Iii zise : 
— Este aceea de a ne hotărî să murim. 

9 
Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute patruzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

La vorbelejicestea, tînăra Trestie-de-Zahăr, înspai-
mîntată, strigă : 

— Nu, pe Allah ! eu nu vreau să mor •! Şi poţi 
să te slujeşti singur, numai pentru tine, de calea 
aceasta ! 

Abul-Hassan, fără a se tulbura ori a se supăra, 
răspunse : 
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— A, fiică de muiere, ştiam eu bine, încă de pe 
cînd eram holtei, că nimica nu este mai scump decît 
singurătatea ! Şi nevolnicia răspunsului tău mă în-
credinţează mai mult dec'ît oricînd ! Dacă, în loc să-mi 
fi răspuns cu acea repezeală cu care mi-ai răspuns, 
te-ai fi ostenit să-mi ceri lămuriri, atunci te-ai fi 
veselit pînă peste poate de moartea cu care te-am 
îmbiat şi cu care încă te mai îmbiu ! Au tu nu pricepi, 
ca să avem bani pentru toate zilele cîte ne-au mai 
rămas, că e vorba să murim de o moarte prefăcută 
şi nicidecum de o moarte adevărată ? 

La vorbele acestea, Trestie-de-Zahăr începu să rîclă 
şi întrebă : 

— Păi cum aşa ? 
El spuse : 
—• • Ascultă, dar ! Şi să nu uiţi nimica din cîte am 

să te învăţ. Iacătă ! De îndată ce eu am să fiu mort, 
ori mai degrabă de îndată ce am să mă prefac că 
sînt mort, căci cel dintîi am să mor eu, tu să iei 
un giulgiu şi să mă înveleşti cu el. După ce ai să 
faci asta, să mă aşezi în mijlocul odăii acesteia în 
care ne aflăm acuma, în chipul cerut de datină, cu 
turbanul aşezat peste faţă, şi cu faţa şi cu picioarele 
întoarse înspre sfînta Kaaba de la Mecca. Pe urmă, 
să începi să scoţi nişte ţipete ascuţite, să verşi lacri-
mile cele de datină, precum şi pe cele de nedatină, 
să-ţi sfîşii hainele şi să te prefaci că-ţi smulgi părul ! 
Şi, după ce ai să te orînduieşti cum se cade în starea 
aceasta, să te duci, plîngînd necontenit şi cu părui 
despletit, la stăpîna ta Sett Zobeida şi, cu vorbe tăiate 
de suspine şi de felurite leşinuri, să-i povesteşti cu 
mare înduioşare de moartea mea, pe urmă să te .laşi 
jos pe pămînt şi să stai aşa, vreme de un ceas, şi 
să nu-ţi vii în simţiri decît după ce ai să fii scăldată 
în apă de trandafiri, cu care nu au să pregete să te 
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stropească. Şi-atunci ai să vezi, o, Trestie-de-Zahăr, 
cum are să intre aurul în casa noastră !. 

La vorbele acelea, Trcştie-de-Zahăr răspunse : 
— Hotărît ! o moarte ca asta e cu putinţă. Şi mă 

mvoiesc a te ajuta s-o izbîn cleşti ! 
Pe urmă, adăugă : 
— Da eu and are să trebuiască să mor, şi în ce fel ? 
LI spuse : 
— Deocamdată fă ce-ţi spusei eu 'să faci. Şi, mai 

departe, are să aibă grijă AH ah ! 
Şi adăugă : 
— lacătă ! Eu sînt mort. 

, Şi se întinse în mijlocul odăii, şi se făcu mort. 
Atunci, Trestie-de-Zahăr îl dezbrăcă, îl înveli în 

giulgiu, îl întoarse cu' picioarele înspre Mecca şi îi 
aşeză turbanul peste faţă. După care, începu să în-
deplinească tot ce îi spusese Abul-Hassan să facă, 
adică să ţipe jalnic, să urle amarnic, să plîngă cu 
lacrimi obişnuite şi neobişnuite, să-şi rupă hainele, 
să-şi smulgă părul şi să se zgîrie pe obraji. Şi, după 
ce ajunse în starea hotărîtă, plecă galbenă. la chip 
cum e şofranul şi cu părul despletit să se înfăţişeze 
dinaintea măreţei' Sett Zobeida şi, de-nceput, se lăsă 
să cadă de-a îungişul la picioarele stăpînei sale, 
scoţînd un geamăt de să topească şi inima pietrelor. 

Dacă o văzu aşa,, Sett Zobeida, care auzise de la 
bun început din iatacul ei ţipetele de jale şi bocetele 
de moarte pe care le scotea Trestie-de-Zahăr de 
departe, nu mai avu nici q îndoială, văzînd-o pe iubita 
sa Trestie-de-Zahăr în starea aceea, că moartea nu 
şi-ar fi îndeplinit rosturile asupra soţului ei Abul-
Hassan. încît, întristată pînă peste marginile întris-
tării, îi dete cu chiar-mina sa toate îngrijirile pe care 
le cerea starea ei, şi o luă pe genunchi, şi izbuti s-o 
aducă îndărăt la viaţă. Ci Trestie-de-Zahăr, deznă-
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dăjduită şi cu ochii scăldaţi în lacrimi, gemea mai" 
departe şi se zgîria cu unghiile şi îşi smulgea părul 
şi se bătea peste faţă şi peste piept şi, printre hohote, 
suspina numele lui Abul-Hassan. Şi, într-un sfîrşir, 
povesti, în vorbe rupte,' că Abul-Hassan murise, în 
timpul nopţii, de o tulburare de pîntece. Şi adaugă, 
mai dîrrdu-şi o lovitură peste piept : 

— Nu-mi mai rămîne decît să mor şi eu ia 
rîndu-mi. Ci Allah să alungească Tot cu atîta viaţa 
siăpînei noastre ! . 

Şi se mai lăsa o dată să cadă la picioarele bunei 
Sett Zobeida ; şi leşină de durere. 

Cînd văzură toate astea, femeile începură să se 
jeluiască împrejurul ei şi să căineze moartea acelui 
Abul-Hassan care atîta le veselise, pe cînd trăia, cu 
ghiduşiile şi cu inima lui voioasă. Şi, cu lacrimile 
şi cu suspinele lor, îi dovediră Trestiei-de-Zahăr, 
trezită din leşin cu ajutorul apei de trandafiri cu care 
fusese stropită, că luau-parte la jalea şi la durerea ei. 

Iar Sett Zobeida, care şi ea plîngea, împreună cu 
soaţele sale, moartea lui Abul-Hassan, într-un sfîrşit, 
după toate vorbele de părere de rău care se spun 
în asemenea împrejurări, o chemă pe vistieriţa sa şi 
îi spuse': 

—• Du-te degrabă şi ia din visteria mea un sac cu 
zece mii de dinari de aur şi adu-i-1 sărmanei acesteia, 
amărîtei de Trcstie-de-Zahăr, ca să aibă cu ce să 
rînduiască aşa cum se cuvine înmormîntarea soţului 
ei Abul-Hassan ! 

Şi vistieriţa zori 'să îndeplinească porunca şi puse 
ca sacul cu aur să fie încărcat în spinarea unui eunuc, 
care îl duse la uşa casei lui Abul-Hassan. 

Pe urmă, Sett Zobeida o sărută pe iubita ei şi .îi 
mai spuse alte vorbe dulci, ca s-o aline, şi o însoţi 
pînă la ieşire, zicîndu-i :, 
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— Ajute-ţi Allah să-ţi uiţi necazul, o, Trestie-de-
Zahăr, şi tămăduiască-ţi rănile, şi lungească-ţi viaţa 
cu toţi anii pe care i-a pierdut răposatul. 

Cînd povestea ajunse aici. Şebcrczada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasa; tăcu. 

Ci într-a şase sute patruzeci şi opta noapte 

Urmă i 

Jar cernita Trestie-de-2ahăr sărută plîngînd mîna 
stăpînei sale, şi se întoarse singurică acasă la ea. 

Şi intră, dar, în odaia în care Abul-Hassan o aş-
tepta, întins neclintit ca un mort şi învăluit în giulgiu, 
şi închise uşa după ea, şi începu cu un hohot de rîs 
de bună-vestire. Şi îi spuse lui Abul-Hassan : 

— Scoală-te, dar, din morţi, o, taică al iscusinţii, 
şi vino să cari cu mine sacul acesta cu aur, rodul 
şireteniei tale ! Pe Allah ! astăzi încă n-avem să 
murim de foame ! 

Şi Abul-Hassan dete zor, ajutat de soaţa sa, să se 
descotorosească de giulgiu şi, sărind în picioare, se 
repezi la sacul cu' aur şi îl tîrî în mijlocul odăii şi 
începu să ţopăiască într-un picior împrejurul lui. 
După care, se întoarse înspre Trestic-de-Zahăr şi o 
firitisi pentru acea ispravă şi îi spuse : 

— Ci asta nu este tot, o, nevastă ! Acuma este rîndul 
tău să mori, şi este rîndiil meu să-mi dobîndesc 
sacul ! Şi-o să vedem, în felul acesta, dacă am să fiu 
şi cu tot atît de dibaci pe lînga calif cum ai fost tu 
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pe lîngă Sett Zobeida. Căci se cam cade ca emirul 
drept-credincioşilor, care s-a veselit atîta pe seama 
mea odinioară, să afle că nu numai el se pricepe să 
izbîndească la pozne ! Ci nu are nici un rost acuma 
să pierdem vremea cu vorbe de clacă ! Ga ta ! ai 
murit ! ' 

Şi Abul-Hassan o potrivi pe nevastă-sa în giulgiul 
în care fusese învelit el, o aşeză în mijlocul odăii în 
care zăcuse şi el întins, o întoarse cu picioarele în-
spre Mecca şi o sfătui să nu mai dea nici un semn de 
viaţă, orice-ar fi să se mai întîmple ! Cînd sfîrşi, se 
îmbrăca anapoda de cum se îmbrăca de obicei, îşi 
desfăşă turbanul pe jumătate, îşi frecă ochii cu ceapă 
ca să pl'îngă cu belşug de lacrimi şi, sfîşiindu-şi hai-
nele şi smulgîndu-şi barba şi bătîndu-se în piept cu 
lovituri amarnice de pumn, dete fuga să-1 caute pe 
calif, care în clipa aceea sta cu marele vizir Giafar 
şi cu Massrur şi cu o sumedenie de curteni, în mijlo-
cul divanului. Şi califul, dacă îl văzu în starea aceea 
de mîh'nire şi de deznădejde pe acel Abul-Hassan pe 
care' îl ştia de obicei atîta de glumeţ şi de senin, fu 
pînă peste poate de uimit şi de tulburat, şi, currnînd 
sfatul divanului, se ridică de la locul său şi dete fuga 
la Abul-Hassan, pe care îl zori să-i spună pricina 
durerii sale. Ci Abul-Hassan, cu o năframă ia ochi, 
nu răspunse dccît cu nişte plînsete şi cu nişte suspine 
îndoite, ca să lase să-i scape într-un sfîrşir, printre 
un potop de oftaturi şi un potop de leşinuri prefă-
cute, numele Trestiei-de-Zahăr, zic'înd : 

— Vai ! o, biata Trestie-de-Zahăr•! vai, o, tu, cea 
fără de noroc ! Ce-am să mă fac eu fara tine ? 

La vorbele şi la suspinele acelea, califul pricepu că 
Abul-Hassan venea să-i vestească moartea Trestiei-
de-Zahăr, soţia sa, şi fu peste poate de tulburat. Şi 
îi det«ră lacrimile în ochi, şi îi spuse lui Abul-Has-
san, punîndu-i mîha pe umăr : 
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—: Aibă-o Allah întru mila sa ! Şi lu'ngeaseă-ţi el 
zilele cu toate cele cîte i .le-a luat acelei roabe dulci 
şi minunate ! Noi ţi-o daruiscm spre a-ţi fi prilej de 
bucurie, şi iacătă că ţi-a ajuns pricină de jale ! Biata 
"de ca ! '• ̂  

Şi califul nu se putu opri să nu plîngă cu lacrimi 
fierbinţi. Şi îşi şterse ochii cu năframa. Şi Giafar şi 
ceilalţi viziri şi toţi cei ce se aflau de faţă pîînscră 
la fel, cu lacrimi fierbinţi, şi îşi şterseră şi ei ochii, 
aşa cum făcuse califul. 

Pe urmă, califul avu acelaşi gînd ca şi Seu Zo 
beida; şi porunci să vină vistiernicul şi îi spuse : 

—- Numără-i munaidecît lui Abul-Hassan zece mii 
de dinari, ca să aibă cu ce plăti cheltuielile de 
înmormîntarc ale răposatei lui soţii ! Şi pune să-i fie 
duşi la uşa casei sale ! 

Şi vistiernicul răspunse că ascultă şi că se supune, 
şi, dete fuga să îndeplinească porunca ! Şi Abul-Has-
san, mai deznădăjduit decît oricînd, sărută niîna ca-
lifului şi plecă suspinînd. 

Cînd ajunse în odaia unde îl aştepta Trcstic-dc-
Zahăr, stînd tot învelită în giulgiu, strigă : 

— Hei, socoteai că numai tu eşti în stare să 
dobîndeşti atîţia galbeni cîte lacrimi ai vărsat ? N a i 
Iacătă şi sacul meu î 

Şi trase sacul pînă în mijlocul odăii ; şi, după ce 
o ajută pe Trestie-de-Zahăr să iasă din giulgiu, îi 
spuse : 

— Da ! Ci asta nu este încă totul, o, nevastă ! 
Acuma trebuie să facem aşa fel încît, atunci cînd 
s-o da în vileag matrapazlîcul nostru, să nu carc-
curnva să tragem asupra noastră mînia califului şi a 
miloasei Sett Zobeida. Iacătă, aşadar, ce avem să 
facem... 
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Şi se apuca s-"o înveţe pe Trestie-de-Zahăr ce gînduri 
are în privinţa aceasta. Şi-aîîra cu ei doi... 

.(.îmi pnvi'Sti'a ajunse aici, Şc-herezii.'l.i văwu zorii mi jirul şi, sfi-

OiîSU, r . a ' l l . 

Ci îniv-a şase sule patruzeci şi noua noapte 

•ÎTymă : 

...Şi atîta.cu ei doi i 
în ce-1 priveşte însă pe calif, apoi acesta, după ce 

siîrşi sfatul de ia divan, pe care de altminteri îl scurtă 
în y.iua aceea, nu mai zăbovi sa-l ia pe Massrur şi 
sa se duca la sărai, la Sctt Zobeida, si să-i spună' 
accsieia părerile lui de rău pentru moartea roabei 
sale dragi. Şi întredeschise uşa de la iatacul .soţiei 
sale şi o zări, întinsă pe patul ci şi înconjurată de 
slujnicele care îi ştergeaţi ochii şi o alinau. Şi califul 
se apropie de ea şi îi spuse : 

— O, fiică a moşului meu, deie AII ah' să trăieşti 
tu~ anii pe care i-a pierdut sărmana ta roabă Trestie-
de-Zahăr ! 

I:a vorbele acelea de părere de rău, Sett Zobeida, 
rare aştepta venirea califului spre a-i spune ea vorbe 
de părere de rău pentru moartea lui Abul-Hassa.n, 
rămase uimită pînă peste poate şi, •crczînd că emirul 
drept-credincioşilor căpătase o veste greşită, rosti : 

— Ocrotească Aîlah viaţa scumpei mele Trestîe-
de-Zahar, o. emire al drept-credincioşilor ! Mai de-
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graba eu se cuvine a lua parte la jalea ta ! Deie 
Allah să trăieşti şi să răstrăieşti tu cu mult mai mult 
decît prietenul tău, răposatul Abul-Hassan! Căci, 
dacă mă vezi, într-adevăr, atîta de mîhnitH, nu sînt 
aşa decît din pricina morţii prietenului tău, şi nici-
decum din pricina morţii Trestiei -de-Zahăr, care, 
slavă lui Allah, este bine sănătoasă ! 

La vorbele acestea, califul, care avea toate temeiu-
rile să creadă că i se spusese adevărul cel mai ade-
vărat, nu se putu opri să nu zîmbească ; şi, întoreîn-
du-se înspre Massrur, îi spuse : 

— Pe Allah ! o, Massrur, ce crezi tu de vorbele 
acestea ale stăpînei tale ? Ea, cea atîta de cuminte 
şi de înţeleaptă de obicei, ia uite ce lipsită de jude-
cată se dovedeşte, întocmai ca toate femeile ! Aşa de 
adevărat este că toate sînt ca una, pînă la urmă ! 
Eu vin s-o alin, şi ca încearcă să-mi facă în ciudă 
şi să mă amăgească, dîndu-mi o veste de care eu ştiu 
că nu este adevărată ! Mă rog, ia spunc-i chiar tu ! 
Şi povesteşte-i ce ai văzut şi ce ai auzit întocmai 
ca şi mine ! Poate că atunci are să-şi schimbe ghidul 
şi nu are să mai vrea a ne vinde altele ! 

Şi Massrur, ca să se supună califului, îl spuse 
sultanei : 

—- O, stă pînă a mea, stăpînul. nostru, emirul drept-
credincioşilor, are dreptate ! Abul-Hassan este bine 
sănătos şi într-o stare minunată, da plînge şi se je-
leşte de pierderea soţiei sale Trestie-de-Zahăr, cea 
scumpă ţie, moartă în noaptea aceasta din pricina 
unei tulburări de pîmece ! Află că, în adevăr, Abul-
Hassan a plecat adineaori de la divan, unde a venit 
să ne vestească el însuşi moartea soţiei sale. Ş! s-a 
întors acasă la el, tare amărît, şi dăruit de mila mult 
darnica a califului nostru cu un sac cu zece mii de 
dinari de aur, pentru cheltuielile de înmormîntare ! 
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• Vorbele lui Massrur, departe de a o tulbura pe Sett 
Zobeida, nu făcură dcc'ît s-o întărească în credinţa că 
emirul drept-credincioşilor vroia să glumească, şl 
strigă : 

— Pe Allah, o, emire al drept-credincioşiior, astăzi 
nu este deloc vremea potrivită să te ţii de şotii, cum 
ai obiceiul ! Ştiu eu bine ce spun ; iar vistieriţa mea 
arc să-ţi spună cît mă ţine înmormîntarea lui Abul-
Hassan. S-ar fi căzut mai degrabă să luăm şi noi 
mai mult parte la durerea roabei noastre, şi nu să 
rîdcm, aşa cum facem, fără de cuviinţă şi fără de 
măsură ! 

Şi califul, la vorbele acestea, simţi cum îl năpădeşte 
mînia, şi strigă : 

— Ce tot spui tu, o, fiică a moşului meu ? Pe Allah, 
nu cumva ai înnebunit de rosteşti asemenea lucruri ? 
îţi spun că Trestie-de-Zahăr este cea care a murit! 
Şi-apoi, degeaba ne mai certăm asupra acestui lucru ! 
Am să-ţi dau dovada despre cele ce ţi-am împărtăşit! 

Şi şezu jos pe chilim şi se întoarse înspre Massru» 
şi îi spuse : 

— Da fuga acasă la Abul-IIassan şi vezi, măcar 
că n-aş mai avea trebuinţă de altă dovadă afară de 
aceea pe care o ştiu, care dintre cei doi soţi a murit S 
Şi întoarce-te repede să ne spui care este ! 

Şi, pe cînd Massrur da fuga să îndeplinească po-
runca emirului drept-credincioşilor, califul se întoarsa 
înspre Sett Zobeida şi îi spuse : 

— O, fiică a moşului meu, avem să vedem noi 
acuma limpede care dintre noi doi are dreptate ! Ci, 
de vreme ce siaruieşti atîta într-un lucru care este 
destul de limpede, vreau să pun rămăşag împotriva 
ta orice-ai vrea tu să zălogesc ! 

Ea răspunse : 
— Primesc ! Şi vreau să pun zălog împotriva ta 

lucrul care îmi este cel mai drag pe lume, adică 
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chioşcul meu zugrăvituri, înipoiriva a orice ai vrea tu 
să pui, oricît de mic ar fi preţul acelui lucru ! 

J',1 spuse : 
— Pun, ca zălog împotriva zălogului tău, toi: ce am 

mai drag pe lume, adică palatul meu de petreceri ! 
Socot ca, în felul acesta, nu mă prilejuiesc ele slăbi-
ciunea ta ! Căci saraiul meu de desfătări este cu mult 
mai presus ca preţ şi ca Irumuseţe decît chioşcul 
tău de zugrăvituri ! 

Sett 'Zobeida,' pînă peste poate de îmbulnatâ, 
răspunse : 

— Nu este vorba acuma să ştim, ca să ne certăm 
şi mai rău, dacă palatul tău este mai presus decît 
chioşcul meu ! în privinţa aceasta, nu ai clecît să 
asculţi ce se spune în spatele tău ! Da este vorba mai 
degrabă să dăm o chezăşie rămăşagului nostru. Aşa 
încît să re legăm pe futiha ! 

Iar califul spuse : 
— Dine, să ne legăm pe fatihaua din Coran! 
Şi rostiră împreună sura de început a. Cărţii celei 

sfinte, ca să pecetluiască rămăşagul dintre ei. 

Cînd povestea ajunse nici, Şeliereza..!a \MVL zorii mijim! -şi, sfi-

oasa, tăcu. 

Ci init-a şase suie 'clncizccca noapte 

Urmă : 

Şi rostiră împreună sura de început a Cărţii celei 
sfinte, ca să ,pecetluiască rămăşagul dintre ei. Şi, 
într-o tăcere vrăjmaşă, aşteptară întoarcerea spăta-
rului Massrur. Şi-atîta cu ei ! 
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în ce îl priveşte pe Abul-Hassan, apoi acesta sta 
Ia pîndă ca să vegheze toate cîte s-ar fi putut 
întîmpla, şi îl zări de departe pe Massrur venind, şi 
pricepu scopul 'pentru care îl căuta. Şi îi spuse 
Trestiei -dc-Zahăr : . 

— O, Trestie-de-Zahăr, ia uite că Massrur vine 
drept la casa noastră î Şi, fără ele nici o îndoială, tre-
buie să fi fost trimis la noi din pricina gîkevii care 
de bună seamă că a izbucnit, în privinţa morţii noas-
tre, între calif şi Sett Zobeida. Acuma se cade a începe 
cu a-i da dreptate califului împotriva darnicei Sett 
Zobeida. Grăbeşte-te, clar, şi mai fă o dată pe moarta, 
ca să te învăluiesc fără de zăbavă ! 

Şi "Trestie-de-Zahăr se prefăcu numaidecît moarta ; 
iar Abul-Hassan o învălui în giulgiu şi o aşeză ca şi 
întîia dată ; şi, pe urmă, şezu jos repede lîngă ea, 
cu turbanul desfăşat, cu chipul lungit şi cu năframa 
la ochi. 

Or, tot atunci, intră şi Massrur. Şi, dacă o văzu 
pe Trestie-de-Zahăr înzovonită, în mijlocul odăii, şi 
pe Abul-Hassan cufundat în deznădejde, nu se putu 
opri să nu se întristeze şi rosti : 

— Nu este alt Dumnezeu decît numai unul Allah ! 
Mîhnirea mea după tine este nespus de mare, o, 
sărmană Trestie-de-Zahăr, sora noastră, o, tu cea 
odinioară' atîta de gingaşă şi de dulce ! Ce jalnică 
este soarta ta pentru noi toţi ! Şi ce grabnică a fost 
pentru tine porunca de a te întoarce la Acela carele 
te-a zămislit ! Măcar aibă-te Atoaterăsplătitorul întru 
mila şi întru tihna lui ! 

Pe urmă, îl . sărută pe Abul-Hassan şi, tare trist, 
se grăbi să-̂ şi ia rămas bun de la el şi să se ducă 
să-i dea seamă califului despre cele cercetate. Şi nu 
se simţea întru nimic st'înjenit să-i arate, în felul 
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acesta, dîrzci Sett Zobeida cît este de îndărătnică şi 
de greşită atunci cînd îl înfruntă pe calif. 

Intră, aşadar, la Sett Zobeida şi, după ce sărută 
pămîntul, îi spuse : 

— Allah să lungească viaţa stăpînei noastre ! Ră-
posata zace înzovonită, în mijlocul odăii, iar lutul 
său a şi început să se umfle sub giulgiu şi să miroase ! 
în ce-1 priveşte pe bietul Abul-Hassan, tare mă tem 
că nu are să mai vieţuiască mult după soţia lui ! 

La vorbel'e acestea ale lui Massrur, califul se umplu 
de plăcere şi se înfiora de mulţumire; pe urmă, în-
torcîndu-se înspre Sett Zobeida, îngălbenită ,de tot la 
faţă, îi spuse : 

— O, fiică a moşului meu, ce mai aştepţi de nu 
trimiţi după calemgiu ca să scrie pe numele meu 
chioşcul cu zugrăveli ? 

Ci Sett Zobeida începu să-1 ticăloşească pe Massrur 
şi, pînă peste poate de mîniată, îi spuse califului : 

— Cum de poţi tu să crezi vorbele hadîmbului ăsta 
mincinos şi fiu de mincinoşi ? Ce, n-am văzut~o eu cu 
ochii mei, şi roabele mele nu au văzut-o şi ele odată 
cu mine, aici, acum un ceas, pe mult iubita mea 
Trestie-de-Zahăr, amărîtă şi plîngînd moartea lui 
Abul-Hassan ? 

Şi, îndîrjindu-se de chiar vorbele ei, zvîfli papucul 
în capul lui Massrur şi ţipă : 

— Ieşi de-aici, o, fecior de dine ! 
Şi Massrur, încă şi mai uluit decît califul, nu vroi 

s-o stîrneasca mai mult pe stăpîna sa şi, frîngîndu-se 
în două, nu mai zăbovi să se cărăbănească, cu capu-n 
pămînt. 

Atunci, Seu Zobeida, plină de mînie, se întoarse 
înspre calif şi îi spuse : 

— O, emire al drept-credincioşilor, n-aş fi gîndit 
vreodată că într-o zi ai să te învoieşti cu eunucul 
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ăsta ca sa-mi stîrneşii o durere atîta de mare şi 
să mă faci'să cred ceea ce nu este ! Căci nu mai am 
de ce să nu socot că vorbele lui Massrur n-ar 
fi fost ticluite de mai înainte spre a mă necăji pe 
mine ! Oricum, ca să-ţi dovedesc limpede că dreptatea 
este de partea mea, vreau să trimit şi eu la rîndu-mi 
pe cineva să vadă care dintre noi doi a pierdut ră-
măşagul. Şi, dacă tu vei fi cel care a spus adevărul, 
înseamnă că eu s'înt o smintită şi că toate însoţitoarele 
mele sînt smintite ca şi stăpîna lor ! Iar dacă, dim-
potrivă, am dreptate eu, atunci vreau să-mi dai, peste 
zălogul rămăşagului nostru, şi capul neobrăzatului 
ăsta de hadîmb de păcură ! 

Şi califul, care ştia, din alte păţanii, cît de ţîfnoasă 
este verişoara lui, îşi dete numaidecît învoirea la tot 
ceea ce Sett Zobeida îi ceruse. Şi Sett Zobeida porunci 
să vină pe dată la ea bătrîna-i doică, în care avea 
toată încrederea, şi îi spuse : 

— O, doică, du-te fără de zăbavă acasă la Abul-
Hassan, prietenul stăpînului nostru califul, şi vezi 
numai cine a murit în casa aceea, dacă a murit Abul-
Hassan, ori soţia lui, Trestie-de-Zahăr. Şi întoarce-te 
degrabă să-mi spui ce ai văzut şi ce ai aflat! 

Şi doica răspunse că ascultă şi că se supune şi, în 
pofida picioarelor ei bătrîne, porni zornic la drum 
înspre casa lui Abul-Hassan. 

Or, Abul-Hassan, care veghea cu ochi grijuliu toate 
mişcările din faţa casei sale, o zări de departe pe 
bătrînă venind cu mers trudnic ; şi pricepu numai-
decît pricina pentru care fusese trimisă şi, întoreîn-
du-se înspre soţia lui, spuse rîzînd : 

— O, Trestie-de-Zahăr, am murit... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sule cincizeci şi una noapte 

Urmă : 

...O, Trestie de-Zahăr, am murit ! 
Şi, cum nu mai avea vreme ele pierdut, se înveli 

singur în giulgiu şi se întinse pe jos, cu picioarele 
înspre Mecca. Şi Trestie-de-Zahar îi puse turbanul 
pe lata şi, cu părul despletit, începu sa se bată peste 
obraji şi peste piept, scoţînd ţipete de jale. Şi, în clipa 
aceea, intră în odaie bătrîna doică. Şi văzu ceea ce 
vă/.u ! Şi, tare tristă, se duse la deznădăjduita Trcstie-
de-Zahăr şi îi spuse : 

— Allah să reverse asupra capului tău anii pierduţi 
de răposatul ! Vai, fata mea, Trcstie-de Zahăr, iacă-
tă-te singurică, în văduvie, în toiul tinereţii tale ! 
Ce-ai să te faci tu acuma fără Abul-Hasssari, o, Tres-
tie-de-'Zahăr ? 

Şi-se-porni să plîngă... laolaltă cu ea o bucată de 
vreme. Pe urmă îi spuse : 

— Vai, fata mea, sînt nevoită să te las, măcar că-mi 
pare tare rău ! Ci trebuie să mă întorc în mare grabă 
•la stăpîna mea Sett Zobeicla, ca s-o scot din amarnica 
tulburare în care a cufundat-o mincinosul acela 
sfruntat de Massrur, care i-a spus că te-a lovit moartea 
pe tine, în locul soţului tău Abul-Hassan ! 

Şi Trestie-de-Zahăr, gemînd, zise : 
— De-ar fi dat Allah, o, maică a mea, ca eunucul 

acela să fi spus adevărul ! N-aş mai fi eu aici ca sa 
plîng aşa cum plîng acuma ! Da de altminteri nu are 
sa zăbovească prea mult nici moartea mea ! Mî'me de 
dimineaţa, cel tîrziu. au s.a mă îngroape şi pe mine, 
răpusă de jale. 



i 
Şi, spunîud vorbele acestea; îşi îndoi plînsetelc, 

suspinele şi bocetele. Şi doica, mai mohor'îtă ca ori-
cîntl, o mai săruta o data şi ieşi binişor, ca sa n-o 
tulbure, şi închise uşa dupâ ea. Şi se duse sa dea 
seama stăpîne-si despre cele ce văzuse şi auzise. Şi, 
cinci sfîrşi de povestit, şezu jos, cu sufletul la gură, 
de cîte făcuse la vîrsta ei înaintată. 

Cîncl Seu Zobeicla auzi cele spuse de doica, se în-
toarse mîndră înspre calif şi îi zise : 

— înainte de toate, trebuie să-1 spînzuri pe rolui! 
tău Massrur, eunucul acela neobrăzat ! 

Şi califul, pînă peste poale de năucit, porunci să 
vină numaidecît Massrur dinaintea sa şi îl privi cu 
mînic şi vru să-1 certe pentru minciuna lui. Ci Sett 
Zobeida nu-i dete răgaz. întărîtată de vederea ha-
dîmbukri, se • întoarse înspre doică şi îi spuse : 

• Mai povesteşte o dată, o, doică, de faţă cu. 
odrasla asta de cîine, ceea ce ne-âi spus adineaori ! 

Şi doica, fără a fi apucat măcar să-şi tragă .su-
fletul, fu nevoită să mai povestească o dată, de faţă 
cu Massrur. Şi Massrur, întarîtat de vorbele ei, cu 
toate că se aflau de faţă şi califul şi Sett Zobeida, 
nu se putu opri să nu strige la ca : 

•—• A, babă ştirbă ce eşti, cum de cutezi să minţi 
cu atîta neruşinare şi să-ţi îngălezi aşa părul cel 
alb ? Vrei- să mă faci să cred că n-am văzut-o eu cu 
ochii mei pe, Trestie-de-Zahăr moartă şi învăluită în 
giulgiu ? , » 

. Şi doica atunci, cu toată răsuflarea tăiată, întinse 
gîuil mîhioasă şi ţipă la el : -

— Nu este alt mincinos în afară de tine, o, harap 
negru ! Nu în spînzurătoare ar trebui să pieri, ci 
tăiat bucăţele, şi să fii pus să-ţi mănînci singur 
carnea ruptă din tine ! 

Şi Massrur îi răspunse : 
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— Să taci, babă farfara ! Du-te şi povesteşte-ţi 
gogoşile la muierile din harem .' 

Ci Sett Zobeida, scoasă din fire de obrăznicia lui 
Massrur, se porni dintr-o dată pe nişte hohote cu 
suspine, zvîrlindu-i în cap perinile, vasele, ibricele 
şl taburetele, şi îl scuipă în ochi şi, într-un sfîrşit, 
zdrobită, se prăbuşi pe pat plîngînd. 

Cînd văzu şi auzi toate astea, califul rămase pînă 
peste poate de buimăcit, îşi plesni mîinile una de alta 
şi spuse: 

— Pe Allah ! Massrur nu este numai el mincinos ! 
Şi eu sînt un mincinos, şi doica este la fel de 
mincinoasă, şi tu tot aşa eşti o mincinoasă, o, fiică 
a unchiului meu ! 

Pe urmă, îşi lăsă capu-n jos şi nu mai zise nimic. 
Ci, după un ceas de vreme, ridică iar capul şi spuse : 

— Pe Allah ! trebuie să aflăm numaidecît adevărul. 
Nu ne mai rămîne, aşadar, decît să ne ducem cu toţii 
la casa lui Abul-Hassan şi să vedem singuri care dintre 
noi este mincinos şi care spune adevărat! 

Şi se ridică, şi o pofti pe Sett Zobeida să-1 înso-
ţească ; şi, urmat de Massrur, de doică şi de liota 
de femei, porni înspre casa lui Abul-Hassan. 

Or, cînd zări alaiul acela care venea la ei, Trestie-
de-Zahăr, măcar că fusese dăscălită dintru bun în-
ceput că treaba s-ar cam putea dovedi tare încurcată 
şi tulbure, nu se putu opri să nu strige : 

— Pe Allah ! nu de fiecare dată cînd este aruncat, 
rămîne ulciorul nevătămat! *p 

Ci Abul-Hassan începu să rîdă şi zise : 
— Acuma avem să murim amîndoi, o, Trestie-de-

Zahăr! ! 
Şi o culcă pe nevastă-sa pe jos, o învălui în giulgiu, 

se băgă şi el într-un cearceaf de mătasă pe care îl 
scoase dintr-o Iadă, şi se întinse lîngă ea, fără a uită 
să-şi purîă turbanul peste faţă, cumu-i datina. Şi 
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de-abia sfîrşi pregătirile acelea, că alaiul şi intră în 
casă. 

Cînd califul şi Sett Zobeida văzură priveliştea aceea 
de moarte ce li se înfăţişa dinaintea ochilor, răma-
seră înmărmuriţi şi muţi. Pe urmă, deodată, Sett 
Zobeida, pe care atîta zbucium în atîta de scurtă 
vreme o vlăguise de tot, se îngălbeni de-a binelea» 
se schimbă la faţă şi căzu leşinată în braţele femeilor. 
Şi, cînd se deşteptă din leşinul ei, vărsă un potop de 
lacrimi şi strigă : 

— Vai de tine, o, Trestie-de-Zahăr ! n-ai mai putut 
să trăieşti după soţul tău, şi-ai murit de durere! 

Califul însă, care nu vroia nicicum să înţeleagă lu-
crurile în felul acesta, şi care de altminteri plîngea 
şi el moartea prietenului său Abul-Hassan, se întoarse 
înspre Sett Zobeida şi îi spuse : 

— Nu, pe Allah ! nu Trestie-de-Zahăr a murit de 
durere, ci sărmanul acesta de Abul-Hassan, care nu 
a putut să mai trăiască după moartea soaţei sale ! 
Asta-i neîndoielnic... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci înir-a şase suiş cincizeci şi treia noapte 

Urmă : 

Califul însă, care nu vrpia să înţeleagă lucrurile 
în felul acesta, şi care de altminteri plîngea şi el 
moartea prietenului_ său Abul-Hassan, se întoarse 
înspre Sett Zobeida şi îi spuse : 
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— Nu, pe Allah ! nu Trestie-de-Zahăr a murit de 
durere, ci sărmanul acesta de Abul-Hassan, care nu 
a putut să mai trăiască după moartea soaţei sale ! 
Asia-i neîndoielnic ! 

Şi adăugă : 
— Aşa ! ci tu plîngi şi leşini, şi socoti că în felul 

acesta ai avea dreptate ! 
Iar Scit Zobeida răspunse : 
— Şi tu crezi că ai avea dreptate împotriva mea,, 

numai pentru că te-a minţit robul acesta blestemat ! 
Şi adăugă : 
— Aşa ! Ci unde sînt slugile lui Abul-Hassan ? Daţi 

fuga degrabă şi căutaţi-mi-le ! Şi-au să ştie ele sa 
ne spună întocmai, pentru că ele i-au învelit pe 
stăpînii lor, care dintre cei doi soţi a murit cel dinţii 
şi carc-i acela care a murit de durere ! 

Iar califul spuse : 
— Ai dreptate, o, fiică a moşului meu ! Iar eu, pe 

Allah! făgăduiesc zece mii de dinari de aur aceluia 
care are să-mi aducă încredinţarea ! 

Or, nici nu isprăvi bine de rostit vorbele acestea, 
că se şi auzi un glas de sub giulgiu, care spunea : 

— Să mi se numere cei zece mii de dinari ! îi dau 
încredinţare califului nostru că eu, Abul-Hassan, am 
murit la urmă, numai de durere, de bună seamă ! 

La glasul acela, Sctţ Zobeida şi femeile, cuprinse 
de^spaimă, detpră un ţipăt mare, îmbulzindu-se către 
uşă, pe cînd, dimpotrivă, califul, care pricepu pe data 
pozna ticluită de Abul-Hassan, fu năpădit de un rîs 
atîta de năpjasnic încît căzu pe spate, în mijlocul 
odăii, şi strigă : 

— Pe Allah, va Abul-Hassan, acuma am să mor 
eu, de-atîta rîs ! 

Pe urmă, după ce califul se potoli din rîs, iar Sett 
Zobeida se scutură de spaima ei, Abul-Hassan şi 
Trestie-de-Zahăr ieşiră de sub giulgii şi, în toiul 
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hohotelor tuturora, se apucară să povestească pricina 
ce-i îndemnase să fa-că acea poznă. Şi Abul-Hassan 
se aruncă la picioarele califului ; iar Trestie-de-Zahar 
săruta picioarele stăpînei sale ; şi amîndoi, cu o în-
făţişare tare spăsită, îşi cerură iertare. Iar Abul-Has-
san adăugă : 

— Cîtă vreme am fost holtei, o, emire al drept-
credincioşilor, n-am avut nici o grijă din pricina 
banilor ! Ci Trestic-de-Zahăr .aceasta, pe care am do-
bîndit-o de la mila ta, e atîta de fomctoasă încît ar 
mînca pungile cu tot ce se află în ele, şi, pe Allah ! 
ar fi în stare să mistuie toată vistieria împărăţiei 
laie, cu vistier cu tot ! 

Iar califul şi Sett Zobeida se puseră iar pe rîs în 
hohote. Şi îi iertară pe amîndoi şi, pe deasupra, po-
runciră să li se numere, acolo pe loc, cele zece mii 
de dinari dobîndite în urma răspunsului lui Abul-
Hassan, şi încă zece mii de dinari că scăpaseră de 
moarte. 

Pe urmă, califul, pe care această snoavă îl luminase 
îa privinţa cheltuielilor şi a nevoilor lui Abul-Hassan, 
nu vroi să-1 mai lase de aci înainte pe prietenul său 
sa ducă lipsă de o simbrie statornica. Şi porunci vis-
tiernicului să-i numere în fiecare lună o danie tot 
aiîta cît şi cea a vizirului său cel mare. Şi binevoi, 
mai mult încă decît odinioară, ca Abul-Hassan să 
răm'ină prietenul său credincer şi tovarăşul său de 
pahar. Şi trăiră cu toţii viaţa cea mai desfătătoare, pînă 
ce veni Despărţitoarea celor ce se au dragi, Doborî-
toarea palatelor şi Ziditoarea de morminte, Cea-de-
neabătut şi Cea-de-ne'înlăturat ! 

Tur Şeherezada, în noaptea aceea, sfîrşind astfel de povestit po-
vestea aceasta, îi spuse regelui Şahriar : , 

•••• Asta-i tot ceea ce ştiu eu, o, măria ta. în privinţa Adormitu-
lui treaz. Ci, dacă îmi îngăduieşti, am să-ţi povestesc o altă po-
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veste, care-i cu mult mai presus, şi în toate privinţele, decît aceea 
pe care ai ascultat-o acuma ! 

Şi regele Şahriar spuse : 

— Vreau mai îatîi, pînă a-ţi da îngăduinţa, să-mi spui, o Şehe-
rezada, cum se cheamă povestea aceea ! 

Ea spuse : 
— Este povestea Dragostei cinicei Zcin Al-Maivassif- ! 
El spuse : 

— Şi care-i povestea aceasta, pe care eu nu o ştiu ? 
Şeherezada zîmbi şi spuse : 



DRAGOSTEA DULCE! 2EIN AL-MAWASSIF 

Mi s-a povestit, o, preafericituîe rege, că a fost 
odată, în vremile şi în anii tare de demult, un flăcău 
frumos întru totul, pe care îl chema Anis şi care, 
fără de nici o îndoială, era cel mai bogat, cel mai 
darnic, cel mai gingaş, cel mai minunat şi cel mai plă-
cut flăcău de pe vremea lui.'Şi cum, pe deasupra, mai 
şi iubea tot ceea ce este de iubit pe pămînt, femeile, 
prietenii, mîncarea bună, poezia, muzica, parfumurile, 
florile, izvoarele cele frumoase, plimbările şi toate 
plăcerile, trăia în huzurul unei vieţi fericite. 

Or, într-o după-amiază, frumosul Anis dormea în 
tihnă, după tabietul lui, sub un roşcov din grădină. 
Şi visă un vis în care se făcea că parcă se juca şi se 
veselea cu patru păsări frumoase şi cu o porumbiţă 
strălucitor de albă. Şi parcă se făcea că tot mai mult 
îi plăcea să le alinte, să le mîngîie pe pene şi să le 
sărute, cînel deodată un corb mare şi Mei se repezi cu 
pliscul ameninţător la porumbiţă şi o răpi, vîntuindu-Ie 
pe celelalte patru păsări drăgălaşe, tovarăşele porum-
biţei. Şi Anis se deşteptă tare mo.horît, şi se ridică şi 
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plecă să caute pe careva care ar fi putut să-i tăl-
măcească visul. Ci rătăci multă vreme fără să găsească 
pe nimeni. Şi tocmai începuse a se gîncli să se întoarcă 
acasă, cînd, trecînd pe lîngă o locuinţă tare frumoasă
ca înfăţişare, auzi răsunînd din lăuntru, la apropierea 
sa, un glas de femeie, minunat şi duios, care citita 
stihurile acestea : 

Mireasma dulee-a dimineţii, 
Cu prospeţimea-i strălucind, 
Pe-ndrăgostiţi îi răcoreşte 
Şi le revarsă-n piept alint. 
Ci pieptul meu robit mai poale 
Să guste-al liniştitor jind f 

O, prospeţime-a dimineţii. 
Ai mai stins oare vreun alean 
Ca dragostea ce-n mine arde 
După. un căprior-sulian, 
Mai mîndru, mai mlădiu, mai gingaş 
Ca ramul arborelui ban ? 

Şi Anis îşi simţi sufletul pătruns de duioşia glasu-
lui acela ; şi, rnînat de dorinţa de a o vedea pe cea 
care cînta, se apropie de poartă, pe care o găsi des-
chisă pe jumătate, şi privi în lăuntru. Şi văzu o gră-
dină minunată în care, departe pînă unde răzbăteau 
privirile, nu erau decît straturi de flori frumoase, um-
brare înverzite şi tufişuri de trandafiri, de iasomii, de 
vineţele, de narcise şi de nenumărate alte flori, printre 
care vieţuia, sub cerul lui Allah, un neam întreg de 
cîntăreţi. 

încît, îmbiat de limpezimea acelor locuri, Anis nu 
mai şovăi să treacă pragul porţii şi să intre în gră-
dină. Şi zări, în afundul verdeţii, la capătul unei 
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cărări adumbrite de trei bolţi, o roată albă de fetiş-
cane singure... 

Cin<] povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute cincizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...Şi zări, în afundul verdeţii, la capătul unei că-
rări adumbrite de trei bolţi, o roată albă de fetişcane 
singure. Şi porni înspre ele, şi ajunse în dreptul celei 
clintii bolţi, pe care se putea citi înscrisul acesta, săpat 
în lircre de culoarea chinovarului: 

O, casă, fie ca nicicînd 
Tristeţea să nu-ţi calce pragul, 
Nicicînd al vremii greu comînd 
N-apese pe cei din ogeagul 
Cărnia-i eşti copcrăniînt ! 

Şi fie să durezi în veci, 
Iar poarta pururea adasie-ţi 
Cu bucurie oşti întregi 
De musafiri, şi vechi, şi proaspeţi, 
Şi gata oricînd sa petreci 
Cu dragi prieteni şi cu oaspeţi / 

Şi ajunse la cea de a doua boltă, şi putu să ci-
tească pe ea înscrisul acesta, săpat în litere de aur : 
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O, casă-a fericirii, fie sa dăinuieşti 
Atît timp cîl aceste tufişuri de povesti 
S-or bucura de cîntec şoptit de păsărele ! 

ti 

Prietenia ioame-şi mireasma peste tine 
Atît timp cit aceste flori sta-vor să suspine 
De-ntreaga frumuseţe pe care-o stâng în ele ! 

Stă pinii să-ţi trăiască în tihnă şi plăcere 
A ăl timp cît în fructe vor strînge pomii miere 
Şi cît a lumii boltă va străluci de stele I 

Ajunse in felul acesta sub cea de a treia boltă, unde 
putu să citească aceste stihuri săpate în litere albastre 
ca apele mării : 

O, casă, numai vis şi slavă, 
Fie să străluceşti de-a pururi 
Cu frumuseţea ta suavă, 
Şi-ntr-ale soarelui a'wruri, 
Şi-n dulcea nopţilor otava, 
Neîncercată de cusururi 
Sub greaua timpului zăbavă 

• Ori ale trecerii huzur uri! 

Or, după ce trecu de această cea de a treia boltă, 
ajunse la capătul cărării ; şi, dinaintea luă, în josul 
treptelor de marmoră spălată, care suiau la intrarea 
casei, văzu o fetişcană ce trebuie să fi avut mai bine 
de paisprezece ani, dar care, fără de nici o îndoială, nu 
atinsese cincisprezece ani. Şi sta întinsă pe un covor de 
catifea, sprijinită pe nişte perne. Şi alte patru fetiş-
cane şedeau lîngă ea, la poruncile sale. Şi era fru-
moasă şi albă ca luna, cu nişte sprîncene izbăvite, 
tot atîta de gingaşe ca un arc făcut din mosc scump, 
cu nişte ochi mari şi negri plini de măceluri şi de 
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tîlhării, cu o gură de corai tot atîxa de micuţă cît o 
nucşoară, şi cu o bărbiţă ce şoptea cu desăvîrşire : „la-
cătă-mă !" Şi neîndoielnic că ar fi pîrjolit de dor, cu 
atîtea farmece, pînă şi inimile cele mai reci şi mai ne-
îndurate. 

încît, frumosul Anis merse drept la fetişcana cea 
frumoasă, se temeni pînă la pămînt, îşi duse mîna la 
inimă, la buze şi la frunte, şi spuse : 

— Salamalekul fie asupra la, o, sultană a nepri-
hănirii ! 

Ci ca îi răspunse : 
— Cum de ai cutezat, o, tinere neobrăzat, să intri 

într-un loc oprit şi care nu este al tău ? 
El răspunse : 
— O, stăpînă a mea, vina nu este nicidecum a 

mea, ci a ta şi a acestei grădini ! De la poarta des-
chisă pe jumătate am văzut grădina aceasta, cu 
straturile ei de flori, cu iasomiile, cu mirţii şi cu 
vineţelele ci, şi am văzut grădina întreaşă, cu tufişu-
rile şi cu florile sale, cum se ploconea dinaintea lunii 
frumuseţii care şedea chiar aici unde stai tu ! Şi su-
fletul meu n-a putut să mai îndure dorul care-i da 
ghies să vină şi să se plece şi să-ţi aducă laude 
dimpreună cu florile şi cu păsările ! 

Şi, fetişcana începu să rîdă şi îi spuse : 
-— Cum te cheamă ? 
El spuse : 
— Robul tău Anis, o, stăpînă a mea ! 
Ea spuse : 
— îmi place de tine pînă peste poate, ya Anis! 

Vino şi şezi lîngă mine ! 
îl pofti, aşadar, să stea lîngă ea, şi îi spuse : 
— Ya Anis, tare am chef să mă veselesc oleacă ! 

Ştii să joci şah ? 
El spuse : 
— Da, fireşte ! 
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r 'îar ea făcu semn uneia dintre tinerele dimprejur, 
"iţjarţ numaidecît Ic aduse cutia de şah făcută din 
[abanos şi din fildeş, cu colţuri de au, şi cu pionii roşii 
$î albi, pionii roşii fiind ciopliţi în rubin, iar pionii 
jjilb fiind ciopliţi din cleştar. Şi fata îl întrebă : 

'•••%$& Vrej şă iei pe cele roşii ori pe cele albe ? 
) lil răspunse i 
ju_ p e Allah, o, stăpînă a mea, am să le iau pe cele 

ffeibe, căci cele roşii sînt de culoarea gazelelor şi, din 
această privinţă, ca şi din multe altele încă, ţi se po-
trivesc cu desăvîrşire ! 

Ea spuse ; 
;•''— Se poate ! 

$i porni să aşeze pionii. Şi jocul începu. 
Ci Anis, care lua seama mai mult la nurii potrivni-

cei sale decit la pionii de şah, era pierit de minunare 
faţă de frumuseţea mîinilor ei, care i se păreau ase-
menea cu o plămadă de migdale, şi faţă de minunăţia 
şi de gingăşia degetelor ci, asemenea camforei celei 
albe. Şi, într-un sfîrşit, Anis strigă : 
• t_ Gum aş putea să joc fără de primejdie, o, stăpînă
:k mea, împotriva unor degete atîta de frumoase ? 

Ci ea, cu luare aminte la joc, îi răspunse : 
— Şah la rege ! Şah la rege, ya Anis ! Ai pierdut ! 
Pe urmă, întrucît.îl vedea pe Anis că nu lua deloc 

scama la joc, îi spuse : 
— Anis, ca să iei seama mai cu grijă la joc, hai 

să jucăm pe o sută de dinari de fiecare partidă ! 
El răspunse ; 
—- De bună seamă ! 
Şi aşeză pionii. Şi, la 'r îndu-i, fetişcana, care se 

numea Zein Al-Mawassif, tot atunci ridică vălul de 
rnătasă ce-i coperea pletele, .şi se arătă ca un stîlp 
strălucitor de lumină. Şi Anis, care nu izbutea să-şî 
mai desprindă privirile de la potrivnica sa, juca mai 
departe tot fără să ştie ce face : ba lua pionii cei 
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roşii drept pioni albi, ba muta anapoda, şi-aşa ca 
pierdu cinci partide la rînd, de cît o sută de dinari 
fiecare. Şi Zein Al-Mawassif îi spuse ! « , ;',' 

— Bag de seamă că nu eşti mai cu luare aminte nici 
acuma ! Hai să jucăm pe mai mult ! O mie de dinari 
de partidă ! -J ;. 

Ci Anis, în ciuda sumei pe care jucau, nu se dovedi ) 
mai grijuliu, şi pierdu iar partida. Atunci ea îi spuse {/ 

— Hai să jucăm pe tot aurul tău şi al meu ! ' § 
El primi, şi pierdu. Atunci Anis juca pe prăvăliile, 

pe grădinile şi pe robii lui, şi pierdu tot, rînd pe rînd; 
Şi nu îi mai rămase nimica în mîini. j 

Atunci, Zein Al-Mawassif se întoarse înspre el şi îi 
spuse : 

— Anis, eşti un smintit. Şi nu vreau să te căieşti ca 
ai intrat în grădina mea şi că m-ai cunoscut. Aşa că 
îţi dau îndărăt tot ce ai pierdut ! Ridică-te şi pleacă 
liniştit pe unde ai venit! 

Ci Anis răspunse: 
— Nu, pe Allah, o, sultană a mea, nu îmi para 

deloc rău după cele ce am pierdut ! Iar dacă ai să-mi 
ceri şi viaţa, are să fie a ta pe dată. Ci, fie-ţi milă ! 
nu mă sili să plec ! ^ 

Ea spuse : >: 

— De vreme ce nu vrei să iei îndărăt ceea ce ai 
pierdut du-te măcar şi caută cadiul şi martorii, ca să 
scrie o danie în toată legea cu bunurile acestea pe care 
le-am cîştigat! 

Iar Anis plecă numaidecît să-i aducă pe cadiu şî 
pe martori. Şi cadiul, măcar că era să scape cala-
mul din mînă cînd văzu frumuseţea dulcii Zeia 
Al-Mawassif, întocmi senetul de danie şi îi puse pe 
cei doi martori să-1 pecetluiască cu pecetea lor. Pe 
urmă se duse. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şj, sfi-
oasă, tăcu. i 
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Ci într-a şase sute cincizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...Şi cadiul, măcar că era să scape calamul din mînă 
cînd văzu frumuseţea dulcii Zem Al-Mawassif, în-
tocmi senetul de danie şi îi puse pe cei doi martori 
să-1 pecetluiască cu pecetea lor. Pe urmă se duse. 
Atunci, Zein Al-Mawassif se întoarse înspre Anis şi 
îi spuse, rîzînd : 

— Acuma, Anis, poţi să pleci si tu. Nu ne mai 
cunoaştem ! 

El spuse : 
— O, sultană a mea, mă laşi, aşadar, să plec fără 

a-mi împlini dorinţa ? 
Ea spuse : 
— Tare aş vrea, Anis, să-ţi împlinesc ceea ce zici, 

dar mi-au mai rămas cîteva lucruri pe care sa ţi le cer,! 
Are să trebuiască să-mi mai aduci patru burdufuri cu 
mosc curat, patru uncii de chihlimbar cenuşiu, patru 
mii de viguri de atlaz de aur de cea mai frumoasă
lucrătură, şi patru catîri cu tot tacîmul lor ! 

El spuse : 
— Pe capul meu, o, stăpînă a mea ! 
Ea întrebă : 
— Cum ai să faci ca să mi le dai ? Că nu mai ai 

nimic ! 
El spuse : 
— Are să aibă grijă Allah ! Am destui prieteni 

care să-mi împrumute banii de care duc lipsă. 
Ea spuse : 
— Atunci, dă fuga să-mi aduci cele ce ţi-am cerut. 
Şi Anis, fără a se îndoi că prietenii săi nu i-ar veni 

în ajutor, ieşi şi se duse să-i caute. 
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Atunci, Zein Al-Mawassîf îi spuse uneia dintre 
însoţitoarele sale, pe care o chema Hubub : 

•— Du-te după el, o, Hubub, şi iscodeşte-i drumurile. 
Şi, cînd ai să vezi că toţi prietenii despre care vorbeşte 
n-au binevoit să-i vină în ajutor, şi că, pentru o 
pricină ori alta, s-au descotorosit de el, să te duci 
şi să-i spui : „O, stăpîne al meu Anis, stăpîna mea 
Zein Al-Mawassif m-a trimis la tine ca să-ţi spun 
di vrea să te vadă numaidecît!" Şi să-1 aduci cu 
tine şi să-1 pofteşti în odaia de oaspeţi. Şi atunci are 
să se întîmple ce s-o întîmpla ! 

Iar Hubub răspunse că ascultă şi că se supune, şi 
zori să plece după Anis şi să-1 urmeze peste tot pe 
unde umbla. 

In ce o priveşte pe Zein Al-Mawassif, apoi aceasta 
intră în casă şi se duse la hammam să se scalde. Iar 
însoţitoarele sale îi deteră după scaldă toate îngrijirile 
de trebuinţă unei găteli fără de seamăn, pe urmă 
deteră jos părul care era de dat jos, frichiniră ceea ce 
aveau de frichinit, parfumară ceea ce aveau de par-
fumat, alungiră ceea ce aveau de alungit, şi subţiară 
ceea ce aveau de subţiat. Pe urmă, o îmbrăcară cu o 
rochie chindisită cu zarafir şi îi puseră pe cap o 
cunună de argint pe care se sprijinea un diadem 
bogat de mărgăritare, avînd la spate un nod cu două 
capete, fiecare împodobit cu cîte o piatră de rubin 
mare cît un ou de porumbel, şi care îi spînzurau pe 
umerii strălucitori ca argintul străcurat. Pe urmă, se 
apucară să-i împletească părul cel frumos şi negru, 
înmiresmat cu mosc şi cu ambră, în douăzeci şi cinci 
de cosiţe care îi atîrnau pînă la călcîie. Şi, cînd ispră-
viră s-o gătească şi cînd se arătă asemenea unei mirese, 
se aruncară la picioarele sale şi îi spuseră, cu un glas 
tremurînd de minunare : 
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— Păstrczc-tc Allah întru strălucirea ta, o, stăpînă 
a noastră, şi depărteze pururea de la tine privirile 
pizmaşilor, şi fcrească-te ele deochi ! 

Şi, în vreme ce ea începu să se preumble cu paşi cît 
mai ispititori prin sală, ele nu mai conteneau să-i spună, 
din adîncul inimii lor, fel şi fel de laude. Estimp, tî-
năra Hubub se întoarse cu frumosul Anis, pe care îl 
poftise acasă la Zein Al-Ma\vassif, de îndată ce priete-
nii acestuia se descotorosiseră de el fără a binevoi să-i 
vină în ajutor. Şi îl duse în sala în care se afla stăpîna 
sa Zein Al-Mawassif. 

Cînd frumosul Anis o zări pe Zein Al-Mawassif în 
toată strălucirea frumuseţii ci, se opri înmărmurit şi 
se întrebă : „Oare ea să fie, sau mai degrabă-i una 
dintre tinerele mirese care nu se văd decît în rai ?" Ci 
Zein Al-Mawassif, bucuroasă de uimirea pe care i-o 
stîrnise lui Anis, se duse la el zîmbind, îl lua de mîna, 
îl călăuzi pînă la divanul cel larg şi scund, pe care se 
aşeză, şi îl pofti şi pe el să stea jos lingă ea. Pe urmă, 
făcu un semn înspre slujitoarele ei, care numaidecît 
aduseră o tabla întinsă, lucrată dintr-o bucată de 
argint pe care se aflau săpate stihurile acestea despre 
mîncăruri : 

hit'mge-n farfuriile bogate 
Cu dumicatul tău, şi ia cu zel, 
Şi bucură-ţi privirile de toate, 
Şi bucură-ţi şi inima la fel 
Cu-aceste fără seamăn dulci bucate, 
Gustoase, felurite, miresmate : 

Şi sosuri, şi tocămtri, şi fripturi, 
Fie la tavă, fie la grătar, 
Şi colăre'zi musloşi, şi prăjituri, 
Dulceţuri, şi sorbeturi, şi lictar, 
Magiunuri, chisăliţe, uscături —̂ 
Spre desfătarea fericitei guri! 
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O, prepeliţe, o, clapon voinic, 
O, voi puiandri — haideţi, să mă bucur / 
Voi, miei gingaşi, hrăniţi doar cu fistic 
Şi-acuma împănaţi vîrlos cu struguri, 
Măcar că n-aveţi pene nici un pic, 
Eu vă iubesc, si n-am să mă dezic l 

Cit despre tine, fragede chebap, 
Allah cel mare bine te cuvinte ! 
De daurila-ţi carne la proţap 
Mi-s poftele clc-a pururea flămîndc ! 
Nici un prilej pe lume n-am să scap 
Cu line orişicind să-mi fac de cap ! 

Iar tu, cea care în castronul plin, 
Salată, tu, de portulacă verde, 
Te scahi pare că-n suflet de măslin — 
Simt sufletu-mi de dragu-ţi cum se pierde ! 
Al tău sînt, şi la line mă închin, 
Iubita mea, cu care mă alin! 

Te y,ba{i în piept, de drag, şi chimtieşli, 
Oh, inimă, cînd vc'/.i dormind pe lavă 
Perechea ceea proaspătă de peşti, 
Culcaţi acolo-n frageda otavă 
De hmă-nmiresmală — şi rîvneşti 
Să guşti minunea lor ca din poveşti. 

Acum nici un cuvînt să nu mai scoală 
Preafcriciia-mi gură ! Tacă, doar ! 
Să tacă şi, cu mult dichis, sa vadă 
Cum să deguste acest praznic rar, 
Pe care n-o sa-l ştie seri vreodată 
Calamul nice unui hronic ar, 
Nici un i'ivod din lumea asta toată i 
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Atunci, slujnicele puseră dinaintea lor bucatele 
înmiresmate. Şi mîncară laolaltă pe săturatele şi îşi 
'îndulciră gurile. Şi li se aduseră pocalele cu vin, şi 
băură din aceeaşi cupă. Şi Zein AUMawassif se plecă 
înspre Anis şi îi zise : 

— Iacătă că am mîncat împreună pîinea şi sarea, 
iar tu, în felul acesta, eşti oaspetele meu ! Aşa că acuma 
nu ai cum să poţi gîndi că aş putea să mai păstrez nici 
cel mai mărunt lucru care a fost al tău. încît, fie că 
vrei, fie că nu vrei, îţi dau îndărăt tot ce am cîştigat ! 

Iar Anis fu nevoit, vrînd-nevrînd, să primească în 
dar bunurile care fuseseră ale Iui. Şi se aruncă la pi-
cioarele codanei, şi îi mulţumi îndelung. Ci ea îl ridică 
şi spuse : 

— Dacă vrei cu adevărat, o, Anis, să-mi mulţumeşti 
pentru darul acesta, nu ai decît să vii cu mine în platul 
meu. Şi acolo, de data aceasta fără şagă, ai să-mi 
dovedeşti dacă ştii să joci bine şah. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şase suie cincizeci şi opia noapte 

Urmă : 

Şi Anis, sărind în picioare, răspunse : 
•— Pe Allah, o, stăpînă a mea, ai să vezi în pat cum 

regele alb are să-i dovedească pe toţii potrivnicii ! 
Şi, spunînd vorbele acestea, o luă în braţe şi, îm-

povărat cu luna aceea, se repezi înspre odaia de 
culcare, unde tînara Hubub îi deschise uşa. Şi acolo 
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juca o partidă de şah cu fetişcana, după toate legile 
unei arte desăvîrşite ; şi pe urmă juca a doua partidă, 
şi a treia partidă, şi tot aşa mai departe, pînă la cea 
de a cincisprezecea partidă, făcîndu-1 pe rege, la 
fiecare atac, să se "poarte atîta de vitejeşte, încît 
codana, minunîndu-se şi totodată rămasă fără de răsu-
flare, se mărturisi învinsă şi strigă : 

— Eşti desăvîrşit, o, taică al lăncierilor şi al călăre-
ţilor ! 

Pe urmă, adăugă : 
— Aîlah fie cu tine, o, stăpîne al meu ! Spunc-i 

regelui să se hodinească ! 
Şi, rîzînd, se sculă şi puse capăt, pentru seara aceea, 

partidelor de şah. 
Atunci, cu sufletul şi cu. trupul cufundat în oceanul 

desfătărilor, se odihniră o clipă unul în braţele celui-
lalt. Şi Zein Al-Mawassif îi spuse lui Anis : 

— Acesta-i un ceas de tihnă dobîndit pe drept, o, 
ncînvinsule Anis ! Ci, ca să-ţi pot judeca mai bine vir-
tuţile, aş vrea să aflu de la tine dacă eşti şi la stihuri 
le fel de desăvîrşit ca Ia şah ! Ai putea, dar, să orîn-
duieşti pe ritm feluritele clipe ale întîlnirii noastre şi ale 
jocului nostru, aşa ca să ni le putem săpa mai temeinic 
în amintire ? 

Şi Anis răspunse : 
— Lucrul mi-i uşor, o, stăpînă a mea ! 
Şi şezu jos pe patul înmiresmat şi, în vreme ce Zein 

Al-Mawassif sta cu braţul în jurul gîtului lui şi îl 
mîugîia cu drag, el ticlui oda aceasta cerească : 

Hai şi-ascultaţi povestea vrăjitoare 
A unei fetişcane ca din vis, 
De paisprezece ani şi-un sfert, pe care 
Am îniîlriil-o hitr-un paradis ! 
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Ca ea frumoasă nu-i nici luna pjină 
Pe cerul lui Allah ! Se legăna 
Ca o gazelă zvehă prin grădină, 
Şi totul fremăta în preajma sa. 

Se temeneau din ramuri, mlădioase, 
Naintc-i, pomii; păsările, sus, 
O preamăreau în cîntece voioase 
Cînd m-ctm oprit în faţa ei şi-am spus : 

„O, chip strălucitor, cu tine fie 
Senina pace-a lui Allah, mereu ! 
Sultană minăm, rogu-mă-aăînc ţie 
Să-mi spui, ca să-l cunosc de-acum şi cu, 

Ce nume poartă-accca ce-mi aprinde l 
Numai cu o privire-a ei de jar ţ 
Vîrtejul nebuniilor în minte | 
Şi-al dragostei nepotolit pojar ?" | 

Cu sunet dulce de mărgăritare { 
Jucate într-o cupă de argint, 
Aşa-mi răspunse-atunci la întrebare 
Suavul glas al ei ca un alint : 

„Nu poţi ghici şi singur acel anume ? 
E oare chipul meu atît de-ascuns 
Că nici un har nu-l oglindeşte cum e 
Şi-l face-n ochii tăi de nepătruns f" 

Eu răspunsei: „Nu ! Nit! Fără-ndoială : 
Tu eşti Podoaba Harurilor *, eşti 
Cea căreia mă rog cerîndu-i: Ia-mă ! 
Podoabă-a Lumii, să nu mă goneşti ! 

1 Zein Al-Mawassif înseamnă Podoabă a Harurilor. 
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Şi-n schimb, o, preafrumoaso, am să-ţi măisur 
Mărgăritare, ambră, aur, mosc, 
Nard, gemme, giuvaieruri şi mătăsuri, 
Podoabe-n valuri, cîte se cunosc !" 

Lucind, lumina zîmbelului, caldă, 
Pe dinţii-i tineri fulgeră atunci: 
„la-mtî, dar, ochi iubit! Şi, laolaltă, 
Să ne supunem dulcilor porunci!" 

O, sufletc-al meu, salţi de bucurie ! 
O, cingătoarea desfăcută-a ei! 
Pe urmă, ah, cămaşa-i străvezie ! 
Şi irupa-i gol apoi, zvîrlind schiţei! 

O, alinare-a dorurilor mele ! 
Sărut al ei, de miere şi parfum ! 
Miresmele de flacără din piele, 
Gropiţelc-i din care foc băum ! 

Zavistnicilor care tot îngaima 
Scorniri prosteşti cu limba lor cea rea, 
Am să le-o zugrăvesc cu-ntreaga-i faimă, 
Doar vor pricepc-aUinci beţia mea ; 

Bogaln-i păr, ca noaptea la culoare, 
Pe spatele-i alb curge la pămînt; 
Ci trandafirii care dau în floare 
li sint pe faţă ca un iad arând. 

S prîncenele-i subţiri sînt arcuri crunte, 
Iar pleoapele-i, cu-o ploaie de săgeţi, 
Ucid pe cel ce stă să le înfrunte ! 
Pr/virea-i e hanger de mare preţ ! 
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Pocal cu tămîios i-i gura ! Fagur 
Sărutul ei ! Sau apă de izvor 1 
Mărgăritare-s dinţii albi — şiraguri 
Culese din adîncul mărilor ! 

Ca gîtul de gazelă-i gîtu-i, iatâ, 
Subţire şi înmiresmat cu nard ; 
Iar pieptu-i c-o tabla de smalţ curata 
Pe care două cupe-ntoarse ard. 

Gropiţa-i miresmată de pe pîntec 
E o beţie de parfum ceresc ; 
Iar dedesubt, al vieţii mele cin tec, 
E dorul după care jinduiesc ! 

Stă falnic, ca un jilţ măreţ de rege, 
Cu cei doi stîlpi de slavă nalţi şi drepţi, 
In stare nebunia s-o dezlege 
Şi-n minţile celor mai înţelepţi. 

Învăluit în şuba lui vrăjită, 
Nesfiicios, şi tînăr, şi ghidici — 
Cind i-o atingi, se zbate val i ir ha, 
Ca pielea pe-un caiîr lovit de bici. 

Ah, ochiu-i abia poate să se lase 
Privit în roşul său mistuitor ; 
Iar buzele îi sînt dulci şi cărnoase, 
Cu vîrful mîndru şi strălucitor. 

De te apropii dîrz şi vitejeşte, 
Te-aşteaptă cald, voios şi hotărît ; 
De trudă, de loviri nu se sfieste, 
Şi nici de bătălii nu, cît de cil ! 
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Zein Al-Mawassif, aşa eşti — mreaja 
Şi patimă ! în veci nu voi uita 
Nici nopţile de dragoste şi vraja, 
Nici luminoasa frumuseţe-a ta ! 

Auzind oda aceasta ticluită atunci în cinstea sa, 
Zein Al-Mawassif fu cuprinsă de un val de plăcere 
şi se lumină de o strălucire pînă peste marginile 
strălucirii. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute cincizeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Cînd auzi oda aceasta ticluită în cinstea ei, Zein 
Al-Mawassif fu cuprinsă de un val de plăcere şi se 
lumină de o strălucire pînă peste marginile strălu-
cirii. Şi îl îmbrăţişa pe Anis şi îi spuse : 

— O, Anis, ce desăvîrşire ! Nu vreau să mai trăiesc 
decît cu tine ! 

Şi îşi petrecură împreună noaptea toată, cu fel de 
fel de zbeguri, cu giugiuleli şi cu alte lucruri ase-
menea, pînă dimineaţa. Şi îşi petrecură ziua unul 
lîngă altul, ba mai hodinindu-se, ba mai mîncînd şi 
bînd, ba mai veselindu-se, pînă seara. Şî trăiră aşa 
mai departe, vreme de o lună, în dîrdora plăcerilor 
şi a desfătării. 

Or, cînd se încheie luna, tînăra Zein Al-Mawas-
sif, care era femeie măritată, primi o scrisoare de 
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Ja soţul sau, prin care i se vestea grabnica sosire 
a acestuia. Şi, după ce citi scrisoarea, strigă : 

— Fire-ar să-şi rupă picioarele ! Fire-ar depărtată 
sluţenia ! Iacătă că desfătătoarea noastră viaţă de-acuni 
are să fie tulburată de sosirea chipului acesta de 
reavcsiire ! 

Şi îi arătă iubitului său scrisoarea, şi îi spuse : 
— Ce să facem noi acuma, o, Anis ? 
Iii răspunse : 
— Mă las întru totul pe seama ta, o, Zeîn ! Pentru 

că, în ceea ce priveşte vicleniile şi şiretlicurile, femeile 
au fost totdeauna mai presus decît bărbaţii ! 

Fa spuse : 
•— Da ! însă bărbatul meu este tare amarnic, şi nu 

are margini de zuliar ce e ! Şi are să ne fie tare anevoie 
să rui-i stîrnim bănuielile ! 

Şi cugetă vreme de un ceas, şi spuse : 
— Nu văd altă cale ca să te aduc în casă, după afu-

risita lui de venire, decît aceea de a te înfăţişa drept 
un neguţător de parfumuri şi de mirodenii ! Cugeta, 
dar, la meseria asta, şi, mai cu seamă, ia bine aminte, 
cînd o fi la tocmeală, să iui-1 superi întru nimic ! 

Şi se înţeleseră amîndoi în ce chip să-1 învăluiaseă 
pe soţ. 

Şi iacătă că soţul se întoarse de pe drumurile lui, 
şi rămase peste poate de uimit cînd o văzu pe ne-
vastă-sa gălbejită toata, din creştet pînă-n talpă. Or, 
vicleana, se adusese ea însăşi în acea stare, freeîn-
du-.se singură cu şofran. Iar bărbatu-său o întrebă, tare 
speriat, de ce boală se bolnăvise ; şi ea îi răspunse : 

— Dacă mă vezi aşa de gălbejită, vai, nu este din 
pricina vreunei boli, ci din pricina jalei şi a îngrijorării 
care m-au năpădit cîtă vreme ai fost plecat! Tare mă 
rog ţie să nu mai pleci de-actima încolo la drum fără a 
Jua cu tine un soţ care să te poală apăra ori să te în-
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grijcască ! Ş:i--atund am să fiu mai liniştită în pri-
vi aţa ta !• 

El răspunse : 
— Din toată inima, aşa am să fac ! Pe viaţa mea, 

gîndul tău este întemeiat ! Linişteştc-ţi, aşadar, su-
fletul, şi caută să te întorci la culoarea strălucitoare 
de altădată a feţei tale ! 

Pe urmă, o sărută şi plecă la prăvălia sa, întrucît 
era un mare neguţător, evreu de credinţa' lui. Iar 
soţia, fetişcana, tot aşa, era evreică, întocmai ca şi el. 

Or, Anis, care luase toate învăţăturile în privinţa 
meseriei celei noi pe care urma s-o îmbrăţişeze, îl 
aştepta pe soţ în pragul prăvăliei. Şi, ca să lege cît 
mai grabnic prietenie cu el, îl îmbie cu parfumurî 
şi cu mirodenii la un preţ cu mult mai mic decît 
preţul obişnuit. Iar soţul lui Zein Al-Mawassif, care 
avea un suflet hapsîn, fu atîta de mulţumit de afa-
cerea aceea şi de felul de a neguţători şi de a se 
purta al lui Anis, încît ajunse muşteriul său statornic. 
Şi nu peste multe zile ajunse să-1 îmbie a se înto-
vărăşi cu el, dacă ar fi putut să aducă o sumă de 
bani mulţumitoare. Iar Anis nu pregetă să primească 
o atare îmbiere care, fără de nici o îndoială, avea să-t 
apropie de preaiubita sa Zein Al-Mawassif ; şi îi 
răspunse că şi el avea aceeaşi dorinţă şi că rîvnea să 
fie tovarăş cu un neguţător atîta de preţuit. Şi în-
tocmiră fără cie zăbavă senctul lor de întovărăşire, 
şi îl pecetluiră cu peceţile lor, de faţă cu doi martori 
dintre mai-marii clin suk. 

Or, în seara acelei zile chiar, soţul frumoasei Zein 
Al-Mawassif, spre a cinsti scnetul de întovărăşire, 
îl pofti în casa lui pe noul sau tovarăş, să împartă 
cina cu el. Şi îl duse acasă ; şi, cum era evreu, şi 
cum evreii nu le ţin pe femeile lor ascunse de pri-
virile străinilor, vroi să-1 arate neveste-si. Şi se duse 
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s-o vestească de sosirea tovarăşului său Anis, şi îi 
spuse : 

•— Este un tînăr bogat şi cu purtări frumoase. Şi 
doresc să vii să-1 vezi ! 

Iar Zein Al-Mawassif, bucuroasă pînă peste poate 
de ştirea aceea, nu vroi totuşi să lase nicidecum să 
i se vadă simţămintele şi, prefăcîndu-se a fi "amarnic 
de supărată, strigă : 

— Pe Allah ! cum de cutezi tu, o, taică al bărbii, 
să aduci străini în Jauntrul casei tale ? Şi cu ce fel 
de ochi socoti tu să mă supui lâ greaua nevoinţă 
de a mă arăta lor, fie cu faţa descoperită, fie cu ea 
acoperită ? Numele lui Allah să fie cu mine şi îm-
prejurul meu ! Trebuie să-mi uit acum sfiala ce se cade 
s-o aibă orice femeie tînără, numai pentru că ţi-ai 
găsit un tovarăş ? Mai degrabă mă las tăiată în bucăţi ! 

Ci el răspunse : 
— Ce vorbe necugetate mai spui şi tu, o, femeie ! 

Şi oare de cînd am hotărît noi să facem ca musulmanii, 
care au în credinţa lor să-şi ascundă femeile ? Şi 
ce mai ruşine anapoda la tine, şi ce mai sfială 
aiurea ! Noi sîntem mozaici, iar fandoseala asta a ta 
este chiar cu totul din cale afară pentru o mozaică ! 

Şi-aşa îi vorbi el. Ci, în cugetul său, gîndea : „Ce 
binecuvîntare a iui Allah asupra casei mele să am 
o soţie atîta de cuminte, de cumpătată, de înţe-
leaptă şi de plină de măsură \" Pe urmă, începu să-t 
vorbească cu atîta rîvna, încît, pînă la sfîrşit, o hotărî 
să vină şi să îndeplinească chiar ea datoriile de gazda 
faţă de tovarăşul lui cel nou. 

Or, Anis şi Zein Al-Mawassif, cînd se văzură, se 
feriră să lase a ieşi în vileag că se cunoşteau. Şi Anis, 
cît ţinu cina, şezu cu ochii în jos, tare ruşinos ; şi se 
făcea plin de o mare sfiiciune, şi nu se uita decît 
la soţ. Iar evreul gîndea în sinea lui : ,,Cc tînăr mi-
nunat !" încît, la sfîrşitul cinei, nu pregetă să-1 
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poftească pe Anis să vină şi a doua zi să-i fie musafir 
la masă. Şi Anis veni a doua zi, şi în ziua cealaltă ; 
şi, de fiecare dată* se purtă întru totul cu o iscusinţă 
şi cu o cumpătare desăvîrşite. 

Ci evreul toţ fusese tulburat de un lucru ciudat, 
care se petrecea de fiecare dată cînd se afla Anis 
în casă.. Căci, cu adevărat, neguţătorul avea în casă 
o pasăre îmblînzită... 

Cînd povestea ajunse aici Şehcrezada văzu zorii mijind şi tăcu 
sfioasă. 

Ci într-a şase sute şaizeci şi una noapte 

Urmă : 

...cu adevărat, neguţătorul avea în casă o pasăre 
îmblînzită, care fusese crescută de evreu şi care îl 
cunoştea şi îl îndrăgea pe stăpînul ci. Ci, în vremea 
cît evreul lipsise de acasă, pasărea îşi mutase dra-
gostea asupra lui Anis şi se deprinsese să vină şi să 
se aşeze pe capul şi pe umerii lui, şi să se alinte' în 
fel şi chip, pînă într-atîta ca, atunci cînd stăpînul ei, 
evreul, se întoarse din călătorie, pasărea nu mai vroi 
să-1 cunoască, privindu-1 ca pe un străin. Şi nu mai 
avea nici ţipete de bucurie, nici bătăi din aripi şî 
nici alinturi decît pentru tînărul Anis, tovarăşul stă-
pînului ei. Şi evreul cugetă în sineşi : „Pe Mussa şi 
Aarun ! pasărea aceasta m-a uitat ! Iar purtarea ei 
faţă de mine îmi face şi mai de preţ simţămintele so-
ţiei mele, care s-a îmbolnăvit de durere cînd am 
lipsit l" Aşa gîndca el ! Ci un alt lucru ciudat îl 
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tulbură nu peste mult şi îi stîrni o sumedenie de 
prepuneri chinuitoare. 

în adevăr, băgă de seamă că soţia sa, cea atîta de 
cumpănită şi de aşezată de faţă cu Anis, îndată ce 
adormea avea nişte vise tare ciudate. îşi întindea 
mîimle, gîfîia, suspina şi se răsucea în fel şi chip, 
rostind numele lui Anis şi vorbindu-i aşa cum vor-
besc îndrăgostiţii cei mai pătimaşi. Iar evreul fu pînă 
peste poate ele uimit să vadă că lucrul acesta se pe-
trecu mai multe nopţi în şir, şi ghidi : „Pe Pcnta-
teuc ! asta-i ca să mi se dovedească anume că femeile 
sînt toate la fel şi că, atunci cînd vreuna dintre ele 
este cuminte şi curată şi cumpătată, aşa cum este 
soţia mea, tot trebuie ca într-un fel ori în altul să-şi 
împlinească dorurile cele spurcate, fie chiar şi numai 
în vis ! Departe de noi fie Cel-rău ! Ce blestem mai 
sînt şi făpturile astea zămislite din para iadului !" Pe 
urmă, îşi zise : „Trebuie numaidecît s-o pun la în-
cercare pe nevastă-mea ! Dacă s-o lepăda de ispită 
şi dacă are să rămînă curată şi cuminte, înseamnă că 
şi purtarea păsării şi zvîrcolelile din vise nu sînt decît 
nişte întîmplari ca toate întîmplările, fără de nici o 
însemnătate !" 

Or, cînd veni ceasul de masă obişnuit, evreul spuse 
soţiei sale şi tovarăşului său că este poftit la valiu 
pentru o vînzare mare de mărfuri; şi îi rugă să-1 
aştepte cu masa pînă ce s-o întoarce şi el. Pe urmă, 
îi lăsă singuri şi ieşi prin grădină. Ci, în loc să se 
ducă la valiu, se întoarse degrabă pe unde plecase şi 
se sui la catul de deasupra al casei; de acolo, dintr-o 
odaie care avea o lucarnă ce da înspre sala de oaspeţi, 
putea să iscodească tot ce urma să se petreacă. 

Or, nu avu de aşteptat multă vreme urmarea, care 
se arătă din partea lor în chip de sărutări şi de 
giugiuleli de o tărie şi de o patimă de necrezut. Şi, 
întrucît nu vroia să se dea'în vileag că se află acolo, 
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şi nici să le dea de bănuit că nu plecase la valiu, fu 
nevoit să privească, vreme de un ceas, la toate desfâV 
tarile vajnice ale celor doi îndrăgostiţi. Ci, după acea 
aşteptare chinuită, coborî la ei şi intră în sală, cu 
un chip zîmbitor, întocmai ca şi cum habar nu st 
fi avut de nimic. Şi, cît ţinu masa, se feri cu grijă 
să-i lase să ghicească simţămintele ce-1 munceau, şi 
se purtă cu mai multă cinstire şi cu mai multă dră-
gălăşenie faţă de tînărul Anis, care, de altminteri, se 
arătă încă şi mai aşezat şi mai sfios ca de obicei. 

Dar, cînd masa se sfîrşi şi tînărul Anis plecă, evreul 
îşi zise : „Pe coarnele Domnului nostru Mussa ! ani 
să le ard inimile despărţindu-i '." Şi scoase de la piept 
o scrisoare pe care o deschise şi o citi; pe urmă, 
strigă : 

— Iacătă că iar am să fiu silit să plec într-o călă-
torie lungă. Căci scrisoarea aceasta îmi vine de Ia' 
nişte prieteni ai mei din străinătăţi, şi trebuie să mă 
duc la ei ca să punem împreună la cale o mare a fa-» 
cere neguţătorească ! 

Iar Zein Al-Mawassif ştiu cum să.-şi ascundă în 
chip desăvîrşit bucuria pe care i-o aducea ştirea 
aceea, şi spuse: - ''<-'' •'.*'•;••. /j*' ; ' ; 

— O, soţul meu mult-iubit, ai să ma laşi, aşadar, 
să mor de lipsa ta ? Spune-mi măcar cîtă vreme ai 
să rămîi departe de mine ! 

El spuse : 
•— Vreme de vreo trei-patru ani, nici mai mult, nici 

mai puţin ! ,. , 
Iar ea strigă : 
— Ah, sărmană Zein Al-Mawassif ! ce soartă mai 

ai şi tu, să nu te bucuri niciodată de şederea cu tine 
a soţului tău! O, deznădejde a sufletului meu ! 

Ci el îi spuse : ' • . • • . ' 
— Nu te mai necăji ! Căci de data aceasta, ca să 

nu te mai las singură şi să te primejduiască boala şi 
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mîhnirea, vreau să mergi şi tu cu mine ! Ridică-te, 
dară, şi cheamă-le pe slujnicele tale Hubub, Khutub, 
Sukub şi Rukub să te ajute să-ţi strîngi calabalâcu-
rile ele plecare ! 

La vorbele acestea, Zein Al-Mawassif, zdrobită, în-
gălbeni de tot la chip, şi ochii i se umplură de 
lacrimi, şi nu mai putu să rostească nici măcar un 
cuvînt. Iar soţul ei, care în launtrul său se simţea 
gîlgîind de mulţumire, o întrebă cu un glas plin de 
duioşie : 

— Ce ai, Zein ? 
Ea răsp.unse : 
— Nimic, pe Allah ! Sînt .numai oleacă tulburată 

de ştirea aceasta plăcută, ştiind că n-am să mai rărnîn 
singură fără tine ! 

Pe urmă, se sculă şi începu să se pregătească de 
plecare, ajutată de slujnicele sale, sub ochiul evreului, 
soţul ei. Şi Zein nu ştia cum să facă să afle şi Anis 
trista veste. într-un sfîrşit, izbuti să se folosească de 
o clipă prielnică spre a însemna pe poartă stihurile 
acestea de despărţire pentru iubitul ei : 

Anis, îţi las tristeţea mea, s-o plingi ! 
Acuma, iată, singur vei ramine, 
Cu suflet sfîşiat de răni adinei I 
Sînt, pradă unei crunte anasîne. 
Numai un suflet mu şi zuliar, 
Mai mult decît nevoia, ne desparte, 
îşi face bucuria hîd cuibar 
în inima pizmaşului de moarte, 
C'ind vede cît nealinat amar 
Mii macină pe mine şi mă arde. 
Ci pe Allah cel neclintit mă jur, 
Anis, că-a nimănui, afar de line, 
N-am săi mai fiu, de-ar năpădi pe mine 
Mijlocitori ăl frunza din păduri ! 
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După care, se sui pe cămila ce fusese pregătită 
pentru ea şi, ştiind ca avea să nu4 mai vadă nici-
odată pe Anis, se afundă în lectica ei, spunînd 
versuri de rămas-bun casei şi grădinii. Şi caravana 
toată porni la drum, cu evreul în frunte, cu Zein 
Al-Mawassif la mijloc, şi cu slujnicele la coadă. 
Şi-atîta cu Zein şi cu evreul, soţul ei. 

Cînd pbvestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi tăcu, 

sfioasă. 

Ci într-a şase sute şaizeci şi doua noapte 

Urmă : 

...Şi-atîta cu Zein şi cu soţul ei, evreul. 
Iar în ceea ce îl priveşte pe tînărul Anis, iacătă ! 

A doua zi, cînd nu-1 mai văzu venind la suk, după 
obiceiul său, pe negustorul evreu, tovarăşul lui, fu 
peste poate de nedumerit şi îl aşteptă să sosească 
pînă seara. Ci degeaba. Atunci, se hotărî să se ducă 
şi să vadă el însuşi pricina unei lipse ca aceea. Şi, 
în felul acesta, ajunse dinaintea porţii de la intrare 
şi citi însemnarea pe care Zein Al-Mawassif o săpase 
cu mîna ei acolo. Şi îi pricepu înţelesul şi, năucit, se 
lăsă să cadă jos la pamînt, pradă deznădejdii. Iar 
cînd îşi mai veni oleacă în sine din tulburarea pe 
care i-o pricinuia plecarea aceea a iubitei lui, începu 
să i întrebe pe vecini despre ea. Şi aşa află că evreul, 
soţul ei, o dusese dimpreună cu slujnicele şi cu o 
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•mulţime de calabaiîc, pe două cămile, şi cu zaherea 
pentru o călătorie tare lungă. 

La ştirea aceasta, Anis începu să se învîrtească 
întocmai ca un smintit prin singurătăţile grădinii ; 
si ticlui versurile acestea : 

Să ne oprim să plîngem 
La dulcea amintire 
A mult iubitei noastre, 
Aici, unde sfîrşesc 
Copacii din grădina-i 
Privită cu iubire, 
Şi unde casa-i doarme 
în somnul nefiresc, 
Iar urmele-i ramase, 
Ca-n inimă-mi, cu şoapte, 
Nu pot să le mai şteargă, 
Oricît s-ar vînzoli, 
Nici vinturile crunte 
Ce bat din miazănoapte, 
Nici vinturile blînde 
Ce bat din miazăzi! 

"S-a dus ! Dar bietu-mi suflet 
E lingă ea oriunde, 
Legat de strămurarea 
Ce dă îndemn la drum 
Cămilelor ! Ah, vino, 
Tu, noapte, din afunde 
Nemărginiri, ah, vino, 
Şi răcoreşte-acum 
Obrajii mei în flăcări, 
Şi potoleşte jarul 
Ce inima mi-o arde 
Şi mi-o preface-n scrum. 
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O, vini dinspre deserturi, 
Tu, cel ce în suflare 
Aduci mireasma scumpa 
A răsuflării ei, 
Nu ţi-a spus oare leacid 
Care-ar mai fi în stare 
Să curme-aceste lacrimi 
Ce curg din ochii mei ? 
Nu ţi-a spus oare leacid 
Ah, leacid sfînl cu care 
Sa-ntorc al vieţii licăr 
în trupul meu de stei .<? 

Vai mie! mokademmul 
A dat semnal de ducă, 
Şi-n toi'adînc de noapte 
Cernita chervanea 
Stă gata de plecare — 
Cînd zorii nici n-apucă 
Pe văi să-şi pună vălul 
Luminii pentru ca 1 
Cămilele-ngenunche î 
Calabalîcu-i gala ! 
Iar ea se suie tristă 
în lectică. S-a dus l 
S-a dus, vai! Şi mă lasă 
Pe urmele ei, biata, 
Pierdut fără nădejde, 
Cu sufletul răpus. 

Şi o urmez departe 
Pe drumurile rele 
Stropind ţarina zării 
Cu lacrimile mele ! 



Pe urmă, cum se lăsase sa lunece în felul acesta pe 
calea gîndurilor şi a amintirilor, auzi croncănind un 
corb Ce-şi avea cuibul într-unui din palmierii din 
preajmă. Şi ticlui stihurile acestea : 

O, corbule, ce cauţi tu-n grădina 
Iubitei mele ? Oare plingi aşa, 
Cu glasul iau de jale, jalea mea 
Şi dragostea-mi ce şi-a pierdut lumina ? 
Vai l Vai! ţipi tu în tristu-ţi grai, 
Şi toate ţ'tpă-n jurul tău : Vai! Vai! 

Pe urmă, Anis nu mai putu să îndure atîtea chinuri 
şi amaruri, şi se întinse pe pămînt, şi îl fură somnul. 
Şi iată că i se arătă în vis iubita lui ; şi se simţea 
fericit lîngă ea ; şi o strîngea în braţele lui, şi ea 
tot aşa pe el. Ci deodată se trezi, şi nălucile pieiră. 
Şi nu mai putu decît să ticluiască stihurile acestea : 

Icoană sfîntă a iubitei mele ! 
în toi de noapte-adîncă îmi apari, 
Şi vii, povara dorurilor grele 
O clipă s-o alini, atîc măcar ! 

Ah, visele sînt trista fericire 
Ce le rămîne celor despărţiţi ! 
Dar cit de grele-s ele la trezire, 
Nălucile din ochii veştejiţi ! 

Ea îmi vorbeşte, rîde, mă mîngîie ; 
Eu fericirea lumii-o ţin la piept; 
Din toate însă nu-i dat să ramîie 
Decît suspinu-atunci cînd mă deştept ! 

Aşa se jeluia tînărul Anis. Şi trăia aşa mai departe, 
la umbra casei părăsite, neîndepărtîndu-se decît ca să 
mănînce şi el cît de cît acasă la el. Şi-atîta cu Anis. 
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Estimp, caravana, cînd ajunse la depărtare de o 
lună de la oraşul cu pricina, aşeză conac. Iar evreul 
puse să se ridice corturile nu departe de un oraş 
ce se afla lîngă mare. Acolo, o dezbrăcă pe nevastă-sa 
de hainele cele bogate, luă o nuia lungă şi mlădioasă, 
şi îi spuse : 

— Ah, stricato şi destrăbălato, pielea ta cea pri-
hănita nu mai poate fi curăţată decît cu asta ! Să 
vină acuma să te scape din mîinile mele t'înărul acela 
Anis, dezmăţatul ! 

Şi, cu toate ţipetele şi împotrivirile ei, o şfichiui 
amarnic, cînd cu dreapta, cînd cu stingă. Pe urmă, 
aruncă peste ea o mantie aspră din păr de capră, şi 
plecă în oraş să caute un potcovar, şi îi spuse 
potcovarului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute şaizeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Şi îi spuse potcovarului: 
— Să potcoveşti cît mai vîrtos picioarele rodbel 

acestea ; după care, să-i potcoveşti şi mîinile. Şi-aşa 
are să-mi slujească de vită de călărit ! 

Iar potcovarul, înmărmurit, îl privi pe bătrîn şi 
îi zise : 

— Pe Allah ! este întîia oară cînd s'înt chemat să 
potcovesc o făptură omenească ! Au ce-a săvîrşit 
roaba aceasta tînără ca să i se cadă o atare osîndă ? 

9 — Cartea celor o mie şi una de nopţi, voi. 9 
129 



Bătrînul spuse : 
— Pe Pcntateuc ! aceasta este osînda cu care noi 

evreii îi pedepsim pe robii noştri, atunci cînd avem 
a ne plînge de purtarea lor. 

Ci potcovarul, uluit de frumuseţea strălucitei Zein 
Al-Mawassif, şi tulburat pînă peste poate de farmecele 
ei, îl sfrunta pe evreu cu silă şi cu mînie, şi îl scuipă 
în ochi; şi, în loc de a se atinge de tînăra fetişcană, 
ticlui acolo pe loc stihurile acestea : 

Iu, mai degrabă, o, catîr smintii, 
Să fii pe toată pielea potcovit, 
Mai înainte de a fi sluţite 
Picioarele ei prcablagoslovile! 
Că de-ai avea un pic de minte-n glava, 
Ai fi văzul şi iu că nu potcoavă 
Se cade-aceslor gingaşe picioare, 
Ci'aur, în inele lucitoare ! 
Si să fii bine-ncredinţal aşa : 
Că o făptură mîndră cum e ea, 
De-o fi s-ajungă poale că vreodată 
Naintea Celui-sfînt, la judecată, 
Judecătoru-o scoate-nlr-o clipita 
Nevinovată şi neprihănită. 

Pe urmă, potcovarul dete fuga la valiul cetăţii şi 
îi povesti tot ce văzuse, zugrăvindu-i frumuseţea cea 
minunată a strălucitei Zein Al-Mawassif şi osînda la 
care vrea s-o supună evreul, soţul ei. Iar valiul 
porunci cavazilor să se ducă pe dată la corturi şi să 
aducă dinaintea lui pe roaba cea frumoasă, pe evreu 
şi pe celelalte femei din caravană. Şi străjerii zoriră 
să îndeplinească porunca. Şi, peste un ceas, se în-
toarseră şi împinseră în sala de judecată, dinaintea 
valiului, pe evreu, pe Zein Al-Mawassif şi pe cele 
patru slujnice, Hubub, Khutub, Sukub şi Rukub. Şi 
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valiul, uluit de frumuseţea mîndreî Zein Al-Mawas-
sif, o întrebă : 

— Cum te cheamă, fiica mea ? 
Ea spuse, scuturîndu-şi şoldurile : 
— Roaba ta Zein-AÎ-Mawassif, o, stăpîne al nostru S 
Şi el o întrebă : 
— Da insul ăsta atîta de urît, cine este ? 
Ea răspunse : 
— Este un evreu, o, stăpîne al meu, care m-a luat 

de la mama şi de la tatăl meu, şi m-a necinstit, şi 
a vroit, cu tot soiul de chinuri amarnice, să mă si-
lească să mă leapăd de sf'înta lege musulmană a 
părinţilor mei ! Şi în fiecare zi mă pune să îndur 
schingiuri grele, şi încearcă, în acest chip, să-mi frîngă 
dîrzia ! Şi, ca dovadă pentru cele ce mărturisesc eu aici, 
o, stăpîne al meu, ia uite urmele loviturilor cu care mă 
zobeşte necurmat! 

Şi îşi dezvălui, cu multă sfiiciune, partea de sus 
a braţului, şi arătă dungile cu care era învrîstată. 
Pe urmă, adăugă : 

•— Şi-apoi, o, stăpîne al nostru, preacinstitul 
potcovar are să mărturisească la ce schingiuire 
păgînească a vrut evreul acesta să mă supună ! Iar 
slujnicele mele au să adeverească şi ele cele spuse 
de mine ! în ce mă priveşte, eu sînt o musulmană, a 
drept-credincioasă, şi mărturisesc că nu este alt 
Dumnezeu afară de Allah, şi că Mahomed este trimisul 
lui Allah ! 

La vorbele acestea, valiul se întoarse înspre slujni-
cele Hubub, Khutub, Sukub şi Rukub, şi le întrebă : 

— Este adevărat ce spune stăpîna voastră ? 
Ele răspunseră : 
— Este adevărat! 
Atunci valiul se întoarse înspre evreu şi, cu ochii 

scăpărînd, îi strigă : 
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— Afurisit sa fii tu, vrăjmaş al lui Allah ! De ce 
ai rupt-o pe tinerica aceasta de la tatăl şi de la mama 
ei, de la casa şi de la ţara ei, şi ai schingiuit-o, şi 
ai încercat s-o faci să-şi lepede sfînta noastră cre-
dinţă şi s-o arunci în ticăloasele de blestemăţii ale 
credinţei talc păcătoase ? 

Evreul răspunse : 
— O, stăpîne al nostru, pe viaţa capului lui Yacub, 

al lui Mussa şi al lui Aarun ! mă jur ţie că tînăra 
aceasta este soţia mea legiuită î 

Atunci valiul strigă : 
— Să fie ciomăgit! 
Iar străjerii îl întinseră la pămînt şi îi traseră la 

talpa picioarelor o sută de lovituri de ciomag, şi pe 
spinare tot o sută de.lovituri de ciomag, şi peste fund 
altă sută de lovituri de ciomag. Şi, cum evreul ţipa 
şi răcnea fără contenire, împotrivindu-se şi urlînd că 
Zein Al-Mawassif era a lui după lege, valiul spuse : 

— De vreme ce nu vrea sa mărturisească, să i se 
reteze mîinile şi picioarele, şi să fie biciuit ] ••'•> ... 

Cînd auzi osînda aceea năpraznică, evreul strigă : 
— Pe coarnele cele sfinte ale lui Mussa! dacă 

numai atîta trebuie ca să scap, ei bine ! mărturisesc 
că femeia aceasta nu este soţia mea şi că am răpit-o 
de la ai e i ! 

Atunci valiul gră i : 
i— De vreme ce mărturiseşte, să fie aruncat în 

temniţă ! Şi acolo să rămîie cîte zile o mai avea de 
t ră i t ! Aşa să fîe pedepsiţi evreii cei necredincioşi! 

Şi cavazii îndepliniră pe data porunca. Şi îl tîrîră 
pe evreu în temniţă. Şi de bună seamă că acolo avea 
să se sfîrşească, întru necredinţa şi urîţenia lui. Nu 
l-ar mai avea: Allah în veci întru mila sa ! Şi 
zvîrli-i-ar sufletul în pojarul din catul cel mai de 
la urmă al iadului ! Ci noi sîntern drept-credincioşi ! 
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Şi noi mărturisim că nu este alt Dumnezeu decît 
numai unul Allah, şi că Mahomed este trimisul lui 
AUah! 

în ce o priveşte pe Zein Al-Mawassif, apoi această 
sărută mîna valiului şi, însoţită de cele patru slujnice, 
Hubub, Khutub, Sukub şi Rukub_, se întoarse la' 
corturi şi porunci cămilarilor să ridice tabăra şi să 
pornească la drum înspre ţara iubitului ei Anîs. 

Or, caravana călători fără de necaz şi, în seara 
celei de-a treia zile, ajunse la o mînăstire creşti-
nească, locuită de patruzeci de călugări şi de pa-
triarhul lor. Şi patriarhul acela, pe care îl chema 
Danîs, tocmai sta jos înaintea porţii mînăstirii, să se 
bucure de reveneală, cînd fetişcana cea frumoasă 
trecu călare pe cămila ei, cu capul scos afară din 
lectică. Şi patriarhul, la vederea chipului acela de 
lună, simţi cum i se înviorează bătrîna carne moartă ; 
şi se cutremură şi în picioare, şi în spinare, şi în 
inimă, şi în capul său. Şi se ridică din jilţul lui şi, 
ploconindu-se pînă la pămînt dinaintea lecticei fru-
moasei Zein Al-Mawassif, o pofti pe fetişcană să 
coboare şi să se, odihnească acolo cu toată liota eî. 
Şi stărui pe lîngă ea să-şi petreacă noaptea la 
mînăstire, încredinţ'înd-o că la vreme de noapte 
mişună peste tot tîlharii de drumul mare. Şi Zein 
Al-Mawassif, nevrînd să se încăpăţîneze a nu primi 
acea găzduire, măcar că era din partea unor creştini 
şi călugări, coborî din lectică şi intra în mînăstire, 
urmată de cele patru slujnice ale sale. 

Or, patriarhul Danis, aprins de dragoste după fru-
museţea şi farmecele strălucitei Zein Al-Mawassif... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 
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Ci înir-a şase sute şaizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...Or, patriarhul Danis, aprins de dragoste după 
frumuseţea şi farmecele strălucitei Zein Al-Mawas-
sif, nu ştia cum să facă să-i mărturisească patima 
lui. Căci lucrul acesta era, în adevăr, tare anevoios, 
într-un sfîrşit, socoti că a găsit calea cea mai bună, 
şi anume de a trimite la fetişcană pe călugărul cel 
mai bun de gura dintre cei patruzeci de călugări ai 
rnînăstirii. Şi călugărul acela se duse la codană, cu 
gîndul de a-i vorbi în folosul patriarhului său. Ci, 
la vederea acelei lune de frumuseţe, îşi simţi limba 
înnodată în gură cu o mie ele noduri şi, dimpotrivă, 
degetul lui cel de sub pîntec începu sa vorbească tare 
lămurit de sub mantia lui, ridicîndu--sc ca un nas de 
elefant. Şi, la priveliştea aceea, Zein Al-Mawassif 
începu să rîdă din tot gîtul ei, împreună cu Hubub, 
Khutub, Sukub şi Rukub. Pe urmă, cînd îl văzu pe 
călugăr că stă mut, cu nasul în sus, Zein făcu un 
semn înspre slujnice, care săriră numaidecît şi îl 
împinseră afară din odaie. 

Atunci, patriarhul Danis, dacă îl văzu pe călugăr 
că se întoarce cu o înfăţişare tare amărîta, îşi zise : 
„Fără 'îndoială, n-a izbutit s-o înduplece !" Şi rnînă 
alt călugăr la ca. Şi cel de al doilea călugăr se duse 
la Zein Al-Mawassif ; ci i se întîmplă şi lui întocmai 
ce i se întîmplasc şi celui clintii. Şi fu izgonit, şi se 
întoarse cu capul plecat la patriarh .; iar patriarhul, 
atunci, trimise pe al treilea, şi pe al patrulea, şi pe 
al cincelea, şi tot aşa mai departe, pînă la al patru-
zccilca. Şi, de fiecare dată, călugărul trimis cu votria 
se întorcea mofluz, fără a fi izbutit să înfăţişeze solia 
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patriarhului său şi fără a ş i fi arătat altceva în faţă 
fetişcanei decît tulburarea moştenirii ce i-o lăsase 
tătîne-său. 

Cînd văzu toate asîea, patriarhul îşi aduse aminte 
de zicala care spune : „Cel mai bine este să te scarpini 
cu unghiile tale, şi să mergi pe picioarele tale !'c Şi 
se hotărî să facă singur ceea ce era de făcut. 

Atunci, se ridică şi intră cu pas falnic şi măsurat 
în odaia în care se afla Zein Al-Mawassif. Şi iacătă ! 
întocmai ca şi celorlalţi călugări, i se întîmpla tot 
ce li se întîmplase şi lor, adicătelea ramase cu limba 
înnodată cu o mie ele noduri şi cu graiul numai al 
sculei. Şi, faţă de rîsul şi de zeflemelile codanei şi 
ale tovarăşelor ei, ieşi din odaie cu nasul, atîrnîndu-i 
pînă la pămînt. 

Or, de îndată ce plecă el, Zein Al-Mawassif se ridică 
şi le spuse soaţelor : 

— Pe Allah! trebuie să fugim din mînăstirea 
aceasta cît mai iute, căci tare mi-e teamă că aceşti 
călugări amarnici şi cu patriarhul lor cel duhnos să 
nu vină şi să ne silmască în noaptea aceasta şi să ne 
spurce cu atingerea lor pîngăritoare ! 

Şi, prilejindu-se de negurile nopţii, se furişară toate 
cinci afară din mînăstire şi, încălecînd iarăşi pe cămile, 
porniră la drum mai departe, înspre ţara lor. Şi-atîta 
cu ele. 

în ce-i priveşte pe patriarh şi pe cei patruzeci de 
călugări, apoi aceştia, cînd se treziră dimineaţa şi cînd 
băgară de seamă lipsa strălucitei Zein Al-Mawassif, 
îşi simţiră măruntaiele cum se zvîreoksc de ciudă. 
Şi se strînseră, în biserică, să cînte ca asinii, după 
năravul lor. Ci, în loc să-şi cînte antifoaneîe şi să-şi 
îngaime rugăciunile obişnuite, ia uite ce ticluiau : 

Călugărul cel dintîi cînta : 
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S trîngeţi-vă, fraţii mei, laolaltă, 
Pînă ce nu v-o părăsi sufletul meu, 
Căci mi-a bătut ceasul cel de pe urmă ! 
Pojarul dragostei îmi arde oasele, 
Patima îmi sfîsie inima, 
$i mă mistui de-o frumuseţe rară 
Care-a venit la noi să ne ucidă 
Cu săgeţile ucigaşe 
Zvîrlite de genele pleoapelor ei. 

Iar cel de al doilea călugăr răspunse cu această cîn-
tare ; 

O, tu, cea care acuma 
Drumeţeşti departe de mine, 
De ce, ducă mi-ai răpit inima, 
Nu m-ai luat de tot cînd ai plecat ? 
Te-ai dus, 
Şi duci şi tihna mea cu tine / 
Ah, dare-ar Domnul să te-ntorci curtnd, 
Ca să mă vezi cum îmi dau sufletul 
în braţele tale ! 

Cel de al treilea călugăr cîntă : 

O, tu, cea al cărei chip străluceşte în ochii mei, 
Şi-mi umple sufletul, 
Şi-mi năpădeşte inima, 
Pentru duhul meu amintirea ta 
Este mai dulce decît este mierea 
Pentru buzele de copil l 
Iar dinţii tăi Cfire zîmbesc viselor mele 
Sînt mai strălucitori ca sabia lui Azrael. 
Ca o umbră-ai trecut, 
Şi ai tUrnal m lăuntrurilc mele 
O flacără mistuitoare. 

13S 



Dacă vreodată în vreun vis 
Ai veni lingă patul meu, 
L-ai găsi scăldat 
De lacrimile mele. 

Cel de al patrulea călugăr răspunse : 

Să punem strajă gurii noastre, 
O, fraţii mei, 
Şi să nu lăsăm slobode 
Vorbele cele zadarnice 
Care mohorăsc 
Inimile noastre chinuite, 
O, tu, lună plină a frumuseţii, 
Dragostea ta şi-a cernut 
Strălucitele-i raze 
Peste capul meu neguros 
Şi m-a aprins de-o patimă 
Fără de sfîrşit. 

Cel de aî cinceîea călugăr, suspinînd, cîntă : 

Eu nu mai am decît un dor — 
Dorul după iubita mea ! 
Frumuseţea ei întunecă 
Strălucirea lunii! 
Şoldurile ei falnice îl preamăresc 
Pe-Acela carele le-a zămislit / 
Şi iată că inima mea 
E mistuită de dragostea pe care 
Mi-a deşteptat-o frumuseţea ei l 
Şi lacrimile curg din ochii mei 
Ca nişte picături de onix. 

Cel de aî şaselea călugăr, atunci, duse mai departe : 

O, tufişuri pline de trandafiri, 
O, stele de pe ceruri, 
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Unde-i aceea care s-a ivit 
Pe zarea noastră, 
Şi-a căreia putere ucigasă, 
Fără de sprijinul nici unei arme, 
li biruieşte pe bărbaţi 
Numai cu privirile sale ? 

Pe xirtriă, cel de al şaptelea călugăr cîntă cîntarea 
aceasta 3 

Ochii mei care au pier du t-o' 
Se umplu de lacrimi; 
Patima se-aprinde, 
Iar nădejdea se stinge. 
O, vrăjitoare dulce, 
Ivită în căile noastre — 
Patima se-aprinde, 
Iar nădejdea se stinge. 

Şi, la fel mai departe, toţi călugării deteră glas, 
unul după altul, cîte unei cîntări ticluite atunci, pînă 
ce veni şi rîndul patriarhului lor, care, cu un glas 
plîngăreţ, cîntă : 

Sufletul mi-e plin de tulburare, 
Şi nădejdile m-au părăsit. 
O frumuseţe răpitoare 
A trecut pe cerul nostru 
Şi mi-a dus tihna cu ea. 
Acuma somnul 
A pierit de pe pleoapele mele, 
Şi jalea mi le mistuie. 
Doamne, mă plîng ţie 
De chinurile mele I 
Doamne, 
Fă ca sufletul meu să se ducă 
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Şi făptura mea să piară 
Ca o umbră ! 

Cînd îşi sfîrşiră de cîntat cîntecele, călugării se 
aruncară cu faţa pe podelele bisericii lor şi plînseră 
îndelung. După care, hotărîră să zugrăvească din 
minte chipul celei fugite şi să-l aşeze pe altarul 
păgîniei lor. Ci nu putură să-şi împlinească ghidul, 
întrucît îi ajunse moartea şi puse capăt chinurilor 
lor, după ce îşi săpară singuri mormintele, în 
mînăstire... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezack văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute şaizeci şi şasea noapte 

t'nnă : 

...după ce îţi săpară singuri mormintele, în mînăstire. 
Şi-aşa cu cei patruzeci de călugări şi cu patriarhul 

lor! 
Estimp, veghea lui Allah îi meni caravanei bună 

tihnă şi, după o călătorie fără supărări, sosi cu bine 
în ţara de obîrşîe. Şi Zein Al-Mawassif, ajutată de 
soaţele sale, se dete jos din lectică şi puse piciorul 
la pămînt în grădina ei. Şi intră în casă şi numaidecît 
porunci să se gătească totul şî să se parfumeze patul 
cu ambră scumpă, pînă a nu o trimite pe Hubub să-l 
vestească de întoarcerea sa pe mult-iubitul Anis. 
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Or, la ceasul acela, Anis, care îşi trecea zilele şi 
nopţile numai într-un plîns, sta şi somnolea, întins 
pe patul Iui, şi avea un vis în care o vedea limpede 
pe iubita sa cum se întorsese acasă. Şi, întrucît credea 
în vise, se ridică tare tulburat şi plecă numaidecît la 
casa iubitei Zein Al-Mawassif ca să se încredinţeze 
dacă visul era adevărat. Şi intră pe poarta de la gră-
dină. Şi îndată simţi în văzduh mireasma de ambră 
şi de mosc a mult-iubitei sale. Şi zbură către casă 
şi intră în odaia în care, gata de mult, Zein Al-Ma-
wassif îl aştepta să vină. Şi căzură unul în braţele 
celuilalt, şi şezură mult timp înlănţuiţi aşa, vădindu-şi 
semnele pătimaşei lor iubiri. Şi, ca să nu leşine de 
bucurie şi de tulburare, băură dintr-un ulcior plin 
cu o băutură răcoritoare de zahăr cu lămîie şi cu 
apă de flori. După care, îşi descărcară sufletele, po-
vestindu-şi tot ce li se întîmplase în vremea despăr-
ţirii lor ; şi nu tăceau decît ca să se alinte şi să se 
sărute cu drag. Şi numai Allah ştie socoata şi dîrzia 
dovezilor lor de dragoste din noaptea aceea. Şi, a 
doua zi, o trimiseră pe tînăra Hubub după cadiu şi 
după martori, care scriseră pe loc senetul lor de 
căsătorie. Şi trăiră amîndoi o viaţă preafericită, pînă 
ce veni Secerătoarea flăcăilor şi a fetişcanelor ! Ci 
slavă şi mărire aceluia carele, întru dreptatea sa, 
împarte frumuseţea şi plăcerile ! Şi rugăciunea şi pacea 
fie cu sultanul trimişilor, Mahomed, care a menit 
raiul pentru drept-credincioşii săi ! 

După ce Şeherezada povesti în felul acesta povestea lui Anis şi 
a frumoasei Zein Al-Mawassif, micuţa Doniazada strigă : 

— O, surioara mea, cîtă dulceaţă, cîtă desfătare, cită curăţie şi 
cîtă desăvîrşire în vorbele tale ! 

Iar Şeherezada spuse: 
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POVESTEA TÎNARULUI LENEŞ 

Se povesteşte — printre multe altele — că într-o 
zi, pe cînd califul Haruri Al-Jlaşid şedea în scaunul 
lui de domnie, a intrat în sală un eunuc tînăr, care 
ţinea în mîini o cununa de aur roşu, încrustată cu 
mărgăritare şî de rubine şî cu tot soiul de gemme şi de 
nestemate dintre cele maî scumpe. Şi copilul acela 
eunuc a sărutat pămîntul dinaintea califului şi a 
spus: 

— O, emire al drept-credincioşilor, stăpîna noastră 
Sett Zobeida m-a trimis să-ţi aduc salamalekurile şî 
supunerea ei şi, totodată, sa-ţi spun că acestei cunune 
minunate, pe care tu o ştii bine, îi lipseşte dîn vîrf o 
gemmă mare, şi că nu s-a putut găsi niciodată una 
destul de frumoasă spre a fi pusă în locul gol. Şi a 
poruncit să se caute pe la toţi negustorii, şi a scotocit 
prin toată vistieria sa, dar p'înă acuma încă nu a izbutit 
să găsească o piatră vrednică să stea în vîrful cununei 
acesteia ! Drept care, doreşte să porunceşti tu să se facă 
cercetările de cuviinţă, spre a-şi împlini plăcerea. 

142 



Atunci, califul s-a întors 'înspre vizirii, emirii, 
curtenii şi musaipii săi, şi le-a spus : 

—- Căutaţi gu toţii gemma aceea, cît de mare şi de 
frumoasă o doreşte Sett Zobeida ! 

Or, au căutat cu toţii gemma aceea printre neste-
matele soţiilor lor ; cî nu au găsit nimic pe potriva 
dorinţei stăpînei Sett Zobeida. Şi au dat seamă califu-
lui de. zâdărnicra căutărilor lor. Iar califul şi-a simţit 
mima tare strînsă la vestea aceea şi le-a spus: 

— Cum de se poate să fiu calif şi regele regilor 
de pe paimînt, şi să nu se poată să am un lucru atîta 
de nevolnic cum este o piatră ? Vai de căpăţînile 
voastre î Duceţi-vă şi cercetaţi pe la negustori! 

Iar ei au cercetat pe la toţi negustorii, care au 
răspuns la fel : 

— Nu mai căutaţi degeaba ! Stăpînul nostru califul 
nu va putea să găsească o gemmă ca aceea, decît la 
un tînăr din Bassra, care se numeşte Abu-Moharn-mad-
Oase-Moi ! 

Iar ei s-au dus să-i dea seamă califului despre cele 
ce aflaseră, spunîndu-i : 

— Stăpînul nostru califul nu va putea să găsească 
gemma aceea decît la un tînăr din Bassra, care se 
numeşte Abu-Mohammad-Oase-Moi ! 

Atunci califul i-a poruncit lui Giafar, vizirul său, 
să-i dea de ştire emirului de la Bassra să se ducă 
să-1 caute numaidecît pe acel Abu-Mohammad-Oase-
Moi şi să-1 aducă cu mare zor la Bagdad, dinaintea sa. 

Cînd povestea ajunse aici, ŞeherezaJa văzu zerni mijind şi, sfi-
oasă, tăcu 
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Ci într-a şase sule şaizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Şi Giafar a scris pe dată o scrisoare în privinţa 
aceasta, şi 1-a însărcinat pe spătarul Massrur să plece 
cu mare grabă la Bassra şi s-o ducă chiar el emiru-
lui El-Zobeidi, cîrmuitorul cetăţii. Şi Massrur a ple-
cat, fără a mai zăbovi, să-şi îndeplinească solia. 

Cînd cîrmuitorul Bassrei, emirul El-Zobeidi, a primit 
scrisoarea califului, a răspuns că ascultă şi ca se 
supune ; şi, după ce i-a dat trimisului califului toate 
cinstirile şi supunerile datorate, i-a pus la îndeminjii 
nişte străji care sa-1 ducă acasă la Abu-Mohamniad-
Oase-Moi. Şi Massrur a ajuns îndată la palatul îrj 
care locuia tînărul acela, şi a fost intîmpînat la poartă 
de o ceată de robi îmbrăcaţi bogat, cărora le-a spus : 

— Daţi de ştire stăpînului vostru că emirul drept-
credincioşilor îl cheamă la Bagdad ! 

Şi robii au intrat să ducă stăpînului lor ştirea. 
într-o clipită, tînărul Abu-Mohammad s-a şi ivit 

în pragul casei sale şi 1-a văzut pe trimisul califului 
cu străjile emirului de la Bassra ; şi s-a plecat pînă 
la pămînt dinaintea lui şi a spus : 

— Mă supun poruncilor emirului drept-credincio-
şilor ! 

Pe urmă, a adăugat: 
— Ci mă rog măriilor voastre, o, prealuminaţilor, 

să intraţi pe-o clipă ca să-mi cinstiţi casa ! 
Massrur a răspuns : 
— Nu prea putem să zăbovim pe-aici, din pricina 

poruncilor grabnice ale califului, care nu aşteaptă 
decît sosirea ta la Bagdad ! 

EI a spus: 
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— Ci tot trebuie să-mi daţi răgazul de trebuinţă 
ca să-mi fac pregătirile de drum. Intraţi, dară, şi 
hodiniţi-vă ! 

Massrur şi însoţitorii săi au mai făcut, chipurile, 
oleacă de nazuri, dar pînă la urmă au intrat după 
tînăr. 

Şi au văzut, încă din odaia de la intrare, nişte 
perdele falnice de catifea albastră ţesute cu aur 
subţire, şi marmure scumpe, şi lucruri de lemn 
ciplit, şi tot felul de minunăţii, şi peste tot, şi pe 
covoare şi pe lucruri, şi pe pereţi ori pe tavane, numai 
aurării şi argintării şi nestemate strălucitoare. Şi 
gazda i-a dus la o sală de scaldă, sclipind de cură-
ţenie şi parfumată ca un boboc de trandafir, atîta 
de minunată cum nici palatul califului nu avea una 
asemenea. Iar după scaldă, robii i-au îmbrăcat în 
nişte mantii falnice de atlaz verde, împodobite cu 
flori făcute din mărgăritare, din aur subţire şi din 
nestemate de toate culorile. Şi, spunîndu-le urările 
de după scaldă, robii le-au adus pe două tăvi de smalţ 
aurit cupele cu sorbeturi şi răcoritoare. După care, 
au intrat cinci tineri, frumoşi ca îngerul Harut, care 
au înmînat fiecăruia din partea stăpînului lor, după 
urările de scaldă, cîte o pungă cu cinci mii de dinari, 
ca dar. Şi atunci au intrat robii dintîi, aceia care îi 
duseseră la hammam ; şi i-au poftit să vină după ei, 
şi i-au dus în sala de oaspeţi, unde îi.aştepta Abu-
Mohammâd,' stînd pe un djivan de mătasă şi cu 
coatele sprijinite pe nişte perne tivite cu mărgăritare. 
Şi s-a ridicat în cinstea lor, şi i-a poftit să şadă jos 
lîngă el, şi a mîncat, şi a băut, laolaltă cu ei, tot 
felul de mîncăruri minunate şi de băuturi cum nu 
se află decît la palatele kaisarilor. 

Atunci, tînărul s-a ridicat şi le-a spus: 
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— Sînt robul emirului drcpt-credincioşilor ! Pre-
gătirile de drum au fost făcute, şi putem să plecăm 
la Bagdad ! 

Şi au ieşit din Bassra, şi au luat calea către Bagdad. 
Şi, după o călătorie fericită, au ajuns în Cetatea Păcii 
şi au intrat în palatul emirului drcpt-credincioşilor. 

Cînd s-a văzut în faţa califului, Abu-Mohamrnad 
a sărutat pămîntul dinaintea lui şi a luat o înfăţişare 
plină de cuviinţă şi de cumpătare. Şi califul 1-a 
poftit să şadă jos. Şi el a şezut sfios pe marginea 
scaunului şi, cu o vorbire foarte aleasă, a rostit : 

— O, emire al drept-credincioşilor, robul tău cel 
supus a aflat, fără să-i fi spus cineva, pricina pentru 
care este chemat dinaintea domnului său. Drept c a r e 
în loc de numai o gemmă, a socotit de datoria lui de 
nevrednic supus să-i aducă emirului drept-credincio-
şilor tot ceea ce i-a hărăzit soarta ! 

Şi, spunînd vorbele acestea, a adăugat : 
— Dacă stăpînul nostru îmi îngăduie, am să puii 

să se deschidă lăzile pe care le-am adus cu mine, 
ca dar al unei slugi pentru domnul său ! 

Şi califul i-a spus : 
— Nu văd nimica împotrivă ! 
Atunci, Abu-Mohammad a poruncit sa fie adusă 

cea dint'îi ladă, şi a scos din ea, printre alte minunăţii 
ce răpeau minţile, trei pomi de aur, cu tulpinile de 
aur, cu crengile şi cu frunzele de smarald şi de berii 
verde-albastru, şi cu poamele de rubine, de mărgări-
tare şi de topaze, în loc de portocale, de mere şi de 
granate. Pe urmă, în vreme ce califul se minuna de 
frumuseţea acelor pomi, a deschis cea de a doua 
ladă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute şaizeci şi opta noapte 

Urmă : 

...şi, printre alte bogăţii, a scos un chioşc de mătase 
şi de aur, încrustat cu mărgăritare, hiacinte, rubine, 
safire şi multe alte gemme cu nume necunoscute ; şi 
stîlpul din mijloc al acelui chioşc era făcut din lemn 
de aloe indian ; şi toţi pereţii chioşcului erau tigheliţi 
cu gemme de toate culorile, iar în lăuntrul său era 
împodobit cu desene de un meşteşug minunat, în-
făţişînd zbeguri de animale şi zboruri de păsări ; şi 
toate acele animale şi acele păsări erau făcute din 
aur, din crisolite, din granate, din smaralde şi din 
multe alte soiuri de gemme şi de metaluri scumpe. 

Şi, după ce a scos din ladă acele felurite lucruri, 
pe care le-a aşternut pe covoare una peste alta, la 
nimereală, Abu-Mohammad s-a ridicat în picioare 
lîngă ele şi, fără a-şi mişca nici măcar capul, şi- a 
săltat şi şi-a coborît pleoapele. Şi pe dată chioşcul 
întreg s-a orînduit singur în mijlocul sălii, cu atîta 
iuţeală, rînduială şi potriveală de parcă ar fi fost 
întocmit de douăzeci de inşi pricepuţi ; şi cei trei 
pomi minunaţi s-au dus şi s-au aşezat singuri îa in-
trarea chioşcului, adăpostindu-1 cu umbra lor. 

Atunci, Abu-Mohammad s-a mai uitat o data îa 
pavilion şi a dat un şuierat foarte slab. Şi numaidedî 
păsările-gemme din lăuntru au început si cînte, şi 
animalele de aur au început să le răspundă cu dul-
ceaţă şi cu gingăşie. Şi Abu-Mohammad, peste o 
clipită, a scos alt şuierat, şi corul întreg a tăcut numai-
decît pe nota începută. 

Cînd şi-a mai venit oleacă în fire din uluirea în 
care îl cufundase vederea acelor lucruri cum altele 
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asemenea nu mai văzuse niciodată, califul i-a spus 
tînărului: 

— Poţi tu să-mi spui, o, tinere, de unde aî dobîndit 
toate lucrurile acestea, cîtă vreme nu eşti decît un 
supus dintre supuşii mei \ Toată lumea te cunoaşte 
pe numele de Abu-Mohammad-Oase-Moi, şi ştiu că 
tatăl tău nu era decît un biet ventuzar la hammam, 
care a murit fără isă-ţi fi lăsat nici un fel de moştenire ! 
Cum se face, dar, de-ai ajuns, în atîta de puţină 
vreme, şi atîta de tînăr încă, la treapta aceasta de 
bogăţie, de fală şi de putere ? 

Şi Abu-Mohammad a răspuns: 
•— Am să-ţi spun, dară, povestea mea, o, emire al 

drept-credincioşilor, care este o poveste atîta de mi-
nunată şi de plină de întâmplări nemaipomenit de 
vrăjite, încît dacă ar fi scrisa cu acul, ca tatuaj, pe 
colţul din lăuntru al ochiului, ar fi o învăţătură de 
mari foloase pentru acela care ar vroi să se bucure 
de ea ! 

Şi Al-Raşid, pînă peste poate de zădărit, a spus : 
— Grăbeşte-te, dar, şi ne deapănă ceea ce ai să 

ne spui, ya Abu-Mohammad ! 
Şi tînărul a spus: 
— Află, dar, o, stăpîne al drept-credincioşilor 

(Allah înalţe-te întru putere şi slavă !) că, în adevăr, 
sînt cunoscut îndeobşte pe numele _ de Abu-Moham-
mad-Oase-Moi, şi că sînt fiul unui biet ventuzar de pe 
vremuri de la hammam, care a murit fără să ne lase, 
mie şi maică-mi, nici cele de trebuinţă ca să facem 
faţă nevoilor. încît, aceia care ţi-au povestit amă-
nuntele acestea ţi-au spus adevărat; ci ei nu ţi-au 
spus nici pentru ce şi nici cum am dobîndit eu porecla 
aceasta ! Or, iacătă ! încă din copilăria mea, o, emire 
al drept-credincioşilor, eu am fost copilul cel mal 
leneş şi mai molîu din cîţi se pot găsi pe faţa pămîn-
tului. Şi_, în adevăr, aşa de mare erau netruda şi lene-
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veala mea, încît, dacă mă aflam culcat pe pămînt şi 
dacă soarele cădea cu toate flăcările lui pe căpăţîna 
mea goală, în toiul amiezii, eu nu aveam inimă să-mi 
schimb locul ca să ma mut la umbră, şi mă lăsam 
copt ca o colocasă, mai degrabă decît să mişc un picior 
sau o mînă. 

Or, la moartea răposatului meu tată (aibă-1 Allah 
întru mila sa !), eram un copilandru de cincisprezece 
ani ; da parcă n-aş fi avut decît doi ani ca vîrsta, 
căci nu vroiam nici să muncesc, nici să mă mişc din 
locul meu ; iar biata maică-mea era nevoită să slugă-
rească pe la oamenii din mahala, ca să nu murim, pe 
cînd eu îmi petreceam zilele întins pe-o latură şi nu 
aveam nici măcar putere să-mi ridic mîna ca să gonesc 
muştele care îşi aşezaseră sat în toate găurile de pe 
chipul meu. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfii-
«asă, tăcu. 

Ci într-a şase sute şaizeci şi noua noapte 

Urmă : 

Or, într-o zi, dintr-o întîmplare destul de rara prin-
tre întîmplări, maică-mea, care ostenise o lună întreagă 
slugărind pe la cine-i da de muncă, intră în odaia mea, 
ţinînd în mînă cinci bănuţi de argint, rodul trudei ei 
întregi. Şi îmi spuse : „O, copile al meu, tocmai am 
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auzit că vecinul nostru, şcicul Muzaffar, pleacă spre 
ţara Chinei ! Or, ştii şi tu, copile al meu, că acest prea-
cinstit şeic este uri orn minunat, un om de bine care 
nu-şi rîde de nişte ^răcani ca noi şi nu-i alungă nici-
odată. Ia, dar, aceste cinci drahme de argint şi scoală-te 
să mergi cu mine la şeic ; şi să-i dai aceste cinci drahme 
şi să-1 rogi să-ţi cumpere din China niscaiva mărfuri 
pe care să le vinzi apoi aici şi cu care (de-ar da Allah, 
întru mila lui faţă de noi !) să dobîndeşti, fără de nici 
o îndoială, un cîş-tig frumos. Iată, aşadar, pentru noi, 
prilejul să ne îmbogăţim ! Iar acela care nu vrea sa 
primească plinea lui Allah este un păgîn !"" Or, eu, la 
predica aceea a mamei melc, îmi sporii şi mai mult 
trîndăvia şi mă prefăcui mort de-a binelca. Iar 
maică-mea mă rugă şi mă răsrugă în toate chipurile, 
în numele lui Allah şi pe mormîntul tatălui meu, şi pe 
roate ! Da degeaba ! Căci mă făceam că sforăi ! Atunci 
ca îmi zise : „Pe harurile răposatului ! te juruiesc, o, 
Abu-Mohammad-Oase-Moi, dacă nu vrei să mă asculţi 
şi să mergi cu mine la şeic, că n-am sa-ţi mai dau nici 
să bei, nici să rnănînci, şi-am să te las să mori de 
foame !" Şi rosti vorbele acestea cu un glas atîta de ho-
tărît, o, emire al drept-credincioşilor, încît pricepui că 
de data aceasta are să se ţie de cele ce spunea : si scosci 
atunci un grohăit surd, care vroia să zică : „Ajută-mă 
să mă scol!" Şi ea mă luă de mină şi mă ajută să mă 
ridic şi să şed pe scaun. Eu atunci, sfîrşit de trudă, în-
cepui să plîng şi, printre geamăte, suspinai : ,.Dă-mi 
tîrlicii l" Şi ea mi-i aduse, iar eu îi zisei : „Puuc-mi-i în 
picioare \" şi ea mi-i puse în picioare. Şi cu îi zisei : 
„Ajută-mă să mă ridic \" Şi ea mă ridică şi mă sprijini 
să stau drept. Iar eu, gemînd de să-mi dau sufletul, îi 
zisei: „Sprijină-mă să merg \" Iar ea veni în spatele 
meu şi mă sprijini, împingîndu-mă încetişor spre a mă 
face să calc. Iar eu începui să merg cu paşi rari, oprin-
du-mă la fiecare pas să răsuflu şi pleeîndu-mi capul pe 
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umeri de parcă mi-aş fi dat sufletul. Şi, într-un sfîrşit, 
ajunsei, în. felul acela, la malul mării, la şeicul 
Muzaffar, care, împresurat de apropiaţii şi de prietenii 
lui, se pregătea să se suie pe corabie pentru plecare. 
Iar sosirea mea fu Intîmpmată cu mare uimire de toţi 
cei de faţă, care strigau, uitîndu-se la mine : „O, ce 
minune ! E întîia dată cînd îl vedem pe Abu-Moham-
mad-Oase-Moi umbiînd ! Şi este îmîia dată cînd iese 
dm casa lui \" Or, eu, cînd ajunsei lingă şeic, îi 
spusei : „O, unchiule al meu, tu eşti şeicul Muzaffar ?" 
El îmi spuse : „La poruncile tale, o, Abu-Mohammad, 
o, fiu al prietenului meu, răposatul ventuzar (Allah 
aibă-1 întru bună voia şi mila sa !)". Eu îi zisei, în-
tlnzîndu-i cele cinci drahme de argint: „Ta aceste cinci 
drahme, o, şelcule, şi cumpără-mi pe ele niscaiva 
mărfuri de la China ! Şi poate că aşa, prin mijlocirea 
ta, are să fie un prilej să ne îmbogăţim şi noi !" Iar 
şeicul Muzaffar nu vroi să nu primească cele cinci 
drahme ; şi le vîrî la chimirul său, zicînd : „în numele 
lui Allah l" Şi îmi spuse : „Binecuvîntarea lui Allah !" 
Şi îşi luă rămas bun de la mine şi de la mama mea ; 
şi, Însoţit de o mulţime de neguţători care se întovărăşi-
seră cu el pentru acea călătorie, se sui pe corabia care 
sa-1 ducă în China. Or, Allah meni bună pace şeicului 
Muzaffar, care ajunse fără de supărare în ţările 
Chinei. Şi cumpără, şi tot aşa făcură şi ceilalţi ne-
gustori care erau cu el, ce era de cumpărat, şi vîndu 
ce avea de vîndut, şi tîrgui şi făcu tot ce avea de 
tîrguit şi de făcut. După care, se sui, ca să se întoarcă 
în ţara noastră, tot pe corabia pe care o închinase de 
la Bassra, împreuna ou soţii săi. Şi ridicară ptazele, 
şl lăsară China în urmă. După zece zile de plutire, 
şeicul Muzaffar se sculă deodată, într-o dimineaţa, 
îşi plezni cu deznădejde palmele una de alta, şi striga : 
„Şă, se strîngă stazele !" Şi negustorii, tare nedumeriţi» 
îl întrebară : „Care-i treaba, o, şekule Muzaff at V El 
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spuse: „Trebuie să ne întoarcem îndărăt în China !" 
Şi ei, pînă peste poate de uluiţi, îl întrebară : „Da de 
ce aşa, o, şciculc Muzaffar }" El spuse : „Aflaţi, dar, 
că am uitat să cumpăr mărfurile pentru care Abu-
Mohammad-Oase-Moi mi-a dat cele cinci drahme de 
argint!" Şi negustorii îi spuseră : „Allah fie cu tine, 
o, şeicule al nostru ! nu ne sili, după toate ostenelile 
îndurate şi după toate primejdiile înfruntate şi după 
o lipsă atîta de lungă din ţara noastră, să ne întoarcem 
tn China pentru un fleac ca acesta!" El spuse : 
„Trebuie numaidecît să ne întoarcem în China ! Căci 
ni-am juruit pe credinţa mea cu făgăduiala faţă de 
Abu-Mohammad şi de biata maică-sa, soţia prietenu-
lui meu, răposatul ventuzar !" Ei spuseră : „Asta să 
nu te apese întru nimic, o, şeicule ! Căci sîntem gata 
să-ţi plătim fiecare cîte cinci dinari de aur ca dobîndă 
la cele cinci drahme de argint pe care ţi le-a înmînat 
Abu-Mohammad-Oase-Moi ! Şi ai să dai tot aurul 
acesta la sosirea noastră acasă \" El spuse : „Primesc 
darul vostru, în numele lui l" Atunci, negustorii îi 
plătiră fiecare cîte cinci dinari de aur, în numele meu, 
şeicului Muzaffar, şi îşi văzură de drum mai departe. 
Or, de-a lunşul drumului, corabia se opri, ca să ia 
merinde, la o insulă de printre cele multe insule. Şi ne-
gustorii şi şeicul coborîră să se preumble pe uscat. Iar 
şeicul, după ce se preumblă şi se bucură de reveneala de 
pe insula aceea, se întoarse să se urce pe corabie, cînd 
văzu, pe ţărmul mării, un neguţător de maimuţe care 
avea de vînzarc vreo douăzeci de asemenea făpturi. 
Ci, printre toate acele maimuţe, avea şi una care era 
tare prăpădită la înfăţişare, cheală, tremurînd întruna 
şi cu ochii urduroşi. Iar maimuţele celelalte, de fiecare 
dată cînd stăpînul lor întorcea capul ca să stea de 
vorbă cu muşteriii, nu pregetau să se repeadă la to-
varăşa lor cea ticăloasă şi s-o muşte si s-o zgîrîie şi să 
i se ude pe cap. Iar şeicul Muzaffar, care avea o inimă 
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miloasă, tare fu mişcat de starea acelei sărmane 
maimuţe şi îl întrebă pe neguţător : „Cu cît dai mai-
muţa aceea ?K El spuse : „Aceea, o, stăpîne al meu, 
nu este scumpă. Ţi-o las, ca să scap de ea, cu cinci 
drahme numai l" Iar şeicuî îşi zise : „Este taman cît 
mi-a dat orfanul! Şi am să-i cumpăr jivina aceasta, că 
doar o putea să se slujească de ea, arătînd-o prin 
suituri, şi să-şi cîştige plinea lui şi a mamei sale!" 
Şi plăti neguţătorului cele cinci drahme, şj puse pe 
unul dintre corăbierii de pe corabie să prindă mai-
muţa. După care, se sui pe corabie, împreună cu soţiî 
săi negustori, gata de plecare. Or, pînă să se des-
făşoare pînzele, văzură nişte pescari care se cufundau 
în jidîncurile mării şi, de fiecare dată cînd ieşeau din 
apă, ţineau îa mîini nişte scoici pline cu mărgăritare. 

Cînd povestea ajunse aici, Seherezada văzir zorii mijind şi, sfi-
oasă, îă cu-

Ci într-a şase sute şaptezecea noapte 

Untiă ; 

Şi maimuţa văzu şi ea lucrul acela. Şi numaidecît 
făcu o săritură şi se cufundă în apă. Şi se băgă^pînă 
la fundul mării, şi ieşi peste o bucată de vreme, ţinînd 
în mîini şi în gură nişte scoici pline cu mărgăritare de 
o mărime şi de o frumuseţe uluitoare. Şi se caţără pje 
corabie şi veni să-i dea şeieului tot ce pescuise. Pe urmă, 
îi făcu din mînă mai multe semne care vroiau să spună : 
„Leagă-mi ceva îa gît!" Şi şeicul îi lega un sac la gît, 
şi maimuţa sări iarăşi în -mare, şi ieşi iar cu sacul 
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umplut de scoici pline cu mărgăritare, mai frumoase 
şi mai mari decît cele dintîi. Pe urmă, iar sări în mare, * 
de mai multe ori la rînd, şi de fiecare dată se întoarse > 
să-i aducă şeicului sacul plin cu pescuitul ei minunat. ; 
Şi-aşa ! Iar şeicul şi toţi neguţătorii eraxi pînă peste \ 
fire de uluiţi. Şi îşi spuneau : „Nu este putere şi 
tărie decît întru Allah atotputernicul ! Maimuţa aceasta £ , 
stăpîneşte taine pe care noi nu le putem pătrunde ! Ci i 
toate astea-s întru norocul lui Abu-Mohammad-Oase-
Moi, fiul ventuzarului l" După care, plecară de la 
insula mărgăritarelor. Şi, după o călătorie minunată, • 
ajunseră la Bassra. Or, de cum puse piciorul pe uscat, j 
şeicul Muzaffar veni să bată la poarta noastră. Şi .) 
•maică-mea întrebă din lăuntru : „Cine este acolo ?" ',' 
vŞi el răspunse: „Sînt cu! Deschide, o, mamă a Jui • * 
Abu-Mohammad ! M-am întors din China \" Şi maică-
mea strigă : „Scoală-te, Oase-Moi ! lacătă şeicul ai» 
Muzaffar care s-a întors din China ! Du-te şi deschide-i 
poarta şi temeneşte-te dinainte-i şi spune-i bun-venit ! \ 
Pe urmă, să-1 întrebi ce ţi-a adus, în nădejdea că 
Allah ţi-o fi trimis, prin mijlocirea lui, cu ce să ne / 
îndestulăm nevoile!" Iar eu îi spusei: „Ajută-mă ' 
să mă scol şi să umblu l" Şi ea aşa făcu. Şi mă tîrîi, i 
împiedicîndu-mă în poalele mantiei, pînă la poartă, ' i 
pe care o-deschisei. Şi şeicul Muzaffar, urmat de robii ••:< 
lui, intră în odaia de primire şi îmi spuse : „Sala- \>' 
malekul şi binecuvîntarea fie asupra aceluia ale cărui d 
cinci drahme au fost noroc călătoriei noastre ! Ia uite, J| 
o, fiul meu, ce ţi-am adus \" Şi porunci să se înşire în # 
odaie sacii de mărgăritare, îmi înmînă aurul pe care W 
i-1 deteseră negustorii şj îmi puse în palmă sfoara f j 
ou care era legată maimuţa. Pe urmă, îmi spuse : %\ 
„Asta este tot ceea ce;ţi-au dobîndit cele cinci drahme ! î ' 
în ce priveşte maimuţa aceasta». ©, fiul meu, să; n-o ••1.', 
chinuieşti, îhtrucît este o maimuţă binecuvîntată l" Şi j | ' 
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4;şi luă rămas-bun de la noi, şi plecă împreună cu toţi 
robii săi. Eu atunci, o, emire al drept-credincioşilor, 
mă întorsci înspre maică-mea şi îi spusei : „Vezi şi tu, 
o, maică a mea, cine avea dreptate dintre noi doi ! 
Mi-ai asuprit viaţa în fiecare zi spunîndu-mi: 
«Scoală-tc, Oasc-Moi, şi munceşte!» Iar eu îţi 
spuneam : „Cel care m-a zămislit are să-mi dea cu ce 
să trăiesc !»" şi maică-mea îmi răspunse : „Dreptu~i, 
fiul meu ! Fiecare îşi poartă ursita legată la gît şi, 
orice-ar face, nu poate să scape de ea !" Pe urmă, mă ., 
ajută să număr mărgăritarele şi -să le împart pe mărimi 
şi pe frumuseţe. Şi mă scuturai de moleşeala şi de 
trîndăvia mea, şi începui să mă duc la suk în fiecare 
zi şi să vînd mărgăritare la negustori. Şi dobîndii 
cîştig straşnic, care îmi îngădui să cumpăr pămînturi, 
casc, prăvălii, grădini, palate şi mulţime de robi — băr-
baţi, femei şi copilandri. Or, maimuţa mergea cu mine 
peste tot, şi mînca tot ce mîncam eu, şi bea ce beam 
eu, şi nu ma scăpa din ochi niciodată. Ci, într-o zi, 
pe eînd mă aflam în palatul care pusesem să mi se 
zidească, maimuţa îmi făcu semn ca vrea o călimară, 
hîrtie şi calam. Şi eu îi adusei cele trei lucruri. Şi ea 
luă hîrtia, pe care o aşeză pe mîna ei stingă, aşa cum 
fac scribii, şi luă calamul, pe care îl înmuie în călimară, 
şi scrise : „O Abu-Mohammad, du-te de-mi caută un 
cocoş alb ! Şi vino cu el în grădină, după mine !"A Iar 
eu citii raidurile acelea, şi mă dusei să caut un cocoş 
alb, şi alergai în gradină să i-1 dau maimuţei, pe care 
o găsii ţinîncl un şarpe în mîini. Şi maimuţa luă cocoşul 
şi îl slobozi asupra şarpelui. Şi pe -dată cele două 
făpturi se luară la luptă, şi cocoşul îl birui pînă la 
urmă pe şarpe şi îl ucise. Pe. urmă, altminterea de 
cum fac cocoşii, îl mîncă pe tot, .pînă la capăt. 
Maimuţa, atunci, luă cocoşul, îi smulse penele toate şi 
le sădi una lînga alta în grădină. Pe uxină, omorî co-
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coşul şi udă cu sîngele lui toate penele. Şi luă gi^oţ? 
cocoşului, o curăţă şi o puse în mijlocul grădinii. 
După care... .» 

Cînd'povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-

oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute şaptezeci şi una noapte 

Micuţa Doniazada îi spuse surorii sale : 
s— O sora mea, te rog mult ! grăbeşte de ne spune ce-a făcut 

maîmufa lui Abu-Mohammad după ce a sădit penele cocoşului în 
grădina şi le-â udat' cu sîngeîe cocoşului ! 

Iar Şeherezada spuse i 
«p- Din foată inima şi cu drag ! 
Şi urmă j 

„.După care, se duse dinaintea fiecărei pene, îşi 
clămpăni fălcile scoţînd nişte ţipete pe care eu nu le 
putui pricepe, şi se întoarse iar lîngă mine, ca să facă 
o săritură de-a mirărilea, ridieîndu-se de pe pămînt şi 
pierind din ochii -mej, în văzduhuri. Şi-n clipita aceea, 
toate penele de cocoş din grădina mea se preschimbară 
4n pomi de aur, cu crengile şi cu frunzele de smarald 
şi de berii verde-albastru, şi avînd drept roade rubine, 
mărgăritare .şi toate soiurile de nestemate. Iar pipota 
cocoşului se preschimbă în chioşcul acesta vrăjit, pe care 
mi-am îngăduit să ţi-1 dăruiesc, o, emire al drept-
credincioşilor, dimpreună cu trei pomi din grădina 
jpnea ! Eu atunci, îmbogăţit de aici înainte cu bunurile 
acestea fără de socoată, dintre care fiecare nestemată 
preţuieşte cît o vistierie, trăiesc astăzi în huzur şi 
fericire ! Şi toate astea numai fiindcă în tinereţele mele 
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nii-am pus credinţa în bunătatea cea fără de margini 
a Atoateîmpărţitorului, care nu-i lasă niciodată în ne-
voie pe drept-credmcioşii săi ! 

După,ce califul a ascultat povestea aceasta, s-a mi-
nunat pînă peste marginile minunării şi a strigat : 

•— Bunăvoinţa lui Allah este fără capăt! 
Şi 1-a oprit pe Abu-Mohammad pe lingă sine, ca să 

poată să povestească povestea aceasta diecilor de la 
palat spre a fi scrisă. Şi nu 1-a lăsat să plece din Bagdad 
decît după ce t-a coperit de cinstiri şi de daruri, cu o 
dărnicie pe potriva celei pe care o dovedise oaspetele 
sau .faţă de el, Ci Allah este cel mai darnic şt mai 
puternic ! 

Dttpî ce regele' Şahriar ascultă povestea, îi spuse Şeherezadei '• 
•— O, Şeherezada, povestea aceasta mă mulţumeşte, pentru în-

văţătura ei I 
Iac Şeherezada iise: 
*— Da, măria ta, ci ea nu-i nimic faţă de aceea pe care vrea» 

să ţl-o povestesc-în seara aceasta ! 
Şi spuse : 



POVESTEA VINARULUI NUR ŞI A 
VITEZEI FRÎNCE 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că a r fost 
odată, în vechimea vremilor şi în curgerea timpilor şî 
a clipelor, în ţara Egiptului, un om dintre oamenii de 
vază, pe care îl chema Cunună şî care îşi trecuse viaţa 
călătorind pe uscat şi pe mări, prin insule şi prin de-
serturi, şi prin tărîmuriîe cunoscute şi necunoscute, 
fără vreo teamă nici de primejdii, nici de osteneli, nici 
de necazuri, şi înfruntînd amaruri atîta de năpraznice 
încît, numai ascultîndu-le, ar încărunţi părul de-a 
binelea, chiar şi pe capul ţîncilor. (Si, după ce a ajuns 
bogat, fericit şî cinstit de toţi, neguţătorul Cunună 
s-a lăsat de călătorii, ca să trăiască în palatul lui, li-
niştit, stînd în tihnă pe divan şi cu fruntea încinsă de 
turbanul de muselină albă fără de pată. Şi nimic nu-î 
lipsea pentru împlinirea dorinţelor sale. întrucît iatacu-
rile lui, haremul, dulapurile şi sipeturile, pline cu bo-
găţii, cu haine de la Mordin, cu pînzeturi de la 
Baalbeck, cu mătăsuri de la Homs, cu arme de la 
Damasc, cu atlazuri de la Bagdad, cu marame de la 
Mossul, cu caftane de la Maghreb şi cu chindiseîi de 
la Ind, nu-şi aveau perechea ca strălucire nici în saraiu-
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riie regilor ori ale sultanilor. Şi stăpînea o mulţime de 
robi, şi negri şi albi, şi mameluci turci, şi cadîne, şi 
hadîmbi, şi cai de soi ales, şi catîri, şi cămile de la 
Bactriana, şi dromadere bune de goană, şi băieţi de la 
Grecia şi de la Siria, şi fetişcane de la Circasia, şi 
eunuci micuţi de la Abisinia, şi femei din toate ţările. 
Şi-aşa că era, fără de nici o îndoială, negustorul cel 
mai mulţumit şi cel mai lăudat de pe vremurile lui. 

Ci bunul cel mai de preţ şi cel mai strălucit pe care 
îl stăpînea negustorul Cunună era însuşi fiul său, un 
flăcăiaş de paisprezece ani, care hotărît că era mai 
frumos, şi încă cu mult, decît luna în cea de a paispre-
zecea zi a ei. Căci nimic, nici frăgezimea primăverii, 
nici ramura mlădie a arborelui ban, nici bobocul de 
trandafir, nici alabastrul cel străveziu nu se putea 
asemui cu gingăşia răpitoarei lui tinereţi, cu umbletul 
lui zarif, cu dulcile culori ale chipului său şi cu albeaţa 
cea neprihănită, a făpturii lui vrăjitoare. Şi de alt-
minteri poetul, stîrnit de desăvîrşirile sale, 1-a şi cîn-
tat aşa : 

Prielenu-mi cel tînar si-atîta de frumos 
îmi spune : „O, poete, ţi-e harul cam sărac !" 
EH îi răspund : „O, doamne al meu, neîndoios, 
în cazu-accsta-al nostru nici nu am ce să fac 
Cu harul! Frumuseţii îi eşti cel mai chipos 
Sultan — fura prihană în trupul tău răvac ! 
Ci — de-i cu-ngăduinţă să-nalţ şi eu prinos — 
O, cît e de frumoasă, pe chipul tău cel drag, 
Aluna ceea neagra, un strop întunecos 
De chihlimbar, ce iese mai bine în vileag 
Pe albul unei mese de marmoră, lucios / 
Şi ia uite ce spade stau gata de atac, 
Din pleoapele-ţi pornite la luptă, arţăgos, 
Cu cei ce ca-n orbire ne păsat oare zac !" 

Iar un alt poet a spus : 
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l-am întrebat, cînd i-am văzut buimaci, 
în zarva luptei, căsăpind vîrtos, 
Pe cei care se omorau posaci: 
„De ce otita sînge dat prinos ?" 
Ei mi-au răspuns crunţi; „Pentru ochii drag 
Ai unui flăcăiandru preafrumos 1" 

Iar un a! treilea a spus : 

Veni la mine singur, 
Veni în ospeţie. 
Şi cînd văzu cum tremur 
Şi cum mă înfior, 
îmi spuse : „Ce-i cu tine ? 
Ţie rău, cumva ?" Şi mie. 
Simţind că ard de dor, 
Atîta doar, cu spaimă, 
Pe limbă fu să-mi vie, 
Şi îngăimai de zor : 
„Săgeţile acelea. 
Vai, dă-le în pustie, 
Săgeţile acelea 
Din ochii tăi —- că mor /" 

Iar un altul a spus: 

Şi lune şi gazele au venit 
Să se măsoare-n nuri şi-n frumuseţe 
Cu el. Ci eu le-am spus atunci cinstit: 
„Gazelelor, fugiţi, nu fiţi semeţe, 
Căci nu e chip să vă asemuiţi 
Cu puiu-acesta zvelt de căprioară ! 
Iar voi, o, lune, nu vă mai trudiţi, 
Căci frumuseţea lui nu se măsoară!" 

Iar un altul a spus: 

Zarif flăcău ! Din negru-î păr 
Şi albul frunţii lui, să ştii, 
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Se-mbracă lumea,-ntr-adevăr, 
Pe rînd, în noapte şi în zi. 
Dar ia priviţi cu îuare-aminte 
Şi aluniţa-i din obraz / — 
Că şi bujorul, cînd aprinde 
împurpuratul lui atlaz, 
Şi-mpodobeşte mîndra-i floare 
Cu bumbul mic şi negricios, 
Prin care mai aprins apare 
Şi care-l face mai frumos I 

Iar un altul a spus : 

Se limpezeşte apa frumuseţii 
Doar de-i atinge limpezimea feţii l 
Şi de la pleoapele lui iau săgeţi 
Arcaşii care vor să-i săgeteze, 
In inimă, pe cei de el iubeţi! 
Ci mai cu seamă trei virtuţi alese 
Să-i fie lăudate-n vieţi de vieţi: 
întii, ah, frumuseţea lui ; apoi, 
7,arifu~i trup, cu mlădiosul boiu ; 
Şi-n urmă, dragostea ce-i purtam noi! 

Veşmintele-i uşoare-abia-nfăşoară, 
întreaga-i strălucire de comoară. 
Aşa cum norii străvezii abia 
Ascund oleacă faţa lunii pline, 
Ca şi mai mîndră să se-arate ea ! 
Ci mai cu seamă trei virtuţi depline 
Să fie lăudate-n cinstea sa : 
Acele mult prea străvezii veşminte, 
Frumosul trup ce-n ele se cuprinde. 
Şi dragostea mea mare şi fierbinte ! 

Ah, negri îi sînt ochii de cărbune, 
Şi ncagră'i pata gingaşei alune 
Ce-i vide pe obrazul drag — podoaba l 
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Alîi de negre şi de dulci sînt ele, 
încît se zbate inima mea, roabă, 
Şi curg de-a valma lacrimile-mi grele 
Din care focul dorului se-adapă. 
Să fie lăudate, ah, de-a pururi, 
Şi-aceste lacrimi, şi-aceste huzur uri, 
Şi-atîtea frumuseţi fără cusururi I 

Şi fruntea lui, şi chipul lui vrăjit, 
Şi trupul meu, de patimi chinuit, 
Se-asemuie cu cornul mîndru-al lunii; 
Ah, ele pentru strălucirea lor, 
Iar trupul meu, în care ard cărbunii, 
Prin faptul că, topit de lungul dor, 
S-a-ncovoiat ca-n ceasul rugăciunii. 
Aşa încît, şi pînă peste poate, 
Ah, pururea să-i fie lăudate 
Desăvîrşirile acestea toate ! 

Luminile ochilor lui, chiar dacă 
l s-au făcut sîngelui meu bar dacă, 
Nu se-nroşesc, oricît potop ar strînge, 
Şi nu ştiu cum de pot rămîne-aşa — 
Oricît m-aş zbuciuma şi-oricît aş plîng 
Duioase, moi, dulci, ca de catifea, 
In care nu se vede-un strop de sînge. 
De trei ori, dar, cu-naltă bucurie, 
Slăvite, şi acuma şi-n vecie, 
Luminile ochilor lui să fie ! 

Nu-mi stinst jarul şi amara sete 
Decît în ziua cînd, pe îndelete, 
Qu buzele şi zîmbetu-i frumos 
îmi dărui tot ce-mi visam anume. 
Iar eu, în schimb, să-i fie de folos, 
îi dăruiesc lot ce am eu pe lume, 



Şl dacă ia ce-i dau, sînt bucuros i 
Avere, rosturi, suflet, viaţă, nume / 
De-a pururi lăudate-l ţie, dara, 
Şl buzele-i aprinse ca de pară, 
Şi zhnbetele lui ca de fecioară l 

Şi un ak poet, printre cei fără de număr care l-au 
cîntat, a spus: 

Cu arcurile-ncovolate 
Ce-i stau ochilor lui de straie } 
Cu ochii-i care-aruncă suliţi 
Din vrăjitoarele ochiade; 
Cu agerele iatagane 
Ale priviril-l ucigaşe,< 
Cu-nfăţişarea-l fără seamăn j 
Cu mult zarifele Iul nade ; 
Cu pletele-l ca noaptea neagră j 
Cu uitătura lui cea blinda 
Ce-ţi fură somnul şl domneşte 
Peste-a iubirii-mpărăţie; 
Cu cîrllonţii-l de pe frunte, 
Ca nişte scorpioni ce-mplintă 
Veninul deznădejdil-n inimi} 
Cu trandafirii ce-şi îmbie 
Roşeaţa-n crinii daţi în floare 
De pe obrajii lui senini; 
Şi cu acele dulci rubine 
Ce-l ard pe buze-n zîmbet moale j 
Cu dinţii lui — mărgăritare 
Bătute-n patimi, şi în chin ; 
Şi cu suavele miresme 
Care-l înfaşură-n petale; 
Cu undele de vin şi miere 
Ce-i umplu gura cînd vorbeşte ,» 
Cu mijlocu-i mlădiu ca ramul; 
Cu mersul lui ca un alint; 
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Cu-mbelşugatu-i spate falnic 
Care, şi cînd se odihneşte 
Şi-n mers grăbit, la fel se-drata, 
Aceleaşi frumuseţi rotind; 
Cu pielea-i de caisa dulce g 
Cu nurii care paşii-i poartă / 
Şi cu purtările-i blajine ş 
Cu-nmiresmatele-i cuvinte } 
Şi cu obîrşia-i malta § 
Cu-averea-i; cu aleasa-i soarta > 
Cu toate-aceste daruri rare, 
Jur că nici soarele-n amiază 
Ntt străluceşte precum chipu-î 
Strălucitor şi fără pata ," 
Iar luna nouă cînd răsare 
Nu-i, cit ar fi de luminoasă, 
Decît o aşchie desprinsă 
Din unghia lui minunată ! 

Ca răsuflarea-i aromită 
Nici mirosul de ambră nu-i; 
Iar boarea-mbălsămată-a serii 
Se-mbălsămează-n părul lui! 

Or, într-o zi, pe cînd copilandrul cel minunat, fiul 
lui Cunună neguţătorul, şedea în prăvălia tatălui său... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu ?:oris mijind şî, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci înîr-a şase suie şaptezeci şi doua noapte 

Urmă : 

-rcîţiva tineri, prieteni de-ai lui, veniră să sîea 3a 
taifas cu el, şi îl poftiră să meargă în plimbare la o 
grădină a unuia dintre ei, şi îi spuseră : 
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— O, Nur, ai să vezi ce frumoasă este grădina 
aceea ! 

Şi Nur le răspunse : 
— Vreau sa merg ! Ci, mai întîi, trebuie să-mi 

cer îngăduinţă de la tatăl meu. 
Şi se duse la tatăl lui să-i ceară îngăduinţa. Iar negu-

ţătorul Cunună nu avu de ce să fie împotrivă şi, 
dîndu-i lui Nur învoirea, îi mai dărui, pe deasupra, 
şi o pungă plină cu galbeni, ca să nu fie la cheremul 
prietenilor lui. 

Atunci, Nur şi cu ceilalţi băieţi incălecarâ pe catîri 
şi pe, măgari şi se duseră la o grădină în care se afla 
tot ce putea să bucure ochii şi să îndulcească gura. Şi 
intrară în grădină, pe o poartă boltită, frumoasă ca 
poarta raiului, zidită din rînduri de cărămizi de 
marmură de felurite culori, şi adumbrită de viţe de 
vie agăţătoare, pline cu ciorchini roşii şi negri, albi 
şi auria, întocmai cum a spus poetul : 

O, ciorchini de struguri, doldora de vin. 
Negri precum corbii, dulci ca un sorbet. 
Printre frunze late bobul vostru plin 
Pare-un deget tînăr, neted şi boghet 1 

Ni-i beţia voastră dată să dezmierde i 
Şi cînd staţi pe coarde, sărutaţi de soare. 
Frumuseţea voastră sufletul ni-l pierde, 
Şi cînd vă striveşte teascu-n zdrobitoare. 
Şi vă schimbă-n mierea cea îmbătătoare, 

Şi, pe cînd intrau, văzură sus, pe fruntea acelei 
porţi boltite, stihurile acestea, săpate în litere frumoase 
de azur : 

Vino, prietene, de vrei 
Să, te îmbeţi de frumuseţe ! 
Sint o grădină cum nu-'i alta ! 
Te-astept din prag, să-ţi dau binele / 
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Şi inima-[i are sa-şi uite 
Aici necazurile toate, 
La răcoroasa mîngîiere 
A adierii ce străbate 
Cărările-mi cu umbră moale, 
.,S'i la priveliştea vrăjită 
A florilor ce mă îmbracă 
în haina lor ca-ntr-o ispită, 
Şi care rîd înveselite 
în falnicele lor petale. 
Cu dărnicie ceru-şi varsă 
Din plin belşugurile sale, 
în pomii mei cu crengi plecate 
Sub greul roadelor peşchir. 
Şi ai să vezi cum legănate 
Sub degetele de zefir 
Voioase joacă şi dansează 
în aer crengile subţiri, 
Şi cum duioasele Pleiade 
Cu mîinile strălucitoare, 
Aruncă ploaia lor de aur 
Şi norii de mărgăritare. 
Şi dacă, obosind deodată 
De joaca lui prin crengi, zej 
Le lasă, ca s-alinte unda 
Pîraielor care-şi torc firul 
Şi care-i ies voioase-n cale, 
Le lasă şi pe ele-apoi 
Şi fuge să-mi sărute gingaş 
Pe gură florile-jj zăvoi. 

După ce trecură de poarta aceea, îl zăriră pe paz
nicul grădinii stînd la umbră, sub bolta foşnitoare de 
viţă, şi frumos ca îngerul Rizwan, cel care păzeşte 
comorile raiului. Şi paznicul se ridică în cinstea lor şi 
ie ieşi înainte şi, după salamalekuri şi urările de bun 
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venit, îi ajută să descaiece din şei, şi ţinu să le slujească 
el însuşi de călăuză, ca isă le arate, în toate amă
nuntele, frumuseţile grădinii. Şi copiii putură astfel 
să admire şi apele cele frumoase care şerpuiau printre 
flori şi nu le părăseau decît cu părere de rău, şi 
crîngurile grele de miresme, şi pomii osteniţi de 
giuvaerurile lor, .şi păsările cîntătoare, şi tufărişurile 
infiorite, şi copăceii cu mirodii, şi tot ceea ce făcea 
din acea grădină minunată un colţ rupt din grădina 
raiului. Dar ceea ce îi încîntă mai presus de toate 
cuvintele, fu priveliştea, ce nuşi avea nicăieri asemuire, 
a vrăjiţilor pomi roditori, cîntaţi rînd pe rînd de toţi 
poeţii, aşa cum aduc mărturie aceste cîteva poeme 
dintre mii de poeme : 

RODIILE 

Frumoasă-i haina-n care staţi sclipind, 
Dulci rodii abia-ntredeschise, mine 
De-nflăcarate, gingaşe rubine 
închise-u sipetele de argint. 
Voi sînteţi fermecate picături 
Al unui sînge fără de cusur l 

O, rodii dulci, cu pieliţa subţire, 
Ca nişte feciorelnici, falnici bumbi, 
fîsnind din piept, ispititori şi scumpi, 
Şi stîrnitori de patimi şz iubire — 
Privindu-vă, pricep ce meşteşug 
Pretinde o aleasă-arhitectură $ 
Iar de vă gust, ţinîndu-vă în gură, 
lMă vindec de oricare beteşug. 

MERELE 

Frumoaselor cu chip vrăjit, 
O, mere dulci şi-nmiresmate, 
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Surîsul vostru-nvăluît 
în roşu şi in galben poate 
Să fie-oricînd asemuit, 
Prin roşul care îl străbate, 
Cu un obraz de-ndrăgostît, 
Plin de noroc şi sănătate s 
Iar galbenu-i ca un pălit 
Obraz de-ndrăgostit, ce-l bate 
Un nenoroc fără sfîrşit! 
Pe faţa voastră-s adunate, 
Deci, două semne, desluşit i 
Şi-al celui fericit în toate, 
Şi~al celui deznădăjduit! 

CAISELE 

Caise dragi, cu sîmburi minunaţi, 
Cine-ar putea să pună la-ndoială 
Desăvîrşirea voastră numai fală ? 
Voi, cînd eraţi doar flori, v-asemănaţî 
Cu stelele i acum, ca fructe pline, 
Rotunde printre frunze, şi-ntru tot 
De aur, vă asemuiţi, socot, 
Cu nişte sori gingaşi, cu pete line. 

SMOCHINELE 

O, albelor smochine, şi negre, ca de soare, 
Binevenite pe tablaua mea ! 
îmi sînieţi dragi ca albele fecioare 
Ale Greciei; vă iubesc aşa 
Ca pe-ale Etiopiei fierbinţi 
Copîle-titunecate de dor în ţi. 

O, voi, din toate, cele mai iubite ! 
Voi, care nu vă îndoiţi deloc 



De dragostea-mi şi dulcile-i ispite 
Pe care le stîrniţi ca pe un foc, 
încît nici nu vă pasă cum arată 
Făptura voastră pururea visată ! 

Ah, dacă vă iubesc atît, şi dacă 
Atîtea doruri îmi stîrniţi în piept, 
E pentru că eu ştiu să-mi fie dragă, 
Aşa cum alţii nu ştiu, şi-î nedrept, 
'Maturitatea voastră, dtâci smochine, 
O, voi, cele de-atîta taină pline ! 

Iubite dulci, cu faţa numai cute 
De-atîtea deziluzii cîte-aţi tras 
Pe crengile de-amar de vînt bătute 
Şi care v-a scris chinul pe obraz, 
Ce dulci sînteţi, şi cît de-nmiresmaW, 
Ca florile de muşeţel, uscate. 

Şi numai voi, dintre atîtea poame, 
In clipa rara-a coaptelor dorinţi, 
O, voi, preadăr talelor cu-aroame, 
Ştiţi sa lăsaţi, topindu-vă-ntre dinţi, 
Suavul strop îmbătător, pe care 
L-aţi zămislit din miere şi. din soare ! 

PERELE 

O, tinere copile, o, candide fecioare, 
De must răcoritor şi-arome pline, 
Oleacă dulci, oleacă acrişoare, 
Eline, sinaite, alepine, 

Voi, care, legănîndu-vă sfioase, 
Staţi atîrnate-n ramuri, dolofane, 
Cu talii suple şi cu şolduri grase. 
Şi aşteptaţi, ca nişte mari sultane, 
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Să vină-ndrăgostiţii voştri-odată 
Şi gingaş de pe ramuri să vă strîngă — 
Să n-aveţi teamă, vor veni îndată 
Să vă ctdeagă, şi vă şi mănîncă ! 

Fie că sînteţi galbene ori crude, 
Fie grăsane, fie ascuţite, 
Fie că singuratice şi nude, 
Fie perechi pe crengile-nfrun'/Jte, 

O, pere, voi veţi fi întotdeauna 
Pe gustul nostru ! Carnea voastră pură, 
Rivuita pururi, frageda şl buna, 
Şi care parca se topcsle-n gură, 

întotdeauna arc să ne pară 
Uluitoare ca şi-ntîia oara ! 

PIERSICILE 

Cu strat de puf ne apărăm obrazul 
De aerul prea crud ori prea fierbinte ,« 
Din catifea ne-am întocmit veşminte, 
Să ne-nvelească pielea ca atlazul. 

Rotunde sînlem, roşii ca de sînge, 
Scăldale-n nentinată feciorie,' 
De-aceea pielea noasră-i purpurie, 
Şi-alîta strălucire~n ea răsfrînge. 

Deci cu toţi dinţii ia fără zăbava 
Şi muşcă mierea-n carnea noastră strînsă ; 
Doar inima nu ne-o atinge însă, 
Că te-ar ucide dulcea ei otravă ! 
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MIGDALELE 

Dulce-mi şoptesc : „Sfioase si fecioare, 
Noi în trei mantii verzi ne învălim, 
Ca perlele-n cochilia lor tare. 
Şi-n miezul nostru, cît de dulci sa fim 
Şi cît de-alese pentru cel în stare 
Să spargă-as primea noastră — aferim ! 
Ne place să fim aspre şi amare 
Cît sîntem încă tinere ; dar ştim 
Că vîrsta curge, şi-ar fi de mirare 
'fot aspre şi fecioare să trăim ; 
Şi-atunci deschidem inima în soare 
Şi, proaspătă, cu drag ne-o dăruim 
Oricui o vrea, cînd trece pe cărare !" 

Iar eu strigai : „O, gingaşe migdale, 
'Mărunte giuvaiere şi ispite, 
'Mă uit cum staţi în verzile mantale, 
Cu mare sfiiciune învălite, 
Şi puful vostru subţirel şi verde 
îmi aminteşte dulcele obraz 
Al unui copilandru ce mă pierde ; 
Iar ochii lui, pare ca s-ar fi tras 
Din cele două jumătăţi prelungi 
Ce-alcătuiesc întreaga-vă făptura ; 
Iar unghiile lui îmi par atunci 
Croite pe măsura voastră pură. 

Chiar necredinţa voastră e un har, 
Căci chiar dacă-mpărţită-n doua-adese 
Vi-i inima nehotărîtă — dar 
Rămîne albă, fără ca să-i pese, 
Şi miezul ei stă pururea curat, 
Ca perla în cochilia-i de fad.'' 
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JUJUBELE 

Ia uite şi jujubele-n ciorchine 
Cum spînzură, ca nişte clopoţei 
De aur, prinşi la glezne de femei, 
în lanţ de flori, pe ramurile pline. 

Sînt roadele copacului Sidrah. 
Huriile se-alintă-n umbra lui. 
Şi falnic stă, cum nici un altul nu-i, 
De-a dreapta Ungă jeţul lui Allah. 

Iar tablele lui Moise cîndva 
Din lemnul lui s-au întocmii, săvai! 
Şi cele patru nuri sfinte-n rai 
Purced chiar de la rădăcina sa ! 

PORTOCALIILE 

Sus pe colină, clnd zefiru-adic, 
Se clatină-aromaţii portocali 
Din ramurile toate-nfiorate, 
Şi rid din tot belşugul lor floral, 
Şi hohotesc din frunzele lor toate, 
Cu foşnet dulce, acolo pe deal. 

O, portocale, voi sînteţi asemeni 
Unor femei care şi-au pus veşminte, 
Croite din atlaz de aur roşu, 
Pe tinerele trupuri, să se-alinle 
Şi să se-mpodobească fericite, 
Ca-n zilele de sărbătoare, sfinte ! 

Flori după miros, fructe după gust, 
Voi sînteţi însă nişte mingi de foc 
în care-aţi strîns răcoare de zăpezi l 
Zăpezi ce-n foc nu se topesc deloc l 
Un foc vrăjit, fără de vîlvălăi, 
Şi cu zăpezi vrăjite la mijloc ! 



Iar cind mă uit la pielea voastră coapta, 
La sclipatu-i vrăjit şi nepătat, 
Cum aş putea să nu-mi aduc aminte 
De al iubitei zîmbet luminat, 
De fetişcana cu obrajii roşii, 
De trupu-i ca de aur brobonat f 

LĂMllLE 

Cu crengile-aplecate la pămînt, 
Lămîii se-ncovoaie sub povara 
Belşugului de roadă, fremătînd. 
Iar fructele lor, ce-nfioară nara, 
Caţui de aur sub frunzişul blînd, 
Revarsă-n inimi vrăji îmbătătoare, 
Şi cu mireasma lor de abur sfînt 
Dau sufletu-ndărăt celui ce moare. 

CHITRELE 

Priveşte-le : încep să dea în pîrg 
Şi chitrele acestea ! E-o zăpadă 
Care se-mpodobeşie-acum de sîrg 
In haine de şofran ; e, totodată, 
Argintul ce se face aur tras j 
E luna care se preschimbă-n soare. 
O, chilre voi baloane de topaz, 
Pur chihlimbar, sini tineri de fecioare, 
O, chilre voi, o, chitre sclipitoare /... 

BANANELE 

Bananelor, cu forme îndrăzneţe 
Şi carnea grasă ca o prăjitură, 
Bananelor, cu dulce piele pura 
Ce ardeţi ochii fetelor iubeţe, 
Bananelor, cînd va topiţi în gura, 



Ne vindecaţi, de dor şi de tristeţe, 
Şi ne-mbătaţi precum o băutura ! 

Fie ca spînzuraţi în mari ciorchini. 
Lungi drugi de aur care greu apasă 
Pe-ai mamei voastre umeri mult prea 
Fie că sub tavan, la noi în casă, 
Vă pîrguiţi puţin cîte puţin — 
O, şipuri scumpe cu mireasma-aleasa 
Şi gust cum altul nu e mai deplin, 

Voi totdeauna ştiţi să fiţi pe plac 
Şi simţurilor noastre totodată
Şi dorului după cel dus şi drag ! 
Din toata poama dulce din livadă, 
Doar voi vă scoateţi inima-n vileag 
Cu milă şi privire-nduioşată 
De-o văduvă cu doruri jură leac, 
Ori de-o femeie, biata, divorţată ! 

CURMALELE 

Sînlem copilele voinice 
Crescute-n mîndri palmieri, 
Noi, oacheşele beduine 
Blînd legănate-n adieri 
Ce fluieră prin părul nostru 
învăluindu-ne-n plăceri. 

Iar tatăl nostru, sfîntul soare, 
Ne-a dat drept hrană, din pruncie, 
Lumina lui fără de seamăn ; 
Şi din adînc bogat de glie, 
Ca de la sinul unei mame, 
Am supt licoare şi tărie. 

Sîntem iubitele cîntate 
De neamul corturilor, care 



De veci trăieşle-n libertate 
Şi care nici habar nu are 
De-orăşeneştile palate 
Cu porţi si strajă la intrare, 

Ah, neamul slobod al pustiei, 
Al costelivelor cămile, 
Al iepelor nedomolite, 
Al răpitoarelor copile, 
Al iataganelor cumplite, 
Şi-al ospeţiei fără sile ! 

Iar cel ce a gustat vreodată
Sub palmii noştri umbra dulce, 
Acela numai anevoie 
Din vraja noastră se mai smulge, 
Şi-ar vrea sa-i adumbrim de-a pururi 
Mormîntu-n care-o să se culce ! 

Or, acesteas, printre altele, sumedenii, cîteva dintre 
poemele despre fructe. Ci ar trebui o viaţă întreagă 
pentru a spune versurile despre nişte flori ca acelea 
care se aflau în acea grădină minunată, iasomii, 
hiacinte, crini de apă, mirţi, maci, narcise şi trandafiri 
de toate soiurile. 

însă paznicul grădinii îi şi dusese pe băieţi, 
purtîndui pe alei, la un chioşc ascuns în mijlocul 
verdeţii. Şi îi pofti să intre acolo să se odihnească, şi 
îi îmbie să şadă jos, împrejurul unui havuz, pe nişte 
perne de atlaz, rugîndu1 pe tînărul Nur să ia loc la 
mijloc. Şi îi dete... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute şaptezeci şi treia noapte 

Urmă : 

Şi îi dete, ca săşi răcorească faţa, un evantai din 
pene. de struţ, pe care erau scrise aceste versuri : 

Aripa albă-s, şi neostenită ! 
înmiresmatele mele-adieri, 
Care alintă faţa-ndrăgostită, 
Stîrnesc ispita dulcilor plăceri, 
Şi-n umbra mea de simplu evantai 
Guşti reveneala vîntului din rai. \ 

Pe urmă, tinerii, după ce îşi scoaseră caftanele şi 
turbanele, începură să tăifăsuiască şi să înşire lafuri 
împreună, şi nu mai puteau săşi desprindă privirile de 
pe frumosul lor prieten Nur. Iar paznicul le aşternu 
chiar el masa, care fu cum nu se poate mai aleasă, 
cu fripturi de pui, de gîşte, de prepeliţe, de porumbei, 
de potîrnichi şi de miel umplut, fără a mai socoti 
coşurile cu fructe culese de pe ramuri. Şi, după masă, 
tinerii se spălară pe mîini cu săpun înmiresmat cu 
mosc, şi se şterseră cu ştergare de mătase chindisite 
cu aur. 

Atunci, paznicul intră cu un mănunchi minunat de 
trandafiri şi zise : 

— Se cuvine, o, prietenii mei, ca, pînă a vă desfăta 
cu băuturile, să vă pregătiţi sufletul pentru plăcere 
cu aceste culori şi miresme de trandafir. 

Iar ei strigară : 
— Adevărat spui, o, paznicule î 
El zise : 

17(î 



— Aşai ! Nu vreau să vă dau însă aceşti trandafiri 
decît în schimbul unui poem frumos despre această 
floare minunata! 

Atunci, tînărul care era stăpînul acelei grădini luă 
coşul cu trandafiri din mîinile paznicului, îşi cufunda 
capun ele, mirosi îndelung florile, pe urma făcu un 
sema cu mîna cerînd tăcere, şi ticlui: 

Fecioară plina de miresme 
Şi-atît de ruşinoasă-alt'data? 
în tinereţea ta cuminte, 
Cînd roşul mîndrului obraz 
Ţi-l ăscundeai cu sfiiciune, 
De-un gînd de foc cutremurata. 
Sub verdele fără prihană 
Al mînecilor de atlaz, 
O, floare peste flori regină, 

. Eşti ca sultana între roabe, 
Şi ca în,ceata-i de războinici 
Un tînăr şi frumos emir I 
In bumbul tău plin cu balsamuri 
Parfumul lumii-ntregi încape, 
O, floare pururi îndrăgită, 
Boboc vrăjit de trandafir ! 
Petalele-ţi întredeschise 
Sub Una zării adiere 
Sînt buzele unei cadîne 
Dînd să-l sărute pe cel drag ! 
în prospeţimea ta curată, 
Eşti mai gingaşă la vedere 
Decît obrazul fără barbă 
Al unui tinerel ravac ; 
Şi-s ca un zîmbet de copilă 
Podoabele-ţi de foc, învoalte ; 
Iar sîngele ce-ţi colorează 
Făptura de fecioară, viu. 
Te face-asemenî aurorei 
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In razeie-i de aur, calde, 
Te face-asemeni unei cupe 
Cu vin Într-Insa purpuriu, 
Te face-o salba de rubine 
Pe-o creangă pură de smaralde ! 
O, floare-aprinsă-a voluptăţii, 
Dar care ştii să fii şi crudă
Cînd unii, cu grosolănie, 
Te smulg din cuibu~ţi liniştit! 
Pe-aceia-i pedepseşti amarnic 
Şi îi alungi cu măre ciudă, 
Scoţînd din tolba ia de aur 
Săgeţi cu vîrful ascuţit ! 
Ce minunată, ce plăcută, 
Cît eşti de înveselitoare ! 
Cum ştii tu să-i vrăjeşti pe-aceia 
Cari, gingaşi, ştiu ce scumpă eşti! 
Cum ştii să-mbraci atunci făptura-ţi 
în rochii mult strălucitoare, 
Si, pentru ei, cum ştii, frumoaso, 
Să capeţi aure cereşti, 

Şi să rămîi iubita fără pală 
De care nu te saturi niciodată ! 

Cînd auziră această minunată laudă a trandafiru
lui, tinerii nuşi mai putură stăpîni îneîntarea şi 
scoaseră un potop de strigăte şi repetară laolaltă, 
legănînduşi capul : 

Şi să rămîi iubita fără pată 
De care nu te saturi niciodată. 

Iar cel care îşi sfîrşise poemul cel ticluit goli 
numaidecît coşul şi îi coperi cu trandafiri pe oaspe
ţii săi. Pe urmă, umplu cu vin cupa cea mare şi o trecu 
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apoi roată pe la toţi. Şi tînărul Nur, cîncl îi veni 
rîndul, luă cupa cu o oarecare stînjeneală; căci 
niciodată nu mai băuse vin, iar cerul gurii lui nu 
cunoştea gustul băuturilor dospite, aşa cum nici 
trupul lui nu cunoştea atingerea cu femeia. Era fecior, 
în adevăr, şi părinţii săi, dat fiind aniii tineri, 
încă nui dăruiseră nici o cadînă, cum e obiceiul la 
cei bogaţi, care vor, înainte de însurătoare, să le dea 
deprindere şi ştiinţă, în aceste treburi, fiilor lor tinerei. 
Iar prietenii lui ştiau amănuntul despre fecioria lui 
Nur, şi se învoiseră, poftindu1 la acea plimbare prin 
grădină, să1 dumirească în privinţa aceasta. 

Aşa că, atunci cînd îl văzură că ţinea cupa şi 
şovăia ca dinaintea unui lucru oprit, tinerii începură 
să rîdă cu hohote nestăpînite, încît Nur, necăjit şi, 
oricum, umilit, duse pînă la urmă hotărît cupa la 
gură şi o goli dintro sorbitură pînă la cel din urmă 
strop. Şi tinerii, dacă văzură aşa, scoaseră un strigăt 
de biruinţă ; iar grădinarul cel iscusit veni lîngă Nur, 
cu bărdaca umplută la loc, şi îi zise : 

— Bun temei ai, o, Nur, să nu te lepezi mai mult 
de licoarea aceasta scumpă a beţiei ! Ea este mama 
virtuţilor, leacul împotriva tuturor necazurilor, tiria
cul pentru toate relele trupului şi ale sufletului ! 
Săracilor le dă bogăţie, fricoşilor curaj, slabilor putere 
şi tărie ! O, Nur, prietene al meu minunat, şi eu sînt, 
şi noi toţi cei de aici sîntem slujitorii şi robii tă i ! 
Ci ia cupa aceasta, rogute, şi bea vinul acesta, care 
este mai puţin îmbătător decît ochii tăi ! 

Şi Nur nu putu să nu primească şi, dintro sorbitură, 
goli cupa pe care io întinsese gazda sa. 

Atunci, aburul beţiei începu să i se învîlvoreze în 
cap ; şi unul dintre flăcăi strigă către gazdă : 
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I 

I 
— E bine aşa, o, preabunc prietene ! Ci plăcerea | 

noastră nar putea să fie întreagă fără de cîntecul şî 
fără de glasul buzelor de femeie... ; 

Cînd povestea ajunse aiij, Şoherezada văzu iorii miiind şi, sfi- ,' 
oasă, tăcu. 

1 

Ci într-a şase sute şaptezeci şi patra noapte 

Urmă : 

...„Şî nu ştii vorbele poetului ? : 

Hai, să se treacă vinul, roată, 
Şl-n cupa mică si-n cea mare ! 
Prietene, ia, bea licoare 
'Din mina asta minunata 
A unei frumuseţi ce pare 
Ca luna plină cînd se-aratâ! 
Dar, ca să poţi goli pocalul, 
Părîndu-ţi mai ispititor, 
Asculta-o muzică de dor ! — 
Eu ştiu că totdeauna calul 
Dat la adăp Ungă izvor 
Mult mai cu sete soarbe valul 
Cînd i se fluieră uşor ! 

Cină auzi versurile acestea, lînarul stapîn al gră
dinii răspunse cu un zîmbet, pe urmă se ridică numai
decît şi ieşi din odaia în care petreceau, ca să se 
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întoarcă peste o clipa ţinînd de mînă o fetişcană 
îmbrăcată toată în mătase albastră. Or, fata aceea 
era o egipteancă zarifă şi minvmat croită, dreaptă ca 
litera alef, cu ochi babilonieni, cu părul negru ca 
negurile, şi albă ca argintul dintro mină sau ca o 
migdală descojită. Şi era aşa de frumoasă şi aşa de 
strălucitoare în rochia ei întunecata, că ai fi luato 
drept o lună de vară în toiul unei nopţi de iarnă. 
încît, cum să nu fi avut nişte sîni de fildeş alb, un 
pîntec pe potrivă, nişte coapse falnice şi nişte po
doabe rotunde ca nişte perne, şi dedesubtul lor o 
minune moale, trandafirie şi înmiresmata, asemenea 
unui săculeţ pus întrun pachet mare ? Şi oare nu 
chiar despre egipteanca aceea va fi spus poetul ; 

Ea trece mindră — ca o căprioară 
Tîrînd în urma-l turmele de lei 
Pe care lungi săgeţi din ochii ei 
l-a biruit acum întîia oară, 

Frumoasa-i noapte neagră, de cărbune, 
A părului, cu-ntunecatu-i rost,, 
întinde peste ea, drept adăpost. 
Un cort fără de stîlpi, un cort minune. 

Cu mîneca-şi ascunde, ruşinată. 
Calzi, trandafirii-i roşii din obraz. 
Ci inimile totuşi, ca-n extaz, 
De ambra pielii sale se îmbată. 

Iar dacă şi-ar da la o parte voalul 
Sub cOre-şi adumbreşte chipul pur. 
Ce umilit te-ai temeni, azur 
Al cerului curat cum e cristalul I 
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Voi, diamante pline de htcoare, 
V-aţi temeni atunci fi voi la fel, 
Cînd ochii ei şăgalnici de sub el 
Ar răsări ca două pietre rare ! 

Şi tînărul stăpîn al grădinii îi spuse fetişcanei : 
— O, frumoasă domniţă a stelelor, află că nu 

team poftit să vii în grădina noastră decît spre ai 
face plăcere musafirului şi prietenului nostru Nur, 
aci de faţă, şi care ne cinsteşte astăzi, întîia oară, cu 
ospeţia lui ! 

Atunci, tînăra egipteancă se duse şi şezu lîngă Nur, 
aruneîndui o ochiadă năpraznică ; pe urmă, scoase 
de sub izar un săcuţ de satin verde ; şi îl dezlegă şi 
scoase din el treizeci şi două de bucăţele de lemn pe 
care le împereche două cîte două, aşa cum se împe
rechează bărbaţii cu femeile şi femeile cu bărbaţii, şi 
întrun sfîrşit înjghebă o minunată alăută indic
nească. Şi îşi suflecă mînecile pînă la coate, dezvelin
duşi astfel încheieturile mîinilor şi braţele, strînse 
alăuta la sîn, aşa cum îşi strînge o mamă copilul, 
şi o pipăi cu unghiile degetelor. Şi alăuta, la atinge
rea aceea, se înfiora şi gemu cu vuiet ; şi nu putu să
nuşi aducă aminte dintrodată de obîrşia şi de meni
rea ei : îşi aminti de pămîntul în care fusese sădită 
ca arbore ; de apele care o udaseră, de locurile unde 
crescuse în nemişcarea tulpinei sale, de păsările pe 
care le adăpostise, de toporarii care o retezaseră, 
de meşterul cel iscusit care o şlefuise, de lustruitorul 
care o îmbrăcase în strălucire, de corabia care o 
adusese, şi de toate mîinile cele frumoase prin care 
trecuse. Şi, la amintirile acestea, gemu şi cîntă dulce, 
şi parcă răspundea pe limba sa cu aceste cuplete 
ritmate unghiilor care o alintau : 
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Am fost vin arbor verde-odinioară, 
Plin tot de frunze şi privighetori ,< 
Cînd îmi cîntau, cu triluri ce nfioară, 
De dragoste, le legănam uşor. 

Da, ele mi-au dat patima cînlării l 
Iar eu, ca-n vrajă, nici nu cutezam 
Să-mi mişc o frunză doar în boarea zării, 
Şi le-ascultam cu fiecare ram. 

Ci într-o zi, o mină grea mă curmă, 
.Şi mă doboară-n huiet la pămînt, 
Şi mă preschimbă, cum vedeţi, pe urmă 
In mica alăută care sînt. 

Ci nu mă pling de soarta mea — e bună l 
Cînd unghiile gingaşe mă prind, 
Eu freamăt lung din fiecare strună, 
Sub mîinile frumoase, dănţuind.' 

Drept plată a robiei mele toate, 
Mă culc pe sinii fetelor, de foc, 
Şi-n braţe dulci de hurii parfumate 
Ce mă cuprind duios peste mijloc. 

Ştiu să vrăjesc cu limpedea-mi chitare 
Prietenii iubiţi, şi să-i alin ; 
Ca trilurile de privighetoare, 
Imbăt fără paharnic, fără vin. 

După începutul acesta fără cuvinte, în care alăuta 
grăise întrun grai pe care numai sufletul îl pricepe, 
egipteanca cea frumoasă se opri o clipă din cînîare... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şase sute şaptezeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...pe urmă, înlorcînduşi privirile către îînărul 
JSIur, cîntl aceste stihuri, acompaniinduse cu alăuta : 

Noaptea-i plină de lumină, 
Iar privighetoarea, lin, 
în frunzişul verde-şi anta 
Pătimaşul ei suspin, 
Cum îşi cîntă-ndrăgostitiil 
Al iubirii dulce chin. 
Ah, Irezeşte-te ! Deasupra 
Vraja cerului senin 
Sufletele ni le-mbată 
Cu al fericirii vin, 
Şi în noaptea de lumină, 
Cînd de farmec totu-i plin, 
Sub sclipirea lunii blînde, 
Vino, dragostea mea, vin' l 
Teamă nici să nu ne fie 
Să ne folosim- de somnul 
Celor vajnici şi haini, 
Să ne bucurăm în voie 
De-ale dragostei lumini. 
Noaptea nu e-ntotdeauna 
Ca un falnic baldachin, 
Plină de sclipiri de stele 
Şi miresme ! Vino, vin'! 
Oare nu ai, ca să-ţi bucuri 
Sfîntul inimii alin, 
Mirţi şi trandafiri de-a valma,. 
Flori de aur şi rubin, 
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Şi parfumuri care-mbală ? 
Oare nu ai, ca tain, 
Toate cele patru haruri 
Ce-ncunună un destin; 
Un prieten, o iubita, 
Bani la teşcherea, şi vin ? 
Ce-ţi mai trebuie pe lume, 
Pentru-al bucuriei cin ? 
Nu mai zăbovi o clipă ! 
Foloseşte-acest festin ! 
Mîine totul va să piară I 
Iată, ţi se dă peşin 
Cupa fericirii plină — 
Ia-o, soarbe-o-acum ! Amin ! 

Cînd auzi stihurile acestea, tînărul Nur, beat de 
vin şi de dragoste, aruncă nişte priviri înflăcărate 
înspre roaba cea frumoasă, care îi răspunse cu un 
zîmbet făgăduitor. El atunci se plecă înspre ea, mînat 
de dorinţă ; şi ea, pe dată, îşi împinse în el dea 
binelea vîrful sinilor, îl sărută între ochi, şi se lăsa 
toata în mîinile lui. Şi Nur, supunînduse tulburării 
simţurilor şi învîlvorarii care îl cuprindea, îşi lipi 
buzele de gura copilandrei şi o adulmecă întocmai 
ca pe un trandafir. Ci fata, chemată de privirile 
celorlalţi băieţi, se desprinse din această îmbrăţişare 
dintîi a flăcăiandrului, spre aşi lua iar alăuta şi ca 
să chite : 

Pe frumuseţea feţei tale, 
Pe-obrajii-ţi •— strat de trandafiri -— 
Pe vinul scump al gurii tale, 
Jur că tu eşti, făra-ngrădiri, 
Lumină pentru ochii mei, alint. 
Al pleoapei mele, şi că doar pe tine, 
'Numai pe tine te iubesc cu jind, 
O, viaţă, Iu, a inimii din mine ! 
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Cînd auzi mărturisirea aceasta arzătoare, Nur, răpit 
de iubire, ticlui şi el la rîndui : 

O, tu, care le-araţi strălucitoare, 
Ca o corabie de boţi pe marc, 
Frumoaso cu priviri de şoim tîlhare, 
O, fată dulce, strînsă-n cingătoare, 
Cu gura-mpodobită, cum îmi pare, 
De doua şiruri de mărgăritare, 
Şi cu obrajii trandafiri în floare 
Dintr-o grădină-nchisă cu zăvoare, 
O, tu, ce-ţi laşi a părului lucoare 
Lungimca-nlreagă să şi-o desfăşoare, 
In doua despărţit dc-acea cărare, 
Lin unduind din creştet la picioare, 
Şi negru ca harapul tînăr care, 
Scos la mezai, e gata de vhrzare — 

Tu, gînd tiran al sufletului meu, 
La care mă închin de-acum mereu, 

Vederea doar a farmecelor tale 
1-a şi croit iubirii dreapta cale 
în inima mea, şi, ca-riţr-un tertip, 
Mi-a zugrăvit cîrmîzul ei pe chip 
Şi-mi mistuie acum, şi-mi ia Zălog 
Ficatul ars de-al patimilor foc ! 
Ah, ţie-aş vrea să-ţi dau, de-ar fi să pot, 
Şi-averea mea, şi sufletul, pe iot l 
Iar dacă tu. ţe-ai ridica să-ntrebi s 
„Mi-ai dărui şi somnul tail, şi trebi ?" 
Eu aş răspunde : „Hptarît că da ! 
Şi ochii-mi, vrăjitoareo, ţi i-aş da /" 

Cînd tînărul stăpîn al grădinii văzu starea în care 
se afla prietenul său Nur, socoti că venise clipa so 
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lase pe egipteana cea nurlie să înceapă a1 învaţă 
jocurile dragostei. Şi le făcu semn băieţilor, care 
se ridicară unul cîte unul şi ieşiră clin sala de ospăţ, 
lăsîndu1 pe Nur singursingurel cu egipteana cea 
frumoasă. 

Cîncl fetişcana se văzu singură cu frumosul Nur, 
numaidecît se şi ridică în sus, dreaptă, şi se despuia 
de podoabele şi de hainele de pe ea, ivinduse goală 
pe deantregul, şi avîncl drept izar numai pletele ei. 
Şi se duse de se aşeză pe genunchii lui Nur şi îl 
sărută între ochi şi îi zise : 

— Află, o, ochi al meu, că darul este totdeauna 
pe măsura dărniciei celui care îl dă. Or, ţie, pentru 
frumuseţea ta, şi întrucît îmi place de tine, îţi dau 
tot ce am ! Iami buzele, iami limba, iami sînii, 
iami pîntecul şi tot ce vrei ! 

Şi Nur primi darul cel minunat, şi îi dete şi el, în 
loc, un dar încă şi mai minunat. Iar fetişcana, deopo
trivă de fermecată şi de uimită de dărnicia şi de iscu
sinţa lui, îl întrebă, cînd sfîrşiră : 

•— Şi iacătă, o, Nur, prietenii tăi ziceau că erai 
fecior ? 

El spuse : 
— Da, eram ! 
Ea spuse : 

— Tarei uluitor ! Şi ce priceput teai dovedit de la 
cea dintîi încercare a ta ! 

EI spuse, rîzînd : 
— Cînd izbeşti întro cremene, totdeauna sar scîn

te i ! 
Şi, iacătă, în felul acesta, în vîlva de trandafiri, de 

veselie şi de desfătări sporite, tînărul Nur cunoscu 
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dragostea în braţele unei egiptence frumoase şi sănă
toase ca un ochi de cocoş, şi gingaşă ca o migdală 
descojită. 

Cindi povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, sii-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute şaptezeci şi şasea noapte 

Urmă : • 

Or, aşa îi fusese scris de la ursitoare că trebuia să 
fie pentru începutul învăţăturii lui. Căci fără de 
aceasta, cum sar pricepe lucrurile încă şi mai minu
nate care aveau săi însemne paşii pe calea cea dreapta 
a vieţii fericite ? 

încît, de îndată ce zbeguielile lor luară sfîrşit, 
tînărul Nur se sculă, căci stelele începeau să scli
pească pe cer şi răsuflarea lui Allah se ridica în 
yîntul nopţii. Şi îi spuse fetişcanei : 

— Cu îngăduinţa ta ! 
Şi, cu toate rugăminţile ei de a1 mai ţine, flăcăul 

nu vroi să zăbovească, ci se duse de încăleca pe 
catîrul lui şi se întoarse cît mai degrabă acasă, unde 
îl aşteptau îngrijoraţi tatăl său Cunună şi mama sa. 

Or, de cum trecu pragul, maicăsa, plină de îngrijo
rare din pricina acelei întîrzieri neobişnuite a fiului ei, 
dete fuga în întîmpinarea lui, îl strînse în braţe şi îi 
iSpuse : 

— Unde ai fost, scumpul meu, dcai zăbovit 
atîta vreme departe de casă ? 
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Ci, de îndată ce Nur deschise gura, maicăsa 
băgă de seama că e ameţit Yîe vin şi îi simţi duhoarea 
răsuflării. Şi îi zise : 

•— Ah, Nur, păcătosule, ceai făcut ? Dacă taică
tau are să simtă cum duhneşti, e prăpăd ! 

Căci Nur, care dusese bine beţia cît timp stătuse 
în braţele egiptencei, fusese răzbit de aerul tare de 
afară, şi minţile lui tulburate îl făceau să se clatine 
la dreapta şi la stînga ca un beţiv. încît maicăsa 
îl duse repede la patul lui şi îl culcă, învelindu1 
bine. 

Ci, în clipa aceea, intră în odaie neguţătorul Cu
nună, care era un păstrător credincios al legii lui AII ah 
cei opreşte pe dreptcredincioşi să bea băuturi dos
pite. Şi, cînd îl văzu pe fiul lui culcat, galben la 
faţă şi pierit, o întrebă pe soţia sa : 

~ Ce are ? 
Ea răspunse : 
— îl doare rău capul, din. pricina aerului tare 

din grădina aceea unde iai îngăduit să se ducă la 
plimbare cu prietenii lui ! 

Şi neguţătorul Cunună, cam necăjit de dojana ce i~o 
făcea soţia şi de durerea de cap a fiului său, se apleca 
înspre Nur ca să1 întrebe cum îi mai este ; ci fi 
simţi duhoarea răsuflării şi, mîniat, îl zgîlţîi de mîna 
şi strigă : 

— Cum, fiu dezmăţat ? ai încălcat legea lui. 
Allah şi a profetului său, şi cutezi să intri în. casa 
fără aţi curăţa gura de ticăloşie ? 

Şi îl certă aşa, mai departe, cu asprime. 
Atunci Nur, care era beat de tot, fără săşi dea 

bine seama ce face, ridică mîna şi. îi trase tatălui său, 
negustorul Cunună, un ghiont care fi lovi în ochiul 
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drept, şi atîta de năprasnic încît îl doborî la pa
mînt. Iar bătrînul Cunună, peste poate de mîniat, 
făcu jurămînt, pe despărţenia de ncvastăsa, că dea 
doua zi chiar are să1 alunge pe fiul său Nur, după
ce are săi taie mîna dreaptă. Pe urmă, ieşi din odaie. 

Cînd mama lui Nur auzi jurămîntul acela cum
plit, împotriva căruia nu mai încăpea nici un fel de 
scăpare ori de leac, îşi sfîşie hainele deznădăjduită 
şi îşi petrecu noaptea toată bocinduse şi plîngînd la 
piciorul patului fiului ei cufundat în beţie. Ci, întru
cît treaba era amarnică, biata de ea, făcîndu1 să 
asude şi să se uşureze cît mai mult, izbuti săi îm
prăştie aburii vinului. Şi, cum flăcăul nuşi mai aducea 
aminte nimic din tot ce se întîmplase, îi povesti 
ea ce faptă săvîrşise şi jurămîntul cel cumplit al 
tatălui său Cunună. Pe urmă îi spuse : 

— Vai de noi ! acuma căinţele sînt degeaba ! Şi 
nu ţi mai rămîne altă hotărîţe să iei, pînă ce ursita 
o schimba faţa lucrurilor, decît să pleci cît mai de
grabă, o, Nur, din casa părintelui tău ! Dute, fiul meu, 

'în oraşul ElIskandaria, şî ia de colea o pungă cu o mie 
de galbeni şî o sută de dinari! Cînd ai să sfîrşeşti banii 
aceştia, ai sămi ceri alţii, numai să ai grijă sămi 
dai de ştire. 

Şi începu să plîngă, sărutîndu1. 
Nur, atunci, după ce vărsă şi el ia rîndtii un 

potop de lacrimi de căinţă, agăţă punga la brîu, 
îşi luă bunrămas de la maicăsa, şi ieşi tainic din casă, 
îndreptîndusc grabnic înspre portul Bulak şi, de 
acolo, pe Nil în jos, cu o corabie, pînă la AlIskan
daria, unde coborî bine sănătos. 

Or, Nur văzu că AlIskandaria era o cetate stră
lucită, locuită de nişte oameni cu totul minunaţi şi 
dăruită cu un aer foarte plăcut, cu grădini pline de 
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roade şi de flori, cu străzi frumoase şi_ cu sukuii 
falnice. Şi porni să străbată jncîntat feluritele maha
lale din oraş şi toate sukuriîe, unul după altul. Şî, 
cum trecea prin sukul osebit de plăcut al neguţă
torilor de flori şi de fructe... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada vă/u zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci inir-a şase sute şaptezeci şi şaptea noapte 

Urmă ; 

...văzu un persan care trecea călare pe un catfr, 
avîrtd la spatele lui, pe crupă, o fetişcană minunată, 
cu înfăţişarea plăcută şi cu un mijloc de cinci palme 
pline. Era albă cum e ghinda în coaja ei, ca albişoara 
în. eleşteu, ca o zerboa1 în deşert. Faţa ei era maî 
orbitoare decît strălucirea soarelui, iar de sub straja 
arcurilor întinse ale sprîncenelor scăpărau doi ocnî 
mari şi negri, de obîrşie babilonică. Şi, prin pînza stră
vezie care o învăluia, se ghiceau în ea minunăţii fără 
de pereche pe lume : obrajii lucitori ca satinul cel 
mai frumos şi presăraţi cu trandafiri; dinţii care 
erau două şiraguri de mărgăritare; sînii drepţi şi 
împungători; şoldurile mlădioase ; coapsele asemănă
toare cu cozile durdulii ale oilor siriene, şi adăpos
tind, către vîrful lor de zăpadă, o comoară de nease
muit, şi sprijinind un spate alcătuit întru totul dintr«a 

1 G a z d ă . • .: 
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amestec de mărgăritare, de trandafiri ţi de iasomii. 
Slavă celui carele a zămislito ! 

încît, atunci cînd tînărul Nur o văzu pe tînăra 
aceea, care o întrecea în strălucire pe egipteana cea 
oacheşă din grădină, nu se putu opri sa nu se ia 
după preafericitul catîr care o ducea. Şi începu să 
meargă aşa, după ca, pînă ce ajunseră la locul unde 
se afla tîrgul de robi. 

Acolo, persanul se d'cte jos de pe catîr şi, după 
ce o ajută pe fată să descalece şi ea la rîndui, o luă 
de mînă şi o înfăţişă telalului, ca so strige spre 
vînzare. Şi telaluî, dînd mulţimea la o parte, o 
pofti pe fetişcana să se aşeze întrun jilţ de fildeş 
împodobit cu aur, în mijlocul tîrgului. Pe urmă, îşi 
plimbă privirile peste cei care îl înconjurau şi strigă : 

— O, neguţătorilor ! O, cumpărătorilor ! o, stă
pînilor de bogăţii ! orăşeni şi beduini ! o, lume care te 
afli împrejurul meu, mai aproape ori mai departe, 
deschid mezatul ! Nici o ocară asupra aceluia care 
deschide mezatul ! Preţuiţi şi rostiţivă ! Al! ah este 
atoateputinte şi atoateştiutor ! Deschid mezatul ! 

Atunci, veni în rîndul din faţă un bătrîn, care era 
starostele neguţătorilor din oraş, şi dinaintea lui nime
nea nu îndrăznea să ridice glasul spre a da mai mult. 
Şi făcu domol un ocol împrejurul jilţului pe care şedea 
fata şi, după ce o cercetă cu mare luare aminte, 
spuse : 

— Deschid mezatul cu nouă sute douăzeci şi cinci 
de dinari ! 

Numaidecît telaluî strigă cît îl ţinea gura : 
'— Mezatul se deschide la nouă sute douăzeci şi 

cinci de dinari ! O, deschizătorule ! O, atoateştiuto
rule ! O, darnicule ! La nouă sute douăzeci şi cinci de 
dinari ca preţ ele mezat pentru mărgăritarul cel fără 
de asemuire ! 
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Pe urmă, cum nimenea nu vroia să ridice mezatul, 
din preţuire faţă de preacinstitul staroste, telalul se 
întoarse către fetişcană şi o întreba : 

— Primeşti, o, sultăniţă a lunelor, să fii a preacinsti
tului nostru staroste ? 

Şi fata răspunse, de sub maramele ei : 
— Nu cumva eşti smintit, o, telalule, ori măcar 

lovit de vreo scrînteală la limbă, demi pui o între
bare ca asta ? 

Iar telalul, fîstîcit, întrebă : 
— Şi de ce, mă rog, o, sultăniţă a mîndreţelor ? 
Şi fetişcana, "dezvelinduşi întrun zîmbet mărgări

tarele gurii, spuse : 
— O, telalule, au nu ţie ruşine înaintea lui Allah 

şi a bărbii tale, cînd vrei să dai fete de soiul meu 
unui moşneag ca acesta, matofit şi neputinţe, pe care 
nevastăsa, fără de nici o îndoială, şi nu numai o 
dată, lo fi dodelit amarnic şi plină de ciudă din 
pricina nevolniciii lui ? Şi nu ştii că unui moşneag ca 
acesta i se potrivesc întocmai versurile poetului : 

Am o zestre de ocară. 
Fără vreo nădejde. 
E făcută dintr-o ceara 
Care se topeşte. 

Şi cu cit mă zbat mai tare, 
Cu aiît, greoaie, 
Ca lovită de dogoare, 
Şi mai rău se-nmoaie. 

Nu spun astea într-o doară ! 
Rea-i, şi mişelească! 
Ea se stinge, bunăoară, 
Cînd să se trezească 
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o porţi în chip de nas ? Şi nu ştii 'că ţie ţi se potrivesc, 
mai mult decît oricui, vorbele acestea ale poetului : 

Pe faţa lui se-nalţă-un minaret 
AiÎL ide mare-ncît întreaga lume 
Prin uşile lui două, berechet, 
S-ar duce dintr-odatcî, fără nume, 
Şi-ntinderea întreagă pămînteasca 
Ar fi deodată să se pustiască ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale fetişcanei, negustorul 
cel năsos fu cuprins de o mînie atîta de mare încît 
strănută deodată năpraznic, pe urmă, înşfăcîndu1 
pe telal de guler, îi aldui o grămadă de ghiolduri după 
ceafă, zbierînd : 

—• Telal blestemat ! nu ne'ai aduso pe neruşinata 
asta de roabă decît ca să ne ocărască şi să ne facă 
de batjocură ? 

Şi telalul, tare mohorît, se întoarse înspre fetişcană 
şi îi zise : 

— Pe Allah, de cînd îmi fac meseria de telal 
nam mai avut o zi atîta de afurisită ca asta ! Au 
tu nu poţi săţi struneşti destrăbălările limbii şi să 
ne laşi să ne cîştigăm pîinea ? 

Pe urmă, ca să pună capăt zarvei, începu iar 
strigarea. 

Atunci se ivi un al treilea negustor, tare bărbos, 
care vroi so cumpere pe roaba cea frumoasă. Ci, 
p înă să apuce el săşi deschidă gura ca să rostească 
preţul, fetişcana se puse pe rîs şi strigă : 
. — Ia te uită, o, telalule ! La ăsta rînduiala firii 
sa răsturnat: e un berbec cu o coadă straşnică, da 
coada ia crescut în bărbie ! Şi de bună seamă că nu 
ai de gînd să mă dai unui om cu o barbă atîta de 
lungă şi, drept urmare, cu o minte tare mărginită! 
Că doar ştii şi tu că mintea şi judecata sînt cu atîta 
mai scurte cu cît e mai lungă barba ! 
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La vorbele acestea, telalul, deznădăjduit;pînă peste 
poate, nu vroi să ducă maideparte vînzarea aceea. 
Şi strigă : 

— Nu, pe Allah .'astăzi, numi mai fac meseria ! 
Şi, luîndo pe fată de mînă, cu sufletul plin de 

spaimă o detc îndărăt persanului, stăpînul ei, spu
nîndui : 

— Noi nu putem so vindem ! Deschidăţi Allah 
prin alte locuri poarta vînzării şi a cumpărării ! 

Şi persanul, fără a se tulbura ori a se supăra, se 
întoarse înspre fetişcană şi îi zise : 

— Allah este cel mai darnic ! Haide, fata mea ! 
o să izbutim noi să găsim cumpărătorul care ţi se 
potriveşte ! 

Şi o luă şi plecă, ţinîndo cu o. mînă, pe cînd cu 
mîna cealaltă îşi ducea catîrul de căpăstru, iar fetiş
cana arunca din ochi, către cei care o priveau, nişte 
săgeţi negre şi ascuţite. 

Or, deabia atunci îl zărişi tu pe tînărul Nur, o, 
minunato, şi la vederea lui simţişi dorinţa cum îţi 
muşcă sufletul şi dragostea cum îţi răsuceşte lăuntru
rile ! Şi te oprişi deodată şi îi spuseşi stăpînului tău, 
persanul : 

— Pe acesta îl vreau ! Vindermă iui ! 
Şi persanul se întoarse şi îl zări şi el la rîndui pe 

flăcăiandrul cel împodobit cu toate farmecele tinereţii 
şi ale frumuseţii, şi îmbrăcat zarif cu un caftan de 
culoarea prunei coapte. Şi îi zise fetei: 

— Tînărul acesta era şi el mai adineaori printre 
cei care priveau la vînzare, şi nu sa apropiat nici
decum de mezat. Cum vrei, dar, să mă duc şi săi 
spun să te cumpere, dacă el nu vrea ? 

Ea răspunse : 
— Asta nui pricină de necaz ! Nu vreau să fiu 

decît a flăcăului acesta. Şi numai a lui am să tiu. 
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Şi se duse hotărîtă la tînărul Nur şi îi spuse, 
xcurgînd înspre el o privire plină de ispite : 

— Oare nus frumoasă deloc, o stăpîne al meu, 
de nai binevoit să dai nici un preţ pe mine la mezat ? 

El răspunse : 
—• O, sultană a mea, oare se mai află pe lume o 

frumuseţe asemenea cu a ta ? 
Ea întrebă : 
— Pentru ce, clar, nu mai vrut deloc, atunci cînd 

eram spre vînzare celui care dă mai mult ? De bună 
seamă că din pricină că nu mă găseai pe gustul tău ! 

El răspunse : 
— Allah să te binecuvînteze, o, stăpînă a mea ! 

Hotărît că, dacă aş fi fost în ţara mea, teaş fi cum
părat la preţul bogăţiilor mele toate şi pentru toate 
bunurile pe care le am sub mîna mea. Aici însă nu 
sî.nt decît un străin "şi nu am altă avere decît o pungă 
cu o mie de dinari ! 

Ea spuse : 
— Dăo drept cumpărare a mea şi nai să te 

căieşti ! 
Şi tînărul Nur, neputînd să se împotrivească vrăjii 

din privirea aţintită spre el, îşi descinse brîul, în 
care se afla înghesuită mia de dinari, şi numără şi 
cîntări aurul dinaintea persanului. Şi încheiară tîrguî 
amîndoi, după ce chemară cadiul şi martorii ca sa 
legiuiască în scris învoiala de vînzare şi de cumpă
rare. Şi, ca să adeverească legămîntuL fata rosti : 

— Mă învoiesc să fiu vîndută flăcăului acesta 
frumos, la preţul de o mie de dinari, daţi stapînului 
meu persanul ! 

Şi cei de faţă îşi spuseră între ei : 
— Uallah ! tares făcuţi unul pentrt a l tul! 
Şi persanul îi spuse lui Nur : 
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— Deie Allah ca fata aceasta să fie pentru tine 
un. temei de binecuvîntare ! Bucuraţivă laolaltă de 
tinereţea voastră... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeiierezada văzu zurii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci într-a şase sute şaptezeci şi noua noapte 

Urmă : 

...vi se cuvine întru totul fericirea care vă aşteaptă ! 
Atunci tînărul Nur, urmat de fetişcana cea cu 

şolduri legănătoare, se îndreptă către hanul cel mare 
al oraşului şi închirie degrabă o odaie în care să găz
duiască. Şi îşi ceru iertare faţă de fetişcana că nui 
putea da ceva mai bun, zicînd ; 

— Pe Allah, o, stăpînă a mea, dacă aş fi la Cairo, 
oraşul meu, teaş găzdui întrun sărai vrednic de 
tine ! Ci, săţi mai spun o dată, aici nu sînt decît un 
străin ! Şi nu mai am la mine, ca să facem faţă ne
voilor1, deqît numai atît cîr să plătesc locuinţa 
deaici ! 

Ea răspunse, zîmbind : 
— Fii fără de nici o grijă în privinţa aceasta ! 
Şi îşi scoase de pe deget un inel în care era prins 

un rubin de mare preţ, şi îi spuse : 
— Ia inelul acesta şi dute deî vinde în suk. Şi 

cumpără tot ce este de trebuinţă pentru un ospăţ 
în doi ; şi nu te zgîrci la cheltuieli, ci ia tot ce se 
găseşte mai bun de mîncare şi de băutură, fără să uiţi 
nici florile, nici fructele, nici mirodeniile ! 

199 



Şi Nur plecă grabnic să îndeplinească porunca, şi nu 
zăbovi mult pînă să se întoarcă încărcat cu bunătăţi 
de toate felurile. Şi îşi suflecă mînecile şi poalele caf
tanului, şi aşternu masa, şi pregăti cu multă grijă 
ospăţul. Pe" urmă, se aşeză lîngă fata care se uita la 
el surîzînd ; şi începură, pînă una alta, să mănînce 
şi să bea bine. Iar după ce se saturară, şi băutura începu 
sâşi facă rostul, tînărul Nur, care era oleacă sfios 
de ochii cei strălucitori ai roabei sale, nu vroi să se 
lase mînat de dorinţele cele aprige care îl fierbeau, 
înainte de a întreba de ţara şi de obîrşia fetişcanei. 
Şi o luă de mînă şi îî zise ; 

— Allah fie cu tine, o, stăpîna mea, nu ai putea 
acuma sămi spui cum te cheamă şi carci ţara ta ? 

Ea răspunse; , •
— Tocmai, o, Nur, despre asta vroiam şi eu săţi 

spun mai întîi. 
Şi se opri o clipă ; pe urmă, grăi : 
— Află, o, Nur, că mă cheamă Mariam, şi că 

sînt singura fată a puternicului, rege al frîncilor 
care domneşte în cetatea Cbnstantinia. încît; să nu te 
minuneze: deloc cînd ai să afli că am primit din 
Copilărie cea mai aleasă creştere şi că aur avut 
dascăli de toate felurile. Am fost învăţată deopo
trivă să mînuiesc şi acul' şi igliţa, să fac marame şi 
horbote, să ţes chilimuri şi brîuri, şi să chindisesc 
mătasa fie cu aur pe beteală de argint, fie cu argint 
pe beteală de aur. Şi la'fel am învăţat tot ce poate 
să împodobească mintea şi să sporească frumuseţea. 
Şi, în felul acesta, am crescut în palatul tatălui meu, 
departe de toate privirile. Iar femeile din palat 
spuneau, uitînduse la mine cu ochi drăgăstoşi, că eram 
minunea vremilor. încît, o mulţime de prinţi şi de 
regi, care domneau peste pămînturi şi peste insule, 
nau pregetat să vină şi să mă ceară de soţie ; ci 
tatăl meu, regele, nu a primit nici una dintre cere
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rile lor, nevroind să se despartă de singura lui fată, 
care îi era mai scumpă ca viaţa şi mai mult declt 
liota de copii ai lui, băieţi, fraţii mei ! Estimp, îm
bolnăvindumă, mam juruit că, dacă moi mai însă
nătoşi, am să mă duc să mă închin la o .mînăstire 
foarte cinstită printre frîiicL Şi, cînd mam vindecat, 
am vrut sămi îndeplinesc jurămîntul şi mam suit 
pe o corabie împreună cu una dintre fetele de neam din 
alaiul meu, fata unuia dintre mai marii cei mai de 
vază de la curtea tatălui meu regele. Ci, de cum 
am pierdut din vedere pămîntul, corabia noastră a 
fost lovită de nişte musulmani, tîlhari de mare ; 
iar eu, cu alaiul meu tot, am fost luată roabă şi adusă 
în Egipt, unde am fost vîndută negustorului persan 
pe care lai văzut şi care, spre norocul fecioriei mele, 
se nimerise să fie suferind de hadîmbie. Şi, tot spre 
norocul meu şi pentru că aşa a vrut ursitoarea mea, 
stăpînul meu, de cum ma adus în casa lui, a căzut 
bolnav de o boală lungă şi grea, şi, cît a zăcut el 
aşa, nam pregetat săi dau îngrijirile cele mai 
statornice. încît, de îndată ce sa întors iar la sănă
tate, a ţinut sămi arate mulţumirea lui pentru dovezile 
de dragoste cei dedesem cîtă vreme gogise, şi ma 
rugat săi cer oriceo putea sămi dorească sufletul. 
Iar eu nu iam cerut, decît numai un hatîr, şi anume 
să mă vîndă cuiva care să se poată folosi de ceea ce 
am eu de folosit, şi să nu mă dea decît unuia pe 
care să mi1 aleg eu singură. Şi persanul mia făgă
duit numaidecît, şi ma adus degrabă să mă vîndă 
la tîrgul de robi, unde, în felul acesta, am putut 
sămi îndrept alegerea asupra ta, o, ochi al meu, 
spre paguba tuturor acelor moşnegi şi a acelor inşi 
matofiţi care mă jinduiau. 

Şi, după ce spuse toate astea, tînăra frîncă se uită 
la Nur cu nişte ochi în care ardea aurul ispitelor, şi îi 
zise : 
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— Aş putea, oare, aşa cum sînt, să fiu a altcuiva, 
o, flăcăule ? 

Şi, cu o mişcare iute, îşi aruncă la o parte maramele 
şi se dezbrăcă pe dcantregul, .ca să se ivească îu 
toată goliciunea ei dintruntîi. Binecuvîntat fie pîn
tccul care a purtato ! Numai atunci putu să judece 
Nur c'e binecuvîntare eoborîse peste capul său ! 
Şi văzu că domniţa era o frumuseţe dulce şi albă ca 
o pînză de in, şi că revărsa din toate părţile lina 
mireasmă de ambră, ca trandafirul care îşi zămisleşte 
singur mireasma lui fără de pereche. Şi o, strînse în 
braţe şi găsi în ca, după ce o cercetă în adîncurilei 
cele tainice, un mărgăritar încă neatins. Şi se bucura 
de ceea ce găsise, pînă peste marginile bucuriei, şi 
se înflăcăra pînă peste marginile înflăcărării. Şi începu 
săşi plimbe mîna peste umerii şi peste gîtul ei gingaş, 
şi să şio strecoare printre vălurile şi buclele părului 
ci, făcînd săruturilei să pliuţăie pe obrajii ei, ca 
nişte pietre vuitoare în apă ; şi se dedulcea cu buzele 
ei [...]. Chiar că aşa î Iar ea, la rîndui, nu pregetă 
să dea la iveală o buna parte din darurile şi din 
minunatele haruri pe care le avea în ea ; căci fata 
aceasta îngemăna patima grecoaicelor cu puterea de 
iubire a egiptencelor, alinturile desfătătoare ale 
arăboaicelor cu căldura etiopincelor, nevinovăţia spe
rioasă a frîncelor cu iscusinţa cea meşteră a indien
cclor, priceperea fetelor din Circasia. cu dorinţele ele 
foc ale nubienelor, drăgălăşeniile femeilor din Yaman 
cu tăria trupească a femeilor din EgiptuldeSus, tai
nica frăgezime a chinezoaicelor cu jarul fetelor din 
Hedjaz, şi nesaţul femeilor din Irak cu gingăşia per
sanelor, încît înlănţuirile nu conteniră să urmeze după 
îmbrăţişări, sărutările după mîngîieri,' şi desfăturile 
după zbeguri, cît ţinu noaptea toată, pînă ce, osteniţi 
oleacă de atîtca nebunii şi de atîta zbucium, ador
miră întrun sfîrşit unul în braţele celuilalt, beţi de 
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plăcere. Slavă lui Ai'iah carele n a izvodit privelişte 
mai răpitoare decît aceea a doi îndrăgostiţi fericişi 
care, după ce sau ameţit cu dulceaţa voluptăţii, se 
odihnesc în patul lor, cu braţele înlănţuite, cu 
mîinilc împreunate şi cu inimile bătînd la lei ! 

Cirui povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci într-a şapte suta noapte 

Urmă : 

A doua zi, cînd se deşteptară, nu zăboviră slşi 
înceapă iarăşi zbegurile, cu şi mai multă dîrzie, 
căldură, spor, îndemnuri, tărie şi pricepere decît făcu
seră în ajun. încît domniţa frîncă, îneîntată şi minunîn
duse pînă peste poate că vedea atîtea, virtuţi îngemă
nate în fiii de musulmani, îşi zise : „Hotărît ! cînd 
o credinţă trezeşte şi stîrneştc la dreptcredincioşii 
ei asemenea dovezi de bărbăţie, de vitejie şi de vîr
tutc, ca este, fără putinţă de tăgadă, cea mai bună, 
cea mai omenească şi singura adevărată dintre'toate 
credinţele l" Şi vru să se încunune şi ea pe dată întru 
islam. Se întoarse, aşadar, înspre Nur şi îl întreba : 

— Ce se cerc să fac, ochiul meu, ca să mă încunun 
şi cu întru islam ? Căci vreau să fiu musulmană 
ca tine, întrucît pacea "sufletului meu nu se mai află 
nicidecum la frînci, care socotesc virtute amarnica 
postire şi nu preţuiesc nimica mai mult decît un popă 
jugănit ! Sînt nişte rătăciţi care habar nu au de bucuria 
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cea de nepreţuit a vieţii ! Sînt nişte amărîţi pe care 
soarele nui încălzeşte cu dulceaţa razelor lui ! 
încît, sufletul meu vrea să rămînă aici, unde are 
să înflorească din toţi trandafirii lui şi are să cîntc 
din toate păsările sale ! Spunemi, dar, ce se cere să 
fac ca să fiu şi eu musulmană ! 

Şi Nur, plin' de fericire că ajuta astfel şi el oleacă, 
pe măsura puterilor lui, so aducă la dreapta credinţă
pe domniţa frîncă, îi spuse : 

— O, stăpîna mea, credinţa noastră este lesnicioasă 
şi nu cunoaşte nici un fel de greutăţi lăturalnice ! Mai 
de vreme ori mai tîrziu, toţi necredincioşii au să vadă 
limpede cu cît este mai presus credinţa noastră, a 
dreptcredincioşilor, şi au să purceadă şi ei de bună. 
voie înspre noi, aşa cum se merge de la întuneric 
înspre lumină, de la ceea ce este de neînţeles înspre 
pricepere şi de la ceea ce este cu neputinţă înspre ceea 
ce este firesc ! în ce te priveşte, o, domniţă a binecu
vîntării, ca să te speli întrun sfîryit de slinul creş
tinesc, nu ai decît să rosteşti aceste două mărturisiri : 
„Nu este alt Dumnezeu decît unul Allah, şi Mahomed 
este trimisul lui Allah !" Şi pe dată teai şi făcut 
dreptcredincioasă şi musulmană ! 

La vorbele acestea, domniţa Mariam, fata regelui 
frîncilor, ridică degetul şi rosti : 

— Mărturisesc şi adeveresc că nu este alt Dumnezeu 
decît unul Allah, şi Mahomed este trimisul lui Allah ! 

Şi pe dată se încunună întru islam ! Slavă aceluia 
carele, pe căi drepte, deschide ochii celor orbi, dă auz 
urechilor celor surzi, dezleagă limba celor mulţi şi 
luminează inimile celor amăgiţi — Stăpînul virtuţilor, 
împărţitorul harurilor, Multplinul de bunătate faţă de 
dreptcredincioşii săi ! Amin ! 

Lucrul acesta de seamă fiind împlinit astfel (Allah 
fie lăudat !), amîndoi se ridicară din patul plăcerilor 
lor şi se duseră de se răcoriră, pentru ca, apoi, săşi 
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facă spălările cele îndătinate şi rugăciunile cele de 
cuviinţă. După care, mîncară şi băură şi începură să 
tăifăsuiască cu mult drag şi. să se bucure laolaltă. Şi 
Nur se minuna tot mai mult de ştiinţa cea multă a 
domniţei şi de înţelepciunea şi de agerimea minţii ei. 

Or, după amiază, pe la ceasul rugăciunii asr, tînă
rul Nur plecă la geamie, iar domniţa Mariam se 
duse să se plimbe pe la Columna Fanarului. Şi 
atîta cu ci ! 

Estimp, regele frîncilor de la Constantinia, tatăl 
domniţei Mariam, cînd află de răpirea fiicei sale de 
către musulmanii tîlhari de marc, fu cuprins de o 
durere pînă peste marginile durerii şi se simţi de/nă
dăjduit de moarte. Şi trimise în toate părţile călăreţi 
şi patricii sa facă cercetările cuvenite şi so răscum
pere pe domniţă, şi so scape, fie tîrguindo, fie cu 
dea sila, din mîinile răpitorilor ei. Ci toţi cei pe 
care îi însărcinase cu aceste cercetări se întoarseră de 
la o vreme fără să fi aflat nimic. Atunci regele po
runci să vină la el vizirul său, căpetenia agiei, un 
moşneag, chior de ochiul drept şi şchiop de piciorul 
stîng, da un adevărat diavol al iscoadelor ; care era 
în stare să descîlcească, fără a le rupe, firele încurcate. 
ale unei pînze de păianjen ; ori să smulgă dinţii unui 
om adormit fără a1 trezi ; ori să ciordească îmbucă
tura din gura unui beduin flămînd [...]. Şi îi dete 
poruncă să colinde toate ţările musulmane şi să nu 
se întoarcă la el decît atunci cînd are so aducă şi pe 
domniţă. Şi îi făgădui tot soiul de răsplăţi şi de 
hatîruri cînd so întoarce, însă îi mai detc de înţeles şi 
că, în caz de neizbînda, îl aşteaptă ţeapă. Şi vizirul 
cel chior şi şchiop plecă la drum fără de zăbavă. 
Şi începu să colinde, îmbrăcat teptil, toate ţările 
prietene şi neprietene, fără a da de nici o urmă, 
pînă ce ajunse la ElIskandaria. 
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Şi taman în ziua aceea ieşise împreună cu toţi robii 
care îl însoţeau să facă o raită de plăcere pe la 
Columna Fanarului. Şi vru soarta ca în felul acesta 
să dea de domniţa Mariam, care se bucura de reve
neală prin locurile acelea. încît, de îndată ce o cu
noscu, chiorul zvîcni de bucurie şi se repezi în calea 
ei. Şi, cînd ajunse dinaintei, puse un genunchi !a 
pămînt şi dete săi sărute mîna. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci înir-a şapte sute una noapte 

Urmă : 

Domniţa, însă, care îşi însuşise toate virtuţile 
musulmane, precum şi sfiala faţă de bărbaţi, îi trase 
o palmă straşnică vizirului frînc, cel atîta de urii., 
şi ţipă la el : 

— Cîine blestemat ! ce cauţi pe pămînt musulman ? 
Şi socoti că ai să mă faci să cad în puterea ta ? 

Frîncul răspunse : 
— O, domniţă, eu nu sînt întru nimic vinovat de 

treaba aceasta. Nu trebuie să te superi ciecît pe 
tatăl tău regele, care ma ameninţat cu tragerea în 
ţeapă dacă nam să te găsesc ! Aşa încît trebuie să 
te întorci cu noi, de voie ori de silă, ca să mă scapi 
de osînda cea înfricoşată. Şiapoi tătînetău moare 
de deznădejde, că te ştie luată prinsă de necredin
cioşi, iar maicăta plînge la gîndul răutăţilor pe care 
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trebuie să le înduri în mîinile acestor tîlhari nesă
ţioşi! 

Ci domniţa Mariam răspunse : 
— Ba nicidecum ! Pacea sufletului meu mîam 

găsito chiar aici. Nam să plec în ruptul capului din 
ţara aceasta binecuvîntată ! întoarcetc, dară, de 
unde ai venit, ori cugetă să nu care cumva să te trag 
tocmai cu în ţeapă aci pe loc, în vîrlul Columnei 
Fanarului ! 

La vorbele acestea, frîncul cel şchiop pricepu că 
narc so poată hotărî pe domniţă să meargă cu el 
ele bunăvoia ei, şi îi spuse : 

— Cu îngăduinţa ta, o, stăpîna mea ! 
Şi le făcu semn robilor lui so înşfacc, care, nu

maidecît, o împresurară, îi puseră căluş în gură şi, 
oricît se apără şi oricît de amarnic îi zgîric ca, o 
aburcară în spinare şi o duseră, la căderea nopţii, 
pe puntea unei corăbii ceşi ridica pînzele înspre 
Constantinia. Şiatîta cu vizirul cel chior şi şchiop 
şi cu domniţa Mariam ! 

Estimp, tînărul Nur nu o vedea de nicăieri pe 
domniţa Mariam întoreînduse la han şi nu ştia care 
să fie pricina acelei zăbave. Şi, cum noaptea creştea, 
iar îngrijorarea lui sporea, Nur ieşi din han şi începu 
sa rătăcească pe uliţele pustii, cu nădejdea dea o 
găsi, şi ajunse pînă la urmă în port. Acolo, nişte 
luntraşi îi spuseră că tocmai plecase o corabie şi că pe 
puntea acelei corăbii fusese dusă o tînără ale cărei 
trăsături se potriveau întocmai cu cele date de Nur. 

Aflînd, în felul acesta, de răpirea multiubitei 
sale, Nur începu să se văicărească şi să plîngă, ne
curmînduşi suspinele decît ca să strige „Mariam S 
Mariam !"" Atunci un bătrîn, dacă îl văzu plîngînd 
aşa, înduioşîndusc de frumuseţea şi de deznădejdea 
lui, se duse la el şi îl întrebă cu blîndeţc carei pricina 
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Şi taman în ziua aceea ieşise împreună cu toţi robii 
care îl însoţeau să facă o raită de plăcere pe la 
Columna Fanarului. Şi vru soarta ca în felul acesta 
să dea de domniţa Mariam, care se bucura de reve
neală prin locurile acelea. încît, de îndată ce o cu
noscu, chiorul zvîcni de bucurie şi se repezi în calea 
ei. Şi, cînd ajunse dinaintci, puse un genunchi la 
pămînt şi dete săi sărute mina. 

Cîncl povestea ajunse aici, Ştherezada văzu zorii mijiiul şi, sli
oasă, tăcu. 

Ci înir-a şapte sule una noapte 

Urmă : 

Domniţa, însă, care î.şi însuşise toate virtuţile 
musulmane, precum şi sfiala faţă de bărbaţi, îi trase 
o palmă straşnică vizirului frînc, cel atîta de urii, 
şi ţipă la el : 

— Cîine blestemat ! ce cauţi pe pămînt musulman ? 
Şi socoti că ai să mă faci să cad în puterea ta ? 

Frîncul răspunse : 
— O, domniţă, eu nu sînt întru nimic vinovat de 

treaba aceasta. Nu trebuie să te superi decît pe 
tatăl tău regele, care ma ameninţat cu tragerea în 
ţeapă dacă nam să te găsesc ! Aşa încît trebuie să 
te întorci cu noi, de voie ori de silă, ca să ma scapi 
de osînda cea înfricoşată. Şiapoi tătînetău moare 
de deznădejde, că te ştie luată prinsă de necredin
cioşi, iar maicăta plînge la gîndul răutăţilor pe care 
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trebuie să le înduri în mîinilc acestor tîlhari nesă
ţioşi ! 

Ci domniţa Mariam răspunse : 
— Ba nicidecum ! Pacea sufletului meu miam 

găsito chiar aici. Nam să plec în ruptul capului din 
ţara aceasta binecuvîntata ! întoarcete, dară, de 
unde ai venit, ori cugetă să nu care cimwa să te trag 
tocmai cu în ţeapă aci pe loc, în vîrful Columnei 
Tânărului ! 

La vorbele acestea, frîncul cel şchiop pricepu că 
narc so poată hotărî pe domniţă să meargă cu el 
ele bunăvoia ei, şi îi spuse : 

—• Cu îngăduinţa ta, o, stăpîna mea ! 
Şi le făcu semn robilor lui so înşface, care, nu

maidecît, o împresurară, îi puseră căluş în gură şi, 
oricît se apără şi oricît de amarnic îi zgîrie ea, o 
aburcară în spinare şi o duseră, la căderea nopţii, 
pe puntea unei corăbii ceşi ridica pînzele înspre 
Constantinia. Şiatîta cu vizirul cel chior şi şchiop 
şi cu domniţa Mariam ! 

Estimp, tînărul Nur nu o vedea de nicăieri pe 
domniţa Mariam întoreînduse la han şi nu ştia care 
să fie pricina acelei zăbave. Şi, cum noaptea creştea, 
iar îngrijorarea lui sporea, Nur ieşi clin han şi începu 
să rătăcească pe uliţele pustii, cu nădejdea dea o 
găsi, şi ajunse pînă la urmă în port. Acolo, nişte 
luntraşi îi spuseră că tocmai plecase o corabie şi că pe 
puntea acelei corăbii fusese dusă o tînără ale cărei 
trăsături se potriveau întocmai cu cele date de Nur. 

Aflînd, în felul acesta, de răpirea multiubitei 
sale, Nur începu să se văicărească şi să plîngă, ne
curmînduşi suspinele decît ca să strige „Mariam ! 
Mariam !" Atunci un bătrîn, dacă îl văzu plîngînd 
aşa, îuduioşînduse de frumuseţea şi de deznădejdea 
lui, se duse la el şi îl întrebă cu blîndeţc carei pricina 
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lacrimilor acelea. Şi Nur îi povesti nenorocirea ce 
i se întîmplase. Atunci bătrînul îi zise : 

— Nu mai plînge, copilul meu, şi nu deznădăjdui ! 
Corabia care a plecat a îndreptat pînzele către Con
stantinia şi tocmai că şi eu, care sînt căpitan de 
corabie, ridic pînzele tot către oraşul acela, în noaptea 
aceasta, cu cei o sută de musulmani care se află pe 
puntea mea. Nu trebuie, aşadar, decît să te sui pe 
corabia mea şi ai să găseşti iară lumina dorurilor 
tale ! 

Şi Nur, cu lacrimile în ochi, sărută mîna căpitanu
lui de corabie şi se îmbarcă degrabă cu el pe corabia 
care zbură, cu toate pînzele în vînt, peste mare. 

Or, Allah le meni bună pace şi, la capătul unei 
călătorii de cincizeci şi una de zile, ajunseră cu 
corabia în faţa Constantiniei, unde traseră grabnic 
la ţărm. Ci numaidecît fură înhăţaţi de oştenii frînci 
care vegheau ţărmul, şi fură prădaţi şi aruncaţi în 
temniţă, aşa cum poruncise regele, care vroia, în felul 
acesta, săşi răzbune pe toţi neguţătorii străini ocara 
adusă fetei lui în ţările musulmane. 

în adevăr, domniţa Mariam ajunsese la Constan
tinia chiar în ajunul acelei zile. Şi, de îndată ce ştirea 
despre întoarcerea ei se răspîndi în cetate, toate uliţele 
fură împodobite în  cinstea sa şi tot norodul ieşi 
so întîmpine. îar regele şi regina încălecară pe cai, cu 
toţi maimarii şi dregătorii de la palat, şi veniră so 
aştepte la coborîrea de pe corabie. Iar regina, după 
ce o sărută cu dragoste pe fiicăsa, o întrebă în
grijorată, înainte de orice, dacă mai era fecioară ori 
dacă, spre amarul ei şi spre ocara numelui său, îşi 
pierduse pecetea cea fără de preţ. Ci domniţa, 
izbucnind în rîs dinaintea tuturor celor ce se aflau 
de faţă, răspunse : 
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— Ce mă întrebi tu, o, maică a mea ? Au tu 
crezi că poţi să rămîi fecioară în ţara musulmanilor ? 
Şi tu nu ştii că în cărţile musulmanilor se spune : 
„Nici o femeie nu are sa îmbătrînească fecioară în 
islam..." 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute doua noapte 

Urmă: 

...„Nici o femeie nu are să îmbătrînească fecioară 
în islam!" 

Şi regina — care nui pusese fetei sale această 
întrebare de faţă cu toată lumea decît ca să se ducă 
vestea, încă de la întoarcerea ei, că fecioria îi era nevă
tămată, iar cinstea lor era neatinsă, — cînd auzi vor
bele acelea neaşteptate, şi încă rostite şi dinaintea 
întregii curţi, îngălbeni toată la chip şi căzu leşinată în 
braţele însoţitoarelor ei, tulburate de pocinogul acela 
atîta de pîrdalnic. Iar regele, tot aşa, amarnic de furios 
de întîmplare, şi mai ales de felul deschis în care fii
căsa dezvăluia cele ce i se întîmplase, îşi simţi băşica 
fierţi cum plezneşte în mijlocul ficatului şi, oţărît pînă 
peste marginile oţărălii, o luă pe domniţă şi intră cu 
mare grabă în palat, împresurat de uluirea tuturora, 
de nasurile alungite ale dregătorilor şi de chipurile acre 
ale bătrînelor curtence rămase fără de răsuflare. Şi 
acolo îşi chemă numaidecît sfetnicii, şi ceru părerea 
vizirilor şi a patriarhilor. Şi vizirii şi patriarhii între
baţi răspunseră : 
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— Noi sîntem de părere că, sprea o curaţi pe dom
niţă de murdăria musulmanilor, nu este decît o calc, 
şi anume să fie spălată în sîngelc lor. încît, trebuie 
să fie scoşi din temniţă o sută de musulmani, nici unul 
mai mult, nici unul mai puţin, şi să li se taie capul ! 
Şi să fie strîns sîngelc de la gîtul lor şi în acel sînge 
să fie scăldat trupul domniţei, ca pentru un botez 
nou! 

Drept urmare, regele porunci să fie aduşi cei o sută 
de musulmani care tocmai fuseseră aruncaţi în temniţa, 
.şi printre care, cum sa spus, se afla şi tînărul Nur. 
Şi se începu cu tăierea capului căpitanului de corabie. 
Pe urmă se tăie capul tuturor neguţătorilor. Şi, de 
fiecare dată, se strîngca întrun bazin marc sîngelc 
care ţîşnea din gîturile fără cap. Şi veni şi rîndul tînă
rul ui Nur. Şi fu dus la locul de tăiere, fu legat la ochi, 
fu întins pe preşul cel însîngcrat, şi călăul îşi roti 
spada ca săi reteze capul de la gît, cînd o femeie 
batrînă se apropie de rege şi îi zise : 

— O, rege al vremilor, cele o sută de capete au şi 
fost tăiate, iar bazinul este plin de sînge ! încît acest 
musulman tînăr care a mai rămas sar cădea să fie 
cruţat, şi mai degrabă sămi fie dat mic ca sămi 
slugărească la biserică ! 

Şi regele strigă : 
— Pe Mesia ! adevărat ai vorbit! Cele o sută de 

capete se află aci, iar bazinul este plin. Ia1, dară, pe 
acesta şi foloseşte1 ca slugă la biserică ! 

Şi bătrîna, care era căpetenia paznicelor de la 
biserică, îi mulţumi regelui şi, pe cînd măriasa ieşea 
din sală laolaltă cu vizirii lui spre a purcede la botezul 
de sînge al domniţei, bătrîna îl luă pe tînărul Nur. Şi, 
fermecată de frumuseţea lui, îl duse fără de zăbavă la 
biserică. 

Acolo, bătrîna îi porunci lui Nur să se dezbrace şi îi 
dete o haină lungă şi neagră, un potcap lung de popă, 
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un val mare, negru, pe care să şiI pună peste acel 
potcap, un^patrafir şi un brîu lat. Şi îl îmbrăcă ca 
însăşi, ca să1 înveţe cum trebuie să facă ; şi îi deie 
sfaturile de trebuinţă, ca săşi îndeplinească aşa cum 
se cuvine slujba la biserică. Şi, vreme de şapte zile în 
şir, îi veghe munca .şi îl îndemnă să se străduiască, pe 
cînd el se jeluia în inima lui de dreptcredincios că e 
silit să facă o slugărie ca aceea în slujba necredincioşi
lor. 

Or, în scara celei de a şaptea zile, bătrîna îi spuse 
lui Nur : 

— Află, fiul meu, că peste cîteva clipite domniţa 
Mariam, care a fost curăţată prin botezul de sînge, are 
să vină la biserică săşi petreacă noaptea toată în 
rugăciune, ca să i se ierte astfel blestemăţiile. Te înşti
inţez, aşadar, de venirea ei, pentru ca, atunci cînd eu 
moi duce să mă culc, tu să stai la uşă ca să îndepli
neşti orice slujbă pe care sar putea să ţio ceară, ori ca 
să mă chemi la caz că ea ar cădea leşinată de căinţă 
din pricina păcatelor ce lea săvîrşit. Ai priceput ? 

Şi Nur, cu ochii scăpărînd, răspunse : 
— Priceput, o, stăpînă a mea ! 
Estimp, domniţa Mariam, îmbrăcată în negru din 

creştet pînăn talpă, şi cu fata coperită de un val ne
gru, ajunse în tinda bisericii şi, pleeînduse adînc 
dinaintea lui Nur, pe care, din pricina hainelor de pe 
el, îl socoti vreun popă, intră în biserică, după ce bă
trîna paznică îi descuie uşa, şi, cu pas domol, se duse la 
un fel de paraclis lăuntric, tare întunecat la înfăţişare. 
Atunci bătrîna, nevrînd so stînjenească nicidecum, se 
grăbi să plece ; şi după ce îl dodeli pe Nur să ve
gheze la uşă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute treia noapte 

Urmă : 

...se duse sa.se culce în chilia ei. 
Iar Nur, după ce se încredinţa că bătrîna paznică 

adormise şi sforăia ca o căpcăună, se strecură în 
biserică şi se duse drept la locul unde se afla domniţa 
Mariam, şi care era un paraclis luminat de o candelă 
ce ardea dinaintea chipurilor necredinţei (ardelcar 
focul !)' Şi intră încetişor în paraclisul acela şi, cu un 
glas tremurînd, spuse : 

— Eu sînt Nur, o, Mariam ! 
Şi domniţa, cînd auzi glasul multiubitului ei, crezu 

dintruntîi că visează, pe urmă se aruncă în braţele 
lui. Şi amîndoi, tulburaţi pînă peste poate, începură să 
se sărute în tăcere şi îndelung. Şi, cînd izbutiră să 
vorbească, îşi povestiră tot ce păţiseră din ziua despăr
ţirii. Şi laolaltă deteră laudă lui Allah, care le îngă
duise să se afle iar împreună. 

După care, domniţa, spre a sărbători bucuria acelei 
clipe a întîlnirii lor, se grăbi săşi scoată hainele cele 
cernite pe care regina, maicăsa, o silise sa le poarte 
spre aşi aminti necontenit de pierderea fecioriei sale. 
Şi, cînd se dezbrăcă de tot, şezu pe genunchii lui Nur, 
care, la rîndui, aruncase departe de el rasa şi hainele 
de popă creştinesc. Şi se porniră pe un potop de alin
turi nemaipomenite, şi cum unele asemenea nu mai 
văzuse vreodată petreeînduse locul acela de pierzanie 
al sufletelor necredincioşilor. Şi nu conteniră, cît ţinu 
noaptea toată, să se dedea, fără de nici un. fel de opre
lişti, celor mai osebite plăceri ale desfătării, dînduşt 
unul altuia dovezile cele mai vădite ale dragostei lor 
vajnice. Şi Nur, în clipa aceea, simţea cum se întoarce 
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la viaţă cu ătîta năpraznă, încît ar fi putut sa sugrume, 
fără de oprire, unul după altul, o mie de popi, cu 
patriarhii lor cu t o t ! Allah săi stingă pe păgîni şi 
sa dea tărie şi vîrtute dreptcredincioşilor lu i ! 

Cînd, către zori, clopotele bisericii sunară cea dintîî 
chemare a necredincioşilor, domniţa Mariam se grăbi 
— da cu cîte lacrimi de jale ! să se îmbrace în hai
nele ei cernite ; iar Nur, la fel, se îmbracă şi el cu hai
nele necredinţei (ierte1 Allah, cel care vede adîncul 
cugetului, în această cruntă anevoinţa în care se află !). 
Ci, înainte de a pleca şi după ce îl mai sărută pentru 
o ultimă oară, domniţa îi spuse lui Nur : 

— Acuma, o, Nur, după cele mai bine de şapte zile 
de cînd te afli în această cetate, cunoşti pesemne 
temeinic locurile şi împrejurimile bisericii acesteia ? 

"Şi Nur răspunse : 
— Da, o, stăpîna mea ! 
Ea spuse : 
•— Ei bine, atunci, ia aminte la vorbele mele şi să nu 

le ui ţ i! Căci miam ticluit în gînd un plan care are să 
ne îngăduiască să scăpăm pe totdeauna din ţara 
aceasta ! Drept care, mîine, la cea dintîi strajă a nopţii, 
nu ai decît să deschizi uşa bisericii care dă înspre mare 
şi să te duci fără de zăbavă pe ţărm. Acolo, ai să găseşti 
o corăbioară cu zece oameni; iar căpitanul lor, cînd are 
să te vadă că vii, are să se repeadă săţi dea mîna. Ci 
tu să, aştepţi să te strige pe nume ; şi, mai ales, să nu 
zoreşti nimic ! în ce mă priveşte, să nu ai nici o grijă 
din partea mea : am să pot eu să dau de tine fără de 
nici o supărare. Şi Allah are să ne slobozească din mîi
nile lor. 

Pe urmă, înainte de a1 lăsa singur, mai adăugă : 
— Ci, o, Nur, spre a le face un pocinog cît mai 

straşnic patriarhilor, să nu uiţi să şterpeleşti din visti
eria bisericii tot ce ai să găseşti mai greu ca preţ şi mai 
uşor ca greutate, şi să goleşti, înainte de a pleca, toată 
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cutia în care necredincioşii îşi pun darurile de aur 
pe care le aduc căpeteniilor credinţei acesteia minci
noase. 

Şi domniţa, după ce îi ceru lui Nur să spună şi el, 
vorbă cu vorbă, sfaturile pe care i le dedese, ieşi din 
biserică şi, cu ochii tare mohorîţi, se întoarse la palat, 
unde maicăsa o aştepta ca săi predice căinţa şi lepă
darea de plăcerile trupului. Fereascăi Allah în veci pe 
dreptcredincioşii săi de lepădarea aceea necurată şi 
facă el să nu aibă a se căi decît de răul săvîrşit faţă de 

"aproapele lor ! Amin ! 
Aşadar, la cea clintii strajă de noapte, Nur, după 

ce veghe sforăiturile bătrînei capcăune a bisericii, nu 
pregetă să pună gabja pe toate lucrurile de preţ clin 
vistieria de sub pămînt şi să golească în brîul lui 
de popă tot aurul şi argintul ce se afla în cutia patriar
hilor. Şi, încărcat cu acea pradă luată de la necredin
cioşi, o tuli în graba mare, pe uşa cci fusese arătată, 
spre ţărmul mării. Şi acolo, urmînd cei spusese dom
niţa, găsi corabia, iar căpitanul, după ce îi întinse 
mîna şi îl chemă pe nume, îl primi cu toată dragostea, 
dimpreună cu povara lui cea de preţ. Şi numaidecît 
dete semnalul de plecare. 

Or, corăbierii, în loc să se supună poruncilor date 
ele căpitanul lor şi să dezlege parîmele care ţineau 
corabia legată de stîlpii de pe ţărm, începură să cîr
tească, iar unul dintre ei ridică glasul şi spuse : 

— O, căpitane, cla tu ştii prea bine că am primit 
cu totul altfel de porunci de la stăpînul nostru, 
regele, care vrea sa1 pornească mîine pe vizirul său cu 
corabia noastră, ca să se ducă săi dovedească pe piraţii 
musulmani care sau ivit prin preajmă, ameninţmd 
so răpească pe domniţa Mariam ! 

Căpitanul îns"ă, oţărît pînă peste poate de împotri
virea aceea, strigă : 
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• — Cine cutează . să se împotrivească poruncilor 
mele ? 

Şi, rotinduşi sabia, reteză dintro lovitură capul 
celui care vorbise. Şi sabia lumina, în beznă, roşie de 
sînge, ca o făclie. însă fapta aceea aprigă nui opri 
pe corăbierii ceilalţi, oameni dîrzi, sa nu cîrtească mai 
departe. încît, împărtăşiră cu toţii, întro clipită, 
sub sabia cea iute ca fulgerul, soarta tovarăşului lor, 
pierzînduşi tuszecc, unul după altul, capul de pe 
grumaji. Şi căpitanul împinse cu piciorul leşurile lor 
în mare. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu, 

Ci într-a şapte sute patra noapte-

Urină : 

La sfîrşit, se întoarse înspre Nur si, cu un glas 
poruncitor ce nu îngăduia cîrtire, ţipă : 

— Yallah ! Hai ! Desfă parîmele, întinde pînzele 
şi strînge frînghiile, în vreme ce eu am grijă de cîrmă ! 

Şi Nur, înspăimîntat de volnicia aprigului căpitan, 
şiapoi şi fără vreo armă cu care să se apere şi să
încerce să scape fugind pe uscat, fu nevoit să se supună 
şi, măcar că nu se pricepea la treburile marinăreşti, 
îndeplini cît putu mai bine munca la frînghii. Şi 
corabia, călăuzită de mîna hotărîta a căpitanului la 
cîrmă, se îndepărtă, cu toate pînzele umflate, înspre 
larg şi, împinsă de vîntul prielnic, puse cap către 
ElIskandaria. 
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în vremea aceasta, bietul Nur se căina în sufletul 
său, fără a cuteza să se plîngă deschis faţă de căpitanul 
cel bărbos care se uita la el cu nişte ochi strălucitori ; 
şi îşi zicea : „Ce năpastă sa abătut, dar, pe capul 
meu, tocmai cînd socoteam că necazurile mele sau, 
isprăvit ! Şi fiecare nenorocire e mai rea decît cea de 
dinaintea ei ! Baremi deaş pricepe ceva din toate 
astea ! Şiapoi, ceam să mai păţesc şi cu insul ăsta 
amarnic ? Fără de nici o îndoială că nam să mai ies 
viu din mîinile lui !" Şi se lăsă aşa mai departe dus de 
gînduri negre, cît ţinu noaptea toată, veghind pînzele 
şi saulele. 

Dimineaţa, cum se aflau în faţa unui oraş unde 
urmau să tragă la ţărm spre a năimi cîţiva corăbieri, 
căpitanul se ridică deodată, cuprins parcă de un marc 
zbucium, şi îsi aruncă mai întîi turbanul la picioare ! 
Pe urmă, întrucît Nur, uluit, se uita la el fără să 
priceapă nimic, izbucni în rîs şi, cu amîndouă mîinile, 
îşi smulse barba şi mustăţile, şi, pe dată, se schimbă 
întro fetişcană ca luna cînd se ridică peste mare. Şi 
Nur o cunoscu pe domniţa Mariam. Şi, de îndată 
ce tulburarea i se potoli, se aruncă la picioarele ei, 
peste poate de minunat şi de bucuros, şi îi mărturisi 
că fusese cuprins de o'mare spaimă din pricina acelui 
căpitan cumplit care făcea să zboare atîta de uşor 
capetele oamenilor de pe grumajii lor. Şi mult mai rîse 
domniţa Mariam de spaima lui ; şi, după.ce se sărutară, 
fiecare se grăbi să se aştearnă iarăşi pe muncă spre a 
intra în portul oraşului. Şi, de cum ajunseră pe 
uscat, luară în slujba lor cîţiva corăbieri, şi plecară 
pe mare mai departe. Iar domniţa Mariam, care se 
pricepea la tainele naieritului şi cunoştea drumurile 
mării şi curgerea vîntului şi a apelor, dete mai 
departe poruncile de trebuinţa, ziua întreagă, cît ţinu 
drumul. Ci, cînd se lăsă noaptea, nu pregetă să se ducă 
şi să se culce lîngă preaiubitul ei Nur, şi să deguste cu 
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el, în reveneala mării şi sub!cerul goj, toate desfătă
rile dragostei. Allah săi apere şi săi ţină şi să spo
rească asupra lor hatîrurile Lui ! 

Or; Allah le hărăzi, pînă la sfîrşitul călătoriei, o 
plutire fără de necazuri, şi ei zăriră în curînd Columna 
I'anarului. Şi, după ce corabia fu legată la ţărm în 
port, iar oamenii de pe^corabie coborîră pe uscat, Nur 
îi spuse domniţei Mariani : 

— Iacătăne, întrun sfîrşit, pe pămînt musulman î 
Aşteaptă numai o clipă aici, pînă mă duc isăţi cumpăr 
tot ce îţi trebuieşte ca să intri în cetate aşa cum se 
cuvine; căci văd că nu ai nici rochie, nici iaşmac, nici 
papuci ! 

Şi Mariana răspunse: 
— Da, dute sămi cumperi toate astea, da să nu 

zăboveşti prea mult pînă să te întorci ! ' 
Şi, Nur coborî pe uscat, ca să cumpere lucrurile 

acelea. Şiatîta cu ei ! 
Ci, în ceea ce îl'priveşte peregele frînciior din Con

stantinia, iacătă 1 "A doua zi, de cu zori, după ple
carea la ceas de noapte a domniţei Mâriam, i se 
aduse vestea că fata pierise şi nu i se putu da nici un 
alt; amănunt, afară doar că fusese săşi facă rugăciunile 
în biserica cea mare a patriarhiei. Ci tot atunci veni şi 
îngrijitoarea cea bătrînă săi aducă ştirea ca sluga 
cea nouă de la biserică pierise şi, îndată după aceea, i 
se vesti şi fuga din port a corăbiei celei micuţe şi 
moartea celor zece năieri, ale căror leşuri fuseseră 
găsite pe ţărm descăpaţînaîe. Şi regele frînciior, fier
bînd de turbarea strînsă în pîntece, cugetă vreme de un 
ceas, şi spuse: 

— Dacă acea corabie a mea a pierit, nu mai încape 
nici o îndoială că a fost luată de fata mea ! 

Şi, pe loc, porunci să vină la el căpitanul portului şî: 

vizirul cel chior şi şchiop, şi le spuse : 
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— Aţi auzit ce sa întîmplat ! Or, fata mea, fără 
de nici o îndoială, trebuie să se fi îndreptat înspre 
ţările musulmane săşi caute hăndrălăii. Dacă, dar, nu 
mio aduceţi îndărăt, vie ori moartă, nimica nu are să 
vă mai scape, la rînduvă, de ţeapă care vă aşteaptă ! 
La drum ! 

Atunci, vizirul cel bătrîn şi chior şi şchiop, precum 
şi căpitanul portului înarmară degrabă o corabie şi o 
îndreptară în zbor, fără de zăbavă, înspre ElIskan
daria, unde ajunseră la acelaş ceas cu cei doi fugari. 
Şi cunoscură numaidecît corabia cea micuţă, trasă în 
port. Şi o zăriră, ca să nu mai aibă vreo îndoială, şi pe 
domniţa Mariam stînd pe o grămadă de parîme pe 
punte. Şi pe dată porunciră să coboare întro luntre 
o ceată de oameni înarmaţi, care se strecurară pe 
nesimţite la corabia fugară, izbutiră so înşface pe 
domniţă pe neaşteptate, o legară belci şi o duseră pe 
puntea lor, după ce deteră foc corăbiei celei micuţe. 
Şi, fără a mai zăbovi, se întoarseră în larg şi puseră 
cap spre Constantinia, unde fură destul de norocoşi sa 
ajungă fără de nici un necaz. Şi deteră zor să se'ducă 
şi so dea pe domniţa Mariam tatălui său, regele. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeheiezada văzu zorii mijim.1 şi, sfi
oasă, tăcu. 

•Ci într-a şapte suie cîncea noapte 

Urmă : 

Cînd regele frîncilor o văzu iritând pe fiica lui si 
cînd ochii lui deteră â-z ochii ci, nu putu săşi stăpâ
nească furtuna simţamintelor si, apleeînduse peste 
jeţul lui, cu pumnul întins, striga I a c a : 
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•— Vai de tine, fată blestemată î De bună seamă că 
teai lepădat de credinţa străbunilor tăi, dacă ţiai 
părăsit aşa casa părintească şi teai dus să cauţi adăpost 
la necredincioşii care tcau despecetluit! Hotărît, 
numai moartea ta ar putea să mai spele ocara pe care 
ai aduso numelui de creştin şi cinstei neamului nostru ! 
Ah, ticăloaso, găteştetc să fii spînzurată la uşa 
bisericii ! 

Ci domniţa Mariani, departe de a se tulbura, 
răspunse : 

— Tu, tată, ştii ce suflet deschis am cu. Or, nu 
sînt vinovată, aşa cum mă crezi. Oare ce păcat am 
săvîrşit dacă am vrut să mă întorc la un pămînt pe care 
soarele îl scaldă în razele lui şi unde bărbaţii, sînt 
puternici şi tari de vîrtute ? Şi ce să fi rămas să fac 
printre popii şi jugăniţii deaici ? 

La vorbele acestea, mînia regelui ajunse pînă peste 
poate, şi răcni către gealaţii lui : 

— Luaţio de dinaintea ochilor mei pe fata aceasta 
păcătoasă şi duceţio deo daţi morţii celei mai 
cfixntc ! 

Şi pe cînd călăii se pregăteau so înşfacă pe domniţă, 
vizirul cel bătrîn şi chior veni şchiopătînd pînă dina
intea tronului şi, după ce sărută pămîntul în faţa 
regelui, spuse : 

— O, rege al vremurilor, îngăduie robului tău să 
rostească o rugăminte înainte de moartea domniţei! 

Regele spuse : 
— Grăieşte, o, vizire al meu bătrîn şi credincios, o, 

stîlp al creştinătăţii! 
Şi vizirul spuse : 
— Află, o, măriata, că robul tău cel nevrednic 

este de tare multă vreme îndrăgostit de farmecele dom
niţei. Drept aceea, vin acuma să te rog să no dai mor
ţii şi, ca singura răsplată pentru multele dovezi de 
credinţă ale mele faţă de rosturile scaunului domniei 
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tale şi ale creştinătăţii, să mio dai,de soţie. Şiapoi, 
eu.sînt atîta; de. urît, încît căsătoria aceasta, care: pen
tru mine însemnează, ufi hatîr,.ar< putea sluji totodată şi 
ca osîndă pentru greşelile domniţei !. Pe deasupra, mă 
îndatorez so ţin încuiată în: afundul casei mele, ferită, 
de.:aci.înainte, de orice putinţă.de fugă şi de orice cău
tare a musulmanilor ! 

Dacă auzi vorbele acestea al vizirului său, regele 
spuse : 

— Nu este nici o piedică ! Da ce ai să faci tu, o, 
sărmanule, cu. jarul acesta aprins de la focul iadului ? 
Şi nu te temi de urmările cele încornoroase ale unei 
căsătorii, ca aceasta ? Pe Mesia ! eu, în locul tău, aş 
sta multă vreme cu degetul în gură ca să cuget la o 
treabă âtîtade amarnică ! 

Ci vizirul răspunse : 
— Pe Mesia ! numi fac nici o amăgire în privinţa 

aceasta, şi ştiu întru totul cît de amarnicăi împere
cherea noastră. Da am să ştiu eu să măport cu destulă 
înţelepciune ca so împiedic pe soţia mea să se dedea 
la destrăbălări scîrbavnice ! 

Şi regele frîncilor, la aceste vorbe, izbucnind în rîs, 
se cutremură în jeţul lui şi îi spuse vizirului cel bă
trîn : 

— O, moşneag boşorog, tareaş vrea să văd cum îţi 
cresc în frunte doi colţi de elefant ! Da te prevestesc 
că dacă ai so laşi pe fiicămea să scape din palatul

tău, ori dacă nai so împiedici să mai adauge vreo 
năzbîtie la năzbîtiile cele care au adus atîta ocară 
numelui nostru, are săţi zboare capul de pe umeri ! 
Numai cu înţelegerea aceasta îţi dau învoirea mea ! 

Şi bătrînul vizir primi tîrgul şi sărută picioarele 
regelui. 

Numaidecît, popii, călugării şi patriarhii, precum şi 
toţi dregătorii creştinătăţii, fură vestiţi despre căsătoria 
pusă la cale. Şi, cu prilejul acesta, se deteră ospeţe mari 
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la palat. Şi, cînd petrecerile se sfîrşiră, vizirul cel 
bătrîn şi îngreţoşător intră în odaia domniţei. Opri
rear Allah urîciunea să aducă vreo prihană strălu
cirii ! Şi facă el ca porcul acela împuţit săşi deie 
sufletul pînă sajungă a murdări lucrurile cele neîn
tinata ! 

Da o să ne mai întoarcem la el ! 
Estimp, Nur, care coborîse pe uscat să cumpere 

lucrurile cele de trebuinţă pentru îmbrăcatul domniţei, 
cînd se întoarse cu iaşmacul şi rochia şi o pereche de 
papuci din piele galbenă ca portocala, văzu o mulţime' 
mare ce_ se ducea şi se întorcea din port. Şi întrebă 
carei pricina acelei forfoteli ; şi i se spuse că năierii 
de pe o corabie frîncă năvălise pe neaşteptate asupra 
unei corăbii trasă nu departe de acolo şi îi dedese foc, 
după ce răpise o fată ce se afla pe acea corabie. Şi, 
la ştirea aceea, Nur se schimbă deodată la faţă şi căzu 
la pămînt fără de simţire. 

După o bucată de vreme, cînd se deşteptă din 
pieire, le povesti celor de faţă trista lui întîmplare. Ci 
nu are nici un rost so mai spunem o dată. Şi toţi 
începură să1 învinuiască pentru purtarea lui şi săi 
arunce un potop de dojeni, spunîndui: 

— Nu ai decît ceea ce ţi se cuvine ! De ce ai lăsato 
singură ? Ce nevoie aveai să te duci săi cumperi 
iaşmac şi papuci noi din piele galbenă ca portocala ? 
Au nu putea să coboare pe uscat cu hainele ei cele vechi 
şi săşi copere faţa, pînă una alta, cu o bucată de 
pînză de corabie sau cu orice altă cîrpă ? Astai, pe 
Allah ! nu ai decît ce ţi se cuvine ! 

Estimp, veni acolo şi un şeic, care era stăpînul 
hanului în care şezuse Nur şi domniţa, cînd se întîl
niseră întîia oară. Şi îl cunoscu pe bietul Nur şi, dacă 
îl văzu întro stare atîta de jalnică, îl întrebă carei 
pricina. Şi, cînd află toată povestea, îi zise : 
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— Hotar î t ! iaşmacul era cu totul şi cu totul de 
prisos ; şi tot aşa şi rochia cea nouă, şi papucii cei 
galbeni! Da şi mai de prisos ar fi acuma să mai vorbim 
despre asta. Hai cu mine, fiul meu ! Eşti tînăr şi, în loc 
sa plîngi ca o femeie şi să te laşi pradă deznădejdii, 
eşti dator să te foloseşti mai degrabă de tinereţea şi de 
voinicia ta. Gata ! Neamul fetelor frumoase încă 
nu sa stins în ţara noastră ! Şio să izbutim noi săţi 
găsim o egipteancă frumoasă şi pricepută care, fără de 
nici o îndoială, are să te despăgubească şi să te mîngîie... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci inlr-a şapte sute şasea noapte 

Urmă : 

...să te mîngîie de pierderea acelei domniţe frînce ! 
Nur însă, plîngînd necontenit, răspunse : 
— Nu, pe Allah, o, bunule unchi al meu, nimica 

nu are să mă poată despăgubi de pierderea domniţei; 
nici să mă facă sămi uit durerea : 

Şeicul întrebă : 
— Da atunci ce ai să faci acuma ? Corabia sa dus 

cu domniţa, iar lacrimile tale nu au nici o putere ! 
El spuse : 
— Tocmai deaia vreau să mă întorc în cetatea re

gelui frîncilor şi so scot de acolo pe iubita mea ! 
El spuse : 
— Ah, fiul meu, nu da ascultare îndemnurilor su

fletului tău neînfricat ! Dacă ai izbutit so scapi 
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întîia data, ia bine seama la cea de a doua încercare, 
şi nu uita de proverbul care spune: „Olul prea adesea 
aruncat, nu scapă nevătămat \" 

Ci Nur răspunse : 
i — îţi mulţumesc, unchiule, pentru sfaturile tale 

cuminţi, da pe mine nimica nu mă sperie şi nimica 
nu are să mă împiedice să mă duc so dobîndesc iarăşi 
pe iubita mea, chiar deo fi sămi. primejduiesc de 
moarte sufletul cel scump ! 

Şi cum, din voia sorţii, se afla în port o corabie 
gata săşi desfăşoare pînzele înspre insulele frîncilor, 
tînărul Nur se îmbarca degrabă pe ea ; şi ancora fu 
ridicată numaidecît. 

Or, şeicul, stăpînul hanului, mare dreptate avusese 
cînd îl îndemnase pe Nur să se gîndească în ce dîrdoră 
de primejdii are să se arunce fără de nici o socoteală. 
In adevăr, regele frîncilor, după năzbîtia din urmă a 
fiicăsi, se jurase pe Mesia şi pe cărţile păcătoşeniei 
că are să stingă de pe faţa pămîntului şi a mărilor 
neamul musulmanilor ; şi poruncise să se gătească de 
război o sută de corăbii care să pornească să dea 
piept cu vasele musulmanilor şi să pustiască ţărmurile 
şi sa semene peste tot prăpădul, măcelul şi moartea, 
încît, în clipa cînd corabia pe care se afla Nur intra 
în apele insulelor, fu întâmpinată de unul dintre acele 
vase de război şi luată prinsă şi dusă în portul regelui 

'. frîncilor, chiar în ziua dintîi a petrecerilor ce se de
deau întru sărbătorirea nunţii vizirului cel chior cu 
domniţa Mariani. Şi regele, ca să sărbătorească mai 

1 falnic acele petreceri şi ca săşi potolească zăcăşia din 
Suflet, clete poruncă să fie ucişi în ţeapă toţi musul
manii prinşi. 

Se îndeplini, dar, porunca aceea năpraznică, şi 
toţi prinşii, unul după altul, fură traşi în ţeapă dina
intea porţii unde avea loc nunta. Şi nu mai rămăsese 
decît tînărul Nur, cînd regele, care împreună cu toată 
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curtea lui se afla de faţă la acea osîndă, se uită la el 
cu luare aminte şi spuse : 

— Nu ştiu, da, pe Mesia ! tare socot că tînărul 
acesta este tînărul pe care lam dăruit, nu de mult, 
paznicei de la biserică ! Cum se face că se află aici, 
după ce a fugit o dată ? 

Şi adăugă: 
— Ha ! Ha ! să fie tras în ţeapă pentru vina de a 

fi fugit! 
Ci, în clipa aceea, vizirul cel chior înainta şi spuse 

regelui: 
_ —• O, rege al vremilor, am făcut şi eu un jurămînt! 

Şi anume, să jertfesc, la poarta palatului meu, spre 
a coborî bmecuvîntarea asupra căsniciei mele, trei ti
neri musulmani ! Mă rog, dar, ţie, sămi dai putinţa 
de ami îndeplini jurămîntul şi să ma laşi să aleg 
trei prinşi de la corabia cu prinşi de război! 

Şi regele zise : 
— Pe Mesia ! nu ştiam nimica de jurămîntul tău ! 

Că ţiaş fi dăruit nu doar trei, ci treizeci de prinşi ! 
Nu mia mai rămas decît acesta deaici ; ia1, pînă 
ce or mai fi aduşi alţii! 

Şi vizirul îl luă pe Nur cu el, gîndind săşi spele cu 
sîngele lui pragul palatului ; ci, după ce cugetă că 
jurămîntul său nu ar fi îndeplinit cu totul dacă nu 
iar jertfi pe toţi cei trei musulmani deodată, porunci 
ca tînărul Nur, pus în lanţuri, să fie aruncat în 
grajdul palatului, unde, pînă una alta, gîndea să1 
lase chinurilor foamei şi setei. 

Or, vizirul cel chior avea^ în grajdul lui doi cai 
gemeni, de o frumuseţe vrăjită, din cel rnai ales soi de 
Arabia, şi ai căror strămoşi erau scrişi şi agăţaţi la 
gîtul lor întro punguţă legată cu un lanţ de peruzele 
şi de aur. Unul era alb ca o porumbiţa şi se numea 
Sabik, iar celălalt era negru ca un corb şi se numea 
Lahik. Şi amîndoi caii aceia erau vestiţi printre 
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frînci şi printre arabi, şi stîrneau pizma regilor şi a 
sultanilor. Ci unul dintre cai avea o pată de albeaţă
pe ochi; şi nici iscusinţa celor mai iscusiţi potcovari nu 
izbutise sa facă albeaţa aceea să piară. Şi vizirul cel 
chiorse străduise şi el să o tămăduiască, întrucît era 
meşter în leacuri şi în doftoriceli; da nu făcuse decît 
să înrăutăţească şi mai mult beteşugul şi să sporească 
întinderea petei. 

încît, atunci cînd Nur, dus de vizir, ajunse în 
grajd, băgă de scamă pata de pe ochiul calului şi 
zîmbi a rîde. Iar vizirul îl văzu că zîmbeşte aşa şi îi 
zise : 

— O, musulmanule, de ce zîmbeşti ? 
El spuse : 
— Din pricina petei de pe ochiul calului ! 
Vizirul zise : 
—• O, musulmanule, ştiu, că oamenii din neamul tău 

sînt tare iscusiţi la cai şi că se pricep mai bine decît 
noi ia meşteşugul de ai îngriji ! Oare din pricina 
aceasta zîmbeşti ? 

Şi Nur, care chiar că se pricepea de minune să 
vindece beteşugurile cailor, răspunse : 

— Tu zici! Nu se află nimenea în 'toată împărăţia 
creştinilor care să ştie tămădui calul acesta ! Ci eu pot 
să1 vindec ! Ce miai dărui dacă mîine ţiai găsi calul 
cu nişte ochi sănătoşi ca ai unei gazele ? 

Vizirul răspunse : • 
— Ţiaş dărui viaţa şi slobozenia, şi teaş face pe 

loc căpetenie peste grajdurile mele şi vraci al pala
tului ! 

Nur spuse : 
— Dacăi aşa, dezlcagămă î 
Şi vizirul dezlegă lanţurile care ferecau mîinile lui 

Nur ; şi Nur, numaidecît, luă nişte seu, nişte ceara, 
nişte var şi nişte usturoi, le mestecă bine cu zeama 
tare de ceapă, şi făcu o alifie cu care obloji ochiul 
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bolnav al calului. După care se culcă pe crivatul de 
•scîndun din grajd si îi lăsă lui AU ah grija zviduirii 
aîbeţei de pe ochiul calului. " 

«..îmi pnuslva .ijunsc aiii , ŞIIKMC.Z;U!;I W / U *<'n'i mijim! şi, sli
KÎS. 'I , t i u i t . 

Ci înlr-a şapie sute şaptea noapte 

Urmii : 

A doua zi dimineaţa, vizirul cel chior veni chiar el, 
şchiopatînd, să dea jos alifia. Şi uimirea şi bucuria lui 
fură cum nu se poate mai mari cînd văzu ochiul calului 
limpede ca lumina dimineţii. Şi fericirea lui fu atîta de 
nemărginită, încît îl îmbrăcă pe Nur chiar cu mantia 
lui şi îl numi pe loc căpetenie peste grajdurile sale şi 
peste vracii cailor de la palat. Şi îi hotărî ca locuinţă 
odăile de deasupra "grajdurilor, faţă în faţă chiar cu 
iatacurile lui şi de care nu le despărţea decît curtea. 
După care se duse să ia parte la petrecerile ce se 
dedcau pentru nunta domniţei. Şi habar navca el că 
omul nu scapă în veci de ursita lui, şi nu ştia ce 
lovituri păstrează soarta pentru aceia care dintru 
început sînt meniţi să slujească de pildă neamurilor ! 

Or, aşadar, ajunseră în cea de a şaptea zi de ospeţe, 
şi iacătă şi seara cînd moşneagul cel slut tocmai trebuia 
sa intre so ia în stăpînire pe domniţă. (Izgonit fie 
CelRău !) Or, domniţa tocmai sta sprijinită în coate 
la icreastră şi asculta cele de pe urmă vuiete .şi strigare 

226 



ce se ridicau în cinstea ei. Şi, tare tristă, se gîndea la 
iubitul ei Nur, flăcăul cel voinic şi frumos de la Egipt, 
care îi culesesc floarea fecioriei. Şi o mare jale îi 
scălda sufletul, la amintirea aceea, şi făcea să i se 
ridice lacrimile în ochi. Şi îşi zicea : „Hotărît ! nam 
sâ mă las atinsă niciodată de bătrînul cel îngreţoşă
tor ! Mai degrabă îl omor, • şi pe urmă mă arunc pe 
fereastră în mare !" Şi, pe cînd se lăsa cuprjnsă de 
amărăciunea acelor gînduri, auzi sub ferestrele ei un 
glas frumos de flăcău care cînta, în înserare, nişte 
stihuri arăbeşti despre despărţirea celor ce se au dragi. 
Or, era chiar Nur, care, în clipa aceea, sfîrşind de 
dat cele de pe urmă îngrijiri cailor, se suise în iatacul 
său şi se aşezase şi el cu coatele pe fereastră, ca să se 
gîndească la iubita lui. Şi cînta vorbele acestea ale 
poetului : 

Ah, fericire dulci! 
Pe urme-ţi, am venit, 
Departe de pămîntid 
Străbun şi fericit, 
hi ţara asta crudă, 
Pe caile-i străine, 
Cu amăgirea sfînta 
Că am să. dau de tine. 
Ah, vai de mine, vai! 

Iar simţurile mele, 
De-a! amăgirii dor, 
Te recunosc, iubito, 
Te slrigăi-n graiul lor} 

hi.toi ce-i gingăşie 
Şi mi se-arată-n cale, 
în toi ce-mi pare-un farmec 
Din farmecele tale. 
Ah, vai de niine, vai i" 



Cînd undeva departe 
Un fluier plînge stins, 
Şi cînd îi dă răspunsuri 
Lăuta, dinadins, 
Curg lacrimile mele 
'Topite de suspine, 
Şi ghidul meu visea'iă 
La mine şi la tine. 
Ah, vai de noi, vai, vai I 

Auzind ciiitccul acela în care iubitul inimii ei îţi 
mărturisea simţămintele dragostei lui credincioase, 
domniţa Mariani cunoscu numaidecît glasul şi fu cu
prinsă de o tulburare pînă peste goate. Ci, cumcra în
ţeleaptă şi iscusită, ştiu sa se stapînească şi să nu se 
dea de gol faţă de însoţitoarele care o înconjurau, 
şi începu prin a le ruga so lase singură. Pe urmă, 
luă o hîrtie şi un calam şi scrise cele ce urmează i 

„în numele lui Allah cel Atoatedătător şi Atoaie-
'făcător! Şi ţoale celelalte ! Pacea lui Allah fie cu tine^ 
o, Nur, precum şi mila şi binecuvînlarea lui! 

Vreau să-ţi spun că roaba la Mariani te salută şi 
arde de dorul de a se vedea iarăşi laolaltă cu tine! 
Ascultă, dar, ce iţi spune ea aici, şi fa ceea ce îţi porun-
ceşte. 

La muia strajă de noapte, ia ceasul prielnic îndră-
gostiţilor, ia cei doi cai, Sabik şi Lahik, şi du-i afară 
din cetate, dincolo de poarta Snllania, unde ai să mă 
aştepţi. Şi dacă tc-o întreba careva unde duci caii, tu 
să răspurrii că îi duci hi plimbare /'' 

_Pe urmă, împături scrisoarea, o legă întro basma ci:; 
mătasăji fim ură. basmaua ta fereastră, înspre Nur. Şi, 
cînd văzu că ei o băgase de seamă şi că vine într
acolo, aruncă basmaua pe fereastră. Şi Nur luă basmaua 
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de jos, o desfăcu şi găsi în ea scrisoarea, pe care o citi, 
pe urmă o duse ia huze şi la frunte, în semn de învoire. 
Şi dete fuga la grajduri, unde aşteptă cu cea mai mare 
nerăbdare straja dinţii a nopţii. Atunci, puse şaua pe 
cei doi cai de soi ales şi ieşi afară din cetate, fără ca 
pe drum să fie supărat de cineva. Şi o aşteptă pe dom
niţă la poarta Sultania, ţinînd cei doi cai de căpăstru. 

Or, tocmai în clipa aceea, cînd petrecerile se sfîrşî
scră şi se lăsă noaptea, chiorul de moşneag cei atîta de 
slut şi de îngreţoşător intrase în odaia domniţei, ca 
să săvîrşească ceea ce avea de săvîrşit. Şi domniţa 
Mariani, tremurînd de scîrbă, atîta de silos era Ia înfă
ţişare, îl văzu intrînd. Ci, întrucît fata îşi avea un plan 
al ei de urmat, pe care nu vroia să1 zădărnicească, se 
strădui săşi stăpîneasca simţămintele de scîrbă şi, 
ridieînduse în cinstea moşneagului, îl pofti să ia Ioc 
lîngă ea pe divan. Iar bătrînul cel şchiop îi zise : 

— O, doamnă a mea, tu eşti mărgăritarul Răsări
tului şi al Apusului, şi numai la picioarele taîe am sa 
mă închin ! 

Iar domniţa răspunse : 
— Fie î da să curmăm cu laudele. Undei demîn

carea ? Mie tare foame 'şi, înainte de toate, se cade a 
începe să mîncam î 

Numaidecît, bătrînul îşi chemă robii şi, întro cli
pită, fură aduse tăvile pline cu bunătăţurile cele mai 
rare şi mai alese, făcute din tot ce zboară în văzduhuri, 
înoată în ape, umblă pe pămînturi şi creşte în pomii 
din livezi şi în copăceii din tufărişuri. Şi amîndoi 
începură să mănînce laolaltă ; iar domniţa se silea să1 
îmbie cu bucate ; şi bătrînul era vrăjit de grijile ei şi se 
umfla în piept şi se bucura că o săşi ajungă scopurile 
mai uşor clecît gîndise. Ci deodată se prăvăli pe spate, 
cu capul mai greu decît picioarele, fără de simţire. Căci 
domniţa izbutise săi arunce în cupă pe sub mînă un 
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•strop de bang marocan, în stare să doboare un elefant 
şi să1 fac săsi amestece înălţimea cu lăţimea. 

(inul povestea ajunse nici, ŞclitTc/ri'J.i vă/u zorii nnijnJ şi, sfi
oa.sil, Iaca. 

Ci înir-a şapte suie opiu noapte 

Urmă : 

Slavă lui A11 ah carele nu îngăduie u'rîciuiiiî sa în
tineze ceea ce este curat ! 

C'înd îl văzu pe vizir rostogolinduse în felul acela, 
ca un porc umflat, domniţa .Mariam se ridică pe clipă 
pe dată, luă doi saci pe care îi umplu cu nestemate şi 
cu giuvaeruri, înfăşcă o spada cu lama călită în sînge 
de lei, şio prinse la brîu, se coperi cu o maramă şi, cu 
ajutorul unei frînghii, se lăsă să lunece pe fereastră 
în curte, iar de acolo, fără a fi zărită de nimeni, ieşi 
din palat şi fugi înspre poarta Sultania, unde ajunse 
fără de nici un necaz. Şi, de cum îl văzu pe Nur, detc 
fuga la el şi, fără ai lăsa răgaz nici măcar so sărute, 
sari pe calul Lahik şi. îi strigă lui Nur : 

— încalecă pe Sabik, şi după mine ! 
Şi Nur, lăsînd la o parte orice alt gînd, sări ia 

rîndui pe cel de al doilea cal şi îl slobozi în galopul 
cel mare, spre a o ajunge clin urmă pe iubita lui, care 
era de mult departe. Şi goniră aşa toată noaptea, pînă 
în zori. 

Cinci socoti că pusese o depanare destul de marc în
tre ei şi cei care sar fi putut să i urmărească, domniţa 
se învoi să se cpreaseă o clipă ca sa se hodinească şi sa 



dea răgaz harnicilor bidivii săşi mai tragă sufletul. Şi 
cum locul unde poposiseră era tare plăcut, cu pajişti 
verzi, cu umbra, cu pomi roditori, cu flori şi cu ape cur
gătoare, şi cum prospeţimea acelui ceas îi îmbia la 
plăcerea cea dulce, se simţiră fericiţi că puteau, întrun 
sfîrşit, sa se aşeze unul lîngă altul, în tihna acelor lo
curi, şi săşi povestească între ei tot ce pătimiseră cît 
fuseseră despărţiţi. Şi, după ce băură din apa aceluiaşi 
izvor şi se înviorară cu poame culese din acelaşi pom, 
îşi făcură spălările cele de după datină şi se lăsară unul 
în braţele celuilalt, proaspeţi, voioşi şi drăgastoşi. Şi, 
diniro bucată, îndreptară toată vremea pierdută în 
post. Pe urmă, răpiţi de dulceaţa văzduhului şi de 
lmiştea locului, se lăsară furaţi de somn, sub mîngîie
riie adierii ele dimineaţă. 

Or, şezură aşa adormiţi pînă pe la amiază, şi nu se 
deşteptară deeît cînd auziră pămîntul bubuind sub 
nişte izbituri parcă de mii de copite. Şi deschiseră ochii, 
şi văzură ochiul soarelui întunecat de un vîftej de 
pulbere şi, din vîlvora prafului acela, ţîşneau iulgerc 
ca di.nt.run cer furtunos. Şi cunoseură în curîiid tropo
tul caslor şi zăngănitul armelor. Or, era o oaste în
treaga, care se luase pe urmele lor ! 

Cu adevărat, în dimineaţa acelei zile, regele frîncilor 
se sculase de cu zori ca să' se ducă el însuşi să afle veşti 
despre domniţă, fiica lui, şi să se liniştească în privinţa 
acesteia. întrucît e! era departe de a se simţi fără de 
griji faţă de împlinirea căsătoriei domniţei cu un 
bătrîn a cărui vlavie de bună seamă că demult trebuie 
sa se fi topit. însă uimirea lui ajunse pînă peste poaîe 
cînd no găsi pe fiicăsa şi cînd îl văzu pe vizir întins 
pe jos, lipsit de simţire şi cu capuntre picioare Şi, cum 
regele vroia mai înrii de toate să alic cei cu domniţa, 
turnă nişte oţet în nasul vizirului, care îşi căpăta pe 
dala lolosinţa simţurilor. Şi regele, cu un glas îu i ricoşa
tor,' r.u'ni : 
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— O, blestemăţiile, unde este fiica mea Mariani, 
soţia ta ? 

El răspunse : 
— O, .măria ta, nu sliu ! 
Atunci regele, plin de mînie, îşi trase spada şi, din

tro fulgerătură, despică în două capul vizirului său ; şi 
spada răzbi, strălucind, prin fălcile chiorului. Allah 
aşczei pe veci sufletul păcătos în. catul cel mai de 
la urmă al gheenei ! 

Tot atunci, năvăliră şi grăjdarii, tfemurînd, să i 
aducă regelui vestea că vraciul cel proaspăt al cailor 
pierise, precum şi bidiviii Sabik şi Lahik. Şi regele nu 
mai avu nici o îndoială că fiicăsa fugise cu căpetenia 
grajdurilor, şi numaidecît strigă să vină la el cei clintii 
trei patriei ai săi şi le porunci să treacă fiecare în 
fruntea a cîte trei mii de oameni şi să1. însoţească 
la căutarea fiicei sale. Şi, adăugă pe lîngă oastea aceea 
pe patriarhii şi pe maimarii de la curtea sa, se aşeză 
el însuşi în fruntea oştilor, şi purcese pe urmele fuga
rilor, pe care.îi ajunse în pajiştea cu pricina. 

Şi, cînd văzu oastea apropii.ndu se, domniţa Mariani. 
sări pe cal şi. strigă către Nur : 

— Vreau, o, Nur, să stai deo parte, întrucît ani să.i 
lovesc eu singura pe vrăjmaşii noştri, şi să te apăr şi să 
mă apăr împotriva lor, măcar dcav fi ci nenumăraţi 
ca firele de nisip ! 

Şi, rotiriduşi spada, ticlui versurile acestea : 

Vreau astăzi să-mi arăt puterea, 
Şi vitejia vreau s-arat 1 
Pe toţi vrăjmaşii mei de-a valma 
Sa-i dau amarului prăpăd ! 
Să spulber plna-n temelie 
Şi frînce lănci şi metereze ! 
Şi capete de-oşteni năprasnici 
Cumpliia-mi spadă să reteze ! 
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Ca noaplea-i calul meu cu care 
M-arunc în lupta, fam frica } 
Iar vitejia mea-î ca ziua 
Cînd zorii limpezi se ridică ! 

Urmarea la ce spun acuma 
Se va vedea chiar azi i căci sînt , 
O călăreaţă nenfricată 
Cum nu e alta pe pXiminl ! 

CîuJ povestea ajunge aici, Şchcrezada văzu yorti nn'jifxi §>, *&• 

OaiJj tucu. 

Ci într-a şase sute noua noapte 

Urnii : 

...Iar regele o văzu cum venea, rotind în. fundul 
capului ochii ei ca de argintviu. Şi strigă : 

— Pe credinţa în Mesia ! este destul de smintită ca 
să ne înfrunte ! 

Şi opri mersul oştilor sale şi se duse singur înspre 
fata lui, strigînd la ea : 

—• O» fiică a stricăciunii S iacătă că îndrăzneşti sa 
mi înfrunţi şi să te arăţi gata să loveşti oastea Ma 
cilor ! O, smintite», au tu teai dezbrăcat de orice 
ruşine şi. te lepezi de credinţa părinţilor tăi ? Şi nu 
ştii că, dacă nu te supui îndurării melc, te aşteaptă
moartea neabătută ? 
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Ea răspunse ; 
— Ceea ce a trecut sa dus şi nu se mai întoarce ! 

Şi aceastai b taină a legii musulmane i Cred întrunui 
singur Allah şi în Mohamed, trimisul lui, cel bine
cuvînfat, fiul lui Abdallah ! Şi nam să mă lepăd în 
veci de credinţa mea şi de dragostea mea faţă de flă
căul din Egipt, dear fi să sorb pentru aceasta cupa 
prăpădului meu ! 

Spuse, şi îşi făcu calul înspumat să se rotească pe 
picioarele de dindărăt în faţa oştii frînciior, şi cîntă 
stihurile acestea de luptă, spintecîud acrul cu spada ei 
sclipitoare : 

Ce ti idee e să lupţi chid suna 
Al bătăliei ceas cumplit! 
Hai, de-ndrărzniţi, veniţi degrabă, 
Nevolnicilor strînşi în gloată ! 
Veniţi, creştini fricoşi, la mine, 
Să înfruntaţi neocolit 
Tăria loviturii mele 
Cu care-am să vă sfarm îndată ! 

Cu capetele rete'/.atc 
Am să vă samar: in ţarină, 
Iar inima puterii voastre 
A ni 50 dobor cu scîrbă jos ! 
Peste cetatea voastră neagra 
Nimica n-o să mai rămână — 
Doar corbii, ca să dea de veste 
SJ'irşiiu! vostru ruşinos '! 

Sub ascuţişul spadei Diele 
Aveţi să beţi numaiclceil 
C umpli le-ngbiţitnri, amare 
Ca 7.eama crudă de dovleac, 
Iar regele cel ermit al vostru 



Are sa dea acum pe gît 
întreaga cupă-a deznădejdii, 
Să nu-i mai fie setc-n veac ! 

Hei, ia leşiţi-mi înainte, 
Dacă se află vreun vile a'/. 
In rîndurile voastre 1 Haide ! 
Veniţi să-mi alinaţi aleanul, 
Şi-n sîngele spurcat al vostru 
Să-mi vindec aprigul necaz, 
Să-mi zviduie.se durerea toată 
Din inima-mi cum e catranul i 

Hai, dar ! Înaintaţi odată ! 
Hai, dacă n-a-ngheţat în voi 
Şi sufletul cel plin de spaimă 1 
Hai să vedeţi cum vă dărîmă 
Amarnicu-asciiţiş al spadei 
Şi cum v-artmea la gunoi, 
Şi cum vă-ngroapă pe vecie v 

Sub neagra haină de ţarină ! 

Aţa cîntă viteaza domniţă. Şi se aplecă pe calul ci, 
îl sărută pe gît, îl mîngîie cu palma şi îi spuse >a 
ureche : „Astăzi, o, Lahik, este ziua să arăţi din ce 
neam şi de ce fală eşti l" Şi sîngele lui de arab se în
fiora, şi calul necheză o dată şi ţîşni mai iute ca 
vîntul dinspre miazănoapte, vărsînd flăcări pe nări. 
Iar domniţa Mariam, dînd un răcnet înfricoşam?, 
făcu o roată pe aripa stînga a frîncilor şi, în galopul 
bidiviului ei, seceră cu sabia nouăsprezece capete de 
călăreţi. Pe urmă, se întoarse în mijlocul câmpului de 
luptă şi îi sfrunta pe frînci cu strigăte amarnice. 

Dacă văzu aşa, regele îl chemă pe unul dintre cei 
trei patriei, care se numea Barbut, căpetenia cşnior 



sale. Or, acesta, era un războinic dibaci, iute ca 
focul ; era sprijinul cel mai de temei al scaunului re
gelui frînc, ,şi era cel dinţii între maimarii din împără
ţia şi de la curtea sa, ca putere ţi ca vitejie ; şi meseria 
de cavaler era toată viaţa lui. Şi patriciul Barbut, 
la chemarea regelui său, înainta clocotind de dor de 
luptă, calare pe calul lui de soi ales, cu vine voinice ; 
si era apărat de o tunică de aur încărcată cu podoabe 
şi făcută din zale înguste ca aripile de lăcustă. Şi ar
mele lui erau o sabie ageră şi vînjoasă, o lance cît un 
catarg de corabie şi care numai cu o lovitură ar fi 
dat peste cap un munte ; şi mai avea patru suliţe 
ascuţite şi o măciucă înfricoşătoare ţintuită cu. piroane. 
Şi aşa, leit în fire şi în arme de atac şi de apărare, se 
asemuia cu un turn. 

Or, regele îi spuse : 
O, Barbut, vezi şi tu măcelul făcut ele fata asta 

descreierată ! Trebuie so birui şi să mio aduci, vie ori 
moartă ! 

Pe urmă, îi puse pe patriarhi să1 blagoslovească," 
îmbrăcaţi cu veşmintele lor bălţate şi ridicînd crucile 
deasupra capetelor, şi săi procitească deasupra Evan-
ghelia, rugînduse săi vie în ajutor idolii păcătoşeniei 
şi ai păgîniei lor. Ci noi, musulmanii, nu ne rugăm 
decît unuia singur Allah, carele este plin de putere 
şi ele măreţie ! 

De îndată ce patriciul Barbut sfîrşi de sărutat steagul 
crucii, se repezi pe cîmpul de luptă, mugind ca un 
elefant înfuriat şi vărsînd, pe limba lui, înjurături cum
plite împotriva credinţei musulmane. Blestemat fie 
el î Ci, la rîndui, domniţa îl văzu venind asupra sa, 
şi răgi ca o leoaică, mamă de pui de leu ; şi mormăind, 
mugind şi iute ca o pasăre de pradă, îşi năpusti calul 
Laliîk în calea potrivnicului. Şi amîndoi se izbiră ca doi 
munţi mişcători, şi se înfruntară piept în piept cu în
dîrjirc, urlînd napraznic ca nişte demoni. Pe urmă, se 



despărţiră şi făcură o sumedenie de ocolişuri, şi se în
toarseră iarăşi cu turbare să se izbească încă o dată, fe
rinduse de lovituri fiecare cu o dibăcie şi cu o iu
ţeală uluitoare, care înfricoşau privirile înmărmurite. Şi 
pulberea stîrnită de copite ie sărea adesea în ochi ; şi ar
şiţa copleşitoare era atîta de marc, încît pietrele ardeau 
ca nişte tufişuri. Şi lupta ţinu un ceas, cu o vitejie la 
fel şi deo parte şi de cealaltă. 

Ci, înccpînd săşi piardă răsuflarea, patriciul Barbut 
vru să sfîrşească ; şi îşi trecu buzduganul din mîna 
dreaptă în mîna stingă, apucă una dintre cele patru su
liţe şi o zvîrli înspre domniţă, însoţindo cu un răcnet 
ca un bubuit de tunet. Şi arma porni din mîna lui ca 
fulgerul care orbeşte privirea. Ci domniţa văzu su
liţa cum venea, aşteptă sa ajungă în dreptul ei şi o 
abătu iute cu dosul săbiei ; şi suliţa, şuierînd, se în
fipse hăt departe în nisip. Şi toată oastea văzu aceasta 
şi fu cuprinsă de mirare. 

Atunci Barbut luă alta suliţă şi o aruncă mînios 
strigînd : „Să lovească şi să omoare !"" Ci domniţa se 
feri clin calea ei şi o făcu zadarnică. Şi cea de a treia 
şi cea de a patra suliţă avură aceeaşi soartă. Numai ' 
decît, Barbut, spumegînd de mînic şi de umilinţă, luă 
iarăşi măciuca în mîna dreaptă, răgi o dată ca un 
leu şi năpusti arma cu toată puterea braţului, ţin
tincluşi potrivnica. Şi ghioaga cea uriaşă zbură 
vuvuind prin văzduh şi ajunse deasupra domniţei 
Marfara, pe care ar fi zdrobito fără de izbăvire, dacă 
viteaza nar fi prinso din zbor şi nar fi înşfăcato 
deodată : întrucît pe domniţă AU ah o dăruise cu di
băcie, cu sprinteneală şi cu tărie. Şi roti şi ea la rîndui 
ghioaga ! Şi privirile tuturor care o văzură fură or
bite de minunare ! 

Cînd povestea jjun.so aici, Şeheivxada vâ;:u zorii mijind şi, iii-
oaş;!, t ân i . 
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Ci într-a şapte sute zecea noapte 

Urmă : 

Şi, ca o leoaică, se repezi la patriciu şi îi striga, pe 
cînd răsuflarea ei şuiera cum şuieră vipera cu corn : 

— Vai de tine, blestemăţiile ! Vino sa înveţi cum se 
mînuieştc un buzdugan ! 

(and patriciul Barbut o văzu pe potrivnica lui 
cum prinde buzduganul din zbor, i se păru că şi 
cerul şi pămîntul se mistuie clin ochii. lui. Şi, pierdut, 
uitînduşi tot curajul şi toata virtutea, dete dosul, 
nemaiocrotindu şi fuga decît cu pavăza. Ci domniţa 
cea vitează îl urmă strîns, îl ţinti şi, rotind ghioaga 
cea amarnică, i o zvîrli în spinare. Şi, viiind, buz
duganul izbi pavăza, mai vîrtos decît un bolovan 
aruncat dintro catapultă. Şi. îl doborî pe patriciu de 
pe cal, frîngîndui patru coaste. Şi. Barbut se rosto
goli în ţărînă, se zvîrcoîi în sîngele lui şi scurmă pă
mîntul cu unghiile. Şi moartea îi veni degrabă, în
trucît Azrael, îngerul morţii, se apropie de el cu 
ceasul cel de pe urmă şi îi înşfacă sufletul care se duse 
să dea scamă de păcatele şi de păgînia lui faţă de 
acela carele ştie toate tainele şi pătrunde toate sim
ţămintele. 

Atunci domniţa Mariam, în galopul cel mate, se 
aplecă iute dea lungul pîntecelui calului pînă la 
pătnînt, culese de jos lancea uriaşă a vrăjmaşului ucis 
şi se trase la oarecare depărtare. Iar acolo înfipse 
lancea adînc în pămînt şi, ptinînd piept la toată oş
tirea tătînesău, îşi. opri scurt calul cel ascultător, se 
sprijini cu spatele de lancea cea lungă şi şezu aşa ne
mişcată, cu fruntea sus şi sfidătoare. Şi, în felul acesta, 
făcînd o singură făptură cu calul şi cu lancea înfiptă 
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în pămînt, era de neclintit ca un munte .şi de neabătut 
ca ursita. 

Cînd îl văzu pe patriciul Barbut dînduşi sufletul 
în felul acela, regele frîncilor, îu durerea lui, începu 
să se bată peste faţă, îşi sfîşie hainele şi îl chemă la 
el pe cel de al doilea patriciu, căpetenia oastei iui, 
care se numea Bartus şi era un vile.iz. vestit printre 
frîrici pentru curajul şi pentru bărbăţia sa la lupta în 
doi. Şi îi zise : 

— O, patriciule Bartus, răzbună moartea lui Bar
but, fratele tău de arme ! 

Şi patriciul Bartus răspunse ; 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi, dînd pinteni calului înspre lîmpiil de lupta, se 

năpusti asupra domniţei. 
Ci viteaza, stînd mai departe sfidătoare, nici nu se 

mişcă ; iar calul rămase neclintit şi arcuit pe picioarele 
lui, ca un pod. Şi iacătă că sosi asuprai galopul cel 
năpraznic al patriciului, care slobozise frîiele calului 
şi gonea ţinînduşi înainte lancea, al̂  cărei fier semăna 
cu acul scorpionului. Şi izbitura fu năpraznică. 

Atunci, toată ostăşîmea făcu un pas înainte ca să 
vadă mai bine cumplitele minunăţii ale acelei lupte, 
cum alta asemenea ochii lor nu mai văzuseră vre
odată. Şi un murmur de minunare trecu prin toate 
rîndurile. 

Ci luptătorii, învăluiţi întro pulbere deasă, se şi 
încăieraseră amarnic şi îşi împarţeau lovituri de 
gemea văzduhul. Şi se luptară aşa vreme lungă, cu ura 
în suflet, şi aruncînduşi blesteme înfricoşătoare. 

Iar patriciul, de la un timp, pricepu că potrivnica 
Iui e mai tare şi îşi zise : „Pe Mesia ! acuma"e ceasul 
sămi dovedesc toata puterea l" Şi înşfacă o suliţă ves
titoare a morţii, o cumpăni şi o zvîrli drept înspre 
vrăjmaşa lui, răcnind : „Na !"' 
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Ci nu ştia ca domniţa Mariani era voinica fără de 
asemuire a Răsăritului şi a Apusului, viteaza pămîn
turilor şi a deserturilor, şi războinica munţilor şi a 
cîmpiilor ! 

Or, ea băgase de scama mişcarea patriciului şi îi 
pricepuse ghidul. Şi, cînd arma vrăjmaşă porni înspre 
ea, domniţa aşlepîă pînă ce vîrftil suliţei îi ajunse 
aproape de piept, şiatunci deodată o prinse din zbor 
şi, întoreînduse înspre patriciul uluit, îl ţinti drept 
în mijlocul pîntecelui cu arma aceea, care ieşi stră
lucind printre oasele din şira spinării. Şi patriciul căzu 
ca un turn cînd se prăbuşeşte ; şi huictul armelor iui 
umplu de larmă văzduhurile. 

Cînd prutste:! ajuiisc aici, ŞduTt.'i\uh \":/n ^n'ii mijiiiti şi, sfi-
0.1 S îi, l î ic i l . 

Ci infr-a şapte sule unsprezecea noapte 

Urmă : 

Şi sufletul i se duse sa stea pe veci laolaltă cu ai 
tovarăşului său în flăcările cele nestinse pe care Iea 
aprins mînia judecătorului cel mare. 

Atunci, domniţa Mariani îşi roti iarăşi calul Lahik 
împrejurul oştimii, răcnind : 

— Undcs robii ? Undes cavalerii ? Undes vitejii ? 
Undei vizirul cel chior, danele ăla şchiop ? Să iasă la 
iveală cel mai viteaz, dacă are curaj ! Ruşine să va 
fie, o, creştinilor, care tremuraţi înaintea braţului unei 
femei ! 
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Daca auzi şi ,dacă văzu toate astea, regele frmciior, 
mohorît pîna peste poate şi tare necăjit de pierderea 
celor doi patriei ai săi, îl chemă pe cel de al treilea 
patriciu, care se numea Fîsian, adică împuţitul, întru
cît era vestit pentru fîsîielile şi împuţiciunilc lui, 
şi care era un fătălău de pomină, şi îi zise : 

— O, Fîsian, tu, a cărui cea mai mare virtute este 
fătălia, acumai rîndul tău să te lupţi cu dezmăţata 
aceasta şi să răzbuni cu moartea ei moartea tova
răşilor tăi ! 

Şi patriciul Fîsian, după ce răspunse că asculta şi 
că se supune, clctc galop calului, slobozind în urma lui 
un potop de bubuituri asurzitoare, în stare să albească 
de spaimă părul unui copil din leagăn şi să facă să se 
umfle pînzclc unei corăbii. 

Ci, dinspre partea ei, Sett Mariani îşi şi luase avînt 
şi îl si pornise pe Lahik întrun galop mai iute decît 
fulgerul cînd scapără şi decît grindina cînd bate. Şi 
amîndoi se năpustiră unul înspre celălalt, ca doi 
berbeci, şi se izbiră cu atîta năpraznă deai fi zis că se 
loviseră doi munţi. Şi patriciul, repezinduse la dom
niţă, scoase un răcnet cumplit şi dete o lovitură 
mînioasă. Ci ea se feri cu sprinteneală, lovi cu dibăcie 
lancea vrăjmaşului şi io frînse în două. Pe urmă, în 
clipa cînd patriciul, dus de avîntul ce şi1 luase, trecea 
pe lingă ea, Sett Mariani se suci deodată, făcînd 
iute o întoarcere şi, chiar cu coada de ta lancea lui, 
îl lovi pe potrivnicul ei între umeri cu atîta putere, 
încît îl doborî jos din şea. Şi, însoţind lovitura aceea cu 
un răcnet cumplit, se repezi, la el, pe cînd patriciul 
zăcea răsturnat pe «pate, şi, dintro lovitură, îi înfipse 
lancea în gură şi îi ţintui capiii de pămînt, împingînd 
vî'rful îaneci cît mai aclînc. 

La priveliştea aceasta, toată oştirea rămase dintrun
tîi mută de uluire. Pe urmă, dintro dată, toţi simţiră 
cum bate peste capetele lor fiorul spaimei; căci nici 
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nu mai ştiau dacă viteaza care săvîrşîse asemenea 
isprăvi este făptură omenească ori demon. Şi, dînd 
dosul, îşi căutara scăparea în fugă, aruncînduşi pi
cioarele în vînt. Ci •Sctt Mariam zbura după ei, mis
tuind sub paşi depărtările. Şi îi ajungea cînd pe mai 
mulţi laolaltă, cînd pe cîte unul, îi fulgera cu sabia cea 
rotitoare şi îi făcea săşi soarbă moartea dintro înghi
ţitură, afundîndui în marea ursitelor. Şi inima îi era 
atîta de voioasă încît i se părea că lumea nu mai poate 
so încapă ! Şi îi tăie pe carei taie, şi îi betegi pe 
carei betegi, şi aşternu pămîntul cu morţi, în lung şi 
în lat. Şi regele frîncilor, cu mîinilc ridicate înspre 
cer de deznădejde, fugea şi el laolaltă cu toţi ostaşii 
lui, ţinînduse la mijloc între ostile vînzolite, între 
patriarhii şi popii lui, cum fuge un cioban, gonit de 
furtună, în mijlocul turmei sale de oi. Iar domniţa 
nu mai contenea săi Jiăituiajscă în felul acesta şi săi 
măcelărească amarnic, pînă la ceasul cînd soarele se 
coperi întru totul cu mantia întunericului. 

Numai atunci domniţa Mariam se gîndi să se 
oprească din goana ei biruitoare. Se întoarse, aşadar, 
îndărăt, şi se duse la multiubitui Nur, care începuse 
să fie tare îngrijorat din pricina ei, şi se odihni în 
noaptea aceea în braţele Iui, ttitînduşi, în alinturile 
împărtăşite şi în desfătările dragostei, ostenelile şi 
primejdiile pe care le înfruntase ca să1 scape şi ca să 
se mîntuic pe totdeauna de asupritorii ci creştini. Şi a 
doua zi, după ce se sfătuiră laolaltă îndelung despre 
locul care ar fi cel mai plăcut unde să se aşeze de aci 
înainte, hotărîră să se ducă să încerce dulceaţa Da
mascului. Şi porniră la drum înspre cetatea aceea 
plăcută. Şiatîta cu ei ! 

în cel priveşte însă pe regele frîncilor, apoi acesta, 
cu. nasuu pămînt şi cu burdihanul întors pe dos clin 
pricina morţii celor trei patriei, Barbut, Bartus şi 

212 



Fîsian, şi din pricina înf rîngcrii oştirii sale, se întoarse 
îndărăt la palatul lui din Constantinia, unde îşi strînse 
sfetnicii şi, după ce prefirară năpastele păţite, îi 
întrebă ce hotărîre ar fi mai bine să ia. Şi adăugă : 

— Nu ştiu unde so fi putut duce acum fiica aceea 
de încornoraţi ai neruşinării! Da îmi vine să cred că 
trebuie să se fi dus în ţările musulmane, acolo unde, 
după spusele ei, bărbaţii sînt nişte bărbaţi vînoşi şi 
neostoiţi ! Căci fiica aceasta de tîrfă este un jar aprins 
de la pojarul iadului ! Şi nu putea să afle printre 
creştini nişte haidamaci care săi potolească patimile 
cele nesăţioase !. Vă cer, aşadar, sămi spuneţi, o, pa
triarhilor, ce trebuie să. fac eu la o ananghie atîta de 
afurisită ! 

Şi patriarhii şi călugării şi maimarii crăiei cugetară 
vreme de un ceas, pe urină răspunseră : 

— Noi socotim, o, rege al vremilor, că nuţi mai 
rămîne decît una de făcut, după toate cîte sau petre
cut, şi anume să trimiţi o scrisoare, cu nişte daruri, 
bogate, preaputernicului rege al musulmanilor, califul 
Haruri Al Raşid, care este stăpîn peste pămînturile şi 
peste ţările unde sau dus cei doi fugari ; şi, în acea 
scrisoare pe care să io scrii cu chiar mîna măriei 
tale, săi faci tot felul de făgăduieli şi de jurăminte 
de prietenie, ca să se învoiască a porunci să fie pri
poniţi fugarii, şi să ţii trimită în lanţuri la Constan
tinia. Şi lucrul acesta nu are să te îndatoreze şi nu are 
să ne îndatoreze n'ici pe noi cu nimic faţă de căpetenia 
aceea de necredincioşi, îutrucît, de îndată ce nii va 
da îndărăt pe fugari, noi avem să ne şi repezim săi 
măcelărim pe musulmanii din alai şi avem să uităm 
jurămintele şi făgăduielile date, aşa cum facem noi de 
obicei de fiecare dată cînd încheiem vreo înţelegere 
cu necredincioşii aceia închinaţi lui Mahomed ! 
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Aşa grăiră patriarhii şi sfetnicii regelui frîncilor. 
Blestemaţi fie ei şi în viaţa aceasta şi în cealaltă, 
pentru păgînia şi hainia lor ! 

CînJ povestea ajunse aici, Şcherezada vii/Yi zorii mijind ţi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci "mir-a şapte sute douăsprezecea noapte 

Urmă : 

Or, regele frîncilor din Consiaiitinia, care avea o 
inimă tot aiîta de ticăloasă ca şi patriarhii lui, nu 
pregetă să urmeze sfatul acela plin de viclenie. Da ei 
nu ştiau ca ticăloşia se întoarce, mai de vreme ori mai 
tîrziu, împotriva acelora care o săvîrşesc, şi că ochiul 
lui Allahveghează pururea asupra dreptcrcdincioşilor 
săi şi îi apără împotriva şiretlicurilor vrăjmaşilor lor 
preascîrbavnici ! 

Regele luă, aşadar, un calam şi scrise, cu litere gre
ceşti, o scrisoare către califul Harun AlRaşid, în care, 
după urările cele mai cuviincioase şi mai pline de 
laude şi. de prietenie, îi spunea : 

„O, preaputernice emir al fraţilor noştri musulmanii 
am o fată deşucheată, "pe nume Mariani; şi fata 
aceasta a mea s-a lăsat amăgită de un tînăr egiptean 
din Cairo, care a rapit-o şî a dus-o în ţările ce se 
află sub puterea si sub stăpînirca ta. Mă rog, dar, ţie, o, 
preaputernicule emir al musulmanilor, să binevoiesli 
a, porunci să se facă cercetările de cuviinţă spre a fi 
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găsită, şi să mi-o trimiţi cil mai curmi cu putinţă, 
sub strajă straşnică. 

Iar eu, in schimb, am să acopăr cu cinstiri şi cu 
hatîruri straja aceea pe care ai să mi-o trimiţi cu 
fiica mea, şi am să fac tot ce oi putea ca să-ţi fiu 
pe plac! Aşa, ca să-ţi arăt recunoştinţa mea şi ca 
să-ţi fac dovadă de gîndurile mele de prietenie, îţi 
făgăduiesc, printre altele, că am, să poruncesc unor 
zidari chiar de line aleşi să 7,'idească o geamie în 
cetatea mea de domnie. Şi am să-ţi trimit, pe deasupra, 
bogăţii de ncdescris, cum nici un om n-a mai va'/.ut 
vreodată unele asemenea: tinere fecioare ca nişte 
hurii, băieţi tineri fără fir de păr în barbă ca nişte 
lunc, comori pe care focul n-ar putea să Ic mistuie, 
mărgăritare, nestemate, cai, iepe şi mînji, cămile şi 
pui de cămile, şi caiîri încărcaţi cu poveri scumpe 
cu cele mai alese roade de pe pămînturile noastre. 
Şi, dacă ţoale astea nu ţi-or fi destul, mi-oi strînge 
hotarele regalului • meu, ca să sporesc stăpînhile şi 
hotarele craici mele, ca să sporesc stăpînhile şi hotarele 
talc ! Şi făgăduielile acestea le pccelluiesc cu pecetea 
mea, cu, Cezar, regele acelora care se închină Crucii /"' 

Şi regele francilor, după ce pecetlui scrisoarea 
aceasta, o îrimînă proaspătului vizir pe care îl numise 
în locul bătrînului cei chior şi şchiop, şi îi grăi vorbele 
acestea : 

— De vei căpăta îngăduinţă să fii primit de Harun 
ăla, să~i spui :. „O, preaputernicule calif ! vin so 
cer de Ia măria ta pe domniţa • noastră ; îmrocît 
aceastai pricina sarcinii celei de seamă ce ni sa 
încredinţat. Dacă primeşti cu prii.nţă cererea noastră,, 
te poţi bizui pe recunoştinţa regelui, stăpînul nostru, 
care are săţi trimită cele mai îmbelşugate peşcheşuri l" 

Pe urmă, ca să aţîţc şi mai mult rîvna vizirului său, 
pe care.îl trimitea în felul acesta ca sol, regele fnnelor 
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îi făgădui şi lui, la fel, că clacă solia are să doblndeaseă 
fericită izbîndă, are să io dea pe fiicâea de soţie 
şi are sa1 umplă de averi şi de huzmeturi. Pe urmă, 
îi dcte păs şi îl îndemnă cu multă criceală să puie 
scrisoarea în chiar mina califului. Şi vizirul, după ce 
sărută pămîntul dinaintea regelui, pomi la drum. 

Or, după o călătorie lunga, sosi cu alaiul lui la 
Bagdad, unde, pentru început, se odihni vreme de 
trei zile. Apoi, întrebă unde este palatul califului şi, 
după ce i se arătă, se duse acolo ca .sa ceara să fie 
primit ele emirul dreptcredincioşilor. Şi, cînd fu 
îngăduit la divanul de primire, vizirul, animânduse 
la picioarele califului, sărută de trei ori pâmînusl 
dinaintea sa, îi spuse în cîtcva cuvinte pricina soliei 
care îi fusese încredinţată, şi îi înmînă scrisoarea de 
la stăpînusau, regele frîncilor, tatăl domniţei Mariam. 
Şi AlRaşid despccetlui scrisoarea, o citi şi, după ce 
îi desluşi bine cuprinsul, se arătă binevoitor cererii 
ce i se făcea, măcar că venea de la un rege necre
dincios. Şi puse să se scrie pe dată tuturor valiilor din 
ţările împărăţiei musulmane, ca să li se zugrăvească 
înfăţişarea domniţei Mariam şi a tovarăşului ci, cu 
poruncă anume să se facă toate cercetările ele trebu
inţă spre ai găsi, ameninţînd cu cele mai grele osîncle 
la caz de neizbîndă ori de nepăsare, şi să ii trimită 
fără de zăbavă, sub strajă bună, la curtea sa, de îndată 
ce au să fie dibuiţi. Şi olăcari călări pe cai ori în spina
rea dromaderelor fugarnice plecară în toate părţile, 
ducînd fiecare cîte o scrisoare către un valiu de 
vilaet. Şi, în aşteptare, califul îl opri p_e lîngă sine, 
la palat, pe solul frînc, dimpreună cu tot alaiul lui. 

Şiatîta cu aceşti regi ost~Wţi şi cu învoielile lor ! 
Ci, în ceea ce îi priveşte pe cei doi îndrăgostiţi, 

iacătă ! După ce domniţa puse pe fugă, ea singura, 
oastea regelui frîncilor, părintele ei, şi după ce dcte 
hrană vulturilor pe cei trei patriei care se măsuraseră 
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cu ea, porni la drum, împreună cu Nur, înspre Siria, 
şi ajunse cu bine la porţile Damascului. Ci, cum 
călătoreau în conacuri scurte, poposind prin locurile 
frumoase spre a se deda plăcerilor dragostei lor, şi 
nici cu gîndul nu gîndeau la ticăloşiile puse la cale 
de vrăjmaşii lor, ajunseră la Damasc la cîteva zile 
după ce clacării cei iuţi ai califului, care leo luaseră 
înainte, aduseseră valiului poruncile în privinţa lor. 
Şi, întrucît habar nu aveau despre ce îi aştepta acolo, 
îşi spuseră fără de nici un. ocoliş numele faţă de iscoa
dele agiei care îi dlbuira numaidecît şi care jmscra ca
raulele valiului săi priponească pe loc. Şi caraulele, 
fără a mai pierde vremea, îi puseră sa facă pe dată cale 
întoarsă, fără a le îngădui să intre în cetate şi, împre
surîntlui cu armele cele crunte, îi siliră sa meargă cu 
ei la Bagdad, unde, după zece zile de drum zorit 
prin mijlocul pustiului, sosiră zobiţi de trudă. Şi iură 
duşi la divanul de primire, împresuraţi de strajiie 
palatului. 

Cfncl povestea ajunse ;iki, Şcherc/ada văzu yon'i Diiiiin! şi. sfi
oasă, tăcu. 

Ci inlr-a şap<e sale treisprezecea noapte 

Uiiiiă : 

Şi, cînd se aflară în faţa califului cel mare, se 
temeniră şi sărutară pamîntuî dinaintea lui. Iar musai
pul care era de slujbă atunci zise : 

— O, emîre al drep'tcredincioşilor, iacătă pe 
domniţa Mariam, fata regelui frincilor, şi pe Nur, 



răpitorul ci, fiul neguţătorului Cununa din Cairo. 
Şi au fost /.ebcriţi ainîndoi la Damasc, după porun
cile valiului. cetăţii ! 

Atunci califul îşi aruncă ochii înspre Mariam şi fu 
cucerit de înfăţişarea ei nurlie şi de frumuseţea chipu
lui ei, şi o întrebă : 

— Chiar tu eşti numita Mariam, ihca regelui 
Mucilor ? 

Ea răspunse : 
— Da, chiar eu sînt domniţa Mariam, roaba 

numai a ta, o, emire al drcptcredincioşilor, ocrotito
xule al credinţei, coboritorule din emirul trimişilor 
lui Allah ! 

Şi califul, tare uimit de răspuns, se întoarse apoi 
înspre Nur şi fu la fel de încîntat de harurile tinereţii 
.sale şi de înfăţişarea lui aleasă ; şi îi zise : 

— Iar tu eşti chiar tînărul. Nur, fiul lui Cunună, 
jieguţătoral din Cairo ? 

 El răspunse : 
— Da, eu sînt, robul tău, o, cmirc al dreptcredin

cioşilor, sprijinitorule al împărăţiei, apăratorule al 
credinţei ! 

Şi califul îi spuse : 
— Cum de ai cutezat so furi pe domniţa aceasta 

frîncă, sfruntînd legea ? 
Atunci Nur, prilejuinduse de îngăduinţa de a 

vorbi, îşi povesti de şart toate păţaniile, cu toate 
amănuntele, iar califul îl ascultă cu multă luareaniinte. 
Ci nu are nici. un rost să le mai spunem şi noi o 
dată. 

Atunci, AlRaşid se întoarse înspre domniţa Mariani 
şi îi zise : 

— 'Află că tatăl tău, regele frîncilor, mi 1a trimis 
pe solul acesta pe care îl vezi aici, cu o scrisoare 
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scrisă de chiar mina lui. Şi mă încredinţează de re
cunoştinţa lui şi de dorinţa ce o are de a zidi o 
geamie în cetatea lui de scaun, dacă mă învoiesc să te 
trimit îndărăt în ţara lui. Or, tu ce ai a răspunde ? 

Iar Mariani ridică fruntea şi, cu un glas si Kotărît 
şi plăcut totodată, răspunse : 

—• O, emire al dreptcreclincioşilor, tu. eşti locţiito
rul lui Allah pe pămînt şi aperi legea lui Mahomed, 
Profetul lui (cu el fie pururea pacea şi rugăciunea !). 
Or, eu •mam făcut musulmană şi cred întrunui singur 
Allah, şi îmi mărturisesc credinţa aceasta dinaintea 
măriei tale, şi rostesc : „Nu este alt Dumnezeu decît 
Allah, şi Mohamed este trimisul lui Allah !'f Ai 
putea tu, dară, o, emire al dreptcrcdincioşilor, să mă 
trimiţi în ţara necredincioşilor care îl fac pe Allah 
seamăn, cu alţii, care cred că Isus, un fiu de om, este 
Dumnezeu, care se închină la idoli, care proslăvesc 
crucea şi înalţă rugi ereticeşti la tot soiul de fiinţe 
moarte în păgînie şi azvîrlite în flăcările mîniei lui 
Allah ? Or, dacă ai să săvîrşcşti una ca asta şi să 
mă dai pe mîna creştinilor aceştia, eu, la ziua Judecaţii, 
cînd toate măririle nu au să mai însemneze nimic şi 
cînd numai inimile cele curate au să fie luate în seamă, 
am să te învinuiesc pentru purtarea ta, dinaintea lui 
Allah şi dinaintea Profetului nostru, varul tău (cu 
el fie rugăciunea şi pacea !). 

Cînd auzi cuvintele acestea ale domniţei Mariani 
şi mărturisirea ei de credinţă, califul se umplu de 
bucurie în sufletul său aflî.nd că o vitează ca aceea 
sa făcut musulmană ; şi, cu lacrimi în ochi, strigă :. 

— O,'Mariani, fata mea, fie ca Allah sa nu îngă
duie niciodată să dau pe mîna necredincioşilor o 
musulmană care crede întrunui Allah şi în Profetul 
său ! Allah să te apere şi să te păstreze şi să reverse 
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asupra ta mila şi biiiccuvîiitările lui, spotinduţi 
puterea credinţei ! Şi acuma, pentru vitejia şi bărbăţia 
ta, poţi să ceri orice de la mine ; şi mă leg cu juramînt 
că nu am să precupeţesc nimic, dear fi şi jumătate clin 
împărăţia mea ! înveseleşteţi. aşadar, ochii, dczlea
găţi inima şi alungă orice grijă ! Şi spunemi, spre a 
putea să fac cele de trebuinţă, dacă nu cumva ai fi 
mulţumită ca tînărul acesta, fiul supusului nostru 
Cununa, neguţătorul de la Cairo, săţi fie soţ legiuit ? 
' Şi Mariani răspunse : 

— Au cum să nu doresc, o, emire al dreptcre
dincioşilor ? Au nui. el acela care m a cumpărat ? 
Au nui el acela care a cules ele la mine ceea ce era 
de cules ? Au nu el şia primejduit de atîtea ori viaţa 
pentru mine ? Şi, întrun si'îrşit, au nu el a adus 
pacea sufletului meu, de/văluindumi curăţia credin
ţei musulmane ? 

Numaidecit califul trimise să fie aduşi cacliul şi 
> martorii şi ticluiră pe loc senatul de căsătorie. Pe 

urmă, îl chemă dinaintea lui pe solul regelui lrîncilor, 
vizirul, şi îi spuse : 

— Vezi bine şi tu, cu chiar ochii tăi, şi bine auzi, 
cu chiar urechile tale, ca nu pot să îndeplinesc cererea 
stăpînuiui tău, de vreme ce domniţa Mariani, fă
cîndu se musulmană, este dea noastră. Altnlînterea, 
aş săvîrşi o faptă de care ar trebui să dau seama lui 
Allah şi Profetului său, la ziua Judecaţii ! Căci 
scris este la Cartea lui Allah : „Niciodată nu are 
să le iic dat celor necredincioşi săi stăpîncască pe 
dreptcredincioşi !"'... 

Ciut! povestea iijiin.se aici, Ş-.îti. rc.iu.i \ u / u zorii mijind ji. sfi-
oasă, îi'iiu. 



Ci într-a şapte sute paisprezecea no apt ( 

Urma : 

...întoarcete, aşadar, la stăpînu! tău şi spune! tot 
ce ai văzut şi auzit ! 

Iar solul, dacă pricepu în felul acesta că emirul 
dreptcredincioşilor nu vrea să io dea pe tata regelui 
frîncilor, cuteză să se lase dus de furie, plin de ciudă 
şi dcsumeţie, întrucît îl orbise Allah să nu urai vadă 
urmările vorbelor ce le rostea : şi strigă : 

— Pe Mesia! dear fi ea musulmană încă de 
douăzeci de ori peatîta, şi tot trebuie so duc la 
tătînesău, stăpînul meu ! Altminterea, are să vie el 
săţi cotropească împărăţia şi are săţi urnpla cu 
ostile lui toată ţara, de la Eufrat pînă în Yaman ! 

La vorbele acestea, califul, mîniat pînă peste poate, 
răcni : 

— Ce ? cîinele ăsta de ghiaur cutează să ne arunce 
ameninţări ? Să i se reteze capul şi să fie pus la in
trarea în cetate, cu trupul răstignit: pe cruce, ea să 
slujească de aci înainte drept pildă solilor necredin
cioşilor ! 

Ci domniţa Mariani strigă : 
— O, emire al dreptcredincioşilor, nu întina sabia 

ta slăvită cu sîngele cîinelui acesta ! Vreau săi răsplă
tesc chiar eu, aşa cum i se cuvine ! 

Şi, rostind cuvintele acestea, smulse sabia pe care 
vizirul frînc o purta la şold, şi, rotindo vajnic, diutro 

/fulgerătură îi şi reteză capul şi i1 aruncă pe fereastră. 
Şi împinse hoitul cu piciorul, făcîncl semn robilor 
să1 ducă de acolo. 

La priveliştea aceasta, califul rămase uimit de 
iuţeala cu care domniţa îndeplinise osînda, şi o îavej
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rotată cu chiar caftanul lui. Şi porunci ca tot aşa să 
fie îmbrăcat şi Nur cu un caftan măreţ, şi îi covîrşi 
pe amîndoi cu daruri scumpe; şi, după dorinţa pe 
care şio mărturisiră, le dete o strajă falnică săi 
însoţească pînă la Cairo, şi le mai dete şi nişte scrisori 
cu care să se înfăţişeze la valiul Egiptului şi la ulc
nialc. Şi Nur, dimpreună cu domniţa lui, se întoarse 
în felul acesta în Egipt, la bătrînii lui părinţi. Iar 
neguţătorul Cunună, cînd îl văzu pe feciorul său că 
îi aduce în casă o domniţă ca noră, fu peste poate 
de mîndru şi îl iertă pe Nur pentru purtarea lui ele 
odinioară. Şi, în cinstea tînărului, îi pofti la un ospăţ 
măreţ pe toţi maiin arii din Cairo, care îi covîrşiră 
cu daruri pe tinerii însurăţei, întrccînduse de sîrg 
unii pe alţii. 

Şi tînărui Nur cu domniţa Mariam trăiră ani 
lungi, bucuroşi şi voioşi pînă peste poate, nelip
sinduse de nimic şi mîncînd bine, şi bîncl bine, şi 
drăgostinduse vîrtos, spornic şi îndelung, în _vîl va 
preţuirii şi a belşugului, în cea mai tihnită şi mai 
plăcută viaţă, pînă ce veni săi cerceteze Sfarîmătoarea 
fericirilor, Despărţitoarea de prieteni şi de sindrofii, 
aceea care pustieşte casele şi umple pîntccele mormin
telor ! Ci slavă celui Singur Viu, carele nu cunoaşte 
moarte şi ţine în mii mie lui clicile Văzutelor şi Nevă
zutelor î Amin ! 

t)tipii ce aim povestea aceasta, regele Şahriar se ridică deodată 
de .mijloc şi strică : 

• — Ah, Şclierezada, povestea aceasta de vitejie chiar că ma fer
mecat ! 

Şi, după ce se rosti astfel, se sprijini iarăşi în coate pe perne, 
.','icincliişi : „Tare numi vine a crede cu ar mai avea, după asta, 
şi alte poveşti sămi mai povestească ! Şiaşa că trebuie să cuget 
ce mi r.enîne de făcut în privinţa capului ei !" 
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Ci Şeberezada, dacă îl văzu că îşi încruntă sprintenele, îşi vise s 
„Nui vreme de zăbovit !" §i grăi: 

— Aşai, o, măria ta, povestea aceasta de vitejie este minunată, 
da cei ca pe lingă aceea pe care aş mai vrea .să ţio povestesc, dacă 
miai mai îngădui ? 

Şi regele întrebă : 
— Ce ziceai tu, Şeherezada ? Şi ce povesti gîndeţtî să-ini tnaî 

povesteşti care să fie mai minunate ori mai uiroitoate decît aceasta ? 
Jar Şeherezada zîmbi a rîdc şi zise i 
— Măriata ai să judeci ! Ci, în noaptea aceasta, ca să ne sflrşim 

veghea, nu vreau săţi povestesc decît o snoavă scurtă, dintre ace
lea care nus greu de ascultat ! Şii scoasă din SjaturiSe mărinimie» 
ţi ale {fiinţei de a te purta în viaţa. 

Şi numaidedt spuse : 



SFATURILE MĂRINIMIE! SI AU' 
ŞTIINŢEI DE A TE PURTA ÎN 

VIAŢA 

SALADIN ŞI VIZIRUL SĂU 

Mi sa povestit, p, preafcricitule rege, ca vizirul 
sultanului Saladin, regele cel biruitor, avea ca bun 
al său, printre mulţimea de robi ce se bucurau de 
hatîrurile lui, un copilandru de lege creştină, de
săvîrşit dâ frumos, pe care îl iubea pînă peste poate 
şi care era atît de gingaş cum ochii oamenilor nu 
mai zăriseră vreodată unul asemenea. Or, întro zi, 
pe cînd se plimba cu copilul acela de care nu se 
putea despărţi, fu băgat de seamă de către sultanul 
Saladin, care îi făcu semn să se apropie. Şi sultanul, 
după ce aruncă o privire vrăjită asupra copilului, 
îl întrebă pe vizir : 

— De unde ai băieţelul acesta ? 
Şi vizirul, cam stînjcnit, răspunse : 
— De la Allah, o, stăpîne al meu ! 
Iar sultanul Saladin zîmbi si zise, urmîndujt 

drumul : 
•i— Iată, o, vizirc al nostru, că acuma .ţi sa ivit 

prilejul să ne înlănţuieşti cu frumuseţea unui astru 
şi să ne faci robi cu farmecele unei lune î 
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Or, vorbele acestea îi deteră de gînclk vizirului, 
care îşi zise : „Chiar că nu îmi mai este cu putinţă 
să1 păstrez pe copilul, acesta, după ce 1a băgat 
de seamă sultanul l" Şi pregăti un peşcheş bogat, 
îl chemă pe copilul creştin cel atîta de frumos şi 
îi spuse : 

— Pe Allah, o, flăcăuîe, de nar fi nevoia, su
fletul meu mi sar fi despărţit de tine niciodată ! 

Şi îi înmînă clarul, spunînd : 
•— Ai să duci peşcheşul, acesta din partea mea 

stăpînului nostru, sultanul, şi iu însuţi ai să fii 
o parte din acest peşcheş, înirucît din ceasul deacum 
te dăruiesc suîpînuliii nostru ! 

Şi, totodată, îi mai dete, ca so ducă sultanului, 
o scrisoare în care aşternuse aceste strofe : 

Iacătă-o lună plina, doamne bune, 
Să lumineze-n cerul tău înalt; 
Şi nicăieri pe hune nu-i un alt 
Cer pa potriva-aceslei mîndre lune.. 

Iar eu, mărite, fără şovăială, 
Anume, doamne, ca să-ţi jiu pe plac, 
Mă despărţesc de sufletul meu drag 
Şi ţi-l trimit în dar, cu mare fală. 

O faplă-dsemeni eu nu ştiu vreuna — 
Nu că mă laud, dar pe lume nu-i 
Un ins ce s-ar lipsi, din voia lui, 
De sufletul său, pentru totdeauna ! 

Or, peşcheşul îi plăcu întrun chip cu totul deo
sebit sultanului Salaclin care, mărinimos şi falnic, 
cum îi era obiceiul, nu pregetă să1 despăgubească 
pe vizirul său de jertfa aceea, coperindu1 cu huz
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meturi şi cu huzururi, şi făcîndu1 să simtă, cu orice 
prilej, cît de mult îi intrase în suflet şi. în dragos
tea lui. 

Cînd povoslw ajunse aici, ŞihereMib. vîmi '/»r<\ iniiinJ şi, sft
Of.sîi, fiica. 

Ci într-a şapls suie cincisprezecea noapte 

Uimă ;• 

Estimp, vizirul îşi spori numărul fetişcanelor din 
haremul său cu o tînăra dintre tinerele cele mai 
plăcute şi cele mai desăvîrşite de pe acea vreme. Şi 
tînăra, de cum sosi, izbuti să cucerească inima vizi
rului ; însă vizirul, pînă a nu se simţi legat de 
ea aşa cum păţise cu băiatul, îşi zise.; „Cine ştie 
dacă nu cumva faima acestui mărgăritar nou nu are 
să ajungă la urechile sultanului ? Aşa că ar fi mai 
bine pentru mine, înainte de ami lăsa inima să se 
aprindă după tînăra roabă, so dau şi pe ea în dar 
sultanul ui, în felul acesta, durerea are sămi „fie mai 
mică, iar pierderea are sămi fie mai puţin grea l'!i 

Gîiidind aşa, o chemă la el pe fetişcană, o încărca 
pe dată cu un clar pentru sultan, încă şi mai bogat 
clecît întîia oară, şi îi spuse : 

— Şi tu însăţi ai să fii o parte clin peşcheş î 
Şi îi dete, ca so ducă sultanului, o scrisoare 

în care aşternu versurile acestea : 
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O, doamne-al meu, pe falnica ta zare 
De mult e-o luna •— iată-acum şi-im soare ! 
Aşa încît, pe-un singur cer se-mbină 
Aceste două astre de lumină, 
Să-nchipuie, deasupra slavei voastre, 
Perechea cea mai falnică de astre. 

Or, de la fapta aceasta, trecerea vizirului spori 
încă peatîta în sufletul sultanului Saladin, care nu 
mai scăpa nici un prilej ca săi dovedească, de faţă 
cu toată curtea sa, preţuirea şi dragostea ce le 
simţea pentru el. Fapt care îi aduse în felul acesta 
vizirului o mulţime de neprieteni şi de pizmaşi care, 
uneltind să1 piardă, hotărîră ca mai întîi să1 pone
grească la sufletul sultanului. Aşa ca îi deteră de 
înţeles lui Saladin, prin tot felul de vorbe şi de scor
neli, pe cum că vizirul tot ar mai păstra o slăbiciune 
pentru copilandrul creştin, şi că nu conteneşte, mai 
cu seamă cînd boarea vîntului reavăn dinspre miază
noapte îi stîrneşte amintirea plimbărilor de odinioară, 
să1 dorească aprig şi să1 cheme din tot sufletul. 
Şi îi spuseră că asfel se •căinează amarnic pentru darul 
pe care îl făcuse, ba chiar că, de ciudă şi de părere 
de rău, îşi muşcă mîinile şi îşi sfarmă măselele. Ci 
sultanul Saladin, departe de aşi pleca urechea la 
astfel de născociri nevrednice de vizirul în care el 
îşi pusese toată încrederea, ţipă cu un glas zădărit 
către cei care îi torceau asemenea vorbe : 

— Potoliţivă limbile cele haine ̂ împotriva vizi
rului, că de unde nu, pe dată au să vă zboare capetele 
de pe grumaji ! 

Pe urmă, întrucît avea o minte iscusită şi dreaptă, 
le spuse : 

— Ci vreau totuşi să vă dovedesc de mincinoşi 
şi de zavistnici, şi să las ca ticăloşiile voastre să 
se întoarcă împotriva voastră. Aşa că am să pun la 
încercare cinstea sufletului vizirului meu ! 
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Şi 11 chema pe copilul cu pricina şi îl întrebă : 
— Ştii sa scrii ? 
El răspunse : 
— Ştiu, o, doamne al meu ! , 
El zise : 
— Ia atunci o hîrtie şi un calam şi scrie ce am 

săţi spun ! 
Şi, ca şl cum copilul ar fi scris aşa de la el, îl 

puse săi scrie vizirului următoarea scrisoare : 

„O, stăpîne al meu preaiubit de odinioară, tu, 
după ceea ce si tu trebuie să simţi faţă de mine, şlii 
dragostea pe care ţi-o port şi amintirile pe care 
le-au lăsat în sufletul meu bucuriile noastre de altă-
dată. Drept aceea, vin să mă plîng ţie de soarta mea 
de acum de la palat, unde nimic nu a izbutit să mă 
facă sa uit bunătatea ta, mai ales că aici măreţia 
sultanului şi sfiala pe care o simt faţă de el 'mă 
opresc să mă bucur de hatîrurile lui. Mă rog, dar, 
ţie, să găseşti vreun tertip spre a mă lua îndărăt 
de la sultan, fie într-un fel, fie în altul. De altminteri, 
pînă acuma sultanul nu s-a aflat niciodată numai cu 
mine singur, şi ai să mă afli aşa cum m-ai lăsat!" 

\ Şi, după ce scrisoarea fu scrisă, sultanul io dete 
unui rob micuţ de la palat so ducă şi so dea 
în mîi\ă vizirului şi săi spună : 

— Robul tău de odinioară, copilul de creştini, ma 
trimis săţi aduc scrisoarea aceasta din partea lui. 

Şi vizirul luă scrisoarea, o privi o clipă şi, fără 
ca măcar so desfacă spre a o citi, scrise pe spatele 
ei următoarele : 

Au de cînd, doamne, un om care ştie 
Şi care a-nvăţat al vieţii rost 
S-ar repezi deodată, ca un prost, 
In gura unui leu prins de mînie ? 
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Eu nu sînt dintre-acei a căror minte 
Se lasă-n voia patimii şi-atît; 
Nici dintre-acei de care răii-şi rid. 
Iar pizma lor haină nu mă prinde ! 

De -am rupt, sa-l dărui, sufletul din mine, 
Ştiam pin adevăr ce s-a mai spus : 
Că sufletul, odată ce s-a dus, 
în trupul părăsit nu mai revine ! 

La primirea acestui răspuns, sultanul Saladin se 
umplu de bucurie şi nu pregetă să citească stihurile 
dinaintea nasurilor alungite ale zavistnicilor. Pe urmă, 
porunci să fie chemat vizirul său şi, după ce îi dete 
noi dovezi de prietenie, îl întrebă : 

— Oare poţi să ne spui, o, taică al înţelepciunii, 
cum faci tu de ai atîta putere asupra ta însuţi ? 

Şi vizirul răspunse : 
— Numi las niciodată patimile să ajungă la 

pragul voinţii mele ! 
Da Allah este încă şi mai înţelept! 

Pe urmă, Şeherezada spuse : 
— O, prefericitule rege, acuma, că ţiam povestit cum îl ajută 

voinţa pe cel înţelept săşi biruiască patimile, vreau săţi povestesc 
o întîmplare cu o dragoste pătimaşă ! 

Şi spuse : 

MORMiNTUL ÎNDRĂGOSTIŢILOR 

Abdallah, fiul lui AlKaisi, nea lăsat în scrierile 
sale povestea aceasta. El spune : 

Plecasem întrun an în hagialîc la casa cea sfîntă 
a lui Allah. Şi, după ce miam îndeplinit toate 
datorinţele de hagiu, mam întors la Medina, ca să 
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mal văd o dată mormîntul Profetului — cu el fie 
pacea şi binecuvîntarea lui Allah ! Or, întro noapte, 
pe cînd şedeam întro grădină, nu departe de mormîntul 
cel proslăvit, auzii un glas care cînta încetişor în 
liniştea nopţii. Şi, fermecat, îmi ascuţii toată luarea
amintc şi, ascultînd aşa, desluşii versurile acestea 
pe care le cînta : 

O, tu privighetoare a sufletului meu, 
In cîntecele tale-i iubita mea mereu I 
O, glas al ei, cu gungur vrăjit, de turturea, 
Cînd vei răspunde, oare, la suspinarea mea ? 
Ce lungă eşti, o, noapte, In chinul aşteptării 
Cînd doru-aprinde-n suflet pojarul nerăbdării! 
O, nalta mea lumină, oare n-ai strălucit, 
Precum o stea în cale-mi, doar ca să pieri grăbit 
Şi să mă laşi pe urmă prin bezne rătăcind 
Ca orbii, fără-o rază şi fără un alint ? 

Pe urmă se făcu tăcere. Şi mă uitam în toate 
părţile ca să1 văd pe cel care cîntase cîntecul acela 
pătimaş, cînd se ivi dinaintea mea stăpînul glasu
lui. Şi, J a lumina j:are se cernea din cerul nopţii, 
văzui că era un flăcău frumos de săţi dai sufletul 
şi care avea faţa scăldată în lacrimi. Şi mă întorsei 
spre el şi nu mă putui opri să numi strig: „Ya 
Allah ! ce tînăr frumos !" Şi îmi întinsei tmîinile amîn
două către ci. Iar el mă privi şi mă întrebă : 

— Cine eşti ? Şi ce vrei de la mine ? 
Iar eu răspunsei, ploconindumă dinaintea fru

museţii lui : 
— Ce alta aş putea să vreau, decît să1 bine, 

cuvîntez pe Allah uitîndumă la tine ? în ce pri
veşte cines cu, apoi sînt robul tău Abdallah, fiul 
Iui Ma'amar AlKaisi. O, doamne al meu, tare ar 
mai vrea sufletul meu să te cunoască ! întrucît cîntecul 
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tău de adineaori ma tulburat pîna peste poate, iar 
chipul tău ma vrăjit de tot. Şi iatămăs gata 
săţi jertfesc şi viaţa mea, dacă poate săţi fie de 
vreun folos ! 

Atunci flăcăul se uită la mine, ah ! cu ce ochi i 
şi îmi spuse : 

— Şezi, dară, jos lîngă mine ! 
Şi şezui lîngă el, cu sufletumi tremurînd, şi eî 

îmi spuse : 
— De vreme ce inima ta suferă pentru mine, 

ascultă acum ce mi sa întîmplat 1 
Şi grăi mai departe, în felul acesta : 
— Sînt 'Otbah, fiul lui AlHubab, fiul lui _Al

Mundhir, fiul lui AlYamuh ansaritul. Or, ieri dimi
neaţă, pe cînd îmi făceam rugăciunile^ în geamia 
tribului, văzui că intră, mlădiinduse din mijloc .şi 
din şolduri, mai multe femei frumoase de să mori, 
care o însoţeau pe o fetişcană aproape copilă, şi ale 
cărei farmece făceau să se stingă, farmecele însoţi
toarelor ei. Şi, deodată, luna aceea se apropie de jnine 
în mijlocul mulţimii de credincioşi, fără a fi băgată 
de seamă de nimeni, şi îmi spuse : „Otbah! de 
multă vreme pîndesc prilejul .acesta săţi vorbesc ! 
O, Otbah ! ce ai zice să te împreuni cu aceea care 
este^ iubita ta şi doreşte săţi fie soţie ?" Pe urmă, 
pînă^ce eu să apuc să deschid gura şi săi răspund, 
mă lăsă şi se pierdu printre tovarăşele ei. Pe urmă, 
ieşiră împreună toate din geamie şi se amestecară 
în mulţimea de. hagii. Şi eu, în ciuda strădaniilor 
de a o găsi, nu am izbutit so mai văd vreodată 
din clipa aceea. Iar sufletul şi inima mea sînt 
cu ea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezacla văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute şaptesprezecea noapte 

Urmă : 

...şi sufletul şi inima mea sînt cu ea. Şi, pînă ce 
"mio fi dat so văd iarăşi, nu am sa pot să gust nici 
o bucurie, deaş fi chiar în mijlocul desfătărilor 
raiului ! 

Aşa vorbi el, şi obrajii i se îmbujorau treptat, şi 
dragostea mea pentru el sporea la fel. Şi, cînd tăcu, îi 
spusei: 

— O, Otbah, o, prietene al meu ! puneţi nă
dejdea în Allah şi roagăte lui săţi dea iertarea 
greşalelor ! în ce mă priveşte, iatămăs gata să 
te ajut, cu toate puterile şi cu toate mijloacele 
mele, spre aţi înlesni so găseşti pe fetişcana care 
ţia vrăjit gîndurile. Căci, de cum team văzut, 
miam simţit sufletul purtînduse de la sine înspre 
minunata ta făptură, şi de atunci tot ce aş face pentru 
tine nu ar fi decît ca să văd ochii tăi cei frumoşi 
abătînduse mulţumiţi către mine ! 
• Şi, vorbind astfel, îl strîngeam cu dragoste şi îl 
sărutam aşa cum un frate îl sărută pe un frate ; şi, 
toată noaptea, nu contenii săi potolesc sufletul drag. 
Şi, hotărît ! în viaţa mea nu am să uit acele clipe 
desfătătoare şi pline de nesaţ, petrecute lingă el 
prieteneşte. 

Or, a doua zi, mă dusei cu el la geamie şi îl 
lăsai să intre el întîi, ca săi arat preţuirea mea. 
Şi stăturăm acolo amîndoi, de dimineaţă pînă la 
amiază, ceasul la care vin de obicei femeile la mos
chee. Ci, spre marea noastră supărare, băgarăm de 
seamă ca toate femeile veniseră în geamie, dar 
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fetişcana nu se afla printre ele. Iar eu, văzînd tristeţea 
pe care lucrul acela io pricinuia tînărului meu prie
ten, zisei : 

— Asta să. nu te necăjească ! Am să aflu eu ştiri 
despre iubita ta de la aceste femei, întrucît ieri 
fata era împreună cu ele ! 

Şi numaidecît mă furişai pînă la femeile acelea şi 
izbutii să aflu de la ele că fetişcana noastră era o tî
nără fecioară, de viţă aleasă, că o chema Riya şi că
era fiica lui AlGhitrif, căpetenia tribului BaniSulem., 
Şi întrebai : , ""* ~ 

— O, preabunelor femei, pentru ce na mai venit 
ea astăzi cu voi ? 

Ele răspunseră : 
— Da cum ar fi putut ? Tătînesău, care a adus 

nişte hagii sub ocrotirea lui prin pustie, de la Irak 
pînă la Mecca, sa întors ieri cu călăreţii săi la tribul 
lor de pe malurile Eufratului, şi a luato şi pe fiicăsâ 

Riya. _*_ . \T 
Iar eu le mulţumii pentru lămuririle acestea, şi mă 

întorsei la Otbah ; şi îi zisei: 
— Ştirile pe care ţi le aduc nu sînt, va i ! aşa cum 

aş dor i ! 
Şi îi spusei că Riya plecase, cu tatăl ei, înspre tribul 

lor. Pe urma adăugai : 
— Ci linişteşteţi sufletul, o, Otbah, o, prietenul 

meu! întrucît Allah ma dăruit_cu multe bogăţii şi 
sînt gata să le cheltuiesc ca să te ajut să ajungi la ţintă. 
Şi, din ceasul acesta, am să mă îngrijesc de necazul tău 
şi am să izbîndesc, cu ajutorul lui Allah ! 

Şi mai spusei : 
— Binevoieşte numai să vii cu mine ! 
Şi se ridică şi merse cu mine la geamia ansariţilor, 

rudele sale. 
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. Acolo, aşteptarăm pînă ce se strînse toată lumea.;, 
iar cu detei bineţe adunării şi spusei : 

— O, drcptcredincioşilor ansariţi strînşi aici ! care 
este părerea voastră despre Otbah şi despre tatăl lui 
Otbah? 

Şi toţi răspunseră, întrun glas : 
— Mărturisim cu toţii că sînt nişte arabi dintrun 

neam vestit şi dintrun trib ales! 
Şi eu le spusei: 
— Aflaţi, dar, că Otbah, fiul lui AlEIubab, este 

mistuit de o dragoste amarnică. Şi vin la voi anume 
ca să vă rog să vă alăturaţi strădaniile la strădaniile 
mele, spre ai dobîndi fericirea ! 

Ei răspunseră : 
— Din toată inima şi cu bucurie. 
Eu spusei. 
— Dacăi aşa, trebuie să mă însoţiţi pînă la cor

turile tribului BaniSulem, la şeihul AlGhitrif, căpete
nia lor, ca să io cerem pe fiicăsa Riya de soţie pen
tru vărul vostru Otbah, fiul lui AlHubab. 

Şi toţi răspunseră că ascultă şi că se supun. Eu, 
atunci, încălecai pe cal, şi tot aşa şi Otbah ; şi toată 
adunarea făcu la fel. Şi deterăm zor cailor, în goana 
mare, fără de oprire. Şi izbutirăm în felul acesta să 
ajungem la corturile călăreţilor şeicului AlGhitrif, la 
şase zile de Medina. 

Cînd ne văzu venind, şeicui AlGhitrif ieşi în în
tîmpinarea noastră pînă în uşa cortului său ; iar noi, 
după salamalekurile de cuviinţă, îi spuserăm : 

— Am venit săţi cerem găzduire, o, părinte al ara
bilor ! 

El răspunse : 
— Fiţi bineveniţi sub corturile noastre, o, musafiri 

de viţă aleasă ! 
Şi, vorbind astfel, dete numaidecît poruncile de 

trebuinţă robilor lui ca să ne primească aşa cum se 
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cuvine. Şi robii aşternură în cinstea noastră mesele şi 
covoarele ; şi tăiara oi şi cămile, ca să ne dea un ospăţ 
falnic. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi
oasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute optsprezecea noapte 

Urmă : 

Şi, cînd veni clipa să ne aşezăm la masă, noi ne 
trăserăm cu toţii îndără t ; iar eu, în numele tuturora, 
îi mărturisii şeicului AlGhitrif : 

— Pe harul cel sfînt al pîinii şi al sării, şi pe cre
dinţa noastră arăbească ! nu avem să ne atingem de 
nici una dintre bucatele tale, pînă ce nu ai să îm
plineşti cererea noastră ! 

Şi AlGhitrif spuse : 
— Şi care este cererea voastră ? 
Eu răspunsei: 
— Venim să ţio cerem de soţie pe fiica ta cea ele 

neam ales, Riya, pentru. Otbah, fiul lui AlHubab 
ansaritul, fiul lui AlMundhir, fiul lui AlYamuh, cel 
viteaz, cel bun, cel vestit, cel falnic, cel minunat ! 

Iar tatăl tinerei Riya, sehimbînduse cu totul deodată 
.şi la faţă şi la ochi, ne spuse cu glas domol : 

— O, fraţi arabi, aceea pe care îmi faceţi cinstea 
să mio cereţi de soţie pentru vestitul Otbah, fiul iui 
AlHubab, este stăpîna deplină a răspunsului. Iar eu 
nu am să stau împotriva vrerii ei. Aşa că ea se cade 
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sa se rostească ! Şi am să mă duc pe dată să-i cer 
răspunsul ! 

Şi se ridică dintre noi, tare galben, cu nasul plin 
de ciudă şi eu o faţă care tăgăduia vădit înţelesul 
vorbelor lui. 

Se duse, aşadar, în cort la f ara lui, Riya, care, spe-
riată de tulburarea de pe chipul său, îl întrebă : 

— O, taică al meu, pentru care pricină mînia 
zbuciumă atîta de năpraznic lăuntrul sufletului tău ? 

Iar el şezu jos lîngă ea, în tăcere, şi, cum am auzit 
mai pe urmă, îi spuse într-un sfîrşit : 

— Află, dar, o, Riya, fata mea, că le-am dat 
găzduire unor ansariţi ; care au venit la mine ca să 
te ceară de soţie pentru unul dintre ei ! 

Ea spuse : 
— O, taică, neamul ansariţilor este un neam de vază 

printre arabi! Şi, hotărît, găzduirea pe care le-ai dat-o 
este de datorinţă ! Ci ia spune-mi : pentru care dintre 
ei au venit să mă ceară de soţie ? 

Ea răspunse : 
—- Pentru Otbah, fiul lui Hubab ! 
Ea spuse : 
— Este un tînăr vestit ! Şi este vrednic să intre în 

neamul tău ! 
Ci el strigă, plin de mînie : 
— Ce vorbe grăieşti tu ? Au nu cumva ai şi înnodat 

vreo legătură cu el ? Păi eu, pe Allah ! m-am juruit 
odinioară faţă de fratele meu că am să te dau fiului lui, 
şi nimenea altcineva, mai mult decît fiul unchiului tău, 
nu este vrednic să intre în spiţa neamului meu ! 

Ea spuse : 
— O, taică, şi ce răspuns ai să le dai ansariţilor ? 

Aceştia sînt nişte arabi plini de fală şi tare simţitori 
îrt. tot ce priveşte mîndria şi cinstea lor ! Jar dacă tu 
nu vrei să mă dai de soţie unuia dintre ei, ai să atragi 
asupra ta şi a tribului nostru zăcăşia şi urmarea răz-
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founării lor. întrucît au să se socotească umiliţi de tine 
$.i n-au să te rnai ierte niciodată ! 

El spuse : 
— Dreptu-i ce spui ! Ci am să-mi învăluiesc ne-

dorinţa cerînd, ca preţ pentru tine, o zestre pînă 
peste poate. Căci spune o zicală : „Dacă nu vrei să-ţi 
măriţi fata, cere o zestre cît mai mare !" 

O lăsă, aşadar, pe fiică-sa şi veni la noi ca să ne 
spună : 

— Fata tribului, o, musafiri ai mei, nu se îm-
potriveşte cererii voastre de a se mări ta; ci pre-
tinde o zestre care să fie pe potriva harurilor ei. Care 
dintre voi, aşadar, are să-mi poată da preţul acestui 
mărgăritar fără de asemuire ? 

La vorbele acestea, Otbah înainta şi spuse : 
— E u ! 

. El spuse : 
— Ei bine ! fata mea cere o mie de brăţări de aur 

roşu, cinci mii de galbeni cu pecetea lui Hajar, un 
gherdan de cinci mii de mărgăritare, o mie de viguri 
de mătasă indiene, douăsprezece perechi de cizme de 
piele galbenă, zece saci de curmale din Irak, o mie 
de capete de vită, o iapă de la tribul Anazi, cinci 
burdufe cu mosc, cinci şipuri cu parfum de trandafiri, 
şi cinci burdufe de chilimbar ! 

Şi adăugă, întoreîndu-se înspre Otbah : 
— Eşti în stare să te învoieşti cu cererea aceasta ? 
Şi Otbah răspunse : 
— O, părinte de arabi, te mai îndoieşti ? Nu numai 

ca mă învoiesc să plătesc zestrea cerută, ci am să dau 
încă şi mai mult! 

Eu, atunci, mă întorsei la Medina, cu prietenul meu 
Otbah, şi izbutirăm, nu fără destulă alergătură şi cazne, 
să facem rost de toate lucrurile cerute. Iar eu plătii cu 
banii mei, fără să şovăiesc, cu mai multă plăcere decît 
dacă aş fi făcut toate acele cumpărături pentru mine. 
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Şi ne întoarserăm la corturile celor din tribul Bani-Su-
Jem, cu toate cumpărăturile noastre, şi ne grăbirăm să le 
dăm şeicului Al-Ghitrif. Iar şeieul, în felul acesta, ne-
«naiputînd să-şi ia vorba îndărăt, fu nevoit să-i pri-
mească pe toţi ansariţii, oaspeţii săi, care se strînseră 
să-i aducă firitiselile lor pentru măritişul fiicei sale. 
Şi se porniră ospeţele şi ţinură patruzeci de zile. Şi 
fură înjunghiate o sumedenie de cămile şi de oi, şi fură 
puse la gătit în cazane bucate de toate felurile, şi toţi 
oamenii din trib putură să mănînce pe săturatele. 

Or, la sfîrşitul xăstimpului acesta, pregătirăm un 
palanchin falnic, pus pe spinările a două cămile în şir, 
şi în el îi suirăm pe tinerii însurăţei. Şi plecarăm cu 
toţi, peste poate de voioşi, urmaţi de o caravană în-
treaga de cămile încărcate cu daruri. Iar prietenul 
meu Otbah nu mai putea de nerăbdare să ajungă şi 
ziua cînd să se vadă, într-un sfîrşit, singur-singurel cu 
iubita lui. Şi, cît ţinu călătoria, nu se depărta de ea o 
clipită, şi şezu cu ea, în palanchin, de unde nu se da jos 
decît ca să vină şi să mă bucure la vreun taifas, cu 
toată prietenia, încrederea şi mulţămita... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute nouăsprezecea noapte 

Urmă : 

...Iar eu mă bucuram în sufletul meu şi îmi spuneam : 
„Iacată-te, o, Abdallah, că ai ajuns prieten pe tot-
deauna cu Otbah ! întrucît ai izbutit, uitînd de chiar 
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simţămintele tale, să-I cucereşti inima, împerechindu-l 
cu frumoasa Riya ! într-o zi, să nu ai nici o îndoială, 
jertfa ta are să fie răsplătită» şi încă ca prisosinţă ! 
Şi ai să te bucuri şi tu de dragostea lui Otbah, în tot, 
ce are ea mai plăcut şi mai ales \" 

Or, nu mai aveam decît o zi de mers pînă la Me-
dina şi, la căderea nopţii, ne-am oprit la o mică oază, 
ca să ne hodinim. Şi era o linişte desăvîrşită ; şi lumina 
lunii surîdea la bucuria din tabăra noastră ; şi, peste ca-
petele noastre, doisprezece palmieri, ca nişte fete tinere, 
însoţeau cu foşnetul palmilor lor cîntecul adierilor de 
noapte. Iar noi, ca începătorii de lume din vremile 
cele de demult, ne bucuram de ceasul acela de linişte, 
de apa cea proaspătă, de iarba cea grasă şi de dulceaţa 
adierii. Ci, vai ! nu poţi să scapi de ce îţi este ursit, 
măcar de-ai fugi şi cu aripile zborului. Şi tocmai prie-
tenului meu Otbah îi era dat să bea pînă la drojdia de 
pe fund, dintr-o sorbitură, cupa de neînlăturat! In 
adevăr, am fost smulşi deodată din odihnă de o năvală 
năpraznică a unor călăreţi înarmaţi care se repeziră 
asupra noastră ţipînd şi urlînd. Or, aceştia erau nişte 
călăreţi din tribul Bani-Sulem, trimişi de şeicul Al-Ghi-
trif s-o fure pe fata lui. Căci nu cutezase să încalce, sub 
corturile lui, datinile ospeţiei, şi aşteptase să ne depăr-
tăm, ca să ne lovească în felul acesta, fără a nesocoti 
legile pustiei. Ci îşi făcuse socotelile fără a ţine seama 
de preţul lui Otbah şi al călăreţilor noştri care, cu 
mare vitejie, înfruntară lovitura călăreţilor tribului 
Bani-Sulem şi, după ce omorîră o mulţime dintre ei, îi 
puseră pînă la urmă pe fugă. Ci, în vîlvora încăierării, 
prietenul meu Otbah primi o lovitură de lance şi, cînd 
ajunse îndărăt în tabără, căzu mort în braţele mele. 

Cînd îl văzu aşa, tînăra Riya dete un ţipăt mare şi 
se aruncă peste trupul celui drag. Şi îşi trecu toată 
noaptea jelindu-se. Şi, cînd se făcu dimineaţă, o gă-
sirăm moartă de jale. 
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Aibă-i Allah pe amîndoi întru mila ; sa ! Iar noi le 
săparăm în nisip un mormînt şi îi îngr oparăm acolo, 
«nul lîngă altul. Şi, cu inimile plinie de mîhnire, 
plecarăm la Medina. Iar eu, după ce ispirăvii ce aveam 
de isprăvit la Medina, mă întorsei în ţara mea. Ci, peste 
şapte ani, mă prinse gîndul să mai fac: un hagialîc la 
Locurile Sfinte. Şi în sufletul imeu încolţi dorul să mă 
duc să văd mormîntul lui Otbah şi al frumoasei Rya. 
Şi, cînd ajunsei la mormînt, îl văzui adumbrit de un 
pom frumos dintr-un soi necunoscut, răsădit acolo cu 
evlavie de cei din tribul ansariţilor. Şi şezui, plîngînd, 
pe piatră, la umbra pomului acela, cu sufletul meu 
mohorît. Şi îi întrebai pe cei care se aflau acolo cu 
mine : 

— O, prietenii mei, spuneţi-mi : cum se numeşte 
pomul acesta care plînge cu mine moartea lui Otbah şi 
a Riyei ? 

Şi ei îmi răspunseră : 
— Se numeşte Copacul îndrăgostiţilor. 
Ah, fie ca tu, o, Otbah sa te odihneşti în pacea 

Stăpînului cel fără de moarte, la umbra pomului acesta 
care se tînguie peste mormîntul tău ! 

— Şi asta-i tot ce ştiu, o, preafericitule rege, despre Mormîntul 
Îndrăgostiţilor ! 

Pe urmă, întracît îl văzu pe regele Şahriar mohorît de poveste, 
Şeherezada se grăbi, în noaptea aceea, să-i povestească şi povestea 
tinerei Hind, cu divorţul şi căsătoria ei. 

DIVORŢUL TINEREI HIND 

Se povesteşte că Hind, fiica lui Al-Neman, era cea 
mai frumoasă fată dintre fetele de pe vremurile ei, şi 
că era întocmai ca o gazelă la ochi, la gingăşie şi la 
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farmece. Or, faima frumuseţii sale ajunse pînă Ia ure-
chile lui Al-Hajaj, valiul Irakului ; şi Al-Hajaj o ceru 
de -soţie. Tatăl Hindei insă nu vru să i-o dea decît cu 
preţul unei zestre de două Sute de mii de drahme de 
argint, plătite înainte de nunta, şi cu învoiala să-i 
mai plătească, în caz de despărţire, alte două sute de 
mii de drahme. Şi Al-Hajaj primi toate învoielile 
acestea şi o aduse pe Hind în casa lui. 

Or, Al-Hajaj, <spre amarul şi năpasta lui, era ne-
putincios. Şi venise pe lume cu totul sărman în ce pri-
veşte... zestrea lui [...]. Şi întruc'ît, plămădit aşa, copi-
lul nu vroia să trăiască, diavolul se arătă maică-si, în 
chip de om, şi o sfătui, dacă vroia ca pruncul ei să 
rămînă în viaţă oricum, să-i dea să sugă, în loc de 
laptele ei, sîngele de la două capre negre, de la un ţap 
negru şi de la un şarpe negru. Şi maică-sa urmă sfatul 
acela şi dobîndi ceea ce dorea să dobîndească. Numai 
că neputinţa şi beteşugul, care sînt un dar de la Satan 
şi nicidecum de la Allah cel Darnic, rămăseseră zes-
trea copilului, ajuns acuma bărbat. 

încît Al-Hajaj, după ce o aduse pe Hind în casa lui, 
rămase o lungă bucată de vreme fără a îndrăzni să se 
apropie de ea alt fel deoît la lumina zilei, şi fără s-o 
atingă, măcar că tare ar mai fi vrut. Iar Hindei nu-t 
trebui prea mult pînă să afle pricina unei atari cum-
pătări, şi tare se mai itîngui, laolaltă cu toate roabele ei. 

Or, într-o zi, Al-Hajaj veni s-o vadă, după obi-
ceiul lui, ca să-şi bucure ochii cu frumuseţea sa. Şi o 
găsi cu spatele întors înspre uşă, privindu-se într-o 
oglindă şi cîntînd ghiersurile acestea : 

Hind, ariana năzdrăvană 
Dintr-un soi arab, de foc, 
Eşti ursită să-ţi duci viaţa 
Cu catîrul boşorog. 
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Grea ml-e purpura cea scumpa — 
Aruncaţi-o jos, cu silă ! 
Daţi-mi zdrenţele sărace 
Din păr aspru de cămilă 1 

Sînt sătulă de palate 1 
Vreau la tribu-mi din pustie 
Să mă-ntorc, s-ascult iar vîntul 
Peste corturi cum adie, 

Cum adie, fi-i răspunde 
Fluierul din cort, duios. 
Nici lăuta, nici dairaua 
Nu au sunet mai frumos. 

Tinerii din trib, acolo, 
Lacomi sînge beau, de lei, 
Şi puternici sînt, şi mîndri, 
Ca şi leii-paralei — 

Pe cînd Hind aici se-ngroapă, 
Fără-acel preasfînt hatîr 
De-a lăsa urmaşi pe lume 
Cu nevolnicul catîr. 

Cînd Al-Hajaj auzi cîntecul în care Hind îl asemuia 
cu un catîr, ieşi din odaie, plin de deznădejde, fără 
ca soţia lui să-i fi băgat de seamă nici ivirea, nici 
plecarea, şi trimise pe dată după cadiul Abdallah, fiul 
Iui Taher, ca să-î ceară să dezlege căsătoria. Şi 
Abdallah se duse la Hind şi îi spuse : 

—- O, fiică a lui Al-Neman, iacătă că Al-Hajaj 
Abu-Mohammad îţi trimite două sute de mii de drahme 
de argint şi îmi cere totodată să îndeplinesc, în 
numele său, toate cele legiuite pentru despărţenia 
lui de tine ! 
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Şi Hind strigă : 
— Mărire lui Allah ! Iată-mi ruga împlinită şî 

îată-mă slobodă să mă întorc la tatăl meu ! O, fiu 
aiului JTaher, n-ai fi putut să-mi dai o veste mai 
plăcută decît aceasta de a-mi spune că am scăpat de 
cîinele cel boşorog. Păstrează, dar, pentru tine acele 
două sute de mii de drahme, ca răsplată pentru ştirea 
cea fericită pe care mi-o aduci. 

CînJ povestea ajunse aici, Şeherczada văzu 2orii mijind şi, sfi-
oasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute douăzecea noapte 

Urmă : 

Estimp, califul Abd Al-Malek ben Mervan, care 
auzise vorbindu-se despre neasemuita frumuseţe şî 
despre deşteptăciunea Hindei, o rîvni pe fată şi trimise 
să-i fie cerută de soţie. Ea însă îi răspunse printr-o 
scrisoare în care, după proslăvirile lui Allah şî 
mărturiile de supuşenie, îi spunea : „Află, o, emire al 
drept-credincioşilor, că un cîine a întinat ulcica, 
muşluind-o cu nasul, ca s-o adulmece !" Iar califul, 
primind scrisoarea aceea, începu să rîdă cu hohote şî 
scrise numaidecît răspunsul acesta : „O, Hind, dacă 
un cîine a întinat ulcica, muşluind-o cu nasul, noi 
avem s-o spălăm de şapte ori şi, în urma răzuirii pe 
care o să i-o facem, avem s-o curăţăm de orice pată !" 

Atunci Hind, dacă văzu că împotriva piedicilor pe 
care le ridica ea califul tot o dorea fierbinte, nu putu 
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face altminteri decît să se supună. încît primi, punînd 
însă o învoială, aşa cum îi scrise în a doua scrisoare în 
care, după proslăviri şi urări, spunea : „Află, o, emire 
al drept-credincioşilor, că nu am să plec decît cu în-
voiala următoare : Al-Hajaj, desculţ, să-mi ducă de 
căpăstru cămila, de-a lungul acestei călătorii, pînă la 
palatul tău !" 

Or, scrisoarea îl făcu pe calif să se pună pe un rîs 
şi mai dihai ca întîia oară. Şi trimise pe dată poruncă 
lui Al-Hajaj să ducă de căpăstru cămila Hindei. Şi 
Al-Hajaj, cu toată ciuda lui, ştia bine că nu avea 
cum să nu se supună poruncilor califului. Se duse, 
dar, desculţ, p'înă la sălaşul Hindei şi luă cămila de 
căpăstru. Iar Hind se sui în baldachinul ei şi nu 
pregetă, cît ţinu drumul, să se veselească din tot su-
fletul pe seama cămilarului. Şi o chemă pe doica ei 
şi îi zise : 

— O, mancă a mea, dă o leacă mai la o parte 
perdelele baldachinului ! 

Şi doica dete la o parte perdelele ; şi Hind îşi scoase 
capul printre perdele şi aruncă un dinar de aur, jos, 
în noroi. Şi se întoarse înspre fostul ei soţ şi îi zise : 

— O, vizirule, dă-mi de jos banul acela de argint ! 
Şi Al-Hajaj ridică de jos banul şi i-1 dete Hindei, 

spunîndu-i: 
— Este un dinar de aur, nu un ban de argint l 
Iar Hind, pufnind de rîs, strigă : 
— Slavă lui Allah, care face să se preschimbe ar-

gintul în aur, în ciuda întinării cu noroi ! 
Şi Al-Hajaj văzu limpede, din vorbele acelea, că 

totul nu fusese decît o batjocură a Hindei, ca -să-1 umi-
lească. Şi se împurpura tot de ruşine şi de mînie. Ci 
îs! plecă fruntea şi fu nevoit să-şi tăinuiască supă-

- rărea pe Hind, ajunsă acuma soţia califului ! 
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După ce povesti snoava aceasta, Şehcrezada tăcu. Iar regele 
Şahriar îi zise : 

— Snoavele acestea, Şeherezada, îmi plac. Ci acuma aş vrea să 
ascult o poveste cu minunăţii. Iar dacă nu mai ai nici una, spune-mi, 
ca să ştiu şi eu. 

Ci Şeherezada săr i : 
— Da unde se află vreo poveste mai plină de minunăţii decît 

aceea pe care tocmai am să i-o povestesc numaidecît măriei sale, 
dacă, bineînţeles, îmi îngăduie ! 

Şi Şahriar zise : 
- - Poţi ! 
Şi Şeherezada îi spuse regelui Şahriar : 



POVESTEA OGLINZII FECIOARELOR 

Mi s-a povestit, o, prcafericitule rege, o, dăruitule cu 
gînduri minunate, că a fost odată, în vechimea vremi-
lor şi în curgerea veacurilor şi a clipelor, în cetatea 
Bassrei, un sultan care era un flăcău minunat şi tare 
plăcut, plin de mărinimie şl de vitejie, şi care se 
numea sultanul Zein. însă acel tînăr şi tare frumos 
sultan Zein, în pofida însuşirilor lui cele alese şi a 
darurilor de tot felul care îl făceau să nu-şi aibă şa-
man pe lume în lung şi în lat, era un cheltuitor de bo-
găţii ce nu s-a mai pomenit, un risipitor care nu cu-
noştea nici un frîu şi nici o cumpătă, şi care, mînă 
spartă cum era la daruri pentru toţi ciracii lui, nişte 
flăcăiandri mîncăi pînă peste poate, şi cu tainurile ce 
plătea pentru muierile fără de număr, de toate soiurile 
şi de toate boiurile, pe care le ţinea pe scama lui în sa-
raiurile cele strălucite, şi cu necurmatele cumpărări de 
tot alte fetişcane ce îi erau votrite în fiece zi, fecioare 
neprihănite, la nişte preţuri smintite, ca să le deguste, 
izbutise pînă la urmă să vîntuiască de tot visteriile 
cele fără de fund strînse veacuri în şir de sultanii cei 
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osîrdnici, strămoşii săi. Şi, într-o zi, vizirul lui venri 
şi, după ce sărută pămîntul dinaintea-i, îi dete de ştire 
că lăzile cu galbeni erau lefterite şi că de mîine 
zaheregii palatului nu mai aveau cu ce să fie plătiţi ; 
şi, după: ce îi dete ştirea aceea neagră, vizirul, de spaima 
să nu fie tras în ţeapă, plecă degrabă aşa cum venise. 

Cînd afla, în felul acesta, că toate averile lui se 
topiseră, tînărul sultan Zein se căi amarnic că nu-1 
bătuse gîndufsă-şi păstreze o parte din bunuri pentru 
zilele cele negre ale soartei; şi se mohorî în sufletul 
lui pînă peste marginile mohorelii. Şi îşi zise : „Nu-ţi 
mai rămîne alta, sultane Zein, decît să fugi de aici pe 
furiş şi, părăsindu-ţi la voia norocului ciracii cei atîta 
de dragi, cadînele cele copilandre, soţiile şi daravelile 
domniei, să laşi tronul secătuit al împărăţiei părinţilor 
tăi în seama cui o vrea să pună mîna pe ci. Căci mai de 
dorit este să fii un cerşetor pe căile lui Allah, decît un 
rege fără de avere şi fără de fală ; că tu ştii zicala 
care spune: Mai bine-i să zaci în mormînt, decît în 
sărăcie !" Şi, cugetînd aşa, aşteptă să se facă noapte 
ca să se îmbrace teptil şi, nebăgat în samă de nimenea, 
să iese pe poarta cea tainică a saraiului. Şi tocmai se 
pregătea să-şi ia un toiag şi să pornească la drum, 
cînd Allah Atoate-văzătorul şi Atoate-înţelegătoral îi 
aduse în minte vorbele şi sfaturile cele mai de pe urma 
ale lui tătîne-său. Căci părintele lui, pînă să moară, 
îl chemase la el şi, printre altele, îi spusese : „Şi mai cu 
seamă, o, fiul meu, să nu uiţi că, dacă ursita s-e» 
întoarce într-o zi împotriva ta, ai să găseşti în Dulapul-
cu-izvoade o comoară care are să-ţi îngăduie a face 
faţă la toate loviturile soartei !" 

Cînd Zein îşi aduse aminte vorbele acelea, care i se 
sterşeseră cu totul din minte, dete fuga, fără de zăbavă;, 
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la Dulapul-cu-izvoade şi îl deschise, tremurînd de 
bucurie. Da degeaba se uită el mult şi bine, şi degeaba 
scotoci şi căută peste tot, răscolind hîrtiile şi catastifele 
şi lăsînd talmeş-balmeş letopiseţele domniei, că tot nu 
găsi în acel dulap nici aur şi nici mireasmă de aur, nici 
argint şi nici mireasmă de argint, nici giuvaieruri, nici 
nestemate, nici nimic-nimicuţa care să se asemuie cît de 
cît cu aşa ceva. Şi, deznădăjduit pînă peste marginile 
deznădejdilor pe care pieptul lui chinuit le putea 
cuprinde, şi tare mînios că aşteptările îi fuseseră 
amăgite, se porni să răvăşească şi să arunce în toate 
părţile hîrtiile împărăteşti, şi să joace cu picioarele 
pe ele mînios, cînd deodată simţi sub mîna lui pustii-
toare ceva tare, parcă un lucru de metal. Şi scoase 
afară lucrul acela şi, cînd îl privi, văzu că era un 
sipeţel greu de aramă roşie. Şi se grăbi sa-1 descuie ; şi 
nu găsi în el decît un bileţel împăturit şi pecetluit cu 
pecetea tatălui său. Atunci, măcar că era tare înciudat, 
rupse pecetea şi citi pe hîrtie cuvintele astea, însem-
nate de mîna tătîne-său : „Du-te, o, fiul meu, la 
cutare loc din palat, cu un hîrleţ, şi sapă cu chiar 
mîinile tale pămîntul, rostind numele lui Allah l" , 

După ce citi biletul acela, Zein îşi zise: „Iacătă ca 
acuma trebuieşte să fac şi munca aspră de săpător ! Ci, 
de vreme ce aceasta-i voinţa cea de pe urmă a tatălui 
meu, nu vreau să fiu neascultător !" Şt coborî în 
grădina palatului, luă un hîrleţ rezemat de zidul 
casei grădinarului şi se duse la locul arătat, unde era 
o hrubă aşezată dedesubtul palatului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a şapte sute douăzeci şi una noapte 

Micufa Doniazada, sora Şeherezadei, se ridică de pe chilimul pe 
care şedea ghemuită şi strigă : 

— O, sora mea, ce dulci şi ce gingaşe şi ce înmiresmate sînt 
vorbele tale proaspete ! 

Iar Şeherezada spuse, sărutîndu-şi surioara pe ochi: 
— Aşa-i ! Dar ce-s ele pe lîngă ceea ce am să povestesc în noap-

tea aceasta, dacă bine înţeles îmi va mai îngădui regele acesta bine 
crescut şi dăruit cu purtări alese ! 

Şi regele Şahriar zise : 
— Poţi ! 
Atunci Şeherezada povesti mai departe aşa : 

...Tînărul sultan Zein luă, aşadar, hîrleţul şi se 
duse la hruba de dedesubtul palatului. Şi aprinse o 
făclie şi la lumina ei începu să bată cu coada hîrleţului 
în pămînt şi, în felul acesta, auzi într-un sfîrşit un 
răsunet adînc. Şi îşî zise : „Aici trebuie să sap!" Şi 
începu să desfunde pămîntul cu hotărîre ; şi dedese 
la o parte mai bine de jumătate din lespezile pardoselii 
fără să zărească nici un fel de semn al vreunei comori. 
Şi se opri din lucru ca să se odihnească şi, sprijinin-
du-sa cu spinarea de zid, gîndi: „Pe Allah ! da de cînd, 
sultane Zein, ţi s-a năzărit să fugi după ursitoarea ta şi 
să te duci s-o cauţi pînă în inima pămîntului, în loc 
s-o aştepţi fără de grijă, fără de necaz şi, fără de 
trudă ? Au tu nu ştii că ceea ce s-a dus e dus şi că ceea 
ce-i scris e scris şi trebuie să se împlinească ?" Ci, 
după ce se mai odihni oleacă, se apucă iarăşi de 
cazna lui şi începu iar să scoată cărămizile, fără prea 
mare nădejde ; şi iacătă că deodată dete la iveală 
o piatră aibă, pe care o răsturnă ; şi dedesubtul ei 
văzu o uşă încuiata cu un lacăt de oţel. Şi sultan Zein 
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sfarmă lacătul acela izbindu-1 cu Mrleţul şi intră pe 
uşă. 

Atunci, se trezi în vîrful unei scări falnice de 
marmoră albă, care cobora înspre o sală pătrată şi 
largă, toată numai din porţelan alb de China şi din 
cleştar, şi în care pereţii şi tavanul şi grinzile erau din 
lazulită azurie. Şi văzu în sala aceea podine de 
sidef, şi pe fiecare se aflau kcîte zece urne de alabastru 
şi zece urne de porfiră. Şi se întrebă*: „Cine 
ştie ce s-o afla în aceste chiupuri frumoase ! Pesemne 
că răposatul taică-meu o fi pus să fie umplute cu 
vreun vin bătrîn, care acuma trebuie să fi ajuns pînă 
peste poate de minunat \" Şi, gîndind aşa, se sui pe 
una dintre cele patru podine, se apropie de una dintre 
urne şi îi scoase capacul. Şi, o, ce uimire*! o, ce bucurie ! 
o, ce danţ ! văzu că era plină, pînă-n gură, cu pulbere 
de aur. Şi, ca să se încredinţeze şi mâi bine, îşi băgă 
mîna în lăuntru, fără a putea să ajungă la fund, şi 
o scoase daurită toată şi sclipind ca soarele. Şi, zorit, 
scoase şi capacul de la cea de a doua urnă, şi văzu 
ca aceea era plină cu dinari de aur şi cu ţechini de 
aur de toate mărimile. Şi le cercetă, una cîte una, pe 
toate cele patruzeci de urne, şi văzu că toate urnele 
ele alabastru erau pline pînă în gură cu pulbere de aur, 
şi toate surorile, lor de porfiră erau pline cu dinari şi 
cu ţechini de aur. 

La priveliştea aceea, tînărul Zein se însenină şi se 
lumină, şi se zbînţui şi dănţui ; pe urmă începu să răc-
nească de bucurie şi, după ce îşi înfipse făclia într-o 
gaură din peretele de cleştar, întoarse înspre el una 
dintre urnele de alabastru şi îşi vărsă pe cap, pe umeri, 
pe pîntec, şi peste tot, pulberea de aur ; şi se scaldă în 
aur cu mai multă desfătare decît simţise vreodată în 
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cele maî desfătătoare hammamuri. Şi striga : „Ha ! 
Ha ! sultan Zein, îţi şi luasei cîrja de derviş şi te şi gă-
teai să baţi cerşind drumurile lui Allah ! Şi iacătă că 
binccuvîntarea a coborît asupra capului tău, întrucît 
nu te-ai îndoit de mărinimia Atoatedătătorului şi ţi-ai 
cheltuit cu mînă spartă bunurile dintîi pe care ţi le 
dăruise! înseninează-ţi, aşadar, ochii şi linişteşte-ţi 
sufletul scump ! Şi sa nu-ţi fie teamă să înşfaci, atîta 
cît te ţin băierile, din chiar darurile cele necurmate ale 
aceluia care te-a zămislit!'" Şi, totodată, povîrni toate 
celelalte chiupuri de porfiră ; şi vărsă tot ce se afla în 
ele în sala de porţelan. Şi la fel făcu şi cu chiupurile de 
alabastră, iar dinarii şi ţechinii, zuruind şi zornăind 
în căderea lor sunătoare, făceau, să răsune ecourile por-
ţelanului şi vuitorul cleştar. Şi, de plăcere, îşi cu-
fundă trupul în mijlocul mormanului de aur, în 
vreme ce, sub lumina făcliei, sala cea albă şi albastră 
îngemăna strălucirea pereţilor ei fermecaţi cu sclipirile 
fulgerătoare şi cu jerbele falnice care ţîşneau din poja-
rul acela rece. 

După ce tînărul sultan se scaldă astfel în aurul cel 
atîta de îmbătător încît să-1 facă să uite de sărăcia 
care îi primejduise viaţa şi care era să-1 împingă a 
părăsi palatul părinţilor săi, se ridică din năhlapii 
aprinşi care curgeau gîrlă de pe el şi, mai potolindu-se 
oleacă, începu să cerceteze totul cu o uimire pînă peste 
poate, mînunîndu-se că regele, tatăl său, izbutise să 
sape borta aceea şi să zidească sala aceea strălucitoare 
atîta de tainic încît nimenea din palat nu auzise 
vreodată pomenindu-se de ea. 

CînJ povestea ajunse aici, Şehei'ezad.i văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute douăzeci si doua noapte 

Urmă : 

Şi ochii lui cercetători băgară de seamă, pînă la 
urmă, într-un colţişor, pitit între două coloniţe de 
cleştar, un sipeţel mărunt, asemenea întru totul, însă 
mult mai mic, cu cel pe care îl găsise în Dulapul -
cu-izvoade. Şi îl deschise şi găsi în lăuntru o cheie de 
aur încrustată cu nestemate. Şi îşi zise: „Pe Allah ! 
cheia aceasta trebuie să fie cheia care descuie lacătul 
pe care l-am spart!" Pe urmă cugetă şi gîndi: „Da 
atunci cum se face că lacătul a fost închis pe dinafară ? 
Prin urmare, cheia aceasta trebuie să slujească la 
altceva." Şi începu să caute peste tot, ca să vadă de 
nu cumva poate să afle ce rost ar avea cheia aceea. 
Şi cercetă pereţii sălii cu toată luarea-aminte şi, pînă 
la urmă, găsi în căptuşala de pe un perete, la mijloc, 
o încuietoare. Şi, socotind că aceea trebuie să fie 
încuietoarea potrivită cu cheia pe care o găsise, 
o încercă pe loc. Şi numaidecît peretele se mişcă, 
şi se deschise o uşă destul de mare. Şi Zein putu astfel 
să treacă într-o altă sală, încă şi mai minunată decît 
cealaltă. în adevăr, din podea pînă în tavan, toată
sala aceea era făcută din piatră smălţuită verde, cu un 
lustru poleit cu aur, de-ai fi zis că e parcă tăiată în 
smarald de mare. Şi era cu adevărat aşa de frumoasă, 
în lipsa ei de orice podoabă, cum nici un vis nu şi-ar fi 
putut închipui una asemenea. Şi, în mijlocul acelei săli, 
sub boltă, şedeau în picioare şase fetişcane ca nişte 
lune şi strălucind de o strălucire care lumina toată 
sala. Şi şedeau pe nişte piedestale de aur greu, şi nu 
scoteau o vorbă. Şi Zein, vrăjit şi înmărmurit tot-
odată, se duse înspre ele ca să le vadă mai de aproape, 
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şi îşi rosti salamalekul ; ci atunci băgă de seamă că 
nu erau vii, ci că erau făcute fiecare din cîte un sin-
gur diamant. 

La priveliştea aceea, Zein, minunîndu-se pînă peste 
poate, strigă : „Ya Allah ! cum o fi putut face răpo-
satul taică-meu să stăpînească asemenea minunăţii ?" 
Şi le cercetă cu încă şi mai multă luare-aminte, şi băgă 
de seamă că stînd astfel drepte pe piedestalele lor, 
ele înconjurau un al şaptelea piedestal, fără nici un 
fel de fetişcană de diamant, ci numai aşternut cu un 
covor de mătasă pe care erau scrise cuvintele acestea : 

„Află, o Zein, fiul meu, că pentru fetişcanele acestea 
de diamant am cheltuit multă caznă să le dobîndesc. Ci, 
măcar că sînt nişte minunăţii de frumuseţe, nu 
carecumva să crezi că ele sînt tot ce-i mai minunat pe 
pămînt. întrucît se mai află încă o fetişcană, cea de a 
şaptea, mai strălucitoare şi nespus mai frumoasă, care 
le întrece şi care preţuieşte ea singură cu mult mai mult 
decît o mie ca acelea pe care le vezi tu aici. Dacă, dar, 
doreşti s-o vezi şi pe aceea şi să fie a ta, spre a o aşeza 
pe cel de al şaptelea piedestal care o aşteaptă, nu ai 
decît să faci tu ceea ce moartea mie nu mi-a îngăduit 
să îndeplinesc. Du-te în oraşul Cairo, şi caută-l acolo 
pe unul dintre robii mei cei credincioşi de odinioară, 
Mubarak pe numele său, pe care de altminteri ai să-l 
găseşti lesne. Şi, după salamalekurile de cuviinţă, să-i 
povesteşti tot ce ţi s-a întîmplat. Iar el are să te 
recunoască drept fiul meu, şi are să te ducă pînă la 
locul unde se află acea fetişcană fără de seamăn. Şi 
tu ai s-o dobîndeşti. Iar ea are să-ţi bucure privirea pe 
restul zilelor tale. Uassalam, ya Zein !" 

După ce citi cuvintele acestea, Zein îşi zise : „Ho-
tărît, nu trebuie să zăbovesc deloc cu drumul acesta la 
Cairo ! Căci, chiar că această a şaptea fată trebuie 
să fie încă şi mai minunată, de vreme ce tatăl meu mă 
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încredinţează că ea singură preţuieşte cit toate cele de 
aici şi alte o mie asemenea !" Şi, hotărîndu-se astfel să 
plece la drum, ieşi pentru o clipă din tainiţa aceea de 
sub pămînt şi dete fuga să aducă o ladă pe care o 
umplu cu dinari şi cu ţechini de aur. Şi duse lada în 
iatacul său. Şi îşi cheltui o parte din noapte spre a căra 
la el în iatac o parte din aurul acela, fără ca nimeni să 
fi băgat de seamă acele du-te vino ale lui. Şi încuie la 
loc uşa bortei, şi„se sui să se culce şi să se hodinească 
oleacă. 

Or, a doua zi, îşi chemă la sfat vizirii, emirii şi pe 
mai-marii împărăţiei ; şi le dete în vileag gîndul ce-1 
avea de a pleca la Egipt, ca să mai schimbe aerul. Şi îl 
însărcina pe vizirul său cel mare, chiar acela care 
tremura de frica ţepei pentru ştirea cea rea pe care i-o 
vestise, să ocîrmuiască împărăţia cît o lipsi el. Iar paza 
care urma să-1 însoţească la drum era alcătuită din 
cîţiva robi de soi,.aleşi cu grijă. Şi porni la drum fără 
nici o vîlvă şi fără nici un alai. Şi Allah îi meni bună 
pace, şi ajunse fără de nici un necaz la Cairo. 

Acolo, nu pregetă să caute a afla veşti despre 
Mubarak ; şi i se răspunse eă nu se ştia în Cairo, cu 
numele acela, decît un neguţător foarte bogat, staros-
tele sukului, care trăia cu mare belşug şi huzur în 
palatul lui, ale cărui porţi erau deschise celor săraci 
şi celor străini. Şi Zein fu călăuzit la palatul acelui 
Mubarak ; şi găsi la poartă un mare număr de robi şi 
de hadîmbi, care se repeziră, după ce îl vestiră pe 
stăpînul lor, să-i ureze bun-venit. Şi îl poftiră să 
treacă printr-o curte marc şi să străbată o sală împo-
dobită falnic, unde, stînd pe un divan de mătasă, îl 
aştepta stăpînul casei. Iar robii şi hadîmbii îi lăsară 
singuri. 

Atunci, Zein se îndreptă înspre gazdă, care se ridica 
în cinstea lui şi care,.după salamalekuri, îl rugă să 
şadă jos lîngă el, spunîndu-i : 
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'— O, stăpîne al meu, binccuvîntarea a intrat în casa 
mea odată cu paşii tăi ! 

Şi se purtă cu multă bunăvoinţă, ferindu-se să nu 
încalce cumva datonnţele ce se cuvin oaspeţilor şi să-1 
întrebe care îi este numele şi care este pricina ce îl 
aducea acolo. încît Zein fu acela care îl întrebă cel 
dintîi pe gazda sa, spunîndu-i : 

— O, stăpîne al meu, aşa cum mă vezi, tocmai am 
sosit de la Bassra, ţara mea, să-1 caut pe un om pe care 
îl cheamă Mubarak şi care odinioară a fost unul dintre 
robii răposatului rege, al cărui fiu sînt eu. Şi dacă ai să 
mă întrebi care îmi este numele, am să-ţi spun că mă 
numesc Zein. Şi chiar eu sînt acuma sultan la Bassra. 

• Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute douăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

La vorbele acestea, neguţătorul Mubarak, pînă peste 
poate de tulburat, se ridică de pe chilim^ şi, jiruncîn-
du-se în genunchi la picioarele lui Zein, sărută pămîn-
tul dinainte-i şi striga : 

— O, stăpîne al meu^ mărire lui Allah, carele a 
îndăduit să se întîlneasca stăpînul şi robuî ! Porun-
ceşte şi am să-ţi răspund cu ascultare şi cu supunere ! 
întrucît chiar eu sînt acel Mubarak, robul răposatului 
rege, părintele tău ! Omul care are urmaşi nu moare 
niciodată ! O, copile al stăpînului meu, palatul acesta 
este palatul tău, iar eu sînt averea ta ! 
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Atunci, după ce îl ridică pe Mubarak, Zein îi povesti 
tot ce i se întîmplase, de la început pînă la sfîrşit, 
fără a ocoli nici un amănunt. Ci nu este de nici un 
folos să mai povestim şi noi încă o dată. Şi adăugă : 

— Am venit, aşadar, în Egipt, ca să mă ajuţi să 
găsesc minunăţia aceea de fată de diamant! 

Şi Mubarak răspunse : 
— Din toată inima mea supusă şi ca o datorie de 

credinţă ! Sînt rob neslobozit, iar viaţa şi bunurile mele 
sînt ale tale de drept. Ci, pînă a pleca în căutarea 
fetişcanei de diamant, o, stăpîne al meu, este bine să 
te hodineşti de ostenelile drumului şi să-mi îngădui să 
dau un ospăţ în cinstea ta ! 

Ci Zein răspunse : 
— Află, o, Mubarak, că, în ce priveşte starea ta de 

rob, de acuma înainte te poţi socoti slobod ; căci te 
dezleg şi te scot dintre bunurile şi din stăpînirile 
mele. în ce priveşte fata de diamant, trebuie să pornim 
fără de zăbavă în căutarea ei, căci drumul nu m-a 
obosit, iar nerăbdarea în care mă aflu m-ar opri să 
degust orice fel de mîncare ! 

Atunci Mubarak, dacă văzu că hotărîrea prinţului 
Zein era bine statornicită, nu vroi să-1 supere nici-
decum ; şi, după ce mai sărută o dată pămîntul 
dinainte-i, spre a-i mulţumi pentru darul slobozeniei 
ce-i făcuse, şi după ce îi săruta pulpana mantiei şi şi-o 
puse pe cap, se ridică şi îi spuse lui Zein : 

— O, doamne al meu, da baremi ai cugetat la 
primejdiile pe care le ai de înfruntat în această încer-
care ? Căci fata de diamant se află m palatul Bătrî-
nului din cele Trei Insule! Şi cele Trei Insule sînt 
aşezate într-o ţară al cărei hotar este oprit pentru 
pămînteni. Ci eu am să pot să te călăuzesc pînă acolo, 
căci ştiu vraja pe care s-o rostesc ca să ajung la ele. 

Iar prinţul Zein răspunse : 
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— Sînt gata să înfrunt toate primejdiile, ca s-o 
debîndesc pe minunăţia aceea de fată de diamant, 
căci nimic nu poate să se întîmple, afară de ce trebuie 
să se întîmple. Şi iacătă-mă cu tot pieptul căptuşit de 
bărbăţie, spre a merge la Bătrînul din cele Trei 
Insule ! 

Atunci Mubarak le porunci robilor să aibă toate 
lucrurile gata pentru plecare. Şi, după ce se spălară 
şi se rugară cum cere datina, încăîecară pe cai şi 
porniră la drum. Şi călătoriră zile şi nopţi în şir, prin 
«împii şi prin pustietăţi şi prin sihăstrii pe unde nu se 
afla decît iarbă şi duhul lui Allah. Şi, pe tot drumul 
acela, erau fără de încetare uluiţi de priveliştea lucru-
rilor tot mai ciudate pe care le vedeau pentru întîia 
oară în viaţa lor. Şi, într-un sfîrşit, ajunseră într-o 
cîmpie tare plăcută, unde descălecară de pe cai ; şi 
Mubarak, întorcîndu-se înspre robii care veneau după 
ei, le spuse : 

— Voi rămîneţi în cîmpia aceasta ca să păziţi caii 
şi zahereaua pînă ne întoarcem ! 

Şi îl pofti pe Zein să-1 urmeze, şi îi spuse : 
— O, doamne al meu, nu este ajutor şi nu este 

putere decît întru Allah- atotputernicul ! Iacătă-ne la 
pragul pămînturilor oprite, unde se află fecioara de 
diamant. Or, trebuie să mergem singuri acolo, fără a 
avea nici o clipă de şovăială de aici înainte. Şi-acuma 
trebuie să ne dovedim hotărîrea şi neînfricarea ! 

Şi, prinţul Zein porni după el ; şi merseră multă 
vreme, fără de oprire, pînă ce ajunseră la poalele unui 
munte înalt şi drept, care astupa toată zarea cu 
peretele lui de neatins. 

Atunci, prinţul Zein se întoarse înspre Mubarak şi 
îi zise : 

— O, Mubarak, şi ce fel de putere are să ne ajute 
acuma să trecem peste muntele acesta de netrecut ? Şi 
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cine să ne dea nişte aripi spre a ajunge în vîrful 
lui? 

Şi Mubarak răspunse : 
— Nu avem nici o trebuinţă să călcăm peste el ori să 

ajungem în vîrful lui cu nişte aripi ca să răzbatem 
dincolo ! 

Şi scoase din buzunar o terfeloaga pe care erau 
scrise, deandoaselea, nişte litere necunoscute, asemenea 
unor dîre de furnici; şi începu să citească cu glas tare, 
dinaintea muntelui, clătinîndu-şi capul, nişte stihuri 
într-o limbă de neînţeles. Şi numaideck muntele, învÎT-
tindu-se din amîndauă părţile deodată, se despică în 
două jumătăţi, lăsînd la faţa pămîntului o deschidere 
îndeajuns de largă încît să îngăduie trecerea unui om 
singur. Şi Mubarak îl luă pe isultanzadea de mînă şi 
porni hotărît înainte prin strunga aceea îngustă. Şi 
merseră în felul acesta, unul după altul, vreme de un 
ceas, şi ajunseră la celălalt capăt al despicăturii. Şi, 
de îndată ce păşiră dincolo, cele două jumătăţi ale 
muntelui se strînseră la loc şi se îmbinară într-un chip 
atît de desăvîrşit încît nu mai rămase între ele nici 
o crăpătură, măcar cît să intre în ea vîrful unui ac. 

Şi se pomeniră, la ieşirea din munte, pe ţărmul unui 
lac cît o mare, din adîncul căruia se iveau la suprafaţă, 
în depărtare, trei insule coperite cu verdeaţă. Şi 
ţărmul pe care se aflau bucura privirea cu pomii şi cu 
tufărişurile şi cu florile care se priveau în apă şi 
îmbălsămau văzduhul cu cele mai dulci miresme, în 
vreme ce păsările, pe toate trilurile, cîntau cîntece 
duioase care fermecau mintea şi vrăjeau inima. -

Şi Mubarak şezu jos pe ţărm şi îi spuse lui Zein : 
— O, doamne al meu, vezi şi tu, ca şi mine, insulele 

acelea din depărtare. Or, tocmai acolo trebuie să 
ajungem noi ! 

Şi Zein, uluit de-a binelea, întrebă : 
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•— Şi cum am putea oare să străbatem iacul acesta 
cit o mare, ca să ajungem la insulele acelea ? 

El răspunse : 
— N-avea nici o grijă în privinţa aceasta. întrucît, 

peste cîteva clipite, un caic are să vină să ne ia şi 
să ne ducă la insulele acelea, frumoase ca pămînrurile 
făgăduite de Allah dreptcredincioşilor săi. Acolo se 
afla Bătrînul, stăpînul fetei aceleia de diamant. 
Numai că, o, doamne al meu, mă rog ţie fierbinte, 
orice o fi să se întîmple şi orice o fi să vezi, să nu 
grăieşti nimica. Şi, mai ales, o, doamne al meu, oricît 
de ciudat ţi s-o părea chipul, caicgiului nostru, şt 
oricît de nemaipomenit ţi s-o părea fie ce-o fi la 
el, ia bine aminte să nu arăţi nimic ! Căci dacă, odată 
suiţi în caic, ai să greşeşti să rosteşti măcar şi numai 
o vorbă, luntrea are să lunece cu noi sub ape ! 

Şi Zein, tulburat pîna peste poate, răspunse : 
— Am să-mi ţin limba între dinţi şi gînduriie în 

minte ! 

Ortd povestea ajunse aici. Şei ie re si-:1a vă/u zorii mii inii şf, 
sfioasă, tăcu. 

Ciîntr-a şapte sute douăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

Or, pe dud vorbeau ei a^a, văzură deodată ivin-
du-se pe lac un caic mînat de un caiegiu, şi-atîta de 
aproape cie ci încît nu-şi puteau da seama dacă ieşise 
din afundul apei ori coborîse din adîncul văzduhului. 
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Şi caicul acela era făcut clin lemn de sandal roşu, 
iar în mijlocul lui avea un catarg făcut din chilim-
barul cel mai scump, şi nişte frînghii de mătasă. Iar 
caicgiul avea un trup de fiinţă omenească, întocmai 
ca orice fiu al Iui Adam ; capul lui însă semăna cu un 
cap de elefant şi avea două urechi ce-i spînzurau pînă 
la pămînt şi care îi atîrnau pe spate ca vălul lui 
Agar. 

Cînd nu mai fu decît la cinci coţi de ţărm, caicul 
se opri ; iar caicgiul cel cu cap de elefant îşi întinse 
trompa şi îi luă, unul cîte unul, pe cei doi ; şi îi mută 
în luntre, atîta de uşor de parcă ar fi fost două pene ; 
şi îi lăsă jos binişor. Şi pe dată îşi cufundă trompa în 
apă şi, slujîndu-'Se de ea ca de vîsle şi ca de cîrmă tot-
odată, se depărta de la ţărm. Şi îşi ridică urechile cele 
uriaşe şi spînzurînde ; şi le desfăşură deasupra capului, 
în vîntul care le umflă ca pe nişte pînze, vuind. Şi se 
slujea de ele, făcîndu-le să se întoarcă în bătaia vîntului, 
cu mai multă îndemînare decît se slujeşte un căpitan 
de pînzele corăbiei sale. Şi caicul, minat astfel, zbură 
pe lac, ca o pasăre mare. 

Cînd ajunseră la ţărmul uneia dintre insule, caicgiul 
îi luă iarăşi unul -cîte unul cu trompa şi îi coborî uşurel 
pe nisip, pierind apoi mimaidecît cu caic cu tot. 

Atunci Mubarak îl luă iar pe sultan Zein de mînă şi 
se afundă împreună cu el în lăuntrul insulei, mergînd 
pe o cărare pardosită, nu cu pietre, ci cu nestemate 
de toate culorile. Şi merseră aşa pînă ce ajunseră 
dinaintea unui palat zidit cu totul şi cu totul numai din 
pietre de smarald, înconjurat de un şanţ larg avînd 
răsădiţi pe maluri, din loc în loc, nişte pomi atîta de 
înalţi încît acopereau cu umbra lor tot palatul. Şi, faţă 
în faţă cu poarta cea mare de la intrare, făcută din aur 
greu, era un pod făcut din baga scumpă şi avînd pe 
puţin şase siînjeni în lungime şi trei în lăţime. Iar 
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Mubarak, necutezînd să "treacă peste 'podul acela, se 
opri şi îi spuse emirului : 

— Mai departe nu putem merge. Iar dacă vrem să-l 
vedem pe Bătrînul din cele Trei Insule, trebuie să 
rostim un descîmcc de vraja ! 

Şi, spuuîncl acestea, scoase dinir-un săcuţ, pe care îl 
avea ascuns sub mantie, patru panglici de mătasă 
galbenă. Şi cu una se legă peste mijloc, iar pe o alta şi-o 
puse pe spate. Pe urmă îi dete celelalte panglici emi-
rului, care şi le puse şi ci la iel.,,.Şi-atunci Mubarak 
scoase din săculeţele său două preşuri de rugăciune 
făcute din mătasă uşoară, le aşternu pe pămînt şi 
presără peste ele cîtcva boabe de mosc şi de chihlim-
bar, mormăind nişte deseîntece magice Pe urmă şezu 
jos, cu picioarele ghemuite sub el, pe unul dintre 
acele preşuri, şi îi spuse stăpînului său : 

— Aşează-te pe. celălalt preş ! 
Şi Zein îndeplini porunca ; iar Mubarak îi spuse : 
— Acuma, am să-l chem pe Bătrînul din cele Trei 

Insule, care sălăşluieşte în palatul acesta. Or, deie 
Aliah ca să- vină la noi fără de mînie ! întrucît îţi 
mărturisesc, o, doamne al meu, că nu sînt deloc liniştit 
asupra felului cum are să ne primească, şi nici nu sînt 
fără de grijă în ce priveşte urmările încercării noastre. 
Căci, dacă sosirea noastră pe această insulă nu are să-i 
fie pe plac, are să se arate ochilor noştri în chipul 
unei znamii înfricoşătoare ; dar dacă nu este supărat 
de venirea noastră, are să se arate în chipul unui ada-
mit de neam ales. Ci tu, de îndată ce are să se afle 
dinaintea noastră, trebuie să te ridici în cinstea lui 
şi, fără a ieşi de pe preş, să-i închini salamalekurile 
cele mai cuviincioase şi să-i spui : „O, puternice 
stăpîne, sultan al sultanilor, iată-ne aici stînd în 
cuprinsul stăpîniei tale şi trecuţi pe sub slava ocrotirii 
tale ! Or, eu, robul tău, sînt Zein, sultanul de la 
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Bassra, ţiul răposatului sultan, care a fost luat >i dus de 
îngerul, morţii, după ce s-a zăvîrşit în pacea Domnului 
său. Şi vin să cer de la dărnicia şi de la puterea ta 
bunăvoinţa pe care i-ai dăruit-o şi răposatului meu 
părinte, sluga ta !" Iar de te-o întreba ce hatîr vrei 
să-ţi împlinească, tu sa-i răspunzi : „O, doamne 
al meu, vin să cer de Ia mila ta pe cea-de a .şaptea 
fecioară !" 

Şi Zein răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Atunci Mubarak, sfîrşinci în felul acesta povăţuiala 

emirului Zein, începu rugile, afumările, descîn.tecele, 
vrăjile şi fermecaturile care pentru Zein nu aveau nici 
un înţeles. Şi, numaidccît pe urmă, soarele fu acoperit 
de o îngrămădire de nori negri, şi toată insula se 
învălui în neguri dese, şi un fulger lung scăpară, 
urmat de o bubuitură de traznet. Şi se stîrni un vînt 
mînios care bătea înspre ei ; şi auziră un strigăt 
înfricoşător care zgîlţîi văzduhurile ; şi pamîntul se 
zgudui de un cutremur asemenea cu acela pe care 
îngerul Izrafil are să-1 stîrnească la ziua Judecăţii 
de Apoi. 

Iar Zein, dacă văzu şi auzi toate astea, se simţi 
cuprins de o mare tulburare, pe care însă avu grijă 
să n-o dea în vileag ; şi gîndi în sineşi : „Pe Allah ! 
ăsta-i un semn tare rauvestitor !" Ci Mubarak, care 
pricepu ce simţea sultan Zein, zîmbi a rîde şi îi 
zise r 

— Nu-ţi fie teamă, o, doamne al meu ! Semnele 
acestea, dimpotrivă, pot să ne liniştească ! Cu ajutorul 
lui Allah, totul merge bine ! 

Cinci povestea ajunse aici, Şd'iere/aiki \~i/,xi zorii mijind 3!, 
sfioasă, tăcu. 

292 



Ci înlr-a şapte sule douăzeci şi cincea 
noapte 

Urmă : 

In adevăr, chiar în clipa cînd Mubarak rostea 
acele cuvinte, Bătrînul din cele Trei Insule se ivi 
dinaintea lor, în chip de adamit, cu înfăţişare de prea 
cinstit moşneag, şi atîta de frumos încît nu se mai afla 
altul să-1 întreacă în desăvîrşire decît numai Acela 
carele este stăpîn peste toată frumuseţea, peste toată 
puterea şi peste toata slava ! (Preamărit fie el !) Şi se 
apropie de Zcin, zîmbindu-i aşa cum un tată îi zîmbeşte 
copilului său. Şi Zein se ridică grabnic în cinstea 
lui, însă fără să se desprindă de pe preş, şi pe urmă se 
temeni şi sărută pămintul dinainte-i. Şi avu grijă să-i 
facă salamalckurile şi firitiselile pe care îl învăţase 
Mubarak să le spună. Şi numai atunci îi arătă pricina 
venirii sale pe insulă. 

După ce Bătrînul din Insule auzi vorbele lui Zein 
şi înţelese tot ce vroia el, zîmbi cu un zîmbet încă şi 
mai îndatoritor, şi îi spuse lui Zein : 
. — O, Zcin, în adevăr, eu l-am iubit pe tatăl tău 

cu o dragoste mare ; şi, ori de cîte ori venea pe la mine, 
îi dăruiam cîte o fecioară de diamant; şi eu însumi 
mă îngrijeam să-i fie dusă ia Bassra, de teamă ca nu 
cumva cămilarii s-o vatăme. Da să nu carccumva să 
crezi că pe tine te-aş îndrăgi mai puţin, o, Zein ! 
Află, dar, că chiar eu, mînat numai de plăcerea mea, 
am vrut să-i făgăduiesc părintelui tău că am să te iau 
sub ocrotirea mea, şi j-am îndemnat să scrie cele două 
înştiinţări pentru tine şi să le ascundă, pe una în 
Dulapul-cu-izvoadc şi pe cealaltă în sipetul din hrubă. 
Şi iată-mă gata să-tt dau şi fata de diamant cea care 
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singură preţuieşte cît toate celelalte la un loc şi cît 
încă o mie altele asemenea. Numai ca, o, Zein, nu aş 
putea sa-ţi fac darul acesta minunat decît în schimbul 
altuia pe care vrcau.sa ţ!-I cer ! 

Şi Zein răspunse : 
— Pe Allah, o, doamne al meu, tot ceea ce am este 

al tău, şi la fel şi eu fac parte din bunurile ta le! 
Şi bătrînul zîmbi şi răspunse : 
— Aşa-i, o, Zein ; însă cererea mea are să' fie tare 

anevoie de îndeplinit ! Şi nu ştiu dacă tu ai să poţi 
vreodată să ma mulţumeşti ! -

El întrebă : 
— Şi care este cererea aceea ? 
El spuse : 
•— Este aceea că trebuie să-mi găseşti şi să-mi 

aduci pe insula aceasta o fată de cincisprezece ani, 
care să fie o fecioară neprihănită şi sa fie totodată o 
frumuseţe fără de seamăn ! 

Şi Zein strigă : 
— Dacă asta-i tot ce îmi ceri, o, doamne al meu, 

pe Allah ! are să-mi fie destul de lesne să te mulţumesc. 
Căci nimic nu se află mai din belşug în ţara mea decît 
fetele de cincisprezece ani, fecioare şi frumoase tot-
odată ! 

La vorbele acestea, Bătrînul îl privi pe Zein şi se 
porni pe un rîs de căzu pe spate. Şi, după ce se mai 
potoli oleacă, îl întrebă pe Zein : 

— Aşa că îţi este destul de uşor să găseşti ceea ce 
îţi cer, o, Zein ? 

Şi Zein răspunse : 
— O, doamne al meu, pot să-ţi fac rost nu numai 

de una, ci de zece fete ca aceea pe care mi-o ceri ! 
în ce mă priveşte, am şi avut în palatul meu un număr 
destul de mare de fete de soiul ăsta, şi toate erau 
neprihănite, şi cu toate m-am desfătat luîndu-le 
fecioria ! 
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Şi Bătrînul, auzind vorbele acelea, nu se putu opri 
să nu izbucnească în rîs a doua oară. Pe urmă, cu un 
glas plin de dojana, îi spuse lui Zein : 

— Află, o, fiul meu, că ceea ce îţi cer este un lucru 
atîta de rar, încît pînă astăzi nimeni nu a putut să mi-1 
aducă. Şi, dacă tu socoti că fetişcanele pe care le-ai 
avut erau fecioare, te înşeli şi te amăgeşti ! Căci tu 
habar nu ai că femeile ştiu o mie de mijloace de a 
face să se creadă că sînt fecioare ; şi izbutesc să-i 
înşele pînă şi pe bărbaţii cei mai pricepuţi la treaba 
aceasta. Ci, întrucît văd, din credulitatea vorbelor 
tale, că nu ştii nimic în privinţa lor, vreau să-ţi dau 
mijloacele de a cerceta starea descuietorii ori a 
încuietorii lor, fără a le atinge nici cu degetul, fără a 
le dezbrăca şi fără ca ele să bage de seamă ceva ! 
Căci, de vreme ce îţi cer o fată fecioară, este cel mai 
de seamă ca nici un bărbat să n-o fi atins şi să nu-i 
fi văzut cu ochii lui părţile cele gingaşe ale trupului! 

Cînd auzi vorbele acestea ale Bătrînului din Insule, 
tînărul Zein îşi zise : „Pe Allah ! pesemne că e smintit! 
Dacă, aşa cum mărturiseşte el, este atîta de greu să ştii 
cînd o fată este neprihănită, cum vrea ca eu să-i got 
găsi una fără s-o văd şi fără s-o ating ?" Şi cugeta o 
clipă, şi deodată strigă : 

— Pe Allah ! ştiu acuma. Am să mă pot călăuzi 
după mirosul ei ! 

Bătrînul zîmbi şi zise : 
-J- Fecioria nu are miros ! 
El spuse : 
— Poate că privindu-le ţintă în ochi ! 
Bătrînul spuse : 
— Fecioria nu se citeşte în ochi! 
El întrebă : 
— Atunci cum ? 
Bătrînul răspunse : 
— Tocmai asta am să-ţi ară t ! 
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Şi deodată pieri din ochii lor ; ci numai ca sa se 
ivească iarăşi peste o clipită ; şi avea în.mina o oglinda. 
Şi se întoarse înspre Zein ţi îi spuse : 

- Trebuie să-ţi spun, o, Zein, că îi este cu neputinţă 
unui fiu de-a] lui Ada,m sa-cunoască după înfăţişarea ei 
daca o iiică de-a I:.vei este iecioara ori nefecioară. în-
cîi, pentru că nu pot să merg cu tine şi sa te ajut, am 
adus o oglindă pe care să ţi-o dau şi care are să fie mai 
neîndoielnică dccît toate prepunerile bărbaţilor. Or, 
tu, de îndată ce ai să vezi o fata de cincisprezece ani 
desăvîrşit de frumoasă, şi care să ţi se para fecioară, 
eau care o să se dea drept fecioară, nu ai decît să 
te uiţi în oglinda aceasta. Şi numaidecît ai să vezi 
iviridu-se în oglindă chipul fetişcanei aceleia. Şi tu să nu 
te sfîeşti să-i cercetezi cu luare-amintc înfăţişarea : 
căci privirea unui trup printr-o oglinda nu aduce nici 
un fel de atingere fecioriei acelui trup, aşa cum i-ar 
aduce dacă ai privi trupul de-a dreptul. Or, dacă 
fetişcana nu este. fecioară, ai să vezi limpede, cercetîn-
du-i pricina, care are să ţi se arate mărită şt cît o 
genune de adîncă ; şi ai să vezi, tot aşa, oglinda întune-
cîndu-se ca de un abur... 

Cînd povestea ajunse aici, Şcîvi-t.>.a«!a %3/u i'orii mijimi şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute douăzeci şi şasea 
noapte 

Urmă : 

...însă dacă, dimpotrivă, o vrea Aiiah ca fata să 
fi rămas fecioară, *ai să vezi cum ţi' se arată o pricină 
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nu mai mare decît o migdala deseojiiă ; iar oglinda are 
să rărnînă limpede, curata şi ncadumbrită de nici un 
iei de abur ! 

Şi, spunînd acestea, Batrînul din Insule îi înmîna lui 
Zein oglinda cea vrăjită, adăugind : 

— îţi urez, o, Zein, ca ursita să-ţi ajute să dai cît 
mai curînd de fecioara de cincisprezece ani pe care 
ţi-o cer. Şi să nu uiţi că trebuie să fie desăVîr.şit de fru-
moasă ! Căci ia ce foloseşte fecioria fără de frumu-
seţe ? Şi ai bine grijă de oglinda aceasta, pe care dacă 
o pierzi arc să-ţi fie o pagubă de neînlocuit ! 

Şi Zein răspunse că ascultă şi ca se supune şi, după ce 
îşi luă rămas-bun de la Batrînul din cele Trei Insule, 
apucă iarăşi calea peste lac împreună cu Mubarak. Şi 

'caicgiul cel cu cap de elefant veni la ei cu caicul şi 
îi trecu dincolo, la fel cum îi adusese. Iar muntele se 
deschise iarăşi, ca să le facă loc să treacă. Şi grăbiră 
să se ducă la robii care păzeau caii. Şi se întoarseră la 
Cairo. 

Or, sultan Zein primi să-ţi ia într-un sfîrşit cîteva 
zile de odihnă, în palatul lui Mubarak, ca sa se între-
meze după ostenelile şi tulburările călătoriei. Şi gîndea : 
„Ya Aîîah ! ce nepriceput este Batrînul acesta din 
insule, care nu pregetă să-mi dea cea mai minunată 
dintre fetele lui de diamant în schimbul unei fecioare 
adamite ! El îşi închipuie că s-a stins de pe lata păj 
mîntului neamul fecioarelor !" Pe urmă, cînd socoti că 
se odihnise îndeajuns, îl chemă pe Mubarak şi îi spuse : 

— O, Mubarak, să ne ridicăm şi să ne ducem la 
Bagdad şi la Bassra, unde fetele fecioare sînt multe ca 
lăcustele. Şi avem să alegem dintre ele pe cea mai fru-
moasă. Şi avem să ne întoarcem să i-o dăm Bătrînuî.ui 
din. cele Trei. Insule, în schimbul fecioarei de diamant. 

Gi Mubarak răspunse : 
~ Da de ce, o, doamne al meu, sa ne ducem atîta 

<1e departe ca să căutăm ceea ce avem la îndemînă 
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colea ? Au tiu ne aflăm la Cairo, oraşul oraşelor, locul 
de petrecere al oamenilor plăcuţi, şi de întîlnire al tutu-
ror frumuseţilor de pe pămînt ? Nu tejngrija, dara, de 
căutarea aceasta, şi lasă-ma pe mine să fac cele de tre-
buinţă ! 

EI întrebă : 
; — Şi cum ai să faci ? 
I El spuse : 

— Cunosc, printre multe fiinţe, o bătrîna vicleană!, 
tare pricepută la fete şi care are să ne facă rost de maî 
multe decît dorim noi. Aşa că am să-i dau în grijă 
să ni le aducă aici pe toate codanele de cincisprezece 
ani cîte se află nu numai în Cairo, ci în tot Egiptul. 
Şi am s-o povăţuiesc, ca să ne facă truda mai uşoară, 
sa purceadă şi ea la o alegere de început, şi să nu nî 
le aducă aici decît pe acelea pe care le-o socoti vred-
nice să fie date în dar regilor, şi sultanilor. Şi am să-î 
făgăduiesc, ca să-i sporesc rîvna, un bacşiş gras. Şi, în 
felul acesta, nu are să mai lase în Egipt nici o tînără 
chipeşa pe care să nu nê -o aducă aici, cu ştirea sau 
fără de ştirea părinţilor. Iar noi avem să aţintim ale-
gerea noastră asupra aceleia care ni se va părea cea maJ 
frumoasă' dintre egiptence, şi o s-o cumpărăm ; ori, 
dacă este dintr-im neam de vază, am s-o cer pentru tine 
de soţie, iar tu ai să te însori cu ea numai de formă ; 
căci bineînţeles că nici nu ai să te atingi de ea. Numai 
pe urmă avem să ne ducem la Damasc, şi la Bagdad, şi 
îa Bassra ; şi acolo avem să punem să se facă aceleaşi 
cercetări. Şi din fiecare oraş avem s-o cumpărăm, sau 
s-o dobîndim printr-o însurătoare prefăcută, pe aceea 
care ne-o tulbura cel mai mult cu frumuseţea ei ; după 
care, bineînţeles, avem să-i cercetăm fecioria cu ajutorul 
oglinzii. Şi numai atunci avem să le strîngem la un loc 
pe toate fetele pe care le-om dobîndî în felul acesta j i 
avem să alegem dintre ele pe aceea care fără de ta-̂  
gadă ni s-o părea cea mai minunată. Şi, în felul 

208 



acesta, doamne al meu^ ai să-ţi ţii făgăduiala faţă de 
Bătrînul din: cele Trei Insule care, la rlndu-i, are să-şj 
ţină şi el făgăduiala lui şi, în schimbul acelei minunate 
fecioare de cincisprezece ani, are să-ţi dea fata de 
diamant ! 

Şi Zein răspunse : 
•— Gîndul tău, o, Mubarak, este cum nu se poate mai 

bun întru totul ! Iar limba ta a rodit vorbe înţelepte 
şi iscusite ! 

Atunci Mubarak se duse s-o caute pe bătrîna aceea 
iscusită, care nu îşi avea pereche la viclenii şi la terti-
puri de tot soiul, de era în stare să-i dea lecţii de dibă-
cie, de şiretenie şi de deşteptăciune pînă şi lui Kblis. 
Şi, după ce îi puse în mînă, pentru începui, un bacşiş
îndeajuns de gras şi îi arătă ce pricină îl aducea la ea, 
adăugă : 

— Căci fata aceasta fără seamăn de frumoasă şi în-
tru totul fecioară, pe care ţi-o cer să mi-o alegi dintre 
toate fetele de cincisprezece ani cîte se află în Egipt, 
•este menită să fie soţia fiului stăpânului meu. Şi să fii 
bine încredinţată că truda şi căutările'tale au să fie 
răsplătite din, belşug. Şi nu vei avea decît să te făleşti 
cu dărnicia noastră. 

Şi batrîna răspunse : ' 
— O, stăpîne al meu, linişteşte-ţi sufletul şi înseni-

nează-ţi ochii, căci, pe Allah, eu am. să mă străduiesc 
să-ţi îndeplinesc dorinţa mai presus decît ce îmi' ceri tu. 
Află, într-adevăr, că am la îndemînă nişte tinere fe-
cioare de cincisprezece ani, fără seamăn ca gingăşie şi 
ca frumuseţe, şi care toate sînt fete de oameni de vază
şi cu stare. Şi am să ţi le aduc pe toate, una cîte una ; 
şi ai să fii tare încurcat să faci o alegere între toate 
acele lu'ne, care de care mai minunate ! 

Aşa vorbi bătrîna cea iscusită. Ci, cu toată isteţimea 
şi priceperea ei, nu ştia chiar nimic în privinţa oglinzii. 
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încît, credulă ca de obicei, plecă să" străbată oraşul, 
pe drumurile si pe căile tertipurilor sale, în căutare de 
fecioare... 

Cinci povestea ajuu.se aici, Şchcrezada vă/u zorii mijind s<, 
sfioasă, iacii. 

Ci într-a şapte sute douăzeci şi şaptea 
noapte 

Unui : 

Şi chiar că bătrîna nu zăbovi mult pînă ce să aducă 
la palatul lui Mubarak cel dinţii stol, destul de mare, do 
fete alese, toate în vîrsta de cincisprezece ani, mai de-
grabă mai puţin decît mai mult, şi toate neatinse în ce 
priveşte fecioria lor. Şi le aduse înlăuntru una cîte una, 
învăluite în izarurile lor, cu ochii, plecaţi sfios, în sala în 
care le aştepta sultan Zein, cu oglinda lui şi sîînd jos 
lîngă neguţătorul Mubarak. Şi, în adevăr, văzînd toate 
acele pleoape plecate şi toate acele chipuri nevinovate 
şi acea purtare ruşinată, nimeni nu ar fi putut să se 
îndoiască de curăţia şi de fecioria fetelor aduse de bă-
trîna. Ci iacăta ! Se afla acolo oglinda, şi pe oglindă 
nimic nu putea s-o înşele, nici pleoapele plecate, nici 
chipurile nevinovate, nici purtarea ruşinată. Căci, de 
fiecare dată cînd era adusă înlăuntru o fata, sultan 
Zein, fără a rosti o vorbă, întorcea înspre fata de cer-
cetat faţa oglinzii şi se uita la ea. Şi fata se arăta goală 
toată, în ciuda hainelor cele multe care o copereau ; şi 
nici o parte a trupului ei nu rămînea nevăzută ; şi isto-
rioara ei se oglindea astfel pînă în cele mai mici amă-
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nume, 'întocmai ca ţi cum s-ar fi aflat aşezată într-un 
sipet de cleştar străveziu. 
• Or, de fiecare dată cfnd sultan Zein cerceta în 
oglindă copilandrele care intrau în sală, era departe 
de a vedea vreo istorioară mărunţică, în formă de 
migdală fără coajă ; şi se minuna pînă peste poate, 
băgînd de seamă în ce prăpastie fără de fund ar fi 
putut să se arunce necugetat, ori să-l arunce pe Bătrî-
nul din cele Trei Insule, de n-ar fi fost ajutorul oglinzii 
celei năzdrăvane. Şi le dedea drumul, după cercetare, 
tuturor fetelor care intrau, fără însă a-i spune bătrînei 
adevărata pricină a botărîrii lui ; căci nu vroia să Ie 
căşuneze nici un rău acelor fete tinere, dezvăluind ceea 
ce Allah a învăluit, şi dînd în vileag ceea ce de obicei 
este ascuns. Şi se mulţumea, de fiecare dată, să şteargă
cu dosul mînecii aburul gros care, după ce chipul pierea, 
întuneca faţa oglinzii. Şi bătrîna, fără a-şî pierde cu-
rajul, şi stimată de nădejdea răsplăţii, îi aduse al doilea 
stol de fete, încă şi mai numeros decît cel dintîi, ş\ pe 
urmă al treilea, şi al patrulea, şi al cincelca stol, ci fără
mai multă izbîndă decît întîia dată. Şi, în felul acesta, 
văzuşi tu, o, Zein, podoabele cgiptencclor, ale cophic-
lor, ale nubiencelor, ale abisiniencelor, ale sudanezelor, 
ale maghrebinelor, ale arăboaicelor şi ale beduinelor ! 
Şi hotărît ! în mulţimea lor se aflau multe care erau cît 
se poate de minunate, iar stăpînele lor erau frumoase 
şi plăcute fără de asemuire. Ci nici măcar o dată, prin-
tre toate podoabele acelea, nu văzuşi podoaba cerută, 
fecioară de orice prihănire, asemănătoare cu o migdală 
descojită ! 

Şi-aşa că emirul şi Mubarak, neputînd să găsească în 
Egipt, nu numai printre fetele de neam, da nici prin-
tre cele din oamenii de rînd, o fată care să îndepli-
nească însuşirile cerute, socotiră ca nu le mai rămînea 
decît să lase ţara aceea'şi să meargă mai întîi în Siria, 
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ca să-şi ducă mai departe căutările. Şi plecară Ia Da-
masc, şi închiriară un palat falnic în mahalaua cea 
mai frumoasă din oraş. Şi Mubarak luă legătura cu bă-
trînele peţitoare şi cu mijlocitoarele, şi le arată ceea ce 
avea să le arate. Şi toate îi răspunseră că ascultă şi că 
se supun. Şi acestea intrară în vorbă cu copilele, fete 
de mai-mari şi de mai-miei, şi cu musulmane, şi cu 
evreice, şi cu creştine, deopotrivă. Şi, fără să aibă 
habar de puterile oglinzii năzdrăvane, despre care de 
altminteri nici nu ştiau că s-ar afla pe lume aşa ceva, 
le aduseră pe fete rînd pe rînd în sala hărăzită pen-
tru cercetare. Se întîmpîă însă cu siriencele întocmai 
cum se întîmplase şi cu egiptencele şi cu celelalte ; căci 
cu toată înfăţişarea lor sfioasă, şi cu toată curăţia din 
privirile lor, şi cu toată roşeaţa ruşinată din obraji, şi 
cu toţi cei cincisprezece ani ai lor, toate se dovediră 
a fi vătămate în ce priveşte istorioara lor. Şi, în atare 
împrejurare, nici una dintre ele nu fu găsită pe plac. 
Iar mijlocitoarele şi celelalte bătrîne fură nevoite să se 
întoarcă cu nasul alungit pînă la pămînt. Si-aşa cu 
ele ! 

Ci, în ceea ce îi priveşte pe sultan Zein şi pe Muba-
rak, iacătă ! Dacă se încredinţară că Siria, întocmai 
ca şi Egiptul, era cu totul lipsită de fete cu istorioarele 
încă pecetluite, rămaseră uluiţi de-a binelea ; şi Zeîn 
gin di : „Âsta-i nemaipomenit l" Şi îi spuse lui Muba-
rak : 

— O, Mubarak, socot că nu mai avem nimic de 
făcut prin ţara aceasta, şi trebuie să căutăm pe alte 
tărîmuri ceea ce căutam. întrucît inima şi gîndul meu 
se frămîntă în privinţa celei de a şaptea fete de dia-
mant ; şi sînt gata orieînd sa urmez mai departe căută-
rile spre-a găsi fecioara de cincisprezece ani care tre-
buie să fie dată Batrînuiui din Insule, în schimbul 
clarului său ! 
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Şi Mubarak răspunse i 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi adăugă : 
— Părerea mea-i că este zadarnic să mergem altun-

deva decît^ în Irak. Căci numai acolo putem avea nă-
dejde să găsim ceea ce căutăm. Să ne pregătim, aşadar, 
caravana, şi să plecăm la Bagdad, Cetatea Păcii... 

Ood povestea ajunse aici, Şebe.rezada văzu y.orii mijind: şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute douăzeci şi opta noapte 

Urmă : 

...Să ne pregătim, aşadar, caravana, şi sa plecăm Ia 
Bagdad, Cetatea Păcii! 

Şi Mubarak făcu pregătirii* de plecare >i, cînd cara-
vana fu încheiată, lua împreunt cu sultan /cin dru-
mul care duce prin pusiic la Bagdad. .Şi Ailali le hărăzi 
bună pace ; şi nu avură nici un fel de lovire cu be-
duinii, hoţi la drumul mare ; şi ajunseră bine sănă-
toşi în Cetatea Păcii. 

Or, mai întiîi, aşa cum făcuseră şi la Bagdad,, luară
cu chirie un palat aşezat pe ţărmul Tigrului şi care 
avea o vedere minunată, şi o grădină -asemenea cu 
Grădina-Desfătărilor a califului. Şi duseră acolo o 
viaţă nemaipomenită, mîncînd- strălucit şi dîr.d ospeţe' 
fără asemuire. Şi, după ce oaspeţii lor mîncau şi beau 
pîna se saturau, puneau ca rămăşiţele să se împartă ce-
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lor săraci şi dervişilor. Şi printre dervişii aceia se afla şi 
unul pe care îl chema Abu-Bekr, şi care era o prama-
tie, un ticălos cu totul şi cu totul de nesuferit, care îi 
ura pe oamenii bogaţi, chiar numai din pricină că ei 
erau bogaţi iar el era sărac. Căci sărăcia înrăieşte 
inima omului dăruit cu suflet mic, în vreme ce lumi-
nează inima omului dăruit cu suflet mare. Şi, vă-
zînd îmbelşugarea şi bunurile lui Allah în locuinţa 
acelor venetici, nu-i trebui mai mult ca să fie cuprins 
de duşmănie faţă de amîndoi. încît, într-o zi ca toate 
zilele, veni la geamie pentru rugăciunea de după prînz 
şi se ridica în mijlocul norodului strîns acolo, şi strigă : 

— O, musulmanilor, trebuie să fi aflat şi voi ca în 
mahalaua noastră au venit şi s-au aşezat doi străini 
care cheltuiesc în fiecare zi o grămadă de bani şi se fu-
dulesc cu bogăţiile lor, numai aşa ca să ia ochii unor 
sărmani ca noi. Or, noi habar nu avem cine sînt stră-
inii aceştia, şi nici nu ştim de n-or fi niscaiva tîlhari 
care, după ce au furat averi nemăsurate în ţara lor, 
au venit sa-şi cheltuiască la Bagdad roadele tîlhăriilor 
lor şi banii văduvelor şi ai orfanilor ! Vă juruiesc, dar, 
în numele lui Allah şi al harurilor Stăpînului nostru 
JVIohamed (cu el fie rugăciunea şi pacea !) isă vă feriţi 
cu grijă de străinii aceştia şi să nu primiţi nimica de 
la dărnicia lor prefăcută ! Şi-apoi, dacă stăpînul nostru 
califul ar afla că în mahalaua noastră se află nişte 
oameni de teapa asta, ne-ar face răspunzători pe toţi 
pentru ticăloşiile lor şi ne-ar pedepsi ca nu i-am dat 
de ştire. Ci, în ce mă priveşte, ţin să vă mărturisesc 
că îmi scot •mîinile ammdouă din povestea aceasta şi 
că nu am nici o legătură cu străinii aceştia şi cu aceia 
care primesc să le fie oaspeţi şi intra în casa lor ! 

Şi foţi cei care se aflau de faţă răspunseră într-un 
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y 
•— Hotărît, aşa-i o, şeiculc Abu-Bekr ! Şi te însărci-

nam pe tine să întocmeşti o plîngere către calif în pri-
vinţa aceasta, ca sa poruncească să se cerceteze străinii ! 

Pe urmă, toată lumea ieşi din geamie. Iar dervişul 
Abu-Bekr se întoarse la el acasă, să cugete în ce fel să-i 
incondeieze pe cei doi străini. 

Estimp, Mubarak află în curînd, printr-o hotarîre a 
ursitoarei, tot ce se petrecuse la geamie•; si fu cuprins 
de mare spaimă în privinţa uneltirilor dervişului ; şi 
•socoti că, dacă s-ar face multă vîlvă, n-ar mai putea 
să dobîndească încrederea mijlocitoarelor şi a peţitoa-
relor, încît, fără să mai piardă yrerne, puse cinci sute 
de dinari de aur într-un săculeţe şi dete fuga la casa 
dervişului. Şi bătu la poartă ; şi dervişul veni să-i des-
chidă şi, cînd îl cunoscu, îl întrebă cu glas mtnios : 

— Cine eşti ? Şi ce vrei ? 
Şi Mubarak răspunse : 
— Sînt Mubarak, robul tău, o, stSpîuc al meu, 

imarne Abu-Bekr ! Şi vin la tine din partea emirului 
Zein, care a auzit vorbindu-se despre priceperea ta, 
despre ştiinţa ta şi despre vaza de care te bucuri în 
oraş ; şi m-a trimis să-ţi aduc închinăciunile lui şi în-
credinţarea că se pune întru totul la voia ta. Şi, ca 
să-ţi dovedească buna lui voinţă, m-a însărcinat să-ţi 
înmînez punga aceasta cu cinci sute de dinari, ca plo-
con din partea unui supus către stăpînul său, cerîn-
du-ţi iertăciune că darul acesta nu este nicicum pe 
măsura vredniciilor tale. Ci, de-o vrea Allah, nu are să 
pregete, în zilele care vin, să-ţi dovedească cu priso-
sinţă cît de îndatorat îţi este şi cît este de pierdut în 
pustiul fără de margini al bunăvoii tale !' 

Cînd văzu săculeţele cu aur şi cînd «întări ce se 
afla în el, dervişul Abu-Bekr se făcu tare blajin în ce 
priveşte ochii şi tare dulce în ce priveşte glodurile sale. 
Şi răspunse : 
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— O, doamne al meu, îmi cer iertare fierbinte: de Ja 
stăpînul tău emirul pentru, vorbele pe care limba mea-
a. putut sa le rostească necugetat pe seama lui ; şi mă 
căiesc pînă peste marginile căinţii că nu mi-am îndepli-
nit datorinţele faţă de el ! Mă rog, dar, ţie, să iii so-
lul meu pe lingă el şi să-i arăţi pocăinţa mea pentru 
cele ce au fost, precum şi gîndurile imele pentru cele 
ce au să vie. Căci, de astăzi, de-o vrea Allah, am să 
îndrept faţă de toată lumea cele ce am putut sa săvfr-
şesc necugetat, şi să-mi dobîndesc în felul acesta bună-
voinţa emirului ! 

Şi Mubarak răspunse : 
— Mărire lui Allah carele îţi umple inima cu gîn-

duri bune, o stăpîne al meu Abu-Bekr ! Ci mă rog ţie 
stăruitor să nu care cumva să uiţi a veni, după rugă-
ciune, să ne cinsteşti pragul cu ospeţia ta şi să ne 
bucuri sufletul cu tovărăşia ta ! Căci ştim ca binecu-
vîntarea ta are să însoţească, în casa noastră, paşii 
evlaviei tale ! 

Şi vorbind în felul acesta, Mubarak săruta mina 
dervişului şi se întoarse acasă. 

în ce-1 priveşte pe Abu-Bekr, apoi acesta nu pre-
getă să se ducă la moschee, la vremea rugăciunii ; şi 
acolo, stînd în mijlocul drept-credincioşilor adunaţi, 
strigă : 

— O, musleminilor, fraţii mei, ştiţi şi voi că nu 
este nimeni care să nu aibă duşmani ; şi tot aşa ştiţi că 
zavistia se ia mai cu seamă pe urmele celora peste cate 
au coborît bună voia şi binecuvîn ţările lui Allah ! Or, 
astăzi, ca să-mi uşurez sufletul, ţin să vă spun că acei 
doi străini despre care v-am vorbit ieri necugetat sînt 
nişte oameni dăruiţi cu mărinimie, cu pricepere, cu 
vîrtuţi şi cu însuşiri, nepreţuite. Pe deasupra, cercetă-
rile pe care le-am făcut în privinţa lor mi-au îngă-
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duit să mă încrediaţez ca unul dintre ei este un emir 
de mare fală şi cu volnicii alese ; iar dacă locu-
ieşte aici nu poate să fie decît de folos pentru maha-
laua noastră. Se cade, dar, să-1 cinstiţi oriunde l-aţi 
•î.ntîlnl, şi să-i daţi cinstirile datorate cinului şi neamu-
lui lui. Uassalam ! 

Si dervişul Abu-Bekr spulberă în felul acesta din 
mintea ascultătorilor săi vorbele pe care le rostise în 
ajun. Şi îi lăsă, şi se duse acasă să-şi schimbe hainele şi 
•să-şi pună un caftan nou-nouţ, cu poalele atîrnînd pînă 
în pămînt şi cu nişte rnîneci largi care ajungeau pînă 
la genunchi. Şi se duse în ospeţie la sultan Zein, şi 
•intra în sala de musafiri... • 

Cîtid povestea ajunse aici, Şehereza<'< "ilzu zorii mijind |1, 
sfioasă tăcu. 

Ci intr-a şapte sute douăzeci şi noua noapte 

...Şi se temeni pînă la pămînt dinaintea emirului, 
care îi închină salamalekul său şi îl primi cu prietenie 
şi îl pofti să şadă alături de el pe' divan. Pe urmă, po-
runci să i se aducă de mîncat şi de băut, şi îi ţinu to-
vărăşie, aşezîndu-se la masă împreună cu el şi cu Mu-
barak. Şi tăifăsuiră ca doi prieteni minunaţi. Şi dervi-
şul, cucerit cu totul de purtarea emirului, îl întrebă : 

— O, doamne al meu Zein, gîndeşti să ne luminezi 
imal multă vreme oraşul cu şederea ta? 
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Şi Zein, care, măcar ca era tînăr de ani, era tare is-
cusit şi ştia să tragă folos din prilejurile ce j Je ivea 
fioarta, îi răspunse : 

— Da, o, stăpîne imam al meu ! Gîndul meu este 
să rămîn Ia Bagdad pînă ce îmi voi atinge scopul î 
, Şi Abu-Bekr spuse : 
, — O, doamne emire al meu, care-i scopul cel mă-
reţ pe care îl urmăreşti ? Robul tău ar fi tare bucuros 
dacă ar putea să te ajute cît de cît, şi s-ar dărui cu 
toată dragostea inimii lui întru folosul tău ! 
, Şi emirul Zein răspunse : 

- Află, atunci, o, preacinstite şeic Abu-Bekr, ca 
gîndul meu este să mă însor. încît doresc să găsesc, ca 
s-o iau de soţie, o fată de cincisprezece ani, care să fie 
itotodată deosebit de frumoasă şi întru totul fecioară. 
Şi frumuseţea ei. trebuie să fie aşa cum să nu mai aibă 
seamăn printre tinerele vremii sale, iar fecioria ei să fie 
de soiul cel mai ales, atît pe dinafară cît şi pe dinlă-
untru. Iată, acesta-i scopul pe care îl urmăresc şi pri-
cina care m-a adus la Bagdad, după ce m-a făcut să 
poposesc în Egipt şi în Siria. 

Şi dervişul răspunse : 
— Hotărît, o, stăpîne al meu, ceea ce cauţi este un 

lucru destul de rar şi destul de greu de găsit. Şi, dacă 
Allah nu m-ar fi scos în calea ta, şederea ta la Bagdad 
nu şi-ar fi văzut niciodată sorocul, şi toate peţitoarele 
•şi-ar fi pierdut vremea degeaba cu căutările. Or, eu 
iştiu unde vei putea să găseşti mărgăritarul acela fără 
de pereche ; şi am să-ţi spun, dacă, fireşte, îmi îngă-
dui ! 

La ^cuvintele acestea, Zein şi Mubarak nu se putură 
opri să nu zîmbească. Şi Zein îi zise : 

— O, sfinte derviş, eşti, aşadar, destul, de încredin-
ţat de fecioria aceleia despre care îmi vorbeşti ? Şi, 
dacă-i aşa, cum ai făcut să ai această încredinţare ? 
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Dacă ai văzut chiar tu la acea fată ceea ce trebuie să 
fie ascuns, cum mai poate fi fecioară ? Căci fecioria e! 
stă tot atîta în păstrarea pecetei sale cît .şi în neve-
derea ei. 
, Şi Abu-Bekr răspunse : 

— Hotărît, nu am văzut-o nicicum ! Da mi-aş tăia 
itiîn'a dreaptă dacă nu ar fi aşa cum ţi-o zugrăvesc eu ! 
Şi, la urma urmei, chiar tu, o, doamne al meu, cum ai 
să poţi face, înainte de noaptea nunţii, să dobîndeşti o 
încredinţare atîta de deplină ? 

Şi Zein răspunse : 
— Asta are să fie foarte uşor : nu o să trebuiască 

decît s-o văd o clipă, îmbrăcată cu totul ş\ învăluita 
pe dc-a-ntregul în vălurile ei ! 

Şi dervişul, din cinstire faţă de gazda lui, nu vroi să 
.rîdă deloc, ci se mulţumi să răspundă : 

— Stăpînuî nostru emirul trebuie să «c priceapă la 
înfăţişările omeneşti, de vreme ce poate ghici tn felul 
acesta, nevăzînd decît nişte ochi de după un iaşmac, 
starea fecioriei unei fele pe cate nu a cunoscut-o vreo-
dată ! 

Şi Zein spuse : 
— Aşa este ! Iar tu nu ai decît să mă ajuţi s-o văd 

pe fată, dacă chiar socoti că treaba este cu putinţa ! 
Şi să fii încredinţat că am să ştiu să-ţi preţuiesc ajutorul 
dat, şi am sa ţi-i răsplătesc pînă peste preţul lui"! 

Şi dervişul răspunse : 
, — Ascult şi mă supun ! 
. Şi plecă să se ducă după fata cu pricina. 

Or, Abu-Bekr cunoştea, în adevăr, o fata care putea 
sa îndeplinească însuşirile cerute, şi care nu era alta de-
cît fata şeicului dervişilor din Bagdad. Iar tatăl ei o 
crescuse departe de orice privire, într-o viaţă curata şi 
ferită, după învăţaturile cele dumnezeieşti ale sfintei 
Cărţi. Şi nu ieşise niciodată din casă, neştiutoare de 
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vreo faptă urîtă, şi îngrijită ca o floare. Şi era albă, 
şi frumoasă, şi cu o înfăţişare dulce, ieşită fără cusur 
din tiparul frumuseţii. Şi minunate îi erau liniile tru-
pului, şi negri îi erau ochii, şi strălucitoare ca rupte din 
lună picioarele şi mîinile-i gingaşe. Şi era rotundă cu 
totul într-o parte, şi subţire cu totul deasupra ! In ce 
priveşte ceea ce se afla între pilaştri, nimenea ne ar 
şti s-o zugrăvească, întrucît nimenea nu a văzut-o 
vreodată. Drept aceea, numai oglinda cea magică are 
s-o oglindească pentru întîia oră şi are să îngăduie a fi 
zugrăvită, cu îngăduinţa lui Allah ! 

Dervişul Abu-Bekr se duse, aşadar, la casa şeicului 
breaslei sale şi, după salamalekurile şi urările cuvenite 
dintr-o parte şi din cealaltă, îi ţinu o cuvîntare lungă, 
sprijinită pe fel de fel de învăţături din sfînta Carte, 
în privinţa nevoii de a le mărita pe fetişcanele ajunse 
la anii măritişului ; şi, într-un sfîrşit, îi arătă de şart 
cum stă treaba, adăugînd : 

— Or, emirul acesta atîta de falnic, de bogat şi de 
mărinimos este gata să-ţi plătească orice zestre i-ai 
cere pentru fiică-ta : şi în schimb nu vrea deeît 
să arunce numai o privire asupra ei, pe cînd ea să stea 
îmbrăcată cu totul, învăluită pe de-a-ntregul în iaşma-
cul şi în izarul e i ! 

Iar şeicul dervişilor, tatăl fetei, cugetă vreme de un 
ceas şi răspunse : 
, — Nu stă nimica împotrivă ! 
, Şi se duse la nevastă-sa, mama fetei, şi îi spuse : 

— O, maică a tinerei Latifah, scoală-te şi ia-o pe 
făta noastră Latifah şi mergi după fiul nostru, der-
vişul Abu-B*ekr, care are să te ducă la un palat unde 
soarta fetei tale o aşteaptă astăzi ! 

Cînd povestea ajunse aier, • Şelserezada văzu zorii mijind p, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute treizecea noapte 

Urmă : 

Iar soţia dervişului se supuse nuniaidecît şi se în-/ 
vălui cu vălurile ci, şi se duse în odaia fetei şi îi zise: 

— O, fata mea Latifah, tatăl tău doreşte ca astăzi, 
pentru înîîia dată, să ieşi din casă împreună cu . 
mine! | 

Şi, după ce o pieptănă şi o îmbrăcă, ieşi din casa CU ' 
ea şi se ţinură după dervişul Abu-Bekr, la zece paşi tn 
urma lui ; şi Abu-Bekr le duse la palatul unde, sttnd 
pe divanul din sala de oaspeţi, aşteptau î?ein fi Mu-
barak. 

Şi intraşi tu, o, Latifah, cu ochii tăi cei mari ţi ne-
gri, uluiţi de-a binelea sub iaşmăcuţul de pe faţa ta. 
Căci tu în viaţa ta nu mai vazusei alt chip de bărbat 
afară de chipul preacinstitului şeic al dervişilor, 
părintele tău. Şi nu-ţi lăsaşi ochii în jos nicidecum, 
căci nu ştiai sfiala cea prefăcută, nici ruşinea cea 
prefăcută, nici nimica din cîte învaţă de obiceî 
fetele oamenilor ca să răpească inimile ! Ci te uitai 
la toate din jurul tău cu ochii tăi frumoşi şi negri' 
de gazelă speriată, şovăitoare şi minunată ! Şi craiul 
Zein, la ivirea ta, îşi simţi minţile că-şi iau zborul ; 
căci, printre toate femeile din saraiul lui de la 
Bassra, şi printre toate fetişcanele din Egipt şi din 
Siria, nu mai văzuse nici una care să se apropie, ctt de 
cit, de frumuseţea ta. Şi te arătaşi răsfrîntă în oglindă 
şi goală toată. Iar el putu să vadă astfel, ghemuită 
între vîrfurile celor doi pilaştri, şi semănînd cu o rnitij 
tică porumbiţă albă, o minunăţie ^de istorioară 
pecetluită cu pecetea cea neprihănită a lui Soli-
man (cu el fie pacea şi rugăciunea !). Şi emirul o cer-
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reia cu cea mai. mare luare aminte şi, bucuros pînă 
peste poate, văzu că istorioara ta, o, Latifah, era 
întru totul asemenea cu o migdală descojkă. Slavă lui 
Al]ah carele ocroteşte comorile şi le păstrează pen-
tru drept credincioşii săi ! 

După ce sultan Zein, cu ajutorul oglinzii fermecate, 
p.ăsi astfel fata pe care o căuta, îl însărcina pe 
iVîuharak să facă nuimaidecîi cererea de căsătorie. Şi 
Mubarak, însoţit de Abu-Bckr dervişul, se duse pe 
•dată îa şeicul devişilor, îi spuse cererea prinţului, şi 
primi învoirea lui. Şi îi aduse la palat. ; şi-i chemară. 
pe cadiu şi pe martori ; şi fu întocmit sunetul de căsăto-
rie. Şi nunta fu sărbătorită cu o vîlvă pînă peste poate ; 
şt 'Zein dete ospeţe mari şi făcu daruri bogate săracilor 
din mahala. Iar cînd toţi oaspeţii plecară, Zein îl opri 
pe dervişul Abu-Bekr şi îi spuse : 

Află, o, Abu-Bekr, că noi plecăm în seara aceasta 
înspre o ţară tare depărtată.. Şi, pînă ce m-oi întoarce 
ia Bassra, în ţara mea, iacăta pentru tine zece mii de 
dinari de aur ca plată a ostenelilor tale cele cu folos. Ci 
Alla.lt este cel mai mare ! Şi într-o zi am să ştiu să-ţi 
dovedesc şi mai bine mulţu'mita mea ! 

Şi îi dete cei zece mii de dinari, rămînînd să-î nu-
mească într-o zi mare dregător, atunci' cînd s-o în-
toarce la împărăţia lui. Şi, după ce dervişul îi sărută 
inîinilc, emirul dete semnalul de plecare. Şi tînăra fe-
cioara fu aşezata într-un baldachin pe spinarea unei 
cămile. Şi Mubarak deschise calea,• şi Zein venea la 
urmă. Şi, însoţiţi de alaiul lor, luară drumul înspre 
cele iVei Insule. 

Or, cele Trei Insule fiind departe foarte ele Bagdad, 
călătoria ţinu luni lungi, în care sultan. Zein. se simţea 
din zi în zi tot mai înrobit de farmecele minunatei co-
pile fecioare, ajunsă soţia lui după lege. Şi. o îndrăgi, 
în. inima lui, pentru toată dulceaţa, şi pentru nurii, şî 
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pentru g,itvgaşia, şi pentru vintiţiic fireşti pe circ le 
avea în ea.-Şi, pentru înrîia dată simţi şi ci.focul dra-
gostei adevărate, de care habar nu avusese pînă alunei, 
încît numai cu o mare amărăciune în inima lui văzu 
venind clipa cînd s-o dea pe fată Bătrînului din cele 
Trei Insule. Şi de multe ori fu el ispitii sa schimbe 
drumul şi să se întoarcă la Bassra, luînd-o şi pe fată. 
Ci se simţea oprit de jurămîntul pe care îl făcuse faţă 
de Bătrînul din. cele Trei Insule ; si nu putea să nu-şi 
ţină acel. jurămînt ! 

Estimp, intrară pe tarîuiul cel oprii şi, pe acelaşi 
drum şi cu aceleaşi mijloace de odinioară, răzbătură 
pînă la insula unde locuia Bătrînul. Şi, după salama-, 
lekuri şi urări, Zein îi înfăţişa fata, învăluită toată 
în izar. Şi îi dete îndărăt şi oglinda totodată. Şi Bă-
trînul din Insule se uită la fata cu luare aminte, fără 
să se slujească de oglindă ; şi ochii lui parcă erau 
chiar ei două oglinzi. Şi, după un răstimp, se apropie 
de Zein şi, aruneîndu-se la pieptul lui, îl îmbrăţişa 
cu multă dragoste şi îi spuse : 

— Sultan Zein, sînt, în adevăr, tare mulţumit de 
osîrdia pe care ai pus-o ca să mă mulţumeşti, şi de ro-
dul căutărilor tale. Căci fata pe care mi-o aduci este 
întru totul aceea ce am dor i t ! Este minunat de fru-
moasă şi le întrece în farmece şi în desavîrşiri pe toate 
fetele de pe pămînt! Pe deasupra, este fecioară de o 
feciorie fără cusur, întrucît este ca pecetluită cu pecetea 
stăpînului nostru Soliman ben-Daud (cu ei, cu amîn-
doi, fie rugăciunea şi pacea !). în ce te priveşte, nu mai 
ai decît să te întorci la casa ta ; şi, cînd ai să intri în 
cea de a doua sală de smalţ, unde sînt cele şase fecioare, 
ai s-o găseşti acolo şi pe cea de a şaptea, pe care ţi-am 
făgăduit-o, şi care, numai ea, preţuieşte mai mult decît 
altele o mie ia un loc ! 
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Şi adăugă : 
— Acuma, fă-o pe fată să priceapă că imi-o laşi mîe 

şi că ea nu are nici un fel de treabă cu tine ! 
La vorbele acestea, fermecătoarea Latifah, care şi ea 

era tare robită de frumuseţea emirului Zein, scoase un 
suspin adînc şi începu să plîngă. Şi Zein începu să 
plîngă şi el la fel. Şi, tare trist, îi lămuri tot ce fusese 
hotărît între el şi Bătrînul din Insule, şi îi zise : 

— Eşti divorţată ! 
Şi, suspinînd, plecă de Ia Bătrînul din Insule, pe 

cînd Latifah, de durere, se prăbuşea fără simţire. Şi, 
după ce sărută mîna Bătrînului, craiul luă iar drumul 
îndărăt către Bassra, împreună cu Mubarak. Şi, cît ţinu 
călătoria, nu mai contenea să se gîndească la aceea atîta 
de minunată şi atîta de dulce Latifah ; şi'se căina amar-
nic că o amăgise, făcînd-o să creadă că o ia de soţie ; şi 
se socotea drept pricină a nenorocirii lor a amîndu-
rora. Şt nu se putea alina nicicum. 

Or, aşa ajunse, într-un sfîrşit, în starea aceasta de 
mihnire, la Bassra, unde şi mari şi mici, bucuroşi de în-
toarcerea lui, îl sărbătoriră cu mare vî lvă /Ci sultan 
Zein, trist de nespus, nu luă parte nicicum la ospeţele 
acelea, şi, în ciuda stăruinţelor credinciosului său Mu-
barak, nu vroi să coboare în borta unde trebuia să se 
afle fata de diamant cea atîta timp aşteptată şi atîta 
timp dorită. într-un sfîrşit, supunîndu-se sfaturilor iui 
Mubarak, pe care îl caftănise vizir de cum sosise la Bas-
sra, se învoi să coboare în bortă. Şi trecu prin sala do 
porţelan şi de cleştar, care sclipea de dinari şi de pul-
bere de aur, şi intră în sala de smalţ verde şt împodobit 
cu aur... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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•Ci într-a şapte sute treizeci şi una noapte 

/Urmă : 

Şi Ie văzu pe cele şase fecioare la locurile lor obiş-
nuite ; şi aruncă o privire a lehamite înspre cel de al 
şaptelea piedestal de aur. Şi iacătă ! Dreaptă şi zâmbi-
toare, sta acolo o fată goală, mai strălucitoare ca dia-
mantul ; şi sultan Zein, tulburat pînă peste fire, cu-
noscu în ea pe aceea pe care o dusese în cele Trei Insule. 
Şi, înlemnit, nu putu decît să caşte gura, fără a putea 
să rostească nici un cuvînt. Şi Latifah îi spuse : 

— Da, chiar eu sînt, Latifah, aceea pe care nu te 
aşteptai s-o găseşti aici ! Vai, venisei cu nădejdea că ai 
să dobîndeşti ceva mult mai de preţ decît mine ! 

Şi Zein izbuti într-un sfîrşit să grăiască şi strigă : 
— Nu, pe Allah ! o, stăpîna mea, nu am coborît aici 

«lec.ît în ciuda inimii mele care se chinuia numai şi 
numai cu gîndul la tine ! Ci binecuvîntat fie Allah care 
a îngăduit să ne găsim iară ! 

Şi, pe cînd rostea el aceste vorbe din urmă, se auzi 
o bubuitură de trăznet care zgudui borta şi, tot atunci, 
se şi ivi Bătrînul din Insule. Şi zîmbea cu blîndeţe. Şi 
veni lîngă Zein, şi îl lua de mină, şi îi puse mîna în 
mîna fetei, spunîndu-i : 

— O, Zein, află ca, de cînd te-ai născut, te-am luat 
sub ocrotirea mea. Aşa că era de datoria mea să-ţi în-
temeiez fericirea. Şi nu puteam să fac mai bine acest 
lucru decît dîndu-ţi o comoară care singură este nepre-
ţuită. Şi comoara aceasta este mai frumoasă decît toate 
fetele de diamant şi decît toate nestematele pămîn-
tului, şi anume fata aceasta fecioară. Căci fecioria în-
gemănată cu frumuseţea trupului şi cu dcsăvîrşirea 
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sufletului este tiriacul care te scuteşte de toate cele-
lalte leacuri şi ţine loc de toate bogăţiile 

Şi, spunînd acestea, îl sărută pe Zein şi pieri. 
Iar sultan Zein şi soţia lui, Latifah, fericiţi pînă peste 

poate, se iubită cu o iubire mare, şi. trăiră ani lungi în 
cea mai plăcută şi mai aleasă viaţa, pînă ce veni să4 
caute Desparţitoarea neabătută a celor ce se axi dragi 
şi a celor ce stau laolaltă ! Slavă celui singur pururea 
Viu, carele nu cunoaşte moarte ! 

Cîiid sfîrşi de povestit povestea aceasta, Şeherezada tăcu. j î re» 
gele Şahriar zise ; 

— Oglinda aceasta a fecioarelor, Şehere'/ada, este peste poate de 
uluitoare ! 

Iar Şcherezada zîmbi şi spuse : 
— Da, o, măria ta ! Dar ce-i ea pe lingă lampa jermecatâ ? 
Şi regele Şahriar întrebă : 
— Ce-i cu lampa aceasta despre care eu habar au atu ? 
Şi Şeherezada spuse : 
— Este lampa lui Alladin ! Şi chiar despre ea am să-ţi poves-

tesc în seara aceasta '. 
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Iar Şcherczada spuse : 

POVESTEA LUI ALADDIN 
;ŞI A LĂMPII FERMECATE 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, o, dăruitule cu 
alese purtări, că a fost cîndva — ci Allah este mai ştiu-
tor — în vechimea vremilor Şi în curgerea vîrstelor şi 
a clipelor, într-un oraş dintre oraşele Chinei, de al cărui 
nume nu-mi aduc aminte acuma, un om care era croitor 
ca meserie şi sărac ca stare. Şi omul acela avea un fiu 
pe nume Aladdin, care era un băiat întru totul zăbavnic 
Ia învăţătură şi care, din copilăria lui, părea să fie un 
derbedeu tare leneş. Or, cînd ajunse la vîrsta de zece 
ani, taică-său vroi mai întîi să-I dea să înveţe vreo me-
serie cinstită ; dar, cum era foarte sărac, nu putu să facă 
faţă cheltuielilor cu învăţătura şi trebui să se mulţu-
mească să-1 ia pe copil cu el la prăvălie, ca să-1 deprindă 
cu meseria lui, lucrul cu acul. Ci Aladdin, care era un 
copil ticălos, dedat să se joace cu copilandrii clin mahala, 
nu se putu sili să stea barem o zi în prăvălie. Dimpo-
trivă ! în loc să ia seama la lucru, pîndea clipita cînd 
tatăl său era nevoit fie să lipsească pentru vreo treabă, 
fie să întoarcă spatele ca să vadă de vreun muşteriu, şi 
numaidecât îşi lua tălpăşiţa sprinten şi cla fuga să se în-
hăiteze pe uliţe şi prin grădini cu haimanalele de seama 
şi de teapa lui. Şi iacă aşa era purtarea lichelei aceleia 



care nu vroia nici să asculte de părinţii săi, nici să în-
veţe meseria de croitor'. încît tătîne-său, tare mîhnit şi 
deznădăjduit că are un fiu pornit spre toate ticăloşiile, 
pînă la urmă ridică înîinil.e de pe el şi îl lăsă în. searn;ţ 
stricăciunii lui ; şi, în durerea sa, căzu la boală şi muri. 
Ci lucrul acesta nu îl lecui nicidecum pe Aladdin de 
proasta lui purtare, tieloc-delocuţa ! 

Atunci, mama lui Aladdin, văzînd că omul ei s-a să~ 
vîrşit din viaţă şi. că feciorul său nu este decît o hai-
mana cu care.nu putea să facă nimic, se hotărî să vîndă 
prăvălia şi toate sculele de croitorie, ca să poată trăi un 
răstimp cu ceea ce dobîndise din vînzare. Ci, cum totul 
se zvitui repede, fu nevoită să-şi facă obiceiul de a-şi 
petrece zilele şi nopţile toreînd lină şi bumbac spre a 
încerca să mai eîştige ceva eu care să se hrănească şi 
să-1 hrănească şi pe puşlamaua de fiu-său. 

în ceea ce îl priveşte pe Aladdin, apoi acesta, dacă 
se văzu scăpat de spaima faţă de tătîne-său, nu mai avu 
nici un fel de frîu şi se cufundă şi mai mult în puşlama-
lîcuri şi desmăţuri. Şi îşi petrecea astfel toate zilele afară 
din casă, unde nu se întorcea decît numai la ceasurile 
de masă. Şi biata maică-sa, amărîta de ea, în ciuda tu-
turor necazurilor pe care i le făcea fiu-său şi a părăsirii 
în care o lăsa, îi da mai departe demîncare din munca 
mîinilor ei şi din roadă veghilor saîe, plîngînd singură-
singurică lacrimi tare amare. Şi aşa ajunse Aladdin la 
vîrsta de cincisprezece ani. Şi era frumos şi bine făcut, 
într-adevăr, cu doi ochi negri şi minunaţi, şi cu un obraz 
de iasomie, şi cu o înfăţişare ispititoare întru totul. 

Or, într-una din. zile, pe cînd sta în mijlocul pieţei 
de la intrarea în sukurile mahalalei, prins numai cu 
joaca laolaltă cu lingăii şi cu haimanalele de soiul lui, 
iacătă că trece pe acolo un derviş maghrebin, care se opri. 
să-i privească stăruitor pe copii. Şi, pînă la urmă , îşi, lipi 
privirile pe Aladdin şi începu, să-1 cerceteze într-un. chip 
tare ciudat şi cu o luare-aminte cu totul osebită, fără 

6 



a mai lua seama la copiii ceilalţi, tovarăşii lui. Şi der-
vişul acela, care venea tocmai din străfundul străfundu-
rilor Maghrebului, de prin părţile acelea îndepărtate, era 
un vrăjitor de seamă, tare iscusit în astrologie şi în şti-
inţa chipurilor omeneşti ; şi, cu puterea vrăjitoriei lui, era 
în stare să facă să se misie şi să se bată între ei pînă 
şi mun ţ i i cei mai înalţi. îl scrută, aşadar, pe Aladdin 
mai departe cu multă stăruinţă , gîndind ,Jucată, înlr-un 
sfîr.şit, băiatul de care am trebuinţă..." 

Cînd povestea ajun«e aici, Şehere/.arta văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

'Ci într-a şapte sute treizeci şi doua noapte 

Urmă : 

...„lacăiă, într-lin sfîrşit, băiatul de care am trebuin ţă , 
acela pe care îi caut de atîta t imp şi pentru care am 
plecat din Maghreb, ţara mea !" Şi se apropie cu dulceaţă 
cie unul dintre băieţei, fără însă a-1 scăpa pe Aladdin 
din ochi, îl luă de-o parte tainic şi îl iscodi cu de-a-
niănuntul despre tatăl şi despre mama lui Aladdin, pre-
cum şi cum îl cheamă şi ce face. Şi, dobîndind aceste 
lămuriri, se apropie zîmbind de Aladdin, izbuti să-1 tragă 
înlr-un colţ, şi îi spuse : 

— O, copilul meu, au nu cumva eşti Aladdin, fiul croi-
torului Cutare ? 

Şi Alladdin răspunse : 
— Ba da, sînt Aladdin. Cîl despre taica, e tare multă 

vreme de cînd a murit ! 
La vorbele acestea, dervişul maghrebin se aruncă la 

gîlul lui Aladdin, şi îi luă în braţe, şi începu să-1 pupe 
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pe obraji tare lung, plingînd asupra lui, pînă peste poate 
de tulburat. Iar Aladdin, buimăcit cu totul, îl întrebă : 

•— Din care pricină plîngi domnia ta ? Şi de unde îl 
cunoşti pe răposatul taică-meu ? 

Şi maghrebinul, eu un glas de jale, şi parcă spart, 
răspunse -, 

•— Ah, eopslc al meu, cum aş putea să nu vărs lacrimi 
de jale şi durere, de vreme ce sînt moşul tău şi de vreme 
ce îmi dezvăluisi într-un chip atîta de pe neaşteptate 
moartea bietului meu frate, răposatul taică-tău ? O, co-
pile al fratelui meu, află, aşadar, că am venit în ţara 
aceasta, părăsind ţara mea şi înfruntînd primejdiile unei 
lungi drumeţii, numai cu nădejdea bucuriei de a-1 mai 
vedea pe tătme-tău şi de a gusta cu ci fericirea întoar-
cerii şi a întîlnirii ! Şi iacătă, of ! că tu îmi dai ştirea 
că a murit ! 

Şi se opri o clipă, parcă sugrumat de tulburare ; pe 
urmă, adăugă : 

— De altminteri, trebuie să-ţi spun, o, copile al fra-
telui meu, că, de îndată ce te-am zărit, sîngele meu s-a 
şi îndreptat înspre sîngele tău şi m-a făcut să te cunosc 
degrabă, fără de şovăire, din mijlocul tuturor prietenilor 
tăi ! Şi măcar că în ceasul cînd ne-am despărţit de, tă-
tîne-tău tu nici nu te născusei, înţrucît el nici nu se 
însurase pe atunci, n-am şovăit să cunosc la tine trăsă-
turile lui şi asemuirea cu el ! Şi tocmai lucrul acesta mă 
mai alină oleacă de pierderea lui ! Of, ce jale pe capul 
meu ! Unde eşti tu acuma, fratele meu, tu cel pe care 
trăgeam nădejde să-1 mai îmbrăţişez barem o dată, după 
o despărţire atîta de lungă şi pînă ce moartea să vie şi 
să ne despartă pe totdeauna ? Vai, cine poate să se fă-
lească, oare, că ştie opri să se împlinească ceea ce s-a 
împlinit ? Şi cine poate să fugă de soarta lui ori să oco-
lească ce i i-a fost scris mai dinainte de către Allah cel 
preaînalt ? 
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Pe urmă, după un răstimp de tăcere, îl luă iarăşi pe 
Aladdin în braţele sale, îl strînse la piept, şi îi spuse : 

— Ci, o, copile al meu, slăvit fie Allah carele m-a 
ajutat să te întîlnesc ! Tu de-acuma înainte ai să fii ali-
narea mea şi ai să-i ţii locul părintelui tău în dragos-
tea mea, îiitrucît eşti sîngele şi urmaşul lui ; căci spune 
zicala : „Acela care a lăsat un urmaş nu e mort !" 

Pe urmă, maghrebinul scoase de la chimir zece dinari 
de aur şi îi puse în mîna lui Aladdin, pe care îl întrebă : 

— O, Aladdin, fiul meu, au unde locuieşte mama ta, 
soaţa fratelui meu ? 

Şi Aladdin, răpit cu totul de dărnicia şi de chipul zîm-
bitor al maghrebinului, îl luă de mînă, îl duse pînă la 
capătul pieţei şi îi arătă cu degetul drumul înspre casa 
lor, spurund : 

•— Pe-aeolo este casa e i ! 
Şi maghrebinul îi spuse : 
•— Cei zece dinari pe care ţi i-am dat, o, copilul meu, 

să-i duci soţiei răposatului frate-meu, dimpreună cu sa-
lam alekurile mele. Şi să-i dai de ştire că moşul tău a 
venit din călătorie, după îndelungă lipsă prin străinătăţi, 
şi că, în ziua de mîine, nădăjduieşte de-o vrea Allah, că 
are să poată să se înfăţişeze acasă la voi spre a-i aduce 
soţiei fratelui său urările lui de bine şi ca să vadă locu-
rile în care răposatul şi~a petrecut viaţa, şi să meargă 
şi el să-i vadă mormîntul ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale maghrebinului, Aladdin 
vru să se dovedească zornic în a-i îndeplini dorinţele şi, 
după ce îi sărută mîna, se grăbi, în bucuria lui, să dea 
fuga acasă, unde ajunse, altminterea de cum avea nă-
ravul, la un ceas care nu era ceasul de masă, şi, intrînd 
pe uşă, strigă : 

— O, maică, am venit să-ţi dau de veste că moşul 
meu, după îndelungata-i şedere prin străinătăţi, tocmai 
s-a întors din călătorie şi îţi trimite salamalekurile lui! 
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Iar mama lui Aladdin, tare uluită de acest fel rum de 
a vorbi şi de venirea cea neobişnuită acasă a fiului ei, 
răspunse : 

- S-ar zice, Tiu! meu, că vrei să-Ii f-̂ -i râs de mai-
cii-l a ! Cinc-i, dară, moşul aceia despre caro îmi spui ? 
Şi de unde şi de cinci să mai ai tu vreun unchi în viaţă ? 

Şi Aladdin spuse : 
— Cum de poţi tu, o, maică, să spui că nu mai am 

nici un unchi ori vreo rudă în viaţă, de vreme ce omul 
despre care e vorba este tratele răposatului taieă-meu ? 
Şi dovada-i că ni-a strîus Ia pieptul său, şi m-a sărutai 
plîngîncl, şi. m-a însărcinat să vin să-ii aduc vestea şi 
să-ţi spun cum stă treaba ! 

Iar mama lui Aladdin spuse : 
----- Păi, copile al meu, ştiam, şi eu cu ai avul-un unchi, 

ci sînt ani mulţi de cînd acela-i mort. Şi nu ştiu ca de 
atunci să mai fi avut vreodată alt moş ! 

Şi se uită cu nişte ochi plini de nedumerire la fiul 
ei Aladdin, care se şi apucase de altele. Şi, în ziua aceea, 
femeia nu-i mai pomeni nimic în privinţa aceasta. Iar 
Aladdin, la rîndu-i, nu-i mai pomeni nici el nimic despre 
darul maghrebinului. 

Or. a doua zi dimineaţă, ele la cel clintii ceas, Aladdin 
plecă de acasă ; iar maghrebinul, care se şi afla în cău-
tarea lui, îl întîlni tot pe locurile pe unde îl întâlnise şi 
în ajun, gata să se apuce de zgoande, după năravul pe 
care îl avea, eu derbedeii de seama lui. Şi maghrebinul 
se duse repede la el, îl luă de mînă, îl strînse la inima 
sa şi îl sărută cu drag. Pe urmă scoase doi dinari de la 
chimir şi i-i dete, spunîndu-i : 

— Du-te la maică-ta, dă-i dinarii aceştia doi şi spu-
ne-i : „Moşu-meu are de gînd să vină diseară să mănînce 
cu noi ; drept care îţi trimite banii aceştia, ca să poţi 
să ne găteşti nişte bucate minunate !" Pe urmă adăugă, 
pleeîndu-se la urechea lui Aladdin ; 
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— Şi-acuma, ya Aladdin, jnai arată-mi o dată drumul 
la casa ta ! 

Şi Aladdin răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, o, moşule al meu ! 
Şi o luă înainte, şi îi arătă drumul înspre casa lor. 

Şi maghrebinul se despărţi de el şi plecă în calea lui. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, 1ăcu. 

Ci într-a şapîe sute treizeci şi treia noapte 

Urmă : 

Şi Aladdin intră în casă, povesti totul mamei lui şi 
îi dete cei doi dinari, spunîndu-i : 

— Moşul meu are să vină diseară să mănînce cu noi ! 
Atunci, mama lui Aladdin, dacă văzu cei doi dinari, 

îşi zise : „Poate că nu i-oi şti pe toţi fraţii răposatului !tt 

Şi se sculă şi plecă în mare grabă la suk, de unde cum-
pără tîrguielile cele de trebuin ţă pentru o masă ca lumea, 
şi se întoarse ca să se apuce pe dată de gătit bucatele. 
Ci, întrucît săraca de ea nu avea nici un fel de lucruri 
de bucătărie, se duse să împrumute de pe la vecine cele 
ce-i trebuiau, ba cratiţe, ba farfurii, ba văsărie. Şi bu-
cătari toată ziua, şi, pe seară, îi spuse lui Aladdin : 

— Fiul meu, iacătă că masa este gata, iar moşu-tău 
poate că nu ştie drumul la casa noastră. Aşa că bine ai 
face să te duci înaintea lui, ori să-1 aştepţi în drum ! 

Şi Aladdin răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi, pe cînd se pregătea să plece, bă tu cineva la uşă. 

Şi el dete .fuga să deschidă. Or, era maghrebinul. Şi era 

31 



%. 

însoţit de un hamal care aducea pe cap o povară de 
fructe, de dulciuri şi ele băuturi. Şi Aladdin îi pofti înă-
untru pe amîndoi. Şi hamalul, după ce îşi lăsă jos po-
vara în casă, îşi primi plata şi plecă în treaba lui. Iar 
Aladdin îl duse pe maghrebin în odaia în care se afla 
maică-sa. Iar maghrebinul, cu un glas tare tulburat, se 
temeni şi spuse : 

—• Pacea fie cu tine, o.'nevastă a fratelui meu ! 
Şi mama lui Aladdin îi răspunse la salamalek. Atunci 

maghrebinul începu să plîngă în tăcere. Pe urmă , întrebă : 
— Care-i locul unde avea de obicei răposatul să stea ? 
Şi mama lui Aladdin îi arătă locul acela ; şi pe dată 

maghrebinul se aruncă la pămînt şi se porni să sărute 
locul şi să ofteze, cu lacrimi în ochi, şi să spună : 

-— Of, ce noroc mai am şi eu ! Of, ticăloasa mea soartă 
de-a te fi pierdut, o, fratele meu, o, lumină a ochi-
lor mei ! 

Şi-atîta plînse şi se văicări aşa mai eleparte, şi cu un 
chip atîta de mohorît şi cu atîtea zguduiri în lăuntrurile 
lui, că fu mai-mai să-şi piardă simţirea, iar mama lui 
Aladdin nu se mai îndoi o clipă că n-ar fi chiar fratele 
răposatului ei soţ. Şi femeia veni lîngă el, îl ridică de 
jos şi îi zise : 

— O, frate al soţului meu, ai să te omori fără de nici 
un rost cu atîtea plînsete ! Uf ! ceea ce-i scris trebuie 
să se împlinească ! 

Şi îl alină mai departe cu vorbe bune, pînă ce îl în-
duplecă să bea oleacă de apă, ca să se liniştească, şi să 
şadă la masă, ca să mănînce. 

Or, după ce mama lui Aladdin aşternu masa, maghre-
binul începu să stea de taină cu ea. Şi îi povesti ce avea 
ei de povestit, spunîndu-1 : 

—- O, nevastă a fratelui"meu, să nu-ţi. pară lucru ciu-
dat, că încă nu ai avut prilejul, să mă vezi şi că nu m-ai 
•cunoscut nicidecum pe vremea lui frate-meu, răposatul. 
laeătă-s treizeci de ani, într-adevăr, de cînd am părăsit 
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locurile acestea şi am plecat în lume, lăsîndu-mi ţara. 
Şi de-atunci încoace n-am contenit să tot drumăresc prin 
daturile Indului, şi ale Sindului, şi să vîntur ţara ara-
bilor, şi pămînturile altor neamuri. Şi-am fost şl în Egipt, 
şi am locuit în Masr, cetatea cea măreaţă, care-i minu-
nea lumii ! Şi, după ce am şezut acolo o lungă bucată 
de vreme, m-am dus în ţara din inima Maghrebului, unde, 
într-un sfîrşit, m-am aşezat vreme de douăzeci de ani. 
Şi, după asta, o, nevastă a fratelui meu, pe cînd şedeam 
într-o zi ca toate zilele în casa mea, începui să mă gîn-
desc la ţara mea de baştină şi la fratele meu. Şi se 
boboti în mine dorul să-mi văd ruda de sînge, şi începui 
să plîng şi să mă văicăresc de şederea mea în ţară stră-
ină. Şi, la urmă, părerile de rău din pricina plecării şi 
a depărtării mele de făptura care îmi era scumpă se 
făcură atîta de amarnice încît mă hotărîi să pornesc la 
drum înspre locurile care au văzut ivirea capului meu 
de nou-născut. "Şi m-am cugetat în sufletul meu : „O, 
omule ! cîţi ani s-au scurs din ziua cînd ţi-ai lăsat ora-
şul şi ţara şi casa şi singurul frate pe care îl ai pe lume ? 
Ridică-te, dară, şi du-te să-1 mai vezi o dată, pînă a nu 
muri ! Căci cine cunoaşte, oare, loviturile soartei, năpraz-
nele zilelor, şi răsturnările vremilor ? Şi n-ar fi, oare, 
blestemul blestemului să mori înainte de a-ţi fi bucurat 
ochii cu chipul fratelui, mai ales acuma cînd Allah (prea-
mărit fie el !) ţi-a dăruit bogăţie şi cînd poate că fratele 
tău e tot în stare de sărăcie amarnică ? Nu uita, dar,, că, 
dacă pleci, ai să faci două fapte minunate : ai să-ţi mai 
vezi o dată fratele, şi ai să-1 ajuţi !" Or, eu, la gîndurile 
acestea, o, femeie a fratelui meu, mă şi ridicai pe clipă 
şi mă gătii de plecare. Şi, după ce rostii rugăciunea cea 
de vinerea şi fatihaua din Coran încălecai pe cal şi por-
nii înspre ţara mea. Şi, după multe primejdii şi după 
ostenelile cele lungi ale drumului, ajunsei, într-un sfîrşit, 
cu ajutorul lui Allah (preamărit şi preaslăvit fie el !), în 
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p-âca la cetatea mea, aceasta de-aici. Şi mă apucai nu-
maidecât să bat uliţele şi mahalalele, căutînd casa fra-
telui meu. Şi .A 11 ah îngădui să dau în felul acesta peste 
acest copil pornit să se joace cu solii lui. Şi eu, pe Allah 
cel atotputernic ! o, femeie a fratelui meu, numai co-1 
văzui şi îmi şi simţii inima topindu-sc de tulbura.ro din 
pricina lui, şi întrucît sîngele cheamă sîngele, nu pre-
getai să văd în el pe fiul fratelui meu. Şi, toi atunci, 
îmi si uitai ostenelile şi îngmdurările, de-mi venea să 
zbor de bucurie. 

Ciad povestea ajunse aici. Şehere-zacla vă:iu zorii mijind şi, 
y!'io;iS;i, tăcu. 

Ci într-a şapte sule treizeci şi patra noapte 

Urmă : 

...Of, Of ! de ce-o fi trebuit să şi aflu îndată din gura 
copilului acesta că fratele meu răposase întru mila lui 
Allah preaînaltul ? Of, ce năpraznică ştire, care era înar-
mai să mă facă să cad lat de amar şi de durere ! Ci, 
o, nevastă a fratelui meu, pesemne că ţi-o fi povestit 
copilul cum a izbutit cu înfăţişarea şi cu asemănarea lui 
cu cel răposat să mă' aline oleacă, făcîndu-mă să-mi amin-
tesc astfel zicătoarea care spune : „Omul care lasă un 
urmaş nu moare'. 

Aşa vorbi maghrebinul. Şi băgă de seamă că mama lui 
Aladdin, la amintirile acelea pomenite despre solul ei, 
piîngea cu amar. Şi, ca s-o facă să-şi uite jalea, şi ca 
să-i schimbe gîndurile cele negre, se întoarse înspre 
Aladdin şi, ca să lege vorba, îl întrebă : 
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— Aladdine, copilul meu, ce meserie ai învăţat şi ce 
muncă faci, ca să-i vii în ajutor maicii tale, sărmana 
aceasta, şi ca să vă ţineţi zilele amîndoi ? 

Cînd auzi asta, Aladdin, cuprins de ruşine, întîia oară 
în viaţa lui, lăsă capu-n jos, privind pămmtul. Şi, cum 
nu scotea o vorbă, răspunse maică-sa în. locul lui : 

— Ce meserie, o, frate al soţului meu, ce meserie să 
aibă Aladdin ? Şi cum aşa ? Pe Allah, nu ştie nimic, n i -
mic ! Of, un copil mai îndărătnic ca ăsta n-am mai văzut 
în viaţa mea ! Toată ziua bate tala drumurile cu copiii 
din. mahala, nişte haimanale, nişte derbedei, nişte ticăloşi 
ca şi el ! Şi asta în loc să se ia după pilda copiilor de 
treabă care stau în prăvălie cu părinţii lor ! Of, că şi 
taică-său n-a murit , o, ce căinţe amarnice ! decît tot din 
pricina iui ! Şi-apoi acuma şi eu am ajuns la mare amar 
cu sănătatea ! Şi-aproape că nici nu mai pot să-văd deloc 
cu ochii mei uscaţi de lacrimi şi de veghi, tot muncind 
fără de contenire şi tot cheltuindu-mi zilele şi nopţile să 
torc la bumbac ca să dobîndesc cu ce să cumpăr două 
turte de mei, taman atît cît să nu murim amîndoi. 
Şi-asta-i starea mea ! Şi mă juruiesc ţie, pe viaţa ta, o, 
frate al soţului meu, că nu se întoarce acasă decît la 
ceasurile mesei ! Şi pe urmă gata ! încît, de cîte ori, cînd 
mă tot lasă aşa, eu, mama lui, nu m-am gîndit să încui. 
uşa casei şi să nu i-o mai deschid, ca să-1 silesc să plece 
să-şi caute vreo muncă din care să trăiască ! Şi pe urmă 
nu am tăria s-o fac, că inima de mamă-i iertătoare şi 
miloasă ! Ci anii trec, şi eu am ajuns o femeie tare bă-
trînă, o, frate al soţului meu ! Şi umerii mei nu mai în-
dură ostenelile ca odinioară ! Şi-acuma degeteîe mele 
de-abia mai izbutesc să răsucească fusul. Şi nu ştiu cît 
o să mai pot să duc o trudă ca asta, şi cît m-or mai 
ţine zilele, părăsită cum sînt de fiul meu, Aladdin ăsta 
de colea, de dinaintea ta, o, frate al soţului meu ! 

Şi se puse pe suspinat. 
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Atunci, maghrebinul se întoarse înspre Aladdin şi 
îi zise : 

— A, o, fiu al fratelui meu, cu adevărat că nu ştiam 
toate astea despre tine ! De ce umbli pe cărarea aceasta 
a haimanalîcului ? Ce ocară pe tine, o, Aladdin ! Asta 
nu-i nicidecum potrivit pentru oamenii ca tine ! Eşti dă-
ruit cu desteptăciune, copilul meu, şi eşti fiu dintr-un 
neam de oameni de treabă ! Nu ţi-e ţie ruşine s-o laşi 
aşa pe biata maică-ta, femeie bătrînă , să se îngrijească 
de mîncarea ta, cită vreme eşti bărbat la anii cînd să-ţi 
faci o meserie care să vă ajute pe amîndoi să vă ţineţi 
zilele ?... Şi-apoi, o, copile al meu, ia uite ! slavă lui Allah, 
întru nimica nu este mai îmbelşugat oraşul nostru decît 
în meşteri de la care să înveţi o meserie ! Nu ai, aşa-
dar, decît să-ţi alegi singur meseria care-ţi place cel mai 
mult, şi iau asupra-mi să te dau la ea ! Şi, în felul acesta, 
cînd ai să fii mare, fiul meu, ai să fii stăpîn pe o me-
serie care să te ferească de loviturile soartei ! Aşa că 
zi-i ! Iar dacă meşteşugul răposatului taică-tău, t ruda cu 
acu, nu e pe gustul tău, caută altceva, şi spune-mi ! Iar 
eu am să te ajut cu tot ce-mi stă în putinţă, o, copi-
lul meu ! 

Ci Aladdin, în loc să răspundă , sta mai departe cu 
capu-n jos şi păstra tăcerea, ca să arate astfel că nu 
vroia nici o altă meserie decît" meseria de haimana. Şi 
maghrebinul îi pricepu sila faţă de meşteşugurile de rnînă, 
şi încercă să-1. ia altminteri. Şi zise dar : 

— O, fiu al fratelui meu, stăruinţa mea să nu te su-
pere, nici să nu te necăjească ! Lasă-mă numai să adaug, 
că, de nu te ispitesc meşteşugurile, eu, dacă fireşte ţi-ar 
plăcea să ajungi un om de treabă, sînt gata să-ţi deschid 
o prăvălie .frumoasă de neguţător de mătăsuri, în sukul 
cel mare ! Şi am să-ţi împodobesc prăvălia cu stofele cele 
mai scumpe şi cu atlazurile de cel mai ales soi. Şi, în 
felul acesta, ai să-ţi. faci legături temeinice cu lumea ne-
guţătorilor cei mari ! Şi ai să capeţi deprinderea de-a 
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vinde şi de-a cumpăra, de-a lua şi de-a da. Iar faima 
ta are să fie minunată în oraş. Şi ai să cinsteşti în felul 
acesta amintirea răposatului tău părinte ! Ce zici, o, Alad-
din, fiul meu ? 

După ce ascultă vorbele acestea ale moşului său şi 
înţelese că avea să ajungă un mare neguţător în suk, un 
om de vază, îmbrăcat în haine frumoase, cu un turban 
de mătase şi cu brîu strălucit de felurite culori, Aladdin 
fu peste poate de bucuros. Şi se uită la maghrebin zîm-
bind şi plecîndu-şi capu-ntr-o parte, ceea ce, pe limba 
Iui, însemna limpede : „Primesc..." 

Cînd povestea ajunse atei, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute treizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Şi maghrebinul pricepu în felul acesta că vorbele lui 
fuseseră pe plac, şi îi zise lui Aladdin : 

— De vreme ce chiar vrei să ajungi un om de vază, 
un neguţător într-o prăvălie, străduieşte-ie de aci îna-
inte să te arăţi vrednic de starea cea nouă. Şi, de-acu-
nainte, o, fiu al fratelui meu, fii om ! Iar eu, mîine, de-o 
vrea Allah, am să te iau la suk şi am să încep cu a-ţi 
cumpăra o mantie nouă şi frumoasă, aşa cum poartă ne-
gustorii cei bogaţi, şi toate cîte mai cere neguţătoria. Şi, 
după asta, avem să căutăm împreună o prăvălie fru-
moasă, ca să te aşezi în ea ! 

Şi-aşa! Iar mama lui Aladdin, care asculta aceste 
îndemnuri şi vedea această mărinimie, îl binecuvînta pe 
Allah cel atît de bine făcător, care îi trimitea într-un 
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chip atîta de puţin nădăjduit o rudă care o izbăvea din. 
sărăcie şi îl punea pe calea cea dreaptă pe fiul ei Ala-
ddin. Şi aduse bucatele la masă cu o inimă atîta de 
uşoară de parcă ar fi întinerit cu douăzeci de ani. Şi 
mîncară si băură, tăinuind mai departe despre acelaşi 
lucru, care îi învîlvora atîta pe toţi ! Şi maghrebinul 
începu să-1 dăscălească pe Aladdin. despre viaţa şi despre 
felul de a se purta al negustorilor, şi a-1 stîrni cît mai 
mult la starea lui cea proaspătă. Pe urmă , întrucît văzu 
că noaptea se şi scursese pe jumă tate, se ridică şi îşi 
luă rămas-bun de la mama lui Aladdin şi îl sărută pe 
Aladdin. Şi plecă, după ee le făgădui că are să vină iarăşi 
a doua zi. Şi, în noaptea aceea, Aladdin, în bucuria lui, 
nu putu să închidă un ochi şi nu făcu altceva decît să 
se gîndcască la viaţa cea desfătătoare care îl aştepta. 

Or, a doua zi, la cel dinţii, ceas, se auziră nişte bătăi 
la uşă. Şi mama lui Aladdin. se duse chiar ea să deschidă, 
şi văzu că era cu adevărat fratele solului ei, maghrebinul, 
care îşi ţinea făgăduiala din ajun. Ci. nu vroi să intre 
nicicum în casă, în pofida stăruinţelor mamei lui Ala-
ddin, pe motiv să acela nu era un ceas de venit în mu-
safiri îe ; şi nu ceru decît să-1 ia pe Aladdin cu el la suk. 
Şi Aladdin, de mult sculat şi îmbrăcat, alergă la iuţeală 
!a moşu-său şi îi ură bună-dimineaţa şi îi sărută mîna. 
Iar maghrebinul îl luă de mînă şi plecă la suk cu el. Şi 
intră cu el în prăvălia neguţătorului cel mai mare şi ceru 
o mantie, care să fie cea mai frumoasă şi cea mai bogată
dintre mantii, pe potriva lui Aladdin. Şi negustorul îi 
dete să vadă mai multe, care erau unele mai frumoase ca 
altele. Şi maghrebinul îi spuse lui Aladdin : 

— Alege-o chiar tu, fiul meu, pe aceea care îţi place ! 
Şi Aladdin, îneîntat pînă peste poate de dărnicia 

lui unchiu-său, alese una făcută numai din mătasă dun-
gată şi strălucitoare. Şi îşi alese un turban făcut din 
muselină de mătasă, împodobit cu fir de aur subţire, 
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un b.rîu de caşmir, şi nişte cizme de piele roşie-cîrmiziu. 
Şi maghrebinul plăti totul negustorului, şi îi dete tîrgu-
ielile lui Aladdin, spimîndu-i : 

— Acuma să mergem la hammam, căci, pînă a te 
înibrăca în hainele cele noi, se cade să fii curai ! 

Şi ii duse la hammam. şt intră eu el într-o sală 
aleasă, şi îl scaldă cu chiar mîiiiile lui ; şi se scaldă şi 
ei, tot aşa. Pe urmă , porunci să ii se aducă răcoritoarele 
de după scaldă ; şi amîndoi băură cu desfătare şi se sim-
ţiră mulţumiţi. Şi-atunci Aladdin se îmbrăcă în mantia 
aceea fabrică do mătase dungată şi strălucitoare, îşi 
puse pe cap turbanul cel frumos, se încinse peste mi j -
loc cu brîul do la Indii şi se încăllă cu cizmele ele irmizea. 
Şi se făcu, în felul acesta, frumos ca luna, şi semăna cu 
un fecior de rege ori de sultan. Şi, pînă peste poate de 
îneîntat că se vedea preschimbat aşa, se îndreptă înspre 
moşul său şi îi sărută mina şi îi mulţumi îndelung 
pentru dărnicia lui. Şi maghrebinul îl sărută şi îi zise : 

— Toate astea nu sînt decît începutul ! 
Şi ieşi cu ei de la hammam, şi îl duse pe la sukurile 

cele mai umblate, şi îi arătă prăvăliile negustorilor cei 
mari. Şi îi lăsă să se minuneze de stofele cele mai 
scumpe şi de lucrurile de preţ, învăţîndu-1 cum se nu-
meşte fiecare lucru în parte ; şi îi spunea ; 

— Se cade, întrucît ai să fii şi tu negustor, să ştii 
amănuntele vânzărilor şi ale cumpărărilor ! 

Pe urmă , îl duse să vadă clădirile cele de seamă ale 
cetăţii, şi moscheele de frunte, şi hanurile la care po-
poseau caravanele. Şi încheie preumblarea dueîndu-i 
să vadă saraiul sultanului şi grădinile care îl înconjurau. 
Şi, la urmă , îl duse la hanul cel mare, la care trăsese el, 
şi îl înfăţişă negustorilor cunoscuţi cu el, spunmdu-le : 

— Este fiul fratelui meu ! 
Şi îi pofti pe toţi la un ospăţ pe care îl dete în cin-

stea lui Aladdin, şi îi desfată cu bucatele cele mai alese, 
şi şezii cu ei. şi cu Aladdin. pînă seara. 
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Atunci, se ridică şi îşi luă rămas-bun de la mosafirii 
lui, spunîndu-le că pleacă să-1 ducă îndărăt acasă pe 
Aladdin. Şi chiar că nu voi să-1 lase pe Aladdin să se 
întoarcă singur acasă, ci îl luă de mînă şi se duse cu el 
pînă acasă Ia maică-sa. Şi mama lui Aladdin, cînd îl 
văzu pe fiul ei îmbrăcat atîta de falnic, era mai să-i 
zboare minţile de bucurie, biata de ea ! Şi se porni să-i 
mulţumească lui cumnatu-său şi să-1 binecuvînteze, 
spunîndu-i : 

— O, .frate al soţului meu, n-am să ajung vreodată, 
măcar de ti-aş mul ţumi toată viaţa mea să-ţi întorc 
atîta facere de bine ! 

Şi maghrebinul răspunse : 
•— O, femeie a fratelui meu, într-adevăr nu am de 

ce mă mîndri că m-am purtat aşa, cu adevărat nu am 
de ce mă mîndri, întrucît Aladdin este fiul meu, şi este 
datoria mea să-i slujesc de tată în locul răposatului ! 
Nu-ţi mai face aşadar nici o grijă în privinţa lui şi 
fii fericită ! 

Şi mama lui Aladdin spuse, ridicînd mîinile înspre cer : 
— Mă rog lui Allah, întru slava sfinţilor celor de 

demult şi a celor de mai încoace, să te ţie şi să te apere, 
o, frate al soţului meu, şi să-ţi alungească zilele pentru 
noi, ca să fii aripa care să-1 ocrotească pururea la umbra 
ei .pe copilul acesta fără de tată !• Şi fii încredinţat că 
el, la rîndu-i, are să fie pururea supus la poruncile tale 
şi nu are să facă decît ce ai să-1 înveţi tu ! 

Şi maghrebinul spuse : 
— O, femeie a fratelui meu, Aladdin s-a făcut om 

cuminte, întrucît este un. băiat minunat, fecior de oameni 
de treabă. Şi am toată nădejdea că are să fie urmaş 
vrednic al părintelui său şi că are să-ţi însenineze ochii ! 

Pe urmă , adăugă : 
— Să mă ierţi, o, femeie a fratelui meu, că nu pot 

mîine, vineri, să-i deschid prăvălia făgăduită ; căci ştii 
că vinerea sukurile sînt închise şi că nu se pot încheia 
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neguţătorii. Da poimîine, sîmbătă, treaba are să fie făcută, 
de-o vrea Allah ! Ci mîine tot am să vin să-1 iau pe 
Aladdin, ca să-i dau învăţătură mai departe, şi să-1 
duc să cunoască locurile de seamă din oraş şi grădinile 
care se află afară din oraş, pe unde se duc negustorii 
cei bogaţi să se preumble, pentru ca în felul acesta să 
se poată deprinde şi el cu vederea bogăţiilor şi a lumii 
bune. Căci pînă astăzi el nu a umblat decît cu copiii, şi 
se cuvine să cunoască într-un sfîrşit şi bărbaţi, iac 
aceştia să-1 cunoască şi ei ! 

Şi îşi luă rămas-bun de la mama lui Aladdin, îl să-
iută pe Aladdin şi ieşi. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi4 
.sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute treizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Şi Aladdin visă cît ţinu noaptea la toate lucrurile 
frumoase pe care le văzuse şi la bucuriile pe care le 
trăise ; şi era încredinţat că alte desfătări îl aşteptau pe~a 
doua zi. încît, de cu zori, se sculă, fără a fi putut să dea 
geană în geană, şi se îmbrăcă în hainele cele frumoase» 
şi începu să se preumble în lung şi-n lat, tot încurcîn-
du-şi picioarele în mantia cea lungă cu care nu era 
dedat. Pe urmă, întrucît în nerăbdarea lui gîndea că ma-
ghrebinul prea zăbovea să vină, ieşi să-1 aştepte în 
faţa porţii, şi, într-un sfîrşit, îl văzu ivindu-se. Şi alergă 
în calea lui ca un armăsar tînăr, şi îi sărută mîna. Şi 
maghrebinul îl sărută şi îl alintă îndelung, şi îi spuse 
să se ducă la maică-sa să-i dea de ştire că îl ia cu el. 
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Pe urmă , îl luă de mină şi plecară împreună. Şi mer-
seră amîndoi tăifăsuind despre una şi alia ; şi trecură 
dincolo de porţile cetăţii, pe unde Aladdin nu mai fu-
sese niciodată. Şi în calea lor începură să se arate cona-
cele cele frumoase şi săraturile cele măreţe, împrejmuite 
de grădini ; şi Aladdin se uita la ele minunîndu-se şi 
i se părea că fiecare este mai frumos decît cel de mai 
înainte. Şi aşa se afundară tare afund în cimpuri, apro-
piindu-se pas eu pas de ţinta pe care şi-o hotărîse ma-
ghrebinul. Ci, la o vreme, Aladdin începu să obosească 
şi îi spuse maghrebinului : 

— O,' unchiule al meu, mai avem de umblat: ? Iacătă 
că am trecut de mult grădinile, şi nu se mai află în faţa 
noastră decît muntele ! Or, tare-s ostenit şi aş vrea să
mănînc oleacă ! 

Iar maghrebinul scoase de la brîu o legătură în. care 
avea nişte poame şi nişte turte, şi îi zise lui Aladdin : 

— Iacătă, o, fiul meu, pentru foamea şi pentru setea 
ta. Ci trebuie să mai mergem o bucăţică de drum, ca să 
ajungem într-un loc minunat pe care vreau să ţi-1 arăt 
şi care nu-şi are seamăn pe lume ! Adună-ţi aşadar pu-
terile şi fă-ţi curaj, Aladdin, acuma cînd eşti un bărbat ! 

Şi îl îmbărbăta mai departe, tot dîndu-i sfaturi cum 
să se poarte pe viitor şi îndemnînclu-1 să se dezbare de 
hăndrălăiala cu copiii, ca să se apropie mai degrabă de 
oamenii înţelepţi şi cuminţi. Şi se pricepu să-1 învăluiască
în aşa chip, încît izbuti să ajungă cu el la poalele mun-
telui, în fundul unei văi goale, unde nu se afla nimic 
alta decît numai sufletul lui Allah ! 

Or, chiar că acolo era capătul călătoriei maghrebi-
nului ! Şi anume spre a ajunge în valea aceea plecase 
el din fundul Maghrebului şi venise la marginile Chinei • 

Se întoarse, aşadar, înspre Aladdin cel sleit de oste-
neală şi îi spuse zîmbind : 

— Am ajuns la ţel, Aladdin, fiul meu ! 



Şi şezu jos pe o stîncă, şi îl pofti şi pe Aladdin să 
şadă lingă el, şi îl înconjură cu braţele tare duios, şi 
îi spuse : 

— Odihneşte-ie oleacă, Aladdin. îutrueît am să pot 
într-un sfîrşit să-ţi arăt ceea ce ochii oamenilor n-au 
mai văzut niciodată. Aşa-i Aladdin, tu ai să vezi numai-
decît, chiar aici, o grădină mai frumoasă decît toate 
grădinile de pe pumînt. Şi numai după ce ai să te minu-
nezi de minunile acestei grădini, vei avea femei să-mi 
mulţumeşti şi ai să uiţi ostenelile drumului, şi ai să bine-
cuvlntezi ziua (înd in-ai întîhvit întîin oară. 

Şi îl lă.să s;i se odihnească o clipă, cu ochii mari ele 
uimire la gîndul de-a vedea o grădină într-un loc unde 
nu erau decît stînci răsturnate şi spinării. Pe urină, ma-
ghrebinul îi spuse : 

— Ridică-te, acuma, Aladdin, şi sirînge de printre 
tufărişurile astea vreascurile şi surcelele mai uscate pe 
care ai să le găseşti, şi adu-le la mine ! Şi ai să vezi 
alunei priveliştea cea fără de plată la care te-am poftit. 

Şi Aladdin se ridică şi plecă degrabă să strîngă de 
printre tufişuri şi mărăcini o mul ţ ime de surcele şi de 
vreascuri, şi le aduse maghrebinului, care îi spuse : 

— Asta-i tot ce-mi trebuie. Acum dă-te îndărăt şi 
treci de stai în spatele meu ! 

Şi Aladdin îl ascultă pe moşu-său, şi trecu de se aşeză 
la oarecare depărtare în spatele lui. 

Atunci, maghrebinul trase din chimir un amnar pe 
care îl ciocni şi aprinse focul în grămada ele crengi şi de 
vreascuri uscate, care se învolburară pîrîind. Şi îndată 
scoase din buzunar o cutie de baga, o deschise şi luă din 
ea o pişcătură de tămîie, pe care o aruncă în vîlvoarea 
focului. Şi se ridică un fum tare gros, pe care începu 
să-1 vînture încolo şi încoace între mîini, mormăind 
nişte vrăji într-o l imbă cu totul necunoscută de Alad-
din. Şi, tot atunci, locul se cutremură , iar stîncile se miş-
cară din temeliile lor, şi pămîntul se întredeschise pe o 
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lăţime de vreo zece coţi. Şi, în afundul afundului acelei 
crăpături, se ivi o lespede de marmură pusă de-a latul, 
mare de cinci coţi, avînd la mijloc un belciug de bronz. 

Cînd văzu aşa, Aladdin scoase un ţipăt şi, luîndu-şi 
poalele mantiei în dinţi, dete dosul şi o rupse la fugă, 
aruncmdu-şi picioarele în vînt. Ci maghrebinul, dintr-o 
săritură, îl şi ajunse şi îl înhaţă. Şi se uită la el cu nişte 
ochi înfricoşători, îl zgîlţîi ţinîndu-1 de ureche, ridică 
mîna şi îi altoi o palmă atâta de grea încît era mai-mai 
să-i rupă dinţii din gură, năucindu-1 cu totul pe Aladdin, 
care se lăsă pe prag, moale. 

Or, maghrebinul nu se purtase cu el în felul acela 
decît ca să-1 înfricoşeze o dată pentru totdeauna, fapt 
de mare trebuinţă pentru lucrarea lui şi dat fiind că, 
fără de el, n-ar fi putut să încerce a săvîrşi treaba care 
îl adusese acolo. Incit, dacă îl văzu cum zace năucit pe 
jos, îl ridică şi ii spuse cu un glas pe care se sili a-I 
face dulce : 

— Află, Aladdine, că dacă m-am purtat cu tine în 
felul acesta, am făcut-o ca să te învăţ să fii om ! Căci 
sînt unchiul tău, fratele părintelui tău, şi îmi datorezi 
ascultare ! 

Pe urmă, adăugă cu un glas dulce de tot : 
— Hai, Aladdine, ascultă colea ceea ce am să-ţi spun, 

şi să nu pierzi o vorbă ! Căci, la urmă, ai să dobîndeşti 
mari foloase, şi. ai să uiţi degrabă necazurile cele grele 
care te aşteaptă ! 

Şi îl sărută şi, de-aci înainte potolindu-1 şi stăpînin-
du-1 întru totul, îi spuse : 

— Ai văzut adineaori, copile al meu, cum s-a deschis 
pămîntul la puterea afumăturilor şi a vrăjilor pe care 
le-am rostit ! Or, se cade să ştii că n-am făcut aşa decît 
spre binele tău ; căci dedesubtul lespedei acelea de mar-
mură, pe care o vezi în fundul crăpăturii, cu un belciug 
de bronz, se află o comoară care-i scrisă şi menită ne 
numele tău, şi care nu poate să fie descuiată decît sub 
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privirea t a ! Şi comoara aceea, care îţi este hărăzită, 
are să te facă mai bogat decît toţi regii ! Şi, ca să-ţi 
dovedesc pe deplin că acea comoară îţi este menită, anume 
ţie şi nu altuia, află că nu este cu putinţă decît numai tu 
pe lume să atingi lespedea de marmură şi s-o ridici ; 
căci pînă şi eu, în ciuda puterii mele, care-i destul de 
mare, tot n-aş putea să duc mîna la belciugul de bronz, 
şi nici să ridic lespedea, de-aş li şi de o mie de ori mai 
puternic şi mai voinic decît sint. Şi, odată placa ridicată, 
nu mi~ar fi îngăduit nici baremi să intru în tainiţa co-
morii sau să cobor măcar o treaptă ! Şi, de-aceea, nu ai 
decît să îndeplineşti întocmai cele ce am să-ţi spun ! 
Şi-aşa, ai să fii stăpîn pe comoara pe care avem s-o 
împărţim, după toată dreptatea, în două părţi la fel, una 
pentru 'tine şi una pentru mine ! 

La vorbele acestea ale maghrebinului... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a şapte suie treizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

La aceste vorbe ale maghrebinului, Aîaddin, sărmanul 
do el, uită şi de osteneală, şi de scatoalca agonisită, şi 
răspunse: 

— O, unchiule, al meu, porunceşte-mi orice vrei, iar 
eu am să mă supun ! 

Şi maghrebinul îl luă în braţe şi îl sărută de mai 
multe ori pe obraji şi îi spuse : 

— O, Aladdine, tu îmi eşti ca un fiu al meu, ba şi 
mai scump ! căci nu mai am pe pămînt alte rude afară 
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de tine ; şi numai tu ai să fii moştenitorul, şi urmaşul 
meu, o, copile al meu ! Şi, într-un sfîr.şil, pentru tine, 
la urma-unnei, mă trudesc eu în clipa do-acum, şi pentru 
line am venii de-atîta de departe. Şi dacă le-am bruf-
tuluit oleacă, pricepi acuma că ani facui-o numai ca să 
le hotărăsc să nu care cumva să-ţi laşi ursita cea minu-
nată să te aştepte degeaba. Ia uite, aşadar, ce ai de 
făcut". ! Dintr-uniîi, începe a coborî cu mine în afundul 
crăpăturii, şi acolo apucă belciugul de bronz si ridică 
lespedea cie marmură ! 

Şi, după ce vorbi în. felul acesta, sări ei cel dinţii în 
crăpătură şi îi întinse mîna lui Aladdin, ca să-1 ajute să 
coboare. Şi Aladdin, odată coborît, îi spuse : 

— Da cum o să fac eu, o. moşule al meu, ca să ridic o 
lespede atîta de grea, cită vreme mi-s deeîl un băieţel ? 
Măcar dacă ai vrea să mă ajuţi, m-aş sili bucuros ! 

Maghrebinul răspunse : 
— A, nu ! a, nu ! Dacă, din nenorocire, aş pune mîna 

pe ea, nu ai mai putea să faci nimic, iar numele tău ar 
fi şters pe veci de pe comoară ! încearcă numai tu şi ai 
să vezi cum ai să dai la o parte lespedea, atîta ele lesne 
de parcă ai ridica o pană de pasăre de pe jos ! Nu vei 
avea decît să rosteşti, atunci cîncl apuci belciugul, nu-
mele tău şi numele tatălui tău şi numele bunicului tău ! 

Atunci, Aladdin se aplecă şi apucă belciugul şi trase 
de el, zicînd : 

— Eu sînt Aladdin, fiul croitorului Musiafa, fiul 
croitorului Aii. ! 

Şi cu mare uşurinţă ridică lespedea de marmură şi o 
dete îndată de-o parte. Şi zări o groapă care cobora cu 
douăsprezece trepte de marmură înspre o uşă cu două ca-
naturi de aramă roşie şi cu nişte zăvoare mari. Şi maghre-
binul îi spuse : 

— Aladdine, fiul meu, coboară acuma în groapa 
aceasta. Şi, cînd ai să ajungi dincolo de cea de a douăspre-
zecea treaptă, ai să intri pe uşa de aramă, care are să se 
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deschichi singură dinaintea ta. Şi ai să ajungi sub o boltă 
largă, împărţită în trei săli, care dau din una în alta. 
Or, ai să găseşti în sala clintii patru căzi mari de bronz 
pline cu aur topit, iar în cea de a doua sală patru căzi 
mari de argint pline cu pulbere de aur, iar în cea de 
a treia sală patru căzi mari de aur pline cu dinari de aur. 
Ci tu să mergi înainte, fără să te opreşti ! Şi să-ţi ridici 
cît mai sus mantia şi s-o sfrîngi bine în jurul mijlo-
cului, cu grijă ca nu carecumva să se atingă de pereţii, 
căzilor : căci, de-ai avea nenorocul să atingi cu degetele 
ori măcar să vînturi cu hainele de pe tine vreuna dintre 
căzi, sau ceea ce se află în ele, ai fi preschimbat pe dată 
într-o stană de piatră neagră. Să intri, dară, în sala 
dinţii, şi să treci cît mai iute în cea de a doua, de unde, 
fără să te opreşti o clipită, să intri în cea de a treia, unde 
ai să găseşti o uşă ferecată, asemenea cu cea de la in-
trare, care are să se deschidă numaidecît dinaintea ta. 
Şi să intri pe uşa aceea, şi ai să te afli deodată într-o 
grădină falnică, plină ele pomi gîrboviţi sub povara lor 
de roade. Ci nici acolo să nu carecumva să te opreşti ! 
Să străbaţi grădina, mergînd drept înainte, şi ai să ajungi 
la o scară cu nişte stîlpi şi cu treizeci de trepte, pe care 
să o urci ca să ajungi la o terasă. Or, cînci ai să te afli 
pe terasa aceea, Aladdine, ia bine aminte ! ai să vezi, 
chiar înaintea ta, un fel de firidă fără de tavan ; şi în 
firida aceea ai să găseşti, pe o laviţă de bronz, o lămpiţă 
de aramă . Şi lampa aceea are să fie aprinsă. Or, ia bine 
aminte, Aladdine ! tu să iei lampa aceea, s-o stingi, să 
verşi pe jos uleiul din ea, şi s-o ascunzi degrabă în sîn ! 
Şi să nu-ţi fie teamă că ţi-ai murdări cumva mantia, 
întrucât uleiul acela pe care ai să-1 arunci nu este ulei 
ca toate uleiurile, ci-i un ulei care nu lasă nici un fel 
de urmă pe haine. Şi să te întorci apoi la mine, pe calea 
pe care le-ai dus ! Şi, la întoarcere, vei putea să te 
opreşti oleacă în grădină, dacă are să-ţi placă, şi să cu-
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legi cîte poame vei vrea din grădina aceea.. Şi, odată 
ajuns lingă mine, ai să-mi dai lampa — ţinta şi rostul 
călătoriei noastre, şi temeiul bogăţiei şi al faimei noastre 
de mîine, o, copilul meu ! 

După ce vorbi în felul acesta, maghrebinul scoase un 
inel pe care îl avea pe deget, îl puse pe degetul cel mare 
al lui Aladdin, şi spuse : 

•— Inelul acesta, fiule, are să te scape din toate pri-
mejdiile şi are să te ferească de orice rău. Intăreşte-ţi, 
dar, sufletul şi umple-ţi pieptul de bărbăţie, căci mi mai 
eşti copil, ci om întreg ! Şi, cu ajutorul lui Allah, nu 
are să ţi se întâmple decît bine ! Iar noi, mul ţumită 
lămpii, avem să ajungem la bogăţii şi la vrednicii pe 
toată viaţa ! 

Pe urmă , adăugă : 
— Numai că, încă o dată, Aladdine, ia seama bine 

să-ţi salţi cit mai sus mantia şi s-o strângi mereu pe 
lingă tine ! de nu, eşti pierdut, şi odată" cu tine şi 
comoara ! 

Pe urmă, îl sărută, bătîndu-1 uşor de mai multe ori 
cu palma pe obraji, şi îi spuse : 

— Mergi cu bine ! 
Atunci Aladdin, îmbărbătat pînă peste poate, coborî 

în fugă treptele ele marmură şi, ridieîndu-şi mantia pînă 
peste brîu, şi ţinînd-o cît mai strîns în jurul lui, trecu 
pe poarta de aramă , care îşi deschise singură cele două 
canaturi la ivirea lui. Şi J'ără a uita nici una dintre po-
veţele maghrebinuiui, străbătu cu mare grijă sala dintîi, 
sala de-a doua, şi sala de-a treia, ocolind căzile cele 
pline cu aur, ajunse dinaintea uşii celei din urmă , trecu 
dincolo, străbătu grădina, fără să se oprească deloc, urcă 
treptele scării cu stâlpi, se sui pe terasă, şi merse drept 
Sa firida ce se afla înaintea lui. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfiunsi'i tăcu, 



Ci intr-a şapte sute treizeci şi noua noapte 

Urmă : 

Şi văzu pe podina de bronz lampa aprinsă. Şi întinse 
mîna şi o luă. Şi vărsă pe jos uleiul din ea şi, văzînd că 
pereţii lămpii se şi uscară numaidecît, o ascunse grabnic 
în sîn, fără a se teme că şi-ar păta mantia. Şi coborî de 
pe terasă, şi ajunse iarăşi în grădină. 

Atunci, slobozit de grijile lui, se opri o clipită pe 
treapta din urmă a scării, ca să privească grădina. Şi 
începu să se minuneze de pomii aceia plini de roade, pe 
care nu avusese răgaz să-i vadă la venirea lui acolo. Şi 
văzu, într-adevăr, că pomii din grădina aceea se frîngeau \ 
sub povara roadelor, care erau nemaipomenit de fru-
moase, de mari şi de colorate. Şi văzu că, altminteri 
decît la pomii de prin livezi, fiecare ram din fiecare pom 
avea poame de .culori felurite. Erau unele ramuri care 
aveau poame albe, de o albeaţă străvezie cttmu-i cleş-
tarul, ori de o albeaţă tulbure cumu-i camfora, ori de 
o albeaţă întunecată cumu-i ceara cea albă ! Şi erau al-
tele care aveau poame roşii, de un roşu cumu-s boabele 
de granate, ori de un roşu cumu-i portocala cea sîngerie. 
Şi erau altele care aveau poame verzi, de un verde închis 
şi de un verde dulce ; şi altele care erau albastre şi 
vinete şi galbene ; şi altele care aveau nişte culori şi 
nişte străluciri fără de socoteală. Şi Aladdin, bietul de 
el, habar nu avea că poamele cele albe erau diamante, 
mărgăritare, sidefuri şi pietre de lună : că poamele cele 
roşii erau rubine, bălaşe, hiaeinte, coraliuri şi cornaline ; 
că poamele cele verzi erau smaralde, beriluri, jaduri, 
zaramfuri şi acvemarine ; că poamele cele albastre erau 
safire, peruzele, lapisuri şi lazulite ; că poamele cele vi-
nete erau ametiste, matostate şi sardiuri ; că poamele 
cele galbene erau topaze, chihlimbare şi agate ; şi că 
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poamele celelalte, de culori neştiute, erau opale, beici, 
crisolite, cimofane, graţiate, turmaline, peridoturi, gagate 
şi crisopraze ! Şi soarele cădea cu ţoale razele lui peste 
grădină ! Şi copacii ardeau din toate roadele lor J'ără să 
se mistuie. 

Atunci AInddm, pînă pesie ponte de fermecat, se apro-
pie de unul dintre acei pomi şi de te să culeagă cîteva 
.fructe ca s:i ie mănînee. Şi băgă de seamă atunci că nu 
erau în nici un fel bune de luat în gurii, şi că nu se 
asenuiiau docil ca înfăţişare cu portocalele, cu smochi-
nele, cu bananele, cu strugurii, cu pepenii, cu merele şi 
cu toate celelalte poame minunate din ţara Chinei. Şi 
rămase lare dezamăgii, cinci le atinse ; şi nu le găsi 
nicidecum pe gustul său. Şi gîndi că nu erau clecît nişte 
gogoloaie de sticlii colorată, întrucât în viaţa lui nu avu-
sese prilejul să vadă pietre nestemate. Ci, măcar că tare 
înciudat, gîndi să culeagă cîteva ca să le dăruiască băie-
ţilor, soţii lui de mai înainte, precum şi mamei sale, 
sărmana de ca ! Şi luă mai multe din fiecare culoare, şi 
îşi umplu cu ele chimirul, buzunarele şi dosul mantiei, 
şi sinul mantiei, şi sinul cămăş i i ; şi-atîta sumedenie de 
poame înghesui în felul acesta, de ajunse să se asemuie 
cu un asin împovărat pe amîndouă laturile. Şi, burduşit; 
cu toată prada aceea, îşi suflecă frumuşei mantia, adu-

•nînd-o strîns pe lîngă mijloc, şi, cu multă sfială şi cu 
multă grijă, străbătu uşurel cele trei săli cu căzi, şi 
ajunse iarăşi ia scara bortei, unde, la intrare, îl aştepta 
rnaghrebinul, arzînd de gînduri. 

Or, de îndată ce Aladdin ieşi pe uşa de aramă şi sui 
treapta cea clintii a scării, rnaghrebinul, care şedea dea-
supra crăpăturii, chiar lîngă intrarea în hrubă, nu mai 
avu răbdare să aştepte ca el să ajungă în vîrful scării 
şi să iasă de-a binelea din groapă, si îi zise : 

- Hei, Aladdine, unde-i lampa ? 
Şi Aladdin răspunse : 
— Este colea în sin î 
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El spuse : 
— Scoate-o degrabă şi dă-mi-o numaidecî t ! 
Ci Aladdin îi spuse : 
— Cum vrei să ţi-o dau numaidecât, o, unchiule, de 

vreme ce-i amestecată în sumedenia asta de gogoloaie 
de sticlă cu care mi-am ticsit hainele pe toate părţile ! 
Mai bine lasă-mă să urc scara şi ajută-mă să ies clin 
groapă ; şi-atunci, am să mă descarc de toate gogoloaiele 
acestea, pe un loc tihnit, şi nu pe treptele de aici unde 
ar J'i primejdie să se rostogolească şi să se spargă ! Şi, în 
telul acesta, slobozit de greutatea cea de nebiruit, am să
pot să scot lampa din sîn şi să ţi-o dau ! De altminteri, 
mi-a şi cam alunecat înspre spinare, şi mă zgîrie amarnic ! 
şi tare uşurat m-aş mai simţi să scap de ea ! 

Ci maghrebinul, mînios pe tărăgăneala lui Aladdin 
şi încredinţat că Aladdin nu născocea acele zăbovnicii 
decît din pricină că vroia să păstreze el lampa, răcni 
cu un glas înfricoşător ca de dimon : 

— O, fecior de cîine, vrei să-mi dai numaidecît lampa 
aceea, ori vrei să mori ? 

Şi Aladdin, care nu ştia neam de unde să se tragă 
schimbarea aceea clin purtarea unchiului său, şi înspăi-
mîntat că-1 vede cuprins de-o asemenea mînie, şi temîn-
du-se să nu mai dobîndească a doua scatoalcă, mai amar-
nică decît cea clintii, îşi zise : „Pe Allah ! este mai bine 
să nu dau acum ochii cu el. Şi am să mă întorc îndărăt 
în bortă, să aştept pînă s-o potoli !" Şi dete dosul şi, su-
meţindu-şi mantia, se întoarse cu mare grijă în hrubă . 

Maghrebinul, dacă văzu aşa, scoase un răget de 
turbare şi pînă peste poate de mînios, tropăi din picioare 
şi se schimonosi, smulgîndu-şi barba, în deznădejdea şi 
în neputin ţa lui de a alerga după Aladdin în tainiţa 
aceea, care lui îi era poprită de puterile cele magice. 
Şi răcni : 

•—• A ! alimănitule de Aladdin, ai să fii pedepsit după 
cum ţi se cade ! 
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Şi dete fuga la focul care încă nu se stinsese, şi 
aruncă în jar oleacă de praf din tămîia pe care o avea 
la el, mormăind nişte descîntece vrăjitoreşti. Şi pe dată 
lespedea de marmură care slujea ca să închidă intrarea 
în bortă se mişcă singură şi se aşeză la locul ei dinţii, 
astupmd cu totul gura scării ; şi pămîntul se cutremură 
şi se închise iarăşi ; şi locul se făcu neted, întocmai ca 
înainte de a se fi deschis. Şi Aladdin se pomeni în felul 
acesta încuiat în hrubă . 

Or, maghrebinul, aşa cum s-a mai spus, era un vră-
jitor de seamă venit, din creierii Maghrebului, şi nu~i 
era nicidecum tânărului Aladdin nici moş, nici rubedenie, 
nici mai de aproape, nici mai de departe. Şi de fapt 
se născuse pe tărîmurile Africii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
.sfioasa, tăcu. 

Ci într-a şapte sute patruzecea noapte 

Urmă : 

...Şi de fapt se născuse pe tărîmurile Africii, ţara 
.şi cuibarul magilor şi al vrăjitorilor de soiul cel mai pă-
cătos. Şi, din tinereţeîe lui, se străduise cu dîrzenie să 
înveţe vrăjitoria şi farmecele, şi meşteşugul geomanţiei, 
al alchimiei, al astrologiei, al afumăturilor, şi al descân-
tecelor. Şi, în treizeci de ani de cazne farmazoniceşti, 
izbutise, cu puterea vrăjitoriei, să afle că, într-un loc 
lainic de pe pămînt, se găsea o lampă fermecată cum 
im-i alta şi a cărei virtute era de a-1 face mai puternic 
decît toţi regii şi decît toţi sultanii pe insul cel atâta de 
norocit încît să ajungă stăpînul ei. Atunci, îşi sporise 



fumegările şi vrăjitoriile şi, cu încă o lucrare geomanti-
cească, izbutise să tifle că lampa cu pricina se găsea într-o 
hrubă aşezată prin împrejurimile cetăţii Kolo-ka-tse,. 
în ţara Chinei, (Şi locul acela era tocmai locul pe care 
l-am văzut noi adineaori în toate amănuntele lui.) Şi 
magul, fără a mai zăbovi, pornise la drum şi, după o 
călătorie lungă, ajunsese la Kolo-ka-tse, unde pe dată 
si începuse să cerceteze împrejurimile şi, pînă la urmă , 
să dibuiaseă întocmai aşezarea hrubei, cu tot ce se afla 
în ea. Şi cu tabla lui de ghicitor, dibăcise că acea comoară 
si lampa cea magică fuseseră scrise, de către puterile sub-j 
pământene, pe numele lui Aladdin, fiul lui Mustai'a, croi-
torul, şi că numai el putea izbîndi să facă a se deschide 
hruba şi să ia lampa, pe cînd oricare alt ins. şi-ar pierde 
fără de abatere viaţa dacă ar face vreo încercare cît de 
cît în privinţa aceasta ! Şi pentru aceea pornise el în, 
căutarea lui Aladdin. şi se slujise, după ce îl găsise, de 
toate şiretlicurile şi vicleşugurile ca să şi-1 apropie şi 
să-l ducă în acel loc pustiu, fără să stârnească, bănuielile 
nici ale lui, nici pe ale maică-si. Şi, odată ce Aladdin. 
izbîndise în încercarea sa, nu-i ceruse cu atîta zor lampa 
decît pentru că vroia să î-o şterpelească şi să-1 zidească 
pe veci în hrubă . Ci am văzut cum Aladdin, de frică să 
nu se mai căpătuiaseă cu încă o scatoalcă, fugise în 
iăuntrut hrubei, unde vrăjitorul nu putea să calce, şi 
cum magul, ca să se răzbune, îl închisese numaidecît 
acolo în lăuntru, ca să moară de foame şi de sete ! 

Or, de cum săvîrşi lucrul acesta, magicianul, spume-
gînd şi scrâşnind, se duse-n calea sa, pesemne în Africa, 
ţara lui. Şi-aşa cu el ! Ci de bună seamă că avem să-i 
mai întâlnim. 

însă în ce îl priveşte pe Aladdin, iacătă ! 
De îndată ce se întoarse în hrubă , auzi cutremurul do 

pămînt stârnit de magia maghrebinulut şi, înfricoşat, 
şi temîndu-se să nu-i cadă bolta în cap, se repezi îndă-
ră t spre ieşire. Ci, cînd ajunse la scară, văzu că ieşirea 
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era astupată de lespedea cea grea de marmură ; şi. rămase 
tulburat şi înspăimântat cum nu se mai poate. Căci, pe de 
o parte nu putea să-1 bănuiască de răutate pe un om 
pe care îl credea a fi unchiu-său şi cure atîla îl alintase 
şi îl giugiulise, iar pe de altă parte nici măcar nu avea 
cum să-i treacă prin minte să dea la o parte lespedea de 
marmură , întrucât nici nu putea să ajungă pină la ea. 
în atare împrejurări, deznădăjduitul de Aladdin începu 
să scoată ţipete amarnice, strigîndu-1 pe moşu-său şi 
făgăduindu-i, cu tot soiul de jurăminte, că e gata să-i. 
dea numaideeît lampa. Ci e limpede că ţipetele şi suspinele 
Iui nu mai fură auzite de vrăjitor, care de mult era 
departe foarte. Şi Aladdin, dacă văzu că unchiu-său nu-i. 
răspunde, începu să fie cuprins de unele bănuieli în pri-
vinţa lui, mai ales cînd îşi aminti că îl făcuse fecior de 
cuine, ocară tare grea şi pe care un unchi adevărat nu 
i-o face niciodată fiului fratelui său. Oricum ar :fi fost;, 
Aladdin hotărî atunci să se ducă în grădină, unde era 
lumină, şi să caute acolo vreo cale de scăpare din locurile 
acelea întunecate. Ci, cînd ajunse la uşa care da înspre 
grădină, văzu că era închisă şi că nu se mai deschidea 
dinaintea lui. Atunci, pierzîndu-şi minţile, dete iarăşi fuga 
la uşa hrubei şi se aruncă plîngînd pe treptele scării. 
Şi se şi vedea îngropat de viu între cei patru pereţi ai 
acelui mormînt plin de bezne şi de groază, în ciuda auru-
lui care se afla în el. Şi suspină îndelung, cufundat în 
durerea lui. Şi, pentru întîia oară în viaţă, începu să se 
gîndească la toată bună tatea mamei lui şi la toate jertfele 
ei neostoite, în ciuda purtării lui rele şi a nerecunoştinţei 
pe care o dovedea. Şi moartea în hruba aceea i se păru 
încă şi mai amară, dat fiind că nu ştiuse, cît trăise, 
să răcorească inima maică-si cu vreo schimbare în bine 
a firii lui şi cu vreo dovadă de recunoştinţă. Şi plînse 
sughiţînd îndelung la gîndurile acestea, şi începu să~şi 
Jrîngă mîinile şi să-şi încleşteze degetele, aşa cum de 
obicei fac cei deznădăjduiţi, spunînd în chip de lepădare 
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de viaţă : „Nu este ajutor .şi putere deeît întru Allah !" 
Or, făcînd atunci o mişcare, fără să vrea Aladdin îşi frecă 
inelul pe care îl avea pe degetul cel gros şi pe care 
i-1 pusese vrăjitorul spre a-i fi de apărare împotriva 
primejdiilor de sub pămînt. Şi habar nu avea maghrebinui 
acela blestemat că inelul urma tocmai să-i mîntuie viaţa 
lui Aladdin, că de-ar fi ştiut de bună seamă că nu i 
l-ar fi dăruit, ori s-ar fi repezit să i-1 smulgă, ori nici nu 
ar fi închis hruba deeît după ce i l-ar fi luat îndărăt, 
Ci vrăjitorii toţi, chiar din firea lor, sînt. asemenea cu 
maghrebinui acesta, fratele lor : în ciuda puterii lor 
vrăjitoreşti şi. a ştiinţei lor blestemate, nu ştiu să cugete 
la urmările faptelor cele mai obişnuite, şi nu se gîndesc 
niciodată să se apere din timp împotriva primejdiilor 
pe care un om de rînd le vede, întrueît, în mîndria şi 
încrederea pe care o au în ei, nu l-au chemat niciodată 
în ajutor pe stăpînul tuturor făpturilor, şi mintea lor 
rămîne pururea înnegurată de un fum mai gros deeît 
fumul de la fumegăriile lor, şi ochii le sînt acoperiţi de 
o basma, şi bîjbîie prin neguri ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu. zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute patruzeci şi una noapte 

Urmă *. 

Aşadar, după ce deznădăjduitul de Aladdin, fără să 
vrea, frecă inelul pe care îl purta la degetul cel mare 
şi despre care nici cu gîndul nu gîndea ce fel de putere 
are, văzu dintr-odată răsărind dinainte-i, ca ieşit din 
pămînt, o matahală de efrit urie.şesc, semănînd cu un 
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harap negru, avînd un cap cit o căldare, şi un chip înfri-
coşător, şi nişte ochi roşii, mari şi scînteietori, care se 
temeni înaintea lui şi, cu un glas ce răsuna ca un bubuit 
de tunet, îi spuse : 

lată-l aci, dinainte, 
Pe robul tău cel cu luare-aminte. 
Spune : ce vrei ? Eu sînt 
Slujitorul acestui inel 
Şi al celui care-i împodobit cu el, 
Şi în văzduh, şi în apă, şi pe pămînt 1 

La toate astea, Aladdin, care nu prea era viteaz, 
rămase înmărmurit; şi, de-ar fi fost în alt loc ori în altă 
împrejurare, ar fi căzut jos leşinat ori şi-ar fi luat căleîiele 
]a spinare. Ci, în gropniţa aceea în care se şi vedea mort 
de foame şi de sete, ivirea efritului i se păru o mare mîa-
.tuire, mai ales cînd mai auzi şi întrebarea pe care acela 
i-o punea. Şi izbuti să-şi mişte limba şi să răspundă : 

— O, cap al şeicilor de efriţi din văzduh, de pe pămînt 
şi din ape, scoate-mă repede din hruba aceasta ! 

Or, de-abia rosti Aladdin vorbele acestea că pămîntul 
se şi mişcă şi se deschise deasupra capului său şi, cit ai 
clipi din ochi, băiatul se şi văzu dus afară din hrubă, 
chiar în locul în care maghrebinul aprinsese focul. Iar 
el'ritul se şi mistuise. 

Atunci Aladdin, încă mai tremurînd de spaimă, dar 
tare bucuros că se întorsese afară sub cer, îi mulţumi 
lui Allah cel făcător ele bine, carele îl izbăvise de la moar-
tea neîndoielnică şi îl mîntuise din vicleniile maghrebi-
nului. Şi se uită de jur-împrejur şi văzu, în depărtare, 
cetatea înconjurată de grădinile ei. Şi porni degrabă 
îndărăt pe drumul pe care îl adusese vrăjitorul, fără a 
întoarce capul nici măcar o dată în urmă, spre vale. 
Şi, pe la dricul nopţii, istovit şi aproape fără de răsuflet 
ajunse acasă, unde maică-sa, tare îngrijorată de zăboveala 
lui, îl aştepta văicărindu-se. Şi femeia dete fuga să-i 
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deschidă, şi nu mai avu decît răgazul cit să-! prindă în 
braţe, căci, nemaipuiînd de-atîta zbucium, Aladciin căzu 
i'ără de simţire, 

Cînd, după multe îngrijiri, îşi veni iarăşi în fire,, 
maieă-sa îi dete să mai bea oleacă de apă de trandafiri. 
Pe urmă , tare speriată, îl întrebă ce păţise. Şi Aladdin 
răspunse : 

— O, maică a mea, tare mi-e foame ! Mă rog, dar, 
ţie, să-mi dai să mănînc, căci de azi-dimincaţă nu ara 
luat nimic în gură ! 

Şi mama Iui Aladdin dete fuga să-i aducă tot ce 
avea prin casă. Şi Aladdin începu să ui un în ce atîta de 
zorit încît maieă-sa, de spaimă să nu se înece, îi zise : 

— Nu te zori aşa, fiul meu, că-ţi rupi bereglejul ! 
Iar dacă mănînci aşa de repede numai ca să-mi poves-
teşti cit mai degrabă ce ai de povestit, află că avem răgaz 
destul ! Acuma, că te-am văzut acasă, m-am potolit ! 
ei ştie Allah cită spaimă am tras cînd am văzut că se 
face noapte şi tu nu mai vii ! 

Pe urmă , se opri ca să-i spună 
— Ah, fiul meu, stăpîneşte-tc, mă rog ţie !, mămncă 

dumicaţii mai mici ! 
Şi Aladdin, izbutind degrabă să înfulece tot ce se 

afla dinaintea lui, ceru de băut, luă urciorul cu apă şi îl 
dete pe gît fără să se oprească. După care fu mul ţumit, 
şi îi spuse maică-si : 

—- Am să pot acuma, o, maică, să-ţi povestesc tot ce ini 
s-a întîmplat cu omul pe care îi credeai a fi moşul meu şi 
care m-a făcut să văd moartea la două degete de ochi ! 
Of, nu ştiai că nu îmi era întru nimic unchi, frate cu taica, 
amăgitorul acela care mă giugiulea atîta şi mă săruta 
aşa de drăgăstos, blestematul ăla, maghrebinul ăla, far-
mazonul ăla, mincinosul ăla, vicleanul ăla, pozevenghiul 
ăia, ticălosul, d inele ăla, mîrşăvenie ăla, diavolul ăla, care 
nu-şi are seamăn printre diavoli, pe faţa pămîntutui ! 
Izgonit fie Oel-rău ! 
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Pe urmă , adăugă : 
•— Mai bine ia ascultă, o, maică a mea, ce mi-a făcut! 
Şi mai spuse : 
— A, ce binc-mi pare că am scăpat dan mîinile lui ! 
Pe urmă , se opri o clipă, răsuflă de mai multe ori 

şi, deodată, dintr-o răsuflare, începu să povestească lot 
ce i se întîmplase, de la început pînă la sfîrşit, precum 
şi scatoalca, si înjurăturile şi totul, de şart. Ci nu ar fi 
de nici un folos să le mai spunem şi noi încă o dată. 

Şi, cînd îşi sl'îrşi istorisirea, îşi desfăcu brîul şi lăsă 
să cadă pe salteaua întinsă pe jos zahereaua cea minu-
nată de poame străvezii şi colorate pe care' le culesese 
din. grădină. Şi lampa se afla şi ea în grămada aceea, în 
mijlocul gogoloaielor de nestemate. 

Şi adăugă, ca să isprăvească : 
— laeătă, o, maică, păţania mea eu vrăjitorul acela 

blestemat, şi iacă ta tot ce am dobîndit din călătoria mea 
in tainiţa de sub pămînt ! 

Şi, spunind acestea, îi arătă maică-si gogoloaiele cele 
minunate, ci cu o strîmbatură tare scîrbită, care părea a 
spune : „Nu mai sînt copil să mă joc cu gogoloaie de 
sticlă !u 

Or, tot răstimpul cit fiul său Aladdin vorbise, bă trîna 
îl ascultase aruneînd, în clipele mai uluitoare ori mai 
înfricoşătoare ale istorisirii, nişte strigăte de mînie faţă 
de vrăjitor, ori de milă faţă de Aladdin. Şi, de îndată ce 
băiatul sfîrşi de povestit acea păţanie ciudată, nu mai 
putu să se stâpînească şi izbucni în blesteme împotriva 
rnaghrebinului, ocărind u-1 cu toate ocările pe care 
supărarea şi mînia unei mame ce era să-şi piardă copilul 
i.e poate găsi spre a blestema purtarea celui ticălos. Şi, 
după ce se mai uşura oleacă, îl slrînse pe fiul ei Aladdin 
Ia piept şi îl sărută plîngînd şi spuse : 

— Să-i mul ţumim lui Ailah, o, fiul meu, carele te-a 
scos viu şi teafăr din mîinile vrăjitorului acela maghre-
faîn ! A, ticălosul şi blestematul ! Ţi-a vrut moartea, fără 
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de nici o îndoială, ca să pună stăpînire pe afurisita asta 
de lampă de aramă , care nu preţuieşte nici o jumă tate 
de drahmă ! Tare-mi mai e silă de e l ! Tare nu-1 mai 
pot suferi ! Bietul meu copil, fiul meu Aladdin, bine că 
le-ai întors .' Da în ee primejdie ai intrat numai din vina 
mea, că eu oricum eram datoare să ghicesc, după ochii 
cei poncişi ai maghrebinuliu ăla, că nu-ţi era nici moş, 
nici nimic apropiat, ci un vrăjitor afurisit şi un necre-
dincios ! 

Şi, vorbind aşa, bătrîna îl luase pe fiul ei Aladdin 
strîns lîngă ea, pe saltea, şi îl săruta şi îl legăna cu 
duioşie. Iar Aladdin, care nu mai dormise de trei zile, 
prins cum fusese de întîmplările cu maghrebinul, nu 
zăbovi mult, legănat în felul acela, să închidă ochii şi să 
adoarmă în poalele maică-si. Iar ea îl culcă cu multă 
grijă pe saltea, şi nu zăbovi mult, nici ea, pînă să se în-
tindă lîngă el şi să adoarmă . 

Or, a doua zi, la sculare... 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, lăcu. 

Ci într-a şapte sute patruzeci şi doua noapte 

Urmă : 

Or, a doua zi, la sculare, începură să se sărute înde-
lung, şi Aladdin îi spuse mamei lui că păţania aceea îl 
lecuise pe totdeauna de pozne şi de haimanalîc, şi că de 
aci înainte avea să-şi caute de lucru, ca un bărbat. 
Pe urmă , cum tot îi mai era foame, îi ceru maică-si de 
mîncare, iar maică-sa îi spuse : 



— Vai, fiul meu, tot ce-a fost prin casă ţi-am dat 
aseară, şi nu mai am nici o coajă de pîine. Da ai un pic 
ele răbdare, pînă oi putea să mă duc să vînd bruma de 
bumbac pe care am tors-o zilele acestea din urmă şi 
să-ţi cumpăr ceva cu banii pe care i-oi căpăta ! 

Ci Aladdin răspunse : 
— Lasă bumbacul pe altă dată, o, maică, şi acuma ia 

lampa aceasta veche pe care am adus-o din hrubă , 
şi du-te de-o vinde în sukul neguţătorilor de aramă . 
Şi pesemne că ai să dobîndeşti ceva bani care să ne în-
găduie să avem ce mînca toată ziua aceasta ! 

Şi mama lui Aladdin răspunse : 
— Adevărat vorbeşti, fiul meu ! Iar mîine, am să iau 

gogoloaiele de sticlă pe care tot aşa le-ai adus din locul 
acela blestemat, şi am să mă duc să le vînd în mahalaua 
harapilor, care au să mi le cumpere la un preţ mai bun 
cleeît negustorii noştri ! 

Mama lui Aladdin luă aşadar lampa, ca să se ducă 
s-o vîndă ; ci i se păru cam murdară , şi îi spuse lui 
Aladdin : 

— Mai întîi, fiul meu, am să curăţ lampa aceasta, 
care-i cam murdară , şi am s-o fac sclipitoare, ca să pot 
să scot un preţ cît mai bun pe ea ! 

Şi se duse în bucătărie, luă în mînă oleacă de cenuşă 
pe care o amestecă cu apă, şi începu să cureţe lampa. 
Or, nici nu începu, ea s-o frece bine, că şi răsări deodată, 
ieşit cine ştie de unde, un efrit înfricoşător, hotărît că 
mai urît decît cel din hrubă, şi atîta de uriaş, încît capul 
lui ajungea pînă la tavan. Şi se temeni dinaintea ei şi 
spuse cu un glas asurzitor : 

Jacătă-l aci, dinainte, 
Pe robul tău cel plin de luare-aiiunte. 
Spune : ce vrei ? Eu sini al lămpii slujitor, 
Fie că prin văzduhuri zbor, 
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Fie că umblu străbătând 
In lung şi-n lat acest părnînt. 

Cînd mama lui Aladdin văzu ivirea aceea, la care nici 
eu gîndul nu gîndise, şi, cum nu era deprinsă cu ase-
menea treburi, rămase ţintuită locului, de spaimă ; şi 
limba i se înnodă, şi gura i se deschise ; şi, înnebunită 
de frică şi de groază, nu putu să îndure mai mult a avea 
sub ochii ei un chip atît de hîd şi de înfricoşător ca acela, 
şi se prăbuşi fără de simţire., 

Atunci Aladdin, care se afla şi el în bucătărie, şi care 
se mai deprinsese oleacă cu chipuri de soiul acela, de 
cînd cu efritul, poate că mai urît şi mai pocit, pe care îl 
văzuse în hrubă , nu se dovedi atîta de tulburat ca maî-
că-sa. Şi pricepu că lampa aceea era pricina ivirii efri-
tului ; şi se repezi de luă lampa din mîinile maieă-sî, 
care zăcea leşinată ; şi, ţinînd-o cu străşnicie între cele 
zece degete ale lui, îi spuse efritului : 

— O, slujitor al lămpii, îmi e cam foame şi doresc 
să-mi aduci, ca să mănînc, nişte lucruri cît se poate de 
bune ! :'. 

Şi ginnul pieri n.umaidecît, ci ca să se ivească iarăşi, 
peste o clipită, purtînd pe creştet o tabla mare de argint 
greu, pe care erau rînduite douăsprezece farfurii de 
aur, pline cu bucate mirositoare şi alese ca gust şi ca 
înfăţişare, cu şase pîini proaspete şi calde şi albe ca ză-
pada şi rumenite la mijloc, cu două şipuri dintr-un vin 
bă trîn şi limpede şi minunat, şi aducând în mîini o sofra 
de fildeş mvrîstată cu sidef şi cu argint, şi două ceşti de 
argint. Şi puse tablaua pe sofra, rînclui repede ce era de 
rînduit, şi pieri pe nesimţite. .: 

Atunci Aladdin, văzînd că maică-sa zace râai departe 
leşinată; îi turnă nişte apă de trandafiri pe faţă, iar ră-
coreala aceea, dimpreună cu mireasma plăcută a buca-
telor aburinde, nu zăbovi mult pînă ce să-i adune la loc 
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minţile care se împrăştiaseră şi s-o facă pe biata femeie 
să-şi vină in fire. Şi Alad.-.îi'n se grăbi să-i spună : 

— Hei, o, maică a mea, asta iiu-i nimic ! Scoală-le 
şi vino să mîncăm ! Mulţumită lui AU ah, iacătă avem 
cu ce să ne întremăm cit de cit inima şi sufletul, şi cu 
ce să ne oslo im foamea ! Fă bine şi hai, ca să nu lăsăm 
să se răcească bucatele acestea minunate ! 

Cînd mania lui Aladdin văzu tablaua de argint aşe-
zată pe sofraua aceea frumoasă, şi cele douăsprezece 
farfurii de aur cu tot ce se afla pe ele, şi cele şase pile 
minunate, şi cele două şipuri, şi cele două ceşti, şi cînd 
nasul îi fu atins de olmul acela ceresc care se revărsa din 
toate acele bucate alese, uită de pricina leşinului ei şi îi 
zise lui Aladdin : 

— O, fiul meu, Allah să ocrotească viaţa sultanului 
nostru ! De bună seamă că măria-sa a auzit de sărăcia 
noastră şi ne-a trimis labJaua aceasta cu vreun bucătar 
de-a.l lui ? 

Ci Aladdin răspunse : 
— O, maică a mea, nu-i acuma vremea de prepusuri 

ori de întrebări ! Pînă una alta, ia să începem a mînca. 
şi am să-ţi povestesc pe urmă ce s-a întîmplat. 

Atunci, mama lui Aladdin veni de şezu lingă el, eăseînd 
ochii plini de uluire şi de mirare dinaintea acelor minu-
năţii nemaivăzute de ea pînă atunci ; şi amîndoi înce-
pură să mănînce cu mare poftă. Şi atîta de mult le plăcu 
mînearca, încît rămaseră în jurul tablalei vreme lungă, 
nemaisăLurîndu-se să tot guste din cele bucate aşa de 
bine gătite, şi liaida-hai, haida-hai, pînă ce izbutiră să 

'întindă masa ele amiază pînă la masa de cină. Şi, cînd 
isprăviră, într-un sfîrşit, puseră de-o parte rămăşiţele de 
'la masă, pentru ziua de mîine. Tar mama lui Aladdin 
se duse să aşeze în dulapul din bucătărie toată vâsăria şi 
ioe mai rămăsese, ci numaidecît se întoarse la Aladdin, ca 
,să asculte ce avea să-i povestească în privinţa darului acela 
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măreţ . Şi Aladclin îi dezvălui atunci tot ce se petrecuse, 
şi cum ginnul cel slujitor al lămpii îi îndeplinise porunca, 
fără de şovăire. 

Atunci, mama lui Aladclin, care ascultase istorisirea 
fiului ci cu o spaimă tot mai mare, fu cuprinsă de un 
zbucium amarnic şi strigă : 

— Of, fiul tut:«, te juruiesc, pe laptele eu care te-ain 
alăptat în. pruncia ta, să arunci cît mai departe de tine 
lampa aceasta vrăjitorească şi să te dezbari de inelul 
acela, dăruit de efriţii cei păcătoşi ! că eu n-aş mai fi 
în stare să mai îndur o dată vederea unor chipuri atîta 
de balhîze şi de înfricoşătoare, şi aş muri, fără doar şi 
poate. De altminteri, simt că bucatele pe care le-am mîncat 
mi se suie în gît şi au să mă înnăbuşe. Şi-apoi, profetul 
nostru Mahomed (binecuvîntat fie el !) ne-a povăţuit 
stăruitor să fim cu grijă faţă de ginni şi de efriţi, şi 
niciodată să nu căutăm tovărăşia lor ! 

Aladdin răspunse : 
— Vorbele tale, maică, sînt asupra capului şi asupra 

ochilor mei ! Ci chiar că nu pot să mă dezbar nici de 
lampă, nici de inel ! întrucît inelul mi-a fost de mare 
ajutor, izbăvindu-mă de la o moarte neîndoielnică în 
hrubă ; şi-apoi iacătă că ai fost martoră chiar tu la 
folosul pe care ni 1-a adus lampa aceasta de colea, şi 
care-i atîta de scumpă încît procletul acela de maghrebin 
n-a pregetat să vină atîta de departe după ea. Ci, maică, 
spre a-ţi îndeplini dorinţa, şi din cinstire faţă de tine, 
am să ascund lampa, ca nu cumva vederea ei să-ţi supere 
ochii, şi să nu fie pentru tine o pricină de spaimă în 
zilele ce vin ! 

Şi mama lui Aladdin răspunse : 
— Fă cum vrei, fiul meu. Da clin parte-mi îţi mă r -

turisesc că nu vreau să mai am treabă cu efriţii, nici 
cu slujitorul inelului, nici cu slujitorul lămpii ! Şi-aş 
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vrea să nu-mi mai pomeneşti nimica despre ei, oriee-ar 
J'i sa se mai întîmple î 

Cîncl povestea ajunse aici. ŞehtTczada vă/u /orii mijind :ji, 
sFioasă. tăcu. 

1 Ci inir-a şapte suie patruzeci şi treia noapte 

• T J r n i î i : 

Or, a doua zi, cind merindele cele minunate se sl'îr-
şiră, Aladdin, ca s-o ferească pe maică-sa de alte spaime, 
ncmaivroind să se slujească numaidceît de lampă, luă 
una dintre tăvile de aur, o ascunse sub mantie, şi plecă 
eu gîndu] s-o vîndă în suk şi, cu banii din vînzare, să 
facă rost de cele de trebuinţă pentru casă. Şi se duse 
la prăvălia unui ovrei, care era mai. viclean decît Şeitan. 
Şi îşi scoase de sub mantie farfuria de aur şi i-o dete 
ovreiului, care o luă, o cercetă, o zgîrie şi, cu un chip 
nepăsător, îl întrebă pe Aladdin : 

— Cit ceri pe asta ? 
Şi Aladdin, care în viaţa lui nu mai văzuse Lipsii 

'de aur şi habar nu avea de preţul unor mărfuri ca 
acelea, răspunse : 

•— Pe A.llah, o, stâpine al meu, tu ştii mai bine decît 
• mine cit poate să preţuiască : şi mă las. în privinţa 
aceasta, la preţuirea ta şi la buna ta credinţă ! 

Şi ovreiul, care văzuse limpede că talgerul era din 
aurul ce! mai curat. îşi zise : „Iacăta un copilandru care 
habar nu are de preţul bunului său. E un chilipir straş-
nic, pe care mi-1 trimite binecuvîntarea lui Abraham !" 
Şi deschise un sertar ascuns în peretele prăvăliei, şt 
scoase clin el numai un galben, pe care i-1 întinse lui 
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Aladdin, şi care nu făcea nici baremi a mia parte din 
pre ţul farfuriei, şi îi zise : 

— Ţine, fiul meu, iacătă pentru tipsia ta ! Pe Moise şi 
pe Aaron ! niciodată nu am mai. dat un pre ţ ca ăsta altcuiva 
în afară de tine ! Da n-am făcut-o decît ca să te capăt de 
muşteriu pe viitor ! 

Iar Aladdin luă dinarul de aur, grăbindu-se de zor 
şi, fără ca măcar să mai întoarcă privirile îndărăt, atîta 
de mul ţumit era, nu mai zăbovi să-şi arunce picioarele 
în vînt. Şi ovreiul, văzînd bucuria lui Aladdin şi graba 
lui de a se duce, se căi amarnic că nu-i dedese un preţ 
încă şi mai prăpădit, şi era cît pe--aci s-o ia la fugă după 
el, ca să încerce să mai. capete îndărăt o parte din galben ; 
ci se răzgîndi, dacă văzu că nu mai are cum să-1 ajungă. 

Iar Aladdin, fără a mai zăbovi, dete fuga la brutar, 
cumpără pîine, schimbă în mărun ţ iş dinarul de aur, şi 
se întoarse acasă, ca să-i dea maică-si şi pîinea şi mă -
runţişul, spunîndu-i : 

— Maică, acuma du-te de ne cumpără , cu banii aceştia, 
merindele cele de trebuinţă ; întrucît eu nu mă pricep 
la treaba asta ! 

Şi bătrîna se sculă şi plecă la suk să cumpere tot ce 
le lipsea. Şi, în ziua aceea, mîneară şi fură mulţumiţi . 
Şi Aladdin începu atunci, de fiecare dată cînd nu mai 
avea bani, să se ducă la suk, ca să-i vîndă o farfurie de 
aur ovreiului acela ; care îi da tot cîte un dinar, ne -
cutezînd, după ce îi dedese întîia oară preţul acesta, 
să-i dea acuma mai puţin, de frică să nu-1 vadă că se 
duce să-şi arate marfa la alt ovrei, care aşa ar dobîndi 
în locul lui cîştigul cel nemăsurat al acelei neguţătorii, 
încît. Aladdin, care tot nu avea habar ele preţul bunului 
său, îi vîndu în felul, acesta cele douăsprezece tăvi de 
aur. Şi se gîndi atunci să-i ducă şi tablaua cea mare de 
argint greu ; ci, văzîncl că e tare grea, se duse de-1 chemă 
pe ovrei, care veni acasă, cercetă tablaua cea scumpă, 
şi îi spuse lui Aladdin : 
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— Asia face vreo doi galbeni. 
Şi Aladdin, bucuros, se învoi s-o vîndă, şi luă banii 

pe care ovreiul nu vru să-i dea decît după ce mai cio-
bind i, pe deasupra preţului, şi un samsarlîe, alcătuit clin 
cele două ceşti de argint. 

în felul acesta, Aladdin şi cu maieă-sa mai avură cu 
ce să trăiască încă vreo cîteva zile. Iar Aladdin se de-
prinsese să se ducă prin sukuri şi să stea de vorbă cum 
se cuvine cu negustorii şi cu oamenii de vază ; căci, de 
cînd se întorsese acasă, se înfrînase cu grijă să se mai 
înhăiteze cu soţii lui de mai înainte, copilandrii din ma-
hala ! şi se străduia acuma să se lumineze la minte, 
ascultînd spusele celor vîrstnici ; şi dobîndi, în scurtă 
vreme, dat fiind că era plin de deşteptăeiune, tot felul 
de învăţăminte de preţ, pe care prea puţini de seama lui 
erau în stare să le dobîndească. 

Estimp, iarăşi începură să nu se mai ajungă banii 
în crasă, şi Aladdin, neputînd face altfel, fu nevoit, eu 
toată spaima maică-si, să ceară ajutor de la lampa cea 
magică. Maică-sa însă, prevestită de planul lui Aladdin, 
se grăbi să plece de acasă, neputînd să îndure gîndul de 
a se afla acolo în clipa ivirii efritului. Şi Aladdin, slobqd 
atunci să facă după cum îl tăia capul, luă lampa în mina 
şi căută locul anume pe care trebuia să-1 atingă, şi care 
putea să fie lesne dibuit după urma pe care o lăsase 
cea clintii, curăţire cu cenuşă ; şi îl frecă, fără grabă, 
şi binişor-binişor. Şi pe dată gin nul se şi ivi, se temeni 
şi, cu glas foarte liniştit, tocmai din pricina frecării celei 
uşoare, îi spuse lui Aladdin : 

lată-l aci, dinainte, 
Pe robul tău cel plin de luare-aminte ! 
Spune : ce vrei ? Eu svit al lămpii slujitor, 
Fie că străbat văzduhurile in zbor. 
Fie că sînt. 
Jos pe pământ! 
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Şi Aladdin se grăbi să răspundă : 
•— O, slujitorulc al lămpii, mi-e cam foame, .şi doresc 

o tabla cu bucate, întru totul asemenea cu aceea pe care 
mi-ai adus-o întîia dată ! 

Şi gin nul pieri, ci numai ca să se ivească iar, in 
mai puţin de o clipită, încărcat cu tablaua cu pricina, 
pe care o aşeză pe sofra ; şi plecă, cine ştie unde... 

Or, în scurtă vreme, mama lui Aladdin se întoarse ; 
si văzu tablaua, şi aburul ci, şi încărcătura cea atîta de 
plăcută ; şi nu Tu întru nimic mai minunată decît întîia 
oară. Şi şczu jos lîngă fiul ei, şi gustă din bucatele pe 
care le găsi încă şi mai bune decît cele de pe tablaua 
dinţii. Şi, în ciuda spaimei pe care i-o stîrnea ginnul 
slujitor al lămpii, se înfruptă cu mare poftă ; şi nu 
putu nici ea, la fel ca şi Aladdin, să se mai smulgă de 
dinaintea tablalei, pînă să se fi să turat de tot ; ci, în-
trucît bucatele acelea aţîţau pofta de mîncare pe mă-
sură ce le mîncai, bătrîna nu se mai sculă de la masa 
decît la căderea nopţii, împreunînd în felul acesta masa 
de dimineaţă cu cea de la prînz şi cu cea de seară. Şi 
Aladdin la fel. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada vă/u zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute patruzeci şi patra noapte 

Urmă : 

După ce merindele de pe tabla se sl'îrşiră, ca şi întîia 
oară, Aladdin nu pregetă să ia unul dintre talgerele de 
aur şi să se ducă la suk, după obiceiul lui, ca să-1 vîndă
ovreiului, cum mai făcuse şi cu celelalte farfurii. Şi, pe 
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cînd trecea pe dinaintea prăvăliei unui preacinstit şeic 
mv.sulman, argintar foarte preţuit pentru cinstea şi pentru 
buna lui credinţă, se auzi strigat pe nume, şi se opri. Iar 
preacinstitul argintar îi făcu semn cu mîna şi îl pofti să 
intre o clipă în prăvălie. Şi ii zise : 

- Fiul meu, am mai avut de cîteva ori prilejul să te 
văd U'ecînd prin siik, şi am băgat de seamă că de fiecare 
dată duceai sub mantie un lucru pe care cercai să-l 
ascunzi ; şi intrai în prăvălia ovreiului vecin cu mine, 
ca să ieşi pe urmă fără lucrul pe care îl ascundeai. Or, 
sînt dator să te prevestesc, fiul meu, despre un lucru de 
care tu poate că nici habar nu ai, din pricina vîrstei 
tale fragede ! Află, dar, că ovreiul la care mergi tu este 
cel mai păcătos, cel mai viclean, cel mai ticălos şi cel 
mai plin de vrăjmăşie negustor. Dacă, dar, o, copile al 
meu, ai vreun lucru de vîndut, arată-mi-1 mie mai întîi, 
iar eu, pe adevărul lui AUah cel prcaînalt: ! am să ţi-l 
cîntăresc după dreptate cît preţuieşte, ca, dacă-1 dai cumva, 
să ştii întocmai ce faci ! Arată-mi, aşadar, fără de teamă 
ori sfială, ce ascunzi tu sub mantie ! şi AUah să-i bată 
pe ticăloşi şi să-l prăpădească pe Cel-rău ! Izgonit, fie 
el pe veci ! 

Dacă auzi vorbele acestea ale băirînului argintar, Alad-
din, plin de încredere, nu şovăi să scoată talerul de aur 
de sub mantie şi să i-l arate. Iar şeicul cîntări de la cea 
dintîi aruncătură de ochi preţul farfuriei şi îl întrebă 
pe A'lacldin : 

— Poţi iu să-mi spui acum, fiul meu, cile talere de 
soiul acesta i-ai vîndut ovreiului, şi la ce preţ i le-ai 
dat ? 

Iar Aladdin răspunse : 
— Pe Allah, o, moşule, i-am şi dat douăsprezece far-

furii la fel cu aceasta, pe un dinar fiecare. 
Şi bă lanul aurar, la vorbele acestea, fu pină peste 

poate de mîniat şi strigă : 
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A. aiurişi tul de ovrei, puiul de cîine, plodit ura lui 
Eblis •! 

Şi, totodată, puse talerul pe o terezie, îl. cîntări, şi 
spuse : 

- Află, fiul meu, că farfuria aceasta este făcută din 
aurul cel mai ales, şi că preţuieşte nu un dinar, ci taman 
două sute de dinari ! Ceea ce vrea să însemne că ovreiul 
te-a furat, singur-singurel, de atîta cit fură, într-o zi, 
în ponosii! musulmanilor, toţi ovreii clin suk la un loc! 

Pe urmă adăugă : 
—- Vai, fiul meu, ceea ce s-a petrecut s-a petrecut, 

şi nu putem, din lipsă de martori, să cerem a fi tras în 
ţeapă ovreiul acela păcătos ! Oricum, pe viitor, ştii cit 
trebuie să ceri î Şi, dacă vrei, îţi număr aci pe loc două 
sute de dinari pentru farfuria ta. Ba chiar mi-ar plăcea, 
pînă a ţi-o cumpăra, să o duci spre cercare, şi ca să ţi-o 
preţuiascu, şi pe la negustorii ceilalţi ; iar dacă ei au 
să-ţi dea mai mult, eu mă îndatorez să-ţi plătesc atîta 
cit ţi-or da ei, şi încă şi ceva mai mult peste preţul lor ! 

Ci Alacldin, care nu avea nici o pricină să se îndoiască 
de cinstea preaştiută a argintarului cel bătrîn, fu bucuros 
foarte să-i dea lui farfuria la un preţ atît de frumos. 
Şi luă cei două sute de dinari. Şi, pe urmă, ca să vîndă 
celelalte unsprezece farfurii şi tablaua, nu pregetă să 
se ducă tot la acel preacinstit giuvaergiu musulman. 

Or, ajungînd în felul acesta bogat, Aladdln şi mama 
iui nu-şi pierdură măsura de pe urma facerilor de bine 
ale Atoatedătătorului. Ci duseră mai departe o viaţă 
cumpătată, împărţind celor săraci şi celor nevoiaşi ceea 
ce le prisosea peste nevoile lor. Iar Aladdin, în acest 
răstimp, nu pierdea nici un prilej să-şi lumineze mintea 
şi să-şi şlefuiască duhul, împrietenindu-se cu oamenii din 
suk. negustorii de seamă şi inşii de gust ales care veneau 
prin sukuri. Şi, în acest chip, nu peste multă vreme că-
pătă felul de a se purta al lumii bune, şi legă prietenii 
statornice cu argintarii şi cu giuvaiergiii pe la care se 
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ducea oît mai des. Şi luă seama, în acest chip, deprin-
zîndu-se cu vederea giuvaerurilor şi a nestematelor, că
poamele pe care le adusese din grădină, şi care îşi închi-
puise că ar n niscai gogoloaie de sticlă colorată, erau 
nişte minuni fără de preţ, ce nu-şi aveau seamăn nici la 
regii şi la sultanii cei mai mari şi mai bogaţi ! Şi, cum 
se făcuse tare cuminte şi înţelept, avu iscusinţa de a nu 
spune nimic nimănuia, nici măcar maieă-si. Doar că, în 
Joc să mai lase acele poame de nestemate să zacă pe 
sub pernele de pe divan şi prin toate ungherele, le 
strînse cu multă grijă şi le încuie într-un sipet pe caro 
îl cumpărase anume. Or, avea să vadă în curînd foloasele 
înţelepciunii lui, în chipul cel mai strălucit şi cel mai 
minunat. 

Cînd povestea ajunse aK'i, Şeîierezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte suie patruzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

într-adevăr, într-un a din zile, pe ' cînd sta la taifas 
dinaintea unei prăvălii, eu nişte negustori prieteni de-ai 
lui, văzu cum se roteau prin sukuri doi pristavi ai sulta-
nului, împodobiţi eu nişte bîte lungi, şi îi auzi cum strigau 
laolaltă, cu glas mare : 

— Hei, voi toţi, neguţători şi locuitori ! din porunca 
preamăritului nostru stăpîn, regele vremilor şi domnul 
veacurilor şi al clipelor, aflaţi că trebuie să vă închideţi 
prăvăliile numaidecât şi să vă ferecaţi în casele voastre, 
cu toate uşile încuiate pe dinăuntru şi pe dinafară ! 
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întrucât mărgăr i tarul cel fără de seamăn, minunata, bine-
făcătoarea, stăpîna noastră Badru'l-Budur, luna plină 
a tuturor lunilor pline, fiica slăvitului nostru sultan, are 
să treacă pe aici, ca să meargă să-şi facă scalda la ham-
man ! Fie-i scalda desfătătoare ! Iar cei ce ar cuteza 
să încalce porunca şi să se uite pe uşi ori pe ferestre, 
an să fie pedepsiţi cu spada, cu ţeapă şi cu ştreangul ! Se 
dă, dară, de ştire acelora care ţin să-şi păstreze sîngele 
în beregată ! 

Dacă auzi strigarea pristavilor, Aladdin fu cuprins 
de imboldul neînfrânt de-a o vedea în trecere pe fata 
sultanului, minunea aceea de Badru'l-Budur, despre care 
vorbea tot oraşul, lăudîndu-i frumuseţea de lună şi de-
săvârşirile. Încît, în loc să facă şi el ca toată lumea şi să 
dea fuga să se închidă în casă, îi trecu prin gînd să se 
ducă în mare grabă la hammam şi să se pitească pe după 
poarta cea mare, în aşa chip încît să poată, fără a fi vă-
zut, s-o privească prin crăpă tură şi să se minuneze după 
plac de fata sultanului, atunci cînd are să intre în ham-
mam. 

Or, Aladdin nu se afla acolo decît de cîteva clipite 
cînd şi văzu cum vine alaiul domniţei, cu mulţimea de 
eunuci înainte. ŞL o văzu şi pe ea, între însoţitoarele ei, 
ca luna între stele, acoperită de vălurile-i de mătase. Ci, 
de cum ajunse pe pragul hammamului, nu mai zăbovi 
să-şi dezvelească chipul ; şi se arătă în toată strălucirea 
ei ele soare, într-o frumuseţe care întrecea tot ce s-ar 
mai putea spune. Era, într-adevăr, o codană de vreo 
cincisprezece ani, mai degrabă mai puţin decît mai mult, 
dreaptă ca litera alef, cu un mijloeel care făcea de ocară 
pînă şi ramura cea fragedă a arborelui ban, cu o frunte 
vrăjită ca răsăritul de lună la vremea Ramadanului, cu 
nişte sprîncene subţirele şi desăvârşit încondeiate peste 
ochii negri, mari şi galeşi ca ochii de gazelă însetată, cu 
nişte pleoape lăsate sfios în jos şi ca două foi ele t rân-
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dafir, cu un. nas fără de cusur ca o spadă de preţ, cu 
un obraz de o albeaţă spălată cu apele din izvorul Sal-
sabil, cu o bărbiţă zîmbitoare, cu nişte dinţi ca nişte 
boabe de grindină tăiate pe-o măsură , cu un gît de tur-
turea, şi în totului tot, care nu se vedea, croită după ace-
laşi tipar. Şi chiar că despre ea a zis poetul : 

-Vrăjitor eştii-i ochi, cei luminaţi 
De. kholul negru, ei, de bună seamă, 
Străpung, tilharii, inimi de bărbaţi 
Cu agerele lor săgeţi ce cheamă ! 
Iar de la trandafirii-i fără. seamăn 
Din fragezii-i obraji sînt coloraţi 
Şi trandafirii roşii din grădină ! 
Iar părul ei e-o noapte-nlunecată 
Ce se aprinde toată, dintr-odală, 
De fruntea ei cea plină de lumină ! 

Cînd ajunse în uşa hammamului, şi întrucît nu avea de 
ce să se teamă de nici un ochi străin, domniţa îşi ridică 
iaşmacul de pe obraz, şi se ivi atunci în toată frumu-
seţea ei. Şi Aladdin o văzu şi, dintr-odată, îşi simţi sîn-
gele cum i se învîrteşte de trei ori mai repede prin cap, 
şi numai atunci pricepu şi el, cel care nu avusese prilejul 
vreodată să vadă un chip de femeie descoperit, că puteau 
fi pe lume femei frumoase şi femei urile, şi că nu toate 
erau bătrîne şi asemenea maieă-si. Şi priceperea aceasta, 
dimpreună cu frumuseţea cea fără de seamăn a domniţei, 
îl năuci şi îl l/intui în minunare dindărătul uşii. Iar 
domniţa intrase demult în hammam, pe cînd el încă mai 
sta acolo înmărmurit şi tremurînd tot de tulburare. Şi, 
cînd izbuti să-şi mai. vină oleacă în fire, se hotărî să se 
strecoare afară din ascunzişul, lui şi să se întoarcă acasă, 
dă cit de schimbat şi de răscolit ! Şi gîndea : „Pe Allah ! 
cine şi-ar fi putut închipui vreodată pe pămînt o făptură 
atît de frumoasă ! Binecuvîntat fie acela carele a ză-
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misii t-o şi a dăruit-o cu desăvîrşiri--!" Şi, cuprins de-ă 
bineiea de un vuiet, de gînduri, intră în casă şi, cu spina-
rea frîută de tulburare şi cu inima întru totul pătrunsă 
de iubire, se lăsă să cadă pe divan şi nu se mai clinti. 

Or, maică-sa băgă de seamă numaidecât, cînd îl văzu 
în starea aceea atîla de neîndătinată , şi se duse la el, 
şi începu să-1 descoase îngrijorată. Ci el nu vroi să dea 
nici un fel de răspuns. Ea atunci îi aduse tava cu bucate, 
ca să tnănînce ; da el nu vroi să mănînce nimic. Iar ea 
î! întrebă : 

•- Ce ai. o copile al meu 7 Te doare ceva ? Spune-mi ! 
ce ai ? 

Iar el îi răspunse, într-un sl'îrşit : 
— Lasă-mă ! 
Ci ea stărui să-1 facă să mănînce, şi a'tîta îl îndemnă, 

încît el se îndură să se atingă de bucate ; da mîncă 
tare puţin faţă de cit mînca el de obicei ; şi ţinea ochii 
eoborîţi. şi sta tăcut, şi nu vroia sâ răspundă la întrebă-
rile îngrijorate ale mamei lui. Şi rămase în starea aceasta 
de visătorcală, de serbezie şi de mohorală pînă a doua zi. 

Atunci, mama lui Aladdin, peste samă de speriată, 
se duse Ungă el, cu lacrimi în ochi, şi îi zise : 

— O, fiul meu, Allah fie asupra ia ' spune-mi ce te 
doboară, şi nu-mi mai chinui inima cu tăcerea aceasta ! 
Dacă ai vreo boală, nu mi-o tăinui ! că mă duc numai-
decît să-ţi caut vraciul. Că tocmai astăzi s-a nimerit în 
trecere prin cetatea noastră un doftor vestit din ţara ara-
bilor, pe care sultanul nostru 1-a chemat anume ca să-1 
caute şi pe măria-sa de sănătate. Şi toată lumea nu mai 
vorbeşte decît de priceperea şi de leacurile lui cele mi-
nunate ! Au vrei să mă duc să ţi-1 chem '.'... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehere/.ada văzu zorii mijind şi, 
hfioasă, tăcu. 



Ci într-a şapte sule patruzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...Au vrei să mă duc să ţi-1 chem ? 
Aladdin atunci săltă capul şi, cu un glas tare fost, 

răspunse : 
•— Află, o, maică a mea, că nu mi-e râu de nimic şi 

că nu sufăr de nici o boală ! Şi dacă mă vezi in starea 
aceasta de mohorală, este din pricină că pînă acuma cu 
mi-am închipuit că toate femeile se asemuie cu tine ! Şi 
numai ieri am văzut şi eu că sînt, cu toiul altfel ! 

Şi mama lui Aladdin ridică inimile şi spuse : 
— Izgonit fie Cel-rău ! ce tot îndrugi tu, Aladdîne ? 
El răspunse : 
— Ştiu eu bine ce spun," fii l iniş t i tă! într-adevăr, 

am văzut-o, cînd a intrat la hammam, pe domnita 
Baclru'l-Budur, fata sultanului ! şi numai vederea ei 
mi-a dezvăluit ce frumuseţe se află pe lume ! Şi nu 
mai sînt bun. de nimic ! Şi din pricina aceasta nu o să 
mai am tihnă şi nu o să-mi mai vin în fire decît atunci 
cînd am s~o capăt de solie de Ia tătîne-său, sultanul ! 

Dacă auzi vorbele acestea, mama lui Aladdin ghidi 
că fiul ei îşi pieduse minţile, şi îi spuse : 

— Numele lui Allah fie asupra ta, copile al meu ! 
vino-li in minţi ! ah, sărmane Aladdine, cugetă la starea 
ta, şi scutură-te de smintelile astea ! 

Aladdin răspunse : 
— O, maică a mea, nu .am nicidecum să-mi vin. in 

minţi, întrucît nu sînt din tagma celor smintiţi. Şi vor-
bele tale im au să mă facă în nici un fel să mă leapăd 
de gîndul meu de însurătoare cu El Sett Badru'l-Budur, 
fata sultanului cea atîta de frumoasă ! Şi gîndul meu 
este mai mult decît oricînd de-a o cere la tătîne-său ! 
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Ea zise : 
— O, fiul meu, pe viaţa mea şi a ta ! nu rosti aseme-

nea vorbe, şi ia bine seama să nu carecumva să se audă 
prin vecini, şi vorbele tale să-i fie duse sultanului care 
are să poruncească să fii spînzurat fără de izbăvire. 
Şi-apoi, dacă chiar ai luat o hotărîre atîta de smintită, 
crezi că ai să găseşti pe cineva pe care să-1 poţi trimite 
cu o solie ca aceea ? 

El răspunse : 
— Şi pe cine as putea să-] încarc cu o solie atîta de 

gingaşă, cîlă vreme te am aici pe tine, o, maică ? şi în 
cine aş putea eu să am mai multă credinţă decît în tine ? 
Da, hotărît ! tu ai să te duci să-i faci sultanului, pentru 
mine, cererea de însurătoare ! 

Ea strigă : 
— Ferească-mă Allah de o cerere curau-i aceasta, 

o, fiul meu ! Eu nu am ajuns, ca tine, la marginile smin-
telii ! Of, văd bine acuma cum că tu uiţi că eşti băiatul 
unui croitor dintre cei mai sărmani şi dintre cei mai 
nevolnici din oraş şi că nici eu, mama ta, nu sînt din 
vreun neam mai de soi şi mai răsărit ! Cum de cutezi, 
dară, să gîndeşti la o domniţă pe care părintele ei nu 
ar da-o nici măcar unor feciori de regi ori de sultani 
de-ai mari ? 

Şi Aladdin rămase tăcut un răstimp, pe urmă răs-
punse : 

— Află, o, maică a mea, că m-am şi gîndit şi că am 
cugetat mult la toate cîte mi le spui tu ; da asta nu m-a 
oprit să iau hotărîrea despre care ţi-am vorbit, ba dim-
potrivă "! Mă rog, aşadar, ţie, dacă chiar îţi sînt fiu şi 
dacă ţii la mine, să-mi faci binele pe care ţi-1 cer ! De 
nu, moartea are să mi se pară mai de dorit decît viaţa ; 
şi m-ai pierde repede, fără de nici o îndoială ! încă o 
dată, o, măicuţă a mea, nu uita că eu sînt tot fiul tău 
Aladdin ! 
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Cînd auzi vorbele acestea ale fiului ei, bătrîna izbucni 
în suspinuri şi spuse printre lacrimi : 

— O, fiul meu, aşa-i, hotărît ! sînt mama ta, şi tu 
eşti singurul meu copil, sîmburul inimii mele ! Şi dorul 
meu cel mai scump este să te văd însurat într-o zi şi 
să mă bucur de fericirea ta, înainte de a mă duce din 
lume ! încît, dară, dacă chiar vrei să te însori, am să mă 
duc degrabă să-ţi caut o femeie printre oamenii de teapa 
noastră ! Ba încă ar trebui să ştiu şi ce am a le răspunde 
atunci cînd mi-or cere seama despre tine, despre meseria 
pe care o ai, despre cîştigul pe care îl agoniseşti şi 
despre bunurile şi pămînturile pe care le stăpîneşti ! 
Şi lucrul acesta mă tulbură rău ! Da ce-aş păţi cînd ar 
fi vorba să mă duc, nu la nişte oameni de rînd şi de 
teapa noastră, ci s-o cer pentru tine de la sultanul Chinei 
pe singura lui fată, pe El Sett Badru'l-Budur ! Ia să 
vedem, o, fiul meu ! cugetă mai cu măsură o clipită ! 
Ştiu prea bine că sultanul nostru este plin de bună -
voinţă şi că nu-1 alungă niciodată pe vreun supus de-al 
său fără a-i face dreptatea pe care o cere necazul ace-
luia ! Şi tot aşa ştiu că e darnic pînă peste poate şi că 
niciodată nu pregetă a-1 dărui cu de toate pe acela care 
şi-a dobîndit pe dreptate milele sale penlru vreo treabă 
strălucită, pentru vreo faptă de vitejie ori pentru vreo 
slujbă, mai mare ori mai mică ! Ci poţi tu să spui cu ce 
te-ai dovedit de vreo ispravă pînă acuma, şi ce volnicii 
vei fi avînd care să te poată învrednici pentru hatîrul 
cel fără asemuire pe care i-1 ceri ? Şi-apoi ! unde-s plo-
coan.ele ce se cuvin, asemenea oricărui ins care cere 
nişte huzururi, a le trimite în dar regelui, drept semn 
de cinstire din partea unui preasupus credincios faţă 
de domnul şi stăpînul său ? 

El răspunse : 
— Tocmai ! Dacă nu e vorba decît de dat un plocon 

falnic spre a ciobind! ceea ce sufletul meu îşi doreşte 
atîta, păi atunci socot că nici un om de pe pămînt nu 
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se poate măsura cu mine într-o treabă cumu-i aceasta ! 
Află dar, o, maică a mea, că poamele cele de toate cu-
lorile, pe care le-am adus din grădina de sub pămînt şi 
pe care le-am socotit a fi numai nişte gogoloaie de sticlă 
fără de nici un preţ şi bune numai să slujească de joacă 
ţîncilor, sînt nişte pietre nestemate cum nici un sultan 
de pe pămînt nu are unele asemenea. Şi, de altminteri, 
ai să le poţi preţălui şi tu, oricît de puţin le-ai pricepe la 
lucruri de soiul acesta ! Pentru aceasta, nu ai decît să-mi 
aduci de la bucătărie o tavă de porţelan îndeajuns de 
mare ca să pot să le pun în ea, şi ai să vezi atunci urma-
rea cea de minunare. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zodii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute patruzeci şi şaptea noapte 

Urmă : . 

Şi mama lui Aladdin, măcar că tare uluită de toate 
cîte auzea, se duse în bucătărie să caute o tavă mare 
de porţelan alb, curată, şi i-o aduse fiului ei. Iar Aladdin, 
care şi strînsese toate poamele cu pricina, începu să Ie 
orînduiască cu multă dibăcie pe tavă, ţinînd seama de 
feluritele lor culori, de înfăţişările şi de soiurile lor. Şi, 
cînd isprăvi, le puse sub ochii mamei sale, care rămase 
uluită de-a binelea, atît din pricina strălucirii eît şi a 
frumuseţii lor. Şi nu se putu opri, măcar că nu fusese 
deprinsă vreodată cu vederea nestematelorj să se minu-
neze : 

— Ya Allah ! ce minunăţie ! 
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Şi fu nevoită, peste o clipă, să închidă ochii, de scli-
pirile acelea. Şi, într-un sfîrşir, spuse : 

— Văd acu'ma şi eu, o, fiul meu, că peşcheşul tău ar 
putea să-i fie pe plac sultanului. Ci necazul nu mai stă
în asta ! ci în drumul pe care l-aş avea de •făcut ; întru-
cît bag de seamă că n-aş putea să înfrunt nicicum făloşia 
sultanului şi că aş rămîne înmărmurită şi cu limba în-
nodată, ori poate că mi-aş pierde firea de sfială şi de 

' tulburare ! Da chiar de-am presupune că, silindu-mă 
asupră-mi, ca să-ţi mulţumesc sufletul cel plin de dor, 
aş izbuti să ajung a înfăţişa cererea ta sultanului în ce 
priveşte pe fata sa Badru'l-Budur, ce are să se întîmple ? 
Chiar, ce are să se întîmple ? Păi atunci, fiul meu, ori 
are să se socoată că sînt o zărghită, şi au să mă izgo-
nească de la palat, ori sultanul, mîniat de o cerere ca 
aceea, are să ne pedepsească pe am în doi cu o osîndă 
amarnică ! Da dacă tu socoti dimpotrivă, şi dacă sulta-
nul ar fi să dea urmare cererii tale, tot o să mă întrebe 
despre starea şi despre cinurile tale. Şi are să-mi zică : 
„Da ! darul este tare frumos, o, femeie ! Da cine eşti. tu ? 
Şi cine este fiul tău Aladdin ? Şi ce face el ? Şi cine-i 
tatăl lui ? Şi ce pricopseală are ?" Şi eu, atunci, am să 
fiu nevoită oricum să-i spun că nu ai nici o meserie şi 
că tatăl tău nu era decît un biet croitor dintre croitorii 
din suk ! 

Ci Aladdin răspuns.e : 
— O, maică, fii liniştită ! este peste putinţă ca sul-

tanul să-ţi pună nişte întrebări ca acelea atunci cinci 
are să vadă minunăţiile de nestemate orînduite ca nişte 
poame pe tava de porţelan ! Fii, dar, fără de teamă , şi 
nu te mai îngrija de ce are să se întîmple. Dimpotrivă, 
ridică-to numai şi du-te să-i dăruieşti tava cu ce se află 
pe ea, şi cere-o pentru mine de soţie pe fiica sa Badru' l-
Budur ! Şi nu te mai apuca să-ţi împovărezi gîndurile 
într-o treabă atîta de uşoară şi de limpede ! Şi, la urma 
urmei, nu uita, dacă te mai încearcă vreo îndoială în 

58 



privinţa izbînzii, că am în stăpiidrea mea o lampă care 
pentru mine are să ţină locul la toate meseriile si ia 
toate agoniselile ! 

Şi îi vorbi tot aşa mai departe mamei sale, cu atîta 
căldură, şi cu atîta încredinţare, încît pînă la urmă o 
încredinţa şi pe ea pe deplin. Şi o îndemnă să-şi pună 
hainele ei cele mai frumoase ; şi îi dete tava de porţelan, 
pe care bătrîna o înveli degrabă într-o basma pe care o 
legă în patru colturi, ca s-o ducă în mînă. Şi plecă de 
acasă, şi se îndreptă spre saraiul sultanului. Şi intră în 
sala de primire, dimpreună cu mulţimea de jelbaşi. Şi 
se aşeză chiar în rîndul dinţii, ci cu o înfăţişare tare 
sfioasă, in mijlocul tuturor celor de faţă, care şedeau cu 
mîinile încrucişate şi cu ochii în jos, plini de cel mai 
adînc respect. Şi sala divanului se deschise, cînd sulta-
nul îşi iăfu intrarea, urmat de vizirii, de emirii şi de 
străjile sale ! Şi căpetenia calemgiilor sultanului începu 
să-i strige, unul după altul, pe împricinaţi, după r îndu-
iala jalbelor. Şi pricinile fură judecate pe dată. Iar pri-
einaşii plecară, unii mulţumiţi de cîştigarea pricinei lor, 
alţii cu nasurile tare alungite, iar ceilalţi rămînînd ne-
chemaţi, din lipsă de timp. Şi mama lui Aladdin fu chiar 
din mulţimea acestora de pe urmă . 

Încît, dacă văzu că divanul se sfîrşi şi că sultanul 
pleacă, urinat de vizirii lui, pricepu că nu mai 'avea ce 
să facă, decît să plece şi ea.. Şi ieşi din palat şi se întoarse 
acasă. Şi. Aladdin, care în nerăbdarea lui o aştepta ia 
poartă, o văzu cum se întoarce ţinînd în mînă tava de 
porţelan ; şi tare tulburat mai fu ; şi tare nedumerit, şi, 
speriat, de vreo nenorocire ce s-ar fi întîmplat ori de 
vreo ştire proastă, nu vroi să-i pună nici un fel de în-
trebare în uliţă, ci grăbi s-o tragă în casă, unde, îngăl-
benit de tot la chip, o iscodi prin semne şi din ochi, dat 
fiind că, nu putea să deschidă gura, de tulburare. Şi biata 
femeie îi povesti ce se întîmplase, adăugind : 
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— Se cade s-o ierţi pe maica ta de data aceasta, fiul 
.meu, întrucît au am fost dedată cu palatele ; iar vederea 
sultanului m-a tulburat pînă într-atîta de nici n-am 
pulul să mă duc la el ca să-i spun cererea ta. Ci mîine, 
de-o vrea Allah, am sa mă duc iarăşi la palat şi o să 
am mai multă virtute decît de data asta ! 

Şi Aladdin, cu toată nerăbdarea lui. Iu oricum bucuros 
să afle că nu din vreo pricină prea amarnică se afla tava 
de porţelan în mîinile mamei lui, la întoarcere. Ba chiar 
fu mulţumit cu încercarea cea mai anevoioasă fusese 
făcută fără de nici un necaz şi fără de urmări rele pentru 
mama lui şi pentru el. Şi se mîngîie cu ghidul că zăbo-
vcala are să fie repede îndreptată . într-adevăr, a doua 
zi, bătrîna plecă iar la palat, ţinînd în mură cele patru 
colturi ale basmalei în care era legat ploconul de nes-
temate. 

Cînd poveslpa. ajunse aici. $ehereza.da văzu /orii mijind ţi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a şapte sule patruzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi bătrîna era tare hotărîtă să-şi biruiască sfiala şi 
să-i înfăţişeze sultanului cererea. Şi intră la divan, şi se 
aşeză în rîndul clintii, dinaintea sultanului. Ci, ca şi în-
tâia oară, nu izbuti să facă nici un pas şi nici o mişcare 
care să abată asupra ei luarea-aminte a căpeteniei de 
dieci. Şi judecata fu ridicată, fără de nici o urmare ; şi 
se întoarse iarăşi acasă, cu capul plecat, să-1 vestească 
pa Aladdin de neizbînda încercării ei, ci făgăduindu-i 
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biruin ţa de data urmă toare. Şi Aladdin fu nevoit iar 
să-şi mai rostuiască un tain de răbdare, mustrînd-o însă 
pe maică-sa pentru lipsa ei de cutezanţă şi de tărie. Da 
asta nu prea sluji la mare lucru, întrucît biata femeie 
şase zile în şir se tot duse la palat, cu tava de porţelan, 
şi se aşeză mereu tot dinaintea sultanului, da tot fără 
de mai multă cutezanţă ori fără de mai multă izbmctă 
ca întîia oară. Şi de bună seamă că s-ar fi întors şi de-o 
sută de ori tot aşa, şi Aladdin ar fi muri t de deznădejde 
şi de nerăbdare înăbuşită , dacă pe însuşi sultanul, care 
pînă la urmă o băgase de seamă, întrucît se afla în ra i -
dul dinţii la fiecare jude ţ al divanului, nu l-ar fi cuprins 
dorinţa să întrebe de ea şi despre pricina care o aducea 
acolo. In adevăr, în cea de a şaptea zi, după încheierea 
divanului, sultanul se întoarse înspre vizirul său cel 
mare şi îi zise : 

— Ia uită-te Ia femeia aceea bătrînă care ţine în mină 
o legătură făcută dintr-o basma. De mai multe zile vine 
neabă tut la divan şi stă ţeapănă fără să ceară nimic. 
Poţi cumva să-mi spui ce caută aici, sau ce vrea ? 

Şi vizirul cel mare, care nu o cunoştea nicidecum pe 
mama Iui Aladdin, nu vroi să rămînă cumva sărac la 
răspunsuri, ci îi spuse sultanului : 

•— O, stăpîne al meu, e şi ea o bătrînă dintre multele 
bătrâne care nu vin la divan decît pentru nişte fleacuri. 
Şi aceasta de-aici, fără de nici o îndoială, trebuie să 
aibă a se plînge, de pildă, că i-a vîndut vreun neguţător 
niscaiva orz stricat, sau că vecina i-a spus vorbe de 
ocară, sau că a bă tut-o bărbatu-său ! 

Ci sultanul nu vroi să se mulţumească deloc cu lămu-
rirea aceea, şi îi spuse vizirului : 

— Eu, cu toate astea, doresc s-o cercetez pe biata 
femeie. Spune-i să se apropie, pînă a nu pleca împreună 
cu ceilalţi ! 
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Şi vizirul răspunse că ascultă şi că se supune, ducîn-
du-şi mîna la l'runte. Şi făcu cîţiva paşi înspre mama 
lui Aladdin şi îi făcu semn cu mina să se apropie. Şi 
biata femeie, tremurînd toată, veni pînă la piciorul scau-
nului împărătesc şi se prăbuşi, mai degrabă decît se 
temeni, şi sărută pămîntul dintre mîinile sultanului, cum 
văzuse că Tăcuseră şi ceilalţi pricinaşi. Şi rămase în sta-
rea aceea, pînă ce vizirul cel mare veni şi o bătu pe 
umăr şi o ajută să se ridice. Iar ea se ridică în picioare, 
plină de sfială ; şi sultanul îi spuse : 

- O, femeie, iacătă-s mai multe zile de cinci te tot 
văd că vii la divan şi stai nemişcată fără să ceri nimic. 
Spune-mi, dar, ce te aduce aici şi ce doreşti, ca să pot 
să-ţi fac dreptate ? 

Şi mama lui Aladdin, mai prinzînd oleacă de inimă 
Ia glasul binevoitor al sultanului, răspunse : 

—• Allah coboare-şi facerile sale de bine asupra 
capului sultanului nostru ! Roaba ta, o, rege al vremi lor, 
te roagă, înainte de a-li înfăţişa cererea ei, să te înduri 
să-i dărui făgăduiala ocrotirii tale, altminteri tare mi-ar 
fi spaima să supăr urechile sultanului, întrucît cererea 
mea ar putea să pară ciudată sau anapoda ! 

Or, sultanul, care era om bun şi mărinimos, nu pregetă 
să-i făgăduiască ocrotirea ; ba chiar dete şi poruncă să
fie golită sala cu totul, spre a-i îngădui femeii să-şi spună 
păsul în toată slobozenia. Şi nu îl opri pe lîngă sine decît 
pe vizirul cel mare. Şi se întoarse înspre bătrînă şi îi 
zise : 

— Poţi să* vorbeşti ! Ocrotirea lui Allah este asupra 
ta, o femeie ! 

Ci mama lui Aladdin, care îşi căpătase tot sufletul, 
în urma primirii celei pline de bună tate a sultanului, 
răspunse : 

—• Mai cer iertare sultanului nostru, tot aşa, dintru 
început, pentru tot ce ar putea să i se pară necuvincios 
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în jalba mea, şi pentru cutezanţa cea neasemuită a vor-
belor mele ! 

Şi sultanul, tot mai zădărit, spuse : 
•— Grăbeşte-te şi vorbeşte fără de sfială, o, femeie ! 

Iertarea lui Allah este asupra ta, precum si mila lui, 
pentru orice ai putea să-mi spui şi să ceri ! 

Atunci mama lui Aladdin, după ce se mai ploconi o 
dată înaintea scaunului împărătesc, şi după ce chemă
asupra sultanului toate binecuvîntăriJe şi huzururile 
Celui preaînalt, începu să-i povestească tot ce i se în-
tâmplase' fiului ei, din ziua cînd îi auzise pe pristavii 
împărăteşti crăinicind târgoveţilor porunca de a se ascunde 
prin casele lor ca să deschidă calea alaiului măritei Sett 
Badru'l-Budur. Şi nu uită să-i spună starea în care se 
află acum Aladdin, care se juruise că se omoară dacă 
nu o capătă pe domniţă de soţie. Şi povesti pe de şart 
toată povestea, de la început pînă la sfirşit. Ci nu are 
nici un rost s-o mai luăm de la capăt. Pe urmă , dacă 
sfîrşi de spus tot, pradă unei tulburări, mari, adăugă : 

— Şi nu îmi mai rămîne, o, rege al vremilor, decît 
să mă rog luminăţiei tale să nu carecumva să mă cerţi 
de sminteala fiului meu, şi să mă ierţi dacă dragostea 
de mamă m-a îndemnat să vin şi să-ţi înfăţişez o cerere 
atît de nemaipomenită ! 

Sultanul, care îi ascultase vorbele cu multă îuare-
aminte, dat fiind că era drept şi bun, dacă văzu că mama 
lui Aladdin tăcuse, departe de a se arăta mîniat de ce-
rerea ei, începu să rîdă cu duioşie şi îi spuse : 

— O, sărmano, şi ce-i fi avînd în basmaua aceea pe 
care o ţii legată în. patru colţuri ? 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasa, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute patruzeci şi noua noapte 

Urma : 

Alunei, mama lui Aladdin deznodă basmaua, în tăcere, 
şi, fără a mai adăuga vreo vorbă, îi înfăţişă sultanului 
tava de porţelan pe care se aflau rînduite fructele de 
nestemate. Şi pe dată divanul. fu luminat de sclipirea 
tor, mai abitir decît de o strălucire de pollcandre şi de 
făclii, iar sultanul fu uluit de lucirea lor şi rămase nău-
cit de frumuseţea ce-o vedea. Pe urmă luă tava din mîi-
nile butrînei şt cercetă pietrele cele minunate rînd pe 
rînd ţinîndu-le intre degete. Şt şezu multă vreme să le 
privească şi să le pipăie, minunîndu-se pînă peste poate. 
Şi, într-un sfîrşit, întoreîndu-se înspre vizii'ul cel mare, 
grăi : 

— Pe viaţa capului meu ! o, vizirule, ce frumoase 
sînt toate astea, şi ce poame minunate ! Ai mai văzut 
tu vreodată ceva asemenea ori barem i ai auzit vreodată 
să se pomenească a fi pe faţa pămîntului nişte lucruri 
atîta de mîndre ? Ce socoti ? Ia spune-mi ? 

Şi vizirul răspunse : 
— Cu adevărat, o, rege al vremilor, nu am văzut 

niciodată şi nu am auzit pomenindu-se vreodată despre 
nişte lucruri atîta de de-a mirărilea ! Hotărît, nestema-
tele acestea sînt. fără de seamăn în soiul lor ! Şi nici 
giuvaierurile cele mai scumpe din sipeturile regelui 
nostru nu preţuiesc, toate la un loc, cit-poama cea mai 
măruntă de aici '. nu, nu cred ! 

Iar regele zise : 
— Şi nu-i aşa, o, vizire al meu, că tînărului Aladdin. 

cel care îmi trimite cu mama sa un peşcheş atîta de fru-
mos, i se cuvine, fără de nici o îndoială, şi mult mai mult 
decît oricărui fecior de rege, să-şi vadă primită cererea 
de însurătoare cu fata mea Badru'l-Budur ? 
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La întrebarea aceasta a regelui, la care nici cu gîndul 
nu gîndea, vizirul se schimbă la faţă de-a binelea, şi 
limba i se înnodă de-a binelea, şi se mohorî de-a bine-
lea ! Intrucît sultanul îi făgăduise, de tare multă vreme, 
că n-are s-o dea de soţie pe domniţă altcuiva decît unui 
fiu de-al lui, care se mistuia de dragoste după ea încă 
din pruncie. Aşa că, după un lung răstimp de uluială, 
de tulburare şi de tăcere, răspunse, pînă la urmă , cu 
un glas tare trist : 

— Da, o, rege al vremilor ! Ci luminăţia ta uită că 
i-a făgăduit-o pe domniţă fiului robului tău ! Cer, dară, 
de la mila ta, dacă ploconul acesta de la un om neş t iut 
te bucură într-adevăr, să-mi îngădui numai un răgaz de 
trei luni, în care mă îndatorez să-ţi găsesc chiar eu un 
dar încă şi mai frumos decît acesta, ca să-1 aduc ca 
zestre, pentru fiul meu, regelui nostru ! 

Or, regele, care ştia prea bine, dată fiind pricepe-
rea pe care o avea el în privinţa giuvaierurilor şi a nes-
tematelor, că nici un om de pe pămînt, de-ar fi fost el 
chiar fecior de rege ori de sultan, nu ar fi fost în stare să 
găsească un dar care să se asemuie, mai de aproape ori 
mai pe departe, cu acele minunăţi i fără de pereche în 
soiul lor, nu vroi să-1 supere nicidecum pe bă tr înul său 
vizir şi să nu-i facă hatîrul pe care acela i-1 cerca, ori-
şicît de zadarnic s-ar fi dovedi t ; şi, în buna lui vrere, 
îi răspunse : 

— Bine ! O, vizire al meu, îţi dau răgazul pe care-
mi-1 ceri. Ci să ştii limpede că, la trecerea celor trei 
luni, dacă nu ai să izbîndeşti a găsi pentru fiul tău o 
zestre de dăruit fetei mele, şi care să întreacă sau măcar 
să se asemuie cu zestrea pe care mi-o aduce, în numele 
fiului ei Aladdin, femeia aceasta de treabă, eu am făcut 
pentru fiul tău tot ce era cu putinţă , datorită slujbelor 
tale vrednice şi credincioase ! 

Pe urmă , se întoarse înspre mama lui Aladdin şi 
îi spuse, cu multă dragoste : 
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— O, mamă a lui Aladdin, poţi să te duci în toată 
bucuria şi liniştea îndără t la fiul tău şi să-i spui că cere-
rea lui a fost primită şi că fata mea este de aci înainte 
pe numele lui î Ci spune-i că nunta nu are să se poată 
face decît numai peste trei luni, spre a ne da vreme să 
punem să se lucreze hainele de măritiş ale fetei şi toate 
lucrurile ce se cuvin la casa unei domniţe de stepena ei ! 

Şi mama lui Aladdin, tulburată pînă peste poate, îşi 
vidică mîinile înspre cer şi se rugă pentru îmbelşugarea 
şi lungirea vieţii sultanului, îşi luă rămas-bun şi, numai-
decît, odată ieşită din palat, apucă de bucurie zborul 
înspre casă. Şi, do cum intră în casă, Aladdin îi văzu 
obrazul luminat de fericire, şi dete fuga la ea şi, tare 
tulburat, o întrebă : 

— Ei, o, maică, trebuie să trăiesc oii trebuie să mor ? 
Şi biata femeie, sleită de osteneală, şezu mai întâi 

pe divan şi îşi scoase iaşmacul de pe faţă, şi spuse : 
— Iţi aduc vestea cea bună, o, Aladdin ! Fata sulta-

nului este de acuma înainte pe numele tău ! Iar darul 
tău, precum vezi, a fost primit cu bucurie şi cu mul ţu-
mire ! Numai câ nunta cu Badru'l-Budur nu are să se 
poată face decît peste trei luni î Iar zăboveai a se dato-
rează vizirului cel mare, barba aceea a năpastelor, care 
i-a şoptit în taină nu ştiu ce regelui şi 1-a îndemnat să 
mai tărăgăneze însurătoarea, nu ştiu pentru care pri-
cină ! Ci, inşallah ! nu are să se întâmple -decît de bine ! 
Iar dorul tău are să-ţi fie împlinit pînă peste toate aş tep-
tările, o, fiul meu ! 

Pe urmă adăugă : 
' •— Iar pe vizirul cel mare, o, fiul meu, Allah să-1 bată 

şi să-J aducă la starea cea mai păcătoasă ! Căci tare sînt 
îngrijorată de ce-o fi putut să spună la urechea regelui ! 
Fără de el, nunta s-ar fi săvârşit, pe cît părea, astăzi ori 
mîine, aşa de răpit era regele de poamele cele nestemate 
de pe tablaua de porţelan ! 
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Pe urmă, fără să se oprească şi fără să răsufle, îi 
povesti fiului ei tot ce se întîmplase de la intrarea ei în 
divan pînă ce plecase, şi sfîrşi spunînd : 

— Allah să ocrotească viaţa sultanului nostru cel 
slăvit, şi pe tine să te apere, pentru fericirea care te aş-
teaptă, o, Aladdin, fiul meu ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute cincizecea noapte 

Urmă : 

Şi Aladdin, dacă auzi cele ce îi vestea maică-sa, se: 
cutremură de drag şi de mulţumire, şi strigă : 

— Preaslăvit să fie Allah, o, maică a mea, cel carele 
a făcut să coboare milele sale asupra casei noastre si 
să-ţi dea ca fiică o domniţă din sîngele regilor celor mai 
mari ! 

Şi sărută mîna maică-si, şi îi mulţumi îndelung pentru 
toate ostenelile pe care şi le dedese spre aducerea la în-
deplinire a celei trebi atîta de gingaşe. Iar maică-sa îl 
sărută cu dragoste, şi îi ură tot felul de huzururi, şi plînse 
gîndind că soţul ei, croitorul, părintele lui Aladdin, nu 
mai era, ca să vadă şi el norocul şi roadele cele minunate 
ale ursitei fiului lor, puşlamaua de mai înainte ! 

Şi, din ziua aceea, Aladdin şi maică-sa, cu o nerăb-
dare pînă peste poate, începură să socotească ceasurile 
care îi despărţeau de fericirea pe care o aşteptau, după 
ce aveau să treacă acele trei luni. Şi nu mai conteneau 
să tot tăinuiască despre planurile şi despre ospeţele şi 
despre pomenile pe care socoteau să le dea celor săr-
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mani, aducîndu-şi aminte că şi ei, încă ieri, se aflau în 
ticăloşie, şi că, fără de nici o îndoială, lucrul cel mai 
vrednic în ochii Atoatedătătorului era dărnicia. 

Or, două luni se scurseră în felul acesta. Şi mama lui 
Aladdin, care pleca de acasă în fiecare zi spre a face 
tîrguielile îndătinate de dinainte de nuntă , se duse la 
suk într-o dimineaţă şi porni să bată prăvăliile făcînd 
o grămadă de cumpără turi, şi mai mari şi mai mici, cînd 
deodată băgă de seamă un lucru pe care nu îl văzuse 
atunci cînd venise. Văzu, în adevăr, că toate prăvăliile 
erau dichisite şi împodobite cu frunzare, cu felinare şi 
cu panglici colorate, de la un cap cil uliţei pînă la celă-
lalt, şi că toţi prăvăliaşii, toţi meşterii şi toţi oamenii 
din suk, fie bogaţi, fie săraci, făceau o mare zarvă de 
bucurie, şi toate uliţele erau înţesate de slujbaşi de la 
sărai, îmbrăcaţi falnic în atlazurile lor de sărbătoare şi 
călări pe cai înfotăzaţi minunat, şi toată lumea se vîn-
zolea încolo şi încoace într-o forfotă neobişnuită. încît 
se încumetă să-1 întrebe pe un neguţător de ulei, de la 
care îşi făcea cumpărăturile, ce fel de sărbătoare, despre 
care ea habar nu avea, sărbătorea mulţimea aceea vo-
ioasă, şi ce însemnau toate acele vînzoleli. Şi negu ţă-
torul de ulei, nedumerit pînă peste poate de o întrebare 
ca aceea, o privi închiondorat şi răspunse : 

—- Pe Allah ! s-ar zice că-ţi faci bătaie de joc ! Ori 
eşti vreo străină, de nu ştii aşa, nimica, despre însură-
toarea feciorului vizirului cel mare cu domniţa Badru' l-
Budur, fata sultanului ? Şi-acuma-i taman ceasul cînd 
iese ea de la hammam ! Şi toţi călăreţii aceştia, îmbrăcaţi 
falnic cu haine de zarafir, sînt străjile care au să-i alcă-
tuiască paza pînă la sărai ! 

Cînd auzi vorbele neguţătorului ele ulei, mama lui 
Aladdin nu vroi să afle nimica mai mult şi, înnebunită
şi zdrobită, o luă la fugă, de-a curmezişul sukurilor, 
uitîndu-şi tîrguielile la neguţător, şi ajunse acasă, unde 
intră şi, cu răsuflarea tăiată, se aruncă pe divan şi rămase 
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aşa un răstimp, fără a putea să vorbească nici un cuvînt. 
Iar cînd izbuti să vorbească, îi spuse lui Aladdin, care 
venise în fugă : 

— Ah, copilul meu ! ursitoarea a întors împotriva 
ta foaia cea rea a cărţii sale ! şi iacătă că totul este pier-
dut, şi că fericirea înspre care păşeai s-a mistuit pînă 
a nu se fi împlinit ! 

Iar Aladdin, tare speriat de starea în care o vedea 
pe maică-sa şi de vorbele pe care le auzea, o întrebă : 

— Au ce s-a întîmplat atit de rău, o, maică a mea ? 
Grăbeşte de-mi spune ! 

Ea zise : 
— Vai, fiul meu ! sultanul şi-a uitat de făgăduiala pe 

care ne-a făcu t-o ! Şi chiar astăzi o mărită pe l'iică-sa 
Badru'l-Budur cu feciorul vizirului cel mare, faţa aia de 
catran, năpastă ăla de care mi-era mie atîta de spaimă i 
Şi cetatea toată e împodobită, ca la sărbătorile cele mari, 
pentru nunta din seara aceasta ! 

Şi Aladdin, dacă auzi vestea, simţi cum fierbinţeala 
îi năpădeşte minţile şi cum îi face sîngele să zvîcîie nă-
praznic. Şi un răstimp rămase uluit şi năucit, de parcă 
sta să cadă şi să moară pe loc. Ci nu zăbovi să se 
îmbărbăteze, aducîndu-şi aminte de lampa cea ferme-
cată pe care o avea la mîna lui şi care, mai mult decît 
oricînd, avea să-i fie de mare ajutor. Şi se întoarse înspre 
maică-sa şi îi spuse, cu un glas tare liniştit : 

— Pe viaţa ta, o, rnaică, eu mă cam socotesc că feciorul 
vizirului nu prea are să se bucure în noaptea aceasta 
de desfătările pe care le nădăjduieşte în locul meu ! Fii, 
dar, fără de nici o teamă în privinţa aceasta, şi, fără a 
mai zăbovi, scoală-te şi pregăteşte-ne ceva de mîncare. 
Şi avem să vedem noi pe urmă ce ne mai rămîne de 
făcut, cu ajutorul Celui preaînalt ! 

Atunci mama lui Aladdin se ridică şi pregăti de-
mîncarea, pe care Aladdin, cu mare poftă, o mîncă, 
şi, îndată ce sfîrşi, se duse în odaia lui, spunînd : 
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— Vreau să rămîn singur şi să nu fiu supărat de 
nimenea ! 

Şi zăvori uşa după el cu cheia, şi scoase lampa cea fer-
mecată din ungherul unde o ţinea ascunsă. Şi o luă şi o 
frecă la locul pe care îl ştia. Şi, tot atunci, efritul rob 
lămpii se ivi dinainte--! şi spuse : 

Iată aci dinainte 
Stă robul tău cu luare-aininte '. 
Spune : ce vrei ? Eu sînt al lămpii slujiir.r, 
Fie că-n văzduhuri zbor, 
Fie că umblu de-a rhid 
Aici pe păniînt! 

Şi Aladdin îi spuse : 
— Ascultă-mă bine, o slujitor al lămpii ! căci nu mai 

este vorba acuma să-mi aduci de mîncat şi de băut, ci 
să mă slujeşti într-o daravelă cu mult mai însemnată ! 
Află, dar, că sultanul mi-a făgăduit-o de soţie pe fata lui 
cea minunată , pe Badru'l-Budur, primind de la mine un 
plocon de poame nestemate. Şi mi-a cerut un răgaz de 
trei luni pînă să sărbătorim nunta. Şi acuma şi-a uitat 
l'ăgăduiala şi, fără măcar să-i treacă prin minte să-mi 
trimită îndărăt clarul pe care i l-am dat, o mărită pe 
fiică-sa cu feciorul vizirului cel mare ! Or, lucrurile nu 
trebuie să se petreacă nicidecum în felul acesta ! Şi 
îţi cer să mă slujeşti ca să-mi duc la îndeplinire un plan 
al meu ! 

Şi efritul răspunse : 
— Spune, o, Aladdin, stăpîne al meu ! Şi nu e nici 

o trebuinţă să-mi dai , atîtea lămuriri ! Porunceşte, şi 
am să mă supun ! 

Şi Aladdin răspunse": 
— în seara aceasta, deci, de îndată ce însurăţeii s-or 

culca în patul lor de nuntă , şi pînă ce să aibă ei vreme 
nici măcar să se atingă, să~i ridici cu pat cu tot şi 

70 



să-i aduci chiar aici, unde am să văd eu ce îmi mai 
rămîne de făcut ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherozada vă™ zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute cincizeci şi una noapte 

Urmă ; 

Iar efritul lămpii îşi duse mina la frunte şi răspunse ; 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi pieri. 
Iar Aladdin se duse la maică-sa şi şezu jos lingă 

ea, şi începu să tăifăsuiască liniştit, ba de una, ba de 
alta, fără să se mai îngrijeze de măritişul domniţei, 
de parcă nimic din toate acelea nu s-ar fi întîmplat. Şi, 
la culcare, şi intră în odaia lui unde iarăşi se zăvori cu 
cheia şi aşteptă întoarcerea efritului. Şi-aşa cu el ! 

în ce priveşte nunta feciorului vizirului cel mare, 
iacătă ! Cînd ospeţele şi zaifeturile şi chilomanele şi 
veselirile ajunseră la capăt, proaspătul însurăţel, cu 
căpetenia eunucilor înainte, intră în odaia de nuntă. Şi că-
petenia eunucilor cîete zor să plece şi să închidă uşa în 
urma lui. Şi ginerele, după ce se dezbrăcă, dete la o 
parte pologul de mătase de la pat şi se băgă acolo, ca să 
aştepte venirea domniţei. Or, domniţa nu zăbovi mult 
pînă să se arate, însoţită de mama sa şi de femeile 
din alaiul ei, care o dezbrăcara, o înveşmîntara cu o 
cămăşuţă de mătase şi îi despletiră părul. Pe urmă o 
suiră în pat ca parcă silind-o, în vreme ce, cumu-i 
datina mireselor în astfel de împrejurări, domniţa se pre-
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făcea că se împotriveşte, şi se smucea în toate părţile, 
dînd să le scape clin mîini. Şi, după ce o suiră în pat, 
fără a se ispiti să se uite la feciorul vizirului, care se 
afla de mult în pat, femeile plecară toate împreună , 
l'ăcînd urări pentru îndeplinire. 

Iar mama domnitei, care plecă la urmă ele tot, 
închise uşa odăii, scoţînd cumu-i datina, un oftat adînc. 

Or, de îndată ce tinerii însurăţei se văzură singuri, 
şi pînă să aibă răgazul să-şi facă vreo mîngîiere cît de 
mică, se simţiră deodată ridicaţi cu pat cu tot, fără a 
putea să-şi dea seama ce li se întîmpîă. Şi, cît ai clipi 
din ochi, se văzură scoşi din palat şi puşi jos într-un 
loc pe care nu-1 cunoşteau, şi care nu era altul decît 
odaia lui Aladdin. Şi, pe cînd ei se cufundau în spaimă, 
efritul se duse de se temeni dinaintea lui Aladdin, şi îi 
zise : 

— Porunca ta, o siăpîne al meu, a fost îndeplinită. 
Şi iată-mă-s gata să te ascult, la tot ce mai ai a mă 
pune să-ţi fac ! 

Şi Aladdin îi răspunse : 
—- Mai am să-ţi cer a-1 înşfăca pe pezevenghiul acesta 

tinerel şi a-1 duce să-1 încui, pe toată noaptea, în umblă-
toare ! Şi mîine dimineaţă să te întorci aici, ca să capeţi 
poruncile mele ! 

Şi ginul lămpii răspunse că aude şi că se supune, şi 
dete zor să îndeplinească porunca. îi înşfacă, aşadar, cu 
asprime, pe feciorul vizirului şi îl duse de-1 încuie la 
privaţi, înfundîndu-1 cu capul într-o gaură. Şi vărsă 
asupră-i o suflare rece şi împuţită, care îl ţintui ca pe 
o bucată de lemn în starea în care se afla. Şi-aşa cu el ! 

Ci în ceea ce îl priveşte pe Aladdin, apoi acesta, dacă 
rămase singur cu domniţa Badm'l-Budur, nu se gîndi o 
clipită măcar, în ciuda dragostei amarnice pe care o sim-
ţea pentru ea, să se prilejească de împrejurare. Şi, 
dintru început, se temeni dinaintea domniţei, ţinîndu-şî 
mîna pe inimă, şi, cu un glas plin de patimă, îi spuse : 
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— O, domniţă, află că aici eşti mai la adăpost decît 
în saraiul sultanului, părintele tău ! Dacă te afli în locul 
acesta pe care nu îl cunoşti, este numai ca să nu înduri 
mîngîierile acelui copilandru năvleg, feciorul vizirului 
tatălui tău ! Iar eu, măcar că sînt acela căruia i-ai fost 
făgăduită de soţie, am să mă feresc cu grijă să mă ating 
de tine, mai înainte de a fi venit vremea şi mai înainte 
ca tu să fi ajuns solia mea, după pravila Cărţii celei 
sfinte şi după sunnă ! 

Ci din vorbele acestea ale lui Aladdin domniţa nu 
putu să priceapă nimic, mai întîi din pricină că era tare 
tulburată , şi-apoi pentru că ea habar nu avea nici de 
făgăduiala dată de tătîne-său şi nici de toate dedesubtu-
rile acelei trebi. Şi, neştiind ce să spună, se mul ţumi să 
plîngă cu amar. Şi Aladdin, ca să-i dovedească şi mai 
apriat că nu avea nici un gînd rău în privinţa ei, şi ca 
s-o liniştească, se aruncă în pat îndărăt, chiar pe locul 
pe care şezuse feciorul vizirului, şi avu grijă să aşeze 
o sabie între fată şi el, ca să~i arate şi mai limpede 
prin aceasta că înţelegea să-şi facă mai degrabă moarte 
decît să se atingă de domniţă, nici măcar cu vîrfurile de-
getelor. Ba chiar se şi întoarse cu spatele înspre ea, ca nu 
carecumva s-o stînjeneaseă în vreun fel. Şi adormi în de-
plină linişte, fără a se mai îngrija că se afla acolo Ba-
dru'i-Budur cea atîta de dorită, de parcă ar fi fost" 
singur-singurel în patul lui de flăcău. 

Pe domniţă însă tulburarea pe care i-o pricinuia în-
tâmplarea aceasta atît de ciudată, şi starea cea nouă în 
care se vedea, şi gînclurile învălmăşite care o chinuiau, 
ba de spaimă, ba de uluire, nu o lăsară să dea geană 
în geană toată noaptea. Ci fără de îndoială că ea era cu 
mult mai puţin de plîns decît fiul vizirului, care se afla 
la umblători, cu capul vîrît într-o gaură, şi care nu 
putea să facă nici o mişcare, din pricina suflării celei 
înfricoşătoare, pe care o aruncase efritul peste el spre 
a-1 înţepeni. Oricum, soarta celor doi însurăţei, în eea.:-
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diniii noapte a Ier de nuntă , nu avea nimic alta decît 
lucruri tare nuhnitoare şi tare păcătoase. 

Cînd poveslea ;\nuv.i<i ak:i. Şv.-!K-v;r«fUi vii/i', /•orii n-.ijlr.rt şi, 

C? mf r-a şap/e si/i!e cincizeci şi dona noapte 

Urmă : 

A doua zi dimineaţa, rară ca Aladdin să mai trebuiască 
să frece iarăşi lampa, efritul •— după porunca dată de cu 
seară — veni singur să aştepte trezirea stăpînului lămpii. 
Şi, întrucât acesta zăbovea, scoase un şir de strigăte, 
înspăimîntînd-o pe domniţă, care nu avea putinţa să-1 
zărească. Şi Aiaddin deschise ochii ; şi, de îndată ce îl 
văzu pe efrit, se ridică de lîngă domniţă şi se dete 
oleacă mai de-o parte, ca să nu fie auzit decît de efrit, 
căruia îi spuse : 

— Dă fuga de-1 scoate de la umblători pe feciorii! 
vizirului, şi întoarce-te de-1 pune în pat, pe locul unde 
se afla. Pe urmă, înşfacă-i şi du-i pe amîndoi în palatul 
sultanului, chiar acolo de unde j-ai luat. Şi, mai cu 
seamă, veghează-i cu luare-aminte ca nu cumva să-i 
laşi să se sărute ori măcar să se atingă ! 

Şi efritul lămpii, răspunse că aude şi că se supune, şi 
dete zor să se ducă mai întîi să-1 scoată pe tinerelul cel 
năpăstuit de la umblători şi să-1 aşeze pe pat, lîngă 
domniţă şi-apoi, numaidecât, în mai puţină vreme de cît 
ar l'i ele trebuinţă ca să baţi o dată din pleoape, îi mută 
pe amîndoi în odaia de nuntă din palatul sultanului, 
fără ca ei să poată vedea ori să poată pricepe nici ce 
se întâmplă cu ei, nici pe ce cale îşi schimbau aşa de 
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iute locuinţa. Şi, de altminteri, asta era tot ce li se putea 
întâmpla mai bine, întrucît numai dacă l-ar fi văzut o 
dată pe ghinul cel înfricoşător, slujitorul lămpii, fără de 
îndoială că s-ar fi speriat de moarte. 

Or, nici nu-i aşeză bine efriUil pe cei doi însurăţei în 
odaia lor din sărai, că sultanul şi soţia lui, arzînd să afle 
cum îşi petrecuse domniţa, fala lor, cea dinţii noapte a 
ei de nuntă , şi dornici s-o firiiisească şi să fie cei dinţii 
care s-o vadă spre a-i ura fericire şi huzur statornic, 
îşi făcură intrarea de dimineaţă, şi se apropiară tulburaţi 
foarte de patul fetei lor, şi o sărutară cu duioşie între cei 
doi ochi, spunîndu-i : 

— Binecuvîntată să-ţi fie însoţirea, o, fiică a inimii 
noastre ! Şi deie Allah să vezi zămislindu-se clin rodnicia 
ta un şir lung de urmaşi frumoşi şi vestiţi, care să ducă 
din neam în neam fala şi mîndria spiţei noastre ! Ah, 
spune-ne cum ţi-ai petrecut noaptea aceasta clintii, şi 
cum s-a purtat soţul tău faţă ele tine ! 

Şi, după ce vorbiră aşa, tăcură, aşteptând răspunsul. 
Şi iacătă că deodată domniţa, în Ioc să arate un chip 
proaspăt şi zknbitor, o văzură cum izbucneşte în suspine 
şi cum îi priveşte cu nişte ochi trişti şi plini de lacrimi. 

Ei, atunci, deferă să-1 întrebe şi pe soţul ei, şi se 
uitară la locul din pat unde credeau că încă se mai afla 
culcat ; dar el. taman ieşise din odaie, chiar în clipa 
intrării lor, ca să se ducă să se spele de toate spurcăciu-
nile care îl mînjiseră pe faţă. Şi gîndiră că s-o fi dus 
la hamraamul din. serai, ca să se scalde după împreunare. 
Şi-aşa că se întoarseră iar înspre fata lor şi o iscodiră 
îngrijoraţi, din semne, din priviri şi din grai, despre 
pricina lacrimilor şi a mîhnirii ei. Şi, întrucît. ea tăcea mai 
departe, socotiră că numai ruşinea de după cea clintii 
noapte de nuntă o oprea să vorbească, şi că lacrimile ei 
erau lacrimi ca pentru asemenea împrejurări ; şi steteră 
un răstimp liniştiţi, nevroind să mai stăruiască, dintru 
început. Cum însă starea aceea ameninţa să dăinuiască 



prea lungă vreme, şi cum lacrimile nu făceau decît să 
sporească, regina nu putu să îndure mai m u l t ; şi. cu un 
glas plin de haz, ii spuse într-un sl'îrşit domniţei : 

— Hai, fata mea, vrei pînă la urmă să-mi răspunzi, 
şi să-i răspunzi şi. tatălui tău ? Şi mult ai să mai faci cu 
noi nazurile astea, care chiar că ţin de cam prea muliă 
vreme ! Şi eu, fata mea, am fost mireasă, ca tine, şi 
înainte de tine ! da eu am ştiut să pun o măsură şi să 
nu prea întind mofturile astea de găină plouată. Şi, pe 
deasupra, tu uiţi că te dovedeşti acuma lipsită de cinstirea 
pe care ne-o datorezi, dacă te încăpăţînezi aşa mai de-
parte să nu răspunzi la întrebările noastre ! 

La vorbele acestea supărate ale mamei sale, biata 
domniţă, copleşită clin toate părţile deodată, se văzu 
silită să se rupă din tăcerea pe care o păstra şi, scotînd 
un suspin adînc şi tare jalnic, răspunse : 

— Allah să mă ierte dacă rn-am dovedit, lipsită de 
cinstirea pe care o datorez tatălui meu şi mamei mele ! 
ei pricina este că sînt tulburată pînă peste poate şi tare 
speriată, şi tare tristă, şi tare năucită , de tot ce mi s-a 
înfîmplat în noaptea aceasta ! 

Şi începu să povestească tot ce i se întîmplase, 
nicidecum aşa cum se petrecură lucrurile aievea, ci aşa 
cum putuse ea să le priceapă numai cu ochii. Spuse 
cum, de îndată ce se culcase în patul ei, lîngă soţul ei, 
feciorul vizirului, simţise că patul se mişcă sub ea, cum 
se văzuse mutată într-o clipită din odaia de nuntă într-o 
casă în care nu mai fusese niciodată pînă atunci, cum 
soţul ei fusese dus de acolo, fără ca ei să poată şti în 
ce fel fusese el luat şi dus, cum locul lui, cît ţinuse 
noaptea toată, fusese luat de un flăcău frumos, tare cu-
viincios şi pînă peste poate de îndatoritor care, ca nu 
cumva să se vadă ispitit a se bucura de ea, îşi pusese 
sabia goală între ei şi adormise, cu faţa întoarsă la perete, 
şi cum, într-un sfîrşit, dimineaţa, de îndată ce soţul ei 
se întorsese în pat, fusese mutată iarăşi, dimpreună cu el, 
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în odaia lor de miri, din palat, de unde el atunci se grăbise 
să se scoale spre a da fuga la harnmam, ca să se cureţe 
de un strat de lucruri amarnice care îi copereau chipul ! 
Şi adăugă : 

— Şi tocmai atunci v-am văzut pe amîndoi că intra ţ i 
pe uşă, ca să-mi uraţi ziua-bună şi să-mi cereţi veşti ! 
Vai de mine şi de mine ! Nu-mi mai rămîne decît să mor ! 

Şi, după ce spuse astea, îşi ascunse capu-n perne, 
pradă unor suspine grele. 

Dacă auziră vorbele acestea ale domniţei Badru'l-
Budur, fiica lor, sultanul şi soţia lui rămaseră cu gura 
căscată şi se priviră cu nişte ochi albi şi cu nişte chipuri 
lungi, şi nu mai avură nici o îndoială că fata lor nu 
şi-ar fi pierdut minţile din pricina nopţii aceleia, cînd 
fecioria ei fusese berbecită întîia oară. Şi nu vroiră să 
dea nici un fel de crezare vorbelor ei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a şapte suie cincizeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Iar maică-sa îi spuse cit glas şoptit : 
•— Aşa se petrec lucrurile întotdeauna, fata mea ! Ci 

să te fereşti să nu carecumva să mai spui şi altcuiva, căci 
lucrurile astea nu se povestesc niciodată ! Şi cine te-ar 
auzi te-ar lua de zmintită ! Scoală-te, dar, şi nu te mai 
îngrijora în privin ţa aceasta, şi fă în aşa fel ca să nu 
tulburi, cu chipul tău mohorît, ospeţele care se dau 
astăzi la sărai, în cinstea ta, şi care au să ţină patruzeci 
de zile şi patruzeci de nopţi, nu numai în cetatea noastră, 

Ti 



ci şi în toată împărăţia ! Hai, fata mea, fii mulţumită şi 
uită degrabă păţaniile din noaptea aceasta ! 

Pe urmă, regina chemă femeile sale şi le dete în 
seamă s-o dichisească pe mireasă ; iar ea, împreună cu 
sultanul, care era tare nedumerit, ieşi să-1 caute pe gine-
rele său, feciorul vizirului. Şi regina, ca să se dumirească 
de cele ce-i spusese fiică-sa, începu, să-1 iscodească pe 
amărîtul de flăcău despre cele ce se 'întâmplaseră. Ci el 
nu vroi să-i mărturisească nimic din cîte îndurase. Şi, 
tăinuindu-le toată păţania, de teamă să nu fie luat în 
rîs şi alungat de părinţii soţiei sale, se mulţumi să răs-
pundă : 

— Pe Allah ! da ce să se fi întâmplat de aveţi, cînd 
mă întrebaţi, un chip atîta de ciudat ? 

Şi sultana, atunci, şi mai încredinţată că tot ce-î 
povestise fiică-sa era urmarea vreunui vis urît, socoti că 
face bine să nu mai stăruiască deloc pe lîngă ginore-său, 
şi îi spuse : 

— Preamărit să fie Allah că totul s-a petrecut fără
de vătămare şi fără de durere ! Te sfătuiesc, fiul meu, 
să te porţi cu multă gingăşie faţă de soţia ta, întrucît 
ea-i tare firavă ! 

Şi îl lăsă cu vorbele acestea, şi se duse în iatacurile 
ei, să vegheze zaiafeturile şi zamparlîcurile din ziua 
aceea. Şi-atîta cu ea şi cu tinerii însurăţei ! 

Estimp, Aladdin, care cam bănuia el ce se petrecea 
la palat, îşi petrecu ziua veselindu-se la gîndul renghiu-
lui cel iscusit pe care i-1 jucase feciorului vizirului. Ci 
nu se ţinu de mulţumit, şi vroi să deguste pînă la capăt 
umilirea potrivnicului său. încît, socoti potrivit să nu-i 
lase o clipită de tihnă, şi, de cum căzu noaptea, luă 
lampa şi o frecă. Iar ginnul se şi ivi dinaintea lui, rostind 
cele ce rostise şi de dăţile celelalte. Şi Aladdin îi spuse : 

— O, slujitor al lămpii, du-te la saraiul sultanului ! 
Şi, de îndată ce ai să-i vezi pe tinerii însurăţei culcîndu-se 
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laolaltă, ia-i cu pat cu tot şi adu-mi-i aici, cum ai .făcut 
şi asnoapte ! 

Şi girmul plecă de zor să îndeplinească porunca, şi nu 
zăbovi mult pînă ce să se întoarcă cu povara pe care o 
puse jos în odaia lui Aladdin, ca apoi să-1 înşfaee pe 
feciorul vizirului şi să-1 înfunde cu eapu-nainte, în usna 
umblătoarei. Şi Aladdin nu pregetă să ia locul cel gol 
şi să se culce lingă domniţă ; ci cu tot atîta cuviinţă ca 
şi întîia oară. Şi, după ce aşeză sabia între ei, se întoarse 
cu faţa la perete şi adormi liniştit. Şi, a doua zi, lucrurile 
se petrecură întocmai ea în ajun, carevasăzică ef ritul, 
urmînd poruncile lui Aladdin, îl aduse pe pătimitul de 
ginerel îndărăt lingă Badni ' l-Budur, şi îi purtă pe arnîn-
doi, cu patul, în odaia ele nuntă clin palatul sultanului. 

Or, sultanul, mai nerăbdător ca oricând să afle ştiri 
de ia fiica lui, după cea de a doua noaxjte, ajunse taman 
în clipita aceea în odaia de noapte, numai el singur de 
data aceasta ; căci, mai presus de toate, sultanul se temeţi 
ele bosumflările sultanei, soţia lui, şi mai degrabă vroia 
să-o descoase el însuşi pe domniţă. Şi, de îndată ce fiul 
vizirului, ugilit pînă peste poate, auzi paşii sultanului, 
sări din pat şi o zbughi afară din odaie, ca să dea fuga 
ia han imam să se cureţe pe faţă. Iar sultanul intră şi se 
duse lingă patul fiicei sale, şi ridică pologul de zarafir : 
şi. după ce o sărută pe domniţă, îi zise : 

— Spune-mi, fata mea ! nădăjduiesc eă în noaptea 
aceasta nu ai mai avut visele acelea atîta de amarnice, 
din care ne-ai povestit, ieri, acele păţanii nemaipome-
nite ! Hai. ' poţi să-mi spui curn ţi-ai trecut noaptea 
aceasta ? 

Ci domniţa, în. loc să răspundă, izbucni iii suspine şi 
îşi ascunse faţa în mîini, ca să nu vadă ochii înroşiţi ai 
tatălui ei, care nu mai pricepea nimic din toate astea. Şi 
aşteptă o bună bucată de vreme, ca să-i dea răgaz 
să se liniştească ; ci, întrucât ea tot plîngea şi sughiţa mai 
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departe, sultanul, pînă la urmă , chiar că se înfurie şi îşi 
trase sabia şi strigă : 

— Pe viaţa mea, dacă nu vrei să-mi spui numaidecît 
adevărul, are să-ţi zboare capul de pe umeri ! 

Atunci, biata domniţă de două ori înfricoşată, fu ne-
voită sa-şi curme pe dată lacrimile şi, cu glas sfîşiat, 
spuse : 

— O, tată al meu preaiubit, fie-ţi milă ! nu te mînia 
pe mine ! Căci, dacă ai binevoi să mă asculţi, acuma, cînd 
mama nu mai este aici ca să te stîrnească împotriva mea, 
m-ai ierta, fără de nici o îndoială, şi m-ai plînge, şi ai avea 
grijă cum se cuvine ca să nu mă laşi să mor de tulburare 
şi de spaimă ! Intrucît, de bună seamă, dacă m-ar mai 
încerca o dată întâmplările cele atîta de amarnice pe care 
le-am încercat în noaptea aceasta din urmă , m-ai găsi 
niîine dimineaţă moartă în pat ! Fie-ţi, dar, milă de mine, o 
părinte ale meu, şi fă aşa ca urechea şi inima ta să se 
îndure de necazurile şi de spaima mea ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacîa văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte suie cincizeci şi patra nc-apte 

Urmă : 

Şi sultanul, care avea o inimă blajină, şi care nu 
mai simţea. în preajma lui duhul asmuţitor al soţiei sale, 
se plecă înspre fiică-sa, şi o sărută , şi o mîngîie, şi îi 
alină inima scumpă. Pe urmă îi spuse : 

•— Şi acuma, fata mea, potoleşte-ţi sufletul şi înseni-
nează-ţi ochii ! Şi povesteşte-i cu toată încrederea părin-
telui tău, în toate de-amăn antele, întîmplările care te~au 
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adus noaptea aceasta într-o stare de tulburare şi dfe 
spaimă atîta de amarnice ! 

Şi domniţa, cu capul pe pieptul tatălui ei, povesti, 
fără să uite nimic, toate năpraznele cîte i se întâmplaseră 
în acele două nopţi trecute, şi îşi sfîrşi istorisirea 
adăugind : 

— Şi-apoi, o tată al meu mult-iubit, ar fi mult mai 
bine să-1 întrebi şi pe fiul vizirului, ca să-ţi poată ade-
veri şi el spusele mele ! 

Şi sultanul, după ce ascultă întîmplarea aceea nemai-
pomenită, rămase năucit pînă peste marginile năucirii şi 
împărtăşi necazul fiicei lui, şi îşi simţi ochii cum i. se 
Înmoaie de lacrimi, aşa de tare o iubea. Şi îi spuse : 

— Holărît, fata mea, numai şi numai eu sînt pricina 
la toate năpastele cîte ţi s-au întîmplat, întrucît te-am 
măritat cu un amărît care nu ştie cum să te apere şi să 
te ferească de asemenea năprazne ciudate. Căci, cu ade-
vărat, eu ţi-am vroit fericirea, cu căsătoria aceasta, şi 
nicidecum jalea şi pieirea ta i Or, pe Allah, am să po-
runcesc numaidecît să vină vizirul şi fiul lui, năvlegul, 
şi să le cer samă despre toate lucrurile astea ! Ci, orice-ar 
fi, tu poţi să fii liniştită, fata mea ! căci necazurile acestea 
nu au să se mai întîmple, mă jur ţie pe viaţa capului 
meu ! 

Pe urmă o lăsă, dînd-o în grija femeilor, şi se duse 
în iatacurile sale, clocotind de mînie. 

Şi pe dată porunci să vină la el vizirul său cel mare ; 
şi, de cum vizirul i se înfăţişă dinainte, sultanul îi strigă : 

— Unde-i pramatia de fiu-tău ? Şi ce ţi-a spus în 
privinţa celor cîte s-au întîmplat în aceste două nopţi 
din urmă ? 

Vizirul el mare, înmărmurit , răspunse : 
— Habar nu am, o, rege al vremilor, despre ce este 

vorba ! Fiul meu nu mi-a spus nimic care să poată să-mi 
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lămurească mînia regelui nostru ! Ci, dacă îmi îngădui, 
dau fuga numaidecât să-1 caut şi să-1 întreb : 

Şi sultanul zise : 
— Du-te ! Şi îhtoarce-te ele grabă să-mi dai răspunsul ! 
Şi vizirul cel mare, cu nasul tare alungit, ieşi îndoin-

clu-şi spinarea, şi se duse să-1 caute pe i'iu-său, pe care 
îl găsi la hammam, pregătiridu-se să se spele de seîrncle 
care îl acopereau. Şi îi strigă : 

— O, pui de căţea, pentru ce mi-ai tăinuit adevărul ? 
Dacă nu-mi dai sama numaidecât despre aceste două 
nopţi, ziua de astăzi are să fie ziua ta cea de pe urmii !' 

Şi fiu-său lăsă capu-n jos şi răspunse : 
— Vai, o, părinte al meu, numai ruşinea m-a oprit 

pînă acuma să-ţi dezvăluiesc amarnicele întâmplări, din 
aceste două nopţi, şi năpastele cele de nespus pe care 
le-am îndurat, fără a avea putinţă să mă apăr, ori baremi 
să ştiu cum şi din blestemul căror puteri vrăjmaşe ani 
păţit amîndoi tot ce am păţit, în paiul nostru ! 

Şi îi povesti iui tătîne-său toată tărăşenia, de şart, 
fără a uita nimic ! Ci nu are nici un rost s-o mai spunem 
o dată. Şi adăugă : 

— în ce mă priveşte, o, părinte ale meu, mai degrabă 
îmi vreau moartea decît o asemenea viaţă ! Şi, dinaintea 
ta, fac jurămîntul cel întreit de despărţenie pe totdeauna 
ele fata sultanului ! Mă închin, dar, ţie, să te duci la sultan 
şi să-1 faci să primească, mărturisirea despărţeniei mele 
de fata sa Badru'l-Budur ! întrucît aceasta este singura 
cale de a vedea sfîr.şin du-se năpastele mele şi de a-mi 
dobîndi liniştea ! Şi am să pot şi eu atunci să dorm „în 
patul meu, în loc să-mi petrec nopţile prin umblători ! 

Cînd auzi vorbele fiului său, vizirul cel mare rămase 
mohorît. Căci dorul vieţii lui fusese de a-1 vedea pe 
fecioru-său însurat cu fata sultanului, şi greu îi mai 
venea să se lepede de o cinste atîta de mare. Încît, măcar 
că era încredinţat cie nevoi nţa despărţirii în atare îm-
prejurări, îi spuse fiului său : 
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•— Hotărît, o, fiul meu, nu este cu putinţă să înduri 
mai mult nişte năpi-azne ca acelea. Cugetă însă la ce 
pierzi odată cu despărţenia aceasta ! Au nu ar fi mai 
bine să-ţi îmbărbătezi inima încă o noapte, în care noi 
avem să veghem în preajma odăii de nuntă, cu hadîmbii 
înarmaţi cu săbii şi cu toroipane ? Ce zici, fiul meu ? 

El răspunse : 
— Fă ce vrei, o părinte al meu, vizirule ! Din 

parte-mi, eu sînt bine hotărît să nu mai intru în odaia 
aceea de nuntă! 

Atunci vizirul îl lăsă pe fiu-său şi se întoarse la 
rege. Şi şezu smirnă dinaintea lui, cu capu-n pămînt. Şi 
regele îl întrebă : 

— Ce ai a-mr spune ? 
El răspunse : 
— Pe viaţa stăpînului nostru, ceea ce a povestit 

domniţa Badru'l-Budur este chiar adevărat! Ci vina 
nu-i nicidecum a feciorului meu ! Oricum, o, rege al 
vremilor, nu trebuie ca domniţa să rămînă iarăşi în 
primejdia altor necazuri din pricina fiului meu. Şi, dacă 
îngăduieşti, mai bine ar fi ca de acuma aceşti doi soţi 

• să se lase unul de altul, după datina despărţeniii ! 
Şi regele spuse : 
— Pe Allah, ai dreptate ! Da dacă soţul fiicei mele nu 

ar fi fost fiu-tău, cu moartea l-aş fi despărţit de fata mea ! 
Să fie, dară, despărţiţi ! 

Şi tot atunci sultanul dete poruncile de trebuinţă ca 
să se curme toate zaiafeturile, atît în sărai precum şi în 
cetate şi în toată împărăţia Chinei ; şi porunci să se 
strige despărţenia fiicei sale Badru'-Budur de feciorul 
vizirului cel mare, dîntl de înţeles limpede că nimica nu 
fusese săvîrşit şi că mărgăritarul rămăsese neprihănit 
şi nevătămat. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute cincizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Iar pe feciorul vizirului cel mare, din preţuire faţă 
de tătînele lui, sultanul îl căftăni valiu peste un meleag 
îndepărtat de-al Chinei, şi îi" dete poruncă să plece 
fără de zăbavă. Lucru care şi fu îndeplinit. 

Cînd Aladdin află, odată cu locuitorii cetăţii, din 
strigătele pristavilor domneşti, despre despărţenia dom-
niţei Badru'l-Budur, fără de săvîrşirea nuntişului, şi 
despre plecarea ponositului, îşi simţi pieptul umflîn-
du-se pînă -peste poate şi îşi zise : „Binecuvîntată fie 
lampa aceasta făcătoare de minuni, izvorul cel. dintîi al 
tu turor huzururilor mele ! Ba chiar că-i mai bine dacă 
despărţenia s-a săvîrşit fără nici un amestec mai de-a 
dreptul al ginnului lămpii, care, fără de nici o îndoială, 
l-ar fi nimicit fără de scăpare pe nătîngul ăla !" Şi tot 
aşa se mai bucură şi că răzbunarea lui ajunsese la 
izbînda aceea fără ca nimenea, nici regele, nici vizirul 
cel mare, nici măcar maică-sa, să fi priceput ce parte 
avusese el în toată povestea. Şi, fără să-şi mai bată 
capul, de parcă nimica peste fire nu s~Eir fi întîmplat de 
cînd o ceruse el pe domniţă de soţie, aşteptă, în toată 
liniştea, să se scurgă cele trei luni de răgaz cerute de 
sultan şi, chiar de cu zori, după cea mai din urmă zi, o 
trimise la palat pe maică-sa, înveşmîntată cu hainele ei 
cele mai frumoase, să-i aducă aminte sultanului de făgă-
duială. 

Or, de îndată ce mama lui Aladdin intră la divan, 
sultanul, care după obiceiul său era pe cale să înceapă a 
orîndui treburile domniei, îşi aruncă ochii înspre ea şi 
o cunoscu numaidecît. Şi nu fu de trebuin ţă să vor-
bească ea, întrucît sultanul îşi aminti singur de făgă-
cluiala pe care i-o făcuse, şi îi spuse : 
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•— O, vizirule, iacăt-o pe mama lui Aladdin ! Ea este 
aceea care acum trei luni ne-a adus tablaua cea minu-
nată de porţelan, plină cu nestemate. Şi tare mă socotesc 
că vine, la trecerea sorocului, să-mi ceară îndeplinirea 
făgăduielii pe care i-am făcut-o în privinţa fetei mele ! 
Binecuvînlat fie Allah, carele nu a îngăduit căsătoria 
cu fiul tău, ca să nu mă facă să-mi aduc aminte de vorba 
dată, pe eînd eu mi-am uitat îegămintele, din pricina ta ! 

Şi vizirul, care în inima lui rămăsese tare cătrănit 
de toate cîte se întâmplaseră, răspunse : 

-- Do bună seamă, o, stăpîne al meu, regii nu se cade 
niciodată su-şi uite făgăduielile ! Ci, cu adevărat, cînd 
cineva îşi mărită fata, se cuvine să cerceteze cine este 
soţul ! Iar stăpînul nostru regele rm a făcut nici un fel 
de cercetare despre Aladdin şi despre obîrşia lui ! Or, eu 
am aflat că aeesta-i fiul unui croitor sărman, mort în 
sărăcie, şi dinfr-o stare de-jos ! De unde, dară, poate să-i 
viiui bogăţia unui fecior de croitor ? 

Regele spuse : 
•— Bogăţia vine de la Allah, o, vizirule î 
Ei spuse : 
— Aşa-i, o, măria ta ! Da noi nu ştim dacă Aladdin 

acesta este într-adevăr aşa de bogat pe cît ne-a dat de 
presupus ploconul lui ! Ca să ne încredinţăm, regele nu 
ar avea decît să ceară, ca preţ pentru domniţă, o zestre 
atîta de mare cît să n-o poată plăti decît un fiu de rege 
ori de sultan. Şi, în chipu-acesta, regele nu şi-ar mări ta 
fata decît după o bună cercetare, fără a se primejdui 
a-i mai da o dată un soţ nevrednic de harurile ei ! 

Şi regele spuse : 
— Limba ta musteşte miere, o, vizirule ! Pofteşte-o, 

dar, pe femeie-să vină mai aproape ca să-i vorbesc ! 
Iar vizirul făcu semn căpeteniei străjerilor, caro o 

pofti pe mama lui Aladdin să înainteze pînă la piciorul. 
tronului. 
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'Atunci, mama lui Aladdin se temeni şi sărută pămîn-
tul de trei ori, dinaintea regelui, care îi zise : 

— Află, o, mătuşă , că nu mi-ani uitat deloc făgădu-
iala ! Ci pînă acuma încă nu ţi-am spus nimic despre 
zestrea cerută ca preţ pentru iată mea, ale cărei haruri 
sînt mari foarte ! Să-i spui, dar, fiului tău că însură-
toarea lui cu fata mea, El Sett Badru'l-Budur, are să 
se săvârşească de îndată ce are să-mi trimită ceea ce îi 
cer ca zestre pentru fata mea, adicătelea : patruzeci de 
tablale mari de aur greu, pline pînă-n buză cu soiurile 
acelea de nestemate, în chip de poame de toate culorile 
şi de toate mărimile, din care mi-a mai trimis în tava de 
porţelan ; şi tablalele acelea de aur să fie aduse la palat 
de patruzeci de copile roabe, frumoase ca nişte lune, 
care să fie însoţite de patruzeci de robi negri, tineri şi 
voinici, şi toţi să meargă în alai, îmbrăcaţi cît mai falnic, 
şi să vină să pună jos dinaintea mea acele patruzeci de 
tablale cu nestemate ! Şi iacătă, aceasta-i toată cerinţa 
mea, tuşa mea cea bună ! Căci nu vroi a pretinde mai 
mult de la Fiul tău, ţinînd seama de peşcheşul pe care mi 
1-a şi trimis ! 

Iar mama lui Aladdin, doborîtă de-a binelea de ce-
rerea aceea fără de asemuire, se mul ţumi să se mai te-
menească o dată dinaintea jeţului împărătesc, şi se trase 
îndărăt:, spre a se duce să-i dea samă lui feeioru-său des-
pre solia ei. Şi îi spuse : 

— Ah, fiul meu, te sfătuisem eu bine, dintru început, 
să nu te gîndeşti la însurătoarea aceasta cu domniţa Bad-
ru' l-Budur ! 

Şi, eu un potop de suspine, îi povesti fiului ei felul, 
de altminteri binevoitor, cum o primise regele, şi preten-
ţiile pe care le ridică pînă a se învoi cu totul la însură-
toare ! 

Şi adăugă : 
— Ce nebunie şi pe tine, o, copilul meu ! Că nu mă 

gîndesc la tablalele de aur şi la nestematela cerute ! în-

L 
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trueît mintea mea îmi spune că ai să fii atîta de smintit 
.şi să te duci în tainiţa de sub pămînt ca să despoi toţi 
pomii de poamele lor cele vrăjite ! Da-n ceea ce priveşte 
pe cele patruzeci de fetişcane roabe şi pe cei patruzeci 
de l'lăcăiaşi negri, cum ai să faci, ia spune-mi ? Ah, fiul 
meu, şi cererea aceasta atît de nemăsurată este tot un 
pocinog" de-al afurisitului acela de vizir ; că l-am văzut, 
cînd am intrat, cum s-a aplecat la urechea regelui şi i-a 
spus ceva în taină ! Crede-mă, Aladdine, leapădă-te de 
gîndul acesta care are să te mîie la piei rea ta, fără de 
jzbavă ! 

Ci Aladdin se mul ţumi să zîmbească, şi îi răspunse 
maică-si : 

— Pe Allah ! o, maică a mea, cînd te-am văzut că 
vii eu obrazul cătrănit, am gîndit că o să-mi vesteşti vreo 
ştire tare rea ! Da văd bine acuma că tu totdeauna te în-
grijorezi pentru nişte lucruri care chiar că nici nu merită 
osteneala ! Află, dar, că tot ce îmi cere regele ca pre ţ 
pentru fata lui nu este nimic pe lingă ce aş putea eu să--i 
dau într-adevăr ! Inseninează-ţi, aşadar, ochii, şi poto-
]eşte-1i sufletul ! Şi, din parte-ţi, nu te mai gîndi decît 
să ne găteşti ceva de mîncare. întrucât tare mi-e foame. 
Şi lasă în seama mea grija de a-1 mulţumi pe măria sa. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozacia văzu zorii mijind şi, 
.sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a şapte sule cincizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Or, de îndată ce bătrîna ieşi ca să se ducă la suk sâ 
cumpere merindele de trebuinţă , Aladdin dete fuga şi se 
încuie în odaia lui. Şi luă lampa, şi o frecă în locul pe 



care îl ştia. Şi numaidecît; se şi ivi ghinul care, după ce 
i se ploconi dinainte, spuse : 

Iacătu-l aci dinainte 
Pe robul taxi cel cu luare-aminte ! 
Spune : ce vrei ? Eu sînt 
Al acestei lămpi slujitor, 
Fie că-n văzduhuri zbor, 
Fie că alerg pe pămînt '. 

Şi Aladdin îi spuse : 
— Află, o efritule, că sultanul binevoieşte să mi-o dea 

pe fata lui, minunata Badru'l-Budur, pe care o ştii, da 
numai dacă îi trimit cît mai degrabă patruzeci de ta-
blale de aur greu, din cel mai curat soi, pline ochi cu 
poame de nestemate asemenea cu cele de pe tava de 
porţelan, pe care le-am cules chiar din pomii din gră-
dina în care am găsit lampa pe care o slujeşti tu. Da asia 
nu-i to t ! Regele îmi mai cere, pe deasupra, spre a-i 
duce tablalele acelea de aur greu, pline cu nestemate, 
patruzeci de fetişcane roabe, frumoase ca nişte lune, care 
să fie însoţite de patruzeci de flăcăi negri, frumoşi, voi-
nici şi. falnic îmbrăcaţi. Iacătă, dar, ce îţi cer eu, la r în-
du-mi ! Grăbeşte, aşadar, să mă mulţumeşti , în teme-
iul puterii pe care o am asupra ta, ca stăpîn ce mă aflu 
ai lămpii ! 

Iar gin nul răspunse : 
— Ascult şi mă supun : 
Şi pieri, ci numai spre a se şi întoarce peste o clipită. 
Şi era însoţit de cei optzeci de robi cu pricina, atît 

bărbaţi cît şi femei, pe care îi rîndui în curte, cle-a 
lungul zidului casei. Iar roabele femei purtau pe cap, 
fiecare, cîte un lighean mare de aur greu, plin pînă în 
buză cu mărgăritare, cu diamante, cu pietre de rubin, 
cu smaralde, cu peruzele şi cu alte sumedenii de soiuri 
de nestemate, în chip de poame de toate culorile şi de 
toate mărimile. Şi fiecare lighean era acoperit cu un văl 

8« 



străveziu de borangic, ţesut cu alesături de zarafir. Şi 
chiar că nestematele erau mai minunate, şi încă cu mult, 
decît cele înfăţişate întîia dată sultanului, pe tablaua 
de porţelan. Şi ghinul, după ce sfîrşi de orînduit lingă 
zid pe cei optzeci de robi, veni de se temeni dinaintea lui 
Aladdin, şi îl întrebă : 

— O, stăpîne al meu, mai ai de cerut ceva de la slu-
jitorul lămpii ? 

Şi Aladdin îi spuse : 
— Nu, nimic altceva, deocamdată. 
Şi numaidecît efritul pieri. 
Or, tot atunci, mama lui Aladdin se întoarse încărcată 

cu merindele pe care le cumpărase din suk. Şi rămase 
tare uluită cînd văzu casa năpădită de atîta lume ; şi 
gindi, în clipa clintii, că sultanul o fi trimis după Aladdin 
să-1 priponească, spre a-l pedepsi pentru neobrăzarea 
cererii lui. Ci Aladdin nu o lăsă mai mult în greşala ei, 
întrucât, pînă să aibă ea răgazul a-şi scoate iaşmaeul de 
pe faţă, îi spuse : 

— Nu pierde vremea să-ţi mai scoţi iaşmaeul, o, maică, 
dat fiind că eşti nevoită să pleci, iarăşi, fără de zăbavă, 
spre a însoţi la palat pe robii pe care îi vezi rînduiţi în 
curtea noastră ! Cele patruzeci de roabe, aşa precum 
bagi de seamă, poartă zestrea cerută de sultan ca preţ 
pentru fata lui ! Te rog, dar, mai înainte chiar ele a găti 
masa, să-mi faci binele de a însoţi alaiul, spre a i-1 
înfăţişa sultanului ! 

Numaidecît, mama lui Aladdin îi puse pe cei optzeci 
de robi să iasă în bună rînduială din casa ei, aşezîndu-i 
unul după altul, în perechi : cîte o fetişcană roabă avîncl 
înainte-i cîte un flăcău negru, şi tot aşa pînă la perechea 
cea mai de pe urmă . Şi fiecare pereche era despărţită 
de cea de dinainte-i la o depărtare de zece paşi. Şi, cînd 
perechea cea mai de pe urmă ieşi pe poartă, mama lui 
Aladdin porni şi ea după alai. Şi Aladdin, tare liniştit 
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în privinţa izbînzii, închise poarta şi se duse în odaia. 
lui, să aştepte în tihnă întoarcerea maică-si. 

Or, de îndată ce perechea cea dinţii ajunse în uliţă, 
trecătorii şi începură să se adune împrejur ; şi, tind ala-
iul se ivi în întregime, uliţa se umplu de o mulţime ne-
numărată, plină de larmă şi de strigăte de uimire. Şi 
sukul tot dete fuga împrejurul alaiului, ca să se minu-
neze de o privelişte atîta de falnică şi de nemaipomenită. 
Căci fiecare pereche, în parte, era o minunăţie întreagă ! 
întrucît hainele-i desăvârşite ca gust şi ca strălucire, fru-
museţea-i alcătuită dintr-o frumuseţe albă de femeie şi 
dintr-o frumuseţe neagră de harap, înfăţi.şarea-i aleasă, 
ţinuta-i mîndră, umbletu-i încet şi rînduit la depărtare 
măsurată, strălucirea ligheanului cu nestemate pe care 
îl purta pe cap fiecare fetişcană, sclipirile aruncate 
de giuvaierurile învîrstate din brîurile de aur ale harapi-
lor, scînteicrile care ţâşneau din tichiile lor de zarafir, la 
care fluturau penele cele albe, toate astea închipuiau o 
privelişte vrăjită, fără de asemuire, care făceau norodul 
să se îndoiască o clipită că n-ar fi vorba de sosirea Ia 
palat a vreunui strălucit fecior de crai ori de sultan. 

Şi alaiul, în mijlocul uimirii întregului norod, ajunse, 
într-un sfîrşit, la palat. Şi, de îndată ce străjerii şi portarii 
zăriră perechea cea dinţii rămaseră atîta de uluiţi încît, 
cuprinşi de sfială şi de minunare, se înşiruiră singuri 
pe două rînduri la trecerea lui. Şi căpetenia lor, la ve-
derea celui dintîi harap, gînclind că însuşi sultanul 
harapilor venea în ospeţie la măria-sa regele, îi ieşi 
înainte şi se temeni şi dete să-i sărute poala hainei ; 
ci o văzu atunci pe fata cea minunată care venea în 
urma aceluia. Şi, totodată, harapul dintîi, zîmbind ii 
spuse, după cum îi detese efritul sfaturile de trebuinţă : 

— Eu nu sînt, şi noi toţi nu sîntem decît robii aceluia 
care va să vină, atunci cînd va sosi ceasul ! 

Şi, după ce rosti acestea, intră pe poartă, urmat de 
fetişcana care purta ligheanul de aur, şi de întreg şirul 
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cel mîndru de perechi. Şi cei optzeci de robi trecură prin 
curtea dintîi şi se duseră de se rînduiră frumos în cea 
de a doua.curte, care da de-a dreptul spre divanul împă-
rătesc. 

Or, de îndată ce sultanul, care la ceasul acela judeca 
treburile împărăţiei, văzu în curte acel alai falnic care 
adumbrea cu măreţia lui toată strălucirea cîtă se afla 
în palat, puse să fie golit pe dată divanul şi dete poruncă 
să fie primiţi noii veniţi. Iar ei intrară falnici, doi cîte 
doi, şi se rînduiră încet, alcătuind un corn de lună dina-
intea scaunului împărătesc. Şi fetişcanele roabe, ajutate 
de însoţitorii lor cei negri, puseră fiecare jos pe covor 
ligheanul pe care îl aduseseră. Pe urmă, cei optzeci, toţi 
laolaltă, se ploconiră şi sărutară pămîntul dinaintea sulta-
nului, ca să se ridice numaidecît şi, toţi odată, să dez-
velească dintr-o mişcare sprintenă ligheanelo prevestite 
eu poamele lor cele minunate. Şi, cu braţele încrucişate 
pe piept, rămaseră smirnă, cu chipurile pă trunse de 
cuviinţa cea mai adîncă. 

Numai atunci marna lui Aladdin, care venea la urmă
âc tot, păşi pînă la mijlocul cornului de lună alcătuit de 
cele patruzeci de perechi şi, după temenelile şi salamale-
kurije îndătinate, îi spuse regelui, care rămăsese mut 
de-a binelea dinaintea acelei privelişti fără de seamăn : 

— O, rege al vremilor, fiul meu Aladdin, robul tău, 
mă trimite cu zestrea pe care ai cerut-o ca preţ pentru 
Sett Badru'l-Budur, preacinstita-ţi fată ! Şi mă însăr-
cinează să-ţi spun că ai greşit în ce priveşte preţul dom-
nitei, şi că toate astea sînt cu mult mai prejos de harurile 
ei. ! Ci nădăjduieşte că ai să-1 ierţi pentru puţinătatea 
darului, şi că ai să primeşti acest peşcheş mărunt, aş tep-
tind cele ce are să mai facă el pe viitor ! 

Aşa vorbi mama lui Aladdin. Ci regele, care nu era 
în stare să priceapă prea bine ce-i spunea ea, sta mai 
departe năuc şi cu ochii holbaţi dinaintea priveliştii ce 
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se înfăţişa privirii sale. Şi se uita pe rînd cînd la cele 
patruzeci de lighene, cînd la fetişcanele roabe care adu-
seseră lighenele, şi cînd la harapii cei tineri care le în-
soţiseră pe aducătoarele lighenelor. Şi nu ştia de ce să 
se minuneze mai mult : de giuvaierurile acelea care erau 
cele mai strălucite din cîte s-au văzut vreodată pe lume, 
ori de fetişcanele roabe care erau ca nişte lune, ori de 
robii cei negri care erau fiecare ca un rege ! Şi şezu 
aşa un ceas de vreme, fără a putea să rostească o vorbă 
şi nici să-şi desprindă privirile de la minunile pe care le 
avea dinaintea lui. Şi, în loc să se întoarcă înspre mama 
lui Aladdin ca să-i mărturisească simţămintele sale în 
privinţa celor ce-i aducea, izbuti, într-un sfîrşit, să se 
întoarcă înspre vizirul său cel mare, şi îi spuse : 

— Pe viaţa mea ! ce mai sînt bogăţiile pe care Ie avem, 
noi, şi ce mai este palatul meu, faţă de o strălucire 
cumu-i aceasta ? Şi ce mai avem să gîndim noi despre 
omul care, în in ai puţină vreme de cît îţi trebuie ca să 
le doreşti, poate să dobîndească asemenea minuni şi să 
ni le trimită ? Şi ce mai sînt harurile fetei mele, faţă de 
un potop de frumuseţe ca acesta ? 

Şi vizirul, cu toată ciuda şi pica pe care le simţea 
după toate cîte i se întîmplaseră lui fecioru-său, nu putu 
a se opri să nu spună : 

— Aşa-i, pe Allah ! toate-s frumoase ; ci tot nu pre-
ţuiesc cît comoara cea fără de pereche care-i domniţa 
Badru'l-Budur ! 

Iar regele zise : 
— Pe Allah ! ba preţuiesc şi o întrec cu mult ! Drept 

care, nu mai socot că fac un tîrg prost dmd-o de soţie 
unui ins atîta de bogat, atîta de darnic şi atîta de falnic 
cumu-i stăpînul Aladdin, fiul nostru ! 

Şi se întoarse înspre ceilalţi viziri şi înspre emirii 
şi mai-marii care îl înconjurau, şi îi întrebă din ochi. Şi 
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toţi răspunseră ploconindu-se adine pînă la pămînt, de trei 
ori, ca să-şi arate limpede deplina învoială cu vorbele 
regelui lor. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute cincizeci şi opta noapte 

Urmă : 

Atunci regele nu mai şovăi. Şi, fără a se mai în-
grija să afle dacă Aladdin avea toate însuşirile ce se 
cuvin din partea cuiva menit să ajungă soţul unei fete 
de rege, se întoarse înspre mama lui Aladdin şi îi zise : 

— O, preacinstită mamă a lui Aladdin, mă rog ţie 
să te duci să-i spui fiului tău că, din ceasul acesta, a 
intrat în casa mea şi în neamul meu, şi nu mai aştept 
decît să-1 văd, ca să-1 sărut aşa cum un tată îşi sărută 
copilul, şi ca să-1 împreun, după sfînta Carte şi după 
sunna, cu fiica mea Badru'l-Budur ! 

Şi mama lui Aladdin, după salamalekurile de cuviinţă 
dintr-o parte şi din cealaltă, grăbi să plece, ca numaidecît, 
sfruntînd iuţeala vîntului, să zboare către casa ei şi să-i 
dea de ştire lui fiu-său despre cele ce se petrecuseră. 
Şi îl îndemnă să dea zor a merge să se înfăţişeze regelui, 
care era cum nu se poate mai nerăbdător să-1 vadă. Şi 
Aladdin, pe care vestea aceasta îl mulţumea întru toate 
dorinţele sale, după o aşteptare atîta de lungă, nu vroi 
deloc să lase a se vedea cît de beat era de bucurie. Ci, 
cu o înfăţişare tare liniştită şi cu un glas măsurat, răs-
punse : 

93 



— Toată fericirea aceasta îmi vine de la AlîaH şi 
de la binecuvântarea ta, o, maică, şi de la osîrdia ta 
neostoită ! 

Şi îi sărută mîinile, şi îi mulţumi îndelung, şi îi ceru 
îngăduinţa să intre în odaia lui spre a se găti de plecare 
la sultan. 

Or, de cum se văzu singur, Aladdin luă lampa cea 
fermecată, care îi fusese pînă atunci de un ajutor atîta 
de mare, şi o frecă uşor, ca de obicei. Şi pe dată se şi 
ivi efritul care, după ce se temeni dinainte-i, îl întrebă, 
cu vorbele obişnuite, ce slujbă putea să-i împlinească. 
Şi Aladdin răspunse : 

— O, efritule al lămpii, doresc să fac o baie ! Şi, 
după scaldă, vreau să-mi aduci o mantie fără de asemuire 
ca bogăţie nici la sultanii cei mai mari de pe pămînt, 
şi atîta de frumoasă încît cei care se pricep să o poată 
preţui la peste o mie de mii de dinari de aur, pe puţin ! 
Şi-atîta tot, deocamdată ! 

Atunci efritul lămpii, după ce se plecă în semn de 
supunere, îşi îndoi spinarea întru totul şi îi spuse lui 
Aladdin : 

•— O, stăpîne al lămpii, suie-te pe umerii mei ! 
Şi Aladdin se sui pe umerii efritului, lăsîndu-şi picioa-

rele să spînzure peste, pieptul acestuia ; şi efritul îl ridică 
în văzduhuri, făcîndu-1 nevăzut ca şi pe el, şi îl duse 
într-un hammam atîta de frumos, de nu i s-ar fi putut 
găsi fratele nici pe la regi ori pe la ehezari. Şi hammamul 
era numai de jad şi de alabastru străveziu, cu havuzuri de 
cornalină trandafirie şi de corai alb, şi cu nişte înflorituri 
din piatră de smarald de o gingăşie vrăjită. Şi ochii şi 
simţurile puteau cu adevărat, acolo, în lăuntru, să se 
bucure după plac, întrucît nimic nu putea acolo să supere 
privirea, fie în mare, fie în mic ! Iar reveneala de acolo 
era desfătătoare, iar căldura era peste tot la fel, iar 
fierbinţeala era măsurată şi potrivită. 
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Şi nici un băieş nu se afla acolo, ca să tulbure cu 
făptura ori cu glasul lui pacea boitelor albe. Dar, de în-
dată ce f irului îl lăsă pe Aladdin jos pe poclina din sala 
de intrare, un efrit tinerel, de toată mîndreţea, semănînd, 
da mult mai ispititor, cu o fetişcană, se ivi dinainte-i şi 
îl ajută să se dezbrace, şi îi aruncă pe umeri un ştergar 
mare, şi îl sprijini cu multă grijă şi dulceaţă, şi îl duse 
în sala cea mai frumoasă, care era podită toată cu neste-
mate de felurite culori. Şi numaid'ecîl. alţi tineri efriţi, 
nu mai puţin frumoşi şi nu mai puţin ispititori, veniră să-1 
ia din mîinile tovarăşului lor, şi îl aşezară dulce pe o laviţă 
de marmură , şi începură să-1 frece şi să-1 spele cu mai 
multe feluri de ape înmiresmate ; şi îl frămîntară cu o 
pricepere minunată , şi iar îl scăldării cu apă de trandafir, 
îmbălsămată cu mosc. Şi îngrijirile'lor măiestrite îi deteră 
o culoare la fel de luminoasă ca a unei foi de trandafir, şi 
albă şi rumenă , după plac. Iar el simţi că se face uşor, de 
ar fi putut să zboare ca păsările. Şi efritul cel tînăr şi fru-
mos, care îl adusese acolo, veni să-1 ia iarăşi şi să-1 
ducă îndărăt pe podi na -din sala de intrare, unde îi dete, 
spre înviorare, un sorbet desfătător de ambră gălbuie. 
Şi. îl găsi pe ginnul lămpii ţinînd în mîini nişte haine 
de o bogăţie fără de-asemuire. Şi, ajutat de efritul cel 
tinerel şi cu mîini atîta de dulci, se îmbrăcă în podoabele 
acelea, şi se făcu asemenea, da şi mai plin de măreţie, 
cu un fiu de rege dintre regii cei mari ! Şi efritul lămpii 
îl luă iarăşi pe umeri şi îl duse îndărăt în odaia din 
casa lui, fără de nici o zguduire. 

Atunci Aladdin se întoarse înspre efritul lămpii şi 
Si spuse : 

— Şi-acuma, ştii ce-ţi mai rămîne de făcut"' 
El răspunse : 
— Nu, o, stăpîne al lămpii ! Da porunceşte şi am să

mă supun, fie că prin văzduhuri zbor. fie că pe pămînt 
dau zor ! i 

Şi Aladdin zise : j 



- - Doresc să-mi aduci un cal. de soi ales, care să nu 
aibă frate, ca frumuseţe, nici în grajdurile sultanului 
.şi nici la cei mai puternici crai de pe lume. Şi trebuie ca 
tacîmul lui, numai el, să preţuiasca pe puţin o mie de 
mii de dinari de aur. Totodată, ai să-mi mai aduci patru-
zeci şi opt de robi tineri, frumoşi la făptură, potriviţi la 
stat şi plini de farmec, îmbrăcaţi cu multă fală şi risipă 
şi bogăţie, pentru ca douăzeci şi patru dintre ei, rân-
duit, i în două şiruri de cîte doisprezece, să poată deschide 
calea înaintea calului meu, în vreme ce alţi douăzeci şi 
patru să vină în urma mea, în două şiruri de cîte doispre-, 
zece, la fel. Pe deasupra, să nu uiţi mai ales să găseşti, 
spre a o sluji pe maică-mea, douăsprezece fete tinere, 
ea nişte lune, fără de seamăn în soiul lor, îmbrăcate cu 
multă pricepere şi măreţie, şi purtînd fiecare pe braţe 
cîte o rochie de ţesături şi de culori felurite, cu care să
se poată îmbrăca, în toată încrederea, o fată de rege ! 
într-un sfirşit, ai să dai la fiecare dintre cei patruzeci 
şi opt de robi ai mei, ca să şi-o agate la gît, cîte o pungă 
cu cinci mii de dinari de aur, cu care să pot să fac ce 
mi-o plăcea. Şi iacătă tot ce doresc de la tine, pe ziua 
de astăzi. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şa pi a suie cincizeci şi noua noapte 

Urmii : 

Or, nici nu sfîrşi Aladdin bine de vorbit, că ginnul, 
după răspunsul de ascultare şi de supunere, zori numai-
decît să piară, ci spre a se întoarce peste o clipită cu 
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calul, cu cei patruzeci şi opt de robi tineri, cu cele două-
sprezece fete, cu cele patruzeci şi opt de pungi de cîte 
cinci mii de dinari fiecare, şi cu cele douăsprezece rochii 
de ţesături şi de culori osebite. Şi totul era cu desăvîr-
şire din soiul cerut, de nu încă şi mai frumos. Şi Aladdin 
juă în primire tot şi îl slobozi pe ginn, spunîndu-i : 

— Am să te chem cînd o să -am trebuin ţă de tine ! 
Şi, fără a mai tărăgăni, îşi luă ziua-bună de la mai-

că-sa, mai sărutîndu-i încă o dată mîinile şi dîndu-i în 
slujbă pe cele douăsprezece fetişcane roabe, pe care le 
dăscăli să nu precupeţească nimic spre a o mul ţumi pe 
stăpîna lor şi spre a o învăţa felul cum să se îmbrace 
cu hainele cele frumoase pe care i le aduseseră. 

După care, Aladdin grăbi să încalece pe cal şi să iese 
din curtea casei lui. Şi, măcar că atunci se afla pentru 
întîia oară pe spinarea unui cal, ştiu să se ţină calare cu 
o gingăşie şi 2U o îndemînaro de pînă şi călăreţii cei mai 
desăvîrşiţi l-ar fi pizmuit. Şi porni la drum, după întoc-
mirea alaiului aşa cum îl închipuise el, avînd înainte pe 
cei douăzeci şi patru de robi, rînduiţi pe două şire de 
cîte doisprezece, însoţit pe de laturi de patru robi care 
ţineau panglicile de la harşaua calului, şi urmat de ceilalţi, 
care încheiau rîndurile. 

Or, de îndată ce alaiul se înşirui pe uliţe, o gloată 
fură de număr, cu mult mai mare decît cea care dedese 
fuga în calea alaiului dinţii, se strînse din toate părţile, 
şi prin sukuri, şi pe la geamuri, şi pe terase. Iar cei patru-
zeci şi opt de robi, urmînd poruncile ce le fuseseră date 
de Aladdin, începură atunci să scoată galbenii din pungi, 
şi să-i arunce cu pumnii, ba la dreapta, ba la stînga, 
înspre norodul care se înghesuia pe urmele lor. Şi uralele 
răsunau în tot oraşul, atît pentru dărnicia împărătească 
a aceluia care făcea acele danii, cît şi pentru frumuseţea 
călăreţului şi a robilor lui cei sclipitori. întrucît Aladdin, 
pe calul său, chiar că era tare plăcut de văzut, cu obra-
zu-i făcut încă şi mai mîndru de puterea lămpii cea 
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fermecate, cu înfăţişarea lui crăiască şi cu surguciu-i 
ele adamante care i se legăna deasupra turbanului. 
Şi-aşa, în toiul uralelor şi al minunării întregului norod, 
ajunse Aladdin la saraiul împărătesc, unde zvonul venirii 
lui i-o luase înainte, şi unde totul fusese pregătit spre 
a-1 întîmpina cu toate cinstirile datorate soţului dom-
niţei Badru'l-Budur. 

Or, sultanul îl aştepta chiar în capul scării celei mari, 
care cobora spre cea de a doua curte. Şi de îndată ce 
Aladdin, ajutat de însuşi vizirul cel mare, care îi ţinu 
scara şeii, puse piciorul la pămînt, sultanul coborî vreo 
două-troi trepte, în cinstea lui. Şi Aladdin urcă scara 
pinii la el şi dote să i se temenească dinainte ; ci nu fu 
lăsa! de .sultan, -care, minunat de fălnicia, de înfăţişarea 
frumoasă şi de bogăţia hainelor lui, îl primi în braţe 
şl îl sărută de parcă ar fi fost chiar copilul său. Şi, tot 
alunei, văzduhul răsună de uratele scoase de toţi emirii 
şi vizirii, şi străjerii, şi de sunetele goarnelor, ale tr îm-
biţelor, ale fligoarnelor şi ale dairalelor. Şi sultanul, cu 
braţul petrecut pe după gîtul lui Aladdin, îl duse în sala 
de primire cea mare, şi îl pofti să şadă alături de el pe 
laviţa jeţului împărătesc, şi îl mai sărută o dată, şi îi 
spuse : 

— Pe Allah ! o, AlaclSine, fiul meu, tare îmi pare 
rău că ursitoarea nu mi-a hărăzit să te întîlnesc pînă 
astăzi, şi, în felul acesta, să nu mai fi zăbovit vreme de 
trei luni însurătoarea ta cu fiica mea Badru'l-Budur, 
roaba ta ! 

Şi Aladdin se pricepu să-i răspundă într-un chip 
alîta de plăcut, încît sultanul simţi cum îi sporeşte dra-
gostea pentru el, şi îi spuse : 

—- Hotărît ! 'o, Aladdin, ce rege ar putea să nu te do-
rească de soţ al fetei lui ? 

Şi se porni ia taclale cu el, şi îl iscodi cu multă dra-
goste, .şi se minună de deşteptăciunea răspunsurilor şi 

sifi 
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de frumuseţea graiului şi de agerimea vorbelor lui. Şi 
puse să se rînduiască, chiar în sala împărătească, un 
ospăţ măreţ , şi mîncă numai el şi cu Aîaddin, poruncind 
să i'ie slujiţi chiar de vizirul cel mare, cu nasul alungit 
de ciudă pînă peste marginile alungirii, şi de emirii şi 
de ceilalţi curteni de frunte. 

Şi, cînd masa se sfîrşi, sultanul, care nu vroia să-şi 
mai tărăgănească întru nimic făgăduiala, ceru să vină 
cadiul şi martorii, şi le porunci să scrie pe loc senetul 
de căsătorie al lui Aîaddin cu fiica sa, domnita Badru' 
1-Budur. Şi cadiul, de faţă cu martorii, zori să îndepli-
nească porunca şi să scrie senetul după toate pravilele 
cerute de Sfînta Carte şi de sunna. Şi, cînd isprăvi, sul-
tanul îl sărută pe Aîaddin .şi îi spuse : 

— O, fiul meu, vrei chiar în noaptea aceasta să intri 
în odaia de nuntă pentru împlinire ? 

Şi Aîaddin ră spunse : 
— O, rege al vremilor, hotărît că, de n-aş asculta 

decît de dragostea cea mare pe care o port soţiei mele, 
chiar în seara aceasta aş intra pentru împlinire ! Ci 
doresc ca lucrul să se facă într-un palat vrednic de dom-
niţă, şi care să fie numai al ei. Ingăduie-mi, dar, să 
amîn deplina izbîndă a fericirii mele, pînă ce am să pun 
să se zidească palatul pe care i-1 doresc. Şi, pentru aceasta» 
mă rog ţie să-mi dai spre folosinţă locul cel larg ce se 
află chiar peste drum de palatul tău, aşa ca soţia mea să 
nu fie prea departe de părintele ei, şi ca şi eu să pot să 
fiu totdeauna în preajma ta, spre a te siuji ! Iar eu, din 
parte-mi, mă leg să pun a se zidi palatul acesta în cel 
mai scurt t imp ! 

Şi sultanul răspunse : 
— Ah, fiul meu, nu ai de ce să-mi ceri îngăduinţă ! 

Ia de peste drum de palatul meu oricît loc îţi trebuie. 
Ci zoreşte, mă rog ţie, ca palatul să fie gata eît mai de-
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grabă, căci tare vreau să mă bucur, pînă a nu-mi da 
obştescul sfirşit, de urmaşii neamului meu ! 

Iar Aladdin zîmbi a rîde şi zise : 
— Măria sa să-şi liniştească sufletul în privinţa 

aceasta ! Palatul are să fie zidit cu o sîrguintă cum nici 
nu şi-ar putea dori ! 

Şi îşi luă rămas-bun. de la sultan, care îl sărută cu 
drag, şi se întoarse acasă la el, tot cu alaiul care îl însoţise, 
în vîlvora de chiote ale norodului şi a urărilor de fericire 
şi de noroc. 

Or, de îndată ce se văzu în casa lui, Aladdin îi poA^esti 
maică-si tot ce se petrecuse, şi nu mai zăbovi să se ducă, 
singur-singurel, în odaie, Ia el. Şi luă lampa cea ferme-
cată, şi o frecă încet, ca de obicei... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, 1ăeu. 

Ci într-a şapte sute şaizecea noapte 

Urmă : 

...Şi luă lampa cea fermecată, şi o frecă încet, ca de 
obicei. Iar efritul nu zăbovi să se. arate şi să se pună la 
poruncile lui. Şi Aladdin îi spuse : 

-— O, efrite al lămpii, mai întîi am a te lăuda pentru 
sîrgul pe care l-ai pus ca să mă slujeşti. Şi, pe urmă , am 
a-ţi cerc un lucru, socotesc eu, ceva mai anevoios de în-
deplinit decît tot ce ai făcut pentru mine pînă astăzi, 
în temeiul puterii pe care o au asupra-ţi virtuţile stă-
pînei tale, lampa aceasta, pe care o am în stăpînirea mea. 
Or, iacătă ! vreau ca în cel mai scurt răstimp cu putin ţă 
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să-mi zideşti, chiar peste drum de palatul sultanului, un 
sărai care să fie vrednic de soţia mea El Sett Badru' l-
Budur ! Şi, pentru aceasta, las în seama ta, cum ţi-o plăcea 
ţie şi după priceperile tale, pe deplin dovedite, grija 
pentru toate amănuntele împodobirii şi pentru lucrurile 
scumpe trebuitoare zidirii, cumu-s pietrele de jad, de 
porfiră, de alabastru, de agat, ele lazulită, de jasp, de 
marmură şi de granit. Ia numai seama să-mi ridici în 
mijlocul palatului o boltă mare de cleştar, întocmită pe 
nişte stîlpi de aur greu şi de argint, puşi perechi, cîte un 
stîlp de aur şi unul de argint — şi cu nouăzeci şi nouă 
de ferestre împodobite cu diamante şi rubine şi smaralde 
şi alte nestemate ; ci să veghezi ca fereastra cea de-a 
nouăzeci şi noua să răimînă neterminată , nu ea zidire, 
ci ca podoabe. întrucât am eu un gînd în privinţa ei. 
Şi nu uita să întocmeşti şi o grădină frumoasă, cu nişte 
havuzuri, şi cu nişte ape, şi nişte erînguri largi. Şi, 
-mai cu seamă, o, efritule, orînduieşte-mi într-o hrubă , şi 
să-mi arăţi unde, o tainiţă mare foarte, plină cu dinari 
de aur. Iar pentru tot ceea ce mai este de trebuinţă , 
cum ar fi bucătăriile, grajdurile şi slugile, îţi las deplină 
slobozenie şi mă încredinţez iscusinţei, şi bunăvoinţei 
tale ! 

Şi adăugă : 
— De îndată ce totul are să fie gata, să vii să-mi 

dai de ştire ! 
Iar ghinul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi pieri. 
Or, a doua zi, în revărsat de zori, Aladdin se mai 

afla în patul Iui cînd văzu ivindu-se dinainte-i efritul 
lămpii care, după salamalekurile de cuviinţă, îi spuse : 

— O, stăpîne al lămpii, poruncile tale au fost înde-
plinite şi te poftesc să vii să cercetezi lucrarea ! 
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Iar Aladdin se învoi cu aceasta, şi efritul îi duse pe 
dată la locul ştiut şi îi arătă, peste drum de saraiul 
sultanului, în mijlocul unei grădini falnice, şi avînd în 
faţă două curţi urieseşti de marmură , un palat cu mult 
mai frumos decît acela pe care îl aştepta Aladdin. Şi 
ginnul, după ce îl lăsă să se minuneze de felul zidirii şi 
de înfăţişarea palatului, îl pofti, să cerceteze cu deamă-
nuntul totul. Şi Aladdin găsi că. lucrurile fuseseră făcute 
cu o măreţie, cu o strălucire şi cu o bogăţie de neînchi-
puit, şi găsi, într-o hrubă urieşească, o tainiţă plină pînă 
în tavan cu saci puşi unui peste altul si ghiftuiţi cu 
dinari de aur. Şi cercetă la fel şi bucătăriile, şi cămările, şi 
magaziile cu zahereaua, şi grajdurile - pe care le găsi. 
•întocmite întru totul pe gustul său, şi în mare curăţenie ; 
si se minună de caii şi de iepele care mîneau din ieslcle 
de argint, în vreme ce grăjdarii îngrijeau de bidivii şi îi 
ţesălau. Şi prefiră cu privirile pe toţi robii şi pe toate 
roabele şi pe toţi eunucii, înşiraţi în bună rmduială , după 
însemnătatea slujbelor lor. Şi,, după ce văzu tot şi cercetă 
tot, se întoarse înspre efritul lămpii, pe care nu-J vedea 
decît el, şi care îl însoţea pretutindeni, şi îl firitisi pentru 
rîvna, pentru priceperea şi pentru dibăcia de care cledese 
dovadă la acea lucrare desăvîrşită. Pe urmă , adăugă : 

— Nu ai uitat, o, efritule, decît să aşterni de la 
poarta palatului meu pînă la palatul, sultanului un covor 
moale care să-i îngăduie soţiei mele să nu-.şi ostenească 
picioarele cînd are să străbată acest drum ! 

Şi gin nul răspunse : 
— O, stăpîne al lămpii, ai dreptate ! Ci într-o clipită 

lucrul are să fie făcut ! 
Şi, cu adevărat, cît ai clipi din ochi, un chilim falnic 

de urşinic fu aş ternut pe întinderea care despărţea cele 
dasă palate, cu nişte culori care se potriveau de minune 
cu :?mălţuiala pajiştilor şi a straturilor de flori. 
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Atunci Aladclin, pînă peste poate de mulţumit, îi 
spuse efritului : 

— Acuma totu-i desăvîrşit ! Du-mă îndărăt acasă ! 
Şi efritul îl luă şi îl duse în odaia lui, în vreme ce 

în palatul sultanului slujitorii începeau să deschidă uşile 
spre a se apuca de treburile lor. 

Or, de cum deschiseră uşile, robii şi portarii rămaseră 
năuci pînă peste poale cinci văzură că peste drum de 
palat, unde în ajun încă se mai vedea un meidan ne-
sfîrşit, de întreceri la trînte şi la jocuri şi la călărie, locul 
era acuma astupat privirii. Şi văzură mai întîi covorul 
cel falnic de urşinic, care se asiernea printre pajiştile 
cele proaspete, şi care îşi logodea culorile cu smălţătura 
florilor si a, pomilor. Şi zăriră atunci, urrnînd cu privirea 
covorul acela de-a lungul pajiştilor din grădina cea 
minunată , palatul cel măreţ, clădit din pietre scumpe, 
şi cu bolta lui de cleştar strălucind ca soarele. Şi, ne-
ştiind ce să mai creadă, socotiră cuminte să dea fuga şi 
să-i spună vizirului cel mare cum stă treaba ; şi vizirul 
cel. mare, la rîndu-i, după ce se uită înspre palatul cel 
nou, se duse să-1 prevestească pe sultan cumu-i treaba 
spunîndu-i : 

— Nu mai încape nici o îndoială, o, rege al vrernilor ! 
Solul domniţei Badru'l-Budur este un vrăjitor răzvedit ! 

Ci sultanul îi răspunse : 
— Tare mă mai minunezi, o, vizirule, cînd dai să-mi 

bagi în minte gîndul că palatul despre care spui ar fi 
o lucrare vrăjitorească ! Ci tu ştii prea bine că omul 
care mi-a şi trimis un peşcheş cu atîtea daruri minunate 
este foarte în stare, date fiind bogăţiile pe care de bună 
seamă că le stăpîneşte, şi dată fiind mulţimea nenumă-
rată a zidarilor pe care trebuie să-i fi folosit pe potriva 
averii lui, să pună a se clădi un palat întreg numai 
într-o noapte ! Pentru ce, dar, şovăieşti a crede că a 
dbbîndit acest lucru pe calea puterilor fireşti ? Şi au 
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nu carecumva este măi degrabă zavistia ta care te or-
beşte şi te face să judeci urît faptele, şi te împinge să-l 
vorbeşti de rău pe ginerele meu Aladdin ? 

Şi vizirul, prieepmd din vorbele acestea că sultanul 
îl are drag pe Aladdin, nu mai cuteză să stăruiască, de 
frică să nu-şi facă belea singur, şi amuţi cu băgare de 
seamă. Şi-atîta cu el ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, lat:u. 

Ci într-a şapte sute şaizeci şi una noapte 

Urmă : 

Estimp, Aladdin, de îndată ce efritul lămpii îl aduse 
îndărăt în casa lui cea veche, îi spuse uneia dintre cele 
douăsprezece fetişcane roabe să se ducă s-o scoale pe mai-
că-sa, şi le porunci tuturora s-o îmbrace cu una dintre ro-
chiile cele frumoase pe care le aduseseră, şi s-o împodo-
bească pe cit puteau mai bine. Şi, cînd maică-sa fu îmbră-
cată aşa cum dorea el, îi spuse că venise ceasul să se ducă 
la palatul sultanului, ca s-o ia pe mireasă şi s-o poftească 
la palatul pe care i-1 clădise. Şi mama lui Aladdin, după 
ce primi toate poveţele de trebuinţă în privinţa aceasta, 
plecă de la casa ei, însoţită de cele douăsprezece roabe 
ale sale, şi fu urmată numaidecît de Aladdin călare în 
mijlocul alaiului lui. Ci, cînd ajunseră mai pe-aproape 
de palat, se despărţiră, spre a se duce Aladdin la palatul 
lui cel nou, iar maică-sa la sultan. 

Or, de îndată ce străjils sultanului o zăriră pe mama 
lui Aladdin, în mijlocul celor douăsprezece fete care 

104 



alcătuiau alaiul ei, deteră fuga să-1 vestească pe sultan, 
care zori să-i vină în întîmpinare. Şi o primi cu toate 
semnele de cinstire şi de pre ţuire datorate cinului ei 
cel nou. Şi dete porunci căpeteniei hadîmbilor s-o ducă în 
harem la Sett Badru'l-Budur. Şi, de îndată ce El Sctt 
Badru'l-Budur o văzu şi află că era mama soţului său 
Aladdin, se si ridică în cinstea ei şi se duse s-o sărute. 
Pe urmă, o porţi să şadă lingă ea, şi o îmbie cu fei de fel de 
dulciuri şi de bună tăţuri, în vreme ce femeile o îmbrăeau 
pe domniţă şi o împodobeau cu giuvaierurile cele scumpe 
care îi fuseseră dăruite de Aladdin, soţul ei. Şi nu mult 
după aceea veni şi sultanul, care putu, penlru îniîia 
oară, dată fiind proaspăta încuscrire, să vadă wbrazul 
dezvelit al. mamei lui Aladdin. Şi băgă. de seamă, după 
gingăşia trăsăturilor ei, că trebuie să fi fost tare plăcută 
în tinerelele sale, si că acuma, îmbrăcată cum era într-o 
rochie frumoasă şi dichisită cu pricepere, avea o înfă-
ţişare mai arătoasă decît multe domniţe şi soţii de viziri 
şi de emiri. Şi îi aduse multe laude în privinţa aceasta : 
lucru care bucură şi tulbură adînc inima bietei neveste 
a răposatului, croitor Mustafa, cea atîta amar de vreme 
necăjită, şi îi umplu ochii de lacrimi. 

După care, tustrei se aşezară Ia taifas, plini de bună-
voinţă, cunoseîndu-se, în felul acesta, mai pe larg, pînă 
ce sosi şi sultana, mama domniţei Badru'l-Budur. Or, 
sultana cea bătrină era departe de a vedea cu ochi buni 
măritişul fiică-si cu fiul unor oameni oarecari, şi finea 
partea vizirului cel mare, care, în taină, era tot mai că-
trănit de întorsătura cea bună pe care o luau lucrurile 
în paguba Iui. însă sultana nu cuteza, în pofida dorinţei 
ce-o avea, să strîmbe din nas dinaintea mamei lui Alad-
din ; şi, după salamalekurile de cuviinţă dintr-o parte 
şi din cealaltă, şezu alături de ceilalţi, ci fără să ia aminte 
la ce vorbeau ei. 

Or, cînd veni vremea bun-rămasurilor de plecare la 
saraiul cel nou, domniţa Badru' l-Budur se ridică şi 
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sărută cu mult drag pe tătîne-său şi pe maică-sa, ames-
tecîndu-şi sărutările cu multe lacrimi, de ochii lumii. 
Pe urmă , sprijinită (ie mama lui Aladdin, oare mergea 
de-a stingă ei, şi avînd înainte zece eunuci îmbrăcaţi 
în hainele lor de sărbătoare, si urmată de o sută de fete 
roabe îmbrăcate cu o strălucire de libelule, luă drumul 
înspre saraiul cel nou, între două rînduri de cîte patru 
sute de robi albi şi negri, puşi perechi-pereohi, înşiraţi 
de la un palul pînă la celălalt, şi fiecare ţinînd cîte un 
sfeşnic de aur în care ardea o luminare mare de ambră 
si de camforă albă. Şi, domob-domol, domniţa porni în-
conjurată de alaiul acesta, călcînd pe preşul de catifea, 
în vreme ce, Ia trecerea, ei, un zvon minunat de lăute 
răsuna şi pe cărările din grădină şi sus pe terasele pala-
tului lui Aladdin. Şi, în depărtare, se auzeau uralele 
scoase de întreg norodul care venise fuga în preajma 
celor două saraiuri, îmbinînd larma de veselie cu slava 
aceea, ţoală. Iar domniţa, într-un sfîrşit, ajunse la intra-
rea palatului cel nou, unde o aştepta Aladdin. 

Şi Aladdin veni zîmbind în întîmpinarea ei ; iar ea, 
dacă îi văzu aşa de frumos şi de strălucitor, rămase vră-
jită. Şi intră cu el în sala de ospeţe, sub bolta cea mare 
cu ferestre de nestemate. Şi se aşezară tustrei dinaintea 
tablalelor de aur ormduite cu grijă de efritul lămpii ; 
iar Aladdin şedea la mijloc, cu soţia lui de-a dreapta 
şi cu maică-sa de-a stingă. Şi începură să mănînce, în 
sunetele unor cîntece pe care le cîntau un taraf nevăzut 
de eiriţi şi de efrite. Şi Badru'l-Budur, vrăjită de toate 
cîte vedea şi auzea, îşi zicea în sine : „In viaţa mea nu 
mi-am închipuit lucruri atîta de frumoase !" Şi chiar că 
se şi opri din mîncat, ca să asculte mai bine cîntecele 
efriţilor. Iar Aladdin şi maică-sa nu mai conteneau s-o 
îmbie şi să-i toarne de băut băuturi, de care altminteri 
domniţa putea să se şi lipsească, atîta era de îmbătată 
de uimire. Şi ziua aceea fu pentru ei o zi minunată , care 
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nu şi-a avut seamăn nici pe v remi le ju i Iscandar ori ale 
lui Soleiman. 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a şapte sule şaizeci şi doua noapte 

Urmă : 

Şi, cirul se lăsă noaptea, masa fu strînsă, şi pe data 
o ceată de dănţuitoare intră în sala cea boltită. Şi ceata 
era alcătuită clin patru sute de fetişcane, fiice de marezi 
şi de eiriţi, îmbrăcate ca florile şi uşoare ea păsările. 
Şi, la sunetele unui taraf din văzduhuri, începură să dăn-
ţuiască fel de i'el de hore şi de danturi, cum mi se pot 
vedea clecit pe tărîmurile raiului. Şi numai atunci Aladdin 
se ridică şi, kiindu-o' pe soţia sa de mină, porni cu ea, în 
pas de joc, înspre odaia ele nuntă . Şi fetişcanele roabe, 
eu mama lui Aladdin în frunte, îi urmară în bună rîn-
duială. Şi Badru'i-Budur fu dezbrăcată ; şi nu i se mai 
puse pe trup decît taman atîta cit îi era de trebuinţă 
pentru noapte. Şi domniţa, în felul acesta., se făcu întoc-
mai ca o zarnacadea cînd iese din bobocul ei. Şi, după 
ce li se urară plăceri şi bucurie, fură lăsaţi singuri în 
odaia de nuntă . Şi Aladdin, pînă peste poate de fericit, 
putu într-un sfîrşit să se vadă la un loc cu Badru'i-Bu-
dur, fata regelui. Şi noaptea lor, întocmai ca şi ziua aceea, 
nu şi-a avut seamăn nici pe vremi le lui Iscandar ori ale 
lui Soleiman. 

Or. a doua zi, după o noapte întreagă de desfătări, 
Aladdin se ridică din braţele domniţei Badru'l-Budur. 
soţia sa, ca să se îmbrace pe dată într-o mantie încă şi 
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mai făloasă decît cea din ajun, şi se pregăti să meargă 
la sultan. Şi puse să i se aducă un cal minunat din graj-
durile întocmite de ef ritul lămpii, şi încalecă pe el şi 
se îndreptă înspre palatul tatălui soţiei sale, înconjurai; 
de un alai falnic. Şi sultanul îl privi cu semnele de 
bucurie cele mai alese, şi îl sărută şi, cu multă nerăbdare, 
îi ceru ştiri despre ei şi despre Badru'l-Budur. Şi Alad-
din îi dete în privinţa aceasta răspunsurile de cuviinţă, 
şi îi spuse : 

— Vin fără de zăbavă, o, rege al vremilor, ca să te 
poftesc să-mi luminezi cu chipul tău casa astăzi, şi să 
împărţi cu noi masa cea clintii de după nuntă ! Şi mă 
rog ţie, să aduci eu măria ta, spre a vedea palatul fiicei 
tale, pe vizirul cel mare, şi pe emiri ! 

Şi sultanul, ca să-i dovedească şi mai bine preţuirea 
şi dragostea sa, nu ridică nici o împotrivire, ci primi 
poftirea şi se sculă pe clipă pe daiă, şi, urmat de vizirul 
cel mare şi de emiri, plecă împreună cu Aladdin. 

Or, pe măsură ce sultanul se apropia de palatul fiicei 
sale, uimirea îi sporea tot mai tare, iar strigătele lui de 
minunare se făceau tot mai aprinse, tot mai mari şi tot 
mai dese. Şi toate astea pe cînd se afla încă în afara 
palatului. Da.cînd intră înlăuntru, ce mai minunări ! Nu 
vedea peste tot decît frumuseţi, belşug, bogăţie, podoabe, 
chindiseli şi fală-! Dar lucrul care îl uimi de-a binelea 
fu sala cu* bolta ele cleştar, in care nu se mai sătura 
să privească liniile zvelte ale zidirii şi podoabele. Şi 
ţinu să numere ferestrele cele înflorite cu nestemate, şi 
văzu că în adevăr erau în număr de nouăzeci şi nouă, 
nici una mai mult, nici una mai puţin. Şi se minună gro-
zav. Ci băgă de seamă numai decît că fereastra cea ele a 
nouăzeci şi noua rămăsese neterminată şi că nu avea 
nici un fel de podoabă ; şi, tare nedumerit, se întoarse 
înspre Aladdin şi îi spuse : 

— O, fiul meu, Aladdine, iacătă de bună seamă pa-
latul cel mai minunat din cîte s-au aflat vreodată pe 
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faţa pămîntului ! Şi sînt uimit de tot ce văd ! Ci poţi 
tu să-mi spui pricina care te-a împiedicat să sfîr.şeşti 
lucrarea la fereastra aceasta, care sluţeşte aşa, cu ne-
desăvîrşirea ei, frumuseţea celorlalte surori ale sale ? 

Iar Aladdin zîmbi a rîde şi răspunse : 
—• O, rege al vremii or, mă rog ţie să nu oarecum va 

să crezi că din pricina uitării ori a zgîrceniei ori din vreo 
nebăgare de seamă aş fi lăsat fereastra aceasta în starea 
neterminată în care o vezi ; întrucât am avut eu un anume 
gînd cînd am vrut-o aşa. Iar ghidul acela a fost să las 
măriei tale grija de-a pune să se desăvîrşească lucrarea 
aceasta, spre a pecetlui astfel, în piatra acestui palat, 
numele tău slăvit, şi pomenirea domniei tale. Pentru 
aceea te rog fierbinte să sfinţeşti cu învoirea ta zidirea 
acestei case, care, oricît de mul ţumitoare ar fi, tot rămîne 
nevrednică faţă de harurile fiicei tale, soţia mea ! 

Iar regele, măgulit cum nu se mai poate de gingăşia 
gîndului lui Aladdin, îi mul ţumi şi dori ca pe dată să 
şi înceapă lucrul. Şi, pentru aceasta, dete poruncă s tră-
jerilor lui să cheme la palat, fără de zăbavă, pe giuva-
ergiii cei mai dibaci şi cei mai bogaţi în nestemate, ca să 
sfîrşească încrustarea ferestrei. Şi, în aşteptarea venirii 
lor, se duse s-o vadă pe fiică-sa şi îi ceru ştiri despre 
cea dintîi noapte a ei de nuntă . Şi, numai din zîmbetul 
pe care i-1 aruncă domniţa şi din înfăţişarea ei mul ţu-
mită, sultanul pricepu că era fără de rost să mai s tăm-
iască. Şi îl sărută pe Aladdin, firitisindu-l îndelung, şi 
se duse cu el în sala în care era pregătită masa cu toată 
strălucirea cuvenită. Şi mîncă de toate, şi găsi că bu-
catele erau cele mai minunate pe care le gustase el 
vreodată, şi că slujitorii erau cu mult mai presus decît 
slujitorii de la palatul său, şi că argintăria şi tacîmurile 
erau întru totul uimitoare. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute şaizeci şi treia noapte 

Urma : 

Estimp, sosiră giuvaergiii, şi argintarii, pe care se du-
seseră străjerii, să-i siringă de prin toată cetatea de scaun 
a împărăţiei. ; şi i se dete de ştire regelui, care numai-
decît se duse sub bolta cea cu nouăzeci şi nouă de fe-
restre. Şi le arătă meşterilor giuvaergii fereastra ne-
terminată , spunîndu-le : 

-r- Trebuie ca, în cel mai scurt răstimp,, să isprăviţi 
lucrarea pe care o cere fereastra aceasta, adică s-o în-
crustaţi cu mărgăritare şi cu nestemate de toate culorile ! 

Şi aurarii şi giuvaergiii răspunseră că ascultă şi că 
se supun, şi începură să cerceteze cu multă luarc-aminte 
lucrarea şi încruslările de Ia celelalte ferestre, privin-
du-se între ei cu nişte ochi iare holbaţi de uimire. Şi, 
după ce se sfătuiră între ei, se întoarseră lîngă sultan 
şi, ploconindu-se, îi spuseră : 

— O, rege al vremilor, noi, cu toate grămezile noastre 
de nestemate, nu avem în prăvăliile noastre cu ce să 
împodobim nici măcar a suta parte din fereastra aceasta ! 

Iar regele zise : 
— Am să vă dau eu tot ce trebuieşte !. 
Şi porunci să fie aduse poamele ele pietre scumpe pe 

care i le dedese Aladdin în dar, şi le spuse : 
— Să vă slujiţi de atît.ea cîte-s de trebuinţă , şi să-mi 

daţi îndărăt ceea ce o să mai rămînă ! 
Iar giuvaergiii măsurară şi socotiră, de mai multe ori, 

şi răspunseră : 
— O, rege al vremurilor, tot ceea ce ne dai tu şi tot 

ceea ce avem noi nu ajunge să împodobim decît a douii-
zecea parte a ferestrei ! 

Atunci regele se întoarse înspre străjile lui şi le 
spuse : 
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—• Duceţi-vă de scotociţi casele vizirilor mei, şi mari 
şi- mici, ale einirilor mei şi ale tuturor bogătaşilor din 
împărăţia mea, şi cereţi-le să vă dea, cu voie ori fără 
de voie, toate pietrele scumpe pe care le au ! 

Şi străjiie plecară zomie să îndeplinească porunca. 
Or, aştcpiînd întoarcerea lor, Aladdin, care vedea lim-

pede eă regele începea să fie îngrijorat în privinţa iz-
bînzii lucrării Iui, şi care, în sunetul său, se bucura pînă 
peste poate de treaba aceasta, vru să-1 înveselească
mimaideeît cu nişte cântece. Şi făcu semn unuia dintre 
tinerii efrifi, robi ai lui, care numaidecât aduse în sală 
o coală de cântăreţe atîta de frumoase încît fiecare dintre 
eic ar i'i putut să-i spună lunii : „Pvidică-tc tu, ea să şed 
eu iu locul tău !" şi dăruite cu un glas vrăjitor care ar 
fi puiu ţ să-i spună i'ilomelci : „Taci tu, ca să mă asculţi 
cum ciut !Uv Şi chiar că fetele acelea izbutiră, cu cîntecul 
lor. sad facă pe rege să mai capete oleacă de răbdare. 

Ci, de îndată ce străjerii sosiră, sultanul ciete numai-
decît giuvaergiilor şi meşterilor nestematele strînse din 
jefuirea celor avuţi, şi Io spuse : 

- - Ei bine, acuma ce mai ziceţi ? 
Ei răspunseră : 
—- Pe A11 ah, o. stăpîne al nostru, sîniem încă tare 

departe ele socoteală ! Şi ne-ar mai trebui giuvaeruri de 
opt ori pe-atîta cil avem acuma ! Ba, ca să ducem treaba 
cu bine la cap, ne trebuie pe puţin un răstimp de trei 
luni. chică stan:! să lucrăm zi şi noapte ! 

Pa vorbele acestea, regele rămase peste măsură de 
dezamăgit şi de năucit, şi îşi simţi nasul cum i se alun-
geşte pînă la picioare, de ruşinea pe care o simţea de-a 
se vedea în nişte împrejurări atîta de amarnice pentru 
niîndria lui. Atunci Aladdin, nevrînd să lungească mai 
mult încercarea la care îl supunea, şi socotindu-se mul-
ţumit, se întoarse înspre meşteri şi înspre giuvaergii 
si le spuse : 

— Luaţi~vă îndărăt ceea re este ăl vostru şi plecaţi ! 
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Şi le spuse străjerii or : 
— Duceţi nestematele îndără t stăpînilor lor ! 
Şi îi spuse regelui : 
— O, rege al vremilor, nu se cade nicicum să-ţi iau 

ceea ce ţi-nm dat dintîia oară ! Te rog, dar, să binevoieşti 
a primi să-ţi dau îndărăt aceste poame de nestemate, 
şi să fac eu în locu-ţi ceea ce a mai rămas de făcut spre 
a duce cu bine la capăt împodobirea ferestrei acesteia ! 
Şi te rog numai să mă aştepţi în iatacul soţiei mele 
Badru'l-Budur, întrucît nu pot nici să lucrez, nici să 
dau vreo poruncă în vreme ce ştiu că mă priveşte 
cineva ! . 

Şi regele se duse la fiieă-sa Badru'l-Budur, ca să nu-1 
stînjenească pe Aladdin. 

Atunci, Aladdin scoase din rundul unui sipet de sidef 
lampa cea fermecată, pe care avusese grijă să nu o uite 
cînd se mutase din casa lui bătrînească la palatul împără-
tesc, şi o frecă aşa cum îşi luase obiceiul să facă. Şi 
efritul se ivi pe dată şi se temeni dinaintea lui Aladdin, 
aştcptîndu-i poruncile. Şi Aladdin îi spuse : 

— O, efritule ai lămpii, te-am chemat să vii ca să 
faci şi cea de a nouăzeci şi noua fereastră întru totul 
aidoma cu surorile ei ! 

Şi nici nu sfîrşi el bine de rostit cererea aceasta, că 
efritul şi pieri. Şi Aladdin auzi parcă un potop de lovi-
turi de ciocane şi de hîrşcăituri de pile la fereastra cu 
pricina, şi, în mai. puţină vreme de cît ar trebui să-1 
umpli, spre a-1 bea, un pahar cu apă rece, văzu cum se 
iveşte şi se desăvîrşeşte împodobeala cea fermecată de 
nestemate a ferestrei. Şi nu putu în nici un- fel s-o 
deosebească de celelalte. Şi se duse să-1 caute pe sultan 
şi îl rugă să-1 însoţească în sala boltită. 

Cînd sultanul ajunse dinaintea ferestrei, pe care o 
văzuse atîta de nedesăvîrşită cu cîteva clipite mai îna-
inte, gîudi că s~o fi înşelat şi că s-o fi uitînd la alta, 
nemaicunoseînd-o. Ci, după ce privi roată de mai multe 
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ori turnul boitei, dacă văzu că lucrarea fusese făcută
într-un răst imp atîta de scurt, în vreme ce toţi giuva-
ergiii şi meşterii strînşi laolaltă îi ceruseră trei luni 
întregi ca s-o isprăvească, rămase pînă peste poate de 
minunat, şi îl sărută pe Aladdin între amîndoi ochii. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, lac LI. 

Ci înir-a sanie suie şaizeci si patra noapte 

XSnm\ : 

...îl sărută pe Aladdin între am îndoi ochii şi îi spuse : 
— Ah, Aladdine, fiul meu, cu cît te cunosc, cu atît 

îmi pari mai minunat ! 
Şi trimise să fie chemat vizirul cel mare, şi îi arătă 

cu degetul minunăţ ia care îl fermeca, şi îi spuse cu un 
glas zefliu : 

— Ei, vizire, de asta ce mai socoti ? 
Şi vizirul, care nu-şi uitase vechea lui pică, fu şi mai 

încredinţat, văzînd lucrarea aceea, că Aladdin era un 
vrăjitor, un eretic şi un filozof alchimist. Da se feri cu 
mare grijă să lase a-i scăpa vreun gînd faţă cu sulta-
nul, pe care îl ştia tare legat de ginerele lui cel 
proaspăt şi, fără a intra în cîră cu el, îl lăsă în minuna-
rea sa şi se mul ţumi să-i răspundă : 

— AII ah este cel mai mare ! 
Or, din ziua aceea, sultanul începu să vină neabătut, 

după ce încheia treburile la divan, să petreacă în fiecare 
seară cîteva ceasuri m tovărăşia ginerelui său Aladdin 
şi a fiicei sale Badru'l-Budur, spre a privi îndelung minu-
năţiile palatului în care, de fiecare dată, găsea tot alte 
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lucruri noi, mai strălucite decît cele de dinainte, şi care 
îl uimeau şi îl fermecau. 

Iar Aladdin, departe de a se înfumura ori a se lăsa 
moleşit de viaţa lui cea nouă, avu grijă să se îndeletni-
cească, în răstimpul ceasurilor pe care nu le petrecea 
Ungă sol,la sa Badru'l-Budur, cu facerile de bine în 
preajma lui şi să cerceteze care-s oamenii săraci, spre 
a le uşura nevoile. Căci nu-şi uitase starea sa de odi-
nioară şi de lipsurile în care trăise, cu mai că-sa, pe 
vremea anilor copilăriei lui. Şi, pe deasupra, de fiecare 
dată cînd ieşea în cetate, călare, punea să fie însoţit de 
citi va robi care, după poruncile sale, nu pregetau, pe 
toate drumurile străbătute, să arunce pumni întregi ele 
dinari de aur gloatei care da fuga din toate părţile. Şi, 
în fiecare zi, după masa de prînz şi după cea do seară, 
punea, să se împartă săracilor rămăşiţele de la masa lui, 
care ajungeau să hrănească mai bine de cinci mii de 
inşi. încît purtarea lui darnică şi bunătatea lui şi ne-
îngîmfaren lui îi dobîndiră dragostea Întregului norod 
şi trascră asupra-i biriecuvîntările tuturor locuitorilor. 
Şi nu era nimenea care să nu i se juruie cu numele şi 
cu viaţa lui. 

Dar ceea ce îi aduse de-a binelea toate inimile şi puse 
vîrf faimei sale fu o biruinţă mare pe care o dobîndi 
asupra unor neamuri răzvrătite împotriva sultanului, 
şi cînd dete dovadă de o vitejie uluitoare si de haruri 
războinice care lăsau departe în urmă toate isprăvile 
vitejilor cei mai vestiţi. Iar Badru'l-Budur mi făcea decît 
să-1 îndrăgească si mai tare, şi să se firilisească tot mai 
mult de ursita ei cea norocoasă care îi dăruise de sol 
tocmai pe bărbatul căruia chiar că i se potrivea. Şi 
Aladdin trăi în felul acesta un şir de ani de fericire de-
săvârşită, între soţia şi maica sa, înconjurat de dragostea 
şi de credinţa celor mari şi a celor mici, şi mai iubit şi 
mai preţuit decît însuşi, sultanul care, de altminteri, îl 
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ţinea mai departe la mare cinste şi avea faţă de el o 
dragoste nemărginită ! Şi-aşa cu Aladdin ! 

Estimp, vrăjitorul de la Maghreb, acela care s-a aflat 
la obîrşia tuturor acestor întâmplări şi care, fără voia lui, 
fusese pricina dinţii a huzurului lui Aladdin, iacătă ! 

După ce îl părăsise pe Aladdin în tainiţa de sub pă-
mânt, ca să-] lase să moară acolo de sete şi de foame, 
se întorsese în ţara lui, în afundul Maghrebului cei 
îndepărtat. Şi îşi trecu toată vremea mohorîndu-se de 
întorsătura cea proastă a călătoriei lui, şi căindu-se de 
necazurile şi ele t ruda pe care şi le zădărîse fără de nici 
un folos spre a dobîndi lampa cea fermecată. Şi cugeta 
la nenorocul care îi smulsese dintre buze îmbucătura cu 
care se canonise atîta pînă s-o întocmească. Şi o zi nu 
se scurgea fără ca amintirea cea plină de amărăciune 
a acelor lucruri să nu-i vină în minte şi să-1 facă a-1 
blestema pe Aladdin şi ceasul cînd îl întilnise. 

Şi, la urmă , într-o zi, pe cînd era mai plin ca de obi-
cei de ciuda aceea statornică, fu cuprins de dorinţa să 
afle de şart cum murise Aladdin. Şi, întru aceasta, cum 
era tare dibaci în geomanţie, îşi luă tava cu nisipul de 
ghicii, pe care o scoase dinlr-un fund de sipet, şezu jos 
pe o rogojină pătrată , în mijlocul unui cerc tras cu tibi-
şir roşu, netezi nisipul, orîndui punctele bărbăteşti şi 
punctele femeieşti, mumînelc şi copiii, mormăi descân-
tecele geomanticeşti, şi zise : „Ia să vedem, o, nisipule, 
ia să vedem ! Ce mai este cu lampa cea fermecată ? Şi 
cum a murit puiul acela de lele, puşlamaua aceea care 
se chema Aladdin ?" Şi, rostind vorbele acestea, scutură 
nisipul, cumu-i datina vrăjitorească. Şi iacătă că liniile 
se întocmiră şi că horoscopul se închipui. Şi maghrebinu-
lui, pînă peste poate de nedumerit, i se dezvălui, fără a se 
mai îndoi o clipită, după o cercetare cu de amănuntul a 
chipurilor din horoscop, că Aladdin nu era mort deloc, 
ba viu de-a binelea, că era stăpîn pe lampa cea fermecată, 
şi că se afla în fală» bogăţii şi cinstiri,, însurat cu dom-
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ni ţa Uadru'l-Rudur fata regelui de la Chitai, pe care o 
îndrăgea şi rare şi ea îl îndrăgea, şi că, într-un sfîrşit, 
nimenea nu-i mai spunea în toată împărăţia Chinei, şi 
pînă Ia hoUirele lumii, deeît pe numele de emirul Alad-
din î 

După ce magul află în felul acesta, cu lucrările geo-
manliei şi ale păgîniei lui, asemenea treburi de care era 
departe a se aştepta, începu să spumege de mînie şi să 
stupcască în sus şi pe jos, zicînd : „Scuip pe chipul tău, 
o, pui de lele şi de fleanduri ! Mă ud pe capul tău, o, 
Aladdin, codoşule, o, cîine, plod de cline, o, cobe afuri-
si lă, o, chip de smoală şi de păcură !" 

Cîiul povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, lik'ii. 

Ci într-a şapte sute şaizeci şi crăcea noapte 

Urmă : 

Şi se porni, vreme de un ceas, să tot scuipe şi în sus 
şi pe jos, să-1 calce sub picioare pe un Aladdin închipuit, 
şi să-i spurce cu înjurături amarnice şi cu ocări de toate 
soiurile, pînă ce se mai potoli oleacă. Da atunci se ho-
tărî, fie ce-o fi, să se răzbune pe Aladdin şi să-1 facă 
a-şi ispăşi huzururile de care se bucura în dauna lui, 
ca urinare a stăpînirii acelei lămpi fermecate pentru care 
irosise el, magicianul, atîtea strădanii şi atîtea cazne za-
darnice. Şi, fără a mai şovăi o clipită, porni la drum spre 
ţara Chitaiului. Şi, cum furia şi dorul de răzbunare îi 
dedeau aripi, călători fără de popas, cugetînd îndelung 
la mijloacele cele mai bune de folosit ca să-i dea de hac 
lui Aladdin ; şi nu peste mult sosi în capitala împărăţiei 
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Chinei. Şi trase la un han, unde luă cu chirie o odaie. 
Şi, a doua zi de la sosire, începu să bală pieţele şi locu-
rile cele mai umblate ; şi, peste tot, nu auzea vovbindu-se 
decît despre emirul Aladdin, despre frumuseţea emirului 
Aladdin, despre filotimia emirului Aladdin şi despre stră-
lucirea emirului Aladdin. Şi îşi zise : „Pe foc şi pe lumină ! 
în curînd numele acesta nu are să mai fie rostit decît 
la judeţul de moarte !" Şi aşa ajunse dinaintea palatului 
lui Aladdin, şi se minună cînd văzu ce falnic ară ta : 
„Ah ! Ah ! aci sălăşluieşte acum plodul croitorului Mus-
tafa, cel care nu avea de mmenre nici o coajă de piine 
la sfârşitul unei zile ! Ah ! Ah ! Aladdiue, ai să vezi tu 
în eurhid dacă ursii a mea nu are s-o biruiască pe a ta şi 
dacă nu am s-o silesc pe maică-ta să toarcă lînă, cum 
făcea odinioară, ca să nu moară de foame, şi dacă nu 
am să sap cu chiar mîinile mele groapa, la care să vină 
să te plîngă !" 

Pe urmă, se apropie de poarta cea mare a palatului 
şi, după ce înnădi vorbă cu portarul, izbuti să afle de la 
el că Aladdin plecase la vânătoare pe mai multe zile. 
Şi cugetă : „lacătă că a şi început căderea iui Aladdin ! 
Am să pot lucra slobod aici, cită vreme are să lipsească 
el ! Ci trebuie să ştiu, înainte de orice, dacă Aladdin a 
luat lampa cu el la vânătoare, ori dacă a lăsat-o în pa-
lat !'•'• Şi zori să se întoarcă îi) odaie, lui de !a han, unde 
luă tabla geomantieească şi o oereeiă. Şi horoscopul îi 
dezvălui că Aladdin lăsase lampa la palat. 

Atunci maghrebinul, beat de bucurie, se duse la sukul 
tinichigiilor şi intră în dugheana unui neguţător de fe-
linare şi de lămpi de aramă, şi zise : 

•— O,, stăpîne al meu, îmi trebuie vreo douăsprezece 
lămpi de aramă , nou-nouţe şi bine Înşiruite ! 

Şi neguţătorul răspunse : 
•— Am ce îţi trebuie ! 
Şi îi înşiră dinainte douăsprezece lămpi tare străluci-

toare, şi îi ceru un pre ţ pe care magicianul i-1 plăti .fără de 
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tocmeală. Şi le luă şi le puse într-un coş pe care 11 cum-
părase de la împletitorul de coşuri. Şi plecă din suk. 

Şi porni atunci să bată uliţele, cu coşul cu lămpi pe 
braţ, şi strigînd : 

— Lămpi noi ! Lămpi noi ! Schimb lămpi noi pe lămpi 
vechi ! Cine vrea să schimbe, să vină să ia lampa nouă ! 

Şi se îndreptă în felul acesta înspre palatul lui Aladdin. 
Or, de îndată ce ţîncii care hăimănăleau pe uliţe 

auziră strigarea aceea ciudată şi văzură turbanul cel lat 
al rnaghrebinului, se opriră din joacă şi deteră fuga de-a 
valma înspre el. Şi porniră să ţopăie laolaltă : 

- - Huo ! nebunul ! huo ! nebunul ! 
Ci el, fără a lua seama eîtuşi de puţin la poznele ţui-

cilor, îşi vedea mai departe de strigările lui, care între-
ceau huiduielile lor : 

Lămpi noi ! Lămpi noi ! Schimb lămpi noi pe lămpi 
vechi ! Cine vrea să schimbe, să vină să ia lampa nouă ! 

Şi ajunse in felul acesta, urmat de leandra urlă toare 
de copii, în piaţa în care se întindea dinaintea porţii palatu-
lui, şi începu s--o străbată de ia un capăt la altul, ca iar 
să se întoarcă şi s-o ia de la cap. strigîndu-şi strigarea tot 
mai tare, neostoit. Şi izbuti atîta de bine, încît domniţa 
Badrul-Budur, care se afla la ceasul acela în sala cea 
cu uouăzeri şi nouă de ferestre, auzi ghilaiul cel ne-
obişnuit şi deschise una dinti'e ferestre şi privi înspre 
piaţă. Şi văzu gloata cea zbînţuită şi urlătoare a puşla-
malelor, şi auzi strigarea aceea ciudată a rnaghrebinului. 
Şi începu să rîdă. Iar slujnicele ei auziră şi ele strigarea, 
şi la fel începură să rîdă, laolaltă cu domniţa. Şi una 
dintre ele îi. spuse : 

— O, stăpînă a mea, tocmai ana băgat de seamă as-
tăzi, pe o solra, cînd dereticam odaia stăpînuliu nostru 
Aladdin, o lampă veche de aramă ! îngăduie-mi, dară, 
să mă duc s~o iau şi să i-o arăt rnaghrebinului acesta bă-
trîn, spre a vedea dacă c chiar atîta ele smintit pe cît 
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ne dă^ de bănuit strigarea lui, şi dacă ar primi să ne-o 
schimbe cu o lampă nouă ! 

Or, lampa cea veche despre care vorbea roaba noastră 
era tocmai lampa cea fermecată a lui. Aladdin. Şi, dintr-o 
osîndă scrisă de ursitoare, Aladdin, înainte de a pleca, 
uitase s-o închidă în sipetul de sidef unde o linea de 
obicei, ascunsă, şi o lăsase pe sofra ! Da cine poate oare 
să lupte împotriva hotăiîrîlor soartei ? 

Or, domniţa Badru'l-Butiur habar nu avea nici de 
lampa aceea, nici. de puterile ei cele fermecate. încît 
nu văzu. nici o piedică în calea schimbului despre care 
îi vorbea roaba sa, şi răspunse : 

— Păi de bună seamă ! la lampa aceea şi dă-i-o agăi 
eunucilor, ca să se ducă să o schimbe pe o lampă nouă 
şi ca să putem rîde pe seama smintitului aceia 1 

Atunci, roaba cea tînâră se duse în odaia lui Aladdin, 
luă lampa fermecată de pe sofra şi i-o dete Iui aga al 
eunucilor. Şi aga coborî numaidecât în faţa casei, îl chemă 
pe maghrebin, îi arătă lampa pe care o aducea şi îi zise : 

— Stăpîna rnea doreşte să schimbe lampa aceasta pe 
una dintre lămpile cele noi pe care le ai în coş ! 

Cînd maghrebinul văzu lampa, o eunoscu de la cea 
dintîi aruncă tură de ocni şi începu să tremure de tulbu-
rare. Şi eunucul îi spuse : 

— Ce ai ? Poate că lampa asta ţi s-o fi părînd prea 
veche spre a o schimba ? 

Ci farmazonul, care îşi şi domolise zbuciumul, întinse 
mîna cu iuţeala unui vultur care se repede pe o turturea, 
înşfacă lampa pe care i-o întindea eunucul şi o şi făcu 
pielită în sîn. Pe urmă , îi înfăţişă hadîmbului coşul, 
spunînd : 

— Ia-o pe care ţi-o plăcea cel mai m u l t ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute şaizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Iar eunucul, alese o lampă bine lustruită şi sclipind 
de nouă, şi de te fuga să i-o ducă stăpîne-si Badru'l-Budur, 
icnind de haz şi rîzîndu-şi de sminteala maghrebinului. 
Şi-aşa cu aga al eunucilor şi cu schimbul lămpii ferme-
cate, în vremea lipsei lui Aladdin de acasă ! 

în ce îl priveşte pe maghrebin, apoi acesta, numaidee'it 
o şi luă la picior, aruncîndu-şi coşul în capul haimanale-
lor, care îl huiduiau necontenit, cu tot ce se afla în ci, 
spre a-i împiedica să se mai ţină pe urmele lui. Şi, cles-
cotorosindu-se în felul acesta de ei, ieşi dintre zidurile 
palatelor şi ale grădinilor şi se afundă pe uliţele cetăţii, 
făcînd o sumedenie de ocolişuri, ca să-i piardă urma acei 
care ar fi vrut să se ia după el mai departe. Şi, cînd ajunse 
într-o mahala pustie de tot, scoase lampa din sin şi o 
frecă. Iar efritul lămpii răspunse la chemarea aceea, ivin-
du-se numaidecît dinainte-i şi rostind : 

lacătă-l aci dinainte 
Pe robul tău cel cu luare-aminte ! 
Spune : ce vrei ? Eu rămîn al lămpii x'ujitor, 
Fie că-n văzduhuri zbor, 
Fie că-mi fac rînd 
Aici pe pămînt. 

întrucît ef ritul se supunea fără de nici o osebire 
oricui era slăpînul lămpii aceleia, măcar de-ar fi umblat 
el, aşa cum umbla magicianul, şi pe calea ticăloşiei 
şi-a pierzării. 

Atunci maghrebinul îi spuse : 
— O, efrite al lămpii, îţi poruncesc să iei palatul pe 

care l-ai durat pentru Aladdin şi-să-*! muţi , cu toate făp-

120 



turile şi cu toate lucrurile ce se află în el, în ţara mea, 
pe care o ştii, în afundul Maghrebului, între grădini. Şi, 
tot aşa, să mă duci şi pe mine odată cu palatul! 

Şi maredul, rob al lămpii, răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! închide un ochi şi-apoi des-

chide un ochi, şi ai să te şi afli în ţara ta, în palatul lui 
Aladdin ! 

Şi chiar că, într-o clipită, lucrul se şi făcu. Şi maghre-
binul se văzu mutat, cu palatul lui Aladdin, în inima ţării 
sale, în Maghrebul din Africa. Şi iacă-aşa cu el ! 

Dar, în ceea ce îl priveşte pe sultan, părintele dom-
niţei Badru'l-Budur, apoi acesta, a doua zi, la sculare, 
ieşi din palatul său, ca să se du:-ă, aşa cum îşi făcuse 
obiceiul, pe la fiică-sa cea dragă. Şi nu văzu, pe locul în 
care se înălţa palatul cel minunat, decîl un maidan mare, 
brăzdat de şanţurile goale ale temeliilor. Şi, peste măsură 
de nedumerit, nu ştiu de nu cumva şi-a pierdui, minţile ; 
şi începu să se frece la ochi, ca să-şi dea mai bine seama 
de ceea ce vedea. Şi se dumeri că, în strălucirea răsăritu-
lui de soare şi în limpezimea dimineţii, nu a\ea nici <> 
putinţă să se înşele şi că palatul nu mai era acolo! Ci 
vru să se încredinţeze şi mai bine de faptul acesta, care 
îl scotea din minţi, şi se întoarse în palatul său la catul 
de sus şi deschise fereastra ce da înspre fiică-sa. Şi 
nu văzu nici palat şi nici urmă de palat, nici grădini şi 
nici urmă de grădini, nimic, decît un maidan întins pe 
care călăreţii, de n-ar fi fost şanţurile, ar fi putut să se 
întreacă în bună voia lor. 

Atunci, părintele cel nefericit, sfîşiat de spaimă, în-
cepu să-şi bată mîinile una de alta şi să-şi smulgă barba 
plîngînd, măcar că nu putea să-şi dea bine seama de 
tîlcul şi de întinderea nenorocirii lui. Şi, pe "cînd sta 
prăbuşit aşa pe divan, vizirul lui cel mare intră ca să-i 
dea de ştire, după obiceiul său, că a fost deschis divanul 
judecăţilor. Şi îl văzu pe sultan în ce stare era, şi nu 
ştiu ce să creadă. Şi sultanul îi zise : 
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— Vino încoace ! 
Iar vizirul se duse, şi sultanul ii zise : 
-— Ce s-a făcut cu palatul fetei mele ? 
El zise :* 
— AII ah să-1 ocroteasi'ă pe sultan ! Ci nu pricep ce 

vrea să spună ! 
El zise : 
•— S-ar părea, o, vizirule, că tu habar nu ai de întîm-

plarea cea jalnică ! 
El răspunse : 
— Deloc, o, stăpîne al meu, pe Allah ! nu ştiu nimic, 

chiar nimic-nimic ! 
El spuse : 
— înseamnă că nu te-ai uitat înspre palatul Ini 

Aladdin ! 
El spuse : 
— M-am plimbat aseară prin grădinile din jurul pa-

latului, da nu am băgat de seamă nimic ciudat anume ! 
afară doar că poarta cea mare era închisă, din pricina 
lipsei de a~asă a emirului Aladdin ! 

El spuse : 
— Dacă-i aşa, o, vizirule, apoi ia te uită pe fereastra 

asta, şi spune-mi dacă nu bagi de seamă nimica ciudat 
'-•• anume, la palatul acela, Ia care ai văzut ieri poarta cea 

mare închisă ! 
Şi vizirul îşi scoase capul pe fereastră şi se uită, ci 

numai că să ridice mîinile spre cer strigînd : 
— Izgonit fie Cel-rău ! Palatul a pierit ! 
Pe urmă , se întoarse înspre sultan şi îi spuse : 
— Şi-acuma, o, doamne al meu, mai şovăieşti a crede 

•nă palatul acela, de care atîta te minunai ce linii fru-
moase avea şi ce împodobit era, ar fi fost altceva decît 
o lucrare de cea mai desăvîrşită vrăjitorie ? 

Iar sultanul lăsă capu-n jos şi cugetă vreme de un 
ceas. După care, ridică fruntea, iar chipul său era co-
perit de mînie. Şi strigă 5 



— Unde-i nelegiuitul acela, şi zburdaticul, şi far-
mazonul, şi calpul, şi plodul acela dintr-o haită de ca-
lele, care se cheamă Aladclin ? 

Şi vizirul, cu inima umflată de biruinţă , răspunse : 
— Este plecat, este la vînătoare ! Da a trimis veste 

că are să se întoarcă astăzi, înainte de rugăciunea de la 
amiază ! Şi, dacă vrei, mă îndatorez să mă duc chiar eu 
.şi să-1 cercetez ce s-a făcut cu palatul şi cu tot ce se 
afla în el ! 

Şi sultanii] răcni iarăşi, spunînd : 
— Nu, pe Allah ! Se cade să fie luat ca hoţii şi ca 

amăgitorii î Să meargă străjile şi să mi-1 aducă ferecat 
în fiare ! 

C'îiul p<ivc«fo;i ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
Ki'ions'i. l.-H'u. 

Ci într-a şapte suie şaizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Numaideeil, vizirul cel mare ieşi să spună căpeteniei 
străjilor porunca sultanului, povăţiiindu-1 în ce chip să 
se poarte, ca nu carecumva Aladdin să izbutească să le 
scape ! Şi căpetenia străjilor, însoţit de o sută de călă-
reţi, ieşi din cetate pe drumul pe care urma să se în-
toarcă Aladdin, şi îl întîlni la o depărtare de cinci para-
sanje de la porţi. Şi îl împresură numaidecît cu călăraşii 
iui, şi îi. zise : 

— Emire Aladdin, o, stăpîne ai nostru, mă rog ţie de 
iertăciune ! ci sultanul, iar noi toţi sîntem robii lui, ne-a 
dat poruncă să te poprim şi să te ducem dinaintea lui, 
ferecat în fiare, ca pe tîlhari ! Şi nu putem să nu ne su-
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punem poruncii domneşti ! Ci, încă o dată, iartă-ne că ne 
purtăm cu tine aşa, după ce pe toţi ne-ai îndopat cu 
dărnicia ta ! 

La vorbele acestea ale căpeteniei străjilor, lui Aladdin 
i se înnodă limba de uluială şi de tulburare. Ci, pînă la 
urmă , izbuti să vorbească şi spuse : 

— O, preacinstiţilor, da ştiţi baremi pentru care pri- * 
cină v-a dat sultanul asemenea poruncă, pe cînd eu nu 
mă cunosc vinovat cu nici o vină faţă de el ori faţă de 
împărăţie ? 

Şi capul străjilor răspunse : 
-— Pe Aliah ! habar nu avem ! 
Atunci Aladdin descăleca de pe cal şi spuse : 
-— Faceţi cu mine ce v-a poruncit sultanul ! întrucît 

poruncile sultanului sînt asupra capului şi-a ochiului 
nostru ! 

Şi străjerii îl zeberiră pe Aladdin, da cu mare că-
inţă, îi priponiră inimile, îi petrecură pe după gît un lanţ 
tare gros şi tare greu, pe care i-1 legară tot aşa şi peste 
brîu, şi îl tîrîră înspre oraş, la capătul lanţului acela, si-
lindu-1 să meargă pe jos în urina lor, pe cînd ei îşi ur-
mară drumul călări. 

Şi, cînd străjile ajunseră la mahalaua cea mai de la 
margine a cetăţii, trecătorii care îl văzură pe Aladdin tî-
rît în felul acela nu mai avură nici o îndoială că sultanul, 
din vreo pricină de care ei habar nu aveau, nu s-ar pre-
găti să poruncească a i se tăia capul. Şi, întrucît Aladdin, 
eu filotimia şi cu bunătatea lui, dobîndise dragostea tu-
turor supuşilor împărăţiei, toţi cei ce-1 văzură cleteră fuga 
după el, înarmîndu-se care cu săbii, care cu măciuci, care 
cu pietroaie şi cu reteveie. Şi numărul lor sporea pe mă -
sură ce alaiul se apropia de palat, încît atunci cînd ajunse 
pe locul maidanului se adunaseră mii şi mii. Şi toţi stri-
gau şi se răzvrăteau, vînturîndu-şi armele şi amenin ţ în-
du-i pe străjerii care numai cu mare caznă izbutiră să-i 
dovedească şi să intre la palat fără a fi ciomăgiţi. Şi, 
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în vreme ce ei ţipau şi urlau mai departe pe maidan, 
cerînd să li se dea îndărăt , viu şi nevătămat, stăpînul lor, 
Aladdin, străjerii îl aduseră pe Aladdin, tot împovărat 
de lanţuri, în sala în care, cufundat în mînie şi în moho-
rală, îl aştepta sultanul. 

Or, de îndată ce Aladdin îi fu înfăţişat, sultanul, cu-
prins de o turbare de neînchipuit, nu-şi făcu nici măcar 
t imp să-1 întrebe ce se întîmplase cu palatul în care se 
afla Badru'l-Budur, fiica sa, ci îi strigă gklelui : 

— Retează numaidecît capul hainului acesta bles-
temat ! 

Şi nu vroi nici să-1 mai asculte, nici să-1 mai vadă o 
clipă baremi. Şi gîdea îl duse pe Aladdin pe terasa care 
da înspre maidanul unde era strînsă gloata cea vuitoare, 
îl puse pe Aladdin să îngenuncheze pe pielea cea roşie 
a osîndiţilor, după ce îl legase la ochi, îi scoase lanţul 
pe care îl avea la gît şi la brîu, şi îi spuse : 

— Fă-ţi mărturisirea de credinţă de dinaintea morţii ! 
Şi se găti să-i dea lovitura de moarte, învîrtindu-se 

de trei ori împrejurul lui şi făcîndu-şi sabia să sclipească 
de trei ori prin văzduh. Ci, taman în clipita aceea, mul-
ţimea, văzînd că gîdeie urma să-1 omoare pe Aladdin, 
se pregăti, scoţînd răgnete amarnice, să sară peste zi-
durile palatului şi să spargă porţile. Iar sultanul, văzînd 
zulumul acela şi temîndu-se de vreun bucluc năpraznic, 
fu cuprins de o spaimă mare. Şi se întoarse înspre călău 
şi îi spuse : 

— Pînă una alta, nu-i mai tăia capul ticălosului ăs-
tuia ! 

Şi îi spuse căpeteniei străjilor : 
— Strigă norodului că îi dăruiesc iertarea slngelui 

acestui blestemat ! 
Şi porunca, strigată pe dată de sus de pe terasă, potoli 

zulumul şi mînia gloatelor, şi îi făcu să se oprească din 
năvala lor pe cei care se buluceau la porţi şi pe cei care 
săreau peste zidurile palatului. 
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Atunci, Aladdin, pe care cineva, fără a se sfii, avu-
sese grijă să-1 dezlege la ochi şi să-i desfacă legăturile 
care îi priponeau mîinile la spate, se sculă de pe pielea 
osîndelor pe care şezuse îngenuncheat şi îşi. ridică fruntea 
înspre sultan şi, cu ochii plini de lacrimi, îl întrebă : 

— O, rege al vremilor, mă rog înălţimii tale să-mi 
spună numai ce nelegiuire am săvîrşit de-am stârnit 
mînia ta şi năpăstuirea aceasta ! 

Şi sultanul, tare şofrănit Ia chip şi cu un glas plin de 
fhînie clocotită, îi spuse : 

— Nelegiuirea ta, ticălosule ? Te prefaci, aşadară, că 
n-ai şti-o ? Da n-ai să te mai prefaci, cînd am să le pun 
s-o vezi cu chiar ochii tăi. ! 

Şi îi strigă : 
— Vino după mine ! 
Şi o luă înaintea lui, şi îl duse la capătul celălalt al 

palatului, înspre cel de al doilea maidan, unde se ridica 
pînă atunci palatul domniţei. Badru'l-Budur, înconjurat 
de grădini, şi îi zise : 

— Ia uită-te pe fereastra asta şi spune-mi, că trebuie 
să ştii prea bine, ce s-a întîmplat cu palatul în care se 
afla fata mea ? 

Şi Aladdin scoase capul pe fereastră şi se uită. Şi nu 
văzu nici palat, nici grădină, şi nici urmă de palat ori 
de grădină, ci numai maidanul cel nesfîrşit şi gol, aşa 
cum era în ziua în care dase el poruncă efritului lămpii 
să zidească acolo casa cea minunată . Şi fu cuprins de o 
uluire şi de o durere şi de o tulburare aşa de mari încît 
fu mai-mai să se prăbuşească fără de simţire. Şi nu putu 
să rostească nici o vorbă. Iar sultanul ţipă la el : 

— Ei, hain alimănit, unde este palatul şi unde este 
lata mea, rodul inimii mele, singurul meu copil ? 

Şi Aladdin scoase un oftat adînc şi izbucni în plîns ; 
pe urmă, zise : 

— O, rege al vremilor, nu ştiu ! 
Iar sultanul îi zise : 
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— Ascultă la mine ! N-am să-ţi cer a pune la loc 
palatul tău cel blestemat, da îţi poruncesc să-mi dai 
îndără t fata. Şi, dacă nu faci lucrul acesta numaidecît, 
ori dacă nu vrei să-mi spui ce este cu ea, pe capul meu ! 
am să-ţi zbor căpăţîna ! 

Şi Aladdin, pînă peste poate de urgisit, lăsă ochii în 
jos şi cugetă vreme de un ceas. Pe urmă , ridică fruntea 
.şi spuse : 

O, rege al vremilor, nimenea nu scapă de ce-i e 
ursit ! Şi dacă ursita mea este să mi se taie capul pentru 
o nelegiuire pe care nu am săvîrşit-o, nici o putere nu 
are să poată să mă izbăvească ! Iţi cer numai, pînâ a nu 
muri, un răgaz de patruzeci de zile spre a face cercetările 
de trebuinţă în privinţa soţiei mele preaiubite, care a 
pierit odată cu palatul, pe cînd mă aflam la vînăioare şi 
fără ea eu să-mi pot da cu gîndul în ce chip s-a abă tut 
asupra noastră năpasta aceasta, mă juruiese ţie pe ade-
vărul dreptei noastre credinţe şi pe harurile, domnului 
nostru Mahomed (cu el fie rugăciunea şi pacea !) 

Şi sultanul răspunse : 
— Fie, binevoiesc a-ţi îngădui cele ce îmi ceri. Da 

să ştii că, la trecerea răstimpului, nimica nu are să poată 
a te izbăvi din mîinile mele, dacă nu mi-o aduci îndărăt 
pe fata mea ! întrucât, în orice loc de pe pămînt ai putea 
să te ascunzi, am să te ajung şi am să te pedepsesc! 

Şi Aladdin, cu vorbele acestea, plecă de dinaintea sul-
tanului şi, cu capul tare plecat, străbă tu palatul, printre 
dregătorii care se mohorau de mila- lui cînd îl vedeau, 
aşa de tare se schimbase dintr-o dată, de tulburare şi de 
jale. Şi ajunse în mijlocul mulţimii de oameni şi începu 
să întrebe, cu ochii rătăciţi : „Unde este palatul meu ? 
Unde este soţia mea ?" Şi toţi cei care îl vedeau şi îl 
auzeau îşi ziceau : „Bietul de el ! şi-a pierdut minţile ! 
Năpăstuirea din partea sultanului şi vederea morţii l-au 
smintit !" Şi Aladdin, văzîndu-se că pentru toată lumea nu 
mai era decît un lucru care stîrnea mila, plecă grabnic. 
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fără să aibă cineva inimă să se ia după el. Şi ieşi din 
cetate şi, fără a şti ce face, începu să rătăcească pe 
cîmpuri... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte suie şaizeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi-aşa, ajunse pe malul unei ape mari, curgătoare, 
cuprins de deznădejde şi zicîndu-şi : „Unde să-ţi cauţi 
palatul, Aladdine, şi unde s-o cauţi pe soţia ta Badru'l-
Budur, o, săracul de tine ? Prin ce ţară străină ai s-o 
mai găseşti, dacă o mai trăi ? Şi ştii tu măcar în ce chip 
a pierit ea de-aici V" Şi, cu sufletul mohorit de gîndurile 
acestea şi nemaivăzînd decît neguri şi jale dinaintea ochi-
lor, vru să se arunce în apă şi să-şi înece în ea viaţa şi-
durerea. Ci, în clipa aceea, îşi aduse aminte că este mu-
sulman, drepteredincios, un suflet curat. Şi rosti măr tu-
risirea de credinţă întru unul Allah şi întru mîntuirea 
adusă de trimisul său. Şi, întărit de mărturisirea sa de 
credinţă şi de lăsarea lui întru voia celui Preaînalt, în 
loc de a se arunca în apă, se pregăti să-şi facă spălările 
cele îndătinate pentru rugăciunea de seară. Şi se lăsă 
pe vine, acolo, pe malul apei, şi luă apă în căuşul mîi-
nilor, şi începu să-şi frece degetele şi palmele. Or, făcînd 
mişcările acestea, frecă şi inelul pe care i-1 dase maghre-
binul, cînd cu,intrarea în hrubă . Şi, în clipita aceea, se şi 
ivi efritul inelului, care se temeni dinainte-i, rostind : 

lată-l aci, dinainte, 
Pe robul tău cel cu luare-aminte. 
Spune : ce vrei ? Eu sint 
Slujitorul acestui inel 
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Şi al celui care este împodobit cu el; 
Şi în văzduh, şi în apă, şi pe pămînt ! 

Iar Aladdin îl cunoscu numaidecît, după înfăţişarea-i 
hîdă şi după glasu-i Înfricoşător, pe efritul care îl slo-
bozise odinioară din tainiţa de sub pămînt. Şi, bucuros 
uimit de ivirea aceea, la care nici cu gîndul nu gîndeâ, 
în starea jalnică în care se afla, puse capăt spălărilor şi 
se ridică în picioare, şi îi spuse efritului : 

— O, efrit al inelului, o, izbăvitorule, o minunatule ! 
Allah să te binecuvînteze şi să te aibă întru dulce mila 
lui ! Da zoreşte de-mi adu îndărăt palatul meu şi pe soţia 
mea Badru'l-Budur ! 

Ci efritul inelului îi răspunse : 
— O, stăpîne al inelului, ce îmi ceri tu acuma nu stă 

nicidecum în puterea mea, întrucît pe pămînt, în văz-
duhuri şi pe apă eu nu sînt decît slujitorul inelului ! 
Şi-s tare mîhnit că nu pot să te mulţumesc în privinţa 
aceasta de-acum, care-i de rostul slujitorului lămpii î 
Şi nu ai decît a-1 chema pe efritul acela ; iar el are să 
te mulţumească ! 

Atunci Aladdin, tare uluit, îi spuse . 
— Dacă-i aşa, o efrite al inelului, şi de vreme ce nu 

poţi să te bagi în lucruri care nu te privesc aducîndu-mi 
aici palatul soţiei mele, îţi poruncesc, întru puterile ine-
lului pe care îl slujeşti, să mă duci pe mine la locul 
de pe pămînt unde se află palatul meu, şi să mă laşi 
fără de vătămare sub ferestrele domniţei Badru'l-Budur., 
soţia mea ! 

Or, nici nu sfîrşi bine Aladdin de rostit dorinţa 
aceasta, că efritul inelului şi răspunse că ascultă şi că 
se supune şi, într-un răstimp de numai cît să închizi un 
ochi şi să-1 deschizi pe celălalt, îl duse în inima Ma-
ghrebului, în mijlocul unei grădini falnice, unde se înălţa 
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cu liniile frumuseţii, lui palatul domniţei Badru'l-Budur. 
Şi îl puse uşor-uşurel sub ferestrele domniţei, şi pieri. 

Atunci Aladdin, văzîndu-şi saraiul, simţi inima cum i 
se umflă şi sufletul, cum i se linişteşte, şi ochii cum i se 
răcoresc. Şi nădejdea se întoarse iarăşi în el, cu mare 
bucurie. Şi întocmai cum stă îngrijorat şi nu poate să 
doarmă acela care încredinţează o căpăţînă de oaie vân-
zătorului de căpăţîni rumenite la cuptor, tot aşa şi Alad-
din, cu toate caznele şi necazurile lui, nu vroi să se odih-
nească deloc. îşi înălţă numai, sufletul înspre zămislitorul 
său, ca să-i mulţumească pentru bună tatea lui şi să mă r -
turisească supus că drumurile Domnului, sînt de nepă truns 
pentru mintea cea mărginită a omului. După care, se 
ridică şi se arătă de-a binelea sub ferestrele soţiei sale 
Badru'l-Budur. 

Or, de cînd fusese răpită cu palatul ei cu tot de către 
inaghrebinul farmazon, domniţa, în durerea-i de a fi 
fost despărţită de părintele său şi de soţul său multiubit, 
şi ca urmare a atîtor naprazne cîte îndurase din partea 
blestematului de maghrebin, ei fără a se da supusă, îşi 
făcuse obiceiul de a se scula clin pat în fiecare zi, de la 
revărsat de zori, şi să-şi treacă vremea plîngînd, iar 
nopţile să vegheze năpădită de gîndurile ei negre. Şi 
nici nu dormea, nici nu mînca, nici nu bea nimic. Or, 
în seara aceea, dintr-o orîndă a soartei, slujnica sa venise 
la ea ca să încerce s-o mai veselească. Şi. deschise feres-
trele de la sala de cleştar, şi se uită afară, spunînd : 

— O, stăpînă a mea, ia vino să vezi ce frumoşi sînt 
pomii în seara aceasta şi ce boare plăcută adie ! 

Pe urmă , deodată, dete un ţipăt ascuţit, strigînd : 
— Ya setti, ya setti ! Ia uite-1 pe stâpînul meu Alad-

din ! E colea sub ferestrele palatului ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute şaizeci şi noua noapte 

Urmă : 

La vorbele acestea ale slujnicei sale, Badru'l-Budur 
se repezi la fereastră şi îl văzu pe Aladdin, care şi el o 
văzu pe ea. Şi la amîndoi le venea să zboare de bucurie. 
Şi Badru'l-Budur izbuti cea dintîi să deschidă gura şi 
să-1 strige pe Aladdin : 

— O, dragule, vino iute, vino iute ! Slujnica mea 
coboară să-ţi deschidă uşa cea tainică ! Poţi să urci aici 
iară de teamă. Blestematul de vrăjitor nu este acasă deo-
camdată ! 

Şi, după ce slujnica îi deschise uşa cea tainică, Alad-
din se sui la iatacul soţiei sale şi o cuprinse la pieptul 
lui. Şi se sărutară, beţi de bucurie, plîngînd şi rîzînd. 
Şi, cînd se mai ostoiră oleacă, şezură jos unul lîngă altul, 
iar Aladdin îi spuse soţiei sale : 

— O, Badru'l-Budur, doresc, înainte de orice alt-
ceva, să te întreb ce s-a făcut cu lampa de aramă pe 
care o lăsasem în odaia mea, pe o sofra, pînă a fi plecat 
la vânătoare ! 
. Şi domniţa strigă : 

— Ah, dragul meu, tocmai lampa aceea este pricina 
nenorocirii noastre ! Ci eu şi numai eu sînt vinovată de 
tot ce s-a întîmplat ! 

Şi îi povesti lui Aladdin tot ce se întîmplase la palat 
în lipsa lui şi cum, cu gîndul de a rîde de sminteala vîn-
zătorului de lămpi, schimbase lampa de pe sofra pe o 
lampă nouă, şi tot ce urmase după aceea, fără a uita 
nici un amănunt. Ci nu-i de nici un folos să le mai în-
şiruim şi noi încă o dată. Iar domniţa încheie, spunînd : 

— Şi numai după mutarea noastră aici, cu palat cu 
tot, a venit afurisitul de maghrebin să-mi dezvăluiască 
anume cum izbutise el, cu ajutorul puterilor lui vrăji-
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toreşti şi cu harul lămpii schimbate, să mă rupă de la 
dragostea ta, ca să mă aibă a lui. Şi mi-a spus că este 
maghrebin şi că aici sîntem în Maghreb, ţara lui ! 

Atunci Aladdin, fără a-i aduce nici cea mai mică do-
jana, o întrebă : 

— Şi ce vrea să facă blestematul acela cu tine ? 
Ea spuse : 
— In fiecare zi, o dată, nu mai mult, vine să mă vadă 

şi încearcă pe toate căile să mă ispitească. Şi, cum e plin 
de hainie, n-a contenit, spre a-mi birui dîrzia, să-mi 
tot spună că sultanul a poruncit să ţi se taie capul ca unui 
viclean şi că, la urma urmei, nu erai decît fiul unor să-
răcani, al unui prăpădit de croitor pe nume Mustafa, şi 
că numai lui, vrăjitorului, îi datorezi averea şi huzururile 
la care ajunsesei ! Da pînă acuma n-a căpătat de la mine, 
drept orice răspuns, ciecît tăcerea scîrbei şi întoarcerea 
capului. Şi e nevoit, de fiecare dată, să plece cu urechile 
pleoştite şi cu nasul pînă-n pămînt ! Şi mi-era frică, de 
fiecare dată, să nu încerce a mă lua cu sila ! Ci iacătă-te 
aici, preamărit fie Allah ! 

Iar Aladdin îi spuse : 
— Ia să-mi spui acuma, o, Badra' l-Budur, în ce loc 

din palat se află ascunsă, dacă ştii, lampa pe care a iz-
butit să mi-o răpească afurisitul de maghrebin ! 

Ea spuse : 
— Nu o lasă în palat niciodată ; ci o poartă necontenit 

Ia sîn. De cîte ori nu l-am văzut eu cum o scotea dinain-
tea mea, ca să mi-o arate ca pe o cunună ! 

Atunci Aladdin îi spuse : 
— Bine !... Da pe viaţa ta ! nu are s-o mai arate 

multă vreme ! 
Pe urmă adăugă : 
— Ştiu în ce fel am să-1 pedepsesc pe vrăjmaşul nostru 

cel hain ! Drept aceea, nu am să-ţi cer decît să mă laşi 
o clipă singur în odaia aceasta ! Şi am să te chem eu, 
cînd are să fie vremea ! 
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Şi Badru*l~Budur ieşi din sală şi se duse să stea cu 
slujitoarele ei. • . 

Atunci Aladdin frecă inelul cel fermecat pe care îl 
avea la deget, şi spuse către efritul care se înfăţişă : 

— O, efrite ai inelului, au te pricepi la feluritele so-
iuri de prafuri adormitoare ? 

El răspunse : 
— Asta-i treabă Ia care mă pricep cel mai bine ! 
El spuse : 
— Apoi dacă-i aşa, îţi poruncesc să-mi aduci o uncie 

de bang cretan, din care numai cu o tuţie poate fi ador-
mit un elefant ! 

Şi efritul pieri, ci spre a se întoarce într-o clipită, 
ţinînd cu degetele o cutiuţă pe care i-o dete lui Aladdin, 
spuriînd : 

— lacătă, o, stăpîne al inelului, nişte bang cretan de 
soiul cel mai ales ! 

Şi se duse. Iar Aladdin o chemă pe soţia sa Badru'l-
Budur, şi îi zise : 

— O, stăpînă a mea Badru'l-Budur, dacă vrei să-1 
birui pe blestematul de maghrebin, nu ai decît a urma 
sfatul pe care ţi—1 dau. Iar vremea ne cam dă ghes, în-
trucît mi-ai spus că maghrebinul ar fi pe cale să vină 
încoace, spre-a încerca să te dobândească ! lacătă, dar 
ce ai să fii nevoită a face ! 

Şi o lămuri : 
•— Ai să faci cutare şi cutare lucru, şi ai să-i spui 

cutare şi cutare lucru ! 
Şi o povăţui îndelung despre felul în care urma să 

se poarte faţă cu magicianul. Şi adăugă : 
— Estimp, eu am să mă ascund colea în dulap. Şi 

am să ies cînd o veni vremea ! 
Şi-îi dete bisacteaua cu bang, spunînd : 
— Să nu uiţi ce te-am învăţat să faci ! 
Şi.o lăsă, şi se duse să se închidă în dulap» 
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Atunci, domniţa Badru'l-Budur, cu toată sila pe care 
o avea de-a îndeplini un rost ca acela, nu vroi să piardă 
prilejul de a-şi răzbuna pe vrăjitor, şi se pregăti a urma 
cele ce-o învăţase soţul ei Aladdin. Şi se sculă, aşadar, 
şi le puse pe însoţitoarele ei s-o pieptene şi să-i dichi-
sească părul, aşa ca să-i stea cît mai bine cu obrazul 
ei de lună, şi puse să fie îmbrăcată cu cea mai frumoasă 
rochie din dulapurile sale. Pe urmă , se încinse peste 
mijloc cu un brîu de aur bătut cu diamante, şi îşi împo-
dobi gîtul cu o salbă de mărgăritare scumpe, toate pe-o 
potrivă de mari, afară de mărgăritarul de la mijloc, .care 
era mare cît o nucă ; şi îşi petrecu la încheieturile mîi-
nilor şi la glezne nişte brăţări de aur bătute cu neste-
mate care se potriveau de minune cu culorile celorlalte 
podoabe. Şi, parfumată şi semănînd cu o hurie aleasă, 
şi mai strălucită decît cele mai strălucite crăiţe şi sultă-
niţe, se privi cu înduioşare în oglindă, pe cînd slujnicele 
se holbau la frumuseţea sa şi se Hliau de minunare. Iar 
ea se întinse galeş pe perne, aşteptînd să vină magici-
an ui. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijim) şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute şaptezecea noapte 

Urmii : 

Or. magicianul nu zăbovi să vină la ceasul ştiut. Iar 
domniţa, împotriva obiceiurilor ei, se ridică în cinstea 
lui şi îl pofti cu un zîmbet să şadă lîngă ea pe divan. 
Iar magicianul, tare tulburat de primirea aceea şi. ameţit 
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de strălucirea ochilor cei frumoşi care îl priveau şi de 
mîndreţea vrăjitoare a acelei domniţe atîta de rîvnite, 
ca dovadă de bună cuviinţă şi de preţuire, nu vroi să 
şadă decît pe marginea divanului. Şi domniţa, zîmbind 
mereu, îi spuse : 

— O, stăpîne al. meu, să nu te minunezi deloc dacă 
mă vezi astăzi în starea aceasta schimbată, întrucât inima 
mea, care-i din .firea ei cu totul neprielnică tristeţii, a 
izbutit pînă la urmă să biruiască mâhnirea şi grija. 
Şi-apoi, am cugetat la vorbele tale în privinţa soţului 
meu Aladdin, şi sînt acuma încredinţată că este mort 
de pe urma mîniei celei cumplite a regelui, tatăl meu, 
Or, ceea ce este scris trebuia să se împlinească ! Şi nici 
lacrimile, nici părerile mele de rău nu au să-i dea viaţă 
"îndărăt unui mort. Pentru aceea, m-am lepădat de tris-
teţea şi de jalea mea şi m-am hotărît să nu mai fug de 
îmbierile şi de gingăşiile tale. Şi iacătă pricina schim> 
bării sufletului meu ! . 

Pe urmă, adăugă : 
— Ci eu încă nu te-am poftit să guşti din răcoritoarele 

prieteniei ! 
Şi se ridică, în frumuseţea-i ameţitoare, şi se duse 

la sofraua cea mare pe care era aşezată tablaua cu vi-
nuri şi cu sorbeturi şi, pe cînd o chema pe una dintre 
însoţitoarele ei spre a ridica tablaua, aruncă o pişcătură 
de bang cretan în cupa de aur de pe ea. Şi maghrebinul 
nu ştia cum să-i mai mulţumească pentru bunăvoinţa 
ei. Şi, cînd însoţitoarea cea tînără veni cu tablaua de 
sorbeturi, el luă cupa şi îi spuse domniţei Badru'1-Bu-
dur : 

•— O, domniţă, băutura aceasta, oricît de desfătătoare 
ar fi, nu ar putea să mă răcorească atîta cît zîmbetul 
ochilor tăi ! 

Şi, rostind acestea, duse cupa la gură şi o goli dinlr-o 
sorbitură, fără a se mai opri să răsufle. Ci asta fu spre 
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a se rostogoli pe dată jos pe chilim, la picioarele dom-
niţei Badru'l-Budur, cu capu-naintea picioarelor .' 

Or, la zgomotul căderii lui, Aladdin scoase un strigăt 
mare de izbîndă, ieşi din dulap şi dete fuga numaidecît 
la trupul cel nemişcat al vrăjmaşului său. Şi. se repezi 
asupra lui, îi deschise mantia la piept:ş i îi scoase de la 
sin lampa care era ascunsă acolo. Şi se întoarse înspre 
Badru'l-Budur care, bucuroasă pînă peste poate, sări 
să-1 ia în braţe. Iar Aladdin îi spuse : 

— Mă rog ţie să mă mai laşi o dată singur ! Căci totul 
trebuie să se sfîrşească astăzi ! 

Şi, după ce Badru'l-Budur ieşi din odaie, Aladdin 
frecă lampa la locul pe care îl ştia bine, şi îl văzu numai-
decît pe efritul lămpii, care se ivi rostind vorbele lui 
obişnuite şi aşteptând porunca. Şi Aladdin îi spuse : 

— O, efrite al lămpii, îţi poruncesc, întru harurile 
lămpii, stăpîna ta, să muţi palatul acesta, cu tot ce cu-
prinde el, în cetatea de scaun a împărăţiei Chinei, chiar 
pe locul de unde l-ai ridicat spre a-1 aduce aic i ! Şi fă 
aşa fel încît mutarea aceasta să se petreacă fără de vată-
mă tură , fără de necazuri şi'fără de zguduituri ! 

Iar ginnul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi pieii. Şi tot atunci, într-un răstimp de cît să în-

chizi un ochi şi să-1 deschizi pe celălalt, mutarea se şi 
săvârşi, fără ca să-şi fi dat seama cineva de asta ; întru-
cât totul nu se simţi decît de-abia prin două clătinaturi 
uşoare, una la plecare şi alta la oprire. 

Atunci Aladdin, după ce se încredinţa că într-adevăr 
palatul ajunsese şi fusese bine aşezat peste drum de 
palatul sultanului, pe locul pe care se aflase mai înainte, 
se duse la soţia sa Badru'l-Budur şi o sărută îndelung 
şi îi spuse : 
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.— Iacătă-ne ajunşi în oraşul tatălui tău ! Ci, întrucît) 
s-a şi făcut noapte, ar fi mai bine să aşteptăm pînă mîine 
dimineaţă spre a ne duce să-1 vestim pe sultan de în-
toarcerea noastră ! Iar pînă una alta, că nu ne mai gîndim 
decît a ne bucura de izbînda noastră şi de fericirea că 
ne-am găsit iarăşi, o, Badru'l-Budur ! 

Şi, întrucît Alacldin nu mai mînease nimic încă din 
ajun, şezură amîndoi jos şi porunciră roabelor să le 
aducă o cină bogată, în sala cea cu nouăzeci şi nouă de 
geamuri. Pe urmă , îşi petrecură laolaltă noaptea aceea, 
în desfăt şi fericire. 

Or, a doua zi, sultanul ieşi din palatul lui spre a se 
duce, ca de obicei, s-o plîngă pe fiieă-sa, în locul unde 
nu gîndea să găsească decît şanţurile temeliilor. Şi, 
tare trist şi tare îndurerat, îşi aruncă ochii înspre partea 
aceea, şi rămase înmărmuri t cînd văzu cîmpul maida-
nului acoperit iarăşi de palatul cel falnic, şi nicidecum 
gol, aşa cum îşi închipuise.. Şi, dintru-ntîi, socoti că 
totul nu era decît vreo plăsmuire de pîcle ori vreo nă lu-
cire a minţii lui zbuciumate, şi se frecă la ochi de mai 
multe ori. Ci, întrucît priveliştea dăinuia mai departe, 
nu mai putu să se îndoiască de adevăr şi, fără a-i mai 
păsa de făloşenia lui ele sultan, o luă la fugă rotindu-şi. 
mîinile şi scoţînd strigăte de bucurie şi, dîncl buzna prin-, 
tre străjile şi printre paznicii palatului, sui scara cea de 
alabastru, fără a-şi mai trage sufeltul, în quda vîrstei. 
lui înaintate, şi intră sub bolta de cleştar, în sala cu 
nouăzeci şi nouă ele ferestre, unde Aladdin şi Badru' l-
Budur, zîmbind, tocmai aşteptau venirea lui. Şi amîndoi 
se ridicară cînd îl văzură şi se repeziră să-1 întîmpine. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte suie şaptezeci şi una noapte 

Urmă : 

-Şi o sărută pe fiică-sa, vărsînd lacrimi de bucurie, 
pînă peste poate de înduioşat; şi ea la fel. Şi, cînd putu 
să deschidă gura şi să dobîndească iar grai, spuse : 

— O, fata mea, mă uit cu nedumerire că faţa ta, după 
atîtea năpaste cîte ţi s-au întîmplat, nu este deloc mai 
schimbată ori mai galbenă decît în ziua cînd te-am. văzut 
cea din urmă dată ! Ci, o, copila inimii mele, trebuie să 
fi îndurat multe în răstimpul, lipsei tale de lîngă noi, 
că doar nu fără de necazuri mari şi fără de spaime amar-
nice trebuie să te fi văzut mutată dintr-un loc în altul, 
cu palat cu tot ! Intrucît iată, eu numai cînd mă gîndesc 
la asta mă şi simt năpădit de un fior de spaimă ! Gră-
beşte-te, dar, o fata mea, de-mi spune care-i pricina de 
nu te-ai schimbat decît atîta de puţin la faţă, şi poves-
teşte-mi, fără a-mi ascunde nimic, tot ce s-a întîmplat, 
de la început pînă la sfîrşit! 

Şi Badru'l-Budur răspunse : . 
— O, părinte al meu, află că, dacă sînt atîta de puţin 

schimbată la faţă şi atîta de puţin îngălbenită, este pen-
tru că mi-am găsit iar ceea ce pierdusem cînd am fost 
dusă de lîngă tine şi de lîngă soţul meu Aladdin. Căci 
bucuria de a vă găsi iar pe amîndoi îmi dă îndărăt pros-
peţimea şi culoarea de mai înainte a chipului. Ci am 
suferit mult, şi mult am plîns, atît că fusesem răpită de 
la dragostea ta şi a soţului meu multiubit, cît şi că pica-
sem în puterea unui blestemat de magician maghrebin, 
care-i pricina a toate cîte s-au întîmplat şi care îmi tot 
moşmondea nişte vorbe care nu-mi plăceau, şi tot vroia 
să mă ispitească, după ce mă răpise. Da toate astea nu 
se datoresc decît nechibzuinţei mele, care m-a împins 
să schimb cu altul ceea ce nu era al meu ! 
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Şi îi povesti tatălui ei, fără să se oprească, toată po-
vestea, pînă în cele mai mici amănunte, fără a uita 
nimic. Ci nu are nici un rost să o mai spunem şi noi 
încă o dată. Şi, cînd isprăvi de povestit, Aladdin, care 
pînă atunci nu deschisese gura, se întoarse înspre sulta-
nul uluit pînă peste marginile uluielii, şi îi arătă , în 
dosul unei perdele, t rupul fără de simţire al magicia-
nului, cu chipul tot înnegrit de puterea bangului, şi îi 
s p u s e : 

— Iacătă-1 pe viclean, pricina necazului îndurat de 
noi şi pricina năpăstuirii mele ! Ci Allah 1-a pedepsit ! 

La priveliştea aceea, sultanul, pe deplin încredinţat 
de nevinovăţia lui Aladdin, îl sărută tare drăgăstos, 
strîngîndu-1 la pieptul său, şi îi spuse : 

— O, Aladdine, fiul meu, nu mă osîndi prea greu 
din pricina felului cum m-am purtat faţă de tine, şi 
iartă-mă pentru mijloacele de care m-am slujit împo-
triva ta ! întrucît mi se cade oleacă de iertăciune, pentru 
iubirea pe care i-o port singurei mele copile Badru' l-
Budur, şi întrucît tu ştii prea bine că inima unui părinte 
este plină de dragoste şi că eu, din parte-mi, aş fi vrut 
mai degrabă să-mi pierd împărăţia toată decît un fir de 
pă r de pe capul fiicei mele multiubite ! 

Şi Aladdin răspunse : 
— Dreptu-i, o, părinte al domniţei Badru'l-Budur ! 

Eşti vrednic de iertare, întrucit numai dragostea ce o 
ai pentru copila ta, pe care o credeai pierdută din vina 
mea, te-a făcut să te foloseşti de nişte mijloace aspre 
faţă de mine. Şi nu mi se cade mie să te osîndesc nici-
decum ! întrucît eu eram dator, într-adevăr, să cuget la 
gîndurile viclene-ale ticălosului acela de magician, şi 
să mă pregătesc împotriva lui. Şi tu nu vei putea să 
înţelegi cu adevărat cît de hain este, decît atimeea cînd 
oi avea răgazul să-ţi istorisesc toată povestea mea cu el ! 

Iar sultanul îl mai sărută o dată pe Aladdin şi ii 
s p u s e : 
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— Hotărît, o, Aladdine, trebuie numaidecît să-ţi gă-
seşti cît mai curînd răgazul de a-mi povesti toate astea. 
Ci-i cu mult mai grabnic, la ceasul de-aeum, să ne iz-
băveşti de priveliştea hoitului acesta blestemat, care zace 
fără de suflare la picioarele noastre, şi să ne bucurăm 
laolaltă de biruinţa ta ! 

Şi Aladdin dete poruncă efriţilor săi cei tineri să ia 
leşul maghrebinului şi să-1 ardă în mijlocul ariei mei-
danului, pe un pat de bălegar, şi cenuşa să i-o arunce 
într-o hazna cu scîrne. Lucru care fu îndeplinit întocmai, 
de faţă cu tot oraşul, care se bucură de osînda aceea şi 
ele întoarcerea emirului Aladdin la nazarul sultanului,. 

După care, sultanul puse pristavii să crăinicească» 
împresura ţi de cântăreţii din trîmbiţe, din tîmpine şi din 
dairale, că dă slobozie celor întemniţaţi, în semn de 
bucurie a tuturora ; şi puse să se împartă danii mari să-
racilor şi nevoiaşilor^ Şi, seara, puse să fie luminată ce-
tatea toată, precum şi palatul său şi cel al lui Aladdin 
şi al domniţei Badru'l-Budur. Şi aşa Aladdin, datorită 
binecuvântării lui Ailah, pe care o purta asupra lui, 
scăpă a doua oară din primejdia morţii. Şi tocmai bine-
cuvântarea aceea avea să-1 scape şi a treia oară, aşa cum 
aveţi să auziţi numaidecît, o, ascultătorii rnei î 

Într-adevăr, se împliniseră cîteva luni de cînd Aladdin 
se întorsese şi de cînd, sub ochiul înduioşat şi treaz ăl 
maicii sale, ajunsă acuma o preacinstită femeie din lumea 
de vază, cu o înfăţişare tare măreaţă , ci neîntinată de 
îngîmfare şi de fumuri, ducea o viaţă plină de desfătări, 
cînd soţia sa, într-o zi, intră cu un chip cam mohorît şi 
cam apăsat în sala cea cu bolta de cleştar, în care sta 
el de obicei spre a se bucura de priveliştea grădinilor, 
şi se apropie de el şi spuse : 

— O, Aladdin, stăpîne al meu, Allah cel carele ne-a 
eoperil pe amîndoi de hatârurile lui, nu a vrut să-mi 
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dea pînă acuma mîngîierea de a avea un copil. întrucît 
a şi trecut destulă vreme de cînd ne-am luat amîndoj, 
.şi nu-mi simt lăuntrurile zămislite de viaţă... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a şapte sute şaptezeci şi doua noapte 

Urmă : 

Or, vin acuma să te rog a-mi îngădui să aduc în palat 
o sfîntă bătrînă, pe nume Fatmah, venită de vreo cîteva 
zile în cetatea noastră , şi pe care toată lumea o cinsteşte 
pentru tămăduirile şi pentru leacurile cele făcătoare de 
minuni pe care le face şi pentru rodnicia pe care o dă 
femeilor sterpe numai piinîndu-şi mîinile pe ele. 

Şi Aladdin, care nu vroia s-o supere cumva pe soţia 
sa Badru'l-Budur, nu pregetă să se învoiască la dorinţa 
ei, şi porunci la patru hadîmbi să meargă în cetate ca 
s-o caute pe prea cuvioasă şi s-o ia la sărai. 

Şi eunucii îndepliniră porunca şi nu zăboviră mult 
pînă s-o aducă pe bătrînă cea sfîntă, care tivea obrazul 
acoperit cu un iaşmac tare des, şi gîtul înfăşurat cu. un 
şirag de mătănii tare lung, răsucit de trei ori, care~i 
atîrna pînă dedesubtul pieptului. Şi ţinea în mînă o 
cîrjă mare, pe care îşi sprijinea umbletul măcinat de 
ani şi de canoanele schivniciei. Şi domniţa, de cum o 
văzu. se duse grăbită în calea ei şi îi sărută rnîna eu 
evlavie, şi îi ceru binecuvîntarea. Şi bătrînă, cu un glas 
tare cucernic, chemă asupra ei binecuvântările lui AHah» 
şi milele lui, şi făcu pentru ea o rugăciune lungă spre a 
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se ruga lui Allah să dureze şi să sporească în ea belşu-
gul şi fericirea şi să-i împlinească pînă şi cele mai mă-
runte dorinţi. Şi Badru'I-Budur o rugă să stea jos, la 
Incul de cinste de pe divan, şi îi spuse : 

— O, sfîntu a lui Allah, îţi mulţumesc pentru urările 
tale cele bune şt pentru rugăciunile tale. Şi, întrucît ştiu 
că Allah are să-ţi. împlinească tot ce ai să-i ceri, trag 
nădejde că am să dobîndesc de la bună tatea lui, cu mi j -
locirea ta, lucrul pe care îl doreşte cel mai aprins sufle-
tul meu ! 

Şi sfînta răspunse : 
— Eu sînt cea mai smerită dintre făpturile lui Allah, 

ci el este atotputernic şi minunat ! nu te sfii, dară, o, 
Badru'I-Budur, stăpînă a mea, să rosteşti ce-ţi doreşte 
sufletul ! 

Şi Badru'I-Budur se făcu la chip roşie de tot şi, scă-
'zîndu-şi glasul şi cu im val de mare înflăcărare, zise : 

— O, sfîntă a lui Allah, doresc să am de la mila lui 
Allah un copil ! Spune-mi ce trebuie să îndeplinesc pen-
tru aceasta, şi ce faceri de bine şi ce fapte bune trebuie 
să săvîrşesc, ca să mi se binecuvină un atare har ! Sînt 
gata de orice — spre a dobîndi binele acesta, care îmi 
este, mai scump decît chiar viaţa mea ! Iar eu, în schimb, 
ca să-ţi dovedesc mul ţumită mea, am să-ţi dau tot ce 
ţi-ai putea rîvni ori dori, nu numai pentru tine care ştiu, 
o, maică a noastră a tuturora, eşti la adăpost de nevoile 
unor biete făpturi, ci pentru uşurarea celor năpăstuiţi 
şi sărmani ai lui Allah ! 

La vorbele acestea ale domniţei Badru'I-Budur, ochii 
sfintei, care pînă atunci rămăseseră coborîţi, se deschi-
seră sub iaşmac şi se Luminară de o sclipire fără de 
asemuire, iar faţa îi străluci ca de un pojar din lăuntru, 
şt toate trăsăturile chipului ei mărturisiră căldura unei 
bucurii pline de încîritare. Şi o privi pe domniţă vreme 
de o clipită, fără a grăi o vorbă ; pe urmă , întinse mîinile 
înspre ea şi îşi puse palmele pe capul său, mişcîndu-şi 
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buzele într-o rugăciune parcă lăuntrică şi, îritr-un slîrşit, 
rosti : 

— O, fata mea, o, stăpîna mea Badru'l-Budur, sfinţii 
lui Allah vin să-mi şoptească de care cale fără de greş 
se cade să te slujeşti spre-a vedea rodnicia sălăşuindu-se 
în lăuntrurile tale ! Ci, o, fata mea, socot că această cale 
este tare anevoioasă, de nu peste putinţă de folosit, înt ru-
cît este trebuinţă de o putere mai presus de oameni spre-a 
făptui un lucru care cere tărie şi voinicie ! 

Iar domniţa Badru'l-Budur, dacă auzi vorbele acelea, 
nu putu să-şi stăpînească mai mult tulburarea, .şi se 
aruncă la genunchii sfintei, cuprinzîndu-i. cu braţele, 
şi spuse : 

— Fă-ţi milă, o, maică a noastră, arată-mi mijlocul 
acela, oricare ar fi ! căci nimica nu este cu neputinţă de 
îndeplinit pentru soţul meu preaiubit, emirul Aladin .! 
Ah, spune-mi, sau am să mor la picioarele tale, din pr i -
cina dorinţei neîmplinite ! 

Atunci sfînta ridică un deget în sus şi spuse : 
— Fata mea, pentru ca rodnicia să pă trundă în tine, 

se cere să ai agăţat de bolta sălii, acesteia un ou de-al 
păsării rokh, cea care trăieşte pe piscul cel mai înalt 
din muntele Caucaz. Şi vederea oului, la care să te uiţi 
cît de multă vreme vei putea, de-a lungul zilelor, are să
schimbe alcătuirea ta lăuntrică şi are să răscolească 
adîacul cel nemişcat al plodirii tale ! Şi asta-i ce aveam 
să-ţi spun, fata mea ! 

Şi Badru'l-Budur strigă : 
•— Pe viaţa mea, o, maică a noastră, eu nu ştiu ce 

este pasărea rokh şi nu am văzut niciodată ouăle ei, da 
nu mă îndoiesc că Aîaddin n-ar fi în stare, într-o clipită, 
să-mi rostuiască un ou prăsitor ca acela, de s-ar afla 
el chiar şi, în cuibarul de pe piscul cel mai înalt al mun-
telui Caucaz ! 

Pe urmă , domniţa vroi s-o mai ţină la ea pe sfînta 
care se şi ridicase să plece, ci sfînta îi spuse : 
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— Nu, fata mea, lasă-mă acuma să mă duc să uşurez 
şi pe alţi necăjiţi, şi alte dureri, încă şi mai mari decît 
durerea ta. Ci mîine, inşallah, am să vin eu singură să 
te văd şi să aflu de la tine veşti pentru care pun mare 
preţ ! 

Şi, cu toate stăruinţele şi rugăminţile domniţei Ba-
dru'l-Budur cea plină de îndatorinţă, care vroia să-i dea 
în dar o grămadă de salbe şi de giuvaieruri de un preţ 
nemăsurat, sfînta nu vroi să mai stea nici o clipită în 
palat şi plecă, aşa cum venise, neprimind nici un fel 
de dar. 

Or, la puţine clipe după plecarea sfintei, Aladdin se 
întoarse lîngă soţia lui şi o sărută drăgăstos cum făcea 
de fiecare dată cînd lipsea de acasă, măcar şi numai pe-o 
clipită... 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute şaptezeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Ci i se păru limpede că domniţa Badru'l-Budur 
avea o înfăţişare tare dusă şi îngîndurată ; şi, cu multă 
tulburare, o întrebă care-i pricina. Atunci Sett Badru'l-
Budur, dintr-o răsuflare, îi spuse : 

— Hotărît că am să mor, dacă nu voi avea cît mai cu-
rînd un ou de al păsării rokh, cea care trăieşte pe piscul 
cel mai înalt al muntelui Caucaz ! 

Şi Aladdin, la vorbele acelea, începu să rîdă şi zise : 
— Pe Allah, o, stăpînă a mea Badru'l-Budur, dacă 

nu este vorba decît de-a avea oul acela ca să nu mai 
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mori, răcoreşte-ţi ochii ! Ci spune-mi numai, ca să ştiu» 
ce nădăjduieşti să faci cu oul de la pasărea aceea ? 

Şi Badru'l-Budur răspunse : 
— A fost aici bătrîna cea sfîntă, şi mi-a spus că ve-

derea acelui ou este leacul fără de greş pentru tămădu-
irea sterpiciuni femeilor. Şi vreau să-1 am, ca să-1 agăţ 
în mijlocul bolţii de cleştar a sălii cu nouăzeci şi nouă 
de ferestre ! , 

Şi Aladdin răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, o, stăpîna a mea Badru'l-

Budur ! Vei avea pe dată oul de rokh ! 
Numaidecît, o lăsă pe soţia sa şi se duse să se încuie 

în odaia lui. Şi îşi scoase din sîn lampa cea fermecată 
pe care o purta mereu la el, de cînd cu primejdia amar-
nică prin care trecuse din vina lui, şi o frecă, Şi, tot 
atunci, se şi ivi dinaintea lui efritul lămpii, gata să-i 
îndeplinească poruncile. Şi Aladdin îi spuse : 

— O, preabunule efrit, care mi te supui datorită pute-
rilor lămpii, stăpîna ta, îţi cer să-mi aduci pe dată, spre 
a-1 agăţa la mijlocul bolţii de cleştar, un ou de-al păsării 
celei urieşeşti rokh, care trăieşte pe vîrful cel mai înalt 
din creierii muntelui Caucaz ! 

Or, nici nu rosti Aladdin bine vorbele acestea, ca 
efritul se şi schimonosi într-un chip înfricoşător, şi ochii 
î se aprinseră, şi-i aruncă în obraz lui Aladdin un răgnet 
atîta de înspăimîntător, de tot palatul se zgudui din 
temeliile lui, iar Aladdin fu aruncat, ca o piatră dintr-o 
praştie, drept în peretele sălii, şi atîta de năpraznic încît 
lungimea lui era mai-mai să i se mestece cu lăţimea. Şi 
efritul, cu glasul plin de tunete, îi strigă : 

— Adamit ticălos, ce-ai cutezat să-mi ceri ? O, nere-
cunoscătorule, cel mai nerecunoscător dintre toţi inşii 
de teapa ta, iacătă că acurna, după toate slujbele pe care 
ţi le-am slujit cu toată ascultarea şi supunerea, ai neo-
brăzarea să-mi porunceşti a mă duce să ţi-1 aduc pe 
fiul s tăpînulul meu cel mai de sus, rokhul, ca să-1 spîn-
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zuri de bolta palatului tău ! Au tu nu ştii, smintitule, 
că şi eu, şi lampa, şi toţi slujitorii lămpii sîntem robii, 
rokhului cel mare, tatăl acelor ouă ? O, ai noroc că te 
afli. sub ocrotirea stăpînei mele, lampa, şi că porţi la 
deget inelul acela plin de haruri mîntuitoare ! Că de JIU, 
lungimea ta ţi s-ar fi şi mestecat cu lăţimea ! 

Şi Aladdin, năuc şi lipit de perete, bîigui : 
•— O, eJ'rite al lămpii, pe Allah ! nu de îa mine vine 

cererea asta, ci i-a fost şoptită soţiei mele Badru'1-Bu-
dur de către bătrîna cea sfîntă, maica zămislirilor şi 
tămăduitoarea sterpiei ! 

Atunci efritul se linişti dintr-odată şi luă glasul lui 
obişnuit faţă de Aladdin, şi îi spuse : 

— Habar n-am avut de asta ! A, care va să zică aşa ! 
care va să zică de la tîlharul acela vine nelegiuirea ! 
Ai mare noroc, Aladdine, că nu vine de la tine povestea 
asta ! Află, dar, că pe calea aceasta a vroit să aducă 
pierea şi a ta, şi a soţiei tale, şi-a palatului tău ! Aceea 
pe care tu o numeşti bătrîna cea sfîntă nu e nici un fel 
de sfîntă şi nici un fel de bătrîna, ci este un ins stră-
vesiit în femeie. Şi insul acela nu este altul decît însuşi 
fratele maghrebinului, vrăjmaşul tău cel nimicit. Şi sea-
mănă cu i'rate-său aşa cum o jumă tate de păstaie sea-
mănă cu sora ei. Şi-i adevărat zicala care spune : „Că-
ţelandrul cel tînăr este mai ticălos decît fratele lui mai 
mare", întrucît spiţa unui ciine se ticăloşeşte din plodire 
în plodire ! Şi vrăjmaşul acesta cel nou, despre care tu 
habar nu aveai, este însăşi mai iscusit la vrăjitorii şi 
la viclenii decît fratele lui mai mare. Şi, cînd a aflat, 
cu lucrările lui geometriceşti, că fratele său a fost nimicit 
de line şi a fost ars din porunca sultanului, tatăl soţiei 
tale Badru'l-Budur, a hofărît să se răzbune pe voi, şi a 
venit aici din Maghreb, străvestit într-o sfîntă bătrîna, 
ca să ajungă pînă la palatul acesta. Şi a izbutit să intre 
în lăuntru şi să-i bage în cap soţiei tale cererea aceea 
aducătoare de năpaste, care-i nelegiuirea cea mai grea 
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împotriva stăpînului meu cel mare, rokhul ! Te preves-
tesc, dar, ce gînduri ticăloase are, ca să poţi să te fe-
reşti ! Uassalam ! 

Şi ef ritul pieri, după ce îi spuse toate astea lui Aladdin. 
Atunci Aladdin, pînă peste poate de mînios, dete 

fuga în sala cea cu nouăzeci şi nouă de ferestre s-o caute 
pe soţia sa Badru'l-Budur. Şi, fără a-i dezvălui nimic 
din cele cîte aflase de la efr.it, îi. spuse : 

— O, Badru'l-Budur, ochi al meu ! este de mare t re-
buinţă, înainte de a-ţi aduce oul păsării rokh, s-o aud 
şi eu, cu urechile mele, pe sfînta care ţi-a spus de leacul 
acesta. Aşa că mă rog ţie să trimiţi după ea cît mai de-
grabă şi, pe cînd eu am să stau pitit pe după perdea, s-o 
faci să-ţi mai spună o dată leacul, pe motiv că nu ţi-ai 
mai aduce aminte întocmai cum să-1 ţii ! 

Şi Badru'l-Budur răspunse : 
— Pe capul şi pe ochiul meu ! 
Şi trimise numaidecît după bă trîna cea sfîntă. 
Or, de îndată ce bă trîna intră în sala cea cu bolta 

de cleştar şi de îndată ce, tot coperita cu iasmacul cel 
gros de pe faţa ei, se apropie de Badru'l-Budur... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute şaptezeci şi patra noapte 

Urmă : 

...Aladdin se şi repezi pe ea, sărind din ascunzătoa-
rea lui, cu paloşul în mînă şi,' pînă ce ea să poate zice : 
„Circ!" dintr-o .fulgerătură îi reteză capul de pe umeri ! 

147 



Cîud văzu toate astea, Badru'l-Budur, înmărmurită , 
strigă :. 

— O, stăpîne al meu, Aladdin, ce păcat ! 
Aladdin însă se mulţumi să zîmbească şi, drept orice 

răspuns, se aplecă, înşfacă de moţul din creştet capul 
tăiat şi i-l arătă domniţei Badru'l-Budur. Şi domniţa, 
pînă peste poate de uluită şi de scîrbită, văzu că acea 
căpăţînă era rasă ca a unui bărbat, afară se smocul din 
creştet, şi că obrazul era amarnic.de bărbos. Şi Aladdin, 
nev roind s-o sperie mai mult, îi povesti cumu-i adevărul 
cu acea haină de Fatmah, sfînta cea prefăcută şi bătrîna 
cea. prefăcută, şi sfîrşi astfel : 

— O, Badru'l-Budur, să dăm mul ţumire lui Allafa, 
carele ne-a scăpat pe totdeauna de vrăjmaşii noştri ! 

Şi amîndoi se aruncară unul în braţele celuilalt, 
mulţumindu-i lui Allah pentru multe milele lui. 

Şi de-atunci au trăit o viaţă tare fericită, laolaltă cu 
maica cea bătrînă a lui Aladdin, şi cu sultan ui, părintele 
domniţei Badru'l-Budur. Şi au avut nişte copii frumoşi 
ca luna. Şi Aladdin, la moartea sultanului, a domnit peste 
împărăţia Chinei. Şi nimica nu a mai lipsit huzurului lor, 
pînă ce a venit şi neabătuta Sfărmătoare a desfătărilor 
şi Despărţitoarea celor ce se au dragi. 

Iar Şeherezada, după ce povesti astfel povestea aceasta, spuse : 
— Şi ia-cătă, o norocitule rege, tot ee ştiu despre Aladdin ţ.i 

despre Lampa cea fermecată. Ci Allah este cel mai ştiutor !... 
Iar regele Şahriar spuse : 
•— Povestea aceasta, Şeherezada, este tare frumoasă. Ci mult 

mă minunează buna ei cuviinţă. 
Iar Şeherezada spuse : 
— Dacă-i aşa, o;- măria ta, îngăduie roabei tale Şeherezada 

6ă-ţi povestească Povestea lui Kamax şi a multpriceputei Halima. 
Şi regele Şahriar strigă : 
•— De bună seamă, Şeherezada ! 
Şi ea zîmbi a rîde şi răspunsa : 
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— Da, măria ta ! Ci, mai înainte, spre a-ţî dezvălui preţul 
virtuţii de-a avea răbdare, şi ca să te fac să asculţi, fără mînie 
împotriva slujitoarei tale, felul plin de fericire pe care i-1 me-
neşte Allah spiţei neamului tău prin mijlocirea mea, am să-ţi 
povestesc îndată ceea ce ne-au lăsat de moştenire părinţii noştri 
cei de demult despre căile de a dobîndi adevărata ştiinţă a vieţii.., 

Iar regele spuse : 
— O, fiică a vizirului meu, dă zor de-mi arată calea dobîndirii 

unei agoniseli ca aceea. Ci, o, Şeherezada care-u ursita pe care 
Allah, prin mijlocirea ta, o meneşte neamului meu, de vreme ce 
eu nu arn nici un urmaş ? 

Iar Şeherezada spuse : 
— îngăduie slujnicei tale, o, măria ta, să nu-ţi spună încă ni-

mic despre lucrurile tainice care s-au petrecut în cele douăzeci 
de nopţi de tăcere, pe care bunătatea ta i le-a dăruit spre a 
se zvidui de o suferinţă, şi in care slujnicei tale i s'-a dezvăluit 
strălucirea ursitei tale ! 

Şi, fără a mai adăuga .nimic în privinţa aceasta, Şeherezada, 
lata vizirului, spuse : 



PARABOLA 
ADEVĂRATEI ŞTIINŢE A VIEŢII 

Se povesteşte că într-un anume oraş, în care se în-
văţau toate ştiinţele, trăia un tînăr frumos şi plin de 
sîrg la învăţătură. Şi, măcar că nimic nu lipsea fericirii 
vieţii sale, era chinuit de dorinţa de a şti tot mai mult. 
Or, i se dezvălui, într-o zi, din povestirea unui negustor 
călător, că se afla într-o ţară tare îndepărtată un învăţat 
care era omul cel mai sfînt din Islam şi care el singur 
avea atîta ştiinţă de carte, atîta înţelepciune şi atîta 
har cît toţi învăţaţii veacului la un loc. Şi află că învă-
ţatul acela, cu toată faima lui, avea meseria de fierar, 
meserie pe care, înaintea lui, o avuseseră şi tătîne-său 
şi bunicu-său. 

Şi, dacă auzi vorbele acestea, tînărul se întoarse la el 
acasă, îşi luă papucii şi traista şi băţul, şi plecă pe dată 
din oraşul şi dintre prietenii săi. Şi porni înspre ţara 
cea îndepărtată în care trăia dascălul cel sfînt, cu gîndul 
de a se pune sub îndrumarea lui şi de a dobîndi oleacă 
de ştiinţă şi de înţelepciune. Şi merse vreme de patru-
zeci de zile şi de patruzeci de nopţi şi, după multe pri-
mejdii şi osteneli, ajunse, din mila lui Allah, care îi me-
nise bună tihnă, în oraşul fierarului. Şi se duse drept 
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î-t» sukul fierarilor, şi se înfăţişă dinaintea aceluia a cărui 
fierărie toţi trecătorii i-o arătau. Şi, după ce îi sărută 
poala cămăşii, şezu înaintea lui, cu o înfăţişare plină de 
sfială. Iar fierarul, care era un om în vîrstă şi cu faţa 
pecetluită de binecuvîntare, îl întrebă : 

— Ce doreşti, fiul meu ? 
El răspunse : 
— Doresc să învăţ ştiinţa ! 
Şi covaliul, drept răspuns, îi puse în mînă funia de 

la foalele covăliei şi îi spuse să tragă. Şi învăţăcelul cel 
nou răspunse că ascultă şi că se supune, şi începu numai-
decît să întindă şi iar să slăbească funia foalelor, fără 
a se opri, din ceasul cînd ajunsese acolo pînă la asfin-
ţitul soarelui. Şi a doua zi îndeplini aceeaşi muncă, la 
fel ca şi în zilele următoare, vreme de săptămîni, de 
luni şi de un an întreg, fără ca nimeni din fierărie, nici 
dascălul, nici ucenicii lui cei mulţi, care fiecare aveau 
cîte o sarcină tot atîta de aspră ca şi a lui, să-i fi spus 
măcar o dată vreun cuvînt, şi fără ca nimeni să se plîngă 
ori baremi să murmure din pricina acelei munci grele 
şi tăcute. Şi învăţăcelul, într-o zi, tare sfios, îndrăzni 
să deschidă gura şi să spună : 

— învăţătorule ! 
Iar fierarul se opri din munca lui. Şi toţi învăţăceii, 

pînă peste măsură de tulburaţi, făcură la fel. Şi, în tăce-
rea din fierărie, covaliul se întoarse înspre tînăr şi îl 
întrebă : 

— Ce vrei ? 
El spuse: 
•— Ştiinţa ! 
Iar fierarul spuse : 
•— Trage de funie ! 
Şi fără nici un cuvînt mai mult, tînărul îşi luă iarăşi 

de la capăt munca de făurar. Şi alţi cinci ani se scurseră, 
în care, de dimineaţa pînă seara, învăţăcelul trăgea de 
funia foalelor, fără de răgaz şi fără ca nimeni să-i spună 
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măcar o dată vreo vorbă. Iar dacă vreunul dintre uce-
nici avea trebuinţă să fie lămurit în vreo pricină, de 
orice fol ar fi fost ea, îi era îngăduit să scrie o întrebare 
şi să dea ţidula dascălului, dimineaţa, cînd intra în fie-
rărie. Şi meşterul, fără a dezvălui vreodată cele scrise, 
arunca hîrtia în jarul din vatră ori, mai adesea, o punea 
în cuta de la turbanul său. Dacă arunca hîrtia în foc, o 
făcea, fără de îndoială, din pricină că nu i se cădea nici 
un fel de răspuns. Dar dacă hîrtia era pusă la turban, 
ucenicul care o dedese găsea, seara răspunsul meşterului, 
scris cu slove daurite, pe peretele chiliei sale. 

Şi, cînd se scurseră zece ani aşa, bă trînul fierar veni 
la tînărul învăţăcel şi îl bătu pe umeri. Şi tînărul, pentru 
întîia oară, după acei zece ani, dete drumul funiei covă-
]iei. Şi o bucurie mare pogorî în el. Iar dascălul îi vorbi, 
zicînd : 

-— Fiul meu ! poţi să te întorci în ţara ta şi la casa 
ta, cu ştiinţa toată a lumii şi a vieţii în inima ta. Căci 
pe toată ai dobîndit-o, dobîndind virtutea răbdării ! 

Şi îi dete sărutul păcii. Iar învăţăcelul se întoarse 
luminat în ţara sa, între prietenii lui ; şi îşi trăi limpede 
viaţa. 

Şi regele Şahriar strigă : 
— O, Şeherezada, ce minunată este pilda aceasta. Şi cit îmi 

mai dă de cugetat ! 
Şi rămase cufundat un răstimp în gîndmile lui. Pe urmă, 

adăugă : 
— Grăbe.?le-te, acuma, a, Şeherezada, de-mi povesteşte poves-

tea lui Kamar şi a preapriceputei Halima. 
Ci Şeherezada spuse : 
— îngăduie-mi, o măria ta, să mai amin oleacă istorisirea 

acestei poveşti ; întrucît sufletul meu, în seara aceasta, nu se 
simte îndemnat înspre ea ; şi îngăduie-mi mai degrabă să-ţi în-
cep povestea cea mai dulce, cea mai luminoasă şi cea mai curată 
din cîte ştiu ! 
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Şi regele spuse : 
— Hotărit, o, Şeherezada, sint gata să te ascult, căci şi eu 

îmi simt sufletul pornit în seara aceasta înspre lucruri voioase. 
Şi-apui, zăboveala are să-mi îngăduie a trage un folos pentru 
mine din pilda despre răbdare ! 

Atunci Şeherezada spuse : 



FARIZADA SAU 
ZIMBET DE TRANDAFIR 

Mi s-a povestit, o, prcafericitulle rege, o, dăruitule 
cu purtări alese, că a fost odată, în zilele de odinioară, 
e tare mult de atunci — ci numai unul Allah e atoate-
ştiutor ! — un rege al Persiei, pe nume Khosru Şah, pe 
care Atoatedătătorul îl dăruise cu putere, cu tinereţe şi 
cu frumuseţe, şi îi pusese în inimă atîta dor de dreptate 
încît, sub domnia lui, tigrul şi iedul umblau grumaz la 
grumaz şi se adăpau laolaltă dintr-un pîrîu. Şi regele 
acela, căruia îi plăcea să-şi dea seamă singur, cu chiar 
ochii lui, de toate cîte se petreceau în cetatea sa de scaun, 
avea obiceiul să. se preumble noaptea, străvestit în ne-
guţător străin, întovărăşit de vizirul său ori de vreunul 
dintre mai-marii de la palatul lui. 

Or, într-o noapte, pe cînd da o raită printr-o mahala 
ele oameni săraci, trecînd pe o uliţă auzi nişte glasuri 
tinereşti care răzbăteau limpede pînă la el. Şi se apropie, 
împreună cu soţul său, de căsuţa cea umilă din care 
ieşeau glasurile acelea şi, lipindu-şi ochiul de o crăpă-
tură a uşii, se uită înlăuntru. Şi zări, împrejurul unei 
lumini, jos, pe o rogojină, trei fete care, slirşindu-şi 
masa, şedeau de taină. Şi cele trei fete, care semănau. 
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între ele aşa cum seamănă nişte surori, erau desavîrşit 
de frumoase. Iar cea mai mică era vădit, şi cu mult, cea 
mai frumoasă dintre ele. 

Şi cea dinţii spunea : 
— Eu, surorile mele, mi-aş dori, dacă-i vorba să-mi 

spun o dorinţă, să ajungă soţia plăcintarului sultanului. 
Că ştiţi şi voi cit de mult îmi plac mie plăcintele, mai 
cu scamă cele de foi, care se cheamă „plăcintele sulta-
nului". Şi numai baş-plăcintarul sultanului poate să le 
izbutească aşa ! Aii, surorile mele, ce m-aţi mai pizmui 
în inima voastră, cînd aţi vedea hrana aceea de cofeturi 
alese cum. îmi rotunjeşte şoldurile cu grăsimea lor cea 
albă, şi cum m-ar face frumoasă, şi cum mi-ar subiia 
obrazul ! 

Iar cea de a doua dintre fete spunea : 
— Eu, surorile mele, nu rîvnesc atita de sus : Eu 

m-aş mulţumi să ajung nevasta bucătarului sultanului. 
Ah, ce-aş mai vrea ! Că lucrul acesta mi-ar îngădui 
să-mi satur poftele cele înăbuşite de-atîta t imp de cînd 
tot jinduiesc să gust şi eu din cele bucate minunate din 
care nu se mănîncă decît la palat ! mai cu seamă mi-ar 
plăcea, printre altele multe, tăvile alea cu castraveţi 
umplu ţ i şi. copii la cuptor, care, numai cînd le văd cum 
trec purtate pe cap de slujitori, în zilele ospeţelor date 
de sultan, îmi şi simt inima plină cu totul de tulburare ! 
Of, ce le-aş mai mînca ! Şi n-aş uita să vă poftesc şi 
pe voi, din cînd în cînd, dacă soţul meu, bucătarul, mi-ar 
îngădui ; da nu cred că mi-ar îngădui ! 

Şi, după ce surorile cele două îşi mărturisiră astfe! 
dorinţele, se întoarseră înspre sora lor cea mezină, care 
sta tăcută, şi o întrebară , rîzîndu-şi de ea : 

•— Da tu, o, prîsleo, ce-ţi doreşti ? Şi pentru ce îţi 
laşi ochii în jos şi nu spui nimic ? Ci fii pe pace ! îţi fă-
găduim că, atunci cînd o să fim soţiile celor pe care ni 
i-am ales, avem să ne străduim să te mărităm şi pe tine 
fie cu vreun rîndaş de-al sultanului, /ie cu vreun alt 
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slujbaş de cinul lui, ca să fii şi tu totdeauna pe lîngă 
noi ! Spune, tu ce-ţi doreşti ? 

Şi copila, tulburată şi înroşindu-se, răspunse cu un 
glas dulce ca o apă de izvor : 

— O, surorile mele ! 
Şi nu putu să grăiască mai departe. Iar cele două 

fele, rîzmd de sfiala ei, atîta îi deteră ghes cu întrebările 
şi cu zeflemelile, pînă ce o hotărîră să vorbească. Iar ea, 
fără a-şi ridica ochii, spuse : 

— O, surorile mele, eu mi-aş dori să ajung solia stă-
pînului nostru, sultanul ! Şi i-aş dărui nişte moşteni 
blagosloviţi ! Iar feciorii pe care Allah i-ar face să se 
nască din legătura noastră ar fi vrednici de părintele 
lor. Iar fata, pe care mi-ar plăcea s-o am dinaintea ochi-
lor mei, ar fi chiar zîmbetul cerului ; firele de păr de pe 
capul său ar fi de aur pe-o parte şi de argint pe cea-
laltă.; lacrimile ei, dacă ar plînge, ar fi ca nişte mărgă-
ritare curgătoare; rîsul ei, cînd ar rîde, ar fi ca un 
zuruit de dinari de aur ; iar zîmbetele ei, numai cînd ar 
surîde oleacă, ar fi toate ca nişte bumbi de trandafiri 
care i s-ar deschise pe buze ! 

Şi-aşa ! 
Iar sultanul Khosru Şah şi vizirul său vedeau şi 

ascultau. Ci, temîndu-se să nu fie băgaţi de seamă, se 
hotărîră să plece fără a asculta mai multe. Şi Khosru 
Şah, veselit pînă peste poate, simţi cum i se stîrneşte în 
suflet ispita de a împlini cele trei dorinţe ; şi, fără a-i 
împărtăşi nimica din gîndurile sale tovarăşului de drum, 
•îi dete poruncă să ia bine seama la casa aceea, ca să se 
întoarcă acolo a doua zi, să le ia pe cele trei surori şi 
să i le aducă la palat. Şi vizirul răspunse că ascultă şi că 
se supune, iar a doua zi dete zor să îndeplinească po-
runca sultanului, aducîndu-le pe cele trei surori dina-
intea lui. 

.Şi sultanul, care şedea în jeţul său, le făcu din cap 
şi din ochi un semn care vroia să zică : „Veniţi încoace !" 
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Iar ele se duseră, tremurînd toate şi îrnpiedicîndu-se în 
săracele lor rochii de pînză ; şi sultanul le spuse, cu un 
zîmbet binevoitor : 

— Pacea să fie asupra voastră, o, fetelor ! Astăzi 
este ziua ursitei voastre, adică ziua în. care au să vi se 
împlinească dorinţele ! Iar dorinţele acestea, o, fetelor, 
eu le ştiu ; căci regilor nimica nu le rămîne ascuns ! Şi, 
mai întîi tu, cea mai mare, ai să-ţi vezi dorinţa cu ochii, 
şi căpetenia plăcintarilor, astăzi chiar, are să fie soţul 
tău. Iar tu, cea mijlocie, ai să-1 capeţi de soţ pe baş-bucă-
tarul meu ! 

Şi rebele, după ce vorbi astfel, se opri şi se întoarse 
înspre cea mai mică dintre fete care, tulburată pînă peste 
poate, îşi simţi inima că-i stă-n loc, şi păru gata să se 
prăbuşească pe covor. Iar sultanul se ridică în picioare 
şi, luînd-o de mînă, o pofti să şadă lîngă el, pe laviţa 
jeţului, -spunîndu-i : 

•— Eşti regină ! Iar palatul acesta este palatul tău, 
şi eu sînt soţul tău ! 

Şi, cu adevărat, nunţile celor trei surori avură loc 
chiar în ziua aceea •—• nunta sultăniţei cu o strălucire 
cum nu s-a mai pomenit, iar nunta soţiei bucătarului şi 
cea a soţiei plăcintarului după datinile de rînd ale nun-
ţilor, încît zavistia şi ciuda pă trunseră în inimile celor 
două surori mai mari ; şi, din ceasul acela, începură să 
urzească pieirea surorii lor mai mici. Ci se feriră cu 
grijă să-şi dea pe faţă cele ce simţeau, şi primiră cu mul-
ţumire prefăcută dovezile de dragoste pe care sultana, 
sora lor, nu se precupeţea să li le arate, îngăduindu-Ie, 
împotriva obiceiurilor împărăteşti, să stea în preajma 
ei, măcar că aveau nişte cinuri atîta de mărunte. Iar ele, 
departe de a fi mul ţumite cu fericirea pe care le-o hă ră -
zise Allah, simţeau faţă de norocul surorii lor mai mici 
chinurile cele amarnice ale urii şi ale pizmei. 

Şi nouă luni trecură aşa, după care sultana, cu aju-
torul Iui Allah, născu un făt domnesc, frumos ca un erai 
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nou de lună. Iar cele două surori mai mari, care, după 
dorinţa sultanei, o vegheau .la naştere şi ţineau locul 
moaşelor, departe de a fi înduioşate faţă de bună tatea 
surorii lor mai mici şi faţă de frumuseţea pruncului, 
găsiră într-un sfîrşit prilejul pe care îl căutau de-a zdrobi 
inima tinerei mame. Luară, aşadar, copilul, pe cînd mama 
se mai afla încă în durerile facerii, îl puseră într-un co-
şuleţ de răchită pe care îl ascunseră pentru o clipită, 
şi în locu-i, aşezară un căţeluş mort, pe care îl înfăţişară 
dinaintea tuturor femeilor din palat, dîndu-1 drept rod 
ai pîntecului sultanei. Iar sultanul Khosru Şah, la vestea 
aceea, se duse şi se încuie în iatacurile lui, nemaivroind 
să se îngrijească de treburile domniei. Iar sultăniţa se 
cufundă în jale, ,şi sufletul i se cerni, şi inima i se zdrobi. 

Cît despre noul-născut, apoi pe acesta mătuşile lui 
îl duseră cu coşul şi îl lăsară pe apa din şanţul ce curgea 
în jurul palatului. Şi ursitoarea vroi ca paznicul grădi-
nilor sultanului, preumblîndu-se de-a lungul malului 
acelui şanţ, să zărească acel coş ce se legăna pe firul 
apei. Şi trase cu o cazma coşul înspre malul pîrîului, îl 
cercetă şi dete de pruncul cel frumos. Şi rămase la fel 
de uluit ca şi fata faraonului cînd a dat de Moise în pă-
puriş . 

Or, erau ani mulţi, de cînd paznicul grădinilor era 
însurat şi de cînd îşi tot dorea să aibă un copil, ori chiar 
doi sau trei, care să-1 binecuvînteze pe zămislitorul lor. 
Ci dorurile sale şi ale soţiei sale nu fuseseră deloc luate 
în seamă pînă acuma de Cel preaînalt. Şi amîndoi erau 
apăsaţi de singurătatea cea stearpă în care trăiau. încît, 
atunci cînd paznicul grădinilor dete de copilul acela, care 
era frumos fără de seamăn, îl scoase din coş şi, bucuros 
pînă peste poate, o luă la fugă înspre capătul grădinii 
unde se afla casa 'lui, şi intră în odaia nevesti-si şi, cu 
glas tulburat, spuse : 

— Pacea fie asupra ta, o, fată a moşului meu ! Ia uite 
darul din ziua aceasta binecuvîntată , pe care ni-1 t r i -

158 



mite Cel preamărinimos ! Copilul acesta, pe care ţi-1 
aduc, să ne Ce ca un copil al nostru, aşa cum este copilul 
ursitoarei ! 

Şi îi povesti cum îl găsise în coş, plutind pe pîrîul 
din şanţuri ; şi îi spuse că însuşi Allah li-1 trimitea, răs-
plătind, într-un sfîrşit, în felul acesta, statornicia rugă-
ciunilor lor. 

Or, slavă lui Allah cel carele a pus simţirea de mamă 
în sînul femeilor sterpe, aşa cum a sădit în inima găi-
nilor alungate din cuibarul lor pornirea de a cloci pie-
trele ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şohcrczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute şaptezeci şicincea noapte 

Urmă : 

Or, în anul urmă tor, biata mamă , cea atîta de crunt 
jefuită de fructul rodniciei ei, născu din îngăduinţa 
Atoatedăţătorului alt băiat, şi mai frumos decît cel dinţii. 
Insă cele două surori vegheau naşterea, cu nişte ochi plini 
de luare-amin te în afară şi plini de ură în lăuntru ; şi, 
fără a avea mai multă milă decît întîia oară faţă de sora 
lor şi faţă de pruncul ei, luară pe furiş copilul şi îl 
deteră, cum făcuseră şi cu cel dinţii, într-un coş pe 
pîrîu. Şi înfăţişară dinaintea palatului întreg un pisicuţ, 
spunînd tuturor că îl născuse sultana. Şi uluirea Şi mîh-
nirea intră în inimile toate. Iar sultanul, pînă peste poate 
de umilit, fără de nici o îndoială că s-ar fi lăsat dus de 
supărare şi de mînie dacă nu ar fi nutri t în. sufletul 
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său virtutea supunerii faţă de orîndele judeţului cel ne 
nepătruns. Iar sultana se cufundă în amărăciune şi în dez-
nădejde, şi inima ei plînse toate lacrimile durerii. 

Ci cît despre copil, AU ah, carele veghează asupra 
soartei celor prunci, îl duse sub ochii paznicului grădi-
nilor, care se preumbla de-a lungul pinului. Şi, ca şi 
întîia oară, acesta îl mîntui din ape şi îl duse soţiei lui, 
care îl îndrăgi ca pe chiar copilul ei, şi îl crescu la fel 
de cu grijă ca şi pe cel dintîi. 

Or, pentru ca dorurile dreptcredincioşilor lui să nu 
rămână niciodată neîmplinite, Allah sădi sămînţa rod-
niciei în pîntecele sultăniţei, care născu .şi a treia oară. 
Ci acuma născu o domniţă. Iar cele două surori, pe care 
ura, departe de a se potoli, le îndemna să urzească pieirea 
fără de mîntuire a mezinei lor, făcură şi cu fetiţa ceea 
ce făcuseră cu frăţiorii ei. Ci şi ea fu găsită de grădinarul 
cel cu inimă miloasă, ca şl cei doi fraţi împărăteşti ai ei, 
laolaltă cu care fu crescută, nutrită şi îndrăgită tare. 

Ci, de data aceasta, cînd cele două surori, după ce 
săvîrşiră ticăloşia, arătară lumii, în locul copilei nou-năs-
cute, un şoricuţ orb, sultanul, cu toată bunătatea lui, nu 
se putu stăpîni mai mult şi strigă : 

— Allah îmi blestemă neamul, din pricina femeii 
eu care m-am însurat ! Este o pocitanie pe care am luat-o 
ca mamă a urmaşilor mei ! Şi numai moartea poate să-mi 
cureţe casa de ea ! 

Şi rosti osînda de moarte asupra domniţei, şi îl puse 
pe gîdea al lui să-şi îndeplinească slujba. Ci, cînd o văzu 
dinainte-i, topită în lacrimi şi în jale fără de margini, 
pe aceea pe care inima sa o iubise, sultanul simţi cum 
coboară în el o milă mare. Şi, întorcînd capul, porunci 
să fie dusă şi închisă, pe toate zilele ei, într-un turn 
din afundul palatului. Şi, din ceasul acela, lăsînd-o lacri-
milor, nu mai voi s-o vadă. Iar biata mamă cunoscu toate 
durerile de pe pămînt. 

168 



Iar cele două surori cunoscură toate bucuriile urii îm-
plinite, şi putură să .guste, fără vreo umbră de aici îna-
inte, bucatele şi plăcintele pe care le găteaţi soţii lor. 

Şi trecură zile şi ani, la fel de repede peste capul celor 
nevinovaţi ca şi peste capul celor ticăloşi, aducînd şi 
unora şi altora curgerea ursitei lor. 

Or, cînd cei trei copii de suflet ai paznicului grădini-» 
lor ajunseră mari , se făcură o minunăţ ie pentru ochi. 
Şi îi chema aşa : pe cel mare Farid, pe mijlociu Faraz, 
iar pe fată Farizada. 

Şi Farizada era chiar zîmbetul cerului. Părul ei era 
de aur pe-o parte şi de argint pe cealaltă parte ; lacri-
mile ei, cînd plîngea, erau mărgări tare topite ; rîsul ei, 
cînd rîdea, era zur.net de dinari de aur ; iar zîmbetelc-i 
era bumbi de trandafiri deschişi pe buzeîe-i rumene. 

Lucru pentru care toţi cei din preajma ei, şi tătiue-său, 
şi maică-sa, şi fraţii săi, nu se puteau opri, atunci cînd 
o strigau pe nume, spunînd : „Farizada !" să nu adauge 
şi : „cea cu zîmbet de trandafir", însă cel mai adesea o 
strigau numai aşa : „Zîmbet de trandafir". 

Şi toii se minunau de frumuseţea, de înţelepciunea, 
de dulceaţa, de îndemînarea ei Ia întreceri, cînd încăleca 
pe cal spre a-i însoţi pe fraţii săi. la vînătoare, cînd trăgea 
cu arcul, ori cînd arunca jungherul sau suliţa ; de gin-
găşia purtării ei, de priceperea ei la stihuri şi la ştiinţele 
cele tainice, şi de strălucirea părului ei care era de aur 
pe-o parte şi de argint pe cealaltă. Şi, cînd o vedeau aşa 
de frumoasă şi de desăvîrşită totodată, prietenele mamei 
sale plîngeau de tulburare. 

Şi iacă aşa se făcură mari copiii crescuţi de ehehaia 
sultanului. Şi el însuşi, înconjurat de dragostea şi de 
ascultarea lor, şi eu ochii răcoriţi de frumuseţea lor, 
ajunse nezăbavnic ia bătrînţele adinei. Iar soţia lui, 
trăindu-şi sorocul de viaţă, i-o luă în curînd înainte. 
întru mila Atoatedatătorului. Şi moartea ei fu pentru toţi 
pricină de atîtea păreri de rău şi de atîta mîhnire, încît 
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chehaia grădinilor nu putu să îndure a mai locui multă 
vreme în casa în care răposata fusese izvorul seninătăţii 
şi al fericirii lor. Şi se 'duse de se aruncă la picioarele 
sultanului, şi i se rugă a-i îngădui să-şi lase dinaintea 
măriei sale slujbele pe care le îndeplinea de atîta amar 
de ani. Iar sultanul, tare întristat de despărţirea de un 
slujitor atîta de credincios, nu se învoi cu jalba ce i 
se .făcea, decît cu multă părere de rău. Şi nu îl lăsă pe 
grădinar să plece decît după ce îi dărui o moşie falnică, 
în preajma cetăţii, cu nişte delniţe de pămînturi bune 
pentru plugărie, şi cu. nişte livezi şi păşuni, şi cu un 
sărai cu de toate, cu o grădină desăvârşit de maestru 
trasă de chiar chehaia, şi cu o pădure întinsă foarte, 
închisă cu ziduri înalte şi plină cu păsări de toate culorile, 
-şi cu tot felul, de jivine sălbatice ori dumesnice. 

Şi acolo se duse omul acela de treabă să trăiască "m 
tihnă , cu copiii lui de suflet. Şi acolo înconjurat de grija 
lor drăgăstoasă, se săvîrşi şi el în pacea Stăpînului său. 
Aibă-1 AU ah întru ' .mila s a ! Şi fu plîns de copiii lui 
fi aştri, aşa cum niciodată n-a fost plîns un tată adevărat. 
Şi duse cu el, sub lespedea care nu se mai dă la o parte 
în veci, taina naşterii lor, pe care, de altminteri, nici el 
nu o ştiuse prea bine pe cînd trăia. 

Şi acolo, la conacul acela minunat, trăiră mai departe 
cei doi băieţi, în tovărăşia surorii lor mezine. Şi, cum 
fuseseră crescuţi în înţelepciune şi curăţie, nu aveau 
nici un alt vis şi nici o altă dorinţă decît să trăiască la 
fel mai departe, toată viaţa lor, în acea tihnă desăvîrşită 
şi în acea fericire dulce. 

Or, Farid şi Faruz plecau adesea la vînătoare prin 
pădurile şi prin coclaurile care înconjurau conacul. Iar 
Farizadei cea cu zîmbet de trandafiri îi plăcea mai cu 
seamă să colinde grădinile. Şi, într-o zi, pe cînd se pre-
gătea ca de obicei să plece, roabele veniră să-i spună că 
o bătrînă de treabă, cu un obraz luminat de binecuvîn-
tare, cerea îngăduinţa de a se odihni un ceas două la 
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umbra acelor grădini frumoase. Şi Farizada, care avea o 
inimă tot pe atît de miloasă pe cît îi era de bun sufletul 
şi pe cît de frumos îi era chipul, vru s-o primească ea 
însăşi pe biata bătrînă . Şi îi dete să mănînce şi să bea, 
şi pe urmă îi puse dinainte o tabla de farfurii împodo-
bită cu poame frumoase, cu plăcinte, cu scovergi şi cu 
prăjituri zemoase. După care o duse în grădinile ei, ştiind 
că este oricînd folositor să ţii tovărăşie celor care au tră i t 
multe, şi să asculţi vorbele înţelepciunii. 

Şi se preumblat"! împreună prin grădini. Şi Farizada 
cea cu zîmbet de trandafir sprijinea mersul bunei bă tr îne. 
Şi, cînd ajunseră amîndouă sub pomul cel mai frumos 
din grădină, Farizada o pofti să şadă la umbra acelui 
copac frumos. Şi, din vorbă în vorbă, o întrebă, într-un 
sl'îrşit, pe bătrînă , ce zice de locul în care se afla, şi 
dacă îi era pe plac. 

Atunci bătrînă , după ce cugetă vreme de un ceas, 
ridică fruntea şi răspunse : 

— De bună seamă, o, stăpîna mea, eu mi-am petrecut 
viaţa umblînd pămînturile lui Allah în lung şi-n lat, 
şi niciodată nu m-am hodinit într-un loc mai plăcut. 
Ci, o, stăpîna mea, aşa precum tu eşti fără de seamăn 
pe pămînt, precum sînt pe cer soarele şi luna, la fel aş 
vrea să ai în grădina aceasta frumoasă, ca să fie şi ea 
tot aşa fără de seamăn în felul ei, cele trei lucruri fără 
de asemuire care îi lipsesc ! 

Iar Farizada cea cu zîmbet de lună fu pînă peste 
poate de uimită aflînd că grădinii ei îi lipseau trei lucruri 
fără de asemuire ; şi îi spuse bătrînei : v 

— Mă rog ţie, maica mea cea bună, grăbeşte âe-mî 
spune, ca să aflu, care sînt cele trei lucruri fără de ase-, 
mutre pe care eu nu le ştiu ? 

Şi bă trînă răspunse : 
— O, stăpîna mea, ca să-ţi mulţumesc de găzduirea 

ce ai dovedi t-o cu o inimă atîta de miloasă fală de o 
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bătrînă străină, am să-ţi dezvălui care sînt acele trei 
podoabe. 

Şi mai tăcu un răstimp ; pe urmă , spuse : 
— Află, dar, că podoaba cea dintîi dintre aceste trei 

podoabe fără de asemuire, o, stăpîna mea, dacă s-ar 
afla în grădina aceasta, toate păsările de prin grădini 
ar veni s-o vadă şi, văzînd-o, ar începe să cînte laolaltă, 
întrucît. şi filomelele şi turturelele, şi ciocârliile şi silviile, 
şi cintezoii şi sticleţii, o, stăpîna mea, şi toate neamurile 
cele fără de sfîrşit ale păsăreturilor mărturisesc că 
minunea aceea este mai presus de ele ca frumuseţe. Iar 
aceea, o, stăpîna mea, este Biulbul el-IIazar, Pasărea-
Vorbitoare ! A doua dintre acele podoabe fără de ase-
muire, o, stăpîna mea, dacă s-ar afla în grădina ta, pînă 
şi adierea care face să cînte toţi pomii din aceste grădini 
s-ar opri s-o asculte ; iar lăutele şi harfele şi limbalele 
dintre aceste ziduri şi-ar vedea strunele rupte. întrucît 
adierea care face să cînte toţi pomii de prin grădini, 
ca şi lăutele şi harfele şi ţimbalele, o, stăpîna mea, mă r tu-
risesc că ea este mai presus decît ele în frumuseţe. Şi 
minunea aceea este Pomul-Cîntător ! Şi nici adierea vîn-
tului printre ramuri, o, stăpîna mea, nici alăutele, nici 
harfele, nici ţimbalele nu scot un cîntee care să- se ase-
muie cu dulceaţa acelor guri fără de număr din frun-
zele Pomului-Cîntător ! Iar cea de a treia podoabă fără 

' de asemuire, o stăpîna mea, dacă s-ar afla în grădinile 
acestea, toate apele din aceste grădini s-ar opri clin susurul 
undelor lor şi ar privi-o. întrucît toate apele, şi cele de 
pe pămînt, şi cele din mări, şi cele din izvoare ori din 
rîuri, şi cele din oraşe ori din grădini mărturisesc că 
ea este mai presus de ele ca frumuseţe. Şi minunea aceea 
este Apa-ca-de-Aur ! Şi, o, stăpîna mea, clacă numai o 
picătură din apa aceea s-ar pune într-un havuz gol, ea 
s-ar umfla şi s-ar ridica fremătînd în şuvoaie de aur, 
şi n-ar mai conteni să ţîşnească în sus şi să cadă iarăşi, 
fără ca să se verse vreodată peste marginile havuzului. 
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Şi cu apa aceea de aur,, toată sti'avezie ca peruzeaua cea 
străvezie, îi place să-şi stîmpere setea şi lui Biulbiul 
el-Hazar, Pasărea-Vorbitoare ; şi cu apa aceea de aur 
toată, şi limpede ca peruzeaua cea limpede, le place să-şi 
stîmpere. setea şi gurilor cele iară de numă r din pomul 
cu frunze cîn tarele. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezarîa văzu zorii mijind şî« 
.sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte suta şaptezeci şi şasea noapte 

Urmă : 

O,, stăpmă a mea, dacă minunăţiile acelea s-ar afla 
'iu aceste grădini, ce preaslăvită ţi-ar fi frumuseţea, o, tu. 
cea dăruită cu pletele şiră lucirii î 

Dacă auzi vorbele acestea ale bătrînei, Farizada cea 
cu zîinbet de trandafir strigă : 

•— O, chip binecuvântat, măicuţă a mea, toate-s mi-
nunate ! Dar nu mi-ai spus unde se află acele trei minu-
năţii fără de asemuire ! 

Şi bătrîna răspunse, sculîndu-se să-şi ia drumul : 
— O, stăpînă a mea, acele trei minunăţii vrednice 

de ochii tăi se găsesc într-un loc dinspre hotarele Indului. 
Iar calea care duce acolo trece chiar prin spatele palatu-
lui în care stai tu. Dacă, dar, vrei să trimiţi pe cineva să 
ţi le ' aducă, nu ai clecît a-i spune să urmeze drumul 
acela vreme de douăzeci de zile şi, în cea de a douăzecea 
zi, să-1 întrebe pe cel dinţii om pe care l-o vedea în 
cale : „Unde-s Pasărea-Vorbitoare, Pomul-Cîntător şi 
Apa-ca-de-Aur ?" Şi drumeţul aceia nu are să pregete a-l 
lămuri în această privinţă. Şi Allah răsplătească-ţi su-
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fletul cel bun cu darul acelor minunăţii zămislite pentru 
frumuseţea ta ! Uassalam, o, binefăcătoareo, o, blagoslo-
vi to ! 

Şi. bătrîna, după ce spuse toate astea, îşi strînse fru-
muşel năframele pe lîngă ea şi plecă murmurîndu-ş i 
bmecuvîntările. 

Or, bătrîna şi pierise atunci cînd Farizada, trczin-
du-se din visarea în care o cufundaseră vorbele despre 
acele trei lucruri atîta de minunate, se gîndi s-o cheme 
îndărăt sau să dea fuga după ea, ca să-i («ară amănunte 
mai multe despre locul unde se află ele şi despre căile 
de-a ajunge la ele. Ci dacă văzu că era prea departe, 
începu să-şi prefire prin minte vorbă cu vorbă puţinele 
îndrumări pe care le auzise, ca să nu uite nimic. Şj simţi 
astfel cum sporea în sufletul ei dorinţa de neînfrînf de-a 
avea ori numai de-a vedea acele minunăţii, măcar că se 
silea să nu se mai gîndească Ja ele. Şi porni atunci să 
străbată cărările din grădinile sale, şi ungherele ştiute care 
îi erau atîta de dragi ; ci toate i se părură fără de nici un 
farmec şi pline de mi t ; şi tare sîcîitoare i se dovediră 
glasurile păsărelelor care îi dedeau bineţe în cale. 

Şi Farizada cea cu zîmbetul de trandafir se întrista 
de tot şi începu să plîngă pe cărările grădinii. Şi, umblînd 
aşa, cu lacrimile" şiroind, lăsa în urma ei, pe nisip, în-
chegate în mărgăritar, picăturile din ochii săi. 

Estimp, Farid şi Faruz, fraţii ei, se întoarseră de la 
vînătoare. Şi, negăsind-o pe sora lor sul) umbrarul de 
iasomie, unde aştepta de obicei întoarcerea lor, rămaseră 
nedumeriţi de nepăsarea ei şl porniră s-o caute. Şi 
văzură pe cărări mărgăritarele căzute din ochii ei, şi 
îşi ziseră : 

— O, ce tristă este sora noastră ! Şi oare ce pricină 
de mîhnire să fi intrat în sufletul ei, de-a făcut-o să 
plîngă aşa ? 

Şi merseră -pe urmele ei, după mărgăritarele de pe 
cărări, şi o găsiră scăldată de lacrimi în afundul tui'i-
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şurilor. Şi deteră fuga la ea şi o sărutară şi o mîngîiarâ, 
ea să-i aline sufletul iubit. Şi îi spuseră : 

— O, Farizadă, surioara noastră, unde îţi sînt t randa-
firii bucuriei şi unde-i aurul voioşiei tale ? O, surioara 
noastră, răspunde ! 

Şi. Farizadă le zîmbi, întrucît îi iubea ; şi un bobocel 
tle trandafir se ivi pe buzele ei ; şi le spuse : 

— O, fraţii, mei ! 
Şi nu cuteză, ruşinată toată de cea dintîi dorinţă a 

ei, să mai zică nimic. 
Jar ei spuseră : 
— O, Farizadă cea cu zîmbet de trandafir, o, sorti 

noastră, ce dor tainic îţi tulbură aşa sufletul? Ci poves-
teş le-ne mâhnirile tale, clacă te încrezi în dragostea 
noastră ! 

Şi Farizadă, hotărîndu-se să vorbească, într-un sfîrşit 
le spuse : 
, — O, fraţii mei, nu-mi mai plac grădinile mele ! 
: Şi o năpădi plînsul, iar mărgăritarele şiroiră din 
ochii ei. 

Şi, întrucît ei tăceau, îngrijoraţi şi întristaţi de o 
ştire atîta de grea, le spuse : 

— Oh, nu-mi mai plac grădinile mele ! Nu se află în 
ele nici Pasărea-Vorbitoare, nici Pomul-Cîntător, nici 
Apa-ca-de-Aur ! 

Şi Farizadă, lăsîndu-se furată deodată de focul dorin-
ţelor sale, le povesti clintr-o răsuflare fraţilor ei. cum 
o găzduise pe bătrîna cea bună , şi îi lămuri, cu un glas 
aţîţat pînă peste poate, ce minunăţii sînt Pasărea-Vor-
bitoare, Pomul-Cîntă tor şi Apa-ca-de-Aur. 

Iar fraţii săi, după ce o ascultară, rămaseră pînă peste 
poate da uimiţi şi îi spuseră : 

— O, sora noastră, potoleşte-ţi sufletul şi înse-
ninează-ţi ochii. Căci lucrurile acestea, de-ar fi şi pe 
piscul cel mai de neajuns al muntelui Kaj, noi. tot ne-am 
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duce să le dobîndim. Ci, spi*e a ne uşura căutările, poţi 
tu să ne spui numai în ce loc pot fi găsite ? 

Şi Farizada, înroşindu-se toată eă-şi mărturisise do-
rinţa ei cea dinţii, îi lămuri cu ce ştia despre locul unde 
ar fi fost să se găsească lucrurile acelea. Şi adăugă : 

•— Asta-i tot ce ştiu, şi nimic mai mult ! 
Iar ei strigară amîndoi deodată : 
•— O, sora noastră, ne ducem să le căutăm ! 
Ci ea ţipă speriată : 
•— O, nu 1 o, nu ! Să nu vă duceţi ! 
Şi Farid, fratele cel mai mare, spuse : 
— Dorinţa ta este asupra capului şi asupra ochilor 

noştri, o, Farizada ! Ci mie, ca mai mare, mi se cade s-o 
îndeplinesc. Calul meu este încă înşeuat, şi are să mă 
ducă neslăbit înspre hotarele Indiei, acolo unde se află 
acele trei minunăţii, pe care am să ţi le aduc, de-o 
vrea Allah ! 

Şi se întoarse înspre fratele său Faruz şi îi spuse : 
— Tu, fratele meu, rămîi aici, ca s-o veghezi, cît 

oi lipsi eu, pe sora noastră. Căci nu este bine s-o lăsăm 
singură de tot în casă ! 

Şi dete fuga tot atunci la calul său, sări în spinarea 
lui şi, aplecîndu-se, sărută pe fratele său Faruz şi pe 
sora sa Farizada, care îi spuse, plîngînd de zor : 

— O, naică al nostru, mă rog ţie, lasă pustiei drumul 
acesta plin de primejdii, şi descăleca. Decît să îndur 
lipsa ta, mai bine nici să nu văd, nici să nu am vreodată
Pasărea-Vorbitoare, Pomul-Cîntător şi Apa-ca-de-Aur ! 

Ci Farid îi spuse, sărutînd-o iar : 
— O, surioara mea, lasă-ţi pustiei spaimele, întru cît 

lipsa mea nu are să fie prea lungă şi, cu ajutorul lui 
Allah, nu are să mi se întîmple nici un necaz şi nici o 
supărare la drumul acesta. Şi-apoi, ca să nu. te mai 
chinuiască grijile, cît am să lipsesc, iacătă un jungher pe 
care li-I las ! 
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Şi scoase de la brîu un jungher, cu minerul bă tut cu 
mărgăritarele dintîi căzute din ochii Farizadei pe cînd 
era copilă, şi i-1 dete spunîndu-i : 

— -Jungherul acesta, o, Farizada, are să-ţi arate în 
ce stare mă aflu. Din vreme în vreme, să-1 scoţi din 
teacă şi să-i cercetezi limba. De-ai să-I vezi tot aşa de 
curat şi de lucitor cum e acuma, are să însemne că sint 
lot viu şi plin de sănătate ; ci de-ai să-1 vezi întunecat 
ori ruginit, vei şti că mi s-a întîmplat vreo năpraznă, sau 
că mă afla robit undeva ; şi de-ai să-1 vezi picurînd de 
sînge, să fii încredinţată că eu nu mai sînt printre cei 
vii ! Şi, de-o fi aşa, tu şi cu fratele meu să chemaţi, asu-
pra mea mila Celui preaînalt ! 

Spuse şi, fără , a vroi să asculte nimic, plecă în 
galopul calului pe drumul ce ducea înspre ţara Indului. 

Şi merse el aşa vreme de douăzeci de zile şi de 
douăzeci de nopţi, prin pustietăţi în care nu se afla 
nimic altceva decît iarba verde şi Allah. Şi în cea de a 
douăzecea zi. de mers ajunse într-o cîmpie, la poalele unui 
munte. Şi în cîmpia aceea era un copac. Şi sub copac 
şedea un şeic tare bătrîn. Şi faţa acelui prea bă tr în 
şeic se pierdea cu totul sub pletele lungi, sub tufele 
sprîncenelor şi sub fuiorul unei bărbi cumplite şi albe 
ca lina proaspăt dărăciiă. Iar mîinile şi picioarele îi erau 
peste poate ele slabe. Iar brîncile şi tălpile i se sfîrşeau 
cu nişte unghii amarnic de lungi. Şi depăna cu mina 
stingă un. şirag de mătănii, pe cînd mîna dreaptă o ţinea 
nemişcată în dreptul frunţii, cu degetul arătător ridi-
cat în sus, aşa cumu-i si'înta datină, spre a adeveri că 
Unul singur este Cel preaînalt. Şi nu încape îndoială 
că moşneagul acela era un schivnic bătrîn, care părăsise 
lumea cine mai ştie din ce vremuri uitate. 

Şi, întrucît chiar el era întîiul ins pe care, în acea 
zi a douăzecea de drum, îl întîlriea în. cale, crăişorul Farid 
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descăleca şi, ţinîndu-şi calul de dîrlogi, se duse pînă Ia 
şeic şi îi spuse : 

— Salamalekul fie asupra ta, o, preacuviosule ! 
Şi bă trînul îi răspunse la salamalek, ci cu un glas 

atîta de înăbuşit sub desetul mustăţilor şi al bărbii, că 
prinţul Farid nu putu să audă decît nişte murmure de 
neînţeles. 

Atunci crăişorul Farid, care nu se oprise acolo decît 
spre a căpăta lămuriri despre ceea ce venise să caute atîta 
rle departe de ţara sa, îşi zise : „Trebuie numaidecât să 
aud ce spune !" Şi scoase din desaga de drum nişte foarfeci, 
şi îi spuse şeicului : 

— O, preacinstite uncheşule, îngăduie-mi să-ţi dau 
cele cîteva îngrijiri de care nu ai vreme să vezi tu însuţi, 
cufundat cum eşti, fără de contenire, în cugetările cu-
vi osiei ! 

Şi, întrucît şeicul cei bătrîn nu ridică nici o împotrivire 
şi nu arătă nici o supărare, Farid începu să taie, să 
reteze şi să potrivească şi barba şi mustăţile şi sprîncenele 
şi pletele şi unghiile, cîte-un pic, cîte-un pic, pînă ce 
şeicul ieşi întinerit cu douăzeci de ani, pe puţin. Şi, dacă 
îi făcu binele acesta moşneagului, îi spuse după datina 
bărbierilor : 

— Să-ţi fie cu priinţă şi cu desfătare ! v 

Iar şeicul cel bătrîn, dacă se simţi uşurat astfel de tot 
ce îi împovărase trupul, se arătă mul ţumit pînă peste 
poate şi zîmbi înspre drumeţ . Pe urmă , cu un glas care se 
făcuse mai limpede ca al unui copil, îi spuse : 

— Allah coboare-şi asupra ta binecuvîntările sale, o, 
fiul meu, pentru binele pe care ţi-1 datorează moşnea-
gul de mine. Ci, oricine-ai fi, o, drume ţule de treabă , sînt 
gata şi eu să te ajut cu sfaturile şi cu priceperea mea ! 

Şi Farid nu pregetă să-i răspundă : 
— Vin tare de departe, să caut Pasărea-Vorbitoare, 

Pomul Cîntător şi Apa-ca-de-i\u.r. Poţi oare să-mi spui 
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unde pot să le găsesc ? Or nu ştii chiar nimic despre ele ? 
Cînd auzi vorbele acestea ale călătorului acela tinerel, 

şeicul se opri deodată din depănatul mătăniilor, atîta 
de tulburat fu. Şi nu răspunse nimic. Iar Farid îl întrebă : 

— Uncheşule taică, pentru ce nu grăieşti n imic? Nu 
zăbovi să-mi spui, ca să-nu-mi las calul să îngheţe aici, 
dacă ştii ceva ori dacă nu ştii despre ce te întreb ! 

Iar şeicul, pînă la urmă , îi spuse : 
— De bună seamă, o, fiul meu, ştiu şi locul unde se 

află acele trei l uc ru r i / şi drumul care duce la ele. Da 
binele pe care mi l-ai făcut este atîta de mare în ochii 
mei, că nu îndur, în schimbul lui, să te îndrum înspre 
năpraznele cele amarnice ale unei încercări ca aceea ! 

Pe urmă , adăugă : 
•— Of, fiul meu, mai bine zoreşte de te-ntoarce pe 

unde ai venit şi clu-te îndără t în ţara ta ! Cîţi flăcăi, 
înaintea ta, au trecut pe aici, şi nu i-am mai văzut sâ 
se fi întors vreodată ! 

Iar Farid, plin de bărbăţie, spuse : 
— Uncheşule taică, arată-mi numai calea pe care să 

merg, şi nu te îngrija mai mult. Inlrucît Allah m-a dăruit 
cu nişte braţe care se pricep să-1 apere pe cel care le 
are ! 

Iar şeicul îl întrebă domol : 
— Păi cum să-1 apere de nişte Navecle, o, copilul meu, 

mai ales cînd acei Navede sînt mii şi mii ? • 
Iar Farid scutură clin cap şi răspunse : 
— Nu este putere şi tărie decît întru Allah preaslăvi-

tul, o, prCcinstitule şeic ! Ursita mea se află la gîtul meu, 
şi oricît aş fugi, ea tot are să mă urmeze ! Spune-mi, dar, 
de vreme ce ştii, spune-mi ce-mi rămîne de făcut ! Şi, 
în felul acesta, ai să mă îndatorezi ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind $i, 

sfioasă, tăcu. 
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Ci intr-a şapte sute şaptezeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Dacă văzu că nu poate dovedi să-1 întoarcă pe drume-
ţul cel tinerel din rostul lui, Bătrînul-Copaeului băgă 
mîna la chimirul cu care era încins şi scoase un gogoloi 
de cremene roşie. Şi îi întinse drume ţului gogoloiul aceia, 
sptmîiid : 

- - Piatra aceasta are să te ducă acolo unde are să 
ic ducă. Tu încalecă pe cal şi azvîrle-o înaintea ta. Şi ea 
are să se rostogolească, iar tu să mergi pe urma ei pînă 
unde s-o opri. Atunci să descaleci şi să legi calul cu t'rîuî 
de piatra aceasta, iar ea are să stea acolo pe Ioc pînă 
ce te-i întoarce. Iar tu să te calcri pe muntele acela, pînă 
la piscul pe care îl zăreşti de aici. Şi peste lot pe unde 
au să te ducă paşii, ai să vezi nişte pietre mari, negre, şi 
ai să auzi nişte glasuri care nu sînt nici glasurile apelor 
în gherdapuri, nici ale viaturilor în genuni ; ci sînt glasu-
rile miilor de Navede. Şi au să-ţi urle nişte vorbe care 
îngheaţă sîngele în om. Ci tu să nu le iei în seamă, 
Intrucît dacă, speriat, vei întoarce capul ca să te uiţi 
îndărăt, pe cîncl ele au să te strige ba de aproape, ba 
de departe, vei fi preschimbat, pe clipă pe dată, într-o 
stană neagră asemenea cu stîncile negre din acel munte •; 
ci dacă, împotrivindu-te acelor chemări, ai să ajungi în 
pisc, vei găsi acolo o colivie, iar în colivie vei găsi 
Pasărea-vorbitoare. Şi să-i spui : „Salamalekul fie asu-
pra ta, o, Biulbiul-El Hazar ! Unde este Pomul-Cmtă tor ? 
Unde este Apa-ca-de-Aur ?"• Şi Pasărea-vorbitoare are 
să-ţi spună tot. Uassalam ! 

Iar şeîcul cel bătrîri, după ce spuse toate astea, scoase 
un oftat adîuc. Şi nimic mai mult. 
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Atunci Farid sări zornic pe cal ; şi zvîrli piatra înainte 
din toate puterile iui. Şi gogoloiul cel de cremene roşie se 
duse, se duse de-a rostogolul. Şi calul lui Farid, un fulger 
printre bidivii, de-abia putea să se tină după el printre 
tufărişurile pe care le străbătea, peste văiugile pe care le 
sărea şi peste piedicile pe care le trecea în zbor. Şi se 
rostogoli aşa mai departe, cu o iuţeală nedomolită, pînă 
ce se izbi de cea dinţii stîncă clin munte. Atunci se 
opri. 

Iar crăişorul Farid se dete jos de pe cal şi răsuci 
frîul pe după piatra de cremene. Şi calul împietri pe 
cele patru picioare ale lui, şi nu se mai clinti, de parcă 
ar fi fost pironit în pămînt. 

Şi pe dată prin ţul Farid începu să se caţere pe munte. 
Şi nu auzi dintru-ntîi nimic. Ci, pe măsură ce urca, vedea 
pămîntul cum se acoperă-eu stane de piatră neagră, care 
închipuiau oameni împietriţi. Şi el nu ştia că acelea erau 
trupurile feciorilor de crai care călcaseră înaintea lui pe 
acele locuri ale deznădejdii. Şi deodată, dintre stînci, se 
auzi un ţipăt cum nu mai auzise el în viaţa lui, şi care 
fu urmat numaidecât, şi din dreapta şi din stînga, de 
alte ţipete care nu aveau nimica omenesc. Şi nu erau 
nici urletele vuiturilor turbate de prin pustietăţi, nici 
mugetele pîraielor umflate de prin munţi, nici vuietul 
vînturişurilor ele ape cîncl se prăbuşesc în genuni, în-
trucît erau glasurile acelor Navede. Şi unele ziceau : „Ce 
v re i ? Ce v r e i ? " Iar altele ziceau: „Opriţi-1 ! Opriţi-].!1' 
Iar altele ziceau : „Daţi-i brînci. ! Prăvăliţi-1 îndă ră t ! " 
Iar altele îl batjocoreau, strigînd : „Ho ! Ho ! Prăpădi-
tule ! Prăpăditule ! Ho ! Ho ! Haida-hai ! Haida-Hai !" 

Ci crăişorul Farid, fără a se lăsa amăgit de acele 
glasuri, sui pieptiş muntele mai departe, cu sîrguinţă .şi 
dîrzenie. Iar glasurile se făcură în curîncl atîta de multe 
şi atîta ele amarnice şi, adeseori, răsuflarea lor îi trecea 
atîta de aproape de obraz, şi atîta de înfricoşătoare ajunse 
zarva lor, şi de-a dreapta şi de-a stînga, şi înainte şi în-
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dârăt, şi atîta erau de năpraznice, şi atîta de chinuitoare 
se făcea strigarea lor, încît prinţul Farid, fără de voia lui, 
fu cuprins de t remur şi, uitînd sfatul Bătrînului-de-la-Co-
pac, întoarse capul sub răsuflarea mai tare a unuia dintre 
glasurile acelea. Şi, tot atunci, un urlet spăimîntător 
scos de sodomul de glasuri fu urmat de o tăcere mare. 
Şi crăişorul Farid fu preschimbat într-o stană de piatră 
neagră. 

Şi, la poalele muntelui, la fel păli şi calul, care fu 
prefăcut într-o stîncă fără chip. Iar gogoloiul de piatră 
roşie, rostogolindu-se, îşi luă drumul îndărăt înspre 
Bătrînul-Copacului. 

Or, în ziua aceea, domniţa Farizada, după obiceiul ei, 
scoase jungherul din tesacul pe care îl purta nesmintit 
la brîu. Şi se galbeni şi începu să t remure, eînd văzu că 
fierul, cel încă în ajun atîta de curat şi atîta de strălucitor, 
se înceţoşase acuma şi ruginise de tot. Şi, prăbuşindu-se 
în braţele prinţului Faruz, care venise fuga la chemarea 
ei, strigă : 

— Ah, fratele meu, unde eşti ? De ce te-oi fi lăsat eu 
să pleci ? Ce-ai păţit tu în acele ţări străine ? Vai de 
păcatele mele ! O, ticăloasă Farizada, mi-e silă de t ine ! 

Şi o înăbuşeau sughiţurile care îi zguduiau inima. Şi 
crăişorul Faruz, tot atîta de amărît ca şi soră-sa, începu 
s-o aline ; pe urmă , îi spuse : 

— Ceea ce s-a întîmplat s-a întîmplat, o, Farizada, 
înti-ucît ce-i scris trebuie să se împlinească. Ci de data 
aceasta este rîndul meu să mă duc să-1 caut pe fratele 
nostru şi, totodată, să-ţi aduc cele trei lucruri care i-au 
pricinuit robia în care pesemne că a căzut acuma. 

Iar Farizada, rugîndu-se de el, strigă : 
— Nu, nu ! fie-ţi milă, nu te duce, dacă te duci să 

cauţi ce a jinduit sufletul meu nesăţios ! O, fratele meu, 
dacă ţi s-ar întîmpla vreo năpastă, eu aş muri ! 

Ci plînsetele şi lacrimile ei nu-1 clăti nară pe crăişorul 
Faruz din hotărârea lui. Şi încăleca pe cal şi, după ce îşi 
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luă bun-rămas de la soră-sa, îi dete un şirag de mătănii 
făcut din mărgăritarele care fuseseră lacrimile curse din 
ochii de pruncă ai Farizaclei atunci cînd plînsese ea a 
doua oară, şi îi spuse : 

— Dacă mărgăritarele acestea, o, sora mea, nu au să 
mai curgă printre degetele tale unele după altele, de parcă 
s-ar fi lipit, va fi semn că şi eu am urmat soarta fratelui 
nostru ! 

Şi Farizada, foarte tristă, spuse sărutîndu-1 : 
— Deie Allab, o, mulldragul meu, să nu păţeşti nimic ! 

Şi să te întorci acasă cu naica al nostru ! 
Şi, la rîndu-i, prinţul Faruz luă calea care ducea 

înspre meleagurile Inelului. 
Şi, în cea de a douăzeeea zi de călătorie, dete peste 

Bătrînul-Copac.ului, care şedea, cum îl găsise erăişoru) 
Farid, cu degetul arătător de la mina dreaptă în dreptul 
frunţii. Şi, după salamalekuri, moşneagul, întrebat, îi 
povesti prinţului tot ce păţise frate-său, şi stărui din 
toate puterile să-1 întoarcă din drum. Ci, dacă văzu 
că nu are să ajungă la nici un că păţii cu stăruinţa aceea, 
îi dete gogoloiul de piatră roşie. Şi piatra îl duse pe 
flăcău la poalele muntelui acela al blestemului. 

Şi prinţul Faruz se avîntă pe panta muntelui, şi 
glasurile se stîrniră la paşii lui. Ci el nu le asculta. Şi, 
la hulirile, la ameninţările şi la strigătele lor, nu răspun-
dea nimic. Şi iacătă că şi ajunsese la jumă tatea urcuşului, 
cînd auzi deodată un strigăt în urma lui : 

— Fratele meu ! Fratele meu ! să nu fugi de mine ! 
Şi Faruz, uitînd de orice grijă, se întoarse înspre 

glasul, acela, şi fu schimbat pe dată într-o stană de 
piatră neagră. 

Şi, în palatul ei, Farizada, care nu lăsa din mînă 
şiragul de mărgăritare nici zi nici noapte, şi care prefira 
necurmat boabele printre degete, simţi deodată că boa-
bele nu se mai supun curgerii depănate de ea, şi văzu că 
se lipiseră unele de altele. Şi strigă : „O, sărmanii fraţi 
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ai mei, supuşi toanelor mele, am să vă găsesc !" Şi îşi 
sugrumă toată durerea în sine şi, fără a mai zăbovi cu 
boceli zadarnice, se străvesti în haine de voinic, îşi luă 
armele, se încinse cu ele, şi porni călare, luînd calea pe 
care o luaseră şi fraţii ei. 

Şi, în cea de a douăzecea zi, dete de şeieul cel bătrîn, 
care sta sub copac, la marginea drumului. Şi domniţa îl 
dete bineţe şi îi spuse : 

— O, preacuvioase moşule taică, nu cumva ai văzut 
treeînd pe-aici, la douăzeci de zile unul de altul, doi 
crăişori tineri şi frumoşi, care căutau Pasărea-Vorbitoare, 
Copacul-Cîntător şi Apa-ca-de-Aur ? 

Şi bătrînul răspunse : 
— O, Fariznda, stăpîna mea cu zîmbet de trandafir, 

i-am văzut şi i-am îndrumat. Iar ei, vai ! ca şi atîlia alţi 
crăişori înainte de ei, au fost opriţi în drumul lor de 
către cei Navede ! 

Şi Farizada, dacă văzu că moşneagul îi spune pe 
nume, rămase pînă peste poate de nedumerită ; iar bă-
trînul îi zise : 

—- O, domniţă a strălucirii, nu te-au amăgit aceia 
care ţi-au povestit despre cele trei lucruri fără de ase-
muire, pe care au venit să le caute atîlia crai şi crăişori. 
Da ei nu ţi-au spus şi primejdiile care sînt de înfruntat 
într-o încercare atîta de grea ca încercarea în care ai 
intrat ! 

Şi îi spuse Farizadei toate cîte avea de înfruntat, dacă
se ducea să-.şi caute fraţii şi cele trei minunăţii. Iar 
Farizada îi spuse : 

— O, preaeuviosule, sufletul meu este tulburat cu 
totul în sinea Iui de vorbele tale, întrucît sufletu-i uşor 
de înfricoşat ! Ci cum'să 'dau eu îndărăt, cînd sînt datoare 
să-mi găsesc fraţii ? O, preaeuviosule, ascultă ruga unei 
surori iubitoare şi povăţuieşte-mă cum să-i dezleg din 
vrajă ! 
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Iar şeicul cel bă tr în răspunse : 
— O:, Farizada, fiică de rege, iacătă gogoloiul de piatră 

oare are să te ducă pe urmele lor. Ci nu ai să poţi să-i 
dezlegi din vrajă decît atunci cînd ai să fii stăpîna celor 
trei minunăţii. Şi întrucît nu- ţ i primejduiesti sufletul 
decît din pricina dragostei de fraţii tăi, şi nu minată de 
dorinţa de a dobîndi ceea ce nu este cu putinţă , atunci 
ceea ce este cu neputinţă are să-ţi fie rob. Află, dar, 
că nici unui dintre fiii oamenilor nu au putut să biruie* 
chemarea glasurilor lui Navede. Drept care, ca să-1 răz-
beşti pe Navede, trebuie să te într-armezi împotriva lui 
cu iscusinţă, întrucît Navede are mare putere. Iar iscu-
sinţa fiilor oamenilor are să biruiască toate puterile 
lui Navede ! 

Şi, după ce spuse toate astea, Bătrînul-Copacului îi 
dote Farizadei gogoloiul de piatră roşie ; pe urmă , scoase 
de la brîu un smoc de lină şi spuse : 

— Cu smocul ăsta uşurel de lînă, o, Farizada, ai 
să-.i biruieşti pe toţi ai lui Navede ' 

Şi adăugă : 
— Apleaeă-U înspre , mine cununa capului tău, o, 

farizada ! 
Jar ea îşi aplecă înspre moşneag capul cel cu pletele 

pe o parte de aur iar pe cealaltă de argint. Şi bătrînul 
spuse : 

— Fiică a oamenilor, cu • smocul acesta uşurel ai să 
biruieşti puterile celor din văzduhuri şi toate şiretlicurile 
lui Navede î 

Şi, f'ăeînd smocul în două, îi puse Farizadei în fieer.ro  
ureche cîte un ghemotoc, şi îi făcu semn cu mîna să 
purceadă la drum. Iar Farizada îl lăsă pe moşneag şi 
zvîrli cu dibăcie piatra înspre munte. 

Şi ajunse astfel la cea dinţii st încă, şi descăleca ele 
pe cai şi porni să urce spre piscuri, iar glasurile se şi 
stârniră sub paşii ei, dintre stenii de piatră neagră, cu o 
larmă înfricoşătoare, Ci ea dc-abia dacă auzea un 
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murmur surd, neprinzînd nici un cuvînt, nepricepînd nici 
un strigăt şi, ca urmare, neîncereînd. nici o spaimă. Şi 
îşi văzu de suiş, fără a se opri, măcar că era gingaşă şi 
măcar că picioarele ei nu călcaseră vreodată decît nisi-
pişul cel moale a! cărărilor din grădinile casei. Şi ajunse 
fără a se istovi în piscul muntelui. Şi, în mijlocul 
podişului de pe piscul acela, zări o colivie de aur, dinaintea 
ei, pe un stîlp de aur. Şi în colivie văzu Pasărea-Vorbi-
toare. 

Şi Farizada se repezi şi puse mina pe colivie, 
strigînd : 

— Pasăre ! Pasăre ! eşti a mea ! eşti a mea ! Şi n-ai 
să-mi scapi ! 

Şi, tot atunci, îşi scoase, aruncîndu-le cît colo, doapele 
de lînă din urechi, rămase acuma de prisos, care o 
făcuseră surdă la strigătele si la hulele lui Navede. Intru-
cît toate glasurile lui Navede tăcuseră acuma, şi o linişte 
mare domnea peste munte. 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute şaptezeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi în adîncul acelei tăceri mari, în limpezimea neclă-
tinată, se ridică glasul Păsării-Vorbitoare. Şi spuse, cu 
toţi clopoţeii din ea, eîntînd pe limba ei de pasăre : 

Ah,'cum, ah cum, 

O, Farizada, o, Farizada, 

Tu, cea cu zhubet 
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De trandafir, 

Cum aş putea, 

în ce orbiri, 

Să-mi vreau acum 

Spre nicăiri 

Să-mi caut drum ? 

O, noapte, ah ! 

Ah, ochi, priviri l 

Eu ştiu, eu'ştiu, 

Eu, decit tine, 

Eu ştiu mai bine 

Cine eşti tu ! 

O, Farizada, o, Farizada ! 

Ah, ochii, ah ! 

Ah, nopţi senine ! 

Eu ştiu mai bine, 

Ah, decit tine, 

Cine eşti tu, 

Cine eşti tu ! 

Ah, ochii, ochii, 

Ah, ochii! 

Eu 

Roaba ta sînt, 

Fără tăgadă, 

Mereu, 

Mereu, 

O, Farizada, 

O, Farizada ! 

Aşa cînta, o, alăutelor ! aşa cînta Pasărea-Vorbite are. 
Iar Farizada, vrăjită pînă peste marginile vrăjirii, îşi 
yită şi supărările şi chinurile ; şi, încrezîndu-se în vorba 
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pasării năzdrăvane care i se făgăduise roabă, nu pregeta 
să-i spună : 

— O, Biulbiul el-Iiazar, o, minune a văzduhului, dacă 
îmi eşti roabă, dovedeşte-mi, dovedeşte-mi ! 

Şi. Lsiuibiul, drept răspuns, cîntă : 
Furizadă, Farizadă, 
Porunceşte, porunceşte, 
Porunceşte, Farizadă l 
Inirucît, fără tăgadă, 
A te asculta, 
A te asculta, 
A te asculta,, 
Pentru mine insemm.a::d 
A mă şi supune 
IM dorinţa, ta .' 

Atunci Farizadă îi spuse că are mai multe lucruri 
de cerut, şi începu cu a o ruga să-i arate unde se află 
Copacul-Cîntător. Şi Biulbiul, în cântecul ei, îi spuse să 
se întoarcă înspre panta cealaltă a muntelui. Şi Farizadă 
se întoarse înspre panta dimpotrivă pantei pe care urcase 
si privi. Şi văzu la mijlocul povârnişului acela un pom 
atîta de uriaş că umbra lui ar fi putut să adăpostească 
o oaste întreagă. Şi se minună în cugetul ei, şi nu-i da 
prin ghid cum ar putea să scoată clin rădăcini şi să ia cu 
ea pomul acela. Şi Biulbiul, văzîndu-i nedumerirea, o 
lămuri, cîntînd, că au era deloc trebuinţă să scoată din 
rădăcini copacul cel bătrîn, şi că era destul să rupă o 
crenguţă din el şi s~o sădească în ce loc i-ar plăcea, şi 
are să vadă pe dată cum prinde rădăcini şi cum ajunge 
un pom tot aşa de frumos ca şi acela pe care îl vede 
aici. Şi Farizadă se duse la Copac şi auzi cîntecul care se 
ridica din el. Şi înţelese că se afla dinaintea Copacului-
Cîntător ! întrueît nici adierea vmtului în grădinile persie-
neşti, nici alăutele îndieneşti, nici harpele Siriei, nici 
ţi m bal ele Egiptului nu au scos nicieînd vreun cîntec 
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asemuitor cu zvonul cel dulce al gurilor cele fără de 
număr care se aflau nevăzute în frunzele Pomului acela 
cântăreţ. 

Şi, după ce Farizada, venindu-şi în fire clin vraja 
în care o cufundase cîntecul, rupse o ramură din Co-
pacul-Cîntător, se întoarse .la Pasărea Biulbiul şi o rugă 
să-i arate unde se afla Apa-ea-de-Aur. Şi Pasărea-Vorbi-
toare îi spuse să se întoarcă înspre soare-apune, şi să se 
ducă să privească pe după stînca cea albastru pe care are 
s-o vadă acolo. Iar Farizada se întoarse înspre soare-
apune şi văzu o stâncă de peruzea curată. Şi se duse în-
spre ea şi, pe după stînca de peruzea curată, văzu cum 
izvora un pîrîiaş, subţire, ea de aur topit. Şi apa aceea, 
toată de aur, a pîrîiaşului pe care îl asuda stînca de 
peruzea, era încă şi mai de-a mirările s-o vezi străvezie 
şi limpede ca însăşi apa peruzelelor. 

Şi pe stînca, într-o scobitură, se afla un vas de 
cleştar. Şi Farizada luă vasul şi îi umplu cu apa cea 
strălucitoare. Şi se întoarse la Biulbiul, cu olul de cleştar 
pe umăr şi cu creanga cea cîntătoare în mină. 

Şi iaeătă că Farizada cea cu zâmbet de trandafir 
ajunse stăpînă pe cele trei minunăţii fără de asemuire. 

Şi îi spuse păsării Biulbiul : 
— O, tu, cea mai frumoasă, mi-a mai rămas o rugă-

minte să-ţi fac. Şi anume spre a mi-o vedea îndeplinită 
am venit de-atîta de departe după tine ! 

Şi, întrucât Pasărea o pofti să grăiască, Farizada spuse 
cu glas tremură tor : 

— Fraţii mei, o, Biulbiul, fraţii mei ! 
Biulbiul, dacă auzi vorbele acestea, păru tare stînjem'tă. 

întrueît ştia că nu sta în puterile ei să lupte împotriva 
celor mulţi ai lui Navecle şi. împotriva vrăjilor lor, şi 
ştia că şi ea ie era supusă dintotdeauna. Şi îşi zise pe dată 
că, dacă ursita o ajutase pe domniţă să izbîndească, îi 
era îngăduit şi ei de aci înainte, fără de teamă, s-o slu-
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jească şi să se lepede acuma de stâpînii ei de pînă atunci. 
Şi, drept răspuns, chită : 

Cu stropii, cu stropii, cu stropi. 
De apă, din vasul cel plin, de cleştar, 
O, Farizada, o, Farizada, 
Cu stropii, cu stropii, cu stropii 
Stropeşte, o, trandafirule al meu rar. 
Stropeşte stanele-acelea de rnlinte grămadă, 
O, Farizada, o, Farizada ! 

Şi Farizada luă într-o mînă olul de cleştar, iar în 
mina cealaltă luă colivia de aur cu pasărea Biulbiul .şi 
creanga cea cîntătoare, şi porni pe brîna muntelui în 
jos. Şj orideeîteorî da de o stană de pirttră neagră, o 
stropea cu câteva picături de Apă-ca-de-Aur. Şi piatra 
prindea viaţă şi se schimba în om. Şi Farizada, fără a 
lăsa nici o stană nestropită, dete în felul acesta şi de 
fraţii ei. 

Iar Farid şi Faruz, dezlegaţi aşa din vraja, se repe-
ziră s-o sărute pe sora lor. Şi toii voinicii, pe care ea îi. 
trezise din somnul lor de piatră, veniră să-i sărute mina. 
Şi se făgăduiră robi ai ei. Şi toţi laolaltă coborîră iarăşi 
înspre câmpie, şi încăîecară iarăşi pe caii lor, după ce 
Farizada îi dezlegă şi pe aceştia din vraja. Şi porniră 
înspre Copacul-Moşneagului. 

Ci Moşneagul nu se mai afla pe pajişte, iar Copacul 
nici el nu mai era pe pajişte. Şi Biulbiul, când fu între-
bată de Farizada, îi răspunse cu un glas care se înăspri 
dintrodată : 

— Pentru ce vrei să-1 vezi iarăşi, o, Farizada ? El 
i-a dat fetei oamenilor învăţătura de a se sluji de smocul 
de iînă care biruie glasurile rele,' glasurile vrăjmaşe, gla-
surile potrivnice şi toate glasurile care tulbură lăuntrurile 
sufletului Şi îl opresc să ajungă în piscuri. Şi precum 
dascălul păleşte dinaintea învăţăturii saie, tot aşa şi 
Moşneagul-Copacului s-a mistuit cînd li-'a trecut ţie 
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învăţă tura Iui, o, Farizadă ! Şi de-acuma înainte relele 
care îi chinuiesc pe cei mai mulţi dintre oameni nu au 
să mai aibă nici o putere asvipra sufletului tău. întrucît 
ai să ştii să nu-ţi mai laşi sufletul să asculte de întîm-
plări din afara ta, care nu au putere decît din pricina 
acestei ascultări. Şi ai învăţat să cunoşti netulburarea, 
care este muma fericirilor toate ! 

Aşa grăi Pasărea-Vorbitoare, pe locul unde se înălţa 
înainte Copacul-Moşneagului. Şi toţi se minunară de fru-
museţea felului ei de a vorbi si de adîncimea cugetului 
său. 

Şi oastea care alcătuia alaiul Farizadei porni mai 
departe la drum. Ci nu peste mult ceata începu să scadă, 
întrucît voinicii slobozi din vrajă de Farizadă, pe măsură 
ce ajungeau în dreptul drumului pe care veniseră, se 
înfăţişau unul cîte unul dinaintea ei ca să-i mărturisească 
încă o dată vorbele lor de mul ţumire şi, sărutîudu-i mina, 
îşi luau bun-rămas de la ea şi ele la fraţii ei. Şi, în, 
seara celei de a douăzecea zile, domniţa Farizadă şi 
prinţii Farid şi Faruz ajunseră în pace la casa lor. 

Or, de îndată ce se dete jos de pe cal, Farizadă nu 
zăbovi să atîrne colivia în grădină, sub un umbrar. Şi pe 
dată ce Biulbiul scoase cel dintîi tril al glasului ei, toate 
păsările deteră fuga s-o vadă şi, dacă o văzură, îi deteră 
bineţe laolaltă. întrucît şi filoinelele şi turturelele şi 
ciocîrliile şi silviile şi cintezoii şi sticleţii şi toate nea-
murile cele fără de sl'îrşit ale păsăreturilor care sălăş-
luiesc prin livezi mărturisiră că frumuseţea ei este mai 
presus de frumuseţea lor. Şi, cu glasuri mai subţiri ori 
mai groase, ca nişte almee, ţ inură hangul cu ciripitul 
lor la manelele ei singuratice. Şi de fiecare dată cînd 
ea încheia un tril dibaci, ele îşi vădeau îneîntarea cu 
nişte urale pline de farmec, în limba lor de păsări. 

Şi Farizadă se duse la un havuz mare, de alabastru, 
în a cărui oglindă îşi făcuse obiceiul să-şr* privească 
pletele-i cele de aur pe-o parte şi de argint pe cealaltă, 
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.şi vărsă în el o picătură din apa adusă în olul de cleştar. 
Şi picătura de aur se umflă şi se ridică şi crescu în 
şuvoaie lucitoare, şi nu conteni să ţlşnească în sus şi să
cadă iarăşi frîntă, revărsind o reveneală de peşteră do 
mare în aerul aprins. 

Şi Farizada sădi, cu chiar mîinile sale, creanga luată 
din Pomul-Cîntător. Şi creanga prinse numaidecît rădă-
cină şi, în cîteva clipite, se făcu un copac la fel de 
frumos ca şi acela din care odrăslise. Şi se porni un 
cîntec atîta de frumos, că nici adierea vîntului prin 
livezile Persiei, nici alăutele inclieneşti, nici harpele 
Siriei, nici ţimbalele Egiptului nu ar l'i putut să scoată 
farmecul unui cîntec aşa de ceresc! Şi, ca să asculte 
gurile cele nevăzute şi fără de număr din frunzele 
cîntăreţe, izvoarele se opriră din curgerea lor susurătoare, 
păsările însăşi îşi curmară glasurile, iar adierea cea 
hoinară de pe cărări îşi strînse mătăsăriile. 

Şi viaţa îşi începu iarăşi în casa şi în grădinile acelea 
zilele sale de fericire netulburată . Iar Farizada îşi luă 
iarăşi plimbările ei prin livezi, oprindu-se ceasuri în şir 
să stea de vorbă cu Pasărea-Vorbitoare, să asculte Pomul-
Cîntător şi să privească Apa~ca-cle-Aur. Iar Farid şi 
Faruz se d.edară iarăşi petrecerilor lor vinătoreşti şi goa-
nelor de-a călare. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zovii mijind ţ-i, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute şaptezeci şi noua noapte 

Urmă : 

Or, într-o zi, pe o cărare din pădure, atîta de strimtă 
încît ei nu putură să se dea la vreme de-o parte, cei doi 
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fraţi se întîlnirâ cu sultanul, care se afla la vînă toare. Şi 
se deteră jos de pe cal, cu mare grabă, şi se temeniră cu 
frunţile la pămînt. Şi sultanul, peste măsură de uimit 
că vedea în pădurea aceea doi crăişori viteji de care el 
nu ştia nimic, îmbrăcaţi falnic de parcă ar fi fost din 
chiar alaiul său, se simţi ispitit să-i privească mai bine 
la chip şi le spuse să se ridice. Şi fraţii cei doi se ridi-
cară în picioare, şi şezură dinaintea sultanului, cu ochii 
plini de o măreţie care se potrivea de' minune cu înfăţi-
şarea lor cuviincioasă. Iar sultanul rămase tulburat de 
frumuseţea lor şi îi privi o vreme, fără a spune nimic, 
măsurîndu-i din creştet pînă în talpă. Pe urmă , îi întrebă 
cine sînt şi unde locuiesc. întrueît inima îi era fermecată 
de ei şi se tulburase foarte. Iar ei răspunseră : 

— O, rege al vremii or, sîntem fiii răposatului rob 
al tău, îngrijitorul de odinioară al grădinilor, şi locuim 
nu departe de aici, în casa cu care ne-a îndatorat dă r -
nicia ta ! 

Şi sultanul se bucură nespus cunoseînciu-i pe feciorii 
slujitorului său cel credincios ; da se miră că nu se în-
făţişaseră la palat pînă în ziua aceea, spre a face parte 
din alaiul lui. Şi. îi întrebă de pricina nevenirii lor la 
palat :Ş i ei răspunseră : 

— O, rege al vremilor, iartă-ne dacă nu am venit 
pînă astăzi să ne înfăţişăm dinaintea mîinilor tale dar-
nice ; da noi avem o soră, mezina noastră, care ne-a 
fost dată în seamă cu limbă de moarte de către părintele 
nostru, şi pe care o veghem cu o dragoste ce nu ne îngă-
duie să putem ghidi a o'"părăsi ! 

Şi sultanul fu înduioşat pînă peste măsură de legătura 
aceea frăţească, şi se tulbură tot mai tare de bucuria 
acelei întîlniri, zicîndu-şi : „N-aş fi crezut vreodată că 
s-ar afla în împărăţia mea doi flăcăi atîta de desăvîrşiţi 
şi totodată atîta de dezlegaţi de orice lăcomie !" Şi îi 
veni dorinţa de neînfrînt să-i vadă în casa lor, spre a-şi 
răcori mai bine ochii cu chipurile lor. Şi le mărturisi 
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numaidecît dorinţa sa celor doi flăcăi, care răspunseră 
că ascultă şi că se supun, şi grăbiră să-i fie străji. Şi 
craiul Farkl o luă eurînd înainte spre a se duce s-o ves-
tească pe sora sa Farizada de sosirea sultanului. 

Şi Farizada, care nu era deprinsă deloc să primească 
oaspeţi, nu ştia cum să se poarte spre a face cum se cu-
vine cinstea casei lor în faţa sultanului. Şi, în fîstîceala 
ei, nu găsi altceva mai bun decît să se ducă şi să se sfă-
tuiască cu prietena sa Biulbiul, Pasărea-Cîntătoare. Şi 
îi spuse : 

— O, Biulbiul, sultanul ne face cinstea de-a veni să 
ne vadă casa, iar noi trebuie să-1 ospătăm. Grăbeşte, dar, 
de mă învaţă cum am putea să facem faţă, în aşa fel ca 
el să plece mulţumit ! 

Şi Biulbiul răspunse : 
— O, slăpîna mea, este de prisos să pui bucătăreasa 

să gătească tăvi şi tăvi de bucate. întrucît numai o tavă 
i se potriveşte astăzi sultanului şi numai ea se cere să 
i se servească. Şi aceasta-i o tavă cu castraveţi umplu ţ i 
cu mărgăritare ! 

Iar Farizada, de tot nedumerită şi gîndind că limba 
Păsării a încurcat vorbele, se împotrivi spunînd : 

— Pasăre ! Pasăre ! nu te gîndeşti ! Castraveţi îndo-
paţi cu mărgăritare ! Păi o mîncare ca asta unde s-a 
mai pomenit ? Dacă regele ne face cinstea să vină la 
noi la masă, fără îndoială că vrea să mănînce ceva, nu 
să ronţăie mărgăritare ! De bună seamă că ai vrut să 
spui ,,o tavă de castraveţi cu umplutură de orez", o, Biul-
biul ? ; 

Ci Pasărea-Vorbitoare strigă supărată : 
— Ba deloc ! Ba deloc ! Ba deloc ! O umplutură de 

mărgăritare, de mărgăritare, de mărgăritare ? Nicidecum 
de orez, nicidecum de orez, nicidecum de orez ! 

Şi Farizada, care se încredea cu totul în Pasărea năz-
drăvană, plecă degrabă să dea poruncă bucătăresei cea 
bătrînă să gătească tava de castraveţi cu mărgăr i tare. 
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Şi, întrucît mărgăritarele nu lipseau din casă, nu fu greu 
să se găsească destul de multe spre a umple o tavă. 

Estimp, sultanul, însoţit de craiul Faruz, intră în gră-
dină. Şi Farid, care îl aştepta în poartă, îi ţinu scara şeii 
şi îl ajută să doscaleee. Iar Farizada cea cu zîmbet de 
trandafir, cu faţa ascunsă întîia oară sub iaşmac (întru-
cît aşa o povăţuise l.îiulbiul), veni să-i sărute mîna. Şi 
sultanul fu încîntat pînă peste poate de gingăşia ei 
aleasă si de curăţia ele iasomie ce se revărsa din toată 
făptura sa, şi, gîndindu-se la bătrînelea lui fără de ur -
maşi, începu să lăcrimeze. Pe urmă spuse binecuvîrc-
tînd-o : 

— Acela care lasă urmaşi după el nu moare ! O, pă-
rinte ai unor copii alîta de frumoşi, dăruiaseă-ţi Allah un 
Ion de vază de-a dreapta sa printre cei fericiţi ! 

Pe urmă adăugă, eoborîndu-şi iarăşi privirile asupra 
Farizadei care sla tot plecată : 

— Ci, o, fiică a slujitorului meu, o, lujer înmiresmat, 
du-ne la vreun tufiş unde să ne adăpostim ele arşiţa 
zilei ! 

Şi sultanul, cu Farizada care tremura toată înaintea 
lui, şi cu cei doi fraţi ai ei în urmă , porni spre umbrar. 

Şi cel clintii lucru care îi sări în ochi sultanului Khosru 
Şah fu havuzul cu apa de culoarea aurului. Şi se opri 
o clipă să privească minunmdu-se, şi strigă : 

— Ce apă minunată , ce plăeere-i să le uiţi la ea • 
Şi se duse s-o vadă mai de aproape. Şi deodată auzi 

cîntarea Pomului-Cîntător. Şi întinse o ureche ferme-
cată înspre muzica aceea care cobora din ceruri. Şi ascultă 
îndelung. Pe urmă strigă : 

— O, ce cîntare cum n -am mai auzii vreodată ! 
Şi întrucît, ca să audă mai bine, pornise înspre partea 

de unde socotea că vine cîntecul, iacătă că deodată cîn-
tecul încetă şi o tăcere mare adormi grădina toată. Şi 
din toiul acelei tăceri mari se ridică glasul Păsării-Vor-
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bitoare, într-un cîntec singuratic, răsunător şi pătimaş , 
Şi zicea : 

— Binevenit... sultanul... Khosru Şah ! Binevenit ! 
Binevenit ! Binevenit .' 

Şi, cu cel din urmă tril scos de glasul acela care des-
cânta văzduhurile, întreg corul păsăreturilor răspunse 
pe limba sa : 

— Binevenit ! Binevenit ! Binevenit ! 
Şi sultanul Khosru Şah xu uimit de toate astea,, iar 

su.i'!etul lui, cel atîta de tulburat de toate cîte văzuse în-
tr-un răstimp atîta de scurt, fu înduioşat pînă peste 
poate. Şi strigă : 

— Aici este casa fericirii ! Oh, mi-aş da şi puterea şi 
scaunul domnesc ca să locuiesc cu voi, o, copii ai grădi-
narului meu ! 

Pe urmă , cum el tocmai sta gata să înceapă a întreba 
pe Farizada şi pe fraţii săi de obîrşia minunăţiilor despre 
care el nu izbutea să-şi dea întocmai seama, ei îi ară-
tară Pomul-Cîntător şi Pasărea Vorbitoare. Şi Farizada 
îi spuse : 

— în ce priveşte minunăţiile acestea, este o poveste 
pe care am să i-o povestesc sultanului nostru stăpînul, 
după ce are să se odihnească ! 

Şi îl pofti pe sultan să şadă chiar sub umbrarul ce 
slujea de adăpost păsării Biulbiul, şi unde tocmai erau 
aduse bucatele pe o tabla mare. Şi sultanul şezu jos, sub 
umbrar, la locul de cinste. Şi i se deferă să mănînce cas-
traveţii cu mărgăritare, pe o farfurie de aur. 

Şi sultanul, căruia chiar că îi plăceau castraveţii um-
pluţi, cînd îi văzu pe farfuria pe care însăşi Farizada i-o 
punea dinainte, fu încântat de grija aceea pe care nu o 
pricepea. Ci numaidecât rămase peste măsură de nedu-
merit cînd văzu că în loc de a fi umpluţi, ca de obicei, 
eu orez şi cu fistic, castraveţii erau îndopaţi cu mărgă-
ritare. Şi spuse Farizadei şi fraţilor ei ; 
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— Pe viaţa mea ! ce noutate şi la umplutura aceasta 
de castraveţi ! Da de cînd oare se pun mărgăritare în loc 
de orez şi de fistic ? 

Iar Farizada era gata-gata să scape tabîaua şi s-o ia 
la fugă de tulburare, cînd Pasărea-Vorbitoare, dînd glas, 
îl strigă pe sultan pe numele lui, spunînd : 

— O, stăpîne al nostru Khosru Şah ! 
iar sultanul, ridică fruntea înspre Pasărea cea vorbi-

toare, care vorbi mai departe cu un glas adînc : 
-— O, stăpîne al nostru Khosru Şah ! Da de cînd copiii 

unui sultan al Perşi ei pot, de la naştere, să fie schimbaţi 
în alte vieţuitoare ? Dacă, dar, o rege al vremilor, ai 
crezut odinioară un lucru atîta de peste putinţă de crezut, 
nu ai temei să te minunezi dinaintea unui lucru aşa de 
mă runt ca acesta de acum ! 

Pe urmă adăugă : 
— Adu-ţi aminte, o, stăpîne al nostru, de vorbele pe 

care le-ai auzit acum douăzeci de ani, într-o casă săracă ! 
De le-ai uitat, o, stăpîne al nostru, îngăduie roabei Fari-
zadei să ţi le mai spună o dată ! 

Şi Pasărea, cu un glas ca graiul cel dulce al fecioa-
relor, spuse : 

— O, surorile mele ! cînd am să fiu soţia sultanului, 
am să-i dăruiesc nişte urmaşi binecuvîntaţi ! întrucît 
feciorii pe care Allah i-ar face să se nască din împreu-
narea noastră ar fi vrednici de părintele lor în toate pri-
vinţele ; iar fata, care ne-ar răcori ochii, ar fi chiar zîm-
betul cerului ! Părul ei ar fi de aur pe-o parte şi de argint 
pe cealaltă ; lacrimile ei, cînd ar plînge, ar fi mărgări-
tare ; rîsetele ei ar fi dinari de aur, iar zîmbetele ei bo-
boci de trandafir ! 

Şi sultanul, la vorbele acestea, îşi ascunse capu-n 
palme şi începu să suspine. Iar durerea lui cea veche se 
făcu mai vie decît în zilele amare ale trecutului. Şi toate 
gîndurile înăbuşite în afundul sufletului său deznădă j-
duit îi năvăliră deodată în inimă şi i-o sfîşiară. 
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Ci îndată glasul Păsării Biulbiul se ridică iarăşi, cîn-
tînd voios. Şi spunea : 

— Dă-ţi de-o parte iaşmacurile, o, Farizadă, dinaintea 
tatălui tău ! 

Şi Farizadă, care nu putea să nu asculte de glasul 
prietenei sale, dete la o parte iaşmacurile. Şi, odată cu 
ele, căzu şi panglica sub care îi sta strîns părul. Şi sulta-
nul văzu totul şi, cu mîinile întinse înainte, se ridică sco-
tînd un strigăt mare. Şi glasul Păsării Biulbiul îi strigă ; 

— Copila ta, o, rege ! 
Căci de aur pe-o parte îi erau pletele, şi de argint 

pe partea cealaltă ; şi avea două mărgăritare de bucurie 
pe pleoape, şi un boboc de trandafir pe buze. 

Şi regele, tot alunei, se uită şi la cei doi fraţi, care 
şedeau cuminţi. Şi se văzu în ei. Şi glasul Păsării Biul-
biul strigă : 

— Copiii tăi, o, rege î 
Şi, pe cînd sultanul Khorsu Şah sta încă împietrit de 

tulburare, Pasărea-Vorbitoare povesti repede, şi lui şi 
copiilor lui, povestea lor adevărată, de la început pînă 
Ia sfîrşit, fără a uita nici un amănunt. Ci nu ar fi de 
nici un folos s-o mai spunem o dată. 

Şi nici nu-şi sfîrşise ea bine povestea, că sultanul 
şi copiii săi, strînşi unii în braţele altora, îşi amestecau 
lacrimile şi săruturile. Mărire aceluia carele adună la 
un loc după ce a despărţit, lui Allah Atotputernicul şi 
Atotnepă trunsuF! 

Şi, după ce îşi mai veniră oleacă în fire din tulbura-
rea lor, sultanul spuse : 

— O, copiii mei, hai cu mare grabă s-o găsim pe 
mama voastră ! 

Ci, o, ascultătorii mei, să nu mai zugrăvim tot ce s-a 
petrecut atunci cînd biata mamă , care tră ia singurică în 
umbra chiliei sale, îl văzu pe soţul ei sultanul, şi cînd 
află că este mama Farizadei cea cu zîmbet de trandafir, 
şi a celor doi flăcăi minunaţi, fraţii Farizadei. Şi mărire 
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lui Allah a căruia bună tate este fără de sfîrşit şi a) 
căruia judeţ nu greşeşte nicicînd, carele a făcut să moară 
de ciudă, în ziua strălucirii, cele două surori zavistm'ee, 
şi carele a menii desfături lungi şi viaţă plină de feri-
cire regelui Khosru Şah, sultănitei soţia sa, coconuku 
cel frumos Farid, coconului cel frumos Faruz şi domni-
ţei cea frumoasă Farizada, pîna ce a venit Despărţitoa-
rea celor ce se au dragi, şi Spărgătoarea sindrofiilor. Şi 
slavă Acelui carele, în veşnicia sa, nu cunoaşte schim-
barea. 

Şi-aceasta-i povestea cea minunată a Farizadei cea 
cu zîmbet de trandafir. Ci Allah este încă mai ştiutor ! 

După ce Şehcrezada povesti povestea aceasta, micuţa Donia-
witla strigă : 

— O, sora mea, ce dulci sînt vorbele tale, şi ce vrăjitoare, şi 
ce proaspete, şi ce gustoase ! Şi ce minunată este povestea 
aceasta ! 

Iar rebele Şahriar zise : 
— E adevărat ! 
Şi Donia/adei i se păru cu vede ochii regelui umeziţi, şi îi 

spuse Şeherezaclei încet de tot : 
— O, sora mea, văd parcă o lacrimă în ochiul cel sting al 

recelui, şi parcă altă lacrimă în ochiul lui cel drept ! 
Şi Şeherezacla se uită la rege cu o uitătură furişă, zîmbi şi 

spuse, sărutînd-o pe micuţă : 
— Fie ca regele să nu simtă o plăcere mai mică ascultînd 

povestea lui Kamar şi a mulipriceputei Halima ! 

Iar regele Şahriar zise : 
— Nu cunosc povestea aceasta, Şeherezada, şi ştii că o aştept 

şi că o doresc ! 
Ea spuse : 

— De-o vrea Allah, şi clacă regele îmi. îngăduie, am. s-o încep 
'niîine. 
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Iar regele Şahriar, amintindu-şi de parabola adevăratei ştiinţe, 
spuse : 

— Binevoiesc să am răbdare pînă mîine spre a asculta .şi po-
vestirea aceasta ! 

Şi cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a şapte sule opt zecea noapte 

Micuţa Doniazada strigă : 
—• O, Şeherezada sora mea, Allah i'ie asupra ta ! grăbeşte de 

ne povesteşte povestea lui Kamar şi a multpricepuiei Halima. 
Şi Şeherezada spuse : 



POVESTEA LUI KAMAR ŞI A 
MULTPRICEP UT EI HALIMA 

Se povesteşte că a fost odată, în vechimea vremilor 
— ci Allah este mai ştiutor ! — un neguţător foarte pre-
ţuit, pe nume Abd el-Rahman, pe care Allah cel Atoate-
dătător îl binecuvîntase cu o fată şi cu un fecior. Şi 
neguţătorul dedese numele de Steaua-Dimineţii fetei sale, 
dată fiind frumuseţea ei desăvîrşită, şi de Kamar băiatu-
lui, dat fiind că era oa luna, întocmai. Ci cînd crescură 
mai mari, neguţătorul Abd el-Rahman, dacă văzu tot ce 
le hărăzise Allah copiilor ca farmec şi ca desăvîrşire, 
i se făcu o frică amarnică să nu care cumva să i-i de-
oache vreun pofticios ori să i-i viclenească vreun desmă-
ţat, şi îi ţinu închişi în casă pînă Ja vîrsta de paisprezece 
ani, neîngăduind nimănuia să-i vadă, afară de roaba cea 
bătrînă care îi îngrijea de mici. Ci într-o zi, cînd negu-
ţătorul Abd el-Rahman, împotriva obiceiului său, era 
într-o stare de voioşie, soţia lui, mama copiilor, îi spuse ; 

•— O, părinte al lui Kamar, iacătă că fiul nostru Ka-
mar are să ajungă la vremea însurătoarei şi poate să se 
poarte de-aci înainte ca un bărbat. Da tu ce socoti ? 
Au este el fată ori băiat, ia spune-mi ? 
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Şi neguţătorul Abd el-Kahman, pînă peste poate de 
.nedumerit, îi răspunse • 

- Băiat ! 
Ea spuse: 

r — Apoi atunci pentru ce te încăpăţînczi să-l ţii as-
cuns, ea pe o fată, de ochii întregii lumi, şi nu-1 iei cu 
tine în suk, şi nu-1 duci să stea lingă tine în prăvălie, 

• •ca să cunoască lumea şi ca să-1 cunoască şi lumea pe el 
şi să ştie măcar în felul acesta că ai un fecior în stare 
să le moştenească şi să rostuiască treburile vînzărilor şi 
ale cumpărărilor ? Altminteri, după viaţa cea lungă 
(Al.!ah meniţi-o-ar fără de sfîrşit !), nimenea habar n-ar 
avea de urmaşul tău, care degeaba le-ar spune oamenilor : 
„FAX sînt fiul negustorului Abd el-Rahman !" că nu are 
să audă decît răspunsul plin de necrezală supărată, şi 
pe bună dreptate : „Nu te-am văzut niciodată ! Şi nu am 
auzit niciodată să se fi pomenit că negustorul Abd 
el-Rahman ar fi lăsat vreun fiu oi\i ceva care, mai de-
aproape sau mai de departe, să se asemuie cu un fiu !" 
Şi atunci, o, ce năpraznă pe capetele noastre î stăpînirea 
are să vină şi să pună gajba pe bunurile tale, şi să-1 
despoaie pe fiul tău de dreptul lui ! 

Şi, după ce spuse toate astea cu mare însufleţire, fe-
meia urmă cu acelaşi glas s 

— Şi tot aşa-i şi cu fata noastră Steaua-Dimineţii! 
Aş vrea s-o arăt femeilor care vin pe la noi, cu nădejdea 
că arc s-o ceară vreo mamă a vreunui flăcău de seama 
el să-i fie acestuia soţie, şi că noi, la rîndu-ne, avem să 
ne putem bucura la nunta ei ! Căci lumea, o, taică al lui 
Kamar, este făcută din viaţă şi din moarte, şi noi nu ştim 
ziua sorocului nostru ! 

La vorbele acestea ale soţiei sale, neguţătorul Abd 
el-Rahman chîbzui vreme de un ceas, pe urmă săltă 
capul, şi răspunse : 

-— O, fiică a moşu-meu, dreptu-i! nimenea nu poate 
să fugă de ursita care îi este legată de gît. Ci tu ştii 
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bine că nu mi-am ţinut copiii ascunşi în casă deeît 
pentru că îmi era frică să nu-i deoaehe careva ! De ce, 
dar, mă învinuieşti pentru chibzuinţă mea şi uiţi de grija 
ce m-a călăuzit ? 

Ea spuse 5 
— Alungat fie Cel-rău, Procletul ! Roagă-te in numele 

Profetului, o, şeicule ! 
El spuse : 
— Binecuvîntarea lui Aiiah să fie asupra sa şi asupra 

tuturor alor săi ! 
Ea urmă : 
— Şi-acuma, pune-ţi încrederea în Allah care are 

să ştie cum să-1 ferească pe copilul nostru de ispitele 
cele păcătoase şi de ochiul cel rău. Şi-apol, iacătă colea 
turbanul din mătase albă de la Mossul pe care i l-am 
făcut lui Kamar şi în care am avut grijă să cos cutiuţa de 
argint în care se află închis sulul cu versetele cele sfinte, 
apărătoare de orice răutate ! Poţi, dară, în toată liniştea» 
să-1 iei astăzi cu tine pe Kamar, ca să-1 duci să vadă su-
kul şi să-i arăţi, într-un sfîrşit, prăvălia tatălui său ! 

Şi, fără a mai aştepta încuviinţarea soţului ei, dete 
fuga să-1 cheme pe băiatul pe care avusese grijă să-1 
îmbrace cu hainele lui cele mai frumoase, şi îl aduse 
dinaintea părintelui său, care se umflă în sine şi se 
lumină la vederea lui, şi murmură : 

•— Maşallah ! Numele lui Allah fie asupra ta şi îm-
prejurul tău, ya Kamar ! 

Pe urmă, înduplecat de nevastă-sa, se ridică. îl hiS 
de mînă şi plecă cu el. 

Cirul, povestea ajunse aici. Şehorez&da vlmi zoru mijind şi», 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-ci sânte suta ovtzeci şi una noapte 

Urma.: 

Or, de cum trecură de pragul casei lor şi făcură cîUva 
paşi în uliţă, se pomeniră înconjuraţi de trecătorii care 
se opreau la ivirea lor, tulbura ţ i pînă peste marginile 
tulburării, de flăcău şi de frumuseţea lui, plină pentru 
suflete de- pojarul iadului. Ci fu cu totul altceva cînd 
ajunseră la poarta sukului. Acolo, trecătorii se opriră de-a 
binelea din umblat şi unii se duseră să-i sărute mîinile 
lui Kamar, după ce se temeniră cu salamalekurile de cu-
viinţă dinaintea tătîne-său, iar alţii strigau : 

•— Ya AU ah ! Soarele se arată a doua oară în dimi-
neaţa aceasta ! Crai-nou străluceşte ca-n luna Ramadan 
peste făpturile lui AH ah ! Lună-nouă se iveşte astăzi 
peste suk ! 

Şi-aşa se minunau din toate părţile, beţi de încântare 
şi făcîndu-i urări de bine flăcăului, înghesuindu-se cu 
ghiotura împrejurul lui. Iar părintele acestuia, plin de 
mînie sugrumată şi încurcat de tot, degeaba îi suduia 
şi îi alimănea, că ei nici nu se sinchiseau, pierduţi în 
minunare faţă de frumuseţea cea peste fire care îşi făcea 
vrăjita-i intrare în suk, în ziua aceea de binecuvîntare. 
Şi, în felul acesta, îi dedeau dreptate poetului, întoreînd 
asupra lor înşişi vorbele acestea : 

Doamne, tu zămislit-ai frumuseţea 

Cu să ne iei şi minţile cu ea ! 

Şi tot tu spui: „Păziţi-vă cu teamă 

De ce-i poprit, şi de mînia-mi grea !" 

Doamne, tu frumuseţilor izvor, 

Şi care tot ce e frumos iubeşti, 

Cum ar putea nişte făpturi supuse 
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Să nu iubească ce-i ca din poveşti, 
Cum să-şi sugrume dorul care-i mina, 
Spre ce-i scăldat în frumuseţi cereşti ? 

Cinci neguţătorul Abd el-Rahman se văzu aşa, în. 
mijlocul şirurilor de bărbaţi şi de muieri stînd grămadă 
dinaintea lui. şi înlemniţi de minunare dinaintea fiu-său, 
rămase pînă peste poate de năucit şi începu, în, sufletul 
lui, s-o încarce cu blesteme pe nevastă-sa şi s-o afuri-
sească cu toate afurisirile pe care ar fi vrut sa le arunce 
nechemaţilor aceia, punîndu-i în seamă toate cîte i se 
întîmplau atîta de vădit supărător. Pe urmă, la capătul 
răbdărilor, îi împinse repezit pe cei care îl împresurau 
şi se furişă grabnic în prăvălia sa, pe care o deschise şi 
în care, numaidecît, îl puse pe Kamar să stea jos, da în 
aşa fel ca neobrăzarea trecătorilor să nu poată a-1 atinge 
deeît de departe. Iar prăvălia ajunse locul de oprire pen-
tru tot sukul, iar îngrămădeala1 şi-a celor mari şi-a celor 
mici se făcu tot mai mare din clipă în clipă : întrucît cei 
care îl. văzuseră vroiau să-1 mai vadă, iar cei care nu îl 
văzuseră se trudeau din toate puterile să-1 vadă şi ei 
cit de cît. 

Şi iacătă că, estimp, se apropie de prăvălie un derviş 
eu privirea pierdută ca o rugăciune, şi care, de cum îl 
zări pe Kamar cel frumos stînd lîngă tatăl său, şi atîta 
de chipeş, se opri scoţînd nişte oftaturi adînci şi, cu un 
glas tulburat pînă peste poate, rosti stihurile acestea : 

Ia uite ramul arborelui ban 
Cum sade -pe-o tulpină de şojran 
Sub strălucirea lunii-n Ramadan. 
Şi cind întreb apoi anume: 
„Cum îţi zice pe nume ? 
Cum te numeşti tu ?

iC 

El răspunde :,f„Lu-lu l
a 
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Iar eu îl strig atunci de-aei: 
„Lî-li !

a 

Ci el răspunde-atnnci asa : 
„La-ia .'"' ' 

După (tare, dervişul cel băti'în, alLntîndu-şî într-una 
barba, pe care-o avea lungă şi albă, se duse pînă Hngă 
prăvălie, între rîndurile de privitori care se dcteră la o 
parte dinainte-i, clin cinstire :faţă de vîrsta lui înaintată . 
Şi îl privi pe băiat cu nişte ochi plini de lacrimi, şi îi 
dărui un mănunchi ele busuioc dulce. Pe urmă , şezu jos 
pe laviţa tejghelei, pe locui cel mai de lingă băietan. 
Şi, cum sta aşa, chiar că i se puteau potrivi pe bună 
dreptate aceste vorbe ale poetului ; 

Pe cînd băiatul cel cu chip frumos 
Şedea în tihna, iar vrujita-i fală 
Era ca răsăritul luminos 
Al lunii-n Ramaăan — cu o măreaţă. 
Şi rară călcătură iată vine 
Un preacinstit şeic, cu-nfăţişare 
De derviş ars în schivnicii haine. 
Cu osteneli şi rîvne îndelungi 
Liubozml cercetînd cu prisosinţă, 
întreaga-i taină, după-atîtea munci, 
O dobîndise-n vrednică ştiinţă. 
Neprecurrnat, şi fete, şi feciori 
Oblăduise ininm-i miloasă, 

' Sau, cu alte cuvinte : 
Eu îl întreb anume : 
„Cum îţi zice pe nume ?" 
El răspunde : „Mărgăritar I" 
Eu strig : „Vino la mine, aşadar .'" 
Ci ci răs'punde-aşa: 
„Tacă ha .' Iaca ba l" 



De-ajunse-ntocmai unei scobitori -— 
Bulrîne oase într-o piele roasă. 
Gustînd ospăţul ca un maghrebin, 
Şi-avea drăguţu-n preajmă-i totdeauna .' 
Ci, după cîte se spune, nu deplin 
Pornit femeii să-i îndure struna, 
Măcar eu se vădise priceput 
Şi la mai acrişor, şi la mai dulce, 
Şi tînărul Zeid fiind plăcut, 
Şi tînăra Zeinab,cînd să şi-i culce : 
Cu inhua-mnuiată-n duioşie, 
Tar restul tare pururi ca de piatră. 
Era cu-aăevărat minunăţie ! 
Fie un ţap cu cătătură şoatră, 
Fie o capră smulsă din juvăţ, 
Fie o barbă ori obraz mai lin, 
Şeicu-i gala la orice răsfăţ, 
Apururi sprinten, ca un magrehin * 

Cîncl oamenii care se buluceau fermecaţi dinaintea 
prăvăliei văzură starea cie vrajă a dervişului, începură 
să-si împărtăşească între ei cele ce cugetau zicând ; 

-~ Uallah ! toţi dervişii sînt la fel ! Seamănă cu jun-
gherul neguţătorului de colocase : nu fac nici o osebire 
între bărbătesc şi femeiesc i 

Iar alţii strigau : 
— Alungat să fie Cei-rău ! Dervişul scapără după 

băiatul cel drăgălaş ! Prăpădi-i-ar Allah pe dervişii de 
soiul, ăsta ! 

Cit despre neguţătorul Abd cl-Rahman, părintele tî-
nărul ui Kamar, apoi el, dacă văzu toate acestea, îşi 
zise : „Cel mai cuminte-i să ne întoarcem acasă, mai 
devreme decît de obicei". Şi, spre a-1 hotărî pe derviş, 
să plece, scoase de la chimir un galben şi i-1 dărui,, 
spunînd : 

-— ia-1 i partea ta de astăzi, o, dervişule ! 



Şi, totodată, se întoarse înspre fiul său Kamar şi îi 
spuse; 

•—• Ah, fiul meu, Allah s-o răsplătească pe maică-ta 
după cum i se cuvine, că ne-a pricinuit astăzi atitea 
neplăceri ! 

Ci, întrucît dervişul nu se clintea de pe locul său şi 
nu întindea mîna ca să ia galbenul dăruit, îi spuse : 

— Scoală-te, moşule, ca să închidem dugheana şi să 
ne ducem în calea noastră ! 

Şi, grăind aşa, se ridică în picioare şi dete să tragă 
obloanele amîndouă. Atunci dervişul fu nevoit să se 
scoale de pe laviţa pe care se pironise şi coborî în uliţă, 
ci fără a putea să-şi desprindă o clipă privirile de pe tî~ 
nărui Kamar. Şi cînd neguţătorul şi fiul său, după ce 
încuiară prăvălia, îşi tăiară drum prin bulucul de lume 
şi porniră înspre ieşirea din suk, dervişul se luă după ei 
şi merse, păşind pe urmele lor şi însoţindu-le fiecare căl-
cătură cu ţăcănitul băţului său, pînă la poarta casei lor. 
Iar neguţătorul, văzînd stăruinţa dervişului şi necutezînd 
să-1 suduiască, din cinstire faţă de dreapta credinţă, pre-
cum şi din pricina oamenilor care se uitau la ei, se în-
toarse înspre acesta şi îl întrebă : 

— Ce doreşti, o, dervişule ? 
El răspunse : 
— O, stăpîne al meu, tare doresc să mă pofteşti la 

tine în noaptea aceasta, şi tu ştii că acela, care este poftit 
este oaspetele lui Allah •— proslăvit fie el 1. 

Şi părintele lui Kamar spuse : 
— Binevenit fie oaspetele lui Allah ! Inira, dară, o, 

dervişule ! 
Ci îşi zise în sineşi : „Pe Allah — ! am să văd eu cine 

mî-'e schivnicul ăsta ! De-o. avea vreun gînd ascuns faţă 
de fiu-meu, şi dacă soarta lui cea rea l-o ispiti să încerce 
ceva, fie din semne, fie din vorbe, negreşit că am să-1 
omor, am să-1 îngrop în grădină, şi arn să scuip pe mor-
mîntul lui. Orice-ar fi, am să încep cu a pune să i se dea 
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dernîncare, lucru ce se datorează oricărui oaspete pe care 
AUah ţi-1 scoate în cale!" Şi îl băgă în casă şi porunci 
unei arăpoaice să-i ducă ibricul şi ligheanul de spălat, 
şi mîncare şi băutură. Iar dervişul, după ce se spălă 
rostind numele lui AUah, se aşeză a rugă şi nu se mai 
ridică pînă ce nu îngînă toată surata vacii, pe care o 
lungi cu surata mesei şi cu aceea a pocăinţa. După care 
spuse bismillah şi începu să ia din mîncărurile aduse pe 
tablale, ci fără lăcomie şi cu multă cumpătare. Şi mul-
ţumi lui AUah pentru binefacerile lui. 

C'înd neguţătorul Abd el-Rahman află de la arăpoaica 
sa că dervişul sfîrşis'e de mîncat, îşi zise : „Acuma-i vre-
mea să răzvedim cumu-i treaba !" Şi se întoarse înspre 
fiul său şi-i spuse : 

—• O, Kamar, du-te la oaspetele nostru dervişul, şi 
întreabă-1 dacă are tot ce-i trebuieşte, şi stai cu el de 
vorbă o vreme, întrucât vorbele dervişilor care străbat 
părnîntul în lung şi în lat sînt deseori plăcute de auzit, 
iar istorisirile lor sînt cu folos de ascultat pentru suflet. 
Şezi dară jos cît mai aproape de el şi, dacă te-o lua de 
mînă, să nu ţi-o tragi, întrucît aceluia care dă învăţă-
minte îi place să simţească între el şi învăţăcelul său o 
legătură nemijlocită, care ajută să se prindă mai bine 
învăţătura. Şi, în. toate cele, să -arăţi faţă de el luarea-
aminte şi supunerea pe care o cere rostul lui de oas-
pete şi vîrsta-i înaintată ! 

Şi, după ce îl povăţui pe fiul său aşa, îl trimise la 
derviş şi dete fuga să se pitească la catul de deasupra, 
într-un loc de unde putea, fără a fi băgat de seamă, să 
vadă şi să audă tot din odaia în care se afla dervişul. 

Or, de îndată ce flăcăiaşul cel frumos se ivi în prag, 
dervişul fu cuprins de o tulburare aşa de mare că la-
crimile îi ţîşniră din ochi şi. se porni să suspine întocmai 
ca o mamă care şi-a pierdut şi şi-a găsit iarăşi copilul. 
Iar Kamar se duse lîngă el şi, cu un glas dulce de să pre-
facă în miere şi amarul smirnei, îl întrebă dacă mai ducea 



lipsă de ceva şi dacă îşi avusese parte de bunurile lui 
Allah pentru făpturile sale. Şi şezu jos aproape de el, cu 
gingăşie şi cu îngrijire şi, pe cînd se aşeza, îşi dezveli 
coapsa, fără s-o facă anume, care era albă şi fragedă ca 
un aluat de migdale. Şi anume atunci ar fi putut poetul 
;..'! spună cu tot temeiul, fără teamă de a fi dezminţit : 

O, voi, dreplcredincîaşttor, e-o coapsa 
Numai migdale şi mărgăritare ! 
Ci nu vă minunaţi că astăzi este 
Ziua-nvierii, căci nu e lucoare 
Nicicînd mai strălucită ca atunci 
Cînd coapsele sclipesc duios şi lungi. 

Insă dervişul, dacă se văzu singur cu flăcăiaşul, de-
parte de a se lăsa ispitit faţă de el la vreo uşură tate de 
orice fel să fi fost, se trase cu cîliva paşi mai la o parte 
de locul pe care se aflase, spre a se duce să stea jos mai 
încolo, pe rogojină, cu o înfăţişare răzvedită de cuviinţă 
şi de cinstire de sine-însuşi. Şi se uita la el mai departe 
în tăcere, cu ochii plini de lacrimi şi pradă unei tulburări 
la fel cu aceea care îl ţintuise pe laviţa din prăvălie. 
Iar Kamar rămase tare nedumerit de felul acesta de a 
se purta al dervişului ; şi îl întrebă pentru ce se ferea 
aşa şi dacă are a se plînge de el ori. de găzduirea din 
casa lor. Şi dervişul, drept orice răspuns, recită într-un 
chip plin de simţire aceste cuvinte frumoase ale poetului : 

Mi-e inima pe veci robită 
De-al Frumuseţii chip vrăjit) 
Căci dragostea de Frumuseţe 
Te jace-a ji desăvîrşii. 

Ci nu vă minunaţi că astăzi este 

Şi neatinsă de dorinii, 

Şi slobodă de tot ce leagă 

De struţuri şi porniri jierbinl). 
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Doar ăin atare Frumuseţe 
Mi-am făurit al vieţii ţel; 
Şi mi-e lehamite şi scîrbă 
De toţi care iubesc altfel. 

Iacătă ! Şi tatăl lui "Kamar vedea şi auzea, şi era 
pînă peste măsură de uluit. Şi îşi zicea : „Mă plec dina-
intea lui Allah pe care l-am supărat, prepuindu-1 de 
gloduri desmăţate pe dervişul acesta sfînt! Prăpădi-1-ar 
Allah pe Amăgitorul care îi ispiteşte pe oameni cu ase-
menea bănuieli despre aproapele lor !" Şi, dumirit asupra 
rosturilor dervişului, se dete jos în mare grabă şi intră 
în odaie. Şi îi închină oaspetelui cel trimis de Allah sala-
inalekurîle şi urările de cuviinţă, iar la urmă îi spuse : 

— Allah fie asupra ta, o, fratele meu, te juruiesr 
să-mi mărturiseşti pricina tulburării şi a lacrimilor tale. 
şi pentru ce te face vederea fiului meu să scoţi nişte 
oftaturi atîta de adînci. întrueît atare amar trebuie numaî-
decît să aibă o pricină ! 

Dervişul spuse : 
— Adevărat,grăieşti, o, taică al găzduirilor ! 
El spuse : 
— Dacă-i aşa, nu mă mai zăbovi cu aflarea chiar 3e 

la tine a acestei pricini! 
El spuse : 
— O, stăpîne al meu, pentru ce mă sileşti să zădărăse 

o rană care se zviduise. si să-mi răsucesc iungherul 
în carne ?• 

El spuse: 
— în temeiul hatîruriior care se datoresc găzduirii', 

nul rog ţie,, o, fratele meu, să-mi stîmperi nedumeririle! 
Atunci dervişul spuse f 
•— Află, dar, o, stăpîne al meu... 

Cînd povestea ajunse aicî, Şeherezada văzu zorii mijind 'şl, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-o şapte sute optzeci şi dona noapte 

Uniri : 

...Atunci dervişul spuse : 
Află, da;-, f>, stnpîno al meu, că sînt un biet derviş 

care străbate necurmat pămînturile şi olaturile lui Allah, 
minunîndu-se de lucrurile fie zi şl de noapte ale Zidito-
rului. Or, într-o zi de vineri, dimineaţa, m-a dus ursita 
în oraşul P>assra. Şi, întrînd eu în cetate, am băgat de 
senină că şi suiturile şi prăvăliile şi dughenele erau 
deschise, cu toate mărfurile aşezate pe tarabe, şi cu toate 
merinflele şi cu tot ceea ce îndeobşte se vinde şi se cum-
păr;!, iot; ce se mănîncă şi se boa ; da mai băgai de seamă 
la fel că nici în sukuri, nici în prăvălii nu se vedea urmă 
de neguţător sau de cumpărător, de femeie ori de fetiş-
cană, ori de vreun trecător, fie încolo, fie încoace, şi pesie 
tot era atîta părăsire şi atîta pustietate, de nu se afla 
pe nici o uliţă nici măcar un cîine ori vreo pisică ori 
vreun zbeg de copii ; ci pretutindenea numai pustiul şi 
tăcerea, si numai singur sufletul, lui Allah. Iar eu mă mi-
nunam de toate astea, şi îmi ziceam în cugetul m e u : 
„Cine ştie în ce parte or fi putut să se ducă târgo-
veţii din oraşul acesta, cu pisicile şi cu cîinii lor, de şi-au 
părăsit aşa pe tejghele toate aceste mărfuri !" Ci, întrucât 
mă chinuia pe dinlăuntru o foame mare, nu zăbovii prea 
mult cu asemenea gînduri şi, ducîndu-mă la tejgheaua cea 
mai arătoasă de plăcintar, mîncai toate plăcintele pe care 
le rîvneam şi la care mă îndemna dorinţa. Pe urmă , pornii 
înspre taraba unui grataragiu şi mîncai vreo trei-patru 
•frigărui grase de miel şi vreo doi pui fripţi, calzi încă 
de la cuptor, cu eîteva gogoşi ninse cu zahăr, cum ele cînd 
sînt derviş călător limba mea n-a mai gustat şi nasul 
me.u n-a mai mirosit ; şi. mulţumii Iui Allah pentru daru-
rile lui asupra capului săracilor săi. După care, mă urcai 
în dugheana unui neguţător de şerbeturi şi băui vreo 
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două ulcioare de sorbet înmiresmat cu nard şi cu smirnă, 
cu care de-abia îmi stîmpărai oleacă cele mai dinţii do-
ruri ale gîtului meu de atîta amar de vreme dezvăţat 
de băuturile târgoveţilor cei bogaţi. Şi detei mul ţam 
Aloatc-binefăeătorului carele nu îi uită pe drept-credin-
cioşii săi şi le dă încă de pe pămînt o dovadă despre 
gustul izvorului Salsabil. Dacă îmi potolii oleacă în felul 
acesta lăuntrurile, mă apucai să cuget la starea anapod§a 

a oraşului acela, care neîndoielnic că numai de pu ţ ină ' 
clipe fusese părăsit de locuitorii săi. Şi nedumerirea mea 
sporea pe măsură ce cugetam ; şi începu să mi se facă o 
frică mare de vuietul paşilor mei prin singurătatea aceea? 

cînd auzii răsunînd o zvoană de alăute care, clin cîte 
pricepui, venea drept înspre mine. Eu atunci, cu minţile 
cam vălmăşîte de lucrurile uluitoare la care eram singur 
martor, nu mai avusei nici o îndoială că nu m-aş afla 
acolo într-un oraş fermecat, şi că acele cîntări pe care 
ie auzeam n-ar fi cîntate de efriţii şi de ginnii cei pro-
cleţi •— prăpădi-i-ar Aii ah ! Şi, cuprins de o spaimă 
arhamică, mă repezii în afundul afundului unei dughem 
de grăunţe, şi mă pitii pe după un sac cu bob. Ci, întru-
cît eu din fire, o, stăpîne al meu, mă aflu sub stăpînia 
păcatului iscodirilor — ierta-m-ar Allah ! — nu mă lăsă 
inima să nu mă aşez în aşa chip încît să pot să mă uit 
pe uliţă, de după sacul meu, şi să văd fără ca să fiu 
văzut. Şi nici nu sfîrşii eu bine să mă ghemuiesc cîL 
mai mulţumitor, că şi văzui cum se ivea în uliţă un 
alai uluitor, nicidecum de giruri ori de efriţi, ci hotărît 
ca ele huriile raiului. Se aflau acolo patruzeci de fetiş-
cane, cu chipuri de lună, care veneau în frumuseţea lor 
fără de văluri, pe două şiruri, cu o călcătură care singură
ea era ca un cîntec. Iar înaintea lor păşea o liotă de 
cîntăreţe din alăute şi de dănţuitoare care îşi legănau 
după bătaia cântecului mişcările lor de păsări. Că pă-
sări erau, chiar de adevăratelea, şi erau mai albe ca 
porumbiţele şi mai uşoare ca ele, de bună seamă. Căci 
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cum ar Ii putut nişte fete de oameni să fie atîta de 
gingaşe şi de uşoare ? Şi na erau mai degrabă decît nişte 
făpturi venite din palatele Iramului-cel-eu-pilaştri, ori 
din grădinile raiului, ca să farmece pămîntul eu ivirea 
lor ? Orice-nr fi fost, o, siăpîne al meu, de îndată ce 
trecu şi cea mai de pe urmă pereche dincolo de prăvălia 
•în care mă ascunsesem pe după sacul de bob, văzui ve-
nind, pe o iapă cu stea în frunte şi cu hăţurile ţinute de 
două arăpoaice tinere, o femeie împodobită cu atîta ti-
nereţe şi cu atîta frumuseţe încît vederea ei îmi zbură 
minţile de tot, îmi pierdui răsuflarea şi era mai-mai să 
mă prăbuşesc pe spate, în dosul sacului cu bob, o, stă-
pîne al meu ! Şi femeia aceea era cu atîta mai ameţi-
toare cu cît hainele ei erau înstelate cu nestemate, iar 
părul, gîtul, încheieturile de la mîini şi de la picioare 
piereau sub focul adamantelor şi sul) salbele si brăţările 
de mărgăritare şi de geme năstrăpate. Şi de-a dreapta 
ei mergea o roabă care ţinea în mină o sabie trasă, cu 
minerul făcut dintr-o piatră de smarald, tar iapa pe care 
o călărea păşea ca o regină mîndră de cununa de pe 
cap. Şi arătarea aceea de strălucire se depărta legănîn-
du-se, şi mă lăsă cu o inimă înjunghiată de patimă, 
cu un suflet căzui rob pe veri, si cu doi ochi care nu 
mai uită şi care spun faţă de orice frumuseţe : „Ce eşti 
tu pe lîngă ce am văzut eu ?vi Cnut alaiul pieri cu totul 
din vedere şi cînd muzica acelor eîntăreţe nu mai răzbă-
tea pînă la mine decît ca nişte sunete îndepărtate, mă ho-
tărî i să ies de după sacul de bob, şi din prăvălie in uliţă. 
Şi-o brodii bine, în trudi, tot atunci, spre marea mea ui-
mire, văzui sukurile însufleţindu-se şi toţi neguţătorii 
ieşind ca din pămînt, spre a veni să-şi ia în primire 
Jocurile la tejghelele lor, iar stăpînul prăvăliei în care 
mă ascunsesem, sămînţarul, ivindu-se, răsărit de nu ştiu 
unde, şi apueîndu-se să-şi vîndă grăun ţele la crescătorii 
de orătănii şi la alţi .cumpărători. Şi eu, tot mai buimac, 
mă holărîi să-i opresc pe unul dintre trecători şi să-1 
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întreb ce va să însemne toate cîte văzusem, şi cum 6 
cheamă pe domniţa aceea minunată care călărea pe iapa 
cea cu stea în frunte, Ci, spre marea mea mirare, omul 
îmi aruncă o privire speriată, se galbeni de tot ia chip 
şi, suflecîndu-şi poalele mantiei, îmi întoarse spatele şi 
îşi slobozi picioarele în vînt, într-o fugă mai sprintenă 
deeît dacă l-ar fi alungat ceasul ursitei lui. Iar eu oprii 
alt trecător, şi îl întrebai la fel. Ci, în loc să-mi 
răspundă, el se făcu 'că nici nu mă vede, nici nu mă 
aude. şi îşi văzu de drumul lui. uitîndu-se în altă parte. 
Şi mai întrebai aşa o mulţime de lume ; da nici unul 
nu vru să răspundă la întrebările mele ; şi toată lumea 
fugea de mine de parcă as fi fost ieşit din vreo groapă 
cu scîrne ori de parcă aş fi vînturat vreo sabie tăietoare 
de capete. Eu atunci, îmi zisei în mine : .,(), dervişule cu-
lăria'i, nu-ţi mai răminc, ca să luminezi eumu-î treaba, 
deeît să intri în prăvălia vreunui bărbier, ca să-1 pui 
să te radă pe cap şi, totodată, să-1 iscodeşti. Intrucît, 
precum ştii, oamenii care se îndeletnicesc cu meseria 
asta au mîncărici la limbă si stau cu vorba pururea pe 
vîrful buzelor. Şi numai unul ca acesta poate că ţi-ar 
spune ce vrei tu să afli !" Şi, cugetând în felul acesta, 
intrai la un bărbier şi, după ce îl plătii gras cu tot ce 
aveam, îi povestii toate cîte îmi şedeau pe inimă să Ie 
ştiu, şi îl întrebai cine era domniţa cea peste fire de 
frumoasă. Şi bărbierul, tare înfricoşat, îşi roti ochii în 
dreapta şi în stînga, şi într-un sfîrşit răspunse : „Pe 
Allah, o, dervîşuîe, moşule al meu, dacă ţii să-ţi păstrezi 
capul pe grumaz şi gîtul întreg şi nevătămat, fereşte-te 
să nu carecumva să pomeneşti cuiva despre ce ai avut 
beleaua să vezi. Ba chiar că ai face bine, întru mai de-
plina ta tihnă , să părăseşti numaidecît cetatea noastră, 
ori eşti pierdut fără de izbavă ! Şi asta-i tot ce pot să-ţi 
spun în privinţa aceasta ; întrucît este vorba xle o taină 
care bagă în sperieţi toată cetatea Bassrei, în. care oa-
menii mor ea lăcustele dacă îi paşte pacostea să nu se 
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ascundă înaintea venirii alaiului. Cu adevărat, roaba care 
ţine spatia trasă retează capul celor necugetaţi pe care îi 
împinge ispita să se uite la alaiul de pe drum, ori care 
nu se ascund la trecerea lui. Şi iacătă tot ce pot să-ţi 
spun !" Eu, atunei, o, stăpîne al meu, de îndată ce băr-
bierul isprăvi de-a mă rade pe cap, plecai din bărbicrie 
şi dotei zor să ies din ce ta te ; şi nu avusei ] in iste decît 
cînd mă văzui dincolo de ziduri. Şi călătorii, pe câmpuri 
şi prin pustietăţi, pînă ce ajunsei în cetatea voastră. Şi 
îmi era sufletul mereu plin de acea frumuseţe întrezărită , 
şi atîta mă tot gîndeam la ea că deseori şi uitam să mai 
mănîn-c şi să mai beau. Şi în starea aceasta ajunsei astăzi 
dinaintea prăvăliei domniei tale, şi îl văzui pe feciorul 
tău Kamar, care cu frumuseţea lui îmi învie în minte 
întocmai frumuseţea acelei copilandre mîndre peste fire 
din Bassra, şi cu care se asemuie precum un frate cu 
fratele său. Şi atîta de tulburat fusci de asemuirea 
aceasta de nici nu mai putui să-mi ţin lacrimile, ceea ce, 
fără de îndoială, este faptă de om smintit ! Şi aceasta-i, 
o, stăpîne al meu, pricina oftaturilor şi a tulburării mele ! 

Şi, după ce îşi încheie în felul acesta istorisirea, der-
vişul izbucni iarăşi în plînset, uitîndu-se la tînărul Ka-
mar ; şi adăugă, în toiul lacrimilor : 

— Allah fie asupi'a-ţi, o, stăpîne al meu, acuma, dacă 
li-am povestit ce ţi-am povestit, şi întrucît nu vreau să 
mă lăcomesc ia găzduirea pe care i~ai dat-o slujitorului 
iui. Allah, deschide-mi uşa de ieşire şi Iasă-mă să mă 
duc în. rostul drumurilor mele. Şi, dacă am o rugă de 
rostit asupra creştetului binefăcătorilor mei, apoi cleie 
Allah, carele a zămislit două făpturi atîta de desăvârşite 
ca feciorul tău şi ca tinereaua din Bassra, să-şi împli-
nească lucrarea îngăduindu-le să se împreune ! 

Şi, spunînd acestea, dervişul se sculă, cu toate r u -
găminţile părintelui lui. Kamar care îl îndemna să mai 
steie, şi mai chemă o dată binecuvîntarea asupra gazde-
lor sale, şi plecă, of tind, cum venise. Şi-atîta cu el. 
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Ci în ceea ce îl priveşte pe tînărul Kamar, apoi acesta 
nu putu să închidă ochii toată noaptea, atîta de muncit 
fiind de povestirea dervişului, şi atîta de tulburat de 
zugrăvirea fetişcanei. Şi, dis-de-dimineaţă, de cu zori, 
intră în odaie la maică-sa, o deşteptă şi îi spuse : 

— O, maică, pune-mi nişte lucruri într-o legăturică, 
întrucît trebuie să plec numaidecît la cetatea Bassrei, 
unde mă aşteaptă scrisa mea ! 

Şi maică-sa, la vorbele acestea, începu să se văică-
rească, plmgînd, şi. îl strigă pe bărbatu-său, ca să-i îm-
părtăşească şi lui vestea cea atîta de uluitoare şi de ne-
aşteptată. Iar tatăl lui Kamar încercă, da degeaba, să-1 
sfătuiască de bine pe fiul său, care nu vroi să asculte 
nici un sfat şi care, în chip de încheiere, spuse : 

— Dacă nu plec pe dată la Bassra, am să mor fără 
doar şi poate ! 

Iar tatăl şi mama lui Kamar, faţă cu spusele acestea 
răspicate şi cu o hotărîre atîta. de neclintită, nu putură 
decît să suspine, primind ceea ce fusese scris de la ursi-
toare. Şi tatăl lui Kamar nu pregetă să arunce în seama 
neveste-si toate belelele. cîte i se întâmplaseră din ceasul 
cînd se luase după sfaturile ei şi îl dusese pe Kamar la 
suk. Şi îşi zicea : „lacătă unde s-au sfirsit toate grijile 
şi toată fereala ta, ya Abd e'I-Rahman ! Nu este ajutor 
şi putere decît întru Allah cel atotputernic ! Ceea ce este 
scris cată să se îndeplinească, şi nimenea nu poate să se 
lupte cu hotărîrile soartei !" Iar maica lui Kamar, de 
două ori amărîtă — şi că se vedea în felul acesta ţinta 
îmboldelilor soţului ei, şi de durerea pe care i-o pricinuia 
hotărîrea feciorului — fu oricum nevoită să-i facă pre-
gătirile de plecare. Şi îi dete o punguţă în care avea gră-
mădite patruzeci de nestemate mari, pietre de rubin, de 
diamant şi de smarald, spunîndu-i : 

— Ai grijă tare de punga aceasta, o, fiul meu ! Că 
ţi-o fi de folos, dacă ai să alunei să nu mai ai bani. 
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Iar taică-său ii defce nouăzeci de mii de dinari de aur 
pentru cheltuielile de drum şi de şedere prin străini. 
Şi amîndoi îl sărutară, plîngînd, şi îşi luară rămas-bun 
de la el. Şi tătîne-său îl de'te în seama căpeteniei unei 
caravane care pleca spre Irak. Şi Kamar. după ce sărută 
mîna tătîne-său şi a maică-si, plecă înspre Bassra, în-
soţit de urările părinţilor săi. Şi Allah îi meni bună-paee ; 
şi ajunse cu bine în cetatea aceea. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
Bl'k);i.li;"i, t;i!CU. 

I. 

Ci într-a şapte. Sute opizeci şi treia noapte 

Urină : 

Or, se brodi ca tocmai ziua aceea a sosirii lui să fie o 
vinere dimineaţa ; şi Kamar putu să se încredinţeze că 
tot ce îi povestise dervişul era aidoma întru totul. Văzu, 
în adevăr, că sukurile erau goale, uliţele pustii, iar pră-
văliile deschise însă fără nici un neguţător şi fără nici 
un muşteriu. Şi, întrucît îi era foame, mîncă. şi bău tot 
ce-i plăcu, pe săturatele. Şi numai ee-şi sfîrşi masa, că
şi auzi cîntarea şi se repezi să se ascundă, aşa cum făcuse 
şi dervişul. Şi o văzu ivindu-se în curînd pe domniţa 
copilandră cu cele patruzeci de însoţitoare ale ei. Şi, Ia 
vederea frumuseţii ei, fu cuprins de o tulburare atîta 
de aprigă, încît căzu fără de simţire în. ungherul lui. 

Cînd îşi veni în fire, văzu că. sukurile erau însufleţite 
şi pline de lume, întocmai de parcă niciodată viaţa târ-
gului nu s-ar fi oprit. Şi, prefirîndu-şi prin. minte far-
mecele peste fire ale fetişcanei, se duse dintru-ntîi să-şi 
cumpere nişte haine falnice, tot ce putu să găsească mai 
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bogat şi mai strălucit pe la negustorii de vază. Şi pe urmă 
se duse la hanimam de unde, după ce se scaldă îndelung 
şi cu de-amănuntul, ieşi hirninos ea un rege tinerel. Şi 
numai atunci porni să caute dugheana bărbierului cel 
(•are răsese altădată capul dervişului, şi nu avu mult 
de căutat pînă s-o găsească. Şi intră în. bărbierie şi, dirpă 
sulamalekurjle de cuviinţă şi dintr-o parte şi din ce;h 
laltă, îi zise bărbierului : 

— O, taică al mimilor uşoare, vreau să-ţi spun ceva 
în taină. Te rog, dar, să-Ii incluzi prăvălia pentru muşteriii 
pe care ai obiceiul să-i primeşti, şi iacă ta cu ce te des-
păgubesc de vremea pierdută ! 

Şi îi puse în palmă o pungă plină cu dinari de aur, pe 
care bărbierul, după ce o preţului cu o mişcare uşară de 
mină, se grăbi s-o înghesuie la brîu. Şi, cînd rămaseră 
numai ci doi în bărbierie, Kamar ii spuse : 

— O, taică al inimilor uşoare, sînt străin în cetatea 
aceasta. Şi de la tine nu vreau să aflu decît pricina pen-
tru care au .fost părăsite de dimineaţă sukurile, în ziua 
aceasta de vineri ! 

Şi bărbierul, câştigat de dărnicia tânărului şi de în-
făţişarea lui de emir, îi răspunse : 

— O, stupine al meu, aici este o taină pe care nici-
odată nu m-am încercat s-o pă trund, măcar că tac şi 
eu ca toată lumea şi am grijă să mă ascund în toate 
vinerile dimineaţa. Da dacă treaba aceasta îţi. stă pe 
inimă, am să fac: pentru tine ce n-aş face nici pentru 
fratele meu. Am să te pun, aşadar, în legătură cu femeia 
mea, care ştie tot ce se petrece în cetate, întrucât vinde 
parfumuri în toate haremurile din Bassra şi pe la sară-
iurile celor mari şi ale sultanului. Şi, întrucât văd de pe 
chipul tău că arzi de nerăbdare să te luminezi cum e 
treaba şi că, pe de altă parte, cele spuse cie mine îţi plac, 
dau fuga într-o clipeală pînă la fiica moşului meu, să-i 
spun tărăşenia. Aşteaptă-mă , dar, liniştit în prăvălie, 
pînă ce mă întorc ! 
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Şi bărbierul îl lăsă pe Kamar în prăvălie şi dete fuga 
la nevastă-sa, ca să-i spună pricina ce-1 aducea ; şi tot-
odată îi puse în palmă punga plină cu dinari de aur. 
Iar nevasta bărbierului, care avea mintea iute şi inima 
săritoare, răspunse : 

— Să fie binevenit în cetatea noastră ! Iacătă-mă-s 
gata să-1 slujesc cu capul şi cu ochii mei ! Du-te la el 
şi adu-mi-1 încoace, ca să-i povestesc ce cată să ştie ! 

Şi bărbierul, se întoarse la prăvălie, unde îl găsi pe 
Kamar slînd şi aşteptîndu-1, şi îi spuse : 

•—• O, fiul meu, scoală-te şi hai cu mine la maica ta, 
fiica moşului, meu, care m-a trimis să-ţi spun : „Treaba se 
poate face !" 

Şi îl luă de mînă şi îl duse acasă, unde soţia sa îi 
ură bunvenit cu. o înfăţişare binevoitoare şi îndatoritoare, 
şi îl pofti să şadă la locul de cinste, pe divan, şi îi spuse : 

— Deie-i Allah copii şi spor oaspetelui cel frumos .' 
Casa aceasta este casa ta, iar robii tăi. sînt stăpînii casei ! 
Eşti domn pesie capetele şi peste ochii noştri. Porunceş te ! 
A asculta înseamnă a ne supune ! 

Şi zori să-i aducă pe o tavă de aramă răcoritoarele 
şi dulceţurile datorite oaspeţilor, şi îl îmbie să ia cîte-
oleacă din fiecare fel, rostind de fiecare dată urarea 
cuvenită : 

— Plăcerea şi reveneala în inima oaspetelui nostru ! 
Atunci Kamar scoase un pumn plin de dinari de aur 

şi îi puse în poala nevestei bărbierului, grăind : 
— Fie-mi cu iertăciune pu ţ ină tatea ! Ci, inşallah ! 

am să ştiu eu să-ţi preţuiesc şi mai bine bună tatea ' 
Pe urmă îi spuse : 
—• Acuma, măicuţă, povesteşte-mi tot ce ştii despre 

ceea ce ştii ! 
Iar nevasta bărbierului spuse : 
— Află, o, copilul meu, o lumină a ochilor şi cunună 

a capului, că sultanul din Bassra a primit într-o zi 
de la sultanul din ţara Inelului ca peşcheş un mărgăr i tar 
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atîta de frumos, că de bună seamă va fi fost zămislit din 
vreo geană de soare dospită în vreun ou vrăjit din 
mare. Era şi alb şi dauriu, după felul în care îl priveai, 
şi parcă frămînta în inima lui un pojar scăldat în lapte. 
Şi regele se tot uită la el o zi întreagă, şi dori, spre a nu 
se mai despărţi de el nicicînd, să-I poarte legat la gît 
cu panglică de mătasă . Ci, întrucît mărgări tarul era nes-
mintit şi neatins, porunci să vină toţi giuvaergiii din 
Bassra şi ie spuse : „Vreau să găuriţi cu meşteşug mărgă-
ritarul acesta năstrăpat. Şi. cine se va pricepe să facă 
treaba fără a-i vă tăma cumva miezul vrăjitor, acela poate 
să-mi ('cară tot ce îi va. pofti inima ; şi va fi răsplătit, şi 
cu prisosinţă ! Dar dacă nu va izbîndi cu desăvîrşire, ori 
dacă soarta lui cea rea l-o face să-1 vatăme fie cît de cit, 
poate să se aştepte la cea mai neagră dintre mor ţ i ; 
întrucît am să pun să i se taie capul, după ce mai întîi 
am să-1 fac: să îndure toate caznele care s-or cuveni 
pentru păcătoasa lui de neîndemînare ! Ce ziceţi, o, giu-
vaiergiilor ?" Cînd auziră vorbele acestea ale sultanului 
şi cînd văzură la ce îşi primejduiau sufletele, giuvaergiii 
se speriară cu mare spaimă şi răspunseră : O, rege al 
vremilor, e lucru tare gingaş cu un mărgăritar ca acesta ! 
Şi noi ştim că şi pentru un mărgăr i tar de rînd se cere 
o iscusinţă şi o îndemânare aparte, şi puţini meşteri 
giuvaergii ajung la bun sfîrşit fără nici un necaz ele neîn-
lăturat. Ne rugăm dar ţie să nu ne pui în spinare ceea ce 
puterile noastre slabe nu pot să ducă, întrucît mărturisim 
că o iscusinţă cumu-i aceea pe care s-ar cădea s-o dove-
dim nu are să iasă niciodată din. mîinile noastre. Ci 
putem să-ţi spunem pe unul care ar şti să săvîrşească 
această vrăjitoarească artă, şi care-i şeicul nostru !" Iar 
regele întrebă : „Şi cine-i şeicul vostru ?" Ei răspun-
seră : „Este meş terul giuvaergiu Obeid ! El este nemăsu-
rat mai dibaci decît noi, şi are cîte un ochi în fiecare 
vîrf de deget, şi o gingăşie peste fire în fiecare ochi. !" Şi 
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regele zise : „Duceţi-vă să mi-1 aduceţi, şi nu zăboviţi !" 
Iar giuvaergiii zoriră să se supună şi se întoarseră cu 
şeicul lor, meşterul Obeid care, după ce sărută pămîntul 
între mîiriile regelui, rămase încremenit, aşteptînd po-
runcile. Şi regele îi arătă ce lucru cerea de la el şi ce 
răsplată sau ce osîndă îl aştepta, după izbîndă ori neiz-
bîndă. Şi, totodată, îi arătă mărgăritarul. Iar giuvaergiul 
Obeid luă mărgăritarul cel minunat şi îl cercetă vreme 
de un ceas, şi răspunse: „Să mor eu dacă.nu-1 găuresc!'4 

Şi, pe loc, se- ghemui pe vine, cu îngăduinţa regelui, şi 
scoţîndu-şi de Ia brîu nişte scule gingaşe puse mărgări-
tarul între cele două degete mari ale picioarelor lui strînse 
şi, cu o dibăcie şi eu o uşurinţă de neînchipuit, îşi mînui 
sculele aşa cum ar face un copil cu un titirez şi, în mai 
scurtă vreme decît ar trebui spre a găuri un ou, sfredeli 
mărgăritarul dintr-o parte pînă în cealaltă, fără de nici 
un cusur şi fără de cea mai mică scrijelitură, cu două 
găurele pe-o măsură şi pe-o potrivă. Pe urmă îl şterse 
cu mîneca şi i-1 întinse regelui, care se umplu şi se 
înfiora de încîntare şi de mulţumire. Şi şi-i petrecu pe 
după gît, legat cu un şiret de mătasă, şi se sui să şadă 
pe tronul lui. Şi se uita în toate părţile cu nişte ochi 
luminaţi de bucurie, pe cînd mărgăritarul era ca un soare 
atîrnat de gîtul lui. După cai'e, se întoarse înspre giuvaer-
giul Obeid şi îi zise : „O, meştere Obeid, acuma-i rîndul 
dorinţei, tale !" Iar giuvaergiul cugetă vreme de un ceas 
şi răspunse : „Sporească Allah zilele regelui ! ci robul, 
care cu. mîinile lui betege a avut nepreţuita cinste de-a 
atinge mărgăritarul cel minunat şi de a i-1 da îndărăt 
găurit stăpînuiui nostru, după dorinţa sa, are o soţie 
tare tînără pe care este dator s-o bucure cit mai des, 
dat fiind că el este tare bătrîn şi că bărbaţii trecuţi, 
care nu vor să se facă urîţi cie soţiile lor, se cade să se 
poarte faţă de ele eu tot soiul de gingăşii şi să nu facă 
nimic fără a Ie cere sfatul. Or, chiar că tocmai aceasta-I 
starea robului tău, o, rege al vremilor. El ar vroi să se 
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ducă să afle părerea soţiei sale în privinţa cererii pe 
care îi îngădui s-o facă stăpînului nostru eel preadarnic, 
şi să vadă de nu are chiar ea vreo dorinţă de rostit, mai 
bună decît aceea pe care aş putea eu s-o închipui. întrucît 
AUah a dăruit-o nu numai cu tinere ţe şi cu farmec, ci 
şi. cu o minte rodnică şi pă trunză toare şi cu o judecată de 
toată minunea !" Şi regele răspunse : „Dă zor, Osta-Obeid, 
de te du să te sfătuieşli. cu soţia ta şi să te întorci să-mi 
aduci răspunsul, căci n-am să-mi aflu tihna sufletului 
decît atunci cînd am să-mi îndeplinesc făgăduiala !" Şi 
giuvaergiul plecă de la palat şi se duse la nevastă-sa şi 
îi povesti tărăşenia. Şi nevestica strigă : „Preamărit fie 
AUah, cel care face să vină şi ziua mea mai nainte de 
soroc ! Am, cu adevărat, o dorinţă de ..rostit şi un gînd, 
cam ciudat, ee-i drept, de îndeplinit ! Noi, din mila lui 
AUah şi din sporul neguţătorii lor tale, sîntem de mult 
bogaţi şi la adăpost de nevoie pentru lot- restul zilelor 
noastre. Nu avem dar nimica de rîvnit în privinţa aceasta, 
iar dorinţa pe care vreau să mi-o împlinesc nu are să 
coste nici o drahmă din vistieria domnească. lacăiă ! 
Du-te de-i cere regelui să-mi dea numai îngăduinţa de 
a mă preumbla în fiecare vinere, cu un alai asemenea 
cu acela al fetelor de regi, prin sukurile şi pe uliţele 
din Bassra, fără ca nimenea să cuteze a se arăta atunci 
pe uliţe, sub pedeapsa de a-şi pierde capul ! Şi iacătă tot 
ce doresc de la rege ca răsplată a lucrului tău la mărgă-
ri tarul sfredelit !" Cînd auzi vorbele acestea ale tinerei 
sale neveste, giuvaergiul fu peste poate de uluit şi îşi 
zise : „Allah Karim ! Chiar că-i tare ascuţit la minte 
acela care se poate lăuda că ar şti ce se petrece în capul 
Unei femei !" Ci întrucît o iubea pe nevastă-sa, şi fiind 
bătrîn şi de altminteri tare urît, nu vroi s-o supere şi se 
mul ţumi să răspundă : „O, fiică a moşului meu, dorinţa 
ta este asupra capului şi a ochiului meu ! Ci dacă negu-
ţătorii din sukxtri au. să-i lase. prăvăliile ca să se ducă 
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să se ascundă, cit o trece alaiul, cîinii şi pisicile au să 
le prade tarabele şi au să se săvîrşeasca nişte stricăciuni 
care au să ne împovăreze sufletul" Ea spuse : „Ca să nu 
pată aşa, să se dea poruncă Ia toţi locuitorii şi la toţi 
paznicii din sukuri să închidă în ziua aceea toţi cîinii şi 
toate pisicile. înlrucît eu vreau ca prăvăliile să rămînă 
deschise la trecerea alaiului meu ! Şi toată lumea, mari 
şi mici, să se ducă să se ascundă în moschei, unde să se 
închidă uşile, aşa ca nimenea să nu poată scoate capul 
şi să se uite afară !" Atunci giuvaergiul Obeid se duse Ia 
rege şi, pînă peste poate de i'îstîcit, îi povesti ce vrea ne~ 
vastă-sa. Iar regele spuse : „Prea bine !" Şi porunci nu-
maidccît să se dea strigare, în toată cetatea, de către pris-
tavii domneşti, poruncii ca toţi locuitorii să-şi lase prăvă-
liile deschise în toate vinerile, cu două ceasuri înainte de 
rugăciune, şi să se ducă să se ascundă în moschei şi să se 
ferească straşnic de a-şi arăta capetele 'pe drumuri, sub 
pedeapsa de-a şi le vedea zburate de pe grumazi. Şi să 
le dea de ştire să-şi închidă cîinii şi pisicile, măgarii şi 
cămilele, şi toate vitele de povară care ar putea să umble 
prin. sukuri. Şi de-atunci nevasta giuvaergiului se preum-
blă aşa în fiecare vinere, două ceasuri pînă-n rugăciune, 
fără ca nici om, nici cîini, nici pisică să cuteze a se arăta 
pe drumuri. Şi-i chiar ea, negreşit, ya sidi Kamar, aceea 
pe care ai văzut-o dimineaţa aceasta, în mîndreţea-i 
cu adevărat peste fire, în mijlocul alaiului ei de fetiş-
cane şi avînd-o în frunte pe roaba cea tînără care ţine 
sabia trasă gata să reteze capul cui ar îndrăzni să se uite 
la ea cînd trece. 

Şi nevasta bărbierului, după ce îi povesti astfel lui 
•Kamar ceea ce acesta dorise să tifle, tăcu o clipă, îl 
cercetă zîmbind şi adăugă : 

— Da văd eu bine, o, îmbelşugatule cu chip de vrajă, 
o, stăpîne al meu binecuvîntat, că istorisirea asta nu îţi 
este de-ajuns şi că mai "vrei de la mine şi altele, de 
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I pildă să-ţi spun vreo cale de-a o mai vedea o dată pe 
tinerica aceea minunată , soţia giuvaergiului cel bătrîn ! 

Şi Kamar răspunse : 
—• O, maică a mea, acesta-i, în adevăr, dorul cel 

mai adine al inimii mele. întrueît numai ca s-o văd pe 
ea am venit din ţara mea, părăsindu-mi casa în care 
lipsa mea a lăsat în lacrimi un tată şi o mama care tare 
mă mai iubesc. 

Şi soţia bărbierului spuse : 
— Dacă-i aşa, o, copilul meu, spune-mi numai ce lu-

cruri scumpe şi de pre ţ ai la tine ! 
El spuse : 
•— O, maică a mea, am la mine, printre alte lucruri 

frumoase, nişte pietre scumpe, de patru soiuri : pietrele 
de cel dintîi soi preţuiesc fiecare cinci sute de dinari de 
aur ; cele de al doilea soi preţuiesc fiecare şapte sute de 
dinari de aur ; cele de al treilea opt sute cincizeci; 
iar cele de al patrulea o mie de dinari de aur, pe puţin, 
fiecare ! 

Ea întrebă : 
— Şi sufletul tău e gata să lepede patru pietre de 

acestea, cîte una din fiecare soi ? 
El răspunse : 

[ — Sufletul meu e cît se poate de gata să lepede 
toate pietrele pe care le am şi tot ce e al meu ! 

Ea spuse : 
— Pă i atunci ridică-te, o, fiul meu, o cunună a capului 

celor mai mărinimoşi, şi du-te de-1 caută în sukul giuvaer-
giilor şi al aurarilor pe giuvaergiul Osta-Obeid, şi fă 
întocmai cum am să-ţi spun ! 

Şi îi arătă tot ce ea vroi să-i arate, spre a-1 ajuta 
să ajungă la capul dorurilor lui, şi adăugă : 

J — în tot ce vei face, se cere multă grijă şi răbdare, 
fiul meu. Ci tu, după ce vei face cum te-am învăţat, să nu 
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uiţi să vii să-mi dai seama şi să aduci cu tine o sută de 
dinari de aur pentru bărbier, soţul meu, care-i un om 
sărac. 

Cînci povestea ;<junse ak:i, Şeiiei'e/.iaa văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute optzeci şi patra noapte 

Urmă : 

Şi Kamar răspunse că ascultă şi că se supune, şi 
ieşi din casa bărbierului, prefirîndu-şi încă o dată prin 
gînd, ca să şi le sape adînc în minte, poveţele neguţătoarei 
de parfumuri, soţia bărbierului. Şi îl proslăvea pe Allah 
care i-o scosese în cale, ca pe o piatră arătătoare de 
drum, pe această femeie de bine. 

Şi aşa ajunse în sukul giuvaergiilor şi al argin-
tarilor, unde toată lumea se repezi să-i arate prăvălia 
şeicului giuvaergiilor, Osta-Obeid. Şi intră în prăvălie 
şi îl văzu, în mijlocul ucenicilor săi, pe giuvaergiul pe 
care îl salută cu cea mai mare cuviinţă, dueîndu-şi mina 
3a inimă, la buze şi la cap, rostind -. 

— Pacea fie cu tine ! 
! Iar Osta-Obeid îi întoarse salamalekul şi îl întîmpină 
cu bunăvoinţă şi îl rugă să şadă jos. Şi Kamar scoase 
atunci din pungă o gemmu rară, dar din soiul celor 
mai puţin frumoase dintre cele patru soiuri pe care ie 
avea, şi îi spuse : 

— O, meştere, doresc nespus să-mi faci la gemma 
aceasta un inel vrednic de meşteria ta, însă în chipul 
cel mai simplu, şi greu de un miskal, nu mai mult! 
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Şi îi puse în palmă totodată şi douăzeci de galbeni, 
spunînd ; 

•— Aceştia, o, meştere, nu sînt decît o arvună mă runtă 
faţă de plata cu care m-am socotit să-ţi răsplătesc lucrul 
ce ai să mi-1 faci ! 

Şi tot aşa dete cile un galben la fiecare dintre 
mulţii ucenici, în chip de bacşiş ; şi la fel şi mulţimii 
de cerşetori care se iviseră în uliţă de cum îl văzuseră 
iutrînd în prăvălie pe tînărul străin îmbrăcat în straie 
scumpe. Şi, după ce făcu în felul acesta, plecă, lăsînd 
pe toată lumea uluită de filotimia, de frumuseţea şi de 
purtările-i alese. 

Iar Osia-Obekl nu vroi să aducă nici o zăbovcală 
la facerea inelului, şi, cum era dăruit cu o dibăcie fără 
de seamăn, şi cum. avea la îndemîua sa ţoale mijloacele 
pe' care nici un alt giuvaergiu de pe lume nu le mai avea, 
îl începu şi ii isprăvi, gata. şlefuit şi lustruit, pînă la 
sfîrşilul acelei zile. Şi, întrueît t înărul Kamar nu urma 
să vie decît- a doua zi, giuvaergiul luă inelul cu sine, 
seara, ca să-1 arate şi soţiei sale, tinerica despre care este 
vorba, atîta de minunată i se părea piatra şi de o limpe-
zime de-ţi venea s-o duci la gură şi s-o bei. 

Cînd tinerica, soţia Iui Osta-Obeid, văzu inelul, ii 
găsi tare frumos şi întrebă : 

— Pentru cine-i ? 
El răspunse : 
— Pentru u-n tînăr străin care este şi mai strălucitor, 

şi încă cu mult, decît această gemmă minunată . Află, 
în adevăr, că stăpînul acestui inel, care m-a şi plătit 
dinainte aşa cum niciodată n-am fost plătit, este frumos 
şi zării, eu nişte ochi care te bagă-n boală de dor, cu 
nişte obraji ca foile florii de bujor pe un strat bă tut de 
iasomie, cu o gură ca pecetea lui Soleiman, cu nişte buze 
scăldate-Ji sîngele cornalinelor, şi eu un gît cum e gîtul 
de antilopă, care îşi poartă aşa de gingaş capul cum îşi 
poartă un fir de floare bobocul. Şi, ca să spun tot ceea 

219 



r 

ce-i mai. presus de orice grai, este frumos, de-adevărat 
frumos, şi dulce pe cit e de frumos, lucru care face să se 
asemuie cu tine nu doar la desăvîrşiri, ci tot aşa şi la 
tinereţe şi la trăsăturile chipului. < 9 

Aşa giuvaergiul i-1 zugrăvi soţiei sale pe t înărul ^ 
Kamar, fără a vedea că vorbele lui aprindeau în inima 
tinerelei o patimă năprasnică şi cu atîta mai cruntă cu 
cit cel îndrăgit nu fusese văzut. Şi acest stăpîn al unei \j 
frunţi pe care, ca nişte castraveţi pe un ogor gunoit, 
aveau să răsară coarnele, uita că nu se află pe lume un 
mai amarnic codoslîe, nici izbîndă mai neîndoielnică, 
decît codoşiicul unui. soţ care laudă dinaintea neveste-si, 4. 
fără să ia aminte la urmări , harurile şi frumuseţea unui 
necunoscut. Şi iacă-aşa, atunci cînd Allah preaînaltul 
vrea să pună în rotire hotărîrile menite făpturilor zămis-
lite de el le face să bîjbîie prin negurile orbirii. 

Or, tînăra nevestică a giuvaergiului îi ascultă vorbele 
şi le aşternu în adincul minţii ei, ci fără să-şi dea pe 
faţă nimic din ispitele care o frămîntau. Şi îi spuse soţului 
său, cu un glas nepăsător : f 

— Dă-mi să văd şi eu inelul acela 1 * 
Şi Osta-Obeid i-1 dete, iar ea îl. privi cu un ochi 

sastisit şi şi~l petrecu pe deget. Pe urmă spuse : 
— Parcă ar fi fost făcut pe degetul meu ! Ia te uită 

ce bine îmi vine S 
Şi giuvaergiul răspunse : 
— Trăiască degetele huriilor ! Pe Allah, o, stăpînă 

a mea, stăpînul inelului acesta este dăruit cu multă | 
filotimie si-i tare îndatoritor, si chiar mîine am să-1 '

r 

rog să mi-1 vîndă la orice pre ţ o fi, şi am să ţi-1 aduc ! \ 

în vremea aceasta, Kamar se dusese să-i dea seama 4 
nevestei bărbierului despre felul cum lucrase, după * 

învăţăturile ei ; şi îi puse în palmă o sută de galbeni, 
ca dar pentru bărbierul cel sărac ! Şi o întrebă pe ocroti- ţ | 
toarea sa ce-i mai rămînea de făcut. Iar ea îi spuse : 
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•— Iacătă ! Cînd ai să te duci la giuvaergiu, să nu 
mai iei inelul pe care are să li-1 facă. Ci prefă-te că este 
prea strimt pentru degetul tău, şi dă-i-1 în dar ; şi arată-i 
altă gemmă , mult mai frumoasă clecît cea dinţii, dintre 
acelea care preţuiesc şapte sute de dinari bucata ; şi 
spune-i să Ii-o pună Ia un inel într-un fel cit mai 
îngrijit. Totodată, dă-i şaizeci de dinari de aur lui, şi mai 
dă cîte doi la fiecare dintre lucrătorii lui, ca bacşiş. Şi 
să nu-i uiţi nici pe milogii de la uşă. Şi, de-ai să faci 
aşa, lucrurile au să se întoarcă spre mul ţumirea ta. Şi 
nu uita, o, fiule, să vii iar să-mi dai seama despre toate, 
şi să aduci cu tine cîte ceva şi pentru soţul meu bărbierul, 
săracul acela ! 

Şi Kamar răspunse : 
—- Ascult şi mă supun ! 
Plecă dar de la soţia bărbierului şi, a doua zi,- nu 

pregetă să se ducă în suk la giuvaergiul Osta-Obeid 
care, de cum îl văzu, se ridică în cinstea lui şi, după 
salamalekuri şi firitisiri, îi înfăţişă inelul. Iar Kamar se 
făcu a~l încerca, şi spuse apoi : 

— Pe Allah, o, meştere Obeid, inelul este foarte bine 
făcut, da-i puţin cam mic pentru degetul meu. Ia-1 ! 
Ţi-1 las ca să-1 dăruieşti vreuneia dintre roabele cele 
multe din haremul tău ! Şi iacătă acuma altă gemmă, care 
îmi place mai mult decît cea dinţii, şi care are să fie şi 
mai arătoasă pe un ghiul frumos. 

Şi, grăind acestea, îi înfăţişă o gemmă de şapte sute de 
dinari de aur ; şi totodată , îi dete şaizeci de dinari de aur 
lui, şi mai dete cîte doi la fiecare dintre ucenicii săi, 
spunînd : 

— Numai ca să vă răcoriţi "cu un sorbet ! Şi nă-
dăjduiesc că, dacă lucrul va fi încheiat repede, aveţi să 
fiţi mul ţumi ţ i toţi de felul cum veţi fi răsplătiţi ! 

Şi plecă, împăr ţ ind în dreapta şi-n stînga bani de 
aur cerşetorilor adunaţi dinaintea uşii prăvăliei. 
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Cirul văzu alîta dărnicie Ia muşteriul său cel tînăr, 
giuvaergiul fu pesic poate de uimit. Şi seara, cînd se 
întoarse acasă, nu mai prididea să-1 laude, dinaintea 
neveste-si, pe străinul cel filotim, despre care spunea î 

— Pe Âllah ! nu se mulţumeşte să fie frumos cum 
n-au fost nicicînd nici cei mai frumoşi, da are şi-o 
mînă largă ca beizadelele ! 

Şi cu cît vorbea, cu atîta făcea să se mvîrsteze şi mai 
mult în inima femeii sale dragostea pe care o simţea 
pentru tînărul Kamar. Iar cînd giuvaergiul îi puse în 
palmă inelul, darul de la muşteriul său, ea şi-1 trecu 
încet pe deget şi întrebă : 

•— Şi nu Ii-a cerut să-i faci altul ? 
El spuse : 
—" Ba da ! Şi am lucrat la ei toată ziua, cu atîta 

sîrg încît iacătă-1 gata ! 
Ea spuse: 
— Dă să-1 văd ! 
Şi ea îl luă, se uită )a el zîmbiud şi spuse : 
—- Tare-aş vrea să-mi rămînă mie ! 
El spuse : 
— Cine ştie ? Tînărul acela ar fi în stare să rai-1 lase, 

aşa cum a făcut şi cu fratele său i 
Estimp, Kamar se dusese să-i ..povestească soţiei bărbie-

rului tot ce se întâmplase, şi să pună la cale ce mai avea 
de făcut. Şi îi puse în palmă patru sute de dinari de aur 
pentru soţul ei bărbierul, săracul acela ! Iar ea îi spuse : 

— Fiul meu, treburile tale se află pe drumul cel mai 
bun. Cînd ai să te duci la giuvaergiu, să nu iei inelul 
pe care l-ai poruncit; ci mai degrabă fă-te că e prea mare, 
şi lasă-i-1 în dar. Pe urmă, dă-i altă nestemată, dintre 
acelea care preţuiesc nouă sute de dinari bucata: şi, 
aşteptînd ca lucrarea să fie terminată, dă o suta de 
dinari meşterului şi cîte trei la fiecare dintre ucenicii 
lui. Şi să nu uiţi, fiul meu, cînd ai să vii să-mi po\resteşti 
ce-ai făcut, să-i aduci şi omului meu, bărbierul, săracul 
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acela, cu ce să-şi cumpere o bucată de pîine ! Şi Allah 
să te apere şi să-ţi sporească zilele scumpe, o, copile al 
dărniciei ! 

Or, K'arnar urmă întocmai sfatul neguţătoarei de parfu-
muri. Şi giuvaergiul nu mai găsea cu ce vorbe şi cu ce 
proslăviri sa zugrăvească soţiei sale filotimia străinului 
cel frumos. Iar ea îi spuse, încercînd inelul cel nou : 

•— Nu-ţi este oarecum, o, fiule al moşului meu, că 
nu l-ai poftit pînă acuma în casa ta pe un om care s-a 
ară tat atîta de darnic faţă de tine ? Şi nu eşti, totuşi, 
mul ţumită milei lui Allah, nici zgîrcit şi nici nu te tragi 
din vreun neam de zgîrciţi ; da mi se cam pare că tu 
uneori uiţi de cele ce se cuvin ! încît e de datoria ta să-1 
rogi numaidecît pe străinul acela să vină- mîine şi să 
guste din sarea găzduirii tale ! 

La rîndu-i, Kamar, după ce se sfătui cu soţia bărbie-
rului, căreia îi puse în palmă opt sute de dinari drept 
dar pentru săracul acela de bărbier — cu care numai 
să-şi cumpere o bucată de pîine — nu pregetă să se ducă 
la prăvălia giuvaergiului ca să încerce al treilea inel. 
Şi-aşa, după ce şi-1 petrecu pe deget, îi scoase, se uită la 
ei un răstimp cu oarecare silă, şi spuse : 

— E destul de bine făcut ; ci piatra aceasta nu-mi 
place deloc. Păstrează-1, aşadar, pentru vreuna dintre 
roabele tale, şi fă-mi din gemma de colea un inel aşa cum 
se cuvine ! Şi iacătă pentru tine o arvună de două sute de 
dinari, şi cîte patru dinari pentru fiecare dintre ucenicii 
tăi. Şl iartă-mâ de toată supărarea pe care ţi-o pricinuiesc. 

Şi, 'spunînd acestea, îi dete o gemmă albă şi minunată , 
care preţuia o mie de dinari de aur. Şi giuvaergiul, peste 
măsură de uluit, îi spuse : 

— O, stăpâne al meu, au nu vrei să-mi cinsteşti casa 
cu chipul tău, şi să-mi faci bucuria de a veni în seara 
aceasta .să cinezi cu mine ? întrucât milele tale sînt 
asupra-mi, şi inima mea s-a legat de mîna ta cea 
darnică ! 
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Iar Kamar răspunse : # 
— Pe capul şi pe ochii mei! 
Şi îi spuse unde se află hanul la care trăsese. 
Or, venind seara, giuvaergiul se duse la hanul cu 

pricina, ca să-1 ia pe musafirul său. 

Cînrî povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute optzeci şi cincea noapte 

Urmă : ./ 

Şi îl duse acasă, unde îl sărbători cu o primire falnică 
şi cu un ospăţ strălucit. Şi, după ce fură strînse tablalele 
de mîncaruri şi de băuturi, o roabă le aduse sorbeturile 
făcute de gazda cea tinerică cu chiar mîinile ei. Ci, cu 
toată ispita pe care o încerca, nevestica nu vroi nicicum 
să încalce datinele sindrofiilor, unde femeile nu iau 
parte niciodată la masă, şi rămase în harem. Şi trebui 
să aştepte acolo pînă ce viclenia ei să-şi împlinească 
rostul. 

Or, de-abia gustară Kamar şi gazda lui din sorbetul 
cel minunat, că şi căzură am îndoi într-un somn adînc : 
devreme ce copilandra avusese grijă să arunce în pocale un 
praf adormitor. Iar roaba care îi slujea pieri numaidecît 
ce-i văzu întinşi fără de nici o mişcare. 

Atunci tinerica, îmbrăcată numai cu cămăşuţa şi 
gătită toată ca pentru cea dintîi noapte a ei de nuntă, dete 
la o parte perdeaua şi intră în sala de ospeţe. Şi cine-ar 
fi văzut-o pe junişcuţa aceea în toată mîndreţea ei, cu 
ochii plini de omoruri, şi-ar fi simţit inima făcută fărîme 
şi minţile zvînturate. Se duse, aşadar, pînă lîngă Kamar, 
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pe care pînă atunci de-abia îl întrezărise pe fereastră, eînd 
intrase în casă, şi începu să-1 privească lung. Şi văzu că 
era întru totul pe potriva ei. Şi, dintru-ntîi, şezu lîngă 
el şi începu să-1 mîngîie dulce cu mîna pe obraz. Şi deodată 
puiculcana cea flămîndă se repezi ca o strigoaică lacomă 
pe flăcău şi începu să-i ciugulească de buze şi de obraji 
aiîta de amarnic de ţîşnea sîngele... 

Şi toată noaptea se scurse cu jocul acesta. Iar cînd se 
făcu ziuă, copilandra cea fierbinte se hotărî să se ridice, 
şi scoase din sîn patru osişoare de miel şi le puse în 
buzunarul lui Kamar. Şi, după asta, îl lăsă şi se întoarse 
în harem. Şi o trimise la el pe roaba de taină, care îi în-
deplinea de obicei poruncile, chiar aceea ce ţinea spada 
trasă în vremea trecerii alaiului prin. suiturile din Bassra. 
Iar roaba, spre a risipi somnul tînărului Kamar şi al 
bătrinului giuvaergiu, le suflă în nas un praf potrivnic 
prafului de adormit. Şi puterea acelui praf nu zăbovi mult 
pînă să se arate ; întrucît cei doi adormiţi se deşteptară 
numaidecît după ce strănutară. Iar roaba cea tînără îi 
spuse giuvaergiului : 

— O, stăpîne al nostru, stăpîna noastră Halima m-a 
trimis să te trezesc şi să-ţi spun : Este ceasul rugăciunii 
de dimineaţă şi iacătă muezinul din minaret cum îi 
cheamă pe drepteredincioşi. Şi mai iacătă, pe deasupra, 
ligheanul şi apa pentru spălatul cel de datină ! 

Şi bătrînul, încă buimac, strigă : 
— Pe Allah ! tare adînc se mai doarme în odaia asta î 

Ori de cîte ori mă culc aici, nu mă trezesc decît cînd 
soarele e sus ! 

Iar Kamar ce să răspundă ? Ci, ridicîndu-se să se spele, 
simţi că buzele şi faţa, fără a mai vorbi şi despre ceea 
ce nu se vedea, îi ardeau .ca focul. Şi rămase pînă peste 
poate de nedumerit şi îi spuse giuvaergiului : 

—- Nu ştiu, da simt că buzele şi faţa îmi ard ea focul, 
iar şoldurile îmi sînt ca jarul. Ce să fie asta ? 

225 
35 — O mie şi "Jiia de nopţi, voi. 10 



Şi bătrînul răspunse : 
— A, nu-i nimica ! Sînt pişcături de ţînţari ! Intrucît 

|am făcut greşeala să dormim fără a ne coperi cu vălul! 
iar Kamar spuse : 
— Bine, da cum se face că nu văd nici urmă de în-

ţepături de ţintar pe faţa ta, de vreme ce şi tu ai dormit 
lingă mine ! 

• El răspunse : 
— Pe Allah ! dreptu-i ! Numai că tu "trebuie să ştii, 

<&, îuultchipeşule, că ţînţarilor le place obrazul cel fraged 
şi fără păr, si 11-i silă de feţele bărboase. Şi vezi bine şi tu 
ce sînge gingaş, curge sub faţa ta cea frumoasă, şi ce 
barbă lungă atîrnă de pe obrajii mei amîndoi. 

Spunînd acestea, se spălară, îşi făcură datoria rugă-
ciunii, şi mîncară masa de dimineaţă împreună. După care 
Kamar îşi luă rămas-bun de la gazda sa şi plecă la nevasta 
bărbierului. 

Or, o găsi. aşteptîndu-1. Şi îl primi rîzînd, şi îi spuse : 
— Hai, o, fiule, povesteşte-mi întîmplările din noaptea 

aceasta, măcar că le văd scrise cu o mie de semne pe 
chipul tău ! 

El spuse : . . . ' • . . 
— In ce priveşte semnele, nu sînt decît nişte muşcături 

Ue ţînţari, măicuţă a mea, şi nimic altceva ! 
Iar nevasta bărbierului, la vorbele acestea, se puse 

pe un rîs şi mai vîrtos, şi spuse : 
— Chiar nişte muşcături de ţînţari ? Da ospeţia ta 

în casa celei care ţi-e dragă n-a mai avut şi alte 
urmări ? 

El răspunse : 
— Nu, pe Allah ! afară de patru arşice, cu care se 

ijoacă copiii, şi pe care le-am găsit în buzunarul meu, 
fără să ştiu în ce fel or fi ajuns acolo ! 

Ea spuse: 
••, — Ia arată-mi-le î 
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JŞi bă tr îna le luă, le eîntări o clipă .şi spuse apoi • 
— Tare mai eşti copil, o, fiul meu, daca nu. ai pricepui 

că porţi pe faţă nu urmele înţepăturilor de ţin ţari, ci 
urmele sărutărilor împătimite ale femeii ce ii-e dragă . 
Iar arşicele acestea, pe care ea ţi le-a pus în buzunar, 
sînt o mustrare ce-ţi face că ţi-ai trecut timpul dormind, 
cînd ai fi putut să li—1 foloseşti mai bine cu ea. Şi eu asia. 
a vrut să-ţi spună : „Eşti un copil care îşi trece t impul 
dormind. Iată nişte arşice pe potrivea unui copil care nu 
ştie să se veselească cu altfel de joc." Or, iacătă, ăsta-i; 
rostul arşicelor acestea, o, fiul meu. Şi-i un fel de a vorbi 
cit se poate de limpede dintru-nlîia dată. Şi de altminteri 
nu ai decît să faci cercarea chiar în seara aceasta. Ai să 
te prilejuieşti, aşadar, de poftirea pe care o să ţi-o 
Iacă giuvaergiul care, nu am nici o îndoială, o să te 
poftească iar la cină, iar tu nădăjduiesc că n-ai să uiţi 
să te porii într-un chip care să te mulţumească, dar şi 
pe ea, şi s-o fericească şi pe bătrînica de mine, care te 
are drag, o, fiul meu ! Şi adu-ţi aminte, o, lumină a ochilor 
mei, atunci cînd ai să te întorci la mine, de starea ticăloasă 
a soţului meu, bărbierul, sărăcanul acela amărît ! 

Şi Kamar răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! 
Şi se întoarse la hanul la care locuia. Şi-atîta cu el. 
Estimp, t înăra Halima îl întrebă pe soţul său, bă tr înul 

giuvaergiu, atunci cînd veni la ea în harem :: 
•— Cum te-ai purtat faţă de străinul cel tînăr, oaspe-

tele tău ? 
El răspunse : 
— Cu toată cuviinţa si cu toată cinstirea, o, Cutărică! 

Da pesemne că a petrecut o noapte tare rea, întrucît l~au; 

pişcat ţînţarii amarnic ! 
Ea spuse : 
•— Asta-i numai din vina ta, dacă nu l-ai culcat sub 1 

vălul pologului. Da în noaptea aceasta fără de îndoială 
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că are să fie mai puţin necăjit. Căci trag nădejde că ai 
să-i mai pofteşti o dată. Şi asta-i cel mai pu ţ in lucru 
pe care poţi să-1 faci faţă de el spre a-i răsplăti toate 
dovezile de mărinimie cu care te-a coperit ! 

Iar giuvaergiul, nu putu să răspundă decît că ascultă 
şl că se supune, cu atît mai mult cu cît şi el simţea la 
fel o mare dragoste faţă de flăcău. 

Şi-aşa, alunei cînd Kamar veni la prăvălie, giuvaer-
giul nu pregetă să-1 poftească iarăşi, şi toate se petrecură 
în noaptea, aceea întocmai ca şi în noaptea de dinainte, în 
ciuda vălului împotriva ţânţarilor. întrucât toată noaptea, 
de îndată ce băutura cea toropitoare îşi făcuse rostul, 
tânăra Halima, mai arzătoare ca niciodată, nu mai conte-
nise să se zbuciume şi să se frământe într-un chip încă şi 
mai năpraznic ca întâia oară. Şi cînd tânărul Kamar, 
dimineaţa, în urma prafului suflat în nas, ieşi din somnul 
lui greu, îşi simţi faţa ca de foc şi tot t rupul zdrobit de 
suplături, de muşcături şi de altele asemenea din partea 
iubeţei Iui cea pojarnice. Ci nu dete nimica în vileag 
faţă de giuvaergiul care îl întrebă despre felul cum 
dormise, şi, după ce îşi luă rămas-bun de la el, Kamar 
plecă să se ducă a-i da seamă nevestei bărbierului despre 
cele întâmplate. Şi, cînd se uită in buzunar, găsi un cuţit 
ce-i fusese pus acolo. Şi arătă cuţitul acele ocrotitoarei 
sale, punîndu-i în palmă cinci sute de dinari de aur, 
pentru soţul ei, sărăcanul acela ! Iar bătrâna, după ce îi 
sărută mina, strigă atunci cînd văzu cuţitul : 

—- Allah să te ferească de năpastă, o, copilul meu ! 
lacătă că drăguţa ta s-a mâniat şi că te ameninţă cu moar-
tea, dacă te mai găseşte adormit. întrucît acesta-i tâlcul 
cuţitului ăsta pus in buzunarul tău ! 

Şi Kamar, tare năucit, întrebă : 
— Da, cum aş putea face să nu mai adorm ? Că eu şi 

in noaptea asta eram tare hotărât să stau treaz, din toate 
puterile mele, ci n-am izbutit î 
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Ea ră spunse : 
— Păi, pentru asta, nu ai decît să-1 laşi pe giuvaergiu 

să bea numai e l ; iar tu numai să te faci că ai golit pocalul 
cu sorbet, pe care să-1 verşi în spatele tău ; pe urmă să te 
prefaci adormit, cit o fi roaba de faţă. Şi, în felul acesta, 
ai să ajungi la ţinta cea dorită ! 

Şi Kamar răspunse că ascultă şi că se supune, şi nu 
pregetă să urmeze întocmai, acele poveţe minunate. 

Or, lucrurile se petrecură în felul ară tat de către 
bătrînă . întrucît giuvaergiul, la sfatul soţiei sale, îl 
pofti pe Kamar a treia oară la cină, după datina care 
cerc ca musafirul să fie poftit trei seri la rînd. Şi 
atunci cînd roaba care adusese şerbeturile îi văzu adormiţi 
pe cei doi, se duse s-o vestească pe stăpînă-sa că puterea 
prafului se împlinise. 

La vestea aceasta, pojarnica de Halima, mînioasă 
că-1 vedea pe flăcău nepricepînd nimic din semnele ei, 
intră în sala de ospeţe, cu jungherul în mînă, gata să-1 
împlînte în inima nechibzuitului. Ci deodată Kamar, 
rîzînd, se ridică în picioare şi se temeni pînă la pămînt 
dinaintea tineruicii, care îl întrebă : 

— A ! da cine te-a învăţat o viclenie ca asta ? 
Şi Kamar nu-i ascunse nicidecum că făcuse aşa urmîncl 

sfaturile nevestei bărbierului. Iar ea zîmbi a ride şi 
spuse : 

— E isteaţă bă tr îna ! Ci de-acuma înainte nu mai ai 
treabă decît cu mine. Şi n-o să ai a te plînge ! 

Şi, spunînd acestea, îl trase la ea pe tinerelul cel cu 
trupul fecior de orice atingere de femeie, şi îl mînui 
într-un chip atîta de priceput... 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şîs 

sfioasă, tăcu. .' 
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Ci într-a şapte sute optzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...şi îl mînui într-un chip atîta de priceput încît pe loc 
învăţă să decline fără de şovăire toate cazurile, să pună 
forma pasivă la acuzativ, şi să treacă forma directă în 
rostul ei activ, încît noaptea aceea fu cu totul şi cu totul 
noaptea cocoşului ! Slavă lui Allah, cel carele dă aripi 
rostului dintîi al păsărilor, carele face să zburde iedul 
de cum se naşte, carele face să se umfle grumazul pu-
iului de leu, carele face să gîlgîie rîul de îndată ce iese 
clin stîncă, şi carele pune în inima dreptcredincioşilor 
săi un har de neînfrînt şi frumos cum e cîntecul de ziuă 
al cocoşului ! 

Şi, după ce multpriceputa Halima, cu ajutorul ace-
lui viteaz lăncier proaspăt ieşit din ou, îşi potoli jarul 
care o mistuia, îi spuse, într-un potop de alinturi : 

— Să ştii, o, roadă a inimii mele, că eu nu aş mai 
putea să mă lipsesc de tine. Drept aceea, nu carecumva 
să socoti că o noapte sau două, o săptămînă sau două, 
o lună sau două, un an sau doi mi-ar fi destul ! Vreau 
să-mi petrec viaţa toată cu tine, să-1 las pe soţul acesta 
bătrîn şi urît, şi să te urmez în ţara ta. Ascultă-mă, aşa-
dar, şi, dacă îţi sînt dragă şi dacă dovezile din noaptea 
aceasta te-au mulţumit, fă ceea ce am să-ţi spun. lacătă ! 
Dacă bătrînul de soţ al meu te-o mai pofti încă o dată, 
să-i răspunzi : „Pe Allah, moşule al meu, Ibn-Adam 
este tare nevolnic din fire, şi are sîngele cam greu ! Iar 
cînd îşi sporeşte musafirlîcul la cineva, ajunge de se 
scîrbesc de el şi cei bogaţi şi cei săraci, deopotrivă ! Iar-
tă-mă, dar, că nu pot să primesc plăcuta ta poftire, în-
trucît mi-e teamă că aş săvîrşi o necuviinţă ţmîndu-te 
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aşa trei sau patru nopţi la rîiid departe de haremul 
tău !" Şi, după ce ai să-i vorbeşti în felul acesta, roagă-1 
să-ţi închirieze o casă vecină cu casa noastră, pe motiv 
că astfel aţi putea amîndoi să vă vedeţi mai lesne şi să 
petreceţi rînd pe rînd. o parte din noapte împreună, fără 
a se ivi vreo greutate nici pentru unul, nici pentru celă-
lalt. Or, ştiu bine, soţul meu, are să vină să se sfătuiască 
cu mine în privinţa aceasta, iar eu am să-i îndemn să 
facă aşa. Şi cînd avem să ajungem aici, Allah are să aibă 
grijă de ce mai este de făcut ! 

Iar tînărul Kamar răspunse : 
— A asculta înseamnă a mă supune ! 
Şi i se jurui că are să facă întocmai după dorinţele 

ei şi, spre a-i pecetlui jurămîntul, mai făcu o lecţie cu 
ea, de declinare, încă şi mai amănunţită ca întîia oară. 
Şi, hotărît! în noaptea aceea cîrja hagiului lucră cu sîrg 
pe cărarea netezită acuma. 

Pe urmă, după sfatul drăguţei sale, Kamar.se duse şi 
se culcă lingă giuvaergiu, ca şi cum nimica nu s-ar fi 
petrecut. Iar dimineaţa, după ce giuvaergiul se trezi de 
praful deşteptător, Kamar vroi să-şi ia ziua-bună de la 
el, ca de obicei. Ci giuvaergiul nu-1 lăsă să plece şi îl 
pofti să mai vină iarăşi să mănînce laolaltă masa de 
seară. Iar Kamar, neuitînd povaţa drăguţei lui, nu vru 
nicicum să primească poftirea giuvaergiului ; îl înfăţişă 
însă socoteala ce fusese pusă la cale, şi îi spuse că numai 
aşa era cu putinţă să nu se tulbure unul pe altul de aci 
înainte. Iar bătrînul giuvaergiu răspunse : 

— Nu este nici o piedică ! 
Şi, fără a mai zăbovi, se ridică şi se duse să ia cu 

chirie casa lipită de casa lui, o îmbrăcă bogat şi îl aşeză 
în ea pe tînărul său prieten. Şi dibacea Halima avu grijă, 
3a rîndu-i, în mare taină, să pună a se face în zidul dintre 
case o deschizătură, ascunsă şi pe-o parte şi pe cealaltă 
cu un dulap. 
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Şi-aşa că, a doua zi, Kamar fu pînă peste poate de 
uluit cînd o văzu, de parcă-ar Ii ieşit din nimic, pe iubita 
sa intrînd în odaia lui. Ci ea, după ce îl potopi cu alin-
turi, îi dezvălui taina cu dulapul şi, pe clipă pe dată, îi 
făcu semn să-şi îndeplinească datoria cocoşească. Iar 
Kamar se supuse cu sîrguinţă şi cu grăbire, şi rnînui de 
şapte ori la rînd cîrja hagiască. După care, tînăra Halima, 
topită de pojarul domolit, scoase din sîn un jungher mi-
nunat al soţului ei giuvaergiul, pe care şi-1 luase el 
însuşi cu cea mai mare grijă, şi pe care îl împodobise 
cu nestemate rare şi frumoase ; şi i-1 dete lui Kamar, 
spunîndu-i : 

•— Pune-ţi jungherul acesta la brîu şi du-te la prăvă-
lia lui Osta-Obeid, soţul meu, arată-i jungherul şi în-
treabă-1 dacă îl găseşte pe gustul lui şi cît preţuieşte. 
Iar el are să te întrebe de la cine îl a i ; atunci să-i spui că, 
trecînd prin sukul armurierilor, ai auzit doi inşi care 
şedeau de vorbă, şi unul îi spunea celuilalt : „Ia uite ce 
dar mi-a făcut drăguţa mea, care îmi dă lucrurile soţului 
ei bătrîn, cel mai urît şi mai scîrbos dintre soţii babalîci !" 
Şi să adaugi că omul care vorbea aşa a venit la tine şi că ai 
cumpărat jungherul. Pe urmă să pleci din prăvălie şi să 
vii în mare grabă acasă, unde ai să mă găseşti în dulap, 
să-mi dai îndărăt jungherul ! 

Şi Kamar, luînd jungherul, se duse la prăvălia giu-
vaergiului, unde juca pozna pe care iubita lui o ticluise. 

Cînd văzu jungherul şi cînd auzi vorbele lui Kamar, 
giuvaergiul fu cuprins de o mare tulburare, şi răspunse 
cu nişte vorbe frînte, ca un ins cu minţile pierdute. 
Iar Kamar, văzînd starea giuvaergiului, ieşi din prăvălie 
şi dete fuga să-i ducă jungherul drăguţei sale, care îl 
aştepta în dulap. Şi flăcăul ii zugrăvi starea amarnică 
şi rătăcirea în care îl lăsase pe giuvaergiu, soţul ei 
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Estimp, amărî tul de Osta-Obeid la rîndu-i dele fuga 
acasă, pradă vîrtejuriior bănuielii şi sufiînd ca un şarpe 
cuprins de furii. Şi intră în casă. cu ochii ieşiţi din cap, 
răcnind : 

— Unde mi-e jungherul ? 
Iar Halima, cu chipul cel mai neprihănit, răspunse 

holbînd nişte ochi mari de nedumerire : 
— Este la locul lui, în bisactea. Ci, pe Allah, o, fiule 

al moşului meu, te văd cu mintea tulbure şi am să mă 
feresc să ţi-1 dau, de teamă că vrei să~l bagi în careva ! 

Iar giuvaergiul stărui, jurmdu-se că nu vrea să-1 
bage în nimeni. Atunci, descuind bisacteaua, Halima îî 
înfăţişă jungherul. Şi bătrînui strigă : 

— Na minune ! 
Ea întrebă : 
— Ce este oare aşa de uluitor ? 
Ei spuse : 
—- Mi. s-a părut mai adineaori că am văzut junghe-

rul acesta la brîul prietenului meu cel tînăr I 
Ea spuse : 
— Pe viaţa mea ! ai putea să ai vreo bănuială cît 

de cît asupra soţiei tale, o, tu, cel mai nevolnic dintre soţi ? 
Iar giuvaergiul îi ceru iertare şi îşi clete toate silinţele 

spre a-i potoli mînia. 
Or, a doua zi, după ce jueă cu iubitul ei o partidă de 

şah împărţită în şapte părţi, se gîndi prin ce mijloace 
să-I împingă pe giuvaergiul cel bă t r în să se despărţească 
de ea, şi îi spuse lui Kamar : 

— Vezi şi tu că mijlocul cel dintîi nu ne-a izbutit. 
Or, acuma ain să mă îmbrac ca o roabă, iar tu ai să mă 
duci la prăvălia soţului meu. Şi ai să-mi dai iaşmacul 
la o parte, spunîndu-i bătrînui ui că tocmai m-ai cumpărat 
din tîrg. Şi o să vedem limpede dacă lucrul acesta are 
să-i deschidă ochii ! 
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Şi se ridica şi se îmbrăcă într-adevăr ca o roabă» 
şi îl însoţi pe iubitul ei pînă la prăvălia soţului. Iar Kamar 
îi spuse bă trînului giuvaergiu : 

— Uite o roabă pe care tocmai am cumpărat-o cu 
o mie de dinari de aur. Ia vezi dacă îţi place ! 

Şi, grăind acestea, îi ridică iaşmacul. Iar giuvaergiul 
era mai-mai. să cadă jos cînd o văzu pe nevastă-sa, îm-
podobită cu nestematele cele strălucite pe care le lucrase 
chiar el, şi purtînd pe deget inelele pe care Kamar i le 
dedese în dar. Şi strigă : 

— Cum o cheamă pe roaba aceasta ? 
Iar Kamar răspunse : 
— Halima ! 
Şi giuvaergiul, la vorbele acelea, îşi simţi, beregăţile 

cum i se umflă, şi căzu pe spate. Iar Kamsr si tinerica 
se folosiră de leşinul lui spre a pieri de acolo. 

Cînd se trezi din leşin, Osta-Obeid d,, .• fuga. acasă 
cît putu el de iute şi, de data aceasta, era mai-mai să 
moară de uimire şi de spaimă găsind-o pe soţia sa îm-
brăcată tot cu podoabele cu care tocmai o văzuse şi 
strigă : 

— Nu este putere şi adăposl clecît întru AII ah cel 
atotputernic ! 

Iar ea îi spuse : 
— O, .fiule al moşului meu, da de ce te minunezi aşa ? 
El spuse : 
— Prăpădi-1-ar Allah pe Cel-rău ! Tocmai am văzut 

o roabă pe care a cumpărat-o tînărul meu prieten, şi care 
parcă erai chiar tu alta, aşa îţi semăna ! 

Iar Halima, ca sugrumată de supărare, strigă : 
•— Da cum de cutezi tu, o, pacoste cu barbă albă, să 

mă jigneşti cu nişte bănuieli atît de neruşinate ? Du-te 
să te încredinţezi cu ochii tăi, hai dă fuga la vecinul 
tău să vezi de nu cumva ai s-o găseşti acolo pe roaba 
aceea ? 
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EI spuse: 
— Ai dreptate.' Nu se află bănuială care să nu se 

spulbere la o dovadă ca aceasta î 
Şi coborî scara, şi ieşi din casa lui, spre a se duce la 

prietenul său Kamar. 
Or, Halima, trecînd prin dulap, se şi afla acolo atunci 

cînd sosi soţul ei. Şi bietul de el, năucit de o asemănare 
atîta de mare, nu putu decît să îngaime : 

— Mare-i Allah ! El zămisleşte jocurile firii, şi tot ce 
î se năzare î 

Şi se întoarse acasă, pînă peste măsură de tulburat şi 
de buimăcit, şi,-găsind-o pe nevaştă-sa aşa cum o lăsase, 
'nu putu decît s-o potopească cu laude şi să-i'ceară iertă-
ciune. Pe urmă, se întoarse Ia prăvălia lui. 

Estimp Halima, trecînd prin dulap, se întoarse la 
Kamar şi. îi spuse : 

— Vezi şi tu că nu se află vreo cale ele a-i deschide 
ochii moşneagului acesta cu barbă de ruşine ! Nu ne 
mai rămine aşadar decît să plecăm de aici fără zăbavă. 
Eu mi-am şi orînduit lucrurile, iar cămilele sînt gata 
încărcate, şi tot aşa şi caii, iar caravana nu ne mai 
aşteaptă decît pe noi ca să pornească ! 

Şi se ridică şi, învăluindu-se cu iaşmacurile sale, îi 
hotărî s-o ducă înspre locul unde se afla caravana. Şi 
amîndoi încălecară pe caii care îi aşteptau, şi plecară. 
Iar Allah le scrise bună-pace, şi ajunseră în Egipt fără 
de nici o întîmplare neplăcută. 

Cînd sosiră la casa părintelui lui Kamar şi cînd prea-
cinstitul negustor auzi de întoarcerea fiului său, bucuria 
umplu toate inimile, iar Kamar fu primit într-un potop 
de lacrimi de fericire. Şi cînd Halima intră în casă, toţi 
ochii rămaseră robiţi de frumuseţea ei. Iar tatăl Iui 
Kamar îl întrebă pe fiul său : 

— O, fiul meu, au este o domniţă ? 
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EI răspunse : 
— Nu este o domniţă, ci este aceea a cărei frumu-

seţe a fost pricina pJecării mele. Intrucît ea este femeia 
despre care nc-a povestit dervişul. Şi acuma am de gînd. 
s-o iau de soţie după sunna şi după lege ! 

Şi. îi istorisi tatălui său toată povestea, de la început 
pînă la sfîrşit. Ci nu are nici un rost s-o mai spunem 
încă o dată. 

Aflînd toată întâmplarea fiului său, preacinstitul ne-
gustor Abd el-Rahman strigă : 

— O, fiule, blestemul meu să fie asupra ta, şi pe 
lumea aceasta .şi pe cealaltă, dacă vei stărui în dorinţa, 
de a te însura cu femeia asta ieşită din iad ! Ah, cugetă* 
o, fiul meu, că într-o zi s-ar putea să se poarte şi faţă
de tine într-un fel. tot atât de ticălos ca şi faţă de soţul 
ei dintâi ! Mai degrabă lasă-mă să-ţi caut aici o soţie 
printre fetele de neam bun ! 

Şi. îl. dojeni îndelung şi îi vorbi atâta de înţelept încît 
Kamar răspunse : 

— Am să fac cum doreşti tu, o, taică al meu ! 
Şi preacinstitul negustor îl sărută pe fiul său, la vor-

bele acestea, şi porunci, numaidecît ca Halima să fie 
închisă într-un foişor lăturalnic, unde să aştepte pînă 
ee bă trînul are să ia o hotărîre în privinţa ei. 

După care se apucă să caute prin tot oraşul o soţie 
potrivită pentru fiul său. Şi, după multe alergături ale 
mamei lui. Kamar pe la neveste de dregători, şi de ne-
gustori bogaţi, se sărbători nunta lui Kamar cu fata 
cadiului, care hotărît că era cea mai frumoasă tinerică
din Cairo. Şi, cu acest prilej, vreme de patruzeci de zile 
întregi, nu se precupeţiră nici ospeţele, nici luminăţiile, 
nici danturile, nici jocurile. Iar ziua de la sfîrşit fu o 
petrecere anume păstrată pentru cei săraci, pe care avură 
grija să-i poftească să ia loc împrejurul tablaloLai? aduse 
pentru ei, cu deplină dărnicie. 



Or, Kamar, care veghea el însuşi slugile în vremea 
acestui ospăţ, băgă de seamă printre sărăeime un om 
îmbrăcat mai prost decît cei mai săraci, şi ars de soare, 
pe chip cu urmele-unor oboseli lungi şi ale unor amaruri 
grele. Şi, oprindu-şi asupra-i privirile spre a-f chema, îl 
cunoscu pe giuvaergiul Osta-Obedd. Şi clete fuga să-i 
spună şi lui tătîne-său, care zise : 

— Acesta-i prilejul de a îndrepta, pe cît stă în pu-
terea noastră, răul ce l-ai săvîrşit la îndemnul desfrîna-
tei pe care am întemniţat-o ! 

Şi se îndreptă înspre bă trînul giuvaergiu care era pe 
cale să plece şi, strigînclu-1 pe nume, îl îmbrăţişa cu 
duioşie şi îl întrebă ce pricină 51 adusese în starea aceea 
de sărăcie. Iar Osta-Obeid îi povesti că plecase din. Bassra, 
pentru ca nenorocirea Iui să nu fie dată în vileag şi să 
nu poată da duşmanilor săi prilejul de a-şi rîde de el, 
dar că în deşert căzuse în mîinile unor arabi hoţi care 
îi despuiaseră de tot ce avea ! Şi preacinstitul Abd el-
Raliman porunci ca giuvaergiul să fie dus degrabă la 
hammam şi, după scaldă, să fie îmbrăcat cu haine alese ; 
pe urmă îi spuse : 

— Eşti oaspetele meu şi îţi datorez adevărul ! Află 
dar că soţia ta Halima este aici, încuiată din porunca mea 
într-un foişor lăturalnic. Şi mă gîndisem să ţi-o trimit 
sub pază Ia Bassra ; ci, devreme ce Allah te-a îndrumat 
pînă aici, înseamnă că soarta acestei femei fusese hotă-
rîtă dinainte. Aşa că am să te duc la ea, iar tu ai s-o 
ierţi sau ai să-i dai ceea ce i se cuvine. întrueît nu trebuie 
să-ţi ascund că ştiu toată întîmplarea cea urîtă, de care 
numai soţia ta este vinovată ; întrucât bărbatul care se 
lasă ispitit de o femeie nu are a se învinui de nimic, 
dat fiind că bărbatul nu poate să înfrîngă pornirea pe 
care Allah a sădit-o în el ; ci femeia nu este alcătuită 
în acelaşi fel, iar dacă nu fuge de căutarea şi de înghe-
suiala bărbaţilor, ea-i vinovată întotdeauna. Of, fratele 
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meu, se cere o mare vistierie de înţelepciune şi de răb-
dare bărbatului care are o muiere ! 

Iar giuvaergiul spuse : 
— Ai dreptate, fratele meu î Numai soţia mea este 

vinovată în -treaba asia. Ci unde-i ? 
Şi tatăl lui Kamar spuse : 
— în foişorul acela pe care îi vezi dinaintea ta, şi 

iacătă cheile ! 
Iar giuvaergiul luă cheile cu o mare bucurie şi porni 

înspre foişor, unde deschise uşile şi intră la femeia sa. 
Şi se duse drept la ea, fără a spune o vorbă, şi cu amîn-
două mâinile, repezite deodată înspre ea... 

Cîrn.l. povestea aimi.se nici, Şeborezada vă/u zorii mijind şl» 
sfioasă. lucii. 

Ci intr-a şapte sute optzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

...o'strînse de gît, strigînd : 
— Aşa să moară dezmăţatele de teapa ta ! 
Iar negustorul Abd el-Rahman, spre a desăvârşi de 

îndreptat greşelile fiului său Kamar faţă de giuvaergiu, 
găsi drept şi de cuviinţă dinaintea lui Allah cel prea-
înalt s-o mărite chiar în ziua nunţii lui Kamar pe fiica 
sa Steaua-Dimineţii cu Osta -Obeici. Ci Allah este mai mare 
şi mai darnic ! 

Iar Şeherczada, după ce povesti astfel întâmplarea aceasta, 

tăcu. Şi regele Şahriar strigă : 
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— Deie Allah, o, Şeherezada, ca toate muierile cele desMnate 
să îndure soarta soţiei giuvaergiului. întrucît aşa ar fi trebuit 
să se sfîrşească multe istorii dintre cîte mi-ai povestit! Adeseori 
chiar că am i'ost mîniat în sufletul meu, Şeherezada, văzînd că 
unele femei aveau un sfîrşit potrivnic gîndurilor şi socotelilor 
melc. întrucît, în ce mă priveşte, ştii bine ce-am făcut cu dez-
măţata şî ticăloasa de soţie — pe care n-ar mai avea-o Allah 
întru mila sa —ca şi cu toate roabele ei cele stricate ! 

Ci Şeherezada, nevrînd ca regele să zăbovească mai mult prin 
preajma unor atari gînduri, se feri ca de foc să răspundă ceva 
în privinţa aceasta, şi se grăbi să înceapă, precum urmează, po-
vestea cu pulpa de berbec. 



POVESTEA PULPEI DE BERBEC 

Se povesteşte — ci A]lah este mai ştiutor ! — că trăia 
la Cairo, sub domnia unui rege dintre regii acelei ţări, 
o femeie dăruită cu atîta viclenie şi cu atîta iscusinţă 
încît a bea o înghiţitură de apă ori a trece prin gaura 
unui ac cît de mic era pentru ea un lucru la fel de 
uşor. Or Allah — care dăruieşte cum vrea el însuşirile 
bune sau rele — pusese în femeia aceea o fire atîta de 
pojarnică încît de-ar fi trebuit să fie una dintre cele 
patru neveste ale unui musulman şi să împartă după 
dreptate nopţile în patru, cîte o parte de fiecare nevastă, 
ar fi murit de dor şi de aşteptare. Şi-aşa că se pricepuse 
să-şi orînduiască treburile atîta de bine încît izbutise" 
să ajungă nu numai singura soţie a unui bărbat, ci să 
se şi mărite cu. doi bărbaţi deodată, amîndoi din spiţa 
cocoşilor din Egiptul-de-Sus, care ştiu să mulţumească 
douăzeci de găini, una după alta. Şi se foJosise de atîta 
viclenie, şi ştiuse atîta de bine să-şi rostuiască lucrurile 
încît nici unuia dintre cei doi nu-i da prin minte nimica 
despre o împărţanie atîta de potrivnică legii şi obiceiu-
rilor dreptcredincioşilor. Şi, de altminteri, era ajutată în 
matrapazlîcul ei de chiar meseria pe care o aveau cei doi 
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soţi, întrueît unul era hoţ de noapte, iar celălaltul pun-
gaş de zi. Fapt care făcea ca atunci cînd unul se în-
torcea seara acasă, celălalt să se şi afle plecat în căutarea 
vreunei trebi pe potrivă . Iar în ceea ce priveşte numele 
lor, apoi ei se numeau : ho ţul Haram. şi pungaşul Akil. 

Şi trecură zile şi luni, iar ho ţul Haram şi pungaşul 
Akil îşi îndeplineau cu măiestrie meseria de cocoşi, 
în casă, şi pe cea de vulpoi, în afara casei. 

Or, într-o bună zi, hoţul Haram, după ce moştenirea 
ce-o avea de la tătîne-său o mul ţumi pe fiica Jui socru-
său, chiar cu mai multă vrednicie decît de obicei, îi 
spuse soţiei sale : 

— O treabă de mare însemnătate, o, nevastă, mă si-
leşte să lipsesc o vreme de acasă. Fie ca Allah să-mi. 
scrie izbîndă, încît să mă întoro cit mai degrabă lîngă 
tine ! 

Iar femeia răspunse : 
— Numele Iui Allah fie asupra ta şi împrejurul tău, 

o, frunte a oamenilor ! Da ce are să se facă amărîta de 
mine în vremea cît bărbatul ei are să fie plecat ? 

Şi se mohorî cumplit, şi îi spuse un potop de vorbe 
de părere de rău, şi nu îl lăsă să plece decît după cele 
mai calde semne de dragoste din partea ei. Şi hoţul 
Haram, încărcat cu un sac de merinde pentru gură , pe 
care nevestica avusese grijă să i le gătească de drum. 
plecă în calea sa, îneîntat şi plesnind din limbă de mul-
ţumire. 

Or, de-abia trecuse vreun ceas de vreme de cînd 
acesta plecase, că Akil pungaşul se întoarse acasă. Şi. 
soarta vroi ca, avînd o pricină ca şi el să lipsească din 
oraş tocmai atunci, să-i vestească soţiei că are să plece. 
Iar nevestica nu pregetă să-i mărturisească şi celui de al 
doilea soţ toată ciuda pe care i-o pricinuia plecarea lui. 
şi, după felurite şi spornice dovezi de o înflăcărare peste 
măsură , îi umplu un sac cu merinde de gură, pentru 
drum, şi îşi luă rămas-bun de la el, chemînd asupra capu-
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3ui său bineeuvîntările lui Allah — preamărit fie e l ! Şi 
pungaşul Akil plecă, mîndru că are o soţie atîta de caldă 
.şi atîta de grijulie, şi pocnind din limbă de mulţumire. 

Şi întrucât soarta oricărui ins îl aşteaptă de obicei 
pe ia vreo cotitură de drum, cei doi soţi aveau s~o gă-
sească pe a lor tocmai în clipa cînd se gîndeau cel mai 
puţin la ea. în adevăr, la sfîrşitul zilei, pezevenghiul de 
Akil intră într-un han ce se afla în cale, gîndind să-şi 
petreacă noaptea acolo. Şi, cînd intră în han, nu găsi 
acolo decît un călător, cu care, după salamalekurile şi 
urările de datină şi dintr-o parte şi din cealaltă, legă 
îndată vorba. Or, acela era chiar hoţul Haram, care 
luase aceeaşi cale ca şi tovarăşul său, pe care nu-l cunoştea. 
Iar cei dini îi îi spuse celui de-al doilea-: 

- O, prietene, pari tare ostenit ! 
Iar celălalt răspunse : 
--- Pe Allah, am făcut astăzi dintr-o răsuflare dru-

mul ele Ia Cairo pînă aici î Da tu, prietene, de unde vii ? 
IO! răspunse : 
— Tot de la Cairo ! Şi slăvit fie Allah care îmi scoate 

în drum un tovarăş atît de plăcut spre a-mi urma cu el 
drumul mai departe. Căci precum a zis Profetul — asu-
pra-i fie rugăciunea şi pacea! — „un tovarăş este cea 
mai bună merinde la dînrm !" Da pînă una alta, spre a 
pecetlui prietenia noastră, hai să împărţim între noi 
pîinea şi să.întingem în aceeaşi sare ! lacătă, o, prietene, 
sacul meu cu merinde, în care am, spre a te îmbia, 
nişte curmale proaspete şi nişte friptură eu usturoi ! 

Iar celălalt răspunse : 
-— Allah sporească-li bunurile, o, prietene ! primesc 

cele cu care mă îmbii, cu toată dragostea inimii. Ci în-
găduie să-mi aduc şi eu obolul. 

Şi pe cînd cel dinţii îşi scotea din sac merindele, ce-
lălalt le aşternea pe ale sale pe masa la care şedeau. 

După ce amîndoi isprăviră de pus pe masă ceea ce 
aveau de mîncare, văzură că au întocmai aceleaşi me-
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rinde : turte de pîine cu susan, curmale şi cîte o jumă -
tate de pulpă de berbec. Şi rămaseră pe dată uluiţi pînă 
peste marginile uluirii cînd băgară de seamă că cele 
două jumă tăţ i de pulpă de berbec sş lipeau între ele cu 
o potriveală desăvîrşită. Şi strigară : 

— Allahu akbar ! a fost scris ca piciorul acesta de 
berbec să-şi vadă strînse alături amândouă jumătăţile, 
în pofida morţii, a prăjelii şi a îmbălsămatului ! 

Pe urmă , pungaşul îl întrebă pe hoţ : 
— Pe Allah carc-i asupra ta, o, prietene, aş putea să 

aflu de unde ai bucata aceasta de pulpă de berbec ? 
Tar hoţul, răspunse : 
— Mi-a dat-o fiica lui socru-meu, cînd am plecat 

de-acasă ! Ci, pe Allah care-i asupra ta, o, prietene, aş 
putea să aflu la rîndu-mi de unde ai luat tu jumătatea 
asta de pulpă ?• 

Iar panglicarul zise : 
— Tot fiica lui socru-meu mi-a pus-o şi mie în sac ! 

Ci ai putea tu să-mi spui în ce mahala se află preaein-
stita-ţi casă ? 

El spuse : 
— Lîngă Poarta Biruinţelor ! 
Iar celălalt strigă : 
— Şi eu tot aşa ! 
Şi repede, din întrebare în întrebare, cei doi pun- : 

gaşi ajunseră să dobîndească încredinţarea că, din ziua : 
cînd se însuraseră, anuncloi erau sîmbrasi fără să ştie 
pe acelaşi, culcuş şi pe aceeaşi pă tură . Şi strigară : 

— Alungat să fie Cel-rău ! Iacătă-ne că amîndoi 
sîntem amăgiţi de păcătoasa aceea ! 

Pe urmă , măcar că dovedirea aceasta era cît 
pe-aici dintru-ntîi să-i stîrnească la vreo năprasnă , izbutiră 
într-un sîîrşit, întrucît erau oameni cu cap, trecuţi prin 
ciur şi prin clîrmon, să priceapă că hotărîrea cea mai bună 
de luat era doar de a face cale întoarsă şi de a răzvedi, cu 
chiar ochii şi cu chiar urechile lor, ceea ce era de răzvedit 
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cu ticăloasa. Şi, căzînd la învoială în privinţa aceasta, luară
amîndoi drumul îndărăt spre Cairo, şi nu peste mult 
ajunseră la casa lor. 

Cînd nevestica, deschizîndu-le uşa, îi văzu pe cei 
doi soţi ai ei laolaltă, nu mai avu cum să se îndoiască
de faptul că viclenia îi fusese dovedită şi, î n t rud t era 
femeie cu cap, trecută prin ciur şi prin dîrmon, pricepu 
că ar fi zadarnic, de data asta, să caute vreo chichiţă 
spre a mai oboroc! o vreme adevărul. Şi gîndi : 
„Inima şi a celui mai crunt bărbat nu poate să îndure 
lacrimile femeii care îi e dragă ."•' Şi deodată, izbucnind 
în suspine şi smulgîndu-şi părul, se aruncă la picioa-
rele celor doi soţi, eerînclu-le milostivire. 

Or, amîndoi o aveau dragă, iar inima lor era legată 
de nurii ei. încît, cu toată ticăloşia sa vădită, simţiră 
că dragostea ce-o aveau pentru ea nu se ştirbise întru 
nimic.; şi o ridicară şi îi deteră iertarea, ci numai după
ce totuşi îi făcură un potop de dojeni, cu ochii bulbucaţi. 
Pe urmă , cum ea sta tăcută cu o înfăţişare tare spăşită, îi 
spuseră că asta nu-i tot, ci că trebuia numaidecât să pună 
capăt, fără de zăbavă, stării aceleia atîta de potrivnică da-
tinilor şi legii dreptcredincioşilor. Şi adăugară : 

— Trebuie numaidecît să te hotărăşti, pe loc, şi 
să-1 alegi pe acela dintre noi doi pe care vrei să-1 ţii 
ca soţ ! 

La vorbele acestea ale celor cloi soţi, nevestica lăsă 
capu-n jos şi chibzui adînc. Şi degeaba o tot zoreau 
ei' să ia fără de zăbavă o hotărîre, fu cu neputin ţă 
s-o facă să-1 arate pe cel pe care şi l-ar fi vrut mai mult, 
căci pe amîndoi îi găsea deopotrivă ca bărbăţie, ca vred-
nicie şi ca sîrguinţă. Ci, î n t rud t cei doi, stîrniţi de tăcerea 
sa, ţipau la ea cu glas ameninţător ca să-şi rostească alege-
rea, ridică într-un sfîrşit capul şi spuse : 

— Nu este ajutor şi milă decît întru Allah Cel-Atotpu-
ternie ! O, soţii mei, de vreme ce mă siliţi să aleg între 
voi, şi să iau o hotărîre care sfîşie dragostea pe care v-arn 
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dovedit-o deopotrivă, şi întrucît, eugetînd şi cumpănind 
urmările, nu am nici o pricină să ţin la unul mai mult decît 
la celălalt, iată ce zic eu ! Voi amîndoi trăiţi din îndemîna-
rea voastră, si în privinţa aceasta vi-s sufletele liniştite, 
iar AUah, care judecă faptele făpturilor sale după haruri le 
pe care le-a pus în inima lor nu are să vă alunge de la 
sînul milostivirii lui. Tu, Akil, te pricepi să şterpeleşti 
la lumina zilei, iar tu, Haram, hoţeşti noaptea. Şi-aşa că, 
mărturisesc dinaintea lui AUah şi dinaintea voastră, am 
să-1 păstrez ca soţ pe acela dintre voi care arc să dea cea 
mai vrednică dovadă de dibăcie, şi are să săvîrşească is-
prava cea mai iscusită ! 

Şi amîndoi răspunseră că ascultă şi că se supun, plăcîn-
rlu-Ie numaidecît hotărîrea aceea, şi se pregătiră pe dată 
să se înfrunte în meserie. 

Or, cel dinţii trecu la fapte pungaşul Akil, care plecă 
împreună cu sîmbraşul său Haram în sukul zarafilor. 
Şi acolo îi ară tă cu degetul un zaraf bă tr în ce se preumbla 
iavaş-iavaş de la o prăvălie la alta, şi spuse : 

— îl vezi,, o, Haram, pe zaraful acela? Iacătă că eu, 
pînă a apuca el să-şi sfîrşească trepăduiala de zaraf, mă 
prind să-1 silesc a-mi da sacul lui de zaraf, plin cu aur ! 

Şi rostind acestea, se apropie, uşor ca un fulg, de 
zaraful ce se preumbla de colo-colo, şi îi şterpeli sacul plin 
cu dinari de aur, pe care îl avea la el. Şi se întoarse la to-
varăşul său, care dintru-ntîi, cuprins de mare spaimă, dete 
să-1 ocolească spre a nu se primejdui să fie priponit îm-
preună cu ei ca părtaş , dar care, pe urmă , minunat de o 
lovitură atîta de îndemînatică, începu să-1 firitisească 
pentru dibăcia pe care o dovedise, şi îi spuse : 

— Pe AUah ! tare mă tem că eu, la rîndu-mi, n-am să 
pot niciodată să săvîrşesc o ispravă atîta de strălucită ! 
Eu gîndeam că a-1 fura pe un zaraf este un lucru mai 
presus de puterile unui drepteredincios ! 
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Ci pungaşul începu să rîdă şi îi spuse : 
— O, bietul de tine ! ăsta nu este decît un început, 

întrucît nu aşa mă laud eu că am să pun gaj ba pe 
sucul lui ! Căci s-ar putea ca într-o zi ori alta cadiul 
să dea de urma mea şi să mă silească să plătesc tare 
scump totul. Ci vreau să ajung stăpînul îndrituit al sacului, 
cu tot ce se află în el, făcînd în aşa fel ca însuşi cadiul să-mi 
dea, după lege, banii zarafului ăsta căptuşit cu aur ! 

Şi spunînd acestea, deschise sacul, numără galbenii 
cîfi se aflau în el, luă zece dinari şi puse în locul lor un 
inel de-al lui de aramă. După care îmbăieră cu grijă sacul 
şi, apropîindu~se iar de zaraful prădat, îi strecură uşurel 
sacul în buzunarul caftanului, de parcă nu s-ar fi petrecut 
niznie. îrideraînarea este un clar de la Allah, o, drepteredin-
cioşilor ! 

Or, nici nu făcu zaraful bine cîţiva paşi că peze-
venghiul se şi repezi înspre el, da cît mai făţiş de data 
aceasta şi ţipînd : 

— Ticăloase, osînda ta-i aproape ! Dă-mi sacul meu 
îndărăt, ori haidem numaidecît amîndoi la cadiu ! 

Şi zaraful, pînă peste poate de uimit că se vedea 
luat astfel din scurt de un ins pe care nu-1 cunoştea 
nici după mamă, nici după tată, şi pe care nu-1 mai 
văzuse niciodată în viaţa lui, începu dintru-ntîi, spre a 
se feri de lovituri, să-şi ceară un potop de iertăciuni şi 
să se juruiască pe Ibrahim, pe Isac şi pe Yacub că năpăs-
tuitorul său se înşela şi că, în ce îl priveşte, nu se gîndise 
nicicând, să-i răpească sacul ! Ci Akil, fără a vroi să dea 
ascultare vreuneia dintre jurămintele zarafului, asmuţi îm-
potriva lui tot sukul şi, într-un sfîrşit, îl luă de caftan, 
strigînd : 

-— Haidem amîndoi la cadiu ! 
Şi, întrucît zaraful se împotrivea, î! înşfacă de 

barbă şi îl tîrî, prin huietul de huiduieli, dinaintea ca-
diului.-
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Şi cadiul întrebă : 
•— Care-i necazul ? 
Iar Akil răspunse degrabă : 
•— O, doamne al nostru, cadiule, de bună seamă că 

zaraful acesta, pe care îl aduc dinaintea mîinilor tale 
împărtitoare de dreptate, este cel mai afurisit hoţ care a 
intrat vreodată în. sala ta de judeţe. lacătă că, după ce 
mi-a furat sacu] plin cu aur, cutează să se preumble prin 
suk liniştit, ca un musulman fără de vreo vină ! 

Iar zaraful, cu barba pe jumă tate smulsă, gemu : 
— O, stăpîne al nostru, cadiule, nu este adevărat ! 

Niciodată nu l-am văzut şi nu l-am cunoscut pe omul 
acesta care m-a chinuit şi m-a adus în starea jalnică în 
care mă aflu, după ce a stîrnit sukul împotriva mea şi 
mi-a spulberat pe totdeauna Icftcria şi mi-a stricat faima 
de zaraf fără de pată ! 

Akil însă strigă : 
— O, blestem atule, au de cînd a ajuns cuvîntui unui 

cîine de zaraf mai presus decît cuvîntui unui dreptcredin-
cios ? O, cadiule, doamne al nostru, vicleanul acesta tăgă-
duieşte că a furat, cu tot atîta neruş inare ca şi neguţătorul 
acela din ţara Indului, a cărui poveste aş putea s~o poves-
tesc domniei tale, dacă nu o ştii ! 

Iar cadiul răspunse : . * ;. 
— Nu ştiu povestea neguţătorului din tara Indului ! 

Da cumu-i ? Spune-mi-o pe scurt ! 
Şi Akil spuse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! O, stăpîne al nostru, 

ca să vorbesc pe scurt, neguţătorul acela din ţara Indului 
era un ins care izbutise să dobîndească atîta încredere 
la oamenii din suk încît într-o zi i s-a încredinţat o hazna 
mare cu bani, fără a i se cere dovada de primire. Iar el se 
[folosi de împrejurarea aceea spre a tăgădui că i se încre-
dinţase vreun ban, în ziua cînd stăpînul haznalei veni să-şi 
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ia banul îndărăt . Şi, întrucît nu avea împotriva ticălosului 
nici un martor şi nici un înscris, de bună seamă că t î lharul 
ar fi putut să mănînee în bună pace averea omului, 
dacă nu ar fi izbutit cadiul oraşului, cu iscusinţa lui, 
să-1 facă a mărturisi adevărul. Şi, dobîndmd acea mă r tur i -
sire, a poruncit să i se alduiască vicleanului două sute de 
vergi la tălpi, şi 1-a izgonit din oraş ! 

Pe urmă Akil. mai spuse : 
— Şi-acuma nădăjduiesc de la Allah, o, stăpine al 

nostru, cadiule, că domnia ta, cel plin de înţelepciune şi 
de agerime, lesne ai să găseşti calea de a dovedi prefăcătoria 
zarafului ăsta ! Şi, dintru-ntîi, îngăduie robului tău a te 
ruga să binevoieşti a da poruncă să fie scotocit hoţul, spre 
a-1 dovedi de ho ţ ! 

După ce ascultă povestea lui Akil, cadiul porunci 
cavazilor să-1 scotocească pe zaraf. Şi nu le trebui multă 
vreme plnă să găsească la el sacul cu pricina. Şi învinuitul, 
gemînd, o ţinea morţiş că sacul este bunul iui de drept. 
Iar Akil, din parte-i, mărturisea, cu un potop de jurăminte 
şi de blesteme aruncate necredinciosului, că îşi cunoştea 
fără de şovăire sacul ce-i fusese şterpelit. Şi cadiul, jude-
cător priceput, porunci atunci ca fiecare pricinaş să spună 
ee pretindea că ar fi avînd în sacul cu pricina. Iar ovreiul 
spuse : 

— In sacul meu, o, stăpîne al nostru, se află cinci 
sute de dinari de aur, nici unul mai mult, nici unul 
mai puţin, pe care i-am pus acolo azi-dimineaţă ! 

Iar Akil strigă : 
— Minţi, cîine ! doar dacă o să întorci îndără t ceea 

ce nu este al tău ! Or, eu mărturisesc că în sacul acesta nu 
sînt decît patru sute nouăzeci de dinari, nici unul mal 
mult, nici unul mai puţin. Şi, pe deasupra, mai trebuie să 
se afle acolo şi un inel de aramă , împodobit cu pecetea 
mea, de nu cumva l~ai fi şi prăpădit I 
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Şi cadiul desfăcu sacul, dinainte'a martorilor, iar 
ceea ce se afla în sac nu putu decît să dea dreptate hoţo-
manului. Şi numaidecît cadiul îi dete lui Akil sacul, şi 
porunci să i se tragă pe dată o ciomăgeală zarafului, pe 
care uluirea îl amuţise ! 

Cînd hoţul Haram văzu izbînda renghiului cel atîta 
de dibaci al sîmbraşului său Akil, îl firitisi pe acesta şi îi 
spuse că i-ar fi tare anevoie să-1 întreacă. Se înţelese totuşi 
cu el să se întîlnească iarăşi pe scară, în preajma palatului 
sultanului, spre a putea să încerce şi el la rîndu-i vreo 
ispravă care să nu fie prea nevrednică faţă de şiretlicul, 
năzdrăvan la care fusese martor. 

încît, la căderea nopţii, cei doi tovarăşi se şi aflau 
la locul de întîlnire hotărît . Şi Haram îi spuse lui Akil : 

— Tovarăşe al meu, tu ai izbutit să-ţi rîzi de barba 
unui zaraf şi de barba cadiului. Or, eu vreau să-1 înfrunt 
pe chiar sultanul. Iacătă aşadar o scară de frînghie eu care 
am să ajung în iatacul sultanului ! Ci trebuie să mă înso-
ţeşti, spre a fi martor la ce are să se petreacă ! 

Şi Akil, care nu era deprins nicicum cu hoţia adevărată, 
ci numai cu pungăşia, fu dintru-ntîi tare speriat de cute-
zanţa unei încercări ca aceea ; ci îi fu ruşine să dea îndărăt 
faţă de sîmbraşul lui, şi îl ajută să arunce scara de frînghie 
pe zidul saraiului. Şi se căţărară amîndoi pe scară, eobo-
rîră pe partea cealaltă, străbă tură grădinile şi se strecu-
rară chiar în palat, ocrotiţi de noapte. 

Şi se furişară, de-a lungul coridoarelor, pmă chiar 
la iatacul sultanului ; şi Haram, dînd de-o parte o perdea 
de la o uşă, i-1 arătă tovarăşului său pe sultanul adormit, 
lîngă care se afla un copilandru care îl freca pe tălpile pi-
cioarelor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute optzeci şi opta noapte 

Urmă : 

...un copilandru care îl freca pe tălpile picioarelor. 
Şi copilandrul acela care, prin acea frecare uşura 
somnul regelui, părea toropit şi el de somn şi, spre 
a nu se lăsa să aţipească, mesteca o bucată de sacîz. 

La priveliştea aceea, Akil, cuprins de frică, era gata-
gata să se prăbuşească pe spate ; dar Haram îi spuse la 
ureche : 

— Pentru ce te sperii aşa, tovarăşe al meu ? Tu ai 
vorbit cu cadiul, iar eu, la rîndu-mi. vreau să vorbesc 
cu măria sa regele ! 

Şi, lăsîndu-1 în dosul perdelei, se apropie de copilandru 
cu o sprinteneală de necrezut, îi puse căluş în gură, îl 
legă burduf şi îl agăţă, ca pe un sac, de tavan. Pe urmă, 
se aşeză în locul băiatului şi începu să-i frece pe rege 
la tălpile picioarelor, cu priceperea unui masagiu de 
Ia hammam. Şi, după un răstimp, îşi mişcă mîinile în 
aşa fel încît să-1 trezească pe sultan, care se porni să 
caşte. Iar Haram, prefăcîndu-şi glasul ca glasul unui 
copilandru, îi spuse sultanului : 

— O, rege al vremilor ! întrucît înălţimea 1a nu 
adoarme, n-ai vrea să povestesc ceva ? 

Şi sultanul răspunse : 
— Poţi ! 
Iar Haram spuse : 
— A fost o dată, o, rege al vremilor, înlr-un oraş 

oarecare, hoţ cu numele de Haram şi un pungaş cu nu-
mele de Akil, care trebuiau să se dovedească între ei 
Ia îndrăzneală şi la dibăcie ! 

Şi îi povesti sultanului isprava lui Akil, cu toate 
amănuntele ei, şi împinse cutezanţa pînă Ia a-i istorisi tot 
ce se petrecea în chiar palat acolo, schimbînd doar numele 
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sultanului şi locul întîmplării. Şi, cînd sfîrşi istorisirea, 
spuse : 

— Şi-acuma, o, rege al vremilor, pe care dintre cei 
doi soţi îl socoate măria ta cel mai iscusit ? 

iar sultanul răspunse : 
— Apoi, fără de nici o cîrtire, acela-i hoţul care s-a 

strecurat în palatul regelui ! 
Cînd auzi răspunsul, Haram, născocind o grabnică 

trebuinţă de a ieşi afară, plecă de parcă se ducea la um-
blătoare. Şi se îndreptă înspre tovarăşul său, care tot 
timpul eît ţinuse povestea îşi simţea sufletul cum îşi ia 
zborul de spaima nasului său. Şi îşi luară drumul îndă-
răt pe unde veniseră, şi ieşiră din palat la fel de norocoşi 
cum intraseră. 

Or, a doua zi, sultanul, care fusese destul de nedu-
merit că nu-1 vedea venind îndărăt pe slujitorul său pe 
care îl credea dus la umblătoare, fu pînă peste poate 
de uluit cînd îl văzu agăţat sus de tavan, întocmai ca în. 
istorisirea pe care o ascultase povestită. Şi numaidecît 
dobîndi încredinţarea că chiar el fusese cel înşelat de 
hoţul cel îndrăzneţ. Ci, departe de a fi supărat pe cel care 
îl amăgise astfel, dori să-1 cunoască ; şi, drept aceea, po-
runci să se dea de ştire de către pristavii domneşti că 
îl ierta pe insul care se furişase noaptea în saraiul său 
şi că îi făgăduia o mare răsplată dacă se va înfăţişa 
dinainte-i. Şi Haram, cu credinţa în acea făgăduială, se 
duse Ia palat, şi se înfăţişă dinaintea sultanului, care 
îl lăudă straşnic pentru curajul lui şi, spre a răsplăti 
atîta iscusinţă, îl căftăni pe dată căpetenie peste agia 
împărăţiei. Şi, la rîndul ei, nevestica nu pregetă, cînd află 
întâmplarea, să-1 aleagă pe Haram drept singurul ei soţ, şi 
trăi cu el în huzur şi în bucurie. Ci' Allah este mai ştiutor-! 

Iar Şeherezada, în noaptea aceea, nu vroi să-1 lase pe rege 
cu simţămintele stârnite de istorisirea aceasta, şi începu numai-
decît să-i istorisească.năstruşnica poveste care urmează. 
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CHEILE li î îSlTEÎ 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că sultanul 
Egiptului, califul Mohainmad ben-Theilun, era un stăpîn 
pe atîia de înţelept şi de bun pe eît fusese de crud şi de 
asupritor părintele său Theikm. încît, departe de a se 
purta ca tătîne-său, schingiuindu-şi supuşii spre a-i face 
să plătească de trei şi de patru ori aceleaşi biruri şi po-
runcind să fie ciomăgiţi spre a-i sili să dezgroape cele 
cîteva drahme pe care le ascunseseră în pămînt de frica 
birarilor, el se îndemna a face să învie iarăşi t ihna şi să 
aducă dreptate îndărăt la norodul său. Şi de toate comorile 
pe care tătîne-său Theilun le strînsese cu japca el se 
folosea spre a-i ocroti pe poeţi şi pe învăţaţi, spre a-i 
răsplăti pe viteji, şi spre a veni în ajutorul celor nevoiaşi 
şi năpăstuiţi. Aşa că Atoateîmpărţitorul făcea ca totul 
să izbîndcască sub domnia lui blagoslovită : întrucît 
niciodată revărsările Nilului nu au mai fost atîta de 
statornice şi de îmbelşugate, niciodată holdele nu au mai 
fost atîta de rodnice şi de spornice, niciodată cîmpurile de 
lucerna şi. de cafeluţe nu au fost atîta de verzi, şi nici-
odată neguţătorii nu au văzut' curgînd atîta aur în du-
ghenele lor. 
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Or, într-o zi din acele zile, sultanul Mohammad po-
runci să vină dinainte-i toţi dregătorii de pe lingă palatul 
său, spre a-i întreba, pe fiecare în parte, despre îndelet-
nicirile, despre slujbele lor trecute şi despre leala pe 
care o primeau de la vistierie. Căci dorea astfel să 
cerceteze el însuşi muncile şi mijloacele lor de trai, zi-
cîndu-şi : „Dacă aflu vreunul cu o slujbă grea şi cu o leafă 
uşoară, am să-i scad sarcinile şi am să-i sporesc simbria ; 
da dacă aflu vreunul cu o leafă mare şi cu o slujbă uşoară, 
am să-i scad simbria şi am să-i sporesc munca !" 

Şi cei clintii care se înfăţişară între mîinile lui fură 
vizirii, care erau în număr de patruzeci, toţi nişte prea-
cinstiţi moşnegi, cu bărbi lungi şi albe şi cu chipuri pe-
cetluite de înţelepciune. Şi purtau pe cap nişte mitre cu 
trei rînduri de turbane, împodobite cu pietre scumpe ; 
şi se sprijineau pe nişte cârje lungi cu vîrful de ambră, 
semn al puterii lor. Pe urmă veniră valiii de vilaiete, 
căpeteniile de oşti, şi toţi cei care, mai mult ori mai puţin, 
aveau în seamă să păstreze liniştea şi să împartă drep-
tatea. Şi rînd pe rînd îngenuncheară şi sărutară pământul 
între mîinile califului, care îi cercetă îndelung,- şi ii 
răsplăti ori îi mazili, după cum i se părea lui că li se 
cuvine. 

Iar cel care se înfăţişă cel mai de pe urmă fu ha-
dîinbul de gîdea, împlinitorul judeţelor. Şi măcar că era 
gras, ca un ins bine hrănit care nu are nimic de făcut, 
era tare trist la înfăţişare şi, în loc să calce falnic, cu 
spada goală pe umăr, mergea cu capu-n jos şi cu sabia 
în teacă. Şi cînd ajunse între mîinile sultanului Moham-
mad ben-Theilun, sărută pămîntul şi zise : 

— O, doamne şi cunună peste capul nostru, iacătă 
că ziua dreptăţii are să strălucească într-un sfîrşit şi 
pentru robul împlinitor al judeţelor tale ! O, măria-ta, o, 
rege al vremilor, de la moartea răposatului tău părinte, 
sultanul Theilun — aibă-1 Allah întru mila sa — zi de zi 
am tot văzut cum se împuţinează treburile slujbei mele 



şi cum pier ciştigurile pe care le dobîndeam de pe urma 
ei. Iar viaţa mea, care odinioară fusese plină de noroc, 
se scurge acuma mohorîtă şi zadarnică. Şi dacă Egiptul 
are să se bucure tot aşa de tihnă şi de belşug necurmat, 
eu am să ajung în mare primejdie de-a muri de foame, 
fără a lăsa nici' baremi cu ce să mi se cumpere un 
giulgiu — lungească-i Allah viaţa slăpînului nostru ! 

(Jind auzi vorbele acestea ale călăului, sultanul 
Mohammad ben-Thcilun cugetă o bună bucată de vreme 
şi pricepu că plîngerile gîdei erau întemeiate, întrueît 
chiverniselile cele mari ale slujbei sale îi veneau nu din 
simbria care nu era de cine ştie ce laudă, ei din ceea ce 
scoicii, ca daruri ori ca diate, de la cei pe care îi ucidea. 
Şi strigă : 

— Venim de la A^J.ah şi la el ne întoarcem ! lacălă 
că-i adevăr adevărat că fericirea tuturora este o nălucire, 
şi că ceea ce unuia îi aduce fericire, altuia poate să-i 
aducă vărsare de lacrimi ! O, călăule, potoleşte-ţi sufletul 
şi înseninează-i,i ochii, întrueît de-aci înainte, spre a le 
ajuta să trăieşti, acuma, cinci slujbele tale nu mai sînt 
plătite, ai să primeşti în fiecare an cîte două sute de 
dinari drept leafă ! Şi deie Allah ca, pe tot timpul domniei 
mele, spada să-ţi rămînă la fel de zadarnică precît este 
în ceasul acesta, şi să se învăluiască în rugina cea paşnică 
a tihnei ! 

Şi gîdele sărută pulpana mantiei califului şi se orîndui 
la locul lui. O, toată întâmplarea aceasta nu dovedeşte 
decît ce stăpîn drept şi milos era sultanul Mohammad. 

Şi, pe eînd divanul urma să se ridice, sultanul zări, în 
spatele şirurilor de dregători, un tare bătrîn. şeic, cu 
chipul plin de creţuri şi cu spinarea gîrbovită, pe care încă 
nu-1 cercetase. Şi îi făcu semn să se apropie şi îl întrebă 
care era sarcina lui la palat. Iar şeicul răspunse : 

— O, rege al vremilor, sarcina mea stă, întru totul 
şi cu totul, numai în a veghea asupra unui sipeţel pe 
care mi 1-a dat în samă răposatul sultan, părintele tău. 
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Şi, pentru slujba aceasta,, mi-a hotărît să mi se dea din 
vistierie zeee dinari de aur pe lună ! 

Iar sultanul Mahommad se minună şi zise : 
— O, şeicule, asta-i o simbrie cam prea mare pentru 

o slujbă atita de uşoară ! Da ce se află în sipeţel ? 
El răspunse : 
— Pe Allah, o, stăpîne al nostru, iacătă se împlinesc 

patruzeci, de ani acum de cînd am sipeţelul în samă, şi 
habar nu am ce se află în e l ! 

Şi sul ton ui spuse : 
— Du-te şi adu-1 aici, cit mai degrabă ! 
Iar şei cui dete zor să îndeplinească porunca. 
Or, sipeţelul pe care şeicul ii aduse dinaintea sulta-

nului era făcut din. aur greu şi era bogat împodobit. 
Iar şeicul, la porunca sultanului, îl deschise pentru întîia 
oară. Or, nu se afla înlăuntru decît un manuscript scris 
cu litere sclipitoare pe o piele de gazelă vopsită cu pur-
pură . Şi mai era, la fund de tot, şi un piculeţ de pămînt 
roşu. lai- sultanul luă manuscriptul scris cu litere sclipi-
toare pe pielea de gazelă şi vru să citească ce spune. Ci, 
măcar că roăria-sa era tare priceput la scriere şi la în-
văţă tură , nu putu să buchisească nici baremi un cuvînt 
din literele necunoscute cu care era scris. Şi nici vizirii, 
nici ulemalele care se aflqu de faţă nu izbutiră njmic 
mai mult. Iar sultanul porunci să vină, rînd pe rînd, 
toţi învăţaţii cei ele faimă din Egipt, din Siria, din Persia 
şi din ţările Inelului ; ci nici unul dintre ei nu ştiu nici 
măcar să splină în ce limbă fusese scris manuscriptul 
acela. Intrucît învăţaţii nu sînt de obicei decît nişte 
bieţi neştiutori înzorzonaţi cu turbane mari, drept toată 
priceperea. 

Iar sultanul Mohammad puse atunci să se dea de ştire 
în toată împărăţia că are să-I răsplătească cu cea mai 
mare dintre răsplăţi pe acela care va putea să-i spună 
numai unde se află insul atîta de învăţat încît să ştie 
citi literele cele necunoscute. 
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Or, la puţină vreme după strigarea ştirii acesteia, un 
bătrîu cu turbanul alb se înfăţişă spre a sta de vorbă 
cu sultanul şi, după ce căpătă îngăduinţa de a vorbi, 
spuse : 

— Allah să-i lungească viaţa stăpînului nostru sul-
tanul ! Robul care se află între mîinile tale este un fost 
slujitor al tatălui tău, răposatul sultan Theilun, şi tocmai 
astăzi chiar se întoarce din surghiunul la care a fost 
osîndit ! Aibă-1 AU ah pe răposatul întru mila lui, că m-a 
osîndit la izgonirea aceasta ! Or, mă înfăţişez acuma între 
mîinile tale, o, doamne şi stăpâne al nostru, spre a-ţi 
spune că numai un om ştie să citească manuscriptul scris 
pe pielea de gazelă ! Şi omul acela-i stăpînul de drept al 
manuscriptului, şeicul Hassan Abdallah, fiul lui El-Aşar, 
care acuma-s patruzeci de ani a fost aruncat într-o tem-
niţă, din porunca răposatului sultan. Şi Allah ştie de-o 
mai geme acolo ori cle-o fi murit ! 

Iar sultanul întrebă : 
— Şi. pentru care pricină a fost închis şeicul 

Hassan Abdallah la temniţă ? 
El răspunse : 
— Din pricină că răposatul sultan vroia cu sila să-1 

Tacă pe şeic să-i citească manuscriptul, după ce i-1 
hrăpise ! 

Iar sultanul Mohammad, la vorbele acelea, îl trimise 
numaideeît pe căpetenia străjilor să-i cerceteze pe toţi 
întemniţaţii, cu nădejdea de a-1 mai găsi printre ei 
pe şeicul Hassan Abdallah încă în viaţă, şi de a-1 scoate 
de acolo. Şi vru soarta ca şeicul să mai fie viu. Iar căpe-
tenia de străji, după porunca sultanului, îl îmbrăcă în-
tr-o mantie falnică şi îl aduse dinaintea stăpînului lor. 
Iar sultanul Mohammad văzu că era un bărbat cu în-
făţişare preacinstită şi cu chipul bă tut de suferinţi. Şi 
se ridică în cinstea lui, şi îl rugă să ierte răutatea ne-
dreptăţii pe care îl făcuse s-o îndure califul Theilun, 
părintele său. Pe urină îl pofti să stea jos lîngă el şi, 



dîndu-i îndărăt manuscriptul scris pe piele de gazelă, 
îi spuse : 

— O, preacinstitule şeic, nu vreau să mai păstrez o 
clipită lucrul acesta care nu este al meu, măcar de-ar fi 
să mă facă stăpîn pe toate comorile pămîntului ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale sultanului, şeicul Hassan 
Abdallah vărsă un potop de lacrimi şi, întorcîndu-şi pal-
mele înspre cer, strigă : 

—• Doamne, tu eşti fîntîna înţelepciunii şi tu faci să 
crească din acelaşi pămînt şi otrava şi iarba cea lecui-
toare ! Iacătă patruzeci de ani din viaţa mea trecuţi în 
afundul unei temni ţe ! şi-acuma îi datorez fiului asu-
pritorului meu bucuria de a muri la soare ! Doamne, 
mărire şi slavă ţie, ale căruia judeţe sînt de nepă truns ! 

Pe urmă se întoarse înspre sultan şi zise : 
— O, stăpîne şi doamne al nostru, ceea ce nu am 

vrut să dăruiesc asupririi, dau iacătă bunătăţii ! Manus-
criptul acesta, pentru care mi-am primejduit de multe 
ori viaţa ca să ajungă în stăpînirea mea, de-acuma îna-
inte este al tău de d rep t ! El este începutul şi sfîrşitul 
tuturor ştiinţelor şi el este singurul bun pe care l-am 
adus din oraşul lui Şedad ben-Aad, cetatea cea tainică 
în care nici un om n-a putut să pătrundă , Aram-cea-
cu-Pilaştri ! 

Iar califul îl sărută pe bătrîn şi îi spuse : 
•—• O, taică al meu, grăbeşte, rogu-mă ţie, să-mi spui 

ce ştii despre manuscriptul acesta scris pe piele de 
gazelă, şi despre cetatea lui Şedad ben-Aad, Aram-cea-
cu-Pilaştri ! 

Iar şeicul Hassan Abdallah răspunse : 
— O, măria-ta, povestea acestui manuscript este po-

vestea întregii mele vieţi. Şi dacă ea ar fi scrisă cu 
acul în colţul dinlăuntru al ochiului, ar sluji de învăţătură 
oricui ar citi-o cu cinstire ! 
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Şi povesti = 

Află, o, rege, al vremi lor, că tatăl meu era unul dintre 
negustorii cei mai bogaţi şi cei mai respectaţi din Cairo. 
Iar eu eram singurul lui copil. Şi tatăl meu n-a precu-
peţit nimic pentru învăţătura mea, şi m-a dat la dascălii 
cei mai buni din Egipt. încît, încă la douăzeci de ani, 
ajunsesem vestit printre ulemale pentru ştiinţa şi pentru 
priceperea mea la cărţile celor de demult. Iar tatăl meu 
şi mama mea, vrînd să se bucure de nunta mea, îmi 
deteră de soţie o tînără fecioară cu ochii plini de stele, 
cu mijlocul mlădiu şi gingaş, şi ca o gazelă de zarifă 
şi de subţire. Iar nunta mea fu împărătească. Şi petrecui 
cu soţia mea zile de bucurie şi nopţi de fericire. Şi 
trăii aşa zece ani, tot atîta de frumoşi ca şi în noaptea 
cea dintîi de nuntă . Ci, o, stăpîne al meu, cine poate să 
ştie ce-i păstrează soarta pentru ziua de mîine ? Or, după
acei zece ani, care trecură ca visul dintr-o noapte liniş-
tită, ajunsei prada soartei, şi toate urgiile se abă tură 
dintr-odată peste fericirea casei mele. întrucît, în răspas 
de cîteva zile, părintele meu pieri de ciumă, focul îmi 
mistui casa, iar apele mării înghiţiră corăbiile care negu-
ţau în depărtări bogăţiile mele. Şi sărac şi gol 
ca pruncul cînd iese din sînul maicii sale, nu mai avusei, 
drept mijloc de trai, decît îndurarea lui Allah şi mila 
drept-credincioşilor. Şi începui să bat curţile pe la moschei, 
cu cerşetorii lui Allah ; şi tră iam în cîrdăşie cu sfinţii 
fachiri cei cu vorba aleasă. Şi mi se întîmpla adesea, 
în zilele cele mai grele, să mă întorc fără nici o coajă 
de pîine la sălaşul meu şi, după ce ajunasem toată ziua, 
să nu am seara nimica de mîncare. Şi mă chinuiam pînă 
peste poate, şi de ticăloşia mea şi de cea a maicăi mele, 
a soţiei şi a copiilor mei. 

Or, într-o zi în care Allah nu-i trimisese nici un fel 
de pomană cerşetorului său, soţia mea îşi scoase haina 
cea mai de pe urmă şi mi-o dete plîngînd, şi îmi spuse : 
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— Du-te de încearcă s-o vinzi în suk, spre a cumpăra 
pentru copiii noştri o bucată de pline. 

Iar eu luai haina femeii şi ieşii din casă, spre a mă 
duce s-o vînd, întru norocul copiilor noştri... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute optzeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Iar eu luai haina femeii şi ieşii din casă, spre a mă 
duce s-o vînd, întru norocul copiilor noştri. Şi, cum mă 
îndreptam înspre suk, mă întîlnii cu un beduin călare 
pe o cămilă roşie. Şi beduinul îşi opri deodată cămila, 
cînd mă zări, o făcu să se lase în genunchi, şi îmi spuse : 

— Salamalekul fie asupra ta, o, fratele meu ! Nu 
cumva ai putea să-mi arăţi unde-i casa unui negustor 
bogat pe care îl cheamă şeicul Hassan Abdullah, fiul 
lui Al-Aşar ? 

Iar eu, o, stăpîne al meu, mă ruşinai de sărăcia mea, 
măcar că sărăcia, ca şi bogăţia, ne vine de la Allah, şi 
răspunsei, lăsînd capu-n jos : 

•— Şi asupra ta să fie salamalekul şi binecuvîntarea 
lui Allah, o, taică de arabi ! Ci nu se află nicăieri în 
Cairo, din cîte ştiu, nici un om cu numele pe care l-ai 
rostit tu ! 

Şi detei să-mi văd de cale. Ci beduinul sări jos clin 
spinarea cămilei şi, luînd mîinile mele în mîinile lui, 
îmi spuse cu un glas dojenitor : 

— Allah este mare şi îndurător, o, fratele meu !, da 
nu chiar tu eşti şeicul Hassan Abdallah, fiul lui Al-Aşar ? 
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Şi cum se poate să-1 alungi pe oaspetele pe care Allah 
ţi-1 trimite, şi să-ţi ascunzi numele ? 

Eu atunci, pînă peste poate de încurcat, nu putui 
să-mi stăpînesc lacrimile şi, rugîndu-1 într-una să mă 
ierte, îi luai mîinile ca să i le să ru t ; ci el nu vroi să 
mă lase şi mă cuprinse în braţe, aşa cum un frate îl cu-
prinde pe fratele său. Iar eu plecai cu el înspre casa mea. 

Şi, mergînd aşa cu beduinul, care îşi ducea cămila 
de căpăstru, inima şi mintea îmi erau chinuite de gîndul 
că nu aveam nimic cu ce să-1 cinstesc pe oaspete. Şi, 
cînd ajunsei acasă, detei fuga să-i spun şi fiicei moşului 
meu despre întîlnirea aceea a mea ; iar ea îmi spuse : 

•—• Străinul totdeauna-i oaspete de la Allah, şi pînă 
şi punea copiilor este a lui ! întoarce-te, aşadar, şi vinde 
rochia pe care ţi-am dat-o şi, cu banii pe care ai să-i 
capeţi, cumpără cele cu care să-1 omenim pe oaspetele 
nostru. Şi de ne-o mai lăsa ceva, avem să ne hrănim 
şi noi ! 

Iar eu, ca să ies din casă, trebuia să trec prin odaia 
de la intrare, unde îl lăsasem pe beduin. Şi, cum ascun-
deam rochia, el îmi spuse : 

— Fratele meu, au ce duci tu sub haină ? 
Iar eu răspunsei, lăsînd capu-n jos încurcat : 
— Nu duc nimic ! 
Ci el stărui, zicînd : 
— Allah fie asupra ta, o, fratele meu, mă rog ţie 

să-mi spui ce duci sub haină ? 
Iar eu, tare stînjenit, răspunsei : 
—• Este rochia fiicei moşului meu, pe care o duc la 

vecinul nostru, care de meseria lui ştie să cîrpească 
rochiile ! 

Iar beduinul stărui mai departe şi îmi spuse : 
•— Dă să văd rochia aceea, o, fratele meu ! 
Iar eu, înroşindu-mă, îi arătai rochia, şi el strigă : 
— Allah este îndurător şi darnic, o, fratele meu ! 

Iaeătă că vreai să te duci şi să vinzi la mezat rochia so-
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ţiei tale, mama copiilor tăi, spre a-ţi îndeplini faţă de 
un străin îndatoririle ospeţiei ! 

Şi mă sărută şi îmi spuse : 
•— Ţine, ya Hassan Abdallah, iacătă zece dinari de 

aur, de la Allah, spre a te duce să cumperi cu ei cele ce 
sînt de trebuinţă pentru nevoile noastre şi pentru nevoile 
casei tale ! 

Iar eu nu putui să nu primesc darul oaspetelui, şi 
luai banii de aur. Şi belşugul şi bună tatea se întoarseră 
în casa mea. 

Or, în fiecare zi, beduinul, oaspetele meu, îmi da 
tot atîţia bani şi, după poruncile lui, eu îi cheltuiam în 
acelaşi chip. Şi aşa a ţ inut cincisprezece zile. Şi îl slă-
veam pe Atoatedătătorul pentru binefacerile sale. 

Or, în dimineaţa celei de a şaisprezecea zile, beduinul 
oaspetele meu îmi spuse, după salamalekuri : 

— Ya Hassan Abdallah, nu vrei să te vinzi mie ? 
Şi eu răspunsei : 
—• O, stăpîne al meu, demult sînt robul tău şi îţi sînt 

dator vîndut ! 
Ci el îmi spuse : 
— Nu, Hassan Abdallah, nu în felul acesta înţeleg 

eu lucrul ! Dacă îţi cer să te vinzi, înseamnă că vreau 
să te cumpăr cu adevărat. Aşa încît nu vreau nicidecum 
să mă tocmesc pentru cumpărarea ta, ci las pe seama ta 
să hotărăşti singur preţul la care vrei să fii v îndu t ! 

Iar mie nici măcar o clipă nu mi-a trecut prin minte 
că el n-ar vorbi aşa decît spre a glumi ; şi răspunsei, în 
chip de şagă : 

— Pre ţul unui om slobod, o, stăpîne al meu, este hotă-
rît de Cartea cea sfîntă la o mie de dinari, dacă omul 
este ucis dintr-o singură lovitură. Da dacă este ucis din 
mai multe bucăţi, făcîndu-i-se două sau trei sau patru 
răni, ori dacă este tăiat în mai multe părţi, atunci pre ţul 
lui ajunge să fie de o mie cinci sute de dinari ! 
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Iar beduinul îmi spuse : 
— Nu este nici o piedică, Hassan Abdallah ! am să-ţi 

plătesc preţul acesta de la urmă, dacă vrei să te învo-
ieşti cu vînzarea ta ! 

Iar eu, pricepînd atunci că oaspetele meu nu glumea 
ci că era într-adevăr hotărît să mă cumpere, cugetam în. 
sufletul meu : „Allah ţi 1-a trimis pe beduinul acesta 
spre a-ţi mîntui copiii de la foame şi de la prăpăd, ya 
şeicule Hassan ! Dacă îţi este ursita să fii tăiat în bucăţi, 
nu ai cum să scapi !" Şi răspunsei : 

— O, frate arab, primesc să mă vînd ! Ci îngădu-
ie-mi numai să mă sfătuiesc cu ai mei în privinţa aceasta ! 

Iar el îmi răspunse : 
— Fie ! 
Şi mă lăsă, plecînd la treburile lui. 
Or, eu, o, rege al vremilor, mă dusei la maica, la soţia 

şi la copiii mei, şi le spusei : 
—• Allah vă izbăveşte de prăpăd ! 
Şi le povesti ce vroia beduinul. Şi, cînd auziră vorbele 

mele, maică-mea şi nevastă-mea începură să se bată 
peste faţă şi peste piept strigînd : 

— O, ce urgie pe capul nostru ! Ce vrea să-ţi facă 
beduinul acela ? 

Iar copiii se repeziră la mine şi se agăţară de hainele 
mele. Şi plîngeau toţi. Iar soţia mea, care era femeie în-
ţeleaptă şi iscusită la sfaturi, urmă : 

— Cine ştie dacă blestematul acesta de beduin, dacă 
n-ai să vrei să te vinzi, nu are să ceară îndărăt banii 
pe care i-a cheltuit aici. încît, ca să nu fii luat pe neaş-
teptate, trebuie să te duci cît mai degrabă să găseşti pe 
vreunul care să primească să cumpere casa aceasta ama-
ntă , cel mai de pe urmă bun care ţi-a mai rămas, şi, 
cu banii pe care ai să-i dobîndeşti, să-ţi plăteşti datoria 
faţă de beduin. Şi, în felul acesta, nu ai să-i datorezi 
nimic şi ai să fii slobod în făptura ta. 
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Şi izbucni în suspine, gîndind că îi şi vedea pe copiii 
noştri fără de adăpost, pe drumuri. Iar eu începui să 
cuget la starea în care mă aflam, şi eram pînă peste poate 
de încurcat. Şi gîndeam necurmat : „O, Hassan Abdallah, 
nu da cu piciorul prilejului pe care "ţi—1 trimite Allah ! 
Cu banii pe care ţi-i dă beduinul ca să te cumpere, nu mai 
ai grija pîinii pentru casa ta !" Pe urmă gîndii : „Bine, 
bine ! da pentru ce vrea el să te cumpere ! Şi ce vrea să 
facă cu tine ? Baremi de-ai mai fi t înăr şi frumos ! Da 
barba ta este ca poalele fustei bietei Agar ! şi nu l-ai 
ispiti nici măcar pe un băştinaş din Egiptul-de-Sus ! în -
seamnă că vrea să te omoare în mai multe daţi, de vreme 
ce te plăteşte urmînd cea de a doua preţuială !" 

Ci, atunci cînd beduinul, spre seară, se întoarse acasă, 
socoteala mea era făcută şi hotărîrea luată. Şi îl întîm-
pinai cu o faţă zîmbitoare şi, după salamalekuri, 
îi spusei : 

— Sînt al tău ! 
Atunci el se desfăcu Ia chimir, scoase o mie cinci sute 

de dinari de aur şi mi-i numără , spunînd : 
— Roagă-te întru Profetul, ya Hassan Abdallah ! 
Iar eu răspunsei : 
•—• Cu el fie rugăciunea, pacea si binecuvîntărjle lui 

Allah ! 
Şi el îmi spuse : 
— Ei bine, frate al meu, acuma, că te-ai vîndut, poţi 

să fii fără de teamă, întrucît viaţa are să-ţi fie nevă tă-
mată , iar slobozenia întreagă. Cînd te-am tîrguit, nu 
am dorit decît să am un tovarăş plăcut şi credincios în 
călătoria cea lungă pe care vreau s-o înfăptuiesc. Căci 
ştii şi tu că Profetul — aibă-1 Allah întru mila sa — a 
spus : „Un tovarăş este merindea cea mai bună la drum !" 

Eu atunci, tare bucuros, intrai în odaia în care se 
aflau maică-mea şi nevastă-mea, şi pusei dinaintea lor, 
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pe rogojină, cei o mie şi cinci sute de dinari ai vînzării 
mele. Iar ele, cînd îi văzură, fără a vroi să asculte lămu-
ririle mele, se porniră să scoată nişte ţipete amarnice, 
smulgîndu-şi părul şi bocindu-se, cum se face peste racla 
celor morţi. Şi strigau : 

— Asta-i preţul sîngelui ! O, ce nenorocire ! o, ce 
nenorocire ! Niciodată n-avem să ne atingem de preţul 
sîngelui tău ! Şi mai degrabă murim de foame, cu copii 
cu tot ! 

Iar eu, văzînd zădărnicia străduinţelor mele de a le 
potoli, le lăsai o vreme să-şi verse durerea. Pe urmă 
începui să le fac să cugete, jurîndu-le că beduinul era 
om de treabă, cu gînduri minunate ; şi, pînă la urmă , 
le mai potoli oleacă văicărelile. Şi mă folosii de liniştea 
aceea spre a le îmbrăţişa, şi pe copii la fel, şi să-mi iau 
rămas-bun. Şi, cu inima frîntă, îi lăsai în lacrimile jalei. 
Şi plecai de-acasă, în tovărăşia beduinului, stăpînul meu. 

Şi, de îndată ce ajunserăm în sukul de vite, cumpărai, 
după dorinţa lui, cîte o cămilă bine preţuită pentru iu-
ţeala ei. Şi, după porunca stăpînului meu, umplui sacii 
cu zahereaua trebuitoare la o călătorie lungă. Şi, sfîr-
şind toate pregătirile noastre, îl ajutai pe stăpînul meu 
să încalece pe cămilă, încălecai şi eu pe a mea şi, după 
ce chemarăm în ajutor numele lui AUah, pornirăm la 
drum. 

Şi călătorirăm fără de popas, şi ajunserăm curînd 
în pustie, unde drept orice suflet nu era decît numai 
sufletul lui Allah, şi unde nu se vedea nici o urmă de 
călător pe nisipul mişcător. Iar stăpînul meu beduinul 
se călăuzea, prin acele nemărginiri, după nişte semne 
numai de el ştiute şi de cămila pe care călărea. Şi mer-
serăm aşa, sub un soare arzător, vreme de zece zile, şi 
fiecare zi mi se părea mai lungă decît o noapte cu vise 
rele. 
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Or, în cea de a unsprezecea zi, dimineaţa, ajunserăm 
la marginea unei cîmpii mari, cu un pămînt scânteietor 
ce părea făcut din fluturaşi de argint. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind şt, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute nouăzecea noapte 

JJrmă : 

...Or, în cea de a unsprezecea zi, dimineaţa, ajunserăm 
la marginea unei cîmpii mari cu un pămînt seînteietor 
făcut parcă din fluturaşi de argint. Şi, în mijlocul acelei 
cîmpii, se înălţa un stîlp de granit, tare înalt. Iar în vir-
ilul stîlpului sta în picioare un bărbat tînăr, făcut clin 
aramă roşie, şi la mîna lui dreaptă, întinsă şi desfăcută, 
atîrna pe fiecare dintre cele cinci degete cîte o cheie. 
Şi cheia cea dintîi era de aur, cea de a doua de argint, 
cea de a treia de aramă chinezească, cea de a patra de 
fier, iar cea de a cincea de plumb. Şi fiecare dintre 
cheile acelea erau un talisman. Iar insul care ar fi putut 
să ajungă stăpînul vreuneia dintre chei avea să se supună 
ursitei ce se afla legată de cheie. întrucît acelea erau 
cheile ursitei : cheia de aur era cheia năpastelor, cheia 
de argint era cheia durerilor, cheia de aramă chinezească 
era cheia morţii, cheia de fier era cheia faimei, iar cheia 
de plumb era cheia înţelepciunii şi a fericirii. 

Ci, eu, o, doamne al meu, pe vremea aceea habar nu 
aveam de lucrurile acestea pe care numai stăpînul meu 
le ştia. Iar neştiinţa mea a fost pricina tuturor nenoro-
cirilor mele, Ci nenorocirile, ca şi norocirile, ne vin de 
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la Allah ce Atoateîmpărţitorul. Şi orice făptură trebuie 
să le primească cu umilinţă. 

Aşadar, o, rege al vremilor, atunci cînd ajunserăm 
la piciorul stîlpului, stăpînul meu beduinul îşi îngenun-
chie cămila şi se dete jos pe pămînt. Şi făcui şi eu ca el. 
Şi-atunci, stăpînul meu scoase din torbă un arc de o 
înfăţişare ciudată, şi puse în el o săgeată. Şi struni 
arcul şi zvîrli săgeata înspre tînărul cel de aramă roşie. 
Ci, fie că dintr-o neîndemînare adevărată, fie că dintr-o 
neîndemînare prefăcută, săgeta nu ajunse pînă la înăl-
ţimea ţintită. Iar beduinul îmi spuse atunci : 

— Ya Hassan Abdallah, iacătă acuma poţi să-ţi plă-
teşti datoria faţă de mine şi, dacă vrei, să-ţi răscum-
peri slobozenia. Căci ştiu că eşti puternic şi dibaci, şi 
numai tu poţi să nimereşti ţinta. Ia, dar, arcul acesta, 
,şi fă aşa ca să doboare cheile. 

Eu, atunci, o, doamne al meu, bucuros că pot să-mi 
plătesc datoria şi să-mi răscumpăr slobozenia, nu şovăii 
deloc să fac cele cerute de stăpînul meu. Şi luai arcul 
şi, eercetîndu-1, cunoscui că era lucru indienesc şi ieşit 
din miinile unui meşter iscusit. Şi, dornic să-i arăt stă-
pînului meu priceperea şi dibăcia mea, înstrunai arcul 
cu nădejde şi ţintii mina tînărului de pe stîlp. Şi de la 
cea dintîi săgeată făcui să cadă o cheie, şi era cheia de 
aur. Şi, tare mîndru şi bucuros, o ridicai şi o înfăţişai 
stăpînului meu. Ci el nu vroi nicidecum s-o ia şi, lepă-
dîndu-se de ea, îmi spuse : 

— Ia-o tu, o, săracule ! să fie ca preţ pentru dibă-
cia ta ! 

Iar eu îi mulţumii şi pusei cheia de aur la brîu. Şi 
habar nu aveam că aceea era cheia năpastelor. 

Apoi, cu cea de a doua lovitură, făcui să mai cadă o 
cheie, care era cheia de argint. Iar beduinul nu vroi 
nicidecum s-o atingă, şi o pusei Ia chimirul meu lîngă 
cea dintîi. Şi habar nu aveam că aceea era cheia sufe-
rinţelor. 
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După care, cu alte două săgeţi, mai doborîi două c h e i : 
cheia de fier şi cheia de plumb. Şi una era cea a faimei, 
iar cealaltă a înţelepciunii şi a fericirii. Ci eu habar nu 
aveam. Şi stăpînul meu, fără a-mi lăsa vreme să le ridic 
de pe jos, le şi înhaţă, scoţând chiuituri de bucurie şi 
strigînd : 

— Binecuvîntat să fie sinul care te-a purtat, o, Hassan 
Abdallah ! Binecuvîntat să fie Acela carele ţi-a îndrumat 
bra ţul şi te-a învăţat cum să ocheşti ! 

Şi mă strînse în braţe şi îmi spuse : 
— De-acuma înainte îţi eşti singur stăpîn ! 
Iar eu îi sărutai mîna şi vrusei iarăşi să-i dau cheia 

de aur şi cheia de argint. Ci el nu vroi să primească, 
spunînd : 

— Sînt ale tale ! 
Eu atunci trăsei din torbă cea de a cincea săgeată şi 

mă pregăteam să dobor şi cheia de pe urmă , cea din aramă 
chinezească, de care nu ştiam că este cheia morţii. Ci 
stăpînul meu se împotrivi straşnic dorinţei mele,' apu-
cîndu-mă de mînă şi strigînd : 

— Ce ai de gînd să faci, nenorocitule ? 
Iar eu, luat pe neaşteptate, lăsai din nebăgare de 

seamă să se îndrepte săgeata spre pămînt. Iar ea se în-
fipse chiar în piciorul meu sting, pe care mi-1 înţepă 
făcîndu-mi o rană grea. Şi acesta fu începutul unui şir 
întreg de năpaste ! 

După ce stăpînu-meu, necăjit de păţania mea, îmi 
obloji cît putu mai bine rana, mă ajută să încalec pe 
cămila mea. Şi ne urmarăm drumul mai departe. 

Or, după trei zile şi trei nopţi de umblat tare amarnic 
pentru piciorul meu beteag, ajunserăm la o pajişte, unde 
poposirăm spre a ne petrece noaptea. Şi în pajiştea aceea 
se aflau nişte pomi de un soi cum nu mai văzusem vreo-
dată în viaţa mea. Iar pomii aceia erau plini cu poame 
frumoase şi coapte, care cu înfăţişarea lor proaspătă şi 
îmbietoare împingeau mîna să le culeagă. Şi eu, îndemnat 
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tte sete, mă tîrîi pînă la unul dintre pomii aceia şi mă 
grăbii să culeg o poamă de-acelea. Şi poama era de o 
culoare roşie aurită şi avea o mireasmă ameţitoare. Şi 
o dusei la gură şi muşcai. Şi na ! lacătă că dinţii mi se 
înfipseră. atîta de tare încît fălcile nu mai izbutiră să 
mi se desprindă din ea. Şi detei să strig, ci din gura mea 
nu ieşi decît un muget fără rost şi înfundat. Şi mă 
înnăbuşeam înfricoşător. Şi începui să fug dintr-o parte 
în cealaltă, şonticăind din piciorul meu şchiop şi cu fruc-
tul acela înfipt între fălcile înţepenite, şi dînd din mîini 
ca un zmintit. Pe urmă începui să mă tăvălesc pe pămînt, 
cu ochii ieşiţi din cap. 

Atunci, stăpînul meu beduinul, văzîndu-mă în starea 
aceea, dintru-niîi se sperie rău. Iar cînd înţelese pricina 
zbuciumului meu, veni la mine şi încercă să-mi desfacă 
fălcile. Ci strădaniile lui nu slujiră decît să-mi sporească 
durerea. Şi, dacă văzu aşa, mă lăsă şi se duse de strînse 
de pe sub copaci, vreo cîteva dintre poamele căzute pe 
jos. Şi Ie cercetă cu luare-aminte şi, într-un sfîrşit, alese 
una, iar pe celelalte Ie aruncă. Şi se întoarse Ia mine şi 
îmi spuse : 

— Ia te uită la poama aceasta, Hassan Abdallah ! 
lacătă gîngăniile cum o rod şi o mistuie ! Ei bine, astea-n 
gîngăniile care au să te lecuiască de durerea pe care o 
înduri. Ci trebuie multă linişte şi răbdare ! 

Apoi adăugă : 
•— Am socotit, într-adevăr, că dacă am să pun pe 

poama care îţi închide gura cîteva gîngănii de-acestea, 
ele au să înceapă a roade poama şi, în două trei zile 
cel mult, ai să scapi ! 

Şi, cum era un om trecut prin multe, îl lăsai să facă 
aşa, măcar că gîndeam : „Ya Allah ! trei zile şi trei 
nopţi într-un chin ca acesta ! Of, mai bună ar fi moar-
tea !" Iar stăpînul meu, şezînd jos lîngă mine, la umbră, 
făcu precum spusese, punînd pe afurisita de poamă gîn-
găniile cele izbăvitoare» 
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Şi, în vreme ce gîngăniile rozătoare îşi începeau treaba, 
stăpînul meu scoase din sacul de merinde nişte curmale 
şi nişte pîine uscată, şi se apucă să mănînce. Şi se oprea 
din cînd în cînd, spre ii mă îndemna să am răbdare, spu-
nîndu-mi : 

— Vezi şi tu, ya Hassan Abdallah, cum mă ţine din 
drum lăcomia ta şi cum mă zăboveşte de la împlinirea 
rosturilor mele. Ci sînt om cuminte şi nu mă necăjesc 
peste măsură de zăbava aceasta ! Fă şi tu ca mine ! 

Şi se pregăti să se culce, sfătuindu-mă să fac la fel. 
Ci eu, vai ! îmi trecui noaptea şi ziua urmă toare numai 

în chin. Şi, pe deasupra durerilor din fălci şi din picior, 
mă mai chinuiau şi setea şi foamea. Iar beduinul, spre 
a mă alina, mă încredinţa că lucrul gîngăniilor înain-
tează. Şi, în felul acesta, mă făcu să am răbdare pînă în 
cea de a treia zi. Şi, în dimineaţa celei de a treia zile, 
simţii într-un sfîrşit că mi se descleştează fălcile. Şi, 
rostind şi binecuvîntînd numele lui Allah, zvîiiii cît 
colo poama cea blestemată cu gîngăniile izbăvitoare 
cu tot. 

Atunci, slobozit în felul, acesta, grija mea cea clintii 
i'u să socotesc în sacul ele merinde şi să pipăi burduful 
în care se afla apa. Ci pricepui că stăpînul meu zviduise 
tot în cele trei zile ale chinurilor mele, şi mă pornii pe 
plîns. învinuindu-1 de toate cîte înduram. Ci el, fără a 
se tulbura, îmi spuse cu dulceaţă ; 

—• Drept eşti tu, Hassan Abdallah ? Şi oare-ar fi t re -
buit, să mă las şi eu să mor de foame şi de sete ? Pune- ţi , 
dar, mai degrabă credinţa în Allah şi în profetul său, 
şi scoală-te de caută vreun izvor unde să te adăpi ! 

Iar eu mă sculai atunci şi pornii să caut apă, ori vreo 
poamă cunoscută. Ci, în ceea ce priveşte poamele, nu 
se aflau pe acolo decît cele din soiul cel primejdios şi pe 
care le văzusem ce pot. într-un sfîrşit, tot căutînd, dibuii 
pînă la urmă , într-o crăpătură de stîncă, un pîrîias cu 
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apa strălucitoare şi proaspătă care te îmbia s-o bei. Şi 
mă opream o clipă, şi iarăşi beam. 

După care, oleacă mai potolit, mă încumetai să pornesc 
la drum şi să mă iau pe urma stăpînului meu, care se şi 
îndepărtase pe cămila lui roşie. Ci nici nu făcu bine că-
mila vreo sută de paşi, că-mi •••şi simţii lăuntrurile cu-
prinse de nişte junghieturi atîta de năprasnice încît 
gîndeam că toate focurile iadului se află în măruntaiele 
mele. Şi începui să ţip : 

— O, mama mea ! Ya Allah ! O, mama mea ! 
Şi mă străduiam, da degeaba, să domolesc goana că-

milei, care cu paşi mari alerga-cit putea de repede pe 
urmele tovarăşei sale vînteşe. Şi, de săriturile pe care le 
făcea şi de toată zdruncinătura aceea, chinurile mele ajun-
seră atîta de mari încît începui să scot nişte urlete în-
fricoşătoare şi să mă revărs cu nişte înjurături pe cămila 
mea, pe mine însumi, şi pe tot, încît beduinul mă auzi 
într-un sfîrşit şi, întorcîndu-se înspre mine, mă ajută să 
opresc cămila şi să mă dau jos de pe ea. Şi mă ghemuri, 
pe nisip, şi — benevoieşte a ierta păcătoşenia robului 
tău, o, rege al vremilor ! — dedei drumul flăcării din 
lăuntrul meu ! Şi parcă toate măruntaiele se surpau 
afară din mine. Şi o vijelie întreagă se învălmăşi în 
bietul meu pîntec, cu toate tunetele zămislirii, în. vreme 
ce stăpînul meu beduinul îmi spunea : 

•— Ya Hassan Abdallah, ai răbdare ! 
Iar eu, de toată năpasta, căzui jos la pămînt, leşinat. 

Şi nu ştiu cît timp o fi ţinut leşinul meu. Da cînd îmi 
venii în fire, mă văzui iarăşi în spinarea cămilei care 
mergea în urma tovarăşei ei. Şi era seara. Şi soarele se 
culca în spatele unui munte, la poalele căruia ajunse-
răm curînd. Şi oprirăm să poposim acolo. Iar stăpînul 
meu îmi spuse : 

— Allah să fie lăudat, cel carele nu îngăduie să 
rămînem flămînzi astăzi ! Ci tu să nu te îngrijezi de nimic. 
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şi să stai liniştit, întrucât viaţa pe care am trăit-o eu 
prin pustiuri şi drumurile multe cîte le-am făcut o să 
mă ajute să găsesc de mîncare ceva bun şi întremător, 
acolo uncie tu n-ai şti să dai decît de otrăvuri ! 

Şi, grăind acestea, se duse înspre un tufăriş de ierburi 
cu frunzele groase, cărnoase şi acoperite cu ţepi, şi 
începu să taie cîteva cu sabia. Şi le jupui de coajă, şi 
scoase la iveală un miez galben şi zaharos, asemenea la 
gust cu miezul de smochină. Şi îmi dete cîte vrusei, şi 
mîncai pînă ce mă saturai, şi mă învigorai. 

Atunci începui să-mi mai uit oleacă suferinţele ; şi 
nădăjduiam că într-un sfîrşit am să-mi pot petrece li-
niştit noaptea într-un somn căruia de atîta t imp îi uita-
sem gustul. Şi, pe la răsărit de lună, îmi aşternui pe pă-
mînt mantia din păr de capră şi mă pregăteam să mă culc, 
eînd beduinul, stăpînul meu, îmi zise : 

— Ya, Hassan Abdallah, acuma ai să poţi să-mi dove-
deşti dacă îmi eşti cu adevărat mul ţumitor cît de cît... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute nouăzeci şi una noapte 

Urmă : 

...Ya Hassan Abdallah, acuma ai să poţi să-mi dove-
deşti dacă îmi eşti cu, adevărat mul ţumitor cît de cît. 
întrucît vreau ca în noaptea aceasta să te sui pe muntele 
acesta şi, cînd ai să ajungi în vîrful lui, să aştepţi acolo 
răsăritul soarelui. Atunci, stând în picioare, întors cu 
faţa înspre răsărit, să rosteşti rugăciunea de dimineaţă ; 
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pe urmă să cobori ele pe munte. Şi acesta-i ajutorul pe 
care ii—1 cer ! Ci ia bine aminte, o, fiu al lui El~A.şar, să 
nu carecumva să te laşi furat de somn. întrucît abureala 
acelui pămînt este cum nu se poate mai rea, şi-aşa că 
sănătatea ţi-ar fi vătămată fără de mîntuire. 

Eu, atunci, o, doamne .a l meu, în pofida vlăguielii 
amarnice şi a durerilor de toate felurile, răspunsei că 
ascult şi că mă supun, căci nu puteam să uit că bedu-
inul dedese pâinea copiilor, a soţiei şi a maicăi mele, şi 
mă mai gîndeam şi că poate, de n-aş fi vrut să-i dau 
acel ajutor ciudat, beduinul m-ar fi părăsit prin locurile 
acelea sălbatice. 

Punîndu-mi, aşadar, încrederea în Allah, pornii pe 
munte în sus şi, în ciuda stării piciorului şi a pîntecelui 
meu, ajunsei în vîrf cam pe la miezul nopţii. Şi pămîntul 
acolo era jilav şi gol, fără de nici un copăcel şi fără de 
nici un firicel de iarbă. Şi vîntul îngheţat care sufla nă-
praznic pe vârful acela, şi osteneala din toate zilele acelea 
de cazne mă aruncară într-o stare de toropeală aşa de 
grea că nu mă putui opri să mă las a cădea jos la pă-
mînt şi, cu toate strădaniile voinţei mele, să nu dorm 
pînă la ziuă. 

Cînd mă deşteptai, soarele tocmai se ivea pe zare. 
Şi vrusei să îndeplinesc pe dată dorinţa beduinului. Aşa 
încît detei să sar în picioare, ci căzui numaidecît îndărăt, 
fără simţire, la pămînt ; căci picioarele mele se făcuseră 
groase cît ale unui elefant, şi erau moi şi- mă dureau, şi 
nu vroiau nicidecum să-mi sprijine trupul şi pîntecele 
care mi se umflase ca un burduf. Iar capul mi-atîrna 
pe umeri mai greu decît dacă ar fi fost de plumb, şi 
nu izbuteam să-mi ridic mâinile rămase înţepenite. 

Atunci, de frică să nu-1 supăr pe beduin, îmi silii 
t rupul să se supună strădaniei voinţei mele şi, cu toate 
suferinţele cumplite pe care le înduram, izbutii să mă 
ţin pe picioare. Şi mă întorsei înspre răsărit şi rostii 
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rugăciunea de dimineaţă. Şi soarele răsărind îmi lumina 
bietul trup şi îmi aşternea umbra nemăsurată înspre 
apus. 

Or, îndeplinindu-mi astfel datoria, vrusei să cobor de 
pe munte. Ci povîrnişul era atîta de drept, iar eu eram 
atîta de slăbit, încît, de la pasul cel dintîi pe care îl 
încercai, picioarele mi se îndoiră sub greutatea trupului, 
iar eu căzui şi mă rostogolii ca un bolovan, cu o iuţeală 
înfricoşătoare. Iar pietrele şi spinăriile, de care degeaba 
trăgeam nădejde să mă pot agăţa, departe de a-mi opri 
căderea, nu făceau decît să rupă fîşii-fîşii din carnea şi 
din hainele mele. Şi nu putui să pun capăt rostogolirii 
"aceleia, stropind pămîntul cu sîngele meu, decît jos de tot, 
la poalele muntelui, în dreptul unde se afla stăpînui 
meu beduinul. 

Or, acesta sta plecat peste pămînt şi trăgea nişte 
linii pe nisip, cu o luare-aminte atîta de mare încît nu-şi 
dete deloc seama că eram acolo şi nu văzu deloc în ce 
fel venisem. Şi, cînd gemetele mele necontenite îl rup-
seră de la treaba în care era cufundat, strigă, fără a se 
întoarce înspre mine şi fără a mă privi : 

— Al hamdu lillah ! Ne-am născut sub zodia no-
rocului şi totul ne-a izbind it ! lacătă că datorită ţie, ya 
Hassan Abdallah, am putut într-un sfîrşit să dau de 
ceea ce căutam de amar de ani, măsurînd umbra pe care 
o aşternea din vîrful muntelui capul tău. 

Pe urmă adăugă, tot fără să ridice ochii : 
•— Vino degrabă de-mi ajută să sap pămîntul, colea 

unde am înfipt lancea ! 
Ci, întrucît eu nu răspundeam decît cu o tăcere în-

tretăiată de gemete jalnice, ridică într-un sfîrşit capul 
şi se înturnă înspre mine. Şi mă văzu în ce stare eram, 
nemişcat pe pămînt şi ghemuit în mine ca un bulgăre. 
Şi veni înspre mine, ţipînd : 

273 



— Necugetate de Hassan Abdallah, iacătă că nu m-ai 
ascultat şi ai dormit pe munte. Şi aburii cei răi ţi-au 
trecut în sînge, şi te-au otrăvit ! 
• Şi, cum clănţăneam din dinţi şi eram jalnic de văzut, 

se potoli şi îmi zise : 
— Asta~i ! ci să nu te îndoieşti de ajutorul meu ! 

Am să te lecuiesc ! 
Şi, grăind acestea, trase de la brîu im cuţit cu limba 

subţire şi ageră şi, pînă a apuca eu să mă feresc, îmi şi 
spintecă straşnic, în mai multe locuri, pîntecele, mu-
mie, şoldurile şi picioarele. Şi numaidecît porni să curgă 
din mine apa şuvoaie ; şi mă desumflam ca un burduf 
eînd se goleşte. Şi pielea începu să fluture pe oasele 
mele, ca o haină prea largă cumpărată de chilipir. Ci 
nu peste mult mă simţii oleacă mai uşurat ; şi izbutii, 
în pofida slăbiciunii, să mă scol şi să-1 ajut pe stăpînul 
meu la munca la care mă chema. 

Ne apucarăm, aşadar, să scormonim pămîntul chiar 
în locul unde era înfiptă lancea beduinului. Şi nu peste 
mult deterăm de o raclă de marmură albă, iar beduinul 
împinse la o parte pleoapa raclei şi găsi dedesubt nişte 
oseminte de om şi manuscriptul scris pe pielea de gazelă 
vopsită cu purpură pe care îl ţii în mînă, o, rege al vre-
milor, şi pe care erau înşiruite nişte litere de aur care 
ardeau. 

Şi, stăpînul meu, tremurînd, luă manuscriptul şi, mă-
car că era scris într-o limbă necunoscută, începu să-1 
citească cu luare-aminte. Şi, pe măsură ce-1 citea, frun-
tea galbenă i se înroşea de plăcere, iar ochii îi sticleau 
de bucurie. Şi, într-un sfîrşit, strigă : 

— O, Hassan Abdallah, bucură-te ! în curînd avem 
să intrăm în Aram-cea-cu-Pilaştri, cetatea în care nici 
un adatnit n-a mai călcat vreodată. Şi acolo avem să 
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găsim obîrşia tuturor bogăţiilor de pe pămînt, şi sîm-
burele tuturor metalurilor de preţ : pucioasa roşie. 

Or, eu, pe care gîndul de a porni iarăşi la drum mă 
înspăimînta pînă peste marginile spaimei, strigai cînd 
auzii vorbele acelea : 

— Ah, doamne, iartă-1 pe robul tău ! Intrucît acesta, 
măcar că îţi împărtăşeşte bucuria, socoteşte că toate co-
morile îi sînt de puţin folos, şi ar vrea mai degrabă să 
fie sărac şi sănătos la Cairo, decît bogat şi îndurînd toate 
patimile în Aram-cea-cu-Pilaştri ! 

Şi stăpînul meu, la vorbele acestea, se uită cu milă la 
mine şi îmi spuse : 

— O, săracul de tine ! Eu mă trudesc pentru feri-
cirea ta tot atîta cît şi pentru a mea ! Şi pînă acvima tot 
aşa am făcut mereu ! 

Iar eu strigai : 
•— Este adevărat, pe Allah ! Ci, vai, numai cu tfm 

avut parte de tot ce~i mai rău ! şi soarta s-a asmuţit 
amarnic asupra mea ! 

Iar stăpînul meu, fără a lua seama mai mult la 
văicărelile şi la cîrtelile mele, strînse pentru drum o gră-
madă mare de buruiene cu miezul asemănător la gust cu 
pulpa de smochină. Pe urmă încalecă pe cămilă. Iar eu 
fusei nevoit, vrînd-nevrînd, să fac ca el. Şi ne urmarăm 
drumul mai doparte înspre soare-apune, ocolind pe la 
poalele muntelui. 

Şi călătorirăm iarăşi vreme de trei zile şi trei nopţi. 
Şi, ÎJI cea de a patra zi, dimineaţa, zărirăm înaintea 
noastră, Ia marginea zării, un fel de oglindă întinsă ce 
răsfrîngea soarele. Şi, apropiindu-ne, văzurăm că era un 
rîu mare de mercuriu ce ne tăia calea. Şi peste el trecea 
o punte de cleştar fără primbla, aşa de îngustă, aşa de 
povîrnită şi aşa de lunecoasă încît un om cu mintea 
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întreagă nu s-ar fi încumetat să încerce a păşi pe ea. 
Ci stăpînul meu beduinul, fără a şovăi o clipită, des-

căleca de pe cămilă şi îmi porunci să fac şi eu la fel, 
.şi deterăm jos şeile spre a lăsa vitele să pască în voie. 
Pe urmă, scoase clin desagi o pereche de papuci de lînă 
cu care se încălţă, şi îmi clete şi mie o pereche, poruncin-
clu-mi să fac la fel ca el. Şi îmi spuse să-1 urmez, fără 
să mă uit nici la dreapta, nici la stingă. Şi, cu pas hotărît, 
trecu puntea de cleştar. Iar eu, tremurînd tot, fusei nevoit, 
A'rînd-nevrînd, să-I urmez. Şi Allah nu îmi meni să mor 
înecat în mercuriu. Şi ajunsei cu sufletul întreg pe ma-
lul celălalt. 

Or, peste cîieva ceasuri de umblet în tăcere, ajunse-
răm la intrarea într-o vale neagră, înconjurată din toate 
paliile ele stînci negre, şi în care nu creşteau, decît nişte 
porni negri. Şi, printre frunzişurile negre, văzui luneeînd 
nişte şerpi înfricoşători, mari şi negri, acoperiţi cu solzi 
negri. Şi, cuprins de spaimă, dedei dosul spre a fugi din 
locul acela de groază. Ci nu putui să mai cunosc locul 
pe unde intrasem, întrucît peste tot împrejurul meu stîn-
ci Ie cele negre se ridicau ca nişte pereţi de fîntina. 

La priveliştea aceea, mă lăsai să cad la pămînt, plîri-
gînd, şi strigai înspre stăpînul meu : 

— O, fecior clin oameni de treabă, pentru ce m-ai adus 
la moartea mea pe drumul chinurilor şi al năpastelor ? 
Vai de mine şi de mine ! niciodată n-am să-mi mai văd 
copiii, şi nici pe mama lor, şi nici pe mama m e a ! Ah, 
pentru ce m-ai scos din viaţa mea săracă, da atîta de 
liniştită? Nu eram, este adevărat, ciecît un cerşetor pe 
drumurile lui Allah, da mă vînzoleam prin curţile de 
la moschei, şi ascultam zicalele cele alese ale sfinţilor 
cerşetori... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezadn văzu zorii mijind şi, 
.sfioasa, tăcu. 
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Ci într-a şapte suie nouăzeci şi doua noapte 

.Urmă : 

...şi ascultam zicalele cele alese ale sfinţilor cerşetori ! 
Iar stăpîmil meu, fără a se tulbura, îmi spuse : 
•— Fii bărbat, Hassan Abdallah, şi prinde inimă ! Căci 

nu ai să mori aici, ci în curînd ai să te întorci la Cairo, 
nu cel mai sărac printre săraci, ci mai bogat decit cel 
mai bogat dintre regi ! 

Şi, după ce spuse acestea, stăpînul meu şozu jos pe 
pămînt, desfăcu manuscrptul scris pe piele de ga/elu şi 
începu să-1 prefire, înmuindu-şi degetul arătător în fţiun, 
şi să-1 citească, aşa de liniştit de parcă s-ar fi aMut Iu 
mijlocul haremului său. Pe urmă, după un ceas de vreme, 
ridică fruntea şi îmi zise : 

•— Vrei tu, ya Hassan Abdallah, să ieşim de aici cit 
mai degrabă şi să ne vedem la capătul călătoriei noastre '! 

Iar eu strigai : 
— Ya Allah ! daca vreau ? Păi de bună seamă că 

vreau ! 
Şi adăugai: 
— Numai spune-mi, mă rog ţie, ce trebuie să fac 

pentru aceasta. Trebuie să rostesc toate surele din Co-
ran ? Ori mai degrabă să spun toate numele şi toate 
harurile cele sfinte ale lui Allah ? Ori mai degrabă să 
mă leg că am să mă duc în hagialîc zece ani în şir la 
Mecca şi la Medina ? Spune, o, stăpîne al meu, sînt gata 
de orice, ba şi la mai mult decît de orice ! 

Atunci stăpînul meu, privindu-mă într-una cu bună-
tate, îmi spuse : 

— Nu Hassan Abdallah, nu ! Ce vreau să-ţi cer este 
ceva mai lesne decît toate astea. Nu ai decît să iei arcul 
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şi săgeata de colea, şi să străbaţi valea aceasta pînă ce 
ai să dai de un şarpe mare cu coarne negre. Şi, cum eşti 
îndemînatic, să-1 ucizi dintr-o lovitură şi să-mi aduci 
capul şi inima lui ! Şi asta-i tot ce trebuie să faci, dacă 
vrei să scapi din locurile acestea de jale ! 

Iar eu, la vorbele acelea, strigai : 
— Vai ! Vai ! Au acesta-i un lucru atîta de uşor ? 

Pentru ce atunci, o, stăpîne al meu, nu-1 săvîrşcşti chiar 
tu ? Din parte-mi, mărturisesc că am să mă las să mor 
pe locul meu, fără să mă clintesc din prăpădita mea 
ele viaţă ! 

Ci beduinul mă bătu pe umăr şi îmi spuse : 
— Adu-ţi aminte, o, Hassan. Abdallah, de haina soţiei 

tale şi de pîinea casei tale ! 
Iar eu, la amintirea aceea, izbucnii în lacrimi şi mă r-

turisii în sufletul meu că nu puteam să nu mă supun 
întru totul, omului care îmi izbăvise casa şi pe cei din 
casa mea. Şi luai tremurînd arcul şi săgeata, şi mă în-
dreptai înspre stîncile cele negre unde vedeam cum se 
încovrigă înfricoşătorii balauri. Şi nu peste mult detei 
de şarpele pe care îl căutam, şi pe care îl cunoscui după 
coarnele care îi încununau capul cel negru şi hîd. Şi, 
ehemînd în ajutor numele lui Allah, îl luai la ochi şi slo-
bozii săgeata. Iar şarpele sări în sus lovit, se zbătu răsu-
cindu-se înspăimîntător, şi se întinse o dată, ca să cadă 
apoi nemişcat pe pămînt. Şi, cînd mă încredinţai că e 
mort de-a binelea, îi tăiai capul cu cuţitul şi, despi-
cîndu-i pîntecele, îi scosei inima. Şi dusei cele două 
bucăţi la stăpînul meu beduinul. 

Iar stăpînul meu mă primi cu bucurie, luă cele două 
bucăţi de şarpe, şi îmi spuse : 

— Acuma,"hai de mă ajută să fac focul ! 
Iar eu strînsei nişte iarbă uscată şi nişte surcele, pe 

care i Ie adusei. Iar el întocmi o grămadă mare. Pe urmă, 
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scoase din sîn. un diamant, îl întoarse înspre, soarele 
care se afla în dricul cerului,, şi. făcu să ţîşnească o rază 
de lumină care aprinse numaidecît grămada de vreascuri. 

Or, după ce focul se aprinse, beduinul scoase de sub 
mantie un. ceaunaş de fier şi un. şipuleţ tăiat dintr-o sin-
gură bucată de rubin, şi în care se afla ceva roşu. Şi 
îmi zise : 

— Te uiţi la acest şipuleţ de rubin, Ilassan Abdal-
lah ? Ci habar mi ai ce se află în el ! 

Şi se opri o clipită şi spuse : 
•— Este sînge de Phoenix ! 
Şi, spunînd acestea, destupă şipul şi îl goli în ceaunul 

de fier, în care adăugă inima şi creierul şarpelui eu 
coarne. Şi puse ceaunul la foc şi, dcsclii/înd manu-
scriptul scris pe piele de gazdă , cili vorbele cele fără di' 
înţeles pentru urechile mele. 

Şi deodată se ridică în picioare, îşi dezveli umorii aşa 
cum fac hagiii la plecarea de la Mecca şi, înmiiind un 
capăt de la brîul lui în. sîngele de pasăre Phoenix ames-
tecat cu creierul şi cu inima şarpelui, îmi porunci să-1 
frec pe spinare şi pe umeri cu capătul acela al brîului. 
Şi mă apucai să îndeplinesc porunca. Şi, pe măsură ce-1 
frecam, băgai de seamă că pielea de pe spatele şi de pe 
umerii lui începe să se umfle şi să strălucească, lăsînd 
încet-încet să se ivească nişte aripi care creşteau văzînd 
cu ochii şi care în curînd ajunseră pînă la pămînt. Iar 
beduinul le scutură cu putere, stînd pe pămînt, şi 
dintr-odată, luîndu-şi vînt, se ridică în văzduh. Iar eu, 
dorindu-mi mai degrabă să mor de o mie de ori decît 
să rămîn părăsit în locurile acelea amarnice, îmi adunai 
toată puterea şi toată bărbăţia ce-mi mai rămăseseră 
şi îl înşfăcai straşnic pe stâpînul meu de brîul care, din 
fericire, spînzura încă de el. Şi zburai laolaltă cu bedu-
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Inul afară din valea aceea neagră din care nu nădăjduiam 
că "am i.'ă mai ies. Şi ajunserăm pînă în slava norilor. 

Or, n-aş putea să-ţi spun, o, doamne al meu, cît timp 
a ţinut drumul nostru prin văzduh. Da ştiu că am ajuns 
degrabă deasupra unei cîmpii largi cu zarea închisă în 
depărtare de un brîu de cleştar albastru. Iar pămîntul 
din cîmpia aceea părea făcut din pulbere de aur, iar 
pietrele erau nestemate. Şi, în mijlocul acelei cîmpii, se 
ridica un oraş plin cu palate şi cu grădini. 

Iar stăpînul meu strigă : 
—• Iată Aram-cel-cu-Pilaştri ! 
Şi, oprindu-se de a mai bate din aripi, pe care le 

întinse larg şi fără a le mai mişca, se lăsă în jos, cu 
mine cu tot. Şi, atinserăm pămîntul chiar la temelia zi-
durilor cetăţii lui Şeddad, fiul lui Aad. Iar aripile stă-
pînului meu se micşorară încet-încet şi pieriră. 

Or, zidurile acelea erau durate din rînduri de cără-
mizi de aur puse peste rînduri de cărămizi de argint, 
şi aveau şapte porţi asemuitoare cu porţile raiului. Poarta 
dintîi era de rubin, cea de a doua de smarald, cea de a 
treia de agat, cea de a patra de corai, cea de a cincea 
de jasp, cea de a şasea de argint, iar cea de a şaptea 
de aur. 

Şi intrarăm în cetate pe poarta de aur, şi merserăm 
înainte chemînd în ajutor numele lui Allah. Şi trecurăm 
pe nişte uliţe mărginite de palate împodobite cu nişte 
şiruri de stîlpi de alabastru şi de grădini în care văzduhul 
sub care se hodineau era de lapte, iar rîurile erau de ape 
înmiresmate. Şi ajunserăm la un palat care domnea peste 
oraş, şi care era zidit cu o măiestrie şi cu o măreţie pînă 
peste marginile închipuirii, şi cu terasele sprijinite pe 
mii de Stîlpi de aur, cu nişte primbluri din cleştar colo-
rat şi. c i pereţii bătuţi în smaralde şi în safire. Şi în 
mijlocul acelui palat se răsfăţa o grădină fermecată, 
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în care pămîntul mirosind a mosc era scăldat de trei 
rîuri de vin. curat, de apă ele trandafiri şi de miere. Iar 
în mijlocul grădinii se ridica un foişor, şi sub bolta făcută 
dintr-un singur smarald se adăpostea un jeţ de aur roşu 
bătut în pietre de rubin şi în mărgăritare. Iar pe jeţ se 
afla un sipeţel de aur. 

Or, tocmai sipetul acela, o, rege al vremilor, se află 
acum în mîinile tale. 

Iar beduinul, stăpînul meu, luă sipetul şi îl deschise. 
Şi găsi în el un praf roşu, şi strigă : 

— Iacătă pucioasa cea roşie, ya Hassan Abdallah ! 
Accasta-i Kimia învăţaţilor şi a filozofilor, care toţi au 
murit fără s-o găsească ! 

Iar eu zisei : 
— Aruncă praful acela prăpădit, o, stăpîne al meu, 

şi hai mai bine să umplem sipetul cu nestematele care 
ghif tuiesc palatul ! 

Iar stăpînul meu se uită la mine cu milă şi îmi spuse : 
— O, bietul de tine ! Pulberea aceasta este însăşi obîr-

şia tuturor bogăţiilor de pe pămînt ! Şi numai un firicel 
din praful acesta este deajuns ca să prefacă în aur pînă 
şi metalele cele mai de rînd. Asta-i Kimia ! Aeesta-i sul-
ful cel roşu, o, biet neştiutor ce eşti ! Cu praful acesta, 
dacă aş vrea, aş zidi nişte palate mai frumoase decît cel 
de aici, aş întemeia nişte oraşe mai strălucitoare decît 
cel de aici, aş cumpăra oameni, precum şi sufletul celor 
neprihăniţi, aş duce întru ispită însăşi virtutea, şi m-aş 
face fiu de rege ! 

Iar eu îi spusei : 
— Şi poţi, oare, o stăpîne al meu, cu praful acesta, 

să-ţi lungeşti viaţa măcar cu o zi, ori să ştergi un ceas 
din anii care ţi s-au dus ? 
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Iar el îmi răspunse : 
— Allah singur este mare ! 
Şi cu, nefhnd încredinţat de rostul puterilor acelui 

sulf roşu, m-am apucat mai departe să adun de pe jos 
pietrele cel scumpe şi mărgăritarele. Şi îmi şi tixisem cu 
ele chimirul, buzunarele şi turbanul, rind stăpînul meu 
răcni la mine : 

— Vai de tine şi de tine, om cu mintea grosolană ! 
Ce faci acolo ? Au tu nu ştii că, dacă am răpi fie şi nu-
mai o piatră din pamîntul acesta şi din locurile acestea, 
am fi pe dată pedepsiţi cu moartea ? 

Şi ieşi cu paşi mari din palat, ducînd cu el sipetul. 
Iar eu, măcar că tare mîhnit, îmi scuturai buzunarele, 
chimirul şi turbanul, şi plecai după stăpînul meu, ci tot 
întorcîndu-mi mereu capul spre bogăţiile acelea fără de 
număr. Iar în grădină îl ajunsei pe stăpînul meu, care 
de frică să nu mă las ispitit de toate cîte mi se înfăţişau 
vederii şi îmi şedeau la îndemînă, mă luă de braţ, s~o 
străbatem. Şi ieşirăm din cetate pe poarta de rubin. 

Iar cînd ajunserăm aproape de zarea de cleştar al-
bastru, zarea se deschise dinaintea noastră şi ne lăsă să 
trecem. Şi, după ce trecurăm, ne întoarserăm să mai ve-
dem o dată cîmpia de minuni şi cetatea lui Aram ; ci 
şi cîmpia şi cetatea pieriseră. Şi ne pomenirăm pe ţărmul 
apei de mercur, peste care trecurăm, ca şi întîia oară, 
pe puntea de cleştar. 

Şi ne găsirăm cămilele pe malul dimpotrivă al rîului. 
Iar eu mă dusei la cămila mea ca la un prieten vechi. 
Şi, după ce strînsei la loc curelele de la şei, încălecarăm 
pe cămile ; iar stăpînul meu îmi spuse : 

— Ne întoarcem în Egipt! 
Iar eu ridicai mîinile, mul ţumind lui Allah pentru , 

această bunavestire. 
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Ci, o, doamne al meu, cheia de aur şi cheia de argint 
se aflau tot la mine, iar eu nu ştiam că acelea erau cheile 
năpastelor şi ale chinurilor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute nouăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

...iar eu nu ştiam că acelea erau cheile năpastelor şi 
ale durerilor. 

Şi-aşa, cit ţinu drumul tot, pînă ce ajunserăm la Cairo, 
îndurai multe patimi şi multe lipsuri, şi dusei toate relele 
pe care mi le prilejuia sănătatea mea sfărîmată. Ci, 
ca-ntr-un făcut despre a cărui pricină habar nu aveam, 
numai pe mine mă băteau năpastele drumului, în vreme 
ce stăpînul meu, tihnit, voios şi pînă peste poate de mul-
ţumit, parcă înflorea de pe urma tuturor necazurilor care 
mă bîntuiau. Şi trecea peste primejdii şi printre năpaste 
surîzînd, şi călca prin viaţă ca pe un preş de mătase. 

Şi aşa ajunserăm la Cairo, iar cea dintîi grijă a mea 
fu să dau fuga pe d.-.tî pînă acasă. Şi găsii acolo uşa 
spartă şi aruncată ; iar dinii fără de siăpîn îşi făcuseră 
adăpost în casa mea. Şi nimenea nu era acolo să mă în-
tîmpine. Şi nu văzui nici urmă de maica, de soţia şi de 
copiii mei. Iar un vecin, care mă văzuse cînd intrasem 
şi care auzea ţipetele jalei mele, deschise uşa casei lui 
şi îmi spuse : 
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— Ya Hassan Abdallah, fie-ţi zilele alungite cu zilele 
care s-au pierdut ! Toţi ai tăi din casă s-au prăpădit! 

Iar eu, la vestea aceea, căzui la pămînt, leşinat. 
Or, cînd mă deşteptai clin leşin, îl văzui lîngă mine 

pe stăpînul meu beduinul, care mă îngrijea şi mă stropea 
pe faţă cu apă de trandafiri. Iar eu, înăbuşindu-mă de 
lacrimi şi de suspine, nu putui de data aceasta să mă 
opresc de a-i arunca nişte sudalme şi de a-1 învinui că 
el este pricina tuturor nenorocirilor mele. Şi multă vreme 
îl încărcai cu. toate blestemele, i'ăcîndu-1 răspunzător de 
relele care se strîngeau şi se asmuţeau asupra mea. Ci 
el, l'ără a-şi pierde nimica din seninătate şi fără a se 
clinti din liniştea lui, mă bătu pe umăr şi îmi spuse : 

— Toate ne vin de la Allah şi la Allah se duc toate ! 
Şi, luîndu-mă de mină, mă scoase afară din casă. Şi 

mă duse într-un palat falnic, pe ţărmurile Nilului, şi mă 
sili să locuiesc cu el acolo. Şi, întrucît vedea că nimica 
nu izbuteşte să-mi scuture sufletul de mîhnire şi de poso-
moreli, binevoi, nădăjduind că m-oi mai alina, să împartă 
cu mine tot ceea ce avea. Şi, împingînd filotimia pînă peste 
marginile firii, se apucă să mă înveţe ştiinţele cele tainice, 
şi mă dăscăli cum să citesc în cărţile de alchimie şi cum 
să buchisesc manuscriptele cabalistice. Şi adeseori porun-
cea să se aducă dinainte-mi chintale de plumb, pe care 
îl punea să se topească pînă da în clocot şi, aruneînd 
atunci în el un strop din sulful cel roşu din sipet, pre-
schimba metalul acela de rînd în aurul cel mai curat. 

Ci mie, în mijlocul comorilor şi împresurat de voioşia 
şi de ospeţcle pe care stăpînul meu le da în fiecare zi, 
îmi era trupul doborît de dureri şi sufletul îmi era amărît. 
Şi nu izbuteam nici măcar să rabd pe mine hainele cele 
bogate şi stofele cele scumpe cu care mă silea el să mă 
îmbrac. Şi mi se aduceau bucatele cele mai alese şi bău-
turile cele mai plăcute, ci cu totul şi cu totul zadarnic, 
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întrucît eu nu simţeam decît silă şi greaţă faţă de toate. 
Şi aveam nişte iatacuri strălucite, şi nişte paturi făcute 
din lemn aromitor, şi nişte divan uri de purpură ; ci som-
nul nu îmi închidea ochii. Iar grădinile saraiului nostru, 
răcorite de reveneala apelor Nilului, erau pline cu pomi 
dintre cei mai aleşi, aduşi cu multă cheltuială din ţările 
Indului, din Persia, din China şi din Insule ; şi nişte 
jgheaburi întocmite cu meşteşug ridicau apa Nilului şi o 
făceau să cadă îndărăt în şuvoaie răcoritoare în nişte ha-
vuzuri de marmoră şi de porfir ; ci eu nu mă înfruptam 
din nici unul dintre acele farmece, întrucît o otravă fără 
de leac îmi îmbibase trupul şi sufletul. 

Ci în ce îl priveşte pe stăpînul meu beduinul, apoi 
zilele lui se scurgeau în toiul huzururilor şi al desfătă-
rilor, iar nopţile lui erau un început al bucuriilor din rai. 
Şi locuia nu departe de mine într-un palat îmbrăcat în 
mătase ţesută cu fir de zarafir, unde lumina era dulce 
ca lumina de lună. Iar palatul acela se afla în mijlocul 
unor tufişuri de portocali şi de lămîi printre care se în-
gemănau iasomiile şi trandafirii. Şi acolo petrecea el în 
fiecare noapte cu tot alţi oaspeţi, pe care îi cinstea îm-
părăteşte. Şi cînd inimile şi simţurile lor erau pregătite 
pentru desfătare, cu vinuri de soi şi cu muzici şi cîntări, 
punea să li se perinde pe dinaintea ochilor nişte fetiş-
cane, frumoase ca huriile, cumpărate cu greutatea lor în 
aur pe la tîrgurile din Egipt, din Persia şi din Siria. Iar 
cînd vreunul dintre oaspeţi arunca o privire de dorinţă 
înspre vreuna dintre ele, stăpînul meu o lua de mînă şi, 
înfăţişînd-o celui care o dorea, îi spunea acestuia : 

— O, doamne al meu, îndatorează-mă luînd-o în casa 
ta pe roaba aceasta. 

Şi-aşa, toţi care îl cunoşteau îi ajungeau prieteni. Şi 
nu i se mai spunea decît Emirul-cel-Falnic. 
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Or, într-o zi, stăpînul meu, care venea deseori să mă 
Vadă în iatacul în care beteşugurile mă sileau să trăiesc 
Singuratic, se ivi pe neaşteptate, aducînd cu el o copi-
landră proaspătă. Şi beduinul avea un chip luminat de 
beţie şi de plăcere, şi nişte ochi pătimaşi în care ardea 
un foc fără de pereche. Şi veni de şezu Jîngă mine, şi 
îmi zise : 

— Ya Hassan Abdallah, vreau să cînt ! Tu nu mi-ai 
auzit pînă acuma glasul. Ia ascultă ! 

Şi, luîndu-mă de mînă, începu să chite stihurile aces-
tea, cu un glas vrăjit, legănînd din cap : 

Vino, copilă ! E un înţelept 

Cel care lasă numai bucuria 

Să~i umple viaţa, şi o poartă-n piept. 

Habotnicii să-şi bea habotnicia 

Cu apă goală — tu să-mi torni din plin 

Din vinul care-aprinde în rubin 

Obrajii tăi. Vreau să-l golesc cu sete 

Pînă-am să-mi pierd şi minţile deplin, 

Ci bea tu mai întîi, pe îndelete, 

Bea fără teamă, dă-mi-l mie-apoi, 

Să sorb adi'nc din cupa-nmiresmată 

De tot parfumul buzei tale moi. 

Nu-i nici mi martor care să ne vadă, 

Doar portocalii ce-şi trimit prin vînt 

Miresmele care ca vinu-mbată, 

Şi apele doar, care curg rîzînd... 

Vreau glasul tău cu patimă să-mi chite, 

Şi-n patimi să mă-nvăluie duios, 

încît şi filomelele înfrînte 

Să tacă şi să-şi pâră de jirisos. 

Hai, cîntă-mi, scumpo, cîntă-mi fără teamă, 

Cu patimă, că numai eu te-ascult l 
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Iar tu, în noaptea care-şi cere vamă, 

Nimic altceva n-ai s-auzi mai mult 

Dccît cum se deschide trandafirul 

Şi inima mea cu fiori bătînd. 

Doar eu te-ascult, doar eu te văd, iubire ! 

Ah, scoate-ţi vălul, că mimai eu sînt, 

Alţi martori nu avem —poate doar luna 

Şi poate, doar tovarăşele ei. 

Apleacă-ţi fruntea şi mă lasă-ntr-una 

Să. ţi-o sărut! Şi lasă-mă, de vrei, 

Şi ochii mari să ţi-i sărut, şi gura, 

Şi sînu-ţi alb ca neaua să-l sărut. 

Ah, fură teamă-apleacă-ii lin făptura, 

Nu-i nimenea în preajmă nevăzut, 

Doar trandafirii din grădina-n floare 

Şi-aroma iasomiilor, socot. 

Hai, vino-n calda mea îmbrăţişare, 

Mă mistuie iubirea, nu mai pot. 

Ci 7uai ales, şi mai întîi de toate, 

Ascunăe-te după iaşmac, frumos, 

Căci dacă te-ar vedea Allah vreodată, 

N-aş mai scăpa de ochiul lui gelos. 

Şi, după ee cîntă astfel, beduinul stăpînul meu scoase 
un oftat adine de fericire, îşi lăsă capul pe pieptul meu 
şi păru că adoarme. Iar fata care îi sta pe genunchi se 
desfăcu din braţele lui, ea să nu-i tulbure tihna, şi se 
de te la o parte binişor. Iar eu mă răsucii înspre el ca 
să-l acopăr şi să-i sprijin capul eu o pernă ; şi atunci 
băgat de seamă că răsuflarea i se curmase ; şi mă aple-
cai înspre el, peste măsură de îngrijorat, şi văzui că îşi 
dedese sufletul ca un fericit, surîzînd vieţii ! Aibă-1 Allah 
întru mila sa ! 
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Eu, atunci, cu inima strînsă de pieirea stăpînului meu, 
care, cu toate cîte-au fost, totdeauna se dovedise faţă de 
mine plin de blîndeţe şi de bunăvoinţă şi uitîndu-mi că 
toate belelele se înghesuiseră asupra capului meu din ziua 
cînd îl întâlnisem pe el, poruncii să i se facă o înmor-
mântare împărătească. ~Ii spălai trupul chiar eu în apele 
îmbălsămătoare, îi astupai frumos cu bumbac înmiresmat 
toate găurile trupului, îl depărtai, îi pieptănai barba cu 
grijă, îi vopsii sprâncenele, îi cănii genele, şi îl bărbierii 
pe cap. Pe urmă îl acoperii, pî.nzuindu-1 în loc de giulgiu 
cu o pînză minunată ce fusese ţesută pentru un rege 
de-al Persici, şi îl aşezai într-o raclă făcută din lemn de 
aloe încrustat cu aur. 

După care chemai pe toţi prietenii pe care stăpînul 
meu şi-i făcuse cu dărniciile lui ; şi poruncii la cincizeci 
de robi, îmbrăcaţi toţi cu haine pe potriva împrejurării, 
să poarte cu schimbul racla pe umerii lor. Şi, după ce 
alaiul se alcătui, pornirăm înspre cimitir. Şi o liotă în-
treagă de bocitoare, pe care le arvunisem anume, venea 
în urma alaiului, scoţînd ţipete de jale şi fluturîndu-şi 
basmalele deasupra capetelor, în vreme ce cititorii din 
Coran deschideau drumul cîntînd surele cele sfinte, la 
care mulţimea răspundea, pe rînd „Nu este alt Dumne-
zeu decît unul Allah ! Şi Mahomed este trimisul lui 
Allah !" Şi toţi musulmanii întâlniţi în cale se înghesuiau 
să vină şi să ajute la ducerea raclei, fie şi măcar numai 
atingînd-o cu mîna. Şi îl îngroparăm, în vuietul plînse-
telor unui întreg norod. Şi pusei să fie înjunghiată pe 
mormîntul lui o turmă întreagă de oi şi de cămile tinere. 

Or, după ce îmi îndeplinii astfel datorinţa faţă de ră-
posatul meu stăpîn, şi după ce şezui în capul pomenilor 
date spre pomenirea răposatului, mă afundai în palat ca 
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să încep a pune orînduială în treburile moştenirii. Şi grija 
cea dintîi a mea i'u să încep cu descuierea sipetului de 
aur, spre a vedea dacă se mai află în el praful de pu-
cioasă roşie. Ci nu găsii acolo decît puţinul care se mai 
vede şi acum, şi pe care îl ai sub ochi, o, rege al vre-
milor ! Intrucît stăpînul meu, datorită risipei lui de po-
mină, îl prăpădise pe tot, prcschimbînd în aur chintale 
peste chintale de plumb. Ci puţinul care se mai afla în 
sipet ar fi putut ajunge să-1 îmbogăţească şi pe cel mai 
mare dintre regi. Şi nu eram deloc îngrijorat în privinţa 
aceasta. Şi, de altminteri, nu mă mai îngrijoram deloc 
de bogăţii, în starea jalnică în care mă aflam. Da vroiam, 
să ştiu ce cuprindea manuscriptul cel tainic de pe pielea 
de gazelă, pe care stăpînul meu nu vroise niciodată să 
mă lase să-1 citesc, măcar că mă învăţase să buchisesc 
literele talismanice. Şi îl desfăcui şi—1 străbătui. Şi-abia 
atunci, o, doamne al meu, aflai, printre alte lucruri peste 
fire, pe care am să ţi le spun într-o zi, însuşirile prielnice 
şi neprielnice ale celor cinci chei ale ursitei. Şi pricepui 
că beduinul nu mă cumpărase şi nu mă luase cu ei decît 
ca să ocolească amarnicile însuşiri ale celor două chei, 
cheia de aur şi cheia de argint, abătînd asupra mea pu-
terile lor cele rele. Şi trebui să chem în ajutor toate în-
demnurile cele bune ale Profetului — asupra-i fie rugă-
ciunea şi pacea ! — ca să nu-1 blestem pe beduin şi: să 
nu scuip pe mormîntul lui. 

încît, nu mai zăbovii să scot de la brîu cele două chei 
afurisite şi, ca să mă descotorosesc de ele pe totdeauna, 
le aruncai într-un ceaun şi aprinsei focul spre a le topi 
şi a le face să pitiră pe veci. Şi, totodată, începui să caut 
cele două chei — cheia slavei şi cheia înţelepciunii, şi a 
fericirii. Ci degeaba scotocii palatul tot pînă în cele mai 

239 



ascunse unghere, că nu le găsii. Şi mă întorsci la ceaun, 
să veghez topirea celor două chei blestemate. 

Or, în vreme ce eu veghcam la treaba aceasta... 

Cină povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a şapte sute nouăzeci şi patra noapte 

Urmă f 

...Or, în vreme ce eu vegheam la treaba aceasta şi 
nădăjduiam că, nimicind cele două chei aducătoare ele 
rău, am să mă scutur pe totdeauna de soarta mea cea 
rea, şi pe cînd înteţeam focul, spre a uşura topirea care 
nu se făcea atâta de repede pe cît aş fi vrut, văzui de-
odată palatul năpădit de străjile califului, care se repe-
ziră asupră-mi şi mă tîrîră dinaintea stăpînului lor. 

Şi califul Theilun, părintele tău, îmi spuse cu asprime 
că ştia că eu cunosc taina alchimiei, şi că trebuia, pe 
dată, să i-o dezvăluiesc şi lui, şi să-1 fac să se bucure 
de ea. Ci eu, ştiind, vai ! cum că Theilun califul, asupri-
torul norodului, are să se slujească de ştiinţă împotriva 
dreptăţii şi pentru a face rău, nu vrusei să spun nimic. 
Iar califul, pînă peste măsură de mînios, puse să fiu le-
gat în lanţuri şi mă aruncă în temni ţa cea mai întune-
cată. Şi, totodată, puse să fie pustiit şi dărîmat tot pala-
tul nostru, din creştet pînă în temelie, şi se făcu stăpîn 
pe sipetul de aur în care se afla manuscriptul scris pe 
piele de gazelă, precum şi cele cîteva grăunţe de pulbere 
roşie. Şi îl puse să vegheze sipetul pe acest preacinstit 
şeic, care îl. aduse acum între mani le tale, o rege al vre-
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milor. Şi în. fiecare zi califul poruncea să fiu pus la 
schingiuiri, nădăjduind că aşa are să dobîudească de la 
slăbiciunea trupului meu darea în vileag a tainei. Ci 
Allah m-a dăruit cu harul răbdării. Şi vreme de ani şi 
ani am trăit aşa, aşteptîndu-mi de la moarte slobozenia. 

Şi-acuma, o, doamne al meu, pot să mor liniştit, în-
trucît prigonitorul meu s-a dus să dea seamă lui Allah 
de faptele lui şi îritrucît pot să mă apropii de cel mai 
drept şi de cel mai mare dintre regi ! 

După ce ascultă povestea aceasta a bătrînului Hassan 
Abdallah, sultanul Mohammad ben-Theilun se ridică din 
jeţul său şi îl sărută pe moşneag, strigînd : 

— Mărire lui Allah carele îngăduie slujitorului său să 
îndrepte nedreptatea şi să aline năpastele ! 

Şi îl căftăni numaidecît pe Hassan Abdallah în slujba 
de mare-vizir, şi îl îmbrăcă cu chiar mantia sa împără-
tească. Şi îl dete în grija vracilor cei mai iscusiţi din 
împărăţie, ca aceştia să ajute la zviduirea sa. Şi porunci 
diecilor cei mai îndemînatici de la palat să scrie frumos 
cu litere de aur povestea aceasta peste fire, şi să o păs-
treze în dulapul cu izvoade al împărăţiei. 

După care, încredinţat întru totul de însuşirile sulfului 
cel roşu, califii, vroi fără de zăbavă să-i încerce puterea. 
Şi porunci să fie aduse şi să fie puse la topit, în nişte 
cuptoare mari de cărămidă arsă, o mie de chintale de 
plumb ; şi aruncă peste ele sulful cel roşu care rămăsese 
pe fundul sipetului, rostind vorbele magice pe care i le 
şoptea bătrînul Hassan Abdallah. Şi numaidecît tot plum-
bul se preschimbă în aur strecurat. 

Sultanul atunci, nevroind ca toată comoara aceea să 
se prăpădească pe lucruri zadarnice, hotărî s-o folosească 
la o lucrare care să fie plăcută Celui Preaînalt. Şi se 
gîndi să dureze o moscheie care să nu-şi aibă asemuirea 
în toate ţările musulmane. Şi chemă pe arhitecţii cei mai 
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vestiţi din împărăţia lui, şi le porunci să tragă, după ară-
tările lui, liniile acelei moschei, fără a lua seama la greu-
tăţile zidirii ori la gîndul grămezilor de bani cît ar putea 
să coste. Şi arhitecţii a.şternură Ia poalele unei coline care 
se ridica deasupra oraşului un pă trat uriaş cu fiecare 
latură a lui întoarsă înspre unul dintre cele patru părţi 
de seamă ale zării. Şi în fiecare colţ puseră cîte un. turn 
îngemănat de minune, cu vîrful împodobit cu un cerdac 
şi încununat cu o boltă de aur. Şi pe fiecare latură a 
moscheii ridică un şir de pilaştri pe care se sprijineau 
nişte arcuituri mărunte, vîrtoase, dar bortelite dulce, şi-i 
închipuiră o terasă cu primbla de aur minunat dăltuită . 
Şi, în mijlocul clădirii, ridicară o boltă mare, atît de 
uşoară şi de înalt durată, de părea că stă fără nici un 
fel de sprijin între cer şi pămînt. Iar peretele boitei fu 
acoperit cu un smalţ de culoarea azurului, şi presărat cu 
stele de aur. Şi nişte marmuri rare alcătuiră podeaua. 
Iar mozaicul de pe ziduri fu făcut din pietre de jasp, 
de porfir, de agată, de sidef cu mărgări tare şi gemme 
scumpe. Iar stîlpii şi arcuiturile fură acoperite cu sure 
din Coran întreţesute, sculptate şi zugrăvite în culori 
alese. Şi, pentru ca zidirea aceea minunată să fie ferită 
de foc, la întocmirea ei nu se folosi nici o bucăţică de 
lemn. Şi şapte ani întregi şi şapte mii de oameni şi şapte 
mii de chintale de dinari de aur fură folosiţi pentru să-
vîrşirea acelei moschei. Şi fu numită Moscheia sultanului 
Mohammad ben-Theilun. Şi cu numele acesta este cu-
noscută şi în zilele noastre. 

In ceea ce îl priveşte pe preacinstitul Hassan Abdallah, 
apoi acesta nu peste multă vreme îşi dobîndi iarăşi să-
nătatea şi puterile şi trăi, cinstit şi slăvit, pînă la vîrsta 
de o sută douăzeci de ani, care fu sorocul menit de ursi-
toarea lui. Ci AII ah este mai ştiutor ! Că el singur este 
fără de moarte ! 

S,
l
j'z 



Iar Şeherezada după ce istorisi astfel povestea aceasta, tăcu, 
Şi regele Şahriar zise : 

— Hotărit, nimeni nu poate să scape de ursita lui ! Ci, o, Şe-
herezada, povestea aceasta mult m-a mai întristat. 

Iar Şeherezada spuse : 
— Să mă ierte măria ta, însă chiar din pricina aceasta am 

să-ţi povastcsc numaidecit povestea cu Papucii care nu se mai 
prăpădesc, scoasă din Divanul năzbîtiilor uşuratice şi al înţelep-
ciunii vesele al şcicului Magid-Eddin Abu-Taher Mohammad, pe 
care copere-1 Allah cu îndurarea sa şi aibă-1 întru mila lui I 
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BIV ANI LNAZBlTIILOR UŞURATICE Şl AL 
ÎNŢELEPCIUNII VESELE 

PAPUCI] CARE NU SE MA] PRĂPĂDESC 

povesteşte că a fost odată la Cairo un neguţător de 
vi, pe nume AbuCassem ElTamburi, care ajunsese 

ia pentru zgîrcenia lui. Or, măcar că Allah îl 
dăruise cu bogăţie si cu spor în. treburile de vînzare şi 
cumpărare, el trăia şi se îmbrăca aidoma cu cel mai milog 

o r ; iar hainele pe care le purta nu mai erau decît 
nişte plotoage şi nişte zdrenţe ; iar turbanul lui era atîta 

echi şi atîta de jegos, încît nu se mai putea ghici ce 
culoare avusese vreodată ; ci, dintre toate lucrurile lui, 

•u scamă papucii îi ară tau cărpănoşenia ; întrucît nu 
numai că erau !'•• cuie mari, şi trainici ca 
un car de luptă , cu nişte pingele mari cît o căpăţîr 
hipopotam, şi peticite de mii de ori, ci cu eăputele atîta de 
cîrpite încît, de douăzeci de ani de pe cînd papucii fuseseră 
papuci, cei mai iscusiţi cârpaci şi peticari din Cairo îşi iro
siseră toată priceperea spre a mai alipi între ele rupturile. 
Şi, dupii atîta meştereală, papucii lui AbuCassem ajunse
seră atîta de grei încît de multă vreme trecuseră în zicale 
în tot Egiptul ; întrucît, atunci cînd cineva vroia să 
spună că un lucru este greu, papucii aceia erau totdeauna 
luaţi !'>i măsură . Aşa, dacă un oaspete cam zăbov* 

lei, se zicea despre o! : ..Are sîngele greu ca 
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lui AbuCassem !" Ori dacă vreun de şcoală, 
din soiul dascălilor de şcoală loviii de dăscăleală, vroia 
să se arate plin de minte, se^zicep despre el : ,,1. 
fie Celrău ! Asta are^mintea grea ca papucii lui Abu
Cassem !" Ori cînd vreun hamal era covîrşit de greutatea 
poverii, ofta şi zicea r „Bătu1ar Allah pe stăpînul 
poverii acesteia ! E grea ca papucii lui AbuCassem !" 
Ori cînd prin vreun harem vreo bătrînă din soiul cel 
afurisit al bătrînelor posomorite vroia să le oprească pe 
soţiile cele t inere ale stăpînului să se veselească între 
ele, se zicea : „Chiorîoar Allah pe pacostea asta ! E grea 
ca papucii lui AbuCassem !" Ori dacă vreo mincare mai 
amarnică pica greu şi stîrnea furtuna în lăuntrurile pîn
tecelui, se zicea : „Mîntuimar Allah ! Afurisita asta 
de mîncare este grea ca papucii lui AbuCassem 

toate împrejurările cînd greutatea îşi arăta faţa. 
Or, întro zi, după ce încheie o negustorie mai noro

ca de obicei, AbuCassem se simţi cuprins de o 
ie aparte. încît, în loc să dea şi el vreun alclăma 

mare ori mai mic, după datina negustorilor cînd Allah 
îi ajută să izbîndească un tîrg, găsi mai de folos să se 
ducă să facă o baie la hammam, unde, de cînd ţineau 
oamenii minte, nui călcase piciorul. Şi, încuinduşi pră

. porni înspre hammam, luînduşi papucii la spii 
în loc săi încalţe ; căci de multă vreme tot aşa . 
spre ai ocroti să nu se prăpădească. Şi, ajungînd la 

am, îşi puse papucii pe pr te în
călţările ce se aflau rînduite acolo, cumui obiceiul. Şi 
intră să se scalde. 

Or, pielea lui AbuCassem era atîta de bătucită de 
încît băie.şii care îl frecară şi masagiii avură de trudit 
peste măsură pînă săi dea de hac ; şi nu izbutiră decît 
înspre sfîrşitul zilei, cînd toţi cei care veniseră să se 
îmbăieze plecaseră de mult. Şi AbuCassem putu întrun 
sfîrsit să iasă din hammam, şi îşi căută papucii : ci 
papucii nu se mai aflau unde îi lăsase, iar în locul lor 
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era o pereche de hranei frumoşi, făcuţi dintro 
galbenă ca lămîia. Şi AbuCasscm îşi zise : „Fără de 
nici o îndoială că Allah mi ia trimis, acela care] 
de mult tînjesc sămi cumpăr unii ca aceştia. Ori 
că io fi schimbat careva cu ai mei, din gresei 

de bucurie că se vedea astfel 
)ăra alţii, îi luă şi plecă. 

Or, imineii cei de piele galbenăportocalie erau pa
pucii cadiului, care se mai afla încă în hammam. Iar în 
ce priveşte papucii lui AbuCassem, apoi pe aceştia 
însărcinat cu paza încălţărilor, văzînd scîrboşeniile 

are duhnea de împu ţeau intrarea de la hammam, 
se repezise săi ia şi săi ascundă întrun colţ. Pe urmă , 
cînd ziua se sfîrşise şi cînd ceasul lui de veghe se îm
plinise, paznicul plecase, fără aşi mai aduce aminte 
săi pună la loc. 

încît, atunci cînd cadiul îşi isprăvi îmbăiatul, sluji
de la hammam, zorind la poruncile lui, îi căuiară 

zadarnic imineii, şi, pînă la urmă , găsiră în t r run colţ 
papucii cei de pomină , pe care îi cunoscură numaido 
erau ai lui AbuCassem. Şi o luară la fugă după i 
ajungîndu1, îl întoarseră la hammam, cu dovada furt'i

lui pe umăr . Şi cadiul, după ce îşi luă ceea a 
al lui, porunci să i se dea lui AbuCassem îndăra 
pucii şi, cu toate împotrivirile lui, îl trimise la închi: 
Şi AbuCassem, ca să nu moară în temniţă , trebui, n 
că fără inimă bună , să se arate darnic la bacşişuri cu 
caraliii şi cu cavazii de la agie ; întrucît toţi ştiindu1 
că era tot atîta de putred de bani pe cît era de otră 
zgîrcenie, nu1 socotiră izbăvit cu una cu două. 

Şi AbuCasscm putu, în felul acesta, să iasă din în
chisoare ; ci, păcurit şi înciudat peste măsură , şi so< 
că papuciis pricina nenorocirii lui, dete fuga şi
in Nil, ca să se scape de ei. 

Or, peste cîteva zile, nişte pescari, trăgînduşi 
mare caznă năvodul mai greu ca de obicei, găsiră i 
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i papucii, pe care îi cunoscură numaidecît oă cran ni 
Lui lassem. Şi văzură, plini de rhînie, că gram 

e cu care erau împodobiţi le rupsese ochiurile 
vodului. Şi se duseră la dugheana lui AbuCassem şi 
zvîrliră papucii năpraznic înlăunlru, blestemîndu1 pe 

pînul lor. Iar papucii, aruncaţi prea tare, izbiră şipu
e cu apă de trandafir şi cu alte ape ce se aflau pe 

rafturi, şi le răsturnară , spărgîndule întro puzderie 
de cioburi. 

La priveliştea aceea, jalea lui AbuCassem ajunse pînă 
peste poate, şi amărî tul de el strigă : 

— Ah, papuci blestemaţi, vă ţineţi de fundul meu ! 
Da nu mult aveţi sămi mai pricinuiţi voi necazuri ! 

Şi îi ridică de pe jos şi se duse în grădină şi se apucă 
să sape o groapă în care săi astruce. Ci un vecin, care 
avea un dinte împotriva lui, găsi prilejul să se răzbune 
şi dete fuga numaidecît să1 vestească pe valiu că Abu
Cassem dezgroapă de zor la o comoară, în grădină . Tar 
valiul, ştiind bogăţia şi zgîrcenia neguţătorului de leacuri, 
nici nu puse vreun pic la îndoială ştirea aceasta, şi tri
mise numaidecît străjerii să1 înşface pe AbuCassem şi 
să1 aducă dinaintea sa. Şi amărîtul de AbuCassem de 
geaba se tot jură că nu găsise nici un fel de comoară, ci 
că numai vroise săşi îngroape papucii, valiul nu vroi să 
creadă nicidecum un lucru atîta de ciudat şi atîta de po
trivnic cu zgîrcenia de pomină a celui zeber i t ; şi, în
trucît la valiul acela totul, oricear fi fost, se măsura 
în bani, îl sili pe păcuritul de AbuCassem, spre aşi 
dobîndi slobozenia, săi numere o mare grămadă de 
bani. 

Iar AbuCassem, slobozit după această amarnică în
datorinţă... 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada orii mijind .şi, 
sfioasa, i 
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Ci înlr-a şapte sute nouăzeci şi cincea noapte 

...Tar AbuCassem, slobozit după această amarnică 
indatoririţă, şi luînduşi papucii, se jură că are să se 
descotorosească de ei cu orice preţ. Şi rătăci multă 
vreme, chibzuind la calea de izbîndă cea mai bună şi, 
pînă la urmă , hotărî, să se ducă şi săi arunce întro gîrlă 
departe, undeva în cîmp. Şi socoti că de data aceasta nu 
arc să mai audă pomeninduse de ei. Ci soarta vroi ca 
apa gîrlei să ducă papucii pînă la un scoc de moară, la 
care ierecul făcea rotile să se învârtească. Iar papucii 
se prinseră în roţi şi le dezgărdinara, smucindule din 
şleau] lor. Tar stăpînii morii se repeziră să dreagă strică
ciunea şi văzură că pricina se datora papucilor cei mari, 

ire îi găsiră înţepeniţi în dinţii roţilor, şi pe care îi 
eunoscură rrumaidecît a t'i papucii lui AbuCassem. Şi 
amantu l de neguţător de leacuri fu iarăşi aruncat în 
temniţă şi osîndit de data aceasta să plătească nişte daune 
fifiari stăpînilor morii, pentru paguba pe care leo prici
nuise. Şi, pe deasupra, mai trebui să plătească şi nişte 
bacşişuri straşnice, spre aşi dobîndi iarăşi slobozenia. 
Şi, totodată, i se deteră şi papucii îndărăt . 

Atunci, pînă peste poate de uluit, se duse acasă şi, 
suinduse pe terasă, se propti în coate şi se porni să 
cugete adînc la cei mai rămînea de făcut. Şi pusese 
papucii nu departe de el, pe terasă ; ci se întorsese cu 
spatele înspre ci, ca să nui mai vadă. Şi, tocmai în 
clipa aceea, un ciine deal vecinilor văzu papucii şi, 
repezinduse de pe terasa stăpînilor lui pe terasa lui 
AbuCassem, luă în gură unul dintre papuci şi începu să
se joace cu el. Şi, din zbeaga aceea a câinelui, papucul sări 
deodată cit colo, şi soarta cea blestemată îl prăvăl i de pe 
terasă drept în capul unei babe care trecea pe uliţă. Şt 
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greutatea năpraznică a papucul! 
strivi pe babă. făcîndo săşi amestece lungimea cu la

bei CLII:: »apucul lui AbuCas
şi se duseră cu plângere la cadiu, cetind preţul pen

tru s noartea lui AbuCassem. Şi 
biciul de el fu silit să plăl preţul si după 
lege. Şi. pe deasupra, trebui să mai plătească 
bacşişuri grase caraîiilor si eavazilor de la agie. 

De data aceasta însă hotărîrea lui era luată. 
ce acasă, luă cei doi afurisiţi de papuci 

şi, venind iarăşi la cadiu, ridică amîn'doi papucii deasupra 
capului .şi strigă cu o dîrzenie cei făcu să izbucnea.

i pe mai pe toţi cei care se bro
diseră de faţă : 

— O, domnia ta cadiu! i pricina belelei* 
ŞiAi curând am să ajung să cerşesc prin curiile de pe ia 
moschei. Mă rog, dar, să te miluieşti a da o poruncă prin 
care să se adeverească precum • că AbuCassem nu 
este stăpînul acestor papuci, că Ie dă cu legată cu 
săi ia şi că el, AbuCassem, nu mai este răspu 
pacostele pe care au să le mai pricinuiască pe viitor ' 

Şi, după ce spuse acestea. i papucii in mijlocul 
sălii de judecată şi o rupse la fugă în picioarele p 
în vreme ce toţi cei de fală, dealîta rîs. se prăl 
spaU ,h şlie mai bine ! 

.VSCÂRH . Ş I D 

Cir ui dreptcredincioşilor, califul Ha 
Ra.şid, avea un măscărici, care trăia la el la pal;: 
avea sarcina de a1 înveseli pe calif în ceasurile sale de 
inimă rea. Şi pe măscăriciul acela îl chema B J 
înţelept. Iar califul îi zise întro zi : 

.— Ya Bahlul, ştii tu cumva citi nebuni sînt în Bagdad ? 

IC 



O, doamne in.şiruirea ar fi c« 
in zise : 

dau în 50 întocmeşti. Şi aştept să fia 

•j un hohot lung de rîs. Şl 
'i îl întrebă : 

— Cei cu tine ? 
•Iul spuse : 

O, doamne al meu, eu sînt vrăjma ee trudă 
neşte. Drept ;pre a te mulţumi, am să mă 

pe dată sa înto< • •. îţi se 
află în Bagdad ! Intrurît astai o trudă care numi va 

mai multă vreme decît să beau o gură de apă. Şi, 
ala asta, care o sa fie tare scurtă, tu ai să ştii, 

iiah ! şi cili amintiţi se află în cetatea de scaun a 
ile 1 

BahLu! zi pe jeţul 
hii, a căpătat din pârlea slugii^ palat, pentru 

•ea aceea, o ploaie de ! Iar ţipe
e pe ca împrejurarea 

, au stîrnit tot palatul şi lau adus acolo pînă şi pe 
Iar Harun, văzînd său pîîngea cu 

n fierbinţi. încercă să1 aline. Ci Bahlul îi spuse ; 
— Of, o, emire al dreptcredincioşilor, durerea mea1 

de alinare, întrucîl nu pe mine mă plîng, ci pe 
iul meu califul! (' ătă eu căpătai atîtea 

uri numai pentru că an pită pe jeţul lui 
esc, ce potop are să1 pască pe • ade deatîta 

• de ani ! 
Şi, iarăşi, tot Bahlul a fost atita de înţelept încît săi 

eaţă de însurătoare. Iar Harun, spre ai juca un 
ii afurisit, 1a pus să se însoare cu dea sila cu o 

roabele sale, încredinţîndu1 că fata are 
fericit şi că el, Harun însuşi, se pune chezaş 

u aceasta, iar Bahlul fu nevoit să se supună vrînd
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înd şi intră în odaia de nuntă în rare ii aştepta tî
nărai nevastă, care era de 0 frumuseţe fără de cusur. 
Ci nici nu se întinsese el bine lîngă ea, că si sări deodată 
cu spaimă şi o zbughi din odaie, de parcă lar fi alungai 
nişte vrăjmaşi nevăzuţi, şi o luă la fugă ca un nebun prin 
sărai. Iar califul, înştiinţat despre cele ce se petrec. 
porunci să vină Bahlul dinaintea sa .şi ii întrebă cu glas 
aspru : 

— Pentru ce, o, afurisitule, iai făcut ruşinea asta 
soţiei tale ? 

Iar Bahlul răspunse : 
— O, doamne al meu, spaima este o boală fără de leac ! 

Or, cu nu am, de bună seamă, nimica de ce so învinuiesc 
pe soţia pe care dărnicia ta mia dăruito, întrucît este 
frumoasă şi cuminte. Ci, o, doamne al meu, nici nu am 
intrat eu bine în patul de nuntă , că am şi auzit limpede 
un potop de glasuri care ieşeau laolaltă din soţia mea. 
Şi una îmi cerea o rochie, iar alta îmi cerea un iaşmac 
de mătase ; una vroia nişte papuci, alta o hă inu ţă cu 
horbote, iar cealaltă alte lucruri iarăşi. Eu, atunci, nam 
mai putut sămi stăpinesc spaima şi, în ciuda poruncilor 
tale şi a nurilor fetei, am luato la fugă cît mă ţineau 

iele, de frică să mi ajung încă şi mai nebun şi mai 
•ît decît sînt ! 

ŞÎ tot Bahlul nu a vroit întro zi să primească un 
dar de o mie de dinari cu care, de două ori, 1a îmbiat 
califul. Şi, întrucît califul, nedumerit pînă peste măsură. 
de atîta nelăcomie, îi cerea lămuriri, Bahlul, care şedea 

ii un picior întins şi cu celălalt strîns, se mul ţumi 
orice răspuns să întindă, destul de neobrăzat, 

i califului AlRaşid, amîndouă picioarele de
înd obrăznicia aceea nemaipomenită şi lipsa 

iviinţă faţă de calif, căpetenia hatlîmbilor dete săi 
înşl'ace .şi să1 pedepsească ; ci AlRaşid îl opri cu un 

. şi ii întrebă pe Bahlul oarei pricina unei atare 
uită: iinţe. Iar Bahlul răspunse : 
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— O, doamne al meu, dacă aş fi întins mina ca să 
iau darul tău, miaş fi pierdut pe veci slobozenia de aţi 
întinde picioarele ! 

Şi, întrun sfîrşit, tot Bahlul, intrînd întro zi în 
cortul lui AlRaşid, care se întorsese de la un război, îl 

ii pe calif insetoşat şl cerînd cu strigăte amarnice un 
pahar cu apă. Iar Bahlul dete fu^a deJ aduse un pahar 

apă proaspăta şi, arătîndui1, îi spuse : 
— O, emire al drepteredinejoşilor, mă rog ţie sămi 

spui, înainte de a bea, cu ce pre ţ ai Ti plătit paharul acesta 
cu apă, dacă, din întâmplare, nu sar fi găsit ori ar fi 

i anevoie să se capete ? 
Şi AlRaşid spuse : 
— De bună seamă că aş fi dat, ca săJ am, jumă tate din 

împărăţia mea ! 
Iar Bahlul zise : 
— Acuma bea1, şi Allah să1 umplă cu desfătare în' 
na ta ! 
Şi, după ce califul sfîrşi de băut, Bahlul îi zise > 
— Şi dacă, o, emire al dreptcredincioşilor, acuma, 

că lai băut, paharul acesta nu ar vroi să mai iasă din 
trupul tău, din pricina vreunei zăpreli în preacinstitaţi 

ică, cu ce preţ ai plăti leacul care lar făcea să iasă ? 
Şi AlRaşid răspunse : 
— Pe Allah ! miaş da atunci toată împărăţia în 
igşin lat ! 
Iar Bahlul, mohorînduse dintrodată , spuse i 
— O, doamne al meu, unei împărăţii care nu trage 

în cumpănă mai mult decît un pahar cu apă ori decît 
o ţîşnitură de ud, nu ar trebui să i se închine toate gri
jile pe care ţi le dă şi toate războaiele scăldate în sînge 
pe care ni le pricinuieşte ! 

Şi Harun, auzind acestea, începu să plîngă. 

Iar Şehcrezndn, în noaptea aceea, mai spuse : 
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POT PAMlNTUL 

Se poveste instit .şeic dintrun s< 
ia lui o tare frumoasă poiată pe care o în

u toată luareaaminte şi care era bine împodobită 
iii de parte bărbătească şi cu orătănii de parte 

femeiască, şi care ii dedeau şi ouă frumoase şi nişte pui 
minunaţi buni de mîncat. Or, printre păsările de parte 
bărbătească, şeicul avea şi un cocoş mare şi minunat, cu 
glas limpede, cu penet strălucitor şi aurit, şi care, peste 
însuşirile frumuseţii de pe dinafară, mai era dăruit şi 
cu agerime, cu înţelepciune şi cu pricepere la trebu 
lumeşti, la schimbările de vreme şi la chiţibuşurile vieţii. 
Şi era plin de dreptate şi de grijă cu soţiile lui, şi 
îndeplinea datoriile faţă de ele pe cît de vrednic, pe 
atîta de nepărtinitor ca să nu lase zizania să le intre în 
inimi şi ura în priviri. Şi era dat de pildă pentru toa 
gloata din curtea de păsări, ca soţ, ca putere şi ca hv, 
tate. Iar stăpînul său îi pusese numele de GlasulZori 

Or, întro zi, pe când soţiile lui îşi vedeau de pui 
lor şi îşi dichiseau penele, GlasulZorilor ieşi să cerce
teze pămînturile gospodăriei. Şi, tot minunînduse de 
cîte vedea, scormonea şi ciugulea ba ici, ba colo, pe 
măsură ce da în drumul lui de boabe de grîu, sau de < 
sau de porumb, sau de sesam, sau de hrişcă, sau de mi 
Şi, tîrît de găselile şi de căutările lui mai departe de 
ar fi vrut, se văzu de la o vreme dincolo de margin 
satului şi ale gospodăriei, şi singur cu totul întrun loc 
sălbatic pe care nu1 mai văzuse vreodată. Şi degeaba se 
tot uită el ba la dreapta, ba la stînga, că nu zări nici o 
faţă de prieten şi nici o făptură cunoscută. Şi începu să 
se simtă tulburat, şi scoase cîteva ţipete scurte, de în
grijorare. Şi, în vreme ce se pregătea să facă drum ! 

Cînd povestea ajunse Şeherezada 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a şapte sute nouăzeci şi şasea noapte 

>i, în v 
i îi căzu pe un vulpan care, de departe, 

i înspre el aîergintl în copci mari. Şi, văzînd 
:; să tri a sa, dete dosul înspre 
an, î.şi luă vini din puterile aripilor întinse 

buti să ajungă pe creasta unui z id 'dărăpănat , unde 
nu avea decît numai atîta loc cît să.şi pună picioarele, 

vrolpaaul nu putea să1 ajungă în nici un 
Şi vulpanul se opri cu sufletul la gură sub zid, adul

ţi scheunînd. Ci, văzînd că iici o pu 
se căţăra pînă la pasărea dorurilor sale. ridică înspre 

ea capul şi îi zise : 
Pacea fie as tire, o, fratele 

ivarăşe mi nu 
Ci GlasulZorilor nui  salamalekul şi nu vroi 

Măcar să se uite la el. Iar vulpanul, dacă văzu aşa, 

— O, prietene al meu, o, gingăşiile, o, frumosule, 
u ce nu vrei nici măcar sămi faci nazîrul unei 
i ori al unei pri tri atîta săţi dau 
: mare ? 

Ci cocoşul, prin tăcerea lui, se scutură de toate vor
Jea dulci şi de toate ispitele, iar vulpanul urmă : 

— Ah, fratele meu, dacă ai şti numai ce ştire sînt 
3 săţi aduc, teai da jos i iute să mă îm
ezi şi să mă săruţi pe gură ! 

Ci cocoşul se făcea mai departe naude navede, şi, 
ai răspunde nimic, se uita in zare, cu nişte ochi 
;zi şi nemişcaţi. Iar vulpanul urmă : 

— Află, dar, o, fratele meu, că sultanul animalelor, 
măria sa Leul, şi sultanul păsărilor, carei măria sa 
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Vulturul, sau întâlnit de curînd în inima cmei p 
înverzite, împodobită cu flori şi cu izvoare, şi au adunat 
împrejurul lor pe trimişii tuturor jivinelor zămisli1 

Allah — şi tigri, şi hiene, şi leoparzi, si rişi, si pantere, 
şi şacali, si antilope, şi lupi, şi iepuri, şi dobitoai 
pe lîngă casa omului, si şoimi, şi creţi, şi ciori, şi po
rumbei, şi turturele, şi prepeliţe, şi potîrnichi, şi orătănii, 
si toate păsările. Şi cei doi împăraţi ai noştri, cînd solii 
tuturor supuşilor sau aflat dinaintea lor, au dai '1" ştire; 
cu ucaz domnesc, că deacuma înainte, peste tot întinsul 
pămîntului cel locuit, au să domnească stăpîne tihna, 
frăţia şi bunaînvoire ; şi că numai preţuirea, prietenia, 
tovărăşia şi dragostea au să fie simţămintele îngăduite în
tre neamurile jivinelor din pădure, ale dobitoacelor de 
pe lingă casa omului şi ale păsărilor ; că uitarea trebuie 
să se aştearnă peste vechile vrăjmăşii şi peste urile dintre 
neamuri ; şi că fericirea tuturora şi a fiecăruia în parte 
este ţinta înspre care trebuie să tindă toate strădaniile, 
Şi au hotărît că oricine va încălca starea aceasta de 
lucruri va fi adus fără de zăbavă dinaintea judeţului cel 
mare şi va fi judecat şi osîndit fără de milă. Şi miau 
dat slujba de crainic al proaspătului ucaz, şi miau dai 
în seamă să mă duc să vestesc peste tot pămîntul hotă
rîrea adunării, cu porunca de a însemna numele tuturor 

oi cîrti, spre a fi osîndiţi pe măsura răzvrătirii lor. 
Şi, o, cocoşule, fratele meu, drept aceea mă vezi tu a 
la temelia acestui zid pe care teai cocoţat, întrucît eu. 
întradevăr, eu, cu chiar ochii mei, eu şi nu altul, sin. 
trimisul, solul, crainicul şi împuternicitul cu p 
pline al stăpînilor şi domnilor noştri. Şi, pentru aceasta, 
adineauri, team întîmpinat cu urarea de pace şi cu vor

prieteniei, o, fratele meu ! 
Şiaşa ! Ci cocoşul, fără să ia aminte la toată polilo

ghia aceasta mai mult decît dacă nar fi înţeles nimic 
se uita mai departe în zări, cu o înfăţişare nepăsătoare, 
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şi cu nişte ochi rotunjiţi şi pieriţi, pe care ii închidea 
din cînd în cînd. legănînd din cap. Iar vulpanul, cu inima 
arsă de dorul dea ronţăi prada aceea dulce, urmă : 

— O, Eratele meu, pentru ce nu vrei să mă cinsteşti 
cu un răspuns, ori să catadicseşti ami spune măcar un 
cuvînt, ori numai săţi cobori privirile înspre mine, 
eares trimisul sultanului nostru Leul, stăpînul jivinelor, 
şi al sultanului nostru Vulturul, stăpînul păsărilor ? Or, 
ingăduiemj aţi aduce aminte că, dacă stăruieşti în ta

ta faţa de ni ine, am să fiu nevoit să spun lucrul 
acesta sfatului ; si tare mă tem că ai să cazi sub pe 
deapsa legii celei noi, care este neînduplecată în dorinţa 
de a statornici pacea peste întreg pămîntul, chiar cu pr i 
mejdia dea omorî jumă tate din vieţuitoare. Te rog, aşa
dar, pentru ultima oară, o, fratele meu cel chipeş, sămi 
spui măcar pentru ce nu vrei sămi răspunzi ! 

Atunci cocoşul, care pînă aci se înţepenise întro ne
păsare mândră, întinse gîtul şi, plecîndu.şi capul peo 

îşi coborî privirea ochiului său din dreapta înspre 
vulpan,ş i spuse : 

— întradevăr , o, fratele meu, vorbele tale sînt asupra 
capului şi asupra ochilor mei, şi te cinstesc în inima mea 
ca pe un trimis şi ca pe un pristav şi ca pe un crainic si 
ca pe un împuternicit şi ca pe un sol al stăpînului nostru 
Vulturul. Ci, dacă nu ţiam răspuns, să nu carecumva să 
crezi că am făcuto din sfruntare ori din răzvră t ire ori 
din orice alt sim ţămînt vinovat, o, nu ! pe viaţa ta ! am 

o numai şi numai pentru că eram tare tulbur, 
ce vedeam şi încă mai văd în depărtare, colo jos, 

înaintea mea ! 
Şi vulpanul întrebă : 
— Allah fie cu tine, o, fratele meu, şi ce vedeai tu, 

şi ce încă mai vezi acolo ? Alungat fie Celviclean ! Ni
i de rău, nădăjduiesc, ori nimica dăună tor ? 
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încă şi 

— Cum, o, u, tu nu za 
eu, cu toate ca Allah a pus deasupra preacinstitului tău 
bot doi ochi pătrunzători, măcar că ol< 
zis fără a te simţi jignit ! 

Iar vulpanul întrebă cu îngrijorare : 
— Da spunemi odată, ce zăreşti, i 

cu  ş ' ce am astăzi la ochi, măcar că nu mă ş 
decum zbanghiu — fie zis fără a te supăra ! 

Iar cocoşul GlasulZorilor spuse ; 
— întracu ud cum se ridică un nor de pui1 

şi văd în văzduh un stol de şoimi de vînătoare întrun 
cerc roti' 

Iar vulpanul, la vorbele acelea, începu să trcmu 
întrebă, pînă peste poate de îngrijorat : 

— Astai tot ce zăreşti, o, chip vestitor de bine ? Da 
jos nu vezi nimica gonind ? 
Iar cocoşul îşi aţinti îndelung privirea în zare, ; 

cinduşi capul şi pe dreapta şi pe stînga şi, pînă la 
spuse : 

— Da ! văd ceva cu patru picioare gonind pe jos, cu 
nişte labe sprintene, lung, subţire, cu un cap micuţ şi 
ascuţit, şi cu nişte urechi clăpăuge. Şi vine iute înspre 
noi ! 

Iar vulpanul, treniurînd din toate mădularele, întrebă ! 
— Au nui un ogar ceea ce vezi tu, o, fratele m 

Allah să ne apere ! 
Iar cocoşul spuse : 
— Nu ştiu dacă este un ogar, întrucît eu încă nu 

văzut asemenea dihanie şi numai Allah ştie ! Da sint 
încredinţat, oricum, că e un cîine, o, chipeşule ! 

Cînd auzi cuvintele acestea, vulpanul strigă : 
— Sînt, silit, o, fratele meu, sămi iau rămas bun de 

la tine f 

18 



Şi, rostind acestea, detc dosul si îşi 
în vînt, încredinţînduse MaiciiScăpării. Iar cocoşul 

;ă după el : 
— Hei, tu ! Hei, tu ! frateal meu, mă dau jos, mă 

dau jos ! De ce mi mă aştepţi ? 
Iar vulpanul zise : 
— Păi, vezi tu, mie anie cam silă de cîinele 

care nu sînt nici prieten, nici nimic ! 
Iar cocoşul urmă : 
— Ci, o, chip al binecuvîntării, numi spuneai tu mai 

adineaori că vii ca trimis şi ca pristav din partea dom
nitorilor noştri, spre a vesti ucazul păcii între toate nea
murile de pe pămînt, aşa cum sa hotărît în divanul tu
turor trimişilor ginţilor noastre ? . 

Iar vulpanul răspunse de foarte departe : 
— Da, aşa e ! Da, aşa e ! o, fratele meu, cocoşule, 

numai că pramatia asta de ogar — bătu1ar Allah ! — 
sa ţinut să nu vină la divan, iar neamul lui nu şia 
trimis nici un sol, iar numele lui nu a fost rostit cînd 
sau strigat numele ginţilor care au hotărît chemarea la 
pace peste tot pămîntul. Şi de aceea, o, cocoşule plin de 
gingăşie, dăinuie încă neprietenia între neamul meu şi 
neamul lui, şi vrăjmăşia între mine şi e l ! Ci Allah să 
te ţie bine sănătos, pînă ce moi întoarce ! 

Şi vulpanul, după ce grăi toate astea, pieri în depărtare. 
Iar cocoşul scăpă astfel de colţii duşmanului, mulţumită 
iscusinţei şi deşteptăciunii sale. Şi se grăbi să se dea jos 
de pe culmea zidului şi să se întoarcă la gospodăria şei
cului, preamărindu1 pe Allah, carele îl aduse îndărăt 
în tihna poiatei sale. Şi le povesti numaidecît soţiilor şi 
vecinilor săi păcăleala pe care io trăsese asupritorului 
său din neam de neam. Şi toţi cocoşii din ogradă ridicară 
spre văzduhuri chemarea răsunătoare a ' i lor, 
spre a sărbători izbînda Glasului.Zorilor. 

Iar Şeherezada, în noaptea aceea, mai spuse : 
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BRACINARELE ÎNNODATE 

Se povesteşte că un rege ca toţi regii şedea întro zi 
în jeţul său, în mijlocul divanului, şii primea pe supuşii 
săi veniţi cu plingeri, cîtid intră un şeic, grădinar de 

serie, şi care purta pe cap un coş cu poame fru
moase şi cu felurite legume, numai trufandale. Şi grădi
narul sărută pămîntul între mîinile regelui, şi chemă asu
pra măriei sale binecuvîntarca cerului, şi îi dete în dar 
coşul cu trufandale. Iar regele, după ce îi răspunse la 
salamalek, îl Întrebă : 

—• Da ce ai în coşul acela acoperit cu frunze, o, şeicule ? 
Iar grădinarul spuse : 
— O, rege al vremilor, sînt nişte legume proaspete 

şi nişte poame, din cea dintîi pîrgă de pe pămînturile 
mele, şi ţi le aduc ca trufandale ! 

Iar regele zise : 
— Cu dragă inimă ! Sînt primite ! 
Şi regele dete la o parte frunzele care fereau de deochi 

cele ce se aflau în coş, şi văzu că erau acolo şi nişte mi
nunaţi castraveţi brobonaţi, şi bame tare ispititoare, şi 
banane, şi pătlăgele vinete, şi lămîi, şi felurite 
fructe, şi legume pretimpurii. Şi strigă : 

— Maşallah ! 
Şi luă un castravete brobonat şi cronţăi din el cu 

mare poftă. Pe urmă, spuse hadîmbilor să ducă totul la 
harem. Iar hadîmbii zoriră să îndeplinească porunca. Şi 
femeile, la rîndule, mîncară cu multă desfătare trufan
dalele acelea. Şi fiecare luă ceea ce vroi, firitisinduse una 
pe alta şi spunînd : 

— Trufandalele din anul care vine să ne aducă sănă
• şi să ne găsească tot bine şi frumoase ! 
Pe urmă, împărţiră roabelor ce mai rămăsese în coş. 

deun gînd spuseră : 
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•— Pe AUah ! trufandalele acestea sînl lucru rar ' Şi 
buie numaidectt săi dăm un bacşiş insului 
i adus ! 

Şi ii trimiseră felahului, prin mijlocirea hadîmibilor, 
o suia de dinari de aur. Iar regele, tot aşa, fu mulţumit 
peste măsura de castravetele cel brobonat pe care i! 
mîncase, şi mai adăugă şi el două sute de dinari de aur la 
darul soţiilor sale. Iar felahul căpătă în felul acesta, 

intru coşul lui plin cu trufandale, trei sute de dinari de 
aur. Ci cu asta nu se isprăvi treaba. Intrucît sultanul, 
punîndui felurite întrebări despre rosturile pomăritu
lui şi ale grădinăritului, şi despre încă alte multe, ii . 
ai fi întru totul folositor şi îi plăcură răspunsurile ; • 

lahul avea o vorbă dulce, limba spornică, răspunsul pe 
buze, mintea rodnică, purtarea frumos şlefuită, şi graiul 

iiiinte şi ales. Iar sultanul vroi să şi1 facă îndată to
varăş de ospeţe, şii spuse : 

— O, şeicule, ştii cumva cum se ţine tovără 
Iar felahul răspunse : 
— Ştiu. 
Iar sultanul îi zise : 
— Astai bine, o, şeicule ! întoarcete degrabă în 

satul tău, să le duci alor tăi cele de care Allah ţia f 
astăzi, şi vino cit mai iute îndără t la mine, spre 

; fi cleacuma înainte tovarăş de ospeţie ! 
Şi felahul răspunse că ascultă şi că se supune şi, după 
duse alor lui cele trei sute de dinari de aur trimişi de 

Allah, se întoarse la rege, care tocmai atunci se aşezase 
,1a cină. Şi regele îl pofti să şadă lîngă el, dinaintea ta
blalei, şi să mănânce şi să bea cit o putea. Şi îl g 
şi mai plăcut deoît întîia oară, şi îl îndrăgi dea binelca, 
şi ii întrebă : 

— De bună seamă că tu trebuie să ştii nişte pu
cioase de povestit şi de ascultai, o, şeicule ? 
Iar felahul răspunse : 



—— / \ S t i  i . . i : ] . I cil" . 

ui ! 
Şi regele, la vestea aceea, se învoioşi pînă pes 

şi se înfiora de mulţumire. Şi. spre ai da tovarăşulti 
de ospăţ, o dovadă de grijă şi de prietenie, porunci să vină 
din harem cea m« cea mai frumoasă dintre în
soţitoarele sultanei, o copilă, fecioară şi pecetluită... 

-d şi, 

Ci într-a şapte sute nouăzeci şi şaptea noapte 

nă : 

...porunci să vină din hai' i mai tînără şi mai 
frumo; titre însoţitoarele sultanei, o copilă fee 
şi pecetluită, şi io dele în dar, măcar că şio pusese de
oparte pentru sine, încă din ziua cînd fusese cumpi 

induşfo ca pe o bucăţică aleasă. Şi puse la în
clor doi proaspeţi însurăţei un iatac frumos, în 

:1 de lingă palatul său, şi îmbrăcat măreţ, şi dăruit 
linţă. Şi, după ce le ură toate ci 

îi lăsă singuri şi se întoarse la 

a, după ce se dezbrăcă, aşteptă culcai 
pîn. Iar şeicul grădinar, care în 

ici mi gi nu văzuse trup alb, rămase uluit 
>!. şi îl preamări în inima lui pe . 

pielea albă. Şi veni lingă ta! cepu 
: ca ti nu ' jocurile înda o împre

ca. Şi iacătă c; . 
nici pentru ce, copilul cel moştenit de ! 



sft ridic 
fără de viaţă, şi bleojdit în j1 

nu vroi să audă (le 
şi rămase surd la toate îndemnurile iduse cu 
o neclintire şi o încăpăţînar. es. Şi 

ar, pînă peste poate de nedu 
— Chiar că astai o treabă dea mirările ! 
Iar Tata, cu ghidul dea trezi dorin; 

să şuguiască cu el, şi să1 dezmierde cu toate mîngîierile. 
şi să1 îndemne ba cu alintări, ba cu zgîlţîieli, ci nu izbuti 

i să1 facă să se trezească. Şi, întrun sfîrşit, strigă : 
— O, stăpîne al meu, deie Allah săşi desfăşoare 
ui ! 

Şi, văzînd că nimica nu slujea la nimica, zise ! 
— O, stăpîne al meu, mâ cam socotesc că tu habar 

nu ai din ce pricină copiluldelatătînetău nu vrea să 
se trezească ! 

El zise : 
— Nu, pe Allah ! habar nu am ! 
Ea spuse: 
— Păi din pricină că stăpînul lui  lat la 
cinări ! 
El întrebă : 
— Şi cei de făcui, i mstito, 
inările acelea ? 

Ea spuse : 
— Nuţi bale capul cu asta. Ştiu eu cei de făcut! 
Şi se ridică pe clipă pe (dată, luă nişte tămîie tare şi, 

•îndo întro căţuie, începu să1 afume pe soţul ei, 
cum se tămîiază trupul celor morţi, rostind j 

— Allah săi scoale pe cei morţii Allah săi se 
i adorm 

după asta, luă un ulcior plin cu apă şi începu să 
stropească prunculcelmoştenit, aşa cum se stropesc 

urile celor morţi înainte de a fi pînzuite cu giulgiul. 
Şi, după ce îl scaldă aşa, luă o năframă de moselină şi 
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îl învălui pe copilul cei adormit, aşa cum se pînzuiesc 
morţii cu giulgiul. Şi, după ce îndeplini toate aceste pre
gătiri îndătinate pentru o înmormîntare prefăcută, tine
rica ie chemă pe roabele cele multe pe care sultanul le 
pusese în slujba ei şi a soţului ei ; şi le arătă ce le arătă 
ia bietul grădinar, care sta nemişcat, cu trupul pe jumă
tate acoperit cu năframa şi învăluit de un nor de tămîie. 
Şi, la priveliştea aceea, femeile, scoţînd ţipete de veselie 
şi icnete de rîs, o luară la fugă prin sarai povestind 
efeea ce văzuseră tuturor celor care nu văzuseră . 

Or, dimineaţa, sultanul, sculat mai de vreme ca de 
obicei, trimise după grădinar, tovarăşul său de ospeţe, 
şi îi făcu urările de dimineaţă, şi îl întrebă : 

— Cum ţia trecut noaptea, o, şeicule ? 
Şi felahul îi povesti sultanului toate cîte le păl.ise, 

fără săi ascundă nici un amănunt, iar sultanul, ci ud 
auzi păţania, se porni pe un rîs de căzu pe spate ; pe 
urmă , strigă : 

— Pe Allah, fata care a doftoricit în felul acesta bine 
chibzuit înnodarea brăcinărilor tale este o fată dăruită 
cu ştiinţă, cu iscusinţă şi cu minte ! Şi o iau îndărăt, pen
tru a mă sluji eu însumi de ea ! 

Şi porunci să vină fata la el şi o puse sâi povestească 
toate cîte se întîmplaseră. Şi fata îi spuse şi ea regelui totul 
aşa cum se urmase, şi îi istorisi cu toate amănuntele 
truda cu care se căznise sprea risipi somnul copilului 
cel îndărătnic, lăsat moştenire, şi leacul de care pînă la 
urmă se slujise, fără de izbîndă ! Iar regele, învoioşin
dusc peste măsură , se întoarse înspre felah, şi îl întrebă | 

Adevăratui ? 

Iar Eelahul dete din cap în semn că este adevărat, 
şi lasă ochii in jos. Iar regele, rîzînd din tot gîtlejul, îi 
spuse : 

viaţa mea sia ta, o, şeicule, mai povesteştemi 
cum a roşi ' 
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Şi, după ce biciul om îi mai spuse o dată povestea. 
ipu să lăcrimeze de plăcere, şi strigă : 

Qallah ! ăstai un lucru de pomină J 
Pe urmă, in t imat muezinul tocmai îşi începea din 

minaret chemarea la rugăciune, sultanul şi grădinarul 
îşi îndepliniră datorinţele faţă de Atoatefăcătorul, apoi 
sultanul spuse : 

— Acuma, o, şeicule, sămi povesteşti istoriile făgă
duite ! 

Iar grădinarul spuse : 
— Cu tot dragul inimii şi ca pe o cinstire datorată 

preadarnicului stăpîn ! 
Şi, şezînd jos, cu picioarele ghemuite sub el, dinaintea 

regelui, povesti : 

POVESTEA CELOR DOI MiNCATOIU DE HAŞIŞ 

Află, o, doamne şi cunună a capului meu, că întrun 
oraş ca toate oraşele era un om, pescar ca îndeletnicire, 
şi mîncător de haşiş ca deprindere. Or, după ce îşi aduna 
rodul unei zile de muncă, o parte din agoniseală şio 
cheltuia pe merindea gurii, iar partea care îi mai rămînea 
o da pe iarba cea înveselitoare din care se scoate haşişul. 
Şi lua trei tainuri de haşiş pe zi : una pe care o înghiţea 
pe nemîncate, dimineaţa, una la prînz şi una la scăpătatul 
soarelui. Şi, în felul acesta, îşi trecea viaţa în voioşie şi 
în aiureală. Da asta nu1 împiedica săşi vadă de munca 
lui. pescuitul ; ci adeseori o făcea întrun fel tare ciudat. 
Aşa, întro seară, liund o tuţie de haşiş mai marc ca da 
obicei, aprinse mai întîi o luminare de seu, şi şezu jos, 
dinaintea ei, şi începu să vorbească cu sine însuşi, pu
nînduşi întrebări şi răspunzînduşi singur, şi bucurîn
duse de toate huzururile visului şi ale desfătării tihnite. 
Şi rămase multă vreme aşa. şi nu fu scos din vis
lui cea minunată decît de răcoarea nopţii şi de strălucirea 

25 



' ulitai boarea nt>pţii este 
ar strălucirea lunii i la preumblare 
:e mai bine să ieşi din casă şi să iei oleacă de 

priveşti mi ceas cînd oamenii nu 
lă pe drumuri şi nu pot Ibure pi;. i des

a singuratică !" Şi, cugetînd astfel, pescarul ieşi 
larea înspre ţărmul 

Or, era tocmai în cea de a patrusprezecea zi a Iu 
iţea era plină de lumină. Iar pescarul, văzînd p 

darîm oglindirea talgerului cel argintiu, luă si 
aceea a lunii drept apă, iar închipuirea lui bezmetică îi 
zise : „Pe Allah, o, pescarule Cutare, iacătă că ai ajuns pe 
ţărmul apei şi nici un alt pescar în afară de tine nu se 
mai află pe mal. Aşa încît bine ai face să te întorci repede 

iei undiţa şi să vii să te apuci să pescuieşti ce ţio 
dărui norocul în noaptea aceasta !" Aşa gîndi, in sminteala 
lui, şi aşa făcu. Şi, adueînduşi undiţa, veni şi şezu pe 
o piatră de drum, şi se apucă să pescuiască în inima stră

:i lunii, aruneînd firul cu nada pe faţa albă o 
dită de caldarim. 

Or, iacătă că un dulău peste măsură de mare, ademe
le miasma cărnurilor ce slujeau de momeală, se re 

pezi la cîrlig, şi îl înghiţi. Iar cîrligul i se înfipse în be
regată şi îi pricinui o vă tămare atîta de amarnică încît 

• ture deznădăjduit ele. aţa undiţei spre a putea 
icatorosească de ea. Iar pescarul, care socot 

a prins vreun peşte straşnic, trăgea din toate puterile 
clinele, care începea să nu mai poată să îndure du 
trăgea şi el în partea celalaltă, scoţînd nişte urlete 
lua groaza ; piuă ce, întrun sfîrşit, pescarul, nevrînd 

.se săi scape vînatul, fu smucit din Ioc 
pe jos. Şiatunci, gîndind că are să se înece in rîul pe 

sărea haşişul lui, se porni să sce 
ţipet 1 după ajutor. Şi, _ 



•ăjerii dii 
ăzu, strigă : 

— Săriţi, o, musulmanilor ! Ajutaţimă să scol poştele 
năpraznic din adîncurile apei în care mă tir 

i, yallah ! săriţi odată, voinicilor ! Mă înec ! 
Iar străjerii, tare nedumeriţi, îl întrebară : 
— Ceai păţit, o, pescarule ? Şi despre ce apă vor

Şi despre ce peşte e vorba ? 
Iar el le spuse : 
— Bă tuvar Allah. o, pui de căţea .' Acumai vreme 

unit, ori dea mă ajuta sămi scap sufletul de la 
le din apă ? 

străjerii, care dintruntîi rîseseră de năzbîtia lui, 
1 mi' u d îl auziră căi face pui de căţea, şi se 

. el şi, după ce îl tumbăciră în bătaie, îl duseră 

Or, şi cadiul. la fel, cu îngăduinţa lui Allah, era tare 
haşişului... 

id povestea ajunse i zorii mijind şi, 

Ci intr-a şapte sute nouăzeci şi opta noapte 

...Or, şi cadiul, la fel, cu îngăduinţa lui Allah. 
re dedat haşişului. Şi, cind îşi dete scama, dintro singură 

e aruncată asupra pescarului, că insul pe care stră
! învinuiau că a tulburat tihna mahalalei se afla 

i) puterea prafului cel înveselitor pe care şi e! îl gusta Ia 
1 de tare, nu pregetă săi certe aspru pe Străjeri şi să le 



poruncească să plece. Şi dete în seama robilor săi să 
aibă mare grijă de pescar şi sui orîndui i pat bun 
în oare săşi treacă noaptea în deplină Lini: 

întradevăr, după ce îşi petrecu noaptea toată tihnit 
şi netulburat, şi toată ziua urmă toare hrăninditse bine, 
pescarul fu chemat scara la cadiu, care îl primi cu ţoală 
prietenia şi se purtă Ţaţă de el ca faţă de un frate. Şi, 
după ce cinară laolaltă, şezu jos lingă el, înaintea lu
minărilor aprinse şi, punîndui dinainte nişte haşiş, în
cepură să se înfrupte din el amîndoi. Şi mistuiră singuri 
atîta haşiş cît ar fi fost deajuns să răstoarne cu tuspa
trui picioarele în sus pînă şiun elefant trecut de o sută 
de ani. 

Iar cînd haşişul li se încuiba bine în minte, începu să 
le stîrnească pornirile cele păcătoase ale firii lor. 

Or, ia ceasul acela, sultanul şi vizirul său tocmai se 
preumblau prin oraş, amîndoi străvestiii în neguţători. 
Şi auziră toată zarva ce se revărsa din casa cadiului ; 
şj, cum uşile nu erau încuiate, intrară şi găsiră pe cadiu 
şi pe pescar în nebunia veseliei. Iar cadiul şi tovarăşul 
său, cînd îi văzură pe oaspeţii aduşi de soartă că intră 
pesie ei, se opriră din dănţuială şi le urară bunvenit şi 
îi poftiră cu prietenie să şadă jos, fără a părea stinghe
riţi în vreun fel de venirea lor. Iar sultanul, cînd îl văzu 
pe cadiul cetăţii dănţuind aşa, gol teacă, dinaintea unui 
om tot atîta de gol, îşi zgîi ochii şi, pleeînduse la urechea 
vizirului, spuse : 

— Pe Allah ! cadiul nostru nu este tot aşa de bine 
înzestrat ca tovarăşul său cel negru. 

Iar pescarul se întoarse înspre el şi zise : 
— Ce ai, mă ăla, de vorbeşti aşa la urechea ăstuia ? 

Staţi jos amîndoi, cum vă poruncesc eu, stăpînu! vostru, 
sultanul cetăţii ! Că de nu, îl pun pe vizirul meu, dănţui
torul, să vă reteze căpăţînile. î n t r u d t mă socotesc că 
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veţi fi ştiind că eu îs chiar sultanul, că acoslai vizirul meu, 
şi că eu lin lumea întreagă, ca pe un peşte. în pumnul 
nuitiii mele drepte ! 

Iar sultanul şi vizirul, la vorbele acelea, pricepură că 
se aflau de faţă cu doi mîncători de haşiş, din cel mai 
amarnic soi. Iar vizirul, spre a1 înveseli pe sultan, ii 
spuse pescarului. 

— Şi de cînd, o, stăpîne al meu, ai .ajuns sultan al 
cetăţii ? Şiai putea sămi spui ce sa făcut cu stăpînul 
nostru cel vechi, de dinaintea ta ? 

— Păi lam dat jos şi iam spus : „Carăte î" şi sa 
dus. Şi mam aşezat în locul lui ! 

El întrebă : 
— Da sultanul nu sa împotrivit ? 
El răspunse : 
— Deloc ! Ba sa şi foarte bucurat săşi descarce asu

prami povara cea grea a domniei. Iar eu, ca săi răs
plătesc politeţurile, lam oprit pe lîngă mine, să mă slu
jească. Şi mă gîndesc săi istorisesc niscaiva poveşti, de 
io părea rău că sa lepădat de domnie ! 

Şi, după ce vorbi aşa, pescarul adăugă : 
— Mă treceo nevoie ! 
Iar cadiuî, la rîndui, spuse : 
— Şi pe mine ! 
Şi se apropie de vizir, şi vroi să facă şi el la fel ca pes

carul. Şi, dacă văzură aşa, sultanul şi vizirul, potopiţi 
de rîs, săriră în picioare şi îşi luară tălpăşiţa, strigînd i 

— Bătuiar Allah pe mîncătorii de haşiş ! 
Şiavură mult de caznă pînă ce să scape de cei doi 

tovarăşi smintiţi. 
Or, a doua zi, vroind săşi împlinească rîsetele din 

preseara acee*i, sultanul porunci străjilor săi dea de 
ştire cadiului să se înfăţişeze la palat, dimpreună cu oas
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•: casa lui. Şi cadiul, însoţit de pescar, nu / 
u t r e mîinile sultanului, care îi zise : 

— Team chemat, o, apără torule al legii, pentru i 
laolaltă cu soţul tău, sămi arăţi care este calc 

mai lesnicioasă de a te uşura !... 
Cînd cadiul auzi vorbele acestea ale sultanului. 

pe de altă parte cunoştea că sultanul avea obiceiul să se 
preumble străvestit. noaptea, pricepu că la trăsnaia 
sminteala lui din ajun fusese martor însuşi sultanul, şi 
se simţi pînă peste poate de înfricoşat gîndind că se do

;e făi'ă de cuviinţă faţă de sultan şi de 
căzu în genunchi, strigînd : 

— Aman ! Aman ! o, doamne al meu, ha. 
împins la mişelji şi la necuviinţă ! 

Da pescarul, care din pricina prea multului haşiş pe 
care îl înghiţea în fiece zi se afla' şi acuma tot în stare de 
beţie, îi spuse sultanului : 

— Şiapoi ce ? Dacă tu acuma eşti în palatul tău, 
aseară şi noi eram în palatul nostru. 

Şi sultanul, pînă peste poate de înveselit de purtările 
pescarului, îi spuse : 

—' O, tu, cel mai desfătător trăsnit din împărăţia i 
devreme ce şi tu eşti sultan, şi devreme ce şi eu sînt la 
fel, te juruiesc sămi ţii tovărăşie dcacuma înainte în 
palatul meu. Şi, întrucît ştii să istoriseşti poveşti, nădă j
duiesc că ai să vrei să1 ne îndulceşti auzul cu v 
dintre ele ! 

iar pescarul răspunse : 
— Cu tot dragul inimii şi ca pe o cinstire ci 

Ci, hotărît, nu pînă nai să dai iertare vizirului meu, 
carei îngenuncheat la picioarele tale ! 

Şi sultanul nu pregetă ai da cadiului poruncă să se 
ridice, şi îl iertă de boacăna lui din ajun, şi îi spuse să 
se întoarcă la casa şi la slujbele lui. Şi îl opri la sine 
mimai pe pescar, care, fără a mai zăbovi, îi per 

rază, povestea cadiului Tataal Vîntuiturilor ! 

• 



teste că trăia odată în oraşul Trablus din 
ria, pe vremea lui Harun alRaşid, un cadiu care în

deplinea puterile slujbei sale cu o asprime şl cu o neîn
duplecare pînă peste poate. Şiaşa, ajunsese de pomină 

s lumea. 
Or, cadiul acela al prăpădului avea, spre a1 sluji, 

arăpoaică bătrînă, cu pielea aspră şi groasă ca pielea 
ui bivol de pe Nil. Şi astai tot ceavea el ca femeie în 

haremul lui. Izgoni1ar. Allah de la mila sa ! Intrucît 
acela era de o cărpănoşenie ce nu se putea ase

ui decît cu neînduplecarea lui la osîndele pe care le 
Bătu1ar Allah ! Şi, măcar că era bogat, nu trăia 

decît cu pîine uscată şi cu ceapăl Şi, după toate, mai 
a .şi plin de fudulie, şii era ruşine să se arate zgîreit, 
.otdcauna vroia să dea dovadă de belşug şl de dărnicie, 

a cu legumeala unui cămilar ajuns la capătul me
delor. Şi, spre a amăgi cu o strălucire care nici gînd 
se afle în casa Iul, îşi făcuse năravul dea coperi so
lia cu o faţă de masă chindisită cu horbote de aur. 

Şi, în felul acesta, dacă din întîmplare intra careva în 
sa lui, cu vreun necaz, la ceasul mesei, cadiul nu pre

o cheme pe arăpoaică şi sai spună cu glas tare j 
— Pune fala de masă cea cu ciucuri de aur ! 
Şi gândea că aşa oamenii au să creadă că masa Iul 

a îmbelşugată şi că bucatele erau tot atîta de bune şl 
multe pe cît de frumoasă era faţa de masă cea cu 

icuri de aur. Ci nimenea na fost vreodată poftit la 
. dintre acele mese aşternute pe acea faţă strălucită ; 

nimenea nu se amăgea, ba dimpotrivă, în privinţa 
••vărului despre calicenia cea ticăloasă a cadiului. Pînă 
tratîta, că se şi spunea deobşte, atunci cînd la vreun 

c mînca prost : ,,Am fost poftiţi la faţa de masă 
cadiului !" Şiaşa că omul acela, pe care Allah îl dăruise 
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<u bogăţii si cu falnicii, trăia o viaţă cu care nu sar fi 
mulţumit nici cîinii de pe ulil.ă. Firar ei afurisit să 

Or, întro zi, nişte inşi, care vroiau să şi1 facă bine
voitor la o pricină, îi spuseră : 

— O, stăpîne al nostru, cadiule, pentru ce nu îţi iei 
tu o soţie ? întrucât arăpoaica cea bătrînă pe care o ai 
în casă nu este vrednică de însuşirile tale ! 

Şi el răspunse : 
— Este careva printre voi care vrea .sămi 

o femeie ? 
Iar unul dintre cei de faţă răspunse : 
— O, stăpîne al nostru, eu ara o fată tare frumoasă, 

iar tu lai preacinsti pe robul tău dacă ai vroi so iei 
de soţie. 

Şi cadiul primi t î rgu l ; şi nunta se sărbători repede ; 
şi fata fu dusă chiar în seara aceea în casa soţului ei. 
Şi tinerica era tare nedumerită că nu se pregătea de nici 
un fel de masă, şi că nici măcar nu se pomenea de masă ; 

itrucîi era fată la locul ei, şi cu mult bunsimţ, nu 
puse nici o întrebare şi, vrînd să se supună deprinderilor 
soţului ei, încercă săşi treacă vremea. La rindule, mă r 

ie la căsătorie şi oaspeţii prepuneau că nunta aceea 
a cadiului avea să prilejuiască vreun ospăţ, sau măcar o 
masa ; ei nădejdile şi aşteptarea lor se dovediră zadar
nice. iar ceasurile trecură fără ca scîrţanul de cadiu să 
le facă vreo poftire. Şi toţi plecară blestemîndu1 pe 
maiepestriţe. 

( i, în ceea ce o priveşte pe tînăra mireasă, apoi aceasta, 
după ce îndură amarnic un post atîta de aprig şi atîta de 
îndelung, îl auzi întrun sfârşit pe soţul ei că o cheamă 

• ipoaica cea cu piele de bivol şi îi porunceşte să pre
gătească sofraua şi să aştearnă pe ea faţa cu ciucuri de 
aur şi podoabele cele mai frumoase. Şi amărîta de mireasă 

jduia atunci că are să poată întrun sfîrşit să se 
igubească de postul cel greu la care fusese osîndită, 

.'a care totdeauna trăise, in casa tatălui ei, în mij 
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belşugului şi al bunăstării. Ci vai de ea şi de ea ! Ce 
să mai facă, atunci cînd arăpoaica aduse, drept orice 
altă tabla cu mîncăruri, o farfurie pe care erau trei 
bucăţi de pîine neagră şi trei cepe ? Şi, întrucît mireasa 
nu cuteza să facă nici o mişcare şi nu pricepea nimic, 
cadiul luă cu multă luareaminte o bucată de pîine şi 
o ceapă, îi dete o parte la fel şi arăpoaicei, şi o pofti pe 
tinericai nevastă să cinstească ospăţul, spunîndui : 

— Nu te sfii să guşti din darurile lui Allah ! 
Şi începu să mănînce cu o duioşie care vădea cit 

de mult preţuia el minunăţia mesei aceleia. Iar ară
poaica şi ea, la fel, mîntui repede ceapa, de vreme ce asta 
era toată masa din ziua aceea. Şi biata nevastă amăgită 
dete săncerce a face şi ea ca ei. Şi, pînă la urmă, se ri
dică de la masă, nemîncată, blestemînd în suflet întune
cimea soartei sale. Şi trei zile trecură aşa, în cumpătare, 
cu tot aceeaşi chemare de la ceasul mesei, cu tot aceleaşi 
podoabe frumoase pe sofra, cu tot acelaşi chindeu cu 
ciucuri de aur, cu pîinea cea neagră şi cu cepele jalnice. 
Ci, în cea de a paiia zi. cadiul auzi nişte ţipete î 
toare... 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherczada văzu zorii mi jir. 

1CU. 

Ci într-a şapte sute nouăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Ci, în cea de a patra zi, cadiul auzi nişte ţipete înfri
coşătoare ieşind din harem. Iar arăpoaica veni săi dea de 
ştire, ridicînd mîinile înspre cer, că stăpîna ei în casă se 
răzvrătise împotriva lumii întregi, şi că a trimis după 
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taicăsau. Iar cadiul. minios, se duse la soţie cu ochii 
aprinşi, îi răcni tot felul de lucruri urîte şi, învinuindo 
că sar fi dedat la tot soiul de dezmăţuri, îi tăie părul 
cu dea sila şi se lepădă de ea, spunindui : 

•— Eşti despărţită de mine, cu cele trei lepădări ! 
Şi o izgoni cu mînie, şi încuie poarta după ca. Bătu1 ar 

'Allah ! Că i se şi cade să fie blestemat! 
Or, nu la multe zile de la despărţenia cie nevastă, 

se mai găsi un muşteriu care să1 îmbie pe cărpănosul 
acela, plod de cărpănoşi, ai lua fata de soţie, mulţumită 
slujbei care îl făcea de mare folos pentru multă lume. 
Şi se insură cu fata, care fu ospătată în acelaşi fel şi 
care, neputînd să îndure mai mult de trei zile ajunarea 
cu ceapă, se răzvrăti, .şi fu şi ea, tot aşa, alungată. Da 
a.sta nu sluji de învăţătură şi altora ; întrucît cadiul mai 
găsi încă multe fete de măritat, şi se însura cu ele rînd 
pe rînd, ca să le alunge apoi după o zi sau două. din 
pricina răzvrătirii lor împotriva plinii celei negre şi a 
cepelor. 

Da cind despărţeniile de soţii se înmulţiră întrun 
chip atîta de peste măsură, zvonul despre zgîrcenia cadru
lui răzbătu şi la urechile la care pînă atunci nu răzbă
tuseră, [ar purtarea lui faţă de soţiile sale ajunse să 
fie de poveste la toate taifasurile din haremuri. Şi cadiul 
îşi pierdu toate lefteriile cu putinţă faţă de toate mijlo
citoarele, .şi nu mai se putu cu nici un chip să se mai 
i n s e . 

Or. întro seară, chinuit de moştenirea de la tătinesău, 
întrucît nici o femeie nu1 mai vroia, cadiul se preumbla 
peafară din oraş, cînd văzu venind înspre el o femeie 
călare pe o catircă de culoarea sturzului. Şi rămase tul
burat de înfăţişarea ei cilibie şi de hainelei bogate, încît. 
ridieînduşi sfîrcurile mustăţilor, se îndreptă înspre ea 
cu o legănare dulce, ii făcu o temenea adîncă şi. după 
salamalekuri, îi spuse : 

•— O. preaaleasă domniţă, de unde vii ? 
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Ea răspunse : 
— De pe drumul care se află îndărătul tău ! 
Iar cadiul zîmbi a rîde şi spuse : 
— Da, de bună seamă ! da, de bună .seamă ! ştiu ! 

Da din ce oraş ? 
Ea răspunse : 
— Din Mossul ! 
El întrebă : 
— Eşti fată ori eşti măritată ? 
Ea spuse : 
— Sînt încă fată ! 
El întrebă : 
— Nu vrei. dacăi aşa, sămi slujeşti deacuma înainte 

de soţie, iar eu în schimb săţi fiu bărbat ? 
Ea răspunse : 
— Spunemi unde locuieşti, iar eu am să mă i 
•apeţi răspunsul chiar mîine. 
Şi cadiul o lămuri cinei el şi unde stă. Da 
îl lăsă, lunecînduşi înspre el zîmbetul cel mai f 
itor, din coada ochiului. 
Or, a doua zi dimineaţa, fetişcana îi trimise 

ui, spre a1 vesti că primeşte să se mărite cu el, 
căi dă de zestre cincizeci de dinari. Iar maţefripte, 
uciumînduse amarnic împotriva cărpănoşeniei din 

umără, dată fiind patima pe care o simţea pe< 
ită, cei cincizeci de dinari, şi o însărcina pe arăpo; 

se ducă so cheme. Şi fetişcana, nelepădînduse de 
făgăduiala dată, veni, întradevăr, în casa cadiului : 

sătoria fu repede încheiată dinaintea martorilor, i 
apoi numaidecît plecară, fără a fi fost omeniţi în 
un fel. 

Şi cadiul, credincios deprinderilor lui, îi spuse 
poaicei, cu un glas plin de fală : 

— Aşterne faţa de masă cea cu ciucuri de aur ! 
Şi, ca de obicei, pe masa falnic împodobită, se aduseră, 

drept orice bucate, cele trei coji de pîine şi cele trei cepe. 
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Tar tînăra mireasă Luă cu o înfăţişare foarte mulţumită 
cea de a treia portic şi, cînd sfîrşi, spuse : 

Alhamdu lillah ! Mărire lui Allah ! Ce masă minu
nată ani mîncal ' 

Şi însoţi strigarea aceea cu un zîmbet de nemăsurată 
mulţumire. Iar cadiul, dacă văzu şi dacă o auzi aşa, strigă: 

— Slăvit să fie Celpreaînalt, carele întrun sfîrşit 
mia hărăzit. în dărnicia sa, o soţie ce îngemănează în 
ea toate desăvîrşirile şi ştie să se mulţumească cu ce 
i se dăruieşte, multumindui Atoateziditorului şi pentru 
mult şi pentru puţin ! 

Da orbul de scîrţan. ritanul — prăpădi1ar Allah ! — 
habar nu avea că ursitoarea îl şi osîndise, în mintea cea 
afurisită a tinerei iui mirese. 

Or, a doua zi dimineaţa cadiul plecă la divan, iar 
nevestica, în lipsa lui, începu să cerceteze una după alta 
toate ungherele casei. Şia.şa, ajunse la o încăpere cu 
uşa bine zăvorită, şi lăcătuită cu trei lăcăţoaie cit toate 
zilele, şi întărită cu trei rînduri de drugi de fier vîrtoşi, 
care îi stîrniră o aprigă dorinţă dea vedea ce se află 
înlăuntru. Şi, după ce se învîrti o bună bucată de vreme 
de jur împrejur, şi după ce cercetă bine ceea ce avea de 
cercetat, pînă la urmă băgă de seamă o crăpătură pe lingă 
ciubucăria zidului, cam cit un deget de mare. Şi se uită 
prin crăpătura aceea, şi fu pînă peste poate de uluită şi 
de bucuroasă cînd văzu că acolo înlăuntru era înghesuită 
averea cadiului, numai aur şi argint, în nişte căldări de 
aramă puse pe jos. Şi numaidecît îi trecu prin minte să 
se prilejuiască fără de zăbavă de norocul acela nenă
dăjduit ; şi dete fuga să caute o ramură lungă de palmier, 
,pe care o mînji bine la vîrf cu nişte aluat lipicios, şi o 
vîrî pe gaura din perete. Şi tot învîrtind binişor ramura, 
cîţiva bani de aur se lipiră de vîrful ramurii pe care tine
rica îi trase numaidecît afară. Şi se duse în iatacul ei, 
o chemă pe arăpoaică şi îi spuse, întinzîndui banii de aur: 



— Dute degrabă Ja suk şi adune nişte pită caldă încă 
din cuptor, presărată cu susan, nişte orez cu şofran, nişte 
carne fragedă de miel, şi tot ce vei putea să găseşti mai 
bun ca poame şi ca dulciuri ! 

Şi arăpoaica, uluită, răspunse că ascultă şi că se supune, 
şi dete zor să îndeplinească poruncile stăpînesi, care, 
cînd tuciuria se întoarse din suk, o puse să întindă tăvile 
şi împărţi cu ea lucrurile cele gustoase pe care le adusese. 
Iar negricioasa, care întîia oară în viaţa ei mînca o masă 
atîta de bună, strigă : 

•— Ţineatear Allah, o, stăpînă a mea. şi făceatear 
să schimbi în grăsimea cea mai aleasă minunăţiile cu caic 
mă hrăneşti tu acuma ! Pe viaţa ta ! miai dat să mănînc, 
numai la masa aceasta, datorată dărniciei palmei tale, 
nişte bunătăţuri pe care eu nu leam gustat vreoi 
cînd mă aflu în slujbă la cadiu ! 

Iar tinerica îi spuse : 
•— Ei, dacă doreşti în fiecare zi nişte bucate la fel, 

ba şi mai bune decît cele de astăzi, nu ai decît a te su
pune la tot ce ţioi spune eu şi săţi ţii limba încu 
în gură faţă de cadiu. 

Şi balaoacheşa chemă asupra stăpînesi toate bine
cuvîntările, şi îi mulţumi, şi îi sărută mîna, făgăduindui 
supunere şi credinţă. Intrucît nu avea de şovăit nici 
barem i o clipă să aleagă între belşug şi bunăstare pe 
deo parte, şi lipsuri şi legumeală amară pe de alta. 

Şi cînd, către prînz, cadiul se întoarse acasă, strigă la 
arăpoaica : 

— O, roabo, aşterne faţa de masă cea cu ciucuri de aur! 
Şi, după ce cadiul se aşeză la masă, nevastăsa se 

ridică şi îi aduse ea însăşi ceea ce mai rămăsese de la 
ospăţul cel minunat. Iar el mîncă cu mare poftă şi se 
bucură de o mîncare atîta de bună, şi întrebă : 

— De undes bucatele acestea ? 
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Ear ea răspunse : 
— C), stăpâne al meu, eu ara in oraşul acesta foarte 

muite rude, şi una dintre ele mia trimis astăzi bunătă
ţile acestea, pe care nu am pus proi decît cu gîndul de a 
le împărţi cu stăpnml mea ! 

Iar cadiul se firitisi în sineşi ca sa însurat cu o femeie 
ce are nişte rude atîta de scumpe. 

Or, a doua zi, creanga de palmier lucră ca şi întâia 
oară, si scoase din comoara cadiului ciţiva bani de aur. 
cu care soţia lui trimise să se cumpere nişte bucate 
minunate, printre care şi un miel îndopat cu fistic, şi 
pofti şi vreo câteva vecine să împartă cu ea masa aceea 
strălucita. Şi îşi petrecură vremea între ele în chipul cel 
mai plăcut, pînă la ceasul de întoarcere a cadiului. Şi 
femeile se despărţiră atunci, cu f&găduiala că ziua aceea 
de binecuvîntare se va mai înnoi, cu toată dragostea. Iar 
cadiul, de cum intră în casă, îi strigă arăpoaicei : 

Aşterne faţa de masă cea cu.ciucuri de aur ! 
Şi, cînd masa fu întinsă, scîrţogarul — bătuiar 

Ailah ! — rămase tare uimit văzînd pe tablale cărnuri 
şi bucate încă şi mai bune si mai alese deeit eele din 
ajun. Şi plin de îngrijorare, întrebă : 

— Pe capul meu ! de undos lucrurile acestea atîta 
de scumpe ? 

Iar tinăra nevasta, care îl slujea chiar i.spunse : 
•— O. stăpîne, linişteştoţi sufletul si însenineazăţ.i 

ochii, şi, fără a te f rămâi ta mai 'mult în privinţa bun 
pe care Allah ni le trimite, nu te gîndi decît să le mă
nînci cît mai bine şi săţi bucuri lăuntrurile. Intrucif 
tablalele acestea cu bucate miau fost trimise de o mătuşă 
dea mea, şi maş socoti fericită dacă stăpînul meu va fi 
mul ţumit ! 

Iar cadiul, peste măsură de bucuros că are o soţie atîta 
de bine înrubedenită , şi atîta de drăgăstoasă, .şi atîta de 
grijulie, nu se mai gîndi decît să se folosească pe eh putea 
de atîta fericire neplătită. Incit, după un an de asemenea 



trai, cădi ui prinse atîta grăsime, iar burdihanul iui se 
buici întrun chip atîta de vădit, că locuitorii i 
cînd vroiau să dea o asemuire pentru un lucru mare, spu
neau : „E mare ca pîniecele cadiului !" Ci ma ţefr lpte— 
alungat fie Pîrdalnicul ! — habar nu avea despre ce 
îl aştepta şi că femeia lui făcuse jurămînt să le răzbune 
pe toate bietele femei cu care el se însurase şiapoi 
aproape că le făcuse să moară de foame, şi U 
după ce le tăiase părul şi se lepădase de ele v 
totdeauna despărtania de trei ori. Şi iacătă ce 
să facă muieruşca, spre aşi ajun 
renghiul. 

Printre vecinele pe care le ospăta ea z 
şi o sărmană femeie însărcinată, care mai ;. 
. şi al cărei soţ era un hamal ce de 
s facă faţă la nevoile cele mai i 

soţia cadiului îi spuse întro zi : 
— O, vecina mea, Allah ţia dăruit i 

îl tău nu are cu a 
că iarăşi eşti însărcinată, c' 

i ! Au n : ce ai să1 ai 
:ut, să mi1 dai să1 îngrijesc şi să1 

Ica pe copilul meu* de vreme ce Allah nu 
t şi pe mine cu darul rodirii ? Şi îţi i se, în 

nb, că nai să duci lipsă niciodată de 
săţi binecuvînteze casa ! Ci nuţi 

i spui la nimeni nimica, şi sămi dai cop;", 
a nimeni din mahala să nu ştie nimica ! 

Iar nevasta hamalului primi tîrgul şi făgădui 
na. Iar în ziua cînd născu, în mare taină, îi dete 

i cadiului copilul nounăscut, care era un I 
ii copii de seama lui. 

Or, în ziua aceea, nevestica găti chiar ea, pentru ceasul 
mesei, o cratiţă plină cu un amestec de bob, de mazăre, de 
fasole albă, de varză, de linte, de ceapă, de căţei de ustu
Toi, de felurite făinuri şi de tot soiul de seminţe piperate 
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•$i de mirodenii pisate. Şi, cînd cadiul se întoarse acasă, tare 
înfometat din pricina burdihanului său cel mare care era 
golgoluţ, nevasta îi dete să mănînce amestecătura aceea 

înmiresmată, pe care el o găsi foarte bună şi clin 
care se înfruptă hăpleşte. Şi mai ceru de cîteva ori, şi 
înfulecă pînă Ja urmă tot ce se afla în eratiţă, spunînd : 

— Nam mai mîncat niciodată o mîncare atîta de uşor 
lunecătoare pe gît! Vreau, o, nevastă, sămi găteşti îi: 
fiecare zi o eratiţă şi mai mare decît asta ! Intrucît nădăj
duiesc că rubedeniile tale nu au săşi curme dărnicia ! 

tar nevestica răspunse : 
— Fieţi toate astea plăcute şi uşoare de mistuit ! 
Iar cadiul îi mulţumi pentru urare şi se firitisi încă 

o dată că are o soţie atîta de desăvîrşită şi atîta de gri
julie faţă de plăcerile lui. 

Ci nici nu se scursese bine un ceas de vreme de la 
masă, că pîntecele cadiului şi începu să se umfle şi să 
sporească văzînd cu ochii ; şi o mare hărmălaie, ca un 
vuiet de furtună, răzbătu din lăuntrurile lui ; şi nişte 
bubuituri înfundate, ca un tunet înfricoşător, îi zguduiră 
temeliile, însoţinduse numaidecît cu nişte junghieturi 
cumplite, cu nişte săgetături şi cu nişte dureri prin vintre. 
Şi îngălbeni de tot la faţă, şi începu să geamă şi să se 
rostogolească pe jos ca un ulcior, ţinînduse cu amîndouă 
mîinile de burtă şi ţipînd : 

— Ya Allah ! eo furtună în pîntecele mele ! Of, cineo 
să mă scape ! 

Şi în curînd nu mai piitu să se oprească a nu începe 
să urle, chinuit de zvîcniturile tot mai amarnice din burta 
care ajunsese mai umflată ca un burduf plin. Iar la 
ţipetele lui, nevastăsa dete fuga la el şi, căutînd să1 
uşureze, îi dete să înghită un pumn de praf de anison şi 
de fenicel, care aveau săşi împlinească pe dată rostul. 
Şi, totodată, spre a1 alina şi a1 îmbărbăta, începu să1 
mîngîie peste tot, aşa cum se mîngîie un elefant bolnav, 
şi să1 frece uşurel pe partea îndurerată, trecîndusi mina 
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peste ea. Şi deodată se opri, scoţînd un ţipăt ascuţit, 
urmat de un şir de strigăte de minunare şi de uluială, 
şi zicînd : 

— Yuh ! Yuh ! ce minune ! minunea minunilor ! o, stă
pîne al meu ! o, stăpîne al meu ! 

Iar cadiul, cu toate durerile cele amarnice care îl făceau 
să se zvîrcolească, întrebă : 

— Ce ai ? Şi de ce minune c vorba ? 
Ea spuse : 
— Yuh ! Yuh ! o, stăpîne al meu, o, stăpîne al meu ! 
El întrebă : 
— Ce ai, spunemi odată ! 
Iar ea răspunse : 
— Numele lui Allah fie asupraţi şi împrejurul tău ! 
Şi iarăşi îşi petrecu mina peste pîntecele cel bîntuit 

de furtună, adăugind : 
— Preamărit să fie cel preaînalt, carele poate şi carele 

face orice vrea el ! Fiei tainele lui împlinite, o, stăpîne 
al meu ! 

Ia: cadiul, între două urlete, întrebă : 
— Ce ai, o, femeie ? Spune ! Bătutear Allah, că mă 

chinuieşti aşa ! 
Ea zise : 
— O, stăpîne al meu, o, stăpîne al meu, împlinească

ise vrerea ! Eşti însărcinat! Iar naşterea stă să înceapă ! 
La vorbele acelea ale soţiei, cadiul se ridică, în pofida 

junghieturilor şi a zvîeniturilor, şi strigă : 
— Ai înnebunit, o, muiere ? Da de cînd rămîn însăr

cinaţi bărbaţii ? 
Ea spuse: 
— Pe Allah ! nu ştiu ! Da copilul se mişcă în pîntecele 

tale ! şi1 simt cum dă din picioare, şii pipăi capul cu 
mîinile mele ! 

Şi adăugă : 
— Allah aruncă seminţele zămislirii unde vrea e l ! 

Fie el preamărit! Roagăte întru Profetul, o, bărbate ! 
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Şi cadiul, pradă junghiurilor, spi: 
— Asuprai fie toate binecuvântările şi toate milele ! 
Şi, sporindui durerile, începu iarăşi să se zvîr< 

urlînd de te lua groaza ; şi H frîngea miinile, şi nu mai 
putea să răsufle, atîta de cumplită era frămîntarea din 
pîntecele lui. Şi deodată iacâtă uşurarea ! Lungă şi răsu
nătoare, o vîntuitură înfricoşătoare se slobozi din lă
untrurile lui, de făcu să se cutremure casa toată, .şi ii 
lăsă pe cadiu leşinat sub năprazniea repezitură a răbuf
nirii ei. Şi un şir întreg de alte multe vîntuituri. bubuind 
tot mai stins, se ros! mai departe prin aerul tre
murat al casei. Pe urmă , cu cea mai de pe urmă borboro
seală, asemeni unui vuiet de tunet, în casă se aşternu li
niştea. Şi încetîncel i cadiul în fire, şi văzu. 
culcat pe o salteluţă dinaintea lui, un pru 
şurat în scutece, şi cere t.ipa şi se zbuciuma. Şi o v 
pe n .re spum 

— Mărire lui Allah si Profet
Ihamdu lillah, o, b 

Şi se porni să îngîne : imele cele sfinte 
i pruncului .şi asupra capului soţului ei. 

li nu mai ştia d nea, dacă era treaz. 
durerile prin care trecuse îi vîntuiseră puterile n 

nu avea cum să iască mărturia simţurilor 
şi vederea acelui prunc nounăscut, \ 
şi amintirea furtunii care se dezlăntuise din pini 
lui îl sileau să dea crezare naşterii aceleia ului. 
pornirea de mamă fu mai tare şi îl făcu să prin 
pruncul, şi să spună : 

— Allah aruncă sămînţa şi zămisleşte unde vrea el ! 
Şi pînă şi bărbaţii, dacă aşas meniţi, pot să prindă rod 
şi să nască la soroc ! 

Pe urmă , se întoarse înspre soţie şii spuse : 
— O, nevastă, trebuie să te îngrijeşti ai găsi 

acestui copil! Intrucît eu nu pot.Kă1 alăptez 1 
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[ar ea răspunse 
— Mam gîndit şi la asta ! Iar doica este colea, aşteaptă 

în harem ! Da eşti încredinţat, o, stăpîne al meu, că sinii 
tai nar fi crescut şi că nai putea să1 alăptezi pe copilul 

ta? Intrucît, ştii bine, nimica nu este mai bun ca 
laptele mamei ! 

Iar cadiul, tot mai năuc, îşi pipăi pieptul cu spaimă 
punse : 

— Nu, pe Allah ! sînt precum erau, fără nimic în ei ! 
Şiaşa ! Iar pirdalnica de muieruşcă se veselea în su

fletul ei de izbînda tertipului. Pe urmă , vroind săşi ducă 
viclenia pînă la capăt, ii îndemnă pe cadiu să se culce 
în pat şi să stea aşa, ca femeile după ce nasc, patruzeci de 
zile şi patruzeci de nopţi, fără să iasă din casă. Şi se 
apucă săi dea de băut băuturile ce se dau de obicei lă
uzelor. şi să1 îngrijească şi să1 răsfeţe în toate chipurile. 
Şi cadiul, peste măsură de vlăguit de junghieturile cele 
^rele din vintre, pe care le îndurase, şi de toată răscoleala 
din măruntaiele sale, nu întîrzie mult pînă ce să adoarmă 
adine, spre a nu se mai deştepta decît hăt tîrziu, nevătă
mat la trup, da tare beteag; la minte.., 

Cinci povestea ajunse aici, Şeherezada văzu ni jind şi, 
icu. 

Ci într-a opt suta noapte 

nâ : 

...spre a nu se mai deştepta decît hăt tirziu, nevă tămat 
la trup, da tare beteag la minte. Şi cea dinţii grijă a lui 
fu de a o ruga pe nevaslăsa să păstr»2e cu grijă taina 
acelei întîmplări, spunîndu i ) 
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— O, vai de păcatele noastre dacă oamenii ar afla de 
cadiu că a născut Un prunc viu ! 

[ar afurisil'i. departe de a1 linişti în privinţa aceasta, 
se apucă săi sporească îngrijorarea, spunîndui : 

— O, stăpîhe al meu, nu numai noi ştim despre întîtri
plarea aceasta minunată şi binecuvîntată ! Intrucît toţi 
vecinii noştri o şi ştiu, de la doica noastră, care sa dus, 
în ciuda îndemnurilor mele, să le dezvăluie minunea şi 
să trăncănească în dreapta şîn stînga ; şi e tare greu să 
opreşti o doică să pălăvrăgească, tot aşa cum e greu 
acuma să mai pui capăt zvonului acesta în oraş ! 

Şi cadiul. piuă peste poate de doborît ştiiriduse de 
•tea tuturora, şi prilej de bîrfeli mai mult ori mai 

puţin supărătoare, îşi petrecu cele patruzeci de zile de 
zăcere nemişcat în pat, neîncumetînduse să se clintească, 
de frica vreunor beteşuguri şi a sîngerărilor, şi chibzu
ind, cu sprîncenele încruntate,' la starea lui cea jalnică. 
Şi îşi zicea : „Neîndoielnic ! răutatea vrăjmaşilor mei, 
cares mulţi, are să mă învinuiască de lucruri mai mult 
sau mai puţin de rîs, de pildă că maş fi lăsat ticăloşit 
în vreun chip nemaipomenit, şi au să spună : «Cadiul este 
un ticălos ! Hotărît, cadiul este un ticălos ! A, chiar că 
degeaba sa mai ară tat atîta de aspru în judecăţile lui, 
dacă avea să ajungă la ticăloşie şi la fătăşug ! Pe Allah ! 
cadiul nostru este un ticălos ciudat !» Or, eu, pe Allah, 
e mult de cînd habar nu mai am de nişte lucruri ca acelea, 
şi nu la vîrsla mea aş mai putea săi ispitesc pe cei 
dornici !" 

Aşa cugeta cadiul, neştiind că numai cărpănoşenia lui 
îl adusese la toată vînzoleala asta. Şi cu cit chibzuia mai 
mult, cu atîta i se întuneca mai tare lumea dinaintea ochi
lor, şi cu atîta mai de rîs şi mai de jale i se părea s 
lui. încît, de îndată ce nevastăsa hotărî că putea să se 
scoale fără teamă de beteşugurile de după naştere, grăbi să 
se dea jos din pat şi să se spele, da fără să se încumete a 
ieşi din casă spre a se duce la hammam. Şi, ca să ocolească 
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zeflemelile şi înţepăturile, de care nu avea 
scape deaci înainte, dacă ar mai fi stat în oraş, li 
să se mute din Trablus, şi îşi deschise inima faţă de 
nevastăsa care, tot prefăcînduse căi pare rău să ! 
vadă cum îşi lasă casa şi cum se lipseşte de sluj!) 
de cadiu, nu pregetă să se invoiască şi să1 îndemne su 
seducă , spunîndui : 

— Hotărît, o, stăpîne al meu, ai dreptate sa te muţi 
din oraşul acesta blestemat, plin de limbi afurisite, da 
numai pentru o bucată de vreme, pînă ce so uita întâm
plarea aceasta. Şiatuncf ai să te întorci ca să1 < 
pe copilul acesta, căruia îi eşti şi tată si mamă toto 
şi pe care, dacă vrei, avem să1 numin, spre a ne aduce 
aminte de naşterea lui cea dea mirările, tzvorulMini 
ţiilor ! 

Şi cadiul răspunse : 
— Nu este nimica împotrivă ! 
Şi, pe noapte, se strecură afara din casa. lăsinduşi 

nevasta să aibă grijă de IzvorulMinunaţiilor şi de lucru
rile şi de hainele din casă. Şi ieşi din oraş, ferind utilele 
umblate, şi plecă înspre Damasc. 

Şi ajunse la Damasc, după o călătorie grea, da mingîin
duse cu gîndul că, în oraşul acela, nimeni nu ştia nici de 
el, riici de povestea lui. Ci avu pacostea să audă isto
risinduse povestea lui, prin toate locurile ele adunare ale 
oamenilor, de către povestaşii la ale căror urechi si 
ajunsese. Şi, aşa cum so temuse, povestitorii din oraş, 
ori de cîte ori spuneau povestea, mai adăugau cîte un 
amănunt şi, spre ai face pe ascultători să rîdă, îl înzes
t rau pe cadiu cu nişte mădulare de pomină, şi îl împănau 
cu toate sculele catîrgiilor din Trablus, si îl numeau cu 
vorba de care el atîta se înspăimîntasc, făcîndu1 fiu, 
nepot şi strănepot al unuia pe care îl numeau cu un 
nume pe care el nu şi—1 rostea lui însuşi. Da, spre norocul 
său, nimeni nu1 ştia cum ară ta la chip, şi putu în felul 
acesta să treacă nebăgat de seamă. Şi seara, cînd străbătea 
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locurile pe unde se aţineau povestaşii, nu se putea stăpîni 
să nu se oprească, spre aşi asculta povestea care, în gurile 
lor, ajunsese peste fire ; întrucît acuma nu numai un copil 
avusese, ci o droaie de copii în şir unul după altul, şi, 
pînă la urmă , atîta de mare era hazul în mijlocul celor 
de faţă, că pînă şi ci începea să rîdă cu ceilalţi de povestea 
lui, bucuros că nu1 cunoaşte nimeni, şi zicînduşi : 
„Pe Allah ! sămi pună în cîrcă tot ceor vrea, numai să 
nu mă cunoască vreunul !" Şi t ră i aşa, tare schivnicii. 
întro calicie încă şi mai' aprigă ca înainte. Şi, cu toate 
acestea, îşi lefteri pînă la urmă toţi banii pe care îi adu
sese cu el şi, întrun sfîrşit, ajunse deşi vîndu, ca să 
trăiască, pînă şi hainele ; întrucît. nui venea a se hotărî 
să ceară bani, prin vreun sol, d e j a neyastăsa, spre a nu 
se vedea nevoit săi dezvăluie locul unde îşi ţinea găl
biorii. Căci nui da prin gînd nicidecum, amărîtul de 
el, că gălbiorii aceia fuseseră dibuiţi de multă vreme. Şi 

lăgea că soţia lui trăia mai departe pe spina 
lor şi a vecinilor, precum îl făcuse ea să creadă. Şi s 
lui de sărăcie ajunsese atîta de mare încît fu neve 

I de odinioară, să intre cărător de moloz, cu 
i zidar. 

se scurseră vreo cîiiva r.ni. Şi, 
a tuturor blestemurilor aruncat 

ti orop?
se scovîrgise ca o mîţă uitată încuiată într^un pod. Şia
tunci se gîndi să se întoarcă la Trablus, i. :id că 

or fi şters amintirea păţaniei lui. Şi plecă din Damasc 
şi, după un drum tare greu pentru trupul lui sîăbit. 
ajunse la porţile Trablusului, oraşul său, Şi, tocmai cînd 
intra pe poarta cetăţii, văzu nişte copii ce se jucau şi îl 
auzi pe unul dintre ei spunînd altuia : 

— Cum vrei să cîştigi la joc, cînd teai născut în anul 
cel rău al cadiului TataalVîntuiturilor ? 

Şi bietul de el fu bucuros dacă auzi vorbele acelea, 
gîndind : ,,Pe Allah ! păţania ta sa uitat, de vreme ce ah 
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cadiu. nu tu, slujeşte acuma de zicală pentru copii !" 
Şi se duse la copilul care vorbise despre anul cadiului 
TataalVîntuiturilor şi îl întrebă : 

— Cinei cadiul acela despre care ai pomenit, şi pentru 
ce i se zice TataalVîntuiturilor ? 

Şi copilul istorisi toată povestea răutăţii nevestei 
cadiului, cu deamănuntul. de la început pînă la sfîrşit. 
Ci nui de nici un folos so mai spunem o dată. 

Cînd scîrţanul cel bătrîn auzi istorisirea copilului, nu 
mai avu ce să se îndoiască de pacostea lui şi pricepu că 
fusese de rîsul şi de batjocura răutăţii nevestesi. Şi, 
lăsîndui pe copii săşi vadă de jocul lor, se repezi înspre 
casă, vrînd în mînia lui so pedepsească pe afurisita care 
W\ rîsese de el atîta de crud. Ci, cînd ajunse, .«'aşi casa 
cu toate uşile vraişte, cu tavanul spart, cu zidurile pe 
jumă tate năruite, şi pustiită din culme pînăn temelii, 
şi dete fuga la comoară, dar nu mai era nici comoară, 
Bici urmă de comoară, nici mireasmă de comoară, nimic
nimica. iar vecinii, cînd îl văzură venind, deteră fuga 
şii povestiră în hazul tuturora că e multă vreme de cînd 
seţia lui plecase, socotindu1 mort, şi ca luase cu ea 
ştiau în ce ţară depărtată , tot ce se găsea in casă. Şi, 
afînduşi în felul acesta nenorocirea lui întreagă, şi văzîn
duse ţinta rîsului lumii, cărpănosul cel bătrîn părăsi 
degrabă oraşul, fără să mai întoarcă îndărăt capul. Şi 
nu se mai auzi nimica despre el niciodată. 

Şi astai. o, rege al vremilor, spuse mai departe tnîn
cătorul de haşiş, povestea cadiului TataalVîntuiturilor, 
cum a ajuns ea pînă la urechile unele. Ci Allah ştie mai 
bine ! 

Iar sultanul, după ce auzi istorisirea aceasta, se zgiţină 
de plăcere şi de mul ţumire, şi îi dărui pescarului un caftan 
falnic, şi îi spuse : 

— Allah fie cu tine, o, gură de zahăr ! mai istorise.şiemt 
o poveste din poveştile pe care le ştii. 
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Şi mîncâtorul de haşiş răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi povesti : 

MĂGARUL CADIU 

Am auzit, o, norocitule rege, că a fost odată, întrun 
oraş din ţara Egiptului, un om care avea slujba de 
zapciu şi care, drept aceea, era deseori nevoit să lipsească 
de acasă. Şi, cum nu prea era dăruit cu bărbăţie, întru 
ceea ce se cheamă bărbat dăruit, soţia lui nu pregeta să 
se folosească de plecările lui spre a se întîlni cu drăguţul 
ei, un flăcăiandru ca luna şi gata pururea săi mulţumi 
dorurile. încît femeia îl îndrăgise, pînă peste poate, şi, 
in schimbul plăcerilor pe care i le dăruia acesta, nu se 

mea ai da să se înfrupte cu tot ce era mai bun 
în grădina sa, ci, cum flăcăul nu era bogat şi încă nu ştia 
să cîştige bani cu alişverişurile, îi plătea toate de cîte 
avea nevoie, necerîndui vreodată săi dea banii în< 

interi decît în alinturi, în giugiuleli, şi în 
lenea. Şiaşa, amîndoi trăiau cel mai dulce 

ghiftuinduse şi drăgostinduse între ei cît îi ţineau pu
terile. Slavă lui Allah, acela carele dăruieşte unora putinţă, 
iar pe alţii îi blestemă cu neputerea ! De nepă truns sînt 

ie lui ! 
Or, întro zi, mumbaş irul, soţul muieruştii, înainte dea 

pleca la slujbele lui, îşi pregăti catîrul. umplu una dintre 
desage cu hîrţoagele şi cu hainele trebuitoare, şi îi 
spuse nevestesi săi umpîă celălalt sac al desagilor cu 
merindea de drum. Iar tinerica, bucuroasă că scapă de 
el, îi dete degrabă tot ce dorea, da nu putu săi găsească 
pîine ; întrucît pîinea de săptămîna aceea se sfîrsise, iar 
arăpoaica tocmai se pregătea să frămînte alta pentru săp
tămîna urmă toare. Atunci zapciul, nemaiputînd să aştepte 
pînă să se coacă pîinea acasă, se duse să cumpere din 
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suk. Şi îşi lăsă măgarul, pînă una alta, cu samarun spi
nare, în grajd, legat, la iesle... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
ăcu. 

Ci înlr-a opt sule una noapte 

TJm. 

...Şi îşi lăsa măgarul, pînă una alta, cu samarun spi
în grajd, legat la iesle. Iar nevastăsa rămase în 

curte, ca să aştepte acolo, pînă ce so întoarce bărbatusău; 
şi deodată îl văzu venind pe drăgu ţul ei, care credea că 
taxidarul plecase de mult. Şi îi spuse femeii : 

— Am mare nevoie de nişte bani. Trebuie sămi dai 
numaidecît trei sute de drahme ! 

Şi ea răspunse : 
— Mă jur pe Profet ! Nu am acuma, şi nu ştiu de 

i săi iau ! 
• flăcăul spuse : 

— E aci măgarul, o, sora mea ! Ai putea sămi dai 
arul solului tău, pe care1 văd cu samarul pe el, 

legat la iesle, şi să mă duc să1 vînd. Şi capăt pe el, pe 
puţin, cele trei sute de drahme de care am trebuinţă , 
mare trebuinţă ! 

Iar nevestica, uluită de tot, strigă : 
— Pe Profetul, habar nu ai ce vorbeşti ! Da bărbatu

meu, cînd so întoarce şi no mai găsi măgarul ? ! La 
asta nu te gîndeşti ? Are să mă învinuiască, de bună 
seamă, că eu iam prăpădit măgarul, întrucît ma lăsat 
să aştept aici, şi are să mă bată ! 
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Ci flăcăul luă o înfăţişare atita de amărâtă, şi o rugă 
cu atîta iscusinţă săi dea măgarul, incit muieruşca nu 
putu să se împotrivească rugăminţii lui şi, cu toată spaima 
pe care io stîrnea soţul ei, zapciul, îl lăsă să ia măgarul, 
da numai după ce îl descotorosi de tot tărhatul. 

Or, nu peste mult se întoarse şi soţul, cu daraburile 
de pîine la subsuoară, şi se duse la staul să le pună 
în desagi şi săşi ia măgarul. Şi văzu căpăstrul măgarului 
agăţat întrun cui, şi samarul şi desagii aşezaţi pe paie, 
da măgarul nu, nici urmă de măgar, nici miros de măgar. 
Şi, pînă peste poate de nedumerit, se întoarse înspre 
nevastăsa şii spuse : 

— O, femeie, cei cu măgarul ? 
Iar soţia, fără a se tulbura, răspunse cu glas liniştit i 
— O, fiu al moşului meu, măgarul a plecat mai adi

neauri şi, din pragul porţii, sa întors înspre mine şi mia 
spus că se duce să judece împricinaţii la divanul de 
judeţuri al oraşului ! 

Cind auzi asemenea vorbe, taxirgiul, plin de mînie, 
i pumnul asupra nevestesi şi răcni : 

— O, deşănţato, cutezi săţi baţi joc de mine ! Au tu 
nu ştii că numai dintr0 lovitură pot să te turtesc ? 

Iar ca, fără aşi pierde nimica clin seninătate, spuse : 
— Numele lui Allah fie asupra ta si asupra mea, şi 

împrejurul meu şi împrejurul tău ! Cum sămi bat joc 
de tine, o, fiu al moşului meu ? Şiapoj de cînd as fi eu în 
stare să te înşel cu ceva ? Şiapoi, şi deaş vrea să cutez, 
iscusinţa şi agerimea minţii tale ar dibaci pe dată născo
cirile mele cele stîngace şi necioplite. Da, cu îngăduinţa 
ta, o fiu al moşului meu, trebuie săţi spun, întrun 
sfîrşit, un lucru pe care pînă acuma nu mam încumetat 
să ţi1 spun, de teamă ca nu cumva darea lui în vileag 
să nu tragă asuprăne vreo năpastă fără de mîntuire ! 
Alfa, dar, că măgarul tău este vrăjit şi, din vreme în 
vreme, se preschimbă în cadiu ! 
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Iar mumbasirul, cînd auzi una ca asta, se minună i 
— Ya Allah ! 
Ci nevestica, fără ai da răgaz să mai scoată şi alte 

strigăte de uimire, nici să cugete, nici să vorbească, urmă 
cu acelaşi glas plin de încredere liniştită : 

— întradevăr, întîia oară cînd am văzut dintrodată 
ieşind din staul un om necunoscut, pe care nu1 văzusem 
cînd intrase, şi pe care nici mai înainte nu1 mai văzusem 
vreodată, mi sa făcut o spaimă înfricoşătoare şi, întor
cîndui spatele şi acoperindumi repede faţa cu poala 
rochiei, pe care miam ridicato, întrucît atuncea nu aveam 
nici un fel de iaşmac pe cap, am dat sămi zvîrlu picioa
rele în vînt şi sămi caut scăparea în fugă, căci tu nu 
erai acasă. Ci omul sa apropiat de mine şi mia spus cu 
un glas plin de greutate şi de bunătate, fără săşi ridice 
ochii înspre mine, de frică să numi facă ruşine : „Liniş
teşteţi sufletul, fata mea, şi însenineazăţi ochii ! Nu 
sînt nicidecum un străin pentru tine, întrucît eu sînt 

irul fiului moşului tău ! Da din firea mea cea adevă
sînt făptură omenească, şi sînt cadiu ca îndeletnicire. 
i fost prefăcut în măgar de către vrăjmaşii pe carei 
i cares dedaţi la vrăjitorii şi la farmece. Şi, întru
i nu cunosc ştiinţele lor cele tainice, mă aflu fără 

de scăpare şi Iară de nici o armă împotriva lor. Da cum 
tn, nişte dreptcredincioşi, îmi îngădui. 

în cînd, în zilele de judecăţi, sămi iau chipul d 
lagărul care sînt, ca să mă duc să împart judeţele 

. Şi trebuie sămi duc zilele astfel, ba măgar, ba 
i, pînă ce Allah preaînaltul va binevoi să mă dezlege 
lescîntecele vrăjmaşilor mei şi să sfarme vraja pe 

care miau scriso ! Ci fieţi milă, o. binevoitoarea mea ! 
mă rog ţie, pe părintele tău, pe maica ta şi pe toţi ai tăi, 
:să nu pomeneşti la nimeni despre starea mea, nici măcar 
fiului moşului tău, birarul. Căci, dacă ar afla de taina mea, 
ar fi în stare, întrucît e om de credinţă luminată şi un 
tare grijuliu păstrător al datinelor credinţei, să se descoto
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roşească de mine, ca să nu mai aibă In casa lui o făptură 
ce se află sub puterea vrăjilor ; şi are să mă vîndă Ia vreun 
felah, care mar chinui de dimineaţa pînă seara, şi miar 
da să mănînc niscaiva pleavă mucedă, pe cîtă vreme aici 
o duc bine în toate privinţele !" Pe urmă, a adăugat : 
,.Mai am ceva să te rog, o, stăpîna mea ! o, praabuno ! 
o, binevoitoareo ! şianume deal ruga pe stăpînul meu 
zapciul, fiul moşului tău, să nu mai mă înţepe prea tare în 
fund, cînd e grăbit, întrucit partea aceea a trupului îmi 
e dăruită, spre păcatele mele, cu o simţire peste măsură 
şi cu o gingăşie de neînchipuit !« Şi, după ce mia vorbit 
aşa, măgarul nostru, preschimbat în cadiu, ma lăsat 
întro mare nedumerire şi sa dus să judece la divan. 
Şiacolo ai să1 găseşti, dacă vrei. Or, eu, o, fiu al moşului 
meu, nu puteam să ţin prea îndelungată vreme numai 
pentru mine taina aceasta grea, mai cu seamă acuma cînd 
mă aflu învinuită şi cînd mă primejduiesc aţi stîrni mînia 
şi izgoana ! Şi îmi cer iertare de la Allah că miam încălcat 
în felul acesta făgăduiala ce io făcusem amărîtului de 
cadiu dea nu spune la nimeni despre starea lui de măgar! 
Şi, de vreme ce fapta sa săvîrşit, îngăduiemi, o, stă
pîne al meu, săţi dau un sfat, şianume de a nu te despărţi 
de măgarul acesta, care nu numai că e un dobitoc minu
nat, "plin de rîvnă, şi cuminte, şi care nu se vînfuie nici
odată, şi e plin de sfială, nearătînduşi decît foarte arare 
scula cînd este privit, da care, la caz de nevoie, ar putea 
săţi dea nişte sfaturi tare bune în treburile cele încîlcite 
ale pravilniciilor şi despre temeiurile cutărui ori cutărui 
lucru deal legilor ! 

După ce zapciul auzi vorbele acestea ale soţiei sale, pe 
care o ascultase cu o înfăţişare tot mai minunată, rămase 
pînă peste măsură de uluit şi spuse : 

— Da, pe Allah ! treaba astai dea mirările ! Da ce 
am eu de făcut acuma, cînd nu mai am măgarul la în
dcmînă, şi cînd trebuie să plec să strîng dările din cutare 
si din cutare sat din împrejurimi ? Da măcar ştii la care 
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ceas să se întoarcă? Ori te pomeneşti că nu 
ţia spus nimica în privinţa aceasta ? 

Iar muieruşca răspunse : 
— Nu, na spus la care ceas. Nu mia spus decît c; 

să judece la divan ! Or, eu ştiu prea bine < 
aş l'i în locul tău ! Da nui de nici o nevoie s:i dau 

;e1e unuia mai deştept şi, fără de tăgadă, mai iscusit 
lecît mine ! 

Iar tăntălăul zise : 
— Ci chiar şiaşa, ia scoate ce ai ! Am lim

dacă chiar eşti proastă dea binelea ! 
Ea spuse : 
— Păi eu, în locul tău, maş duce drept la divan, u 

se lăfăie cadiul, aş lua în mînă un pumn de boabe şi, cînd 
aş ajunge dinaintea amărâtului cel vrăjit care se află iii 
capul divanului, iaş arăta de departe ceea ce am în mînă, 
şi iaş da de înţeles, prin semne, că am trebuinţă de sluj
bele lui de măgar. Şi el mar pricepe şi, întrucît are sim
ţămîntul datoriei, ar ieşi de la divan şi ar veni după mine, 
mai ales cînd ar vedea boabele, hrana lui cea mai plăcută, 
şi nu sar putea opri să nu vină după mine ! 

Or, cînd auzi vorbele acelea, strîngătorul de biruri 
socoti tare înţelept gîndul soţiei sale, şi zise : 

— Socot că astai tot ceea ce am mai bun de făcut. 
Hotărit, eşti o femeie tare la sfaturi. 

Şi plecă deacasă, după ce luă un pumn de boabe, 
pentru ca, de no putea să1 înduplece pe măgar cu vorba 
bună, măcar să1 poată amăgi cu ispita mîncării, meteahna 
lui cea mai de seamă. Şi, pe cînd se depărta, nevasta îi 
mai strigă : 

— Şi mai cu seamă, o, fiu al moşului meu, fereştete 
să nu care cumva să te mînii pe el şi să1 loveşti ; întrucît 
ştii bine cît e de năzuros şi, pe deasupra, mai este, 
aii! ca măgar cît şi ca un cad iu ce se află, de două ori 
îndărătnic şi zăcaş ! 



Şi, cu povaţa asta de pe urmă, zapciul îndemnă înspre 
divan şi intra în sala de judeţe, unde, pe o podină, şedea 

iul. 
Şi se opri la capătul sălii, în spatele celor ce se aflau 

, şi, ridicind mina ta care ţinea pumnul de boabe, 
începu cu cealaltă mina săi facă semne de grabnică poftire 
cadiului, semne ce vroiau să zică răzvedil : ..Hai iute ! 

uie săti spun ceva ! Vino încoace !u Şi cadiul. pînă la 
t, văzu semnele acelea .şi, cunoscînd în insul care i ic 

făcea pe unul dintre zapciii de Crunte, gîndi că o fi vrînd 
săi spună aparte niscaiva lucruri de seamă, ori săi 
dea vreo ştire grabnică din partea valiului. Şi se ridică 
pe dată, oprind mersul judeţelor, şi se duse în sala de la 
intrare după zupciu, care. spre a1 ademeni mai vîrtos, 
mergea înaintei, arătîndui boabele şi îndemnîndu1 
prin .semne şi prin viu grai, aşa cum se face cu măgarii. 

Or, de îndată ce amîndoi ajunseră in sala de la in
trare, zapciul se aplecă la urechea cadiului şi îi spuse ; 

— Pe Allah ! o. prietene, sînt tare necăjit şi tare mih
nit şi tare amărît de fermecătoria care te ţine vrăjit. Şi, 
de bună seamă, nu ca să te supăr am venit aici după 
tine, da trebuie numaidecât să plec pe dată la slujba mea. 
şi DU pot sa te aştept pînă săţi isprăveşti ziua aici. Mă 
rog dar ţie să te preschimbi fără de zăbavă în măgar şi 
să mă laşi să încalec pe spinarea ta ! 

Şi, văzîndu1 pe cadiu că se trage îndărăt cu spaimă, 
pe măsură ce asculta, zapciul luă un glas plin de mare 
duioşie şi adăugă : 

— Mă jur ţie pe Profetul — asuprai fie rugăciunea 
şi tihna ! — că. dacă vrei să vii îndată după mine, nici
odată nu am să te mai înţep în fund cu strămurarea, 
căci ştiu că eşti tare gingaş şi tare plăpînd în ceea ce 
priveşte partea aceea a trupului tău ! Hai, vino, măgă
ruşul meu, prietene al meu bun ! Şi ai să capeţi, în seara 
aceasta, un tain de două ori mai mare de boabe şi de 
lucerna proaspătă ! 

o; 



Şiaşa ! Iar cadiul, gîndind că are deaface cu un ne 
bun se la maristan, se trase încetişor încetişor în
spre uşa sălii, pînă peste măsură de năucit si de spe
riat, şi mai galben ca şofranul la faţă. Ci zapciul, vă; 
că are să1 scape, făcu o săritură sprintenă şi tre< 
ei re divan, tă:ndui în felul acesta calea. Iar 
cadiul, ne\ nici un străjer şi nici pe nimenea pe 
ca: ie in ajutor, găsi cu cale să se poarte cu 
du. cu grijă şi cu gingăşie, şi îi spuse zapciului : 

— Sar părea, o, stăpîne al meu, că ţiai pierdut 
c cu, şi ai vrea altul în locul Iui. Or, ni
: întemeiat, după părerea mea. I ilar, 

din >de drahme, pe care ţi le dau spre 
altul. Şi, cum astăzi este zi 

la I.1 vite, are săţi fie lesne săţi alegi, la preţul 
ar. 

• de la chimir < sute 

judeţe, luînd o i 

le mare i 
pierdut î.n felul 

ne ! Dai m ît să fi 
le faţă c apoi, am să iz

eu săn 
; pe locul lui eparte ji 

u el ! 
e:u!, iacătă ! Cînd ajunse la sukul de vite, 

i un măgar, începu să cerceteze cu 
te şi pe îndelete toţi măgarii, unul cîte unul. 

Şi, pînă la urmă , zări un măgar tare bun, carei păru să 
aibă toate însuşirile cerute, şi deodată cunoscu că acela 

măgarul său. Iar măgarul îl cunoscu şi el şi, 
dînduşi urechile pe spate, începu să fornăie şi să ră
gească de bucurie. Ci zapciul, tare că trănit de obrăznicia 
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ilui, după toate ci te se petrecuseră, se traşi 
scuturînduşi mîinile, şi strigă : 

— Nu, pe Allah ! nu pe tine am să te cumpăr, dacă 
am trebuinţă de măgar credincios, întrucît, ba cadiu, ba 
măgar, nai să poţi săţi faci cu adevărat treaba ! 

Şi se depărta, scos din fire de cutezanţa măgarului său, 
care îndrăznea să1 îmbie a1 cumpăra. Şi se duse de cum
pără altul, şi se întoarse degrabă acasă, spre a1 însă
măra şi a încăleca pe el, după ce îi povesti nevestesi 
toate cîte i se întimplaseră. 

Şi, în felul acesta, datorită minţii pline de rod a muie
ruştii, soţia zapciului, toată lumea fu mul ţumită şi nime
nea nu rămase păgubit. întrucît, dacă flăcăiandrul do
bîndise banii de care avea trebuinţă , iar soţul rostuise 
un măgar mai bun, fără să dea o drahmă din buzunarul 
său, nici cadiul nu zăbovise săşi capete banii, cîştigînd 
cinstit, de pe unna împricinaţilor îndatoritori, de două 
ori mai mult decît îi dedese zapciului. 

Şi astai, o, preafericitule rege, tot ce ştiu eu despre 
măgarul cadiu. Ci Allah ştie mai bine ! 

După ce sultanul ascultă istorisirea aceasta, strigă : 
— O, gură de zahăr, o, tu, cel mai desfătător dintre 

tovarăşii mei, te căftănesc căpetenie peste cămăraşi ! 
Şi porunci să fie gătit pe dată cu însemnele slujbei 

lui, şi îl pofti să şadă jos lîngă el, şi îi spuse : 
— Pe viaţa mea şia ta, o, cap al cămăraşilor mei, tu 

de bună seamă că trebuie să mai ştii \rreo poveste. Şi 
mult miar plăcea să te aud cum mio povesteşti î 

Iar pescarul mîncător de haşiş, ajuns cămăraş peste 
sărai, cu ucazul cei dase ursita, răspunse : 

— Cu tot dragul inimii şi ca pe o cinstire datorată ! 
Şi, bălăngănind din cap... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 
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Ciîntr-a opt sute doua noapte 

Urmii : 

...Iar pescarul mîncător de haşiş, ajuns cămăraş peste 
garai, cu ucazul cei dase ursita, răspunse : 

— Cu tot dragul inimii şi ca pe o cinstire datorata ! 
Şi. bălăngănind din cap, istorisi : 

CADRIL Şt MĂGĂRUŞUL 

Mi sa povestit, o, preafericitule rege, că trăiau odată, 
inlrun oraş ca toate oraşele, un om cu femeia lui, oa
meni săraci, vînzători de porumb copt, şi care aveau o 
fată ca luna, ajunsă la vîrsta ele măritiş. Şi vru A Hali 
ca un cadiu so ceară de nevastă şi so capete de la pă
rin'yii ei, care îşi deteră degrabă învoirea, măcar că prea
cinstitul cadiu era de o urîţenie cumplită, cu o barbă 
aspră ca ţepii ariciului, şi ceacîr deun ochi, şiaşa de 
bătrîn încît ar fi putut să treacă drept tată al fetişi 
Da era om avut şi se bucura de mare vază. 

Iar părinţii fetei, nejinduind decît la îmbunătăţirea pe 
care măritişul acela avea so aducă stării şi vieţii lor, nu 
se gîndiră că, dacă bogăţia poate să înlesnească ferii 
nu ea îi este şi temeiul. Da de altminteri cadiu! avea 
să simtă în curînd, pe pielea lui, necazurile şi belelele 
unei însurători ca aceea. 

începu, cadiul, aşadar, sprea încerca să se facă plăcut, 
în ciuda cusururilor legate de trupul lui, din pricina bă
trîneţii şi a urîciunii, so copleşească în fiecare zi cu 
tot alte daruri pe soţia sa cea tinerică, şi săi îndepli
nească pînă şi cele mai mărunte nazuri. Da el uita că 
nici darurile, nici îndeplinirea nazurilor nu preţuiesc cît 
dragostea cea tinerească si care stinge pojarurile. Şi se 
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ifletul său că nu găsea a ce 
aştepta el de la soţia lui, care, altminteri, şi fără d 
o pricepere, nu avea cum săi dea ceea ce nu ştia, din 

cina lipsei ei de învăţătură . 
Or, cadiul avea de cirac un diac tînăr, pe care îl în

mult şi despre care nu putea să se opreas' 
•i soţiei sale. Şi, lot aşa, nu putea să se 

oprească, măcar că lucrul acesta este potrivnic obiceiu
. săi povestească flăcăului despre frumuseţea soţiei 

şi de e el io purta, şi despre nepăsa
de el. în i toate cîte făcea 

u ea. întrucît aşa îl orbeşte Allah pe insul < 
i se cuvine pi i! Ba mai mult ! Pentru ca să se îm

risele, cadiul împinse sminteala şi orbia pînă 
tro zi pe flăcăiandru, de la Ei 

căul era frumos şi plăcut, l i
rei. Şi, cum i care se 

pînă la urmă să se ; să se îm
or piedici, cei doi tinerei izbutiră 

ăi adoarmă veghe • 

"letul, i se dărui şi cu tot 
! cel tinerel i1 sporit 

să guste ceea ci nu izbutise nici
să trezească. Şi ami 

le fericiţi, văzînduse mereu şi îndrăginduse zi 
; tot mai mult. Iar cadiul se arăta mul ţumit că o 
i pe nevastăsa cum se făcea tot mai frumoasă de 

ate şi de prospeţime. Şi toată lume 

Or, nevestica, spre a putea să se întîlnească fără de 
nici o spaimă cu drăguţul ei, se înţelesese cu el că, dacă 
are să agate la fereastra dinspre grădină o năframă albă, 
flăcăul poate să vină la ea săi ţină tovărăşie ; dar, dacă 
năframa va fi roşie, flăcăul trebuia să se ferească a 
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întrucît năframa aceea vroia să însemne că bătrinui că
ci iu este acasă. 

Ci vru soarta ea întro zi, tocmai cirul ii • nă
Erama cea alba, după ce catiiul plecase la divan, nevestica 
să audă nişte bătăi grăbite la uşă şi nişte strigăte ; şi 
îl văzu îndată pe soţul ci, sprijinit de braţele unor ha
dimbi, şi galben tot, şi schimbat tot la chip şi la înfăţi
şare. Iar hadîmbii o lămuriră că bietul cadiu fusese cu
prins pe neaşteptate la divan de un zor. şi că nu mai 
zăbovise să vină acasă sa se îngrijească şi să se odih
nească. Şi chiar că bietul moş:;: ea <> faţă atita de 
jalnică încît tinerica, nevastăsa, in ciuda ceasului nedorit 
la care picase şi a tulburării pe care sosirea aceea o stîr
nea, începu a1 stropi cu apă de trandafiri şi ai da în
grijirile ele trebuinţă. Şi, după ce îl ajută sâ se dezbrace, 
îl culcă în patul pe care i1 aşternu chiar ea. şi unde, 
uşurai ca urmare a îngrijirilor cei dase soţia, nu peste 
mult adormi. Iar tinerica vroi să se folosească de răgazul 
pe care i1 a d u c ă întoarcerea aceea fără de veste a so
ţului, spre a merge să facă o scaldă la hammam. Şi, în 
Storul în care se afla, uita să dea jos năframa cea albă a 
fetîînirilor şi so pună în loc pe cea a opreliştilor. Şi, 
Hunei intfo Legătură rufe înmiresmate, plecă deaeasă şi 
se duse la hammam. 

Or, diacul cel tînăr, văzind năframa alba la geam, se 
sui cu pas sprinten pe terasa vecină, de unde. după năra
vul Iui, sări pe terasa cadiului şi intra în odaia unde de 
obicei o găsea pe drăguţa sa aşteptîndu1 goală goluţă 
sub invelitoarele patului. Şi, întrucît ferestrele de la odaie 
erau închise de tot, iar în odaie, tocmai spre a ocroti 
somnul cadiului, stăpînea un întuneric mare. şi cum ne
vestica adesea, ca să se joace, îl primea pe flăcău în tă
cere şi nu da semn de viaţă, se apropie de pat rîzind şi, 
ridicând păturile, îşi duse mîna repede, ca pentru o min-
gi icre. Şi. na beleaua ! La atingerea aceea, calemgiul îşi 
trase mîna cu scîrbă şi cu spaimă, da nu îndeajuns de 
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le, încît cadiul, sărind din somn, şi lecuit dintrodată 
de răul lui, înşfacă mina aceea şi sări cu mînie asupra 
stăpînului ei. Şi, dîndui puteri mînia, în vreme ce pe 
stăpînul mîinii uluiala îl ţintuia în nemişcare, îl trînti la 
pămînt, în mijlocul odăii, cu o piedică şi, înhăţîndu1 bine 
şi apucîndu1 pe după brîu, pe negură, îl aruncă în lă
doiul în care se ţin saltelele în timpul zilei, şi care acum 
era deschis şi gol, întrucît saltelele fuseseră scoase afară. 
Şi puse capacul repede, şi încuie lada cu cheia, fără a 
avea vreme să vadă chipul celui încuiat. Iar toată vînzo
leala aceea care îi încinsese sîngele, pricinuind în el ,o 
întoarcere mîntuitoare, făcu săşi capete pe deplin pute
rile ; aşa că, îmbrăeînduse, cadiul îl întrebă pe hadîmbul 
de la poartă unde a plecat nevastăsa, şi dete fuga so 
aştepte la ieşire, dinaintea porţii hamfnamului. întrucît 
îşi zicea : „Mai înainte de a1 omorî pe cel nepoftit, t re
buie să ştiu dacă a fost în înţelegere cu nevastămea. Pen
tru aceea, am so aştept colea la ieşire şi am so duc 
apoi acasă, şi, dinaintea martorilor, am so pun faţă cu 
cel din ladă. întrucît, dat fiind că sînt cadiu, trebuie ca 
lucrurile să se petreacă aşa cum scrie la lege. Şiatunci, 
am să ,văd lămurit dacă este numai un vinovat, ori dacă 
sînt doi părtaşi. In cea dintîi împrejurare, am să1 sting 
de pe faţa pămîntului cu chiar mina mea, dinaintea mar
torilor, pe cel închis ; iar în cel de al doilea caz, am săi 
sugrum pe amîndoi, cu cele zece degete ale mele !" 

Şi, chibzuind aşa şi tot răsucinduşi în minte gindurile 
acestea de răzbunare, începu să oprească, una cîte una, 
pe băieşiţele care intrau în hammam, spunînd fiecăreia : 

— Allah fie cu tine ! spunei femeii mele cutare să 
iasă afară pe dată, întrucît am de vorbit cu ea numai
decît ! 

Da spunea vorbele acestea cu atîta repezeală 'şi cu 
atita foc, şi avea ochii atîta de aprinşi şi faţa atîta de 
galbenă, şi da din mîini atîta de anapoda, şi glasul îi era 
atî ta de tremură tor şi înfăţişarea atîta de plină de mînie, 
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încît femeile, înfricoşate, o luau la fugă, scoţînd ţipete 
subţiri si luîndu1 drept nebun. Iar cea dintîi dintre ele 
care îşi duse pînă la capăt solia, în mijlocul sălii hamma
mului, îi aduse aminte dintrodată copilandrei, soţia ca
diului, de negrija ei şi de uitarea în ce priveşte năframa 
cea albă pusă în geam. Şi îşi zise : „Gala ! sini pierdută, 
fără de scăpare ! Şi numai Allah ştie ceo fi păţit dră
guţul meu !" Şi dete zor săşi isprăvească scalda, pe eînd 
în sală soliile băieşiţelor veneau repederepede, una după 
alta. iar soţul ei, cadiul, ajunsese singurul sîmbure de 
vorbă al femeilor speriate. Ci, spre norocul ei, nici una 
nu o cunoştea pe copilandra care, de altminteri, se pre
făcea că nu ia aminte nicidecum la ceea ce se spunea, de 
parcă lucrul nu o privea deloc. Şi, după ce se îmbrăcă, 
se duse în sala de la intrare, unde văzu o vînzătoare 
săracă de năut, ce sta jos dinaintea grămezii ei de boabe, 
din care vindea la băieşiţe. Şi o chemă şi îi spuse : 

— Tuşa mea cea bună, iacătă colea un dinar de aur 
pentru tine, dacă vrei sămi împrumu ţ i peun ceas ias
macul tău cel albastru şi coşul cel gol de lingă I 

Iar bătrîna, bucuroasă de chilipirul acela, îi dete coşul 
de răchită şi prăpăditul de iaşmac făcut dintro parai 
amărîtă . Iar copilandra se învălui cu iaşmacul, luă 
în nună şi, străvestită aşa, ieşi din hammam. 

Şi, în uliţă, îl zări pe bărbatusău, care se vînzolea de 
colo colo, dînd din mîini, dinaintea porţii, şi blestemînd 
cu glas mare hammamurile, şi pe femeile care se duc la 
hammam, şi pe stăpînii hammamurilor, şi pe zidarii de 
hammamuri. 

Iar ochiii ieşeau din cap, şi făcea spume la gură . Şi 
femeiuşcă se duse la el şi, schimbînduşi glasul, şi pre
făcînduşi1 ca al vînzătoarelor de pe uliţe, îl întrebă 
dacă vrea să cumpere năut. Iar el atunci începu să afu
risească năutul, şi pe vînzătoarele de năut, şi pe cei care 
seamănă năut, şi pe cei care mănîncă năut. Iar tinerica, 
rîzînd de nebunia lui, îl lăsă şi o luă înspre casă, fără a 
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fi cunoscută, sub străvestirea ei. Şi intru în casă, şi se 
sui repede în odaia ei, şi auzi nişte gemete. Şi, nevăzînd 
pe nimeni în odaia la care deschisese degrabă ferestrele, 
i se făcu frică şi tocmai se pregătea să cheme hadîmbul 
ca so liniştească, şi deodată auzi limpede că gemetele 
ieşeau din lada de saltele. Şi dete fuga la acea ladă, de 
la care cheia nu fusese luată, şi o deschise strigînd : 

— în numele lui Allah cel atoateiertătorul 
sîrdnicul ! 

Cînd povestea ajunse aici, Ş 

Ci într-a opt sute treia noapte 

Urri 

...Şi dete fuga la acea ladă, de la care cheia nu fusese 
luată, şi o deschise strigînd : 

— In numele lui Allah cel atoafci rul şi n 
sîrdnicul ! 

Şi îl văzu pe iubitul ei, gata săşi dea suflatul din 
pricina înnăbuşelii. Şi, cu toată spaima din ea, femeiuşcă 
nu se putu' opri să nu pufnească în rîs cînd îl văzu pe 
flăcăul ei ghemuit acolo, cu ochii încrucişaţi. Ci se şi re
pezi să1 stropească cu apă de trandafiri şi să1 învioreze. 
Şi, cînd îl văzu bine întremat şi în fire, află degrabă tot 
ce păţise ; şi pe dată copilandra îşi şi făcu socoteala cum 
să orînduiască totul. 

Şiaveau, în grajdul lor, o asină care, chiar în ajun, 
fătase un pui de măgăruş. Şi copilandra dete fuga la 
grajd, luă în braţe puişorul cel mititel de măgar şi, adu
cîndu1 în odaia ei, îl aşeză în lada în care fusese încuiat 
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diacul, şi închise capacul cu cheia. Şi, după ce îşi sărută 
drăguţul, îl trimise deacolo, spunîndui să se întoarcă 
atunci cînd o vedea ca semn năframa cea albă. Şi, la 
rîndui, se întoarse degrabă la hammam, şi îl văzu pe 
bărbatusău cum se vînzolea întruna în lung şin lat, 
afurisind hammamurile şi tot ce urmează . Şi, cînd o văzu 
că intră în hammam, strigă după ea şi îi spuse : 

— O, vînzătoareo de boabe de năut, spunei femeii 
mele Cutare că, dacă mai zăboveşte acolo înăuntru, mă 
jur pe Allah că am so omor pînăn seară, şi că îi dărîm 
hammamul în cap ! 

Iar copilandra, rîzind în sufletul ei, ajunse in sala de 
!a intrare a hammamului, dete îndărăt vînzătourei de 
boabe de năut iaşmacul şi coşul, şi ieşi numaidecît. cu 
legăturica de rufe la subsuoară, mişeînduşi şoldurile. 

Or, de cum o zări, cadiul, soţul ei. se repezi la ea 
.şi ţipă : 

— Undeai fost ? undeai fost ? Teaştept aici de două 
ceasuri ! Hai, iao după mine ! Vino după mine. o, vi~ 
cleano, o, stricate ! Haide ! 

Iar copilandra, oprinduse din mers, răspunse : 
— Pe Allah ! ce ai ? Numele lui Allah fie asupraţi ! 

. Cei ai, o, bărbate ? Teai smintit, dintrodatâ, de faci 
atita zarvă pe uliţă, tu, cadiul oraşului ? Ori te pomeneşti 
că boala ceea ţio fi spulberat judecata şi ţio fi scrîntit 
minţile, de nu mai ai nici un fel de cuviinţă în Iu: 
pe uliţă faţă de fiica moşului tău ? 

Iar cadiul se burzului : 
— Destul cu vorbele de clacă ! O să spui tu acasă ce 

ai de spus ! hai după mine ! 
Şi porni înainte, dînd din mîini, ţipînd şi vărsînduşi 

otrava, fără ca totuşi să1 spună vreo vorb i dea dreptul 
nevestesi. care venea după el, tăcută , la zece paşi în 
urmă . 
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Şi, cînd ajunseră acasă, cadiul o închise pe nevastăsa 
în odaia de sus, şi se duse să cheme şeicul mahalalei şi 
încă patru martori, cum cere legea, precum şi pe toţi 
cu care putu să se întîlnească de prin vecini. Şi îi aduse 
pe toţi în odaia cu lada, unde se afla soţia lui, şi unde 
el dorea săi aibă de martori la ce avea să urmeze. 

Cînd intrară în odaie, cadiul şi toţi cei care îl înso
ţeau o văzură pe tînăra nevestică, acoperită încă de iaş
macurile ei, care se trăsese întrun ungher, spre fund, 
vorbind singură, da în aşa fel încît să fie auzită de toţi. 
Şi spunea : „O, vai de păcatele noastre ! bietul bărbatu
meu ! Boala ceea 1a smintit ! De bună seamă că a înne
bunit dea binelea, dacă a ajuns să mă potopească aşa 
cu înjurăturile şi dacă aduce în harem nişte bărbaţi 
străini ! O, păcatele noastre ! Bărbaţi străini în haremul 
nostru ! şiau să se uite la mine ! Vai ! Vai ! e nebun, e 
nebun de tot !" 

Şi întradevăr că bătrînul cadiu era întro asemenea 
stare de mînie, de gălbeneală şi de tulburare, încît, cu 
barba carei tremura şi cu ochii care îi ardeau, chiar că, 
după chip, părea să fie lovit de frigurile nebuniei şi de 
dambla. Aşa că vreo cîţiva dintre cei care îl însoţeau căutau 
să1 liniştească şi îl sfătuiau săşi vină în fire ; ci vorbele 
nu făceau decît să1 întărite şi mai rău, şi zbiera la ei : 

— Intraţi ! Intraţi ! No ascultaţi pe ticăloasă ! Nu vă 
lăsaţi înduioşaţi de bocetele vicleniei ! Aveţi să vedeţi ! 
Aveţi să vedeţi! Aceastai ziua ei cea de pe urmă! 
Acestai ceasul judecăţii ! Intraţi ! Intraţi ! 

Or, după ce toată lumea intră, cadiul închise uşa şi 
se duse drept la lada de saltele, şi săltă capacul. Şi iacătă 
că măgăruşul scoase capul, scutură din urechi, se uită la 
toată lumea cu ochii lui mari, negri şi dulci, sforăi ră
suflînd şi, ridicînduşi coada şi ţinîndo dreaptă, începu 
să răgească, în bucuria lui că vedea iarăşi lumină şi ca 
săşi cheme mama. . 
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La priveliştea aceea, cadiu] ajunse pîr.ă peste poaie 
de turbat şi de minios, şi fu cuprins cie tremuraturi şi 
de zvîrcoleli ; şi deodată se repezi la nevastăsa, dînd 
so sugrume. Iar ea începu să ţipe, luîndo la fugă prin 
odaie : 

— Pe Profetul ! vrea să mă strîngă de gîi. Ţineţi1 pe 
nebun, o, musulmanilor ! Ajutor ! 

Iar cei de faţă, văzînd întradevăr spuma turbării pe 
le cadiului, nu se mai îndoiră de nebunia lui, şi se 

repeziră între el şi nevastăsa, şi îl luară în b. . 
puseră cu sila jos pe covor, în vreme ce el horcăia \ 
fără de înţeles şi încerca să le scape sprea o omorî pe 
nevastăsa. Jar şeicul mahalalei, peste măsură de tulbu
rat că îl vedea pe cadiul oraşului întrun hal ca acela, 
nu putu totuşi să se oprească, luînd aminte la nebunia 
lui îndîrjită, să le spună celor de faţă : 

— Vai, trebuie să1 ţinem sub veghe, nemişcat, pînă 
ce Allah lo potoli şi lo face săşi vină în fire ! 

Şi toţi strigară : 
— Allah să1 lecuiască ! Un om de vază ca el ! Ce 

boală rea ! 
Iar cîţiva spuneau : 
— Cum se poate să fie zuliar pe un măgăruş ! 
Iar alţii întrebau : 
— Cum dea intrat măgăruşul în lada aceasta de 

saltele ? 
Iar alţii ziceau : 
— Vai, păi tot el lo fi închis acolo înlăuntru pe mă

găruşul acesta, luîndu1 drept vreun bă rba t ! 
Iar şeicul mahalalei adăugă, ca încheiere : 
— Allah săi vie în ajutor ! şi alunga1ar pe Cel

viclean ! 
Şi toţi răspunseră : 
— Izgonit să fie Celviclean ! 
Şi toată lumea plecă, afară de cei care îl ţineau pe 

cadiu ţintuit jos pe covor. Da de altminteri nu zăboviră 
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preş multă vreme acolo, întrucît cadiul fu cuprins din
odată de un val de mînie atîta de năpraznic, şi începu 

să ţipe atîta de tare nişte vorbe de neînţeles, .şi să se 
zbată cu atîta înverşunare, dind mereu să se repeadă la 

* nevastăsa care, de departe, îi făcea pe furiş nişte strîm
bături şi nişte semne de batjocură, încît vinele gîtului i 
se rupseră şi, vărsînd un bolboroş de sînge, îşi dete su
fletul. Aibă1 Allah întru mila sa ! întrucît nu numai câ 
era un cadiu fără de cusur, da îi mai şi lăsa nevestesi, 
copila cu pricina, destulă avere cît să poată să trăiască 
în belşug şi să se mărite cu calemgiul cel tinerel pe care 
îl îndrăgise, şi care o îndrăgise şi el î 

Ş . după ce istorisi aşa povestea aceasta, pescarul mîn
ir de haşiş, văzînd că regele îl asculta cu încântare, 

„Am săi mai povestesc una !" Şi spuse : 

CADRU. CEL ISTEŢ 

povesteşte că a fost odată la Cairo un cadiu care 
ise atîtea potlogării şi dedese atîtea judeţe mituite 

încît fusese mazilit din huzmeturile Iui, şi era nevoit, ca 
i moară de foame, să trăiască din pezevenlîcuri. 

Or, întro zi, degeaba îşi tot bătu el capul, că nu mai 
>i nici un mijloc de a face rost de niscaiva bani, in
cit îşi rnistuise toate isteţimile minţii, tot aşa cum le 

prăpădise şi pe cele ale vieţii sale. Şi, văzînduse ajuns 
capătul acela, îl chemă pe singurul rob cei mai ra

se şi îi zise : 
— O, Cutărică, sînt cam bolnav astăzi şi nu pot să 

ies din casă, da cată să te duci tu să ne găseşti ceva de 
e, ori sămi trimiţi pe vreunii care au trebuinţă 
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de sfaturi pentru judecăţi. Şiam să mă pricep eu săi 
fac sămi plătească osteneala ! 

Şi robul, care era o pramatie tot atîta de trecută prin 
ciur şi prin dîrmon ca şi stăpînusău, în ce priveşte pişi
cher lîcurile şi tertipurile, şi care era tot atîta de' dornic 
ca şi el în izbînda acelui gînd, plecă zicînduşi : „Am 
să mă leg de vreo cîţiva trecători, la rînd, şi am să mă 
iau la gîlceavă cu ei. Şi, întrucît nu toată lumea ştie că 
slăpînul meu a fost dat afară din slujbă, am săi tîrăsc 
dinaintea lui, sub cuvînt dea ne judeca pricina, şi am 
săi fac săşi golească chimirul ,în mîinile lui !" Şi, chib
zuind aşa, puse ochii pe un trecător ce mergea înaintea 
sa, şi care păşea liniştit sprijininduşi bastonul cu amîn
două mîinile pe ceafă ; şi, cu o piedică bine adusă, îl 
dete dea rostogolul în noroi. Şi bietul om, cu hainele 
murdărite şi cu imineii beliţi, se ridică mînios, cu gîndul 
de a1 pedepsi pe cel care îl doborîse. Da cunoscîndu1 
că e robul cadiului, nu mai vroi să se înfrunte cu el şi, 
otrăvit de tot, se mulţumi să spună, luînduşi tălpăşiţa ; 

— Bătu1ar Allah pe Celviclean ! 
Şi, robul, pezevenghiul acela, văzînd că încercarea 

dintîi nui izbutise, îşi urmă drumul mai departe, zicîn
duşi : „Mijlocul acesta nui bun. Trebuie să căutăm altul, 
căci toată lumea ne cunoaşte, pe stăpînul meu şi pe mine !" 
Şi, cum chibzuia la cei rămînea de făcut, dete cu ochii 
de un slujitor ce ducea pe cap o tabla pe care se afla 
o gîscă minunată, umplută şi împodobită de jur împrejur 
cu pătlăgele roşii, cu dovlecei şi cu vinete, toate iscusit 
orînduite. Şi se luă după slujitorul acela, care se îndrepta 
înspre cuptorul unui cuptoragiu, ca să dea gîsca acolo la 
copt ; şi îl văzu cum intră şi cum îi dă stăpînuluî cup
torului tablaua spunîndui : 

— Am să vin so iau peste un ceas ! 
Şi plecă. 
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Atunci, robul cadiului îşi zise : ,Jucata chilipirul !" Şi, 
după o bucată de vreme, intră Iatiuptorar şi spuse : 

— Salamalleikum. tf a ! 
Iar stăpînul cuptorului îl cunoscu pe robul cadiului, pe 

care nu1 mai văzuse de multă vreme, dat fiind că în 
casa cadiului nu mai era niciodată ceva de trimis la cup
tor ; şi răspunse : 

— Şi asupra ta să fie pacea lui Allah, o, Mubarat, fra
tele meu ! Ce vint te aduce ? E multă vreme de cînd 
cuptorul meu nu a mai ars pentru' stăpînul nostru ca
diul ! Cu ce pol să te ajut astăzi, şi ce miaduci ? 

Iar robul spuse : 
— Nimic altceva pe lingă ceea co ai acuma ; şiam ve

nit să iau gîsca umplută care se afiă în cuptor ! 
Iar cuptorarul răspunse : 
— Păi da gîsca aceea, o, fratele meu, nu este a ta ! 
El zise : 
— Nu vorbi aşa, o, şeicule ! gîsca aceea nui a mea, 

spui tu ? Păi da eu sînt acela caro am văzuto cînd a 
ieşit din ou, care am hrănito, care am tăiato, care aih 
:umpluto şi care am pregătito ! 

Iar cuptorarul spuse : 
— Pe Allah, aş vrea şi eu să fie aşa ! Da ceam săi 

spun aceluia care mia aduso, cînd are să vină după ea ? 
El răspunse : 
— Nu cred că are să mai vină ! Oricum, săi spui atit, 

în chip de glumă, întrucât e om hîtru şii place să rîdă : 
„Uallah, o, fratele meu, chiar cînd împingeam tava în 
cuptor, gîsca deodată a dat un ţipăt ascuţit şi şia luat 
zborul..." 

Cînd povestea ajunse aici, Şjherezada văzu zorii mijind" şi 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute patra noapte 

Urmă : 

„...Uallah, o, fratele meu, chiar cînd împingeam tava 
în cuptor, gîsca deodată a dat un ţipăt ascuţit şi şia luat 
zborul !" 

Şiapoi robul cadiului adăugă : 
— Dămi gîsca aceea, că acuma trebuie să fie în

deajuns de coaptă ! 
Iar cuptoragiul, rîzînd de vorbele pe care le auzea, 

scoase tava din vatră şi o dete cu toată încrederea robu
lui cadiului, care zori să se ducă so dea stăpînului său, 
şi să mănînce gîsca împreună cu el lingînduşi degetele. 

Estimp, aducătorul gîştei se duse la cuptoragiu şi îşi 
ceru tava, zicînd : 

— Gîsca acuma trebuie să fie taman gata, o, stăpîne ! 
Iar cuptorarul răspunse : 
— Uallah ! tocmai cînd o puneam la cuptor, a dat un 

ghigăit ascuţit şi şia luat zborul ! 
Şi omul, care era departe de a fi ins glumeţ, fu cuprins 

de mînie, încredinţat că stăpînul cuptorului vroia săşi 
bată joc de el, şi strigă : 

— Cum de cutezi săţi rîzi de barba mea, o-, nimicura 
lumii ? 

Şi, din vorbă în vorbă şi din sudalmă în sudalmă, cei 
doi inşi ajunseră la bătaie. Iar mulţimea nu zăbovi mult 
pînă ce să se strângă, la auzul ţipetelor, şi să dea năvală 
pe dată în odaia unde era cuptorul. Şi îşi spuneau unii 
altora : 

— Hagg Mustafa se bate cu un om din pricina unei 
gîşte fripte care a înviat ! 

Şi cei mai mulţi ii luau partea şi apărarea stăpînului 
cuptorului, a cărui bunăcredinţă şi cinste o cunoşteau de 
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multă vreme, pe cînd numai vreo si 
ridice o umbră de îndoială în privinţa acelei învieri. 

Or, printre inşii ce se înghesuiau aşa împrejr 
doi care se băteau, se afla şi o femeie însă pe 
care pîrdalnicul o împinsese în rîndul din faţă. Da asta 
fu spre nenorocul ei, întrucît în clipa cinci cuptoragiul se 
răsuci ca să1 atingă mai vîrtos pe potrivnicul său. femeia 
primi drept în pîntece lovitura aceea năpraznică, 
altcuiva decît ei. Şi căzu la pămînt. scutind un ţipăt de 
găină speriată, şi lepădă pe clipă pe dată. 

Or, soţul femeii cu pricina, care locuia întro dugh 
de poame, în vecinătate, fu vestit mimaidecît ti pe 
fugă, cu un toroipan amarnic, şi răcnind : 

— Am să1 betejesc pe cuptoragiu, şi pe tataaî cu 
ragiului, şi pe bunicusău, şiam să1 sting de pe pămînt ! 

Iar cuptoragiul, istovit şiaşa de bătaia dinţii, şi 
zînd cum vine asuprai omul acela mîniat şi înarmat cu 
toroipanul cel vîrtos, nu putu să ţină mai mult şi îşi slo
bozi picioarele în viat, fugind în curte. Şi. dacă văzu că 
potrivnicul se luase după el, sări peste nişte ziduri, se 
caţără pe o terasă dealături, şi de acolo îşi dete drumul 
să_cadă la pămînt. Şi vru ursita să cadă drept pe un 
mHghrebin care dormea la temelia casei, înfăşurat ir. pă

ile lui. Şi cuptorarul, care cădea de sus şi care era 
tare greu la trup, îi dezgărdină toate coastele. Iar magh
rebinul, fără a şovăi, îşi dete sufletul pe loc. Şi toţi cu
noscuţii lui, ceilalţi maghrebini din suk, deteră fuga 
înhăţară pe cuptoragiu, snopindu1 în bătăi, şi se por 
să1 tîrască dinaintea cadiului. Iar aducători 
rîndui, cînd îl văzu pe cuptoragiu înşfăcat, se alipi şi 
el repede maghrebinilor. Şi. in huietul de ţipete şi răcnete, 
toată lumea luă calea înspre divanul de judeţe. 

Or, tocmai atunci, sluga cadiului, mîncătorul gî 
care, vîrînduse printre oameni, venise îndăi 
ce se mai petrece pe acolo, spuse către toţi cei încăieraţt : 



— Haideţi după mine, o, preafericiţilor ' 
ui ? 

Şi ii duse la stăpînu! sau. 
ţiul, cu o înfăţişare aspră. începu prin ai pune 

•ţi împricinaţii să plătească de două ori huzmetul 
ului. Pe urmă , se întoarse înspre pîrît, împotrh 

i îndreptate toate degetele, .şi ii spuse : 
— Ce ai a răspunde în privinţa gîştei, o, cuptorar 

bietul om, pricepînd că era mai bine, în împreju
ra rea de faţă, din pricina robului cadrului, să stăruiasca 
în mărturia lui dinţii, răspunse : 

— Pe Allah ! o, stăpine al nostru, cadiule, pasărea a 
dat un ghigăit ascuţit şi, aşa umplută toată cum era, CT 
sculat din mijlocul tăvii şi şia luat zborul ! 

Iar aducătorul gîştei, cînd auzi, strigă : 
— A, pui de căţea, tot mai stărui să spui una ca asta 

şi dinaintea domniei sale cadiului ? 
Iar cadiul, luînd o înfăţişare supărată , îi spuse aducă

torului gîştei : 
•— Da tu, o, necredinciosule, o, păgînule, cum de în

drăzneşti să nu crezi că acela carele are să învieze toate 
făpturile la Ziua învierii, adunînd la loc oasele lor risi
pite pe toată faţa pămîntului, nu poate să dea îndărăt 
viaţa unei gîşte care are toate oasele şi căreia numai pe
nele îi lipsesc ? 

Iar mulţimea, la vorbele acelea, strigă : 
— Slavă lui Allah, carele înviază morţii ! 
Şi se porni să1 huiduiască pe nenorocitul de aducător 

al gîştei, care îşi luă valea, căinduse de lipsa lui de 
credinţă. 

Pe urmă , cadiul se întoarse înspre soţul femeii care 
lepădase şi îi spuse : 

— Da tu ce ai de spus împotriva omului acesta ? 
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Şi, după ce ascultă plîngerea, spuse : 
— Pricinai limpede şi nu îngăduie nici o şovăire. Ho

tărit, cuptoragiul este vinovat dea fi pricinuit lepădarea 
pruncului. Şi poate fi osîndit cu legea talionului, întocmai ! 

Şi se întoarse înspre soţ şi îi spuse : 
— Pravila îţi dă dreptate, iar eu îţi dau volnicie so 

trimiţi pe soţia ta la vinovat, ca să ţio facă la loc însăr
cinată, Şi poţi so laşi pe seama lui toate cele şase luni 
dinţii ale sarcinii, întrucît lepădarea sa petrecut cînd 
femeia ajunsese în luna a şasea ! 

Iar soţul, dacă auzi judecata aceea, strigă : 
— Pe Allah, o, domnia ta cadiule, îmi trag îndărăt 

plîngerea, şi Allah să1 ierte pe pîrîtul meu ! 
Şi plecă. 
Atunci cadiul le spuse rudelor maghrebinului m o r t : 
— Da, voi, o, maghrebinilor, carei pricina plîngerii 

voastre împotriva omului acesta, cuptorar de meserie ? 
Iar maghrebinii, dînd din mîini de zor, întrun potop 

de cuvinte, îşi înfăţişară plîngerea şi arătară trupul ne
însufleţit al nemoteniei lor, cerînd preţul sîngelui. Şi ca
diul le spuse : 

— Hotărît, o, maghrebinilor, pre ţul sîngelui vi se cu
vine, întrucît dovezile sînt din prisos împotriva cuptora
rului. încît, nu aveţi decît sămi spuneţi dacă vreţi ca 
preţul acesta să vă fie plătit cu altă viaţă, care va să 
zică sînge pentru sînge, ori în vreo despăgubire ? 

Iar maghrebinii, vlăstare dintrun neam crunt, răs
punseră laolaltă : 

— Cu viaţa, o, domnia ta, cadiule ! 
Iar el le spuse : 
— Atunci aşa să fie ! Luaţi1 pe cuptorarul acesta, în

făşurali1 în păturile rudei moarte, şi puneţi1 sub mi
naretul de la moscheea sultanului Hassan. Şi, după asta, 
fratele celui ucis să se suie în minaret şi săşi dea dru
mul din vîrful moscheei peste cuptorar, ca să1 zdrobească 
aşa cum 1a zdrobit cuptorarul pe fratele vostru ! 
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Şi adăugă : 
— Unde eşti, dară, o, frate al celui ucis ? 
Şi, la vorbele acelea, un maghrebin ieşi dintre magh

rebini şi strigă : 
— Pe Allah, o, domnia ta cadiule, îmi trag îndărăt 

plîngerea împotriva omului acesta ! Şi Allah să1 ierte. 
Şi plocă, urmat de ceilalţi maghrebini. 
Şi mulţimea care fusese de faţă la judeţul acela plecă 

şi ea, minunată de priceperea pravilnicească a cadiului, 
de simţul lui de dreptate, de adîncimea şi de agerimea 
minţii lui. Iar zvonul despre întîmplarea aceea ajungînd 
pînă la urechile sultanului, cadiul dobîndi iarăşi dragostea 
mărieisale şi fu pus iarăşi în slujbele de mai înainte, pe 

id cadiul care îi luase locul se vedea mazilit, fără să
fi săvîrşit nimic pentru aceasta, ci numai că nu avea 
iscusinţa de minte a celui care mîncase gîsca. 

Iar pescarul care mînca haşiş, văzînd că regele îl asculta 
tot cu o luareaminte fermecată, se simţi peste măsură 
de fălos în mîndria lui, şi povesti : 

POVEŢELE UNUIA CARE SE PRICEPE LA FEMEI 

Mi sa povestit, o, preafericitule rege, că erau odată la' 
Cairo doi tineri, unul însurat, iar celălalt burlac, şi care 
erau legaţi cu mare prietenie între ei. Pe cel care era 
însurat îl chema Ahmad, iar pe cel care nu era îl chema 
Mahmud. Or, Ahmad, care era cu doi ani mai mare decît 
Mahmud, se prilejuia de întâietatea pe care osebirea aceea 
de vîrstă io da, spre a face pe dascălul şi pe dădaca faţă 
de prietenul său, mai cu seamă în ce priveşte priceperea 
la femei. Şi necontenit îi tot vorbea despre asta, istori
sindui o sumedenie de întâmplări din viaţa lui, şi spu
nîndui totdeauna ca încheiere ; 
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— .Acumr.. hmud, poţi spune că ai cunoscut In 
pre unul care le ştie pînă în străfunduri pe făp

ite ! Şi se cade să te socoteşti tare 
ti prieten cu mine, pentru a te povăţui cum 

vicleniile lor ! 
Şi Mahmud era, din zi în zi, tot mai minunat de cîte 

prietenul său, şi era încredinţat că niciodată vreo 
femeie, oricît de vicleană ar fi fost ea, nar fi putut să1 
înşele ori măcar să ascundă ceva de ochii lui. Şi ad« 
ti spunea : 

— O, Ahmad, ce grozav eşti tu ! 
Şi Ahmad se umfla în guşă, cu o înfăţişare are, 

bătîndu1 pe umăr pe prietenul său şi spunîndui : 
— Am să te invăţ să fii şi tu ca mine ! 
Or, întro zi, cînd Ahmad îi spuse iarăşi : „Am să 

te învăţ să fii şi tu ca mine ! Căci te luminezi pe 
unul care a trăit multe, şi nu pe lîngă unul care te d; 
leşte fără a fi trăit nimic !" tînărul Mahmud îi zise : 

— Pe Allah, pînă a mă învăţa cum trebuie să dejoci 
răutăţile femeilor, nai putea oare, o, prietene al meu, 
să mă înveţi ce trebuie să fac spre a lega chelemet cu 
vreuna dintre ele !... 

"Cind povestea ajunse aici, Şohereznda văzu zorii mijind si 
sfioasă, tăcu. ' 

Ci intr-a opt suie 

iă : 

 ,..nai putea oare, o, prietene ai meu, să mă înveţi ce 
trebuie să fac spre a lega chelemet cu vreuna dintre ele J 
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Şi Ahmad răspunse, cu glasul lui de dascăl de şcoală j 
— Pe Allah, acestai lucrul cel mai lesne ! Nt 

să te duci mîine, la sărbătoarea Muled elNabi, sub 
corturi, şi să iei seama bine la femeile care colcăiesc pe 
acolo. Şi săţi alegi una care să fie însoţită de vreun co
pilaş, şi care totodată să aibă c călcătură frumoasă şi nişte 
ochi sclipitori sub iaşmacul de pe faţa ei. Şi, după ce ţiai 
aleso, să cumperi nişte curmale şi nişte năut zăhărit, şi 
să i le dai copilului, şi să te joci cu el, ferindute să nu 
prea ridici ochii înspre maicăsa ; şi să1 mîngîi cu gin
găşie şi să1 săruţi. Şi, după ce copilul are să se deprindă 
bine cu tine, atunci numai săi ceri îngăduinţă maicăsi, 
da fără să te uiţi la ea, să porţi copilul în locul ei. Şi, pe 
tot drumul, să alungi muştele de pe faţa copilului, şi săi 
vorbeşti pe limba lui, povestindui o mulţime de znoave. 
Iar maicăsa, pînă la urmă, are să înceapă să vorbească 
şi ea cu tine. Şi, dacă începe să vorbească, poţi să fii încre
dinţat că ai să fii cocoşelul ! 

Şi, după ce îi spuse toate astea, Ahmad plecă. Iar 
Mahmud, minunat pînă peste poate de prietenul său, îşi 
petrecu toată noaptea aceea spunînduşi neîntrerupt dăs
căleala pe care o căpătase. 

Or, a doua zi, disdcdimineaţă, dete zor să se duci 
la Muled, cu o neşovăire ce dovedea cît de încredinţat era 
dfe priceperea prietenului său, şi să pună în fapt poveţele 
din ajun. Şi, spre marea lui minunare, izbînda îi întrecu 
aşteptările. Şi vru soarta ca femeia pe care o însoţi pînă 
acasă la ea, şi pe al cărei ţine îl luase în cîreă, să fie 
tocmai solia prietenului său Ahmad. Şi, ducînduse la ea, 
era departe dea gîndi că îşi înşeală prietenul, întrucît pe 
deoparte el nu mai fusese niciodată în casa acestuia, iar 
pe de altă parte nu avea de unde să ghicească, de vreme 
ce nu o mai văzuse niciodată, nici cu faţa descoperită, nici 
cu faţa acoperită, că femeia aceea era soţia lui Ahmad, 
Iar femeia, la rîndui, era bucuroasă că poate, întrun 
sfîrşit, să pună la încercare puterea de pătrundere a 
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soţului ei, care tot aşa o sîcîia şi pe ea cu pricepere;; Iui 
la femei şi cu iscusinţa dea le dibui \ : 

Or, acea întîlnire clintii dintre tînărul Mahmud şi soţia 
lui Ahmad se petrecu foarte plăcut pentru amîndoi. Iar 
flăcăul, care era încă fecior şi neştiutor, gustă din plin 
mul ţumirea de a fi prins între miinile şi intre picioarele 
unei egiptence dedată bine cu meseria. Şi rămaseră atîta 
de mulţumiţi unul de altul încît mai puseră în fapt poves
tea ele destule ori în zilele urmă toare. Iar femeia se bucura 

itfel ii dovedeşte de ageamiu, fără ca el să ştie, pe 
soţul său cel credul ; iar soţul se minuna că nu1 mai în
tîlnea pe prietenul său Mahmud la ceasul cînd îl întîlnea 
de obicei, şi îşi zicea : „Trebuie să fi găsit vreo femeie, 
foiosinduse de învăţăturile şi de sfaturile mele !" 

Totuşi, după o bucată de vreme, pe cînd se ducea întro 
vinere la geamie, îl zări în curte, lingă puţul pentru spă
lările cele sfinte, pe prietenul său Mahmud. Şi se duse la 
el şi, după salamalekuri şi bunîntîlnişuri, îl întrebă cu o 
înfăţişare înţelegătoare dacă a izbutit în căutările lui, şi 
dacă femeia este frumuşică. Iar Mahmud, peste măsură 
de fericit săşi deschidă inima faţă de prietenul său, strigă : 

— Ya Allah ! dacăi frumuşică ? E numai unt şi lapte ! 
Şii grasă şi albă ! Numai mosc şi iasomie ! Şi ce deş
teaptăi ! Şi ce bucate mai face ca să mă ospăteze, la fie
care întîlnire a noastră ! Da soţul ei, o, prietene Ahmad, 
îmi parea fi un nătăfleţ fără de leac şi un neisprăvit ! 

Iar Ahmad se puse pe rîs şi spuse : 
— Pe Allah ! aşas mai toţi bărbaţii însuraţi ! Hei, 

văd că teai cam priceput să te foloseşti de sfaturile mele ! 
Ţineo tot aşa, o, Mahmud ! __ 

Şi intrară împreună în moschee, pentru rugăciune, 
şiapoi se pierdură din vedere. 

Or Ahmad, cînd ieşi din geamie, în ziua aceea de 
vineri, neştiind cum săşi treacă vremea, dat fiind că pră
văliile erau închise, se duse in ospeţie la un vecin, care 
sta poartă în poartă cu el, şi se urcă să şadă cu vecinul 
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la fereastra care da înspre uliţă. Şi deodată îl văzu venind 
pe prietenul său Mahmud, chiar el, cu ochii lui, şi intrînd 
repede în casă fără ca măcar să bată, ceea ce era o dovadă 
răzvedită că înlăuntru fusese cineva în înţelegere cu el 
şi că aştepta sosirea lui. Şi Ahmad, năucit de ceea ce vedea, 
se gîndi dintruntîi să dea buzna drept în casă şi săşi 
prindă prietenul cu soţia, şi săi pedepsească pe amîndoi. 
Ci socoti că, la zarva pe care are so facă bătînd în poartă, 
soţia lui, care era isteaţă, ar putea prea birie să1 ascundă 
pe flăcău ori săi dea drumul pe sus, pe terasă ; şi chibzui 
să intre în casă în alt fel, fără să trezească luareaaminte. 

Se afla, întradevăr, în curtea lui o fîntînă, cu gura 
despărţită în două jumătăţi, una din jumătăţi dînd înspre 
curtea lui, iar cealaltă jumătate înspre curtea vecinului 
la care se afla acum. Şi Ahmad îşi zise : „Peacolo am 
săi pot lua pe neaşteptate !" Şi îi spuse vecinului : 

— Pe Allah, vecine, ia uite că miadusei aminte că 
mia căzut azidimineaţă punga în fîntînă. Şi îţi cer îngă
duinţa să intru so caut. Şi pe urmă am să ies din fîntînă 
la mine în curte. 

Şi vecinul răspunse : 
— Nu am nimica împotrivă ! Ba chiar merg săţi ţin 

lumină, o, fratele meu ! 
Ci Ahmad nu vroi să primească ajutorul acela, gîndînd 

să coboare pe dibuite, pentru ca nu cumva lumina ieşind 
din puţ să nu dea deşteptarea la el în casă. Şi, după ce îşi 
luă ziuabună de la vecin, coborî in fîntînă. 

Or, lucrurile merseră cît se poate de bine în timpul 
coborîrii; da cînd trebui să se urce pe partea cealaltă, 
soarta se împotrivi întrun chip tare ciudat. întradevăr, 
Ahmad se şi căţărase, ajutînduse cu mîinile şi cu picioa
rele, pînă pe la jumătatea fintînii, cînd arăpoaica slujnică 
veni să scoată apă din puţ şi, auzind oarecare zgomot în 
fîntînă, se aplecă să vadă cei. Şi văzu o umbră neagră, 
ce se zbuciuma în negura fintînii şi, nici gînd să1 cu
noască pe stăpînul ei, fu cuprinsă de spaimă şi, dînd 
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.ml din mîini funiei eu ciutura, o ]uâ la fuga ţipînd 
i smintită : 

— Efritul ! Efritul ! I e să, o, musulmanilor F 
Ajutor ! 

Iar ciutura, slobozită în felul acesta, căzu cu toată greu
tatea ei drept în capul lui Ahmad, deaproape să1 on 

Cind deşteptarea fu astfel dată de către arăpoaică, soţia 
lui Ahmad zori să1 facă scăpat pe iubitul ei, apoi coborî 
in curte şi, aplecînduse peste ghizdul pu ţului, întrebă ; 

— Cinei în fîntînă ? 
Şi cunoscu atunci glasul soţului ei, care, în ciuda 

căderii, găsi putere să arunce un potop de sudalme înfri
coşătoare împotriva fîntînii, şi împotriva celor care au 
fîntîni, şi a celor care se bagă în f în tini, şi a celor care 
scot apă din fîntîni. 

Şi ea îl întrebă : 
— Pe Allah şi pe X cer i fundul fin

t în i i? 
Iar el răspunse : 
— Taci odată, o, afurisito ! Mam băgat sămi caut 

punga care imia căzut azidimineaţă ! In loc să mă tot 
întrebi, ai face mai bine să mă ajuţi să ies afară ! 

Şi nevestica, rîzînd în sufletul ei, căci pricepuse pr i 
cina adevărată a coborîrii în fîntînă, se duse să strige 
vecinii, care veniră să1 scoată cu nişte funii pe amărîtul 
de Ahmad, care nici nu mai putea să se mişte, atîta de 
cumplită fusese lovitura ciuturii. Şi se lăsă dus în pat, 
fără a zice nici cîrc, ştiind căi mai de folos întro împre 
jurare ca acea săşi tăinuiască supărarea. Şi se simţea 
tare umilit, nu numai în mîndria lui, cît mai cu seamă 
în priceperea lui Ia femei şi în dibăcirea vicleniilor lor. Şi 
chibzui în sineşi să fie mai cu grijă altă dată, şi începu 
să cugete ce mijloace ar fi de urmat ca so prindă pe 
ticăloasă. 

Şiaşa, cînd după o bucată de vreme putu să se ridice 
din pat, nu mai avu altă grijă decît să stea la pînda răzbu
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i i [ui. Şi într< >;tit ipe după un colţ de uliţă, 
îl zări pe prietenul său Mahmud cum tocmai se furişa iri 

pe uşa întredeschisă, care fu numaidecît închisă după 
ce el intră. Şi se ' lovituri spo
rite In uşă... 

Cînd povestea a a zorii mijind şl, 
acu. 

Ci într-a opt-sute şasea noapte 

L nă: 

.„Şi se repezi şi începu să bată cu lovituri sporite în 
Uşă. Iar soţia lui, fără a şovăi, îi spuse lui Mâhnind ; 

— Ridicăte şi hai după mine I 
Şi coborî cu el şi, după ce îl aşeză întrun ungher, chiar 

în dosul uşii dinspre uliţă, îi deschise soţului, spunîndui J 
— Pe Allah ! ce ai de baţi aşa ? 
Ci Ahmad, înşfăcîndo de mînă şi tîrîndo mîniat înlă

untru, răcnind, dete fuga în odaia de sus, ca să pună 
gabja pe Mahmud care, în vremea asta, deschise liniştit 
uşa în dosul căreia stătuse pitit, şi îşi luă tălpăşiţa. Iar 
Ahmad, văzînd cît de zadarnice îi erau strădaniile, maimai 
să moară de turbare, şi hotărî să se lepede de nevastăsa 
pe loc. Pe urmă, chibzui însă că ar fi mai bine să mai 

oleacă de răbdare, şi îşi înghiţi veninul £n taină. 
Or, prilejul pe care îl pîndea nu zăbovi mult pînă ce 

să se înfăţişeze singur, la cîteva zile după întîmplarea 
aceea. întradevăr, unchiul lui Ahmad, tatăl soţiei lui, da 
un ospăţ cu prilejul tăieriiîmprejur a unui copil pe care 
îl avusese la bătrînetele lui. Iar Ahmad şi cu nevastăsa 
fura poftiţi să se ducă să petreacă la el ziua şi seara 
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aceea. Şi Ahmad puse atunci la cale un gîrid la care chib
zuise. Se duse aşadar să1 caute pe prietenul său Mahmud, 
care rămăsese mai departe singurul care habar nu avea 
că1 înşela pe chiar prietenul său, şi, găsindu1, ii pofti să 
vină cu el să ia parte la cumetria de la socrusău. Şi toată 
lumea şezu jos dinaintea tăvilor pline cu bucate, în mij
locul curţii, luminată si aşternută cu preşuri, şi împodo
bită cu panglici şi cu năframe. Iar femeile puteau în felul 
acesta să vadă de la ferestrele haremului tot ce se petrecea 
în curte, fără a fi văzute, şi să audă tot ce se vorbea. Şi 
Ahmad, în timpul mesei, aduse vorba despre znoavele 
deocheate care îi plăceau în chip osebit tatălui soţiei sale. 
Şi, după ce fiecare povesti ce ştia mai hazliu, AI 
spuse, arătîndu1 pe prietenul său Mahmud : 

— Pe Allah ! fratele meu Mahmud, colea de faţă, 
mia povestit odată o întîmplare adevărată, care i sa în
tâmplat chiar lui, şi carei cu mult mai bitră decît tot ce 
am auzit noi aici. 

Iar socrul strigă : 
— Povesteşteneo, o, saiied Mahmi 
Şi toţi cei de faţă adăugară : 
— Chiar, Allah fie cu tine, povesteşteneo ! 
Şi Ahmad îi spuse : 
— Da ştii care ! întîmplarea cu nevestica aceea grasă 

şi albă ca untul ! 
Şi Mahmud, mîndru că se vedea rugat aşa de toată 

lumea, începu să povestească cea dintîi întîlnire a lui cu 
tînăra soţie, care era însoţită de copilul ei, sub corturi, la 
Muled. Şi începu să dea nişte amănunte atîta de adevărate 
despre femeie şi despre casa ei, încît socrul lui Ahmad 
nu zăbovi mult pînă să priceapă că era vorbă" ue chiar 
fata lui. Iar Ahmad se şi veselea în sufletul său, încre
dinţat că are să poate, întrun sfîrşit, să facă do 
dinaintea martorilor, despre necredinţa soţiei lui, şi să se 
lepede de ea, lipsindo de drepturile ei la zestrea de căsă
torie. Iar moşul, cu sprîncenele încruntate, sta gata să se 
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1 şi să facă cine ştie ce, cînd un ţipăt de durere 
ii se auzi, ca ele copil înţepat ; şi Mahmud, trezit de
i la ţipătul acela, avu iuţeala de minte să schimbe 

firul istorisirii, încheind astfel : 
— Or, eu, cum purtam copilul tinerei femei pe umerii 

mei, vrusei, odată ajuns în curte, să mă sui în harem cu 
copilul. Ci — alungat fie Ceiviclean ! — dedesem, spre 
nenorocul meu, de o femeie cinstită, care, pricepiad în
drăzneala mea, îmi smulse copilul din bra'.e .şi îmi arse 
un pumn drept în obraz, mai am urma şiacuma. Şi mă 
luă la goană, speriindumă ca cheamă vecinii ! Bă tuoar 
Allah ! 

Şi bătrînul, părintele tinerei neveste, auzind sfîrşitul 
acela al povestirii, începu să rîdă în hohote, la fel ca toţi 
cei de faţă. Ci numai Ahmad nu avea chef de rîs, şi se 
întreba, fără a putea să înţeleagă pricina, pentru ce schim
base Mahmud aşa sfîrşitul poveştii lui. Şi, cînd ospăţul 
se curmă, se apropie de el, şi îi întrebă : 

— Allah fie asupraţi ! poţi sămi spui, oare, pentru 
ce nai povestit lucrurile aşa cum sau petrecut ? 

Iar Mahmud răspunse : 
— Păi săţi spun ! Pentru că am priceput, din ţipătul 

acela de copil, pe care 1a auzit toată lumea, că acel 
copil şi mama lui se aflau în harem şi că, prin urmare, 
şi soţul trebuia să se afle printre musafiri. Şi mam grăbit 
so scot nevinovată pe femeie, ca nu carecumva să dăm 
amindoi de vreo belea ! Da nu i aşa, o, fratele meu, că 
povestea mea, întoarsă aşa, 1a veselit straşnic pe soi 

! tău ? 
Ci Ahmad, îngălbenind de tot, plecă şi îl lăsă pe prie

tenul său fără ai răspunde la întrebare. Şi, chiar a doua 
zi, se lepădă de soţia sa. şi plecă la Mecca, spre a se 
sfinţi întrun hagialîc. 

Şi, în felul acesta, Mahmud putu, după răstimpvtl cerut 
de datini, să se însoare cu drăgu ţa lui şi să trăiască fe
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î'icit cu ea; întrucît e! nu avea 
cunoaşte pe femei şi că ar fi meşter să le dibăceas 
deniile şi să le dozl tlicurile. \llah este 
atoateştiutor ! 

Şi, după ce povesti aşa intimi 
mîncător de haşiş, care fusese făcut, căpetenie de musaipi, 
tăcu. / 

Iar sultanul, pînă peste măsură de încintat. strigă 
— O. musaipule, o, limbă de miere, te căftănesc s^ 

fii vizirul meu cel mare ! | 
Şi cum, tocmai atunci, doi împricinaţi intrau în sala 

de judeţe, cerînd dreptate la sultan, pescarul, ajuns 
marevizir, fu însărcinat, pe loc, să le asculte plîngerea, 
să le judece pîra şi să rostească asupra pricinei o hotă
rîre. Şi vizirul cel proaspăt, gătit cu însemnele slujbei 
sale, spuse celor doi împricinaţi : 

— Apropiaţivă şi povestiţimi pricina 
dinaintea sultanului, stăpînul nostru ! 

Şi iacătă istoria lor ! 

J U D E C A T A MÎNCATOK1 V 

După ce, o, preafericitule rege — spuse mai dep 
grădinarul care adusese castraveţii — vizirul cel proaspăt 
le porunci celor doi împricinaţi să vorbească, întîiul dintre 
ei zise : j 

— O, doamne al meu, am o plîngere împotriva 
acestui om ! 

Şi vizirul întrebă : 
— Şi care ţie plîngerea ? 
El spuse : 
— O, doamne al meu, am colea afară, la poa: 

nului, o vacă cu viţelul ei. Or, în dimineaţa aceasta, mă 
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ăuceam cu ci la cîmpul meu cu lucerna, ca 
şt vaca mergea înaintea mea. cu viţelul zburdînd după 
ea, cînd îl văzui venind înspre noi pe omul acest, 
faţă, calare pe o iapă care era urmată de puiul ei. o mîn
zoaca urîtă şi prăpădită, o stîrpiciune. Or, viţelul meu, 
văzînd mînzoaca, dete Euga să se cunoască cu ea, şi 

burde în jurul ei. so alinte pe sub vintre cu 
botişorul. so adulmece, să se joace cu ea in fel şi chip, 
ba depărtinduse spre a zvîrli drăgălaş din picii>. 
zvîrlind în sus pietricelele de pe drum cu copituţele ei. 
Şi deodată, o. doamne al meu, stăpînul acesta al iepei 
descăleca şi se duse la viţeluşul meu cel zburdatic. şij 
petrecu un curmei pe după gît, spunîndumi : „Nu1 mai 
las ! Căci nu vreau ca viţeluşul meu să se dezmăţeze ju
cînduse că ticăloasa asta de mînzoaca, fiica vacii tale, 
şi vlăstarul ei .'" Şi se întoarse înspre viţel şii zise : 
„Haide, o. fiu al iepei mele şi vlăstar al ei !" Şi, în pofida 
ţipetelor mele de uluială şi de împotrivire, îmi luă viţelul, 
lăsîndumi amărîta de mînză carei colea, cu maicăsa, 
şi amenin ţ îndumă că mă zdrobeşte dacă încerc să iau 
îndărăt ceea ce este bunul şi averea mea dinaintea lui 
Allah. carele ne vede, şi dinaintea oamenilor ! 

Atunci, vizirul cel proaspăt, care era pescarul mîncător 
de haşiş, se înturnă înspre pîrît şi ii zise : 

— Da tu, omule, ce ai de spus la vorbele pe care 
leai auzit ? 

Iar insul răspunse : 
•— O, doamne al meu, ştie toată lumea, întradevăr, 

că viţelul este fătul iepei mele, şi că mînzoaca e plodul 
vacii acestui o m ! 

Şi vizirul spuse : 
— Aşadară este neîndoielnic că acuma vacile pot să 

fete mînji, iar eaii pot să plodească viţei ? Intrucît acestai 
un lucru care pînă astăzi nu putea fi primit nicicum de 
un om cu mintea întreagă ! 
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Şi pîrîtul răspunse : 
— O, doamne al meu, au tu nu ştii că nimica nu este 

cu neputinţă la Allah, carele zămisleşte ce vrea el şi în
sămînţează unde vrea el, şi că zămislitura nu are decît 
să se plece, să1 preamărească şi să1 proslăvească ? 

Iar vizirul spuse : 
— Aşai ! aşai ! drept spui, bre, nimica nu este cu ne

putinţă la puterea Celuipreaînalt, carele poate orîndui 
ca viţeii să se tragă din iepe, şi mînjii din vaci ! 

Pe urmă, adăugă : 
— Ci, pînă aţi lăsa ţie viţelul, puiul iepei tale, şi pînă 

ai da pîrîşului tău ceea ce este al lui, vreau şi eu să vă 
fac martori la una dintre minunile atotputerii Celui
preaînalt ! ţ 

Şi vizirul porunci că i se aducă un şoarece şi un sac 
mare cu grîu. Şi le spuse celor, doi împricinaţi : 

— Uitaţivă cu luareaminte la ce are să urmeze, şi 
nu mai rostiţi nici o vorbă ! 

Pe urmă, se întoarse înspre pîrît şi îi spuse : 
— Tu, o, stăpîne al viţelului, fătul iepei, ia sacul aci 

cu grîu şi încarcă1 pe spinarea şoarecelui acesta ! 
Şi omul se minună : 
— O, doamne al meu, cum aş putea să fac sacul acesta 

mare de grîu să stea pe şoarecele acesta, fără a1 zdrobi ? 
Iar vizirul îi spuse : 
— O, omule puţin la credinţă, cum de cutezi să te în

doieşti de atotputerea Celuipreaînalt, carele a făcut ca 
vaca să nască un mînz ? 

Şi porunci străjerilor să1 înşface pe ins, din pricina 
necredinţei şi a păgîniei lui, şi săi tragă o ciomăgeală. 
Şi puse să i se dea pîrîşului viţelul cu mama lui, şi îi 
mai dete, pe deasupra, şi mînza cu mama lui ! 

Şiaceastai, o, rege al vremilor, spuse mai departe 
grădinarul care adusese coşul cu poame, toată povestea 
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pescarului mîncător de haşiş, ajuns marevizir al sulta
nului. Şiaceastă poznă de la urmă este sprea dovedi 
cit de mare era înţelepciunea iui, cum ştia să scoată ade
vărul prin razvedirea smintelii, şi cîtă dreptate avusese 
sultanul cînd îl căftănise marevizir şi cînd şi—1 luase ca 
tovarăş la ospeţe, şi cind îl copleşise cu cinstiri şi cu 
huzmeturi. Ci mai darnic, şi mai măreţ, şi mai făcător. 
de bine este Allah ! 

După ce sultanul ascultă din gura pomarului şirul 
acesta de znoave, se ridică în picioare, bucurînduse pînă 
peste poate, şi strigă : 

— O, şeic al oamenilor plini de dulceaţă, o, limbă de 
zahăr şi de miere, cui, dar, i sar cuveni mai mult decît 
ţie să fie marevizir, tu care ştii să gîndeşti cu temeinicie, 
să vorbeşti cu har şi să povesteşti plăcut, desfătător şi 
desăvîrşit ? 

Şi îl căftăni pe dată marevizir, şi şi1 făcu cirac la 
ospeţe, şi nu se mai despărţi de el, pînă la venirea Despăr
ţitoarei de prieteni şi Sfărmătoarea sindrofiilor. 

Şi tacătă, spuse mai departe Şeherezada, grăindui regelui 
Şahriar, tot ce am citit eu, o, preafericitule rege. în Divanul năz-
bîliilor uşuratice şi al înţelepciunii vesele. 

Iar sora ei Doniazada strigă : 

— O, sora mea, ce dulci, şi ce gustoase, şi ce desfătătoare, şl 

ce înveselitoare, şi ce plăcute sînt vorbele tale, in prospeţimea lor» 

Iar Şeherezada spuse : *' • 

— Da ces astea Ungă cele ce am să Vă povestesc mîine, des
pre frumoasa domniţă Nurennahar, dacă oi mai fi în viaţă şi dacă 

îmi îngăduie stâpînul nostru Regele ! 

Şi regele Şahriar îşi zise : „Hotărit! Binevoiesc să aud şi po
vestea aceasta pe care nu o ştiu !" 
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Ci într-a opt sute şaptea noapte 

Micuţa Doniazada îi spuse surorăsl : 
— O, sora mea, hai, mă rog ţie ! grăbeşte de • po

vestea făgăduită, întrucît regele acesta dăruit cu pu 
îngăduie ! 

Iar Şeherezada spuse : 
— Cu tot dragul inimii şi ca pe o cinstire d 

rege mult învăţat! 
Şi povesti : 
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POVESTEA DOMNITEI NURRENNAHAR 
A FRUMOASEI GENMIA 

Mi sa povestit, o, preafericitule rege, că a trăit odată, 
în vechimea vremilor şi în trecerea veacurilor şi a cli
pelor, un rege vrednic şi puternic, care fusese dăruit de 
Allah cel atoatedătătorul cu trei feciori ca nişte lune şi 
pe care ii chema : pe cel mai mare Aii, pe cel de al doi
lea Hassan, iar pe cel mic Hossein. Şi aceşti trei cuconi 
fuseseră crescuţi în saraiul părintelui lor, laolaltă cu fata 
unchiului lor, domniţa Nurrennahar, care era orfană şi 
de tată şi de mamă, şi care nuşi avea pereche de fru
moasă, de mintoasă, de nurlie şi de desăvîrşită, printre 
fetele oamenilor, asemuinduse ia ochi cu gazela cea spe
rioasă, la gură cu bobocul de trandafir şî cu mărgărita
rele, la obraji cu zarnacadelele şi cu bujorii, iar la boiu 
cu creanga cea mlădie a arborelui ban. Şi crescuse îm
preună cu cei trei cuconi, copiii moşului ei, numai în vo
ioşie şi huzur, jucînduse cu ei, mîncînd cu ei şi dor
mind cu ei. 

Or, sultanul, moşul domniţei Nurrennahar, totdeauna 
îşi zisese în sinea lui că, din ceasul cînd fata are să 
ajungă de măritat, are so dea de soţie vreunui fecior de 
crai de prin megieşiile lui. Ci, atunci cînd Nurrennahar 
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îşi puse laşmacul fecioriei, sultanul băgă de scamă în cu
rînd că cei trei cuconi, fiii lui, o îndrăgeau amarnic, tus
trei cu o dragoste la fel de mare, şi că rîvneau în inima 
lor so dobîndeuscă şi so aibă de soţie. Şi măria sa ră
mase tare tulburat în inima sa, şi tare încurcat, şi îşi 
zise : „Dacă o dau pe domniţa Nurrennahar unuia dintre 
verişorii ei, în paguba celorlalţi doi, aceia nu au să fie 
mul ţumi ţ i şi au să cîrtească împotriva hotărîrii mele ; iar 
dacă o mărit cu vreun beizadea de prin străini, cei trei 
feciori ai mei au să fie pînă peste poate de necăjiţi şi 
de amărîţi ; şi sufletul lor are să se mohorască şi are să 
se umplă de durere ; şi cine ştie dacă nu cumva, întro 
atare împrejurare, de deznădejde, nu au săşi pună capăt 
zilelor, ori dacă nu au să plece din casa noastră la vreun 
război în vreo ţară depărtată ? Chiar că treabai plină 
de înceţoşare şi de primejdii, şi—i departe de a fi lesne 
de descîlcit !" Şi sultanul se aşeză să chibzuiască o bună 
bucată de vreme asupra acestei pricini, şi deodată săltă 
capul şi strigă : „Pe Allah ! treabai lămurită !" Şi îi chemă 
pe loc pe cei trei cuconi, Aii, Hassan şi Hossein, şi le 
spuse : 

— O, feciorii mei, voi tustrei în ochii mei sînteţi dă
ruiţi deopotrivă ca aceleaşi vrednicii, şi nu pot a mă în
demna să ţin la vreunul dintre voi în dauna fraţilor lui, 
dînduio de soţie pe domniţa Nurrennahar ; si nu pot 
nici so mărit cu tustrei la un loc. încît, am găsit o cale 
potrivită spre a vă mul ţumi deopotrivă, fără a1 supăra 
pe vreunul, şi păstrînd între voi buna înţelegere şi dra
gostea. Ascultaţimă, dar, cu luareaminte, şi să îndepli
niţi întocmai ce aveţi să auziţi. Or, iacătă gindul la care 
cugetul meu sa oprit : fiecare dintre voi să plece şi să 
străbată cîte o ţară străină, şi sămi aducă de pe acolo 
vreun lucru rar, pe care lo socoti el mai osebit şi mai 
fără de pereche. Iar eu am so dau pe fata mâ ţului vostru, 
domniţa Nurrennahar, aceluia care so întoarce cu minu

88 



naţia cea mai uluitoare ! încît, dacă primiţi să îndepliniţi 
gîndul acesta pe care vi1 înfăţişez, sînt gata să vă dau 
atîta aur cît vă va fi fiind de trebuinţă pentru călătoria 
voastră şi pentru cumpărarea lucrului pe care aveţi să1 
găsiţi ! 

Or, cei trei cuconi, care totdeauna fuseseră copii supuşi 
şi cuminţi, se învoiră tustrei cu gîndul acela al părintelui 
lor, fiecare fiind încredinţat că are să aducă lucrul cel 
mai minunat şi că are să ajungă soţul verişoarei Nurren
nahar. Iar sultanul, dacă îi văzu atîta de voioşi, îi duse 
la vistierie şi le dete cîţi saci de aur vroiră. Şi, după ce 
îi îndemnă să nu prea alungească şederea lor prin cele 
ţări străine, îşi luă rămasbun de la ei, sărutindui şi 
chemînd asupra capetelor lor toate binecuvîntările. Şl, 
străvestiţi în neguţători călători, şi urmaţi numai de cîte 
un rob, beizadelele plecară din casa părintească, în pa
cea lui Allah şi călări pe cai de soi ales. 

Şi îşi începură călătoria împreună, mergînd înspre un 
han aşezat întrun loc unde drumul se despărţea în trei. 
Şi acolo, după ce se ospătară cu o masă pe care o gătiră 
robii lor, se învoiră ca lipsa lor să dureze un an, nici o 
zi mai mult, nici o zi mai puţin. Şi îşi deteră întîlnire 
la hanul acela, la întoarcere, cu înţelegerea ca acela 
care va ajunge acolo cel dintîi săşi aştepte fraţii, aşa ca 
să poată să se înfăţişeze tustrei laolaltă dinaintea sulta
nului, părintele lor. Şi, sfîrşinduşi ospăţul, se spălară pe 
mîini ; şi, după ce se sărutară şi îşi urară între ei o în
toarcere fericită, încălecară iarăşi pe cai.şi apucă fiecare 
pe alt drum. 

Or, beizadea Aii, care era cel mai mare dintre cei trei 
fraţi, după trei luni de umblet prin şesuri şi prin munţi, 
prin cîmpii şi prin pustietăţi, ajunse întro ţară de pe 
ţărmurile mării, în India, care era împărăţia Bişangarului. 
Şi se duse să stea la un han mare, de neguţători, şi luă 
odaia cea mai mare şi cea mai curată, pentru el şi pentru 
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robul sau. Şi, de îndată ce putu să se odihnească de oste
nelile drumului, plecă să cerceteze oraşul, care avt 
rîhduri de ziduri împrejur, şi care era mare de doi pa
rasanji în toate părţile. Şi se îndreptă fără de zăbavă 
înspre suk, pe cate îl găsi minunat, întocmit cum era din 
mai multe uliţe mari ce duceau înspre o piaţă afla i 
mijloc, cu un havuz frumos de marmoră în ocolul ei. Şi 
toate uliţele acelea erau acoperite cu bolţi, şi erau răco
roase şi bine luminate prin deschizăturile lăsate în bolta 
de deasupra. Şi pe fiecare uliţă erau înşiruite dughene 
cu negustori de acelaşi soi, şi pe fiecare vedeai acelaşi 
isnaf de meşteşuguri. întrucît pe o uliţă nu se vedeau 
decît pînzeturi gingaşe din ţara Indiei, vopsite în culori 
aprinse şi limpezi, cu nişte înflorituri înfăţişînd dihănii, 
privelişti, păduri, grădini şi flori, şi atlazuri de la Persia, 
şi mătăsuri din China ; pe cînd pe altă uliţă se vedeau 
porţelanurile cele mai frumoase, farfuriuri lucitoare, şi 
oluri frumos închipuite, şi tăvi meşteşugite, şi ceşti de 
toate mărimile ; pe cîtă vreme pe uliţa de alături se ve
deau marame mari de la Caşmir, care, odată strînse, pu
teau să fie ţ inute în căuşul palmei, aşa de subţire şi de 
gingaşă era ţesătura lor ; şi preşuri de rugăciune, şi multe 
alte chilimuri de toate mărimile ; şi, mai înspre stînga, 
închisă pe amîndouă părţile cu nişte porţi de acioaie, se 
afla uliţa giuvaiergiilor şi a aurarilor, sclipind de neste
mate, de adamante şi de aurării şi argintării, multe deţi 
luau minţile. Şi, preumblînduse el prin acele sukuri ame
ţitoare, băgă de seamă cu uimire că în mulţimea aceea 
de indieni şi de indience, care se înghesuiau pe la tara
bele prăvăliilor, pînă*şi femeile de rînd purtau gherdane, 

ii şi podoabe la picioare, la glezne, la urechi, ba şi 
la nas ; şi, cu cît pielea femeilor era mai albă, cu atîta 
cinul lor era mai înalt şi cu atîta erau şi giuvaierur;Ie 
lor mai scumpe şi mai strălucite, măcar că pielea neagră 
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a celorlalte avea însuşirea de a face să bată şi mai bine 
la ochi strălucirea giuvaerurilor şi albeaţa mărgăritarelor. 

Dar ceea ce mai ales îl fermeca pe prinţul Aii fu nu
mărul mare de copilandri care vindeau trandafiri şi ia
somii, şi chipul cel îndatoritor cu care te îmbiau cu acele 

. şi şerpuirea cu care se strecurau prim mulţimea cea 
deasă peste tot pe uliţe. Şi tare se mai minună de patima 
osebită a indienilor pentru flori, care mergea atîta de de
parte încît nu numai că le purtau pe tot trupul, şi în 
plete, şi pe mîini, ci încă şi pe urechi, ori în nări. Şiapoi 
toate prăvăliile erau împodobite cu oluri pline cu tranda
firii şi cu iasomiile acelea ; iar sukul era înmiresmat, şi 
te preumblai prin el ca printro grădină sprijinită pe 

• t r i . 

După ce crăişorul Aii îşi bucură în felul acesta ochii 
cu priveliştea tuturor acelor lucruri frumoase, vroi să se 
odihnească oleacă, şi primi poftirea unui neguţător care, 
stînd jos la taraba prăvăliei sale, îl îmbia cu semne şi 
cu zîmbete să intre să stea. Şi, de cum intră, neguţătorul 
îi dete locul de cinste, şi îi aduse răcoritoare, şi nui puse 
nici o întrebare de prisos ori iscoditoare, şi nu îl sîcîi să 
cumpere nimic, aşa era de plin de bunăcuviinţă şi de 
dăruit cu purtări alese. Şi beizadea Aii preţui pînă peste 
poate toate astea, şi îşi zise : „Ce ţară fermecată ! Şi ce 

;eni plăcuţi !" Şi vru pe dată, atîta de vrăjit era de 
bunăcuviinţă şi de bunăpurtarea neguţătorului, să cum
pere tot ce avea acela în prăvălie. Pe urmă cugetă că nu 

*vea ce face cu toate cumpărăturile acelea, şi se mul
:. deocamdată să lege un chelmet mai strîns cu ne

ă torul. 
Or, în vreme ce Aii tăifăsuia cu negustorul şi îl în

treba despre obiceiurile şi despre datinile indienilor, văzu 
prin faţa prăvăliei un telal care ţinea la subsuoară 

un covoraş pătrat, de vreo şase pir i deodată tela
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Iul, apropiinduse, îşi întoarse capul şi la dreapta şi (a 
stînga, si s(r;' 

— O, oameni din suk, o, cumpărătorilor ! cel ce va să 
cumpere no să păgubească ! la treizeci de mii de dinari 
de aur covorul ! Covorul de rugăciune, o, cumpărătorilor, 
la treizeci de mii de dinari de aur ! Cine va să1 cumpere 
no să păgubească ! 

Auzind strigarea aceea, cuconul Aii îşi zise : „Ce ţară 
uluitoare ! un preş ' de rugăciune —• la treizeci de mii de 

i de aur — iacătă un lucru despre care eu nu am 
mai auzit pomeninduse vreodată ! Da poate că telalul 
acesta vrea să glumească !" Pe urmă , văzînd că telalul 
îşi începe iarăşi strigarea, prinţul se întoarse înspre el 
cu o înfăţişare chibzuită, îi făcu semn să vină la el şi 
îi spuse săi arate preşul mai deaproape. Iar telalul des
făşură chilimul, fără a spune o vorbă ; şi beizadea Aii 
îl cercetă îndelung şi, întrun sfîrşit, spuse : 

— O, telalule, pe Allali ! nu văd deloc prin ce poate 
să preţuiasca preşul acesta de rugăciune preţul nemăsurat 
la care îl strigi. 

Iar telalul zîmbi a rîde şi spuse : 
— O, stăpîne al meu, nu te prea grăbi să te minunezi 

de preţul acesta, care nui deloc nemăsurat faţă de pre 
ţul adevărat al chilimului ! Şi, de altminteri, minunarea 
ta are să fie cu mult mai mare după ce ţioi spune că 
am poruncă săi ridic preţul pînă la patruzeci de mii de 
dinari de aur, şi să nu1 dau decît aceluia care îmi va 
plăti toţi galbenii aceştia peşin I 

Şi crăişorul Aii strigă : 
— De bună seamă, o, telalule, preşul tău, pe Allah ! 

ca să preţuiasca un asemenea preţ, trebuie să fie năzdră
van prin vreun colţ al lui, de care eu habar nu am, ori 
pe care nu1 bag de seamă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci mir-a opt sute opta noapte 

Urmă : 

...De bună seamă, o telalule, preşul tău, pe Allah .' ca 
să preţuiască un asemenea preţ, trebuie să fie năzdrăvan 
prin vreun colţ de care eu habar nu am, ori pe care 
nu1 bag de seamă ! 

Şi telalul zise : 
— Domnia ta spui ! Află, întradevăr, că preşul a< 

este dăruit cu o putere nevăzută care face ca atunci cînd 
te aşezi pe el să fii numaidecît purtat, oriunde ai vrea 
să mergi, şi cu o iuţeală de nici nu ai vreme să închizi 
un ochi şi să1 deschizi pe celălalt ! Şi nici o piedică nu 
poate să1 oprească din drumul lui, întrucît dinaintea lui 
furtuna piere, vijelia se stinge, munţii şi zidurile se h (re
deschid, iar lacătele cele mai zdravene rămîn de prisos 
şi zadarnice. Şiaceastai, o, doamne al meu, puterea cea 
nevăzută a preşului acesta de rugăciune ! 

Şi telalul, după ce vorbi astfel, fără a mai adăuga nici 
o vorbă, începu să împăturească preşul, ca spre aşi ve
de;; de cale, cînd beizadea Aii, pînă peste poate de bucu
ros, strigă : 

•— O, telal al binecuvîntării, dacă întradevăr preşul 
acesta este tot atîta de dăruit pe cît îmi dau de înţeles 
vorbele tale, sînt gata săţi plătesc nu numai cei patru
zeci de mii de dinari pe care îi ceri, ci încă o mie, ca 
dar pentru tine, de misitie. Numai că trebuie să văd cu 
ochii'.l meu şi să pipăi cu mîna mea ! 

Şi telalul, fără a se tulbura, răspunse : 
— Unde sînt cei patruzeci de mii de dinari de aur, o, 

stăpîne al meu? Şi undes ceilalţi o mie pe care inii 
făgăduieşti în mărinimia ta 1 
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Şi prinţul Aii răspunse : 
— Sînt la hanul cel mare al neguţătorilor, unde am 

tras împreună cu robul meu ! Şi am să merg acolo cu 
tine, ca să ţii număr, de îndată ce am să văd şi am 
să pipăi ! 

Iar telalul răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! Ci hanul cel mare este 

cam departe, şi avem să ajungem mai repede acolo duşi 
de preşul acesta decît pe picioarele noastre ! 

Şi, întorcînduse înspre stăpînul prăvăliei, îi spuse ; 
— Cu îngăduinţa ta ! 
Şi se duse în fundul prăvăliei şi, aşternînd covorul, îl 

rugă pe beizadea să stea jos pe el. Şi, aşezînduse şi el 
alături, îi spuse : 

— O, doamne al meu, rosteşte în gînd dorinţa de a 
fi dus la hanul tău, în chiar odaia ta ! 

Şi prin ţul Aii rosti în cugetul său dorinţa. Şi, mai îna
inte dea avea vreme săşi ia ziuabună de la stăpînul 
prăvăliei, care îl primise atîta de frumos, se şi văzu dus 
în iatacul lui, fără de nici o zguduitură şi fără de nici 
o supărare, chiar în odaia în care şedea, şi fără a putea 
săşi dea seama dacă străbătuse văzduhul ori dacă lune
case pe pămînt. Iar telalul se afla tot lîngă el, zîmbind 
şi mul ţumit. Iar robul şi dedese fuga dinaintei, sprea 
asculta poruncile. 

Dobîndind încredinţarea aceasta, despre puterea cea 
năzdrăvană a covorului, beizadea Aii îi spuse robului ; 

— Numără pe dată omului acesta binecuvîntat patru 
zeci de pungi cu cîte o mie de dinari, şi dăi în mîna 
cealaltă o pungă cu o mie de dinari ! 

Şi robul îndeplini porunca. Iar telalul, lăsîndui prin
ţului Aii covorul, spuse : 

— Bună tîrguială, o, stăpîne al meu ! 
Şi plecă în calea lui. 
Iar cuconul Aii, ajuns stăpîn în felul acesta pe covorul 

cel fermecat, fu pînă peste măsură de mul ţumit şi de 
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bucuros, gîhdind că găsise o minunăţ ie attta de nemai
pomenită, chiar de cum sosise în oraşul şi în împărăţ ia 
aceea a Bişangarului. Şi strigă : „Maşallah ! Alharndu 
liliah '. Iacătâ că miam atins Cară de nici o caznă ţinta 
călătoriei ; şi acuma nu mă îndoiesc că iam dovedit pe 
fraţii mei ! Şi am să fiu soţul fiicei unchiului meu, dom
niţa Nurrennahar ! Şiapoi, care no să fie bucuria păr in
telui meu, şi uimirea fraţilor mei, cînd am să le dau să 

ce năzdrăvănie poate să facă preşul acesta vrăjit ' 
Căci nu e cu putin ţă ca fraţii mei, oricît de prielnică
lear fi soarta, să izbutească a găsi vreun lucru care să

fi. mai de aproape ori mai de pe departe, asemuit 
cu acesta !" Şi, gîndind aşa, îşi zise : „Da de fapt cear fi 
dacă aş pleca numaidecît în ţara mea, acuma, cînd pentru 
mine depărtarea nu rnai are însemnă tate ?" Apoi, după 
ce cugetă aşa, îşi aduse aminte de răstimpul de un an pe 
care îl hotărîse cu fraţii săi, şi îşi dete seama că, dacă 
ar pleca îndată, ar putea săi aştepte prea mult la hanul 
de la răspîntia celor trei drumuri , locul lor de întilnire. 
Şi îşi zise : „Dacăi pe aşteptate, apoi mai binei sămi 
petrec vremea aici, decît în hanul pustiu de la cele trei 
drumuri . Aşa că am să mă desfătez în ţara aceasta mi 
nunată , şi totodată am să pot cunoaşte lucruri pe care 
nu le cunosc !" Şi, dea doua zi, porni iarăşi să bată 
sukurile şi să se preumble prin oraşul Bişangar. 

Şi putu, în felul acesta, să se minuneze de lucrurile 
levărat de minunare, din ţara aceea de la Ind. Pr int re 

alte lucruri osebite, văzu, întradevăr, o capişte de idoli, 
numai din aramă , cu boltă, şi aşezată pe o terasă 

înaltă de cincizeci de coli, şi cioplită, şi zugrăvită cu trei 
iri de zugrăveli tare aprinse şi de o lucră tură gin
: şi toată capi stea aceea era împodobită cu ciopleli 

în piatră, de o meşterie rară , şi cu înflorituri întretă iate ; 
şi toată capiştea era aşezată în mijlocul unei grădini mari, 
.. cu trandafiri şi cu alte flori frumoase de mirosit 
şi de privit. Dar lucrul care alcătuia ispita cea mai de 
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seamă a capiştei aceleia de idoli — zdrobiţi şi sfărîmaţi 
fie ei ! — era un idol de aur greu, mare de un stat de 
om, cu ochii făcuţi din două rubine mişcătoare şi puse 
cu atîta meşteşug că păreau ochi vii, şi care se uitau la 
oricine sar fi aflat dinaintea lor, urniîndui fiece mişcare. 
Şi, dimineaţa şi seara, preoţii idolilor .slujeau în capişte 
slujbele legii lor păgineşti, şi pe urmă puneau să se dăn
ţuiască tot felul de danturi, şi cîntări din alăute şi pe
treceri. Şi preoţii aceia, de altminteri, nu trăiau decit din 
milele pe care mulţimea de hagii li le aduceau întruna 
din afundul ţărilor celor mai depărtate. 

Şi prin ţul Aii, în timpul şederii lui la Bişangar, putu 
să fie de faţă la o mare sărbătoare ce avea loc în fiecare 
an in ţara aceea, şi la care veneau valiii din toaie viale
turile, şi căpeteniile de oşti, şi brahmii, care sînt preoţi 
ai idolilor şi căpetenii ale credinţei celei păgîneşti, şi o 
mul ţ ime fără numă r de norod. Şi toată adunarea aceea 
se ţinea intro cîmpie largă, în care se ridica o zidire de 
o înălţime ameţitoare, care îl adăpostea pe rege şi pe 
musaipii lui ; şi zidirea se sprijinea pe douăzeci şi patru 
de pilaştri, şi era zugrăvită pe dinafară cu privelişti, cu 
jivine, eu păsări, cu gîngănii, ba şi cu muşte şi musculiţe, 
şi toate parcă erau vii. Şi, lingă zidirea aceea mare, se 
aflau vreo trei sau patru podine, de o întindere uluitoare, 
pe care şedeau gloatele. Şi toate acele minunăţii aveau o 
însuşire nemaipomenită, aceea anume de a fi mişcătoare 
şi de a se roti la ceas la ceas, schimbînduşi faţa şi po
doabele. 

Şi petrecerile începură cu o întrecere de panglicari, 
pînă peste poate de iscusiţi, şi cu jocuri de pehlivani, şi 
cu danturi de fachiri. Apoi se văzură venind în şiruri de 
bătălie, rînduiţi strîns unii după alţii, o mie de ' elefanţi 
împodobiţi falnic, şi purtînd fiecare în spinare cîte un turn 
pătrat, de lemn aurit, cu măscărici şi cu cîntăreţi din 
alăute în fiecare turn. Şi nasul acelor elefanţi şi urechile 
lor erau zugrăvite cu chinovar şi cu cinabru, colţii erau 
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auriţi întru totul, iar pe năsoaie aveau zugrăvite in culori 
aprinse nişte chipuri scălîmbe, cu o sumedenie de picioare 
şi de mîini, în răsucituri înfricoşătoare sau strîmbe. Şi 
cînd turma aceea cumplită ajunse dinaintea privitorilor, 
doi elefanţi, care nu erau încărcaţi cu turnuri, şi care erau 
cei mai mari dintre toţi o mie, ieşiră din rînd şi veniră 
pînă în mijlocul ocolului pe care îl alcătuiau podinele. 
Şi unul dintre ei, în zvoana de lăute, începu să dăn 
ţuiască ridicînduse cînd pe cele două picioare, cînd pe 
cele două mîini ale lui. Apoi se caţără sprinten pînă în 
vîrful unui stîlp şi, punînduşi pe vîrful stîlpului picioa
rele şi mîinile totodată,. începu să mestece vîntul cu nasul 
lui cel lung, şi săşi facă urechile să joace şi capul să 
i se sucească în toate părţile, în bătaia alăutelor, pe cînd 
elefantul celălalt, cocoţat la capătul unei bîrne sprijinite 
drept la mijlocul ei pe un căprior, şi cu greutatea cum
pănită cu o piatră peste măsură de mare, aşezată la ca
pă tul dimpotrivă , se tot legăna ba ridicînduse, ba cobo
rînd, în vreme ce cu capul bătea măsura cîntecului. 

Şi beizadea Aii rămase uluit de toate astea, şi de încă 
multe alte lucruri. încît, se apucă tot mai pătimaş să cer
ceteze obiceiurile indienilor aceia, atîta de osebiţi de oa
menii din ţara lui, şi îşi urmă preumblările şi ospeţiile 
pe la neguţătorii şi pe la maîmarii din împărăţie. Ci în 
curînd, cum era chinuit necontenit de dragostea pentru 
verişoara sa Nurrennahar, şi măcar că anul încă nu se 
scursese, nu putu să stea mai mult departe de ţara sa, şi 
se hotărî să lase India spre a porni înspre steaua gîndu
rilor lui, încredinţat că are să fie mai fericit cînd no să 
se mai simtă despărţit de ea cu o depărtare atîta de mare. 
Şi, după ce robul său încheie cu portarul de la han soco
teala odăii, se aşezară amîndoi pe covorul cel fermecat, 
apoi se cufundă în sineşi, dorinduşi în gînd să fie duşi 
la hanul de la răscrucea celor trei drumuri. Şi, pe cînd 
deschidea ochii pe care îi închisese o clipă ca să cugete, 
văzu că şi ajunsese la hanul acela. Şi se sculă de pe 
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covor, şi intra in han, îmbrăcat în hainele lui de negu
ţător, si începu să aştepte acolo liniştit întoarcerea fra
ţilor lui. Şiatîta cu el ! 

Estimp, prinţul Hassan, cel de al doilea dintre cei trei 
fraţi, iacătă ! 

De îndată ce pprni la drum, întîlni o caravană care 
mergea în Persia. Şi se alipi şi el la caravana aceea, şi, 
după o călătorie lungă prin şesuri şi munţi, prin pustie
tăţi şi cîmpii, ajunse împreună cu ea în cetatea de scaun 
a împărăţiei persieneşti, care era oraşul Şiraz. Şi descă
leca, după pavata neguţătorilor din caravană, cu care le
gase prietenie, la hanul cel maro al oraşului. Şi, de-a 
doua zi de la sosire, în vreme ce tovarăşii săi de drum 
îşi desfăceau lucrurile şi îşi înşirau mărfurile, nu mai ză
bovi să iasă în oraş ca să vadă ceea ce avea de văzul. 
Şi căută să se ducă la suk. care în ţara aceea se cheamă 
bazistan, şi unde se vindeau giuvaieruri, nestemate, atla
zuri, ţesături frumoase de mătase, pînzeturi  subţiri şi 

rfurile cele scumpe. Şi începu să se preumble 
prin bazistan, minunînduse de grămezile cele multe de 
mîndreţuri pe care le vedea prin prăvălii. Şi peste tot 
întîlnea misiţi şi telalî care foiau în toate părţile, imbiin
du te cu ţesături frumoase, cu chilimuri rare şi cu alte 
lucruri scumpe ce se strigă la mezat. 

Or, printre toţi oamenii aceia atîta de zoriţi, beizadea 
in văzu unul care ţinea în mină un..fel de ţeavă de 

•.. lungă cam de un picior şi groasă ca deUn deget. 
TUI acela, în loc să aibă o înfăţişare lacomă şi grăbită 

ca toţi ceilalţi telali şi misiţi, călca încet şi apăsat, ţinînd 
ţeava aceea de fildeş întocmai cum îşi ţine un rege s 
trul împărăţiei sale, ba incă şi mai fălos... 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zori; mijind şi, 
sfio •
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Ci într-a opt sute noua noapte 

Urma : 

Şi omul acela, in loc să aibă o înfăţişare lacomă şi 
grăbită ca toţi ceilalţi telali şi misiţi, călca încet şi apă
sat, ţinînd ţeava aceea de fildeş întocmai cum îşi ţine 
un rege schiptrul împărăţiei sale, ba încă şi mai fălos. 
Iar cuconul Hassan îşi zise : „Iacătă un telal care îmi dă 
încredere în el !" Şi se şi pregătea să se îndrepte înspre 
el, ca să1 roage sâi arate ţeava pe care o ţinea întrun 
chip atîta de fudul, cînd îl auzi strigînd cu un glas plin 
de mare mînie şi de o făloşenie împărătească : 

— O, cumpărătorilor ! cine va cumpăra nu are să pă
gubească ! Pe treizeci de mii de dinari de aur — ţeava 
aceasta de fildeş ! Acela care a făcuto e mort, şi nici
odată nu are să se mai arate ! Ia ţeava de fildeş ! Cu ea 
poţi să vezi tot ce vrei să vezi ! Cine va cumpăra nu 
are să păgubească ! Cine vrea să vadă, va putea să vadă ! 
Cu ea poţi să vezi tot ce vrei să vezi ! Ia ţeava de fildeş ! 

Auzind strigarea aceea, beizadea Hassan, care şi fă
cuse un pas înainte, se trase îndărăt de uimire şi, întor
cîntluse înspre negustorul de a cărui dugheană şezuse re 
zemat cu spatele, îi spuse : " 

— Allah fie asuprăţi ! O, stăpîne al meu, spunemi 
dacă omul care strigă spre vînzare ţeava aceea de fildeş, 
la un preţ atîta de uluitor, este întreg la minte, ori şia 
pierdut orice bună cuviinţă, ori face aşa numai ca să 
se joace ? 

Iar stăpînul prăvăliei răspunse : 
— Pe Allah, o, stăpîne al meu, pot săţi adeveresc 

că omul acesta este cel mai cinstit şi cel mai cuminte 
dintre toţi telalii noştri ; şi cel mai adesea de el se folo
sesc negustorii noştri, dată fiind încrederea pe care o au 
în ol, şi pentru că este cel mai vechi în meserie. Iar eu 
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răspund de buna lui cuviinţă, afară doar de nu şio fi 
pierduto în dimineaţa aceasta ; da naş crede ! Aşa că 
pesemne ţeava aceea preţuieşte cei treizeci de mii de di
nari şi chiar mai mult, dacă el o strigă la un asemenea 
preţ ! Şi pesemne căi merită prin ceva ce nu se vede ! 
De altminteri, dacă doreşti, pot să1 chem ; şi ai să1 în
trebi tu însuţi ! Te rog, dară, să urci şi să stai în prăvălia 
mea, şi să te odihneşti o clipă. 

Şi prinţul Hassan primi poftirea cea îndatoritoare a 
negustorului ; şi, de îndată ce şezu jos, telalul se apropie 
de prăvălie, fiind strigat pe nume. Iar neguţătorul îi 
spuse : 

— O, telalule, Cutare, domnia sa neguţătorul acesta de 
colea este tare nedumerit auzindute că strigi la trei mii 
de pungi ţeviţa aceea de fildeş ; şi eu însumi aş fi tot 
atita de nedumerit, de nu teaş cunoaşte ca pe un om 
dăruit cu o cinste nepătată. Răspundei, dar, domniei sale, 
ca să nu mai aibă faţă de tine vreo prepunere rea ! 

Iar telalul se întoarse înspre beizadea • Hassan şi îi 
spuse : 

— întradevăr, o, stăpîne al meu, îndoiala îi este în
găduită acelui care na văzut ! Da cînd ai să vezi, nu 
ai să te mai îndoieşti ! Iar în ce priveşte preţul ţevii, 
apoi nui de treizeci de mii de dinari, carei numai pre
ţul pentru punerea în vînzare, ci de patruzeci de mii. 
Şi am poruncă să nu o las pe mai puţin, şi să nu o dau 
decît aceluia care o va plăti peşin ! 

Iar prinţul Hassan spuse : 
— Binevoiesc să te cred pe cuvînt, o, telalule, ci încă 

tot trebuie să aflu şi eu pentru ce însuşire i se cade 
acestei ţevi atîta preţuire, şi pentru care ciudăţenie sar 
învrednici ea de vreo luareaminte ! 

Iar telalul spuse : 
— Află, o, stăpîne al meu, că dacă te uiţi în ţeava 

aceasta prin capătul care este împodobit cu cleştarul 
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acesta, oricear fi săţi doreşti tu a vedea, vei fi mulţumit 
pe dată şi vei vedea ! 

Iar beizadea Hassan spuse : 
— Dacă este adevărat, o, telalule al binecuvîntării, nu 

numai că am săţi plătesc preţul pe care îl ceri, ci încă 
o mie de dinari, ca misitie pentru tine ! 

Şi adăugă : 
— Grăbeşte demi arată capătul de care trebuie sămi 

lipesc ochiul ! 
Şi telalul i1 arătă. Iar prinţul se uită prin el, dorin

duşi so vadă pe domniţa Nurrennahar. Şi deodată o 
văzu, în scăldătoarea de la hammamul ei, între mîinile 
roabelor care o scăldau. Şi domniţa rîdea, jucînduse cu 
apa, şi se privea în oglindă. Şi, dacă o văzu afîta de 
frumoasă şi atîta de aproape de el, beizadea Hassan, pînă 
peste poate de tulburat, nu se putu opri să nu dea un 
ţipăt mare, şi era să scape ţeava din mînă. 

Şi după ce căpătă astfel dovada că ţeava aceea era 
lucrul cel mai minunat de pe lume, nu mai şovăi nici o 
clipită so cumpere, încredinţat că nu are să mai găsească 
nicicînd o asemenea minunăţie, vrednică de adus din dru
meţia lui, dear fi să ţină această drumeţie şi zece ani 
şi dear fi să străbată lumea toată. Şi îi făcu semn tela
lului să vină după el. Şi, după ce îşi luă rămasbun de 
la negustor, se duse la hanul la care stătea, şi îl puse pe 
robul său săi numere telalului cele patruzeci de pungi 
mai adăugind una pentru misitie. Şi ajunse stăpînul acelei 
ţevi de fildeş. 

Şi, după ce făcu acea tîrguială de preţ, beizadea Has
san nu mai avu nici o îndoială despre întîietatea lui asu
pra fraţilor săi, şi despre izbînda lui asupra lor, şi despre 
dobîndirea verişoarei sale Nurrennahar. Şi, plin de bucu
rie, se gîndi, cum avea destul timp înainte, să afle şi el 
obiceiurile şi datinile persienilor, şi să vadă minunăţiile 
din oraşul Şiraz. Şi îşi petrecu zilele plimbînduse, pri
vind şi ascultînd. Şi, întrucît avea mintea bine dăruită 
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şi sufletul simţitor, legă prieteşug cu oamenii învăţaţi şi 
cu poeţii, şi învăţă pe dinafară stihurile persiene.şti cele 
mai frumoase. Şiatunei numai se hotărî să se întoarcă 
înspre ţara sa ; şi, prilejinduse de plecarea tot a cara
vanei cu care venise, se alipi şi el neguţătorilor care o 
alcătuiau şi porni la drum. Şi Allah îi scrise bună pace, 
şi ajunse fără de supărare la hanul de la răspîntia celor 
trei drumuri, locul de întîlnire. Şi îl găsi acolo pe fratele 
său beizadea Aii. Şi rămase cu el acolo, să aştepte întoar
cerea celui de al treilea frate al lor. Şiatîta cu el ! 

Ci, în ceea ce îl priveşte pe cuconul Hossein, care era 
cel mai mic dintre cei trei, mă rog ţie, o, preafericitule 
rege, săţi pleci înspre mine urechea, întrucît iacătă ! 

După o călătorie lungă, care chiar că nu avu nimica 
neobişnuit, ajunse întrun oraş despre care i se spuse 
că este Samarcand. Şi era întradevăr Samarcand alAjam. 
chiar oraşul unde domneşte acuma falnicul tău frate 
Şahzaman, o, rege al vremilor. Şi, a doua zi după sosirea 
sa, prinţul Hossein se duse la suk, care pe limba acelei 
ţări se cheamă bazar. Şi găsi că bazarul acela era tare 
frumos. Şi, cum beizadeaua era tare doritor să şe preumble 
pe acolo privind în toate părţile cu amîndoi ochii, deodată, 
la doi paşi înaintea lui, văzu un telal care ţinea în mînă 
un măr. Şi mărul acela era atîta de minunat, roşu peo 
parte şi auriu pe cealaltă, si mare cit un harbuz, Lucit 
prinţul Hossein dori numaidecît să1 cuawp* ii în
trebă pe cel care purta mărul : 

— Cit ceri pe mărul acela, o telalule ? 
laiul spuse : 

— Treizeci de mii de dinari de aur, o, stăpîne al meu, 
ca început de preţ. Ci am poruncă să nu1 dau decît cu 
patruzeci de mii, şi cu bani peşin ! 

Iar beizadea strigă : 
— Pe Allah, bre omule, mărul este tare frumos şi 

m mai văzut unul asemenea în viaţa mea ! Da' fără 
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de nici o îndoială că vrei să rîzi cînd îmi ceri un preţ 
atîta de uluitor. 

Şi telalul răspunse : 
— Nu, pe Allah ! o, doamne al meu, preţul acesta pe 

care îl cer nu este nimic pe lîngă preţul adevărat al 
acestui măr. Căci, oricît de frumos şi de minunat este el 
la vedere, o, stăpîne al meu, nu e nimic faţă cu mireasma 
lui. Iar mireasma lui, o, stăpîne al meu, oricît de bună şi 
de plăcută ar fi, nu este nimic faţă cu puterile ei ! Iar 
puterile ei, o, cunună a capului meu, o, doamne al meu 
preafrumos, oricît de minunate ar fi, nu sînt nimic faţă 
cu urmările şi cu foloasele ce se dobîndesc de la ele 
pentru binele oamenilor ! 

Iar prinţul Hossein spuse : 
— O, telalule, grăbeşte demi dă mai intîi să miros, 

dacăi aşa, mireasma lui. Şi ai sămi spui pe urmă care 
îi sînt puterile, foloasele şi urmările ! 

Şi telalul, întinzînd mîna, puse mărul sub nasul 
prinţului, care îl mirosi. Şi i se păru mireasma aceea atîta 
de pătrunzătoare şi de dulce, încît strigă : 

— Ya Allah ! toată osteneala mea de la drum am 
uitato, şii de parcă acuma aş fi ieşit din pîntecele maicii 
mele ! Ah, ce mireasmă de nespus ! 

Iar telalul zise : 
— Ei bine, doamne, devreme ce, sorbind mireasma 

acestui măr, tocmai ai încercat pe tine însuţi nişte urmări 
atîta de neaşteptate, află că mărul acesta nu este măr 
ca toate merele, ci este lucrat de mînă de om ; şi nui 
rod al unui pom orb şi nesimţitor, cii rodul trudelor şi 
al veghilor unui mare învăţat, ale unui filozof foarte 
vestit, care şia petrecut viaţa toată în căutări şi în cerce
tări asupra puterilor ierburilor şi pietrelor. Şi a izbutit să 
ajungă la întocmirea acestui măr, care închide în el 
chintesenţa tuturor buruienilor de leac, a tuturor ierbu
rilor folositoare şi a tuturor pietrelor tămăduitoare. în
tradevăr, nu se află bolnav lovit de orice pacoste ar fi, 
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fie ciumă, fie friguri stacojii, fie lepră, care, chiar şin 
pragul morţii, să nuşi capete iarăşi sănătatea, numai 
amirosindu1. Şi, de altminteri, iacătă că tu ai şi simţit 
oleacă din puterea lui, întrucît ostenelile drumului sau 
şi spulberat la mirosirea lui. Ci, pentru ca lucrul să fie 
şi mai bine adeverit, vreau ca un bolnav atins de vreo 
boală fără leac să fie tămăduit dinaintea ochilor tăi, ca sâ 
fii şi tu lămurit asupra puterilor şi a însuşirilor lui, aşa 
cum sînt toţi locuitorii din oraşul acesta. Nu ai, aşadar, 
decît săi întrebi pe neguţătorii care sînt strînşi aici, 
şi cei mai mulţi dintre ei au săţi spună că, dacă se mai 
află în viaţă, faptui numai datorită mărului acesta pe 
care îl vezi ! 

Or, în vreme ce telalul vorbea astfel, mai mulţi inşi 
se opriseră şi îl înconjuraseră, zicînd : 

— Aşai, pe Allah ! totui adevărat ! Mărul acesta 
este sultanul merelor, şi—I cel mai minunat dintre toate 
leacurile ! Şii face să se zviduiască pînă şi pe bolnavii 
cei mai deznădăjduiţi, de la porţile morţii ! 

Şi, ca spre a adeveri tot binele pe care îl spuneau 
despre măr, un biet om orb şi olog tocmai trecea pe acolo, 
dus întrun coş pe spatele unuia care îl purta. Şi telalul 
merse repede la el şi îi puse mărul sub nas. Şi deodată 
beteagul se ridică în coş, şi, sărind ca un motan tînăr 
peste capul celui ce îl ducea, îşi slobozi picioarele în vînt, 
deschizînd nişte ochi ca nişte tăciuni. Şi toată lumea îl 
văzu, şi puse mărturie. 

Atunci, cuconul Hossein, încredinţat de puterile acelui 
măr minunat, spuse telalului : 

— O, chip de bunavestire, te rog să mă urmezi pînă 
la hanul meu ! 

Şi îl duse la hanul unde stătea, şi îi plăti patruzeci de 
mii de dinari, şi îi dete o pungă de o mie de dinari, ca 
bacşiş pentru misitie. Şi, intrînd în stăpînirea mărului 
cel minunat, aşteptă răbduriu plecarea vreunei caravane, 
spre a se întoarce în ţara lui. întrucît era încredinţat că 
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acuma, cu mărul acela, îi va dovedi lesne pe cei doi fraţi 
ai săi, .şi va ajunge soţul domniţei Nurrennahar. Şi, cînd 
caravana fu gata, plecă din Samarcand şi, în ciuda oste
nelilor unei călătorii lungi, ajunse, cu îngăduinţa lui 
Allah, în bună pace la hanul de la răscrucea celor trei 
drumuri, unde îl aşteptau cei doi fraţi ai săi, AH şi 
Hassan. 

Şi cei trei cuconi, după ce se sărutară cu mult drag, 
şj se firitisiră unul pe altul, pentru bunîntîlnişul lor... 

Clnd povestea ajunse aici, Şcherezada vuzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute zecea noapte 

Urmă : 

...Şi cei trei cuconi, după ce se sărutară cu mult drag, 
şi se firitisiră unul pe altul pentru bunîntîlnişul lor, 
şezură să mănînce laolaltă. Şi, după ce mîncară, beizadea 
Âli, care era cel mai mare, luă cuvîntul şi spuse : 

— O, fraţii mei, avem înaintea noastră toată viaţa să 
tot tăifăsuim despre minunăţiile călătoriilor noastre. 
Acuma însăi vorba să ne arătăm între noi lucrul tîrguit, 
şi earei rostul şi rodul ostenelii noastre, spre a putea să 
ne dăm seama dintru început şi şă vedem cit de cît cui 
are săi fie sultanul, părintele nostru, binevoitor, în ce 
priveşte verişoara noastră, domniţa Nurrennahar ! 

Şi tăcu o clipă, apoi adăugă : 
— In ce mă priveşte, întrucît sînt cel mai mare dintre 

voi, am să vă arăt ce am adus. Aflaţi, dar, că drumeţia 
mea ma purtat pe ţărmurile indieneşti, în ţara Bişangar. 
Şi tot ce am adus de acolo este preşul acesta de rugăciune, 
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pe care mă vedeţi stînd acuma, şi care este făcut dintro 
lină de rînd, şi are o înfăţişare fără strălucire. Da cu 
preşul acesta nădăjduiesc eu so dobîndese pe verişoara 
noastră ! 

Şi le istorisi fraţilor săi toată întîmplarea eu covorul 
cel zburător, şi despre puterile covorului, şi cum se slu
jise de el spre a veni acolo, la han, întro clipire de ochi, 
din împărăţia Bişangar. Şi, spre a da mai mult temei vor
belor sale, îi rugă pe fraţii lui să şadă jos pe chilim lingă 
el, şi îi luă să facă prin văzduh cu ei o călătorie care ţinu 
cît o clipire de ochi, da pentru care, cu alte mijloace de 
drumeţii, ar fi fost de trebuinţă luni în şir spre a o duce 
la capăt. Pe urmă , adăugă : 

— Acuma aştept să aflu de la voi dacă ceea ce aţi 
adus poate să fie asemuit cu covorul meu ! 

Şi, sfîrşind în felul acesta să laude virtuţile minună
ţiei pe care o dobîndise, tăcu. 

Iar prinţul Hassan, la rîndui, luă cuvîntul şi spuse : 
— Întradevăr, o, fratele meu, covorul acesta zburător 

este un lucru uluitor, iar eu în viaţa mea nu am mai văzut 
ceva asemuitor. Ci, oricît dea mirărilea ar fi el, aveţi 
să' vă învoiţi amîndoi cu mine că pe lume se află şi alte 
lucruri vrednice de luareaminte şi, ca să vă dau dovada, 
iacătă ţeava aceasta de fildeş, care, la întîia vedere, nu 
sar părea cine ştie ce minunăţie. Fiţi însă încredinţaţi 
că ma costat ce ma costat, şi că, în pofida înfăţişării 
ei şterse, este un lucru întru totul minunat. Şi nu o să 
şovăiţi a mă crede, după ce aveţi să vă lipiţi ochiui la 
capătul la care vedeţi cleştarul acesta. Poftiţi ! faceţi aşa 
cum am să vă arăt ! 

Şi îşi lipi ţeava de fildeş de ochiul său drept, închizînd 
ochiul stîng, şi rostind : 

— O, ţeava de fildeş, fă so văd numaidecît pe dom
niţa Nurrennahar ! 

Şi se uită prin cleştar. Iar cei doi fraţi ai săi, care 
şedeau cu ochii pe el, rămaseră pînă peste măsură de uimiţi 
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rind îl văzură cum se schimbă dintrodată la chip şi cum 
se face galben de tot la faţă, ca sub o lovitură de gre:* 
durere. Şi, p'înă să aibă ei vreme să1 întrebe, cuconul 
strigă : 

— Nu este putere şi mîntuire decît întru Allah ! O, 
fraţii mei, degeaba am mai făcut noi tustrei o călătorie 
atâta de grea, cu nădejdea fericirii ! Vai, peste cîteva clipita 
verişoara noastră nu are să mai fie în viaţă, întrucît toc
mai am văzuto în patul ei, înconjurată de slujnicele 
plîngînd şi de hadîmbii deznădăjduiţi. De altminteri, 
aveţi să judecaţi voi înşivă starea jalnică in care se află 
ea acuma, o, păcatele noastre ! 

Şi, grăind acestea, dete prinţului Aii ţeava de fildeş, 
şi îi spuse să rostească în gînd dorinţa de a o vedea pe 
domniţă. Şi prinţul Aii se uită prin cleştar, şi se dete îndă
răt tot atîta de tulburat ca şi fratele său. Iar prin ţul 
Hossein luă şi el ţeava în mîini, şi văzu tot aceeaşi p r i 
velişte întristătoare. Ci, departe de a se arăta tulburai, 
ca fraţii săi, începu să rîdă şi spuse : 

— O, fraţii mei, înseninaţivă ochii şi liniştiţivă 
sufletul, întrucît, măcar că boala verişoarei noastre este 
de mare primejdie, după cum ni se arată, tot nu are să 
poată birui puterile mă rului acestuia de colea, şi care 
numai cu mireasma lui poate să întoarcă şi morţii din 
afundul mormintelor lor ! 

Şi le povesti, în puţine cuvinte, istoria mărului şi 
puterile lui, şi urmările puterilor lui, şi îi încredin 
are so vindece fără de abatere pe verişoara lor. 

Auzind vorbele acestea, prin ţul Aii strigă : 
— Dacăi aşa, o fratele meu, nu avem decit să po 

în toată graba spre palatul nostru, cu ajutorul covorului 
meu. Şi tu săţi încerci pe mult iubita noastră verişoara 
puterea cea mîntuitoare a mărului acela. 

Şi cei t re i cuconi deteră poruncă robilor lor să v ini 
după ei călare, şi îi lăsară. Apoi, aşezînduse pe covor, 
rostiră laolaltă ior in ţa de a fi duşi în odaia domniţei 
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Nurrennahar, Şi, întro clipire de ochi, se şi văzură jos, 
pe covor, în mijlocul odăii domniţei. 

Şiaşa, cînd femeile şi hadîmbii domniţei Nurrennahar 
îi zăriră deodată pe cei trei cuconi în odaie, fără a pricepe 
cum de ajunseseră ei acolo, fură cuprinşi de spaimă şi 
de uluire. Şi hadîmbii, necunoscîndui dintruntîi, şi 
socotindui niscaiva străini, erau gata să se arunce asu
prăle, cînd se dezmeticiră din uluiala lor. Iar cei trei fraţi 
se ridicară numaidecît de ipe covor ; şi beizadea Hossein se 
duse repede la patul pe care sta întinsă domniţa Nurren
nahar dînduşi sufletul, şi îi puse sub nas mărul cel fă
cător de minuni. Şi domniţa deschise ochii, întoarse capul 
întro parte şi în cealaltă, uitînduse cu nişte ochi nedu
meriţi la toţi cei care o înconjurau, şi se ridică în capul 
oaselor. Şi zîmbi înspre verişorii ei, şi le dete mîna so 
sărute, urindule bunvenit, şi îi întrebă cum lea fost 
călătoria. Iar ei îi spuseră cît de fericiţi erau că sosiseră 

'destul de la timp spre ai aduce vindecarea, cu ajutorul 
lui Allah. Iar femeile îi spuseră cum veniseră ei, şi cum 
domnişorul Hossein o întorsese la viaţă, dîndui să adul
mece mireasma mărului. Şi Nurrennahar le mulţumi 
la tustrei, şi prinţului Hossein mai cu osebire. Pe urmă, 
cum ea ceru să se îmbrace, verişorii săi îşi luară ziuabună 
de la ea, făcîndui urări de viaţă lungă, şi ieşiră. 

Şi, lăsîndo pe verişoara lor în grija femeilor, cei treî 
se duseră să cadă la picioarele sultanului, părintele 

lor, şi să i se închine cu toată cinstirea. Şi sultanul, pe 
care hadîmbii îl şi vestiseră de sosirea lor şi de vinde
carea domniţei, îi ridică şi îi sărută, şi se bucură cu ei 
căi vedea întorşibine sănătoşi. Şi, după ce îşi revărsară 
în felul acesta dragostea lor, cei trei cuconi îi înfăţişară 
sultanului minunăţia pe care fiecare o adusese. Şi, după 
ce lămuriră ceea ce aveau de lămurit, în această privinţă, 
îl rugară să le spună părerea lui şi să se mărturisească 
de partea cui e. 
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După ce auzi tot ce feciorii săi ţinură săi înfăţişeze, 
fiecare spre folosul lui, despre ceea ce aduseseră, şi după 
ce, fără ai opri, ascultă tot ce îi povestiră şi despre vin
decarea verişoarei lor, sultanul rămase o bucată de vreme 
tăcut, chibzuind adînc. După care, ridică fruntea şi le 
spuse : 

— O, fiii mei, treaba este tare încurcată, ba încăi şi 
mai încurcată decît înainte de plecarea voastră. Căci, 
pe de o parte, găsesc că minunăţiile pe care leaţi adus 
sînt, după dreptate, toate deopotrivă, şi, pe de altă parte, 
ele au ajutat, fiecare cu puterea sa, la vindecarea veri
şoarei voastre. Intrucît ţeava de fildeş este cea care din
truntîi va luminat asupra stării domniţei ; iar covorul 
va adus în toată graba lîngă ea ; iar mărul a vindecato. 
Ci acest sfîrşit minunat nu sar fi putut înfăptui, cu în
găduinţa lui Allah, dacă vreuna dintre cele trei minu
năţii ar fi lipsit. încît acum îl vedeţi pe tatăl vostru 
încă şi mai încurcat decît înainte, fără a şti cum să facă 
alegerea. Şi voi înşivă, dăruiţi cu simţul dreptăţii cum sîn
teţi, trebuie să fiţi tot atîta de încurcaţi şi tot atîta de 
nedumeriţi ca şi mine ! 

Şi, după ce vorbi în felul acesta, cu înţelepciune şi 
nepărtinire, sultanul se puse să cugete la încurcătura 
aceea. Şi, peste un ceas de vreme, strigă : 

— O, fiii mei, mia mai rămas o singură cale pentru 
a ieşi din încurcătură. Şi am să vio arăt. iacătă, o, 
copiii mei. Intrucît mai aveţi destul timp pînă la noapte, 
luaţi fiecare cîte un arc şi o săgeată, şi ieşiţi dincolo de 
zidurile cetăţii, pe meidanul ce slujeşte la întrecerile vite
jeşti, şi am să vin şi eu cu voi. Şi vă încredinţez că am 
so dau de soţie pe domniţa Nurrennahar aceluia dintre 
voi care va arunca cel mai departe săgeata ! 

Şi cei trei cuconi răspunseră că ascultă şi că se supun. 
Şi cu toţii laolaltă, urmaţi de o mulţime de musaipi de 
la palat, se duseră pe meidan. 
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Şi beizadea Aii, fiind cel mai mare, îşi luă arcul şi 
săgeata şi trase cel dintîi ; iar prinţul Hassan trase al 
doilea şi săgeata lui căzu mai departe decît cea a lui 
nenesău ; iar cel de al treilea care trase fu crăişorul 
Hossein ; ci nici unul dintre musaipii aşezaţi din loc în 
loc, pe o depărtare foarte mare, nu văzu coborînd 
săgeata, care străbă tu văzduhurile drept, şi se pierdu în 
depărtare. Şi fugiră după ea, şi o căutară ; da, cu toate 
căutările, şi oricîtă luareaminte se puse, nu fu cu putinţă 
să se mai găsească. 

Atunci sultanul, de faţă cu toţi musaipii strînşi, spuse 
celor trei cuconi : 

— O, fiii mei, vedeţi şi voi, soarta sa rostit ! Măcar 
că sar părea că tu, o, Hossein, ai tras cel mai departe, 
nu tu eşti biruitor, întrucît este de nevoie ca săgeata 
să fie găsită, spre a face biruinţa vădită şi neîndoielnică. 
Şi mă văd îndatorat să1 numesc biruitor pe cel de al 
doilea fecior al meu, pe Hassan, a cărui săgeată a căzut 
mai departe decît cea a lui nenesău. Aşadar, o, fiul meu 
Hassan, tu, fără de tăgadă, ai să fii solul fiicei moşului 
tău, domniţa Nurrennahar. întrucît aceasta ţia fost 
ursită ! 

Şi, după ce hotărî astfel, sultanul dete numaideeît 
porunci să se facă pregătirile şi slujbele de nuntă ale 
fiului său Hassan cu domniţa Nurrennahar. Şi, peste 
puţine zile, se sărbători şi nunta, cu mare strălucire. Şia
t î t acu prinţul Hassan şi cu soţia lui, Nurrennahar ! 

Ci prin ţul Aii, vîrstnicul, nu vroi să fie de faţă la 
sărbătorirea căsătoriei şi, întrucît dragostea lui pentru 
verişoarăsa era tare aprinsă, iar de aci înainte fără de 
nădejdi, nu se putu îndupleca să trăiască la palat, şi, 
în divan obştesc, se lepădă cu deplina lui voie de moş
tenirea scaunului domnesc al tătînesău. Şi se îmbrăcă 
în straie de derviş, şi se duse să se pună sub oblăduirea 
sufletească a unui şeic vestit pentru sfinţenia, pentru 
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înţelepciunea şi pentru viaţa lui pilduitoare, in afundul 
celei mai adînci schivnicii. Şiatîta cu el ! 

Ci, în ceea ce îl priveşte pe crăişorul Hossein, a cărui 
săgeată se pierduse în depărtare, iacătă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi. 
sfioasa, tâcu. 

Ci într-a opt sute unsprezecea noapte 

Urmă : 

..în ceea ce îl priveşte pe cuconul Hossein, a cărui 
săgeată se pierduse în depărtare, iacătă ! La fel cum fra
tele său Aii se lipsise a fi de faţă la nunta prinţului 
Hassan şi a domniţei Nurrennahar, tot aşa şi el se lipsi 
a lua parte. Da el nu îmbrăcă straie de derviş ca aceia 
şi, departe de a se lepăda de viaţa lumească, se hotărî 
să dovedească precum că fusese furat de bunul său şi, 
drept aceea, porni să caute săgeata pe care nu o socotea 
pierdută pe totdeauna. Şi, fără a mai zăbovi, în vreme ce 
petrecerile se urmau la sărai, cu prilejul nunţii, se furişă 
dintre slugile lui şi se duse pe meidan, la locul unde avu
sese loc întrecerea. Şi acolo începu să meargă drept îna
intea lui, pe drumul urmat de săgeată, privind cu băgare 
de seamă şi în dreapta şi în stînga, la fiecare pas. Şi 
ajunse în felul acesta tare departe, fără să găsească nimic. 
Ci, în loc de a deznădăjdui, merse înainte încă şi încă, 
mereu drept înainte, pînă ce ajunse la un şir de stînci 
care astupau cu totul zarea. Şi îşi zise că, dacă săgeata 
trebuia să se afle pe undeva, nu putea fi altundeva decît 
acolo, dat fiind că nu ar fi putut să străbată peretele acela 
de stînci. Şi nici nu apucă bine săşi rostească în sineşi 
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gîndul acesta, că şi văzu pe jos, aşezată cu vîrful înainte, 
şi nu înfiptă în pămînt, săgeata cea însemnată cu numele 
său, chiar aceea pe care o slobozise cu chiar mîna lui. Şi 
îşi zise : „O, ce minune ! Uallahi ! nici eu, şi nici nimeni 
de pe lume nu am fi putut, numai cu puterile noastre, să 
zvîrlim o săgeată atîta de departe. Şi ia uite că nu numai 
că a ajuns la depărtarea aceasta nemaipomenită, da încă 
trebuie să se fi izbit cu tărie de stînca aceasta, dacă a fost 
întoarsă aşa de tăria stîncii. Iacătă un lucru tare anapoda ! 
Şi cine ştie ce taină o mai fi în toate astea !" 

Şi, după ce îşi ridică de jos săgeata, cuconul Hossein, 
cum se tot învîrtea ba să măsoare din ochi, ba să se minu
neze de stînca de care se izbise săgeata, băgă de seamă 
în stînca aceea o scorbură cioplită în chip de uşă. Şi se 
apropie şi văzu că era cu adevărat o uşă tăinuită, fără 
de lacăte şi fără de zăvor, cioplită chiar în piatră, şi care 
nu se putea vedea decît la despărţitura subţirică de pe 
laturile ei. Şi, cu o mişcare întru totul firească întro 
împrejurare ca aceea, crăişorul împinse uşa, fără a prea 
nădăjdui că sar deschide la împingerea lui. Şi rămase tare 
uimit cînd văzu că uşa se mişcă sub mîna lui şi se răsu
ceşte, întocmai ca şi cum sar fi sprijinit pe nişte balamale 
proaspăt unse. Şi, fără a gîndi prea mult la ce face, intră, 
cu săgeata în mînă, în bolta care cobora lin dincolo de 
uşa aceea. Ci, de cum trecu pragul, uşa, ca împinsă de la 
sine, se întoarse la loc şi închise cu totul intrarea în 
boltă. Şi prinţul se trezi întro negură deasă. Şi degeaba 
se mai căzni el să deschidă iarăşi uşa, că nu izbuti decît 
săşi julească mîinile şi săşi zdrelească unghiile. 

Atunci, întrucît nu mai avea cum gîndi la ieşire, şi 
întrucît era dăruit cu o inimă vitează, nu pregetă să se 
afunde înainte prin beznă, urmînd coborîşul dulce al 
boitei. Şi în curînd văzu mijind o lumină, înspre care grăbi ; 
şi se pomeni la ieşirea din boltă. Şi se trezi deodată sub 
cerul gol, în faţa unei cîmpii verzi în mijlocul căreia 
se ridica un palat strălucitor. Şi, mai înainte dea avea 
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el răgaz să se minuneze de mîndreţea acelui palat, ieşi 
de acolo o domniţă care porni înspre el, înconjurată de 
un alai de alte domniţe peste care, nu încăpea nici o 
îndoială, ea era stăpînă, judecind numai după frumuse
ţeai nefirească şi după mersul ei împărătesc. Şi era îm
brăcată cu nişte haine care nu mai aveau nimica pămîntesc, 
iar părui despletit unduia pînă la picioare. Şi veni înspre 
el cu un mers uşor, pînă la intrarea în boltă şi, întinzînd 
mina cu o mişcare plină de bunăvoinţă, spuse : 

— Fii binevenit aici, o, beizadea Hossein ! 
Şi cuconul, care se plecase adine cînd o zărise, fu 

încă peste măsură de uimit auzinduşi numele rostit de 
o domniţă pe care nu o mai văzuse vreodată, şi care trăia 
întrun loc de care el nu auzise niciodată să se fi pome
nit, măcar că locul acela era atîta de aproape de cetatea 
de scaun a împărăţiei lor ! Şi, cum îşi şi deschidea gura 
spre aşi mărturisi uimirea, fetişcana cea minunată îi 
spuse : 

— Să nu mă întrebi nimic ! Am săţi împlinesc eu 
însumi dorinţa firească de a afla totul, atunci cînd avem 
să fim în saraiul meu ! 

Şi, zîmbitoare, îl luă de mînă şi îl duse pe nişte alei 
înspre sala de primire ce se deschidea cu un portic de 
marmură către grădină. Şi îl pofti să ster. lîngă ea pe sofa, 
în mijlocul sălii aceleia strălucite. Şi, ţinînclui mîna între 
mîinile ci, îi spuse : 

— O, preadulce beizadea Hossein, uimirea ta are să 
contenească atunci cînd ai să afli că te cunosc de cînd 
teai născut şi că am zîmbit peste leagănul tău. Căci 
aint o domniţă gennie, fiica regilor ginnilor. Şi ursita 
meai scrisă asupraţi. Şi eu am orînduit să vi se vîndă 
la Samarcand mărul cel năzdrăvan pe care lai cumpărat 
tu, şi la Bişangar covorul de rugăciune pe care 1a adus 
fratele tău Aii, şi la Şiraz ţeava de fildeş, pe care a 
găsito fratele tău Ilassan. Şi atîta este deajuns ca să te 
facă să pricepi că ştiu tot în ce te priveşte. Şi am socotit, 
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întrucît scrisa mea este legată de a ta, că erai vrednic 
de o fericire mai mare decît aceea de a fi soţul verişoarei 
tale Nurrennahar. Şi pentru aceea ţiam făcut săgeata 
să piară .şi am aduso pînă aici, spre a te călăuzi şi pe 
tine. Şiacum, nu mai ţine decît de tine ca să nu laşi 
norocul săţi scape printre degete ! 

Şi, după ce rosti vorbele acestea de la urmă , cu un 
glas pă truns de o mare iubire, frumoasa domniţă gennia 
îşi lăsă ochii în jos, înroşinduse toată. Iar frumuseţea 
ei cea tinerească se făcu şi mai mîndră . Iar crăişorul 
Hossein, care ştia bine că verişoara sa Nurrennahar nu 
mai avea cum să fie a lui, şi văzînd cu cît îi era domniţa 
gennia mai presus, ca frumuseţe, ca nuri, ca farmec, 
ca minte şi ca străluciri, măcar după atîta cît putea să 
presupună din ceea ce izbutea să zărească şi după fălnicia 
palatului în care se afla, nu putu decît săşi binecuvînteze 
ursita care îl adusese, parcă ţinîndu1 de mînă, pînă în 
locurile acelea atîta de apropiate şi atîta de ta in ice ; şi, 
temeninduse dinaintea frumoasei gennia, îi spuse : 

— O, domniţă a ginnilor, o, sultană a frumuseţii, o, 
împărat iţo ! că fericirea de a fi robul ochilor tăi, şi că 
înlănţuirea desăvîrşirilor tale miau venit fără de nici o 
vrednicie din partea mea, iacătă nişte lucruri anume 
rînduite spre a vrăji mintea unei făpturi omeneşti cum 
sînt eu ! Ah, cum ar putea o fată de ginni săşi arunce 
privirile înspre un adamit de rînd, şi săi dea întîietate 
asupra regilor cei nevăzuţi, care domnesc peste ţările 
văzduhului şi peste împărăţiile de sub pămînt ? Da poate 
că, o, domniţă, teai fi supărat pe părinţii tăi şi ai fi 
venit, de ciudă, să locuieşti în palatul acesta, în care 
poate că mai primit fără de îngăduinţa regelui gin
nilor, părintele tău, şi a reginei ginnilor, mama ta, şi a 
celorlalte rude ale tale ? Şi poate că, dacăi aşa, aş putea 
să fiu pentru tine o pricină de necazuri şi un izvor de 
încurcături şi de neplăceri ! 
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Şi, vorbind aşa, beizadea Hossein se temeni pînă la 
pămînt şi sărută poala rochiei acelei gennia domniţe, 
care îi spuse, ridicîndu1 şi luîndu1 de mină : 

— Află, o, beizadea Hossein, că eu îmi sînt singură 
stăpînă, şi că totdeauna nu fac decît ce îmi place, neîn
durînd niciodată ca nimenea dintre ginni să se amestece 
în ceea ce fac sau vreau eu să fac. Poţi, dar, să fii liniştit 
în privinţa aceasta ; şi nimic nu are să ni se întîmple, 
afară de fericire ! 

Şi adăugă : 
1— Vrei să fii soţul meu şi să mă iubeşti mult ? 
Iar beizadea Hossein strigă : 
— Ya Allah ! dacă vreau ? Păi eu miaş da viaţa 

toată ca să petrec o zi cu tine, nu numai ca soţ al tău, 
ci ca robul tău cel mai de pe urmă . 

Şi după ce vorbi astfel, se aruncă la picioarele fru
moasei gennia, care îl ridică şi îi spuse : 

— De vreme cei aşa, te primesc ca soţ, şi, de aci 
înainte, sînt soţia ta ! 

Şi adăugă : 
— Şi acuma, întrucît pesemne că îţi este foame, haide 

să mîncăm amîndoi cea dintîi masă a noastră ! 
Şi îl duse în cea de a doua sală, încă şi mai strălucită 

decît cea dintîi, luminată de nişte luminări fără de număr, 
înmiresmate cu ambră şi aşezate întro rînduială deţi 
era drag să te tot uiţi la ele. Şi se aşeză cu el dinaintea 
unei tablale minunate, plină cu bucate de o înfăţişare 
ispititoare pentru inimă. Şi numaidecît se auzi, întro 
zvoană dulce de lăute, un cîntec de glasuri de femei ce 
părea coborîtor chiar din ceruri. Şi gennia cea frumoasă 
începu săi dea să mănînce cu chiar mîinile sale proaspă
tului ei soţ, îmbiindu1 cu dumicaturile cele mai bune 
din felurile pe care ea i le numea rînd pe rînd. Şi crăi
ţbrului i se păreau alese toate bunătăţurile acelea, de care 
nu mai auzise pomeninduse vreodată, ca şi vinurile, 
ca şi poamele, ca şi plăcintele şi dulceţurile, tot lucruri 
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din care nu mai gustase ceva asemănător pe la ospeţele 
şi pe la nunţile făpturilor omeneşti. 

Şi, cînd masa se sfîrşi, frumoasa gennia domniţa şi 
soţul ei se duseră să şadă în cea de a treia sală, zidită ca 
o boltă, şi încă mai frumoasă decît cea dinţii. Şi şedeau 
cu spatele sprijinite pe nişte perne de mătase cu înflo
rituri mari de felurite culori, lucrate din ac, de o gia
găşie minunată. Şi îndată un stol de dănţuitoare, fete de 
ginni, intrară în sală şi dănţuiră întrun pas răpitor, cu 
o uşurătate ca de păsări. Şi totodată o cîntare se auzea, 
fără seamăn de limpede, şi venind din văzduhuri. Şi danţul 
se urmă pînă ce frumoasa gennia se ridică, laolaltă cu 
soţul ei. Şi dănţuitoarele, întro legănare de paşi uşori, 
ieşiră din sală ca un zbor de văluri, şi merseră înaintea 
tinerilor însurăţei pînă la uşa iatacului în care era aşternut 
patul de nuntă. Şi se orînduiră în şir, pentru ca ei să 
intre, şi pe urmă pieriră, lăsîndui slobozi să se culce 
ori să doarmă. 

Şi cei doi soţi tinerei se culcară în patul cel înmires
mat, şi nu ca să doarmă, ci spre a se veseli... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind .>i, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute douăsprezecea noapte 

Urmă: 

...Şi cei doi soţi tinerei se culcară în patul cel înmi
resmat, şi nu ca să doarmă, ci spre a se veseli. Iar bei
zadea Hossein putu în felul acesta să deguste şi să ase
muiască. Şi găsi în acea gennia fecioară o desăvîrşire pînă 
la care nu sau ridicat vreodată, fie mal deaproape, fie 
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mai de pe departe, nici cele mai minunate fetişcane fiice 
de oameni. Şi, cînd vroi să guste iarăşi din nurii ei cei 
fără de asemuire, găsi locul tot atîta de nevă tămat ca şi 
cum nici nar fi fost atins. Şi pricepu atunci că fecioria 
la fiicele de ginni înfloreşte la loc, pe măsură ce te 
bucuri de ea. Şi se desfată de bucuria aceea, pînă peste 
marginile desfătării. Şi se firitisi în sineşi, iar şi iar, că 

i îi călăuzise de mînă pînă la istorioara aceea nenă
dăjduită. Şi îşi petrecu noaptea toată, şi încă multe alte 
nopţi si zile, în huzururile celor meniţi aşa din ceruri. 
Şi dragostea lui, departe de a se domoli după atîta răs
făţ, nu făcea decît să sporească de tot ceea ce fără de 
contenire găsea necunoscut la frumoasa lui gennia dom
niţă, atît în farmecele minţii ei cît şi în desăvîr.şirile 
trupeşti. 

Or, după şase luni de viaţă fericită ca aceea, beiza
dea Hossein, care totdeauna nutrise o mare dragoste 
firească faţă de tatăl său, cugetă că pesemne lipsa lui 
lo fi cufundat pe sultan întro durere fără de margini, 
mai cu seamă că plecarea nui fusese vestită, şi pe crăişor 
îl cuprinse un dor fierbinte de a1 vedea iarăşi. Şi îşi 
dezvălui fără de ocolişuri sufletul faţă de soţia sa gennia, 
care dintruntîi se arătă tare speriată de hotărîrea aceea, 
atîta de mult se temea să nu care cumva să fie numai o 
născocire spre a o părăsi. Ci prinţul Hossein îi dase, 
şi îi dete mai departe, atîtea dovezi de credinţă şi atîtea 
semne de dragoste pătimaşă, şi ti vorbi despre bătrînul 
lui tată cu atîta duioşie şi cu atîta iscusinţă, încît ea 
nu vroi să se pună în calea dragostei lui de fiu. Şi îi 
spuse, sărutindu1 : 

— O, preaiubitul meu, ho tă r î t ! dacă nu aş asculta decît 
de inima mea, nu maş putea îndupleca să te văd cum 
pleci din saraiurile noastre, fie şi măcar pentru o zi, ori 
chiar pentru şi mai puţin. Da acuma atîta sînt de încre
dinţată de iubirea ta faţă de mine, şi atîta încredere am 
în statornicia dragostei tale şi în adevărul vorbelor tale, 
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încît nu vreau să te lipsesc de îngăduinţa de a te duce 
să1 vezi pe părintele tău sultanul. Ci numai dacă îmi 
făgăduieşti că lipsa ta nu are să fie de lungă vreme, şi 
numai dacă mi te juruieşti că aşa vei face, ca să mă 
linişteşti ! 

Şi craiul Hossein se aruncă la picioarele soţiei sale 
gennia spre ai dovedi cît de pă truns era de datorinţa 
pe care o avea faţă de bunătatea ei şi îi spuse : 

— O, împărătiţa mea, o, sultană a frumuseţii, cunosc 
tot preţul bunăvoinţei pe care mio arăţi şi, oriceaş 
putea săţi spun eu spre aţi mulţumi, tu să fii încredin
ţată că este încă şi mai mult ceea ce simţesc. Şi mă juru 
iesc ţie, pe capul meu, că lipsa mea are să fie de scurtă 
vreme. Şi, de altminteri, cum aş putea, cînd team în
drăgit aşa cum te îndrăgesc, să zăbovesc peste răstimpul 
cît mie de trebuin ţă numai cît să mă duc pînă la părintele 
meu şi să mă întorc ? Linişteşteţi, dar, sufletul şi înse
nineazăţi ochii, căci toată vremea am să mă gîndesc la 
tine ; şi nimica neplăcut nu are să mi se întîmple. In
şallah ! 

Şi vorbele acestea ale lui Hossein izbutiră să liniş
tească pe deplin tulburarea preafrumoasei gennia, care, 
sărutîndu1 iarăşi pe soţul ei, răspunse : 

— Dute, dar, o, multiubitul meu, sub pavăza lui 
Allah, şi întoarcete iarăşi la mine bine sănătos. Ci, mai 
înainte, te rog să nu care cumva să socoti greşit dacă 
îţi dau cîteva poveţe despre felul cum să te porţi în 
vremea cît ai să fii plecat la palatul tatălui tău. Şi, din
truntîi, socot că trebuie să te fereşti eu grijă a pomeni ceva 
despre căsătoria noastră sultanului, părintele tău, ori 
fraţilor tăi, şi nici despre obîrşia mea de fiică a regelui 
ginnilor, nici despre locul saraiurilor noastre, nici despre 
drumul care duce aici. Ci la toţi să le spui să se mul ţu
mească numai a te şti pe deplin fericit, că toate dorin
ţele îţi sînt împlinite, că nu rîvneşti nimica mai mult 
decît să trăieşti în fericirea în care trăieşti, şi că singura 
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pricină care te aduce la ei este numai aceea de a pune 
capăt îngrijorării în care sar fi putut afla ei în pri
vinţa soartei tale ! 

Şi, după ce vorbi astfel, gennia îi dete soţului său 
douăzeci de ginni călăreţi, bine înarmaţi, bine întocmiţi 
şi bine îmbrăcaţi, şi porunci ca lui să i se aducă un cal 
atîta de frumos cum nimenea de la palatul şi din împă
răţia tatălui lui nu avea vreunul asemenea. Şi beizadea 
Hossein, cînd totul fu gata, îşi luă rămasbun de la soţia 
sa gennia domniţa, sărutîndo şi înnoinduşi încă o dată 
făgăduiala pe care io făcuse de a se întoarce fără de 
zăbavă. Pe urmă , se apropie de calul cel frumos şi iabraş, 
îl mîngîie cu palma, îi vorbi la ureche, îl sărută , şi sări 
cilibiu în şea. Iar soţia lui îl privea şi îl sorbea din ochi. 

Şi, după ce îşi spuseră cel de pe urmă rămasbun, 
prin ţul porni în fruntea călăreţilor săi. 

Şi, cum drumul care ducea la cetatea de scaun a păr in
telui său nu era lung, prinţul Hossein nu avu mult pînă 
ce să ajungă la porţile oraşului. Şi norodul, care îl 
cunoscu, fu bucuros că1 vedea iarăşi şi îl întîmpină cu 
urale şi îl însoţi cu strigăte de voioşie pînă la palatul 
sultanului. Şi tătînesău, cînd îl zări, se umplu de bucurie 
şi îl primi cu braţele deschise, plîngînd, şi plîngînduse, 
în dragostea lui de tată, de durerea şi de mîhnirea în 
care îl aruncase o lipsă atîta de lungă şi atîta de peste 
putinţă de înţeles. Şi îi spuse : 

— Ah, fiul meu, nu credeam să mai am mîngîierea de 
a te vedea ! Ba chiar aveam tot temeiul să socot că din 
pricina hotărîrii ursitei, dată în folosul fratelui tău Has
san, tei fi lăsat dus de vreun gînd de deznădejde ? 

Iar beizadea Hossein spuse : 
— De bună seamă, o, părinte al meu, mia fost crudă 

pierderea domniţei Nurrennahar, verisoara mea, a cărei 
dobîndire fusese singura ţintă a dorurilor mele. Iar iubirea 
este o patimă de care nu te scuturi cînd vrei, mai ales 
dacă este o simţire care te cuprinde, te stăpîneşte, şi 
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nuţi dă răgaz să asculţi sfaturile minţii. Ci, o, părinte 
a! meu, de bună seamă tu nu ai uitat că atunci cînd am 
slobozit săgeata, la întrecerea de pe meidan cu fraţii 
mei, sa întîmplat lucrul acela ciudat şi de neînţeles, că 
săgeata mea, slobozită întrun cîmp şes şi larg, de faţă 
cu tine şi de faţă cu toţi cei ce erau acolo, nu a mai putut 
să fie găsită, în pofida tuturor căutărilor mele. Or eu, 
învins în felul acela de o ursită potrivnică, nu am vroit 
nicicum sămi pierd vremea cu bocete, pînă a numi 
stîmpăra pe deplin sufletul, tulburat de întîmplarea 
aceea pe care nu o pricepeam. Şi am plecat, în toiul petre
cerilor de nuntă ale fratelui meu, fără ca nimeni să mă 
vadă, şi mam întors singur pe meidan, ca să încerc sămi 
găsesc săgeata. Şi am început so caut mergînd drept, 
înspre partea în care presupuneam că sa dus, şi mă 
uitam ba ici, ba colo, ba la dreapta, ba la stînga. Ci 
toate căutările mele erau zadarnice, da fără să mă biruie. 
Şi miam urmat drumul înainte, tot aruncîndumi o.chh 
şi întro parte şi în cealaltă, şi străduindumă să scrutez 
şi să cercetez pînă şi cel mai mărunt lucru care, mai 
de aproape ori mai de pe departe, putea să se asemuie 
cu săgeata mea. Şi am străbă tut în felul acesta o depăr
tare foarte mare, şi pînă la urmă mam gîndit că o 
săgeată, dear fi fost ea trasă chiar şi cu un braţ de mii 
de ori mai tare decît al meu, nu era cu putinţă să ajungă 
atîta de departe, şi mă întrebam de nu cumva mioi fi 
pierdut, odată cu săgeata, şi minţile. Şi tocmai eram pe 
cale să mă las de căutarea aceea, mai ales cînd am văzut 
că ajunsesem la un brîu de stînci care astupau cu totul 
zarea, cînd deodată, la piciorul uneia dintre stîncile 
acelea, am zărit chiar săgeata mea, nicidecum înfiptă cu 
vîrful în pămînt, ci culcată la o oarecare depărtare de 
locul unde lovise. Şi faptul acesta ma aruncat întro 
mare nedumerire, în loc să mă bucure. Căci, judecind 
bine, nu puteam sămi închipui că aş fi fost în stare să 
arunc atîta de departe o săgeată. Şi acolo, atunci, o, 
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părinte al meu, am dobîndit lămurirea tainei aceleia şi 
a tot ce mi sa întîmplat în călătoria mea din Samarcand. 
Ci aceastai o taină pe care eu nu pot, vai ! să ţio dez
văluiesc fără ami încălca jurămîntul. Şi tot ce pot săţi 
spun, o, părinte al meu, este că, din ceasul acela, am ui
tato şi pe verişoara mea, şi înfrîngerea, şi toate necazurile 
mele, şi că am purces pe calea cea netedă a fericirii. 
Şi, pentru mine, a început o viaţă de desfătare, pe care 
nu mio tulburau decît depărtarea în care mă aflu de 
un părinte care mie mai drag decît orice pe lume, şi sim
ţămîntul pe care îl aveam că ci de bună seamă era îngri
jorat din pricina mea. Şiam socotit atunci de datoria mea 
de fiu să vin să te văd şi să te liniştesc. Şiaceastai, o, 
părinte al meu, toată pricina venirii mele ! 

Cind auzi vorbele fiului său şi. cînd pricepu astfel că
prinţul dobîndise fericirea, şi nimic alta, sultanul răs
punse : 

— O, fiul meu, ce poate să dorească mai mult pentru 
copilul lui un tată iubitor ? De bună seamă, miar fi 
plăcut mai mult să te văd şi eu cum trăieşti, în fericirea 
aceea, în preajma mea, la anii mei bătrîni, mai degrabă 
decît întrun loc despre care nu ştiu unde se află şi nici 
măcar dacă se află. Da măcar, fiul meu, numi poţi arăta 
unde să dau de ştire, de acuma înainte, cirul aş vrea sa 
am de la tine ştiri mai dese, şi să nu mai fiu in starea de 
îngrijorare în care mă cufundase lipsa ta ? 

Şi beizadea Hossein răspunse : 
— In ce priveşte liniştea ta, o, părinte al meu, să 

ştii că am să veghez eu însumi, abătîndumă atîta de des 
pe la tine încît mie frică să nu încep a te sastisi. Insă, 
în ce priveşte aţi arăta locul de unde ai putea să capeţi 
ştiri despre mine, te rog fierbinte să mă ierţi a nuţi 
dezvălui nimic, întrucît aceastai o taină de credinţă pe 
care am jurat şi un legămînt pe care ţin să1 ţin. 

Şi sultanul, nevroind să stăruie mai mult în privinţa 
aceasta, îi spuse craiului Hossein : 
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— O, fiul meu, fereascămă Allah să pătrund mai 
departe, împotriva voinţei tale, în taina aceasta. Poţi 
oricînd vei vroi să te întorci la saraiul acela de desfătare 
unde locuieşti. Vreau numai săţi cer ami face şi mie, 
părintele tău, o făgăduială, tot aşa, şi anume că ai să vii 
să mă vezi o dată pe lună, fără teama că mai sastisi, 
cum zici tu, ori că mai stînjeni. Căci ce îndeletnicire mai 
scumpă poate avea un tată iubitor, dacă nu aceea de aşi 
încălzi inima în preajma copiilor lui, şi de aşi răcori 
sufletul la răsuflarea lor, si de asi bucura ochii la vederea 
l o r ? 

Iar cuconul Hossein răspunse că ascultă şi că se 
supune şi, făcînd juruin ţa cerută, rămase la palat trei 
zile întregi, după care îşi luă ziuabună de la tătînesău, 
şi, în dimineaţa celei de a patra zile, plecă de cu zori, 
în fruntea călăreţilor săi, fiii de ginni, aşa cum venise... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezadn văzu zorii mijind şî, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute treisprezecea noapte 

Urmă : 

...cuconul Hossein răspunse că ascultă şi că se supune 
şi, făcînd juruin ţa cerută, rămase la palat trei zile în
tregi, după care îşi luă ziua bună de la tătînesău, şi, 
in dimineaţa celei de a patra zile, plecă de cu zori, în 
fruntea călăreţilor săi, fiii de ginni, aşa cum venise. 

Iar soţia lui, gennia cea frumoasă, îl primi cu o bucurie 
fără de margini şi cu o plăcere cu atîta mai caldă cu cît 
nu se aştepta să1 vadă întors aşa <Je grabnic. Şi sărbă
toriră împreună întoarcerea aceea fericită, drăgostin
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duse îndelung. în cele mai plăcute si în cele mai felurite 
chipuri. 

Şi frumoasa gennia nu precupeţi nimic, începînd din 
ziua aceea, spre ai face soţului ei cît mai ispititoare cu 
putin ţă şederea în saraiul fermecat. Şi se sluji pentru 
aceasta de necontenite schimbări în felul ei de a răsufla, 
de a se plimba, de a mînca, de a bea, de a se veseli, de 
a privi cum dănţuiau dănţuitoarele, de a asculta cînte
cele almeelor şi dulceaţa lăutelor, de a spune stihuri, 
de a mirosi mireasma trandafirilor, de a se împodobi 
cu florile grădinii, de a culege chiar de pe ramuri poa
mele coapte, şi de a juca neasemuitul joc al celor ce se 
au dragi, carei jocul de şah în pat, luînd seama la toate 
chichiţele cele iscusite la care duce jocul acesta gingaş. 

Şi, după o lună de zile de viaţă dulce ca aceea, beiza
dea Hossein, care o prevestise dintru început pe soţia sa 
despre făgăduiala cei făcuse sultanului, părintele său, 
fu nevoit să curme şirul desfătărilor şi săşi ia rămasbun 
de la gennia cea întristată. Şi, îmbrăcat şi, împodobit 
încă şi mai falnic decît întîia oară, încalecă pe calul lui 
cel frumos şi porni în fruntea fiilor de ginni, călăreţii 
săi, ca să se ducă în ospeţie la tătînesău sultanul. 

Or, în vremea lipsei lui. după ce plecase întîia dată 
din palatul tatălui său, sfetnicii de taină ai sultanului, 
care preţuiseră puterea prinţului Hossein şi bogăţiile 
lui necunoscute după dovezile pe care le dedese în vileag 
în răstimpul celor trei zile pe care le petrecuse la palat, 
nu pregetară să se folosească de îngăduinţa pe care leo 
dase sultanul de ai vorbi, şi de înrîurirea pe care o do
bîndiseră asupra cugetului său, spre a încerca săi iste 
în suflet anumite prepusuri împotriva lui fiusău, şi 
să1 facă să creadă că prinţul îi purta pică. Şi îi zugrăviră 
că grija cea mai de rînd îi poruncea să cerceteze măcar 
în ce loc se află adăpostul fiului său, şi de unde scoate el 
tot aurul trebuitor pentru nişte cheltuieli cumus acelea 
pe care lea făcut cît a stat acolo, şi pentru fala cu care 
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ia plăcut să se împăuneze anume numai, ziceau ei, CA 
să1 înfrunte pe tătînesău şi ca să arate că nu are tre
buinţă de milele ori de bunăvoia lui spre a trăi ca un 
fecior de sultan. Şi îi spuseră că tare mai era de temut să 
nu care cumva să se facă îndrăgit de gloate şi săi răz
vrătească pe supuşi împotriva domnului lor, spre a1 
da jos pe sultan din scaunul de domnie şi spre ai lua 
locul. 

Ci sultanul, măcar că vorbele acelea lau cam tul
burat oleacă, nu a vrut nicidecum să creadă că Hos
sein, fiul său cel mai drag, ar fi în stare să uneltească 
împotriva lui, punînd la cale o hainie atîta de ticăloasă ca 
aceea. Şi le răspunsese sfetnicilor săi de taină : 

— O, voi, care cu limba voastră plămădiţi neîncrederea 
şi presupunerile, au voi nu ştiţi că fiul meu Hossein ţine 
la mine şi că eu sînt cu atîta mai încredinţat de dra
gostea şi de credinţa lui cu cît nu iam dat vreodată 
nici cel mai mic prilej de a fi nemulţumit de mine ? 

Dar cel mai ascultat dintre sfetnici o întoarse : 
— O, rege al vremilor, daţiar viaţă lungă Allah ! 

Şi crezi tu că beizadea Hossein a uitat aşa de repede 
ceea ce el soccate a fi o nedreptate din partea ta, în ce 
priveşte hotăriiea norocului lui cu domniţa Nurrenna
har ? Şi au nu pricepi tu, din ceea ce se vădeşte lim
pede, că beizadea Hossein sa dovedit tare iscusit cînd 
a primit cu supunere hotărîrea soartei, în loc să se ia 
după pilda fratelui mai mare, care, mai degrabă decît 
să se răzvrătească împotriva a ce a fost scris, sa dus şi 
a îmbrăcat haina de derviş şi sa pus sub oblăduirea 
sufletească a unui sfînt şeic, meşter la cunoaşterea 
Cărţii-celei-sjinte ? Şiapoi, o, stăpîne al nostru, au nu 
şi tu ai băgat de seamă, înaintea noastră, că, atunci cînd 
a venit prinţul Hossein, şi el şi oamenii lui erau curaţi, 
iar hainele şi podoabele şi tacîmurile cailor erau strălu
cite de parcă deabia ar fi ieşit din mîna meşterului ? 
Şi nai luat seama că pînă şi caii aveau părul uscat şi 
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lucios .şi nu erau mai osteniţi decît dacă sar fi întors 
de la o preumblare scur tă? Or, toate astea, o, rege al 
vremilor, sînt numai spre aţi dovedi că beizadea Hos
sein şia aşezat tabăra lui cea tainică foarte aproape de 
cetatea ta de scaun, spre ai fi cit mai la îndemînă săşi 
înfăptuiască gîndurile cele pidosnice, şi să stîrnească 
tulburări în norod, şi să se dedea la hainlîcurile lui cele 
negre. Noi, dar, am fi lipsit să ne îndeplinim datoria, 
o, rege preamărit, dacă nu neam fi luat asuprăne 
cruda îndatorire de a trezi luareaţi aminte asupra 
unei trebi carei tot atîta de anevoioasă pe cît este de 
temeinică şi de grea, spre a te hotărî să veghezi la paza ta 
şi la binele supuşilor tăi cei credincioşi ! 

Iar cînd sfetnicul îşi încheie ţesătura aceasta de rău 
tăţi şi de scorneli, sultanul îi spuse : 

— Chiar că nici nu mai ştiu ce se cade să cred ori 
să nu cred din lucrurile acestea uluitoare. Oricum, vă 
rămîn îndatorat tuturora pentru sfaturile voastre, şi pe 
viitor am sămi deschid ochii mai bine ! 

Şi îi lăsă să plece, fără a le arăta prea mult cît era 
de tulburat şi de îngrijorat în sufletul său de vorbele 
lor. Şi, spre a putea întro zi fie săi nimicească, fie să 
le mulţumească pentru sfatul lor de bine, se hotărî să 
vegheze la faptele şi la umbletele fiului său Hossein, 
chiar de la (întoarcerea următoare a acestuia. 

Or, cuconul Hossein nu zăbovi mult pînă ce să 
sosească, după cum făgăduise. Şi sultanul, tătînesău, îl 
primi tot cu bucuria şi tot cu mul ţumirea de întîia oară, 
ferinduse cu grijă săi dezvăluie crăişorului bănuielile 
pe care i le stîrnisera în minte vizirii cei dornici să1 
piardă. Ci, a doua zi, chemă o babă, vestită în tot palatul 
pentru vrăjitoriile şi răutăţile ei, şi care era în stare să 
descurce, fără a le rupe, pînă şi firele dintro pînză de 
păianjen. Şi, cînd baba se înfăţişă dinaintei, sultanul 
îi spuse : 

125 



— O, bătrînă a binecuvîntării, iacătă ziua în care 
ai să poţi da dovada credinţei tale faţă de nevoile sulta
nului 1âu. Află, dar, că. de cînd lam găsit pe fiul meu 
Hossein, nu lam putut face sămi spună în ce loc sa 
aciuat. Şi nu am vrut, ca să nu1 umilesc, să mă slujesc 
de puterea mea şi,săi cer fără de voia lui sămi dezvăluie 
taina. Aşa că team chemat, o, regină a vrăjitoarelor, 
întrucît te socot deajuns de iscusită ca să faci în aşa fel 
încît dorinţa mea să fie împlinită fără ca nici fiul meu, 
nici nimeni din palat să poată afla ceva. Iţi cer, dar, 
să te foloseşti de toată dibăcia şi deşteptăciunea ta, cares 
fără de asemuire, spre a lua seama la tot ce va face fiul 
meu după plecarea sa, care va avea loc mîine dimineaţă 
în zori. Ori poate că ai face şi mai bine să te duci chiar 
de astăzi, fără a mai tărăgăna, la locul unde şia găsit 
săgeata, lîngă brîul de stînci ce închide cîmpia dinspre 
apus. întrucît el acolo, odată cu săgeata, şia găsit şi 
ursita ! 

Iar hîrca cea bătrînă răspunse că ascultă şi că se 
supune, şi ieşi să se ducă la stînci şi să se pitească acolo, 
în aşa fel încît să vadă tot fără a fi văzută. 

Or, a doua zi, beizadea Hossein plecă deacasă, cu 
călăreţii lui, din revărsat de ziuă, spre a nu trezi luarea
aminte a musaipilor şi a trecătorilor. Şi, cînd ajunse 
dinaintea scobiturii în care se afla uşa de piatră, pieri 
dincolo de ea dimpreună cu toţi cei care îl însoţeau. Şi 
baba vrăjitoare văzu totul, şi rămase uluită pînă peste 
marginile uluirii. 

Şi, cînd îşi veni în fire din turburarea ei, ieşi din 
ascunzătoare şi se duse drept la ungherul în care văzuse 
pierind şi oamenii şi caii. Ci, cu toate străduinţele, şi 
oricît căută ea în toate părţile, rotinduse întruna peste 
tot, nu zări nici o deschizătură şi nici o intrare. întrucît 
uşa de piatră, care pentru prin ţul Hossein se lăsase 
văzută încă de la întîia lui sosire acolo, nu se ivea decît 
numai pentru anume oameni, care erau pe placul prea
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frumoasei gennia, da niciodată, şi nicidecum, aşa aceea 
nu era de văzut pentru nişte muieri, şi mai cu scamă 
pentru babele cele mi te şi greţoase la privit. Şi, în tur
barea ei de a nuşi putea duce mai departe iscodelile. 
baba nu se putu uşura altfel decît slobozind o vîntuitură 
care făcu să sară pietrele din loc şi ridică în văzduh un 
nor de ţarină. Şi, cu nasul alungit pînă la picioare, se 
întoarse la sultan şi îi dete seama despre tot ce văzuse, 
adăugind : 

— O, rege al vremilor, am toată nădejdea să izbutesc 
mai bine data viitoare. Şi nuţi cer decît să mă îndato
rezi cu oleacă de răbdare şi să nu întrebi nimic despre 
căile de care am de gînd să mă slujesc ! 

Şi sultanul, care şi asa era destul de mul ţumit de 
izbînda aceea dinţii, îi răspunse bătrînei : 

— Ai toată slobozenia să faci cum tei pricepe '. Dute, 
sub ocrotirea lui Allah, iar eu am să aştept aici răbduriu 
izbînda făgăduielilor tale ! 

Şi, ca îndemn să lucreze bine. îi dete în dar un dia
mant minunat, şi îi spuse : 

— Primeş te diamantul acesta, ca pe un semn al mul
ţumirii mele ! Da să ştii că el nu este nimic faţă cu ceea 
ce gîndesc eu săţi răsplătesc izbînda ! 

Şi bătrîna sărută pămîntul între mîinile regelui, şi 
se duse în calea ei. 

Or, la o lună de la întîmplarea aceasta, beizadea Hos
sein ieşi ca şi cea din urmă oară pe uşa de piatră , cu 
alaiul lui de douăzeci de călăreţi îmbrăcaţi falnic. Şi, 
mergînd dea lungul stîncilor, dete cu ochii de o biată 
bătrînă care zăcea jos pe pămînt şi gemea întrun chip 
jalnic, ca o făptură lovită de vreo suferinţă grea. Şi era 
îmbrăcată în zdrenţe, şi plingea. Şi crăişorul Hossein, 
cuprins de milă, îşi opri calul şi o întrebă cu duioşie pe 
bă trînă ce o doare şi ce putea să facă el spre ai uşura 
suferinţa. Şi baba cea prefăcută, care anume venise să 
se aştearnă acolo, spre a răzbate la ţinta ce şio urma, 
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răspunse, fără a ridica fruntea, cu un glas întretăiat de 
gemete, şi cu gîfîitun : 

— O, mîntuitoare doamne al meu, Allah anume tea 
trimis ca sămi sapi mormîntul, întrucît am să mor ! 
Of, sufletul meu se duce ! O, doamne al meu, am plecat 
din satul meu să mă duc la oraş şi, pe drum, ma cuprins 
o fierbinţeală grea, care ma doborî t aici fără de puteri, 
departe de orice făptură omenească şi fără de nădejdea 
vreunui ajutor ! 

Şi cuconul Hossein, care avea inima miloasă, îi spuse 
bătrînei : 

— Mătuşă a mea bună, îngăduie ca doi oameni deai 
mei să te ridice şi să te ducă la locul unde am să mă 
întorc şi eu, ca să ţi se dea îngrijire ! 

Şi făcu semn la doi dintre oamenii lui so ridice pe 
babă. Iar ei aşa făcură ; şi pe urmă unul dintre ei o 
sui pe spinarea calului, în spatele său. Şi prinţul făcu 
cale întoarsă şi ajunse cu călăreţii săi la uşa de piatră, 
care se deschise şi îi lăsă să intre... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute paisprezecea noapte 

U r mă : 

...Şi prinţul făcu cale întoarsă şi ajunse cu călăreţii 
săi la uşa de piatră, care se deschise şi îi lăsă să intre. 

Şi domniţa gennia, cînd îi văzu pe toţi că vin aşa în
dărăt, şi nedîndui prin cap care să fie pricina cei silise 
să se întoarcă, dete fuga înaintea prinţului Hossein, 
soţul ei, care, fără să descalece de pe cal, io arătă cu 
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degetul pe baba ce se făcea că moare şi pe care doi 
călăreţi tocmai o puneau jos pe pămînt, sprijinindo pe 
după subsuori, şi îi spuse : 

— O, sultană a mea, această biată bătrfnă, [n starea 
jalnică în care o vezi, nea fost scoasă în cale de Allah, 
şi se cuvine săi purtăm de grijă şi săi dăm ajutor. O 
încredinţez, aşadar, nulei tale, rugindu te să pai să i 
se nea toate îngrijirile pe care Ic* vei socoti de trebuinţă ! 

Şi gennia domniţă, care sta cu privirile pironite pe 
, dete poruncă slujnicelor sale so ia din mîinile călă

reţilor şi so ducă întrun iatac aparte, şi să se poarte faţă 
de ea cu tot atîta cinstire si cu tot atîta luareaminte cît 
ar avea şi faţă de ea însăşi. .Şi, după ce femeile se îndepăr
tară cu bătrâna, preafru gennia îi spuse soţului 
său, scoborînd glasul : 

— Allah săţi răsplătească mila, care porneşte din 
t run suflet bun ! Ci, de acuma încolo, poţi să fii liniş
tit în privinţa acestei batrîne, întrucît ea nu e mai bolnavă 
deeît ochiul meu, şi ştiu carci pricina ceo aduce aici, 
şi cares inşii ceau minato şi ţinta cea chibzuito cînd 
sa aşternut în drumul tău. Ci să fii fără de nici o teamă 
în privinţa aceasta, şi să fii bine încredinţat că orice 
sar putea unelti împotriva ta, cu gîndul de a te urgisi 
şi de aţi căşuna necazuri, am să ştiu eu cum să te apăr, 
făcînd zadarnice toate capcanele ce se vor pune împo
triva ta ! 

Şi, după ce îl mai sărută o dată. îi spuse : 
— Dute, sub ocrotirea lui Allah ! 
Şi beizadea Hossein, deprins de mult să nui mai 

ceară lămuriri soţiei sale gennia, îşi luă rămasbun de 
la ea şi porni iar la drum înspre cetatea de scaun a 
părintelui său, unde nu peste mult ajunse cu întregui 
alai. Şi sultanul îl primi ca de obicei, nelăsînd să se 
vadă nimic, nici dinaintea lui, nici dinaintea sfetnicilor, 
din simţămintele care îl zbuciumau. 
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Estimp, aşadar, cele două" slujnice 
gennia o duseră pe hîrca de uă j i io •• un iatac 
mîndru şi o ajutară să se culce pe un pat cu saltele de 
satin, chindisit cu horbote, şi cu un po le mătase sub
ţire, cu perdele de zarafii'. Şi u ele îi dete să 
bea o ceaşcă plină cu apă de la 

— lacătă o ceaşcă de apă de la Fîni ilor, care 
eeă pînă şi bolile cele mai zăcaşe, .şi dă sănă tate pînă 

ce se află în pragul'morţii ! 
Şi baba sorbi ceaşca şi, peste puţine clipe, st: 
— O. licoare minunată ! lacătămăs tămăduita, de 

•. mi sar fi scos răul cu un cleşte ! Faeeţimi I 
de a mă călăuzi degrabă pînă la stâpîna voastră, ca săt 
mul ţumesc pentru bunătatea ei şi ca săi arăt îndatorinta 
mea ! 

se ridică în capul oaselor, prefăcînduse că 
t i zviduit de un rău de care nici nu suferise. Şi cele două 
slujnice o călăuziră, printrun şir de iatacuri care de 
care mai strălucit, pînă în sala în care se afla st 
lor. 

Or, preafrumoasa gennia şedea pe un jeţ de aur greu, 
lobii cu nestemate, împresurată de o mulţime de 

! deale ei care toate erau la fel de 
te întrun chip toi atîta de strălucit 

lor. Iar baba vrăjitoare, uluită de tot ce vedea, se ploconi 
la picioarele jeţului. îngăimînd nişte mulţi: gen

spuse : 
— Sînt tare bucuroasă, o, preabună femeie, că teai 

cat. Şiacuma eşti sloboda să rămîi la palatul meu 
.Teme vei vrea. Iar femeile mele au să stea la ponto* 

tale, spre aţi arăta saraiul ! 
baba, după ce mai sărută o dată pământul, se ridică 
lăsă dusă de două tinerele, care p . 

palatul pînă în toate minunatele lui amănunte. Şi, cînd 
de umbla!, baba îşi zise că a 
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se ce vrui 
vadă . Şi îşi mărturisi dorinţa faţă de cele două tinerele, 
după ce le mulţumi pentru bunăvoinţa lor. Iar ele o scoa
seră prin uşa de piatră, urtndui drum bun. Şi, de cum 
ajunse în afara stîncilor, baba se întoarse ca să ia se. 
mai bine la uşă şi ca să poată să ţină minte locul ; şi, 
intrucît uşa nu era de văzut pentru o muiere de teapa 
ei, degeaba se tot uită ea ; şi fu nevoită să plece fără a 
izbuti să dibăcească uşa. 

Şi, cînd ajunse dinaintea sultanului, îi dete sea;r 
tot ce făcuse, de tot ce văzuse, şi de neputinţa în 
fusese de a mai găsi intrarea la palatul acela. Şi sultanul, 
destul de mul ţumit de lămuririle ei, îşi chemă la sfat 
vizirii şi sfetnicii şi le povesti cumu i treaba, cerîn
dule sfatul. Şi unii îl sfătuiră să1 dea morţii pe prin
ţul Hossein, ponegrindu1 că urzeşte împotriva domniei ; 
iar alţii fură de părere că poate ar fi mai bine să1 zebe
rească şi sâ1 întemniţeze pentru tot restul zilelor lui. 
[ar sultanul se întoarse înspre babă şi o întrebă : 

— Da tu ce socoti ? 
Ea spuse : 
— O, rege al vremilor, eu socot căi mai bine să te 

slujeşti de legăturile pe care fiul tău le are cu acea gen
i. spre a1 pune să ceară şi să dobîndească de la ea 

minunăţ i i ca acelea ce se află în palatul ei. Iar dacă el 
nu are să vrea, ori dacă ea nu are săi dea, numai atunci 
urmează să cugeti la mijlocul cel crunt pe care ţi1 ară
tară vizirii ! 

Şi regele zise : 
— Nu este nimica împotrivă*! 
Şi trimise după fiul său şi îi spuse : 
— O, fiul meu, întrucît iacătăte ajuns mai bogat şi 

mai puternic decît tatăl tău, oare nu ai putea sămi aduci, 
data viitoare, vreun lucru care sămi facă plăcere, de 
pildă vreun cort frumos, care sămi poată sluji la vînă
toare ori la război ? 
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Şi crăişorul Hossein dete răspunsul de cuviinţă, în
credinţîndu1 pe tătînesău de bucuria pe care o avea 
de a1 mulţumi în privinţa aceasta. 

.Şi, cînd ajunse iarăşi îndărăt la soţia lui gennia, îi 
spuse dorinţa tatălui său ; iar ea răspunse : 

— Pe Allah ! lucrul acesta pe care ni1 cere sultanul 
este un fleac ! 

Şi îl chemă pe vistiernicul ei şi îi spuse : 
— Dute şi ia cortul cel mai mare care se află în 

haznaua mea ! Şi spunei străjerului vostru Şaiibar să 
ni1 aducă ! 

Şi vistiernicul grăbi să îndeplinească porunca. Şi, 
peste puţine clipe, se întoarse însoţit de străjerul haz
nalei, care era un ginn dintrun soi cu totul aparte. 
întrucît era înalt de un picior şi jumătate, avea o barbă 
de trei picioare, o mustaţă deasă şi suflecată pînă la 
urechi, şi nişte ochi ca ochii de porc, înfundaţi adine în 
capul lui care era tot atita de gros cît şi trupul ; şi ducea 
pe umăr o dreava de fier mai grea de cinci ori decît el, 
iar în mina cealaltă ducea o legăturică împăturită. Şi 
gennia îi spuse : 

— O, Şaiibar, ai să1 însoţeşti numaidecît pe soţul 
meu, prinţul Hossein, pînă la sultan, părintele său. Şi 
să faci ceea ce eşti dator să faci! 

Iar Şaiibar răspunse că ascultă şi că se supune ; şi 
întrebă : 

— Şi, o. stăpîna mea, trebuie să duc şi cortul pe care 
îl am în mînă ? 

Ea spuse : 
— De bună seamă ! Ci. mai întîi, întinde1 aici, pentru 

ca prinţul Hossein să poată să1 vadă ! 
Şi Şaiibar trecu în grădină şi desfăcu legăturica pe 

care o adusese. Şi se văzu un cort care, întins cu totul, 
putea să adăpostească o oştire întreagă, şi care avea în
suşirea că se mărea şi se micşora, pe măsura a ce trebuia 
să cuprindă. Şi, după ce îl desfăşură în felul acesta, îl 
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strînse la Ioc şi îl făcu o legăturică pe care o ţinea în 
podul palmei. Şi ii spuse prin ţul" in : 

— Să mergem la sultan ! 
Or, clnd beizadea Hossein, cu Şaiibar mergînd pe jos 

înaintei, ajunse în cetatea de scaun a părintelui său, 
toţi trecătorii, cuprinşi de spaimă la vederea ginnului 
cel pitic, care venea cu btrna lui de fier pe umăr. o 
luară la fugă să se ascundă prin case şi prin prăvălii, 
unde încuiară de zor uşile. Şi, la sosirea lor la palat, 
portarii, hadimbii şi străjerii îşi luară tălpile la spinare, 
scoţînd ţipete de spaimă. Şi amîndoi intrară în palat 
şi se înfăţişară dinaintea sultanului, care se afla încon
jurat de vizirii şi de sfetnicii lui şi tăifăsuiau cu hoaşca de 
vrăjitoare. Iar Şaiibar, înaintind piuă la picioarele jeţului 
domnesc, aşteptă pînă iţul Hossein se tei 
dinaintea tătînesău, după care spuse : 

— O, rege al vremi lor ! ţiam adus cortul. 
Şi întinse cortul în mijlocul sălii, şi începu să1 mă

rească şi să1 micşoreze, stînd la re dcpărîare. Pe 
urmă , deodată, ridică bîrna de fier şi o slobozi drept în 
capul vizirului, şi ii făcu icrei, dintro lovitură. Pe urmă , 
îi terciui în acelaşi chip şi pe ceilalţi viziri, si pe sfe1 
pe cînd ei, înţepeniţi de spaimă, nu aveau putere nici 
măcar să ridice mina ca să se apere. Şi o terciui apoi şi 
pe hoaşca de vrăjitoare, spunîndui : 

•— Astai ca să te învăţ cum să te mai prefaci că eşti 
pe moarte ! 

Şi, după ce nimici in felul acesta toată liota, pase 
dreava de fier pe umăr şi îi spuse regelui : 

— Iam nimicit, spre ai pedepsi pentru sfaturile lor 
cele rele ! în ce te priveşte, o, măriata, întrucît ai mintea 
slabă, şi întrucît nu teai gîndit să1 ucizi ori să1 otră
veşti pe craiul Hossein decît din prici ieau în
demnat aceştia, te cruţ de o soartă ca a lor. Da te mazilesc 
din domnie. Şi dacă vreunul din cetate cutează să cîr
tească, îl nimicesc ! Şi nimicesc oraşul tot, dacă nu va 
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vroi să1 primească pe crăişorul Hossein de rege ! Şiacuma, 
dăte jos şi pleacă, ori te sfărîm ! 

Iar regele dete zor să se supună şi, coborînd din scau
nul de domnie, ieşi din palat şi se duse să trăiască în 
pustnicie, lingă fiul său Aii, sub călăuza dervişului cel 
sfint. 

Iar în cei priveşte pe beizadea Hassan şi pe soţia 
sa Nurrennahar, întrucît nu luaseră parte în nici un fel 
la uneltire, crai Hossein, ajungînd rege, le dărui ca 
huzmet ţara cea mai frumoasă din împărăţie şi rămase 
mai departe, în cele mai bune legături cu ei. Iar crai 
Hossein trăi cu soţia lui, preafrumoasa gennia, în desfă
tare şi huzur. Şi lăsară amindoi un şir lung de urmaşi, 
care domni după moartea lor. vreme de ani şi ani. Ci 
mai ştiutor este Allah i 

Iar Şeherezada, după ce istorisi aşa povestea aceasta, tăcu. 
tar sora ei Doniazada îi spuse : 

— O. sora mea, ce dulci, şi ce miezoase, şi ce desfătătoare 
sînt vorbele tale ! 

Iar Şeherezada zîmbi şi spuse : 
— Da ce sînt acestea pe lingă cec povestesc, 

dacă regele toni îngăduie ! 

Şi regele Şahriar îşi zise : „Ce poate ea sămi mai poveste 
iar eu să nu ştiu ?•'• Şl ii zise Şeherezadei : 

— Ai îngăduinţa ! 

Iar. Şeherezada îi spuse regelui Ş 



POVESTEA 
DULCEI SCLIPIREDEMARGARIT.AR 

istoriseşte, în ele învăţaţilor şi în • ărţile 
trecutului, că emirul drepteredincioşilor AlMotazid 
Bi'llah, cel de al şaselea calif din neamul lui Abbas, 
nepotul lui AlMotavakkil, nepotul lui Harun AlRaşid, 
era un domnitor dăruit cu un suflet ales, cu o inimă băr
bată şi cu simţăminte înalte, plin de vrajă si de frumu
seţe, de bunătate şi de gingăşie, de vitejie şi de cute
zanţă, de măreţie şi de deşteptăciune, puternic şi neîn
fricat ca leii şi, pe lingă toate, cu un har la stihuire atîta 
de desâvîrşit încît era socotit poetul cel mai mare de 
pe vremurile lui. Şi avea la Bagdad, cetatea sa de scaun, 
spre a1 ajuta să chivernisească treburile împărăţiei lui 
fără de margini, şaizeci de viziri plini de rîvnă neoste
nită, care vegheau treburile norodului cu neodihnită 
osîrdie, întocmai ca şi domnul lor. Fapt care făcea ca 
nimica, nici măcar întîmplarea cear fi părut fără de 

o însemnătate, să nui rămînă ascuns din tet ce se 
petrecea sub domnia lui, în ţările care se întindeau de la 

ti Şamului pînă la hotarele Maghrebului, şi de la 
niuni; narea apusului pînă la marg 
Bele mai afunde ale Indiei şi ale Afganistanului. 



O?, întro zi, pe cînd se plimba cu povestitorul Ahmad 
IbnHamuun, prietenul şi tovarăşul său de pahar cel 
mai drag, chiar acela căruia îi datorăm că nea lăsat 
atîtea istorisiri frumoase de povestit şi atîtea stihuri 
minunate dcale moşilor noştri de demult, ajunse 
dinaintea unei case cu înfăţişare domnească, ascunsă 
dulce în inima unei grădini, şi care, cu îlîfăţişareai plă
cută, mărturisea gusturile stăpînului ei, cu mult mai 
limpede decît ar fi făcuto chiar limba cea mai măies
trită. Căci, pentru cel ce avea ochi simţitori şi suflet 
luătoraminte, aşa cum avea califul, casa aceea era 
însăşi măiestria graiului. 

Şi, cum se aşezaseră amîndoi pe laviţa de marmură 
ce se afla în faţa casei, şi se odihneau de preumblarea 
lor, bucurînduse de reveneala care adia înspre ei îm
bălsămată de mireasma crinilor şi a iasomiilor, văzură 
ivinduse dinaintele, ieşiţi din umbra grădinii, doi tinerei 
frumoşi ca luna în cea de a patrusprezecea zi a sa. Şi 
vorbeau între ei, fără ai fi băgat de seamă pe cei doi 
călători care şedeau pe laviţa de marmură. Şi unul dintre 
cei doi tinerei îi spunea tovarăşului său : 

— Deie Allah o, prietene al meu, ca în ziua aceasta de 
strălucire nişte oaspeţi aduşi de îatîmplare să se abată 
pe la stăpînul nostru, carei moliorît că a sosit ceasul 
de masă fără ca nimenea să se fi arătat spre ai ţine 
tovărăşie, pe cînd de obicei are totdeauna în preajma sa 
niscaiva prieteni ori niscaiva călători pe care săi 
cinstească cu bunătăţuri şi pe care săi găzduiască măreţ ! 

Iar celălalt răspunse : 
— Hotărit ! e întîia dată cînd se întîmplă un lucru 

ca acesta şi cind stăpînul nostru se află singur în sala 
de oaspeţi. Tarei ciudat că, cu toată dulceaţa zilei aces
teia de primăvară, nici un trecător nu şia ales ca loc 
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de odihnă grădinile noastre cele atîta de irumoase, pe 
care de obicei vin să le vadă oameni tocmai din afundurilfc 
împărăţiei. 

Auzind vorbele acestea ale celor doi flăcăi, AlMolazid 
fu peste măsură de uimit să afle nu numai că in cetatea 
sa de scaun trăieşte un om de vază dea cărui casă nu 
ştia nimic, ci şi că acest om ducea o viaţă destul de ose
bită şi că nui plăcea să şadă singur la masă. Şi gin di : 
„Pe Allah ! mie, care sînt calif, adeseori îmi place să 
stau singur singurel, numai cu mine, şi aş muri in cel 
mai scurt răstimp dacă ar fi să simt mereu o suflare 
străină lîngă a mea ! întrucît singurătatea este de nepre
ţuit, uneori !u Pe urmă , spuse credinciosului său tovarăş 
de chefuri : 

— O, IbnHamdun, o, povestitorule cu limbă de miere, 
tu, cel care cunoşti toate poveştile trecutului şi nu ai 
scăpat nimic din întîmplările vremurilor noastre, ştii 
ceva despre omul care e stăpînul palatului acesta ? Şi 
nu socoti a fi de sîrg să ne cunoaştem cu unul dintre supuşii 
noştri care duce o viaţă atîta de altfel decît viaţa celor
lalţi oameni, şiatîta de uluitoare în strălucireai singu
ra t ică? Şiapoi, lucrul acesta oare nu miar da prilejul 
să dovedesc, faţă de unul dintre supuşii mei de viţă 
aleasă, o dărnicie care aş vrea să fie încă şi mai largă 
decît aceea pe care o va fi arătînd pesemne el faţă de 
oaspeţii săi aduşi de întîmplare ? 

Iar povestitorul IbnHamdun răspunse : 
— De bună seamă că emirul drepteredincioşilor nu 

ar avea de ce să se căiască mergînd la navabul acesta 
pe care nu1 cunoaştem. Aşa că, de vreme ce astai 
dorinţa stăpînului meu, am săi strig pe cei doi flăcăi 
chipeşi şi am să le dau de ştire că vrem să mergem la 
stăpînul acestui sărai ! 
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Şî se ridică de pe lespede, dimpreună cu AlMotazid, 
după obiceiul Iui, era străvestit în neguţător. Şi se 

işă dinaintea celor doi flăcăi chipeşi, şi le spuse ; 
— Duccţivă, Allah fie cu voi amîndoi, şi daţi de 

ştire stăpinului vostru că la poarta lui doi neguţători 
străini cer intrare în casă, şi năzuiesc la cinstea de a se 

tisa dinaintei. 
Iar cei doi tinerei, de cum auziră vorbele acelea, zbu

rară voioşi spre casă, şi nu peste mult se ivi în prag 
însuşi stăpînul locului. Şi era un bărbat cu faţa lumi
noasă, cu trăsături subţiri şi gingaşe, cu înfăţişarea zarifă 
şi cu chipul plin de bunăvoinţă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zoi d şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute cincisprezecea noapte 

Urma : 

Şi era un bărbat cu faţa luminoasă, eu trăsături sub
ţiri şi gingaşe, cu înfăţişarea zarifă şi cu chipul plin de 
bunăvoinţă. Şi' era îmbrăcat cu o haină de mătase de 
Nişabur, avea pe umeri o mantie de catifea cu ciucuri de 
aur, şi purta pe deget un inel de rubin. Şi veni in calea 
lor, cu un zîmbet de bunvenit pe buze şi cu mîna stingă 
pe inimă, şi le spuse : 

— Salamaleikum, şi prietenie domniilorvoastre cele 
binevoitoare, care ne cinstesc cu o cinstire fără de seamăn 
venind la noi ! 

Iar ei intrară în casă şi, dacă văzură rînduiala cea 
minunată de acolo, li se păru casa chiar ca un colţ de 

938 



icît frumuseţea ci de dinlăuntru întrecea, şî încă 
.:., frumuseţea de dinafară si, fără de nici o în

făcut9 pîna si pe turtureaua cea îndrăgos
ti uite jalea dorului de iubitul ei. 

Şi, in odaia de taifas, o grădiniţă se oglindea în 
zul de alabastru, în care cînta şuvoiul de diamant, 

si. prin chiar micimea ei, era o plăcere de reveneaiă şi 
de îneîntare. Căci clacă grădina cea mare, cu toate flo
rile şi cu toate frunzişurile care împodobesc pamîntul 
lui Aliah. închipuia un brîu împrejurul casei, şi dacă, 
prin strălucirea ei, era ca o nebunie de ierburi, fără de 
nici o îndoială că grădina cea mică era ca însăşi înţelep
ciunea lor. Iar ierburile ceo alcătuiau erau patru flori, 
da, întradevăr, numai patru flori, însă nişte flori cum 
ochiul omului nu mai văzuse decît în zilele cele dinţii 
ale pământului. 

Or, floarea cea dinţii era un trandafir, aplecat pe 
firul lui şi, în totului tot, nu un trandafir ca toţi tranda
firii, ci chiar trandafirul cel clintii, al cărui frate a înflorit 
în rai, înainte de prăbuşirea cea năpraznică a îngerului. 
Şi floarea aceea, luminată de ea însăşi, era o flacără de 
aur roşu, un foc de bucurie stîrnit din sineşi, un zori 
de zi strălucitor, viu, stacojiu, catifelat, proaspăt, fecio
resc, neprihănit, îmbătător. Şi, în bobocul lui, cuprindea 
atîta purpură cîtă sar fi cerut pentru haina unui rege. 

mireasma lui. făcînd să se deschidă dintro suflare 
canaturile inimii, grăia sufletului : ,,îmbatăte !" ; şi. 
punînd aripi trupului, îi spunea : „Zboară !" 

Iar floarea cea dea doua era o lalea, dreaptă pe firul 
. în totului tot, nu o lalea din vreo grădină împără

tească, ci laleaua străbună, cea adăpată cu sînge de balauri, 
şi al cărei neam stins înflorea în IramcelcuPilaştri, 
şi a cărei culoare spunea cupei pline cu vin bătrîn : ,,Eu 
îmbăt fără să fiu atinsă cu buzele !'\ iar jarului fierbinte 
îi spunea : „Eu ard fără să mă mistui !K 
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Iar cea de a treia floare era o zambilă, dreaptă pe 
tirul ei şi, in totului tot, nu zambila de prin grădini, ci 
zambila mamă a crinilor, cea numai safi de alba, zam
bila cea gingaşă, şi înmiresmată, şi plăpîndă, şi nepri
hănită, care ii spune lebedei ce iese din apă : „Eu sînt 
mai albă decît tine !u 

Iar floarea cea de a patra, Stînd plecată pe firul ei, 
era întru totului tot, nu, o. nu garoafa cea de pe terasele 
pe care seara le stropesc fetişcanele, ci un ghemotoc 
aprins, o bucată de soare, prăvălit spre apus. un şip de 
mireasmă inchizînd sufletul cel zburatic al piperului, 
era însăşi garoafa pe a cărei soră regele ginnilo.r ia 
dato lui Soliman, ca să împodobească cu ea părul fru
moasei Balkis, şi din care acela a scos Elixirul de viaţă 
lungă, .Balsamul înţelepciunii, Alcaliul împărătesc şi 
Teriacul. 

Iar apa din havuz, numai atingînd acele patru flori, 
fie şi doar umbra lor, era străbătută , chiar şi după ce 
zvonul cîntecului se stingea şi ploaia de diamante se 
şfîrşea, de un şir de fiori de tulburare. Iar cele patru 
flori, ştiinduse atîta de frumoase, se temeneau zimbi
toare pe tulpinele lor şi se priveau îndelung. 

Şi nimic nu împodobea sala aceea de marmură albă 
şi răcoroasă, în afară de cele patru flori de la acel havuz. 
Iar privirea se odihnea asupra lor, răpită, fără a cere nimic 
mai mult. 

Şi, după ce califul şi soţul său şezură pe divanul 
aşternut cu chilimuri de Khorassan, gazda îi pofti, după 
alt rînd de urări de bunvenit, să împartă cu el masa 
alcătuită din bucate alese, pe care tocmai io aduceau pe 
tăvi de aur slugile, şi pe care o aşterneau pe nişte sofrale 
de bambus. Şi masa se petrecu în dragostea de care se 
slujesc prietenii faţă de prietenii lor, şi fu înveselită, 
Ia un semn al gazdei, de intrarea a patru fetişcane cu 
chipurile ca luna, şi care erau : cea dintîi o cîntăreaţă 
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din alăută, cea de a doua o cîntăreaţă din ţimbal, cea 
de a treia o cîntăreaţă din gură, iar cea de a patra o 
dănţuitoare. Şi, în vreme ce cu alăutele, cu cintarea şi 
cu frumuseţea danţului, ele desăvîrşeau, tuspatru, stră
lucirea acelei săli şi vrăjeau împrejurul, gazda şi cei doi 
musafiri degustau vinul din cupe şi se dedulceau cu 
poamele cu'ese cu crengile lor cu tot, aşa de frumoase 
că nu se putea să fi fost aduse decît din livezile raiului. 

Şi povestaşul ÎbnHamdun, măcar că era deprins să 
fie cinstit din belşug de către stăpînul său, îşi simţi 
sufletul atita de aprins de vinurile acelea marmanzii, şi 
de acel noian de frumuseţi strînse laolaltă, încît se în
toarse cu nişte ochi plini de lumină înspre calif şi, cu 
cupa în mînă, rosti nişte stihuri ce înfloreau în el la 
amintirea răscolită a unui tînăr prieten al său. Şi, cu 
glasul lui frumos cîntat, spuse : 

O, tu, cu trandafirii ca de jar 
De pe obrajii-ii Limpezi ca lumina, 
Cei plămădiţi după dreptul tipar 
Al unui idol proslăvit în China, 
O, copilandre cu ochi de gagat, 
Cu trup zarif ca de hurie sjînta, 
Hai, lasă-ţi visu-n lene alintat, 
încinge-ţi brîul, şi cu veche-orîndă 
Să gîlgîie jă vinul înspumat, 
Aprinsxd vin precum laleaua blinda. 
Că sînt şi ceasuri de înţelepciune, 
Precum şi ceasuri sînt de nebunii. 
Acuma-n cupă toarnă-mi vin-minune ? 
Să-l sorb cu mare sete, că Iu ştii 
Ce mult îmi place, vinul, dacă este 
Ca sîngele ce-l gîlgîie aşa, 
Din gîturi groase, olurile-aceste, 
Ah, vinu-aprins precum inima-ta ? 
Şi să nu-mi spui că dulcea lui lucoare 
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Vi — căci nu-ijadevârat .' 
Şi-apoi ce rău mai e beţia; o< 
Pentru acela ce s-a născut beat ? 
Azi gindurile mele-s o viitoare, 
Precum zulufii-n păru-ţi revărsat .' 
Să nu-mi spui mie cum că, iată, vinul 
Poeţilor le e dăunător. 

timp îşi pune cerul baldachinul, 
Ca azi, albastru, cît in verde zbor 
Se-nvăluie pămîntul — lasă-mi chinul 
Să-l sting în vis, să beau pînă-am să mor • 
Iar tinerii cei cu obraz de jar, 

rad vor veni să-mi caute mormîntul, 
Mireasma dulce-a vinului amar, 
Din groapa mea, îmbălsămînd pămîntul, 
S-o simtă cum răzbeşte în ejar', 
Şi-n preajma lor, cînd o întoarce vîntul, 
Beţia mea să-i prindă iar şi iar, 
Şi să-i îmbete şi pe ei de-a rîndul. 

Şi, sfîrşind de ticluit stihurile tasul 
IbnHamdun ridică ochii înspre calif, ca să j}ide< c după 
chipul lui cum îi plăcuse cîntarea. (' c*ide plâ 
pe care se aştepta so vadă, dete cu ochii de o înfăţişare 
atîta de acrită şi de o mînie atîta de aprigi 
din mînă cupa plină cu vin. Şi se cutri i sufletul 
său, şi sar fi şi crezut pierit fără de Lzbavă, dacă r.u ar 
fi băgat tot atunci de seamă că emirul dreptcredin
cioşilor nu părea nici măcar ai fi auzi'. 
şi dacă nu iar fi văzut ochii tulburi şi parcă pierduţi 
în cercetarea unui lucru de nedesluşit. zise : „Pe 
Allah ! acum o clipă avea chipu! visător, şiacuma iacă
tă1 negru de supărare şi cum niciodată nu i lam mai 
văzut aşa de furtunos. Şi, cît sînt eu de de] i citi 
£îndurile după înfăţişarea chipului, şi sâ1 ghicesc ce 
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tna habar nu am de unde i 
schimbarea asta neaşteptată ! Izgoni1ar Allah pe 
viclean, şi aperene de rele !'; 

Şi, cum îşi storcea minţile, în felul acesta, spre a 
ajunge să înţeleagă pricina acelei mînii, califul deodată 
aruncă înspre gazdă o privire plină de îndoinţă şi, împo
triva tuturor datinilor ospeţiei, şi în pofida obiceiului 
care cere ca niciodată gazda şi musafirul să nu se întrebe 
de nume şi de rosturi, îl întrebă pe stăpînul casei, cu un 
glas ce se străduia să nu izbucnească : 

— Cine eşti tu, bre ! 
Iar gazda, la întrebarea aceasta, schimbinduse de tot 

la faţă şi speriat pînă peste fire, nu vroi nicicum să na 
dea răspunsul, ci zise : 

— Mi se spune îndeobşte Abu'l Hassan Aliben
Ahmad AlKhorassani. 

Şi califul urmă : 
— Da tu ştii cine sînt eu ? 
Iar gazda răspunse, încă şi mai galben : 
— Nu, pe Allah ! nu am avut cinstea aceasta, o, stă

pîne al meu ! 
Atunci IbnHamdun, simţind că împrejurarea se făcea 

tot mai încurcată, se ridică şi îi spuse tiparului : 
— O, gazdă a noastră, te afli de fală cu emirul drept

credincioşilor, califul AlMotazid Bi'llah, nepotul lui 
AlMotavakkil Ala'llah, 

Cînd auzi vorbele acestea, stăpînul casei se ridică Ia 
rlndui, tulburat pînă peste poate, şi, tremurînd, sărută 
pămîntul dinaintea califului, şi spuse : 

— O, emire al dreptcredincioşilor, mă închin 
pe harurile preacuvioşilor şi preacredincioşilor tăi stră
moşi, săi ierţi robului tău greşealele pe care va fi putut 
să le săvîrşească, fără de voia lui, faţă de măria ta, ori 
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lipsa de cuviinţă de care o fi putut să se facă vinovat, 
ori lipsa de preacinstire, ori lipsa de dărnicie, fără de 
nici o îndoială ! 

Şi califul răspunse : 
— Bre, omule, nu am să te cert pentru nici o lipsă 

de felul acesta. Ai dovedit, dimpotrivă, faţă de noi, o 
risipă de care tear pizmui pînă şi regii cei mai da 
Ci, dacă team întrebat ce team întrebat, am făcuto 
întrucît, din cîtemi pare, o pricină tare grea ma stîrnit 
deodată, cirul nu mă gîndeam decît săţi mulţumesc 
pentru tot ce văzusem atîta de frumos în casa ta ! 

Şi gazda, năucită, spuse : 
— O, stăpîne şi doamne al meu, fieţi milă J nu lăsa 

'. să cadă asupra robului tău, pînă a nu1 fi încre
dinţat şi pe el de nelegiuirea lui ! 

Iar califul spuse : 
— Am băgat dintrodată d? seamă, bre omule, că tot 

ce se află în casa aceasta, de la lucruri pînă la hainele 
pe care le ai pe tine, poartă numele bunicului meu, Al
Motavakkil Ala'âllah ! Or, poţi tu sămi lămureşti un 
fapt atîta de ciudat ? Şi nu carecumva se cade să mă 
gîndesc îa vreun furtişag nedovedit din saraiul strămo
şilor mei preacucernici ? Vorbeşte fără de 'ocolişuri, ori 
teaşteaptă moartea pe dată ! 

Şi gazda, în loc să se tulbure, îşi dobindi la loc chipul 
cel îndatoritor şi zîmbetul, şi, cu glasul lui cel mai liniş
tit, spuse : 

— Milele şi pavăza Celuiatotputernic fie asupra ta, 
o, doamne al meu ! Hotărît, vorbesc fără de ocolişuri, 
întrucît adevărui haina ta cea de pe dinlăuntru, cinsti
reai mantia ta cea de pe dinafară, şi nimeni nu ar putea 
să grăiască altminteri decît întru adevăr dinaintea ta... 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute şaisprezecea noapte 

Urmă : 

Hotărît, vorbesc fără de ocolişuri, întrucît adevărui 
haina ta cea de pe dinlăuntru, cinstireai mantia ta cea 
de pe dinafară, şi nimeni nu ar putea să grăiască alt
minteri decît întru adevăr dinaintea ta. 

Iar califul îi spuse : 
— Dacăi aşa, şezi jos şi zii ! 
Şi Abu'l Hassan, la un semn al califului, şezu jos pe 

locul lui şi spuse : 
— Află, dar, o, emire al dreptcredincioşilor — darear 

Allah săţi duci mai departe biruinţele şi noroacele ! — 
că eu nu sînt, precum sar putea presupune, nici fiu 
de rege, nici de şerif, nici fecior de vizir, nici nimic ce 
sar putea asemui, mai de aproape ori mai de pe departe, 
cu vreo spiţă de os domnesc. Da povestea meai o poveste 
atîta de ciudată încît, dear fi scrisă cu acul pe colţul 
dinlăuntru al ochiului, ar sluji de îhvăţămînt aceluia 
care ar citio cu preţuire şi cu luareaminte. întrucît, 
măcar că nu sînt nicidecum os domnesc, nici de viţă 
aleasă, nici din vreun neam de vază, socot că pot, fără 
de a minţi, săi mărturisesc stăpînului meu că, de bine
voieşte săşi plece înspre mine urechea, povestea aceasta 
are să1 mulţumească şi are să facă săi piară mînia 
adunată împotriva robului care îi vorbeşte. 

Şi Abu'l Hassan se opri o clipită din vorbă, îşi adună 
amintirile, le orîndui în mintea lui, şi urmă astfel : 

Eu, o, emire al dreptcredincioşilor, inam născut la 
Bagdad, ca fiu al unui tată şi al unei mame care nu 
mai aveau altă odraslă în afară de mine. Iar tatăl meu 
era un neguţător oarecare din suk. Dreptui, totodată, 
că era cel mai bogat şi cel mai preţuit dintre toţi negus
torii. Şi nu era negustor numai întrun suk, ci în toate 
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sukurile avea cîte o prăvălie, cure era cea mai frumoasă, 
atît în sukul zarafilor cit şi în cel al neguţătorilor de 
leacuri ori în cel al postăvarilor. Şi în fiecare prăvălie 
avea cîte un om al lui, priceput la treburile de vînzare 
şi de cumpărare. Şi mai avea, lingă odaia din fund a 
prăvăliei, şi cîte un iatac lăturalnic, unde putea, ferit 
de cei ce intrau ori ieşeau din prăvălie, să se întindă în 
voie, la vreme de arşiţă, şi săşi facă tabietul, pe e în i 
spre a1 răcori în răstimpul somnului un rob avea slujba 
de ai face vînt cu un vînturar, vînturîndui cu bună
cuviinţă mai ales boaşele. Căci taicămeu avea boaşele 
simţitoare la căldură, şi nimic nu le făcea atita bine cit 
răcoreala vînturarului. Or, cum altă odraslă în afară de 
mine nu mai avea, mă iubea din toată inima, nu mă lăsa 
să duc lipsă de nimic, şi nu precupeţea nici o cheltuiala 
pentru învăţătura mea. Şi, de altminteri, bogăţiile lai 
sporeau an de an, datorită binecuvîntării cerului, şi se 
făceau tot mai anevoie de socotit. Şiarunci, venindut 
ceasul sorocului, muri — îndurasar Allah să1 copere 
cu mila lui, să1 primească în tihna lui, şi să dealun
gească, cu zilele pe care lea pierdut răposatul, viaţa 
emirului dreptcredincioşilor. 

Iar eu, moştenind averi nenumărate de la părintele 
meu, am urmat a mă ţine, ca şi pe vremea cînd trăia el, 
de negustoriile sukului. Şi, de altminteri, nu mă lipseam 
de la nimica, mîncam, beam şi mă veseleam cît puteam, 
cu prietenii care îmi erau dragi. Şi mi se părea că viaţa* 
minunată , şi mă străduiam să leo fac şi celorlalţi tot 
atîta de plăcută cît îmi era mie. Drept care, fericirea îmi 
era fără de căinţe şi fără de amaruri, şi nu rîvneam la 
nimica mai bun decît viaţa mea de fiecare zi. Intrucît şi 
ceea ce oamenii numesc ambiţie, şi ceea ce înfumuraţii 
numesc slavă, şi ceea ce săracii cu duhul numesc faimă, 
şi maimăririle, şi zarva, toate astea îmi erau un simţă
mînt de neîndurat. Şi mă socoteam mai presus de 
ele. Iar mai presus de plăcerile din afară puneam liniş
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tea traiului meu, iar mai presus de măririle cele î 
puneam fericirea .. inuită în mijlocul 

prietenilor mei cu chip dulce. Ci, o, doamne al 
o viaţă, cit de cuminte şi de curată ar fi ea, nu este 

iată ferită de belele. Şi trebuia şi eu, după pilda 
semenilor mei, să mă încredinţez ele aceasta în curind. 
Şi beleaua veni sub chipul cel mai vrăjit în viaţa mea. 
Inlrucit, pe Al lan ! oare se află pe pămînt vreo vrajă 
ce sar plutea asemui cu frumuseţea, atunci cînd frumu
seţea îşi alege, spre a se vădi, chipul şi legănările unei 
copilandre de paisprezece ani ? Şi se află oare, o, do: 

Leu, copilandră mai dulce decît aceea pe care nu o 
.i. atunci cînd. ca să ne ardă inima, ia chipul, şi 
ările unei copilandre de paisprezece ani ? Căci 

sub înfăţişarea aceasta, si nu sub alta, mi se Lvi, o, 
: dreptcr şilor, aceea care avea sămi pe

cetluiască pe totdeauna minţile cu pecetea atotputerii ei. 
,călă, stăm întro zi pe laviţa de dinaintea prăvăliei 
. şi tăifăsuiam bă de una, ba de alta, cu prietenii mei 

«bişnuiţi, cînd văzui că se opreşte dinaintea mea o 
iegănînduse şi zîmbind, împodobită cu doi ochi 

de babiloneancă, şi care îmi aruncă o privire, numai o 
i nimic mai mult. Iar eu, ca sub săgetătura unei 

i agerite, tresării în cugetul şi în trupul meu, şi 
: întreaga fiinţă cuprinsă de tulburare, ca dinain

hiar a năză ii mele. Şi fetişcana, după o 
ii înspre mine şi îmi spuse : 

Oare aici osie prăvălia domnieisale Abu'l Hassan 
Aii IbnAhmad AlKhorassan ? 

Şi întrebarea aceea, o, doamne al meu, mio puse cu 
a de izvor, şi şedea, înaltă şi subţire, dinaintea 

)găşiai dulce ; iar gurai de copil 
neprihănit, sub iaşmacul de moselină, era un bobocel de 

ură ce se deschidea peste două şiruri lucii de boabe 
•indină. Jar eu răspunsei, ridieîndumă în cistea ei : 

— Da, o, stă}: neastai prăvălia robului tău. 
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Iar prietenii mei, din bunăcuviinţă, se ridicară toţi 
şi plecară. Atunci fetişcana intră în prăvălie, o einire al 
dreptcredincioşilor, tîrîndumi minţile după ea. Şi şezu 
ca o regină pe divan, şi mă întrebă : 

— Şi undei el ? 
Eu răspunsei, da bîlbîindumă de tot, a^ \ de tare 

mi se Lnnodase limba de tulburare : 
•— Chiar eu sînt, ya setti ! 
Şi ea zhnbi, cu zîmbetul gurii ei, şi grăi : 
— Spunei atunci slujbaşului tău de colea sămi dea 

trei sute de dinari de aur ! 
Iar eu, întro clipă, mă întorsei înspre căpetenia băie

ţilor mei de prăvălie şi îi poruncii să cîntărească trei sute 
de dinari şi săi dea domniţei aceleia nepămîntene ! Şi 
ea luă punga cu aur pe care io înfăţişă slujbaşul meu, 
şi, ridieînduse, plecă fără o vorbă de mulţumire, fără 
un semn de rămasbun. Şi, hotărit ! o, emire al drept
credincioşilor, minţile mele nu putură să facă altceva 
decîi so urmeze mai departe, lipite de paşii ei. 

Or, cînd pieri din vedere, băiatul meu de prăvălie 
îmi spuse cu bunăcuviinţă : 

— O. stăpîne al meu, pe numele cui trebuie să scriu 
banii aceştia arvuniţi ? 

Eu răspunsei : 
—r Eh. de unde să ştiu, bre ? Şiapoi, de cînd însem

nează oamenii în cărţile lor de socoteli numele huriilor ? 
Dacă vrei, scrie : „Trei sute de dinari daţi arvună 
Hoţoaiceide Inimi" 

Cînd tejghetarul meu auzi vorbele acestea. îşi zise : 
„Pe Allah ! stăpînul meu, care de felul lui este atîta de 
chibzuit, nu a făcut lucrul acesta decit ca să pună la 
încercare iscusinţa şi priceperea mea. Aşa că am să dau 
fuga după necunoscuta aceea şi am so întreb cum o 
cheamă ! Şi, fără ami cere sfatul, se repezi plin de sîrg 
afară din prăvălie şi o luă la fugă după fetişcana care de 
mult nu se mai vedea. Şi, după un timp, se întoarse la 
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prăvălie, da ţinînduşi mîna peste ochiul sting, şi cu 
faţa scăldată în lacrimi. Şi, cu capul plecat, se duse săşi 
ia iarăşi locul la tejghea, ştergînduse pe obraji. 

Iar eu îl întrebai : 
— Ceai păţit ? 
El îmi răspunse : 
— Izgonit fie Celviclean, o, stăpîne al meu ! Soco

team că fac bine, cu gîndul so întreb cum o cheamă, 
cînd mam luat după copilandra care a fost aici. Da ea, 
de cum ma simţit în urma ei, sa răsucit dintrodată 
înspre mine, şi mia alduit peste ochiul stîng un pumn 
de era sămi crape capul. Şi iacătămă acuma cu ochiul 
zdrobit de un pumn mai vîrtos decît pumnul unui fierar. 

Şiaşa ! Or, o, doamne al meu, mărire lui Allah cel 
carele ascunde atîta putere în mîinile gazelelor, şi pune 
atîta repeziciune în mişcările lor ! Iar eu rămăsei toată 
ziua aceea cu minţile prinse în lanţul amintirii ochilor 
aceia ucigaşi de oameni, şi cu sufletul chinuit şi răcorit 
totodată de trecerea celei ce îmi răpise judecăţile. 

Or, a doua zi, tot la ceasul acela, pe cînd mă pierdeam 
în dorul de ea, o văzui pe vrăjitori'A stînd dinainte;. 
văliei mele, uitînduse la mine şi zîmbind. Şi, la vederea 
ei, bruma de minte care îmi mai rămăsese fu maimai 
săşi ia zborul de bucurie. Şi, cum tocmai deschideam 
gura spre ai ura bunvenit, fata îmi spuse : 

— Nui aşa, ya Abu'l Hassan, că ţiai zis pesemne în 
mintea ta, gîndindute la mine : „Ce fel de hoaţă o mai fi 
şi aia care mia răpit ceea ce mia răpit, şi pe urmă şia 
luat tălpăşiţa ? 

Ci eu răspunsei : 
— Numele lui Allah fie asupraţi şi împrejurul tău, 

o, sultană a mea ! Nu ai făcut altceva decît să iei ceea ce 
este al tău, întrucît tot cei aici este bunul tău, şi pe 
dinafară şi pe dinăuntru ! Iar sufletul robului tău nu 
mai este al lui de cînd teai ivit tu, şi se află laolaltă cu 
toată zestrea de bunuri lipsite de preţ, din prăvălia aceasta ! 
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Şl copilandra, cînd auzi uşa, îşi săltă iaşaiacuţul de pe 
faţă şi se aplecă, trandafir pe un Va ck crin, şi şezu jos 
rîzînd, cu susur de brăţări şi de mătăsării. Şi, odată ou 
ea, intră în prăvălie mireasma îmbălsămată a tuturor 
grădinilor. Pe urmă, îmi spuse : 

— Dacăi aşa, ya Abu'l Hassan, numărămi cinci sute 
de dinari ! 

Şi eu răspunsei : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi, poruncind să i se cîntărească cinci' sute de dinari, 

ii detei. Iar ea îi luă şi plecă. Şiatîta tot. 
Iar eu, ca şi în ajun, mă simţeam mai departe în

cătuşat de nurii ei, şi rob al frumuseţii sale. Şi, nestiind 
ce vrăjitorie mă lăsase atîta de cu totul lipsit şi de minţi 
şi de judecată, nu izbuteam să mă înduplec a lua vreo 
hotarîre, ori a face vreo încercare să ies din starea de 
pieire în care mă cufundasem. Ci în ziua turnătoare, 
pe cînd eram mai şofrănit şi mai toropit ca oricînd, fata se 
ivi iar înaintea mea, cu ochii ei cei lungi, de flacără şi 
de neguri, şi cu zîmbetul ei pierzător de minţi. Şi, de 
data aceasta, fără a rosti o vorbă, îşi puse degetul pe o 
bucată de catifea pe care erau agăţate nişte giuvaeruri 
scumpe, şi numai îşi spori zîmbetul... 

Ciad povestea ajunse aici, Şeherezada vâzu zorii mijind şi, 
iă, tăcu. 

Ci într-a opt sute şaptesprezecea noapte 

Urmă : 

...fără a rosti o vorbă, îşi puse degetul pe o bucată de 
catifea pe care erau agăţate nişte giuvaieruri scumpe, 
şi numai îşi spori zîmbetul. Iar eu, pe dată, o, emire al 
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drcptcredineioşilor, luai bucala de catifea, o împăturii 
cu tot ce se afla în ea, şi io dedci vrăjitoarei, care o luă 
şi se duse, fără altceva nimic. 

Or, de data aceasta, cînd o văzui că se duce, nu mai 
fusei în stare să stau mai departe nemişcat şi, înfrîngîn
dumi sfiala ce mă făcea să mă tem de un necaz aseme
nea cu cel pe care îl păţise băiatul meu de la tejghea, 
mă ridicai şi plecai pe urmele ei. Şi ajunsei, în felul 
acesta, mergînd în urma ei, pe ţărmurile Tigrului, unde o 
văzui cum se suie întrun caic, care lopătînd spornic 
ajunse la palatul de marmură al emirului dreptcredin
cioşilor AlMotavakkil, bunicul tău, o, doamne al meu. Iar 
cu, dacă văzui aşa, mă simţii cuprins de o îngrijorare 
pînă peste poate şi gîndii în cugetul meu : „lacătăte 
acuma, ya Abu'l Hassan, băgat în grele belele şi tîrît 
în vîrtcjul încurcă turi lor!" Şi mă gîndeam. fără ele oia 
mea, la spusa aceasta a poetului : 

Braţul alb şi-atît de dulce 
Al iubitei, braţul care 
Ca să-ţi rezemi pe el fruntea 
Puf de lebădă îţi pare, 
Cercetează-l şi ia seama 
Că te duce la pierzare. 

Şi am stătut multă vreme pe gînduri, privind, fără 
so văd, apa rîului ; şi toată viaţa mea cea fără de ne
cazuri şi cea atîta de otova în dulceaţa trecutului ei mi 
se prefiră pe dinaintea ochilor, în nişte luntrii plutind 
una după alta şi toate la fel, pe firul apei aceleia. Şi 
deodată, dinaintea ochilor mei, caicul se ivi iarăşi, aş
ternut cu purpură , cu fata aceea stînd în el, tras acuma 
la capătul de jos al scării de marmură , şi fără nici un 
vîslaş. Şi mă minunai cu glas tare : „Hei, pe Allah ! au 
nu ţie ruşine de viaţa ta lîncedă, ya Abu'l Hassan ? Şi 
cum de stai tu să şovăieşti între viaţa aceea şi viaţa de 
foc pe care o duc cei care nu se tem de nici un fel de 
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încurcă turi ! Şi au nu cunoşti tu şi ceastălaltă spusă a 
poetului : 

Prietene, hai, scoală 
Din limga-ţi toropeală, 
Că trandafirul fericirii sjînt 
Nu înfloreşte-n somn nicicînă. 
Nu viai lăsa să treacă 
Prin viaţa ta săracă 
Alîtea clipe fără să te-aprinzi 
La jarul mare-al marilor dorinii. 

Că veacuri vei avea de-ajuns 
Să dormi în somnul nepătruns. 

Şi, înviorat de stihurile acestea şi de amintirea fetei 
celei tulburătoare, mă hotărîi, acum cînd ştiam unde sălă
şluieşte, să nu mă abat de la nimic spre a ajunge la ea. 
Şi. p!in de gîndul acesta, mă dusei acasă şi intrai în iatacul 
mamei mele, care mă iubea cu toată suflarea ei, şi îi 
povestii, fără ai ascunde nimic, tot ce se întîmplase 
în viaţa mea. Iar maicămea, înfricoşată, mă strînse la 
inima ei, şi îmi spuse : 

— Mîntuitear Allah, o, copilul meu, şi fereascăţi su
fletul de vreo belea ! Of, fiul meu, Abu'l Hassan, tu, 
singura mea temelie de viaţă, unde vrei tu să primej
duieşti şi tihna ta şi pe a mea ? Dacă fata aceea sade 
în saraiul emirului dreptcredincioşilor, cum poţi tu să 
te îndîrjeşti a dori so vezi ? Au tu nu bagi de scamă 
prăpastia înspre care alergi, cînd te încumeţi, măcar şi 
cu gîndul numai, să porneşti înspre saraiul stăpînului 
nostru califul ? O, fiul meu, mă rog ţie pe cele nouă luni 
cit l.'am încălzit viaţa, leapădăte de gîndul dea o mai 
vedea pe fata aceea, şi ciea lăsa să se sape în inima ta o 
patimă amarnică ! 

Iar eu răspunsei eă ceo fi o fi. Şi că eei scris trebuie 
să se îni împle. Şi că Allah este mai presus de toate ! Şi, 
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a doua zi, ducîndumă la prăvălia mea din sukul giuvaier
giilor, veni să mă vadă omul meu care se îngrijea de 
neguţătoriile de la prăvălia mea din sukul negustorilor 
de sulimanuri. Şi era un om bătrîn, în care răposatul 
taicămeu avea o încredere fără de margini şi de la care 
cerea sfat la orice neguţătorie mai anevoioasă ori mai 
încurcată. Şi, după salamalckuriie şi urările îndătinate, 
îmi spuse : 

— Ya sidi, ce'i cu schimbarea aceasta pe care o văd 
în înfăţişarea ta, şi cei cu gălbeneala de pe chipul tău, 
şi cei cu îngrijorarea aceasta ? Fereascăne Allah de 
neguţătoria păguboasă şi de muşterii de rea credinţă ! Da 
oricare o fi necazul pe care îl vei fi păţit, nu poate să 
fie fără de izbavă, de vreme ce eşti bine sănătos'! 

Iar eu ii spusei : 
— Nu, pe Allah, o, preacinstite taică, nu am făcut nici 

o neguţătorie proastă, şi nu am fost înşelat de reaua 
credinţă a nimănui. Numai că viaţa mea sa schimbat la 
chip, atîta. Şi belelile au intrat în casa mea, odată cu 
trecerea unei copilandre de paisprezece ani. 

Şi îi povestii ce mi se întîmplase. Şi io zugrăvii ,de 
parcă acolo de faţă sar fi aflat chiar răpitoarea inimii 
mele. Şi preacinstitul şeic, după ce cugetă o clipă, îmi 
spuse : 

— Hotărît ! treabai încurcată. Da nui mai presus de 
isteţia bătrinului tău rob, o, stăpîne al meu. Căci chiar 
că am printre cunoscuţii mei un om care locuieşte la 
saraiurile califului AlMoiavakkil, întrucît este croitorul 
slujbaşilor şi al hadîmbilor de acolo. Aşa că am să te 
duc la el ; şi ai săi dai săţi lucreze vreo haină, pe care 
să io plăteşti gras. Iar el, atunci, are săţi fie de mare 
folos I 

Şi, fără a mai zăbovi, mă duse la palat şi intră cu 
mine la croitorul care ne primi cu dragoste. Iar eu, spre a 
face începutul şirului de haine pe care aveam săi dau 
să mi le lucreze, îi arătai un buzunar de la surtucul 
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meu, pe care avusesem grijă să1 descos, pe drum, şi 
i! rugai sa mi1 coase la loc numaidecît. Şi croitorul mi1 
ousu cu multă bunăvoie. Iar eu, spre ai plăti lucrul, îi 
strecura: în mină zece dinari de aur, cerîndumi iertă
ciune că era atâta de puţin, şi făgăduindui că am să1 
despăgubesc din belşug la cel de al doilea prilej. Şi croi
torul nu mai ştia ce sTi creadă de felul meu de a mă purta ; 
ci, uitînduse la mine cu uimire, îmi spuse : 

— O, doamne al meu, eşti îmbrăcat ca un neguţător, 
da eşti departe dea te purta ca neguţătorii. De obicei, 
un neguţător ia seama la ce cheltuie, şi nu scoate o 
drahmă pînă ce nu este încredinţat că are să cîştige zece. 
Da tu, pentru un lucru de nimic, îmi dai un preţ cît 
pentru un caftan de calif ! 

Pe urmă , adăugă : 
— Numai îndrăgostiţiis aşa de darnic; ! Allah fie 

cu tine, o, stăpîne al meu, nu cumva eşti îndrăgosti t? 
Eu răspunsei, lăsăînd ochii în jos : 
— Cum să nu fiu, după ce am văzut ceam văzut ? 
El mă întrebă : 
— Şi cinei pricina dorurilor tale ? E vreun căprior 

ori vreo gazelă ? 
Eu răspunsei : 
— O gazelă ! 
El îmi zise : 
— Nu este nimica împotrivă. Şi, o, stăpîne al meu, 

iacătămăs gata săţi slujesc de călăuză, dacă lăcaşul ei 
este saraiul acesta, de vreme cei o gazelă şi de vreme ce 
aici se află cele mai frumoase soiuri din neamul acesta ! 

Eu spusei : 
— Da, aici sade ! 
El spuse : 
•— Şi carei numele ei ? 
Eu spusei : 
— Numai unul Allah îl ştie ! Şi poate că şi tu ! 
El spuse : 
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— Zugrăveştemio, atunci. 
Şi io zugravii, pe cit putui mai bine ; iar e! strigă : 
— Hc, pe Allah ! astai s'tăpina noastră Sclipirede

Mărgăritar, alăutista emirului dreptcredinciosilor AlMo
tavakkii Alallah ! 

Şi adăugă : 
— Ia te uită că chiar hadîmbul ei tocmai vine înspre 

noi ! Tu, stăpîne a! meu, să nu laşi săţi scape prilejul 
de a li1 face apropiat, spre aţi fi călăuză înspre stăpîna 
lui, SclipiredeMărgăritar ! 

Şi, întradevăr, o, emire al dreptcredinciosilor, văzui 
intrînd în croitorie un rob alb, tare tinerel, frumos ca 
luna la vreme de Ramadan. Şi, după ce ne dete binele 
cu gingăşie, îi spuse croitorului, arătîndui o vestuţă de 
zarafi r : 

— Cit costă ve.stuţa aceasta de zarafir, o. şeic Aii ? 
Tocmai miar trebui una, cînd o însoţesc la preumblările 
ei pe stăpîna mea SclipiredeMărgăritar ! 

Iar eu numaidecît luai haina din locul unde se afla 
şi io detei, spunîndui : 

— Este plătită, şii a ta ! 
Iar copilul mă privi cu un zîmbet dintro parte, în

tocmai ca şi stăpîna lui, şi îmi spuse, luîndumă de 
mină şi trăgîndumă întrun ungher : 

— Tu eşti fără de nici o îndoială Abu'l Kassan 
ibnAhmadAl Khorassani. 

Iar eu, pînă peste poate de uluit văzîtul atîta isteciune 
la un copil şi auzindumă numit pe nume, îi pusei pe 
deget un inel scump, pe care îl scosei de pe degetul meu, 
şi răspunsei : 

— Aşai precum spui, o, copilandre preadrăguţ. Da 
de unde ştii tu numele meu ? 

El grăi : 
— Pe Allah, cum să n.u1 ştiu, dacă stăpîna mea îl ros

teşte deatîtea ori pe zi faţă cu mine, de cînd este 
îndrăgostită de Abu'l Hassan Aii, preastrălucitul meu 
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stăpîn ? Pe harurile Profetului — asuprai fie milele 
şi biraecuvmtările ! — dacă şi tu eşti tot atîta de în
drăgos'it de stăpîna mea pe cit este ea de tine, iacă
măs gata numaidecît să te călăuzesc pînă la ea ! 

Eu atunci, o, emire al dreptcredincioşilor, mă jurai 
copilului, cu jurămintele cele mai sfinte, că eram îndră
gostit pînă la pierderea minţilor de stăpîna lui, şi că de 
bună seamă am să mor de nam so văd numaidecît. 
Şi copilaşul hadîmb îmi spuse... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu.' 

Ci intr-a opt sute optsprezecea noapte 

Urmă : 

Eu atunci, o, emire al dreptcredincioşilor, mă jurai 
copilului, cu jurămintele cele mai sfinte, că eram îndră
gostit pină la pierderea minţilor de stăpîna lui, şi că de 
bună scamă am să mor de nam so văd numaidecît. Şi 

!aşul hadîmb îmi spuse : 
— Dacăi aşa, o, stă pine al meu Abu'l Hassan, sînt 

al tău cu totul. Şi nu vreau să mai tarăgănesc a te ajuta 
să ai o v^ dere cu stăpîna mea ! 

Şi plecă spunîndumi : 
•— Am să mă întorc întro clipită. 
Şi chiar că nu zăbovi mult pînă ce să vină iar la 

mine la croitorie. Şi aducea o legăturică pe care o desfăcu, 
şi scoase o cămaşă înfiorată cu zaraf ir, şi o mantie care 
era chiar una din mantiile califului, cum am putut să 
bag de seamă din semnele cu care era însemnată şi din 
numele scris în urzeala ţesăturii, cu litere de aur, şi care 
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era numele lui AlMotavakkil Ala'llah. Şi hadîmbul 
cel micuţ îmi spuse : 

•— Ţiam adus, o, stăpîne al meu, Abu'l Hassan, 
hainele cu care se îmbracă emirul dreptcredincioşilor 
cînd se duce seara în harem. 

Şi mă îndemnă să i ac cu ele, şi îmi spuse : 
— Odată ce ai să ajung; pe sala cea lungă din 

lăuntru, unde sînt iatacurile cadînelor, să ai mare grijă* 
cînd treci, să iei din şi puietul acesta, pe care ţi lam 
adus, cîte un bob de mosc, şi să1 pui in farfuriuţa de 
dinaintea uşii de la fiecare iatac ; întrueît acestai obi
ceiul califului, în fiecare seară, cînd trece pe sala de la 
harem. Şi, odată ce vei ajunge dinaintea unei u 
pragul de marmură albastră, so deschizi fără să baţi, 
şi vei fi în braţele stupinei tale ! 

Pe urmă, adăugă : 
— în ce priveşte ieşirea de acolo, după întîlnire, Allah 

are să vadă ! 
Şj, după ce îmi dete aceste îndrumări, mă lăsă. urîn

dumi noroc, şi pieri. Eu atunci, o, doamne al meu, măcar 
că nu eram dedat cu asemenea soiuri de isprăvi, şi 
măcar că aceasta era începutul meu pe calea' beielilor, 
nu pregetai să mă îmbrac cu hainele califului şi, ca şi 
cum aş fi sălăşluit toată viaţa mea în saraiul califului 
şi maş fi născut acolo, pornii la drum vitejeşte dea 
lungul curţilor şi al sălilor, şi ajunsei în latura saraiului 
cu iatacurile hărăzite haremului. Şi numaideeît scosei 
din buzunar şipul plin cu boabe de mosc şi, aşa cum mă 
învă^cise hadîmbul cel micuţ, nu pregetai, cînd treceam 
prin dreptul uşilor cadînelor, să pun cîte un bob de mosc 
pe farfuriuţa care anume se afla acolo. Şi ajunsei, în 
felul acesta, dinaintea uşii cu prag de marmură albastră. 
Şi mă pregăteam so împing spre a intra la cea atîta 
de dorită, firitisindumă în sinea mea că nu fusesem 
cunoscut de nimeni pînă acolo, cînd deodată auzii o 
zarvă şi, tot atunci, văzui şi lumina de la o sumedenie 
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icte fSdir. Or, era chiar califul AlMotavakk.il, înconjurai 
tle puhoiul lui de curteni şi de alaiul său. Şi nu mai 
avusei decît răgazul de a mă întoarce pe unde venisem, 
cu inima pierită de spaimă. Şi, în fuga mea dea lungul 
sălii, auzeam glasurile cadînelor care, din lăuntru, se 
minunau spunind : 

— Pe Allah ! ce lucru ciudat ! iacătă că emirul drept
credincioşilor mai trece o dată pe sală. Hotărât că tot el a 
trecut şiacum o clipă, punînd în fiecare farfurioară 
bobul de mosc cel rînduit. Şiapoi lam mai cunoscut 
şi după mireasma hainelor sale ! 

Iar eu fugeam înainte pierdut, da fusei nevoit în 
curînd să mă opresc, neavînd cum merge mai departe pe 
sală fără a mă primejdui să trezesc luareaaminte. Ci 
auzeam întruna zarva alaiului, şi vedeam cum vin înspre 
mine luminile. Atunci, nevroind să fiu prins în starea 
aceea, şi străvestit cum eram, împinsei, chiar cu primejdia 
de a muri, cea dintîi uşă cemi căzu sub mînă, şi dedei 
buzna înlăuntru, uitînd că eram străvestit în hainele 
califului şi uitînd şi tot cear fi putut urma. Şi mă pomenii 
dinaintea unei fetişcane cu ochii lungi şi speriaţi, care, 
ridieînduse dintro săritură de pe chilimurile pe care 
şezuse tolănită, dete un ţipăt mare de spaimă şi de 
buimăcire şi, cu o mişcare repede, îşi ridică poala rochiei 
de moselină şi îşi coperi faţa şi părul. Iar eu mă oprii 
acolo, dinaintea ei, năucit de tot, zăpăcit de tot, şi dorin
dumi în sufletul meu, ca să scap din beleaua aceea, să 
se crape pămîntul sub picioarele mele şi să pier. Ah ! 
astami doream fierbinte, de bună seamă, şi, pe deasupra, 
afuriseam încrederea necugetată pe care o avusesem în 
hadîmbuţul acela al pierzaniei, care, nu mai încăpea 
îndoială, avea să fie pricina morţii mele, fie în ştreang, 
fie în ţeapă. Şi, ţinîndumi răsuflarea, aşteptam să văd 
ieşind din gura fetişcanei aceleia înspăimîntate strigătele 
de chemare ce aveau să facă din mine un lucru de milă 
şi o pildă de osînda menită celor dornici de belele. Şi ia 
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că buzele cele tinere se mişcară sub poalele de 
lină, şi glasul care se auzi era dulce şi îmi spunea 

— Fii binevenit in iatacul meu, o, Abu'l Hassan, căci 
;_i cel pe care 1a îndrăgit sora mea SclipiredeMăr
ar, şi care ai îndrăgito ! 

Tar eu, la vorbele acelea nenădăjduite, o, doamne al 
meu, mă aruncai cu fruntea la pămint dinaintea copilan
drei, şi îi sărutai poalele hainei, şi îmi pusei pe cap 
vălul ocrotirii ei. Şi ea îmi zise : 

•— Bunvenit şi viată lungă oamenilor mărinimoşi, ya 
Abu'l Hassan ! (V strălucit tcai purtat faţă de sora mea 
SciipiredeMărgăritar ! Şi ce cîştigat ai ieşit din încercă

r i l e la care tea supus ! încît nu mai conteneşte să-mi 
lot vorbească cie tine şi de dragostea pe care teai priceput 
să io stîrneşti. Aşa că poţi săţi binecuvîntezi norocul 
care tea împins la mine, cînd ar fi putut să te călău
zească la pieirea ta, străvestit cum eşti în hainele acestea 
ale califului. Şi poţi să fii liniştit în privinţa aceasta, în
trucît am să orinduiesc eu totul în aşa fel ca nimic alta 
Să ;TU se întîmple în afară de ceea cei pecetluit cu pece
tea norocului ! 

Iar eu, aeştîind cum săi mulţumesc, îi sărutam mai 
trte, tăcut, pulpana hainei. Şi ea adăugă : 

— Numai că, ya Abu'l Hassan, pînă a începe să lucrez 
ta folosul tău, aş vrea să fiu bine dumirită in ce priveşte 
gîndurile tale faţă de sora mea. întrucît nu trebuie să 

nici o neînţelegere în privinţa aceasta ! 
Iar eu răspunsei, ridicînd mîinile : 
— Allah să te apere şi să te ţie pe calea cea dreaptă, 

o, stăpîna mea cea mîntuitoare ! Eh, pe viaţa la ! cum ar 
putea sa fie gîndurile mele altfel decit curate .şi cinstite':' 
Nu rîvnesc, cu adevărat, decit un lucru, şianume so 
mai văd o dată pe luminoasa ta soră SclipiredeMărgări
tar, numai pentru ca ochii mei să se bucure de ve 
ei, şi inima mea tînjitoare să se întoarcă la viaţă. Atîta 
numai, şi nimic mai mult ! Şi Allah atoate văzătorul 



este martor pentru spusele mele, şi ştie tot ce ani în 
gînduri ! 

Ea atunci îmi spuse : 
— Dacăi aşa, ya Abu'l Hassan, nu am să precupe

ţesc nimica spre a te face să ajungi ia ţinta legiuită 
a dorurilor tale ! 

Şi, rostind acestea, bătu din palme şi spuse unei roabe 
micuţe ce veni pe fugă la chemarea aceea : 

— Dute după stăpina ta SclipiredeMărgăritar şi 
spunei : „Sora ta ŞerbetdeMigdale îţi trimite salamale
kurile ei şi te pofteşte la ea fără de zăbavă, întrucit în 
noaptea aceasta îşi simte pieptul apăsat şi numa: tu ai 
putea să i1 uşurezi. Şi, pe deasupra, este intre tine şi ea 

iă !" 
Şi roaba dete fuga să îndeplinească porunca. Şi numai

decit, o, doamne al meu, o văzui pe SclipiredeMărgăritar 
iyinduse în toată frumuseţea, cu toată gingăşia ei în
treagă. Şi, drept orice veşmmt, era învăluită cu un izar 
lung de mătase albastră ; şi era cu picioarele goale şi cu 
pletele desfăcute. Or, nu mă văzu dintru început, şi ii 
spuse si ile, ŞerbetdeMigdale : 

— Iacătămă, surioară. Veneam de la hammam, şi încă 
nu am avut vreme să mă îmbrac. Ci spunemi iute ce 
tainăi între mine şi t ine ! 

Şi, drept orice răspuns, ocrotitoarea mea rnă arătă 
SclipireideMărgăritar cu degetul, făcîndumi semn să 
mă apropii. Iar eu ieşii din umbra în care şezusem. Cînd 
mă văzu, multiubita mea nu s:? arătă nici ruşinată, nici 

cată, ci veni la mine, albă şi tulburătoare, şi se 
aruncă în braţele mele, ca un copil în braţele mamei sale. 
Iar mie mi se părea că ţin la piept toate huriile raiului. 
Şi nu ştiam, o, doamne al meu, atîta de dulce şi de mierie 
era, dacă nu cumvai o bucată de unt ales ori un şerbet 
de migdale. Binecuvîntat fie acela carele a închipuito ! 
Mîinile mele nici nu cutezau să se sprijine pe acel t rup 
de copil. Şi o viaţă nouă de o sută de ani coborî in mine 
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odată cu sărutarea ei. Şi şezurăm, înlănţuiţi aşa, nici 
nu mai ştiu cită vreme. Căci tare sînt încredinţat că 
pesemne oi fi căzut în vreo stare ca de vrajă, ori altceva 
de soiul acesta... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute nouăsprezecea noapte 

U r mă : 

...Şi şezurăm, înlănţuiţi aşa, nici nu mai ştiu cită 
vreme. Căci tare sînt încredinţat că pesemne oi fi căzut 
în vreo stare ca de vrajă, ori altceva de soiul acesta. Ci, 
cînd îmi mai venii oleacă în f;re, vrusei să povestesc tot 
ce îndurasem pentru ea, cînd auzirăm de pe saîă un 
murmur ce creştea. Şi era chiar califul, care venea so 
vadă pe ŞerbetdeM:gdale, cadîna lui, sora Sclipireide
Mărgăritar. Şi nu mai avusei decît răstimpul cît să mă 
ridic şi să sar întro ladă mare, pe care ele o închiseră 
peste mine, ca şi cum nimic nu ar fi fost înlăuntru. Şi 
califul AlMotavakkil, bunicul tău, o, doamne al meu, 
intră în iatacul cadînei lui şi, zărindo pe Sclipirede
Mărgăritar, îi spuse : 

— Pe viaţa mea, o, SclipiredeMărgăritar, mă bucur 
că te găsesc astăzi la sora ta ŞerbetdeMigdale. Undeai 
fost, dară, toate zilele acestea din urmă, de cînd nu team 
mai văzut nicăieri în sară:, şi de cînd nu am mai auzit 
glasul tău care îmi place atîta ? 

Şi adăugă, fără a aştepta răspunsul : 
— Ia degrabă lăuta pe care ai dato uitării, şi cîntămi 

ceva pătimaş, însoţindute cu strunele ! 
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Şi Sdaţawe^deMărgăriiar, care îl ştia pe calif îndră
gostit pînă peste poate de o roabă tînără , pe numele ei 
Benga, nu avu prea mult de căutat pină să dea de 
cîntecul potrivit ; întrucîl, fiind şi ea îndrăgostită, se lăsă 
numai dusă de firul simţămintelor ei şi. struninduşi lăuta, 
se plecă dinaintea califului şi cîntă : 

Obrazul pe care-l iubesc — ah ! ah ! 
De care mi-e sufletul plin — o, noapte ! 
Mai dulce-i ca rouă pe crinul domnesc — o, ochii '. 
Obrazul pe care-l iubesc — o, noapte '. 
De eare mi-e sufletul plin — ah '. ah '. 
Ca floarea-nflorită-i, cînd mugurii cresc — o, noapte ? 
Şi-n ochii-i, vrăjiţii, s-ar pierde de chin — ah ! ah ! 
Toţi ai Babilonului regi pe deplin — o, noapt, 
Căci privirile-acelea vrăjesc — o. ochii '. 
De care mi-e sufletul plin — ah '. ah i 
Obrazul pe care-l iubesc ! 

După ce ascultă cîntecul iicesta, califul AlIVIotavăkkil 
rămase pînă peste poate de mişcat şi, i;;'.orcînduse înspre 
SclipiredeMărgăritar, spuse : 

— O, copilă foltieeuvîntatăj o, gură de filomeîă, spre 
aţi da o dovadă de mul ţumirea mea, vreau sămi mă r tu 
riseşti o dorinţă dea ta. Şi — mă juruiese pe vol
nicii le străbunilor mei preaslăviţi şi preavrednici ! — 
demi vei cere chiar şi jumă tate clip. impar 
voi da ! 

Iar SclipiredeMărgăritar, lăsînd ochii în jos, răs
punse : 

— Allah lungească viaţa stăpînuîui nostru ! da eu 
numi doresc alta decit să am parte pe mai departe de 
milele emirului drepteredineioşilor, asupra capului meu 

ipra capului surorii mele Şerbet deMigdale ! 
Iar califul spuse : 
— SclipirecieMărgăritar, trebuie sămi ceri ceva !. 
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rAtunci ea zise i 
— Intrucît stăpînul nostru îmi porunceşte, am săi cer 

sămi dăruiască slobozenia şi sămi lase, drept orice btm, 
lucrurile din iatacul acesta,cu tot ce se află în ele ! 
j Iar califul spuse : 

— Eşti stăpînă pe ele, o, SclipiredeMărgăritar ! ' 
Iar ŞerbetdeMigdale, sora ta, va avea de azi înainte, 
ca iatac al ei, chioşcul cel mai frumos din palatul acesta. 
Şi, de vreme ce eşti slobodă, poţi să rămîi aici ori să 
pleci ! 

Şi, ridicînduse, ieşi din odaia cadînei, spre a se duce 
la tînăra Benga, pe care o avea dragă atunci. Or, de cum 
plecă el, iubita mea îl trimise pe hadîmbuţ să cheme nişte 
hamali şi nişte oameni pricepuţi la mutarea lucrurilor din 
casă, şi îi puse să ridice tot ce se afla în iatac, şi haine 
şi lăzi şi pături. Iar lada în care mă aflam eu închis 
porni cea dintîi, în spinarea unui hamal, şi ajunse fără de 
nici un necaz — mulţumită grijei lui Allah — în casa mea. 
Şi chiar în ziua aceea, o, emire al dreptcredincioşilor, mă 
însurai cu SclipiredeMărgăritar, dinaintea cadiului şi a 
martorilor. Iar cea mai fost este taina credinţei musul
mane ! Şi aceastai o, doamne al meu, povestea lucrurilor 

•e le vezi aici, şi a acestor chilimuri şi haine însem
i :u numele slăvitului tău bunic, califul AlMotavakkil 

th ! Şi — mă jur pe capul meu ! — nu am înflorit 
pove ista cu o vorbă, şi nici nu am sărăcito cu 
c bă. Şi emirul dreptcredincioşilor este izvorul tutu— 

arnlcii'lor şi comoara tuturor facerilor de bine ! 

Şi, după ce rosti acestea, Abu'Hassan tăcu. Iar califul 
'AîMotazid Bi'llah strigă : 

— Limba ta a rodit miere,, o, gazdă a noastră, iar 
;ea tai poveste dea mirările ! încît, spre aţi 

a pe care o trăiesc, te rog sămi aduci un 
calam şi o foaie de hîrtie ! 
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Şi, după ce Abu'l Hassan aduse calamul şi hîrtia, califul 
îe dete povestaşului IbnHamdun şi îi zise : 

— Scrie ce am săţi spun ! 
Şi îi spuse : 
—„în numele lui Allah cel atoateiertător şi atoate

dătător ! Cu firmanul acesta, semnat de mîna noastră şi 
pecetluit cu pecetea noastră, îl iertăm de toate dajdiile, cît 
va trăi, pe preasupusul nostru credincios Abu'l Hasan AH 
benAhmad AlKhorassani. Şi îl căftănim căpetenie peste 
cămăraşii noştri !u , 

Şi, după ce pecetlui firmanul, i1 dete şi adăugă : 
— Şiaş dori să te văd în saraiul meu, ca mesean de 

credinţă şi ca prieten al meu ! 
Şi de~atunci, Abu'l Hassan rămase tovarăş nedespărţit 

al califului alMotazid Bi'llah. Şi trâiră cu toţii în huzu
ruri, pină la despărţirea cea fără de izbavă care îi face 
să se mute în morminte pînă şi pe cei care au trăit în 
saraiurile cele mai frumoase. Slavă Celui Preaînalt, carele 
sade întrun palat mai presus de toate înălţimile ! 

Iar Şeherezadn, după ce istorisi aşa, nu vroi să lase a trece 
noaptea aceea fără să înceapă povestea celor două vicii a!e sulta
nului Mahmud. 



CELE DOUA VIEŢI ALE SULTANULUI MAHMUD 

Mi sa povestit, o, preafericitule rege, că sultanul 
Mahmud, care a fost unul dintre cei mai înţelepţi şi mai 
slăviţi dintre sultanii Egiptului, şedea adeseori s1 

în palatul său, chinuinduse sub nişte valuri de jale 
fără de pricină, în care răstimpuri lumea întreagă se 
înnegura dinaintea feţei lui. Şi, în ceasurile acelea, viaţa 
i se părea plină de serbezie şi goală de orice rost. Şiaşa ! 
Măcar că nu ducea lipsă de nici unul dintre lucrurile care 
ar fi alcătuit fericirea oricărei făpturi omeneşti ; întrucit 
Allah, fără a se precupeţi, îl dăruise cu sănătate, cu 
tinereţe, cu putere şi cu fală, şi îi menise, drept cetate de 
scaun pentru împărăţia sa, cea mai frumoasă cetate de 
pe lume, unde, spre aşi bucura sufletul şi simţirile, avea 
laolaltă şi mîndreţele pămîntului, şi mîndreţele cerului, 
şi mîndreţele femeilor daurite ca apele Nilului. Ci toate 
i se ştergeau din ochi în răstimpul tristeţelor lui împără
teşti ; şi pizmuia atunci soarta felahilor cei girboviţi pe 
brazdele ogorului, şi pe cea a rătăcitorilor de prin pus
tiurile cele fără de apă. 

Or, întro zi, pe cînd sta cu ochii cufundaţi în negura 
gîndurilor, mai abătut ca de obicei, nevrînd nici să 
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mănince, nici să bea, nici să se îngrijească de treburile 
domniei, şi nu îşi dorea decît să moară, vizirul cel mare 
intră în odaia în care sultanul zăcea cu capuntre mani, 
şi, după ce se temeni cumui datul, îi spuse : 

— O, doamne stăpîne al meu, iacătă că la uşă, cerînd 
săţi vorbească, se află un bătrîti şeic venit din zarea 
Apusului, din afundul Maghrebului cel depărtat. Şi, 
dear fi să1 judec din cîte am tăifăsuit cu el şi din cele 
puţine vorbe pe care leam auzit din gura lui, fără de 
nici o îndoială că şeicul acesta este învăţatul cel mai 
iscusit, vraciul cel mai osebit şi magul cel mai minunat 
din cîţi au trăit vreodată printre oameni. Şi, întrucît îl 
ştiam pe sultanul meu pradă tristeţilor şi mohorălii, am 
vroit ca şeicul acesta să capete îngăduinţa de a intra, 
cu nădejdea că apropierea lui are să ajute la alungarea 
gîndurilor ce apasă peste vedeniile regelui nostru ! 

Ş sultanul Mahmud făcu din cap un semn de învoire, 
şi pe dată vizirul îl pofti în sala împărătească pe şeicul 
cel străin... 

Cînd povestea a :, Şeherez nijind şi, 
sfio 

Ci intr-a opt sute âouazecea noapte 

Urma i 

...şi pe dată vizirul îl pofti în sala împărătească pe 
şeicul cel străin. 

Şi, hotărît, omul care intră era mai degrabă umbra 
i om decit o făptură vie ca toate făpturile. Şi, dacă 
i sar fi putut da vreo vîrstă, de bună seamă că vîrsta 

ar fi trebuit să i se socotească în sute de ani. 
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Drept orice Veşmînt, o barbă dea mirările fluti 
.unea lui as; :nd un chimir leit, de piele n 

punea o pa\lăză strînsă împrejurul şoldurilor bă tr îne şi 
uscaie. Şi ar ii putut să fie luat drept vreo momîie tare 
veche, ca acelea pe care le scot cîteodată de prin 
muitele de piatră plugarii de la Egipt, dacă pe faţa lui, 
sub nişte sprincene amarnice, nu ar fi ars doi ochi în 
care strălucea deşteptăciunea. 

Şi bătrînul cel dalb. fără a se ploconi dinainte 
nului, spuse cu un glas surd, care nu avea nimic cu 
glasurile ce pe pămînt : 

— Pacea fie asupraţi , o, sultane Mahmud ! . 
mis la tine de fraţii antonii de la marginile Apu
sului. Vin ca să te fac a pricepe binefacerile A 

torului asupra capului tău ! 
Şi, fără de nici un semn, se duse înspre rege 

semeţ şi, luindu1 de mîriă, îl sili să se ridic 
însoţească pină ia o fereastră a sălii domneşti. 

Or, sala aceea domnească avea patru ferestre, şi 
re dintre acele ferestre se afla în dreptul uni 

de zodiac, iar bătrînul şeic ii spuse sultanului : 
— Deschide fereastra. 
Şi • ca un copil, şi dese] 

dinţii fereastră. Iar bătrînul şeic ii spuse numai a 
— e ! 
Şi sultanul Mahmud scoase capul pe fereastră şi văzu 

. eu săbiile trase. 
buluc, n. întul, de pe culmile cetăţii din mun 

eele dinţii şiruri ale acelei oş 
seseră la poalele palatului, descălecaseră şi por: 

să sară peste zidui d strigăte de război 
moarte. I, la priveliştea aceea, p; 
ostile se răzvrătrser neau să1 alunge din se 
<le domn: it la chip, strigă : 

— lt Dumnezeu decît unul Allah ! 
;ul sorocului meu ! 
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Şi îndată şeicul închise fereastra, ci numai ca so 
deschidă iarăşi, chiar el. peste o clipă. Şi toată oştirea 
pierise. Şi numai cetatea se ridica liniştită in depărtare, 
străpungînd cu minaretele ei cerul amiezii. 

Atunci şeicul, fără ai da răgaz regelui săşi vină în 
fire din tulburareai adincă. i! duse la cea de a doua 
fereastră, care da înspre oraşul nesfîrşit, şi ii zise : 

— Deschide şi priveşte ! 
Iar sultanul Mahmud deschise fereastra, şi priveliştea 

ee i se înfăţişă ochilor îl făcu să se tragă îndărăt de 
spaimă. Cele patru sute de minarete ce străjuiau peste 
geamii, şi boitele geamiilor, şi holteie palatelor, şi terasele 
ce se înşiruiau cu miile pînă la marginile zării nu mai 
erau decît un pojar tumegînd şi pîlpîind din care, cu 
urletele spaimei, se rostogoleau înspre toiul văzduhurilor 
nişte nouri negri ce orbeau ochiul soarelui. Şi un vînt 
năpraznic împingea flăcările şi spuza drept înspre palat, 
ce în curind fu învăluit de o mare ele foc. de care nu 
mai era despărţit decît cu perdeaua subţire a grădinilor. 
Iar sultanul, năpădit pînă peste poate de durerea de aşi 
vedea nimicit oraşul cel mîndru, îşi lăsă rhîinile să cadă 
în jos şi strigă : 

— Singur Allah este mare î Lucrurile îşi au ursita 
lor, ca toate făpturile ! Mîine pustiul are să se împroune 
cu pustiul peste cîmpurile fără de nume ale unui părnînt 
care a fost cel mai strălucit dintre toate ! Slavă celuia 
singur viu ! 

Şi se jeli de soarta oraşului şi de soarta sa însăşi. Ci 
şeicul închise numaidecît fereastra, şi iar o deschise 
peste o clipită. Şi orice urmă de pojar pierise. Iar oraşul 
Cairo se întindea în strălucirea lui neatinsă. în mijlocul 
livezilor şi al palmierilor săi, pe cînd cele patru sute de 
glasuri ale muezinilor vesteau drepteredincioşilor ceasul 
de rugăciune şi se topeau întro singură preamărire a 
stăpînului lumilor. 
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Iar şeicu!, luîndu1 numaidecît pe rege, ii duse la cea 
de a treia fereastră, care da înspre Nil, şi îl puse so 
deschidă. 

Şi sultanul Mahmu'd văzu apele Nilului cum ieşeau 
din matca lor, şi cum valurile, năpădind oraşul şi cu
prinzînd repede terasele cele '.nai înalte; începuseră sa bată 
cu mînie în zidurile palatului. Şi un talaz mai vajnic 
decît cele de dinainte rupse dintrodată toate piedicile 
din cale şi năboi peste calul de jos al palatului. Şi 
clădirea, topinduse in ape ca o bucată ele zahăr, se plecă 
întro parte şi era gata să se surpe, cînd şeicul închise 
deodată fereastra, şiapoi o deschise iar. Şi iot puhoiul 
fu ca şi cum nar fi fost. Şi Nilul mîndru, ea totdeauna, 
îşi ducea falnic mai departe apele, printre cimpurile nc 
sfîrşite de lucerna, picotind în albia lui. 

Iar şeicul îl puse pe rege să deschidă cea de a patra 
fereastră, fără ai da răgaz săşi vină în fire din uimirea 
lui. Or, cea de a patra fereastră avea vederea înspre 
minunata cîmpie verde ce se aşterne de la porţile oraşu
lui pină unde vezi cu ochii, plină de ape curgătoare şi de 
turme mari, cimpia pe care au cintato toţi poeţii, înce
pând cu Omar, şi unde straturile de trandafiri, de busuioc, 
de zarnacadele şi de iasomii se întreţes cu tufişurile de 
portocali, unde pomii sînt plini de turturele .şi. de privi
ghetori gata săşi dea sufletul deatîtea plîi • dor. 
unde pămîntul este toi atîta de bogat şi de impoi 
ca în grădinile ceie de demult de la IramcelcuPilaştrî, 
şi tot atîta de înmiresmat ca şi pajiştile din rai. Şi, in 
locul otavei şi al livezilor de pomi roditori, sultanul 
Mahmud nu mai văzu decît un pustiu înfricoşător roşu 
şi alb, ars de un soare necruţător, un pustiu de piatră 
şi de nisip, ce slujea de adăpost hienelor .şi şacalilor, şi 
de cîmp de alergări şerpilor şi jigăniilor otrăvite. Şi 
vedenia aceea de moarte, ca şi cele de dinaintea ei, nu 
zăbovi să se stingă atunci cînd şeicul, cu chiar mîna sa,. 
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închise şi apoi deschise iar fereastra. Şi iarăşi cîmpia se 
i minunată, zîmbind cerului din toate grădinile ei. 

Şiaşa ! Iar sultanul Mahmud nu ştia de dormea, de 
era treaz ori de nu cumva era sub puterea vreunei vrăji 
ori a vreunei năzăriri. 

Ci şeicul, fără a1 lăsa să se liniştească de toate 
năpraznicele încercări cite trăise, îl luă iarăşi de mînă, 
fără ca sultanului măcar săi fi dat prin minte să pună 
nici cea mai mică împotrivire, şi îl duse lîngă un havuz 
mic ce răcorea sala cu murmurul apei lui. Şi îi spuse : 

— Apleacăte peste apa aceasta şi priveşte ! 
Şi sultanul Mahmud se aplecă peste apa din havuz, 

ca să se uite în ea, cînd, cu o mişcare repede, şeicul îi 
băgă capul cu totul în apă. 

Şi sultanul Mahmud se văzu aruncat de ape la poalele 
unui munte ce străjuia peste valurile mării. Iar el sta 
acolo, ca pe vremurile de strălucire, împodobit cu însem
nele sale împărăteşti şi cu coroana pe cap. Şi, nu departe, 
nişte felahi se uitau la el ca la o minunăţie şi îşi 
făceau semne între ei, rîzînd cît puteau. Şi sultanul 
Mahmud, la priveliştea aceea, fu cuprins de o minie fără 
de margini, nu atit împotriva seicului, cît împotriva 
felahilor, şi strigă : „A, mag afurisit ! pricină a prăpădu
lui meu ! darear Allah să mă mai întorc odată la domnia 
mea, ca să te pedepsesc după nelegiuirea pe care ai 

rşito ! Pentru ce mai viclenit cu atîta hainie ?" 
Pe urmă, chibzuind mai bine, se duse la felahi şi le 

spuse cu glas împărătesc : 
— Sînt sultanul Mahmud ! Plecaţi deaici ! 

ei hohotiră mai departe, căscînd nişte guri pină 
la urechi. Uf, ce guri ! nişte hăuri ! chiar nişte hăuri ! Şi, 

nu care cumva să fie înghiţit de viu, dete să fugă, 
cînd acela ce părea a fi căpetenia felahilor veni la el, 
îi luă c: 

e, spunînd : 



— O, bietul de tine ! la ces bune toate fieroteniile 
astea ? E prea cald ca să te împodobeşti aşa ! Na, o, săr
mane de tine, ia nişte haine deale noastre ! 

Şi, dezbrăcîndu1 de tot, îl înveşmîntă apoi cu o că
măşoaie albastră de bumbac, îi puse în picioare o pereche 
ruptă de papuci galbeni din piele de hipopotam şi pe 
cap un fesuleţ de aba pestriţă ca sturzul. Şi îi grăi : 

— Hai, o, bietul de tine, vino cu noi la muncă, de nu 
vrei să mori de foame aici, unde tot omul trudeşte ! 

Ci .sultanul Mahmud spuse : 
— Nu ştiu să muncesc ! 
Iar felahul zise : 
— Dacăi aşa, o să ne slujeşti de hamal şi de măgar, 

deopotrivă... 

Ciad povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
ieu. 

Ci într-a opt sute douăzeci şi una noapte 

Urmă : 

...ai să ne slujeşti de hamal şi de măgar, deopotrivă ! 
Şi, cum felahii tocmai îşi isprăviseră ziua de trudă, 

fură tare bucuroşi săşi pună pe spinarea altuia şi nu 
pe a lor uneltele de muncă. Iar sultanul Mahmud, înco
voiat sub povara'de cazmale, de sape, de lopeţi şi de 
greble, şiabia mai putînd să se tîrască, fu nevoit, vrînd
nevrînd, să meargă după felahi. Şi ajunse împreună cu 
ei, istovit şi deabia mai răsuflind, în sat, unde se văzu 
ţinta batjocurii ţîncilor, care alergau desculţi după el, 
îăeîndu1 să îndure un potop de ticăloşii. Şi, ca săşi 
treacă noaptea, fu băgat întrun staul părăsit, unde 
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i se aruncă peniru cină o coajă de pîine şi o ceapă. Iar 
a doua zi se văzu dea binelea măgar, măgar cu coadă, 
cu copite, şi cu urechi. Şi i se petrecu un curmete pe 
după gît, şi i se puse o tarniţă m spinare, şi fu dus la 
cîmp să tragă la plug. Ci, întrucît se smucea amarnic, fu 
dat pe mîna morarului din sat, care îi băgă numaidecît 
minţile în cap, punîndu1 să învârtească la roata morii, 
după ce îl legă la ochi. Şi cinci ani învîrti el aşa la 
roata morii, nehodininduse decît numai atîta cît săşi 
înfulece tainul de boabe şi cît să bea o ciutură de apă. 
Şi au fost cinci ani de lovituri de bîtă, de împunsă
turi cu strămurarea, de înjurături cumplite şi de lipsuri. 
Şi nui mai rămăseseră, drept orice mîngîiere şi drept 
orice uşurare, decît şirurile de vîntuituri pe care le 
slobozea de dimineaţa pină seara, ca răspuns la sudalme, 
învârtind roata morii. Şi iacătă că deodată moara se topi, 
iar el se văzu iarăşi în chipul său de la început, de om, 
şi nu mai era măgar. Şi se preumbla prin sukurile unui 
oraş, pe care riul mai văzuse ; şi habar nu avea încotro 
so ia. Şi, cum era sătul de umblet, căuta din ochi un 
ungher unde să se odihnească ; şi iacătă că un neguţător 
bătrîn, care îl pricepuse după înfăţişare că este străin, 
îl pofti cu multă pohfală să intre în prăvălia lui. Şi, 
văzîndu1 că era trudit, îl pofti să şadă pe laviţă şi 
îi zise : 

— O, străine, eşti tinerel şi nu ai so duci rău în 
oraşul nostru, unde tinerii sînt cit se poate de preţuiţi 
şi au mare căutare, mai ales cînd sînt ca tine, nişte 
flăcăi voinici. Spunemi, dar, dacă ai de gînd să rămîi 
în oraşul nostru, unde datinile sînt cît se poate df" pri
elnice străinilor ce vor să se statornicească la noi. 

Iar sultanul Mahmud răspunse : 
— Pe Allah ! nu cer alta mai mult decît să mă stator

nicesc aici, numai sămi pot găsi de mîncare altceva 
decît tecile de bob cu care am fost hrănit vreme de 
cinci ani ! 
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Iar neguţătorul cel bătrîn îi spuse : 
— Ce tot îndrugi tu de teci, o, săracul de tine ! Aici ai 

să fii ghiftuit numai cu bunătăţuri întăritoare, pentru 
treaba pe care are să trebuiască so îndeplineşti ! Ascul
tămă , aşadar, cu luareaminte, şi ţiuete de povaţa pe 
care am să ţio dau ! 

Şi adăugă : 
— Dute şi te aşează degrabă drept la poarta hamma

mului oraşului, carei colea, pe după colţul uliţei. Şi pe 
fiecare femeie care are să iasă deacolo, oprindo, so 
întrebi dacă are bărbat. Şi aceea care ţio spune că nu 
are va săţi fie soaţă pe dată, după datinile ţării ! Şi, 
mai cu seamă, să ai grijă să le întrebi pe toate femeile, 
fără de nici o abatere, pe care ai să le vezi ieşind de la 
hammam, altminteri te paşte maro necaz să fii zgornit 
din oraşul nostru ! 

Şi sultanul Mahmud se duse să şadă la poarta hamma
mului, şi nu se afla acolo de multa vreme cînd văzu 
ieşind o copilandră strălucită, ca de treisprezece ani. Şi 
gîndi, cînd o văzu : „Pe Allah ! cu una ca aceasta maş 
alina de toate necazurile mele." Şi o opri şi îi zise : 

— O, stăpîna mea, eşti măritată , ori eşti fată ? 
Iar ea răspunse : 
— Sînt măritată de anul trecut ! 
Şi îşi văzu de drum. 
Şi iacătă că ieşi di!) hammam o bătrînă de o urîţenie 

înfricoşătoare. Iar sultanul Mahmud se cutremură de 
greaţă Ia vederea ei, şi gîndi : „Hotărit ! mai bine să mor 
de foame, ori să mă schimb iarăşi în măgar, ori în 
salahor, decit să mă împreun cu paciaura asta de babă ! 
Da de vreme ce bă trinul neguţător mia spus să le 
întreb pe toate muierile, sînt dator să mă supun a o în
treba şi pe pacostea asta" ! Şi îi ieşi înainte şi îi spuse : 

— Eşti măritată , ori trăieşti singură ? 
Iar baba cea cumplită răspunse, cu bale la gură ; 
— Sînt măritată , o, inima mea ! 
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Of, ce uşurare ! Şi sultanul z:se : 
— Sînt tare bucuros, o, mătuşico ! 
Şi gîndi : ,,Aibăl Allah întru mila sa 

care mia luato înainte !" Iar bătrîna rum ; 
şi iacâtă că iese din hammam o ba 
îngreţoşătoare decît cea de dinaintea ei, şi. 
cumplită. Iar sultanul Mahmud se duse 
şi o întrebă : 

— Eşti măritată , au ba ? 
Şi baba răspunse, suflînduşi na 
— Nu sînt măritata, o, ochi ui meu ! 
Iar sultanul Mahmud strigă : 
— Hei, na ! hei, na ! eu sînt un măj a 

! sînt un măgar ! Ia uităte la şi la 
a mea, şi la pacostea mea ' Asieas urech 

şi. pacostea unui măgar. 
gării ! 

Ci hîrea de bal 
nul Mahmud, pînă ţ ate de s 

i, începu să zbiere : 
— Hei, nu ! hei, nu ! sini 

v ! Fieţi milă, nu te mărit; 

. smucinduse în sineşi cu o dîrzehie pe; 
e.şti, scoase capul din havuz. 

sultanul Mahmud i 

din palatul lui, 
cel mare şi dca stingă pe şei 
una dintre ca 

:• cu sorbetul pe car 
"i venit şeicul. Hei, na ! Hei. 

! aşadar, e suit 
rică nu ţinuse de; i lăsul cîi 

şi—1 scosese iar ! Şi nu putea să izbute 
întro minune ca aceea ! Şi începu s; 
lui, pipăinduss şi frecînduse la ochi. Hei, na ! 

174 



Era el, întreg şi nevătămat, însuşi sultanul Mahmud, şi 
nicidecum amărîtul cel lepădat de apele mării, nici hama
lul, nici măgarul de la moară, nici soţul acelei baboşniţe 
înfricoşătoare ! Hei, pe Allah ! tare mai era bine să se 
vadă iar sultan, după atîtea necazuri ! Şi, pe cînd des
chidea gura ca să ceară lămuriri despre un lucru atîta 
de ciudat, glasul înfundat al bătrînului cel neprihănit se 
ridică, grăindui : 

— Sultane Mahmud, am venit la tine, trimis de fraţii 
mei santoni de la marginile Apusului, ca să te ajut să pri
cepi binefacerile Atoateîmpărţitorului asupra capului tău. 

Şi, după ce grăi astfel, şeicul maghrebin pieri, fără 
a se şti dacă ieşise pe uşă sau dacă zburase pe fereastră, 

Iar sultanul Mahmud, cînd tulburarea i se potoli, 
pricepu învăţătura Domnului său. Şi pricepu că viaţa 
lui era frumoasă şi că el ar fi putut să fie cel mai nenoro
cit dintre oameni. Şi pricepu că toate năpastele pe care 
le întrevăzuse, sub privirea grea a moşneagului, sar fi 
putut, dear fi vrut ursitoarea, să fie năpaste adevărate 
ale vieţii lui. Şi căzu în genunchi, izbucnind în plînset. 
Şi deatunci înainte sa scuturat de orice mîhnire de pe 
inima lui. Şi, trăind în fericire, a revărsat fericire îm
prejurul său. Şi aceasta este viaţa cea adevărată a sul
tanului Mahmud, iar acelea au fost vieţile pe care 
sar fi putut să le ducă numai la o întorsătură a ursitei 

întrueît Allah este stăpînul cel atotputernic î 

tar Şeherezada, după ce istorisi aşa întirrrplare:i 
i a r regele Şahriar se minună : 

— Ce pildă pentru mine, o, Şeherezada I 
/ Iar fata vizirului zîmtoi a rîde si spuse : 

— Ci pilda aceasta, o, măria ta, nu este nimic pe ling. 
a camoarei fără de sfîrşjt t 

Iar Şahriar spuse : 
— Habar nu am de comoara aceea, Şeherezada i 
far Şeherezada spuse: 



COMOARA CEA FARA DE SFÎRŞIT 

Mi sa povestit, o, preafericitule rege, o, multdăruitule 
cu purtări alese, că emirul dreptcredincioşilor, califul 
AlRaşid, care a fost sultanul cel mai darnic de pe vre
mile lui şi cel mai mărinimos, avea uneori slăbiciunea — 
numai unul Allah este fără de nici o slăbiciune ! — să 
lase a se înţelege, cind venea vorba, că nici un om 
dintre muritori nu îl întrecea in dărnicie şi în mină largă. 

Or, întro zi, pe cînd se lăsa ispitit să se laude aşa 
cu bunurile care, la urma urmei, nui fuseseră hărăzite 
de către Atoateîmpăriitorul decît spre a le folosi tocmai 
cu mărinimie, marele vizir Giafar nu vroi nicicum, cu su
fletul său gingaş, ca stăpînul său să se dovedească mai 
departe lipsit de umilinţa datorită faţă de Allah. Şi se 
hotărî aşi lua îngăduinţa săi deschidă ochii. Se temeni, 
aşadar, dinaintei şi, după ce sărută de trei ori pămîntul, 
îi spuse : 

— O, emire al dreptcredincioşilor, o, cunună peste 
capetele noastre, iartă1 pe robul tău dacă se încumetă 
aşi ridica glasul de faţă cu tine spre aţi zugrăvi că 
virtutea cea mai de seamă a unui dreptcredincios este 
umilinţa dinaintea lui Allah, şi că aceastai singurul 
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lucru cu care se cade să se fălească cineva. Căci toate 
bunurile de pe pămînt, şi toate darurile minţii, şi toate 
însuşirile cele bune ale sufletului nu sîht pentru om decît 
un dar de la cel Preaînalt — lăudat fie el ! Iar omul 
nu se cuvine să se îngîmfe cu darul acesta mai mult 
decît un pom că e plin de roade, ori decît marea că se 
varsă în ea apele cerului. Cît despre laudele ce se cuvin 
dărniciei tale, lasă mai degrabă să le facă supuşii tăi, 
care mulţumesc fără de încetare cerului că lea menit 
să se nască în împărăţia ta, şi care nu au altă mul ţu
mire decît săţi rostească numele plini de recunoştinţă ! 

Pe urmă , adăugă : 
— Şiapoi, o, doamne al meu, să nu care cumva să 

crezi că tu ai fi singurul pe care Aîlah lar fi copleşit 
cu darurile lui cele fără de socoată ! Să ştii, dar, că se 
află în cetatea Bassrei un tînăr care, măcar că nu este 
decît un om de rînd, trăieşte cu mai multă strălucire şi 
cu mai multă îmbelşugare decît cei mai mari regi. îl 
cheamă Abulcassem, şi nici un domn de pe lume, nici 
măcar emirul dreptcredincioşilor insuşi, nu are mina 
mai largă şi nu este mai filotim ca el... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şf, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute douăzeci şi doua noapte 

Urmă : 

...îl cheamă Abulcassem, şi nici un domn de pe lume 
nici măcar emirul dreptcredincioşilor însuşi, nu are nvna 
mai largă şi nu este mai filotim ca el ! 
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Ciad auzi vorbele astea de la urmă ale vizirului său, 
califul se simţi peste măsură de înciudat; şi se făcu roşu 
de tot la faţă, şi cu ochii aprinşi ; şi, uitînduse la Giafar 
cu fală, îi spuse : 

— Vai de tine, o, cîine de vizir ! cum de cutezi să minţi 
dinaintea stăpînului tău, uitînd că o purtare ca asta 
ţiaduce fără de izbavă moartea ? 

Iar Giafar răspunse : 
— Pe viaţa capului tău ! o, emire al dreptcredincio

şilor, vorbele pe care mam încumetat să le rostesc de 
faţă cu tine sînt vorbe de adevăr. Iar dacă miam pier
dut toată credinţa la inima ta, poţi să pui a se cerceta, 
şi pe urmă să mă osîndeşti, dacă ai să afli că sînt min
cinoase. In ce mă priveşte, o, doamne ale meu, nu mă 
sfiesc aţi mărturisi că am fost, cu prilejul călătoriei mele 
din urmă la Bassra, oaspetele uluit al tînărului Abulcas
sem. Iar ochii mei încă nu au uitat ceea ce au văzut, ure
chile mele ceea ce au auzit, şi mintea mea ceea ce a 
fermecato. Şi, drept aceea, chiar cu primejdia de a trage 
asuprami obijduirea din partea stăpînului meu, nu am 
putut să mă opresc de a nu spune sus şi tare că Abulcas
sem este omul cel mai mărinimos din vremile lui ! 

Şi Giafar, după ce vorbi astfel, tăcu. Iar califul, pînă 
peste măsură de supărat, făcu semn căpeteniei străjilor 
să1 înşface pe Giafar. Şi porunca fu îndeplinită pe loc. 
Şi, după asta, AlRaşid ieşi din sală şi, neştiind cum 
săşi descarce mînia, se duse în iatacul soţiei sale Sett 
Zobeida, care îngălbeni de spaimă cînd îi văzu chipul 
de zile negre. 

Şi AlRaşid, cu sprîncenele încruntate şi cu ochii bul
bucaţi, se duse şi se întinse, fără a scoate o vorbă, pe 
divan. Iar Sett Zobeida, care ştia cum să1 ia în ceasu
rile lui de supărare, se feri să1 zgîndăre cu vreo în
trebare de prisos ; ci, luînd o înfăţişare de mare îngri
jorare, îi aduse un pahar plin cu apă înmiresmată cu 
trandafir şi, dînduio, îi spuse ; 
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— Numele lui Allah fie asupraţi, o, fiu al moşului 
meu ! Băutura aceasta să te răcorească şi să te liniştească ! 
Viaţai întocmită din două culori, una albă şi alta neagră. 
Deie Allah ca numai culoarea albă să lumineze lungile 
tale zile ! 

Şi AlRaşid spuse : 
— Pe volniciile strămoşilor noştri cei slăviţi ! numai 

negura are sămi acopere viaţa, o, fiică a moşului meu, 
cîtă vreme am să1 mai văd dinaintea ochilor pe fiul 
barmecidului, pe Giafar ăla al pacostei, care se veseleşte 
sămi înfrunte vorbele, sămi precumpănească faptele şi 
să dea precădere asupra mea unor inşi oarecari dintre 
supuşii mei ! 

Şi îi istorisi soţiei sale tot ce se întîmplase, şi i se 
plînse de vizirul său, cu nişte vorbe care o făcură să pri
ceapă că preacinstitul cap al lui Giafar se afla de data 
aceasta la mare primejdie. Încît Sett Zobeida nu pregetă 
a fi dintruntîi la un gînd cu emirul, mărturisindusi 
supărarea că îl vedea pe vizir .! duşi atari necu
viinţe faţă de domnul său. Pe urmă , tare iscusit, îi dovedi 
că ar fi mai cuminte să amîie osînda numai atît cît să 

tă pe cineva la Bassra spre a cerceta cum stă treaba. 
;ă : 

— Şiatunci ai să te poţi încredinţa de adevărul ori ' 
de minciuna spuselor lui Giafar, şi săi faci ceea ce se 

ii. 
Iar Harun, pe care vorbele pline de înţelepciune ale 

soţiei saie îl p ;se : 
— Di'i r î îi datorez 

iui om fiul slujitorului meu 
a pot să am deplină încre

cel pe care laş trimite 
în cetatea aceea, să 

pe Abi 
re să plătească cu capul 
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daca mio Ti înflorii filotimia tînârului acela, ori dacă 
mio fi .spus vreo minciuna. 

Şi fără a zăbovi mai mult să.şi ducă la îndeplinire 
gîndul, Harun se ridica pe clipă pe dată şi, fără a vrea 
să mai asculte cei spunea Sett Zobeida spre a1 îndemna 
să nu facă de unu! singur drumul acela, se străvesti în 
neguţător de la Irak, o povăţui pe sultană să vegheze 

ipsa lui la treburile împărăţiei si, ieşind din palat pe 
o poartă tainică, plecă clin Bagdad. 

Şi Allah îi meni bunăpace ; şi ajunse la Bassra fără 
de supărare, şi trase la hanul cel mare al negustorilor. 
Şi acolo, mai înainte chiar de aşi face un răgaz de 
odihnă şi de a ; ni nea oleacă, se grăbi să1 iscodească pe 
portarul de la han despre ceea ce ardea să afle, între
bindu1, după schimbarea salamalekurilor : 

— Este adevărat, o, şeicule, că în oraşul acesta tră
ieşte un tînăr, pe nume Abulcassem, care este mai presus 
deeît regii ca mărinimie, ca lărgime de mînă si ca bogă
ţie ? 

Şi bătrmul portar, clătinând din cap cu o înfăţişare 
plină de încredinţare, răspunse : 

— Allah coboare asuprai bineeuvînţările sale! Da 
carei insul care să nu fi cunoscut urmările dărniciei 
lui ? In ce mă priveşte, ya sidi, apoi deaş avea eu pe 
faţa mea şi o sută de guri, şi în fiecare gură cîte o 
sută de limbi, şi pe fiecare limbă cîte o comoară de lim
buţie, tot naş putea săţi povestesc aşa cum se cuvine 
dărnicia cea minunată a domniei sale Abulcassem ! 

Pe urmă, întrucît alţi călători soseau cu calabalâcurile 
lor, portarul hanului nu avu răgaz săi spună mai departe. 
Iar Harun fu nevoit să plece, şi se sui în odaie să se 
odihnească şi să cineze ceva în seara aceea. 

Iar a doua zi, disdedimineaţă, plecă de la han şi se 
duse să se plimbe prin sukuri. Şi, după ce negustorii 
îşi deschiseră prăvăliile, emirul se duse la unul dintre 
ei, acela ce i se păru cel mai de vază. şi îl rugă săi 
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arate drumul care ducea la casa lui Abulcassem. Şi negus
torul, tare minunînduse, îi spuse : 

— Da de prin ce ţară depărtată vei fi venind tu, de 
nu ai habar undei casa domniei sale Abulcassem ? Păi 
el, aici, este mai cunoscut decit o fi fost vreodată un rege 
în toată împărăţia lui ! 

Iar Harun adeveri că venea întradevăr de tare departe, 
da că ţinta călătoriei lui era tocmai aceea de a1 cunoaşte 
pe domnia sa Abulcassem. Atunci negustorul porunci 
unui băiat deal lui săi slujească de călăuză, spunîndui : 

— Du1 pe acest preacinstit străin pînă la palatul 
strălucitului nostru domn ! 

Or, palatul acela era un palat ui ui toi. Şi era întru 
totul zidit numai din pietre de marmură ca matostatul, 
cu nişte porţi de jad verde. Ş; Harun rămase uluit de 
frumuseţea întocmirii lui ; şi, cînd intră în curte, văzu 
o mulţime de robi tineri, albi şi negri, îmbrăcaţi zarif, 
care se veseleau jucînduse, în aşteptarea poruncilor de 
la stăpînul lor. Şi îl opri pe unul dintre ei şi îi spuse : 

— O, tinere, te rog să te duci şi săi spui stăpînul ui 
tău Abulcassem : „O, stăpîne ale meu, se află în curte 
un străin care a bătut drumul de la Bagdad pînă la 
Bassra anume numai spre aşi bucura ochii cu chipul tău 
binecuvîntat !" 

Şi robul cel tînur cunoscu numaidecât din felul cum 
vorbea şi din înfăţişarea celui care îl oprise că acela nu 
era om de rînd. Şi dete fuga săşi vestească stăpînul, 
care veni pînă în curte să1 întîmpine pe oaspetele cel 
străin. Şi, după salamalekurile şi urările de bun'. 
îl luă de mină şi îl duse întro sală care era împodo 
numai cu frumuseţea şi cu liniile ei desăvirşite. 

Şi, de îndată ce şezură pe divanul cel larg de mătasă 
chindisită cu aur ce se întindea de jur împrejurul sălii, 
se şi iviră doisprezece tineri robi albi, tare frumoşi, adu* 
cînd nişte oluri de agat şi de rubin, pline cu licori 
alese. Apoi intrară douăsprezece copilandre ca nişte lune, 
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care unele aduceau castroane de farfuriu pline cu poame 
şi cu flori, iar altele aduceau cupe mari de aur pline cu 
sorbeturi de îngheţată de fructe zdrobite, minunate la 
gust. Şi robii aceia tineri, .şi copilandrele acelea gustară 
întîi din licorile, din sorbeturile şi din răcoritoarele acelea, 
pînă a le da oaspetelui stăpînului lor. Şi Harun se în
dulci cu acele băuturi felurite şi, măcar că era deprins 
cu cele mai plăcute bunătăţuri din tot Răsăritul, mărtu
risi că nu mai băuse nicicînd ceva asemuitor. 

După care Abulcassen îl pofti pe musafirul lui să treacă 
întro altă sală, unde era aşezată o masă plină cu bucatele 
cele mai alese, în nişte farfurii de aur greu. Şi îi dete, 
cu chiar mîinile lui, bucatele cele mai bune. Şi Harun 
găsi că bucatele acelea erau gătite nemaipomenit. 

Pe urmă, cînd masa se sfîr.şi, tînărul îl luă de mînă 
şi îl duse îri cea de a treia sală, şi mai bogat împodobită 
decît celelalte două. Şi nişte robi, încă şi mai frumoşi decît 
cei de mai înainte, aduseră o sumedenie uluitoare de 
oluri de aur învrîstate cu nestemate şi pline cu tot felul 
de vinuri, precum şi nişte tablale mari de farfuriu pline 
cu uscături dulci, şi nişte tăvi împodobite cu plăcinte de 
soi. Şi pe cînd Abulcassem îşi îmbia musafirul să guste, 
intrară nişte cîntăreţe şi nişte lăutăresc, care începură 
o cîntare cear fi tulburat şi pietrele. Şi Harun, pînă 
peste poate de încîntat, îşi zicea : „Hotărît ! şi în saraiul 
meu am cîntăreţe cu glasuri minunate, şi chiar cîntăreţi 
ca îsac, care cunosc totul despre tainele meşteşugului lor, 
da nimenea nu ar putea să năzuiască a se lua la întrecere 
cu acestea de aici ! Pe Allah î au cea putut să facă un 
om de rînd, un tîrgoveţ din Bassra, ca să adune atîla 
grămadă de lucruri desăvîrşite ?" 

Şi pe cînd Harun lua aminte cu osebire la glasul unei 
almee ce1 vrăjise cu dulceaţa ei, Abulcassem ieşi din sală 
şi se întoarse peste o clipă, ţinînd întro mînă o vergea 
de chilimbar, iar în cealaltă un copăcel cu tulpinita de 
argiat, cu crengile şi cu frunzele de smarald şi cu poamele 
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de rubin. Iar în vîrful acelui pom se afla un păun de 
aur de o frumuseţe ce1 proslăvea pe acela care îl 
închipuise. Şi Abulcassem, după ce puse pomul jos la 
picioarele califului, lovi cu vergeaua capul păunului. Şi 
numaidecît pasărea cea mîndră îşi întinse aripile şi des
făşură minunăţia rozii, şi începu să se învîrtească repede
repede. Şi, pe măsură ce se învîrtea, nişte parfumuri de 
ambră , de nard, de mireasmă de aloe şi de alte odoruri 
cu care era plin ţîşneau din toate părţile ei, în şuviţe 
subţiri, şi îmbălsămau sala toată. 

Ci deodată, în ce Harun privea prins cu totul 
pomul şi păunul şi se minuna de ele, Abulcassem le luă 
şi pe unul şi pe le duse. Iar Harun se simţi 
tare înţepat de fapta aceea neaşteptată, şi îşi zise în sineşi : 
„Pe Allah ! ce lucru ciudat ! Şi ce vor să însemne toate 
astea ? Oare aşa se poartă o gazdă faţă cu oaspeţii săi ? 
Tînărul acesta, mi se pare mie, nu prea ştie să se arate 
precum îmi da de înţeles Giafar. Îmi ia pomul şi păunul 
tocmai cînd mă vede mai dornic să mă uit la ei. Pesemne 
că, fără de nici o îndoială, ia fost frică să nui cer să mi 
le dăruiască. A, numi pare rău să cercetez eu însumi 
filotimia aceasta vestită care, după vizirul meu, nuşi 
are perechea pe lumi 

In vreme ce lui AlRaşid asemenea gînduri i se năză
reau prin minte, tîn ssem se întoarse în sală. 
Şi era însoţit d rumos ca soarele. Şi 
copilul acela dră . ea o mantie de atlaz de za 
împodobită nu n are şi cu diamante. Şi ţinea în 
mină o cupă fă ură bucată de rubin, şi 
umplută cu un v uriu. Şi veni la Harun şi, după 
ce sărută pă: i, îi întinse cupa. Şi Harun 
o luă şi o duse la buze. Da care nui fu mirarea după 
ce, golind cupa, văzu că, dîndo îndărăt robului cel dră

era iarăşi plină pină sus ! încît o luă iar din mîinile 
copilului şi, dueîndo la gură , o goli pînă la ultimul strop. 
Pe urmă o dete cel micuţ, luîncl seama 
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cum se umplea Ja loc fără ca nimeni să fi turnat ceva 
în ea. 

Văzînd acestea, Harun rămase pînă peste ponte de 
Uluit... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorîi mjind şi, 
Sr;;>:isa, tăcu. 

Ci într-a opt sute douăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Văzînd aceasta, Harun rămase pînă peste poate de 
uluit şi nu se putu opri să nu întrebe cum se putea în
tîmpla aşa ceva. Iar AbucaJssem răspunse : 

— Doamne, nu este nimica năzdrăvănesc aici. Cupa 
aceasta este lucrarea unui învăţat de odinioară, care era 
stăpîn pe toate tainele pămîntului ! 

Şi rpstind vorbele acestea, luă de mînă copilul şi ieşi 
grăbit din sală. Iar năpraznicul Harun, de data aceasta, 
rămase tare îmbufnat. Şi gîndi : „Pe viaţa capului meu ! 
tinerelul acesta şia pierdut minţile, ori, şi mai rău, 
habar na avut vreodată de datorinţele ce se cuvin faţă 
de un oaspete, şi habar na avut de purtările alese. îmi 
aduce toate minunăţiile acestea, fără ca să1 fi rugat 
cineva, mi le întinde dinaintea ochilor, şi, cînd bagă 
de seamă că mă cuprinde cea mai mare plăcere să mă
uit la ele, mi le ia. Pe Allah ! nam văzut în viaţa mea 
ceva mai supărător şi mai bădărănesc. Afurisitule de 
Giafar ! am să te învăţ eu în curînd, deo vrea Allah, 
să judeci mai bine oamenii şi săţi mai învîrteşti limba 
prin gură înainte de a vorbi !w 
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In vreme ce AlRa.şid îşi făcea asemenea socoteli des
pre firea gazdei lui, îl văzu pe acesta intoreînduse în 
sală pentru a treia oară. Şi, la cîţiva paşi în urma lui, 
venea o copilandră cum nu se află decît în grădinile 
raiului. Era toată îmbrăcată in mărgăritare şi în neste
mate, şi încă şi mai împodobită cu chiar frumuseţea ci, 
decît cu gătelile hainelor. Iar Harun, cînd o văzu, uită 
şi de pom, şi de păun, şi de cupa cea mereu plină, şi 
îşi simţi sufletul junghiat de plăcere. Iar fetişcana, după 
ce i se temeni adine, veni şi şezu dinaintei şi, cu o lăută 
lucrată in lemn de aloe, din fildeş, din sandal şi din aba
nos, începu să cînte pe douăzeci şi patru de feluri osebite, 
cu o măestrie atîta de desăvîrşită incit AlRaşid nuşi 
mai putu stăpîni mirarea şi strigă : 

— O, tinere, ce soartă vrednică de pizmuit ai avut ! 
Da de îndată ce Abulcassem băgă de seamă ca musa

firul său era fermecat de fetişcană, numaidecît o luă pe 
aceasta de mină şi o scoase din sală cu mare zor. 

Cînd califul văzu purtarea aceea a gazdei sa'e. fu 
{rină peste măsură de jignit şi, de teamă să nuşi lase 
mmia să izbucnească, nu voi să rămînă mai mult întro 
casă în care era primit întrun chip atîta de ciudat. încît, 
de îndată ce tînărul se întoarse in sală, ii spuse, ridi
ci nduse : 

— O, mărinimoase Abulcassem. sint, întradevăr, tare 
tulburat de felul cum teai purtat cu mine, fără ami 
cunoaşte cinul şi rostul. îngăduiemi, aşadar, să plec şi 
să te las în tihnă, fără săţi pun mai mult la încercare 
filotimia ! 

Iar tînărul, de teamă să nu1 supere, nu voi să se 
împotrivească dorinţei lui şi, făeîndui o temenea cuviin
cioasă, îl însoţi la poarta saraiului, eerînduşi iertare că 
nu 1a primit cu toată măreţia ce i sar fi căzut. 

Şi Harun porni înspre han, gîndind cu amărăciune : 
„Ce om plin de fumuri şi Abulcassem ăsta ! Ii place săşi 
înşire bogăţiile sub ochii străinilor, ca săşi stîmpere 
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el mîndria şi făloşenia. Dacă astai dărnicie de mînă, apoi 
eu nu sînt decît un smintit şi un orb ! Păi nu ! Că, de 
fapt, insul ăsta nu e decît un cărpănos, şi încă un cărpă
nos de soiul cel mai greţos. Iar Giafar are să afle în 
curînd cît face săţi amăgeşti domnul cu minciuna cea 
mai ticăloasă !" 

Şi, tot chibzuind aşa, ajunse la poarta hanului. Şi zări 
în curte un alai mare, aşezat ca o jumă tate de lună şi 
alcătuit dintro mulţ ime mare de robi tineri, şi albj şi 
negri, cei albi deo parte, iar cei negri de cealaltă. Şi, 
în mijlocul cornului acela de lună, şedea o copilandră 
frumoasă, copilandra cea cu lăuta, care îl vrăjise în pala
tul lui Abulcassem, avîndu1 dea dreapta ei pe copilul 
cel drăgălaş, cu cupa de rubin în mînă, şi dea stînga 
un alt copil, tot atîta de dulce şi de frumos, ţinînd pomul 

narald şi păunul. 
Or, de cum intră pe poarta hanului, toţi robii se plooo

pînă la pămînt, iar copilandra cea aleasă veni îna
intea lui şi îi înfăţişă, pe o pernă de atlaz, un sul de 
hîrtie de mătasă. Şi AlRaşid, măcar că tare nedu 
de toate astea, luă sulul, îl desfăşură şi văzu că purta 
aceste rînduri : 

„Pacea şi binecuvîntarea fie asupra musafirului nos
tru cel plăcut, a cărui ospeţie nea cinstit casa şi 
înmiresmatp. Şiapoi ! Binevoieşte, o, părinte al n 

• preaaleşi, săţi pleci privirea asupra lucrurilor fără 
de preţ pe care le trimite domniei tale mîna noastră cea 
prea : arnică, şi să le primeşti din partea no 
ca pe un prea sărac semn al supuşeniei noastre fa* 
acela care nea luminat sălaşul. Că am băgat de s< 

aceştia care alcătuiesc alaiul, precum 
şi felele acestea, ca şi pomul, ca şi pocalul, 
nu iau neplăcut în chip osebit 
drept aceea, ne rugăm lui să le socoată ca şi cum ale 
sale ar fi fost dintotdeauna. Şiapoi, toate de la Allah 

la el se întorc toate. Uassalam !" 
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Cînd sfîrsi de citit ser aceea si cînd ii înţelese 
tot tîicul .şi toată însemnătatea, AlRaşid rămase piuă 
peste poate de minunat de atîta dărnicie şi strigă : 

— Pe volniciile strămoşilor mei — cinstilear Allah 
chipurile î — pricep acuma că greşit lam judecat pe 
tînărul Abulcassem ! Ce mai eşti tu, dărnicie a lui AlRa
şid, pe Ungă o dărnicie cumui aceasta ? Fieţi binecu
vântările celui Preainalt asupra capului, o, vizire ai meu 
Giafar, tu, care miai prilejuit să mă scutur de mîndria 
mea cea păcătoasă şi de înfumurarea mea ! Iacătă că 
întradevăr un ins de rînd, fără a pregeta nici cit de 
cît, şi fără a se ară ta stînjenit în vreun fel, se dovedeşte 
mai presus ca mărinimie şi ca filotimie decît sultanul 
ce! mai bogat de pe pămînt ! 

Aşa strigă. Pe urmă , chibzuind deodată, cugetă : „Da, 
pe Allah ! ci cum se face că un ins de rînd poale 
să dea asemenea daruri, şi de unde a luat sau unde 
a găsit el atitea bogăţii ? Şi cum de este cu putinţă ca, 
în ţările mele, un om să ducă o viaţă mai strălucită decît 
regii, fără ca eu să ştiu pe ce căi a ajuns el la o atare 
treaptă de bogăţie ? Hotărît î trebuie ca fără de zăbavă, 
chiar cu primejdia de a mă arăta necuviincios, să mă 
duc şi să1 pun sămi dezvăluie cum a putut să adune o 
avere atîta de peste măsură !'• 

Şi numaidecât, în nerăbdarea lui de aşi astîmpăra 
nedumerirea, Al Raşid, lăsîndui la han pe robii săi cei 
noi şi tot cei aduseseră, se întoarse Ia pala' i \bul 
cassem. Şi, cînd ;. 
salamalekuri : 

— O, preadarnice Allah săşi spo su
praţi facerile de bine şi ajuteţi să dăinu 
cu care eşti acoperit ! Ci darurile pe care mi lea făcut 
mina ta binecuvîntată sînt atîta de mari încît mie teamă 
că, primindule, să nu trec peste datorinţeie mele de 
musafir şi peste marginile dărniciei tale fără de asemu
ire. îngăduiemi, aşadar, ca, fără teama de a te jigni, 
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să fiu lăsat a ţi Ie trimite îndărăt , şi ca, minunat de 
ospeţia ce miai dat, să mă duc să povestesc la Bagdad, 
oraşul meu, despre filotimia ta ! 

Ci Abulcassem, cu o înfăţişare tare mîhnită , răspunse : 
— Doamne, fără de îndoială că, dacă ai vorbit aşa, 

vei fi avînd vreo pricină să te plîngi de primirea mea, 
ori poate că darurile mele ţiau neplăcut pentru pu ţ i
nătatea însemnătăţii l o r ! Altminteri, nu teai fi întors 
de la hanul tău ca să mă faci să îndur o ocară ca 
aceasta ! 

Şi Harun, tot străvestit în neguţător, răspunse : 
— Fereascămă A'.lah să răspund la ospeţia ta în

t run asemenea chip, o, preadarnicule Abulcassem I Pr i 
cina întoarcerii mele nu vine decît numai din grija pe 
care o am văzh:dute cum risipeşti aşa pe nişte străini 
pe care îi vezi întîia oară nişte lucruri âtîta de scumpe, 
şi din teama ele a vedea cum se sfîrşeşte, fără ca tu 
să dobîndeşti mulţumirea ce ţi se cuvine, o avuţie care, 
oricît de fără de sfîrşit ar putea să fie, trebuie să aibă 
şi un capăt ! 

La vorbele acestea ale lui AlRaşid, Abulcassem nu 
putu a se opri să nu zîmbească, şi răspunse : 

— Linişteşteţi grijile acestea, o, stăpîne al meu, da^ă 
chiar numai asiai pricina ce mia prilejuit bucuria în
toarcerii talc. Află, întradevăr, că în fiecare zi a lui 
Allah eu mă plătesc de datorinţele pe care le am faţă 
de Atoateziditorul — preamărit şi proslăvit fie el ! — 
făcînd celor ce bat la poarta mea unul, ori două, ori trei 
daruri pe potriva acelora care sînt acuma în mîinile mele. 
întrucît avuţia pe care mia hărăzito Atoatedătătorul 
de bogăţie este o avuţie fără de capăt. 

Şi, văzînd o nedumerire mare cum se ivea pe chipul 
oaspetelui său, adăugă : 

— Văd, o, stăpîne al meu, că trebuie săţi mărturisesc 
nişte întîmplări din viaţa mea şi săţi povestesc istoria 
acestei comori fără fund, carei o poveste atît de minu
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nată şi de uluitoare încît, dear fi scrisă cu acul îl col
ţul de dinlăuntru al ochiului, ar sluji de învăţătură 
aceluia care ar citio cu luarcaminte ! 

Şi, rostind acestea, tinărul Abulcassem îl luă pe oaspe
tele său de mină şi îl duse întro sală plină de reveneală, 
în care mai multe căţui tare frumoase îmbălsămau aerul 
şi unde se vedea un jeţ larg de aur cu nişte chilimuri 
scumpe la picioare. Şi tinărul îl pofti pe Harun să se 
suie în jeţ, să şadă lingă el, şi îşi începu aşa povestea : 

Află, o, stăpîne al meu — Allah este stăpinul nostru 
al tuturora ! — că eu sint copilul unui mare giuvaiergiu, 
de baştină din Cairo, pe care îl chema Abdelaziz. Ci tatăl 
meu, măcar că sa născut la Cairo, ca şi tatăl său, şi ca 
şi tatăl tatălui său, nu a trăit ţoală viaţa lui în oraşul 
său de naştere. Căci stăpînea alîtea bogăţii incit, fiindui 
frică să nu tragă asupraşi zavistia şi lăcomia sultanului 
Egiptului care, pe vremi !e acelea, era un asupritor fără 
de leac, sa văzut silit sâ.şi lase ţara şi să vină să se 
statornicească în oraşul acesta al Bassrei, la umbra ocro
titoare a sultanilor BaniAbbas — reverse Allah asu* 
prăle binecuvîntările s a l e ! Şi tatăl meu, nu peste mult 
timp, sa însurat cu singura fată a negustorului cel mai 
bogat din cetate. Iar eu mam născut din căsătoria aceea 
norocită. Iar înainte de mine, şi după mine, nici un alt 
rod nu sa mai adăugat la viţa neamului lor. Şiaşa eă, 
bucurîndumă de toate bunurile tatălui meu şi ale mamei 
mele după moartea lor — dărui lear mîntuirea Allah 
şi fie el mul ţumit de ei ! — încă t înăr de tot, am avut 
de mînuit o avere mare, alcătuită din tot felul de bunuri 
şi de bogăţii... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute douăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

...încă tînăr de tot am avut de mînuit o avere mare, 
alcătuită din tot felul de bunuri şi de bogăţii. Ci, întrucît 
îmi plăceau cheltuielile şi risipa, mă apucai să trăiesc cu 
atîta necumpăt,că în nici doi ani toată moştenirea mea 
fu vîntuită. întrucît, o, stăpîne al meu, toate ne vin de 
la Allah şi toate la el se întorc ! Eu atunci, văzîndumă 
întro stare de sărăcie lucie, mă apucai să chibzuiesc la 
viaţa mea trecută. Şi mă hotărîi, după viaţa şi după 
isprăvile mele de la Bassra, să las oraşul meu de naş
tere, şi să mă duc sămi tîrăsc pe aiurea amărîtele mele 
de zile ; căci sărăcia este mai uşor de purtat sub ochii 
unor străini. îmi vîndui aşadar, casa, singurul bun care 
îmi mai rămăsese, şi mă alipii la o caravană de negustori, 
cu care ajunsei mai întîi la Mossul şi pe urmă la Damasc. 
După care, străbătui pustia, ca să mă duc în hagialîc la 
Mecca ; iar de acolo mă dusei la Cairo cel mare, lea
gănul spiţei şi al neamului meu. 

Or, cînd ajunsei în oraşul acela cu case frumoase şi 
cu geamii fără de număr, îmi adusei aminte că chiar 
se născuse Abdelaziz, giuvaiergiul cel bogat, şi nu putui 
să mă opresc, la această amintire, să scot nişte suspine 
adînci şi să plîng. Şi mă gîndii ce durere lar fi cuprins 
pe tatăl meu dacă ar fi văzut starea jalnică a singurului 
său copil, moştenitorul său. Şi, stăpînit de gîndurile aces
tea ce mă apăsau, ajunsei în preumblarea mea pe 
malurile Nilului, în spatele saraiului sultanului. Şi i; 
că la o fereastră se ivi un cap vrăjit de fetişcană o 
copilă, nu ştiam, şi care, cînd o zării, mă înmărmuri. Ci 
deodată se trase îndărăt, şl nu mai văzui nimic. Iar eu 
şezui acolo pierit, pînă seara, aşteptînd zadarnic s 
mai arate o dată. Şi, întrun sfîrşit, plecai, ci cu inima 
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grea, şi mă dusei să:ni petrec noaptea la hanul 'a care 
trăseseni. Iar a doua zi, întrucît chipul fetişcanei se în

a necontenit în mintea mea, nu pregetai să mă în
torc sub fereastra cu pricina. Ci nădejdea şi aşteptarea 
mea fură chiar degeaba ; întrucît chipul cel dulce nu se 
mai ivi, măcar că perdeaua de la geamuri tremură oleacă, 

iie mi se păru că ghicesc o pereche de ochi babilo
nici dincolo de giurgiuvele. Iar neivirea aceea mă mohorî 
amarnic, fără totuşi a mă deznădăjdui, întrucît nu pre
getai să mă întorc iarăşi tot în acel loc, a doua zi. Or, 
care nu fu atunci tulburarea mea cînd văzui fereastra 

• întredeschide şi că perdeaua se dă la o parte, lăsînd 
să se ivească luna plină a chipului ei ! Şi mă temenii 
degrabă, cu fruntea la pămint ; şi, după ce mă ridicai, 

:i : 
— O, doamnă şi stăpînă, sînt un străin venit de c u r m i 

la Cairo, şi care şia început intrarea în cetatea aceasta 
cu vederea frumuseţii tale. Iar ursita, care ma călăuzit 
de mînă pînă aici, împlineascăşi minunea precum doreşte 
robul tău ! 

Şi tăcui, aşteptînd răspunsul. Iar fetişcana, în loc de 
"•:m răspunde, căpătă o înfăţişare atîta de înfricoşată 

eu nu mai ştiam dacă se cădea să mai stau acolo 
ori sămi slobozesc picioarele în vînt. Şi mă notării să 
stau pe loc, nesimţitor la toate primejdiile ce mar fi 
putut paşte. Or, bine am făcut, întrucît deodată fetişcana 
se plecă peste marginea ferestrei şi îmi spuse cu glas 

urător : 
— tntoarcete pe la miezul nopţii. Da acuma fugi cit 

mai iute ! 
Şi, cu vorbele acestea, pieri grabnic şi mă lăsă pînă 

peste măsură de uluit, de îndrăgostit şi de bucuros. Şi 
îmi uitai pe dată necazurile şi sărăcia. Şi mă grăbii să 
mă întorc la hanul meu, ca să trimit după bărbierul 
locului, care se apucă să mă radă pe cap, la subţiori şi 
pe vintre, să mă ferchezuiască şi să mă dichisească. Pe 
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urmă , mă dusei la hammamul săracilor unde, pe cîţiva 
gologani, făcui o scaldă minunată şi mă înmiresmai şi 
mă împrospătai, şi ieşii de acolo cu totul învoioşat şi cu 
trupul uşor ca fulgul. Incit, atunci cînd veni ceasul hotă
rît, mă dusei ocrotit de noapte sub fereastra de la sărai. 
Şi găsii la fereastra aceea o scară de mătasă, care cobora 
pînă la pămînt. Iar eu, fără a şovăi, nemaiavînd de alt
minteri nimica de pierdut, afară de o viaţă care nu mai 
avea nici o legătură şi nici un rost, mă căţărai pe scară 
şi intrai pe geam în iatac. Străbă tui degrabă două odăi, 
ajunsei în cea de a treia, unde, pe un pat de argint, 
şedea întinsă şi zîmbitoare aceea după care tînjeam. Ah ! 
domnia ta negustorule, oaspete al meu, cîtă minune era 
în făptura aceea a Atotateziditorului ! Ce ochi ! Şi ce 
gură ! Cînd am văzuto, am simţit cămi zboară minţile, 
şi nu am putut să rostesc o vorbă. Ci ea se ridică pe 
jumă tate şi, cu un glas mai dulce ca zahărul candel, îmi 
spuse să stau jos lingă ea pe patul de argint. Apoi mă 
întrebă cu luare aminte cine sînt. Iar eu îi istorisii poves
tea mea, cu inima deschisă, de la început pînă la sfîrşit, 
fără a ocoli nici un amănunt. Ci nu ar fi de nici un folos 
so mai spunem o dată. Or, fetişcana, care mă ascultase 
cu multă băgare de seamă, se arătă cu adevărat tulburată 
de starea în care mă adusese soarta. Iar eu, văzîndo 
aşa, rostii : 

— O. stăpînă a mea, oricît de amărît aş fi, pun capăt 
jelaniei, de vreme ce tu eşti atîta de bună încît să plîngi 
de nenorocirile mele ! 

Iar ea la acestea îmi dete răspunsul de cuviinţă, şi 
pe nesimţite ne prinserăm întro tăifăsuială care se făcea 
tot mai drăgăstoasă şi mai caldă. Şi, pînă la urmă , îmi 
mărturisi că şi ea, cînd ma văzut, a simţit o ispită 
pentru mine. Iar eu grăii : 

— Preaslăvit fie Allah, carele înduioşează inimile şi 
îndulceşte ochii gazelelor ! 
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La care ca dete iarăşi răspunsul de cuviinţă, şi adăugă : 
— întrucît tu miai mărturisit că eşti Abulcassem, nici 

eu nu vreau să nu ştii cine sînt ! 
Şi, după ce şezu tăcută o clipă, spuse : 
— Află, o, Abulcassem, că sînt cadîna cea mai dragă 

a sultanului, şi că mă cheamă Sett Labiba. Or, cu tot 
huzurul în care trăiesc aici, nu sînt deloc fericită. Căci, 
pe lîngă că sînt înconjurată numai de nişte potrivnice 
pizmaşe şi gata să mă dea pierzării, sultanul, care mă 
are dragă, nu izbuteşte să mă mulţumească, întrucît Allah, 
cel carele împarte virtute cocoşilor, pe el 1a uitat la 
împărţanie. Şi pentru aceea, cînd team zărit sub fereas
t ra mea şi cînd team văzut plin de cutezanţă şi nete
mător de primejdie, am socotit că vei fi fiind şi bărbat 
destoinic. Şi team chemat să te încerc. Aşa încît acumai 
rîndul tău sămi dovedeşti că nu mam înşelat cînd 
team ales, şi că destoinicia ţieste pe măsura cutezanţei ! 

Eu atunci, o, stăpîne al meu, care nu duceam lipsă 
să fiu îndemnat spre a face cele ce se cuveneau, întrucît 
nu mă aflam acolo decît pentru fapte, nu vrusei să mai 
pierd nicidecum o vreme scumpă cîntînd stihuri, cumu i 
datul în împrejurări deacestea, şi mă pregătii de iureş. 
Ci în chiar clipita cînd braţele noastre se împreunau, 
se auzi o bătaie năpraznică la uşa odăii. Iar preafrumoasa 
Labiba, înfricoşată foarte, îmi spuse : 

— Nimeni nu are îngăduinţă să bată aşa, de nu 
cumvai chiar sultanul. Sîntem vînduţi şi pierduţi, fără 
de scăpare ! 

Eu mă şi gîndii la scara de la fereastră, ca să fug pe 
uncie suisem. Ci vru soarta ca sultanul tocmai dinspre 
partea aceea să se abată ; şi numi mai rămînea nici o 
putinţă de scăpare. Incit, hotărîndumă la cel din urmă 
lucru cemi mai rămînea de făcut, mă ghemuii sub patul 
de argint, pe cînd cadîna sultanului se scula să des
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chidă. Şi, de îndată ce uşa fu deschisă, sultanul şi intră 
urmat, de hadîmbii lui şi, pînă să apuc eu sămi dau 
seama despre ce se întîmplă, mă şi simţii înşfăcat de sub 
pat de douăzeci de mîini amarnice şi negre, care mă tra
seră ca pe un sac şi mă ridicară de jos. Şi hadîmbii aceia 
se repeziră cu mine la fereastră, în vreme ce alţi hadîmbi 
negri, înşfăcîndo pe cadînă, se repezeau la fel spre cea
laltă fereastră. Şi toate mîinile deodată îşi aruncară 
povara, zvîrlindune pe amîndoi din vîrful palatului în 
apele Nilului. 

Or, fusese scris la ursita mea sămi fie dat să scap 
de moartea prin înec. Şiaşa, măcar că zăticnit rău din 
cădere, izbutii, după ce ajunsei pînă la străfundul Nilu
lui, să ies iar la faţa apei şi să mă furişez, la adăpostul 
nopţii, pînă la malul din partea dimpotrivă palatului. 
Şi, după ce scăpai dintro primejdie atîta de mare, nu 
mă îndurai să plec pînă ce nu încercai so pescuiesc şi 
pe aceea pe care nesăbuinţa mea o dusese la pierzanie, 
şi mă băgai îndărăt în ape, cu mai multă îndîrjire decît 
cînd ieşisem, şi mă scufundai, şi iar mă scufundai deo 
grămadă de ori, trudindumă so găsesc. Ci toate stră
daniile mele rămaseră zadarnice şi, cum puterile începeau 
să mă lase, mă văzui nevoit, ca sămi scap sufletul, să 
mă întorc la mal. Şi, amărît rău, jeluiam moartea cadînei 
aceleia dulce, zicîndumi că nu sar fi căzut să mă apro
piu de ea cîtă vreme mă ştiam sub zodia nenorocului şi 
ştiam că nenorocul este molipsitor. încît, sfîşiat de durere 
şi copleşit de căinţe, detei zor să fug din Cairo şi din 
Egipt, şi luai calea Bagdadului, cetatea păcii. 

Or, Allah îmi meni cale tihnită, şi ajunsei fără neca
zuri la Bagdad, da întro stare tare jalnică, întrucît eram 
fără bani, şi din toată averea mea de odinioară numi 
mai rămăsese decît numai un dinar de aur pe fundul 
chimirului. Şi, de cum ajunsei în sukul zarafilor, schim
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bai dinarul în mărunţiş, şi, ca sămi cîştig pîinea cea de' 
toate zilele, cumpărai o tabla de răchită şi nişte zaha
ricale, şi nişte mere înmiresmate, şi nişte balsamuri, şi 
nişte chitonaguri, şi nişte trandafiri. Şi mă apucai sămi 
strig marfa pe la uşa prăvăliilor, vînzînd în fiecare zi şi 
cîştigînd atîta cît sămi ajungă pentru ziua de mîine. 
Or, neguţătoria aceea măruntă îmi mergea, întrucît aveam 
glas frumos şi îmi vesteam marfa nu ca vînzătorii din 
Bagdad, ci cîntînd în loc să strig. 

Şi, întro zi, pe cînd mio cîntam cu un glas încă şi 
mai limpede ca de obicei, un preacinstit şeic, stăpîn pe 
prăvălia cea mai frumoasă din suk, mă strigă, alese un 
mar înmiresmat de pe tablaua mea şi, după ce îl mirosi 
de mai multe ori, privindumă întruna cu luareaminte, 
mă pofti să stau jos lîngă el. Şi şezui, iar el îmi puse o 
sumedenie de întrebări, iscodindumă cine sînt şi cum mă 
cheamă. Ci eu, tare stînjenit de întrebările lui, răspunsei : 

— O, stăpîne al meu, cruţămă de aţi mai vorbi des
pre nişte lucruri de care numi pot aminti fără să zgîn
dăresc nişte răni pe care timpul începuse să le zviduiască. 
Că şi numai ami pomeni numele îmi este o durere ! 

Şi pesemne că oi fi rostit vorbele acestea oftînd şi cu 
un glas tare trist, de vreme ce bătrînul nu mai voi să 
mai stăruie şi să mă mai întrebe nimic în privinţa aceasta. 
Şi numaidecît schimbă şirul, aducînd vorba despre tre
burile de vînzare şi de cumpărare ale zaharicalelor mele ; 
pe urmă, luînduşi rămasbun, scoase din pungă zece 
dinari de aur, pe care mii strecură în palmă cu multă 
gingăşie, şi mă sărută aşa cum un părinte îl sărută pe 
fiul său... 

Cînd povestea ajunse aici, Ş?herezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute douăzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...scoase din pungă zece dinari de aur, pe care miî 
strecură în palmă cu multă gingăşie, şi mă sărută aşa 
cum un părinte ii sărută pe fiul său. Or, eu îl preamării 
în cugetul meu pe acest şeic preacinstit, a cărui dărnicie 
îmi era şi mai de preţ în sărăcia în care mă aflam, şi 
mă gîndeam că nici cei mai de seamă navabi la care 
aveam obiceiul să le înfăţişez tablaua mea de răchită numi 
dedeseră vreodată măcar a cincea parte din cît căpătasem 
de la mîna aceea pe care nu pregetam so sărut în semn 
de cinstire şi de mulţumire. 

Şi, a doua zi, măcar că nu eram eu bine dumirit asu
pra gîndurilor binefăcătorului meu din ajun, nu pregetai 
să mă duc iarăşi în suk. Iar el, de cum mă zări, îmi 
făcu semn să mă apropii, şi luă oleacă de tămîie de pe 
tablaua mea. Pe urmă mă pofti să şed jos lîngă el şi, 
după cîteva întrebări şi răspunsuri, mă rugă cu multă 
luareaminte săi istorisesc povestea mea, pe care de data 
aceasta nu avusei cum so mai ocolesc fără a1 nemul
ţumi. Ii povestii, aşadar, cine eram şi tot ce mi se întîm
pîase, fără ai ascunde nimic. Şi, după ce îi făcui această 
destăinuire, bătrînul îmi spuse, cu o mare tulburare în 
glas : 

— O, fiul meu, ţiai găsit în mine un părinte mai 
bogat decît Abdelaziz — Allah fie mulţumit de el ! — şi 
care nu are să aibă mai puţină dragoste faţă de tine. 
Intrucit nu am nici un copil, şi nici o nădejde dea avea, 
te înfiez. Aşa că, o, fiul meu, linişteşteţi sufletul şi în
senineazăţi ochii, căci, deo vrea Allah, ai săţi uiţi 
în preajma mea necazurile trecute ! 

Şi, grăind aşa, mă sărută şi mă strînse la inima lui. 
Pe urmă, mă puse sămi arunc tablaua de răchită cu tot 
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ce era pe ea, închise prăvălia şi, luîndumă de mînă, 
mă duse acasă la el, unde îmi spuse : 

— Mîine plecăm la cetatea Bassrei, carei şi oraşul 
meu, şi unde vreau să trăiesc deacuma înainte laolaltă 
cu tine, o, copilul meu ! 

Şiaşa că a doua zi pornirăm la drum amîndoi în
spre Bassra, oraşul meu de baştină, unde ajunserăm fără 
de necazuri, sub ocrotirea lui Allah. Şi toţi cei cu care 
mă întîlneam şi mă cunoşteau se bucurau cînd vedeau 
că fusesem înfiat de un negustor atîta de bogat. în ce mă 
priveşte, nu mai trebuie săţi spun, doamne, că mam apu
cat cu tot cugetul meu şi cu toată priceperea mea săi 
fiu pe plac batonului . Iar şeicul era ca vrăjit de purtarea 
mea faţă de el, şi îmi spunea adesea : 

— Abuîcassem, ce zi binecuvîntată a fost ziua cînd 
neam întîlnit noi la Bagdad ! Ce bună a fost ursitoarea 
mea că mi tea scos în cale, o, copilul meu ! Iar tu tare 
mai eşti vrednic de dragostea mea, şi de încrederea mea, 
şi de tot <;e fac pentru tine, şi de tot ce mă gîndesc 
să mai fac pentru viitorul tău ! 

Iar eu eram atîta de mişcat de simţămintele pe care 
mi le arăta încît, cu toată oseb:rea de vîrstă, îl iubeam 
cu adevărat şi mă îngrijeam să1 preîntîmpin cu tot ce 
putea săi fie pe plac. Aşa, de pildă, în loc să mă duc 
şi să petrec cu tinerii de seama mea, stăm cu el, ştiindu1 
că se înnora pînă şi de lucrul cel mai mărunt ori de 
fapta cea mai neînsemnată ce nui era dăruită lui. Or, 
cînd trecu un an, ocrotitorul meu fu lovit, din vrerea 
lui Allah, de o boală care îl doborî, si toţi doftorii îşi 
pierdură nădejdea de a1 mai tămădui. încît se grăbi să 
mă cheme lingă el ; şi îmi spuse : 

— Ai bineeuvmtarea mea, o, fiul meu Abuîcassem. 
Miai dăruit fericire dea lungul unui an întreg, pe cînd 
cei mai mulţi oameni deabia dacă pot săşi socotească 
o zi fericită în toată viaţa lor. Aşa că a venit vrc 
pînă ca Atotdespărţitoarea să poposească la căpătîiul meu, 
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să mă plătesc de prea marile mele datorii faţă de tine. 
Află, dar, o fiul meu, că am aţi dezvălui o taină a cărei 
cunoaştere are să te facă mai bogat decit toţi regii de pe 
pămînt. Dacă întradevăr nu aş avea alte bunuri decît 
casa aceasta cu bogăţiile care se află în ea, aş fi încre
din ţat că nu îţi las decît o avere prea mică ; ci toate 
bunurile pe care leam strîns în curgerea vieţii mele în
tregi, oricît de mari sînt pentru un neguţător, nu sînt 
nimic pe lîngă comoara pe care vreau să ţio dezvăluiesc. 
Nu am săţi spun nici de cîtă vreme, nici prin cine, nici 
în ce fel se află comoara în casa noastră, întrucît nu 
ştiu. Tot ce ştiu este că e tare veche. Bunicul meu, în 
ceasul morţii, ia dezvăluito tatălui meu, care şi el la 
rîndu i mia făcut destăinuirea aceasta cu puţine zile îna
inte de a muri ! 

Şi, după ce rosti acestea, bă trînul se plecă la urechea 
mea, pe cînd eu plîngeam văzînd viaţa cum se duce din el, 
şi îmi spuse în ce loc din casă se află comoara. Pe urmă , 
mă încredinţa că oricît de mare miaş închipui eu bogăţia 
pe care o cuprinde, am să văd că este şi mai mare decît 
închipuirile mele. Şi adăugă : 

— Şi iacătăte, o, fiul meu, singur stăpîn peste toate. 
Să fii pururea mînă largă, fără a te teme că ai să mîn
tui vreodată ceea ce nici nu are fund. Să fii fericit ! 
Uassalam ! 

Şi, pînă să rostească vorbele acestea din urmă , se 
zăvîrsi în pace — aibă1 Allah întru mila lui şi reverseşi 
asuprai binecuvîntările sale ! Or, eu, după ce, ca singu
rul lui moştenitor, îmi îndeplinii faţă de el datorinţele 
cele de pe urmă , luai în stăpînire toate bunurile lui şi, 
fără a mai zăbovi, mă dusei să văd comoara. Şi, spre 
uluirea mea, putui să văd că răposatul meu părinte infie
tor nu i înflorise întru nimic măreţia ; şi mă pregătii 
săi dau cea mai plăcută întrebuin ţare cu putinţă . Iar 
cei care mă cunoşteau, şi care văzuseră căderea mea din
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tîi, fură numaidecît încredinţaţi că am să mă lefteresc 
iarăşi. Şi îşi ziceau între ei : 

— Dear fi avut bogătanul care 1a înfiat pe Abulcas
sem toate averile emirului dreptcredincioşilor, el tot are 
să le vîntuiască fără de şovăire. 

Incit care nu le fu mirarea cînd, în loc să vadă vreo 
tulburare cît de cit în neguţătoriile mele, băgară de 
seamă dimpotrivă că din zi în zi erau şi mai înfloritoare. 
Şi nu izbuteau să priceapă cum de puteam sămi sporesc 
bunurile risipindule, mai cu seamă cînd vedeau că 
făceam nişte cheltuieli tot mai nesocotite şi căi ţineam 
pe banii mei pe toţi străinii în trecere prin Bassra, găz
duindui ca pe nişte regi. încît se împrăştie în oraş zvo
nul că aş fi găsit o comoară, şi nu trebui mai mult ca 
să se abată asuprămi lăcomia cîrmuitorilor. întradevăr, 
căpetenia agiei nu zăbovi mult pînă să vină la mine în
tro zi, şi, după ce îşi luă răgazul, îmi spuse : 

— Domnia ta Abulcassem, ochii mei văd şi urechile 
mele aud ! Ci, întrucît eu îmi îndeplinesc slujbele ca să 
trăiesc, pe cînd atiţia alţii trăiesc ca săşi îndeplinească 
slujbele, nu am venit săţi cer socoteală de viaţa îmbel
şugată pe care o duci, şi nici să te întreb despre o comoară 
pe care ai toate pricinile so tăinuieşti. Am venit numai 
ca săţi spun că, dacă sînt om cu minte, nu sînt decît 
mul ţumită lui Allah, şi nu mă fudulesc deloc cu asta. 
Numai că pîineai scumpă, iar vaca noastră nu mai dă 
strop de lapte. 

Iar eu, pricepînd unde bate, îi spusei : 
— O, taică al oamenilor de duh, de cît ai trebuinţă 

pe zi ca săţi cumperi pîinea alor tăi şi ca să pui la loc 
laptele pe care vaca ta nu1 mai dă ? 

El răspunse : 
— Nu de mai mult de zece dinari de aur pe zi, doamne 

al meu. 
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Eu spusei ! 
•— Nui destul ! Eu am săţi dau o sută pe zi. Şî, 

pentru aceasta, nu ai decit să vii aici la fiecare început 
de lună, iar vistiernicul meu are săţi numere cele trei 
mii de dinari trebuitori traiului tău ! 

El atunci dete sămi sărute mina, ci eu mă ferii, neui
tînd că toate peşcheşurile sînt un dar de la Atoatezidi
torul. Şi el plecă, chemînd asuprami toate binecuvîntă
rile. Or, a doua zi după venirea căpeteniei aglei, mă chemă 
şi cadiul la el acasă şi îmi zise : 

— O, tinere, Allah este stăpîn peste toate comorile, 
şi lui i se cade după pravilă, cea de a cincea parte. Plă
teşteţi, dar, dijma, şi stăpineşteţi în tihnă celelalte patru 
părţi ! 

Eu răspunsei : 
— Nu prea ştiu ce vrea săi dea de înţeles stăpînul 

nostru cadiul slujitorului său. Da mă îndatorez săi dăru
iesc în fiecare zi, pentru săracii lui Allah, o mie de dinari 
de aur, cu învoiala să mă lase în tihnă. 

Şi cadiul încuviinţă întru totul vorbele mele, şi primi 
învoiala. Da peste vreo cîteva zile, un străjer veni să mă 
caute din partea valiului Bassrei. Şi, cînd ajunsei dina
intea valiului, care mă primi cu un chip îndatoritor, îmi 
spuse : 

— Mă socoti tu atît de necinstit încît săţi răpesc 
dacă miai arătao ? 

Iar eu răspunsei : 
— Allah lungească cu o mie de ani zilele stăpînului 

nostru valiul ! Ci şi dear fi să mi se smulgă carnea cu 
cleştele înroşite, nu am stă dezvălui vreodată comoara pe 
care întradevăr o am. Da mă învoiesc să plătesc în 
fiecare zi stăpînului nostru valiul, pentru amărîţii pe care 
ii ştie, două mii de dinari de aur. 

Şi valiul, înaintea unui dar care i se păru îndestul 
<3e mare, nu pregetă să primească învoiala mea, şi mă 
lăsă să plec, după ce mă potopi cu cinstirile lui. Şi, dea
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tunci, le plătesc statornic celor trei slujbaşi tainul zilnic 
pe care lam făgăduit. Şi, în schimb, ei mă lasă să duc 
viaţa de filotimii şi de dărnicii pentru care sint născut. 
Şiaceastai, o, doamne al meu, izvorul averii care tea 
minunat, pe cit văd, şi despre care nimeni altul în afară de 
tine nici cu gîndul nu gîndeşte cîtui de mare ! 

Cînd tînărul Abulcassem sfîrşi de povestit, califul, pînă 
peste măsură de doritor să vadă comoara cea minunată, 
îi spuse gazdei sale : 

— O, preabunule Abulcassem, chiar e cu putinţă să 
se afle pe lume o comoară pe care filotimia ta să nu fie 
în stare so isprăvească pe dată ? Nu, pe AII ah, numi 
vine să cred, şi, de nar fi săţi cer prea mult, teaş 
ruga să mio arăţi, şi maş jurui pe datorinţele cele sfinte 
ale ospeţiei, pe capul meu şi pe tot ce poate să facă de 
neîncălcat un jurămînt, că nu am să mă prilejesc vre
odată de încrederea ta, şi odată şiodată am să ştiu şi 
eu săţi răsplătesc hatîrul acesta fără de pereche. 

La vorbele acestea ale califului, Abulcassem se 
schimbă de tot şi la chip şi la înfăţişare, şi răspunse cu 
glas mohorît : 

— Sînt tare mîhnit, doamne, că ai dorinţa aceasta, 
pe care nu pot să ţio împlinesc decît cu nişte învoieli 
tare neplăcute, dat fiind că nu pot să mă hotărăsc a te 
lăsa să pleci din casa mea cu o plăcere curmată şi cu 
o bucurie netrăită. Încît, are să fie de trebuinţă să te 
leg la ochi şi să te călăuzesc, luînduţi toate armele şi 
lăsîndute cu capul gol, iar eu cu iataganul în mînă, gata 
să te despic dacă ai încerca să încâlci datorinţele ospe
ţiei. Şiapoi, ştiu prea bine că, chiar şi aşa, săvîrşesc o 
nechibzuinţă mare, şi că nu sâr cădea să mă supun 
chefului tău. Intrun sfîrşit, hai să facem după cum neo 
fi scris în ziua aceasta binecuvîntată ! Eşti gata să pri
meşti învoielile mele ? 
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El răspunse ! 
— Sînt gata să te urmez, şi primesc învoielile aces

tea, precum şi altele o mie pe deasupra. Şi mă jur ţie pe 
Ziditorul cerului şi al pămîntului că nu ai să te căieşti 
că miai împlinit dorul. Şiapoi, îţi încuviinţez chibzu
inţele, şi nici pe departe nam săţi păstrez vreo pică ! 

Şiatunci, Abulcassem îi petrecu o legătură peste ochi 
şi, luîndu1 de mînă, îl ajută să coboare, pe o scară tai
nică, întro grădină întinsă foarte. Şi acolo, după un şir 
de ocolit uri pe cărările care se întreţeseau, îl duse şi îl 
băgă întro tainiţă sub pămînt, adîncă şi largă, care 
avea intrarea coperită deasupra cu o piatră mare. Şi, din
truntîi, trecură printro hrubă lungă şi povîrnită, care 
da întro sală mare şi răsunătoare. Şi Abulcassem îl dez
legă la ochi pe calif, care văzu cu minunare sala aceea lumi
nată numai de strălucirea granatelor ca de foc cu care 
şi pereţii şi tavanul erau bătute peste tot. Iar un havuz 
de alabastru alb, mare de o sută de picioare de jur împre
jur, se vedea în mijlocul sălii, plin cu galbeni şi cu toate 
giuvaierurile pe care ar putea să le viseze o minte cît 
de aprinsă. Şi, de jur împrejurul havuzului, doisprezece 
stîlpi de aur, sprijinind douăsprezece chipuri cioplite din 
gemme de douăsprezece culori osebite, se înălţau ca nişte 
flori răsărite dintrun pămînt vrăjit. 

Iar Abulcassem îl duse pe calif la marginea havuzului 
şi îi spuse : 

— Vezi grămada aceasta de dinari de aur şi de giu
vaieruri de toate felurile şi de toate culorile ? Ei, află 
că na scăzut decît de două degete, pe cînd adîncimea 
havuzului nici nu poate fi măsurată ! Da asta nui tot! 

Şi îl duse în a doua sală, asemenea cu cea dintîi la 
strălucirea pereţilor, da mult mai mare, avînd în mijlocul 
ei un havuz plin de pietre nestemate şlefuite şi de nes
temate neatinse, şi adumbrit de două rînduri de pomi 
asemenea cu acela pe care i1 dăruise. Şi, în mijlocul 
boitei acelei săli, se înşiruia această înscriere, făcută din 
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litere strălucitoare : „Stăpînul comorii acesteia să nu se 
teamă că are so isprăvească vreodată ; că tot nu are 
săi dea vreodată de capăt. Să se slujească de ea mai 
degrabă spre a duce o viaţă plăcută şi spre aşi dobîntîj 
prieteni ; căci viaţa nu este decît una, şi nu se mai în
toarce, iar viaţa fără de prieteni nu e viaţă !" 

După care, Abuleassem îl duse pe oaspetele său să 
mai vadă şi alte multe săli, care nu erau cu nimic mai 
prejos decît cele de pînă aci ; pe urmă, băgînd de seamă 
că oaspetele ostenise de vederea atîtor lucruri năucitoare, 
îl călăuzi îndărăt afară din tainiţă, după ce îl legă iarăşi 
la ochi. 

Iar odată ajunşi iarăşi în palat, califul îi spuse călă
uzului său : 

— O, stăpîne al meu... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute douăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...Iar odată ajunşi iarăşi în palat, califul îi spuse călău
zului său : 

— O, stăpîne al meu, din toate cîte am văzut aici, 
şi din cîte judec după roaba cea tînără şi după cei doi 
băieţi drăgălaşi pe care m i ^ a i dăruit, tu trebuie să fii 
nu numai omul cel mai bogat de pe pămînt, da de bună 
seamă că şi omul cel mai fericit. întrucît pesemne că ai 
în palatul tău fetele cele mai frumoase ale Răsăritului 
şi copilandrele cele mai frumoase din Insulele Mărilor ! 
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Iar tînăriu răspunse cu mîhnire : 
— De buna seamă, o, doamne al meu ! Da pot eu so 

mai îndrăgesc pe vreuna, cînd port o amintire plină nu
mai de multiubita care a pierit, de dulcea, de preaminu
nata care a lost aruncată , din pricina mea, în apele 
Nilului ? Ol' ! maş bucura mai mult să nu fi avut altă 
avere decît aceea ce se află în chimirul unui hamal clin 
Bassra, ci so fi avut pe Labiba, sultana cea dragă, decît 

aiesc fără ea cu toate comorile şi cu tot haremul meu ! 
Iar califul se minună de statornicia simţămintelor fiu

lui lui Abdelaziz, dar îl îndemnă săşi dea toată silinţele 
spre aşi birui părerile de rău. Pe urmă , îi mulţumi pen
tru primirea cea strălucită pe care io făcuse şi îşi luă 
bunrămas de la el, ca să se întoarcă la hanul său, în
cred inţînduse în felul acesta, el însuşi, de adevărul spu
selor vizirului Giafar pe care îl aruncase în temniţă . 
Şia doua zi luă drumul Bagdadului, cu toţi slujitorii lui, 
cu fetişcana, cu cei doi băieţei şi cu toate darurile care le 
datora dărniciei fără de pereche a lui Abulcassem. 

Or, de îndată ce ajunse iar la palat, AlRaşid se grăbi 
săi dea slobozenie vizirului Giafar şi, spre ai dovedi 
cît de rău îi părea că îl osîndise de mai înainte, îi dete 
în dar cei doi băieţei şi îl încunună iarăşi cu toată în
crederea lui. Pe urmă , după ce îi povesti cele ce cunoscuse 

ilătoria sa, îi spuse : 
— Şiacuma, o, Giafar, spunemi ce se cuvine să fac 

spre a răsplăti bunele purtări ale lui Abulcassem ! Tu 
ştii că recunoştinţa regilor se cade să fie mai presus 
decît bucuria ce li sa făcut. Dacă maş mărgini săi 
trimit strălucitului Abulcassem tot ceea ce am eu mai 

mai de preţ în visteria mea, ar fi tare puţin pentru 
el. Cum, dar, as putea să1 întrec în dărnicie ? 

Şi Giafar răspunse : 
O, emire al dreptcredincioşilor, singura cale pe 

o ai spre a te plăti de datoria ta de recunoştinţă 
le a1 căftăni pe Abulcassem rege peste Bassra. 
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Şi AlRaşid răspunse : 
— Adevăratui, o, vizire al meu ! Aceasta este sin

gura cale de a mă plăti faţă de Abulcassem. Iar tu ai 
să pleci numaidecît la Bassra săi duci hatişeriful eăf
tănirii, şi pe urmă să1 însoţeşti pînă aici, ca şi noi să 
putem a1 sărbători în palatul nostru ! 

Şi Giafar răspunse că ascultă şi că se supune, şi plecă 
fără de zăbavă la Bassra. Iar AlRaşid se duse la Sett 
Zobeida în iatac şi îi dete în dar fetişcana, pomul şi pău
nul, nepăstrînd pentru el decît cupa. Iar Zobeida găsi 
copilandra atîta de fermecătoare încît îi spuse, zîmbind, 
soţului său că o primeşte cu încă chiar mai multă plă
cere decît pe toate celelalte daruri. Pe urmă, îl puse săi 
istorisească de şart călătoria aceea minunată. 

Estimp Giafar nu zăbovi să se întoarcă degrabă de la 
Bassra cu Abulcassem, pe care avusese grijă să1 în
ştiinţeze despre tot ce se petrecuse şi despre cine fusese 
oaspetele pe care îl găzduise în casa^ lui. Şi cînd flăcăul 
intră în sala împărătească, emirul dreptcredincioşilor 
se ridică în cinstea lui, îi ieşi înainte zîmbind şi îl sărută 
ca pe un fiu. Şi binevoi să meargă el însuşi la hammam 
cu el, cinste pe care nu io mai făcuse nimănuia îr.eă 
de pe cînd se urcase în scaunul de domnie. Şi, după 
scaldă, în vreme ce li se aduceau răcoritoarele şi nişte 
şerbeturi de migdale şi de fructe, o roabă, pro 
adusă la palat, veni să cînte. Ci Abulcassem nici nu apucă 
să se uite bine la faţa roabei aceleia, că şi scoase un 

U mare şi căzu lat. Şi AlRaşid sări să1 ajute, 
îl luă în braţe şi îl făcu săşi vină încet încet în simţiri. 

Or, tînăra cîntăreaţă nu era alta decît cadîna de odi
nioară a sultanului de la Cairo, pe care un pescar o 
scosese din apele Nilului şi o vînduse unui negustor de 
robi. Şi negustorul acela, după ce o ţinuse multă vreme 
ascunsă în haremul său, o adusese la Bagdad şi o vîn
duse soţiei emirului dreptcredincioşilor. 
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Şiaşa Abulcassem, ajuns rege la Bassra, îşi găsi iu
bita şi putu deaci înainte să isăiască laolaltă cu ea în 
huzururi, pînă la venirea Sfărimătoarei de bucurii, Zi
ditoarea cea de neabătut a mormintelor. 

— Da să nu care cumva să crezi, o, măria ta, spuse Şehere
zada mai departe, că povestea aceasta ar fi cît de cît tot atîta de 
minunată şi tot atit de plină de folos sufetesc ca Povestea cea 
întortocheată a Blajinului copil-din-jlori. 

Iar, regele Şahriar, fhcruntînduşi sprinceana, întrebă : 
— Despre ce copildinflori vrei tu să vorbeşti, Şeherezada ? 
Iar fata vizirului răspunse : 
— Chiar despre unul, măria ta, cu viaţa atîta de zbuciumată 

cum am să ţio povestesc ! 



Şi Şeherezarîa spuse : 

POVESTEA CEA ÎNTORTOCHEATĂ A BLA
JINULUI COPIL DIN FLORI 

Se povesteşte — ci mai ştiitor este Allah ! — că în
trun oraş dintre oraşele părinţilor noştri arabi trăiau 
odată trei prieteni care erau genealogişti de meserie. 
Or, cu voia lui Allah, are să se lămurească despre cei 
vorba. 

Iar aceşti trei prieteni erau totodată pezevenghii pe
zevenghilor şi iscusiţii iscusiţilor. Iar iscusinţa lor era 
atît de mare încît puteau, în joacă, să1 uşureze pe un 
zgîrcit de punga lui, fără ca acela să simtă ceva. Şi, în 
fiecare zi, aveau năravul de a se întîlni întro odaie 
la un han mai lăturalnic, odaie pe care anume o luaseră 
cu chirie ca să poată, fără a fi supăraţi de nimeni, să 
cisluiască în tihnă la coţcăriile pe care să le mai facă târ
goveţilor din cetatea lor, ori la pozna de pus la cale spre 
aşi petrece ziua mai cu haz. Ci trebuie numaidecît să 
spun că faptele şi năzdrăvăniile lor erau, de obicei, mai 
degrabă lipsite de răutate şi pline de ghiduşii, precum de 
altminteri şi purtările lor erau alese, iar chipurile lor 
blajine. Şi cum erau legaţi între ei cu o prietenie întru 
totul frăţească, îşi puneau agoniselile laolaltă, împărţin
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duşile cu deplină dreptate, cît de mari orî cît de micî 
să fi fost ele. Şi niciodată, din ceea ce chiverniseau nu 
cheltuiau mai mult de jumătate spre aşi rostui deale 
gurii; iar cu cealaltă jumătate cumpărau haşiş, ca să 
se beţivănească noaptea, după ziua folosită spornic. Iar 
beţivăneala lor, dinaintea luminărilor aprinse, era tot
deauna de bun gust, şi niciodată nu cobora pînă la bătăi 
ori pînă la vorbe urîte. Ba chiar dimpotrivă ! Şi, în 
ceasurile acelea, născoceau nişte pehlivanii minunate 
care, întradevăr, ar fi făcut desfătarea oricărui ascultă
tor. 

Or, haşişul, întro zi, pînă a nu se dospi în creierii lor 
le năzări o ispravă de o cutezanţă cum nu sa mai po
menit. Intrucît, odată ce ticluiră totul, se duseră dis
dedimineaţă dinaintea grădinii ce împrejmuia palaiul 
regelui. Şi acolo, se porniră în văzul lumii să se certe 
şi să se suduiască împotriva obiceiului lor, şi săşi 
arunce cele mai amarnice blesteme, fluturînduşi năpraznic 
mîinile şi bulbucind ochii, cu tot felul de ameninţări, ba 
cu moartea, ba măcar cu bătaia. 

Iar sultanul, care tocmai se preumbla prin grădină, 
cînd auzi strigătele şi zarva stîrnilă, spuse : 

— Să fie aduşi la mine inşii care fac toată zarva 
aceea ! x 

Şi numaidecît musaipii şi hadîmbii deteră fuga săî 
înşface şi săi tîrască, dupăcindui vîrtos, dinaintea sulta
nului. 

Or, de cum ajunseră înainteai, sultanul, tulburat în 
preumblarea lui de dimineaţă din pricina strigătelor su
părătoare, îi întrebă cu mînie : 

— Cine sînteţi voi, bre mişeilor ? Şi pentru ce vă 
certaţi fără de ruşine sub zidurile palatului regelui vostru ? 
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Iar ei răspunseră : 
— O, rege al vremilor, noi sîntera nişte doftori in 

meseria noastră. Şi fiecare dintre noi se îndeletniceşte 
cu cîte o meserie. Iar în ce priveşte pricina gîlcevii noas
tre — să ne ierte stăpînul nostru ! — păi sa stîrnit toc
mai pentru priceperea noastră. Intrucît ne certam pe ca
rei mai i»ună dintre îndeletnicirile noastre şi, cum fiecare 
sîntem stăpîni desăvîrşiţi pe tainele meseriei, fiecare so
coteam a fi mai presus decît ceilalţi doi. Şi, din vorbă 
în vorbă, neam lăsat năpădiţi de mînie ; şi de aci pînă 
la vorbe rele şi pînă la sudalme depărtarea a fost iute 
bătută. Şiaşa că, uitînd că ne aflam lîngă stăpînul nos
tru sultanul, neam apucat să ne facem unii pe alţii 
ba curlangii, ba pui de lele, ba mîncători de zebburi ! 
Alungat fie Celviclean ! Mîniai sfetnic păcătos, o, stă
pîne al nostru, şii face pe nişte oameni bine crescuţi 
săşi piardă simţul cuviinţei lor ! Ce ruşine pe capul 
nostru ! Fără de cîrtire, ni se cade să fim osîndiţi amar
nic de stăpînul nostru sultanul ! 

Iar sultanul îi întrebă : 
— Da ce meserii aveţi ? 
Şi întîiul dintre cei trei prieteni sărută pămîntul dina

intea sultanului şi, după ce se ridică, spuse : 
— Eu, o, doamne al meu, sînt genealogiu de pietre 

scumpe, şi mai toată obştea mă cunoaşte a fi un învăţat 
dăruit cu harul cel mai ales în ştiinţa genealogiilor la
pidare ! 

Iar sultanul, tare uimit, îi grăi : 
•— Pe Allah ! tu, judecind după privirea ta poncişă, 

mai degrabă ai părea o pramatie, decît un învăţat. Şiar 
fi îritîia oară cînd aş vedea îngemănate întrun singur ins 
ştiinţa şi drăcoveniile ! Da, oricum ar fi, poţi tu sămi 
spui cei aceea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehetv :u zorii mijind şl, 
:ă, tata. 
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Ci într-a opt sute douăzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

...Da, oricum ar fi, poţi tu sămi spui cei aceea ge
nealogie lapidară ? 

Şi el răspunse : 
— Este ştiinţa obîrşiei şi a soiului pietrelor nestemate, 

şi este arta de a le osebi, de la întîia aruncă tură de ochi, 
dintre pietrele calpe, şi de a le cunoaşte unele de altele 
numai văzîndule şi pipăindule. 

Şi sultanul se minună : „Ciudat lucru ! Da am săi 
pun priceperea la cercare, şi am săi cîntăresc harul !" 
Şi se întoarse înspre cel de al doilea mîncător de haşiş 
şi îl întrebă : 

— Da tu ce meserie ai ? 
Şi insul cel de al doilea, după ce sărută pămîntul 

dinaintea sultanului, se ridică şi spuse : 
— Eu, o, rege al vremilor, sînt genealogiu de cai. 

Şi sînt socotit îndeobşte drept omul cel mai învăţat 
printre arabi in ce priveşte cunoaşterea soiului şi a obîr
şiei cailor. Intrucît, de la cea dintîi aruncă tură de ochi, 
pot, şi fără ca să mă înşel vreodată, să judec dacă un cal 
vine din tribul neamurilor lui Anazeh, ori din tribul celor 
ai lui Muteir, ori de la ai lui BeniKhaled, ori din tribul 
lui Dafir sau al lui JabalŞammar. Şi ştiu să ghicesc, 
fără de greş, dacă a fost crescut pe podişurile cele de 
sus ale Nedjedului, ori în inima păşunilor Nefudului şi 
dacăi din soiul Kehilan ElAjuz, ori SeglawiJedran, 
ori SeglawiŞeifi, ori HamdaniSimri, ori Kehilan ElKruş . 
Şi pot să spun depărtarea întocmai, în număr de picioare, 
pe care poate so străbată calul acela întrun anume răs 
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t imp, fie la galop, fie Ia buiestru, fie la trap zorit. Şi 
pot să dezvăluiesc bolile tainice ale calului, şi bolile pe 
care are să le aibă, şi să spun de ce beteşug iau muri t 
şi tata, şi mama, şi strămoşii toţi, pînă la a cincea spiţă 
în urmă . Şi pot să vindec bolile socotite ca fără de leac 
ale cailor, şi să pun iarăşi pe picioare un animal care 
îşi trage sufletul. Iacătă, o, rege al vremilor, numai o 
parte din ceea ce ştiu, intrucît nu cutez, de teamă să 
numi laud peste măsură vredniciile, săţi înşiruiesc şi 
alte amănunte ale ştiinţei mele. Ci mai ştiutor este Allah ! 

Şi, după ce vorbi astfel, lăsă ochii în jos cu sfială, t e 
meninduse dinaintea sultanului. 

Iar sultanul, ascultînd şi auzind, se minună : „Pe 
Allah ! să fii şi învăţat, şi pungaş, mare minune ! Da 
am săi cercetez eu straşnic spusele şi am săi pun la 
încercare ştiinţa cea genealogicească !" Pe urmă se întoarse 
înspre cel de al treilea genealogiu şi îl întrebă : 

— Da tu, bre al treilea, care ţie meseria ? 
Iar cel de al treilea mîncător de haşiş, care era cel 

mai viclean dintre ei, răspunse, după temenelile de cuvi
inţă : 

— O, rege al vremilor, îndeletnicirea mea este cea mai 
aleasă, fără de tăgadă, şi cea mai anevoioasă. Intrucît, 
dacă tovarăşii mei, aceşti doi învăţaţi aci de faţă, sînt 
genealogişti de pietre şi de cai, eu sînt genealogist pen 
t ru spiţa omenească. Şi dacă tovarăşii mei sînt nişte 
învăţaţi dintre cei mai de seamă, eu trec drept cununa 
de pe capul lor, neîndoielnic. Intrucît, o, doamne al meu 
şi cunună a capului nostru, eu am puterea de a cunoaşte 
obîrşia adevărată a semenilor mei, nu numai obîrşia lor 
mărturisită , ci şi pe cea nemărturisită , aceea pe care pînă 
şi mama copilului deabia dacă poate so ştie şi de care 
tată l habar nu are, îndeobşte. Află, întradevăr, că numai 
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dacă mă uit o dată la im om şi numai dacă îi aud o dată 
sunetul glasului, eu pot, fără de şovăire, săi spun dacă 
este fiu de drept ori fecior din flori, şi săi spun, pe 
deasupra, dacă tsătînesău şi maicăsa au fost copii le
giuiţi ori odrasle dintro împerechere nesfinţită, şi 
săi dezvăluiesc pravilnicia ori nepravilnicia zămislirii 
neamului întreg, pîriă sus la părintele nostru Ismail 
benIbrahim — cu ei cu amîndoi fie numele lui Allah 
şi binecuvîntarea cea mai aleasă ! Şi pot în felul acesta, 
datorită ştiinţei cu care ma dăruit Atoateîmpărţitorul— 
preamărit fie el ! — să deschid ochii la mulţi dintre 
domnii cei mari asupra obîrşiei alese a naşterii lor, şi 
să le dovedesc, cu dovezile cele mai apriate, că nu sînt 
decît rodul unei împreunări a mamei lor fie cu vreun 

fie cu vreun măgărar, fie cu vreun bucătar, fie 
cu vreun hadîmb calp, fie cu vreun harap negru, fie cu 
vreun rob ca toţi robii, ori cu ceva de soiul acesta. Şi 
dacă, o, doamne al meu, făptura pe care o cercetez este 
o femeie, tot aşa pot, numai uitîndumă la ca prin iaş

ii de pe faţa sa, săi spun şi spiţa, şi obîrşia, şi pînă 
îseria părinţilor ei ! Şi iată, o, rege al neamurilor, 

numai o parte din ceea ce pot eu, întrucît ştiinţa genealo
giei omeneşti este atîta de întinsă încît ar trebui, spre 

•ui numai feluritele ei ramuri, să ne petrecem 
aici ziua toată, cu necioplita mea înfăţişare sub ochii 

tului nostru sultanul. Şiaşa că, o, doamne al meu, 
bine vezi că ştii: a este mai de minunare, şi 
cu mult, decît cea a soţilor mei, ac văţaţi de 

; că nici un cm pe faţa pămîntului nu stăpîi 
ştiinţa aceasta mai deplin decît mine. Ci toată ştiinţ, 
la Aliah ne vine, toată priceperea este un har d 

ia sa, iar darul lui cel mai de preţ este i 
nilinţei ! 

Şi, după ce vorbi aşa, cel de al treilea genealogiu îşi 
ochii în jos cu sfială, temeninduse . şi se 



trase îndărăt între tovarăşii săi rînduiţi dinaintea re

Iar regele, pînă peste poate de uimit, îşi zicea : „Pe 
Allah, ce lucru nemaipomenit ! Dacă laudele ăstora trei 
SÎQt întemeiate, acestai, fără de nici o îndoială, învăţa
tul cel mai grozav clin vremurile noastre şi din toate 

urile ! Am'săi ţin, aşadar, pe aceşti trei genealo
La saraiul meu, pînă ce so ivi vreun prilej care să 

ne îngăduie a le pune la încercare priceperea cea uluitoare. 
Şi dacă laudele lor au să se dovedească fără de temei, 
teapa îi aşteaptă !" 

Şi, după ce vorbi astfel cu sine însuşi, sultanul se în
toarse înspre vizirul său cel mare şi îi spuse : 

— Să fie păziţi cu grijă aceşti trei învăţaţi, dîndulise 
o odaie în sărai, precum şi un tain de pîine şi de carne 
pe zi, şi apă cît or vrea ! 

Şi porunca fu îndeplinită pe clipă pe dată. Iar cei trei 
prieteni se uitară unul la altul, zicînduşi din ochi : „Ce 
dărnicie ! Nam mai auzit pomeninduse vreodată despre 
vreun rege care să fie tot atîta de mărinimos ca regele 
acesta, şi tot atîta de înţelept ! Ci, pe Allah ! nu degeaba 
sîntem noi genealogişti. Şiare să vină şi ceasul nostru, 
mai degrabă ori mai tîrziu !" 

Iar în ceea ce îl priveşte pe sultan, apoi prilejul pe 
care îl aştepta nu zăbovi mult pînă ce să se arate. în
tradevăr, un rege megieş îi trimise nişte peşcheşuri tare 
scumpe, printre care se afla şi o nestemată de o frumu

minunată, albă şi străvezie, şi cu nişte ape mai 
zi ca ochiul de cocoş. Iar sultanul, adueînduşi aminte 

de vorbele genealogistul lapidar, trimise să1 cheme 
şi, după ce îi arătă piatra, îi ceru so cerceteze şi săi 

nă cum i se pare. Ci genealogistul lapidar răspunse : 
— Pe viaţa stăpînului nostru regele, nici nu am tre

buinţă să cerceteze piatra aceasta pe toate feţele, fie prin 
ezimea i prin strălucire, nici so iau în mînă, 

nici baremi să mă uit la ea. întrucît, spre ai cintări 
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pre ţul şi frumuseţea, nu am trebuinţă decît so ating 
cu vîrful degetului cel mic de la mîna stingă şi ţ inîn
dumi ochii închişi ! 

Şi regele, încă şi mai uluit decît întîia oară, îşi zise : 
„Iacătă, întrun sfîrşit, clipa în care avem săi putem face 
socoata laudelor !" Şi puse piatra dinaintea genealogistu
lui lapidar care, cu ochii închişi, întinse degetul cel mic 
şi o atinse uşurel. Şi numaidecît se trase îndărăt deodată, 
şi îşi scutură mîna ca deo muşcătură ori ca deo arsură , 
şi spuse : 

— O, doamne al meu, piatra aceasta este fără de nici 
un preţ, întrucît, nu numai că nu este din soiul cel curat 
al nestematelor, da mai are şi un vierme în inima ei ! 

Şi sultanul, la vorbele acestea, simţi mînia cum îi dă 
pe nas, şi strigă : 

— Ce tot îndrugi tu, o fecior de codoş ? Au tu nu 
ştii că piatra aceasta are nişte ape minunate, străvezii 
întru totul şi pline de strălucire, şi că o am în dar de la 
un rege dintre cei mai mari ? 

Şi, nemaiascultînd decît de supărarea lui, îl chemă pe 
slujbaşul care avea în seamă ţeapă şi îi spuse : 

— Străpunge1 prin fund pe mincinosul ăsta nevolnic ! 
Şi slujbaşul cu ţeapă, care era un uriaş pînă peste 

fire, îl înşfacă pe genealogist şi îl săltă ca pe o păsărică, 
şi se şi pregătea să1 înţigluiască, străpungîndui ceea 
ce avea de străpuns, cînd vizirul cel mare, care era un 
bă tr în plin de chibzuinţă şi de măsură şi de bun simţ, 
îi spuse sultanului : 

— O, rege al vremilor ! De bună seamă, omul 
acesta pesemne că şio fi lăudat prea mult priceperea, iar 
lauda de sine este întrutotul de osîndit. Da poate că ceea 
ce a mărturisit no fi chiar cu totul lipsit de temei, şi, 
dacă ar fi aşa, moartea nu ar fi îndeajuns de îndreptă
ţită dinaintea stăpînului lumilor. Or, o, doamne al meu, 
viaţa unui om, oricine ar fi el este mai de preţ decît piatra 
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cea mai scumpă, şi cîntăreşte mai mult în terezia Atoate
cumpănitorului ! Pentru aceea, este mai bine să armi 
osînda omului acesta pînă ce se va face dovada. Iar do
vada nu se poate dobîndi decît spărgînd piatra aceasta în 
două. Şi atunci, dacă viermele se află în inima pietrei, 
spusele omului se vor adeveri ; dar dacă piatra este 
nevătămată şi fără de nici o meteahnă în lăuntrul ei, 
pedeapsa lui să fie îndealungită şi sporită de slujbaşul 
cu ţeapă. 

Şi sultanul, dînd dreptate vorbelor vizirului său, spuse l 
— Să fie despicată în două piatra aceasta ! 
Şi piatra fu spartă pe dată. Iar regele şi toţi cei de 

faţă rămaseră pînă peste poate de uluiţi cînd văzură ivin
duse un vierme alb din chiar inima nestematei. Şi vier
mele acela de cum ajunse afară, se aprinse singur şi se 
mistui întro clipită, fără a lăsa nici cea mai uşoară 
urmă a trecerii lui peacolo. 

Or, după ce se dezmeteci din tulburarea lui, sultanul 
îl întrebă pe genealogiu : 

— Da cu ce ai putut tu săţi dai seama că în inima 
pietrei se află viermele acesta pe care nici unul dintre 
noi nu a izbutit să1 vadă ? 

— Cu agerimea vederii ochiului pe care îl am în vîrful 
degetului meu cel mic, şi cu simţiciunea acestui deget 
la căldura şi la răceala pietrei acesteia : 

Şi sultanul, minunat de ştiinţa şi de iscusinţa Iuî,: 
spuse slujbaşului ţepei : 

— Dăi drumul ! 
Şi adăugă : 
— Să i se dea pe ziua de astăzi un tain de pîine şi' 

de carne îndoit, şi apă cît o vrea ! 
Şiaşa cu genealogistul lapidar ! 
Ci în ceea ce îl priveşte pe genealogistul de cai, iacătă f 
La un t imp după întîmplarea aceasta cu gemma cea 

roasă de vierme, sultanul primi din afundurile Arabiei, 
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'e supuşenie din partea unei mari căpetenii 
de ir murg închis, de o frumuseţe grozavă. Şi, 
bucuros de peşcheş, petrecea zile întregi în grajd, stînd 
să se işze de el. Şi, întrucît nu uitase că în sărai 
se afla genealogistul de cai, îi trimise poruncă să i se 
înfăţişeze dinainte. Şi, cînd genealogistul se află înaintea 
lui, sultanul îi spuse : 

— Ia ascultă, bre, tot te mai lauzi că te pricepi Ia 
cai, aşa cum neai povestit nu demult ? Şi te simţi în 
stare să ne dovedeşti ştiinţa ta în ce priveşte obîrşia şi 
stirpea cailor ? 

Iar cel de al doilea genealogist răspunse : 
•— Păi de bună seamă, o, rege al vremilor ! 
Şi sultanul strigă : 
•— Mă juruiesc pe adevărul Aceluia care ma pus 

stăpîn peste grumajii slujitorilor săi, şi care a spus fiin
ţelor şi lucrurilor : „Fiţi !" pentru ca ele să şi fie, că 
dacă are să se ivească o greşală sau o nepotriveală, sau 
o încurcătură cit de mică în spusele tale, am să te dau 
morţii cu cea mai rea moarte ! 

Iar omul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi sultanul spuse atunci : 
— Sâ fie adus calul dinaintea genealogistului acesta ! 
Şi cînd calul cel de soi se află dinaintei, genealogistul 

aruncă asuprai o privire, numai una, pe urmă se în
cruntă la chip, zîmbi şi spuse, întorcînduse înspre sultan s 

— Am văzut şi mam dumirit f 
Iar sultanul întrebă : 
•— Ce ai văzut, bre, şi cum teai dumirit ?... 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind <\, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute douăzeci şi opta noapte 

Urmă : 

„..genealogistul de cai aruncă, aşadar, asupra calului 
cel de soi o privire, numai una, pe urmă se încruntă la 
chip, zîmbi şi spuse, întorcînduse înspre sultan : 

— Am văzut şi mam dumirit! 
Iar sultanul îl întrebă : 
•— Ce ai văzut, bre, şi cum teai dumirit ? 
Iar genealogistul răspunse : 
— Am văzut, o, rege al vremilor, că acest cal este 

întradevăr de o frumuseţe rară şi de un sol strălucit, 
că liniile făpturii lui sînt bine potrivite şi că umbletul 
îi este plin de fală, că este rit se poate de puternic şi 
de o vioiciune desăvîrşită, că spata e tare gingaşă, gru
mazul minunat, erupiţa dreaptă, armurii oţeliţi, rădă
cina cozii fudulă şi închipuind un arc fără de cusur, 
cu coada grea, stufoasă şi măturînd pămîntul ; iar în 
ceea ce priveşte capul, şiacesta are toate semnele osebi
toare care sînt căpetenie la capul unui cal din ţările 
arăbeşti : este larg, şi nu mic, bine croit în părţile de 
sus, cu o depărtare mare de la urechi la ochi, cu depăr
tarea mare şi de la un ochi la altul, şi cu o depărtare cît 
se poate de mică între urechi ; iar partea de dinainte a ca
pului este boltită ; iar ochii îi sînt bulbucaţi şi frumoşi 
ca ochii de gazelă ; iar pielea împrejurul ochilor este 
fără de păr şi netedă întru totul, şi neagră, şi gingaşă
lucioasă ; iar osul obrajilor este lung şi subţire, iar cel 
al fălcii este vădit ; iar faţa, înspre josul ei, se îngustează 
numaidecît şi se răsfrînge aproape ca un gurgui pînă la 
marginea buzei ; iar nările, cînd stau liniştite, sînt totuna 
cu faţa şi parcă nar fi decît o despicătură subţire ; iar 
la gură buza de jos este mai lată decît buza de sus ; iar 
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urechile sînt largi, lungi, subţiri şi gingaş tăiate, ca ure 
chile de antilopă ; întrun sfîrşit, este un animal minu
nat întru totul. Iar culoarea lui murgăînchisă este sul
tana culorilor. Şi fără de nici o îndoială, calul acesta ar 
fi cel mai dinţii cal de pe pămînt, şi nicăieri nu i sar 
putea găsi perechea, de nar avea un cusur pe care ochii 
mei i lau şi dibuit, o, rege al vremilor ! 

După ce auzi zugrăvirea aceea a calului care îi era 
drag, sultanul dintruntîi rămase minunat, mai cu seamă 
dat fiind acea singură privire pe care genealogistul o 
aruncase întro doară asupra bidiviului. Da cînd îl auzi 
că pomeneşte de un cusur, ochii lui fulgerară, pieptul i 
se încrîncenă, şi, cu un glas ce tremura de mînie, îl în
trebă pe genealogist : 

— Ce bălmăjeşti tu, mă, pramatie afurisită ? Şi cemi 
îndrugi despre vreun cusur la un cal atît de desăvirşit 
şi carei cea mai proaspătă mlădiţă din cea mai aleasă 
stirpe din Arabia ? 

Iar genealogistul, fără a se fîstîci, răspunse ". 
— De vreme ce pe sultan îl supără vorbele robului 

său, robul nu are să 'mai spună nimic ! 
Iar sultanul răcni : 
— Ba să spui ce ai de spus ! 
Iar omul răspunse : 
— Nu am să vorbesc decît dacă regele îmi fă

găduieşte slobozenia ! 
Şi regele spuse : 
— Vorbeşte, dar, şi să numi tăinuieşti nimic ! 
Atunci genealogistul spuse : 
— Află, o, măria ta, că acest cal este dintro stirpe 

curată şi aleasă, după tatăl lui, da numai după tatăl lui ! 
In ce o priveşte pe maicăsa, nu cutez să vorbesc ! 

Iar regele, cu chipul schimonosit, strigă : 
— Cinei, dară, maicăsa ? Dă zor de ne spune ! 
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Iar genealogistul spuse : 
— Pe Allah, o, doamne al meu, mama acestui cal 

minunat este dintrun soi de vieţuitoare cu totul osebit. 
întrucît nu este o iapă, ci o bivoliţă de mare ! 

La vorbele acestea ale genealogistului, sultanul se 
mînie pînă peste marginile mîniei, şi se umflă, pe urmă 
se desumflă, şi dintruntîi nu putu să rostească o vorbă. 
Iar pînă la urmă strigă : 

— O, cîine de genealogist, moartea tai mai de ales 
decît viaţa ! 

Şi îi făcu semn slujbaşului care avea în grija sa ţeapă, 
spunîndui : 

— Străpungei fundul genealogistului ăsta ! 
Şi huiduma de tătîne al ţepelor îl ridică pe genealo

gist în braţe şi, punîndu1 cu fundul în vîrful cel străpun
gător cu pricina, sta să1 lase să cadă în ea cu toată 
greutatea, pentru ca pe urmă să învîrtească scripeţii sui
tori, cînd vizirul cel mare, om dăruit cu duhul dreptăţii, 
îl rugă pe rege să zăbovească oleacă osînda, spunîndui : 

— O, doamne stăpîne al meu, genealogistul acesta de 
bună seamă că este zăticnit de vreo nesăbuinţă de minte 
şi de vreo slăbiciune de judecată, dacă se încumetă aşa 
să1 facă pe calul acesta curat să se tragă dintro mamă 
care ar fi o bivoliţă de mare. încît, spre ai dovedi limpede 
că i se cuvine osînda, este mai bine să1 chemi aici pe 
grăjdarul care a adus calul din partea căpeteniei de tri
buri arăbeşti. Şi stăpînul nostru sultanul să1 întrebe, 
de faţă cu genealogistul acesta, şi să1 pună să ne arate 
punguţa în care se află senetul de naştere al calului şi 
în care este însemnată stirpea şi obîrşia lui ; întrucît 
ştim că orice cal de sînge ales trebuie să poarte legată 
la gît o punguţă cu însuşirile şi cu strămoşii lui ! 

Iar sultanul spuse : 
•— Nu stă nimica împotrivă ! 
Şi dete poruncă să fie adus dinaintei grăjdarul cu 

pricina. 
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Cînd ajunse dinaintea sultanului şi cînd auzi şi pr i 
cepu ce i se cere, grăjdarul răspunse : 

— Ascult şi mă supun ! Şi iacătă pungu ţa ! 
Şi, scoţînd din sin o pungă de piele împodobită şi 

bătută cu peruzele, io dete sultanului care îi deznodă 
numaidecît băierile şi scoase o hîrtie pe care erau aşter
nute peceţile de la toate căpeteniile tribului unde se 
născuse calul, şi mărturiile de la toţi martorii care fuse
seră de faţă la însămînţarea mamei de către tată. Iar 
hîrtia aceea dovedea, pînă la urmă , că acel cîrlan avea 
ca tată un armăsar de sînge curat din stirpea Seglawi
Jedran, iar ca mamă o bivoliţă de mare pe care armă
sarul o găsise, întro zi cînd gonea pe ţărmul mării, şi 
că o însămînţase de trei ori, după ce nechezase pe ea 
întrun chip ce nu mai îngăduia tăgadă. Şi se spunea acolo 

voliţa aceea de mare, prinsă de călăreţi, fătase la 
soroc mînzul acela murgînchis, şi că îl alăptase vreme 
de un an, în mijlocul tribului. Şiaceasta era, pe scurt, 
dovada cuprinsă în senet. 

După ce ascultă citirea acelui senet, pe care io făcuse 
însuşi vizirul cel mare, şi înşiruirea numelor şeicilor şi 

lorilor care îl pecetluiseră, sultanul rămase nedu
merit pînă peste poate de un fapt atît de ciudat, şi, tot
odată, tare uluit de ştiinţa năzdrăvenească şi fără de greş a 
genealogistului de cai. Şi se întoarse înspre slujbaşul cu 

a şi îi spuse : 
— Ia1 îndărăt de pe podina scr ipetului! 
Şi, de îndată ce îl văzu iarăşi pe picioare dinainteai 

sultanul îl întrebă pe genealogist : 
— Cum de ai putut tu, numai dintro privire, să 

cunoşti şi stirpea, şi obîrşia, şi însuşirile, şi naşterea ar
măsăraşului acesta ? Intrucît spusele tale sau dovedit 
întemeiate, pe Allah ! şi sau adeverit întrun chip de 
netăgăduit. Grăbeştete, dar, de mă dumireşte din care 
semne ai cunoscut meteahna bidiviului acesta strălucit ! 
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Iar genealogistul răspunse : 
— Treabai uşoară, o, doamne al meu ! Nu am avut 

decît să mă uit la copitele calului. Iar stăpînul nostru nu 
are decît să facă aşa cum am făcut eu. 

Şi regele se uită la copitele murgului şi văzu că erau 
despicate, scorţoase şi lungi, ca ale bivolilor, în loc să fie 
dintro bucată, uşoare şi rotunde ca ale cailor. Şi sultanul, 
la priveliştea aceea se minună : 

— Allah este atotputernic ! 
Şi se întoarse înspre slujitori şi le spuse : 
— Să i se dea astăzi acestui învăţat genealogist un 

tain îndoit de carne, precum şi două porţii de pîine, şi 
apă cît va voi! Şiatîta cu el ! Ci în ceea ce îl priveşte 
pe genealogistul de neamuri de oameni, cu acesta treaba 
fu cu totul altfel. 

Intrucît sultanul, după ce văzu cum se petrecuseră 
cele două întîmplări fără de asemuire, datorate dezvă
luirii celor doi genealogişti, cu gemma care avea un vierme 
în inima ei şi cu murgul născut dintrun armăsar de 
sînge safi şi dintro bivoliţă de mare, şi după ce se în
credinţase cu ochii lui de ştiinţa năzdrăvană a celor doi, 
îşi zise : „Pe Allah ! nu ştiu, da socot că al treilea mişel 
trebuie să fie un învăţat încă şi mai năzdrăvan ! Şi cine 
ştie de no avea să ne dezvăluie ceva de care noi habar 
nu avem !" Şi porunci să fie adus pe loc dinaintea sa, 
şi îi spuse : 

— Pesemne că îţi mai aminteşti, bre, despre ce teai 
lăudat de faţă cu mine în privinţa priceperii tale de ge
nealogist al stirpelor omeneşti, cu care ştii să dezvaluieşti 
obîrşia adevărată a oamenilor, aceea pe care pînă şi mama 
copilului deabia dacă poate so bănuiască şi de care tatăl 
habar nu are, îndeobşte. Şi la fel pesemne că mai ţii 
minte cum teai împăunat cu o laudă ca aceasta în pri
vinţa femeilor. Aşa încît doresc să aflu de la tine dacă 
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mai stăruieşti in spusele tale şi dacă eşti gata să le do
vedeşti dinaintea ochilor noştri ? 

Şi genealogistul de stirpi omeneşti, care era cel de 
al treilea mîncător de haşiş, răspunse : 

— Aşa am spus, o, rege al vremilor, şi stărui în spu
sele mele. Şi Allah este cel mai mare ! 

Atunci sultanul se ridică din scaunul său împărătesc 
şi îi spuse insului : 

— Vino după mine ! 
Şi ipochimenul porni după sultan, care îl duse în 

harem împotriva obiceiului său, însă numai după ce le 
prevestise pe cadîne prin hadîmbi săşi pună iaşmacele 
şi săşi acopere faţa. Şi cînd amîndoi ajunseră în iatacul 
dăruit cadînei dragi în vremea aceea, sultanul se întoarse 
înspre genealogist şi îi spuse : 

— Sărută pămîntul dinaintea stăpînei tale şi uităte 
la ea, ca sămi spui pe urmă ceai văzut! 

Şi mîncătorul de haşiş îi spuse sultanului, după ce 
sărută pămîntul dinaintea cadînei : 

— Am cercetato, o, rege al vremilor ! 
Or, el nu făcuse decît să arunce înspre ea o privire, 

una numai, şi nimic mai mult. 
Iar sultanul îi spuse : 
— Dacăi aşa, hai după mine ! 
Şi ieşi, iar genealogistul porni după el, pînă ce ajunseră 

în sala domnească. Şi sultanul, după ce porunci să plece 
toată lumea din sală, rămase numai cu vizirul său cel 
mare şi cu genealogistul, pe care îl întrebă : 

— Ce ai văzut la stăpîna ta ? 
Şi el răspunse : 
— O, doamne al meu, am văzut o femeie dăruită cu 

nuri, cu farmece, cu gingăşie, cu prospeţime, cu sfiiciune, 
şi cu toate însuşirile şi toate desăvîrşirile frumuseţii. Şi, 
hotărît ! nu sar mai putea dori nimic la ea, întrucît are 
toate darurile ce pot să le vrăjească inima şi să înseni
neze ochii şi, din orice parte ai privio, este întru totul 
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potrivită şi frumos închipuită ; şi, hotărît ! dacă e să 
judec după ce se vede şi după isteciunea care îi însufle
ţeşte privirile, trebuie să aibă în lăuntrul lăuntrului ei 
toate însuşirile cele de rîvnit, ca iscusinţă şi ca minte. 
Iacătă ce am văzut la această stăpînă şi crăiasă, o, 
doamne al meu ! Iar singur Allah este atoateştiutor ! 

Ci sultanul strigă iarăşi, spunînd : 
— Nui vorba de toate astea, o, genealogistule, cii 

vorba sămi spui ce ai văzut în privinţa obîrsiei stăpînei 
tale, preacinstita mea cadînă... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu/ zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute douăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

...După ce genealogistul îi spuse sultanului : „Iacătă 
ce am văzut în această doamnă şi stăpînă, o, doamne al 
meu, ci Allah este atoateştiitor !" sultanul îi spuse : 

— Nui vorba de toate astea, o,  genealogistule, cii 
vorba sămi spui ce ai văzut în privinţa obîrsiei stăpînei 
tale, preacinstita mea cadînă ! 

Şi genealogistul, luînd deodată o înfăţişare supusă şi 
cuminte, răspunse : 

— Aceastai o treabă gingaşă, o, rege al vremilor, 
şi nu ştiu dacă se cade să vorbesc ori să tac ! 

Şi sultanul strigă : 
— Hai, pe Allah ! nu am poruncit să vii decît ca 

să vorbeşti ! Haide, scoate ce ai de scos, şi cîntăreşteţi 
vorbele, o, mişelnicule ! 
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Iar genealogistul, fără a se tulbura, spuse : 
— Pe viaţa stăpinului nostru, cadîna aceasta ar fi 

făptura cea mai desăvârşită dintre toate făpturile lui 
Allah, de nar avea un cusur din naştere, care îi strică 
desăvîrşirile ! 

Cînd auzi spusele acestea de la urmă şi vorba „cusur", 
sultanul, încruntînd sprîncenele şi năpădit de mînie, 
îşi trase pe dată iataganul şi se repezi la genealogist, 
săi reteze capul, răcnind : 

— O, cîine şi pui de cîine, de bună seamă că ai sămi 
spui că această cadînă a mea se trage din cine ştie ce 
bivoliţă de mare, sau că cine ştie ce vierme o mai fi 
avînd în ochiul ei ori în altă parte ! A, pui dintro mie 
de încornoraţi ai neruşinării, sabia aceasta are săţi 
amestece lungimea cu lăţimea ! 

Şi lar fi făcut să bea dintro sorbitură moartea fără 
de cruţare, dacă vizirul cel chibzuit şi drept nu sar fi 
aflat acolo spre ai abate braţul şi ai spune : 

— O, doamne al meu, este mai bine să nu curmi 
Viaţa acestui om pînă a nu te fi încredinţat de nelegiuirea 
lui ! 

Iar sultanul îl întrebă pe bietul acela, pe care îl dobo
rîse la pămînt şi îl ţinea sub genunchi : 

— Ei, hai ! vorbeşte ! Carei cusurul pe care lai 
aflat la cadîna mea ? 

v Şi genealogistul de oameni răspunse, tot cu glas li
niştit : 

— O, rege al vremilor, stăpîna mea, preaaleasa ta 
cadînă, este un lucru mîndru şi desăvirşit, da maica ei a 
fost dănţuitoare de bilei, o muiere slobodă din tribul cel 
rătăcitor al Ghaziylor, o fiică de prostituată ! 

La vorbele acestea, mînia sultanului se făcu atît de 
amarnică încît răcnetele i se impotmoliră în fundul gitu
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lui. Şi numai după un răslimp izbuti să mai grăiască, 
spunîndui vizirului său : 

— Dă fuga şi adumi1 aici pe părintele cadînei mele, 
başceauşul palatului ! 

Şi îl ţinea mai departe sub genunchi pe genealogist, 
care era cel de al treilea mîncător de haşiş. Şi cînd tatăl 
cadînei veni, sultanul răcni : 

— Vezi ţeapă ceea ori no vezi ? Ei, dacă nu vrei să te 
vezi în vîrful ei, grăbeşte demi spune carei adevărul 
în ce priveşte naşterea fetei tale, cadîna mea ! 

Şi başceauşul palatului, părintele cadînei, răspunse J 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi spuse : 
— Află, o, doamne şi stăpîne al meu, că am săţi mă r 

turisesc adevărul, carei singura mîntuire. în tinereţele 
mele, eu am dus viaţa slobodă a pustiurilor, şi drume ţeam 
însoţind caravanele care îmi plăteau dabila de trecere pe 
la otacurile tribului meu. Or, întro zi, pe cînd aşezasem 
tabără lîngă fîntina Zobeidei — milele şi blagoslovenia 
lui Allah fie asuprai ! — iacătă că trece o ceată de femei 
din tribul cel rătăcitor al Ghaziylor, ale căror fete, de cum 
ajung mai iu se vînd bărbaţilor de prin pustiuri, 
hoinărind de la un trib la altul şi de la un otac la altul, 
neguţătorinduşi pe la flăcăi drăgănelele şi priceperea la 
iubit. Şi ceata aceea a şezut cu noi vreme de cîteva zile, 
şi pe urmă nea lăsat spre a se duce şi pe la cei din 
tribul megieş. Şi iacătă că după plecarea lor, cînd ele se 
şi aflau dincolo de vederile noastre, dau deo fetiţă de 
vreo cinci anişori, ghemuită sub un pom, pe care maicăsa, 
o Ghaziya, pesemne că o pierduse ori o uitase în oaza 
de lîngă fîutîna Zobeidei. Şi, întradevăr, o, doamne şi 
stăpîne al meu, fetiţa aceea, oacheşe ca o curmală coaptă, 
era atît de mititică şi de frumuşică încît hotărîi, acolo 
pe loc, so iau în seama mea. Şi, măcar că era sperioasă 
ca o căpriţă sălbatică ieşită întîiaşi dată din păduri, izbutii 
so domesticesc şi o încredinţai mamei copiilor mei, care 
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,o crescu ca şi cum ar fi fost fata ei. Şi crescu printre noî 
şi se făcu atît de frumoasă încît, cînd ajunse mare, nici 
o copilă de prin pustiuri, oricît de frumoasă ar fi fost, 
nu se putea asemui cu ea. Iar eu, o, doamne al meu, îmi 
simţeam inima lipită de fată, şi, nevroind să mă împreun 
cu ea în chip nelegitim, o luai de soţie după pravilă, şi 
mă însurai cu ea, măcar că era de obîrşie ticăloasă. Şi, 
din mila lui Allah, îmi dărui fata pe care tu ai binevoit 
să ţio alegi de cadînă, o, rege al vremilor ! Şi acestai 
adevărul despre mama fiicei mele, şi despre neamul şi 
obîrşia ei. Şi mă juruiesc, pe viaţa prorocului nostru Ma
homed — cu el fie rugăciunea şi pacea ! — că nu am adău
gat nici o vorbă "mai mult la adevărul acesta, şi că nu 
am rostit nici o vorbă mai puţin. Ci Allah este cel mai 
adevărat şi numai el este desăvîrşit. 

După ce auzi mărturisirea aceasta fără de ascunzişuri, 
sultanul se simţi uşurat de gîndul amar şi de îngrijorarea 
cea plină de durere. întrucît îşi nălucise că dulcea lui 
cadînă era fata vreunei prostituate din neamul fiicelor 
Ghaziylor, şi iacătă că afla tocmai dimpotrivă, devreme 
ce, măcar că era o Ghaziye, mama ei fusese fecioară pînă 
la măritişul cu başceauşul palatului. Ş i atund se lăsă 
cuprins de uimirea pe care io pricinuia ştiinţa iscusitu
lui genealogist. Şi îl întrebă : 

— Da cum ai făcut tu deai ghicit, o, învăţatule, că 
această cadînă a mea este o fiică de Ghaziya, fată de 
dănţuitoare, fată, la rîndui , de femeie a plăcerilor ? 

Şi genealogistul mîncător de haşiş răspunse : 
— Iacătă ! Mai întîi, a fost ştiinţa me:i — ci numai 

Allah este atoateştiitor ! — care ma dus pe calea acestei 
descoperiri. Şiapoi, a fost faptul că toate femeile din 
neamul Ghaziya, ca şi cadînă ta, au sprînc.'nele foarte 
groase şi îngemănate la rădăcina nasuiui, <;i mai au, ca 
şi ea, ochii cei mai amarnic de negri din Arabia ! 

Şi regele, minunat de toate cîte auzise, nu vroi să1 
lase pe genealogist să plece fără ai da o dovadă apriată 
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'despre mulţumirea sa. Se răsuci, aşadar, înspre slugile 
care se întoarseră, şi le spuse : 

— Săi daţi acestui învăţat de seamă un tain îndoit 
de carne şi două pîini pe zi, precum şi apă pe săturatele ! 

Şiaşa cu genealogistul de neamuri omeneşti. Da atîta 
nu este tot, căci nu sa sfîrşit. 

Intrucît sultanul, a doua zi, după ce îşi petrecuse toata 
noaptea cugetînd la cele ce săvîrşiseră cei trei ortaci şi 
la adîncimea priceperii lor la osebitele feluri de genealogii, 
îşi zise în sineşi : „Pe Allah ! din cele ce mia spus genea
logistul de stirpe despre obîrsia şi neamul cadînei mele, 
nui mai rămîne decît să fie numit omul cel mai învăţat 
din împărăţia mea. Ci, mai întîi, tare aş vrea să ştiu cear 
putea sămi spună despre obîrsia mea, care sînt sultan 
şi coborîtor dintrun şir de regi !" Şi gîndul i se pre
schimbă în faptă în chiar clipita aceea, şi porunci să fie 
adus iarăşi dinaintei genealogistul de stirpe omeneşti, 
şi îi spuse : 

— Acum, o, taică al ştiinţei, cînd nu mai am nici un 
temei să mă îndoiesc de vorbele tale, tare aş vrea să 
te aud grăindumi despre obîrsia mea şi despre obîrsia 
neamului meu împărătesc ! 

Iar el răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, o, rege al vremilor ! da 

nu pînă a numi făgădui ocrotirea ta ! Căci spune zicala !. 
„Intre mînia sultanului şi gîtul tău aşterne depărtare, 
şi lasăte mai degrabă în lipsă osîndit!" Or eu, o, stăpîne 
al meu, sînt cam simţitor şi gingaş, şi îmi place mai de
grabă o ţeapă cu care să nu prea am treabă, decît o 
ţeapă care nu te mai scapă şi care te înţeapă". 

Iar sultanul îi spuse : 
— Pe capul meu ! Iţi dăruiesc ocrotirea şi, orice vei 

avea a spune, eşti iertat dintru bun început ! 
Şi îi aruncă năframa ocrotirii. 
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Tar genealogistul ridică de jos năframa ocrotirii, şî 
spuse : 

— Dacăi aşa, o, rege al vremilor, mă rog ţie să nu 
laşi în sala aceasta pe nimeni altul în afară de noi doi ! 

Iar regele întrebă : 
•— Da pentru ce, bre, omule ? 
El spuse: 
•— Pentru că, o, stăpîne al meu, Allah cel atotpu

ternic, printre binecuvântatele lui nume, mai are şi nu
mele de „învăluitorul", întrucît îi place să învăluiască 
în vălurile tainei lucrurile a căror dezvăluire ar fi pri
mejdioasă ! 

Şi sultanul porunci la toată lumea, pînă şi vizirului 
său cel mare, să iasă din sală. 

Atunci genealogistul, aflînduse singur, singurel cu 
sultanul, se duse lingă el şi, plecînduse Ia urechea sa, 
îi spuse : 

— O, rege al vremilor, nu eşti decît un copil din fluri 
şi de rău soi... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sule ireizecea noapte 

Urmă : 

Atunci genealogistul, aflînduse singur, singurel cu 
sultanul, se duse lîngă el, şi plecînduse Ia urechea sa, 
îi spuse : 

— O, rege al vremilor, nu eşti decît un copil din flori 
şi de rău soi! 
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("inel auzi vorbele acestea năpraznicc şi deo cutezanţă 
nemaiauzită, sultanul se îngălbeni cu totul şi se schimbă 
la chip ; şi mîinile îi căzură frînte ; şi îşi pierdu auzul 
şi văzul ; şi se Tăcu de parcă era beat de vin ; şi se clătină, 
cu spume la gură ; şi, pînă la urmă , se prăbuşi la pămînt, 
şi ramase multă vreme în starea aceea, fără ca genealo
gistul să ştie întocmai dacă era mort dea binelea, ori 
numai pe jumă tate, ori dacă mai trăia. Ci, întrun sfîrşit, 
îşi veni în fire şi, dezmetecinduse şi dobîndinduşi iarăşi 
simţirile, se întoarse înspre genealogist şi îi spuse : 

— Acum, bre, pe adevărul Aceluia carele ma pus 
deasupra grumazurilor slujitorilor săi, dacă spusele tale 
mi se vor dovedi întemeiate, şi dacă am să capăt încre

ţea aceasta, cu dovezi apriate, sînt hotărît, fără 
putinţă şi fără chip de răzgîndire, să mă lepăd de scaunul 
domniei de care nu aş mai fi volnic, şi să mă dezbrac 
de puterea mea împărătească pe care am să ţio trec 
ţie. întrucât tu eşti cel mai dăruit, şi nimenea nu sar 
pricepe ca tine să se facă vrednic de o stare ca act 
Da dacă am să dau de minciună la capătul cuvintelor 

, am să te sugrum ! 
Şi genealogistul răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! Şi nu am nimica împotrivă ! 
Atunci sultanul, ridieînduse în picioare, fără de amî

nare şi fără de zăbavă, se repezi înspre iatacul sultanei 
le, cu sabia în mînă, şi intră, şi zise : 

— In numele Aceluia carele a înălţat cerul şi 1a des
părţit de ape, dacă nu ai sămi răspunzi cu adevărul la 
ceea ce am să te întreb, am să te toc bucăţele cu sabia asta ! 

Şi îşi roti sabia, bulbucind nişte ochi de foc, şi spume
gînd de turbare. Iar sultana valide, înspăimîntată şi înă
buşită totodată de asemenea vorbe atîta de puţin obiş
nuite, strigă : 

— Numele lui Allah fie cu tine şi asupra ta ! Li
nişteştete, o, copilul meu, şi întreabămă despre tot 
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ce vrei să ştii, căci nu am săţi răspund decît după pove
ţele Adevărului ! 

Şi sultanul îi spuse : 
— Atunci grăbeşte demi spune, fără nici un fel de 

ocoliş şi de tîlcuiş, dacă eu sînt fiul sultanului, tatăl meu, 
şi dacă sînt din spiţa împărătească a strămoşilor mei. 
Căci numai tu poţi sămi dezvăluieşti aceasta ! 

Iar ea răspunse : 
— Am săţi spun, dar, fără de nici un ocoliş, că eşti 

fiul drept al unui bucătar. Şi, dacă vrei să ştii cum, 
iacătă ! Cînd sultanul care a domnit înaintea ta, acela 
pe care pînă acuma lai crezut tatăl tău, ma luat de 
soţie, sa împreunat cu mine cumui datul. Ci Allah 
nu 1a miluit cu harul rodniciei, iar eu nam putut săi 
dăruiesc un moştenitor care săi facă bucurie şi săi ducă 
mai departe domnia neamului. Şi cînd a văzut că nu are 
copii, sa cufundat întro mîhnire care ia răpit şi pofta 
de mîncare, şi somnul, şi sănătatea. Şi maicăsa îl tot 
dodelea îndemnîndu1 să ia peste mine încă o soţie. Iar 
el mai luă peste mine încă o soţie. Ci Allah nu o dărui 
cu harul zămislirii. Şi iarăşi maicăsa îl povăţui să ia 
o a treia scţie. Eu atunci, văzînd că pînă la urmă am să 
fiu aruncată pe cea mai de jos treaptă , şi că de altminteri 
starea sultanului nu se urnea din loc, mam hotnrit 
sămi izbăvesc rosturile, izbăvind totodată şi moştenirea 
scaunului domnesc. Şi nu am aşteptat decît o împrejurare 
prielnică spre ami îndeplini gîndul cel minunat. Or, 
întro zi, sultanul, care ca şi pînă aci nu avea nici o 
poftă de mîncare şi slăbise rău, a avut poftă să mănînce 
un pui fript. Şi a dat poruncă bucătarului să taie un pu
iandru dintre păsările închise în nişte coteţe sub feres
trele palatului. Şi bucătarul a venit să prindă puiul din 
coteţ. Eu atunci, cercet;ndul bine pe bucătarul acela, 
lam văzut cu totul potrivit pentru treaba plănuită, în
trucît era un flăcău tînăr, bine făcut şi bine legat. Şi 
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aplecîndumă peste fereastră, iam făcut semn să intre 
printro uşă tainică. Şi lam aşteptat în iatacul meu. Iar 
ce sa petrecut între mine şi el na ţinut decît un răstimp 
tare scurt, întrucît, de îndată ce şia isprăvit treaba, eu 
iam şi înfipt în inimă un jungher. Iar el a căzut lat, 
cu capunaintea picioarelor, mort. Şi am poruncit sluj
nicelor mele de credinţă să1 ia să1 îngroape tainic întro 
groapă săpată de ele în grădină. Şi, în ziua aceea, sultanul 
nu a mîncat pui fript, şi a fost cuprins de o mînie mare 
din pricina pieirii nelămurite a bucătarului său. Ci, peste 
nouă luni, zi de zi, team adus pe lume, zdravăn sănătos, 
aşa cum ai fost mereu. Iar naşterea ta a fost prilej de 
bucurie pentru sultan, care şia dobîndit iarăşi sănă tatea 
şi pofta de mîncare, şi ia coperit cu hatîruri şi cu daruri 
pe toţi vizirii, şi pe toţi credincerii lui, şi pe toţi cei de 
la palat, şi a dat nişte ospeţe mari şi nişte petreceri 
obşteşti care au ţinut patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopţi. Şiacestai adevărul despre naşterea, despre spiţa 
şi despre obîrşia ta. Şi mă jur pe Prorocul — asuprai 
fie rugăciunea şi pacea ! — că nu am spus decît ce am 
ştiut. Ci numai Allah este atoateştiutor ! 

După ce auzi istorisirea aceasta, sultanul se ridică 
şi ieşi plîngînd din iatacul mamei sale. Şi se întoarse în 
sala domnească, şi şezu jos, dinaintea celui de al treilea 
genealogist, fără a rosti o vorbă. Iar lacrimile îi curgeau 
întruna din ochi şi îi lunecau printre firele din barbai 
tare lungă. Şi, peste un ceas de vreme, ridică fruntea şi 

, îi spuse genealogistului : 
— Allah fie cu tine, o, gură a adevărului ! ia spunemi, 

cum deai putut să vezi că sînt copil din flori şi de soi 
rău ? 

Şi genealogistul răspunse : 
— O, stăpîne al meu, atunci cînd noi trei ţiam dovedit 

harurile pe care le aveam, şi cînd tu ai fost cît se poate 
de mulţumit, ai poruncit să ni se dea ca răsplată un tain 
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îndoit de carne şi de pîine, şi apă oricît. Iar eu am judecat, 
după nevolnicia unei filotimii ca aceea, şi după felul 
însuşi al dărniciei, că nu puteai fi decît feciorul vreunui 
bucătar, vlăstar de bucătar şi sînge de bucătar. Intrucît 
regii fii de regi nu au obiceiul să cinstească un har im
pari inel carne sau alte lucruri de soiul acesta, ci pe cei 
hăituiţi îi răsplătesc cu daruri strălucite, cu haine alese 
şi cu bogăţii necîntărite. încît nu am putut să fac alta 
decît să văd obîrşia ta amărîtă ele copil din flori, după 
dovada aceasta fără de tăgadă. Şi nu este nici un fel de 
vrednicie să vezi una ca aceasta ! 

Cînd genealogistul sfîrşi de vorbit, sultanul se ridică 
şi îi spuse : 

— Dezbracăte ! 
Şi genealogistul se supuse, iar sultanul se despuie de 

hainele şi de însemnele sale împărăteşti, şi îl îmbrăcă cu 
ele pe genealogist. Şi îi spuse să se suie în scaunul de 
domnie şi, pleeînduse dinaintei, sărută pămîntul între 
mîinile lui şi i se închină ca un supus stăpînului său. 
Şi, pe clipă pe dată, chemă în sală pe vizirul cel mare, şi 
pe ceilalţi viziri, şi pe toţi maimarii împărăţiei, şi le 
porunci să1 primească pe genealogist ca stăpîn legiuit al 
lor. Iar sultanul cel proaspăt trimise numaidecît după 
prietenii săi, ceilalţi doi genealogişti mîncători de haşiş, 
şi îi căftăni străjeri, pe unul străjer dea dreapta, iar pe 
celălalt străjer dea stînga lui. Iar pe vizirul cel mare 
pînă aci îl lăsă în slujba sa, dat fiind duhul lui plin de 
dreptate. Şi fu un rege mare. 

Şiatîta cu cei trei genealogişti î 
Ci, în ce îl priveşte pe sultanul de mai înainte, apoi 

istoria lui deabia începe. Intrucît iacătă !... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. Iar sorăsa, micuţa Doniazada, care din zi în zi şi 
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din noapte în noapte se făcea tot mai frumoasă şi mal împlinită 
şi mai deşteaptă şi mai gînditoare şi mai tăcută, se ridică pe 
jumătate de pe covorul pe care şedea ghemuită, şi îi spuse : 

— O, sora mea, ce dulci şi ce miezoase şi ce veseli toare şi ce 
plăcute sînt vorbele laie ! 

Iar Şeherezada ii zîmbi, o sărută şi îi spuse : 
— Aşai, da ce sînt ele pe lîngă cele ce am să mai pove 

în noaptea următoare, dacă, fireşte, va binevoi sămi îngăduie 
stăpînul nostru regele ! 

Iar sultanul Şahriar spuse : 
— O, Şeherezada, să nu te îndoieşti ! Poţi, de bună seamă, să 

ne spui mîine urmarea la povestirea aceasta plină de minunăţie 
şi care deabia acuma începe. Şi poţi, dacă nu eşti ostenită, săi 
dai drumul chiar din noaptea asta, atîta de tare doresc să aflu 
ce are să i se întîmple sultanului dinţii, născutul acela din flori ! 
Bătulear Allah pe femeile cele stricate ! Ci trebuie să mărturi
sesc că aici soţia sultanului, mama feciorului din flori, nu sa 
dezmăţat cu bucătarul decît cu un rost curat, şi nu ca săşi stîm
pere pojarurile din lăuntruri. Allah săşi întindă asuprai iertarea 
lui ! Ci cît despre afurisita, şi dezmăţata, şi fata de căţea care a 
făcut cea făcut cu harapul Massud, apoi ea na săvîrşit ti 

ca să dureze scaunul de domnie al urmaşilor mei, afurisita ! In 
veci nar mai aveao Allah întru milele sale ! 

Şi regele Şahriar, după ce rosti aceasta, îşi încruntă amarnic 
sprîncenele şi, uitînduse cu nişte ochi goi şi poncişi, adăugă : 

Cit despre tine Şeherezada, încep să cuget că poate nai 
fi la fel cu toate smintitele alea pe care am poruncit să le scur
teze de cap ! 

Iar Şeherezada se plecă dinaintea regelui cel crunt şi spuse : 
— Allah săi alungească viaţa stâpînului nostru şi să mă lase 

să mai trăiesc pînă mîine, ca săţi povestesc cea păţit bunul copil 
din flori ! 

Şi după ce spuse acestea, tăcu. 
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Ci într-a opt sute treizeci şi una noapte 

Micuţa Doniazada îi zise ŞeherezadeiÎ , / 
— Allah fie cu tine, o, sora mea ! Dacă nu ţie somn, hai, mă 

rog ţie, grăbeşte de ne spune cea mai făcut sultanul, copiiul din 
flori al bucătarului ! 

Iar Şeherezada spuse : 
— Din toată inima şi ca pe o cinstire datorată regelui acesta 

strălucit, stăpînul nostru ! 
Şi îşi urmă povestirea în felul acesta : 

...In ceea ce1 priveşte pe sultanul de mai înainte, apoi 
istoria lui deabia începe, întrucît iacătă ! 

De cum îşi părăsi scaunul împărătesc şi domnia în 
mîinile celui de al treilea genealogist, îşi puse straiele 
de derviş rătăcitor şi, fără să mai zăbovească cu bunră
masuri, pentru el acuma cu totul zadarnice, şi fără să 
ia nimic cu sine, porni la drum înspre ţara Egiptului, 
unde socotea să trăiască în uitare şi singurătate, cugetînd 
la soarta lui. Iar Allah îi meni bunăpace şi, după o călă
torie plină de trudă şi de primejdii, ajunse la Cairo, oraşul 
strălucit, cetatea cea nemăsurată şi cea atita de osebită 
de oraşele din ţara sa, şi care ca săi dai ocol cere pe 
puţin trei zile şi jumătate de umblet. Şi văzu că oraşul 
acela era cu adevărat una dintre cele patru minuni ale 
lumii, pe lingă podul de la Sanja, farul de la AlIskan
daria şi moscheea Omiazilor de la Damasc. Şi se încredinţa 
că poetul era departe de a fi înflorat frumuseţile acelui 
oraş şi ale acelei ţări cînd spuse : 

Egiptule, pămînt plin de minune, 
Pe unde e de aur şi ţarina, 
Cu fluviu-ţi sf'mt, rodind belşug genune, 
Şi cu norodul tău de toată mîna, 
Tu eşti al celui care, îndrăzneţ, 
Te poate cuceri cu orice preţ ! 
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Şi preumblînduse, şi privind, şi minunînduse, fără 
a se mai sătura, sultanul de odinioară, sub straiele lui 
de derviş sărac, se simţea pe deplin fericit că poate să 
se bucure în tihnă şi să rătăcească în voie şi să se oprească 
după plac, uşurat de daravelile şi de poverile domniei. 
Şi gîndea : „Laudă lui Allah cel atoateîmpărţitorul ! 
El le dă unora puterea cu poverile şi cu grijile ei, şi al
tora sărăcia cu negrijile şi cu zburda inimii. Şiaceştia 
din urmă sînt cei mai norociţi ! Binecuvîntat fie El !" 
Şiaşa ajunse, plin de privelişti vrăjite, dinaintea pala
tului sultanului de la Cairo, care peatunci era sultanul 
Mahmud. 

Şi se opri sub ferestrele palatului şi, sprijinit în 
cîrja lui de derviş, începu să cugete la viaţa pe care va 
fi ducîndo în locuinţa aceea măreaţă regele ţării, şi 
la alaiul de griji, de gînduri şi de necazuri felurite în 
care trebuie să fie pururea cufundat, fără a mai pune la 
socoteală şi datorinţele lui faţă de cel Preaînalt, carele 
vede şi judecă faptele regilor. Şi se bucura în sufletul 
său căi venise gîndul să se uşureze, ca urmare a dezvă
luirii obîrşiei sale, de o viaţă atît de grea şi de încurcată, 
şi că o schimbase cu un trai neîngrădit şi slobod, neavînd 
alte bunuri şi alte belşuguri decît cămaşa de pe el, şi 
mantia de lină, şi cîrja. Şi simţea cum o linişte mare îi 
însenina sufletul şi îl făcea săşi uite pe deplin tot zbu
ciumul de mai înainte. 

Or, tocmai atunci, sultanul Mahmud, întorcînduse de 
la vînătoare, intra în palatul său. Şi îl zări pe dervişul 
sprijinit în cîrjă, care nu vedea nimica din toate cîte 
se petreceau in jurul lui şi sta cu privirea pierdută în 
nişte zări depărtate. Şi se simţi tulburat de înfăţişarea 
aleasă a dervişului acela, şi de privirea lui mîndră , şi de 
chipul lui falnic. Şi îşi zise : „Pe Allah, iacătă cel dintîi 
derviş care nu întinde mina la trecerea unor domni 
bogaţi ! Fără de nici o îndoială că povestea lui trebuie 
să fie o poveste osebită !" Şi trimise pe unul dintre mai 
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ii din alaiul domnesc să1 poftească să intre în palat', 
întrucît vroia să stea cu el de vorbă. Şi dervişul nu 
putu să facă alta decît să se supună rugăminţii sultanu
lui. Iar pentru el aceasta fu cea de a doua întorsătură 
a soartei. 

Şi sultanul Mahmud, după ce se odihni oleacă de oste
nelile vînătoarei, porunci să vină dervişul dinaintei 
şi îl primi cu bunăvoinţă şi îl întrebă cu bunătate despre 
starea lui, spunîndui : 

— Fii binevenit, o, preacinstite derviş al lui Allah ! 
judecind după chipul tău, trebuie să fii din neamul cel 
ales al arabilor din Hedjaz ori din Jemen ! 

Iar dervişul răspunse : 
— Numai Allah este ales, o, doamne al meu ! Eu 

nu sînt decît un om sărac şi un cerşetor. 
Iar sultanul Mahmud grăi : 
— Nu am împotrivă nimic ! Da carei pricina sosirii 

taie în ţara mea şi a venirii tale sub zidurile acestui palat, 
o, dervisule ? întrucît, de bună seamă, acesta trebuie să 
fie o poveste vrednică de mirare ! 

Şi adăugă : 
— Allah fie cu tine, o, dervisule binecuvîntat, istori

seştemi povestea ta, fără sămi ascunzi nimica ! 
Iar dervişul, la vorbele acestea ale sultanului, nu se 

putu opri să nu lase o lacrimă săi cadă din ochi, şi o 
tulburare mare îi sugrumă inima. Şi răspunse : 

— Nu am săţi ascund nimica, doamne, din povestea 
mea, măcar că îmi este o amintire plină de amărăciune 
şi de durere. Ci îngăduiemi să nu ţio povestesc de faţă 
cu alţii ! 

Iar sultanul Mahmud se ridică din scaunul său împără
tesc, coborî pînă la derviş şi, luîndu1 de mînă, îl duse 
întro odaie lăturalnică, unde se închise cu el. Pe urmă 
îi spuse : 

— Acuma poţi să vorbeşti fără de teamă, o, dervisule! 
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Atunci sultanul de odinioară, slînd jos pe chilim dina
intea sultanului Mahmud, spuse : 

— Cel mai mare este Allah ! Iacătă povestea mea ! 
Şi îi povesti tot ce i se întîmplase, de la început pînă 

la sfîrşit, fără să dea uitării nici un amănunt, nici cum 
se lepădase de scaunul de domnie şi se străvestise în 
derviş, ca să bată drumurile şi să caute săşi uite neno
rocirile. Ci nu ar fi de nici o trebuinţă să le mai spu
nem încă o dată. 

După ce sultanul Mahmud auzi întîmiplările dervişului 
se aruncă la pieptul lui şi îl sărută cu dragoste şi îi spuse : 

— Slavă Aceluia carele ridică şi coboară, carele nevol
niceşte şi cinsteşte, cu hotărîrile înţelepciunii sale şi cu 
atotputerea sa ! 

Pe urmă adăugă : 
— întradevăr, o, fratele meu, povestea ta este o po

veste mare, iar pilda ei este o pildă mare ! Să fii dară 
răplătit că miai cinstit urechile şi miai sporit mintea 
cu ea. Durerea, o, fratele meu, este un foc curăţitor, iar 
cotiturile vremii vindecă ochii cei orbi din n ă s c a ^ 

Pe urmă spuse : 
— Şi acuma, cînd înţelepciunea şia ales mima ta ca 

lăcaş şi cînd virtutea umilinţii dinaintea lui Allah ţia 
dat mai multe însemne de viţă aleasă cîte nu le dau 
fiilor de regi nici o mie de ani de domnie, fimiva mie 
oare îngăduit să rostesc o dorinţă, o, tu, care eşti cel mai 
mare ? 

Şi sultanul de odinioară spuse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, o, prefalnicule rege ! 
Iar sultanul Mahmud zise : 
.— Aş vrea săţi fiu prieten ! 
Şi, după ce spuse asta, îl mai sărută o dată pe sultanul 

de odinioară, ajuns derviş, şi îi zise : 
— Ce viaţă minunată are să fie viaţa noastră deaici 

înainte, o fratele meu ! Laolaltă avem să plecăm deacasă, 
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laolaltă avem să ne întoarcem şi, noaptea, avem să ne 
ducem şi să străbatem, îmbrăcaţi teptil, toate mahalalele 
oraşului, întru folosul sufletesc pe care vor putea să ni1 
dea asemenea preumblări. Şi, în palatul acesta totul are 
să fie şi al tău pe jumătate, spre desăvîrşită prietenie l 
Mă rog ţie, să nu zici că nu primeşti, întrueît neprimirea 
este un chip al nevrerii ! 

Şi, după ce sultanulderviş primi cu inima tulburată 
rugămintea aceea prietenească, sultanul Mahmud adăugă : 

— O, frate şi prieten al meu, află că la rîndumi şi eu 
am o poveste la viaţa ir.ea. Şi povestea mea este atît de 
uluitoare încît dear fi scrisă cu acul pe colţul dinlăuntru 
al ochiului, ar sluji de învăţătură izbăvitoare aceluia 
care ar citio cu luareaminte. Şi nu vreau să tărăgănez 
mai mult a ţio povesti, ca să ştii şi tu, chiar dintru înce
putul prieteniei noastre, cine sînt eu şi cine am fost! 

Şi sultanul Mahmud, adunînduşi laolaltă toate amin
tirile, îi spuse sultanuluiderviş, acum prieten al lu i : 

POVESTEA MAIMUŢOIULUI FLÂCAU^ 

Află, o, fratele meu, că începutul vieţii mele a fost în 
toate privinţele asemenea sfîrşitului rosturilor tale, căci 
dacă tu ai început cu a fi dintruntîi sultan, ca să îmbraci 
pe unmă hainele de derviş, eu am făcut tocmai dimpo
trivă. întrueît eu am fost mai întii derviş, cel mai sărac 
dintre dervişi, ca să ajung pe urmă să fiu rege şi să mă 
aşez în scaunul de domnie al sultănici Egipetului. 

Mam născut, întradevăr, dihtrun tată tare sărac, 
care îşi îndeplinea pe uliţe meseria de stropitor de calda
rîm. Şi în fiecare zi purta în spinare burduful de piele 
de capră plin cu apă şi, încovoinduse sub greutatea lui, 
stropea drumul dinaintea prăvăliilor şi a caselor, dobîn
dind o simbrie tare săracă. Şi tot aşa şi eu, cînd am ajuns 
la vîrsta de a munci, îl ajutam la truda lui şi căram în 
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spinare un burduf cu apă pe potriva puterilor mele, ba 
mai degrabă ceva mai greu decît se cuvenea. Iar cînd 
părintele meu se săvîrşi întru mila Domnului său, căpătai 
drept orice moştenire, orice lăsată şi orice bun burduful 
cel mare de piele de capră, cu care să stropesc uliţele. 
Şi nu avusei încotro, ca sămi cîştig pîinea cea de toate 
zilele, decît să mă apuc de meseria tatălui meu, care era 
cinstit de toţi neguţătorii pe la care stropea uliţele dina
intea prăvăliilor, şi de toţi portarii de pe la domnii cei 
bogaţi. 

Ci, o, fratele meu, spinarea fiului niciodată nu este tot 
atîta de tare ca a tatălui, şi repede fusei silit, aşa de greu 
era burduful cel mare părintesc, să mă las de truda 
amarnică a stropitului, ca să numi rup şira spinării sau 
să mă văd dăulat fără de izbăvire. Şi, neavînd nici o 
avere şi nici o moştenire, nici măcar vreo mireasmă de 
asemenea lucruri, trebui să mă fac derviş cerşetor, şi să 
întind mina la trecători, prin curţi pe la geamuri şi prin 
locurile obşteşti. Iar cînd se lăsa noaptea mă întindeam 
lat la uşa geamiei din mahalaua mea, şi dormeam, după ce 
îmbucam agonisita cea puţintică a zilei, spunîndumi ca 
toţi amărîţii de teapa mea : „Ziua de mîine, deo vrea' 
Allah. are să fie mai darnică decît aceasta !" Şi nu uitam. 
că tot omul îşi are scris un ceas al lui pe pămînt, şi că 
mai devreme ori mai tîrziu trebuie să vină şi ceasul acela 
al meu, fie că1 vreau, fie că nu1 vreau. Da lucrul cel 
mai de seamă era să nu fiu pierdut în gînduri sau adormit 
atunci cînd are să se ivească. Şi pentru aceea gîndul la 
el numi da pace niciodată, şi vegheam mereu ca un, 
cîine pîndind vînatul. 

Ci, tot a^teptind. trăiam traiul celui sărac, in lipsuri 
şi în nevoi, fără a şti vreuna dintre bucuriile vieţii. Incit, 
întiia oară cînd am avut în mînă cinci drahme de argint,* 
un dar nenădăjduit de la un nabab filotim, la poarta la 
care mă dusesem să cerşesc în ziua nunţii lui, şi de cum 
mam văzut stăpîn pe grămada aceea de bani, chibzuii 
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u bine seama pe cei dau şi sămi plătesc vreo plă
cere mai acătării. Şi, strîngînd în palmă cele cinci norocite 
drahme, zburai spre sukul cel mare, măsurînd cu ochii 
.şi adulmecînd cu nasul în toate părţile, spre a ochi lucrul 
cel mai bun pe care să1 cumpăr. 

Or, iacătă că deodată auzii în suk nişte hohote mari 
de rîs... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt suie treizeci şi doua noapte 

Urmă 1 

...Or îacătă că deodată auzii în suk nişte hohote mari 
de rîs şi văzui o mulţime de lume cu chipurile vesele şi 
cu gurile căscate, strinsă împrejurul unui om ce ducea, la 
capătul unui lanţ, un maimuţoi tînăr şi mare, cu fundul 
trandafiriu. Şi maimuţoiul acela, călcînd tare strîmb, făcea 
cu ochii, cu faţa şi cu manile o sumedenie de semne înspre 
cei care îl înconjurau, cu scopul vădit de ai stîrni să se 
veselească pe seama lui, de ai îndupleca săi dea fistic, 
năut şi nucuşoare. 

Iar eu, la vederea maimuţoiului, îmi zisei : „Ya Mahmud, 
cine ştie de nu ţio fi legată soarta de gîtul maimuţoiului 
acesta ? Iacătăte acuma stăpîn pe cinci drahme de argint, 
pe care vrei săi cheltuieşti ca săţi umpli pîntecele o 
dată, sau de două ori, sau de trei ori cel mult. Au nu ar 
fi mai bine ca, pe banii aceştia să cumperi maimuţoiul de 
la stăpînul lui, ca să te faci arătător de maimuţe şi săţi 
cîştigi în tihnă pîinea cea de toate zilele, în loc să d,uci 
mai departe viata asta de milog la poarta lui Allah ?" 
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Chibzuind aşa, mă slujii de o clipă cînd mulţimea se 
mai risipi şi mă apropiai de stăpînul maimuţoiului, 
spunindui : 

— Vrei sămi vinzi maimuţoiul acesta cu lanţ cu 
tot, pe trei drahme de argint ? __,. 

Jar el îmi răspunse : 
— Eu lam plătit cu zece drahme sunătoare, da am să 

ţi1 las cu opt ! 
Eu zisei : 
— Patru ! ' 
El zise : 
— Şapte ! 
Eu zisei : 
— Patru şi jumătate ! 
El zise : 
— Ultimul cuvînt j cinci! Şi mulţumeşte Profetului! 
Iar eu răspunsei Î 
— Cu el fie binecuvîntarea, şi rugăciunea, şi pacea lui 

Allah ! Primesc tîrgul, şi iacătă cele cinci drahme ! 
Şi desfăcîndumi degetele care ţineau cele cinci drahme 

încuiate în căuşul palmei mele mai abitir decît întrun 
sipet de oţel, înmînai banii aceia care erau toată averea 
mea şi, în schimb, luai maimuţoiul cel tînăr şi voinic, 
şi ii trăsei după mine ţinînd de capătul lanţului. 

Ci atunci mă gîndii că eu nu aveam nici casă, nici 
nimic unde să1 adăpostesc, şi că nu puteam să îndrăz
nesc a1 duce cu mine în curtea geamiei unde mă aciuiam 
sub tavanul cerului, întrucît mar fi alungat paznicul 
geamiei cu sudălmi amarnice asupra mea şi asupra maimu
ţoiului meu. Şiatunci pornii înspre o casă năruită, care 
nu mai avea decît trei pereţi în picioare, şi mă oprii acolo 
sămi petrec noaptea împreună cu maimuţoiul meu. Iar 
foamea începuse să mă chinuiască rău, iar peste foamea 
aceea se mai adăuga şi pofta cea înfrintă, pe care nu pu
tusem să mio mulţumesc cu bunătăturile din suk şi pe 
care deacuma înainte era peste putinţă so mai astîmpăr, 
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intrucît cumpărarea maimuţoiului mă sărăcise cu totul. 
Jar nevoile mele, şiaşa destul de grele, se făceau de două 
ori mai grele acuma, cînd mai aveam şi grija de a1 hrăni 
pe tovarăşul meu, cel care avea sămi agonisească pîinea 
zilelor de aici înainte. Şi începeam să mă cam căiesc de 
cumpără tura aceea, cînd deodată îl văzui pe maimuţoiul 
meu că se scutură, făcînd un şir de mişcări ciudate. Şi, 
tot atunci, fără a mai avea răgazul sămi dau bine seama 
cum, în locul jivinei cea slută cu fundul lustruit văzui 
un flăcăiandru ca luna în a cincisprezecea zi a ei. Şi 
în viaţa mea nu mai văzusem o făptură care să se poată 
asemui cu el ca frumuseţe, ca gingăşie şi ca strălucire. Şi 
stînd drept, cu o înfăţişare vrăjitoare, începu sămi vor
bească cu glas dulce ca zahărul, spunînd : 

•— Mahmud, ţiai cheltuit ca să mă cumperi, cele 
cinci drahme de argint care erau toată vistieria şi toată 
averea ta, iar acuma iacătă nu ştii cum să faci spre aţi 
rostui ceva de mîncare, care să ne poată ajunge şi mie 
şi ţie ! 

iar eu răspunsei : 
— Pe Allah, adevărat grăieşti, o, f lăcăule ! Da, cum aşa? 

Şi cine eşti tu ? Şi de unde vii ? Şi ce vrei ? 
Iar el îmi spuse zîmbind : 
— Mahmud, să nu mă întrebi nimic. Ci ia mai degrabă 

dinarul acesta de aur şi cumpără tot ce este de trebuinţă 
spre a ne ospăta. Şi află, Mahmud, că soarta ta, întra
devăr, aşa cum ai gîndit, este legată de gîtul meu, şi că 
eu vin la tine ca aducător de bunăstare şi de noroc ! 

Pe urmă adăugă : 
— Da, Mahmud, grăbeşte de te du să ne cumperi de 

mîncare, întrucît sîntem tare flămînzi şi eu şi tu ! 
Iar eu îi îndeplinii pe dată poruncile şi ne grăbirăm 

să mâncăm împreună o cină minunată , cea dintâi de felul 
acesta de cînd mam născut. Şi, cum noaptea era de mult 
tare tîrzie, ne culcarăm unul lîngă altul. Iar eu, văzîndu1 
mai gingaş decît mine, îl învelii cu mantia mea cea veche 
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din păr de cămilă. Şi adormi lipit de mine, de parcă numaî 
aşa ar fi făcut toată viaţa lui. Iar eu nu cutezam să mă 
clintesc, de frică să nu1 sperii ori săl fac să creadă vreun 
gînd aşa şiaşa din partemi, şi săl văd atunci luînduşi 
iară înfăţişarea dinţii de maimuţoi gras cu fundul belit. 
Şi, pe viaţa mea ! văzui şi eu că între apropierea plăcută 
de acel trup de flăcău şi pielea de capră a burdufurilor 
care îmi slujiseră de căpătîi încă din leagăn era întra
devăr ceva osebire ! Şi adormii, la rînduani, gîndind că 
dorm alături de soarta mea. Şi îl preamăream pe Atoate
dătătorul care mio dăruise întro înfăţişare atîta de 
frumoasă şi de ispititoare. Or, a doua zi, flăcăul, scu
lînduse mai devreme decît mine, mă deşteptă şi îmi 
spuse : 

— Mahmud ! ar cam fi vremea, după noaptea aceasta 
chinuită, să te duci şi să închiriezi pentru noi vreun palat 
care să fie cel mai frumos dintre palatele din oraşul 
acesta ! Şi să nuţi fie teamă că ai să fii strîmtorat cu 
banii, şi să cumperi, ca lucruri şi chilimuri, tot ce ai 
să găseşti mai scump şi mai de preţ în suk. 

Iar eu răspunsei că ascult şi că mă supun, şi îndeplinii 
pe dată poruncile, fără a pierde vremea. 

Or, după ce ne aşezarăm în casa noastră cea nouă, 
care era cea mai strălucită din Cairo, închiriată de la stă
pînul ei pe zece pungi de cîte o mie de dinari de aur, 
flăcăul îmi spuse : 

— Mahmud ! cum de nu ţie ruşine, îmbrăcat aşa în 
zdrenţe şi cu trupul slujind de adăpost la toate neamurile 
de pureci şi de păduchi, să te apropii de cmine şi să tră
ieşti lingă mine ? Şi ce aştepţi de nu te duci la hammam 
să te cureţi şi săţi îmbunezi starea ? Intrucît, în ceea ce 
priveşte banii, ai mai mulţi decît iar trebui unui sul
tan stăpîn de împărăţie. Iar în ceea ce priveşte hainele, 
nu ai decît a te osteni să ţi le alegi! 
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Tar eu răspunsei că ascult şi că mă supun, şi detei 
fuga să fac o scaldă minunată, şi ieşii din hammam uşor, 
înmiresmat şi luminat. 

Cînd flăcăiandrul mă văzu dinaintei, schimbat şi 
îmbrăcat în nişte haine de cea mai aleasă bogăţie, se 
uită la mine îndelung şi păru mulţumit de înfăţişarea mea. 
Pe urmă îmi spuse : 

— Mahmud ! întocmai aşa vroiam să te văd ! Acuma 
vino şi şezi colea lîngă mine ! 

Iar eu şezui lîngă el, cugetînd în sufletul meu : „Hei ! 
mi se cam pare că a venit ceasul !" Şi mă pregăteam să nu 
fiu zăbavnic şi în nici un chip şi oricum ar fi să fie. 

Or, peste o clipită, flăcăul mă bătu prieteneşte pe umăr 
şi îmi zise : 

— Mahmud ! 
Iar eu răspunsei i 
— Ya sidi ! 
El îmi spuse: 
— Ceai zice tu deo copilandră fată de rege, mai 

mîndră ca luna la vreme de Ramadan, care săţi fie 
nevastă ? 

Eu spusei : 
•— Aş zice, o, stăpîne al meu, că ar fi binevenită ! 
El spuse : 
— Dacăi aşa, ridicăte, Mahmude, ia legăturica asta de 

colea şi dute la sultanul din Cairo so ceri de nevastă pe 
fata lui cea mai mare ! Intrucît eai scrisă la osînda t a ! 
Iar tătînesău, cînd teo vedea, are să ştie că tu eşti acela 
care trebuie să fie soţul fetei lui. Ci tu să nu uiţi, cînd ai să 
intri în sala domnească îndată după salamalekuri, 
dai legăturica aceasta în dar ! 

Iar eu răspunsei : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi fără a pregeta o clipă, devreme ce aceea era os 

mea, luai cu mine un rob care să poarte dea lungul dru
mului legăturica, şi mă dusei la saraiul sultanului. 
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Iar străjerii de la palat şi hadîmbii, văzîndumă 
îmbrăcat cu atîta strălucire, mă întrebară cuviincioşi 
ce doream. Şi, după ce aflară că doream să vorbesc 
cu sultanuî şi că aveam un peşcheş pe care să i1 dau în 
mînă, nu avură nimic împotrivă să facă, în numele meu, o 
cerere de primire la sultan, şi mă duseră numaidecît 
dinaintea sa. Iar eu, fără ami pierde firea, de parcă toată 
viaţa aş fi fost oaspete de regi, îi aruncai sultanului 
salamalekul îndătinat, cu multă cuviinţă, da fără să 
mă umilesc, iar el îmi răspunse întrun chip plăcut şi 
binevoitor. Şi luai legătura din mîinile robului şio 
dăruii sultanului rostind : 

— Binevoieşte a primi darul acesta mărunt, o, rege 
al vremilor, măcar că nu este pe potriva măreţiei tale, 
ci pe măsura cărării umile a neputinţei mele ! 

Iar sultanul porunci vizirului său să ia şi să desfacă 
„ătura, şi se uită să vadă ce este în ea. Şi văzu nişte 
ivaieruri, şi nişte diademuri şi nişte podoabe de o stră
ire atît de necrezut, cum pesemne niciodată nu mai 

ceva asemeni. Şi, uluit, se minună cu glas mare de 
acelui dar şi îmi zise : 

— Este primit ! Da grăbeşte demi spune ce doreşti 
şi ce pot săţi dau eu în schimb. întrucit niciodată nu se 

de ca regii să rămînă mai prejos ca dărnicie şi ca file— 
ie! 
Iar eu, fără a mai aştepta alta, răspunsei : 
— O, rege al vremilor, dorul meu arzător este săţi 

fiu ginere şi fecior, prin acel ascuns odor, acea floare 
dulce mirositoare, acea fecioară cetluită cu lucoare, mi
ri unean iaşmacuri uşoare, fiica ta cea mai mare ! 

După ce sultanul auzi verbele mele şi pricepu cei 
cer, se uită la mine un ceas de vreme şi îmi răspunse : 

— Nu este nimica împotrivă ! 
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Pe urmă se întoarse înspre vizirul său şi îi spuse : 
•— Tu ce socoti despre ceea ce ne cere acest preastră

lucit domn ? In ce mă priveşte, eu îl găsesc întru totul pe 
potrivă ! Şi cunosc, din anumite semne de pe chipul lui, 
că este trimis de ursită spre ami fi ginere ! 

Iar vizirul întrebat răspunse : 
•— Vorbele regelui sînt asupra capului nostru ! Iar 

domnul acesta nu este întru nimic nevrednic de stăpînul 
nostru, şi nu este o rudenie de aruncat. Departe de aceasta! 
Da poate că va binevoi măria ta săi ceară o dovadă, 
peste darul acesta, despre puterea şi volnicia lui ! 

Şi sultanul îi spuse : 
— Cum trebuie să mă port în treaba aceasta ? Sfătuieş

temă , o, vizirule ! 
El spuse : 
— Sfatul meu, o, rege al vremilor, este săi arăţi dia

mantul cel mai frumos din vistierie, şi să nu io dai de 
soţie pe domniţa fiica ta decît cu învoiala de aţi aduce, 
ca dar de nuntă , un diamant de preţ tot aşa. 

Eu atunci, măcar că în sinea mea eram tulburat rău 
de toate acestea, îl întrebai pe sultan : 

— Dacă am săţi aduc o piatră care să fie geamăna 
acesteia deaici şi întru totuî asemenea ei, mio dai pe 
domniţă ? 

El îmi răspunse : 
— Dacă îmi aduci întradevăr o piatră aidoma cu cea 

de aici, fata mea va fi soţia ta. 
Iar eu cercetai piatra, o întorsei pe toate părţile şi 

mio învîstai în ochi. Pe urmă io dedei îndărăt sultanu
lui şi îmi luai rămasbun de la el, cerîndui îngăduinţa de 
a veni iarăşi a doua zi. 

Şi, cînd ajunsei la palatul nostru, flăcăul îmi zise : 
— Cum stă treaba ? 
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Şi îi înşirai toate cîte se petrecuseră, zugrăvindui 
piatra de parcă o ţineam între degete. Iar el îmi spuse : 

— Lucrul'este lesne. Ci astăzi e prea tîrziu ; da mîine, 
inşallah ! am săţi dau zece diamante întru totul asemenea 
cu cel pe care mi lai zugrăvit... 

Cînd povestea ajunse aici, Şaherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute treizeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Lucrul este lesne. Ci astăzi e prea tîrziu ; da mîine, 
inşallah ! am săţi dau zece diamante întru totul ase
menea cu cel pe care lai zugrăvit. 

Şi, întradevăr, a doua zi dimineaţa flăcăul ieşi în 
grădina palatului şi, peste un ceas, îmi aduse cele zece 

'i diamante, toate de o frumuseţe întru totul aidoma cu a 
diamantului sultanului, şlefuite în chip de ou de porumbel 
şi limpezi ca ochiul soarelui. Iar eu plecai să le înfăţişez 
sultanului, spunîndui : 

— O, stăpîne al meu, iartăimă pentru preapuţinul 
acesta. Da nam avut cum să rostuiesc numai un diamant 
şi am fost nevoit săţi aduc o testea de zece. Da tu poţi 

vsă alegi, şi pe urmă să le arunci pe cele care nau săţi 
placă ! 

Şi sultanul puse pe vizirul cel mare să deschidă sipe
; ţelul de smalţ în care se aflau pietrele şi rămase vrăjit de 

strălucirea şi de frumuseţea lor, şi tare uluit văzînd că 
erau întradevăr zece, toate asemeni cu cel pe care îl 
avea, aidoma. 
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Şi după ce se dezmeteci din uluirea aceea, se în
toarse înspre vizir şi, fără ai grăi o vorbă, îi făcu din 
mînă un semn care spunea : „Ce trebuie să fac ?;< Şi 
vizirul răspunse, în acelaşi fel, cu un semn care vroia să 

: „Trebuie săi dai fata !u 

Şi numaidecît se deteră poruncile ca să se facă toate 
pregătirile pentru nunta noastră. Şi fură chemaţi cadiul 
şi martorii, care scriseră senetul de căsătorie, acolo pe 
ioc. Şi cînd hrisovul cel legiuit fu întocmit, mi1 în
mînară, după orînduirea îndătinată. Şi, întrucît ţinusem 
ca flăcăiandrul, pe care i1 înfăţişasem sultanului ca pe 
ruda mea cea mai apropiată, să fie de faţă la ceremonie, 
mă grăbii săi arăt senetul, ca să1 citească în locul meu, 
dat fiind că eu nu ştiam nici să citesc, nici să scriu. Şi 
după ce îl citi cu glas tare de la un cap la altul, mi1 
dete' îndărăt, spunîndumi : 

— Este făcut după toate regulile şi după datină. Şi 
iacătăte însurat legiuit cu fata sultanului. 

Pe urmă mă luă deo parte şi îmi spuse : 
— Toate astea sînt bune, Mahmud, da acuma vreau 

săţi cer o făgăduială ! 
Iar eu răspunsei : 
— Eh, pe Allah ! ce făgăduială poţi tu sămi ceri care 

să fie mai mare decît aceea de aţi da şi viaţa mea, carei 
de mult a ta ! 

Iar el zîmbi şi îmi spuse : 
— Mahmud ! Nu vreau să te bucuri de căsătoria ta, 

pînă ce nu am săţi dau eu învoire dea o începe. întru
cît mai este un lucru pe care trebuie să1 fac eu mai 
înainte ! 

Şi răspunsei : 
— A asculta înseamnă supunere ! 
încît, atunci cînd sosi şi noaptea începăturii, intrai la 

fata sultanului. Ci, în loc să fac ceea ce face soţul in atare 
împrejurare, eu mă aşezai departe de ea, în ungherul meu, 
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în pofida dorinţei. Şi mă mul ţumeam numai să mă uit Ia 
ea de departe, amărun ţ indu i cu ochii desăvîrşirile. Şi tot 
aşa făcui şi în cea de a doua noapte, şi în cea de a treia 
noapte, măcar că în fiecare dimineaţă mama soţiei mele 
venea, cumui datina, so întrebe cum a fost noaptea, 
spunîndui : „Nădăjduiesc de la Allah că nu sa întâm
plat nici o supărare şi că dovada fecioriei tale sa făcut!" 
Ci soţia mea răspundea ! „Nu mia făcut încă nimic !" 

Drept care, în dimineaţa celei dea treia zile, mama 
soţiei mele se mohorî pînă peste marginile mohorălii, 
şi strigă : 

— O, ce năpastă pe noi ! pentru ce ne batjocoreşte soţul 
tău întrun chip atita de greu, şi de ce stăruie a nu vroi 
săţi facă începătura ? Şi ceau să gîndească despre pur
tarea aceasta de rîs rudele noastre şi robii noştri ? Şi 
nau ele tot temeiul să creadă că nedorinţa aceasta se 
trage de la vreo pricină despre care e greu să faci do
vada, ori de la cine ştie ce belea amarnică ? 

Şi, plină de spaime, se duse, în dimineaţa acelei a treia 
zile, săi povestească treaba sultanului, care zise : 

— Dacă în noaptea aceasta nui mîntuie fecioria, am 
să1 sugrum ! 

Iar vorbele acestea ajunseră la urechile copilandrei so
ţia mea, care veni şi mi le aduse. 

Eu atunci nu pregetai săi dau de ştire flăcăului 
cumui treaba. Iar el îmi spuse : 

— Mahmud, acum se poate ! Ci, pînă ai mîntui fetia, 
mai trebuie încă ceva, şi anume săi ceri, cînd ai să fii 
numai tu cu ea, săţi dea o brăţară pe care o poartă la 
mina dreaptă . Iar tu so iei şi să mio aduci numaidecît. 
Pe urmă are să fie cu putinţă săţi îndeplineşti datorinţa 
şi săi mulţumeşti pe mamă şi pe tată. 

Jar eu răspunsei : 
•— Ascult şi mă supun ! 
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Şi cînd rămăsei singur cu fata, la căderea nopţii, îi 
spusei : 

— Allah fie cu tine ! chiar ai tu dorinţa săţi dau în 
noaptea aceasta plăcerea şi bucuria ? 

Ea îmi răspunse : 
— Am dorinţa aceasta, întradevăr. 
Eu urmai : 
— Atunci, dămi brăţara pe care o porţi la mîna 

dreaptă ! 
Iar domniţa strigă : 
— Eu vreau să ţio dau, da nu ştiu ce are să se 

poată întîmpla cînd am să las în mîinile tale această 
brăţarătalisman ce mia fost dăruită de doica mea pe cînd 
eram copilă mică. 

Şi, spunînd aceasta, scoase brăţara de la mînă şi mio 
dete. Iar eu ieşii pe dată şi mă dusei să . io înmînez prie
tenului meu, flăcăul, care îmi spuse : 

— Este chiar cea care îmi trebuia ! Acuma, poţi să 
te întorci săţi faci treaba. 

Iar eu detei fuga în odaia de nuntă , ca sămi împli
nesc făgăduiala în ce priveşte luarea în stăpînire, şi în 
felul acesta să mul ţumesc pe toată lumea. 

Or, începînd din clipa cînd să mă bucur 'de soţia mea, 
care mă aştepta întru totul pregătită în patul ei, nu mai 
ştiu, o, fratele meu, ce mi sa întîmplat. Tot ce ştiu este 
că am văzut deodată odaia şi palatul cum se surupă ca 
întrun vis, şi mam trezit culcat sub cerul gol, în mijlo
cul casei celei dărăpănate unde dusesem maimuţoiul cînd 
îl cumpărasem. Şi eram fără hainele mele cele bogate, şi 
pe jumă tate gol, sub zdrenţele ticăloşiei mele de mai 
înainte. Şi cunoseui haina mea cea veche, cîrpită cu pe
tece de toate culorile, şi ciomagul meu de derviş cerşetor, 
şi turbanul meu cel ciuruit de găuri ca un ciur de pasărar. 

La priveliştea aceasta, o, fratele meu, nu prea price
peam cam ce vrea să însemne totul, şi mă întrebam : 
„Ya Mahmud, au eşti treaz sau dormi ? Visezi, ori eşti cu 
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adevărat Mâhnind, dervişul cerşetor ?" Şi, după ce îmi 
venii în simţiri, mă ridicai şi mă scuturai, cum ii văzusem 
pe maimuţoi mai înainte. Da rămîneam tot aşa cum eram, 
un fiu sărac de om sărac, şi nimic mai mult. 

Atunci, cu sufletul zdrobit şi cu minţile risipite, 
plecai să rătăcesc fără să prea ştiu încotro, cugetînd la 
ursita cea de nepriceput, care mă adusese în starea aceea. 
Şi, hoinărind aşa, ajunsei întro uliţă nu prea um
blată, unde văzui, stînd jos pe un preşuleţ şi avînd dina
intei o rogojină mică plină cu hîrtii scrise şi cu felurite 
lucruri de ghicit, un maghrebin din Barbar. 

Iar eu, fericit de acea întîlnire, mă apropiai de maghre
bin, cu gîndul de a1 pune sămi tragă ursita şi sămi 
tălmăcească horoscopul, şi îi aruncai un salamalek, la 
care el îmi răspunse. Şi şezui jos pe pămînt, cu picioarele 
strînse sub mine, mă ghemuii dinaintea lui şi îl rugai 
să cerceteze Nevăzutul pentru mine. 

Atunci maghrebinul, după ce mă măsură cu nişte ochi 
prin care treceau limbi de cutiie, strigă : 

— O, dervişule, au nu tu ai fost cel păgubit de o 
ursită ticăloasă care tea despărţit de soţia ta ? 

Tar eu grăii : 
— Hei, uallah ! hei, uallah ! ba eu sînt ! 
El îmi spuse : 
•— O, săracul de tine ! Maimuţoiul pe care lai cum

părat pe cinci drahme de argint, şi care sa preschimbat 
aşa, dintrodată, întrun flăcăiandru plin de gingăşie şi 
de frumuseţe, nu este o făptură omenească dintre fiii lui 
Adam, ci un ginn de rău soi. Şi nu sa slujit de tine decit 
ca săşi ajungă ţinta. Află, întradevăr, că el de multă 
vreme este îndrăgostit cu patimă de fata sultanului, chiar 
aceea cu care tea pus să te însori. Ci întrucit, în pofida 
tuturor puterilor lui, nu putea să se apropie de ea, dat 
fiind că fata purta o brăţarătalismanică , sa folosit de 
mijlocirea ta ca să pună mîna pe brăţara aceea şi ca să 
pună stăpînire nepedepsit pe domniţă. Da eu nădăjduiesc 
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că nu peste mult am să spulber puterea amarnică a 
acestui supus ticălos, carei unul dintre ginnii cei spurcaţi 
care sau răzvrătit împotriva legii stăpînului nostru 
Soleiman — c u el fie rugăciunea şi pacea ! 

Şi după ce grăi astfel, maghrebinul luă o foaie de 
ftîrtie, scrise pe ea nişte litere încurcate, şi mio dete 
spunînd : 

— O, dervişule, să nu ai vreo îndoială în ce priveşte 
strălucirea ursitei tale, întremeazăţi sufletul şi du te 
acoio unde am săţi arăt. Şi acolo să aştepţi pînă ce are 
să se ivească o ceată de oameni, la care să te uiţi cu 

aminte. Şi cînd ai să1 vezi pe acela care va părea 
fie căpetenie, săi dai răvaşul acesta ; iar el are săţi 

împlinească dorinţele ! 
Pe urmă îmi dete îndrumările de trebuinţă spre a 

ajunge la locul despre care era vorba, şi adăugă : 
— în ce priveşte plata pe care mio datorezi, ai să 

mio dai cînd ursita are să ţi se împlinească ! 
Eu atunci, după ce îi mulţumii maghrebinului, luai 

răvaşul şi pornii la drum înspre locul pe care mi1 arătase. 
Şi mersei, pe drumul acela, toată noaptea şi toată ziua 

ioare, şi încă o parte din cea de a doua noapte. Şi 
ajunsei atunci la o cîmpie goală în care nu se afla drept 
toată vietatea decît ochiul cel nevăzut al lui Allah şi 
iarbă sălbatică. Şi şezui jos şi aşteptai cu nerăbdare ceea 
ce avea să mi se întîmple. Şi auzii împrejurul meu ca un 
fel de zbor de păsări de noapte pe care nu le vedeam. Şi 
spaima de pustietate începea sămi facă inima să tremure, 
iar frica de noapte îmi umplea sufletul. Şi iacătă că de

zării, la o oarecare depărtare, o mulţime mare de 
făclii ce păreau că vin singure înspre mine. Şi în cuvînd 
putui să întrezăresc şi mîinile care le purtau ; ci oamenii 
care aveau mîinile acelea rămîneau în golul nopţii, iar 
ochii mei nu îi vedeau. Şi o mulţime fără de sfîrşit de 
făclii, purtate de nişte mîini fără de stăpîni, trecură în 
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felul acesta perechiperechi pe dinaintea mea. Şi întrun 
sfîrşit, văzui, înconjurat de un număr mare de lumini, 
un rege stînd in jeţul său, îmbrăcat în strălucire. Şi, 
cînd ajunse dinaintea mea, mă privi şi mă scrută îndelung, 
în vreme ce genunchii mei se loveau între ei de spaimă, 
şi îmi spuse : 

•— Unde este răvaşul de la prietenul meu, maghre
binul Barbari ? 

Iar eu atunci îmi întării inima şi, înaintînd, ii întinsei 
răvaşul, pe care el îl desfăcu şi îl citi, pe cînd alaiul se 
oprise. Iar el strigă la careva pe care nu îl vedeam : 

— Ya Atras, vino încoace ! 
Şi numaidecît, ieşind din beznă, se ivi un sol grila 

împodobit, care sărută pămîntul dinaintea regelui. Şi 
regele îi spuse : 

— Dute degrabă la Cairo, pune1 în lanţuri pe ginnul 
cutare, şi adumi1 fără de zăbavă ! 

Iar solul se supuse şi pieri pe dată. Or, peste un cens, 
solul se întoarse aducîndu1 în lanţuri pe flăcăiandrul 
meu, care se făcuse cumplit de văzut şi hîd de privit. 
Iar regele răcni la el : 

— Pentru ce, o, blestematule, iai răpit acestui adamit 
îmbucătura ? Şi peniru ce iai înfulecato tu ? 

Iar el răspunse : 
•— îmbucătura este încă neatinsă, iar eu am gătito. 
Şi regele zise : 
•— Trebuie săi dai pe dată îndărăt brăţaratalisman 

fiului acesta de adamit, că, de nu, vei avea a face cu 
mine ! 

Ci ginnul, care era un ticălos împieliţat, răspunse 
mîndru : 

— Brăţara este la mine şi nimeni nu are să mio ia ! 
Şi, rostind acestea, căscă o gură cît o şură şi aruncă 

în ea brăţara ce se afundă în lăuntrui. Cînd văzu aşa, 
regele acela de noapte ridică mina şi, aplecînduse, îl 
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înfăşcă pe ginn de ceafă şi, învîrtindu1 ca pe o praştie, 
dete cu el de pămînt, strigîndui : 

— Ca să te înveţi minte ! 
Şi dintro izbitură îi mestecă lungimea cu lăţimea. 

Pe urmă porunci uneia dintre mîinile purtătoare de 
făclie să scoată brăţara din lăuntrul acelui trup fără 
de viaţă, şi să mio dea. Lucru care fu îndeplinit pe loc. 
Şi, o, fratele meu, de îndată ce brăţaratalisman fu în 
mîinile mele, regele şi tot sultanatul lui... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute treizeci şi patra noapte 

Urmă : 

....Şi, o, fratele meu, de îndată ce brăţaratalisman 
fu în mîinile mele, regele şi tot sultanatul lui de mîini 
pieriră, iar eu mă pomenii iarăşi îmbrăcat cu hainele 
mele cele scumpe, în palatul meu, în chiar odaia soţiei 
mele. Şi pe ea o găsii cufundată întrun somn adînc. Ci, 
de cum îi pusei brăţara la mînă, se trezi şi scoase un 
ţipăt de bucurie cînd mă văzu. Iar eu, ca şi cum nimic 
nu sar fi petrecut în răstimp, mă alipii de ea. Iar cea 
mai fost este taina credinţei musulmane, o, fratele meu. 
Iar a doua zi tatăl şi mama ei fură pînă peste poate de 
bucuroşi, văzîndumă îndărăt după atîta lipsă, şi uitară, 
aşa de mare le era bucuria dea şti isprăvită fetia copilei 
lor, să mă mai iscodească în privinţa aceasta. Şi deatunci 
trăim laolaltă în palatul acesta, în tihnă şi în bunăînvoire. 
Iar la un timp de la nunta mea sultanul, socrul meu, tatăl 
soţiei mele, muri fără a lăsa vreun urmaş de parte bărbă
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tească şi, întrucît eram însurat cu fata lui, îmi lăsă mie ca 
moştenire scaunul său de domnie. Şi ajunsei ce sînt şi 
acuma, o, fratele meu. Ci Allah este cel mai mare. Şi de 
la el ne tragem, şi la el avem să ne întoarcem. 

Şi sultanul Mahmud, după ce îi istoriri astfel poves
tea lui prietenului său cel proaspăt, sultanulderviş , îl 
văzu pe acesta pînă peste poate de minunat de o întîm
plare atîta de ciudată, şi îi spuse : / 

— Nu te minuna, o, fratele meu ; căci tot ceea ce este 
scris, se împlineşte, şi nimic nu este peste putinţă la 
vrerea Aceluia carele a zămislit tot ! Şiacuma, după ce 
rnam arătat faţă de tine în deplinătatea adevărului, 
fără a mă teme că maş micşora în ochii tăi dezvăluin
duţi obîrşia mea umilă, ci anume tocmai pentru ca pilda 
mea săţi fie o mîngîiere, şi ca să nu te socoti mai prejos 
decît mine ca stirpe şi ca stepană, poţi să fii prieten cu 
mine în toată liniştea ; întrucît niciodată nu am să mă 
socotesc îndrituit, după toate cîte ţiam povestit, să mă 
îngîmf de starea mea faţă de tine, o, fratele meu ! 

Pe urmă adăugă : 
— Iar pentru ca starea ta să fie mai limpede, o, fra

tele meu de obîrşie şi de cin, am să te căftănesc ca mare 
vizir al meu. Şi aşa ai să fii mîna mea cea dreaptă , şi 
sfetnic al faptelor mele ; şi nimic nu are să se facă în 
împărăţie fără de mijlocirea ta şi fără ca priceperea ta să 
fi încuviinţat mai înainte ! 

Şi, fără a mai amîna, sultanul Mahmud îi chemă pe 
emirii şi pe maimarii împărăţiei sale şi le porunci să1 
ştie pe sultanulderviş de vizirulcelmare, şi îl îmbrăcă 
cu chiar mîinile sale întro haină mîndră de fală, şi îi dete 
în seamă turana domnească. 

Şi proaspătul marevizir ţ inu divan în chiar ziua 
aceea, şi tot aşa şi în zilele care urmară , împlininduşi 
datorinţele slujbei cu atîta duh al dreptăţii şi al nepărt i
nirii, încît lumea, aflînd de noua stare a lucrurilor, venea 
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din afundurile ţării spre aşi înfăţişa jalbele şi spre a se 
supune hotărîrilor lor, luîndu1 de singur judecător al 
pricinilor lor. Iar el punea atîta înţelepciune şi atita 
chibzuială în judeţele sale, încît îi aduceau mul ţumire 
şi laudă pînă şi cei împotriva cărora se rosteau hotă
rîrile lui. In ce priveşte clipele de răgaz, apoi pe acestea 
şi le petrecea laolaltă cu sultanul, cu care ajunsese soţ 
nedespărţit şi prieten la toartă . 

Or, întro zi, sultanul Mahmud, simţinduşi cugetul 
pustiu, se duse degrabă la prietenul său şi îi spuse : 

— O, frate şi vizir al meu, astăzi mie inima grea în 
piept, şi cugetul mie pustiu. 

Iar vizirul, sultanul de odinioară al ţării Arabici, 
răspunse : 

— O, rege al vremilor, bucuriile şi necazurile sînt în 
noi şi numai inima noastră le zămisleşte. Ci adesea vede

ucrurilor din afara noastră poate să ne schimbe s 
sufletului. Ai încercat astăzi asupra ochilor tăi prive 
lucrurilor din afară ? 

Iar sultanul răspunse : 
— O, vizire al meu, am încercat astăzi asupra ochilor 

mei priveliştea nestematelor din vistieria mea, şi leam 
luat una cîte una în inimile mele, şi rubinele, şi smara 
şi safirele, şi gemmele de toate felurile de culori ; ci ele 
nu mau îndemnat nicidecum înspre voioşie, iar sufletul 
mia rămas mohorit şi inima tristă. Şi mam dus pe urmă 
în haremul meu, şi miam petrecut privirile peste toate 
neamurile mele de femei, şi albe, şi oacheşe, şi bălaie, şi 
arămii, şi negre, şi grase, şi gingaşe, ci nici una dintre 
ele nu a izbutit sămi risipească tristeţea. Şi miam cer
cetat pe urmă grajdurile, şi mam uitat la caii, şi la iepele 
şi la cîrlanii mei. ci toată frumuseţea lor nu a putut să 
mişte vălul care întunecă lumea dinaintea ochilor mei. 
Şi acuma vin la tine, o, vizire al meu plin de înţelepciune, 
ca să găseşti tu un leac pentru starea mea, sau sămi 
spui nişte vorbe tămăduitoare. 
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Iar vizirul răspunse : 
— O, doamne al meu, ceai zice de un drum pe la 

lăcaşul nebunilor, pe la maristan, pe care de atîtea ori 
am vrut să1 vedem împreună, fără să fi ajuns încă la 
ci ? Mă gîndesc că, întradevăr, nebunii sînt nişte făp
turi dăruite cu alt fel de înţelegere decît a noastră, şi că 
ei văd între lucruri nişte legături pe care cei care nu sînt 
nebuni nu le bagă niciodată în seamă, şi că sînt cercetaţi 
de duhuri. Şi poate că drumul acesta are să ridice tristeţea 
care apasă pe sufletul tău şi are săţi uşureze pieptul! 

Iar sultanul răspunse : 
— Pe Allah, o, vizire al meu, hai săi vedem pe nebunii 

din maristan ! 
Atunci sultanul şi vizirul său, sultanulderviş de 

odinioară, ieşiră din palat, fără a lua nici un fel de alai 
cu ei, şi se duseră, fără a se mai opri pe undeva, drept 
la maristan, adică la casa de nebuni. Şi intrară şi se 
preumblară peste tot ; spre uimirea lor cea mare, nu 
găsiră acolo pe nimenea în afară de chelar şi de paznici; 
cît despre nebuni, nu se afla nici umbră, nici mireasmă 
de vreunul. Şi sultanul îl întrebă pe chelar : 

— Unde sînt nebunii ? 
Iar el răspunse : 
•— Pe Allah, o, doamne al meu, nu mai găsim nebuni de 

un lung răspăr de vreme, şi pricina acestei sărăcii nu 
poate să stea decît în slăbirea deşteptăciunii la făpturile 
lui Allah ! 

Pe urmă adăugă : 
— Ci totuşi, o, rege al vremilor, am putea săţi arătăm 

trei nebuni care se află aici de o bucată de vreme, şi care 
neau fost aduşi, unul după altul, de nişte oameni de vază, 
care neau oprit săi arătăm cuiva, fie acela mic ori mare. 
Ci nimica nu poate săi fie ascuns stă pinului nostru sul
tanul ! 
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Şi mai adaugă : 
— Aceştia, fără de nici o îndoiala, sînt nişte mari 

învăţaţi, căci toată ziua citesc în cărţi ' 
Şi îi duse, pe sultan şi pe vizir, la nişte odăi lăturalnice, 

apoi, cuviincios, îi lăsă singuri. 
Iar sultanul Mahmud şi vizirul său văzură trei inşi 

tineri legaţi cu lanţuri de un zid, dintre care unul citea. 
pe cînd ceilalţi doi ascultau cu luareaminte. Şi tustrei 
erau frumoşi, bine făcuţi, si nu dădeau nici un semn de 
sminteală ori de nebunie. Şi sultanul se întoarse înspre 
tovarăşul său şi îi zise : 

— Pe Allah, o, vizire al meu, necazul acestor trei 
tineri trebuie să fie un necaz tare dea mirare, iar poves
tea lor o poveste nemaipomenită ! 

Şi se întoarse înspre ei şi le spuse : 
— Voi întradevăr din pricina nebuniei aii fost închişi 

în maristanul acesta ? 
Iar ei răspunseră : 
— Nu, pe Allah, nu sîntem nici nebuni, nici smintiţi, 

o, rege al vremilor, şi nu sîntem nici baremi nerozi ori 
tîmpi. Da atîta de ciudate sînt întîmplările noastre, şi 
atîta de nemaipomenite istoriile, că, dear fi însăilate 
cu acul pe colţul ochilor noştri, ar fi o învăţătură mîntui
toare pentru aceia care ar fi în stare so slovenească ! 

Iar sultanul şi vizirul, la vorbele acestea, şezură jos 
dinaintea celor trei tineri legaţi în lanţuri, spunînd : 

— Urechea noastrăi deschisă, şii gata să vă . ascul te! 
Atunci cel dintîi, acela care citise din carte, spuse < 

POVESTEA CEI.l'l DINTÎI NEBUN 

Eu de meserie, o, stăpînii mei şi cunună peste capul 
meu, am fost neguţător în suku] mătăsuri lor, aşa cum 
înaintea mea fuseseră părintele şi părintele părintelui 
meu. Şi, ca marfă, nu vindeam decît lucruri indieneşti, 
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de toaie felurile şi de toate culorile, da numai la preţu!î 
tare ridicate. Şi vindeam şi cumpăram cu cîştig şi cu 
agoniseală mare, cum e datul la neguţătorii cei mari. 

Or, întro zi, si am ca de obicei în prăvălia mea, cînd 
se ivi o bătrînă care îmi ură ziuăbună şi mă cinsti cu 
salamalekul ei. Iar ei ii răspunsei la urări şi la vorbele 
îndătinate, cînd ea şezu jos pe marginea tejghelei mele 
şi mă iscodi, zicînd : 

— O, stăpîne al meu, ai marfă de soi adusă chiar din 
ţara lndului V 

Eu răspunsei : 
— O, stupină a mea, am cu ce să te mulţumesc în pră

vălia mea. 
Iar ea spuse : 
— Scoatemi o stofă dintre acelea, ca so văd. 
Iar eu mă ridicai şi trăsei, anume pentru ea, din dulapul 

ţinut departe, un vig de stofă indienească de cel mai mare 
preţ, şi io pusei dinainte. Iar ea o luă şi, după ce o cercetă, 
fu pe deplin mul ţumită de frumuseţea ei si îmi spuse \ 

— O, stăpîne al meu, cu cit dai stofa aceasta ? 
Eu răspunsei : 
•— Cu cinci sute de dinari. 
Iar ea îşi scoase numaidecît punga şi îmi numără cei 

cinci sute de dinari de aur ; pe urmă luă stofa şi plecă 
în calea ei. Iar eu, o, stăpîne şi sultan al nostru, îi vîndui 
în felul acesta o marfă care nu mă costase decît o sută 
cincizeci de dinari. Şi îi mulţumii Atotatedătătorului pentru 
binefacerile sale. 

Or, a doua zi, bătrîna veni iar la mine şi îmi mai 
ceru o stofă, şi .mio plăti tot cu cinci sute de dinari, şi 
plecă apoi cu tîrguiala şi cumpără tura ei. Şi, iarăşi, veni 
şi în ziua urmă toare să cumpere de la mine încă o 
bucată de stofă indienească, pe care mio plăti pe loc ; 
şi, o, doamne sultane al meu, tot aşa făcu vreme de 
cincisprezece zile la rînd, cumpără şi plăti mereu la fel. 
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Şi, în cea de a şaisprezecea zi, o văzui cum vine ca de 
obicei şi îşi alege o bucată. Şi tocmai se pregătea să mio 
plătească, cînd văzu că nu avea punga la ea, şi îmi spuse : 

— Ya Khawaga, pesemne că miam lăsat punga acasă. 
Iar eu răspunsei : 
—Ya setti, nui nici un zor. Dacă vrei sămi aduci 

banii mîine, vei fi binevenită ; de nu, tot binevenită ai să 
fii ! 

Ci ea se lepădă, spunînd că niciodată nu sar învoi să 
primească o marfă pe care nu a plătito, iar eu, la rîn
dumi îi spusei de mai multe ori : 

— Poţi so iei, pe temeiul prieteniei noastre şi pe pre
ţuirea pe care o am pentru tine ! 

Şi începu între noi o înfruntare de mărinimii, ea ne
vroind să primească, iar eu vroind să dau. Intrucît, o, 
doamne al meu, se cădea ca, după ce dobîndisem atîta 

; de pe urma ei, să mă port frumos cu ea, ba eram 
gata, la nevoie, săi dau pe degeaba chiar una ori două 
bucăţi de stofă. Ci, la urmă , îmi zise : 

— Ya Khawaga, văd că niciodată navem să ajungem 
a ne înţelege dacă o ţinem tot aşa. Incit, cel mai lesne 
ar fi sămi faci hatîrul de a mă însoţi pînă acasă, ca 
săţi capeţi preţul pentru marfa ta. 

Eu atunci, nevroind so supăr, mă sculai, închisei pră
vălia şi pornii după ea. 

Şi merserăm, ea înainte, iar eu la zece paşi în urma 
ei, pînă ce ajunserăm la intrarea în uliţa pe care se afla 
casa. Atunci se opri şi scoţînd din sîn o năframă îmi 
spuse : 

— Trebuie să primeşti a te lăsa legat la ochi cu nă
frama aceasta. 

Iar eu, cu totul nedumerit de o ciudăţenie ca aceea, o 
rugai cuviincios sămi spună pentru care pricină. Şi ea 
îmi spuse : 

— Pentru aceea că pe uliţa aceasta pe care avem so 
străbatem se află nişte case cu uşile deschise şi unde 
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femeile stau, cu faţa dezvelită, în odaia de la in t ime ; 
şiaşa că sar putea ca privirea ta să cadă pe vreuna 
dintre ele, măritată ori fată, iar inima ta sar putea ispiti 
atunci în vreo încurcătură de dragoste, şi ai fi tare necăjit 
in viata ta ; întrucît, în această mahala a oraşului, se află 
destule chipuri de femei măritate ori de fecioare, atîta 
de frumoase că lar ispiti pînă şi pe schivnicul cel mai 
cucernic. Iar eu tare mă tem pentru tihna inimii tale... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute treizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...întrucît, în această mahala a oraşului, se află destule 
chipuri de femei măritate ori de fecioare, atîta de fru
moase că lar ispiti pînă şi pe schivnicul cel mai cucer
nic. Iar eu tare mă tem pentru tihna inimii tale. Eu, la 
astea, gîndii : „Pe Allah, bătrîna aceasta nu are gînduri 
necurate '. Şi mă supusei la ce îmi cerea. Ea atunci mă 
legă la ochi cu năframa şi mă făcu astfel să nu mai văd 
nimic. 

Mă luă pe urmă de mînă şi merse cu mine pînă ce 
ajunserăm dinaintea unei case, unde bătu în poartă cu 
veriga de fier. Şi ni se deschise pe dată, din lăuntru. Şi, 
de cum intrarăm, călăuza mea cea bătrînă îmi dete jos 
năframa, iar eu văzui uluit că eram întro încăpere împo
dobită şi îmbrăcată cu toată strălucirea saraiurilor împără
teşti. Şi, pe Allah ! o, doamne şi sultane al nostru. în 
viaţa mea nu mai văzusem ceva asemenea, nici nu visasem 
nişte lucruri atîta de minunate. 
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Estimp, bătrina mă rugă so aştept în odaia în care 
mă aflam, şi care da întro sală încă şi mai frumoasă, 
cu perdele. Şi. lăsîndumă singur iu odaia aceea, din care 
puteam să zăresc tot ce se petrece în cealaltă, plecă. 

Şi iacătă ! văzui la intrarea în cea de a doua sală, 
aruncate claie peste grămadă întrun colţ, toate stofele 
cele de preţ pe care i le vîndusem bătrînei. Şi îndată in
trară două tinerele ca două Iu ne, aducînd fiecare cîte o 
găleată plină cu apă de trandafiri. Şi îşi puseră găleţile jos 
pe lespezile de marmoră albă şi, dueînduse la grămada 
de stofe scumpe, luară una la întîmplare şi o despicară 
în două, ca pe o cîrpă de vase. Pe urmă , fiecare se duse la 
găleata ei şi suflecînduşi mînecile pînă la subsuoară 
băgară bucata de stofă scumpă în apa de trandafiri, şi 
începură să ude şi să spele lespezile, şi să le şteargă apoi 
cu alte bucăţi din stofele mele cele scumpe, şi, întrun 
sfârşit, să le frece şi să le lustruiască cu ce mai rămînea 
din stofele care costaseră cinci sute de dinari fiecare. 
Şi cînd acele fetişcane îşi sfîrşiră treaba, şi cînd marmora 
se făcu ca argintul, acoperiră podeaua cu nişte preşuri 
atîta de frumoase în cît, dacă aş fi vîndut prăvălia mea 
întreagă, tot naş fi dobîndit banii trebuitori spre a1 
putea cumpăra chiar şi pe cel mai sărăcăcios dintre ele. 
Şi peste preşurile acelea fetele aş ternură un chilim de 
lînă de capră înmiresmat cu mosc şi nişte perne umplute 
cu pene de struţ . După care, aduseră cincizeci de bucăţi 
de atlaz de zarafir şi le rînduiră frumos împrejurul 
chilimului din mijloc ; pe urmă ieşiră din odaie. 

Şi, iacată ! perechiperechi, intrară nişte fete ţinîn
duse de mînă şi care veniră şi se rînduiră fiecare dinaintea 
cîte uneia dintre bucăţile cele pă trate de atlaz, şi, întru
cît ele erau cincizeci, se aflară aşezate astfel, întro desă
vîrşită rînduială, dinaintea atlazuiulor acelea. 

Şi, iacătă ! sub un baldachin purtat de zece lune de 
frumuseţe, se ivi la intrarea în sală o fetişcană, atîta de 
orbitoare în albeaţa sa şi în strălucirea ochilor ei 

232 



ochii mei se închiseră singuri. Şi cînd i: 

chisei iar, 6 văzui lingă mine pe bătrîna care mă călăuzise 
acolo, şi care mă pofti StO însoţesc spre a mă înfăţişa fetiş

ce se si tolănise galeş pe chilimul de la mijloc, între 
cele cincizeci de fete stînd in picioare pe bucăţile de atlaz. 
[ar eu, nu fără o mare tulburare, mă văzui aţintit aşa 
de privirile celor cincizeci şi una de perechi de ochi negri, 
şi îmi zisei : „Nu este putere şi izbăvire decît întru Allah 
cel preamărit şi preainalt ! E vădit că moartea mea o vor!" 

Or, cînd ajunsei dinaintea ei, copilandra crăiţă îmi 
zîmbi, îmi ură bun venit si mă pofti să stau jos pe chilim 
lingă ea. Şi, (arc încurcat şi fîstîcit, şezui, ca să mă supun 
ei, iar ea îmi spuse : 

— O. tinere, ce zici de mine şi de frumuseţea m e a ? 
Şi socoti că aş putea săţi fiu so ţ ie? 

Iar eu, la vorbele acestea, uluit pînă peste marginile 
uluirii, răspunsei : 

— O, stâpîna mea, cum aş cuteza să mă cred vrednic 
de un hatîr ca acela ? Căci, cu adevărat, eu nu mă socot 
la un preţ atît de mare încît să ajung un rob, ori, încă 
şi mai puţin, dinaintea ta ! 

Ci ea urmă : 
— Nu, pe Allah, o, tinere, vorbele mele nu cuprind 

nici un vicleşug, şi nu este nimica amăgitor în spusele 
mele, cares din inimă. Răspundemi, dar, la fel de curat, 
şi alungăţi din minte toată spaima, întrucît inima mea 
esie plină pînă sus de dragostea pentru tine ! 

La vorbele acestea, pricepui, o, doamne sultane al 
nostru, pricepui, fără putinţă de îndoială, că fetişcana 
avea cu adevărat de gînd să se mărite cu mine, ci fără să 
fiu în stare a ghici pentru care pricină mă alesese tocmai 
pe mine dintre miile de tineri, nici de unde ştia de mine. 
Şi, pînă la urmă , îmi zisei : , ,0, Cutărică, ceea ce este de 
nepă t runs are însuşirea de a nu cere gînduri chinuitoare. 

2(53 



Nu căuta, aşadar, să înţelegi, şi lasă lucrurile săşi 
urmeze calea." Şi răspunsei : 

— O, stăpînă a mea, dacă întradevăr nu spui asta 
ca să le faci pe fetele acestea să rîdă de mine, aduţi 
aminte de zicala ce spune : Cînd drugui roşu, este gata 
pentru ciocan ! Or, socot că inima mea este atîta de 
aprinsă de dorinţă, încît e vremea să împlinim împreuna
rea noastră. Spunemi, clar, pe viaţa ta ! ce trebuie săţi 
aduc ca zestre şi ca avere din partemi ! 

Iar ea răspunse zîmbind : 
— Zestrea şi averea sînt de mult date, şl nu ai a te 

îngriji de ele. 
Şi adăugă : 
— întrucît aşai şi dorinţa ta, am să trimit pe dată 

după cadiu şi după martori, spre aputea să fim uniţi fără 
de amînare. 

Şi, întradevăr, o, doamne al meu, cadiul şi martorii nu 
zăboviră să vină. Şi înnodară nodul, cumui pravila. Şi 
fuserăm însuraţi fără de amînare. Şi toată lumea plecă, 
după împlinirea datinei. Iar eu mă întrebam : „O, Cutărică, 
visezi ori eşti treaz ?" Şiapoi fu iarăşi cu totul altceva 
cînd ea le porunci roabelor sale cele frumoase să gătească 
hammamul pentfu mine, şi să mă îndrume acolo. Şi fetele 
mă poftiră să intru întro odaie de scaldă înmiresmată 
cu aloe de la Comorin, şi mă deteră pe seama scăldătoa
relor care mă dezbrăcară şi mă frecară şi mă scăldară de 
mă făcură mai uşor ca păsările. Pe urmă turnară pe mine 
parfumurile cele mai alese, mă îmbrăcară cu găteli 
bogate şi îmi aduseră tot felul de răcoritoare şi de sorbe
turi. După care, mă scoaseră din hammam şi mă duseră 
în odaia soţiei mele, care mă aştepta împodobită numai 
cu frumuseţea ei. 

Şi ea veni numaidecît la mine, şi mă munci cu o 
patimă uluitoare. 

Şi trăirăm împreună , o, rege al vremilor, douăzeci de 
nopţi la rînd, peste măsură de bucuroşi şi de fericiţi. Şi 
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după acest răstimp, gîndul la maicămea veni de se înfă
ţişă în mintea mea, şi îi spusei copilandrei soţia mea : 

— Ya setti, iacătă că a şi trecut o grămadă de vreme 
de cînd lipsesc de acasă, iar maicămea, care nu mai are 
nici un fel de ştire despre mine, tr'ebuie să fie tare îngri
jorată. Pe deasupra, treburile negustoriei mele tare or 
mai fi lîncezit pesemne în toate zilele acestea cîte au 
trecut. 

Iar ea îmi răspunse : 
— Nu te necăji ! Şi mă învoiesc cu dragă inimă să 

te duci so vezi pe mama ta şi so linişteşti. Ba poţi, 
începînd deacum, să te şi duci în fiecare zi şi săţi vezi 
de daraveli, dacăţi place ; ci vreau ca de fiecare dată să 
vină să te ia bătrîna mea şi tot ea să te aducă înapoi 

Iar eu răspunsei : 
— Nu este nimica împotrivă ! 
Cu aceasta, bătrîna cea de la început veni la mine, îmi 

puse o năframă peste ochi, mă duse la locul unde mă le
gase la ochi întîia oară şi îmi spuse : 

— Să te întorci aici deseară, la ceasul rugăciunii, şi ai 
să mă găseşti chiar în locul acesta, ca să te duc la soţia ta. 

Şi, cu vorbele acestea, mă dezlegă la ochi şi plecă. 
Iar eu zorii să alerg la mine acasă, unde o găsii pe 

maicămea copleşită de jale şi scăldată de lacrimile deznă
dejdii, trudinduse săşi coase hainele de doliu. Şi, de cum 
mă zări, se repezi ia mine şi mă cuprinse în braţe, plîn
gînd de bucurie ; iar eu îi zisei : 

— Nu mă plînge, o, maică a mea, şi însenineazăţi 
ochii, întrucît lipsa aceasta a mea ma dus la o fericire 
la care naş fi cutezat să jinduiesc vreodată. 

Şi îi istorisii intîmplarea mea ce norocită, iar ea se 
minună cu bucurie : 

— Ocroteascăte şi luminezete Allah, o, fiul meu ! 
Da făgăduieştemi că ai să vii să mă vezi în fiecare zi, 
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întru ii"*' trebuinţă 
ta. 

Iar eu nu pregetai săi fac făgăduiala aceea, . dat 
fiind că solia îmi şi cledese slobozenie să plec de acasă
orieînd. După care îmi trecui ziua cu daraverile mele 
de vînzări şi de cumpărări, în prăvălia din suk, iar cîtid 
veni vremea mă întorsei la locul hotărît, unde o găsii pe 
bătrîna care mă legă Ia ochi ca de obicei şi mă duse în 
palatul soţiei mele, spunîndumi : 

— Aşa este mai bine pentru tine, întrucit, aşa cum 
ti mai spus, se află pe uliţa aceasta o sumedenie de 

•femei, măritate ori fete, care şed în tinda caselor lor şi 
Care toate nu au decît un dor, şianume de a sorbi dra
gostea de pe drum aşa cum adulmecă aerul şi cum înghit 
apa pe care o beau ! Şi ce sar face inima ta între năvoa
dele lor ? 

Or, cînd ajunsei la saraiul în care locuiam acuma, soţia 
mea mă primi cu o bucurie de nespus, iar eu răspunsei 
aşa cum ilăul răspunde ciocanului. Iar cocoşul meu cel 
fără de creastă şi fără de glas nu rămase mai prejos faţă 
de puicuţa aceea ispititoare, şi izbuti să nu se facă de 
ocară faţă de faima lui de viteaz dezbătelnie, întrueît, 
pe Allah ! o, stăpîne al meu, în noaptea aceea berbecul 
a dat nu mai puţin decît treizeci de izbituri de corn în 
oiţa aceea bâtelnică, şi nu şia curmat truda decît atunci 

I potrivnica sa strigă aman, cerînd îndurare. 
Şi vreme de trei luni trăii aşa mai departe viaţa 
sta neostenită, plină de înfruntări de noapte, de har ţe 

de dimineaţă şi de iureşuri de zi. Şi în sufletul meu mă 
minunam în fiecare zi de ursita mea, zicîndumi : „Ce soartă 
norocoasă am avut de ma dus la fetişcana aceasta po
jarnică, şi pe care mia dato de soţie ! Şi ce ursită ului
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toare ca aceea care odată cu bucăţica aceasta de unt" 
proaspăt mia menit şi un sărai cum nu au nici regii !" 
Şi nu trecea zi fără ca să încerc a afla de la robi numele 
şi cinul celei cu care mă însurasem fără so fi cunoscut 
şi fără să ştiu a cui fată este şi din ce neam se trage. 

Ci, întro bună zi, aflîndumă singur mai deoparte cu 
o arăpoaică tînără dintre roabele cele negre ale soţiei 
mele, o iscodii pe roabă în privinţa aceasta, spunîndui ! 

•— Allah fie cu tine, o, copilandră binecuvântată, o, 
albo în lăuntrul tău, spunemi ce ştii despre stăpîna ta, iar 
vorbele tale am să le aşez adine in cotlonul cel mai 
adumbrit al inimii mele. 

Iar tînăra arăpoaică, trenmrîiicl de spaima, îmi răs
punse : 

•— O, stăpîne al meu, povestea stăpânei mele este un 
lucru cu totul şi cu totul nemaiauzit ; ci, dacă ţi laş dez
vălui mă tem să nu fiu dată morţii fără de izbăvire şi 
fără de zăbavă ! Tot ce pot săţi spun este că ea tea 
băgat de seamă întro zi în suk, şi că iai căzut cu drag. 

Şi nu putui nimic să mai scot de la arăpoaică, peste 
cuvintele acestea. Ba chiar, întrucît stăriiiam, mă ame
ninţă că se duce săi povestească stăpînei sale încercarea 
mea dea o ispiti la destăinuiri. Alunei, o lâsai săşi cale 
de calea ei, iar eu mă întorsei la nevastămea ca să stîr
nesc o zbintuială fără de însemnătate*. 

Iar viaţa mea se scurgea în felul acesta, între plăceri 
năprasnice şi harţe drăgăstoase, pînă întro dupăamiază, 
cînd mă aflam în prăvălia mea, cu îngăduinţa soţiei mele. 
şi cînd, aruneîndumi privirile înspre uliţă, zării o copi
landră cu iaşmacul pe faţă... 

Cînd poves'. ' tti şl, 
sfioasă, tăcu 
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Ci înlr-a opt sute treizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

...Iar viaţa mea se scurgea în felul acesta, între plăceri 
năprasnice şi harţe drăgăstoase, piuă întro dupăamiazâ, 
cînd mă aflam în prăvălia mea, cu îngăduinţa soţiei melc, 
şi cînd, aruncîndumi privirile înspre uliţă, zării o copi
landră cu iaşmaCUl pe faţă, care venea înspre mine, în 
chip făţiş. Iar cînd fu dinaintea prăvăliei mele, îmi aruncă 
salamalekul cel mai gingaş şi îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, iată un cocoş de aur împodobit 
cu diamante şi cu nestemate, pe care degeaba mam stră
duit să1 vînd la preţul potrivit, pe la toţi neguţătorii 
din suk. Ci aceia sînt nişte inşi fără gust şi fără subţi
rime la frumuseţi, întrucît miau răspuns că un asemenea 
giuvaier nui lesne de vîndut şi că nici nar putea să1 
mărite cu vreun cîştig. De aceea am venit să ţi1 dau ţie, 
care eşti om de gust, la preţul pe care vei binevoi să1 
hotărăşti singur ! 

Iar eu răspunsei : 
— Nici eu nu am vreo trebuinţă de giuvaiexul acesta. 

Dar ca săţi fac plăcerea, îţi dau pe el o sută de dinari, 
nici unul mai mult, nici unul mai puţin. 

Iar copilandra răspunse : 
— Ia1, atunci, şi săţi fie o cumpărătură aducătoare 

de cîştig ! 
Iar eu, măcar că nu aveam cu adevărat nici o dorinţă 

să cumpăr cocoşul de aur, mă gîndii totuşi că pasărea 
aceea ar putea săi facă plăcere soţiei mele, aducîndui 
aminte de virtuţile mele temeinice, şi pornii înspre du
lapul meu, şi luai o sută de dinari. Ci, cînd vrusei săi 
dau fetei, ea nu vroi săi primească, zicîndumi : 

—întradevăr, numi sînt de nici un folos, şi nu 
doresc altă plată decît îngăduinţa de a mă lăsa să te 
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sărut numai o dată pe obraz. Şi aceaslai singura mea 
dorinţă, o, tinere ! 

Iar eu îmi zisei în sinea mea : „Pe Allah ! numai un 
sărut pe obraz pentru un giuvaer care preţuieşte mai bine 
de o mie de dinari de aur, ăstai un chilipir pe cit de 
ciudat, peatîta de mare !" Şi nu pregetai săi dau în
găduinţa. 

Atunci copilandra, o, doamne al meu, veni lîngă mine 
şi ridieînduşi iaşmăcuţul de pe faţă mă sărută pe 
obraz — pînă peste poate de plăcut ! — ci, totodată, de 
parcă iar fi venit poftă să guste din carnea mea, îşi în
fipse în obrazul meu dinţii de tigroaică tînără şi îmi arse 
o muşcătură dei mai port şiacuma urma. Pe urmă plecă 
rîzînd cu un rîs mulţumit, pe cînd eu îmi ştergeam sîn
gele ce curgea de pe obraz. Şi mă gîndeam : „Păţania 
aceasta a ta, o, Cutare, este o păţanie uluitoare ! Şi în 
curînd ai să vezi toate muierile din suk cum au să vină 
săţi ceară care o bucăţică de obraz, care o bucăţică de 
bărbie, care o bucăţică de ce ştii tu, şi poate că atunci 
ar fi mai bine săţi leftereşti toată marfa şi să nu mai 
vinzi decît bucăţi din tine !" 

Şi cînd veni seara, mai rîzînd, mai mînios, mă întorsei 
la baba care mă aştepta ca de obicei, la colţul uliţei 
noastre, şi care, după ce îmi puse năframa la ochi, mă 
duse la palatul nevestei mele. Şi, dea lungul drumului, 
o auzii cum mormăia printre dinţi nişte vorbe neînţelese 
cemi păreau a cam fi un soi de ameninţări, ci gîndeam : 
„Babeles nişte făpturi cărora le place să boscorodească 
si care îşi petrec bătrînele lor zile amărîte cîrtind de toate 
şi trăncănind !" 

Or, cînd intrai la soţia mea, o găsii stînd în stila de 
primire, cu sprîncenele încruntate şi îmbrăcată din talpă 
pînăn creştet întro culoare roşie stacojie, cum poartă 
regii în ceasurile lor de mînie. Iar înfăţişarea ei era 
aprigă, iar chipul coperit de gălbeneală. Şi, la priveliştea 
aceea, zisei în sinea mea : „O, Ocrotitorule, scapămă \" 
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Şi, neştiind de undei vine pornirea vrăjmaşă, mă dusei 
ia soţia mea care, împotriva obiceiului, nu se ridică să 
mă întîmpine, ci îşi întoarse capul de la mine ; şi, întin
zîndui cocoşul de aur pe care îl cumpărasem, îi spusei : 

— O, stăpîna mea, primeşte cocoşul acesta de preţ, ca
rei un lucru întradevăr minunat şi carei vrednic de 
privit ; întrucît lam cumpărat spre aţi face plăcere ! 

Ci, la vorbele acestea, fruntea 1 se posomori, şi ochii 
i se înnegurară şi, pînă să am eu vreme să mă feresc, 
căpătai o palmă ameţitoare care mă răsuci ca pe un titirez 
şi era mai mai sămi rupă falca din stingă. Şi strigă : 

— O, cîine şi fecior de cîine, dacă chiar ai cumpărat 
cocoşul acela, atunci de unde este muşcă tura de pe obra
zul tău ? 

Iar eu, năucit şi de palma cea năprasnică, simţii că mă 
clatin şi trebui să mă încordez straşnic, ca să nu cad cît 
eram de lung. Da asta nu fu decît începutul, o, doamne 
al meu, asta nu fu, vai ! decît începutul începutului ! Căci, 
la un semn al soţiei mele, văzui deodată cum se dau la 
o parte perdelele din fund şi cum intră patru roabe că
lăuzite de babă. Şi aduceau un t rup de copilandră, cu 
capul tăiat şi pus pe mijlocul trupului. Şi cunoscui pe 
dată că acel cap era al fetei cemi dedese, pe o muşcă
tură , giuvaierul. Iar priveliştea aceea izbuti să mă to
pească de tot, şi mă prăbusii la pămînt, fără de simţire. 

Iar cînd îmi venii în fire, o, doamne sultane al meu, 
mă văzui legat cu lanţuri în maristanul acesta. Şi paz
nicii îmi spun că sînt nebun. Şi altceva nimic numi 
mai spun. 

Şiaşai cu povestea prepusei mele nebunii şi a în
temniţării mele in casa aceasta de nebuni. Şi numai Allah 
va trimis pe amîndoi, şi pe tine, o, doamne sultane al 
meu, şi pe tine, o, înţeleptule şi dreptule vizir, ca să mă 
scoateţi afară de aici. Şi voi amîndoi să judecaţi, din so
cotinţa ori din descumpănirea vorbelor mele, dacă sînt 
cu adevărat stăpînit de duhuri, ori dacă sînt cumva lovit 
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de vreo aiureala, de vreo scrinteală ori de vreo smin
teală, sau dacă sînt întreg la minte. 

După ce ascultară povestea tînărului, sultanul şi vizi
rul său. care era sultanuldervis de odinioară, cel născut 
clin flori, se cufundară în cugetări adinei şi rămaseră gîn
ditori, cu fruntea plecată şi cu ochii aţintiţi în pămînt, 
vreme de un ceas. După care sultanul ridică cel clintii 
fruntea şi spuse soţului său : 

— O, vizire al meu, mă jur pe adevărul Aceluia ca
rele ma pus ocîrmuitor peste împărăţia aceasta că nu 
voi avea tihnă şi nici nam să mănînc ori să beau nimic 
pînă noi da de copilandra care sa măritat cu tînărul 
acesta. Grăbeşte, dar, demi spune ce sar cuveni să fa
cem pentru aceasta. 

Şi vizirul răspunse i 
— O, rege al vremilor, trebuie să1 luam fără de ză

bavă pe tînărul acesta, lăsîndui deocamdată pe ceilalţi 
doi tineri în lanţuri, şi să străbatem cu el uliţele ora 
şului, de la răsărit la apus şi de la dreapta spre stingă, 
pînă ce el are să poată găsi intrarea în uliţa unde bă
tr îna avea obiceiul să1 lege la ochi. Şiatunci noi avem 
să1 legăm la ochi, iar el are săşi aducă aminte cîţi paşi 
făcea însoţit de babă, şi are să ne facă în felul acesta 
să ajungem la poarta casei, la uşa la care i se scotea 
legătura de la ochi. Şi acolo. Allah are să ne lumineze 
rum să ne purtăm în treaba aceasta gingaşă. 

Iar sultanul spuse : 
•— Să se facă după sfatul tău, o, vizire al meu plin 

de iscusinţă. 
Şi se ridicară amîndoi pe dată, porunciră să se dez

lege lanţurile tînărului, şi îl scoaseră din maristan. 
Şi totul se petrecu aşa cum poruncise vizirul. Intrucît, 

după ce străbă tură o sumedenie de uliţe prin fel de fel 
de mahalale, ajunseră întrun sfirşit la intrarea uliţei cu 
pricina, pe care tînărul o cunoscu fără de şovăire. Şi, 
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legat la ocini ca odinioară, putu săşi socotească paşii şi 
săi ducă dinaintea unui palat, pe care sultanul cînd îl 
văzu rămase năuc. Şi strigă : 

— Alungat fie Celrău, o, vizire al meu ! în saraiul 
acesta sade una dintre soţiile sultanului de odinioară de 
la Cairo, acela care mia lăsat scaunul de domnie, din 
pricină că na avut ca urmaşi copiii de spiţă bărbătească. 
Iar soţia aceasta a sultanului de odinioară, părintele ne
vestei mele, trăieşte aici cu fata ei, care de bunăseamă
că ea trebuie să fie soţia tânărului acesta ! Allah este cel 
mai mare, o, vizirule ! Aşadarăi scris la osînda tuturor 
fetelor de regi să se împreune cu nimicurile lumii, aşa 
cum am fost şi noi ! Osîndele Atoaterînduitorului au pu
rurea pricinile lor, ci noi nu putem pricepe aceste pricini ! 

Şi adăugă : 
— Să dăm zor şi să intrăm, ca să vedem urmarea 

acestei istorii. 
Şi bă tură cu belciugul de fier în poarta care răsună . 

Iar tînărul spuse : 
— Chiar ăstai sunetul ! 
Şi poarta fu numaidecît deschisă de nişte hadîmbi, 

care rămaseră împietriţi cunoseîndui pe sultan, pe vizi
rul cel mare şi pe tînărul soţ al stăpînei lor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şii 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute treizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Şi bătură cu belciugul de fier în poartă, si poarta fu 
numaidecît deschisă de nişte hadîmbi, care rămaseră îm
pietriţi cunoseîndui pe sultan, pe vizirul cel mare şi pe 
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tînărul soţ al copilandrei. Iar unul dintre ei zbură so 
prevestească pe stăpinăsa de sosirea sultanului cu cei 
doi însoţitori ai săi. 

Atunci fetişcana se împodobi şi se dichisi şi ieşi din 
harem şi veni în sala de oaspeţi, săşi aştearnă temene
lile dinaintea sultanului, soţul surorii ei de pe tată, da 
nu şi de pe mamă, şi săi sărute mina. Iar sultanul o 
cunoscu întradevăr şi făcu un semn de înţelegere în
spre vizirul său. Pe urmă îi spuse crăiţei : 

— O, fiică a socrului meu, fereascămă Allah săţi fac 
vreo certare pentru purtarea ta ; întrucît trecutul se află 
la stăpînul cerurilor, şi numai vremea de faţă este a 
noastră. Pentru aceasta eu acuma doresc ca tu să te îm
paci cuacest tînăr, soţul tău, carei un tînăr plin de bune 
însuşiri la temelia lui, şi care, fără aţi păstra nici un 
fel de pică, nu cere nimic mai mult decît să dobîndească 
iarăşi bunăvoinţa ta. De altminteri, îţi jur pe vredniciile 
răposiitului meu socru sultanul, părintele tău, că soţul 
tău na săvîrşit nici un păcat greu împotriva cuviinţei 
faţă de soţia sa. Şi a şi ispăşit destul de greu slăbiciu
nea lui de o clipă ! Nădăjduiesc, dar, că ai să primeşti 
rugămintea mea ! 

Iar copilandra răspunse : 
— Dorinţele stăpînului nostru sultanul sînt porunci 

pentru noi şi ele se află asupra capetelor şi a ochilor 
noştri. 

Şi sultanul se bucură mult de supunerea aceasta şi 
spuse : 

— Dacăi aşa, .o, fiică a socrului meu, îl căftănesc pe 
soţul tău în slujba de başcămăraş al meu. Şi deacum 
înainte are să fie oaspetele meu la masă şi tovarăş al 
meu de pahar. Şi chiar în seara aceasta am să ţi—1 trimit 
pentru ca, fără martori stînjenitori, să înfăptuiţi amîndoi 
împăcarea făgăduită. Ci, deocamdată, îngăduiemi să1 iau 
cu mine, întrucît avem de ascultat împreună istorisirile 
celor doi tovarăşi ai săi de lanţ ! 
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Şi pleca, adăugind : 
— Se înţelege ca deaici înainte rămîne limpede între 

voi doi că ai să1 laşi să plece şi să vină în toată voia, 
fără legătură la ochi, iar el la rîndui făgăduieşte că 
niciodată, sub nici un cuvînt, nu are să se mai lase să
rutat de vreo femeie, fie ea mări lată, fie fată. 

— Şi aeeastai, o preafericitule rege, urmă Şehorezacla, sfirşitul 
poveştii pe care ia istorisito sultanului şi vizirului sau tînaru! 
cel dintîi, acela care citea dintro carte, Ia marislan. Ci în ceea ce 
îl priveşte pe cel de al doiea tînăr, unul dintre cei doi care ascultau 
citirea, iacata ! 

Cînd sultanul, cu vizirul şi cu cămăraşul cel nou ajun
seră îndărăt la maristan, şezură jos pe pămînt dinaintea 
celui de al doilea tînăr, zicînd •« 

— Acumai rindul tău. 
cel de al doilea tînăr spuse : 

POVESTEA CELUI DE AI, DOILEA NKBUN 

— O, stăpîne sultane al nostru, şi tu, preadreptule vi
ii tu, fost tovarăş al meu de lanţ, află că pricina 

întemniţării mele în maristanul acesta este încă şi mai 
dea mirările decît cea pe care o ştiţi, întrucît, dacă tova
răşul meu de colea a fost întemniţat ca nebun, apoi el 
a fost cam din vina lui şi din pricina credulităţii şi a 
încrederii în sine însuşi. Ci eu, dacă am păcătuit, am 
păcătuit tocmai dimpotrivă, aşa cum aveţi să auziţi, dacă 
chiar binevoiţi ami îngădui să purced chibzuit ! 

Iar sultanul şi vizirul său şi cămăraşul cel proaspăt, 
care era nebunul de mai înainte, răspunseră întrun glas : 

—Da, de bună seamă ! 
Şi vizirul adăugă i 
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>— De altminteri, cu cît mai multă chibzuinţă i 
în istorisirea ta, cu atîta avem şi noi să fim ma^ 
să te privim ca băgat pe nedrept printre nebuni şi smi 

Şi tânărul îşi începu povestea astfel : 
Aflaţi, dar, o, stăpinii mei şi cunună peste capul meu, 

că si eu sînt tot un negustor, fiu de negustor şi, pînă a 
nu fi fost aruncat în maristanul acesta, ţineam prăvălie 
în suk, unde vindeam soţiilor stăpînilor cei bogaţi brăţări 
şi podoabe de toate felurile. Şi, pe vremea cînd începe 
istorisirea aceasta, nu aveam ca vîrstă decît şaisprezece 
ani, şi mă şi făcusem vestit în suk .şi pentru chibzuinţă 
mea, şi pentru cinstea mea, şi pentru capul meu cuminte 
şi pentru grija pe care o dovedeam la negustorie. Şi nici
odată nu căutam să mă înnădesc la taifas cu femeile care 
erau muştcreiele mele ; şi nu le spuneam decît numai 
vorbele de trebuinţă pentru încheierea tîrguielii. Şi de 
altminteri mă ţineam de poveţele Cărţii celei sfinte, şi 
nu ridicam niciodată ochii asupra vreunei femei dintre 
fiicele musulmanilor. Şi neguţătorii mă dedeau de pildă 
feciorilor lor, cînd îi luau cu ei în suk pentru întîia oară . 
Şi multe mame intraseră în vorbă cu maicămea, în pri
vin ţa mea, pentru vreo cumetrie cinstită. Ci maicămea 
zăbovea răspunsul pentru vreun prilej mai bun, şi ocolea 
primejdia pe cuvint că sînt prea tînăr şi că nu mă are 
decît pe mine, şi că sînt cam plăpînd din fire. 

Or, întro zi, stăm dinaintea cărţii mele de socoteli şii 
cercetam cuprinsul, cînd văzui că intră în prăvălie o ară
poaică micuţă şi dulce care, după ce mă salută cuviincios, 

îmi spuse : 
— Aici este oare prăvălia domnieisale neguţăt 

Cutare ? 
Iar eu răspunsei : 
.— Adevărat este ! 
Ea atunci scoase din sin, cu mare luareaminte şi ui

tînduse grijulie şi la dreapta şi la stînga, un râvâşel pe 
care mi1 întinse spunînd : 
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— Acestai din partea stăpînei mei iiină
voinţa unui răspu 

Şi, înmînîndumi răvaşul, se trase deoparl ptînd 
să vadă ce fac. 

Iar eu, după ce îl desfăcui, citii şi văzui că se aflau 
scrise in el nişte stihuri înflăcărate de laudă, spre mă
rirea şi cinstirea mea. Iar stihurile de la urmă cuprindeau 
în ţesătura lor numele aceleia care se da drept îndră
gostită de mine. 

Eu atunci, o, doamne sultane al meu. mă simţii pînă 
peste poate de olărit de această ispitire, şi socotii că ea 
era o grea lovitură la buna mea purtare, ori poate o în
cercare de a mă tîrî în vreun craicanlic primejdios ori 
plin de încurcături. Şi luai mărturia aceea şi o rupsei şi 
o căleai sub picioare. Pe urmă mă dusei la arăpiţă, o 
apucai de ureche şi îi altoii cîteva palme şi cîteva ghion
turi bine aduse. Şi desavîrşii pedeapsa mai trăgîndui şi 
o lovitură de picior care o aruncă dea berbeleacul afară 
din prăvălie. Şi o scuipai în obraz, cît mai făţiş, aşa ca 
toţi vecinii mei să vadă fapta mea şi să nu aibă cum se 
îndoi de cuminţenia şi de cădenia mea. şi îi strigai : 

— A, plod dintro mie de încornoraţi ai neruşinării, 
du te dei povesteşte toate astea fetei aceleia de ce 
stăpînăta ! 

Şi toţi vecinii mei începură să şoptească minunînduse 
bucuraţi ; iar unul dintre ei mă arătă lui fiusău cu de
getul, spunîndui : „Binecuvîntarea lui Allah fie asupra 
capului acestui tînăr cuviincios ! Deie Celdesus ca şi tu, 
o, fiul meu, cind ai să ajungi de vîrsta lui să ştii să te 
lepezi de ispitele ticăloaselor şi ale stricatelor care stau 
săi pîndească pe flăcăii frumoşi !" 

Şi iacătă, o, stăpînii mei, ce am făcut la şaisprezece 
ani. Şi, cu adevărat, • numai acuma văd eu limpede ce 
purtare necioplită a fost purtarea mea, lipsită de jude
cată, plină de o mîndrie smintită şi de o îngîmfare pros
tească, şi prefăcută, şi ticăloasă, şi mîrlănească. Şi ori
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ciio necazuri mia fost dat să pat mai tîrziu pentru fapta 
aceasta nevrednică, socot că mi sar fi căzut încă şi mai 
mult, şi că lanţul acesta, care îmi atîrnă acuma de git 
pentru o pricină cu totul alta, sar fi cuvenit sămi fie 
legat încă de la acel început smintit. Ci, cum a fost, cum 
na fost, nu vreau să încurc luna şabanului cu luna rama
danului, aşa incit urmez în bună rînduială istorisirea po
veştii mele. 

Aşadar, o, stăpînii mei, zilele şi lunile şi anii au curs 
de la acea întîmplare, iar eu am ajuns bărbat în toată 
firea. Şi cunoscusem femeile şi tot ceea ce urmează, mă
car că eram tot burlac ; şi simţeam că venise întradevăr 
ceasul sămi găsesc o fată care sămi fie soţie dinaintea 
lui Allah, mamă a copiilor mei. Or, aveam să fiu slujit 
după pofta inimii precum veţi auzi. Ci nu vreau să răs
torn curgerea faptelor şi purced după şart. 

Şiaşa, întro dupăamiază, văzui că vine înspre pră
vălia mea, împresurată de vreo cinci sau şase roabe albe 
care îi alcătuiau alaiul, o copilandră numai bună de în
drăgit, împodobită cu giuvaierurile cele mai scumpe, cu 
mîinile date cu nenea, şi cu cosiţele părului unduindui 
pe umeri ; şi păşea în toată gingăşia ei, legănînduse cu 
fălnicie şi cu alint... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind ji, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute treizeci şi opta noapte 

Urmă : 

...o copilandră numai bună de îndrăgit, împodobită cu 
giuvaierurile cele mai scumpe, cu mîinile date cu henea, 
şi cu cosiţele părului unduindu i pe umeri ; păşea în toată 
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ei, legănînduse cu fălnicie şi cu alint. Şi intră 
ca o regină în prăvălia mea. urmată de roabele ei, şi 
şezu jos după ce mă cinsti cu un salamalek dulce. Şi 
îmi spuse : 

— O, tinere, ai cumva vreo podoabă frumoasă de aur 
şi argint ? 

iar eu răspunsei : 
— O, stăpînă a mea, am de toate soiurile cu putinţă , 

şi încă altele ! 
Ea atunci îmi ceru să vadă nişte belciuge de aur pen

t ru glezne. Iar eu îi adusei tot ce aveam mai bun şi mai 
frumos printre podoabele de aur de pus la glezne. Iar 
ea repezi o aruncă tură de ochi nepăsătoare înspre ele şi 
îmi zise : 

— îneearcâmile ! 
Şi numaidecît una dintre roabele ei se aplecă şi, ridi

cindui poala rochiei, dezvălui ochilor mei glezna cea 
mai gingaşă şi mai albă care a ieşit vreodată din mîinile 
Atoateziditorul ui. Iar eu îi încercai belciugele, ci nu pu
tui să găsesc în prăvălia mea nici unul care să fie în
deajuns de strimt faţă de gingăşia vrăjitoare a picioarelor 
acelea turnate după tiparul desăvîrsirii. Iar ea, văzîn
dumi necazul, îmi spuse : 

— Nu face nimica, o, tinere ! Am săţi cer altceva. Ci, 
mai întîi, ia să vedem ! întradevăr, mi sa spus, acasă, 
că aş avea nişte picioare de elefant. Aşa este ? 

Iar eu strigai s 
— Numele lui Allah fie asupra ta şi împrejuruţ i , şi 

asupra desăvîrsirii gleznelor tale, o, stăpînă a mea ! Ga
zela, dacă lear vedea, sar topi de ciudă ! 

Ea îmi spuse atunci : 
.— Iar eu credeam dimpotrivă ! 
Pe urmă adăugă : 
— Bămi să văd nişte brăţări ! 

eu, cu ochii încă plini de icoana acelor glezne vră
jite şi a acelor picioare de pierzanie, căutai tot ce aveam 
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ratările de aur 
smalţ, şi i le adusei. Ci ea îmi inse : 

— Incearcumile chiar ui. Eu smt cam 
astăzi. 

Şi numaidecît una diatre roabele ei se repezi si su: 
mînecile stăpînesi. Şj li se ivi ochitor mei un • 
ai ! gît de lebădă nu aha, mai alb şi mai neted decît 
cleştarul, şi isprăvit cu o încheietură şi cu un pun 
şi cu nişte degete, ai ! ai ! de zahăr candi, o, stăpîne al 
meu, curmale cu miere, bucuria sufletului, o dulceaţă., 
o curată (hdeeată, nu altceva. Iar eu, aplecîndum.'. 
cercai pe braţul acela al minunilor brătările mele. Ci pînâ 
şi cele mai strimte, închipuite pentru mîini de copii, se 
bălăbăneau larg pe incheieturile ei subţirele şi s t răvezi i ; 
şi le scosei repede, de teamă ca nu cumva greutate 
să vatăme pielea aceea neprihăiv 

Iar ea zîmbi a rîde iarăşi, văzîndumi încurcătura, şi 
îmi zise : 

— Ceai văzut, o, tinere ? Oares ciungă, ori poate că 
am nişte labe de raţă, ori poale că am vreo 
hipopotam ? 

Iar eu strigai : 
— Numele lui Allah fie asupraţi şi împrejuru

asupra mîinii tale albe. şi asupra gingăşiei încheii 
tale de copil, şi asupra subţiriinii degetelor tale de hurie, 
o, stăpîna mea ! 

Iar ea îmi zise : 
— Cum, c u m ? nu e adevărat ! Ci i 

pus adesea dimpotrivă .' 
Pe urmă adăugă : 
•— Dămi să văd nişte gherdane şi nişte salbe de 
Iar eu, clătinîndumă fără a fi gustat vreun vin, detei 

zor săi aduc ce aveam mai de preţ şi mai uşor printre 
gherdanele şi salbele de aur. Şi numaidecît una (' 
roabe, cu o grijă cucernică, dezveli, odată cu gîtul stăpî
nesi, şi o parte din pieptul ei. Şi, oliolio ! oliolio 
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sîni, amîndoi deodată, o, doamne al meu, amîndoi sînişorii 
de fildeş trandafiriu se iviră rotunzi şiatîta de obraznici, 
peste zăpada cea ameţitoare a pieptului ; şi păreau că 
spînzură de gitul de marmură , ca doi copilaşi mîndri şi 
gemeni la gîtul mamei lor. Iar eu, la priveliştea aceea, 
nu mă putui opri să nu strig, întorcînd ochii : 

— Acoperei ! acoperei ! AH ah aştearnăşi vălurile 
sale ! 

Iar ea îmi zise : 
— Cum, nu vrei sămi încerci gherdanele şi salbele ? 

Da nui nimica ! Am săţi cer altceva. Da mai întîi ia 
spunemi : sînt cumva slută, ori pieptoasă ca bivoliţele, 
şi neagră, şi păroasă ? Ori poate că sînt vestejită şi uscată 
ca un peşte sărat, şi dreaptă ca o tejghea de tîmplar ? 

Iar eu strigai : 
— Numele lui Allah fie asupraţi şi împrejuruţ i . şi 

asupra farmecelor tale cele tainice, şi asupra poamelor 
tale cele tainice, şi asupra întregii tale frumuseţi tainice, 
o, stăpîna mea ! 

Iar ea zise : 
— Oare să mă fi amăgit, aşadar, cei care de atîtea 

ori miau spus că nu sar putea găsi nimic mai urît ca 
părţile cele tainice ale trupului meu ? 

Şi adăugă : 
— Fie ! Ci, întrucît nu îndrăzneşti, o, flăcăule, sămi 

încerci aceste gherdane de aur şi aceste salbe, ai putea 
măcar sămi încerci nişte centuri ? 

Iar eu, după ce îi adusei tot ce aveam mai moale 
şi mai uşor printre centurile cu filigrane de aur, le pusei 
la picioarele ei, sfios. Ci ea îmi zise : 

— Ba nu ! ba nu ! pe Allah, încearcămile acuma 
chiar tu ! 

Iar eu, o, doamne sultane al meu, nu ştiui să răspund 
decît că ascult şi că mă supun şi, ghicind dintru început 
care putea să fie subţirimea acelei gazele, o alesei pe 
cea mai micuţă şi mai strimtă dintre centuri şi, pe dea
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supra rochiilor şi a izarelor, io încinsei peste mijloc. 
Ci centura aceea, lucrată anume pentru o copilă domnită, 
se dovedi prea largă pentru mijlocul acela atîta de subţire, 
încît nu arunca nici un fir de umbră pe pămînt, . şi atîta 
de drept încît lar fi dus la deznădejde pe un calengiu 
al literei alef, şi atîta de mlădiu încît ar fi făcut să se 
usuce de ciudă arborele ban, şi atîta de dulce încît ar 
fi făcut să se topească de pizmă o bucată de unt ales, 
şi atîta de zarif încît ar fi făcut să fugă ruş inat păunul 
cel tînăr, şi atîta de unduios încît ar fi făcut să piară 
firul de bambus. Şi văzînd că nu ajung în nici un fel 
să găsesc ceea ce trebuia, rămăsei tare încurcat şi nu mai 
ştiam cum sămi cer iertăciune. Ci ea îmi zise : 

— Precum pare, pe semne că sînt rău făcută, cu un 
gheb straşnic dindărăt şi cu un gheb straşnic dinainte, 
cu un burduhan vîrtos şi cu o spinare de cămilă. 

Iar eu strigai : 
— Numele lui Allah fie asupraţi şi împrejuruţi si 

asupra mijlocelului tău, şi asupra a ceea ce are înainte, 
şi asupra a ceea ce îl însoţeşte, şi asupra a ceea ce îl 
urmează, o, stăpîna mea ! 

Iar ea îmi zise : 
— Sînt nedumerită , o, flăcăule ! întrucît acasă deatî

tea ori mi sa adeverit o părere neprielnică despre mine ! 
Oricum, întrucît nu poţi sămi găseşti o centură , nădă j
duiesc că nu are săţi fie cu neputinţă sămi găseşti nişte 
cercei şi un pieptene de aur pentru prins părul ! 

Şi, spunînd acestea, îşi ridică singură iaşmăcuţul de 
pe faţă, şi lăsă să se ivească ochilor mei o faţă care era 
chiar luna plină mergînd înspre cea de a patrusprezecea 
noapte a sa. Iar eu, la vederea acelor două nestemate 
care erau ochii ei babilonici, şi a obrajilor ei ca bujorii, 
şi a guriţei ei, toc de corai cuprinzînd o brăţară de măr 
găritare, şi tot acei chip ameţitor, îmi pierdui răsuflarea 
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şi nu mai putui si i o mişcare ca să caut ceea 
ce îmi ceruse. Iar ea zimbi a rîde şi îmi zise : 

— înţeleg, o, flăcăule, că voi fi fiind tulburat de urî
ţenia mea. Ştiu, intradevăr. fie vreme ce am tot auzit 
spunîndumise asta de atîtea ori, că faţa mea este în
fricoşător de urltă, ciuruită şi presărată de ciupituri de 
bubat, că sînt chioară i ui drept si zbanghie de 
ochiul stîng, că am un nas borcănat şi hîd, şi o gură îm
puţită cu nişte dinţi beliţi si scălîmbi, şi că, întrun sfîr
şit, sînt cioampă si ciulă de urechi. Şi nu mai pomenesc 
de pielea mea rîioasă, aici ele părul meu scămoşat şi 
sîrmos, nici de toate pacostele cele nevăzute din lăun
trul meu ! 

Iar eu strigai : 
•— Numele lui Allah fie asupraţi şi împrejuruţi , şi 

asupra întregii tale frumuseţi văzute, o, stăpînă a mea, 
şi asupra frumuseţii tale celei nevăzute, o, înveşmîntato 
în strălucire, şi asupra curăţiei tale, o, mlădiţă de crin, 
şi asupra miresmei tale, o, boboc de trandafir, şi asupra 
strălucirii tale şi asupra albeţei tale, o, iasomio, şi asupra 
a tot ce poate fi văzut, mirosit şi atins de tine. Şi prea
fericit este cel care poate să te vadă, să te miroase şi să 
te atingă ! 

Şi rămăsei zdrobit de tulburare, beat de o beţie 
ucigaşă. 

Atunci copila iubirii se uită la mine cu un zîmbet în 
ochii ei prelungi şi îmi zise : 

— Vai ! vai ! pentru ce, dar, tatăl meu mă scîrbeste 
atîta, încît îmi pune în seamă toate sluţeniile pe care' ţi 
leam înşirat ? Căci chiar tatăl meu, şi nu altcineva, ma 
făcut totdeauna să cred în toate acele zise beteşuguri 
ale făpturii mele. Ci slăvit fie Allah carele îmi dovedeşte 
dimpotrivă, prin mijlocirea ta ! încît acum sînt încre
dinţată că părintele meu nu ma amăgit, ci că se află sub 
puterea vreunei năluciri care îl face să vadă totul urît 
împrejurul său. Şi, în ce mă priveşte, este gata, ca să 
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scape de vederea mea care ii apaş;: . vîndă roabă 
neguţătorului de robi de chilipir. 

Iar eu, o, doamne al meu, strigai : 
— Da oare cinei părintele tău. o, sultăniţă a fru

museţii ? 
Ea îmi răspunse : 
— Este însuşi Şeicul alIslam ! 
Iar eu, înflăcărat, mă minunai : 
— He, pe AUah ! decît să te vîndă negustorului de 

robi, pentru ce nu sar învoi să te mărite cu mine ? 
Ea spuse : 
— Tatăl meu este un om drept şi cinstit. Şi, întrucît 

îşi închipuie că fata lui este o pocitanie jalnică, nu ar 
vroi să aibă pe sufletul lui împerecherea ei cu un flăcău 
ca tine ! Da poate că ai izbuti, totuşi, să încerci ai face 
o cerere. Şi, pentru aceasta, am săţi arăt căile ce ţiar 
fi mai de folos spre a1 îndupleca. 

Şi, după ce vorbi aşa. copila desăvârşitei iubiri chibzui 
o clipă şi îmi spuse : 

— Iacătă ! Cînd ai să te Înfăţişezi dinaintea tatălui 
meu, carei Şeicul allslam, şi cînd ai săi faci cererea 
ta de căsătorie, el de bună seamă că are săţi spună : 
„O. fiul meu, trebuie să deschizi ochii. Află că fata mea 
este o oloagă, o beteagă, o cocoşată, o...' Ci tu să1 opreşti 
şi săi spui : „Eu sînt mul ţumit ! eu sînt mul ţumit !" Şi 
el are să urmeze : „Fata mea este o chioară, o ciulă de 
urechi, o împuţită, o şchioapă, o pişăcioasă, o...<; Ci tu să1 
opreşti săi spui : „Eu sînt mul ţumit ! eu sînt mul ţumit !" 
Şi el are să urmeze : „O, bietul de tine, fata mea este o 
scîrbavnică, o stricată, o băsinoasă, o băloasă, o...K Ci tu 
să1 opreşti şi săi spui : ,.Eu sînt mul ţumit ! eu sînt mul 
ţumit !" Şi el are să urmeze : ,,Da tu nu ştii, o săracul 
de tine ! Fata mea este o mustăcioasă, o burduhănoasă , 
o mumapădurii , o ciungă, o şoantă, o ciacîră de ochiul 
stîng, o mucoasă îngălată la nas, o împistrată de bubat 
la chip, o împuţită la gură, o belită şi o scălîmbă la dinţi, 
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iuntrul ei, o chelboasă, o rîioasă ini 
şătoare, o spaimodivă întru totul, o pedeapsă amarnică." 
Iar fu, după ce ai să1 laşi sasi verse asuprami toată 
căldarea lui de spaime, săi spui : „Hei, pe Allah, eu sînt 
mulţumit ! eu sînt mulţumit...' 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute treizeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Iar tu, după ce ai să1 laşi săşi verse asuprami 
toată căldarea lui de spaime, săi spui : „Hei, pe Allah ! 
eu sint mulţumit ! eu sînt mulţumit!" 

Iar eu, o, doamne al meu, numai auzind acestea şi 
numai la gîndul că asemenea vorbe puteau să fie spuse 
de părintele său acestei copile de desăvirşită iubire, simţii 
sângele cum mi se suie la cap de supărare şi de mînie. 
Ci, pînă la urmă, de vreme ce trebuia să trec prin în
cercarea aceea spre a ajunge să mă însor cu acea mi
nune de gazelă, îi spusei : 

— încercarea este aspră, o, stăpîna mea, şi aş putea 
să mor cînd laş auzi pe tatăl tău purtînduse aşa faţă 
de tine. Ci Allah are sămi dea tăria de trebuinţă şi băr
băţia ! 

Pe urmă o întrebai : 
— Şi cînd aş putea să mă înfăţişez dinaintea prea

cinstitului Şeic alIslam, părintele tău, spre a te cere 
de 1a el ? 

Ea îmi răspunse : 
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— Mîine fără abatere, în temeiul dimineţii. 
Şi se ridică, la vorbele acestea, şi plecă, urmată da 

fetele roabe ale ei, luînduşt rămasbun de la mii 
un zîmbet. Iar sufletul meu porni pe urmele sale şi se 
ţinu cu paşii ei, pe cînd eu rămîneam în prăvălie, pradă 
chinurilor aşteptării şi ale iubirii. 

Incit, a doua zi, la vremea hotărîtă, nu pregetai să 
zbor înspre casa Şeieului alIslam, şi cerui să mă pri
mească, trimiţîndui vorbă că era pentru o treabă grab
nică de o însemnătate mare. Iar el mă primi fără de ză
bavă şi îmi răspunse la salamalek cu multă preţuire, şi 
mă rugă să stau jos. Şi luai seama că era un bătrîn cu 
înfăţişarea preacinstită, cu barba albă neprihănită şi cu 
un chip plin de fălnicie şi de măreţie, dar care avea, pe 
obraz şi în ochi, un nor de mîhnire fără de nădejde şi 
de durere fără de leac. Şi gîndii : „Astai ! Are nălucirea 
urîţeniei ! Deie Allah să se vindece !" Pe urmă, şezînd 
jos, da numai după cea de a doua poftire, din cinstire şi 
preţuire faţă de vîrsta şi de cinul lui înalt, îi rostii încă 
o dată salamalekurile şi urările mele, şi le mai spusei şi 
pentru a treia oară, ridicîndumă de fiecare dată. Şi după 
ce arătai în felul acesta bunacuviinţă şi buna mea creş
tere, şezui jos iarăşi, da ţinîndumă cît mai pe marginea 
scaunului, şi aşteptai ca el să deschidă vorba cel dinţii 
şi să mă întrebe de temeiul pricinii. 

Şi, întradevăr, după ce aga ce se afla de slujbă aduse 
sorbeturile îndătinate, şi după ce Şeicul alIslam schimbă 
cu mine cîteva vorbe fără de însemnătate despre arşiţă 
şi despre secetă, îmi zise : 

— O, negustorule Cutare, cu ce aş putea să te mul
ţumesc ? 

Iar eu răspunsei : 
— O, doamne al meu, mam înfăţişat dinaintea ta spre 

a te ruga şi a cere de la tine mîna mîndreţei tăinuite 
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sub perdeaua curăţiei din preacinstita ta casă, mărgărita
rul cel pecetluit cu pecetea neprihănirii şi floarea cea 
ascunsă în bobocul sfiiciunii, fiica ta cea strălucită, fe
cioara fără de asemuire cu care doresc, eu nevrednicul, 
să mă unesc întru legăturile cele sfinte şi cu senetul cel 
legiuit ! 

La vorbele mele, văzui chipul preacinstitului bâtrin 
cum se înnegurează, pe urmă cum îngălbeneşte şi fruntea 
cum i se lasă mîhnită în pămînt. Şi şezu o clipă cufundat, 
fără de nici o îndoială, în cugetări amare despre starea 
fetei sale. Pe urmă ridică încet capul şi îmi spuse cu glas 
de mîhnire nemărginită : 

— Allah păstrezeţi tinereţea şi binecuvintezete pu
rurea cu milele sale, o, fiul meu ! Ci fata pe care o am 
in casa mea, sub perdeaua curăţiei, este fără de nădejde ! 
Şi nu se poate face nimic cu ea, şi nimic nu se poate 
eştepta. Intrucît... 

Ci eu, o, doamne sultane al meu, îi luai vorba numai
decit, ca să grăiesc : 

— Eu sînt mulţumit ! eu sînt mulţumit ! 
Şi preacinstitul bătrîn îmi spuse : 
— învăluiascăte Allah cu milele sale, o, fiul meu ! Da 

fata mea nu e pe potriva unui flăcău frumos ca tine, plin 
de însuşiri plăcute, de putere şi de sănătate. Intrucît ea 
este o biată pocită, pe care maicăsa a născuto înainte 
de soroc, din pricina unui pojar. Şii atîta de scălîmbă 
şi de slută pe cit eşti tu de frumos şi de bine făcut. Şi, 
întrucît se cade să fii lămurit asupra pricinii care mă 
face să nuţi împlinesc cererea, aş putea, dacă vrei, să ţio 
zugrăvesc aşa cum este, căci teama de Allah sălăşluieşte 
în inima moa şi naş vroi nicidecum să te ajut a cădea 
Sn greşală ! 

Ci eu strigai « 
— O iau cu toate cusururile ei, şi sînt mulţumit, întru 

totul mulţumit ! 
Ci el îmi spuse : 

G86 



— Ah, fiul meu, nu1 sili pe un părinte, care ţine la 
cinstea sufletului său, săţi vorbească despre fiica lui cu 
nişte vorbe grele ! Ci stăruinţa ta mă nevoieşte săţi spun 
că, dacă teai însura cu fata mea, teai însura cu poci
tania cea mai înfricoşătoare a vremurilor acestea. Intru
cît este o făptură pe care numai dacă ai vedeao... 

Ci eu, temîndumă de înşiruirea cea cumplită de me 
tehne înfricoşătoare cu care se pregătea sămi muncească 
auzul, îi tăiai vorba, ca să strig cu un glas în care îmi 
pusei tot sufletul şi tot dorul : 

— Eu sînt mulţumit ! eu sînt mulţumit ! 
vŞi adăugai : 
— Allah fie cu tine, o. părinte al nostru, cru ţăte de 

durerea de a vorbi despre preacinstitaţi fată cu nişte 
vorbe grele, întrucît, orice miai spune tu şi oricît de 
sîloasă ar fi zugrăvirea pe care miai făceao, eu tot aş 
urma să ţio cer de soţie, întrucît mie hidoşeniile îmi 
plac mai cu osebire decît orice, atunci cînd sînt de felul 
acelora de care suferă fiica ta, şi, iţi mai spun o dată, 
o primesc aşa cum e, şi sînt mul ţumit de ea, sînt mul
ţumit, mul ţumi t ! 

Cînd Şeicul allslam mă auzi vorbind aşa, şi după ce 
pricepu că hotărîrea mea era de neclintit şi dorinţa mea 
de nestrămutat, îşi plesni palmele una de alta de uimire 

unare, şi îmi spuse : 
— Miam uşurat sufletul dinaintea lui Allah şi dina

intea ta, o, fiul meu, şi nu vei avea să dai vina decât 
numai pe tine pentru fapta ta smintită . Ci, pe de altă 
parte, pravilele cele dumnezeieşti numi îngăduie sa 
opresc o dorinţă de a se împlini, şi nu pot decît săţi 
dau îngăduinţa mea. 

Iar eu, peste măsură de fericit, îi sărutai mina, şi ţ i
nui ca nunta să fie încheiată şi sărbătorită în chiar ziua 
aceea. Iar el îmi spuse oftînd : 

— Nu mai este nimica împotrivă ! 
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Şi senetul fu scris şi legiuit cu martori ; şi fu însem
nat în el că o primesc pe soţia mea cu toate cusururile, 
sluţeniile, beteşugurile, pocelile, lipsurile, vă tămă tunlc, 
hidoşeniile şi celelalte asemenea ale ei. Şi tot aşa fu în
semnat că dacă, dintro pricină sau alta, maş despărţi 
de ea, urma săi plătesc, ca daune de despărţanie şi ca 
zestre, douăzeci de pungi de cîte o mie de dinari de aur. 
Iar eu, de bună seamă, primii din toată inima învoielile. 
Şi de altminteri aş fi primit oricîte altele şi . mai 
păguboase. 

Or, după ce senetul fu scris, socrul meu, tatăl soţiei 
mele, îmi spuse : 

— O, Cutare, mai bine este ca nunta să se petreacă 
în casa mea, şi aci să vă aşezaţi şi rosturile căsniciei. 
Intrucît mutarea de aici a soţiei tale oloage tocmai la casa 
ta ar cere anevoinţă grea. 

Iar eu răspunsei : 
— Ascult şi mă supun ! 
Iar în sinemi ardeam de nerăbdare şi mi ziceam : 

„Pe Allah ! este oare cu putinţă ca eu, un neguţătoraş 
de rînd, să fi ajuns stăpînul acelei copile a desăvîrsitei 
iubiri, fiica preacinstitului Şeic alIslam ? Şi eu sînt oare 
cel care cu adevărat are să se bucure de frumuseţea ei, 
şi să fac cemi place cu ea, şi săi mistui pe să turate 
nurii cei tainici, şi săi sorb pe să turate şi să mă de
dulcesc cu ei pînă la saţiu ?" 

Şi cînd, întrun sfîrşit, veni şi noaptea, intrai în odaia 
miresei, după ce rostii rugăciunea de seară şi, cu inima 
zvîcnind de tulburare, mă apropiai de soţia mea şi îi 
dedei la o parte iaşmacul de pe faţă, şi îi dezvăluii obra
zul. Şi mă uitai cu sufletul şi cu ochii mei. 

Şi — bătu1ar Allah pe Celviclean, o, doamne sultane 
al meu, şi nicicînd nu teaducă el să vezio privelişte 
asemeni cu aceea ce se ivi atunci privirilor mele ! — vă
zui făptura omenească cea mai scîrboasă, cea mai îngreT 

ţoşătoare, cea mai sîloasă, cea mai jegoasă şi cea mai 
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urduroasă ce sar putea vedea pînă şi în visul cel mai 
urît. Şi, hotărît ! era de o urîţenie cu mult mai spăimîn
tătoare decît cum mio zugrăvise copilandra, şi o dabulă 
de hidoşenie, şi o fleoaşcă atîta de năclăită în scîrbe de 
miar fi cu neputinţă, o, doamne al meu, să ţio zugră
vesc fără a mă năpădi greaţa şi fără a mă prăbuşi pierit 
la picioarele tale. Cii de ajuns săţi spun că aceea care 
ajunsese soţia mea, de bunăvoia mea, aduna în făptura 
sa îngălată toate ticăloşiile scrise şi toate, scîrboşeniile 
nescrise, toate murdăriile, toate împuţieiunile, toate scîr
năviile, toate grozăviile, toate hîzeniile şi toate băloşe
niile cîte ar putea să lovească o făptură peste care sa 
abătut blestemul. Iar eu, astupîndumi nasul şi întorcînd 
capul, lăsai iaşmacul să cadă la loc şi fugii de lîngă ea 
tocmai în ungherul cel mai depărtat al odăii, întrucît 
deaş fi fost eu chiar şi vreun jegos de prin Tebaida, 
mîncător de crocodili, şi tot naş fi izbutit sămi înduplec 
sufletul a se apropia cu trupul de o făptură ce spurca 
pînă întratîta chipul Zămislitorului său. 

Şi, şezînd jos în ungherul meu, cu faţa întoarsă înspre 
perete, simţeam cum toate spaimele îmi năpădeau minţile 
şi cum toate durerile de pe lume îmi sfîşiau lăuntrurile. 
Şi gemui din adîncul ghemului inimii mele. Ci nu aveam 
temei să crîcnesc o vorbă, ori să rostesc nici cea mai 
mică plîngere, de vreme ce o primisem de soţie nesilit 
de nimeni, dntrucît numai eu, cu chiar gura mea, îl 
oprisem de fiecare dată pe preacinstitul părinte, strigînd : 
,,Eu sînt mulţumit ! Eu sint mulţumit !" Şi îmi ziceam : 
,.Ei, da ! iacăto, dar, pe copila desăvîrşitei iubiri ! Ah ! 
mor, mor ! mor ! oh, smintitul de mine ! ah, vită fără de 
minte ! ah, dobitocul dobitocilor !" Şi îmi muşcam dege
tele, şi îmi ciupeam mîinile în tăcere. Şi o mînie împo
triva mea însumi dospea în mine dintro clipă în alta, şi 
îmi petrecui pe jăratic noaptea aceea a ursitei mele, de 
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rilor dia temniţa 
meciului ' ori a deîlamitului '-... 

• 

sfioasă, tăcu 

Ci intr-a opt sute patruzecea noapte 

...Şi lie" împotrivi însumi dospea în 
dintro clipă în alta. şi îmi peirecui pe jăratic noaptea 
aceea a ursite; mele, de parcă aş fi fost în năprasna 
schingiuirilor din temni ţa medului ori a deilaniitului. 

încît, de cu zori, nu pregetai să pier din odaia de 
nuntă şi să dau fuga la hammam să mă curăţ de atin
gerea eu soţia aceea a grozăvniciei. Şi, după ce îmi făcui 
spălările urmînd datina Ghes] pentru stările de necurăţie, 
mă lăsai oleacă furat de somn. După care mă întors» 
ia prăvălia mea şi şezui jos, cu capul cuprins de ame

. beat fără să fi băut vin. 
Şi în curînd prietenii mei şi negustorii care mă ci 

teau, şi muşteriii cei mai de seamă din suk începură să 
intre ia mine, cîte unii singuri, iar alţii doi cîte doi, ori 
trei cîte trei, ori mai mulţi deodată, şi veneau ca s 
fintisească şi sămi rostească urările lor. Şi îmi spuneau : 
„O binecuvîntare ! o binecuvîntare ! o binecuvîntare \ 
Bucuria fie cu tine ! bucuria fie eu tine ! bucuria i 

1 Mezii — vechii locuitori ai Iranului do azi : prin extindere, 
perşii 

i DeUumiţii erau locuitorii din Deilam. o regiune din partea 
de apus a Iranului, 

RM 



tine !u Iar alţii îmi spuneau : „Hei, vecine, nu te ştiam 
atita de zgîrcit ! Undei ospăţul, unde sînt bunâtăţurile, 
unde sînt sorbeturile, unde sînt plăcinţile, unde sînt tă
vile cu halva, unde este cutare lucru, şi unde este cutare 
lucru ? Pe Allah, mi se pare că nurii copilandrei, soţia 
ta, ţiau cam tulburat minţile şi teau făcut săţi uiţi 
prietenii si să nuţi mai aduci aminte de îndatoririle cele 
de rind ! Da nui nimica ! Bucuria fie cu tine ! bucuria 
fie cu tine !" 

Iar eu, o, doamne al meu, neizbutind sămi dau seama 
dacă îşi bat joc de mine ori dacă mă Xiritisesc cu ade
vărat, nu ştiam ce înfăţişare să iau şi mă mulţumeam să 
fac nişte semne nelămurite şi să răspund cu cîteva vorbe 
fără de cap. Şi simţeam nasul cum mi se încîlţuie de 
mînie înfundată, şi ochii gata să se topească în lacr 
de deznădejde. 

Şi chinul meu avea să ţină aşa de dimineaţa pînă Ia 
ceasul rugăciunii de amiază, iar cei mai mulţi dintre ne
gustori plecaseră la geamie ori mîncau de prînz, cînd ia
cătă : la cîţiva paşi dinaintea mea, copila desăvîrşitei iu
biri, cea adevărată, aceea care era izvoditoarea prăpădu
lui meu şi pricina chinurilor mele ! Şi venea înspre mine, 
zîmbitoare, între cele cinci roabe ale ei, şi se pleca moale, 
şi se legăna dulce la dreapta şi la stînga, cu vălurile şi 
cu mătăsurile ei, mlădie ca o ramură fragedă de ban în 
mijlocul unei grădini de miresme. Şi era încă şi mai stră
lucit împodobită decit în ziua de dinainte, şi atîta de 
tulburătoare în umbletul ei încît, ca so vadă mai bine, 
oamenii din suk se rînduiau ca nişte ciorchini la trecerea 
ei. Şi, cu înfăţişare de copil, intră în prăvălia mea şi îmi 
aruncă salamalekul cel mai gingaş, şi îmi spuse şe
zînd jos : 

— Ziua aceasta să fie pentru tine o binecuvântare, o, 
stăpîne al meu Ola EdDin, şi Allah săţi ţie bunăstarea 
şi fericirea şi să puie vîrf la mulţumirea ta ! Şi bucuria 
fie cu tine ! bucuria cu tine ! 



Or, eu, o, doamne al meu, de cum o zărisem, îmi şi 
încruntasem sprîncenele şi mormaiam nişte afurisenii în 
inima mea. Da cînd văzui cu cîtă cutezanţă îşi rîdea de 
mine, şi cum venea să mă stîrnească, după năpasta pe 
care mio precugetase, nu putui să mă stăpîncsc mai mult : 
şi toată neciopleala mea de odinioară, de pe cînd eram 
copil neprihănit, îmi veni pe buze, şi izbucnii în sudălmi, 
zicîndui : 

— O, ceaun plin de smoală, o, tingire de păcură, o, 
fîntînă de viclenii ! au ce ţiam făcut eu de mai bă tut 
cu ticăloşia asta şi mai afundat întro genune fără de 
ieşire ? Blestematear Allah, şi blestemarear ceasul cînd 
team văzut, şi cătrăniţiar chipul pe veci, o, ticăloaso ! 

Ci ea, fără să se arate tulburată în vreun fel, răspunse 
zîmbind : 

— Da ce; o, daireao, ai şi uitat de necazurile cîte mi 
•leai făcut, şi cum ţiai bă tut joc de stihurile mele întru 
lauda ta, şi cea îndurat de la tine trimisa mea, arăpoaica 
aceea imicuţă şi sudalmele pe care i leai aruncat, şi lo
vitura de picior cu care ai cinstito, şi ocările pe care 
mi leai trimis prin ea ? 

Şi, după ce rosti acestea, fetişcana îşi strînse vălurile 
şi se sculă să plece. 

Ci eu, o, doamne al meu, pricepui atunci că nu cule
geam decît ce semănasem, şi simţii toată povara răutăţii' 
mele trecute, şi ce lucru de. scîrbă este virtutea cea po
somorită, şi ce lucru de blestem este cuvioşia prefăcută. 

Şi, fără a mai zăbovi, mă arunCcii la picioarele copilei 
desăvîrşitei iubiri, şi o rugai fierbinte să mă ierte, spu
nîndu i : 

— Mă căiesc ! Mă căiesc ! cu adevărat mă căiesc în
t ru totul ! 

Şi îi spusei cuvintele acestea la fel de dulci şi de în
duioşătoare ca picăturile de ploaie întrun pustiu încins. 
Şi, întrun sfârşit, o înduplecai să rămînă : iar ea binevoi 
să mă ierte şi îmi spuse : 
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— De data aceasta mă înduplec să te iert, da să nu 
mai faci ! 

Iar eu strigai, sărutîndui poala rochiei şi coperindumi 
cu ea fruntea : 

— O, stăpîna mea, mă aflu sub ocrotirea ta şi sînt 
robul tău care îşi aşteaptă slobozenia din ceea ce ştii tu, 
cu ajutorul tău ! 

Iar ea îmi spuse, zâmbind a rîde : 
— Mam şi gîndit la asta. Şi întocmai cum am ştiut 

să te prind în năvoadele mele, tot aşa am să ştiu să te 
şi scap ! 

Iar eu strigai : 
— Yallah ! yallah ! grăbeştete ! grăbeştete ! 
Atunci ea îmi spuse : 
•— Ia aminte la vorbele mele şi să faci întocmai cum 

te povăţuiesc. Şi ai să izbuteşti să te descotoroseşti fără 
de necaz de soţia ta. 

Iar eu mă plecai : 
•— O, boboc de trandafir ! o, răcoareo ! 
Iar ea urmă : 
— Iacătă ! Ridicăte şi du te la poalele cetăţuii săi 

cauţi pe saltimbanci, pe scamatori, pe pehlivani, pe măs
cărici, pe dănţuitori, pe panglicari, pe caraghiozi, pe mai
mu ţări , pe ursari, pe toboşari, pe clarinetişti, pe gornişti, 
pe tîmpinari şi pe ceilalţi ipochimeni şi învoieştete ou 
ei să vină fără de zăbavă la tine la saraiul Şeicului 
alIslam, tatăl soţiei tale. Iar tu, la venirea lor, să te 
afli stînd lîngă şeic şi fuînd niscaiva răcoritoare cu el, 
sub umbrarul din curte. Iar ei, de cum ar intra, să te 
şi firitisească şi săţi ureze, strigînd : „O, fiu al moşului 
nostru, o, sîngele nostru, o, vînă din ochiul nostru, ne 
bucurăm laolaltă cu tine în ziua aceasta binecuvîntată 
a însurătorii tale ! întradevăr, o, fiu al moşului nostru, 
ne bucurăm pentru tine de cinul la care ai răzbit. Şi 
dacă tu tei ruşina de noi, apoi noi ne socotim cinstiţi 
că sîntem deai t ă i ; şi chiar dacă tu, uitîndui pe cei 
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Leau adus pe Iu alungi şi ai să te lepezi 
de noi, apoi noi tot no să te părăsim ; întrucît eşti fiul 
moşului nostru, sînge din sîngele nostru şi vilă din ochiul 
nostru." Iar tu atunci să te faci a fi tare încurcat de 
dezvăluirea rubedeniei tale cu aceia şi, ca să te descoto
roseşti de ei, să începi să arunci cu pumnii, pesi 
drahmele şi dinarii. Şi, la priveliştea aceea, Şeicul 
alIslam are să înceapă a te întreba fără de nici o în
doială ; iar tu săi răspunzi, lăsînd capun jos : ,,Trebuie 
să mărturisesc adevărul, de vreme ce rudele mele se află 
aici ca să mă dea de gol. Părintele meu a fost, întradevăr. 
un măscărici ară tă tor de urşi şi de maimuţe, şiaceastai 
meseria neamului alor mei, şi obîrşia lor. Ci, pe urmă , 
Atoateîmpărţitorul nea deschis poarta bogăţiei, iar noi 
am dobîndit pre ţuirea negustorilor din suk şi a staroste
lui lor." Iar tată l soţiei tale are săţi spună : „Aşadară, 
eşti fecior de măscărici, din breasla caraghiozilor şi a 
arătătorilor de maimu ţe ?" Iar tu să răspunzi : „Nu am 
cum să mă lepăd de obîrşia şi de neamul meu, întru 
dragostea de copila ta şi întru cinstirea ei. Întrucît sîn
gele nu poate săşi tăgăduiască sîngele, cum nici răul nu 

săşi tăgăduiască izvorul !" Iar el are săţi spună, 
fără de nici o îndoială ! „Dacăi aşa, o, tinere, senetul de 
nuntă nu este întocmit cum cere legea, întrucît neai tă i
nuit vita şi obîrşia ta. Şi nu se cade să rămîi soţul fetei 
Şeieului ailslam, capul cel mai înalt al cadiilor, care 
sade pe chilimul legii şi caro este un şerif şi un saiied 
dintro spiţă care suie pînă la părinţii profetului lui 
Allah ! Şi nu se cade ca fiica lui, cît ar fi ea de uitată 
de binefacerile Atoateîmpărţitorului, să fie la cheremul 
unui fecior de măscărici." Iar tu să io întorci : „He ! he ! 
ya efendi, fiica ta este soţia mea legiuită, şi fiecare fir 
de păr dea ei preţuieşte cît o mie de vieţi. Iar eu, pe 
Allah ! nu am să mă despart de ea, chiar de miai da 
toate împărăţiile lumii !" Ci, încetîncet, să te laşi îndu
plecat, iar cînd are să fie rostită vorba despre despărţenie, 
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voie a 
re) ori, de faţă <m Şeieul alIsl; 1 doi 

bele de despărţenie. Şi dezlegat in felul acesta, 
mă cauţi aici. far A'lah ai a tot 

ti fi de orinduit ! 
Eu :.i sfatul acesta ai copilei desăvi 

străfundurile inimii, şi strigai : 
— O. sultăniţă a deşteptăciunii şi" a frumuse 

ita să mă supun ţie, pe capul şi pe ochii mei... 

Cînd r. 

Ci într-a opt suie patruzeci şi una noapte 

nă : 

...la sfatu] acesta al copilei desăvirşitei i 
ai se zbat străfundurile inimii, şi strig 

— O, sultăniţă a deşteptăciunii şi a frumuşei 
gata să mă supun ţie, pe capul şi pe ochii 

Şi, luîndumi rămas bun de la ea, o lăsai în pră
şi mă dusei în piaţa de sub cetăţuie unde intrai în  i 
cu starostele isnafului panglicarilor, al caraghiozilor. al 

lor, al dănţuitorilor, al umblătorilor pe sîrmă, 
al comedianţilor, al maimuţarilor, al ursarilor, al io 

al clarinetiştilor, al ţiterişiilor, al fîuieraşilor, al 
ireţilor şi al tuturor celorlalţi pehlivani, şi mă 

lesei cu starostele acela să mă ajute în necazul meu. fă
găduindui o răsplată grasă. Şi, după ce căpătai 
duiala ajutorului lui, plecai înaintea sa la saraiul Şeii 
alIslam, părintele soţiei mele, şi mă dusei să stan 

i el, sub umbrarul din curte. 
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Şi nu .şezui de taină cu el acolo mai mult de un ceas, 
bînd sorbeturi, pînă ce, pe poarta cea mare lăsată des
chisă, îşi făcu intrarea, cu patru măscărici ce mergeau în 
frunte, şi cu patru dănţuitori pe sîrmă ce călcau în vîr
ful degetelor, si cu patru ghiduşi ce mergeau în mîini, 
întro zarvă fără de asemuire, toată liota vuvăitoare, du 
duitoare, urlătoare, dănţuitoare, ameţitoare şi pestriţă a 
aiurelilor care îşi aveau sălaşele la poalele cetăţuii. Şi 
veniseră toţi, maimuţării cu maimuţele, măscăricii cu t i 
nicheluţele lor, panglicarii cu tichiile lor lungi de pîslă 
şi cîntăreţii cu sculele lor vuitoare din care se revărsa 
un tărăboi fără de capăt. Şi veniră de se înşiruiră în 
curte rînduiţi frumos cu maimuţele şi cu urşii la mijloc, 
şi fiecare lucrînd în felul său. Ci deodată răsună o bu
buitură năprasnică de tingire, şi toată hărmălaia se stinse 
ca pi'întro vrajă. Şi căpetenia liotei veni la pragul scării 
şi, în numele tuturor nemoteniilor mele adunate, începu 
să predice cu un glas măreţ, urîndumi spor şi viaţă lungă, 
şi bălmăjindumi poliloghia pe care îl învăţasem. 

Şi, întradevăr, o, doamne al meu, totul se petrecu 
aşa cum prevestise copilandra. întrucît Şeicul alIslam, 
cînd auzi, din chiar gura căpeteniei liotei, pricina acelui 
zulum, îmi ceru să1 lămuresc. Iar eu îl încredinţai că, 
aşa, eram văr, după tată şi după mamă , cu toţi inşii aceia, 
şi că eu însumi sînt fiul unui măscărici maimuţoi şi îi 
înşirai toate vorbele parastisiei pe care mio dedese fe
tişcana so învăţ, şi pe care ţiam mai spuso, o, rege 
al vremilor. Iar Şeicul alIslam, schimbînduse amarnic 
la faţă şi supărat rău, îmi spuse : 

— Nu poţi să mai rămîi în casa şi în neamul Şeicului 
alIslam, întrucît mie frică să nu fii scuipat în obraz 
şi să nu se arate oamenii faţă de tine mai rău decît faţă 
de un cîine de ghiaur ori faţă de un porc de gîldan. 

Iar eu, dintruîntîi, răspunsei : 
— Pe Allah, nam să mă despărţesc de soţia mea, nici 

dacă miai da tu împărăţia Irakului ! 
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Iar Şeicul alIslam, care şl ia prea bine că despărţirea 
cu sila este oprită de şariat, mă luă deoparte şi mă rugă 
fierbinte cu tot felul de vorbe dulci, să primesc despăr
ţenia, spunîndumi : 

— Acoperemi cinstea, si Allah are so acopere pe 
a t a ! 

Iar eu, pînă la urmă, mă înduplecai să primesc despăr
ţenia, şi rostii, de faţă cu martorii, vorbind despre fata 
Şeicului alIslam : 

— Mă leapăd de ea o dată, de două ori, de trei ori, 
mă leapăd de ea ! 

Or, acestea erau vorbele pentru despărţenia cea fără 
de întoarcere. Şi rostindule, întrucît fuseseră cerute stă
ruitor de chiar părintele soţiei, mă vedeam totodată scă
pat şi de plata despăgubirii şi a zestrei, şi izbăvit din 
cel mai înfricoşător vis de spaimă care sa abătut peste 
pieptul vreunei făpturi omeneşti. 

Şi, fără a mai zăbovi sămi iau ziuabună de la acela 
care fusese vreme de o noapte tatăl soţiei mele, îmi slo
bozii picioarele în vînt şi ajunsei, cu sufletul la gură, 
în prăvălia mea, unde mă aştepta neclintită copila de
săvârşitei iubiri. Iar ea, cu limba ei cea mai dulce, îmi 
ură bunvenit şi, din toată bună creşterea purtărilor sale, 
mă firitisi pentru izbîndă şi îmi spuse : 

— Acum, iată că a sosit şi clipa împerecherii noastre. 
Ce zici de asta, o, stăpîne al meu ? 

Iar eu răspunsei: 
•— So facem în prăvălia mea, ori la tine acasă ? 
Iar ea zîmbi şi îmi spuse : 
— O, bietul de tine ! au tu nu ştii cîte griji trebuie 

să aibă faţă de sine o femeie, ca să facă lucrurile aşa 
cum se cuvine ? Aşa că se cade să mergem acasă la mine ! 

Iar eu răspunsei : 
— Pe Allah, o, sultăniţă a mea, au de cînd se duce 

crinul la hammam şi trandafirul la scaldă ? Prăvălia mea 
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este destul de mi a te încapă, fie crin, fie tranda
fir. Şi dacă prăvălia mea ar arde, ar fi ca inima mea. 

Iar ea îmi răspunse, rîzînd : 
— Sclipeşti, întradevăr ! Şi ia uite cum teai scuturat 

de purtările tale de odinioară, cele atîta de grosolăneşti ! 
Şi bine te mai pricepi să ticluieşti o drăgălăşenie. 

Şi adăugă : 
•— Acuma, ridicăte, încuie prăvălia şi vină după mine. 
Or eu, care nu aşteptam decît vorbele acestea, răspun
zorit: 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi ieşind apoi din prăvălie, închisei cu cheia şi pai 

la zece paşi în urmă de grupul alcătuit de copilandră 
şi de roabele sale. Şi ajunserăm în felul acesta dinaintea 
unui palat la care se deschise poarta de cum ne apropiar 

răm. Şi, de la intrare, doi hadîmbi veniră la mine, şi 
mă rugară să mă duc cu ei la hammam. Iar eu, hotărît 
să fac toate fără a cere vreo lămurire, mă lăsai dus de 
hadîmbi la hammam, unde mi se făcu o scaldă de cură
ţenie şi de răcoreală. După care, îmbrăcat cu haine sub
ţiri şi înmiresmat cu ambră chinezească, fusei dus în ia
tacurile din lăuntru, unde mă aştepta, tolănită galeş pe 
un pat de atlaz, copila dorurilor mele şi a desăvîrşitei 
iubiri. 

Or, de îndată ce ramaserăm singuri, îmi spuse ; 
— Vino încoace, o, vino ! Pe Allah ! tu pesemne că

eşti un prostovan de la capătul capătului prostovanilor, 
dacă teai lepădat odinioară de o noapte ca aceasta de 
acum ! Ci, ca să nu te tulbur, nam săţi mai aduc aminte 
cea fost. 

Iar eu, o, doamne al meu, la vederea acelei copilandre 
goale toată, şi albă toată, şiatîta de subţirică, şi la ve
derea podoabelor părţilor ei cele gingaşe, şi a mărimii 
dolofanului ei, .şi a minunatei întocmiri dintre feluritelei 



haruri, simţii cui »ate zăh 
ciile melc de altădată . 

Cind poveste;, ajuns, lijind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute patruzeci şi doua 

Urma : 

Şi ne hăr ţuirăm, o, doamne s ti meu, pînă se 
făcu lumina deplină, cînd ne oprirăm ca să ne facem 
îndă tinata rugă şi să plecăm la hammam în fugă. 

Şi cînd ieşirăm de la hammam şi ne întîlnirăm iarăşi, 
la masa de dimineaţă, copila desăvîrşitei iubiri îmi spuse : 

— Pe Allah, o, cotoiule, chiar că ai fost strălucit, şi 
soarta ma binecuvîntat cînd ma făcut sămi pun ochii 
pe tine. Or, acuma, se cade să legiuim legătura noastră , 
Ce zici ? Vrei să rămîi cu mine, după legea lui A 
ori vrei să alegi pe totdeauna a nu mă mai vedea ? 

Iar eu răspunsei : 
— Mai degrabă îndur moartea cruntată decît să nu 

mă mai bucur de chipul tău de lumină, o, stăpînă a mea ! 
Iar ea îmi spuse : 
— Dacăi aşa, să vină cadiul şi martorii ! 
Şi trimise după cadiu şi după martori, tot atunci, să 

scrie fără de zăbavă senetul nostru de căsătorie. După 
care, mîncarăm împreună cea dinţii masă a noastră, şi 
aş teptarăm să se îndeplinească mistuirea, şi să treacă 
toată primejdia vreunei tulburări de pîntece pentru ca 
apoi să luăm de la cap zbătaniile şi desfătările, şi a în
nădi noaptea cu ziua. 
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Şi trăii o viaţă ca aceea, o, doamne al meu, cu copila 
desăvîr.şitei iubiri, vreme de treizeci de nopţi şi treizeci 
de zile, geluind ceea ce era de geluit, şi şlefuind ceea 
ce era de şlefuit, şi umplînd ceea ce era de umplut, pînă 
ce întro zi, de un fel de ameţeală, mă scăpai săi spun 
soaţei mele : 

— Nu ştiu, da, pe Allah ! astăzi nu pot sămi arunc 
şi cea de a douăsprezecea suliţă ! 

Iar ea strigă : 
— Ce ? Ce ? Păi această a douăsprezecea este cea mai 

de trebuinţă ! Celelalte nici nu se socotesc ! 
Iar eu spusei : 
— Cu neputinţă, cu neputinţă ! 
Ea atunci începu să rîdă şi îmi spuse : 
— Iţi trebuieşte odihnă ! Noi ţio dăm ! 
Iar eu nu aşteptai mai mult. Căci puterile mă lăsară, 

ya sidi, şi mă prăvălii' la pămînt ca un măgar fără că
păstru. 

Şi cînd mă deşteptai din adormirea cea grea, mă văzui 
legat cu lanţuri în maristanul de colea, alături de aceşti 
tovarăşi ai mei, doi preacuminţi tineri. Iar paznicii, cînd 
îi întrebai, îmi spuseră întrun grai : „Astai spre odihna 
ta ! astai spre odihna ta !" Or eu, pe viaţa ta, o, doamne 
sultane al meu, mă simt acuma destul de hodinit şi de 
înzdrăvenit, şi cer de la mărinimia ta să orînduieşti îm
păcarea mea cu copila desăvîrşitei iubiri. Dar aţi spune 
numele sau stepena ei, acestai un lucru care trece din
colo de ceea ce ştiu eu. 

Şi ţiam povestit tot ceam ştiut. Şiaceastai, în orîn
duiala şi curgerea întîmplărilor ei, povestea mea de la 
început, aşa cum sa petrecut. Ci Allah este mai ştiutor ! 

După ce sultanul Mahmud şi vizirul său, sultanul
flerviş de mai înainte, auziră povestea aceasta a cehii de 
al doilea flăcău, se minunară pînă peste marginile mi
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nunării de rînduiala şi de limpezimea cu care le fusese 
istorisită. Iar sultanul îi spuse tînărului : 

— Pe viaţa mea ! chiar şi dacă pricina întemniţării 
tale nar fi fost atîta de nedovedită eu tot teaş fi slobo
zit, după ce teaş fi ascultat. 

Şi adăugă : 
— Ai putea să ne călăuzeşti la palatul copilandrei ? 
El răspunse : 
— Pot şi cu ochii închişi ! 
Atunci sultanul şi vizirul şi cămăraşul care era ne

bunul de mai înainte se ridică ; iar sultanul îi spuse tînă
rului, după ce porunci să i se dea jos lanţurile : 

— Iao înaintea noastră pe drumul care duce la casa 
soţiei tale ! 

Şi se găteau tuspatru să plece, cînd cel de al treilea 
tînăr. care încă mai avea lanţurile la gît, strigă : 

— O, stăpînii mei, pe Allah care ne vede ! înainte de 
a pleca, ascultaţi şi povestea mea, întrucît este şi mai 
ciudată decît poveştile tovarăşilor mei ! 

Iar sultanul îi spuse : 
•— Insenineazăţi inima şi linişteşteţi sufletul, întru

cît nu avem să zăbovim mult, şi ne întoarcem. 
Şi porniră la drum, cu tînărul înaintea lor, pînă ce 

ajunseră la poarta unui palat, pe care, cînd îl văzu, sul
tanul strigă : 

— Allahu akbar ! Afurisit să fie Eblis cel amăgitor \ 
Saraiul acesta, o, prietenii mei, este casa celei de a treia 
fete a socrului meu, răposatul sultan. Mărire Aceluia ca
rele împreună ceea ce era despărţit şi carele înjghebează 
ia Ioc ceea ce era împrăştiat ! 

Şi intră în palat, urmat de tovarăşii săi, şi trimise 
să se dea ştire de sosirea lui fiicei socrului său, care zor
nici să se înfăţişeze dinainteai. 

Or, chiar că fata era întradevăr copila desăvîrşitei 
iubiri ! Şii sărută mîna sultanului, soţul surorii ei, şi 
spuse că stă la poruncile sale. Iar sultanul îi spuse : 
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— O, , socrului meu, ţi1 aduc pe soţul 
isteţul acesta minunat, pe care ii căftănesc tot acum î)i 
slujba de cel de al doilea cămăraş al meu, şi care de 
aci înainte are sămi fie oaspete la masă şi tovarăş de 
pahar. întrucît îi ştiu povestea şi cunosc necazul cel tre
cător care sa petrecut între voi. Ci de aici înainte lucrul 
acesta nu are să se mai întîmple, întrucît acuma este 
hodinit şi înzdrăvenit. 

Iar copilandra răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! Şi, de vreme ce se află sub 

ocrotirea şi sub slava ta, şi dacă mă încredinţezi că sa 
întremat, primesc să trăiesc iarăşi cu el ! 

Iar sultanul îi spuse : 
— Fieţi răsplătită bunătatea, o, fiică a socrului meu ! 
ridici o greutate mare de pe inimă ! 

Şi adăugă : 
— Ingăduiene numai să1 iau cu mii. ne de un 

ceas. întrucît avem a asculta laolaltă o poveste care tre
buie să fie întru totul nemaipomenită ! 

POYK.S'i K \ CELU] DE AL TREILEA NEBUN 

Aflaţi, o, doamne şi stăpîne al meu, şi tu, o, vizire bun 
de sfat, şi voi, preacinstiţi cămăraşi, tovarăşi de lanţuri 
cu mine de mai înainte, aflaţi că povestea mea nu are 
nimica asemeni cu cele ce au fost istorisite pînă acum, 
întrucît dacă cei doi soţi ai mei au păţito de pe urma 
unor fetişcane, apoi eu am dat de bucluc din cu totul 
altă pricină. Şi, la sfîrşit, aveţi să cîntăriţi singuri spu
sele mele, în cumpăna judecăţii voastre. 

Aşadar, o, domniilor voastre, încă eram copil atunci 
cînd tatăl şi mama mea au răposat întru mila Atoate
dătătorului. Iar eu am fost strîns de pe drumuri de nişte 
vecini miloşi, săraci ca şi noi, care, neavînd de nici unele, 
nu puteau să plătească vreun ban cu învăţătura mea, şi 



mă lăsau să bat uliţele, cu capul şi eu picioarele goale, 
şi purtînd pe mine, drept ţoală îmbrăcămintea, numai ju 
mă tate dintro cămaşă de stambă albastră. Şi pesemne că 
nu eram urît la înfăţişare, de vreme ce trecătorii care 
mă vedeau prăjindumă la soare se opreau deseori ca să 
rostească : ,,Fereascăl Allah de deochi pe copilul acesta ! 
Că e mîndru ca un ciob de lună !« Şi, de multe ori, cîte 
unii dintre ei îmi cumpărau halva cu năut ori acadele 
galbene de zahăr moale, din cele care se întind ca aţa ; 
şi, cînd mi le dăruiau, mă băteau pe obraz, sau mă mîn
gîiau pe cap, sau mă trăgeau drăgăstos de moţul de păr 
pe care îl aveam chiar pe creştetul căpăţînii mele rase. 
Iar eu căseam o gură cît o şură şi înghiţeam dintro în
fulecătură toată zaharicala. Lucru care îi făcea să strige 
de uimire pe toţi cei care mă priveau, iar pe toţi ţîncii 
care se jucau cu mine săşi zgîiască ochii de zavistie. 

Or, întro bună zi, mam dus cu tovarăşii mei obiş
nuiţi să căutăm cuiburi de găi şi de ciori pe la nişte case 
năruite, cînd am văzut întro cocioabă coperită cu rămu 
rişuri de palmier, în fundul unei curţi părăsite, chipul 
nedesluşit şi nemişcat al unei făpturi vii. Şi, cunoscînd 
că ginnii şi marezii sălăşluiesc prin casele pustii, am cu
getat : ..Acela este un mared !" Şi, cuprins de spaimă, 
miam dat drumul din 'vîrful casei părăginite şi am vrut 
sămi iau călcîiele la spinare şi să aştern depărtarea între 
mine şi marcdul acela. Ci un glas tare dulce, care venea 
din colibă, ma strigat zicînd i 

— De ce fugi, copilule frumos ? Vino să te înfrupţi 
din înţelepciune ! Vino fără de teamă la mine. Nu sînt 
nici ginn, nici efrit, ci o fiinţă omenească, şi care trăieşte 
în schivnicie şi în cugetare. Vino. copilul meu, şi am să 
te învăţ înţelepciunea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mi jind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute patruzeci şi treia noapte 

Urmă : 

...Vino, copilul meu, şi am să te învăţ înţelepciunea ! 
Iar eu, oprit deodată din fuga mea de o putere de ne

înfrînt, mam întors îndărăt şi am pornit înspre colibă, 
pe cînd glasul cel dulce foarte îmi şoptea mai departe : 
„Vino, copilule frumos, vino !" Şi am intrat în colibă şi 
am văzut că acel chip nemişcat era al unui moşneag tare 
bătrîn, care părea să aibă un număr de ani fără de so
coată. Iar chipul lui, în pofida acelei vîrste mari, era ca 
soarele. Şi bătrînul mia spus : 

— Binevenit fie orfanul care vine să dobîndească de 
moştenire învăţătura mea ! 

Şi mia mai spus : 
— Am săţi fiu şi tată şi mamă. 
Şi ma luat de mînă şi a adăugat : 
— Iar tu ai să fii ucenicul meu. Şi, întro zi, ai să 

ajungi şi tu dascăl pentru alţi ucenici. 
Şi, rostind acestea, mia dat sărutul păcii, şi ma poftit 

să şed lîngă el, şi a început pe dată să mă dăscălească. 
Iar eu mă simţeam robit de vorba şi de frumuseţea în
văţăturii lui, şi, pentru el, mam despărţit de jocurile şi 
de tovarăşii mei. Iar el mia fost şi tată şi mamă. Iar 
eu îi arătam o cinstire adîncă, o dragoste pînă peste poate 
şi o supunere fără de margini. Şi cinci ani sau scurs, 
vreme în care am dobîndit o învăţătură minunată. Iar 
mintea mea sa hrănit cu înţelepciunea. 

Ci, o, doamne al meu, orişice înţelepciune este zadar
nică dacă nu e însămînţată întrun ogor cu pămîntul să
nătos. întrucît se pierde de la cea dintîi vînturare a ne
buniei, care răscoleşte stratul cel rodnic. Şi nu mai 
rămîne dedesubt decît uscăciunea şi sterpiciunea. 
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Şi aveam să simt in curînd, pe chiar pielea mea, pu
terea pornirilor firii care biruieşte învăţăturile. 

întro zi, iacătă, înţeleptul cel bătrîn, dascălul meu, 
trimiţîndumă să cerşesc în curtea geamiei bucăţica noas
tră de pîine, eu îmi îndeplinii sarcina ; şi, după ce fusei 
miluit de dărnicia dreptcredincioşilor. plecai de la geamie 
şi luai calea înspre sihăstria noastră. Ci, pe cale, o, doamne 
al meu, mă încrucişai cu o liotă de hadîmbi între care 
se legăna o copilandră învăluită în iaşmac, iar ochii ei 
de sub văl mi se părură că poartă în ei cerul. Iar ha
dîmbii aveau nişte ciomege lungi cu care îi loveau pe 
umeri pe trecători, ca săi dea la o parte din drumul 
urmat de stăpîna lor. Şi din toate părţile auzeam lumea 
cum şoptea : „Fata sultanului ! Fata sultanului !« Iar eu, 
o, doamne al meu, mă întorsei la dascălul meu, cu sufle
tul tulburat şi cu creierii vîntuiţi. Şi dintrodată uitai 
poveţele dascălului meu, şi cei cinci ani ai mei de învă
ţătură, şi pildele înfrînării. 

Iar învăţătorul meu se uita la mine cu durere, pe cînd 
eu plîngeam. Şi ne trecurăm noaptea toată unul lingă 
altul, fără a rosti o vorbă. Iar dimineaţa, după ce îi să
rutai dreapta, după deprinderea mea, îi spusei : 

— O, taică al meu şi maică, lartăi nevolnicului tău 
de ucenic ! Da trebuie ca sufletul meu so mai vadă o 
dată pe fata sultanului, măcar dear fi săi mai arunc 
baremi o privire. 

Iar dascălul meu îmi spuse : 
— O, fecior al tătînelui tău şi al maicii tale, o, copilul 

meu, de vreme ce aşa vrea sufletul tău, ai so vezi pe 
fata sultanului. Da cugetă la depărtarea care se află între 
schivnicii înţelepciunii şi regii pămîntului ! O, fiu al ta
tălui tău şi al maicii tale, o, tu, cel hrănit cu dragostea 
mea, au uiţi cît de nepotrivită este înţelepciunea faţă de 
încîrduirea cu mlădiţele lui Adam, mai ales dacăs fete 
de regi ? Şi oare teai lepădat de pacea inimii tale ? Şi 
vrei oare ca eu să mor încredinţat că odată cu moartea 
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mea are să piară şi cel mai de pe urmă sipet al poveţelor 
schivniciei ? O, fiul meu, nimic nu este atîta de plin de 

ţie ca înfrîngerea. şi nimic nu este atîta de mul ţumi
a singurătatea ! 

Ci eu răspunsei : 
•— O, taică al meu şî maică, dacă nam să pot so 

vad pe domniţă, măcar fie şi numai cit săi mai arunc 
o privire, am să mor. 

Atunci dascălul meu, care mă îndrăgea, văzîndumi 
jalea şi mîhnirea, îmi spuse : 

— Copile, dacă ai vedeao pe domniţa o dată ţiar 
domoli dorurile toate ? 

Iar eu răspunsei : 
— Fără de nici o îndoială ! 
Atunci învăţătorul meu veni suspinînd Lingă mine, 

mă frecă peste arcul sprîncenelor cu un fel de alifie 
şi, în chiar clipita aceea, o parte din trupul meu pieri şi 
nu mai rămase la vedere din mine decît jumă tate de 
om, un trunchi dăruit cu mişcare. Iar dascălul meu zise Î 

Acuma du lc în cetate. Şi ai să ajungi în felul 
acesta la ţinta pe care o jinduieşti. 

[ar eu răspunsei că ascult şi că mă supun, şi ajunsei 
într o clipire de ochi în inima sukului, unde, de cum 
ajunsei, mă şi văzui înconjurat de o mul ţ ime fără de 
număr. Şi fiecare se uita la mine cu uimire. Şi, din 
toate părţile, veneau oamenii fuga să cerceteze acea făp
tură ciudată care nu avea dintrun om decît jumă ta te . 
şi care se mişca atît de sprinten. Şi zvonul acelei arătări 
ciudate se împrăştie îndată în cetate, şi răzbătu şi la sa
raiul în cate sta fata sultanului cu mama sa. Şi amîndouă 
doriră săşi potolească nedumerirea asupra mea, şi t r i
misera liadîmbii să mă ia şi să mă ducă dinaintea lor. Şi 
fusei dus la palat şi călăuzit în harem, unde domni' 
mama ei îşi potoliră nedumerirea asupra mea, în vreme 
ce eu priveam. După care îi puseră pe hadîmbi să mă ia 
de acolo, iar aceştia mă duseră îndărăt, de unde mă lua
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Iar eu, cu sufletul mai chinuit ca niciodată şi cu 
le si mai răvăşite mă îutorsei la dascălul meu, în 

colibă. 
Şi ii «asii culcat pe rogojină, cu pieptul chinuit şi cu 

chipul galben, de parcă sar fi aflat pe moarte. Ci eu 
aveam inima prea rătăcită aiurea ca să mă îngrijorez în 
privinţa lui. Iar el mă întrebă cu un glas slab : 

— Ai văzuto, o, copilul meu, pe fata sultanului ? 
Şi eu răspunsei : 
— Am văzuto, da e mai rău decît dacă nu aş fi văzuto. 

Şi deacuma înainte sufletul meu nu are săşi poată găsi 
tihna, dacă nu am să ajung să stau lîngă ea şi sămi 
satur ochii de plăcerea de a o privi ! 

Şi el îmi spuse, scoţind un suspin adine : 
— O, preaiubite învăţăcel al meu, tare mai tremur 

pentru tihna inimii tale ! Of, ce legătură poate să fie 
lată între cei însinguraţi şi cei puternici ? 

Iar eu răspunsei : 
• — O, părinte al meu, pînă ce nam sămi odihnesc 

ila lingă tîmpla ei, pînă ce nam să mă uit la ea şi 
nam săi ating gîtul cel vrăjitor cu mîna mea, am să mă 
socotesc peste poate de nenorocit, şi am să mor de jale. 

Atunci stăpînul meu, care mă avea drag, îngrijorat 
şi de minţile mele şi de tihna inimii mele, îmi spuse, 
pe cînd sughiţurile îl zguduiau amarnic. • 

— O, fiu al tăt înetău şi al maicăti, o, copil ce porţi 
în tine viaţa şi uiţi cît de tulbură toare şi de stricătoare 
este femeia, hai, du te deţi împlineşte toate darurile ! Ci, 
ca pe cea mai de pe urmă milă, mă rog ţie sămi sapi 
chiar aici mormîntul şi să mă îngropi fără a pune nici 
un fel de piatră de pomenire pe locul sub care am să mă 
hodinesc. Apleacăte, fiul meu, ca săţi dăruiesc puterea 
de aţi ajunge ţinta. 

Iar eu, o, doamne al meu, mă plecai înspre dascălul 
meu, care mă frecă pe pleoape cu un fel de kohl dintrun 
praf negru şi tare mărunt, şi îmi spuse ; 
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— O, ucenic al meu, iaeătă că mulţumită puterilor 
tui kohl ai ajuns nevăzut pentru ochii oamenilor. 

Şi poţi acuma, fără de nici o teamă, săţi împlineşti 
toate dorurile ! Şi binecuvîntarea iui Allah să fie asupra 

Lui tău şi să te ferească, pe cit este cu putinţă, de 
vicleşugurile blestemăţiilor care împrăştie tulburarea 

tre cei meniţi sihăstriei ! 
Şi după ce rosti acestea, preacinstitul meu dascăl fu 

de parcă n ar fi fost vreodată. Iar eu detei zor să1 îngrop 
o groapă pe care o săpai în coliba în care trăise — 
luiască1 Allah întru mila sa şi deiei loc de fa lă ! 

După care, grăbii să zbor la palatul fetei sultanului. 
Or, cum eram de nevăzut pentru orice ochi. intrai în 

fără a fi zărit şi, urmîndumi drumul, ajunsei la 
m şi mersei dea dreptul la odaia domniţei. Şi o găsii 

pe domniţa culcată în patul ei, făcînduşi somnul de după
zâ, şi neavînd pe ea, drept orice veşmînt, decît o 

aşă lucrată dintro ţesătură de la .Mossul. Iar eu, o, 
doamne al meu, care nu mai avusesem prilejul în viaţa 
mea să văd goliciunea unei femei, fusei cuprins de o în
frigurare ce mă făcu să uit toate înţelepciunile şi toate 

păturile. Şi strigai : „Allah ! Allah !" Şi strigai cu un 
glas atita de tare încît fata deschise ochii pe jumă tate, 
scoţînd un suspin adine şi întoreînduse în pat. Da atita 
tot, spre norocul meu. Şi rămăsei uluit că o fată atita 

[ingaşă şi de subţire avea un dolofanei atît de mare. 
tare nedumerit, mă apropiai şi mai mult de ea, ştiin

dumă de nevăzut, şi, încetişor de tot, îmi pusei degetul 
pe dolofănelul acela, spre a1 pipăi şi spre ami mul 
ţumi inima în privinţa lui. Şi simţii că era plin, şi dur
duliu, şi untos, şi brobonos. Ci nu izbuteam să mă dez
meticesc din uluiala în care mă aflam în ce priveşte 
mărimea lui, şi mă întrebam : „De ce este aşa de mare ? 
pentru ce este aşa de mare ?" Şi, tot cugetînd în privinţa 

sta* fără a găsi răspunsul mulţămitor, nu pregetai 
ia lipesc eu totul de fată. Şi făcui lucrul acesta cu 



mare grijă să no trezesc. Şi, cînd socotii că primejdia 
clintii trecuse, mă încumetai la cîteva mişcări de început. 
Şi binişor, binişor, copilul pe care1 ştii, o, doamne al meu, 
intră şi el în joc la rîndui. Ci se feri să fie cumva bădăran, 
ori să se slujească de mijloace vinovate, în nici un chip ; 
şi se mulţumi şi el numai să dea ochii cu ceea ce pînă 
atunci nu mai văzuse. Şi nimic mai mult, o, doamne al 
meu. Şi gîndirăm amîndoi că, de această dată dintîi, era 
prea îndestul că neam putut întocmi o judecată. 

Ci iacătă ! Taman în clipita cînd dam să mă scol, mă 
împinse Pîrdalnicul so ciup pe fată, chiar în mijlocul 
uneia dintre rotunjiturile acelea uluitoare care mă lăsară 
năuc cu mărimea lor, şi nu putui să mă împotrivesc ispi
tei, şi iacătă ! o ciupii pe fată de vîrful rotunjiturii aceleia. 
Şi — alungat fie Celviclean ! — durerea pe care domniţa 
o simţi fu atîta de ascuţită încît, trezită acuma dea bine
lea, sări din pat scoţînd un ţipăt de spaimă, şi o chemă 
pe maicăsa cu strigăte amarnice... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi,' 
siioasâ. tăcu. 

Ci într-a opt sute patruzeci şi patra noapte 

Urmă : 

...durerea pe care domniţa o simţi fu atîta de ascuţită 
încît, trezită acuma dea binelea, sări din pat scoţînd un 
ţipăt de spaimă, şi o chemă pe maicăsa cu strigăte amar
nice. 

Or, auzind strigătele de chemare ale fetei sale şi ţi
petele ei de spaimă, şi răcnetele după ajutor, maicăsa o 
luă la fugă prinzînduşi picioarele în fuste şi urmată dea
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proape de bătrîna doică a fetei şi de hadîmbi. Iar fata ţipa 
întruna, ducînduşi mina acolo unde fusese ciupită : 

— Mă adăpostesc întru Allah de Şeitan cel bă tut cu 
pietre î 

Iar malcăsa şi bătrîna doică o întrebară aniîndouă 
deodată : 

— Ceai păţit ! Ceai păţit ? Şi pentru ce ţii mîna la 
preacinstitul ? Şi cea păţit preacinstitul ? Şi ce i sa 
întîmplat preacinstitului ? Ia aratăne cea păţit prea
cinstitul ? 

Iar doica se întoarse înspre hadîmbi, aruncîndule o 
privire poncişă, şi le strigă : 

— Duceţivă mai încolo ! 
Şi hadîmbii se duseră mai încolo, blestemîndo printre 

dinţi pe afurisita de babă. 
Şiaşa ! Iar eu vedeam fără să fiu văzut, mul ţumită 

kohlului de la răposatul meu dascăl — aibă1 Allah întru 
multă mila lui ! 

Or, aşadar, după ce maicăsa şi doica, întro clipită, 
o năpădiră cu întrebările acelea repezite, lunginduşi 
gîtul ca să vadă cam ce treabă putea să fie, fata, roşie 
de ruşine şi de durere, rosti întrun sfîrşit ; 

•— Colea ! Colea ! ciupitura ! ciupitura ! 
Iar cele două femei se uitară şi văzură pe dolofanei 

urma roşie şi umflată lăsată de degetul meu cel gros şi 
de cel mijlociu. Şi se traseră cu spaimă şi cu mirare pînă 
peste poate, strigînd : 

— O, afurisite, cine ţia făcut asta ? cine ţia făcut 
a s t a? 

Iar Tata începu să plîngă, spunînd s 
•— Habar nu am ! habar nu am ! 
Şi adăugă : 
— Am fost ciupită aşa, pe cînd visam, în somi 

mîncam un castravete mare ! 

310 



Şi cele două femei, cînd auziră vorbele a, se 
aplecară amîndouă deodată şi se uitară pe sub perdele, 
şi pe sub chilimuri, şi pe sub poloage ; şi, dacă nu găsiră 
nimic ciudat, îi spuseră fetei : 

— Eşti bine încredinţată că nu teai ciupit singură, 
pe cînd dormeai ? 

Ea răspunse : 
— Mai degrabă aş muri decît să mă ciup 

amarnic ! 
Atunci bătrîna mancă îşi dete cu gîndul, zieînd : 
— Nu este ajutor şi scăpare decît întru Allah p 

înaltul şi atotputernicul. Acela care a ciupito pe fata 
noastră este vreun Fărădenume dintre cei Fărăde
nume care sălăşluiesc în văzduhuri ! Şi pesemne că o fi 
intrat aici prin fereastra deschisă şi, dacă a văzuto pe 
fata noastră cum dormea cu funduleţul gol, na putut 
săşi înfrîneze îndemnul dea o ciupi de el. Şiastai ceea 
ce sa întîmplat, hotărît ! 

Şi, vorbind acestea, se repezi să închidă fereastra 
şi uşa, şi adăugă : 

— înainte dea o obloji pe fata noastră cu o cîrpă 
nuiată in apă rece şi în oţet, trebuie să dăm zor şi 

să1 izgonim pe Proclet. Şi nui decît un mijloc în stare 
să1 zgornească şianume dea arde in odaie nişte baligă 
de cămilă. întrucît baligile de cămilă nu priesc nasurilor 
de ginni, de marezi şi de toţi cei fărădenume. Iar eu 
ştiu vorbele care trebuie să se vorbească în vreme ce se 
face afumarea ! 

Şi numaidecît strigă la hadîmbii înghesuiţi după D 
— Daţi fuga de neaduceţi o tîrnă de baligă de cămilă ! 
Şi pe cînd hadîmbii erau duşi să îndeplinească porunca, 

mama se apropie de fată şi o întrebă : 
— Eşti încredinţată, o, fata mea, că Pirdaînicul nu 

ţia mai făcut şi altceva ? Şi nai simţit nimic din ce 
vreau să spun ? 
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Fata spuse : 
— Nu ştiu ! 
Atunci mama şi doica îşi coboriră capetele şi o cer

cetară pe fată. Şi, o, doamne al meu, văzură că, aşa cum 
îţi spusei, toate erau la loc şi că nu se afla nici un fel 
de urmă de vreo siluire nici pe dos, nici pe faţă. Ci 
nasul afurisitei de doici, care era tare pătrunzător, o 
făcu să spună : 

— Am simţit la fata noastră mireasma unui ginn de 
parte bărbătească ! 

Şi strigă la hadîmbi : 
— Undes baligile, o, blestemaţilor ? 
Şi, tot atunci, hadîmbii se şi iviră cu coşul ; şi grăbiră 

să i1 dea bătrînei, prin crăpătura uşii deschise o clipită. 
Atunci baba doică, după ce strînse preşurile aş ternute 

pe jos, vărsă coşul de balegă pe lespezile de marmură şi 
le dete foc. Şi de îndată ce fumul începu să se ridice, 
baba porni să bolborosească peste foc nişte vorbe străine, 
făcînd în vînt nişte semne vrăjitoreşti. 

Şi iacătă ! Fumul de la baligile aprinse, umplînd pe 
dată iatacul, îmi intră în ochi întrun chip atîta de greu 
de îndurat, încît mi se umplură de lacrimi şi fusei nevoit 
să mii şterg de mai multe ori cu pulpana hainei. Şi 
nu mă gîndii, o, doamne al meu, că ştergîndumă aşa, 
treptat t reptat luam şi kohlul care cu puterile lui mă 
făcuse de nevăzut şi din care, în nesocotinţa mea, uitasem 
să iau cu mine vreun pic înainte de moartea dascălului 
meu. 

Şiaşa că deodată le auzii pe cele trei femei cum scot 
tustrele întrun glas nişte ţipete de spaimă, îndreptîn
duşi degetul înspre mine « 

— Ta uite efritul ! ia uite efr i tul! ia uite efr i tul! 
Şii strigară în ajutor pe hadîmbi, care numaidecît 

năvăl iră în odaie şi se repeziră la mine, dînd să mă 
omoare. Ci eu strigai la ei cu glasul meu cel mai cumplit { 
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— Dacă îmi faceţi vreun rău cit de cît, am săi chem 
în ajutor pe fraţii mei ginni, care au să vă stirpeasca 
de pe faţa pămîntului şiau să dărîme palatul acesla 
peste capetele celor care şed aici ! 

Lor atunci li se făcu frică şi se mulţumiră să mă lege 
burduf. Iar baba strigă la mine : 

— Toate cinci degetele mele în ochiul tău drept, şi 
toate celelalte cinci degete ale mele în ochiul tău stîng ! 

Iar eu îi zisei : 
— Taci, o, vrăjitoare afurisită, ori îi chem pe fraţii 

mei ginni, care au săţi timestece lungimea cu lăţimea ! 
Ei i se făcu frică atunci şi tăcu. Da numai ca să strige 

iar, peste o clipită : 
— Intrucît acestai un efrit, nu putem să1 omorîm. 

Da putem să1 punem în lanţuri, pe toate zilele lui ! 
Şi le spuse hadîmbilor : 
— Luaţi1 şi duceţi1 la maristan, şi puneţii un lanţ 

de gît, şi ferecaţi lanţul în zid. Şi spuneţile paznicilor 
că, dacă lar lăsa să scape, moartea lor va fi fără de iz
bavă ! 

Şi hadîmbii, o, mărite sultan, pe cînd eu stăm cu 
nasun pămînt, mă aduseră curînd şi mă aruncară în 
acest maristan avan, unde îi găsii pe cei doi soţi ai mei 
de mai înainte, care acumas preacinstiţii tăi cămăraşi. 
Şiacestai, o, sultan al meu bun, temeiul întemniţării 
mele în temniţa aceasta de nebuni, şi tot atît este şia 
lanţului pe care1 port la gît. Şi ţiam povestit tot, de 
la cap la cap, nădăjduind de la Allah şi de la tine că aşa 
am să scap din buclucul care mia căzut pe cap, şi că 
bunătatea ta cea mare are să mă scoată din aceste fiare, 
să mă duc undeoi vedea în zare, afară din această în
chisoare. Şi cel mai bine, pe cît mi se pare, ar fi so iau 
cu însurătoare pe domnita după care sufletul' meu mi 
Iar Celpreaînalt, m presus de noi! 

313 



Dl! 
se întoarse înspre vizirul său, sultanulderviş tir 
nioară, şi îi spuse : 

•— [acătă cum călăuzeşte soarta întîmplările rudelor 
mele ! Căci domnita de caic sa îndrăgit tînărul acesta 
este fata cea mai mică a răposatului sultan, părintele 
soţiei mele ! Şi acuma nu ne mai rămîne deci; 
acestei întîmplări urmarea ce i se cuvine ! 

Pe urmă, se întoarse înspre flăcău şi ii spuse : 
— întradevăr, povestea ta este o poveste dea mirările, 

şi eh nu ai fi ceruto de soţie pe fata socrului 
meu, eu tot ţiaş fi dato, spre aţi dovedi mul ţumirea 
pe care am simţito la vorbele tale ! 

Şi porunci să i se dea jos pe dată lanţurile, şi îi 
6puse : 

De i cuma înainte ai sa fii cel de al treilea cămăraş 
al meu ; şi am să şi dau poruncile pentru sărbătorirea 

miţa ale cărei însuşiri le cunoşti. 
Iar flăcăul sărută dreapta multdarnicului sultan. Şi 

! cu toţii din maristan şi se duseră la palat, unde 
se deteră oaspete mari şi mari petreceri obşteşti, eu pri
lejul celor două împăcări de mai înainte şi a însurătoarei 
flăcăului cu domniţa. Şi toată lumea din oraş, şi miei 
şi mari, fură îmbiaţi să vină la ospeţele care aveau să 
ţină patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, în cinstea 
măritişului fetei sultanului cu ucenicul înţeleptului, şi 
.1 adunării la loc a acelora pe care ursita îi despărţise. 

Şi veeu i răcu toţii în desfătările inimii şi în bucuriile 
prieteniei, pînă la despărţirea cea de neabă tut. 

— , ii, o, preafericitule rege, urmă Şeherezada, po
cea întortocheată a bunului copil din flori, <•; 

sultan şi sa făcut derviş călător, pentru ca pe urină 
duit vizir de sultanul Mahmud, şi despre cele ce i sau mai I 
plat cu prietenul său şi cu cei trei tineri închişi ca 
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el mai 
ştiut, 

Pe urmă adăugă, fără a se opri : 
— Ci nu care cumva să crezi că povestea aceasta ar fi mal 

minunata ori mai pilduitoare decît V-orbclc ăe Siib cele nouăzeci 
şi nouă de capete tăiate ! 

Iar regele Şahriar se minună : 
— Care sînt vorbele acelea, Şeherezada, şi care sînt capetele 

te despre care eu habar nu am ? 
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Înv Şcherezada povesti : 

CUVINTELE DE SUB CELE 
NOUĂZECI ŞI NOUĂ DE CAPETE RETEZATE 

Se povesteşte — ci numai Allah poate să osebească 
ceea ce este aievea de ceea ce este neareVea, şi să le des-
pârlească fără de greş ! — că a fost odată, în vechimea 
vremiior, într-un oraş de printre oraşele rumilor cei de 
demult, un rege de mare fală şi de o vrednicie vestită, 
slăpîn peste domnii şi peste împărăţii, peste tării şi peste 
•oşti. Şi regele acela avea, mai scump decît toate comorile 
sale, un fiu tinerel care era desăvîrşit de frumos. Şi flăcăul 
acela, feciorul regelui, nu era numai frumos cu desăvîrşire, 
ci mai era dăruit şi cu o deşteptăciune ce minuna pă-
mîntul. Şi, mai încolo, istorisirea aceasta nu are să fie 
decît adeverirea acelei deşteptăciuni de-a mirare şi a 
acelei frumuseţi a beizadelei. 

Şi, spre a-i pune la încercare aceste însuşiri, Allah 
Cel-preaînalt făcu vremile să ia o întorsătură rea asupra 
zilelor regelui şi reginei, tatăl şi mama flăcăului. Şi, din 
rege şi regină cum erau, în vîrful puterii şi al bogăţiilor, 
se pomeniră, într-o zi, în palatul lor pustiu, mai săraci 
şi mai ticăloşiţi decît cerşetorii de pe drumurile caliciei. 
fntrueît nimica nu îi este mai lesne Celui-preaînalt decît 
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a face să se năruiască domniile cele mai întemeiate şi a 
aduce să sălăşluiască în palate fiarele de pradă şi păsările 
de noapte... 

i 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasa, tăcu* 

Ci într-a opt sute patruzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

'...şi mai ticăloşiţi decît cerşetorii de pe drumurile caliciei, 
întrucît nimica nu îi este mai lesne Celui-preaînalt decît 
a face să se năruiască domniile cele mai întemeiate şi a 
duce să sălăşluiască în palate fiarele de pradă şi păsările 
de noapte. 

Or, faţă cu întorsătura aceea aprigă a vremilor şi cu 
lovitura aceea neaşteptată a soartei, flăcăul îşi simţi inima 
cum se căleşte ca un oţel înroşit pus în apă, şi luă asu-
pra-şi să-i îmbărbăteze pe părinţii lui şi să-i scoată din 
starea în care se aflau. Şi îi spuse regelui cel sărăcit : 

— O, părintele meu, spune-mi, pe Allah ! ai binevoi 
să-ţi pleci auzul înspre copilul tău care ar vrea să-ţi vor-
bească ? 

Iar regele, ridicînd capul, răspunse : 
— O, fiul meu, tu eşti dăruit cu harul înţelepciunii, 

vorbeşte şi avem să ne supunem l 
Iar flăcăul spuse : 
— Scoală-te, o, doamne al meu, şi haide să ne ducem 

în nişte pămmturi unde să nu ni se ştie nici măcar de 
nume. Căci la ce bun să te tîngui dinaintea a ce nu se 
mai poate îndrepta, cîtă vreme încă mai sîntem stăpîni 
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pe vremea de faţă ? în altă parte avem să găsim o viaţă 
nouă şi bucurii proaspete ! 

Iar bătrînul rege răspunse : 
— O, copile minunat al ineu, cuminte şi plin de 

cuviinţă, sfatul tău este un îndemn venit de la Dascălul 
înţelepciunii. Şi grija pentru lucrul acesta să fie asupra 
lui Allah şi asupra ta ! 

Atunci băiatul se sculă şi, după ce pregăti toate de 
drum, îi luă pe tatăl şi pe mama sa de mină şi ieşi cu ei 
pe calea ursitei. Şi călătoriră prin cîmpii şi prin pustietăţi, 
şi nu se opriră din mers pînă ce nu ajunseră dinaintea 
unei cetăţi mari şi bine zidite. Şi flăcăul îi lăsă pe tatăl 
şi pe mama sa la umbra zidurilor şi intră singur în cetatea 
aceea. Şi trecătorii pe care îi întrebă îi spuseră că oraşul 
acela era cetatea de Lscaun a unui sultan drept şi mări-
nimos, care era fala regilor şi a sultanilor. Atunci el îşi 
întocmi un gînd şi o socotinţă, şi se întoarse numaidecît 
la părinţii săi bătrîni şi le spuse : 

— Am de gînd să vă vînd sultanului din cetatea aceasta, 
care este un sultan mare. Voi ce ziceţi, o, părinţii mei ? 

Iar ei răspunseră : 
— O, copile al nostru, tu ştii mai bine decît noi ce se 

cade şi ce nu se cade, întrucît Cel-preaîrialt ţi-a pus 
duioşia în inimă şi toată înţelepciunea în minte. Iar noi 
nu putem decît să te ascultăm cu linişte şi cu încredere, 
punîndu-ne nădejdea în Allah şi în tine, copilul nostru. 
Şi tot ce ai să socoteşti tu că e bine, noi avem să primim ! 

Şi flăcăul îi luă iarăşi de mînă pe părinţii săi cei bă-
trîni şi porni cu ei înspre palatul sultanului. Şi îi lăsă în 
curtea palatului, şi ceru să fie dus în sala împărătească, 
spre a vorbi cu măria sa. Şi, întrucît avea o înfăţişare 
aleasă şi frumoasă, fu numaidecît dus în sala. de primire. 
Şi se închină dinaintea sultanului care, uitîndu-se la ei, 
văzu fără putinţă de tăgadă că era fiu de stăpîn al pămîn-
turilor, şi îi zise : 
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— Ce dor ai, o, flăcău de lumină ? 
Iar băiatul, după ce mai sărută o dată pămîntul dina-

intea regelui, răspunse : 
—i O, stăpîne al meu, am cu mine un prins, cucernic 

şi temător de Allah, o pildă de cinste şi de neprihană ; şi 
mai am şi o prinsă, plăcută la fire şi dulce la purtări, şi 
gingaşă la vorbă, şi plină de toate însuşirile bune căpă-
tate de o roabă. Şi amîndoi au cunoscut zile mai bune, 
iar acuma se află prigoniţi de soartă. Pentru aceea, vreau 
să-i vînd înălţimii tale, ca să fie slujitori la picioarele 
tale şi robi la porunca ta, precum tustrei sîntem bunurile 
vii ale tale. 

Cînd auzi din gura băiatului vorbele acestea spuse cu 
un glas mult dulce, regele grăi : 

— O, flăcău fără de pereche, care ai venit la no? poate 
clin ceruri, dat fiind că cei doi prinşi de care îmi spui şînt 
bunuri ale tale, nu pot decit să-mi placă. Du-te degrabă să 
rni-i aduci, ca să-i văd şi să ţi-i cumpăr ! 

Iar băiatul se întoarse la regele cel sărman, care era 
tatăl său, şi la regina cea sărmană, care era maica sa, şi 
luîndu-i pe amîndoi de mînă, pe cind ei se supuneau, ii 
duse dinaintea regelui. 

Şi regele, de la întîia privire pe care o aruncă asupra 
tatălui şi asupra mamei flăcăului, se minună pînă peste 
marginile minunării şi spuse : 

— Dacă aceştia doi sînt robi, atunci cum or fi regii ? 
Şi îi întrebă : 
— Şi sînteţi amîndoi robii şi averea acestui flăcău 

frumos ? 
Iar ei răspunseră : 
— Sîntem cu adevărat robii şi averea lui, după toate 

datinile, o, rege al vremilor ! 
Atunci regele se întoarse înspre flăcăiaş şi îi spuse : 
— Hotărăşte tu pentru mine preţul care ţi se cuvine 

din vînzarea acestor doi prinşi care nu-şi au perechea în 
săraturile regilor. 
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Iar tînărul spuse : 
— O, stăpâne al meu, nu se află comoară care să mă 

despăgubească de pierderea acestor doi prinşi. Pentru 
aceea, nu ţi i-aş da nici de-ar fi plătiţi cu greutatea lor* 
în aur şi în argint; ci i-aş lăsa în mîinile tale, ca pe un 
zălog, pînă la ziua pe care ar hotărî-o ursita. Şi nu vreau 
să-ţi cer, ca preţ pentru zălogirea aceasta vremelnică, 
decît un lucru care să fie tot atîta de scump în felul său 
pe cît sînt ei amândoi printre făpturile lui Allah. Ţi-aş 
cere, aşadar, pentru zălogirea prinsului meu, un cal care 
să fio cel mai frumos din grajdurile tale, cu şea, cu frîu, 
şi cu tot tacâmul lui ; şi ţi-aş cere, pentru zălogirea prinsei, 
un rînd de haine aşa cum poartă fiii de regi. Şi cu învo-
iala ca, în ziua cînd am să-ţi dau îndărăt calul şi hainele, 
tu să mi-i dai îndărăt pe cei doi prinşi, care au să fie o 
binecuvântare pentru tine şi pentru împărăţia ta. 

Iar sultanul răspunse : 
— Să fie după dorinţa ta ! 
Şi, pe clipă pe dată, porunci să fie scos din grajduri 

calul cel mai frumos care a nechezat vreodată sub ochiul 
soarelui, un roib ca focul, cu nările tremurând, cu ochii 
mari şi rotunzi, care sforăia şi bătea pământul cu copita.: 
gata de goană şi de zbor. Şi porunci împăratul să se scoată 
din vistierie şi să i se dea flăcăului, care se îmbrăcă pe 
loc cu ele, hainele cele mai frumoase cu care s-a îmbrăcat 
vreodată vreun călăreţ la vreo întrecere de viteji. Şi călă-
reţul cel proaspăt- se dovedi atîta de frumos încît regele 
strigă : 

—• Dacă vrei să rămâi la mine, o, voinicule, am să le 
copăr cu binefaceri ! 

Iar flăcăul spuse : 
-— Allah să-ţi sporească zilele pe care le mai ai, o, rege 

al vremilor ! Ci orînda mea nu se află aici. Şi trebuie să 
mă duc s-o caut acolo unde mă aşteaptă. 

Şi, după ce grăi astfel, îşi luă rămas-bun de la părinţi, 
se temeni dinaintea regelui şi plecă în goana mare pe 
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rolbul său. Şi s trăbă tu cîmpii şi pustietăţi, ape mari şi văi 
adinei, şi nu se opri din mers decît cînd ajunse dinaintea 
unei alte cetăţi, mai mare şi mai bine zidită decît cea 
dinţii. 

Or, de cum intră în oraşul acela, un murmur ciudat 
se stîrni la trecerea lui, şi nişte strigăte de uimire şi de 
milă îi însoţeau flecare pas. Şi îi auzea pe unii cum spu-
neau : „Păcat de tinereţile lui ! Oare pentru ce va fi 
venind un călăreţ atîta ide frumos să se dea fără de pricină 
primejdiei morţii ?" Iar alţii spuneau : „Are să fie al o 
sutălea ! Acesta-i cel mai frumos dintre toţi ! Acesta-i 
fiu de rege !" Iar alţii spuneau : „Un tinerel atîta de fraged 
n u are să poată izbîndi acolo unde atîţia învăţaţi au dat 
greş !" Iar murmurul şi strigătele de mirare nu făceau 
decît să crească, pe măsură ce flăcăul înainta pe uliţele 
oraşului. Şi înghesuiala dimprejurul şi de dinaintea lui 
ajunse pînă la urmă atîta de mare încît nu mai putea 
să-şi facă roibul să păşească decît cu primejdia de a călca 
vreun târgoveţ. Şî, tare nedumerit, se văzu nevoit să 
oprească şî să-i întrebe pe cei care îi închideau drumul : 

— Pentru ce, o, oameni buni, îl opriţi pe un străin şi 
calul lui să meargă să se odihnească de ostenelile lor ? Şi 
pentru ce at î ta de într-un glas nu vroiţi să-mi îngăduiţi 
găzduire ? 

Atunci din mijlocul mulţimii ieşi un moşneag care se 
apropie de flăcău, luă calul de frîu şi spuse : 

— O, flăcău frumos, mmtui-te-ar de năpastă Allah ! 
Că nimenea nu poate să ocolească ursita, întrucît ursita 
ne e legată de gît, asta nici u n om cu minte n-ar putea 
s-o tăgăduiască vreodată ; da' că în toiul unei tinereţi în 
floare, cîte unul se apucă fără de socotinţă să se repeadă 
în braţele morţii, iacătă o treabă ce ţine de sminteală. 
Noi toţi, aşadară, ne rugăm ţ ie fierbinte, iar eu mă rog în 
numele tuturor târgoveţilor de aici, o, preafalnice străine, 
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să faci cale întoarsă şi să nu- ţ i duci aşa sufletul la o pieire' 
fără de scăpare ! 

Iar băiatul răspunse : 
— O, preacinstite şeic, nu am intrat nicidecum în 

cetatea aceasta cu gîndul să mor ! Care este, aşadar, ciu-
data belea ce pare a mă paşte, şi care este primejdia acelei 
mor ţ i pe care o am de înfruntat ? 

Iar bă trînul răspunse : 
— De este adevărat, precum ne arată vorbele tale, că 

nu ştii nimic despre năpasta ce te aşteaptă dacă ai să 
mergi mai departe pe drumul acesta, păi atunci hai să-ţi 
ară»t cumu-i necazul ! 

Şi, în tăcerea mulţimii, spuse : 
— O, fecior de rege, o, flăcău preafrumos fără de 

seamăn pe lume, află că fata regelui nostru este o domni ţă 
care, nu încape îndoială, este fata cea mai frumoasă 
dintre toate fetele din vremile acestea. Or, fata a hotărît 
să nu se mări te decît cu acela ce a re să răspundă în chip 
mul ţumitor la toate întrebările pe care i le pune ea ; ci, 
în schimb, cu învoiala ca moartea să fie osînda aceluia 
oe nu are să ştie a-i ghici gîndul ori are să lase a trece 
vreo întrebare fără a răspunde la ea cu vorbele de cuviinţă. 
Şi, pînă acuma, a şr dus la tăiere, în felul acesta, capetele 
a nouăzeci şi nouă de flăcăi, toţi feciori de regi, de emiri 
ori de oameni de seamă, printre care se aflau unii ce erau 
dăscăliţi în toate laturile învăţă turilor omeneşti. Şi fata 
aceasta a regelui nostru sade ziua în vîrful unui turn ce 
stăpîneşte peste oraş şi de acolo de sus pune ea întrebă-
rile către acei tineri ce se înfăţişează să le dezlege. Aşa că 
iacătă-te prevestit ! Şi AII ah fie cu tine ! aibi milă de t ine-
reţile tale şi nu pregeta să te întorci Ia tatăl tău şi la 
maica ta, care te au drag, ca nu care cumva domniţa să 
audă zvonindu-se despre sosirea ta şi să poruncească să 
fii dus dinaintea ei. Şi Allah ferească-tc de toată răutatea, 
o, flăcăule frumos ! 
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Cînd auzi vorbele moşneagului, tînărul beizadea 
răspunse : 

—• Chiar la domniţa .aceasta mă aşteaptă ursita mea. 
O, voi toţi, ară ta ţ i-mi drumul ! 

Atunci, din toată mulţimea aceea se revărsă un potop 
de oftaturi şi de gemete, de bocete şi de văicăreli. Iar 
împrejurul flăcăului se ridicară niş te strigăte ce spuneau : 
,,Se duce la moarte ! la moarte ! E al o sutălea ! al o su-
tălea !" Şi tot puhoiul de lume se porni pe urma lui. Şi 
mergea însoţit de un potop de inşi, care îşi închiseseră 
prăvăliile şi îşi lăsaseră baltă îndeletnicirile, ca să se ia 
după el. Şi, în felul acesta, călca înainte pe drumul ce 
ducea la orînda sa. 

Şi ajunse în curînd dinaintea turnului, şi o zări pe 
terasa acelui turn pe domniţa ce şedea in jeţul ei, împodo-
bi tă cu purpura împărătească şi împresurată de .roabele 
ei cele tinere, îmbrăcate în purpură ca şi ea. Şi nu se 
întrezărea din chipul domniţei, acoperit şi el cu un iaşmac 
roşu, decît două gemme întunecate, care erau ochii ei, ase-
meni cu două lacuri negre luminate de dinăuntru. Şi, de 
jur împrejurul terasei, dedesubtul domniţei, spînzurate la 
rînd unul după altul, se bălăngăneau nouăzeci şi nouă de 
capete retezate. 

Atunci tînărul beizadea îşi opri calul la oarecare depăr-
tare de la turn, în aşa fel ca s-o vadă pe domni ţă şi să fie 
şi el văzut de ea, să audă şi să fie auzit. Şi, la priveliştea 
•aceea, toată zarva mulţimii se stinse. Şi, în mijlocul acelei 
tăceri, glasul domniţei se auzi rostind : 

— întrucît tu eşti cel de al o sutălea, o, neînfricatule 
flăcău, pesemne că, fără de Îndoială, eşti gata să răspunzi 
la întrebările mele ? 

Şi flăcăul, stîncl falnic pe calul său, răspunse ; 
— Sînt gata, o, domniţă I 
Şi tăcerea se făcu şi mai deplină, iar domniţa grăi : 

11 



— Atunci spune-mi, de început, fără a şovăi, o, flă-
căule, după ce ai să-ţi arunci ochii asupra mea şi asupra 
celor care mă înconjoară, cu ce mă asemui eu şi cu ce se 
asemuie ele, stînd aici în vîrf ui turnului ! 

Şi tînărul, după ce îşi aruncă ochii asupra domniţei şi 
asupra celor care o înconjurau, răspunse fără a şovăi : 

— O, domniţă , tu te asemui cu o idoliţă, iar cele care 
te înconjoară se asemuie cu slujitoarele idoliţei. Iar tu te 
mai asemui şi cu soarele, iar tinerele care te înconjoară se 
asemuie razelor soarelui. Şi, tot aşa, tu te asemui cu luna,' 
iar aceste tinere cu stelele care slujesc de alai lunii. Şi te 
mai asemuiesc, într-un sfârşit, cu. luna nissanului, care 
este luna florilor ; iar pe toate aceste tinere le asemuiesc 
cu florile pe care le învie cu adierea sa luna nissanului. 

Cînd auzi răspunsul acesta, pe care mulţimea îl primi 
cu un murmur de minunare, domni ţa se ară tă mul ţumită 
şi spuse : 

— Ai strălucit, o, tinere, iar răspunsul tău cei clintii 
nu- ţ i aduce moartea. Ci, întrucît ai ştiut să dezlegi între-
barea mea dintîi, asemuinclu-ne, pe mine şi pe aceste fete,' 
mai întîi cu o idoliţă şi cu slujitoarele idoliţei, pe urmă 
cu soarele şi razele soarelui, pe urmă cu luna şi cu stelele 
ce alcătuiesc alaiul lunii, şi, la sfârşit, cu luna nissanului 
şi cu florile ce răsar în luna nissanului, nu am să-ţi pun 
vreo întrebare nici prea încurcată, nici prea greu de dez-
legat. Şi am să te întreb mai întîi să-mi spui ce înseamnă 
de fapt cuvintele acestea : ,,Dă-i miresei Apusului pe fiul 
regelui Răsăritului, şi din ei se va naşte un copil ce va fi 
sultanul chipurilor frumoase". 

Iar flăcăul, fără a şovăi o clipă, răspunse.: 
— O, domniţă , cuvintele acestea închid toată taina 

pietrei filozofale, şi vor să zică misticeşte că : .,Pune să 
se îmbie cu umezeala ce vine din Apus pământul cel adamic 
neprihănit care vine din Răsărit, şi din această amestecare 
se va zămisli mercuriul filozoficese, care-i atotputernic în 
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fire şi care va zămisli soarele, şi va zămisli aurul, care-i 
fiul soarelui, şi luna, şi argintul, care-i fiul lunei, şi care 
va schimba pietrele în diamante..." 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute patruzeci şi şasea noapte 

Urmă :, 

„...va zămisli soarele, şi va zămisli aurul, care-i fiul 
soarelui, şi luna, şi argintul, care-i fiul lunei, şi care va 
schimba pietrele în diamante." 

Şi, auzind răspunsul acesta, domniţa făcu un semn de 
adeverire şi spuse : 

— întrucît, o, tinere, ai ştiut să lămureşti tîlcul ascuns 
al împerecherii fiului Răsăritului cu fiica Apusului, ai 
scăpat şi de data aceasta de moartea spînzurată deasupra 
capului tău. Da ai putea să-mi spui acuma pe ce se înte-
meiază virtuţile talismanelor ? 

Şi flăcăul, de pe calul său, răspunse : 
— O, domniţă, talismanele îşi dafcoresc însuşirile cele 

minunate şi puterile cele năzdrăvane literelor ce le alcă-
tuiesc, căci literele au legătură cu duhurile, şi nu se află 
nici o literă în limbă care să nu fie sub ocîrmuirea unui 
duh. Iar dacă mă întrebi ce-i aceea un duh, îţi voi spune 
că este o sclipire ori o revărsare a virtuţilor atotputinţei 
şi însuşirilor Celui-preaînalt. Iar duhurile ce lăbăduiesc 
în lumea cugetului le diriguiesc pe cele care sălăşluiesc în 
lumea cerurilor ; iar duhurile care locuiesc în lumea ceru-
rilor le diriguiesc pe cele din lumea de sub lună. Şi lite-
rele alcătuiesc cuvinte, iar cuvintele izvodesc oracolele ; 
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.şi numai duhurile înfăţişate de litere şi îngemănate în 
oracolele scrise pe talismane săvîrşesc minunile care îi 
uimesc pe oamenii de rînd, însă nu-i tulbură deloc pe 
cei înţelepţi, care cunosc bine puterea cuvintelor şi ştiu 
că totdeauna cuvintele vor dirigui lumea şi că totdeauna 
cuvintele scrise sau rostite pot să răstoarne regii şi să le 
spulbere împărăţiile ! 

Iar cînd auzi răspunsul acesta, pe care mulţimea îl 
întîmpină cu strigăte de bucurie şi de minunare, domni ţa 
spuse : 

— Ai, strălucit, o, tinere, lămurindu-mi puterea cu-
vintelor şi a vorbelor care diriguie lumea şi sînt mai pu-
ternice decît toţi regii. Ci nu ştiu dacă ai să poţi răspunde 
şi la întrebarea pe care iacăt-o ! Vei şti tu, aşadar, să-mi 
spui care sînt cei doi vrăjmaşi veşnici ? 

Iar flăcăul, de pe calul său, răspunse : 
— O, domniţă , nu am să spun că acei doi vrăjmaşi 

veşnici sînt cerul şi pămîntul, întrucît depăr tarea care 
îi desparte nu este vreun răspăs adevărat, dat fiind că 
depărtarea aceasta şi răspăsul acesta, ce se par a fi nişte 
genuni, pot să fie umplute într-o clipită, iar cerul poate 
să se împreune cu pămîntul în mai puţin de-o clipire de 
ochi : întrucît, spre a se făptui această împreunare, nu 
este trebuin ţă nici de oşti de ginni ori de făpturi omeneşti, 
nici de potop de aripi, ci numai de un lucru care este mai 
tare decît toate puterile ginnilor şi ale omenirii, şi care-i 
mai uşor şi mai dăruit cu virtute decît aripile vulturului 
ori ale porumbehilui, iar acesta-i rugăciunea ! Şi nu am 
să-ţi spun, o, domniţă , că acei din vrăjmaşi veşnici sînt 
noaptea şi ziua, dat fiind că dimineaţa le împreună , iar 
înserarea le desparte, rînd pe rînd. Şi nu ara să-ţi spun 
că acei doi vrăjmaşi veşnici sînt soarele şi luna, întrucît 
ele luminează pămîntul şi sînt legate prin aceleaşi bine-
faceri. Şi nu am să-ţi spun că acei doi vrăjmaşi, veşnici 
sînt sufletul şi trupul, întrucît dacă noi îl cunoaştem pe 
unul, nu ştim nimic despre celălalt, şi nu poţi să-ţi dai 
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o părere despre ceea oe nu cunoşti ! Dar îţi mărturisesc, 
o, domniţă, că acei doi vrăjmaşi veşnici sânt moartea şi 
viaţa, întrucît amîndouă sînt Ia fel de rele, şi una ca şi. 
cealaltă, devreme ce se slujesc de făptura zămislită ca 
de o jucărie, se înfruntă fără de răgaz pe seama acestei 
jucării şi, pînă la urmă, jucăria ajunge să fie jertfa cea 
adevărată a jocului lor, pe cînd ele .nu fac decît să spo-
rească şi să înflorească. într-adevăr, iată-i pe cei doi 
vrăjmaşi veşnici, vrăjmaşi ai lor înşişi şi vrăjmaşi ai făp-
turilor. 

Cînd auzi răspunsul acesta al flăcăului, toată .mulţimea 
strigă într-un singur glas : 

— Laudă aceluia carele te~a dărui t cu atîta deş teptă-
ciune şi care ţi-a împodobit mintea cu atîta judecată şî 
ştiinţă ! 

Iar domniţa, slînd în turn în mijlocul tinerelor ei, 
îmbrăcate ca şi ea în purpură împărătească, spuse : 

— Ai strălucit, o, tinere, In răspunsul tău .despre cei 
doi vrăjmaşi ai lor înşişi şi vrăjmaşi ai făpturilor. Ci eu 
nu sînt încredinţata că acum ai să mai răspunzi şi 
la întrebarea pe care am să ţi-o pun. Poţi tu, aşadar, 
să-mi spui care este arborele cu douăsprezece ramuri , pur-
tîncl pe fiecare ramură cîte doi ciorchini, unul alcătuit 'din 
treizeci de poame albe, iar celălalt din treizeci de poame 
negre ? 

Şi flăcăul răspunse, fără a şovăi : 
- întrebarea aceasta, o, domniţă, poate să fie dezle-

gată şi cie un copil. întrucît arborele acela nu este decît 
anul, caro are douăsprezece luni, alcătuite fiecare din 
două părţi, cei doi ciorchini ; căci fiecare ciorchine poartă 
treizeci de nopţi, care sînt cele treizeci de poame negre, 
şi treizeci de zile, care sînt cele treizeci de poame albe ! 

Şi .răspunsul acesta, primit cu minunare, ca şi cele de 
dinainte, o făcu pe domniţă să spună : 
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— Ai strălucit, o, t inere. Ci socoti tu că ai mai putea 
să-mi spui şi care este pămîntul ce n-a văzut soarele 
decît o dată ? 

Ei răspunse : 
— Este fundul Mării Roşii, cînd cu trecerea fiilor lui 

Is rae l sub poruncile lui Moise — cu el fie rugăciunea şi 
pacea ! 

Ea spuse : 
— Da, de bună seamă ! Ci poţi să-mi spui cine a 

născocit toaca ? 
El răspunse : 
— Cel care a născocit toaca nu-i altul decît Noe, cînd 

se afla pe av'lia arcei sale ! 
Ea spuse : 
— Da ! Ci ai putea să-mi spui care este fapta nelegiuită

pe care o săvîrşeşti şi nu o săvârşeşti ? 
El răspunse : 
— Este rugăciunea de om beat ! 
Ea întrebă : 
— Da care este locul de pe pămînt cel mai aproape da 

cer ? Este un munte ori o cîmpie ? 
El răspunse : 

— EstcKaaba cea sfîntă, de la Mecea ! 
Ea spuse : 
— Ai s t ră luc i t ! Da po ţ i-să-mi dezvăluieşti care este 

lucrul cel amar care se cade să fie ţ inut ascuns ? 
El răspunse : 
— Este sărăcia, o, domniţă ! întrucît, măcar că slnt 

tânăr, cu am şi gustat sărăcia, şi, măcar că sînt fiu de 
rep;e, i-am cunoscut amărăciunea. Şi am găsit câ este mai 
amară decît smirna şi decît pelinul î Şi se cuvine a-o ascunzi 
de orice ochi, întrucît şi prietenii şi vecinii şi-ar rîde cei 
dintâi de tine, iar văicărelile nu ar aduce decît silă. 

Ea spuse : 
— Ai vorbit cu dreptate şi după gîndul meu. Da poţi 

să-mi spjii care este lucrul cei mai de preţ, după sănă tate ? 
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El răspunse : 
— Este prietenia, cînd este dulce. Ci, pentru a găsi 

prietenul în stare să fie şi dulce, trebuie mai întîi să-1 
încerci şi pe urmă să-1 alegi. Iar odată ce ţi-ai ales un 
asemenea prieten de inimă, nu trebuie să te mai desparţi 
de el niciodată : căci pe cel de-al doilea nu l-ai ţine mult. 
Pentru aceea, înainte de a-1 alege, trebuie să-1 cercetezi 
bine, ca să vezi dacă este înţelept ori nevolnic la minte ; 
căci mai degrabă se face albă o cioară, decît să ajtmgă un 
nevolnic la minte să priceapă înţelepciunea ; căci vorbele 
celui înţelept, chiar dacă ne lovesc ca băţul, sint mai de 
dorit decît laudele şi florile nerodului : întrucît înţeleptul 
nu lasă să-i scape din gură vreo vorbă pînă ce nu şi-a 
cercetat inima. 

Ea întrebă : 
~- Şi care este pomul cel mai anevoie de altoit ? 
Iar flăcăul răspunse, fără a şovăi : 
•— Este firea cea rea ! Se povesteşte că un pom fusese 

sădit pe malul unor ape într-un pămint prielnic ; iar el nu 
da roade. Şi stăpînul lui, după ce a risipit cu el toate îngri-
jirile, fără a dobîndi nici rodul cel mai mărunt, a vrut să-1 
taie ; atunci pomul i-a spus : „Mută-mă în alt loc, şi am să 
dau roade!" Iar stăpînul lui i-a zis : „Eşti aici pe malul 
apelor, şi n-ai rodit nimic. Cum ai să fii rodnic dacă am 
să te mut în altă parte ?" Şi 1-a tăiat ! 

Iar tînărul se opri o clipă, şi spuse : 
•— Se povesteşte, tot aşa, că într-o zi im lup a fost dat 

la şcoală, ca să înveţe a citi. Şi dascălul, ca să-1 înveţe 
părţile de vorbire, îi spunea : „Alei, ba, ta..." ; iar lupul 
răspundea : „Oaie, ied, miel...", pentru că numai astea erau 
în cugetul şi în firea lui. Şi se mai povesteşte, tot aşa, că 
tm om a vrut să-1 deprindă pe un măgar să trăiască în 
curăţenie ; şi a vrut să-1 dedea cu gustul lucrurilor alese ; 
şi 1-a băgat pe măgar într-un hammam, unde i s-a făcut 
o baie, şi a fost parfumat, şi a fost dus într-o sală falnică, 
şi a fost pus să şadă pe un chilim scump. Şi iacătă că 
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măgarul a făcut toate necuviinţele pe care poate să le facă 
un măgar slobod într-o pajişte, de la vuvăiturile cele mai 
nesimţite pînă la ticăloşiile cele mai deşănţate. După care 
a răsturnat pe chilim, cu capul, căţuia de aramă care era 
plină cu cenuşă, şi a început să se tăvălească în cenuşă, cu 
toate .patru picioarele în sus şi cu urechile pe spate, 
frecîndu-şi spinarea şi năclăindu-se după plac. Iar stă-
pînu-său le-a spus robilor care dedeseră fuga să-1 pedep-
sească : „Lăsaţi-1 să se tăvălească, pe urmă luaţi-1 şi 
daţi-i drumul în oborul lui. Căci nu aveţi să puteţi a-i 
schimba firea." Şi se mai povesteşte, într-un sfîrşit, că i 
s-a spus într-o zi unei pisici : „Stăpîneşte-te să mai furi, 
şi avem să-ţi facem un gherdan de aur şi, în fiecare zi, 
avem să-ţi dăm să mănînci ficat, şi bojogi, şi rărunchi, şi 
oscioare de pui, şi şoricei". Iar pisica a răspuns cinstit : 
„Furtişagul a fost meseria tatălui meu şi a bunicului meu, 
cum vreţi voi să mă las de el, ca să vă fac cheful ?" 

Şi-aşa... 

Cînd povestea ajunse axei, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute patruzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

„...Furtişagul a fost meseria tatălui meu şi a bunicului 
meu, cum vreţi voi să mă las de el, ca să vă fac cheful ?" 
Şi-aşa ! 

Iar tînărul crăişor, după ce vorbi astfel despre năra-
vurile şi despre firea omului, spus? : 

•— O, domniţă, nu mai am nimica de adăugat ! 
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Atunci, din mijlocul mulţimii strînse sub turn, un val de 
strigăte de minunare se ridică spre cer. Iar domniţa spuse ; 

— Hotărît, o, tinere, ai biruit. Ci întrebările nu s-au 
isprăvit, şi trebuie, pentru ca învoiala să fie îndeplinită; 
să te cercetez pînă la ceasul rugăciunii de seară ! 

Iar flăcăul spuse : 
— O, domniţă, poţi să-mi pui încă toate întrebările 

cîte ţi s-ar părea de nedezlegat şi, cu ajutorul Celui-prea-
înalt, am să le dezleg. Pentru aceea mă rog ţie să nu- ţ i 
osteneşti glasul întrebîndu-mă în felul acesta, ci îngă-
duie-mi să-ţi spun că, fără de nici o îndoială, este mai 
de dorit să-ţi pun şi eu o întrebare. Iar dacă ai să răspunzi, 
să mi se taie capul, precum a fost tăiat şi celor de dinaintea 
mea ; ci, dacă nu ai să răspunzi, căsătoria noastră sâ fie 
săvîrşită fără de zăbavă ! 

Iar domniţa spuse : 
— Pune întrebarea, întrucît primesc învoiala ! 
Şi flăcăul întrebă : 
— Poţi tu să-mi spui, o, domniţă, cum se face că eu, 

robul tău, stînd aici călare pe calul acesta de soi, pot să fiu 
totodată călare pe chiar tatăl meu, şi cum se poate ca,! 
fiind cu totul în bătaia tuturor ochilor, să fiu ascuns în 
hainele maicii mele ? 

Iar domniţa cugetă vreme de un ceas, şi nu izbuti să 
găsească nici un răspuns. Şi zise : 

— Lămureşte asta chiar tu ! 
Atunci flăcăul, dinaintea întregului norod adunat, isto-

risi domniţei toată povestea lui, de la început pînă Ia sfîr.şiî,' 
fără a uita nici un amănunt. Ci nu are nici un rost s-o mai 
spunem o dată. Şi adăugă : 

— Şi iacătă cum, sehimbîndu-1 pe tatăl meu, regele, 
pentru calul acesta, şi pe mama mea, regina., pentru hainele 
acestea, mă aflu călare pe chiar părintele meu şi stau as-
cuns în hainele mamei mele ! 

Şi-atîta ! 
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Şi iacă-aşa flăcăul, fiul regelui sărac şi al reginei sărace, 
ajunse soţul domniţei cea cu întrebări de dezlegat. Şi 
iacă-aşa, ajungînd rege la moartea tatălui soţiei sale, putu 
să dea calul şi straiele îndărăt aceluia care i le împrumu-
tase, regele din cetatea aceea, şi să-i aducă lingă sine şi pe 
t'dtîne-său şi pe mumînă-sa, ca să trăiască laolaltă cu ei 
şi eu soţia sa, peste marginile plăcerilor şi ale huzururilor. 
Şi-aceasta-i povestea flăcăului care spunea vorbe iscusite 
sub cele nouăzeci şi nouă de căpăţmi retezate. Ci Allah 
este mai ştiutor ! 

Tar Şeherezada, după ce istorisi aşa povestea aceasta, tăcu. 
Şi regele Şahii ar spuse : 

— îmi plac, Şeherezada, vorbele acelui flăcău. Ci-î multă
vreme de cînd nu mi-ai mai povestit snoave din cele scurte şi 
zemoase, şi tare mi-o teamă să ' nu ţi se fi isprăvit sacul, în pri-
viri la aceasta. 

Iar Şeherezada răspunse repede : 
— Snoavele cele scurte sînt cele pe care le ştiu cel mai bine, 

o, preafericitule rege. Şi, de altminteri, nu vreau să zăbovesc a-ţi 
Xiice dovada ! 
;, Şi numaidecit Şeherezada spuse : 



TICĂLOŞIA SOŢIILOR 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că a fost odată, 
trăitor la curtea unui oarecare rege, un oarecare ins care 
era măscărici de meseria lui şi neînsurat ca stare. Or, 
într-o bună zi, regele stăpînul său îi spuse : 

— O, taică al înţelepciunii, eşti burlac, şi chiar că vreau 
să te văd însurat. 

Iar măscăriciul răspunse : 
— O, rege al vremilor, pe viaţa ta ! izbăveşte-mă de 

fericirea asta ! Că eu sînt om burlac, şi mult mă tem de 
partea cu pricina. Zău, chiar aşa, mult mă tem să nu dau 
peste vreo stricată şi înşelătoare, ori peste vreo dezmăţată
de soi rău, şi-atunci ce mă fac ? Fie-ţi milă, o, rege al 
vremilor, nu mă sili să ajung prea fericit, în pofida meteh-
nelor şi a nevolniciei mele. 

Iar regele, la vorbele acestea, se puse pe-un rîs de căzu 
pe spate. Şi spuse : 

— Ba nu ! chiar astăzi trebuie să te însori ! 
Şi soitariul făcu o mutră spăşită, lăsă capu-n jos, îşi 

încrucişa mîinile pe piept şi răspunse oitînd '. 
— Taiieb ! Bun şi-aşa ! E bine ! 
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Atunci regele porunci să fie chemat vizirul său cel mare 
şi îi spuse : 

— Trebuie să se găsească, pentru credinciosul nostru 
slujitor de colea, o soţie care să fie frumoasă şi fără de 
cusur ca purtare, şi plină de cuviinţă şi de sfioşenie. 

Iar vizirul răspunse cu ascultare şi cu supunere, şi 
plecă pe dată să caute o slujnică bă trînă de la sărai, şi îi 
dete poruncă să rostuiască numaidecît pentru măscăriciul 
sultanului o soţie care să îndeplinească însuşirile spuse mai 
înainte. Iar bă tr îna nu se află luată pe nepregătite ; şi se 
ridică pe clipă pe dată şi-i rostui de soţie măscăriciului o 
tinerică, aşa şi-aşa. Şi se sărbători cununia chiar în ziua 
aceea. Iar regele fu mul ţumit şi nu pregetă să-1 copere pe 
soitariul său cu daruri şi cu hatîruri, cu prilejul nunţii . 

Or, măscăriciul tră i în tihnă cu nevastă-sa vreme de o 
jumă tate de an, ori poate că şapte luni. După care păţi ceea 
ce păţi, căci nimenea nu scapă de scrisa lui. 

într-adevăr, femeia cu care regele îl însurase avusese 
răgaz destul ca să-şi ia, pentru plăcerea sa, patru bărba ţ i 
peste soţul ei, taman patru, şi de patru feluri. Iar cel dintîi 
dintre aceşti drăguţi de ibovnici era de meseria lui plă-
cintar ; iar cel de-al doilea era zarzavagiu ; iar cel de al 
treilea era măcelar de carne de oaie ; iar cel de al patrulea 
era mai de soi, întrucît era baş-clarinet în meterhaneaua 
sultanului, şi şeic al isnafului clarinetiştilor, un ins de vază. 

Şi, dar, într-o zi, soitariul, biv-holteiul, proaspătul 
taică al coarnelor, fiind chemat dis-de-dimineaţă la rege, 
îşi lăsă nevasta în pat şi dete zor să plece la palat. Şi se 
brodi că în dimineaţa aceea plăcintarul se simţi chef os de 
împreunare şi, prilejuindu-se de plecarea soţului, veni 
să bată la uşa tinerelei neveste. Iar ea îi deschise şi-i spuse: 

— Ai venit astăzi mai de dimineaţă ea de obicei. 
Iar el îi răspunse : 
— Hei, uallah, ai dreptate ! Da în dimineaţa aceasta, 

după ce îmi pregătii aluatul spre a-mi întocmi tăvile mele 
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cu plăcinte, şi după ce-] bătui şi-1 întinsei şi-1 făcui foi, şl 
stăm gata să-1 umplu cu fistic şi cu migdale, băgai de seamă 
că era un ceas cam prea timpuriu şi că muşteriii încă nu 
erau pe cale de-a veni. Atunci zisei în sine-mi : „O, Cutare,' 
ia scoală-te şi scutură-te de făina de pe haine, şi du-te în 
dimineaţa aceasta proaspătă la Cutărică, şi petrece-ţi cu ea, 
întrucît e femeie petrecăreaţă". 

Şi codana răspunse : 
•— Bine te-ai gîndit, pe Allah ? 
Şi, într-o.clipită, se dovedi faţă de el ca un aluat sub 

îniinzător, iar el faţă de ea ca o umplutură într-o plăcintă. 
Şi nici nu-şi isprăviră ei bine treaba, că şi auziră nişte bă-
tăi în uşă. Iar plăcintarul o întrebă pe femeie : 

— Au cine-ar putea să fie ? 
Şi ea răspunse : 
— Habar n-am. Ci, pînă una alta, fugi de te ascunde 

la umblătoare. 
Şi plăcintarul, spre mai deplină pază, zori să se ducă 

şi să se încuie acolo unde îi spusese femeia. 
Iar femeia deschise uşa şi-1 văzu dinainte-i pe cel de al 

doilea mîndruţ al ei, zarzavagiul, care îi aducea o chită de 
legume trufanda în dar. Şi ea îi spuse : 

— E cam devreme, şi ceasul acesta nu-i ceasul tău. 
Iar el îi spuse : 
— Pe Allah ! ai dreptate. Ci, pe cînd mă întorceam 

în dimineaţa aceasta de la zarzavageria mea, îmi zisei în 
mine : „O, Cutare, ceasul este într-adevăr prea devreme 
pentru suk, şi ai face mai bine să te duci să-i dai chita 
aceasta de zarzavat proaspăt Cutăricăi, care are să-ţi 
bucure inima, întrucît e femeie tare dulce". 

Şi femeia spuse : 
— Atunci fii binevenit ! 
Şi îi bucură inima, iar el îi dete ce-i plăcea ei mai mult; 

im castravete falnic şi un praz de preţ. Şi nici nu si'îrşi-
seră bine treaba cu zarzavaturile, că şi auziră nişte bătăi 
în uşă : iar el întrebă : 
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— Cine-i ? 
Şi ea răspunse : 
•— Nu ştiu, da tu du-te repede, pînă una alta, şi as-

cunde-te la umblă tori. 
Iar el zori să se ducă şi să se încuie acolo înlăuntru. Şi 

găsi locul prins de că tre plăcintar, şi îi spuse ; 
— Cine eşti ? Şi ce faci aici ? 
Iar celălalt răspunse : 
— Sînt ceea ce eşti, şi fac ceea ce vii să faci şi tu. 
Şi se rînduiră unu] lîngă celălalt, zarzavagiul ţinîn-d pe 

umă r chita de legume pe care codana îl povăţuise s-o ia 
eu (îl ca să nu i se dea în vileag venirea în casă. 

Or, estimp, t înăra nevestică se duse să deschidă uşa. Şi 
iacătă-1 dinainte-i pe cel de-al treilea drăguţ al ei, mă-
celarul, care venea aducîndu-i în dar o blană frumoasă de 
berbec, cu lîna creaţă şi cu coarnele nedate jos. Iar ea 
îi spuse : 

— Cam devreme ! cam devreme ! 
Iar el răspunse : 
— Ei, da, pe Allah! tocmai înjunghiasem oile de vînzare 

şi Ie atârnasem în cinghire în prăvălie, cînd îmi zisei : „O, 
Cutare, sukurile încă-s pustii şi-ai face mai bine să te 
duci să-i dai în dar Cutărică! blana aceasta împodobită cu 
coarnele ei, din care să-şi facă un preşuleţ moale. Şi, 
cum Cutărică este plină de dulceaţă, are să-ţi facă dimi-
nea ţa aceasta mai albă ca de obicei." 

Şi ea ră spunse : 
— Intră , atunci ! 
Şi se ară tă faţă de el mai dulce decît coada unui berbec 

de-al gras, iar el îi dete ceea ce dă unei oi berbecul. Şi 
nu apucară ei să sfârşească de luat şi de dat, că şi auziră 
nişte bătăi în uşă. Iar ea îi spuse : 

— Haide, şi repede ! ia-ţi blana cu coarne şi du-te de 
ie ascunde la umblători ! 
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Iar el făcu ce-i spuse ea. Şi găsi umblătorile prinse 
de plăcintar şi de zarzavagiu ; şi le aruncă acestora sala-
malekul, iar ei îi răspunseră la salamalek ; şi îi întrebă : 

— Pentru care pricină vă aflaţi aici ? 
Iar ei răspunseră : 
•— Pentru pricina pentru care te afli şi tu ! 
El atunci se rîndui lingă ei, la umblători. 
Estimp, femeia, ducîndu-se să deschidă, îl văzu dina-

inte-i pe cel de-al patrulea iubit al ei, căpetenia clarineţilor 
din meterhaneaua sultanului. Şi îl pofti să intre, 
spunîndu-i : 

— Chiar că vii la un ceas mai de vreme ca de obicei, 
în dimineaţa aceasta. 

Şi el răspunse : 
— Pe Allah ! ai dreptate. Ci, în dimineaţa aceasta, ple-

cînd de-acasă ca să mă duc să-i dăscălesc pe cîntăreţii sul-
tanului, băgai de seamă că era un ceas cam prea de dimi-
neaţă, şi zisei în sine-mi : „O, Cutare, bine ai face să te 
duci şi să aştepţi ceasul de dăscăleală la Cutărică, fe-
meie dulce, şi care are să te facă să petreci cele mai plă-
cute clipe". 

Iar ea răspunse : 
•— Socoteala-i minunată. 
Şi cîntară la clarinet ; şi nu sîîrşiră ei încă bine cel 

dintâi cîntec, că şi auziră nişte bătăi zorite în uşă. Şi 
baş-clarinetul o întrebă pe drăguţa sa ; 

•— Cine-i ? 
Ea răspunse : 
— Singur Allah este atoateştiitor, da poate e-o fi băr-

batu-meu. Şi bine-ai face să dai fuga şi să te încui, cu 
clarinetul tău, la umblători. 

Iar el zori să se supună, şi-i găsi la locul cu pricina 
pe plăcintar, pe zarzavagiu şi pe măcelar. Şi le zise : 

— Pacea fie cu voi, o, tovarăşilor ! Ce faceţi, rînduiţi 
aşa în locul acesta osebit ? 

Iar ei răspunseră : 
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•— Şi cu tine să fie pacea şi milele lui Allah, şi bine-
cuvîntările lui ! Facem aici ceea ce ai venit să faci şi tu ! 

Şi se rîndui şi el, ca al patrulea, lingă ei. 
Şi-aşadar, cel de-al cincilea care bă tuse la uşă era chiar 

măscăriciul sultanului, soţul codanei. Şi se ţinea cu mîinile 
de burtă şi spunea : 

— Izgonit fie Cel-rău, pîrdalnicul ! Dă-mi degrabă o 
fiertură de anison şi de fonicei, o, nevastă ! îmi fierbe pîn-
tecele ! îmi fierbe pîntecele ! Şi nu mi-a îngăduit să stau 
mai mult cu sultanul, şi-am venit să mă culc ! Dă-mi o 
fiertură de anison şi de fonicei, o, nevastă ! 

Şi dete fuga drept la umblători, fără a băga de seamă 
spaima neveste-si, şi, deschizînd uşa, îi văzu pe cei patru 
inşi stînd pe vine şi rîndui ţ i frumos pe scînduri, deasupra 
haznalei, unul dinaintea celuilalt... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute patruzeci şi opta noapte 

Urmă : 

...Şi dete fuga drept la umblători, fără a băga de 
seamă spaima neveste-si, şi, deschizînd uşa, îi văzu pe cei 
patru inşi stînd pe vine şi rînduiţi frumos pe scînduri, 
deasupra haznalei, unul dinaintea celuilalt. 

La priveliştea aceea, măscăriciul sultanului nu mai avu 
nici o îndoială în ce priveşte ocara lui. Ci, întrucât era plin 
de chibzuinţă şi de isteciune, îşi zise : „Dacă mă arăt gata 
să-i pedepsesc cumva, au să mă omoare fără de izbavă. 
încît, cei mai bine-i să fac pe prostul." Şi, cugetînd aşa, se 
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aruncă în genunchi la uşa umblătoarei, şi strigă la cei 
patru ipochimeni ghemuiţi pe vine : 

— O, preasfinţilor trimişi de Allah, vă cunosc ! Tu, 
cel plin de pete de lepră albă, şi pe care ochii nepricepuţi 
ai neştiutorilor te-ar lua de plăcintar, tu, iară de nici o 
îndoială, eşti sfîntul patriarh Iov cel bubos, cel lepros, cel 
coperit de pecingini ! Iar tu, o, preasfinte carele ţii pe 
umăr legătura aceea minunată ele legume, tu, fără îndoială, 
eşti Khizir cel mare, ocrotitorul livezilor şi al grădinilor 
de zarzavat, cel carele îmbracă pomii în cununa lor verde, 

• carele face să curgă apele repezi, carele aşterne covorul 
cei verde peste cîmpi, şi carele, înveşmîntat în mantia-i 
verde, îngemănează, în fiecare seară, vopselile uşoare cu 
care se zugrăvesc văzduhurile amurgului ! Iar tu, o, vajni-
cule viteaz carele porţi pe umeri blana aceea de leu, şi 
pe cap cele două coarne de berbec, tu, fără de nici o 
îndoială, eşti Iskandar slăvitul, cel cu două coarne ! Iar 
tu, într-un sfîrşit, preafericite îngere ce ţii în dreapta-ţi 
clarineta aceea falnică, tu, fără de nici o îndoială, eşti 
îngerul judecăţii de apoi ! 

La cuvîntarea aceasta a măscăriciului sultanului, cei 
patru pezevenghi se ciupiră unul pe altul de fund şi îşi 
spuseră şuşotind între ei, în vreme ce soitariul săruta 
întruna pămîntul, îngenuncheat la oarecare depărtare : 
„Avem noroc ! Şi, întrucît chiar ne socoteşte nişte prea-
sfinţi, hai să-1 întărim în credinţa lui. Căci pentru noi 
aceasta-i singura uşă de scăpare." Şi se ridicară pe dată şi 
spuseră : 

—- Ei, da, pe Allah ! nu greşeşti, o Cutare ! Sîntem 
chiar acela pe care i-ai numit. Şi am venit la tine, intrind 
prin umblătoare, întrucît acesta-i singurul loc al casei ce 
se află sub cerul slobod. 

Şi măscăriciul, tot plecat, le spuse : 
— O, preacuvioşilor şi preafalnicilor, Iov cel lepros; 

Khizir taică al anotimpurilor, Iskandar cel cu două coarne, 
şi tu, sol vestitor al judecăţii, de vreme ce-mi faceţi osebita 
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cinste de a fi venit la mine, îngăduiţi-mi să rostesc o 
dorinţă dinaintea voastră ! 

Iar ei răspunseră : 
— Rosteşte ! rosteşte ! 
El spuse : 
— Eaceţi-mi hatîrul de a merge cu mine la palatul 

sultanului acestei cetăţi, care îmi este stăpîn, pentru ca să 
vă înfăţişez lui şi pentru ca, pe urmă , să-mi rămînă înda-
torat şi să mă aibă întru nazirurile sale ! 

Iar ei răspunseră , măcar că şovăind destul : 
— îţi facem hatîrul acesta ! 
Atunci soitariul îi duse dinaintea sultanului şi spuse : 
— O, stăpîne doamne al meu, îngăduieşte robului tău 

să li—î înfăţişeze pe aceşti patru sfinţi 'aci de faţă ! Acesta 
dinţii, earele-i făinit tot, este stăpînul nostru Iov cel 
lepros ; iar acestălaltul, carele poartă în spinare legă-
tura aceasta de legume, este stăpînul nostru Khizir, stxă-
jerul izvoarelor, părintele verdeţii ; iar cestălaltul, carele 
poartă pe umeri blana ceea de jivină ce-1 împodobeşte 
cu două coarne, este regele cel mare şi viteaz Iskandar 
cel cu două coame ; şi-acesta din urmă , cel carele ţine 
în mînă o clarinetă, este stăpînul nostru Israfil, vestitorul 
judecăţii de apoi. 

Şi adăugă, în vreme ce sultanul era pînă peste poate 
de uluit : 

— O, doamne sultane al meu, datoresc cinstea cea 
mare a venirii în casa mea a acestor preasfinte obraze 
preacucerniciei nevestei mele, aceea pe care cu mărinimie 
mi-ai hărăzit-o. Că i-am găsit ciuciţi frumuşel, unul în 
spatele celuilalt, la umblătorile de la haremul din casa 
mea ; şi ciucitul cel dintîi era proorocul Iov — cu el fie 
rugăciunea şi pacea ! — iar ciucitul de la urmă era înge-
rul Israfil — cu el fie pacea şi milele Celui-preaînalt ! 

Auzind vorbele acestea ale măscăriciului său, sultanul 
se uită cu luare-aminte la cele patru obraze cu pricina ; 
şi deodată fu cuprins de un rîs cu sughiţuri, atîta de 
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năprasnic că începu să se zgîlţîie şi să se hurduce şi să-şi 
zvîrle picioarele în sus, prăbuşindu-se pe spate. După 
care strigă : 

— Aşadar, o, vicleanule, vrei să mă faci să mor de rîs ? 
Ori te pomeneşti că te-ai smintit ? 

Iar măscăriciul spuse : 
— Pe Allah, o, doamne al meu, ceea ce ţi-am povestit 

este ceea ce am văzut, şi tot ce am văzut aceea ţ i-am 
povestit ! 

Iar regele, rîzînd, strigă : 
— Păi tu nu vezi că ăsta pe care-1 numeşti profetul 

Khizir nu-i decît un zarzavagiu, şi că ăstălaltul pe care-1 
numeşti profetul Iov nu-i decît un plăcintar, şi că acela 
pe care îl numeşti Israfil nu-i decît baş-clarinetul meu, 
căpetenia meterhanalei mele ? 

Iar soitariul zise : 
— Pe Allah, o, doamne al meu, ceea ce ţi-am povestit 

este ceea ce am văzut, şi tot ceea ce am văzut aceea ţi-am 
povestit ! 

Regele înţelese atunci toată întinderea pacostei măscă-
riciului său ; şi se înturnă înspre cei patru ibovnici ai 
soţiei dezmăţate şi le zise : 

— O, fii dintr-o liotă de încornoraţi, povestiţi-mi ade-
vărul în treaba aceasta, ori pun să vi se taie boaşele ! 

Şi cei patru, tremurînd, îi povestiră regelui ce era 
adevărat şi ce nu era adevărat, fără a minţi, aşa de tare 
se speriaseră să nu fie văduviţi de moştenirea ce le-o 
lăsase tătuiii lor. Iar regele, uluit, strigă : 

— Prâpădire-ar Allah hăul cel ticălos şi tagma deşăn-
ţatelor şi-a viclenelor ! 

Şi se înturnă înspre măscăriciul său şi îi spuse : 
— îţi dau despărţenia de soţia ta, o, taică al în ţelep-

ciunii, ca să fii iar becher. 
Şi îl îmbrăcă într-un caftan falnic. Pe urmă , se 

întoarse înspre cei patru tovarăşi şi le zise : 
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— în ce vă priveşte, nelegiuirea voastră este atîta de 
mare încît n-aveţi cum scăpa de osînda ce vă aşteaptă ! 

Şi-i făcu semn gîdelui să vină aproape, şi-i zise : 
— Taie-le boaşele, ca să fie hadîmbi în slujba sluji-

torului nostru cel credincios, acest preacinstit holtei ! 
Atunci, cel dintîi dintre liuboveţii cei eulpaşi, acela 

care era plăcintar, şi nicidecum Iov cel lepros, înainta 
şi sărută pămîntul dinaintea regelui, şi grăi : 

— O, preamăritule rege, o, tu cel mai strălucit dintre 
sultani, dacă am să-ţi istorisesc o poveste mai năstruşnică 
decît povestea noastră cu nevasta de mai înainte a aces-
tui preacinstit burlac, ai să-mi dai iertare în ce priveşte 
fuduliile mele ? 

Iar regele se întoarse înspre măscăriciul său şi îl 
întrebă prin semne ce zice de întrebarea plăcintaruîui. 
Iar soitariul făcînd „da" din cap, regele spuse plăcinta-
ruîui : 

— Da, de bună seamă ! O, plăcinţarule, dacă îmi isto-
riseşti povestea cu pricina, şi dacă am s-o găsesc osebită 
ori minunată , am să-ţi dau iertarea pentru ceea ce ştii ! 

Şi plăcintarul spuse : 

POVESTEA ISTORISITA DE PLĂCINTAR 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că a fost odată 
o femeie care era din f eleşugul ei o stricată de pomină 
şi o soaţă a păcatului. Şi era mări tată — aşa vrusese ur-
sitoarea — cu un preacinstit kaiem-makam, zabetui 
oraşului în numele sultanului. Şi acest preacinstit dre-
gător habar nu avea — aşa vrusese urisitoarea — de rău-
tatea femeilor şi de vicleniile lor, da nu avea habar deloc, 
deloc. Şi, pe deasupra, era multă vreme de cînd nu mai 
putea să facă nimic cu soţia sa cea pojarnică, da nimic, 
nimic. încît femeia îşi găsea singură iertarea pentru dez-
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mă turile şi pentru chiolhanurile ei, zicîndu-şi : „îmi iau :; 
şi eu pîinea de unde o găsesc, şi carnea de unde atîrnă". 

Or, cei pe care îl îndrăgea cel mai osebit dintre cei ce \ 
ardeau pentru ea, era un tînăr saiz, un grăjdar al soţu- i 
lui ei kaiem-makamul. Ci, întrucît de-o bună bucată de } 
vreme soţul se aşternuse pe neplecat de acasă, întîl- ! 
nirile celor doi ibovnici ajunseseră mai rare şi mai ane- j 
voioase. Or, muierea nu zăbovi mult pînă ce să găsească ' 
o pricină spre-a avea mai multă slobozie, şi îi spuse 
atunci soţului ei : j 

— O, stăpîne al meu, află că vecina mamei mele a \ 
murit, şi aş vrea, cumu-i cădenia şi datorinţa de bună î 
megieşie, să mă duc să s tau cele trei zile de jale în casa '; 
mamei mele. 

Şi kaiem-makamul răspunse : 
— Răscumpănească Allali moartea aceasta sporin- i 

du-ţi ţie zilele ! Poţi să te duci la mama ta şi să stai 
acolo cele trei zile ale jaiei. 

Ci ea zise : 
— Da, o, stăpîne al meu, eu sînt femeie t înără şi sfioasă,1 

şi tare mi-e frică să umblu singură pe uliţi, spre a mă 
duce la casa maică-mi, care-i departe ! 

Şi kaiem-makamul zise : 
— Da de ce să te duci singură ? Au n-avem noi în 

casă un saiz plin de osîrdie *şi de bunăvoinţă, care să te 
/însoţească la nişte drumuri cumu-i acesta ? Trimite 
după el şi spune-i să pună pentru tine plocadul cel roşu 
pe măgar şi să te însoţească, mergînd cu tine şi ţinînd 
di dogii măgarului. Şi povăţuieşte-1 să nu aţîţe măgarul 
fie eu vorba, fie cu strămurarea, ca nu care cumva să 
înceapă a zvirli din picioare şi să te trîntească ! • 

Iar ea răspunse : 
— Da, o, stăpîne al meu, ci cheamă-1 chiar tu ea să-i 

dai poveţele acestea. Că eu. nu sînt în stare. 
Şi preacinstitul kaiem-makam trimise după saiz, care 

era hănclrălău voinic, şi îi dete sfaturile. Iar flăcăul, dacă 

o O 



auzi vorbele acelea ale stăpînului său, fu mulţumit cu 
asupra de măsură. 

Şi-aşa, o ajută pe stăpînă-sa, nevasta kaiem-maka-
mului, să încalece pe măgar, în şaua ce fusese coperită 
cu un plocad roşu, şi plecă împreună cu ea. Ci, în loc să 
se ducă la casa maică-si, pentru înmormântarea cu pricina, 
cei doi dezmăţaţi se duseră la o grădină pe care o ştiau 
ei, iuîndu-şi merinde pentru gură şi nişte vinuri de soi. 
Şi-acolo, la umbră şi răcoare, se simţiră în largul lor.[..-i 

Cind povestea a junse aici , Şel ierezada văzu zorii mi j ind şi 
sfi;M;-;ă. tăcu, 

Ci într-a opt sute patruzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Si trei -••5ip din zori în seară, fără tihnă, nici odihnă; 
1 i ip i a mvu loască roata la moară, să sfîrîie fusul 
i \ u iunn.1 sa sugă mielul la mă-sa mioară, să doarmă 

i '1 in cop IUL usoaiă, să se ia în braţe gemenii-amîn-
«. nic.ngh.mi sa suîngă de priboi, cămila să-şi salte 
t, ' 1 bu/oi \ i ibiuta să-1 ciugulească pe vrăbioi, păsă-

1 si cu i|/< is^i spimţar în cuibul lui ca de jar, porum-
U ' 1 41 sa 11 si o ghiftuiască, iepuraşul otava să-şi pască, 
i v iul să i uuc ic pe săturate, iedul să zburde cît poate, 
f i po pui( ta aLJă, pînă ce tătînele bătăliilor la 
i v U> iau dv. ofun deşarte, îşi puse fluierul deoparte, 

las m auninr la celei de-a patra zile saizul îi spuse 
c »î a!Li soU i kaic in-makamului : 

- Cel» tu i /de de învoire s-au scurs. Să ne sculăm 
ş s ' plecam accusa la soţul tău. 
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Ci ea răspunse : 
— Ba nu ! Cînd ai trei zile învoire, asta-i ca să iei 

altele trei ! Da ce ! nici n-am avut răgazul trebuitor ca 
să ne bucurăm cu adevărat, eu pe deplin de tine, şi tu 
pe deplin de mine. In ce îl priveşte pe nevolnicul ăla de 
codaş, lasă-l să mucegăiască singur singurel acasă, el 
să-şi fie soţ şi tot el plapumă, ghemuit în sine, ca un 
d ine , cu coada strînsă între picioare. 

Aşa zise ea din gură, şi aşa făcură. Şi mai petrecură 
amîndoi alte trei zile, dezmăţîndu-se şi împreunîndu-se, 
pînă dincolo de marginile drăgosteniilor şi ale desfă-
tărilor. Şi, în dimineaţa celei de-a şaptea zile, se în-
toarseră acasă la kaiem-makam, pe care îl găsiră stînd 
tare îngrijorat, dinainte-i cu o arăpoaică bă tr înă care-i 
povestea ceva. Şi amărîtul de boşmondit, care nici gînd 
s-o bănuiască pe vicleană de vreo stricăciune, o primi 
cu bucurie şi cu drag, şi îi zise : 

— Binecuvîntat fie Allah, carele te aduce îndără t cu 
bine şi teafără ! Pentru ce ai zăbovit atîta, o fiică a socru-
lui meu ? Ne-ai pricinuit mare spaimă ! 

Iar ea răspunse : 
— O, stăpîne al meu, mi l-au dat în seamă, la răpo-

sata, pe copilul rămas singur, ca să-1 potolesc şi să-1 de-
prind fără sînul mamei. Şi-aşa că grijile date pruncului 
acela m-au ţ inut acolo pînă acuma. 

Şi kaiem-makamul zise : 
— Pricina-i limpede, şi se cade să te cred, şi sînt tare 

bucuros că te văd acasă iară. 
Şi-aceasta-i povestirea mea toată, o, rege plin de 

slavă luminată ! 

După ce ascultă povestirea aceasta a plăcintarului, 
regele se puse pe-im rîs de căzu pe jos. Ci măscăriciul 
strigă : 
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— Beleaua kaiem-makamului nu este atîta de mare 
ca a mea ! Iar povestea aceasta nu este at î ta de nepil-
duită cumu-i a mea ! 

Atunci regele se întoarse înspre plăcintar, şi îi spuse : 
— întrucît aşa judecă păgubitul, nu pot, o, desfrîna-

tule, să-ţi dăruiesc iertarea decît numai de-o fudulie. 
Şi soitariul, care biruia şi care îşi plătea în felul acesta 

necazul, spuse ca învăţă tură de minte : 
— Asta-i osîndă, aşadar, pentru fiece curvar care 

fără de habar se repede într-un cuibar, ca un pleşcar, 
pe-o găină haină, o pa ţachină care-i şi~aşa şi-aşa, pîn-o 
răzghină . 

Pe urmă adăugă : 
— O, rege al vremilor, ci iartă-1 şi de ouşorul celă-

lalt ! 
Şi, atunci, ieşi în faţă cel de al doilea dezmăţat, zar-

zavagiul ; şi sărută pamîntul dinaintea sultanului, şi 
spuse : 

— O, măria ta, tu, cel mai mărinimos dintre toţi regii, 
ierta-mă-vei oare de ce ştii, dacă vei fi minunat de po-
vestea mea ? 

Iar regele se întoarse înspre măscărici, care îşi dete 
cu un semn învoirea. Şi regele îi spuse zarzavagiului : 

—• Dacă-i minunată , îţi voi da ceea ce îmi ceri ! 
Atunci zarzavagiul, care fusese luat drept Khizir, pro-

rocul cel verde, spuse : 

POVESTEA ISTORISITA DE ZARZAVAGIU 

O, rege al vremilor, cică a fost odată un om care era 
astronom de meseria lui, şi care ştia să citească pe chi-
puri şi să ghicească gîndurile pe trăsăturile feţei. Şi as-
tronomul acela avea o nevastă care era de o frumuseţe 
osebită şi de o vrajă aparte. Şi nevasta aceea sta pururea 
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pe urma lui să-şi laude virtuţile şi să se fălească pre-
tutindenea cu harurile ei, spunînd : „O, bărbate, nu se 
mai află nicăierea printre suratele mele vreuna care să 
se asemuie cu. mine ca neprihana, ca simţire curată şi ca 
sfiiciune". Şi astronomul, care era un mare priceput la 
obraze, nu se îndoia de vorbele ei, atâta dulceaţă şi ne-
vinovăţie revărsa chipul femeii, într-adevăr. Şi îşi zicea : 
„Uallahi, nu este bărbat pe lume care să aibă o soţie ce 
să se asemuie cu soţia mea, paharul acesta al tuturor vir-
tuţilor". Şi peste tot pe unde se ducea preamărea harurile 
soţiei sale, şi îi cînta laude, şi se minuna de purtarea şi de 
sfiala ei, pe cînd sfiala cea adevărată, pentru el, s-ar 
fi căzut să fie a nu vorbi niciodată despre haremul său 
dinaintea unor bărbaţi străini. Ci învăţaţii, o, doamne aS 
meu, şi astronomii mai cu seamă, nu fac niciodată cum 
face toată lumea. Pentru aceea păţaniile care Ji se în-
tîmplă lor nu sînt păţanii ca la toată lumea. 

Şi-aşa, într-o zi, pe cînd după năravul lui lăuda vir-
tuţile neveste-si, dinaintea unei liote de bărbaţi străini, 
se ridică un'ins care îi zise : 

— Nu eşti decît un mincinos, bre, Cutare ! 
Iar astronomul se îngălbeni de tot ia chip şi, cu im 

glas clocotind de mînie, întrebă : 
— Şi care-i dovada minciunii mele ? 

, Acela spuse : 
—' Eşti un mincinos, ori mai degrabă un prostănac, 

întrucît nevastă-ta nu e decît o dezmăţată ! 
Cînd auzi atare ocară năpraznică, astronomul „se re-

pezi la omul acela, să-1 sugrume şi să-i bea sîngeîe. Cei 
de faţă însă îi despărţiră şi îi spuseră astronomului : 

•— Dacă omul acesta nu-şi dovedeşte spusele, ţi-] dani 
pe mînă să-i bei sîngele. 

Iar ocărîtorul spuse : 
— Bre, omule, ia te du şi dă-i de ştire neveste-ti pren-

cinstita, că pleci de-acasă pe patru 2iJe. Şi ia-ţi jâmas-
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bun de la ea, şi ieşi din casă, şi ascunde-te în^vreun loc 
"de unde să poţi vedea tot fără ca tu să fii văzut. Şi-ai 
să vezi ce-ai să vezi. Uassalani 3 

Iar cei de faţă spuseră : 
— Aşa, pe Allah ! cereetează-i în felul acesta vor-

bele. Şi, dacă nu-s adevărate, să-i bei sîngele. 
Atunci astronomul, cu barba t remurmd de mînie şi 

de tulburare, se duse la preacinstita de nevastă-sa şi • îi 
spuse : 

— O, femeie, ia scoală-te şi pregăteşte-mi nişte me-
rinde pentru un d rum pe care îl am de bătut, şi care o 
să mă facă să lipsesc de-acasă vreme de patru ori poate 
şi de şase zile. 

Iar soţia strigă : 
- O, stăpîne al meu, au tu vrei să-mi umpli sufletul 

de nrîhnire şi să mă faci să pier de dor ? Pentru ce nu 
mă iei mai degrabă cu tine. să călătoresc cu tine, şi să 
te slujesc, şi să te îngrijesc pe drum, dacă ai să fii oste-
nit ori necăjit ? Şi pentru ce să mă laşi aici singură cu 
durerea cea sfîşietoare a lipsei tale ? 

Iar astronomul, auzind asemenea vorbe, îşi zise : „Pe 
Allah ! soţia mea nu-şi are perechea printre alesele din 
neamul muiere.se". Şi îi răspunse neveste-si : 

— O, lumină a ochiului, să nu te mâhneşti din pricina 
acestei lipse, care nu are să dureze decît patru zile. cel 
mult şase. Şi nu te gîndi decît cum să te îngrijeşti şi cum 
să te simţi cit mai bine. 

Iar soţia începu să plîngă şi să se văicărească spunînd : 
••— Of, greu- îmi mai e ! of, tare amărî tă mai sînt, şi 

părăsită , şi neiubită ! 
Iar astronomul se strădui pe cît putea s~o aline, spunîn-

du-i : 
— Potoleşte-ţi sufletul şi însenină-ti ochii. Am să-ţi 

aduc, cînd m-oi întoarce, nişte daruri frumoase de sosire 
acasă ( ,̂  
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Şi, lăsînd-o în plînsetele mîhnirii, leşinată în braţele 
arăpoaicelor, plecă în calea lui. 

Ci, peste două ceasuri, se întoarse îndărăt şi intră 
binişor pe portiţa de la grădină, şi se duse de se piti 
într-un loc pe care-1 ştia şi de unde putea să vadă tot 
din casă fără ca el să fie văzut... 

Ciad povestea ajunse aici, Şehcrezadn văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt suie cincizecea noapte 

Urmă : 

...şi intră binişor pe portiţa de la grădină, şi se duse 
de se piti într-un loc pe care-1 ştia şi de unde putea să 
vadă tot din casă fără ca el să fie văzut. 

Şi nu trecu bine un ceas de vreme de cînd sta în 
ascunzătoarea lui, cînd iacătă ! Văzu că intră în casă un 
om pe care îl cunoseu numaidecât a fi negu ţă torul de 
trestie de zahăr ce şedea peste drum de casa lui. Şi avea 
în mină o trestie de zahăr frumoasă. Şi o văzu, tot atunci, 
pe nevastă-sa cum vine înaintea lui, legănîndu-se, şi 
cum îi spune rîzînd : 

— Asta-i tot ce-mi aduci ca trestie de zahăr, o, taică 
al trestiilor de zahăr ? 

Şi omul spuse : 
— O, stăpîna mea, trestia de zahăr pe care o vezi nu 

este nimica pe lîngă aceea pe care nu o vezi. 
Pe urmă adăugă : 
•— Bun, da unde-i soţul tău, astronomul ? 
Ea zise : 
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•— Rupe-i-ar Allah picioarele şi mîiniîe ! S-a dus în-
tr-o călătorie de patru zile, ori poate că de şase ! De-ar 
da Cel-de-sus să-1 îngroape vreo năruire de minaret ! 

Şi se porniră amîndoi pe rîs laolaltă [...] Şi el o cu-
prinse în braţe, şi ea îl cuprinse pe el... Pe urmă o 
lăsă şi se duse în calea lui. 

Şi-aşa ! Iar astronomul vedea şi auzea. Şi iacătă 
că peste un răstimp văzu cum intră în casă alt bărbat, 
pe care îl cunoscu a fi neguţătorul de păsări din mahala. 
Şi puicana îi ieşi înainte, mişcîndu-şi şoldurile, şi îi 
zise : 

— Salamaleikum, o, taică al păsărilor, ce-mi aduci 
astăzi ? 

El răspunse : 
•—• Un cocoşel, o, stăpînă a mea, un cocoşel... 
Şi tot aşa ! Iar astronomul vedea şi auzea. Şi iacătă 

că peste un răstimp veni un ins pe care îl cunoscu numai-
decît a fi starostele măgărarilor din mahala. Iar mînza 
se şi repezi în calea sa, şi îl cuprinse în braţe tot aşa, 
zicînd, iar : 

•—• Ce-i aduci astăzi în dar mînzei tale de jar, o, 
taică de măgărari ? 

El spuse aşa : 
— O banană, o, stăpînă a mea, o banană în dar !.,. 
Şi-aşa ! Ci, pînă a înfuleca la banană , o, doamne al 

meu, astronomul nerod, care văzu tot şi auzi tot, dete un 
ţipăt de gheaţă, şi se prăbuşi din pod în bot, t rup fără 
viaţă ! Şi-acea puicană, care era mai lăcomoasă la ba-
nană decît la trestia de zahăr, ori la cocoşelul bun de 
tocană, după vremea cerută de lege se grăbi să se lege, 
măritîndu-se, de voia sa, cu baş-măgărarul din mahala. 

Şi asta-i tot ce-am avut eu de povestit, o, rege al meu 
preamăr i t ! 
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Iar regele, auzind povestea aceasta a zarzavagiului, 
se înfiora de plăcere şi se cutremură de mul ţumire. Şi 
îi spuse măscăriciului său : 

— Povestea aceasta, o, taică al înţelepciunii, este cu 
mult mai amarnică decît povestea ta. Şi sîntem datori 
să-i dăm acestui zarzavagiu iertăciune de fuduliile sale. 

Şi îi zise poznaşului : 
-— Şi-acuma dă-te îndărăt ! 
Iar negu ţă torul se trase în rînd cu tovarăşii săi, şi 

ieşi înainte cel de-al treilea pezevenghi, care era măce-
larul de carne de oaie. Şi ceru şi el batirul, Ia fel ; iar 
sultanul, în nepărtinirea sa, nu. putu să nu i-1 dea, da 
tot cu aceeaşi învoială. 

Atunci măcelarul, care fusese I.skandar cel cu două 
coarne, spuse : 

POVKSTEA ISTORISITA DIC MÂCKLAIt 

Era Ia Cairo un om, şi omul acela avea o nevastă ves-
tită pentru drăgălăşenia ei, pentru firea-î bună, pentru 
voioşia-i din singe, pentru supunerea-i şi teama faţă de 
Cel-de-sus. Şi avea în casă o pereche de gîşte dolofane 
şi grele, de o grăsime minunată ; şi tot aşa avea, da în 
afundul vicleniei şi al casei sale, un iubit după care era 
topită de tot. 

Şi-aşa, într-o bună zi, ibovnicul acela veni la ea pe 
ascuns, şi văzu dinaintea ei cele două gîşte minunate ; 
şi deodată i se aprinse pofta de ele ; şi ii zise femeii : 

— O, Cutare, tare-ar mai trebui să ne găteşti gîştele 
acestea două şi să ni le umpli în chipul cel mai straşnic, 
ca să ne putem bucura gitlejul cu ele. întrucât sufletul 
meu arde astăzi de dor de carne de gîscă. 

Iar ea răspunse : 
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'— Asta chiar că e lesne ; iar a-ţi mulţumi poftele 
este plăcerea mea. Şi, pe viaţa ta, o, Cutare, am să tai 
cele două gîşte şi am să le gătesc ; şi-am să ţi le dau pe 
amîndouă ; iar tu ai să le iei şi ai să le duci acasă la 
tine, şi să le mănînci cu deplină plăcere şi cu bucurie in 
inima ta. Şi astfel parpalecul ăsta al pacostei, soţul meu, 
nu are să le ştie nici gustul, nici mireasma. 

El întrebă : . 
-— Da cum ai să faci ? 
Ea răspunse : 
— Am să-i prăjesc o coţcărie în felul meu, de s-o 

ţină minte, şi am să-ţi pun cele două gîşte dinainte ; 
întrucît nimenea nu-i atîta de drag şi haihui ca tine, o,' 
lumină a ochilor mei ! Şi-aşa cum spusei, ticălosul acela 
fără de spor nu are să ştie nici gustul gîştelor, nici mi-
reasma lor. 

Şi numaidecît se şi luară pe după gît. Şi, cu gmdul Ia 
gîştele cele grăsui, flăcăul plecă-n calea lui. Şi-atît. 

Ci, în ceea ce o priveşte pe muieruşcă, apoi ea, pe Ia 
asfinţit de soare, cînd omu-său se întoarse acasă de Ia 
muncă, îi zise : , % 

•— Chiar, bre, omule, cum de poţi tu să năzuieşti la 
numele de bărbat, cînd eşti atîta de lipsit de acea vir-
tute care îi face pe bărbaţi să fie cu adevărat vrednici 
de numele de bărbat, virtutea dărniciei ? Au poftit--ai 
tu vreodată pe cineva în casa ta, şi spusu-mi-ai tu vre-
odată, în vreo zi : „O, nevastă, am astăzi un oaspete în: 
casă ?" Şi zisu-ţi-ai tu vreodată înde sinea ta : „Dacă am 
să trăiesc tot aşa, în cărpănoşenia aceasta, pînă la urmă 
are să înceapă lumea să spună că sînt un nevolnic care 
habar nu are de căile ospeţiei". 

Şi bărbatul răspunse : 
' . — O, nevastă, nimica nu este mai lesne de îndreptat 
''decît zăbava aceasta ! Şi mîine — inşallah ! —> am să-ţi 
cumpăr nişte carne de miel şi nişte orez \ iar tu să gâ-
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teşti ceva minunat pentru prînz ori pentru cină, cum vrei 
tui ca .să pot să poftesc la masă pe careva dintre prie-
tenii mei buni. 

Şi ea zise : 
— Nu, pe Allah, bre, omule. în loc de carnea aceea, 

mai degrabă mi-ar plăcea să-mi cumperi nişte haşiş de 
gătit, ca să pot să fac o umplutură de care să mă folo-
sesc ca să umplu cele două gîşte ale noastre, după ce ai 
să mi le tai. Iar eu am să le coc la cuptor. Căci n i -
mica nu este mai gustos decît gîştele umplute şi rume-
nite, şi nimica nu poate mai bine decît gîştele să lumi-
neze obrazul unei gazde dinaintea oaspetelui său. 

Iar el răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! Aşa să fie ! 
Şi-aşa că, a doua zi de cu zori, omul tăie gîtul la 

amîndouă gîştele şi plecă să cumpere un ratl de haşiş 
pentru carne şi un ratl de orez, şi o uncie de piper şi de 
alte mirodenii. Şi le aduse pe toate acasă, şi-i spuse ne -
veste-si : 

— Cată să ai gîştele rumenite gata de prînz, întrucît 
la ceasul acela am să vin cu oaspeţii mei. 

Şi plecă în calea lui. 
Ea atunci se sculă, curăţă gîştele de pene şi de fulgi, 

şi le netezi, şi le umplu cu o umplutură minunat întoc-
mită cu haşiş pentru carne, cu orez, şi cu migdale, şi 
cu staCi.de, şi cu boabe de pehin, şi cu mirodii alese, şi 
veghe lingă foc pînă ce friptura fu întocmai cum se cere. 
Şi o trimise pe arăpoaica ei să-1 cheme pe flăcău, mîn-
dru ţul. care veni pe fugă. Şi ea îl înfurci, şi el o înfurci, 
şi, după ce se îndulciră şi se mul ţumiră unul pe altul, 
îi dete cele două gîşte gustoase, cu tot ce era în ele şi pe 
lingă ele. Iar el le luă şi se duse în calea lui. Şî-atîta cu 
el, pe totdeauna... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci înir-a opt sute cincizeci şi una noapte 

Urmă : 

...după ce .se îndulciră şi se mul ţumiră unul pe altul, 
îi dete cele două trişte gustoase, cu tot ce era în ele şi 
pe lîngă ele. Iar el le luă şi se duse în calea lui. Şi-atîta 
cu el, pe totdeauna. 

Estimp, soţul puiandrei nu lipsi a veni punct la ceas. 
Şi sosi acasă la prînz, însoţit de un prieten, şi bătu la 
uşă. Iar muierea .se ridică şi se duse să le deschidă, şi îi 
pofti fă intre, şi îi primi cu bucurie. Pe urmă , îl luă deo-
parte pe bărbatu-său şi îi zise : 

•— Noi am tăiat amîndouă gîştele, pe amîndouă de-
odată, şi tu nu aduci cu tine decît un om ? Păi patru mu-
safiri ar mai putea să vină ca să cinstească bucătăria mea. 
Hai, ieşi şi du-te de mai caută vreo doi prieteni de-ai 
tăi, ori chiar trei, ca sâ*mănînce gîştele. 

Şi bărbatul, cuminte, plecă să facă aşa cum i se po-
runcise. 

Atunci, muierea se duse la oaspete şi, cu faţa în-
toarsă, intră în vorbă cu el şi îi spuse cu glas t remurat 
de tulburare : 

— Of, vai de tine ! Eşti pierdut fără de scăpare ! Pe 
Allah ! tu pesemne că nu ai nici copii, nici casă, de te-ai 
aruncat aşa, cu capu-n jos, într-o moarte neîndoielnică ! 

Iar oaspetele, auzind asemenea vorbe, simţi cum îl 
năpădeşte spaima şi cum îi intră pînă în adîncurile ini-
mii. Şi întrebă : 

— Au ce este, o, femeie de treabă ? Şi care-i năpasta 
cea cumplită care mă paşte în casa ta ? 

Iar ea răspunse : 
— Pe Allah ! nu pot să ţin taina ! Află, dar, că soţul 

meu are a se plînge rău de purtarea ta faţă de el, şi nu 
te-a adus aici decît cu gîndul de a te văduvi de fudulii 
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şi. de a te face să ajungi în starea de hadîmb scopit. Şi, 
pa urmă , de-i muri ori de-i trăi, amar şi vai de tine cit 
ai fi ! 

Şi adăugă : 
— Soţul meu s-a dus să găsească doi prieteni care 

să-1 ajute să te j ţigănească [ 
Dacă auzi mărturisirea aceasta pe care i-o făcu ne-

vasta, oaspetele se sculă pe clipă pe dată, ieşi în ulilă 
curînd şi îşi slobozi picioarele în vînt. 

Şi, tot atunci, intră şi soţul, însoţit de doi prieteni, de 
data aceasta. Iar afurisita de nevastă îl întîmpiriă, s tr i-
g:nd : 

— O, ce năpastă ! o, ce năpastă ! gîştele 1 gîştele ! 
vai, ah ! 

Iar el întrebă : 
— Pe Allah ! ce-i nevastă ? ce fel de năpastă ? 
Ea iar : 
— Of, ce amar ! Uf, ce belea \ vai de viaţa mea ! 

Gîştele ! gîştele s-au dus ! Ah ! 
El întrebă : 
— Hei, ce-i cu gîştele ! Pe Allah ! of, moară nefe-

recată, mai vezi-ţi de beregată şi spune-mi odată ce ja-
le-i cu gîştele tale ! Ce prăpăd ! Dă să le văd ! dă să' le 
văd ! 

Ea iară : 
— Păi, vezi-le, dară î uite-le-afară ! uite-le-afară ! 

oaspetele tău, deodată, Ie-a înşfăcat ca pe-o pradă şi-a 
fugit pe fereastră grămadă ! 

Şi mai spuse : 
— Ce fuse, se duse ! Acuma, na, ospătează, ospătează ! 
La aceste vorbe ale soţiei sale, omul ieşi în uliţă de-

grabă şi îl văzu pe oaspetele lui dintîi cum scăpară din 
călcîi, cu tunica în dinţi. Şi strigă după el : 

— Pe Allah : stai niţel ! stai niţel ! întoarce-te, nu 
fi. nerod, că n-am să-ţi răpesc tot ! Pe Allah mă jur, bre, 
firtate ! întoarce-te, că nu-ţi iau decît jumă tate I 

44 



Cu asta, o, măria ta, el vroia să zică aşa : că nu-i ia ; 

decît o gîscă, şi că pe cealaltă are să i-o dea. Dar celălalt 
fugea, fugea... 

Şi-asta mi-e întreaga istorisire, o, rege plin de stră-
lucire. 

Iar regele, după ce ascultă povestirea aceasta a măce-*' 
Jarului, era să se prăpădească de rîs. 

Şi, după ce insul se trase îndărăt între tovarăşii săi; 
ieşi înainte cel de-al patrulea ipochimen, care se rugă 
de sultan să-i îngăduie şi lui acelaşi hatir, cu aceeaşi în-
voială. Şi, după ce sultanul îi dete îngăduinţa, cel de al 
patrulea ticălos, care era căpetenia de clarineţi, chiar 
acela ce fusese luat drept îngerul Israfil, spuse : 

POVESTEA ISTORISITA DE BAŞ -CLARINET 

Se povesteşte că trăia într-un oraş dintre oraşele Egip-
tului un om destul de vîrstnic şi care avea un fiu băie-
ţandru, un mafler leneş şi viclean, care de dimineaţa 
pînă seara nu se gîndea decît cum să pună în lucrare 
moştenirea pe care o avea de la tătîne-său. Iar omul 
acela vîrstnic, tatăl hăndrălăuiui, avea în casa lui, în 
pofida vîrstei sale înaintate, o soţie de cincisprezece ani, 
care era frumoasă fără de cusur. Şi flăcăul nu mai con-
tenea să se tot învîrtească primprej tirul soţiei tatălui 
său, cu gînclul de a o învăţa adevărata tărie a fierului; 
şi osebirea dintre acesta şi ceara cea moale. Iar hătrînu), 
care ştia că fecioru-său era o pramatie de soiul cel mai 
rău, nu ştia cum să facă spre a o pune pe tânăra sa ne-
vastă la adăpost de înghesuieli]e lui. Şi, pînă la urmă ; 
găsi de cuviinţă că mijlocul ele fereală cel mai neîndoiel-
nic era, pentru el, să-şi mai ia o nevastă pe lîngă cea 
clintii, în aşa fel ca, avînd două soţii una lîngă cealaltă; 
să poată să se păzească una pe alta, şi să Ie facă să se 
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apere laolaltă de coţcăriile fiului său. Şi găsi o soţie, 
încă şi mai frumoasă şi mai t înără decît cea dinţii. Şi 
trăia cu amîndouă , pe rînd. 

Or, copilandrul cel pişicher, pricepînd tertipul tă -
tîne-său, îşi zise : „Hei, pe Allah ! voi avea un tain îndoit 
acuma". Ci îi era tare anevoie să-şi împlinească dorul ; 
întrucît taică-său, ori de cîte ori era nevoit să plece 
de-acasă, îşi făcuse obiceiul să le spună celor două soţii 
ale sale : „Păziţi-vă cu grijă de cercările lui fiu-meu, 
hăndră lăul acela. întrucît e o puşlama fără de pereche, 
care îmi tulbură zilele şi care m^a silit pînă acum să mă 
despart de trei soţii, pînă la voi. Fiţi cu grijă ! fiţi cu 
grijă !" Iar cele două copilandre răspundeau : „Uallahi, 
dacă vreodată s-ar ispiti, fie şi cu cel. mai mă run t semn 
asupra noastră, ori dacă ne-ar zice vreo vorbă cît de 
cît nepotrivită, avem să-1 plesnim peste ochi cu papucii !" 
Iar bătrînul stăruia, spunînd : „Fiţi cu grijă ! Fiţi cu 
grijă !" Şi ele răspundeau : „Sîntem cu grijă ! Sîntem 
cu grijă !" 

Iar pramatia îşi zicea : „Pe Allah, avem să vedem noi 
dacă au să mă plesnească peste ochi cu papucii ! avem 
să vedem noi !" 

Or, într-o zi, isprăvindu-se zahereaua de grîu din 
casă, bă trînul îi spuse lui f iu-său : 

— Hai la tîrgul de grîu, să cumpărăm vreo doi saci. 
Şi plecară amîndoi, tatăl mergînd înaintea fiului său. 

Iar cele două neveste, spre a-i privi cum se duc, se suiră 
pe terasa casei. 

Or, pe drum, bă trînul băgă de seamă că nu-ş i luase 
papucile, pe care la drum avea năravul să le ţină în 
mînă sau să şi le agate pe umeri. Şi îi spuse Iui fiu-său : 

— întoarce-te degrabă acasă de mi le adu. 
Şi pişicherul se întoarse într-un suflet acasă şi, cînd, 

le văzu pe cele două puiandre, soţiile tatălui său, stînd 
pe terasa casei, le strigă de jos ; 

— M-a trimis taică-meu la voi cu o treabă I' 
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Ele întrebară : 
— Cu ce treabă ? 
Eî spuse : 
— Mi-a poruncit să mă întorc aici şi să vin sus la voi 

să vă sărut cît mi-o plăcea, pe amîndouă ! 
Şi ele răspunseră : -
•— Ce tot latri tu acolo, cline ce eşti ! Pe AH ah ! tată l 

tău n-a putut să te trimită cu o treabă ca aceasta ; şi 
min ţ i , o, pramatie de soiul cel mai rău, o, poamă-rea 
ce eşti ! 

El spuse : 
•— Uallahi, nu mint deloc ! 
Şi adăugă : 
•— Şi am să vă dovedesc că nti mint ! 
Şi strigă cît îl ţinea gura înspre tâică-său, care era 

departe : 
— Bre, taică ! bre, taică ! numai pe una, ori chiar 

pe amîndouă ? numai pe una, ori chiar pe amîndouă ? 
Iar bă trînul răspunse, cît îl ţinea gura : 
— Pe amîndouă , o, dezmăţatule, pe amîndouă de-

odată. Şi A'llah să te bată ! 
Or, o, doamne sultane al meu, bă trînul vroia să-i 

spună la fiu-său să-i aducă amîndouă papucile, şi nu 
să le dragostească pe amîndouă nevestele. 

Cînd auziră răspunsul acela al soţului lor, cele două 
copile îşi ziseră una alteia : 

— Flăcăul n-a minţit ! Să-1 lăsăm, dar, să facă CU 
noi ceea ce i-a poruncit taică-său să facă. i 

Şi-aşa, o, doamne sultane al meu, isteţul de derbedeuj 
cu şiretlicul vorbelor aceste despre ghete, putu să suie 
la cele două neveste, şi să se bucure de ele pe îndelete.' 
După care îi duse lui tătîne-său cele două ghete. Iar cele 
două fete, de-atunci, nu se mai saturau să se sărute cu 
sete, spunîndu-i : „Hai, băiete ! Hai, băiete !" Iar ochiul 
bătrînului nimica nu vedea, că e cam orbete. 
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Şi-aceasta mi-e întreaga povestire, o, rege plin de 
strălucire ! 

După ce auzi povestirea aceasta a baş-elarinetului 
său, regele fu cuprins de o voioşie pînâ peste poate, şi îi 
dărui iertarea deplină pe care o cerea pentru fuduliile 
lui. Pe urmă îi dete afară pe cei piatru dezmăţaţi, spu-
nîridu-le : 

— Sărutaţi mai îrrtîi mîna preacinstitului meu sluji-, 
tor, pe care l-aţi înşelat, şi cereţi-i iertăciune ! 

Iar ei răspunseră cu ascultare şi. cu supunere, şi se 
împăcară cu măscăriciul, şi trăiră, cle-atunei, cu el în 
cele mai bune legături. Şi el la fel. 

— Ci, urmă Şohcrezacîa, povestea ticăloşiei soţiilor, o, prea-
fericitule rege, este atîta de lungii încît mai bine-1 rcurna sâ-ţl 
povestesc l'oveslea lui Aii. îiaba şi a celor patruzeci a-" iwj.i. 

Şi Şohoi'czada spuse regelui: 



i, 

r POVESTEA LUI ALI BABA SI A CELOR 
4 PATRUZECI DE HOŢI 

I I 
| Am auzit, o, preaferieituie rege, că au iost oclata, îa 
| anii de demult foarte şi în zilele trecutului care s-a dus, 
| într-un oraş . dintre cele oraşe ale ţării persieneşti, doi 
| fraţi ; şi pe unul îl chema Kassim, iar pe celălalt Aii 
1 Baba. Preamări t să fie Acela dinaintea căruia se şterg 
| ' toate numele şi răsnumele şi renumele, şi carele vede 
| sufletele întru goliciunea lor şi gîndurile pînă în adîncurî, 

Cel-preaînall, stâpînul ursitelor ! Amin ! 
Şi-apoi !• Cînd tatăl lui Kassim şi al lui Aii Baba, care 

era u.n biet ins tare ele rind, îşi dete sufletul întru mila 
Domnului său, cei doi fraţi îşi împărţ iră cu deplină d rep-
tate partea cea. pu ţ ină ce le pica de moştenire ; ci nu mult 
zăboviră pînă ce să toace tot ce dobîndiră din amanta 
aceea prea subţire de moştenire, şi-aşa că se pomeniră, 
de la o zi la alta, fără de pîine şi fără de nici un fel de 
fărîmltură de pus în gură, şi cu nasul alungit, şi cu chipul 
smerit. Şi iacăiă ce va să zică să fii la o vîrstă mai tine-
rică, ş.i să nu pui pre ţ pe sfaturile celor înţelepţi, ia o 
adică 1 

Ci nu peste mult, cel mai vîrstnic, care era Kassim; 
dacă se văzu gata să se topească de foame în chiar pielea 
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lui, se apucă să-şi rostuiască o chiverniseală mai spornică. 
'Şi, cum era dibaci şi plin' de isteciune, nu zăbovi mult 
pînă ce să dea de o codoaşă — izgonit fie Cel-rău ! — care, 
după ce îi puse la încercare harurile de călăreţ şi vred-
niciile de cocoş osîrdnic şi volnicia de hăndrălău, îl însura 
cu o puicană bine gospodărită, bine rostuită şi bine zidită, 
şi care era o bucăţică bună întru totul. Binecuvîntat fie 
Cel-atoatele-împărţitorul ! Şi dobîndi în felul acesta, pe 
lîngă bucuria unei neveste, şi o prăvălie bine chibzuită 
în inima sukului neguţătorilor. întrucît asta era ursita 
scrisă pe fruntea lui, încă de la născare. Şi-aşa cu el ! 

Cit despre cel de-al doilea, care era Aii Baba, iacătă ! 
Cum din firea lui era lipsit de patimi şi cu doruri cuminţi, 
mulţumindu-se cu puţin şi neavînd ochiul lacom, începu 
să ducă o viaţă de sărăcie şi de trudă . Ci, cu toate astea, 
se pricepu să trăiască atîta de drămuit, datorită învăţă-
turilor trase din necazurile cele aprige, încît izbuti să pună 
deoparte ceva bănişori, pe care îi folosi cu înţelepciune, 
cumpărîndu-şi un măgar, pe urmă încă un măgar, pe 
urmă şi al treilea măgar. Şi începu să-i ia în fiecare zi 
cu el la pădure, şi să-i încarce cu lemne şi cu crengi, pe 
care pînă aci era nevoit să le care el în spinare. 

Or, ajungând astfel stăpîn pe cei trei măgari, Aii 
Baba dobîndi atîta preţuire la oamenii din tagma lui, 
toţi tăietori de lemne săraci, încît unul dintre ei se simţi 
prea cinstit să i-o dea pe fiică-sa de soţie. Iar măgarii lui 
Aii Baba fură scrişi în senet, dinaintea cadiului şi a mar-
torilor, drept toată zestrea şi toată lăsata fetei, care, 
altminteri, nu aducea în casa soţului nici o tearfă, nici 
nimic de soiul acesta, dat fiind că era fată de oameni 
săraci. Ci sărăcia, ca şi bogăţia, nu durează decît o vreme, 
pe cînd Allah preaslăvitul este viu în veci. 

Şi Aii Baba, din mila cerului, avu de la soţia lui, fata 
de tăietori de lemne, nişte copii c& nişte lune, care îl 
preamăreau pe Zămislitorul lor. Şi trăia cumpă tat şi 
cinstit, cu toţi ai lui, din ce agonisea de pe urma vînzării 
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{ în cetate a lemnelor şi a vreascurilor lui, necermdu-i Zidi-
{ torului său nimic mai mult peste fericirea aceea cuminte 

şi tihnită. 
Or, într-o bună zi, pe cînd Aii Baba era prins cu tă iatul 

lemnelor într-un hăţiş neatins de buză de secure, şi pe cînd 
cei trei măgari ai lui, în aşteptarea poverii obişnuite, huzu-
reau păscînd şi vîntuindu-se prin preajmă, paşii ursitei 
se auziră deodată tropotind pentru Aii Baba în pădure. 
Ci lui Aii Baba nu avea de unde să-i dea prin gînd că 
soarta sa îşi urma drumul de ani şi ani ! 

; Dintru-ntîi , fu ca un vuiet surd în depărtare, şi care 
j se apropia repede spre a răzbate limpede la urechea 
,' lipită de pămînt, ca o goană de copite multe şi tot mai 

grele. Iar Aii Baba, om paşnic şi nedornic de felele şi 
de încurcături, se simţi tare speriat ştiindu-se singur-sin-
gurel, cu cei trei măgari ai lui drept toată tovărăşia, 
în sihăstria aceea. Şi chibzuiala lui îl povăţui să se caţere 
fără de zăbavă în vîrful unui copac mare şi gros ce se 
înălţa pe dunga unui colnic de unde stăpînea peste toată 

| pădurea. Şi, cocoţat acolo şi ascuns printre crengi, putu 
să cerceteze cam ce ispravă putea să fie. 

Or, bine făcu ! 
Intrucît, de cum ajunse în vîrf, zări numaidecît o 

ceată de haidamaci înarma ţ i înfricoşător, ce veneau în 
( goana mare înspre locul unde se afla el. Şi, după chipul 

lor smoliu, după ochii de aramă lucie şi după bărbile 
despicate crunt peste mijloc în două aripi de corb pră-
dalnic, nu mai avu nici un fel de îndoială că n-ar fi 
nişte hoţi cumpliţi, tîlhari de drumul mare, de soiul cel 
mai ticălos. 

Judecată în care Aii Baba nu greşea deloc. 
< Iar cînd ajunseră chiar lîngă colnicul de piatră pe 
1 care Aii Baba sta cocoţat, nevăzut, da el văzînd tot, des-
j călecară la un semn al căpeteniei lor, un ins cît un 

munte, scoaseră dîrlogii din gura cailor, trecură la fie-
care bidiviu pe după gît cîte o traistă de nutre ţ plină 
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: euf ivăx, care fusese purtată pe crucea şalelor, în spatele 
şeii,, şi îi legară cu funia de pomii de prinprejur. După 
care-dezlegară desagii de la şea şi îi aburcară în spinare. 
Şi, intrucît desagii aceia erau prea grei, tîlharii mergeau 
gheboşaţi sub povara lor. 

• Şi toţi trecură în şir pe sub Aii Baba, care lesne putu 
1 să-i numere şi să vadă că erau în număr de patruzeci ; 
[ nici unul mai mult, nici unul mai puţin... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii. niîjbicl, ş.î 
sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a opt sute cincizeci şi doua noapte 

Urină : 

'..Şi toţi trecură în şir pe sub Aii Baba, care lesne 
putu să-i numere şi să vadă că erau în număr de patru-
zeci : nici unul mai mult, nici unul mai puţin. 

Şi ajunseră, încărcaţi aşa, la poalele unei stînci mari 
ce se afla la temelia dîmbului, unde se opriră rînduin-
du-se frumos. Iar căpetenia lor, care se afla în fruntea 
rîndului, îşi lăsă o clipită jos pe pămînt desagii cei grei, 
stătu drept, cît era de lung, dinaintea stîncii şi, cu glas 
tunător, strigînd vreunui om ori vreunui lucru de nevăzut 
pentru orice ochi, grăi : 

— Susam, deschide-te ! 
Şi pe dată stînca se şi deschise larg. 
Atunci căpetenia haraminilor se dete oleacă mai la 

o parte, spre a-i lăsa mai întîi pe oamenii lui să treacă 
înainte-î. Şi, cînd toţi intrară, îşi luă iarăşi în spinare 
desagii şi intră şi el după ei. ,.., 
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Pe urmă răcni, cu un glas de poruncă fără de cîr-
tire : 

— Susam, închide-te ! 
Şi stînca se închise la loc, pecetluinau-se de parcă 

f ^indat i \ i i | i tilharului n-ar fi despicat-o cu puterea 
\ > b loj Ic n t îdi avăneştî. 

L i p i d i tea aceea, Aii Baba se minună mult în cu-
\K{J\ sai I m z i se : „Cu priceperea lor la vrăjitorie, 
i c i de nu nu- ir dibui ascunzătoarea, să-mi mestece 
1 unn< i ca lăţimea !" Şi. se păzi ca nu care cumva să se 

1 i n L i \ u un pic, în ciuda îngrijorării ce-1 frămînta 
«MU mu u n lui care zburdau slobozi prin tufărişuri. 
I u \<\ p ^ i u z e u ele ho fi, după o şedere cam îndclun-
\ ia p l u a in care Aii Baba îi văzuse afundîndu-se, 

i i a f u a iii o mn de întoarcere, printr-un vuiet sub-
\ ite i neni unui tunet depărtat. Şi stînca, într-un 

t o ci ^ hibe iar şi-i lăsă pe cei patruzeci să iasă 
1 i t i, i b bl i i lor în frunte şi -ţinînd în mîini desagile 

4 le Si Iu . ane se duse ia calul său, îi puse frîul şi sări 
i. î % da |ă ce n legă desagii la oblînc. Iar căpetenia se 
i f ii v. aiu î m°pre deschizătura peşterii şi rosti cu 
e t l i l Vl 

— ^ h i n înclnie-te î 
Şi cete doua jumă tăţ i de stînca veniră la loc şi se ali-

piră fără nici un fel de urmă a despărţirii. Şi toţi, cu 
chipurile lor de catran şi cu bărbile lor de tîlhari, luară 
drumul îndărăt pe unde veniseră. Şi-atîla cu ei. 

Ci, în ceea ce îl priveşte pe Ah Baba, chibzuinţă ee-i 
fusese parte hărăzită din darurile lui Allah îl îndemnă să 
mai zăbovească în ascunzătoarea să. în pofida îndemnului 
ce-1 îmboldea să se ducă să-şi caute măgarii. întrucît 
îşi zise : „Tuharii aceştia amarnici s-ar putea ca, de-or 
fi uitat ceva în peşteră, să se întoarcă îndărăt pe nepusă 
masă şi să dea peste mine. Şi-atunci, ya Aii Baba, ai să 
vezi tu cît face ca un aman t de drac ca tine să se pună 
în drumul unor voinici preaputernici !" Aşa că, după ce 
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chibzui astfel. Aii Baba se mulţumi să-i urmeze cu ochiul 
pe călăreţii cei înfricoşa toii. pînă ce-i pierdu din vedere. 
Şi numai după o bună bucată de vreme de cînd ei pieri-
seră şi de cînd ţoală pădurea intrase iarăşi într-o tăcere 
liniştitoare, se hotărî şi el, într-un si'îrşit, să se dea jos 
din pom, şi .şi-aiun ci cu o sumedenie de griji şi tot răsu-
cind u-se ba ia dreapta, ba la stingă, pe măsură ce cobora 
de pe o creangă mai de sus pe o creangă mai de jos. 

Iar cînd ajunse pe pămînt, Aii Baba se îndreptă înspre 
stînca aceea, da binişor, binişor şi numai în vîri'ul pi-
cioarelor, ţinîndu-şi răsuflarea. Şi tare ar fi vrut mai 
întii să se ducă să-şi caute măgarii şi să se liniştească 
în privinţa lor, dat fiind că aceştia erau toată averea lui 
şi toată pîinea copiilor săi. Ci un imbold nernaiîncercat 
pînă atunci i se aprinsese în inimă la tot ce văzuse şi 
la tot ce auzise din v inul copacului. Şi-apoi, îl mîna 
neabătut ursita lui înspre întîmpla.rea aceea. 

Or, cînd ajunse dinaintea stîncii, Aii Baba o cercetă 
de sus pînă jos şi o văzu netedă şi fără de nici o crăpă-
tură în care să fi putut să strecori baremi un ac. Şi îşi 
zise : „Ci chiar aci au intrat cei patruzeci, şi cu chiar 
ochii mei i-am văzut cînd au pierit înăuntru ! Y,a Allah ! 
Ce pişichei'lîc ! Şi cine ştie cc-or fi intrat să facă în 
hruba asta, poprită cu tot soiul de talismanuri despre 
care eu habar nu am !" Pe urmă cugetă : „Pe Allah ! da 
eu ţin minte limpede vraja cu care se deschide şi vraja 
cu care se închide ! Ce-ar fi de le-aş încerca oleacă, numai 
ca să văd dacă din gura mea au puterea pe care o au din 
gura tîlharului aceia înfricoşător şi uriaş !" 

Şi, uitîndu-şi de toate sfiiciunile de pînă aci, şi minat 
de glasul ursitei lui, Aii Baba, tăietorul de lemne, se în-
toarse înspre stînca şi rosti : 

— Susam, deschide-te ! 
Şi, măcar că cele trei vorbe fuseseră rostite cu un glas 

cam îndoielnic, stînca se despică şi se deschise larg. Şi 
Aii Baba, într-o înfricoşare pînă peste poate, tare ar mai 
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fi vrut să dea dosul la toate celea şi să-şi sloboadă pi-
cioarele în vuit ; ci puterea ursitei lui îl ţintui dinaintea 
deschizăturii şi îl sili să se uite înăuntru. Şi, în loc de-a 
vedea acolo vreo gropniţă de neguri şi de grozăvii, rămase 
(peste măsură de uluit văzînd cum se aş terne dinainte-i 
o hrubă largă, ce da de-a dreptul într-o sală mare, cu 
bolta cioplită în acea stîncă şi luminată bogat prin des-
chizăturile subţiri tăiate în tavan. Aşa că se hotărî să 
pună un picior dinaintea altuia şi să intre în locul acela 
care, la cea dintîi privire, nu avea anume nimic înfrico-
şător. Rosti aşadar vorbele mântuitoare : „în numele lui 
Allah, multîndură torul şi multiertătorul !" care izbutiră 
să-1 întărească, şi intră fără a tremura prea de tot în 
sala aceea boltită. Şi, de cum ajunse înlăuntru, văzu cele 
două jumă tăţ i ale stîncii cum se împreună la loc fără 
de nici o zarvă şi închizînd cu toiul intrarea ; lucru care 
nu lipsi a-1 îngrijora, oricum, dat fiind că statornicia în 
cutezanţă nu era tocmai partea . iui cea mai tare. Da 
ehibzui că are să poată mai pe urmă , cu ajutorul vorbelor 
cele magiceşti, să facă a se deschide dinainte-i toate 
porţile. Şi-atunci se lăsă dus să vadă în linişte deplină 
cele ce i se înfăţişau înaintea ochilor. 

Şi văzu, peste tot de-a lungul zidurilor, stivuite pînă 
la boltă, grâmeEi-grâmezi de mărfuri scumpe, şi viguri 
de mătăsării şi de atlazuri, şi saci cu merinde pentru gură, 
şi lăzi mari pline ochi cu gologani de argint, şi altele pline 
cu drugi de argint, şi altele pline cu dinari de aur şi cu 
drugi de aur, puse în şir. Şi, întrucît toate lăzile acelea 
şi toţi sacii nu fuseseră îndeajuns spre a cuprinde toate 
bogăţiile adunate acolo, podeaua era şi ea plină cu mor-
mane de aur, de giuvaieruri şi de argintării, de nici nu 
mai ştiau picioarele unde să calce ca să nu lovească 
vreo năstrăpată ori să nu se împiedice în vreo grămadă 
de dinari ca focul. Şi Aii Baba, care în viaţa lui nu văzuse 
culoarea aurului, ba nici măcar mireasma nu i-o ştia, 
se minuna de toate acestea pînă peste marginile minu-
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nării. Şi dacă văzu acele comori grămădite acolo, în 
şiruri la întîmplare, şi acele belşuguri fără de număr , 
de pînă şi cu cel mai mic dintre ele s-ar fi putut .împo-
dobi palatul unui rege, îşi zise că trebuie să fie nu ani 
ci veacuri de cînd peştera aceea slujea şi de tainiţă şi de 
adăpost la neamuri din neamuri de hoţi, fii de hoţi, co-
borîtori din prădătorii de la Babilon. 

Cînd se mai dezmetici oleacă din buimăceala lui, Aii 
Baba îşi zise : „Pe Allah, ya Aii Baba, iacătă că soaria 
ta ia un chip luminat şi te mută de lingă măgarii tăi şi 
de lingă lemnele tale în mijlocul unui noian de aur cum 
n-au mai văzut decît regele Soleiman şi Iskandar cei 
cu două coarne ! Şi afli deodată vorbele cele vrăjitoreşti, 
şi le slujeşti do puterile lor, şi faci să ţi se deschidă 
porţile de piatră şi peşterile cele de poveste, o, bine-
cuvîntatule tăietor de lemne ! Asta-i o mare mila a 
atoateîmpărţitorului, carele te face în felul acesta stiipîn 
peste comorile adunate din tîlhăriile neamurilor de hoţi 
şi de haramini. Şi, dacă s-a întîmplat aşa, asta-i anume 
pentru ca să poţi să fii de-aci înainte, cu toţi ai tai, .ia 
adăpost de nevoie, ca să slujească la o treabă bună aurul 
furtişagurilor şi al jafurilor !" 

Şi, punmdu-ş i sufletul în tihnă cu jude i da a c ' 
Aii Baba cel sărman se aplecă înspre un s c cu b 
îl goli de ce se afla în el şi îl umplu apoi numai u 1 
de aur şi cu alţi bani de aur bătut, fără să se ati 
argint şi de alte lucruri de preţ. Şi aburcă sa ui n 3 

şi îl duse la capătul, hrubei. Pe urmă , se î n t o a s j ) 
cea boltită şi umplu la fel încă un sac, şi m a i r 
şi mulţi alţi saci, atîţia cît socoti el că p i k x s 
fără a-i beteji pe cei trei măgari ai lui. Şi c i0 
se întoarse înspre intrarea peşterii şi zise : 

— Susam, deschide-te ! 
Şi tot atunci cele două laturi ale intrării ele ?Ur,ta 

Se fraseră larg la o parte, iar Aii Baba dete fuga să-şi 
caute măgarii şi să-i aducă la gura peşterii. Şi îi jncărcă 

56 



cu sacii pe care avu grijă să-i ascundă dibaci, punînd 
deasupra lor o grămadă de crengi. Şi, după ce isprăvi 
treaba aceasta, rosti vorbele pentru închiderea stîncii, 
iar cele două jumătăţi de piatră se alipiră numaidecît. 

Atunci Aii Baba îşi mînă, din urmă măgarii încărcaţi 
cu aur, îndemnîndu-i cu un glas plin de cinstire, şi nu 
coperindu-i cu blestemele şi cu sudalmele tunătoare cu 
care îi firitisea de obicei, cînd îşi trăgănau picioarele. 
Intrucît, dacă Aii Baba, ca toţi minatorii de măgari, îşi 
împodobea-asinii cu sudalme ca : „o, credinţa zebbului tă-
tîne-tău !",. ori „parascovenia soră-ti !", ori „fecior de 
guiiangiu !", ori „marfă de pezevenghi", de bună seamă că 
nu o făcea nicidecum spre a-i batjocori,' întrucît îi erau 
tot atît' de dragi ca şi copiii lui, ci o făcea numai, spre a-i 
îndemna să fie cuminţi. Ci, de data aceasta, simţi că nu 
putea, cu tot temeiul, să-i împodobească cu asemenea 
blagosloveli, de vreme ce cărau în spinare mai mult aur 
decît se afla în haznaua sultanului. Şi, fără a-i bosco-
rodi în vreun chip, luă cu ei calea înspre cetate... 

Cînd povestea ajunse aici, Şebereznda văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, făcu. 

Ci într-a opt sute cincizeci şi treia noapte 

Urmă : 

:..Ci, de data aceasta, simţi că nu putea, cu tot teme-
nii, să-i împodobească cu asemenea blagosloveli, de vreme 
t:e cărau în spinare mai mult aur decît se afla în haznaua 
sultanului. Şi, fără a-i boscorodi în vreun chip, luă cu ei 
eaîea înspre cetate. 

Or, cînd ajunse dinaintea casei lui, găsi poarta încu-
iată pe dinlăuntru cu zăvorul cel mare de lemn şi îşi 
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zise : „Ce-ar fi să încerc asupra ei puterea vrăjii ?" Şi 
rosti : „Susam, deschide-te !" Şi numaidecît poarta, des-
făcîndu-se din răzlogul ei, se deschise larg. Iar Aii Baba, 
fără a-şi vesti în nici un fel venirea, intră cu măgarii în 
bă tă tura cea mică a casei sale. Şi spuse, întorcîndu-se 
către poartă : „Susam, închide-te !" Şi poarta, răsucin-
du-se în ţîţîni, se prinse fără nici un zgomot în zăvor. Şi, 
în felul acesta, Aii Baba se încredinţa că de aci înainte 
era stăpîn pe o taină fără de asemuire, dăruită cu o pu-
tere vrăjită, a cărui dobîndire nu-i ceruse alt pre ţ decît 
spaima cea trecătoare datorată mai degrabă chipurilor 
crunte ale celor patruzeci. 

Cînd nevasta lui Aii Baba văzu măgarii în curte şi pe 
Aii Baba trudindu-se, să-i despovăreze, dete fuga bă-
tîndu-şi palmele una de alta şi strigă : 

— O, bărbate, cum ai făcut de-ai deschis poarta, pe 
care chiar eu am încuiat-o cu zăvorul ? Numele lui Allah 
fie asupra noastră a tuturora ! Şi ce aduci, în ziua aceasta 
bmecuvîntată , în sacii aceştia mari şi aşa de grei, pe 
care nu i-am mai văzut în ca.sa noastră ? 

Iar Aii Baba, fără a răspunde la întrebarea dintîi, 
spuse : 

— Sacii aceştia ne vin de la Allah, bre, femeie. Ci 
hai de mă ajută să-i car în casă, şi nu mă tot bîrîi cu 
întrebări despre porţi şi despre zăvoare. 

Iar soţia lui Aii Baba, înfrîngîndu-şi nedumerirea, se 
duse să-1 ajute a aburca sacii în spinare şi a-i căra, unul 
cîte unul, înlăuntrul casei. Şi, cum îi tot pipăia de fie-
care dată, simţi că în ei se aflau bani, şi gîndi că banii 
aceia or fi fiind niscaiva bani vechi de aramă sau ceva 
asemenea. Şi descoperirea aceasta, măcar că tare neîn-
treagă şi cu mult alături de adevăr, îi aruncă sufletul 
într-o mare îngrijorare. Şi, pînă la urmă , îi intră în cap 
că barbatu-său trebuie să se fi înhăitat cu niscaiva hoţi 
ori cu alţi inşi de soiul acesta, altminteri cum să priceapă 
ea de unde veneau atîţia saci plini cu bani ? încît, după 

58 



ce toţi sacii fură căraţi în casă, femeia nu mai putu să 
se stăpînească şi, izbucnind deodată, începu să se bată 
peste obraji cu amîndouă mîinile şi să-şi sfîşie hainele, 
strigînd : 

•— O, păcatele noastre ! O, pieire fără de mântuire a 
copiilor noştri ! O, ştreangul ne paşte ! 

Cînd auzi ţipetele şi văicărelile nevesti-si, Aii Baba 
fu cuprins de o supărare pînă peste poate şi răcni la ea : 

•— Ş treangu-n ochiul tău, o, alimănito ! Ce te-a apucat 
de cucu veşti aşa a cobie ?'Şi ce ai, de vrei să tragi asupra 
capetelor noastre osînda hoţilor ? 

Ea spuse : 
•— Năpasta are să intre în casă odată cu sacii aceştia 

de bani, o, fiu al socrului meu. Pe viaţa mea şi a ta, r e -
pede-te de-i pune îndărăt pe spinarea măgarilor şi du-i 
departe de aci. întrucît inima mea nu mai are tihnă 
de cînd îi ştie în casa noastră ! 

El răspunse : 
•— Bătu-le-ar Allah pe nruierile cele fără de minte ! 

Văd bine, o, fiică a socrului meu, că ţi se năzăreşte cum că 
aş fi furat sacii aceştia ! He, he, schimbă-ţi socoata şi 
înseninează-ţi ochii, întrucît ne vin de la Cel-atoateîrn-
părţitorul, carele m-a minat să-mi găsesc norocul astăzi 
în pădure. Şi am să-ţi şi povestesc cum a fost cu norocul 
acesta, da nu pînă n-am să golesc sacii, ca să-ţi ară t ce 
se află în ei. 

Şi Aii Baba, luînd sacii de un capăt, îi goli unul cîte 
unul pe rogojină. Şi valurile de aur curseră zuruind şi 
revărsînd potoape de flăcări în odaia cea amărî tă a 
tăietorului de lemne. Şi Aii Baba, mîndru că o vedea pe 
nevastă-sa năucă de priveliştea aceea, se aşeză pe gră-
mada de aur, îşi strînse picioarele sub el şi zise : 

•— Acuma ian ascultă-mă, o, femeie ! 
Şi îi tărăşi toată întîmplarea de la început pînă la 

sfîrşit, fără a sări nici un amănunt. Ci nu ar fi de nici un 
folos s-o mai spunem o dată. 
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După ce nevasta lui Aii Baba auzi istorisirea întîm-
plării, simţi în inima ei cum spaima face loc unei bucurii 
mari, şi se dezdănui şi se însenină şi zise : 

— O, zi de lapte, o, zi de albeaţă ! Mărire lui Allah, 
cel carele a făcut să intre în casa noastră averile agoni-
site de cei patruzeci de tîlhari de drumul mare, şi carele 
In felul acesta a întors înspre legiuire ceea ce fusese ne-
legiuire. El este Atoatedătălorul şi Atoaieîmpărţîtorul ! 

Şi se duse pe clipă pe dată de şezu jos pe vine dinaintea 
grămezii de aur, şi se pregătea să înceapă a numă ra 
unul cîte unul dinarii cei fără de număr. Ci Aii Baba 
începu să rida şi îi spuse : 

— Ce faci acolo, o, sărmana de tine ? Cum de socoti 
că ai putea să numeri toată grămada aceasta ? Mai de-
grabă , ridică-te şi hai de-mi ajută să sap o groapă în 
cuhnie, ca să ascund cit mai repede tot aurul şt să-i 
piară urmele. Că altminteri ne primejduim rău să tragem 
asupra noastră lăcomia vecinilor şi a vătafilor de la 
agie ! 

Ci soţia lui Aii Baba, care în toate cele îndrăgea buna 
ruiduială şi care ţinea morţiş să-şi dea seama cît mai 
limpede despre grămada de bogăţie ce le intra în casă 
in ziua aceea binecuvîntată, răspunse : 

— Nu, hotărît, nu vreau să preget a socoti aurul 
acesta. Că nu pot să-1 las să intre în groapă pmă ce 
riu-1 cîntăresc ori nu-1 măsor. Pentru aceea mă rog ţie, 
o, fiu al socrului meu, dă-mi răgaz să mă duc să caut 
vreo dimuiie pe la megieşi. Şi am să-1 măsor, în vreme 
ce tu ai să sapi groapa. Şi, în felul, acesta, avem să 
putem cu bună chiverniseală să cheltuim ce este de 
trebuin ţă şi să ştim ce rămine de prisosinţă pentru copiii 
noştri ! 

Iar Aii Baba, măcar că socoteala aceea i se părea cu 
totul de prisos, nu vroi să se împotrivească nevesti-si 
într-o împrejurare atîta de plină ele bucurie pentru ei 
toţi, şi îi spuse : 
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•— Fie ! Da du-te şi întoarce-te repede, şi mai ales 
ia bine seama să nu dezvăluieşti taina noastră ori .să 
scapi vreo vorbă cumva ! 

Şi-aşa că nevasta lui Aii Baba plecă să caute dimîrlia 
cu pricina, şi gîndi că drumul cel mai scurt ar , fi să se 
ducă să ceară una de la Kassim, fratele lui Aii Baba, 
care avea casa nu departe de acolo. Şi intră la nevasta 
lui Kassim, bogătana şi plina de îngîmfare, cea care 
niciodată n-ar fi catadicsit să poftească la vreo masă 
nici pe sărăcanul de Aii Baba şi nici pe soţia lui, dat 
fiind că aceştia nu aveau nici avere, nici sprijinitori, şi 
cea care niciodată n-ar fi trimis nici un strop de 
dulce copiilor lui Aii Baba, pe la vreo sărbătoare ori 
vreun praznic, nici măcar nu le-ar fi cumpărat vreun 
pumn de năut, aşa cum le cumpără cei bogaţi copiilor 
de oameni săraci. Şi, după salamalekurile de datină , o 
rugă să-i împrumute o dimirlie pentru olecuţă ele vreme. 

Cînd auzi vorba dimirlie, nevasta lui Kassim fu pînă 
peste poate de uimită, întrucît pe Aii Baba şi pe soţia 
lui îi ştia tare săraci, şi nu putea să priceapă la ce 
treabă le-ar fi folosind acea măsură toare de care îndeobşte 
nu se slujesc decît cei stăpîni pe hambare mari de grîne, 
pe cînd ceilalţi se mul ţumesc să~şi cumpere seminţele 
pentru o zi sau pentru o săptămînă de la sămînţar. încît, 
măcar că, fără de nici o îndoială, în alte împrejurări nu 
i-ar fi dat nimic, sub cine ştie ce pricină, de data aceasta 
se simţi prea arsă de zavistie spre a lăsa să-i scape pri-
lejul de a-şi mul ţumi sufletul. Şi-aşa că îi spuse : 

— Sporească-şi Allah bunurile asupra capetelor voas-
tre, o, mamă a lui Ahmad ! Vrei o dimirlie mare sau una 
mai mică ? 

Ea răspunse : 
-— Mai degrabă mică, o, stăpîna mea ! 
Şi soţia lui Kassim se duse să aducă măsura cerută. 
Or, nu degeaba femeia aceea fusase dobândită din 

vînzarea la codoşlîc — nu le-ar mai milui Allah pe 
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poamele de soiul acesta, şi prăpădi-le-ar pe toate vicle-
nele ! — căci, vrînd cu orice pre ţ să afle ce fel de grăun ţe 
avea să măsoare ruda ei cea săracă, se sluji de un tertip 
dintre cele de care plodurile astea de lele au pururea 
între degetele lor. Aşa că de te fuga de luă nişte seu, şi 
cu el mînji frumuşel fundul măsurii, pe dedesubt, pe 
partea pe care se pune jos o măsură ca aceea. Pe urmă , 
se întoarse la cumnată-sa, cerîndu-şi iertăciune că o 
făcuse să cam aştepte, şi îi dete dimirlia. Iar soţia lui Aii 
Baba se topi în mulţumiri, şi îndemnă să se întoarcă 
acasă. 

Şi, dintru început, puse măsura în mijlocul grămezii 
de aur. Şi începu s-o umplă şi apoi s-o deşerte oleacă 
mai încolo, t răgind pe perete, cu un tăciune, eîte o dungă
neagră de fiecare dată cînd o golea. Şi tocmai cînd îşi 
isprăvea treaba, veni şi Aii Baba, care la rîndu-i sfîrşise 
de săpat groapa în cuhnie. Şi nevastă-sa îi ară tă pe 
perete dungile de cărbune, nemaiputînd de bucurie, şi 
îi lăsă în samă grija de-a îngropa tot aurul, iar ea plecă 
degrabă să ducă măsura îndărăt soţiei cele nerăbdă toare 
a lui Kassim. Şi nu ştia, săraca de ea, că un dinar de aur 
se lipise pe fundul măsurii, datorită seului vicleniei. 

îi dete, aşadar, dimirlia îndărăt rudei cele bogate, 
vînduta la codoşlîc, şi îi mul ţumi îndelung şi îi spuse : 

— Am vrut să mă ţin de vorbă, o, stăpînă a mea, 
pentru ca nici altă dată bunăvoia ta să nu se istovească 
faţă de mine. 

Şi plecă în calea ei. Şi-atîta cu soţia lui Aii Baba ! 
Ci soţia lui Kassim, vicleana, nu aştepta decît să dea 

dosul cumnată-sa, ca să şi întoarcă dimirlia şi să se uite 
pe fundul ei. Şi rămase peste măsură de buimăcită cînd 
văzu un ban de aur lipit de seu, în loc de vreun bob de 
linte, de orz sau de ovăz. Şi ca de şofran i se făcu pielea 
feţei, şi de smoală tare neagră culoarea ochilor. Şi îm-
pietrită de zavistie şi de pizmă mistuitoare i se făcu 
inima. Şi strigă : „Prăpădul peste casa lor ! Da de cînd 
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au amărâţii ăştia. atîta aur de să-1 cântărească şi să-1 
măsoare ?" Şi, în mânia de nespus în care se afla, nu mai 
putu .să aştepte ca soţul ei să se întoarcă de la prăvălie, 
ci îşi trimise slujnica să-1 cheme în graba mare. Şi, 
de îndată ce Kassim, cu sufletul la gură, trecu pragul 
casei, muierea îl şi întâmpină cu nişte ţipete sugrumate, 
de parcă l-ar fi prins tocmai cînd da să se mursăeească 
cu vreun tinerel. 

Pe urmă , fără a-i da răgaz să priceapă ce e cu el în. 
furtuna aceea, îi vîrî sub nas dinarul cu pricina şi 
răcni : 

— îl vezi ! Na, ăsta nu-i decît ce-a scăpat de la nevol-
nicii aceia ! A, tu te crezi bogat, şi te fuduleşti în fiecare 
zi că ai prăvălie şi muşterii, pe cînd frate-tău nu are 
decît trei măgari drept toată partea lui pe lume ! Schim-
bă-ţi gîndul, o, şeicule ! Intrucît Aii Baba, vreascagiul 
ăla, maţe-goale ăla, nimicura nimicului ăla, nu se mul-
ţumeşte, să-şi socotească aurul ca tine : ei îl măsoară ! Pe 
Allah : îl măsoară cum îşi măsoară grăun ţarul grăunţele ! 

Şi, într-un potop de vorbe, de ţipete şi de vaicăre, 
îi povesti toată tărăşenia şi îl lămuri de ce tertip se 
slujise ca să afle taina cea uluitoare a bogăţiei lui Aii 
Baba. Şi adăugă : 

— Da asta nu e tot, o, şeicule ! Tu acuma se cade să 
afli izvorul averii amărâtului de frate-tău, prefăcutul 
ăla afurisit care face pe săracul şi care prefiră banii 
cu dîrmoanele şi cu pumnii ! 

Auzind vorbele soţiei sale, Kassim nu se mai îndoi 
de adevărul bogăţiei lui frate-său. Şi, departe de a se 
simţi bucuros să-1 ştie pe fiul tătine-său şi al mumîne-sa 
la adăpost de aci înainte de orice nevoie, şi să se voio-
şească de norocul aceluia, fu cuprins de o pizmă otrăvită 
şi simţi cum crapă fierea.,. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute cincizeci şi patra noapte 

Urină : 

"... fu cuprins de o pvzmă otrăvită şi simţi cum crapă 
fierea-n el de ciudă. Şi se ridică pe clipă pe dată şi dote 
fuga la frale-său să vadă cu chiar ochii lui ceea ce avea 
de văzut. 

Şi îl găsi pe Aii Baba, care încă mai ţinea cazmaua 
în mină, isprăvind de ascuns aurul. Şi, luîndu-1 repede. 
fără a-i spune salamalekul de cuviinţă şi fără a-i zice 
nici pe numele cel mare, nici pe numele cel mic, şi .nici 
purtmdu-se faţă de el ca faţă de un frate, întrucât 
de cînd se însurase cu poama cea Îmbelşugată a codoşlî-
cuiui îşi uitase de această rudenie apropiată, ii spuse : 

- - A, care va să zică-aşa, o, taică al măgarilor, faci 
pe ascunsul şi pe tainicul cu noi ! Bine, ţine-te mai de-
parte de sărăcia şi de ticăloşia ta prefăcute, şi arală-lc 
calic dinaintea oamenilor, ca să-ţi masori aurul în cui-
barul tău de păduchi şi de ploşniţe aşa cum îşi măsoară 
grăun ţarul grăunţele. 

Cînd auzi vorbele acestea, Aii Baba rămase pînă peste 
măsură de tulburat şi de buimac, nu că era zgârcit ori 
afurisit, ei din pricină câ se ternea de răutatea şi de 
lăcomia ochiului lui frate-său şi ai soţiei lui fraie-său, 
şi răspunse : 

•—• Aliah fie cu tine ! habar nu. am unde baţi. Mai 
degrabă dă zor de dumireşte-mă , şi nu am să mă dove-
desc lipsit aici de inimă deschisă lata de tine, nici de 
simţăminte bune, măcar că de ani şi ani ai uitat legătura 
de sînge dintre noi şi îţi întorci faţa de la mine .şi de la 
copiii, mei ! 

Atunci repezitul de Kassim zise : 
— Nu e vorba de toate astea. Aii Baba ! E vorba 

numai să nu te prefaci faţă de mine că habar n-ai de 
nimic, întrucât cunosc ce vrei tu să-mi ţii ascuns ! 

Si 



Şi, arăt îndu-i dinarul de aur încă uns de seu, îi ,spu*e 
uitîndu-se la el ponciş : 

— Cîte dimirlii de dinari asemenea cu ăsta ai in 
hambarul tău, o, vicleanule ? Şi de unde ai furat tu 
atîta aur, ia spune, o, ruşine a neamului nostru ? 

Pe urmă , în pu ţ ine vorbe, îi dezvălui cum unsese 
nevastă-sa cu seu fundul dimirjiei pe care le-o împrumu-
tase, şi cum banul acela de aur se brodise să se lipească 
acolo. 

Dacă auzi vorbele fratelui său, Aii Baba pricepu că 
greşeala fusese săvîrşită şi că nu mai avea cum să fie 
îndreptată . încît, fără a lăsa să i se mai depene un şir 
lung de întrebări, şi fără a-i da fratelui său nici cel 
mai mărunt semn de uimire ori de supărare că se po-
menea răzvedit, spuse : 

— Allah e darnic, o, fratele meu ! El ne trimite da-
rurile sale pînă chiar a le dori noi ! Preamări t fie el ! 

Şi îi povesti, cu toate amănuntele, întîmplarea din 
pădure, da fără a-i dezvălui vorbele de vrajă. Şi adăugă : 

— Noi, o, fratele meu, sîntem fraţi de un tată şi de 
o mamă . Drept care, tot ce este al meu este şi al tău, 
şi. dacă îmi faci hatirul de-a primi, a'ş vrea să-ţi dă-
ruiesc jumă tate din aurul pe care l-am adus din peşteră ! 

Ci cîinosul de Ka-ssim, a cărui lăcomie era pe .măsura 
ticăloşiei sale, răspunse : 

-— De bună seamă ! e bine că aud asta. Ci vreau să 
ştiu şi cum aş putea să intru chiar eu în stîncă, dacă-
;mi-ar veni chef. Şi mai cu seamă nu te sfătuiesc să mă 
înşeli în' privinţa aceasta, altminteri mă duc pe dată .să 
te pîrăsc ia cad iu ca părtaş cu hoţii. Şi n-ai putea decll 
să pierzi dintr-o împerechere ca asia ! 

Atunci bunul Aii Baba, gîndindu-se la soarta soţiei 
şi a copiilor lui, clacă ar fi fost pîrît, şi mai cu seamă 
îndemnat de firea lui cea împăciuitoare decît de frica 
de ameninţările unui frate cu inima amarnică, îi dezvă-
lui cele trei vorbe ale vrăjii, atî t pentru deschiderea 
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porţilor cit şi pentru închiderea lor. Iar Kassim. fără 
să-i spună măcar o vorbă de mulţumire, îl părăsi pe 
dală. hotăn'l. .să se ducă şi să pună gabja singur pe ţoală 
comoara din peşteră. 

Aşa că. a doua zi, pină-n zori, plecă la. pădure, mî-
nînd de dindărăt zece catîri încărcaţi cu nişte lăzi mari 
pe care avea de gîncl să le umplă cu agoniseala celei 
dini îi cercetări a lui. De altminteri, hotărîsc că, de în-
dată ce are să-şi dea bine seama de zahereaua şi de 
bogăţiile^ strînse în tainiţă, are să mai facă un drum cu 
un număr şi mai mare de catîri, ba chiar, de-o trebui, 
cu un şir întreg de cămile. Şi urmă, în toate privinţele, 
arătările lui Aii Baba. care împinsese bunătatea pînă la 
a. se propune de călăuză, da care se văzuse aprig alungat 
de cele două perechi de ochi sfredelitori ai lui Kassim 
şi ai soliei sale, dobînria codnşlîcului. 

Şi ajunse In curînd la poalele şuncii, pe care o cu-
noscu dintre toate slîncile celelalte după înfăţişarea ei 
lucie şi după vîrful ei încununat cu un copac mare. Şi 
îşi ridică amîndouă rnîinile înspre stâncă şi rosti : ,,Susam, 
clesehide-te !'' Şi stînca se şi despică dintr-o dată pe mi j -
loc, lai- Kassim, care îşi legase eatîrii de copaci, intră 
în peşteră, şi deschizătura se astupă .la loc, în urma 
rostirii ele închidere. Or. habar nu avea el ce îl aştepta 
acolo ! 

Şi, dinlru-ntîi, fu o uluire, la vederea atîtor bogăţii 
grămădite, a atîtor movili de aur şi a atîtor giuvaieruri. 
Şi îl năpădi şi mai .straşnic gîndul de a fi el singur stăpîn 
peste vistieria aceea de basm. Şi văzu bine că i-ar trebui, 
ca să care toate,- nu doar o caravană de cămile, ci toate 
cămilele laolaltă cîtc drumeţesc de la marginile Chitaiulut 
pînă la hotarele Iranului. Şi îşi zise că de data urmă toare 
are să aibă grijă de toate cele de trebuinţă spre a 
întocmi de-a devăratelea o năvală de pradă, mul ţumin-
du-se de data aceasta să umplă cu aur bă tut toţi sacii 
pe care putea să-i care cei zece catîri ai lui. Şi, ispră-

66 



vind treaba aceasta, se întoarse la hruba ce ducea 
înspre stînca de închidere, şi strigă : „Orz, deschide-te !" 

Căci hăbăucul de Kassim, cu mintea pe de-a-ntre-
gul prinsă de vederea acelei comori, uitase de tot vorba 
pe care trebuia s-o rostească. Şi fu aşa spre pieirea Iui 
cea fără de izbavă. Spuse, aşadar. în mai multe îînduri : 
„Orz, deschide-te ! Orzul e, deschide-te !" Ci stînca rămi-
nea închisă. Atunci zise : „Ovăz, deschide-te !" Şi stînca 
nici nu se clinti. Atunci zise : „Bobule, deschide-te !" Ci 
nici o crăpătură nu se ivi. Iar Kassim începu a-şi pierde 
răbdarea, şi strigă dintr-un răsuflet. : „Secară, deschide-te ! 
— Meiule, deschide-te ! — Năululo, deschide-te ! — Mă-
lai, deschide-te ! — Hrişcă, deschide-te ! — Grîu, des-
chide-te ! — Măzărică, deschide-te !" 
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acoperiţi cu o basma. Lor le este menit un chin înfrico-
şător !" 

Aşadar, cinci ticălosul ele Kassim, care deloc nu se 
aştepta la acea întâmplare năprasnică, văzu că nu mai stă-
•pinea vraja cea preaputernică , se porni să-şi stoarcă min-
ţile în toate chipurile spre-a o găsi, da eu totul degeaba, 
inlrueit ţinerea lui de minte se izbăvise pe veci. de nu-
mele cel magieese. Atunci, pradă spaimei şi mîniei, lăsa 
acolo sacii plini cu aur şi se apucă să s trăbată peştera în 
toate părţile, căulînd vreo ieşire. Ci n u d a peste tot decît de 
.pereţii de piatră lucie ai deznădejdii. Şi, ca o fiară tur-
bată ori ca o cămilă în călduri, spumega de o spumă de 
•baie de venin si de smge, şi îşi muşca mîinile de deznă-
dejde. Da asia nu fu nicidecum toată os'incla lui : întrucît 
'ii mai rămînea şi .să moară ! Ceea ce nu avea să zâbo-
voa.sca.mull.... 

Cînd poveste,i a junse aici. Şelioreznda văzu zorii mij ind şi, 
yfioMsă. tăcu. 

Ci înii'-a opt sule cincizeci şi ducea noapte 

l ' r ină : 

...•spumega ele o spumă de bale de venin şi de sînge. şi 
îşi muşca mîinile de deznădejde. Da .asia nu fu. .nicidecum 
ţoală osînda lui : întrucît îi mai. rămînea şi să .moară ! 
Ce "i ce nu avea să zăbovească midi f 
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ştiricii, ca să-1 dibăceascâ pe insul ce putea să aibă acei 
catâri. Ci, cum căutările lor nu duceau la nimic, naram-
başa se hotărî să intre în peşteră. Ridică, aşadar, sabia 
înspre poarta cea nevăzută, rostind vraja, ,şi stânca se şi 
despărţi în două jumă tăţ i care lunecară fiecare înspre 
latura ei. 

Or, Kassim cel închis, dacă auzise; caii şi strigătele 
de mirare şi de m'mie ale eîrjalijlor, nu se mai îndoi de 
piei rea lui fără de scăpare. Ci, întrucât îi era scump sufle-
tul, vru să încerce a se izbăvi. Şi se ghemui într-un eoii. 
gata să se repeadă .afară din cea dinţii clipită. încît, de 
îndată ce cuvîntul „susarn." fu rostit şi el îl auzi, bleste-
mând u-şi scurta-i ţinere de minte, si de cum văzu că 
se crapă deschizătura, sări afară ca un berbec, cu 
eapu-n jos, şi atâta ele vajnic şi cu aliia de putină soco-
tinţă, câ-i izbi pe chiar căpetenia celor patruzeci, care 
căzu cît era de .lung ia. pămînt. Ci, în căderea lui, amar-
nicul acela cit un munte ii tîr.î şi pe Kassim după el, şi ii 
înfipse o mină în gură şi alta in pântece. Şi, tot atunci, 
ceilalţi tâlhari, sărind In ajutor, însfăcară tot ce putură 
să înşface din prădătorul, din spărgătorul de Kassim. şi 
tăiară cu săbiile tot ce însfăcară. Şi-aşa. în mai puţin 
de-o clipeală de ochi, Kassim fu. despicat de picioare, 
de mâini, de cap şi de trunchi, şi îşi dete sufletul până a 
apuca să se mărturisească . întrueît. aşa îi fusese lui scris. 
Şi-atâta cu ei ! 

în ce-i priveş te pe hoţi, apoi aceştia, de îndată ce îşi 
şterseră de sânge săbiile, intrară în peştera Jor şî găsiră, 
rânduiţi lingă ieşire, sacii chivernisiţi de Kassim. Şi se 
grăbiră să-i golească acolo de unde fuseseră umplu li. 
şi nu-şi deferă seama de ceea ee lipsea fiind luat de 
către Aii Baba. Pe urmă şezură jos roată ca să ţină sfat 
şi cbibzuiră îndelung asupra mtîrnplărti. Da, în neştiinţa 
în care se aflau că fuseseră pândiţi de Aii Baba, nu 
izbutiră să ajungă a pricepe cum de putuse cineva să 
intre Ia ei, şi se lehămeţiră să mai cugete la un ce 
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caro nu avea nici un ce. Şi aşa că, după ce îşi descur-
cară pioanurile cele proaspete şi înfulecară oleacă, soco-
tiră mai bine să iasă din peşteră şi să încalece iar spre a 
se duce să bată drumurile şi să jupoaie caravanele, 
întrucât erau oameni trudnici, care nu prea îndrăgeau 
vorba lungă şi tactalele. Ci avem să-i mai găsim, atunci 
cînd are să vină vremea. 

Or, în ceea ce priveşte urmarea tuturor "acestora, iaeălă. 
Şi. mai întîi, soţia iui Kassim ! A, blestemata aceea, care 
fusese pricina morţii soţului ei, cel care, de altminteri, 
îşi binemerita sfîrşitul ! întrucât viclenia acelei muieri, 
caro născocise tertipul cu seul cel lipicios, fusese nodul de 
început al căsăpirii de la sfîrşit. încît, neîndoindu-se că 
omul ei are să vină degrabă îndără t acasă, pregătise un 
ospăţ anume spre a-I sărbători. Ci, dacă văzu că se lasă 
noaptea şi că nu se iveşte nici Kassim, nici umbră de 
Kassim, nici mireasmă -de Kassim, fu pînă peste poate 
de speriată, nu că l-ar fi îndrăgit cumva peste măsură, 
ci că îi era ele trebuinţă pentru via^a şi pentru lăcomia 
ei. încîl, atunci cînd îngrijorarea li ajunse pînă peste 
margini, se hotărî să se ducă la Aii Baba, ea cea care 
pînă atunci nu vroise a catadicsi vreodată să-i calce pragul 
casei. Plodul de lele ! Intră cu un obraz întors şi îi zise 
lui Aii Baba : 

— Salamalekul fie asupra-ţi, o, frate de seamă al 
soţului meu ! Fraţii sînt îndatoraţi faţă de fraţii lor, 
şi prietenii faţă ele prieteni. Or, vin să te rog să mă liniş-
teşti asupra soartei fratelui tău, care s-a dus, precum 
ştii, la pădure, si care, măcar că noaptea e tîrzie, nu s-a 
mai întors. Allah fie cu tine, o, chip al binecuvîntării, 
clu-te de vezi ce-a păţit în pădurea aceea ! 

Şi Aii Baba, care era dăruit cu un suflet răzvedit 
de milos, împărtăşi spaima soţiei lui Kassim şi îi spuse : 

—• Depărteze Allah năpastele de la capul soţului tău, 
sora mea ! Of, de-ar fi binevoit Kassim să asculte de 
sfatul meu frăţesc, m-ar fi luat cu el să-i fiu călăuz]. 
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Da nu te îngrija peste măsură de zăbava lui ; întrucît, fără 
de îndoială, o fi socotit că, spre a nu trage asupra-şi lua-
rea aminte a trecătorilor, să nu se întoarcă în cetate 
decîl tîrziu în noapte ! 

Or, o treabă ca aceea părea cu putinţă, măcar că, 
dc-adevăratelea, Kassim nu mai era Kassim, ci şase cioz-
vîrte de Kassim : două mîinî, două picioare, un trunchi şi 
un cap — pe care hoţii Ie aşezaseră chiar în lăuntrul 
bolţii, pe după uşa de piatră, ca să înspaime cu vederea lor 
şi să alunge cu duhoarea lor pe oricine ar mai fi avut cute-
zanţa să calce pragul cel oprit. 

Aşa că Aii Baba o linişti cît putu pe soţia fratelui său, 
şi îi arătă că orice căutare nu ar fi dus la nimic la vremea 
aceea de noapte neagră. Şi o pofti cu toată dragostea să-şi 
petreacă noaptea în tovărăşia lor. Iar soţia lui Aii Baba 
o culcă în chiar patul ei, pe cînd Aii Baba o încredinţa 
că ele cum or da zorii are să plece la pădure. 

Şi, într-adevăr, la întîia sclipire de zori, preaburrul Aii 
Baba se şi afla în bă tă tura casei, lîngă cei trei măgari ai 
lui. Şi plecă fără de zăbavă cu ei, după ce o îndemnase pe 
nevastă-sa s-o îngrijească şi să n-o lase cumnată-sa să ducă 
lipsă de nimic. 

Or, cînd ajunse la stîncă, Aii Baba trebui să-şi mă r tur i -
sească, nevăzînd nicăieri eatîrîi lui Kassim, că pesemne o 
năpastă s-o fi petrecut, mai cu seamă că nici prin. pădure 
nu. zărise nimica. Iar îngrijorarea lui nu avu decît să spo-
rească atunci cînd văzu pămîntul, 3a poalele stînuîî, pătat 
de sînge. încît, nu fără o mare tulburare, rosti, cele trei 
vorbe magiceşti ale deschiderii., şi intră în. peşteră. 

Iar priveliştea celor şase bucăţi de Kassim îi mirleoşă 
plivirile şi îi cutremură genunchii. Şi era rnal-rsai să cadă 
pierit la pămînt. Ci. simţămintele pe care le avea pentru, 
fratele său îl ajutară să-şi biruiască tuThararea, şi nu 
pregetă să facă tot ce-i sta în putere spre a se strădui 
să-şi îndeplinească datorinţele cele de pe urmă faţă de 
el, care oricum, fusese musulman., şi fusese feciorul ace-
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luiaşi lată şi al aceleiaşi mume. Şi luă degrabă din 
peşteră doi saci mari în care puse cele şase ciozvârte din 
fratele său, trunchiul într-unui, iar capul cu amândouă 
mîinile şi cu amîndouă picioarele într-altul. Şi încarcă sacii 
aceia pe unul dintre măgari, coperindu-i bine cu crengi, 
tăiate şi cu lăstăriş, Pe urmă îşi zise că, dacă lot se; afla 
acolo, nu era rău să se folosească de prilej spre a mai 
înşfăca vreo doi saci cu aur, ca să nu-şi lase măgarii să se 
întoarcă acasă cu samarul gol. Şi-aşa că puse pe ceilalţi 
doi măgari nişte saci plini cu aur, cu nişte crengi şi cu 
nişte frunze deasupra, ca şi întîia oară. Şi, după ce porunci 
porţii de piatră să se închidă la loc, luă calea îndărăt. înspre 
cetate, plîngînd în sufletul, său sfîrşitul cel jalnic al lui 
frăţîne-său. 

Or, de cum ajunse în bă tă tura casei sale, AU Baba o 
strigă ca să-I ajute la descărcatul măgarilor pe roaba sa 
Morgana. Or, Morgana era o copilă pe cave Aii Baba şi 
soţia lui o culeseseră încă. de pe cînd era mică şi o cres-
cuseră, cu tot atîta grijă şi cu tot atîta dragoste ca şi cinci 
ar fi fost părinţi ai ei buni. Iar fetiţa crescuse în casa lor, 
ajulînd-o pe maica ei cea de suflet la gospodărie şi fă-
cînd treabă cit zece inşi. Şi mai era şi drăgălaşă, dulce, 
îndemuiatică. destoinică şi spornică la tot felul de născo-
cii! cu care se puteau dovedi treburile cele mai anevo-
ioase şi cu care se puteau birui lucrurile cele mai 
amarnice. 

Şi. ele; cum coborî, dintru-întîi sărută mîna tatălui ei 
de suflet şi îi ură bunvenit, cum avea obiceiul să facă 
de fiecare dată cînd el se întorcea acasă. Şi Aii Baba îi 
spuse : 

—• O. Morgana, fata mea, astăzi să-ţi văd cui iscusinţa, 
credinţa şi tăcerea. 

Şi ii istorisi sfirşilul • cel negru al lui frate-său, şi 
adăugă : 

- - Iar acuma se află acelea, în şase bucăţi, aşezat pe 
cel de-ai treilea măgar. Şi in vreme ce eu am să sui sâ-i 
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duc vestea cea întunecată necăjitei lui de văcîuve. tu să 
cugeti cum am face să-1 îngropăm ca şi cum ar fi murit 
de moarte bună, fără ca să poată careva sa dibăeească 
adevărul adevărat ! 

Iar copila răspunse ; 
— Ascult şi mă supun \ 
Şi Aii Baba, lăsînd-o să cugete la năpastă, sui ia văduva 

lui Kassim. 
Or, faţa lui Aii Baba aşa era de schimbată că, de cum 

îi văzu, soţia lui Kassim se şi porni pe nişte urlete nă -
prasnice. Şi se gătea să-şi zgîrie obrajii, să-şi smulgă părul 
şl să-şi sfîşie hainele. Ci Aii Baba ştiu să-i istorisească 
tntîmplarea cu atîta gingăşie încît izbuti să abată ţipetele şi 
bocetele ce-ar fi stîrnit vecinii şi ar fi iscat tulburare în 
toată mahalaua. Şi, pînă a-i da răgaz să se dumirească de se 
cădea ori ba să nu urle, adăugă : 

— Allah e darnic, şi mi-a hărăzit bogăţie pînă peste 
trebuinţele mele. Dacă, dar, în năpasta cea fără de leac 
care te-a lovit, mai poate să te aline ceva, iată-mă-s gata să 
împreun bunurile pe care Allah mi le-a trimis cu bunurile 
tale. şi să te aduc de aci înainte în casa mea, ca să-mi 
fii cea de-a doua soţie. Şi ai să găseşti astfel în mama 
copiilor mei o soră iubitoare şi grijulie. Şi avem să 
trăim laolaltă în linişte deplină, vorbind despre virtuţile 
răposatului! 

Şi, după ce rosti acestea, Aii Baba tăcu, aşteptînd răs-
punsul. Iar Allah lumină în clipita aceea inima acelei vă-
duve dobîndite odinioară la codoşlîc, şi o scutură de toate 
zavistiile ei. întrucît el este cel atotputernic ! Iar muierea 
pricepu bună tatea lui Aii Baba şi mărinimia lui, şi primi 
să-i l'ie cea de-a doua soţie. Şi chiar că, în urma acelui 
măritiş cu omul aceia bineeuvîntat, ajunse şi ea femeie 
de treabă. Şi-aşa cu ea ! 

Iar Ah Baba, care izbutise pe calea aceasta să curme 
ţipetele cele sfîşietoare şi darea în vileag a tainei, o lăsă 
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pe soţia lui cea nouă în seama soţiei de dinainte, şi coborî 
s-o caute pe tînăra Morgana. 

Or, o găsi tocmai cinci se întorcea dintr-un drum iâcut 
în cetate. întrucît Morgana nu-şi pierduse vremea de-
geaba, ci ticluise un gînd întreg de urmat, în împreju-
rarea aceea grea. într-adevăr, fata dedese fuga 3a dugheana 
neguţătorului de leacuri ce se afla peste drum, şi ceruse 
un anume soi de teriac, bun la zviduirea bolilor cele uci-
gătoare. Iar neguţătorul îi dedese din teriacul acela, pe 
banii pe care i-i arătase, da nu fără a o fi întrebat mai întîi 
cine este bolnav în casa stăpînului ei. Iar Morgana îi răs-
punsese suspinînd : 

— O, păcatele noastre ! fratele stăpînului meu Aii Baba 
a fost lovit de dambla şi l-au adus la noi ca să fie în-
grijit mai bine. Da nimenea nu pricepe nimic din boala lui ! 
Stă înţepenit, cu faţa de şoifran ; nu vorbeşte, nu vede 
şi nu aude !" Deie Alîah, o, şeicule, să-1 scoată teriacul 
acesta din starea aceea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind ş3, 
Sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt suie cincizeci şi şasea noapte 

Urma i 

...nimenea nu pricepe nimic din boala lui ! Stă în ţe-
penit, cu faţa de şofran ; nu vorbeşte, nu vede şi nu 
aude ! Deie Allah, o, şeicule, să-1 scoată teriacul acesta 
din. starea aceea rea ! 

Şi-acuma aducea teriacul cu pricina, de care Kassira 
nu mai putea să se slujească, şi tocmai venea să-1 caute 
pe siăpînul ei Aii Baba, Şi, în cîteva vorbe, ii împărtăşi 
ceea ce socotea să facă. Iar el îi încuviinţă gîndul şi îi 
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mărturisi toată minunarea pe care o simţea fală de 
ticluiala ei. 

într-adevăr, a doua zi, vrednica Morgan;:1 se duse iar la 
neguţătorul de leacuri şi, cu faţa scâlciată ni lacrimi, şi 
cu multe suspine şi sughiţuri, îi ceru un anume lictar, ce 
nu se clă de obicei clecît celor pe moarte fără de nădejde. 
Şi plecă, spunîncl : 

— Vai de noi ! dacă nici leacul acesta nu l'ace nimic, 
s-a dus ! 

Şi avu grijă, totodată, să spună la toată lumea din 
mahala despre închipuita stare fără de izbavă a lui Kas-
sim, fratele lui Aii Baba. încît, a doua zi, în zori, cînd oa-
menii clin mahala fură sculaţi deodată de nişte ţipete sfî-
şu'tnare şi .jalnice, nu se îndoiră că ţipetele acelea n-ar fi 
fost scoase do soţia lui Kassim, de soţia fratelui lui Kassim, 
de linăra Morgana şi de toate femeile rubedenii, spre a 
vesti moartea lui Kassim. 

Or. estimp, Morgana îşi vedea mai departe de treaba ei. 
într-adevăr, îşi zisese :.,Fata mea, nu-i destul să faci 

a fi luată o moarte năprasnică drept o moarte firească, 
ci-i vorba să abaţi o primejdie mai mare ! Şi-anume să nu 
laşi oamenii să vadă cum că răposatul e ciopîrţit în şase 
bucali ! Altminlerea ulciorul nu are să râmînă fără de 
lăcuit ură !" 

Şi. fără a zăbovi, dete fuga la un papuear bătrân din 
mahala, care nu o cunoştea, şi, după ce îi ură salamalei-
kum. îi puse în mină un dinar de aur şi îi spuse : 

— O, şeicule IVIustafa, mîna ta ni-i de trebuin ţă astăzi»! 
Iar bătrînul cîrpaci. care era un moşnegel plin de viaţă 

şi de voioşie, răspunse : 
— O, zi binecuvîntată de lumina venirii tale, o, chip 

de lună ! Grăieşte, o, stăpînă a mea, iar eu am să-ţi răs-
pund pe capul şi pe ochii mei ! 

Şi Morgana spuse : 
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— O, moşule Mustufa, ridică-tc dar şi hai cu mine. Ci, 
mai întîi, dacă binevoieşli, ia toi ce este de trebuinţă pentru. 
josului pielii ! 

Iar după ce moşneagul, făcu ceea ce i se ceruse, iată 
luă o basma şi i-o legă deodată peste ochi, spunîncîu-i : 

~r- Fără de asta nu se poate ! Fără de asta nu se poate 
face nimic ! 

Ci el strigă, spunînd : 
— Du-te, iu, fată ! Pentru un dinar, mă Iaci să mă 

lepăd de credinţa părinţilor meii, ori să făpluiesc cine ştie 
ce ticăloşie sau cine ştie ce nelegiuire năprasnică ? 

Ci ea îi spuse : 
—- Alungat fie Cel viclean, o, şeicule ! Cugetul iau să 

stea pe pace ! Nu-ţi fio frică de una ca asta, mlrueit nu e 
vorba deeît de o treabă de cusătură ! 

Şi, spunînd acestea, îi mai strecură un ban de aur in 
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ca oamenii care aduceau năsălia poruncită să nu poată di-
baci nimic, se duse să ia chiar ea năsălia aceea, şi o plăti 
gras. Apoi, tot ajutată de Aii Baba, puse în raclă trupul şi 
coperi totul cu şalurile şi cu pînzeturile cumpărate anume. 

Estimp, imamul şi ceilalţi slujitori de la geamie sosiră ; 
iar patru dintre vecinii strînşi acolo încurcară năsălia pe 
umeri. Iar imamul porni în fruntea alaiului, urmat de citi-
torii din Coran. Iar Morgana mergea în urma purtătorilor, 
plîngîncl întruna, scoţînd ţipete jalnice, bătîndu-se amar-
nic în piept şi smulgîndu-şi părul, pe cînd Aii Baba în-
cheia şirul, însoţit de vecinii ce se desprindeau pe rînc 
de lingă el spre a-i schimba din vreme în vreme şi a-i 
uşura pe ceilalţi purtători ai raclei ; şi tot aşa pînă ce ajun-
seră la mecet, pe cînd în casa lui Aii Baba muierile adu-
nate pentru suljba mortului îşi îngemănau bocetele şi um-
pleau toată mahalaua cu ţipete înfricoşate. Şi, în felul 
acesta, adevărul acelei morţi rămase cu grijă la adăpost de 
orice dare în vileag, fără ca nimeni să poată avea nici 
cea mai mică bănuială despre întîmplarea cea neagră. 
Şi-atîta cu toate astea ! 

Cit despre cei patruzeci de hoţi, din pricina celor şase 
ciozvîrte de Kassim părăsite în peşteră se feriseră vreme de 
o lună să mai dea pe la ascunzătoarea lor ; iar cînd se 
întoarseră în peşteră, rămaseră pînă peste măsură de uluiţi 
eă nu mai găsiră nici bucăţile de Kassim, nici hoitul lui 
Kassim, nici nimic care, mai de aproape ori mai de departe, 
să aducă a aşa ceva. Şi, de data aceasta, cugetară temeinic 
la împrejurare, iar căpetenia celor patruzeci zise : 

— O, bărbaţilor, am fost dibuiţi, nu mai încape îndo-
ială ! Iar taina noastră a fost aflată. Da dacă nu ne stră-
duim degrabă să găsim leacul, toate bogăţiile noastre, 
pe care noi şi străbunii noştri le-am strîns cu atîtea cazne 
şi trude, au să ne fie în curînd ridicate de părtaşul hoţului 
pedepsit ele noi. Aşa că numaidecît, fără a pierde vremea. 
după ce l-am făcut pe unul să piară, trebuie să-1 facem şi 
pe celălalt să piară. Odată hotărît, nu este riecît numai o 
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cale de-a ajunge la ţintă, şi anume : unul, şi curajos şi 
dibaci totodată, să se ducă în cetate străvestit în derviş 
venetic, să se slujească de toată iscusinţa lui şi să afle ce 
este cu-acela pe care l-am tăiat noi în şase bucăţi, şi să di-
băcească în ce casă locuia insul acela. Da toate cercetă-
rile acestea trebuie să se facă cu cea mai mare fereală, 
întrucît o vorbă mai mult ar putea să strice treaba şi să ne 
piardă fără de izbavă. încît socot că aceJa care s-ar 
împovăra cu sarcina aceasta se cade a se lega să se supună 
osîndei cu moartea, dacă are să dea dovadă de uşură tate în 
îndeplinirea soliei lui ! 

Şi numaidecît unul dintre haramini strigă : 
— Mă leg eu pentru -isprava aceasta, şi primesc 

învoielile ! 
Iar bulibaşa şi soţii îl firitiseră şi îl eoperiră cu laude. 

Şi el plecă străvestit in derviş. 
Or, intră în cetate, şi toate prăvăliile erau încă în-

chise, din pricina ceasului prea de cu zori, afară de prăvălia 
şeicului Mustafa, cîrpaciul. Iar şeicul Mustafa, eu sula în 
mînă, lucra de zor să închipuiască un papuc din piele şo~ 
i'rănie. Şi ridică ochii şi îl zări pe dervişul ce se uita la el 
minunîndu-se cum lucrează, şi care se grăbi să-i ureze sa-
lamaleikum. Iar şeicul Mustafa îi răspunse la salamalek, 
şi dervişul se mărturisi minunat că-1 vedea, la vîrsta lui, 
cu nişte ochi atîta de buni şi cu nişte degete alîta de în-
demînatice. Iar bătrînul, tare măgulit, se umflă în guşă
şi răspunse : 

— Pe Aîîah, o, clervişuie, încă mai pot să bag aţa în 
ac de la întîia încercare, ba pot şi să cos în afundul unei 
pivniţe fără de lumină şase ciortane de mort ! 

Iar dervişul-tîlhar, auzind vorbele acelea, era d i po-aci 
să se topească de bucurie, şi îşi binecuvnuă ursitoarea care 
îl purtase pe drumul cel mai scurt la ţolul dorit, încît nu 
lăsă să-i scape prilejul şi, prefăeîndu~se uimit, strigă : 

— O, chip al binecuvântării, şase ciortane de rnort ? 
ce vrei să zici cu vorbele acestea ? Au. nu carecumva din 
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întîmplatv o li obiceiul în ţara aceasta să se taie morţii în 
şase bucăţi, care pe uimii să fie cusute la loc? Şi oare se 
face aşa spre a vedea ce este înlăuntru ? 

Iar şeicul Mustafa, la cuvintele acestea, zîmbi a rîde şi 
răspunse : 

— Nu, pe AUah, nu este asemenea obicei pe aici. Da 
ştiu eu ce .ştiu, iar ce ştiu eu nimeni nu are să ştie ! Am 
pentru aceasta mai multe pricini, care de care mai înteme-
iate î Şi-apoi limba mea-i cam scurtă în dimineaţa aceasta 
şi nu prea vrea să dea ascultare zbegurilor ţinerii mele 
de minte ! 

Iar clervişul-tîlhar începu să rîdă la rîndu-i, atît din 
pricina chipului în care şeicul papucar rostise parimiile 
acestea, cit şi ca să se facă plăcut moşneagului. Pe urmă , 
f'âc'îndu-se că-i strînge mîna, îi strecură în palmă un galben 
şi adăugă : 

— O, fiu de oameni meşteri la vorbă, o, moşule al meu] 
ferească-mă AUah să mă bag unde nu mă priveşte. Da dacă, 
în rostul meu de om, străin, şi dornic să cunoască toate, 
aş vrea să-ţi grăiesc, apoi aceasta ar fi de a-mi face hatîruî 
să-mi spui unde se află casa în pivniţa în care se aflau 
cele şase hartane ale mortului pe care l-ai cîrpit. 

Iar bătrânul cârpaci răspunse : 
— Da cum aş putea, o, frunte de derviş, de vreme ce 

nici eu nu ştiu care-i casa aceea ? Află, într-adevăr, că 
am mers pînă acolo legat la ochi, dus de o copilandră vră-
jitoare, care a făcut ca lucrurile să se petreacă cu o iu-
ţeală fără de pereche. Dreptu-i însă, fiule, că, dacă aş fi 
iar legat la ochi, poate că aş izbuti să dibuiesc casa, că-
lăuz'mdu-mă după anumite băgări de seamă pe care le-am 
făcut mergînd şi pipăind toate lucrurile din drumul meu. 
întrucît pesemne că ştii, o, învăţatule derviş, că omul vede 
şi cu degetele tot atâta de bine ca şi cu ochii, mai cu 
seamă dacă nu are pielea aspră ca spinarea de crocodiL 
Şi, în ce mă priveşte, am printre muşteriii cărora le înealţ 
cinstitele picioare cîţiva orbi mai limpede văzători, datorită 
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ochiului pe care îl au în vii i 3a fiecare deget, decît afuri-
si tul. de bărbier care mă rade pe cap în fiece vinere tăin-
du-nîi pielea amarnic, lua-I-ar AUah... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu /orii ini jind ai, 
sfioasa, S fu ii. 

Ci intr-a opt suie cincizeci şi şaptea noapte 

Dnnâ : 

...am printre muşteriii cărora ie încalţ cinstitele picioare 
eîţiva orbi mai limpede văzători, datorită ochiului pe care 
II au în vîrf la fiecare deget:, decît afurisitul de bărbier 
care mă rade pe cap în fiece vinere, tăindu-mi. pielea 
amarnic, lua-l-ar Ailah ! 

Iar dervişul-tîlhar strigă : 
— Binecuvîntat să fie sinul care te--a alăptat, şi cieie 

Alîa.h să mai poţi încă multă vreme să bagi firul în ac 
şi să înealţi preacinstitele picioare, o, şeie de bunavestire ! 
Hotărît, nu doresc decît să mă supun eălăuzelii tale, ca să 
încerci a da de casa în pivniţa la care se petrec nişte, lucruri 
a ti ta de minună toare ! 

Atunci şeicul Mustafa se hotărî să se ridice, iar dervişul 
51 legă la ochi şi îl duse de mină în uliţă, pe urmă rner.se 
pe îîngă el, cîncl călăuzindu-1, cînd lăsîndu-se călăuzit, pe 
pipăitelea, pînă chiar Ia casa lui Aii Baba. Iar şeicul Mus-
taţa xi.se : 

-— Aici este, hotărît, şi nu altundeva. Cunosc casa după
duhoarea de balegă de măgar pe care o revarsă, şi după 
piatra asta de colea, de care mi-am zdrelit piciorul în-
tina dată ! 

Şi hoţul, peste măsură de bucuros, se" repezi, pînă a 
.nu-i dezlega năframa papuearului, să facă un semn pe 
poarta casei, eu o bucată de iibişir pe care o avea la 
ei. Pe urină îl desfăcu Ia ochi pe. călăuzul său, îl răsplăti cu 
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încă un galben, şi se despărţi de el, după ce u mulţumi 
şi îi făgădui că nu are să cumpere papuci decit numai 
de Ia el, cîte zile o mai trăi. Şi luă grabnic drumul îndărăt 
înspre pădure, spre a se duce să dea ştire căpeteniei celor 
patruzeci despre cele ce aflase. Ci nu ştia că da fuga drept 
spre a-şi vedea capul cum îi zboară de pe umeri, aşa cum 
are să se arate mai încolo. 

într-adevăr, cînd destoinica de Morgana ieşi să se ducă 
după nişte cumpără turi, zări pe poartă, la întoarcerea ei 
de la suk, semnul cel. alb pe care dervişul-hoţ îl făcuse 
acolo. Şi îl cercetă cu luare-aminte, şi cugetă în sufletul 
ei grijuliu : „Semnul acesta nu s-a făcut singur pe poarta 
aceasta. Iar mîna care I-a făcut nu poate să fie decît o mînă 
vrăjmaşă. Aşa că se cade a abate vrăjile, încurcând is-
prava". Şi dete fuga să caute o bucată de tibi.şir, şi făcu 
cîte un semn aidoma, în acelaşi loc,- pe porţile de la toate 
casele de pe uliţă, atît pe dreapta cît şi pe stînga. Şi ori de 
cîte ori făcea un semn, rostea în minte, ca înspre făptui-
torul semnului dintîi : „Cinci degete ale mele în ochiul 
tău stîng, şi celelalte cinci în ochiul tău drept !" întrucît 
ştia că nu se află vrajă mai tare spre a abate puterile cele 
nevăzute, spre a te feri de farmece şi spre a face să cadă 
îndărăt pe capul descântătorului năpastele puse la cale şi 
gafa de a se înfăptui. 

încît, a doua zi, cînd haraminii îndruma ţ i de fîrtafele 
•lor intrară doi cîte doi în cetate, spre a năvăli în casa 
însemnată cu tibişir, rămaseră peste măsură de miraţi şi 
de nedumeriţi băgînd de seamă că toate porţile caselor 
din mahala purtau acelaşi semn, aidoma. Şi deteră zor. Ia 
un semn al harambaşei lor, să se întoarcă la peştera din 
pădure, spre a nu stihii luarea-aminte a trecătorilor. Şi 
cînd se văzură iarăşi laolaltă, îl tîrîră în mijlocul roatei al-
cătuite de ceata lor pe hoţul-câlăuz, care se dovedise atiîa 
de uşuratic, îi osîndiră la moarte şi, pe dată, la semnul 
dat de căpetenia lor, îi retezară capul. 
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Or, cum pedeapsa hotărîtă pentru făptuitorul cel clintii 
al acestei isprăvi ajunsese mai grabnică clecît oricîncl, un 
alt hot se mărturisi gata să plece în iscoadă. Şi dorinţa 
fiind u-i primită de către căpetenie, se duse în cetate, luă 
legătura cu şeicul Mustaţa, îl puse să-1 îndrume pînă di-
naintea casei prepuse a fi casa cu cele şase hartane cu-
sute, şi făcu un semn roşu pe poartă, într-un loc mai 
ascuns. Pe urmă se întoarse la peşteră. Ci el nu ştia că un 
cap însemnat cu săritura cea neagră nu poate să tacă decît 
săritura aceea şi nu alta. 

într-adevăr, cînd hoţii, călăuziţi de fîrtatele lor, ajun-
seră pe uliţa lui Aii Baba, găsiră toate porţile cetluite cu 
semnul cel roşu, chiar în acelaşi loc. întrucît iscusita de 
Morgana, presimţind ea ceva, se dovedise tot atîta de gri-
julie ca şi înlîia dată. Şi, la întoarcerea în peşteră, călăuzul 
trebui să îndure, în ceea ce pt'iveste căpăţîna lui, aceeaşi 
soartă ca şi cel do dinaintea sa. Ci aceasta nu ajută cu nimic 
la a-i lumina pe hoţi cumu-i treaba, şi nu sluji decît ca 
să împuţineze ceata cu doi dintre haidamacii ei cei mai 
neînfricaţi. 

încît, după ce cugetă asupra întâmplărilor o bună bucată 
de vreme, bulibaşa ridică fruntea' şi îşi zise : „De-acuma 
încolo n-arn să mă mai bizui decît pe mine !" Şi plecă 
singur la cetate. 

Or, el nu făcu precum făcuseră ceilalţi. întrucît, după 
ce şeicul Muslafa îi arătă casa lui Aii Baba, nu-şi mai 
pierdu vremea să însemneze pbarta cu vreo cridă — roşie, 
ori albă. ori albastră •— ci se uită cu luare aminte 
spre a-şi întipări bine în minte aşezarea ei, dat fiind că pe 
dinafară efa aidoma la înfăţişare-cu toate casele vecine. 
Şi, odată cercetarea aceea isprăvită, se întoarse în pădure, 
îi adună pe cei treizeci şi şapte de hoţi rămaşi în viaţă 
şi le spuse1 : 

— Făptaşul pagubei care ne-a fost pricinuită este di-
buit, întrucît acuma îi cunosc bine casa. Şi, pe Allah ! pe-
deapsa lui are să fie o pedeapsă amarnică. Iar voi, flăcăii 
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'mei, âduceţi-mi degrabă aici treizeci şi opt de chiupuri mari 
de pămînt ars, smălţuite pe dinlăuntru, cu gîtul larg şi cu 
ptntecele gros. Iar aceste treizeci şi opt de chiupuri să fie 
goale, afară numai, de una, pe care s-o umpleţi cu ulei de 
măsline. Şi aveţi grijă să fie toate fără de nici o plesnitură. 
Şi întoarceţi-vă fără de zăbavă. 

Iar hoţii, deprinşi a îndeplini fără de cârtire poruncile 
căpeteniei lor, răspunseră că ascultă şi că se supun, şi 
deteră fuga să rostuiască, din sukul ele oale, cele treizeci şi 
opt de chiupuri cu pricina, şi să le aducă bulibaşei, puse 
în cumpănă două cîte două pe caii lor. 

Atunci harambaşa le spuse haraminilor săi : 
— Pune ţ i-vă hainele şi intraţi fiecare în cîte un chiup, 

nepăstrind asuprâ-vă decit armele, turbanul şi papucii ! 
Iar cei treizeci şi şapte de hoţi, fără a scoate o vorbă, 

se cocoţară doi cîte doi pe spinarea cailor care purtau 
chiupurile. Şi cum fiecare cal ducea cîte două chiupuri, 
unul pe dreapta şi altul pe stînga, fiecare hoţ se lăsă să 
alunece în clte un chiup, în care pieri cu totul. Şi se pome-
niră în felul acesta făcuţi grămadă , cu picioarele înghe-
suite' sub ei şi cu genunchii 3a gură, în. chiupuri, ca în cea 
de-a douăzecea zi nişte puişori de găină în ouăle lor. Şi, 
îpcăpuiţi apa ţineau un u)t">gTn într-o ru^u -i o bn,;i în 
Tnîuj coJal l i, cu p puuj ihd si t 'WKh 5 tb funl tuj 'c *\ 
Tu c ^ de i] troi/cci şi < J'CJ I h i l„ti 1 Jx l pe pain ] 
ocal ilta si în tu i p u . a l d > ck hu 'p j ] < 3 \ nphu i i ui < 
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unul dnoă altul \i c

 fr pa ui ) i h i i j n n >. u vi u f< j ' 
F di n r, „sa ft 1 < '> a nu se \ ina " •,< ila m ek , rit u 1 -
od ' i sa îngăduie oui undi < i i "i i f] î" 7 c S<, pt? ' u 
t \ iu. i un [i 1 de b y i dă i m ; i a î i n i i 
t ' i ' ' ^ ' i ' " t i i < 1 ) «• i "1 i i i J. i 

" hm d j t in •• i ui 1 i r t"- 1 i / ~i } L ţ j de hi !. n 
. l ' u \ i l l l u i i / ' i '-I ' liK! ^ t i i i U . ' \ ' -

p» h i ! in b l / i *n I n < J t t < i 

83 



şi, mînînd înspre cetate caii ce purtau o marfă închipuită; se 
făcu frunte a acelei caravane. 

Or, Allah îi meni bună pace şi ajunse fără de necazuri, 
pe înserate, chiar dinaintea casei lui Aii Baba. Şi, parcă 
toate anevoinţele s-ar fi dezlegat de la sine. nu avu nici 
o bătaie de cap spre a-şi împlini scopul ce-1 aducea, de 
a bate ia poartă, întrucît Aii Baba însuşi sta jos pe prag, 
cevenindu-so în tihnă înainte de rugăciunea de seară... 

C'înd poveste;» ajunse aici. Şetierezada văzu zorii mijinrl şi, 
sfioasă, (acu. 

Ci intr-u opt sute cincizeci şi opta noapte 

Urmii : 

...nu avu nici o bătaie de cap spre a-.şi împlini scopul 
ce-i aducea, de a bate Ia poartă, întrucît Aii Baba însuşi sta 
jos pe prag, revenindu-se în tihnă înainte de rugăciunea de 
seară. Iar căpetenia hoţilor se repezi să oprească şirul de 
cai, veni dinainte lui Aii Baba şi îi spuse, după sa lama -
lekuri şi după uraturi : 

— O, stăpîne al meu, robul tău este neguţător de ulei, 
c; m i s ţ . j c u n f j e s £ s c ducă s g mineze în noaptea aceasta, în-
i '-o cetate în caie nu cunoaşte pe nimeni. Nădăjduieşte, 
u i de hi măi muma ta, că, în numele lui Allah, ai să-i în-
' adm ga/duire pînă mîine dimineaţă, lui şi vitelor Iui, în 
o Uului a casc i tale ' 

Dacă au/i i ugummtea aceea, Aii Baba îşi aduse aminte 
( cmd cia si el om sărac şi cînd îndura nemila, şi inima 

i st mmuie pe dala Şi, departe de a-1 cunoaşte pe căpe-
' >ua lmliloi pe caie odinioară în pădure îl văzuse şi îl 

i ic i idica m cinstea lui şi îi răspunse : 
O nogutăiuiule de ulei, fratele meu, fie-ţi casa mea 

i 'i'>i(u<in si doK Allah. să-ţi găseşti aici tihnă şi neamuri. 
) > I M <t " t ' 
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Şi, spunînd aceasta, îl luă de mină şi îl aduse, cu caii 
lui, în curte. Şi chemă pe Morgana şi pe încă un rob şi Ie 
dete poruncă să-1 ajute pe oaspetele de la Allah să descarce 
chiupurile şi să dea de mâncare vitelor. Iar cînd chiupurile 
fură orînduite frumos în fundul curţii, şi caii legaţi de-a 
lungul zidului, fiecare la gît cu cîte un sac plin de ora şi 
de ovăz, Aii Baba, tot plin ele bună tate şi de voioşie, îi luă 
iarăşi pe oaspete de mînă şi îi duse în casă, unde îi pofti 
să stea la locul de cinste, şi şezu şi el alături, spre a mânea. 
de cină. Şi, după ce amândoi mîncară şi băură şi deteră 
mul ţumire iui Allah pentru milele lui, Aii Baba nu vroi 
să-.şi stînjenească oaspetele, ci se sculă spunkidu-i : 

O, stăpîne al meu, casa mea este casa ta, iar ceea 
ce se află in casă este al tău. 

Or, pe cînd el da să plece, neguţătorul de ulei, care era 
căpetenia hoţilor, îl opri spunîndu-i : 

— Allah fie asupra-ţi, o, gazdă a mea, arată-mi locul din 
preacinstita-ţi casă uncie îmi este îngăduit să dau tihnă 
lăuntrurilor mele şi să-mi uşurez udul. 

Şi Aii Baba, arăt îndu-i umbiătoarea aşezată tocmai în 
colţul bătăturii, chiar lingă locul-"tinde erau înşiruite chiu-
purile, răspunse : 

Acolo «-s ( ' 
->j giabi st d pai U 'c pn t ii i In (in ni oui ţ 

in a ik negu atotul u d> uit i 
i>\ jnd xdiVci, t a p e h m a hi iiloi p i oi / ( a < 
> i c a u i di iic.n1 Ci, (. «na •-iu i dn n hi pi 

M» c pli c 11 st< r c u< pi rund 
Hei iu Cui u c d< mcl itci u 1 «,a >u/i c l n i ( 

att K Ih la^iuiind d pvui i e c e ir s e i n e i 
1 H ui i 1 ti s-ddvluit ••> '-a ML aLo* ti i i i si Ii 
J.<* nune ! 

Şi, după ce le dete astfel oamenilor săi. porunca de ce 
trebuiau să facă, se întoarse în casă. Iar Morgana, care îi-aş-
tepta cu un felinar în mână în uşa bucătăriei, ii duse 
la odaia, ce-i fusese pregătită xi-1 lăsă singur. Iar ei se 
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grăbi, ca să fio bine odihnit atunci dfid aveau să-şi pună 
în faptă isprava, să se întindă pe pat unde socotea să 
doarmă pînă la miezul nopţii. Şi nu zăbovi1 mult oină ce să 
forăie ca o căldare de spălătoreasă. 

Şi-atunei se întîmplă ceea ce era dat să se în Umple. 
într-adevăr, pe cînd Morgana se afla în bucătăria ei 

spălîncl de zor-tăvile de bucate şi crăliţile, deodată lampa. 
din lipsă de ulei, se stinse. Or, tocmai că zehereaua de ulei 
din casă se isprăvise, şi Morgana, care uitase să t îrgu-
iască alta în ziua aceea, se amărî rău de necazul acela şi îl 
strigă pe Abdallah, robul cel proaspăt al lui Aii Baba, 
şi-i spuse şi lui supărarea şi încurcătura ci. Ci Abdallah. 
izbucnind în rîs, îi spuse : 

— Pe A11 ah i o, Morgana, sora mea, cum de poţi să spui 
că ne lipseşte uleiul clin casă, cită vreme in curte se află, 
chiar acuma, rînduite lingă zid, treizeci şi opt de chiupuri 
pline cu ulei de măsline care, judecind după mireasma 
olurilor în care se află, trebuie să fie de soiul cel mai ales. 
Â, sora mea, ochiul meu nu o mai zăreşte în seara aceasta 
pe Morgana cea iscusită, şi cea destoinică, şi cea plină de 
născociri ! •• 

Pe urmă adăugă : 
— Mă duc îndărăt să mă culc, sora mea, ca să mă scol 

dimineaţă de cu zori, să-1 însoţesc la hamtnam pe stăpînul 
nostru Aii Baba ! 

Şi o lăsă, spre a se duce, nu departe de odaia negu ţă-
torului de ulei, să sforăie ca un buhai de baltă. 

Atunci Morgana, oleacă tulburată de vorbele lui Ab-
dallah. luă vasul pentru ulei şi se duse în curte, ca să-1 
umplă de la unul dintre chiupuri. Şi se duse la cel clintii 
chiup, îl destupă şi cufundă vasul pe gura deschisă. Şi -— 
o. vîilejire de lăuntruri, o, bulbucare de ochi, o, bere-
gată precurmată ! — vasul, în loc să intre în ulei, se lovi 
cu putere de ceva tare. Şi acel ceva îl zgîlţîi ; şi ieşi o 
voce care zise : 
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i— Pe Âllah ! piatra pe care a aruncat-o bulibaşa este 
pe pu ţ in un pietroi ! Haidem, aeuma-i clipa ! 

Şi scoase capul, şi dete să iasă din chiup. 
Şi-aşa ! Or, ce făptură omenească, dacă-ar da de o 

fiinţă vie într-un chiup. în loc cle-a da de ulei, nu şi-ar 
închipui că vede cum i-a şi venit ceasul cel de pe urmă 
al ursitoarei ? Aşa şi t înăra Morgana, speriată rău în cea 
dintîi clipă, nu se putu opri să nu cugete : „M-am dus S 
Şi toată lumea din casă s-a dus fără de izbavă !" Ci iacâtă 
că deodată năprăsnicia tulburării îi întoarse la loc toată 
iscusinţa şi toată judecata. Şi, în loc de-a se apuca să scoată 
niscaiva ţipete înfricoşate şi să facă zarvă, ea se plecă peste 
gura chiupului şi spuse : 

— Nu, nu, voinicule ! Stăpînul tău doarme încă ! Aş-
teaptă să se scoale ! 

încît Morgana, mintoasă cum era, pricepuse totul. Şi, 
spre a se încredinţa de năprăsnicia împrejurării, vroi să 
cerceteze toate chiupurile, măcar să încercarea nu eră 
fără de primejdie ; şi se duse la fiecare, pipăi capul care se 
şi iţea numaidecît ce astupătoarea era ridicată, şl ppuse 
fiecărui cap : 

•— Răbdare, şi pe curînd ! 
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pe veci, şi îşi înghiţi moartea cu un horcăit ce nu 
mai ieşi. 

Iar Morgana, cu o rnînă netremurată , îi făcu să în-
dure aceeaşi soartă pe toţi cei închişi în chiupuri, care 
muriră înăbuşiţi şi fierţi, întrucît nici un om, de-ar fi el 
închis şi într-un chiup cu şapte pere fi, nu ar putea să. 
scape de ursita atîrnată la gîtul lui. 

Or, sfîrşindu-şi isprava, Morgana stinse focul de sub 
cazan, astupă la loc chiupurile cu capacele din aţe de pal-
mier, şi se întoarse în bucătărie unde, suflînd în lampă, ră -
mase în negură, hotărîtă să vegheze la urmarea acelei 
tărăşenii. Şi, stînd în felul acesta la pîndă, nu avu de aş tep-
tat vreme multă. 

într-adevăr, pe Ia nămiez de noapte, neguţătorul de ulei 
se deşteptă şi se duse cle-şi lipi capul de fereastra ce da 
înspre curte ; şi, dacă nu văzu nici o lumină în nici o 
parte, şi dacă nu auzi nici un zgomot, socoti că toată casa 
trebuie să fie cufundată în somn. Atunci, întocmai pre-
cum le spusese oamenilor lui, luă nişte pietricele pe care 
le avea la el şi le zvîrli una cîte una înspre chiupuri. Şi, 
cum avea ochiul ager şi mîna dibace, îşi atinse ţinta de 
fiecare dată : ceea ce pricepu după sunetul scos de chiup 
la lovitura cu piatra. Pe urmă aşteptă, neîndoindu-se că 
are să-i vadă ţîşnind din chiupuri pe haidamacii lui cu ar-
mele în vînt. Ci nimica nu se clinti. Atunci, închipuin-
du-şi că adormiseră în chiupurile lor, aruncă iarăşi cu pie-
tre; ci nici un cap nu se ivi şi nici o mişcare nu se stîrni. 
Şi bulibaşa hoţilor fu pînă peste fire de mîniat pe oa-
menii lui, pe care îi socotea cufundaţi în somn ; şi coborî 
înspre ei, gîndind : „Puii ele cîine ! nu sînt buni de nimic !" 
Şi se repezi înspre chiupuri ; ci numai spre a se da îndărăt, 
aşa de înfricoşător era duhnetul de ulei clocotit şi de carne 
arsă ce se revărsa din ele. Da se apropie iarăşi şi, pipăind 
cu mîna, simţi pereţii chiupurilor fierbinţi ca ai unui cup-
tor. Atunci strînse de pe jos un mănunchi de paie, îl aprinse 
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şi se uită în chiupuri; Şi îşi văzu oamenii, unul după altul, 
opăriţi şi fumegînd, cu trupurile fără de suflet. 

Cînd îi văzu aşa, bulibaşa hoţilor, prieepmd de ce 
moarte cruntă pieriseră cei treizeci şi şapte de soţi ai lui» 
făcu o săritură de-a mirările piuă pe coama zidului curţii, 
se prăvăli în uliţă şi îşi slobozi picioarele în vînt. Şi zbură 
şi se afundă în noapte, mineind sub paşii lui pămîntu l 

Cînd povosle.i ajunse aici, Şciicrc/nd;', v;\/u zorii mijind şi., 
sliiKisa. taru. 

Ci înlr-a opt suie cincizeci şi noua noapte 

l ' r t n a : 

...pricepind de ce moarte cruntă pieriseră cei treizeci 
si şapte de soţi ai lui, făcu o sări tură de-a mirările pînă 
pe coama zidului curţii, se prăvăli în uliţă şi işi slobozi pi-
cioarele în vînt. Şi zbură şi se afundă în noapte, mîncînd 
sub paşii lui pămîntul. Şi, cinci ajunse în peşteră, se cu-
fundă în negrele cugetări la ceea ce îi mai rărnînea de 
făcut de-aci înainte spre a plăti tot ce avea de plătit. Şi, 
pînă una alta. atîta cu el ! 

Estimp Morgana, care izbăvise casa stăpmului ei, pre-
cum şi vieţile ce săiăşluiau acolo, de îndată ec-şi dete seama 
că ţoală primejdia fusese abă tută odată cu fuga negu ţă toru-
lui cel calp de ulei. aş teptă cuminte să se lumineze de 
ziuă, spre a se duce să-1 trezească pe stăpînu-său Aii Baba, 
Şi. de îndată ce acesta se îmbrăcă, socotind că nu fusese 
deşteptat atifa de devreme decît ca să meargă la hammeira, 
Morgana ii duse dinaintea chiupurilor şi ii spuse : 

— O, siăpîno al meu. ia saltă un capac şi uită-te i 
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Şi AH Baba, după ce .se uită, rămase pînă peste fire 
de speriat şi de înmărmurit . Iar Morgana nu pregetă să-i 
povestească toate eîte se petrecuseră, de la început pînă 
la sfîrşit, fără a .sări nimica. Ci nu este ele'nici o trebuin ţa 
s-o mai spunem şi noi o dată. Şi îi istorisi şi povestea cu 
semnele cele albe ,şi cu cele roşii de pe porţi, despre care 
nu socotise de cuviinţă să-1 învedereze dintru-ntîi . Ci nici 
povestea aceasta nu este de vreo trebuin ţa s-o mai înşirăm 
încă o dată. 

După ce Aii Baba auzi istorisirea roabei sale Morgana, 
începu să plîngă de tulburare şi, strîngînd-o cu drag pe 
copilă la piept, îi zise : 

— O, copilă a binecuvîntării, fericit fie pîntecele care 
te-a purtat ! Hotărît, pîinea pe care ai mîncat-o în casa 
noastră rr-a fost mistuită de nerecunoştinţa. Tu eşti Iuta 
mea şi eşti fata mamei copiilor mei. Iar de-acuma inamic 
tu ai să fii capul casei mele şi cel mai niare dintre 
copiii .mei ! 

Şi îi spuse tot aşa mai departe vorbe drăgăstoase, şi 
mult îi mulţumi pentru bărbăţia, pentru mintoşenia şi pen-
tru credinţa ei faţă de casa lui. 

După care, Aii Baba, ajutat de Morgana şi de robul 
Abdallah, purcese la băgarea în părnînt a hoţilor, pe care 
se hotărî, după chibzuinţă, a-i face să piară săpîudu-le o 
groapă, mare în grădină şi îngropîndu-i acolo de-a valma, 
fără de nici o slujbă, spre a nu trezi iiiarea-amirde a 
megieşilor. Şi iacă-aşa sfârşi de-a se descotorosi de prisi la 
aceea blestemată. Bine-a făcut ! 

Şi multe zile se petrecură în casa juI.AJi Baba, în 
vîlvoră de bucurii şi de firitîseli. Şi nu se mai .saturau 
să~şi tot povestească amănuntele acelei întîrnpîă.ri de-a 
mirări lea, mulţumind lui Allah pentru, ra.mtu.irea lor şi 
prelirînd. toate tălmăcirile pe care ea le surnea. Iar Mor-
gana era mai răsfăţată ca niciodată ; iar Aii Baba, laolaltă 
cu cele două soţii ale lui şi cu copiii săi nu mai pridideau 
să-şi dovedească recunoştinţa şi dragostea faţă de ea. 
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Or. într-o zi, fiul cel mai mare al lui Aii Baba," care 
oclrmuia daravelile de vîuzare şi de cumpărare în prăvălia 
odinioară a lui Kassim. îi spuse tatălui său, cînd se în-
toarce din suk : 

••— O, părintele meu, nu ştiu cum să fac să-i întorc 
vecinului meu, neguţătorul Hussein, toate cinstirile cu 
care nu mai conlencşte să mă copleşească, de la proaspăta 
lui aşezare în sukul nostru. lacătă a cincea oară cînd 
primesc, fără a-1 răsplăti cu nimica, să ospătez la el masa 
de prînz. Or. tare aş vrea, o, laică, sâ-1 cinstesc şi eu măcar 
o dată. spre a-1 despăgubi, cu belşugul ospăţului de această 
singură dată, pentru toate cheltuielile ce le-a făcut în 
cinstea mea. intrucît socot că gândeşti ca şi mine că nu ar 
fi deloc cuviincios să zăbovesc mai mult a-i întoarce 
polileţurile pe care le-a dovedit faţă de mine ! 

Iar Aii Baba răspunse : 
— De bună seamă, o, fiul meu, aceasta este cea mai 

aleasă dintre datorii. Şi s-ar fi căzut să-mi aduci aminte 
de ea mai degrabă ! Or, tocmai iaeătă că mîine este vineri, 
zi de odihnă, iar tu ai să te prilejuieşti de aceasta spre a-1 
pofti pe hagg Hussein, vecinul tău, să vină să împartă cu 
noi pîinea si sarea cinei. Şi, dacă are să caute vreun tertip 
.spre a nu primi, tu să nu pregeţi a stărui şi a-1 aduce în 
casa noastră, unde nădăjduiesc că are să găsească un 
ospăţ nu tocmai nevrednic de mărinimia lui. 

Şi chiar că a doua zi fiul lui Aii Baba, după rugăciune, 
îi pofti pe hagg Hussein, neguţătorul cel proaspăt aşezat 
in suk, sâ-1 însoţească la o preumblare plăcută. Şi călăuzi 
preumblarea aceea în tovărăşia vecinului său chiar înspre 
partea de mahala unde se afla casa lor. Iar Aii Baba, care îi 
aştepta în prag, le ieşi înainte, cu chipul zîmbitor, şi, după 
salamalekurile şi urări le cuvenite şi de-o parte şi de alta, 
îi mărturisi lui hagg Hussein mul ţumită sa pentru filo-
timia arătată fiului său. şi îl pofti, cu multă stăruinţă , să 
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între .să se hodinească în casa lor şi. să împartă cu el si cu 
fiu) său masa de seară. Şi adăugă : 

- Şl iu bine eă, oriee-aş tace, nu am să pot răsplăti 
bunătăţile taie faţă de J'iui meu. Da, într-un sfirşit, nă-
dăjduim că ai să primeşti plinea şi sarea găzduirii noastre! 

Ci hagg Hussein răspunse : 
-- Pe Allah, o, stăpîne al meu, găzduirea ta este de 

bună seamă o găzduire aleasă, da cum aş putea eu s-o 
primesc atunci cînd, încă ele multă vreme, m-am legai, cu 
jurămînt să nu mă ating vreodată de niîneăruri .gătite cu 
sare, şi să nu gust vreodată din această mirodîe ? 

Iar Aii Baba răspunse : 
Nu este nimic, o, hagg binecuvîntat, nu ara deeît 

a spune o vorbă la bucătărie şi bucatele au să fio gătite fără 
, sare şi fără nimica asemenea ! 

Şi-afita stărui pe lingă neguţător, pînă ce îl sili să intre 
în casă. Şi numaidecât dete fuga s-o prevestească pe Mor-
gana să nu carecumva să pună sare în mîncăruri, şi. să 
gătească anume în seara aceea toate bucalele şi toate um-
pluturile şi toate aluaturile fără ajutorul acelei mirodii do 
rî.nd. Iar Morgana, pînă peste poate de mirată de greaţa 
oaspetelui faţă de sare, nu ştiu pe ee seamă să pună un 
gust atîta de ciudat şi începu să cugete la o asemenea 
treabă. Da nu uită s-o înştiinţeze pe bucătăreasa arăpoaică 
să se .supună poruncii şoade a stăpînului lor Aii Baba. 

lai" cînd bucatele fură gata. Morgana le puse pe tăvi şi 
îl ajută pe robul Abdallah să le care în sala de ospeţe. Şi, 
cum din firea ei era tare iscodelnică, nu pregetă să re-
peadă vreo două aruncă turi de ochi, din cînd în cînd, 
înspre oaspetele care nu avea pe plac sarea. Şi cînd masa 
se sfîrşi, Morgana plecă spre a-1 lăsa pe stăpînu! Aii Baba 
să tajf'uiască în tihnă cu musafirul său poftit. 

Da, la vreme de un , ceas, fetişcana se ivi iarăşi Ia 
mirarea în sală. Şi, spre marea nedumerire a lui Aii Baba, 
era îmbrăcată ca o dănţuitoare, cu. fruntea înghirlăndată cu 
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ţechini de aur, cu gîlul împodobit cu o salbă de boabe de 
chilimbar galben, cu mijlocul strîns într-o centură de zale 
de aur, şi cu brăţări de clopoţei de aur la încheieturile 
mâinilor şi la gleznele picioarelor. Iar Ia centură îi atîrna, 
după obiceiul dăn ţuitoarelor de meserie, jungherul cel cu 
miner de jad şi cu lama lungă. încovoiată şi ascuţită, care 
slujeşte la prelurn'tnat mişcările clanlului. Iar ochii ei de 
gazelă îndrăgostită, cei atîta ele mari din firea lor şi atita 
de adinei de .strălucire, erau alungiţi virtos cu kohî negru 
pînă la Umple, la tel ca şi sprînceneie-i întinse ca un are 
al năpraznelor. Şi, împodobită şi dichisită aşa, înainta în 
paşi bătuţi, dreaptă întru totul şi cu sinii în vînt. Şi, pe 
urma ei, intră robul cel tînăr Abdallah, ţinînd în mina 
.stingă, la înălţimea chipului o dairea cu gearnparalele 
scânteietoare, pe care le zdrăngănea pe paşii dariţului, da 
uşor de tot, în aşa fel numai cit să însemneze paşii tovară-
şei sale, .Şi când ajunse dinaintea stăpînului ei, Morgana se 
plecă gingaş si, fără a-i da răgaz să se dezmeticească din 
uluiala în care îl cufundase intrarea aceea neaşteptată , se 
întoarse înspre t înărul Abdallah şi îi făcu un semn uşor 
din sprîncene. Şi deodată bătaia dairalei se înteţi într-un 
pas spornic, iar Morgana, iunecînd ca o pasăre. în-
cepu dan ţul. 

Şi clănţui toţi paşii neostenită, şi prelumină toate chipu-
rile, cum n-a izbutit vreodată, în saraiurile nici unui rege, 
vreo dăn ţuitoare de meserie. Şi dăn ţui cum poate numai 
dinaintea lui Sa ui cel negru de jale o fi dân ţuit Da vid 
păstorul. 

Şi dănţui danţul şalurilor, dan ţul năframelor şi dan ţul 
ciomagului. Şi dăn ţui danturile evreicelor, şi pe cele ale 
grecoaicelor, şi pe cele ale etiopieneelor, şi pe cele ale 
persiencelor, şi pe cele ale beduinelor, cu o uşură tate atîta 
de minunată încît, hotărît ! numai Balkis, regina cea în-
drăgostită, de Soleirnan, o i'i mai putut să dănţuiască la fel. 
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Şi, după ce dănţui toate astea, şi cînd inima stăpânului 
ei, şi inima fiului stăpînului ei, şi inima neguţătorului, mo-
f-a firul .stăpînu'ui ei. .se ţintuiră de paşii ei, iar ochii se 
lipiră de mlădirea trupului ei, atunci începu dantul 
cel unduios al jungherului. Inti'-;idevăr, trăgînd deodată 
arma daurită din teaea-i de argint, şi t ropu' i lnd toată de 
gingăşie şi de foc, în vuietul tot mai spornic aî'dalr.aiei, 
se repezi, cu jungherul ameninţător, răsucită, mlădie, pă-
timaşă, aprinsă şi sălbatică, cu ochii fulgeiînd şi pariată 
de nişte aripi ce nu se vedeau. Iar ameninţarea armei se 
întindea cînd înspre un vrăjmaş nevăzut din văzduh, si 
cînd se întorcea cu vîrful înspre sînii cei frumoşi ai copi-
landrei împătimite. Iar cei de faţă scoteau în acele clipe un 
ţipăt lung de spaimă, atîta de aproape părea inima dăn ţui-
toarei de vîrful ucigaş. Pe urmă , încet, încet, t remurai 
dairalei se făcu tot mai domol, iar bătaia ei scăzu şi se 
topi pînă la tăcerea deplină a pielei cea răsunăloare. Şi 
Morgana, cu pieptul săltînd ca un val de mare, se opri din 
danţ. 

Si s î n l j u s e în«pie lob i 1 Ahl i l lah , cai< la. un d t 
s tm «lin spimcei t n aiun^a de n locul li i dune J I 
Iar ( t < pun e dm - -o i si j m unuu l - ) sf slap a c i r t 
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gologan, spre a-i dărui acelei dăn ţuitoare atîta de vrednice 
de dorit ; cinci deodată Morgana, care se dase doi paşi 
îndărăt, sări înainte ca o pisică sălbatică şi-i înfipse în 
inimă.vpînă la straja plăseleior, jungherul repezit cu mîna 
dreaptă. Şi hagg Hussein, cu ochii dintr-o dată cufundaţi 
în găvanele lor, căscă gura şi-apoi o închise, de-abia mâi 
sauînd o jumă tate de suspin; pe urmă se nărui pe chilim, 
cu capu-nainlea picioarelor şi cu trupul fără de suflare. 

Iar Aii Baba şi fecioru-său, peste măsură de spă imîn-
tal.i şi de rnîniaţi, se repeziră la Morgana care, măcar că 
Iremurînd de tulburare, ştergea pe şalu-i de mătase jun-
gherul insîngerat. Şi, întrucît ei o socoteau cuprinsă de 
zălicneală şi de nebunie şi o înşfăeaseră de mînă spre a-i 
smulge jungherul, ea le spuse cu glas liniştit : 

•— O. stăpînii mei, mărire lui Allah cel carele a în-
drumai inimi slabă a unei copile să vă răzbune de căpetenia 
vrăjmaşilor voştri ! Ia vedeţi dacă mortul acesta nu este 
neguţătorul ele ulei, însuşi bulibaşa harâminilor, cu chiar 
ochii lui. insul ce nu vroia să guste sfînta sare a găzduirii î 

Şi. grăind astfel, despuie de mantie trupul de pe jos, şi 
iasă să se vadă, de sub barba cea lungă şi de sub stră-
vesteala cu care se învăluise anume, pe vrăjmaşul ce le ju-
rase nimicirea. 

Şi dacă Aii Baba cunoscu în felul acesta, în trupul 
fără de viată al lui hagg Hussein, pe neguţătorul de ulei, 
stâpinul chiupurilor şi căpetenia deliilor, pricepu că, pentru 
a doua oară, nu-şi datora izbăvirea lui şi a tuturor alor lui 
clecît credinţei pline de grijă şi vitejiei tinerei Morgana. 
Ş i ' o strinse la piept, şi o sărută între amîndoi ochii, şi 
îi zise, cu lacrimi în glas : 

— O. Morgana, fata mea, vrei tu, spre a-mi duce feri-
cirea pînă peste marginile ei, să intri pe totdeauna în 
neamul "meu, măritîndu-te cu fiul meu, flăcăul acesta 
frumos do colea ? 
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Iar Morgana sărută mina iui Aii Baba şi răspunse s 
— Pe capul şi pe ochii mei ! 
Şi nunta Morganei cu feciorul lui Aii Baba fu cetluită 

fără zăbavă, dinaintea cadiului şi a martorilor, în toiul pe-
trecerilor şi al veseliei. Iar trupul căpeteniei hoţilor fu 
îngropat tainic în groapa ce slujise de mormînt şi soţilor 
lui de mai înainte — fie el blestemat ! 

Şi, după însurătoarea lui i'eeioru~,său... 

Cinci poveste:» ;ijunse aici, Şeberezada văzu zorii mi.;iaci ><, 
SfîlX'KH, tăf'.U. 

Ci înir-a opt sute şaizecea noapte 

'Urmă : 

,..Şi, după însurătoarea lui i'ecioru-său. Aii Baba, 
care prinsese la minte grija, şi care urma de-acuma numai 
poveţele Morganei, şi asculta cu luare-aminte toate îndem-
nurile ei, se feri o bucată de vreme de a mai trece pe ia 
peşteră, de frică să nu dea acolo peste cei doi hoţi de-a 
căror soartă habar nu avea, şi care în fapt. precum ştii, o, 
prealericitule rege, fuseseră hăciuiţi din porunca buli-
başei lor. Şi numai cînd trecu anul, şi cînd se simţi întru 
totul liniştit în privinţa aceasta, se hotărî a se duce, în 
tovărăşia fiului său şi a iscusitei Morgana, să mai vadă 
peştera. Iar Morgana, care lua" seama la toate cîte întîl-
neau pe drum, cînd ajunseră la stâncă văzu că tufărişurile 
şi buruienile astupau pe de-a-ntregul poteceaua ce-i da 
ocol, şi, pe de altă parte, că pe păraînt nu se afla nici o 
urmă de pas omenesc şi nici o căkătură de cal. Şi înţeiese 
că nimeni nu mai trecuse pe acolo de multă vreme. Şi îi 
spu.se Iui Aii Baba: 
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— O, taică al meu, nu este nimic împotriva. Putem să 
intram, fără a avea de înfruntat nici o primejdie acolo 
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Iar regele Şaiiriar zise : 
— De bună seamă, Şeherezad% intiinplarea ua:asia este o 

latimplare uluitoare ! îar tînăra Morgana iiu-şi are seamăn prin-
tre femeile de-acuma. îar eu ştiu bine asta, eu care am fost ne-
voit sa poruncesc a se tăia seapetele tuturor stricatelor din să-
rai ui meu. 

Şi Şeberezada, dacâ-1 văzu pe rege eă-şi şl încruntase sprin-
ceana ia acea amintire, şi că se stîrnise amarnic la acele immrl 
trecute, ciete zor să înceapă o altă poveste, spunînd : 

« 
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ÎNTÎ UNIRILE LUI 
AL-RAŞID PE PODUL BAGDADULUI 

Mi s-a povestii, o. rege al vremiior, o, cunună de pe 
capul meu, că .emirul Harun Al-Raşid, califul —- aibâ-i 
Allah întru milostiile sale ! --— iesi.se înir-o bună zi din 
palatul lui. în tovărăşia vizirului Giai'ar şi a spătarului 
Ma.ssrur, amîncloi străvestiţi, ca şi califul, in neguţători ele 
vază din cetate. Şi tocmai ajunsese cu ei la podul de piatră 
ce leagă cele două maluri ale Tigrului, cînd văzu, stînd jos 
la pămînt, cu picioarele stvînse sub sine, chiar la intrarea pe 
pod, un orb de o virală tare bătrînă, care cerea de pomană 
întru Allah de la cei ce treceau pe calea milelor. Iar 
califul se opri din preumblarea sa dinaintea calicului cel 
băfrîn şi pu.se un dinar de aur în palma pe care o întinsese 
acela. Iar cerşetorul, cînd califul clete să-şi urmeze drumul, 
îl prinse de mină repezit şi îi spuse : 

— O, dărniciile făcător de bine, întoarcă-ţi Allah fapta 
aceasta a sufletului tău milos cu cele mai alese dintre bine-
cuvînţările sale. Ci mă rog ţie fierbinte, pînă a nu pleca, 
să nu carecumva a mă lipsi de mila pe care ţi-o mai cer. 
Iiidieă-ţi mina şi trage-mi un pumn ori o palmă 
peste ureche. 
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Şi, grăind, aşa, lăsă mica pe care o ţinea, pentru ca 
străinul să poată să-i tragă palma, cerută, Ci, <k- teama ca 
aceia să nu plece mai departe fără a-i împlini ruga, avu. 
grijă, să-] apu.ee de pulpana oca lungă a mantiei.. 

Dacă văzu şi. daca auzi. una ca aceea, califul rămasa tare 
nedumerit şi ii. spuse orbului : 

— O, moşule, ferească-mâ Alla'h. să n;ă supun stăruinţe:, 
tale. întrud.t acela, care face o pomană. întru. A.llab. na, se1 

eaSc să-i. spulbere cumva frumuseţea, unulindu-a. pe cel ce 
s-a bucurat de pomana aceea, iar fapta urită la care mă 
îndemni să ic supun este un lucru revredm.:/ de e a drepl-
credincioe. 

Şi,-grăind, astiol. călind făcu o cmuaCituTc, spre ml 
sili pe orb să-i dea drumul. Ci îşi iăeuse socoteala iară a 
ţine scama de harremaminte a orbului, oare, cmcind miş-
carea, califului, făcu ia rîndu-i o cmimeuură eu narii, mai 
hotărî l,ă, cn .să im-] «cape. Şi îi â se : -• 

-— O, darnlcule slăpîne al meu, iartă sloiielci şi nc-
obrăxarea purtări i inele. Şi lasă-mă să te rog iarăşi fier-
bi ate a-rni da palma aceea peste ureche. Altminteri, mai 
b-ne să-ţi iei pomana îndărăt, Căei mi pot mo prîmeac decit 
numai cu învoiala aceasta, ea să mi ajung călcător de jură -
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Şi Al-Raşid. slobozit astfel, se îndepărtă cu cei doi 
tovarăşi ai săi şi îi zise lui Giai'at' : 

- Pe Allah ! povestea acestui orb trebuie să fie o 
poveste de-a mirărilea, iar păţania lui o păţanie tare ciu-
dată ! Încît dar, întoarce-te la el şi spune-i că vii clin par-
tea emirului drept-credincioşilor spre a~i porunci să se 
afle mîine la palat, la ceasul rugăciunii de după-amiază 

Iar Giafar se, întoarse la orb şi îi spuse porunca stă-
pânului său. 

Pe urmă veni iarăşi la calif. Şi nici nu făcuseră ei bine 
cîţiva paşi, că şi zăriră pe partea .stingă a podului, siînri 
aproape peste drum de orb, un alt cerşetor, beteag de 
atrundouă picioarele şi cu gura ruptă . Iar Massrur, spă-
tarul, la un semn al stăpinului său, se duse la ologul de 
fele două picioare şi cu gura strâmbă, şi îi dote pomana ce 
fusese scrisă la norocul lui, pentru ziua aceea. Şi omul 
săilă capul şi începu să rîdă, spunînd : 

-— Hei, uallah ! în toată viaţa mea de dascăl de şcoală 
nu am cîşligat atîta cit mi-e dat acuma să primesc din 
mina dărniciei taie, o, stăpîne ai meu ! 

I a r Al-Raşid, care auzise răspunsul, se întoarse înspre 
Giafar şi îi zise : 

— Pe viaţa capului meu ! dacă aeesta-i dascăl de şcoală 
şi dacă a scăpătat de-a ajuns să cerşească pe drumuri , do 
bună seamă că povestea lui trebuie să fie o poveste gro-
zavă. Du-te degrabă şi. porunceşte-i să se afle mîine, hx 
ceasul orbului, la poarta palatului meu. 

Şi porunca fu îndeplinită. Şi îşi urmară preumblarea 
mai departe. Ci nici nu apucară ei să se depărteze bine de 
olog, că îl şi auziră cum chema cu strigăte mari binecuvîn-
tărîie asupra capului unui şeie ce se apropiase de el. Şi se 
uitară într-acolo, spre a vedea ce treabă putea să fie. Şi 
văzură că şeicul. tulburai; cri totul, încerca să se ferească 
de bînecuvîntările şi de laudele ce-i erau aduse. Şi price-
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pură, din vorbele ologului, că pomana pe care şeicul toc-
mai i-o dăruise era încă şi rrtai mare decît cea a iui Mass-
rur, şi-atîla cît bietul om nu mai primise niciodată una 
asemenea. Iar Harun îi mărturisi lui Giafar mirarea sa 
de a vedea un om de rînd dînd dovadă de o lărgime de 
JTiî.nă mai mare decit chiar a lui, şi adăugă: 

—- Mi-ar plăcea să-1 cunosc pe şeicul acesta şi sâ 
cercetez pricina, filotimiei lui. Du-te, dar, o, Giafar, şi 
«pune-i să se înfăţişeze dinaintea noastră, în după~amîazn 
de m'iine. Ia ceasul orbului şi al ologului. 

Şi porunca fu îndeplinită. 
Şi se găteau să-şi urmeze drumul, cînd văzură înaintînd 

pe pod un alai falnic, cum nu pot să desfăşoare de obicei 
decît regii şi sultanii. Iar în fruntea alaiului mergeau nişte 
pristavi călări, care strigau : 

- • Faceţi loc siăpîuului nostru, soţul fiicei preaputer™ 
incului rege al Chitaiului, 'şi al fiicei preaputernicului rege 
al Si udului şi al Indului ! 

Iar în fruntea alaiului, pe un cal ce-şi vădea soiul în 
telul cum se rotea în două picioare, strălucea'un emir 
poate că fiu de rege, cu o înfăţişare plină de lumină şi ele 
măreţie. Iar numaidecât în urma lui veneau doi seizi ce 
purtau ele un căpăstru ele mătase albastră o cămilă înfotă^ 
zată minunat şi încărcată eu un palanchin în care şedeau, 
una de-a dreapta şi alta de-a stingă, sub un polog de atlaz 
roşu şi cu faţa acoperită cu im iaşmac de mătasă nărîmzie, 
cele două tinere domniţe, soţiile călăreţului. Iar alaiul se 
încheia eu o ceată de cîntăreţi ce eîntau din alăutele lor 
cu înfăţişări nemaivăzute nişte cmlece indieneşti şi 
chinezeşti.. 

Iar Harun, minunat şi nedumerit totodată, ie spuse 
soţilor săi : 

— lacătă un străin de mare vază, cum arareori se 
Ivesc în cetatea mea de scaun. Şi, măcar că pînă acuma 
am primit pe regii şi pe prinţii şi pe emirii cei mai falnici 
de pe parohii, şi multe căpetenii de-ale necredincioşilor de 
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peste mări, iar cei din ţara l'rîncilor şi cei din părţile de la 
capătul apusului mi-au trimis soli şi crainici, nici unul din-
tre toţi cîţi i-am văzut nu se puteau asemui cu acesta ca 
strălucire şi ca frumuseţe. 

Pe urmă se Întoarse înspre Massrur, spătarul său, şi 
îi spuse : 

— Du-te de sîrg, o, Ma_ssrur, şi ţine-te după alaiul 
acesta, ca să vezi ceea ce este de văzut şi să te întorci să mă 
lămureşti fără de zăbavă, la palat, după ce vei fi avut grijă 
să-1 pofteşti pe străinul acela falnic să se înfăţişeze mîine 
dinaintea mea, la ceasul orbului, al ologului şi al. şeicului 
cel filotim. 

Şi, după ce Massrur plecă să împlinească porunca, emi-
rul drept-credincioşiţor şi Ci ia far trecură într-un sfîrşit 
podul. Da nici nu ajunseră ei bine la capătul lui, că şi 
zăriră, în mijlocul meidanului ce li se deschidea dinainte, 
şi care slujea ca loc de întreceri la aruncarea cu suliţa şi 
la călărie, o mare strînsură de oameni ce se uitau la un 
tinăv călare pe o iapă albă şi frumoasă, pe care o mina în 
goana mare de colo pînă colo, chinuind-o cu lovituri nă -
prasnice de bici şi de pinteni, fără de răgaz, şi în aşa fel 
că iapa era toată numai o spumă şi un sînge, iar picioarele 
şi tot trupu-i erau cuprinse de tremur. 

La priveliştea aceea, califul, care avea dragi caii şi nu 
îndura să fie chinuiţi, fu pînă peste măsură de supărat şi 
îi întrebă pe cei ce priveau : 

— Pentru ce .se poartă tînărul acela într-un chip atîta 
de crunt faţă de iapa aceea frumoasă şi supusă ? 

Iar ei răspunseră : 
— Nu ştim, şi numai Allah ştie ! Da în fiecare zi, tot 

la ceasul acesta, îl vedem pe tînăr cum vine cu iapa lui. iar 
noi stăm şi ne uităm la tot frămîntul acesta neomenesc ! 

Şi adăugară : 
— La urma urmei, este stăpîn legiuit pe iapa lui şi 

poate să se poarte cu ea cum îi place. 
Iar Harun se întoarse înspre Giafar şi îi spuse : 
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— Las pe seama ta, o, Giafar, să afli de la t inărul 
acesta pricina ce-1 îndeamnă să-şi chinuiască aşa iapa. 
Şi dacă. n-o vrea să ţi-o dezvăluiască, să-i spui cine eşti, 
şi să-i ponrnceşti să se înfăţişeze dinaintea mea, la ceasul 
orbului, al ologului, al şeicuiui cel l'ilotim şi al călăreţului, 
cel străin. 

•'SilfGiafar răspunse că aude şi că se supune, iar califul 
îl lăsă pe median şi se întoarse singur la palat. în 2raa 
aceea.., 
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Atunci Al-Kaşid se întoarse dintru-nlîi înspre tînărul 
stăpîn al iepei celei albe şi ii spuse : 

- O, tinere care te-ai a ră ta t ieri alîta de neomcnos 
falii de mîndreţea aceea de iapă bălană, cea atîta de su-
pusă, pe care călăreai, poţi să-mi spui, ca să ştiu şi eu; 
pricina ce-ţi îndemna sufletul să se poarte într-un chip 
aşa de crunt faţă de o vită fără grai, care nu poale să răs-
pundă la suclalme cu sudalme şi la lovituri cu lovituri ? 
Şi să nu-mi spui că te purtai aşa ca s-o înveţi cu ascul-
tarea ori ca s-o domoleşti. întrueît şi eu în viaţa mea am 
domolit şi am învăţat cu l'rîul o sumedenie de armăsari şi 
de iepe, da niciodată nu am_ avut trebuin ţă să chinuiesc; 
aşa cum făceai tu, făpturile' pe care le struneam. Şi să 
nu-mi spui că îţi hărţuiai aşa iapa ca să-i veseleşti pe pri-
vitori ; întrueît nu numai că priveliştea aceea neome-
nească nu-i veselea deloc, ci Ii supăra, şi m-a supărat şi 
pe mine odată cu ei. Şi nu mult a lipsit, pe Allah ! să nu 
mă dau în vileag şi să te pedepsesc după cum ţi se cuve-
nea, şi să pun capăt unei privelişti atîta de amarnice. 
Vorbeşte, dar, fără a minţi şi fără a-mi ascunde întru 
nimic pricina purtării tale :' întrueît aceasla-i singura cale 
ce-ţi rămîne ca să scapi de mînia mea şi să-mi intri în voie. 
Ba chiar sînt gata, dacă istorisirea ta are să mă mul ţu-
mească şi dacă vorbele tale au să-ţi acopere purtarea, 
sînt gata să te iert şi să uit tot ceea ce am văzut supără tor 
în felul tău de a te purta. 

Cîiid auzi vorbele califului tînărul stăpîn al iepei albe 
se tăcu galben de tot la chip şi lăsă capu-n jos păslrînd 
tăcerea, vătlit în prada unei tare mari încurcături şi a unei 
mîhniri fără de margini. Şi, întrueît rămînea aşa mai 
departe, stînd neclintit, fără a izbuti să rostească un cu-
vin L, pe c'ind lacrimile îi şiroiau din ochi şi i se prelingeau 
pe piept, califul schimbă glasul faţă de el şi, mai nedu-
merit ca orieînd, îi spuse eu grai dulce : 

— O, tinere, uită că eşti de faţă cu emirul drept-cne-
dincioşilor şi vorbeşte a"lc' î'n deplină slobozenie, ca şi cum 
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ai fi între prietenii tăi. căci văd bine că povestea ta tre-
buie să fie o poveste destul de ciudată, iar pricina purtării 
tale o pricină şi ea destul de ciudată. Iar eu mă juruiese 
pe harurile strămoşilor mei cei falnici că nu ţi se va face 
nici un rău. 

Şi, la rîndu-1, Giafar începu să-1 facă tînărului, cu capul 
şi cu ochii, nişte semne vădite de îmbărbătare, care vroia"! 
•să spună limpede : „Vorbeşte cu toată încrederea. Şi nu-ţi 
fie spaimă de nimic." 

Atunci flăcăul începu să-şi dobîndească iarăşi răsu-
flarea pierdută şi, ridicînd capul, mai sărută o dată pâ-
mîntul între mîinile califului şi spuse : 

'•POVKSTKA TÎNAi i tU/Ul S'i 'APÎN AI, IKP'v'A BABANE 

Aflu, o, emire al drept-credincioşilor, că s'înt om de 
vază în mahalaua mea, unde mi se spune Sidi Neman. 
Iar povestea care-i povestea mea şi pe care, la porunca ta,, 
am să ţi-o povestesc, este o taină a credinţei musulmane. 
Şi, de-ar fi scrisă cu acele pe colţul dinlăuntru al ochiului, 
ar sluji de învăţătură oricui ar citi-o cu suflet luător-
arninte. 

Şi tînărul tăcu o clipă, spre a-.şî strînge în gind toate 
amintirile, şi urmă : 

Cînd taică-meu. a .murit, mi-a lăsat de moştenire ceea. 
ce îmi scrisese Allah. Şi am văzut că milele lui Allah 
asupra capului, meu erau mai multe şi mai alese decît 
şi-ar fi livnit vreodată sufletul meu. Şi am mai văzut, pe 
deasupra, că clintr-o zi pînă în a doua zi, m-&m pomenit 
a fi omul cel mai bogat şi cel mai de vază din mahalaua 
.mea. .Ci viaţa mea cea nouă, departe de a mă face .mîndru 
şi îugîmfat, nu făcu decît să sporească în mine gusturile 
mele tare statornicite după tihnă şi singurătate. Şi trăii 
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e.sle minunată , de a-ţi lua o soţie dintre copilandrele roabe' 
în loc de-a căuta o legătură eu fetele de neamuri alese. 
întrucît aşa scapi de multe supărări şi de multe belele, 
nu numai ferindu-te de-a avea In cîrcă neamurile cele 
noi ale soţiei tale. iar asupra pîntecelui tău privirile puru-
rea ponci.se ale mamei soţiei tale, de bună seamă vreo bă-
trînă otrăvită, iar pe umerii tăi povara fraţilor, mari şi 
mici, ai soţiei tale, şi a rudelor, bă trîne şi tinere, ale soţiei 
tale, şi a legăturilor sîcîitoare şi grele cu socrul tău, tatăl 
soţiei talc-, ba încă ai să depărtezi de ia tine şi cicălelile 
ee-ar urma din partea unei fete de oameni cu stare, ce 
nu are să pregete, cu orice prilej, să te facă să simţi că 
ea este de viţă aleasă, si că nu ai asupra ei nici un drept 
şi nici o putere, şi că nu ai faţă ele ea decît datorinţe, şi că 
i se cuvin clin parte-ţi toate cinstirile şi* toate slujbele. 
Şi-atunci chiar că ai să tot poţi să plîngi după viaţa ta de 
burlac şi să-ţi muşti degetele pină la sînge. Pe cînd, clacă 
ai să-ţi alegi tu însuţi o âoţie, cercetată de ochii tăi şi de 
degetele tale. şi care să fie fără de neamuri şi numai ea 
cu frumuseţea ei, îţi limpezeşti rosturile,'ocoleşti încurcă-
turile şi ai toate foloasele căsniciei fără a' avea şi neplă-
cerile ei !"" Şi nutrit astfel, în dimineaţa aceea, cu asemenea 
gîncluri. o. emtre al drepf-credincioşilor, ajunsei în sukul 
de roabe, spre a-mi alege o soţie plăcută cu care să t ră -
iesc, în dulcelilc de toate soiurile, dragostea împărtăşită 
şi bineeuvîntările ei. Căci, dat fiind că din firea mea mă 
ştiam în stare de duioşii, rîvneam clin toate puterile mele 
să găsesc în copila ce aveam s-o aleg însuşirile sufletului 
şi ale trupului care să-mi îngăduiaseă a revărsa asupra-i 
dobânzile agonisite de o duioşie din care încă nu cheltuiseră 
nici măcar o bucăţică pe nici o făptură vie. 

Or. ziua aceea era tocmai zi de tirg. şi tocmai fusese 
adusă la Bagdad o marfă proaspătă do fete din Circasia, 
din lonia. din Insulele cele de mai la Miazănoapte, din 
Eiiopia, din Iran. din Korasan. din Arabia. din ţările ru-
milor, de pe ţărmul anadolian. de la Serendib. ele la Ind şi 
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de la Cfaitai. Iar dnci ajunsei în mijlocul târgului, inisiţii şi 
Letalii şi orîaduisoră aparte feluritele mărfuri, spre a în-
lătura tulburările ce le-ar fi pricinuit amestecul atîtor 
nea/nuri osebite. Şi în fiecare dintre cete, fiecare fată era 
aşezată bine la vedere. în aşa chip ca să poată fi cercetată 
pe toate feţele, şi ea fiecare vînzare să fie încheiată cit 
mas cinstit şi mai fără înşelăciune. 

Şi vru ursita —- că nimenea nu poate să scape de ursita 
lui !' — ca paşii mei cei dinţii să se îndrepte de la sine 
înspre ceata de fetişcane venite din Insulele de la Miază-
noapte. 

Şi, d.e altminteri, paşii nu mi s-ar fi îndreptat nicidecum 
de Ia sine înspre partea aceea decît numai că înspre partea 
aceea ochii mei se şi îndreptaseră numaidecât. întrucât ceata 
aceea se ridica ftsupra. cetelor mai întunecate din preajmă 
prin strălucirea ei şi, printr-o prăvălire de plete grele, 
galbene ca aurul, peste nişte trupuri de o albeaţă de argint 
neprihănit. Iar fetişcanele în picioare care alcătuiau ceata 
aceea semănau tare ciudat între ele, aşa cum nişte surori 
seamănă cu surorile lor atunci cînd. sînt dintr-un tată şi 
dintr-o mamă. Şi toate aveau nişte ochi albaştri ea peru-
zeaua iranică atunci cînd. este încă rouă de piatră... 

Cînd powsi.er. ;t,uiîi£c <.ik:t 'Şteî.sP!-«>ziut'i vaxu zorii aii.inu! st 
sfKKîsi'u tăcu. 

Ci inir-ct opt sule şaizeci, şi doua noapte 

Urmă : 

'...peruzeaua iranică atunci ciad este încă rouă de 
piatră. Iar eu, o, doamne al meu, care în viaţa mea nu 
mai avusesem, prilejul să văd nişte puiandre de o framu-
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şeţe atita de ciudată, erarn uluit şi îmi simţeam sufletul 
cum zbura din piept Înspre priveliştea aceea tulburătoare.. 
Şi, peste răstimp de un ceas, neputînd ajunge să-mi opresc 
alegerea la vreuna dintre ele, atî ta de aidoma de frumoase 
erau, o luai de :mînă pe aceea ce mi se păru a fi cea mai 
t înă ră şi o eumpărai repede, fără a mă tîrgui ori zgircii. 
I n l r u d t harurile o împodobeau pe de-a-.ntregul, şi era 
ca argintul .într-o zăcătoar-e şi ca migdala descoperită, peste 
măsură de albă şi de luminoasă, cu pletele ei de mă tasă 
galbenă, cu oehii-i cei nemărgini ţ i şi vrăjitori, albaştri sub 
genele întunecate şi încovoiate ca nişte lame de iatagane;, 
şi .adăpostind o privire de o dulcea ţă ca apele mării. Şi., 
la vederea ei, îmi adusei aminte stihurile acestea ale 
poetului : 

O, Iu, al: cărei chip nepămmtesc 
Scaldul în chihlimbaruri de lumiită 
E precum trandafirul chinezesc ; 

Şi-a cărei gură mică pare plină 
De soarele pe care-l întocmesc 
Ai romaniţei bumbi dintr-o grădină. 

Cu două şiruri aidoma croite 
Din pietre ca de grindină sclipind ;: 

O, tu, cu ochii-ayate adumbrite 

Sub dulci petale moi de hiacint, 
Lungi ca şi fanioanele vestite 
Din vremile de vrăji şi de alint ; 

O, strălucita ! dacă potrivire 
Ţi-aş căuta cu cele mai frumoase 

Şi cîte-ar fi pe drept a le-ndrăgire, 

im 
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Greşealâ-ar fi, căci tu, printre crăiase, 
'frumoasă eşti fără, de-asemuire ; 
(Saci numai zbenghiul tău, cel cu prinocve 

De frumuseţi, pe care-l ocroteşte 
ilf&pila, de la colţul gurii tale, 
'Doar el de-ar fi, şi-ndată-nnebiuieşie. 

Tot omul, cînd te-ar întâlni pe cale, 
S-ar clătina de-un vis fără nădejde ; 
De n-ar fi decît coapsa ta agale, 

Ori pulpa numai, dreaptă şi prelungii. 
Ca dinlr-un lemn ceresc parcă bătută, 
Aiîia numai d,acă-ar fi, şi-ajungă 

Pentru ca să se simtă întrecută 
Şi luntrea ce străbate rîu-n dunijâ. 
Prin volbura eu care e-nvăscută ; 

De, n-qr fi decît mijlocul subţire 
Ce-ţi poartă-ăl strălucirilor gherdan, 
Şî-ar fi destul să-şi piardă rost şi fire, 

De pizmă, ramul arborelui ban ; 
iar mersul tău doar, ca, o unduire 
De navă pe al mărilor arman 

Cînd trece.-n zări minată de piraţi, 
Âlîî de-nr fi, şi-ar fi cu pri-wsinţâ 
Să vezi cum cad de-a. valma aceraţi 

Toţi cei meniţi să-şi piardă biata fiinţă 
Loviţi de ochii tăi, şi vătămaţi ! 
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O luai aşadar pe copila cea luminoasă de mină şi, după 
t e ii acoperii goliciunea cu mantia mea, o dusei acasă la 
mine'. Şi îmi plăcu pentru dulceaţa, pentru tăcerea şi pentru 
.sfiiciunea ei. Şi simţii cit de tare mă ispitea cu frumuseţea 
ei străină, cu albeaţa ei, cu pletele ei ca aurul topit, şi c~x 
ochii albaştri pururea plecaţi care, din sfială, fără de nici 
o îndoială, îi ocoleau mereu pe ai mei. Şi, cum ea nu 
vorbea deloc limba noastră, iar eu nu o vorbeam deloc 
pe a ei, mă ferii s-o ostenesc cu întrebări ce aveau sa 
râmînă fără de răspuns. Şi îi mulţumii A toatedătă torului 
care adusese in casa mea o femeie care cu numai înfăţi-
şarea ei şi era o bucurie. 

Ci, chiar din seara intrării ei în casa mea, nu putui 
să nu bag de seama cil de ciudate îi erau purtările. Căci, 
de cum se lăsă noaptea, ochii ei albaştri se făcură mai 
întunecaţi; iar privirile lor, din înecate în dulceaţa în care 
se aflau la vremea zilei, străluceau acuma ca de un foc 
lăuntric. Şi fu cuprinsă ca de un soi de răpire ce i se vădi 
pe trăsăturile feţei, printr-o albiciune încă şi mai mare 
şi printr-un t remur uşor al buzelor. Şi, din vreme în 
vreme, se uita înspre uşă, de parcă ar fi avut poftă să 
iasă să ia aer. Ci, întrucit ceasul de noapte târzie nu era 
deloc prielnic unei preumblări, şi cum de altminteri era 
vremea să ne luăm masa de seară, eu şezui jos şi o poftii 
să şadă lîngă mine. 

Şi, aşteptînd să ne fie aduse bucatele, vrusei să mă 
folosesc de şederea noastră singuri alături spre a o face 
să priceapă întrucit venirea ei îmi era o binecuvîntare şi 
ce sim ţăminte dulci încolţeau în inima mea la vederea ei. 
Şi o mîngiia.m încetişor şi încercam s-o dezmierd şi să-i 
îmbunez sufletul străin. Şi îi luai mîna binişor şi o dusei 
la buzele şi la inima mea. Şi, cu o grijă de parcă aş fi 
atins vreo ţesă tură grozav de veche gata să se destrame 
la cea mai lină atingere, îmi trecui uşurel degetele peste 
mătasea ispititoare a părului ei. Iar ceea ce simţii la atin-
gerea aceea, o, doamne al meu, nu am să mai uit. în loc 
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de-a simţi'căldura părului viu. fu ca şi cum şuviţele cele 
galbene din cosiţele ei ar fi fost trase din vreun metal 
Îngheţat, ori ca şi cum mina mea, pe părut acela, ar fi 
trecut peste o mătasă muiată in zăpadă topită. Şi îmi 
năzări ca o li din .naştere ţesută pe de-a-ntregul numai 
din lire de zarafii*. 

Şi gîndeam în cugetul meu la atotputerea cea nemăr-
ginită <a Stăpînului tuturor făpturilor, carele dăruieşte 
fecioarelor de sub cerurile noastre plete negre şi calde ca. 
aburul nopţii, iar fruntea fetelor albe ale Miazănoapte! o 
încunună cu această cunună de flacără îngheţată. 

Şi nu putui, o, doamne al meu, să mă opresc de-a fi 
iu'Yburat de o tulburare amestecată eu uluire şi cu plăcere 
totodată, ştiindu-mă soţul unei făpturi atîta de rare şi 
atîta de -osebite de femeile de prin părţile noastre. Ba. 
chiar avui simţămîntul că ea nu-i nici de sângele meu, 
nici de obîrşia mea de rînd. Şi nu fusei departe de-a o 
înzestra deodată cu nişte haruri de dincolo de fire şi cu 
nişte puteri tainice. Şi mă uitam ia ea eu minunare şi eu 
îiăucire. 

Ci în eurînd intrară robii aducînd pe capetele .lor la-
Halele pe care le aşezau pline eu bucate dinaintea noastră. 
Şi băgaî de seamă că nximaidecît, la vederea bucatelor 
acelea, stânjeneala soţiei inele spori, şi. că roşcata şi gălbe-
sieala treceau rînd pe rînd peste obrajii ei de atlaz bătut, 
pe eînd ochii-i, aţintind lucrurile fără a le vedea, se făceau 
tot mai mari. 

Iar eu, punînd toate .acestea pe sfioşenia şi pe neştiinţa 
ei despre obiceiurile noastre, vrusei s-o încurajez a se 
atinge de bucatele aduse, şi, începui cu o tavă de orez 
«sopt în unt, din care începui să roănine, aşa cum facem 
noi de obicei, siujindu-mă de degete. 

Ci vederea acestui lucru, în loc de-a stirni în sufletul 
soţiei mele pofta de mîncare, se vede că i-o fi pricinuit, 
fără de îndoială, un siniţărnînt cumva neplăcut, de nu 
chiar şi pilă. Şi, departe de-a urma pilda .mea, întoarse 
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capul şi se uită împrejur ca parcă spre a căuia ceva. Pe 
urmă, după un răst imp lung de şovăire, vâzind că privirea 
mea o ruga să se înfrupte din bucate, îşi scoase de la sin 
o cutiuţă mică, cioplită dintr~un os de copii, şi luă din ea 
un beţişor tare sub ţ ire făcut din iarbă de pir, semănind 
eu beţişoarelG acelea de care ne slujim noi spre .a ne curăţa 
în urechi. Şi, ţinînd cu gingăşie intre: două dogele beţi-
şorul acela ascuţit, începu să iniepe cu el încet işei orezul 
.şi ,să-l ducă încă şi mai încet, şi bob cu bob. la buze. Şir 
între fiecare dintre acele înghiţituri mărun ţele, lăsa să 
se scurgă o bucată de vreme destul de lungă. Aşa că eu îmi 
isprăvisem demult masa, pe cînd ea, in felul aceia, i.neă nu 
luase mai mult de vreo douăsprezece boabe de urez. Şi 
numai atâta vroi să mănânce în seara aceea. Iar eu .nu 
vrusei să-i sporesc cumva stmjeneala ori s-o înfricoşez, 
stăruind spre-a o face să mai ia şi din alte bucate. 

'Iar cele ce vedeam nu făcură decit să mă întărească 
în credin ţa că soţia mea cea străină era o fiinţă osebită 
ele băştinaşii de prin. părţile noastre. Şi gîndeam în sine-mi : 
„Cum să nu fie osebită de femeile de aici, copilandra 
aceasta care im are trebuin ţă spre a se hrăni decit de 
tainul unei păsăruici ? Şi, daeă--i aşa în ce priveşte nevoile 
trupului ei, ce t rebuie să fie în ce-i priveşte nevoile su-
fletului ?" Şi hotărîi să mă dăruiesc întru totul străduinţei 
de a-i pricepe sufletul ce mi se părea de nepă truns. 

Şi îmi închipuii, în seara aceea, spre a încerca să-rai 
dau însumi o lămurire vrednică de crezare ,a felului ei 
de a se purta, că nu avea deprinderea să mănînce cu băr-
baţii, încă mai pu ţ in cu un soţ, de faţă cu care o fi fost 
poate învăţată că t rebuie să se poarte cu sfială. Şi îmi 
zisei : „Da, chiar asta-i ! A împins prea departe sfiala, pen-
tru că este neînvăţată şi neştiutoare. Ori poate că s~o fi 
să turat ! Ori, mai degrabă, dacă nu s-a săturat, aşteaptă, 
să mănînce singură şi în tihnă ." 

Şi numaidecît mă ridicai, o luai de mină cu griji nemăr-
ginite şi o dusei în odaia ce pusesem să i se pregătească. 

ti 3 



Şi acolo o lăsai singură, ca să fie sloboda să se poarte cum 
i-o plăcea. Şi plecai binişor. 

Şi, în noaptea aceea, nu vrusei nicidecum, de teamă 
să n-o supăr ori să-i par sîciitor, să intru în odaia soţiei 
mele, cum fac îndeobşte bărbaţii în noaptea nun ţ i i ; ci, 
dimpotrivă, gtndind că aşa, cu gingăşia mea, am să cîştig 
hatîrurile soţiei mele, şi că îi dovedesc astfel că bărba ţ i i 
•de prin părţile noastre sînt depar te de-a fi niş te neeio-
. puţi şi nişte oameni lipsiţi de bună-creştere, şi că ştiu, 
atunci cînd se cuvine, să se arate gingaşi şi cuviincioşi. 
Ci, pe viaţa ta. o, emire al clrept-credincioşilor ! deloc nu 

• m-a ocolii pofta în noaptea aceea de a intră la soţia mea 
'cea albicioasă, copilandra, fiica celor de la miazănoapte, 
care era dulce vederii mele şi care ştiuse să-mi vrăjească 
inima cu vraja ei ciudată şi cu taina în care se învăluia. 

Ci plăcerea mea era prea de pre ţ spre a se lăsa întinată , 
siluind lucrurile, şi nu puteam decit să cîştig pregătind 
ogorul şi lăsînd fructul să-şi piardă acreala şi să ajungă 
la pîrga lui deplină, în răcoarea prielnică. Ci tot îmi pe-
trecui noaptea aceea în nesomn, gândind la frumuseţea 
bălaie a copilei s tră ine ce-mi înmiresma casa, şi al cărei 
t rup scăldat în ape sfinţite mi se părea mirositor ca o 
caisă culeasă pe rouă, şi pufos ca ea, şi ispititor ca ea... 

Cînd povestea ajunse aici. Şehcrezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute şaizeci şi treia noapte 

Urmă : 

...îmi petrecui noaptea aceea în. nesomn, gîndind la fru-
museţea bălaie a copilei străine ce-mi înmuesma casa. şi 
al cărei trup scăldat în ape sfinţite mi se părea mirositor 
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ca. o caisă culeasă pe rouă, .şi pufoasă ca ea,; şi Ispititor 
ca, ca. 

Iar a doua zi, crnd. ne strânserăm la roasă, o întâmpinai 
cu, un chip zkabjtor şi pleeîndu-rnă 4îriâinte~j cum văzu-
sem eu odată că se făcea dinaintea emirilor de la soare-
apune vei)îţi la noi .ori trimişi din paxtea regilor frîoeilor. 
Şi o poftii să şadă lîng'â rnine, dinaintea tablalcior cu 
bucate, printre care, ea .şi în ajun, se afla şi o tavă cu. 
orez fiert în unt, cu nişte boabe .ce străluceau minunat. 
de coapte, şi înmiresmate cu scorţişoara. Ci soţia mea se 
purtă. întocmai ca şi. în'ajun, neatipgîndu--se decît numai 
de tava cu crez. ocolind toate bucatele? celelalte, şi piouliod. 
boabele ora cile una cu beţişorul .acela de curăţat urechile, 
încetişor, spre a şi .le duce la gură. 

Iar eu, încă şi mai. nedumerit decît în ajun de felul 
aceia de a. arunca, glndoam ; „Pe Ailah ! au unde-o fi putut 
«a. înveţe a numea orezul în felul acesta. "1 Poale că la pă-
rinţii ei, în. ţara ei. Ori pOate că o fi făcând, aşa pentru că 
ÎI-O ii, prea mîneăcio.a,să ? Ori poate că vrea să ţină soco-
teala, cile boabe de orez a. mâncat, ca să nu. rnăoînco o dată 
•mai uruit şi altădată mai puţin ? Da dacă face nşn cu. 
glodul de a nu face risipă şi ca să mă înveţe a fi cum-
pătat, şi să-mi arate a nu fi. risipitor, pe Aliate ! se înşală, 
în tmdt nu avem. a ne terne de nimic în privinţa'aceasta, 
că nu. dinspre partea aceasta am putea să ducem iipsă 
vreodată. întrucât avem, slavă A.toaite

!i.mpărţito:ru3.ui, cu ce 
j;ă tj"ăl;ţ-n. într-un mare belşug şi, fără ,a ne lipsi nici de 
ceîe de trebuinţă, nici de cele de prisosinţă." 

Ci soţia mea, fie că pricepu glodurile ai nedumerirea 
roca, fie că ba, nu conteni careva să muriioce lot în felul, 
acela de neînţeles. Ba chiar, de parcă ar jf vrut ,e;ă-nri facă 
in ciudă, nu mai piguil boabele de orea decit de ici de 
colo, iar apoi, fără a-nri .spore aici'măcar o vorbă şi fără 
a ce uita la mine, chiar io şterse ielaroiul şi 11 pu.se în 
cutiuţa ele os. Şi-ari ta lot o văzui fădnd io dimjoeaţa. 
aceea. Iar seara, la. cină, fu aidoma ; de allroerleri ia :fel 
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ca şi a dona zi, şi ca de toate dăţile cînd ne aşezam dina-
intea mesei întinse spre a mînca împreună. 

Dacă văzui că nu era cu putinţă ca o femeie să poată 
trăi cu minearea cea putină pe care vedeam că o mănîncă, 
nu mai avusei nici o îndoială că dedesubt n-ar fi vreo 
taină încă şi mai ciudată clocit chiar înfăţişarea soţiei mele. 
Şi gîndui acesta mă făcu, să iau hotărîrea de-a mai avea 
oleacă de răbdare. în nădejdea că, cu vremea, are să se 
deprindă a. trăi cu mine, precum jinduia sufletul meu. Ci 
nu zăbovii a pricepe că nădejdea mea era zadarnică şi că 
trebuia a rnă hotărî să aflu, fie ce-o fi, taina acelui fel de 
viaţă atîla de osebit de al nostru. Or, prilejul se ivi singur, 
•cînd nici nu-1 aşteptam. 

într-adevăr, după cincisprezece zile de răbdare şi de 
cuviinţă din partea mea, mă hotărîi să încerc a intra in 
odaia, de nuntă, pentru întlia oară. Şi-aşa că într-o noapte, 
cind o credeam pe soţia mea adormită de mult, mă în-
dreptai incet-incetişor înspre iatacul în care locuia, pe 
latura casei dimpotrivă laturei mele, şi ajunsei la uşa odăii 
sale, înâbuşindu-mi paşii, de teamă să n-o tulbur din 
somn. Căci nu vroiam s-o trezesc prea repede, ca să pot 
s-o privesc în voie adormită, închipuindu-mi-o, cu pleoa-
pele cri închise şi cu lungile-i gene încovoiate, frumoasă ca 
huriile cerului. 

Şi iacătă că, ajungînd la uşa aceea; auzii înlăuntru 
paşii soţiei mele. Şi, cum nu puteam pricepe rostul ce-o 
ţinea încă trează la ceasul acela tîrziu de noapte, mă 
împinse ispita să. mă ghemuiesc ,pe după perdeaua de la 
uşă spre a încerca să văd cam ce treabă putea să fie. 

Şi, în curînd, uşa se deschise, iar soţia mea se ivi în 
prag, îmbrăcată în hainele ei de mers în cetate, şi lu~ 
necînd pe lespezile de marmură fără a face nici un pic 
de zgomot. 

Şi mă uitai ia ea, cum trecea pe dinaintea mea în 
negură, iar de buimăcire mi se stregheţă sîngele în inimă. 
Faţa ei toată, în toiul beznei, se arăta luminată de doi 

116 



tăciuni aprinşi care erau ochii ei, asemeni ochilor <:le 
tigru ce ard, zice-se, în negură şi luminează calea ele 
urmat pentru omor şi pentru pradă. Şi era asemeni acelor 
chipuri ale spaimei pe care ni le trimit ginnii cei răi în 
somn, cînd vor ne prevestească năpastele pe care le 
urzesc împotriva noastră. Da şi ea însăşi mi se şi părea 
o gennie din soiul cel mai crunt, cu faţa-i ca de ceară, 
cu ochii-i vărsînd flăcări, şi cu păru-i galben ce i se 
zburlise pe cap înfricoşător ! 

Iar eu, o, doamne al meu, îmi simţeam fălcile cum se 
strîng de să se spargă, şi limba cum mi se usucă în gura, 
şi răsuflarea cum mi se curmă. Şi-apoi, chiar cle-aş fi 
fost în stare să. mă mişc, tot m aş fi ferit cu mare grijă 
să nu dau nici un pic de semn despre şederea mea după 
perdea, In locul acela ce nu era al meu. Aşteptai, aşadar, 
pină ce ea se depărta, spre a mă ridica din ascunzişul 
meu, dobîndindu-mi iarăşi răsuflarea pierdută. Şi mă în-
dreptai înspre fereastra ce da înspre curtea casei, şi mă 
uitai printre giurgiuvele. 

Şi, printr-o fereastră ce se deschidea asupra curţii, 
avusei vremea s-o zăresc cum deschidea poarta dinspre 
uliţă şi cum ieşea, abia atingînd pămîntul cu picioarele 
ei desculţe. 

Şi o lăsai să se depărteze oleacă, şi detei fuga Ia 
poarta pe care o lăsase întredeschisă, şi o urmării din 
departe, ţinîndu-mi încălţările în mînă. 

Iar noaptea era luminată de luna în scădere, şi cerul 
tot se deşternea măreţ ca în toate nopţile, cu licărirea 
luminilor lui. Şi, în ciuda tulburării mele, îmi înălţat 
sufletul înspre Stăpînul tuturor făpturilor şi îmi zisei 
în minte : „O, Doamne Dumnezeule al slavei şi al ade-
vărului, fii-mi martor eă m-am purtat cuviincios şi chib-
zuit faţă de soţia mea, fiica aceasta de străini, măcar că nu 
ştiu nimica despre ea, şi măcar c^ ea ar putea să se tragă 
din vreun neam. de necredincioşi ce prihănesc faţa ta, 
Doamne ! Şi nu ştiu ce vrea acuma să facă, în noaptea 
aceasta, sub lumina d rept-veghetoare a cerului tău. Şi că 
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eu, nici ele aproape, nici pe departe, nu sînt părtaş al 
faptelor ei. întrueît mă lepăd de ele dintru început, 
dacă ele sînt împotriva Legii tale şi a învăţăturii Trimisu-
lui tău - asupra-i fie pacea şi rugăciunea !" 

Şi, potolindu-mi în felul acesta căinţele,, nu mai pre-
getai să porne.se după soţia mea, oriunde s-ar fi dus. 

Şi iacăt-o că străbătu toate uliţele cetăţii, călăuzin-
du-se cu o pricepere vădită, de parcă s-ar fi născut printre 
noi şi de parcă ar fi crescut prin mahalalele noastre. Iar 
eu o urmam din departe, după vălurirea părului ei. care 
flutura în urmă-i înfricoşător prin noapte. Şi ajunse 
la casele cele mai de la margine, şi trecu porţile cetăţii, 
şi ieşi în cîmpurile pustii ce slujesc de sute de ani ca. 
sălaş morţilor. Şi lăsă în urma ei cimitirul clintii, cu 
mormintele lui cele nemăsurat de vechi, şi zori înspre 
mecetul unde se îngroapă morţii de-acuma în fiece zi. 
Iar eu gindeam : „De bună seamă, pesemne c-o fi avînd 
aici vreo prietenă ori vreo soră moartă, dintre cele ce 
au venit cu ea din ţările străine. Şi vrea să-şi îndepli-
nească faţă de ea datorinlele, !a vreme de noapte, din 
pricina singurătăţii şi a liniştii." Ci îmi adusei deodată 
aminte de faţa ei cumplită şi de ochii ei aprinşi, şi iarăşi 
sîngele mi se învolbură înspre inimă. 

Şi iacătă că dintre morminte se ridică o umbră pe care 
nu puteam s-o ghicesc ce-o fi, şi care veni în întîmpinarea 
soţiei mele. Iar după grozăvenia înfăţişării ei şi după 
capu-i de hienă ' prădalnică, cunoscui în umbra aceea de 
cimitire o gulă. 

Şi căzui la pămînt, pe după un mormînt, cu picioarele 
muiate sub mine şi tremurînd. Şi putui astfel, datorită 
acelei împrejurări, cu toată uluiala înfricoşată în care mă 
aflam, să văd gula, care nu mă vedea, cum se; apropie de 
soţia mea şi cum o ia de mînâ, spre a o duce înspre mar-
ginea unei gropi. Şi şezură jos amîndouă, una în faţa 
celeilalte, pe marginea acelei gropi. lai' gula se plecă 
înspre pămînt şi se ridică apoi l,inînd în mîini ceva 
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ioc. Ci primejdia de moarte în care mă aflam şi dragostea 
de viaţă a sufletului îmi deteră puterea şi inima de-a 
sări pe cele patru picioare ale mele şi de-a o lua la fugă, 
cu coada răsucită sub pînteee, urmat cu aceeaşi năpras-
nici e de soţia mea şi de gulă. Şi numai cînd mă izgoniră 
mult departe de cimitir, conteniră şi ele de-a mă mai 
bate şi de-a mă mai fugări, pe cînd eu urlam jalnic de 
durere şi mă dam peste cap la fiecare zece paşi. Şi 
detei zor să intru, pe porţile cetăţii, ca un cîine pierdut 
şi ca vai de el. 

Iar a doua zi, după o noapte petrecută rătăcind şchiop 
prin cetate şi ocolind dini i din mahala, care îl fugăreau 
pe veneticul de mine, îmi veni în gînd, spre a scăpa de 
meolţelik; lor crineene, să mă adăpostesc sub vreun aco-
periş. Şi mă aruncai iute în cea dinţii prăvălie ce fusese 
deschisă la ceasul acela de dimineaţă. Şi mă dusei de 
mă ghemuii Într-un ungher, unde mă pitii de vederea lor. 

Or, acolo era dugheana unui vînzător de căpăţîni şi 
de picioare de oaie. Iar gazda mea îmi luă mai întîi 
apărarea i a tă de urmăritorii mei, care vroiau să intre 
după mine piuă înlâuntrul dughenii. Iar măcelarul izbuti 
să-i pună pe fugă şi. să-i risipească ; ci numai spre a-se 
întoarce ia mine, cu gînclul vădit de-a mă îndemna să-mi 
iau tălpăşiţa. Şi chiar că văzui bine că nu aveam de ce 
să mă bizui cumva pe adăpostul şi pe ocrotirea la care 
nădăjduisem. Căci măcelarul era un ins dintre aceia 
peste fire de creduli şi amarnic de habotnic, care socotesc 
clinii ca pe nişte dihănii spurcate, şi nu găsesc destulă 
apă şi destul săpun spre a-şi spăla hainele atunci cînd, 
din întîmplare, vreun cîine i-a atins în treacăt. Veni 
aşadar înspre mine şi mă îmboldi prin semne şi cu 
graiul să-mi iau tălpăşiţa cît mai iute din dugheana iui. 
Ci eu mă rostogolii pe jos şi începui să mă învîrtese 
roată, gemînd cu glas jalnic şi uitîndu-mă la el în sus 
cu nişte ochi care cereau milă. Atunci el. înduioşat 
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oarecum, lăsă bila cu care mă ameninţa şi, cum ţinea 
morţiş să-şi izbăvească dugheana de făptura mea, luă 
una dintre halcile acelea de picior minunat .mirositoare 
şi, ţmînd-o cu vîrful degetelor în chip de a mi-o arăla 
cît mai ispititor, ieşi în uliţă. Iar eu, o, doamne al meu, 
amăgit de mireasma acelei bucăţele, mă sculai din unghe-
rul meni şi mă dusei .după măcelarul care. de cum mă văzu 
afară clin dugheană. îmi aruncă bucata şi se întoarse înlăun-
tru. Iar eu, de îndată ce înfulecai carnea aceea mi-
nunată, vruseî să mă întorc degrabă în ungherul meu. 
Ci îmi făcusem socoteala fără de gazda mea, neguţătorul 
de căpăţîni, care, ghicind într-adevăr mişcarea mea, sta 
în prag cu o înfăţişare cruntă şi cu. bîta cea năpraznică 
şi noduroasă în rnînă. Iar eu, cu înfăţişarea rugătoare, mă 
uitam la el dind clin coadă, în aşa fel cît să-i arăt limpede 
că îl rugam fierbinte să-mi îngăduie hatîrul acelui adă-
post. Ci el rămase neînduplecat şi începu să-şi vînture 
bîta, răcnind la mine cu un glas ce nu-mi mai lăsa nici 
o îndoială asupra gînduriior lui : „Cară-te de-aici, o, pe-
zcvenghfule !" ' 

Eu atunci, tare umilit şi, pe de altă parte, temîndu-mă 
de încolţelile clinilor din mahala care şi începuseră să 
tăbare pe mine din toate părţile sukului, îmi slobozii 
picioarele în vînt şi-mi luai tălpăşiţa în graba mare înspre 
dugheana deschisă a unui brutar, chiar lingă cea a măce-
larului. 

Or,-de la oea 'dintâi privire, brutarul acela, cu totul 
altminteri decît vânzătorul de căpăţîni de oaie, cel mistuit 
de spaime şi bîntuit de eresuri, mi se păru un om vesel 
şi de bună vestire. Şi chiar că aşa fu. Iar în clipa cînd 
ajungeam în dugheana lui, şedea jos pe rogojină şi tocmai 
mînca. Şi numaidecît sufletul său milos îl îndemnă, măcar 
că eu nu-i dedesem nici un semn că aş avea trebuinţă da 
mlncare, să-mi arunce o bucată mare de pîine înmuiată 
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dăruirea de care ar putea să fie în stare cel mai frumos 
suflet de cline. Şi, în îndatorinţa mea faţă de îngrijirile 
lui alese, stăm pururea cu ochii pe el şi nu-1 lăsam să 
facă un pas prin casă ori pe uliţă fără a mă ţine de urma 
lui, cu dragoste, mai ales de cînd băgasem de seamă că 
luarea mea aminte îi plăcea şi că dacă, din întâmplare, 
avea de gînd să iasă fără ca eu să fi fost prevestit cu 
vreun senin, nu lipsea să mă cheme prieteneşte, fluierîn-
du-mă. Iar eu mă repezeam de la locul meu în uliţă ; şi 
săream, şi zburdam, făcînd într-o clipită o sumedenie de 
copci în fugă, şi un potop de zbeguri pe dinaintea porţii. 
Şi nu conteneam cu toate zgoandele acelea decît atunci 
cînd el se afla de-a binelea în uliţă. Iar atunci îl însoţeam 
cit se poate de frumos, mergînd în urma lui sau alergînd 
înainte-i, şi uitîndu-mă la el din cînd în cînd, spre a-i 
arăta bucuria şi mulţumirea mea. 

Or, iâcătă că se şi împlinise o bucată bună de vreme 
de cînd mă aflam în casa stăpînului meu brutarul, cînd, 
într-o bună zi, intră în prăvălie o femeie care cumpără 
o pită ce tocmai fusese scoasă atunci aburind toată din 
cuptor. Şi femeia, după ce îi plăti stăpînului meu, luă 
pita şi porni înspre uşă. Ci stăpînuf meu, care băgă de 
scamă că banul pe care îl prirrtîse de ia femeie era calp, 
o chemă îndărăt si li zise : 

— O. leliţă, aiungească-ţi Allah viaţa ! ci, dacă lucrul 
nu te supără, aş dori alt ban în locul acestuia ! 

Şi, totodată, stăpînul meu îi întinse banul cu pricina. 
Ci femeia, o bâtrînă oţărîtă, nu vroi, cu mare dîrzie, să ia 
îndărăt banul, pretinzînd că era bun şi zicînd : 

— Şi-apoi nu eu l-am făcut, iar la bani nu ai de ales 
ca între pepeni şi castraveţi ! 

Iar stăpînu-mcu fu departe de-a se lăsa încredinţat 
ele judecăţile fără de temei ale bătrînei şi îi spuse cu un 
glas liniştit şi nu lipsit de oarecare silă : 
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— Banul tău este aşa de vădit calp, că pină şi dinele 
meu de colea, şi care nu este decît o vietate mută şi fără 
judecată, nu s-ar lăsa înşelat cu el. 

Şi numai cu ghidul de-a o umili pe cătrănita aceea, şi 
fără a gîndi cumva la vreo izbîndă a faptei pe care urma 
s-o facă, mă chemă strigîndu-mă pe nume „Bakht ! 
Bakht ! hai, vino-aici !" Iar eu, la glasul lui, alergai la 
el, dînd din coadă. Şi numaideeît luă cutia de lemn în care 
punea banii şi o răsturnă pe podea, împrăştiind dinain-
te-mi toţi banii ce se aflau în cecmegea. Şi îmi zise : 

— Aici ! Aici ! vezi gologanii aceştia ? Uită-te bine .la 
toţi banii ! Şi spune-mi dacă printre ei se află vreunul 
calp ! 

Iar eu cercetai cu luare aminte toţi banii de argint, 
unul cîte unul, împingîndu-i încetişor cu laba, şi nu ză-
bovii mult pînă ce să dau de banul cel calp. Şi îl trăsei 
de-o parte, despărţindu-1 din "grămadă, şi punîndu-mi 
laba pe el, în aşa chip încît să-i dau de înţeles limpede 
stăpînului meu că îl găsisem. Şi mă uitam la el, scîndnd 
încetişor şi bucurîndu-mă. 

La priveliştea aceasta, stăpînul meu, care era departe 
:ăe~a. se aştepta la o atare dovadă de isteciune din partea 
unei vietăţi de soiul meu, fu pînă peste marginile firii 
de uluit şi de minunat, şi strigă : 

— Allah este cel mai mare ! Şi nu se află nici o 
aifotputinţă decît întru Allah ! 

Iar bătrâna, nemaiputînd de data aceasta să tăgă-
duiască mărturia chiar a ochilor ei şi, de altminteri, şi 
înfricoşată de cele ce vedea, dete zor să-şi ia îndărăt banul 
cel calp şi să dea altul bun în loc. Şi îşi luă tălpăşiţa, 
itopiedicîndu-se în poalele rochiei.,, 

Cînd povestea ajunse aici, Şeher<vada văzu /orii mijind. ş> 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într'-a opt sule şaizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

...dote zoi: să-şi ia îndără t banul cel calp şi să dea altul 
bun în ioc. Şi îşi luă tălpăşiţa, împiedicindu-so în poalele 
rodviei. 

în ce-1 priveşte pe stăpînul meu, încă tulburat cu 
totul ele isteciunea .mea, chemă vecinii şi pe toţi prăvăliaşii 
din suk. Şi le istorisi, cu mare minunare, cele ce se pe-
trecuseră, da nu fără de a-mi înflori vrednicia, care şi aşa 
era. 'destul de uluitoare prin sine însăşi. 

La 'istorisirea aceea a stăpînului meu, toţi cei de faţă 
se minunară de deşteplăciunca mea, mărturisind că .nu 
mai văzuseră vreodată un cîine aii ta de năzdrăvan. Şi, 
spre a dovedi spusele stăpînului meu, nu că s-ar fi. îndoit 
de buna lui credinţă, ci numai cu gînclul de a mă lăuda 
şi mai mult, ţ inură să pună la încercare priceperea mea. 
Şi se duseră să caute toţi gologanii calpi pe care îi aveau 
pe-acasă, şi mi-i arătară , amestecaţi eu alţii de metal bun. 
Iar ou, văzîndu-i, gîndii : „Ya Allah ! esie de-a mirarea 
eîţi bani calpi se află ia toată lumea asta !" 

Ci, nevroind. ca prin nedestoinieia mea să fac să se 
înnegureze cumva chipul stăpînului meu de faţă cu me-
gieşii săi. cercetai cu luare aminte toţi banii pe care mi-i 
puseră sub ochi. Şi nu fu măcar unul, printre cei calpi, 
pe care să nu-mi pun laba şi să nu-i osebesc dintre 
ceilalţi. 

Iar- faima mea se răspindi prin toate sukurile din cetate, 
şi pînă şi în haremuri, datorită iimbuţiei soţiei stăpînului 
meu. ŞL de dimineaţa pînă seara, brutăria era năpădită 
de mulţimea ele lume ispitită a-mi pune la încercare 
dibăcia de-a osebi banii, cei calpi. Şi, în felul acesta, nu 
duceam lipsă de dîrvală, ziua toată, trebuind să-i mul ţu-
mesc pe muşteriii ce veneau tot mai mulţi din zi în zi 
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Li stăpfînu-meii, din mahalalele' cela mai depăi'tate ale 
cetăţi.!, Ş.î, în felul acesta, faima rnea îi aduse stăpînului 
un dever mai mare.decî t aveau toţi brutalii din cetate 
la un loc. Şi stăpînu-meu nu mai contenea, de-a. binecu.-
vinta venirea mea, care i se dovedea tot de-un pre ţ cu 
0 comoara. Iar averea lui, datorită simţărelnielor -.sale 
miloase, nu lipsi a-i mohorî pe negu ţă torul de căpăţînl 
de oaie, care de ciudă îşi muşca degetele. Şi, în zavistia 
Juî, nu pregetă să-mi ridice în cale tot felul de capcane, 
fie spre a mă prinde, fie spre a-mi pricinui necazuri, 
s Urnind Împotriva mea, de îndată ce mă iveam, toţi 
dinii din mahala. Ci nu mai aveam a mă teme de nimic ; 
întrunit, pe de-o parte, eram bine păzit de stăpînul meu, 
iar pe de alta eram bine apărat de prăvăliaşii care îndră-
giseră puţina mea ştiinţă. 

c i i i îf't u î 1i(cu'f noi r i i c i ţ im d «.înd ' l ă i m 
j t 1 in >ii|iu d di ; K ' H U C I ' u l u o i , J d u i < i a-? 

n i( i J 11 n c ti i ' x i ( i c 4 mi i *• i! a j iloi 
n u » II ii n i u{,< m i nu c i * a i neu ti u n » a d«. 
1 i f t i Krt< I-.CU Î U ( ( l < v l l l f l t l M H U I î d < -
< s L ! u i i t atil i ( i t \ \ i m i ! i i m plinii» u n u , n 
« i n fi hi i d I fr mţ t t v i lu'tu i i î i m t 

i a i f ii num u t u } u \ ni i i < IJ ]o ui ] ->bf' ii i J c \ 
1 eu4<i< n j ^ tt Si ic IJ ti d mu jdurn ^ - y\o 
J i M pi ^ i u i ! ipm i din u r i ii nu >• „ >UJ < > J 
pe r i ne na m m u im lot 

Oi înlj-o bun i î o b Urna i i j J u i > tem ') i 
vin , f x .o da Iu n ţ i i c i Uje t- i 1 1 i b t iUnc 
u >« ut h m i i i Si i 1 a a iu J i i /1 1 «e 
udata i < i ] i i i mc i i i u n s-u pj\ i d i nu» i 

Ui "-pic i K n u i ^.OL îii p u n p i l i t ( nme i 
un b i i r d r u > i-nu ispiti r K O t » T u d bau 
nui i idf n b i u i l ui pioc 1 di h i u i 1 b 
£0 1 ' i di, n,t ]a a n < ina M I I i i i \ J 

i t f I U d i( { la i r | j ( | \ | ( 
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i Şi mă scrută cu mare minunare, plăti stăpinului meu 
',; plinea pe care o cumpăi'ase şi, plecind, imi ' tăcu un semn 
|, abia văzut, care vroia să spună limpede : „Urmează-mă !" 
j; Or, eu, o, emire al drept-credineioşilor, pricepui că 

femeia aceea se ispitise de mine într-un chip cu totul 
l deosebit ; căci luarea aminte cu care mă cercetase era 

tare altminterea ele felul în care mă priveau ceilalţi. Ci, 
ca să nu săvîrşesc vreo greşeală, o lăsai să plece, mul ţu-

' ' mindu-mă numai să mă uit după ea. Ci, ea, după cîţiva 
paşi, se întoarse înspre mine şi văzînd că nu tăceam 
decît să mă uit la ea fără a mă clinti din loc îmi mai 
făcu un semn, şi mai vădit decît cel dinţii. Eu atunci, 
împins de o pornire mai tare decît chibzuinţă mea, mă 
prilejuii de faptul că stăpînu-meu se afla în fundul du-
ghenei, prins cu un cuptor de pîine, şi sării in uliţă, 
luîndu-mă după bătrîna aceea. Şi mergeam pe urma ei, 
oprindu-mă din cînd în cînd, cuprins de şovăire? şi dînd 

1 din coadă. Ci, îmbărbă tat de ea, îmi biruii pînă la urmă 

I neîncrederea şi ajunserăm împreună dinaintea casei sale. 

Şi deschise uşa casei, intră şi mă pofti cu un glas tare 
dulce să fac ca ea, spunîndu-mi : 

— Intră, intră, o, bietul de tine ! că nu ai să te căieşti .! 
Şi intrai cu ea. 

' Atunci, după ce închise uşa la loc, mă duse înspre 
iatacul dinlăuntru 'şi deschise o odaie în care mă pofti. 
Şi văzui aşezată pe un divan o fetişcană ca luna, ckre 
împletea ceva. Şi fata aceea îşi puse repede iasmacul cînd 
mă văzu : iar cucoana cea bă tr înă îi spuse : 

— O. fata mea, iţi aduc dinele cel de pomină al bru-
tarului, chiar acela care ştie atîta de bine să deosebească 
banii cei buni de banii cei calpi. Iar tu ştii că eu ţi-am 
şi împărtăşit îndoielile mele, încă de la cea clintii zvoană 
ce s-a răspîndit despre el. Şi m-am dus astăzi să cumpăr 
pîine de la brutarul stăpîn al lui, şi am fost martoră a 
adevărului faptelor ; şi m-am făcut urmată ele clinele 
acesta aşa de rar. caro minunează Bagdadul. Spune-mi, 
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dar, tot glodul tău, o, fata mea, ea să ştiu dacă m-am 
înşelat în prepusurile mele ! 

Iar copilandra tâmpim se pt fi i< 
— Pe Allah ' o, muca a n« i n i h u ui la» "-l 

am să-ţi dau dovada num ndecil 
Şi fetişcana se i idi ta pe <lipă pe d u i 'ua m ^^I 

de aramă roşie pliu (U apă bolbo o i d sn i i i T ( 

vorbe pe care eu nu 1« pjjecpiu st < pin du nici < i i « 
picături din apa aceea, spuse : 

— Dacă te-ai născut d ine , să rămîi d ine ; da dacă 
te-ai născut făptură omenească, scutură-te şi ia-ţi îndărăt 
chipul de făptură omenească, întru virtutea apei acesteia. ! 

Şi pe dată mă scuturai. Şi vraja fu ruptă , iar eu îmi. 
pierdui chipul ele cîine spre a mă face iarăşi om, după 
starea mea de la născătoare. 

Atunci, pă truns de recunoştinţă, mă aruncai la picioa-
rele mîntuitoarei mele, spre a-i mul ţumi pentru o facere 
de bine atita de mare ; şi îi sărutai poala rochiei. ; şi 
îi zisei : 

— O, fetică binecuvîntată, înloarcă-ţi Allah, cu daru-
rile sale cele mai alese, binefacerea fără de asemuire eu 
care îţi sînt îndatorat şi de care nu ai şovăit a-1 face 
să se bucure pe un om pe care nu-1 cunoşteai, un străin 
în casa ta. Cum aş putea să găsesc eu vorbele spre a-ţi 
mul ţumi şi a te binecuvînta aşa cum ţi se binecuvine ? 
Află măcar că eu nu mai sînt stăpîn al meu, şi că m-ai 
cumpărat pe un. pre ţ care întrece, şi încă cu mult, în-
semnătatea mea. Şi, ca să-1 cunoşti întru totul pe robul 
care este acuma bunul şi averea ta, am să-ţi istorisesc, 
fără a-ţi chinui urechile şi fără a-ţi osteni mintea, în 
puţine cuvinte, povestea mea. 

Şi-atunci îi spusei cine sînt şi cum, din holteiul ce 
fusesem, mă hotărîsem deodată să-mi iau femeie, şi s-o 
aleg nu dintre fetele oamenilor de vază din Bagdad, 
cetatea noastră, ci dintre roabele cele străine care se 
vînd şi se cumpără . Şi, pe cînd. mîntuitoarea mea şi cu 
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mama ei mă ascultau cu luare aminte, Ie istorisii tot aşa 
cum fusesem vrăjit de frumuseţea ciudată a fetişcanei 
de la miazănoapte, şi însurătoarea mea cu ea, şi gingăşia 
mea, şi grijile mele faţă de ea, şi dulceaţa purtării mele, 
şi răbdarea mea de a-i îndura purtările cele anapoda. Şi 
Je istorisii înfricoşata noapte dezvăluitoare, şi tot ce-a 
urmat de-acolo, de la început pînă la sfîrşit, fără a le 
ascunde nimica. Ci nu ar fi de nici un folos s-o mai 
spunem o dată . 

După ce îmi ascultară istorisirea, roîntuitoarea mea şi 
mama ei rămaseră pînă peste poate de mimate pe soţia 
mea, fetişcana de la miazănoapte. Iar mama mîntuitoarei 
mele îmi zise : 

— O, fiul meu, ciudată rătăcire a mai fost şi rătăcirea 
ta ! Cum de-a putut sufletul tău să se plece înspre o fată 
de străini, cînd cetatea noastră este atîta de bogată în 
copile de toate culorile, şi cînd milele lui Allah asupra 
capului fetelor noastre sînt atîta de alese şi atîta ds 
multe ? Hotărît !' pesemne că ai fost vrăjit dacă ai ales 
aşa, fără de nici o socotinţă, şi ţi-ai încredinţat soarta pa 
mîinile unei făpturi ce se osebea de tine şi ca sînge, şi 
ca neam, şi ca grai, şi ca obîrşie. Şi toate astea, văd 
limpede, au fost numai ticluirea lui Şeitan, a Pîrdalnicului,' 
a Izgonitului cu pietre. Ci să dăm slavă lui Allah carele 
prin mijlocirea fetei mele te-a mîntuit din răutăţ i le 
străine şi te-a întors la chipul tău de mai înainte da 
făptură omenească ! 

Iar eu răspunsei, după ce îi sărutai mîinile : ( 

•— O, maică binecuvîntată a mea, mă căiesc dinaintea 
lui Allah şi dinaintea preacinstitei tale feţe de fapta mea 
nechibzuită. Şi nu rîvnesc nimic mai mult decît să intru 
în neamul tău, aşa cum am intrat în mila ta. Dacă, dar, 
binevoieşti a mă îngădui de soţ legiuit al fetei tale cea 
cu suflet ales, nu ai decît a rosti vorba de îngăduire. 
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E i ' i i ăspunse : 
— Din jar tea mea, nu văd nimica împotrivă ! Da tu,' 

Ea t i t 'uu tu ce socoti ? Tînăru] acesta minunat, pe care 
Ai'idh f -a -.cos m calea noastră, îţi este pe voie ? 

[j.. miniuiloatta mea ce tînără răspunse : 
— O t ue Allah ! îmi este pe voie, o, maică a mea ! 

Di ,,,t t t nu-i lf>l 1 Se cade mai întîi să-1 punem la adăpost 
dc-tci încolo de viăjile cele rele şi de ticăloşiile soţiei 
IUL ru 'ini niainie întrucît nu este destul că am rupt 
de-Linu LUI CU C<ir<- îl scosese din rîndul făpturilor ome-
rt^jh, u li<buie s-o punem pe totdeauna în neputin ţă 
a*. ,i- .,in lac< iau 

Şr 'upa ce u>.-,li acestea,, ieşi din odaia în care ne-
a \ i n i .pi e a -.o întoarce peste o clipită cu un şip 
îath . • .ţeie Şi îmi dote şipul, care era plin cu apă, şi 

- - -n.li Ncnun. cărţile melc cele vechi, pe care tocmai 
Iv-ri-1 -eicetat. uni arată că străina cea ticăloasă nu se 
ofIJ 11 caia ta la ceasul de faţă, da că nu are să
a l b c e i - ' ă a se întoarce acolo. Şi, tot aşa, îmi mai arată 
CJ \/:L.it' mu --c preface faţă de slugi că ar fi într-o mare 
V.ă.i 'oiiitf din pricina lipsei tale. Grăbeşfe-te, aşadar, 
p""".j • . i plecată, să te întorci la tine acasă cu şipul pe 
ca"*. I". i-am pus în mină. şi s-o aştepţi în curte, în aşa 
f" •.,< ..( muarea ei să dea deodată piept în piept cu tine. 
Şn i i năuceala în care are să fie cînd te-o vedea, împci-
tfiv t a ikptar i i ei. are să dea dosul ca s-o la la fugă. 
I ) - : numaidecii, s-o stropeşti cri apa din şip. slrigîn-
:*'j- , L.tsâ-h chipul omenesc şi l'ă-te iapă !" Şi numaidecât 
o • it ui se preschimbe într-o iapă ca toate iepele. Iar 
t - î- -.un în spinare şi s-o apuci de coamă şi, cu toată 
irn^i. iivu'M ei să-i pui în gură o zăbală îndoită, cit mai 
?*r ""'Ca Şi ca s-o pedepseşti aşa precum i se cuvine, 
s- r A -n --u cLi nişte lovituri năprasnice de bici, atîta 
c 1 '»-,' -"eala nu te-o sili să conteneşti. Şi în toate zilele 
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de la Allah s-o faci să îndure pedeapsa aceasta, bi, in 
felul acesta, ai s-o stăpîneşti. Altminteri, răutatea ei are 
să biruiască iarăşi pînă la urmă . Iar tu a» avea de pătimit. 

Iar eu, o, emire al drept-credincioşilor, răspunsei că. 
ascult şi că mă supun, şi 'grăbii să ajung la casa mea şi 
să aştept sosirea soţiei mele de mai. înainte, ascur.'zîn-
du-mă în aşa fel ca s-o văd de departe cînd vine şi să 
pot să i mă înfăţişez faţă în faţă şi deodată. Or, nu 
zăbovi a se ivi. Iar eu. cu toată înfiorarea ce mă cuprinse 
la vederea ei şi la vederea frumuseţii ei vrăjitoare, nu 
pregetai să fac lucrul pentru caro venisem. Şi izbutii pe 
deplin s-o schimb în iapă. 

Şi de-atunci, legîndu-mă cu legăturile legiuite eu nxui-
tuitoaroa mea. care era de un sînge şi de un neam cu 
mine, nu lipsii a o face pe iapă să îndure ceea ce ai 
văzut pe meidan, o, emire al drept-credincioşilor ! Cruntă 
osînclă, fără de nici o îndoială, da care îşi are îndreptăţ i-
rea în răutatea atîta de amarnică a străinei. Şi-acea sta-i 
povestea mea ! 

După ce calitu! auzi isu>r;su'ea aceasta a iui Sidi 
Neman, se minună mult în sufletul său şi îi zise lin arului : 

— Hotărît, povestea ta este o poveste deosebită, iar 
osînda pe care o pui s-o îndure iapa aceea bălană este 
cuvenită ! însă mi-ar plăcea să mijloceşti pe lingă soţia 
ta să îngăduie a găsi un mijloc ca, lăsînd-o pe iapa aceea 
în chipul de iapă, să n-o mai pedepseşti, zi de zi cu atîta 
asprime?. Da dacă lucrul n-o fi cu putinţă, Allah este cel 
mai mare ! 

Şi, după ce grăi astfel, Al-Raşid se întoarse înspre cel 
de-al doilea ins, care era călăreţul cel frumos, văzut în 
fruntea alaiului pe un cal ce-şi purta soiul ales în felul 
de a umbla, călăreţul acela care se rotea ca un emir ori 
ca yreun Fiu de crai, şi al cărui alai era urmat de un 



palanchin sub care şedeau două copilandre domniţe, şi 
de nişte cîntăreţi care cîntau cîntece indieneşti şi chine-
zeşti, şi îi zise... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind, şi 
sfioasă, tăcu. 

Cj într-a opt suie şaizeci şi şasea noapte 

Micuţa Doniazada strigă : : 

— O, sora mea, te rog fierbinte ! grăbeşte de ne spune ce 
s-a întîmplat cînd califul s-a întors înspre călăreţul cel ttnăr, 
pe armele căruia se cîntau cîntece indieneşti şi chinezeşti ! 

Iar Şeherezada răspunse : 
— Din toată inima şi cu drag ! 
Şi urmă astfel : 

După ce califul se întoarse înspre călăreţul cel frumos 
care sta smirnă dinaintea sa, şi pe care îl văzuse rotin-
du-se pe calul ce-şi purta soiul ales în călcălură, îi zise : 

— O, tinere, am judecat după chipul tău că trebuie 
să fii vreun străin de neam ales ; şi, spre a-ţi înlesni 
intrarea la palatul meu, am poruncit să fii chemat dinain-
tea mea pentru ca auzul şi vederea noastră să se bucure 
de tine. Dacă, aşadar, ai ceva a ne cere; ori vreun lucru 
minunat a ne istorisi, nu zăbovi mai mult. 

Şi tînărul, după ce sărută pămîntul dintre mîinile cali-
fului, se temeni şi răspunse : 

-— O, emire al drept-credincioşilor, pricina venirii mele 
la Bagdad nu-i pentru vreo solie ori pentru vreo crăinicie, 
ci numai pentru dorul de a mai vedea o dată ţara în care 
m-am născut, şi de-a trăi aici pînă la moartea mea. Ci 
povestea mea este atîta de uluitoare, încît nu vroi a 
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şovăi s-o istorisesc stăpînului nostru emirul drepl-crcdin-
eioşilor. 

Şi spuse : 

POVESTEA CĂLĂREŢULUI PE URMA' CĂRUIA 
SE CÎNTAU CÎNTECE 1NDIENEŞT1 ŞI CHINEZEŞTI 

Află, o, stăpîne al meu şi cunună peste capul nostru. 
că eu, de meseria mea de odinioară, care fusese şi meseria 
tatălui meu şi a tatălui tatălui meu, eram un tăietor de 
lemne prin păduri şi cel mai sărac dintre tăietorii de lemne 
de ia Bagdad. Iar sărăcia mea era mare şi era încîinită şi 
mai rău, în fiece zi, de vieţuirea în casă laolaltă cu fiica 
socrului meu, chiar soţia mea, o muiere oţăţită, scîrţană, 
gîlcevitoare, dăruită cu nişte ochi goi şi cu o minte 
ticăloasă. Afară de asta, nu era bună la nimic-nimica, şi 
s-ar fi putut asemui la gingăşie şi la alint cu mă tura din 
ogeacul nostru. Şi, cum era mai sîcîitoare ca o muscă 
de cal şi mai cîrîitoare ca o găină prinsă, mă hotărîsem, 
după multe certuri şi supărări, să nu-i mai grăiesc nicio-
dată vreo vorbă şi să-i îndeplinesc, fără crîcnire, toate 
toanele, ca să am oarecare tihnă cînd mă întorceam 
acasă de la munca grea a zilei. Ceea ce făcea ca, atunci 
cînd Atoatedătătorul îmi răsplătea truda cu vreo drahmă 
de argint, afurisita de muiere să nu pregete vreodată a se 
repezi să mi-o înşface, de cum treceam pragui casei. Şi-
aşa se scurgea viaţa mea, o, emire al drept-credincioşilor. 

Or, într-o bună zi, avînd trebuinţă să-mi cumpăr o 
frînghie de legat lemnele, dat fiind că aceea pe care o 
aveam se deşirase de tot, mă hotărîi, cu toată spaima 
ce mi-o stîrnea gîndul de-a vorbi cu soţia mea, să-i spun 
nevoia în care mă aflam de-a cumpăra frînghia aceea 
nouă. Şi nici n-apucară să iasă bine din gura mea vorbele 
de cumpărare şi de frînghie, o, emire al drept-credincioşi-
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lor, că mi se şi păru că aud cum se deschid peste capul 
meu toate zăvoarele furtunilor. Şi urmă o vijelie lustruită 
cu sUidalmo şi cu afurisenii, pe care nu este numaidecît 
ao.ra.ie a le mai rosti de faţă cu slăpînul nostru ! Şi puse 
cap la ţoale, zietndu-mi : 

— A, fleandura şt lepădătura cea mai ticăloasă ! De 
fcană seamă că nu-mi ceri bani decît ca să te duci să-i 
cheltuieşti In tovărăşia dezmăţatelor, din Bagdad. Da fii pe 
pace, că ochiul meu stă deschis asupra purtării tale. Şi 
daca chiar ceri banii aceştia pentru o frînghie. apoi am 
să .merg şi eu, ca s-o cumperi cu mine de faţă. Şi, de 
altminteri, de-acuma încolo n-ai să mai ieşi clin casă 
fără mine ! 

Şi, spun'ind acestea, mă tîrî cu dîrzle în suk şi plăti 
chiar ea .neguţătorului frînghia ce-mi era de trebuinţă 
spre a ciştiga pîinca. Ci numai Allah ştie cu preţ. de 
cite tocmeli şi de cîţi ochi poncişi, aruncaţi rîncl pe rînd 
cînd înspre mine. cînd înspre negustorul speriat. Iu în-
cheiată tîrguiala aceea zbuciumată. 

Ci, o. doamne al meu, toate astea nu erau decît înce-
putul nenorocirii mele, în ziua aceea. întrucît, la plecarea 
din suk. cum vroiam .să mă despărţesc ele soţia mea spre 
a .rea duce la muncă, ea îmi zise : 

— încotro o iei ? încotro o iei ? Sînt cu tine şi n-am 
să te las ' 

Şi, fără nimic .mai mult, sări în spinarea măgarului 
meu şi adăugă : 

— De-acuma încolo am să merg cu tine în munte, 
acolo unde te tot lauzi că ÎU treci zilele tăind lemne, ca 
să-ţi veghez munca. 

Iar eu, la ştirea aceea, o, doamne al meu, văzui lumea 
întreagă cum se înnegurează dinaintea chipului meu şi 
pricepui că nu-mi mai rămînea decît să mor. Şi îmi zisei : 
„laeâlă, o, bietul de tine, că pacostea nu are a-ţi mai dea 
tihna nvîntuirii tale ! înainte baremi aveai oleacă de zăbavă 
eltă vreme te aflai singur în pădure. Acuma s-a sfârşit şi 
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asta ! Mori în ticăloşia şi în deznădejdea la ! Nu este 
scăpare şi. putinţă dccît întru Ailah miiosîrdnicul ! De 3a 
el venim şi la el ne întoarcem !" Şi mă hotărîi, odată 
ajuns în pădure, .să mă culc pe pîntece şi să mă las să 
mor de moarte neagră. 

Şi, chibzuind astfel, fără a răspunde o vorbă, porni: pe 
urmele măgarului care ducea în spinare povara ce-mi 
apăsa sufletul şi viaţa. 

Or, pe drum, sufletul omenesc, care este scump vieţii, 
îmi năzări, spre a ocoli moartea, un gînd. la care nici 
nu visasem pînă atunci. Şi nu pregetai să-1 trec numaideeit 
în faptă. 

într-adevăr, de cum ajunserăm îa poalele muntelui, 
iar soţia mea se dete jos din spinarea măgarului, îi spusei :: 

— Ascultă, o, femeie ! întrucît nu mai am nici o piî-
tinţă de a-ţi ascunde nimic, vreau să-ţi destăinuiesc că 
frînghia pe care tocmai am cumpărat-o nu este menita 
nicidecum, în mintea mea, să lege lemne, ci trebuie să 
slujească la a ne îmbogăţi pentru totdeauna ! 

Şi, în vreme ce muierea se afla sub lovitura nedume-
ririi în care o arunca mărturisirea aceea neaşteptată , eu 
o dusei la gura unui puţ vechi, secat de amar ele ani, şi 
îi spusei : 

— Vezi puţul acesta ? în el se află norocul noslra ! Şi, 
cu funia, am să mă duc să-1 culeg. 

Şi, cum fiica lui socru-meu era tot mai uluită, adăugai :; 
— Ei, da, pe Ailah ! e mult de cînd mi s-a dezvăluit 

taina unei comori ascunse în puţul acesta, şi care comoară 
este scrisă întru norocul meu. Iar ziua de astăzi este zio.a 
cînd trebuie să cobor s-o scot 1 Şi, pentru aceasta, m-am 
hotărît să te rog a-mi cumpăra funia ! 

Or, nici nu rostii, eu bine vorbele acestea de comoară 
şi de coborît în puţ, că ceea ce nădăjduisem se şi dovedi 
pe deplin. întrucît soţia mea strigă : 

— Nu, pe Ailah ! eu am să cobor acolo înlăuniru ! Căci 
tu n-ai să te pricepi niciodată cum să deschizi comoara. 
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şi cum să pui stăpînire pe ea. Şi-apoi nu am «ioi o 
încredere în cinstea ta. 

Şi îşi aruncă numaidecât iaşmacul şi îmi zise : 
— Hai, grăbeşte de mă leagă cu frînghia şi coboară-ină 

în puţ. 
Iar eu, o, doamne al meu, după ce făcui cîteva nazuri. 

numai aşa, chipurile, şi după ce înghiţii cîteva sudalme 
pentru şovăiala mea, oftai : 

— Să fie după voia lui Allah şi după voia ta, o, fiică a 
unor oameni de treabă ! 

Şi o legai vîrtos cu funia, petrecîndu-i-o pe după 
subsuori, şi îi declci drumul să lunece în afundul puţului. 
Iar cînd simţii că ajunsese la fund, mă descotorosii de 
toate, aruncînd frînghia în aciîncul gropii. Şi scosei un of-
tat de mul ţumire cum nu mai slobozise pieptul meu de 
cînd ieşisem din pintecele maică-mi. Şi~i strigai afurisitei : 

— O, fiică a unor oameni de treabă, ai bunăvoinţa de a 
rămîne acolo pînă ce atu să vin eu să te trag ! 

Şi, fără să-mi mai pese de răspunsul ei, mă întorsei 
liniştit la munca mea şi mă apucai să tai lemne cîntînd, 
ceea ce nu mi se mai întîmplase de multişoară vreme. 
Şi, în bucuria mea, mi se părea că îmi crescuseră aripi, 
aşa mă simţeam de uşor, ca păsările. 

Şi, descotorosit astfel de pricina amarurilor mele, putui 
într-un sfîrşit să gust dulceaţa liniştii şi a tihnei. Ci,, 
peste două zile, gîndii în cugetul meu : „Ya Ahmad, legea 
lui Allah şi a Trimisului său — asupra-i fie rugăciunea 
şi bineeuvîntărite ! — nu îngăduie unei făpturi să ia viaţa 
altei făpturi cu chip la fel ca al ei. Iar tu, părăsind-o pe 
fiica socrului tău în afundul puţului, o primejduieşti de-a 
o lăsa să moară de foame. Hotărît ! unei făpturi ca ea i 
se cuvine cea mai rea osîndă. Ci tu să nu-ţi încarci 
sufletul cu moartea ei, şi scoate-o din groapă. Şi-apoi s-ar 
mai şi putea ca învăţătura aceasta de minte s~o lecuiască 
pe totdeauna de firea ei cea urîtă. 
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Şi, neputînd înfrunta sfatul acesta al cugetului, mă 
dusei la puţ şi o strigai pe fiica .socrului meu. .slobozind 
înspre ea altă funie : 

— Hai, dă zor de te leagă, ca să te scot. Nădăjduiesc 
că învăţătura aceasta te-o fi lecuit. 

Şi, simţind că funia fusese prinsă în afundul puţului, 
aşteptai un răstimp spre a-i da răgaz soţiei mele să se lege 
bine. După care, simţind că zgîlţîia de frînghie, spre a-mi 
da de înţeles că e gata, o trăsei cu mare caznă, aşa de 
grea era povara de la capătul funiei. Şi care nu fu spaima 
mea, o, emire al drept-credincioşilor, văzînd legat de 
funie... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şl, 
sfioasa, tăcu. 

Ci într-a opt sule şaizeci şi şaptea noapte 

Ut'ină : 

...văzînd legat de funie, în loc de fiica socrului meu, un 
ginn uriaş, cu o înfăţişare tare puţin liniştitoare, şi care, 
de îndată ce atinse pămîntul, se temeni dinainte-mi şi 
îmi zise : 

— Multe mulţamuri am a-ţi aduce, ya Sidi Ahmad, 
pentru binele pe care mi-1 făcuşi ! Află, într-adevăr, că eu 
sînt din rînclul găinilor care nu au însuşirea de a zbura 
prin văzduhuri, şi care nu pot decît să se tîrîie pe pămînt, 
măcar că în acest chip iuţeala lor este mare foarte şi 
le îngăduie să meargă tot atîta de repede ca şi ginii 
văzduhurilor. Şi-aşa că eu, un ginn pămîntenesc, îmi 
alesesem de ani şi ani puţul acesta vechi spre a mi-1 
face sălaş. Şi trăiam aci în tihnă deplină, pînă cînd, acum 
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două zile, a coborî! la mine cea mai alurisită muiere de 
pe pămînt. Şi n-a mai contenit să mă tot chinuiască din 
clipita cînd m-am apucat să mă îndrcluiese cu ea, şi 
m-a silit, toată vremea aceasta, să trudesc la ea fără de 
răgaz, eu care de ani şi ani tră iam întru burlăcie şi 
pierdusem deprinderile acestea ! Ya Allah ! drept care îţi 
sînt tare îndatorat că m~aî izbăvit ele pojarnica de muiere. 
Of, ele bună seamă că un bine atîta de însemnat nu are 
să rămîttă fără de răsplată, întrucît a căzut într-un 
suflet care-i ştie preţul. lacătă, dară, ce pot şi ce vreau 
să fac eu. in schimbul lui ! 

Şi se opri o clipă, ca să-şi tragă sufletul, pe cînd eu, 
liniştit de gîndurile lui bune, cugetam : „Pe Allah ! 
muierea aceasta este ceva de spaimă, dacă a izbutit ea 
să-i sperie pînă şi pe ginni, ba pînă şi pe cel mai uriaş 
dintre ginni. Cum de-oi fi putut eu să durez atîta amar 
de vreme la răutatea şi la ticăloşia ei ?" Şi, plin de milă 
faţă de mine însumi şi faţă de semenul meu întru pacoste, 
îl ascultai atunci cînd începu iară : 

— Da, ya Sidi Ahmad, din tăietor de lemne cum eşti 
vreau să te fac pe-o potrivă cu regii cei mai mari. Şi 
iacătă cum. Cunosc că sultanul de la Ind are numai o 
fată, care-i o copilandră cum este luna în cea de a 
patrusprezecea zi a ei. Şi-i taman la vremea de mării iş, 
la anii patrusprezece şi un sfert, şi-i fecioară cum este 
boaba de mărgăritar în scoica ei de sidef. Iar eu vreau 
să fac aşa ca să ţi-o dea de soţie însuşi sultanul de la 
Ind, părintele său, care ţine la ea mai straşnic decît 
la chiar viaţa lui. Şi, spre a izbîndi în gîndul acesta, 
am să şi dau drumul pasului, în fuga mea cea mai mare, 
înspre palatul sultanului, la Ind, şi am să intru în trupul 
fetişcanei crăiţe, şi am să pun stăpînire o vreme pe mintea 
ei. Şi, în felul acesta, stăpînită în duh, are să se pară 
nebună pentru toţi cei din preajma ei, iar sultanul, 
tătîne-său, are să caute s-o zviduiască pe la toţi vracii cei 
mai iscusiţi de la Ind. Da nici unul dintre ei nu are să 
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poată să ghicească pricina adevărată a boalei, care va fi 
şederea mea în t rupul fetei ; şi toate strădaniile lor au 
să se spulbere la suflarea şi la vrerea mea. Şi-atunci ai 
•să te iveşti tu şi ai să fii tămăduitorul domniţei. Şi am 
să-Ii ară t mijloacele pentru acesta ! 

Şi, după ce grăi astfel, ginnul scoase din sin nişte 
frunze de la un pom tainic, pe care mi le dete, adăugind : 

— Oclală ce ai să fii dus la t inăra crăiţă bolnavă, tu 
s-o cercetezi de parcă habar nu ai avea ce fel de boală 
are. să iei un chip îndoielnic şi îngînclurat, ca să-i bagi 
în -sperieţi pe coi de faţă, şi, într-un sfîrşit, să iei una 
dintre frunzele acestea, pe care s-o înmoi în apă şi cu 
care să ştergi apoi obrazul fetei. Iar eu, numaidecît, am 
să fiu silit să ies din trupul copilei ; şi, pe clipă pe dată , 
fata are să-şi capele iarăşi mintea şi are să se întoarcă 
Ia starea ei dinţii. Şi, tot atunci, ca răsplată pentru 
lecuirea săvîrşită, tu ai să ajungi soţul copilandrei, fata 
regelui. Şi acesta-i, ya Sicii Ahmad, chipul în care vreau 
să-ţi răsplătesc binele pe care mi l-ai făcut în viaţă, 
izbăvindu-mă de muierea aceea înfricoşătoare care a venit 
să-mi facă cu neputin ţă şederea în pu ţul meu, în locul 
acesta minunat şi tihnit, unde nădăjduiam să-mi trec 
zilele în netulburare. Şi Allah s-o bată pe afurisită ! 

Şi, după ce grăi astfel, gmnul îşi luă ziua-bună de la 
mine, povăţuindu-mă să pornesc îndată la drum înspre 
ţara Indului, îmi ură călătorie bună şi pieri clin ochii mei, 
lunecînd pe faţa pământului ca o corabie dusă de furtună. 

Eu atunci, o, doamne al meu, ştiind că ursita mea mă 
aşteaptă în ţara Indului, nu şovăii a urma povăţuirile 
ginnul ui şi a lua calea numaidecît înspre ţara aceea 
depărtată . Iar Allah îmi meni bună pace şi, după o 
călătorie lungă, plină de osteneli, ele lipsuri şi de pr imej-
dii, care nu sînt de nici o trebuin ţă a le povesti stăpînu-
lui nostru, ajunsei fără de pagubă în ţara Indului, acolo 
unde domnea sultanul, tatăl domniţei ce avea să fie 
soţia mea. 
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Şi, ajungînd în felul acesta la capătul călătoriei mele, 
aflai că într-adevăr nebunia domniţei se şi dovedise de 
o bună bucată de vreme, că faptul prăbuşise saraiul îm-
părătesc şi toată ţara în deznădejdea cea mai adîncă şi că, 
după ce zadarnic folosise ştiinţa doftorilor cei mai iscusiţi, 
sultanul o făgăduise pe domniţă de soţie aceluia care ar 
zvidui-o. 

Eu atunci, o, emire al drept-credincioşilor, tare pe 
poveţele ce mi le dedese ginnul, şi fără de nici o grijă 
în ce priveşte izbînda, mă înfăţişai la primirea pe care o 
dată în zi sultanul o îngăduia acelora ce vroiau să încerce 
o zviduire asupra minţilor domniţei. Şi căleai cu toată 
încrederea în odaia în care sta încuiată fata, şi nu pre-
getai a pune în fapt învăţă tura ghinului, schimbînd tot 
felul de înfăţişări îngîndurate, ca să fiu luat cu totul 
in seamă. Pe urmă , după ce băgai bine în sperieţi pe 
toţi cei din preajmă, şi fără a fi pus nici o întrebare 
despre starea bolnavei, înmuiai cîteva frunze dintre cele 
ce le aveam şi ştersei cu ele faţa domniţei. 

Şi fata, cuprinsă numaidecît de zgîlţîieli, dete un ţipăt 
mare şi căzu leşinată. Or, acestea se datorau ginnului care, 
cu ieşirea lui repezită din t rupul copilandrei, stîrnise 
starea aceea ce l-ar fi înfricoşat pe oricare alt ins în 
locul meu. Ci eu, departe de a mă arăta tulburat, stropii 
cu apă de trandafiri faţa fetişcanei şi o făcui să-şi vină 
în simţiri. Iar ea se deşteptă cu minţile întregi şi începu 
să vorbească la toată lumea, cu chibzuială, cu dulceaţă şi 
cu măsură , cunoseîndu-i pe cei din preajmă şi spunînd 
fiecăruia pe nume. 

Şi bucuria fu pînă peste măsură la palat şi în toată 
cetatea. Iar sultanul ţării Indului, îndatorat de binele ce-i 
făcusem, nu se lepădă de făgăduială şi mi-o dete pe fiica 
lui de soţie. Şi nunta noastră fu sărbătorită chiar în ziua 
aceea, cu vîlva cea mai strălucită, în toiul ospeţelor şi al 
veseliei întregului norod. 
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Şi iacătă cum ajunsei soţ ai domniţei, fata regelui de 
la Ind. 

în ceea ce priveşte cea de-a doua domniţă, pe care ai 
văzut-o şezînd de partea stingă a palanchinului, o, eroire 
al drept-credincioşilor, apoi iacătă ! 

După ce ghinul cel uriaş, datorită înţelegerii hotărîte 
între noi, părăsi trupul domniţei de la Ind, îşi bătu 
capul spre a afla unde avea să se ducă să sălăşluiască de 
aci înainte, dat fiind că nu mai avea adăpost şi că puţul 
rămăsese stăpînit de pacostea de fiică a socrului meu. 
Şi-apoi, în vremea şederii sale în trupul fetişcanei, 
prinsese gust pînă la urmă de un asemenea soi de adă -
post, şi îşi făgăduise ca la ieşirea sa de acolo să-şi 
caute un alt t rup de copilandră. încît, după ce cugetă 
oleacă, îşi luă vînt şi porni înspre împărăţ ia Chitaiului, 
cu toată iuţeala, ca o corabie mare gonită de furtună . 

Şi nu dovedi altceva mai bun de făcut decît să se ducă 
şi să se aciuiască în trupul fetei sultanului Chinei, o crăiţă
tînără de patrusprezece ani şi un sfert, frumoasă ca tuna 
în cea de-a patrusprezecea zi a ei, şi neprihănită ca boaba 
de mărgăritar în scoica ei de sidef. Şi, dintr-o dată, domniţa 
sălăşluită de el se puse pe un şir de zgîlţiituri şi de zvîcni-
turi anapoda, şi pe o revărsare de vorbe fără de cap care 
deteră limpede în vileag sminteala ei. Şi amărîtul de 
sultan al Chitaiului degeaba chemă la eăpătîiul fetei lui 
pe doftorii cei mai iscusiţi din China, că nu izbîndi neam 
s-o facă pe fiică-sa să se întoarcă la starea dinţii. Şi 
fu cufundat, dimpreună cu saraiul şi cu împărăţia lui, 
în jale şi în deznădejde, dat fiind că domniţa era singurul. 
său copil şi că era o fată pe cît de iubitoare pe atîta de 
dulce şi de frumoasă. Ci, într-un sfîrşit, Allah îl avu 
întru mila sa şi făcu să-i ajungă la urechi zvonul vindecă-
rii cea minunată , datorită îngrijirilor mele, a domniţei de 
la Ind care ajunsese soţia mea. Şi trimise numaidecât un 
sol la latinele soţiei mele, ca să mă roage să mă duc şi 
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să-i vindec fata, domniţa Chitaiului, făgăduindu-mi-o de 
soţie, daca am .să izbîndesc. 

Eu atunci mă dusei la soţia mea cea tînără, copila 
sultanului de la In.d, şi îi spusei de solia şi de făgăduiala 
ce mi se trimiteau. Şi izbutii s-o încredinţeze că putea 
prea bine s-o primească de soră pe domniţa Chitaiului, 
care mi se făgăduia de soţie, dacă aş izbîndi. Şi plecai 
înspre ţara Chitaiului. 

Or, o, emire al drept-credincioşilor, tot ceea ce am 
să-ţi povestesc în privinţa stăpmirii de către ginn a 
crăiţei chinezoaice nu aflai decît după ce ajunsei în 
China, şi din chiar gura ghinului cu pricina. întrucîl;, pînă 
atunci, eu nu ştiusem prea bine nimic despre felul răului 
de care suferea crăiţa chinezoaică, şi îmi ziceam că frun-
zele mele au să dovedească a o zvidui de orice-o fi. 
Drept aceea plecasem plin de nădejde, fără a-mi da prin 
cap că chiar prietenul meu cel vechi, ginnul cel' uriaş, 
care îşi alesese sălaşul în trupul fetei sultanului, era 
pricina răului. 

încît uluiala mea fu pînă peste margini atunci cmc!, 
după ce intrai in iatacul crăiţei chinezoaice, unde cerusem 
să fiu lăsat singur cu bolnava, cunoscui glasul prietenului 
meu, ginnul cel uriaş, care îmi spunea cu gura domniţei : 

— Ce, tu eşti, ya Sidi Ahmad ? Tu, cel pe care l-am 
copleşit cu binefacerile mele, tu vii să mă alungi din 
lăcaşul pe care mi l-am ales pentru odihna oaselor mele ? 
Au nu ţi-e ruşine ţie să plăteşti binele cu răul ? Şi nu 
ţi-e teamă că, clacă mă sileşti să ies de aici, am să mă 
duc de-a dreptul în ţara Inelului, în lipsa ta, să mă dedau 
3a fel de fel de împreunări amarnice cu făptura soţiei 
tale de la Ind, şi pe urmă s-o omor ? 

Şi, întrucît nu puţin eram înfricoşat de primejdia 
aceea, ginnul se prilejui de spaima mea spre a^mi istorisi 
povestea sa clin ziua cînd ieşise din trupul soţiei mele de 
ia Ind, şi mă rugă fierbinte, pentru binele meu, să-1 las 
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să trăiască liniştit în adăpostul cel nou pe care şi-1 
alesese. 

Eu atunci, tare buimăcit şi nevroind să mă ară t lip-
sit de recunoştinţă faţă de ghinul acela minunat, care, la 
urma urmei, era obîrşia norocului meu, tocmai eram gata 
a mă hotărî să mă întorc la sultanul Chinei spre a-i 
•mărturisi că nu eram în stare, cu priceperea mea, s-o 
scap pe crăiţă de boala ei, cînd Allah îmi suflă în minte 
un .tertip. Aşa că mă răsucii înspre ginn şi îi zisei : 

— O, căpetenie de ginni şi cunună a lor, o, minunatule, 
nu ca fi-o tămăduiesc pe crăiţa Chitaiului am venit eu 
aici, ci am făcut toată călătoria aceasta spre a te ruga, 
dimpotrivă, să-mi vii într-ajutor. Că, de bună seamă, o 
mai ţii minte pe muierea cu care ai petrecut în puţ cîteva 
zile amarnice. Eh, muierea aceea era nevasta mea, fata 
socrului meu. Şi eu am aruncat-o acolo în puţ, ca să am 
tihnă. Or, pacostea se ţ ine acuma după mine, că nu ştiu 
cine-a putut să scoată de acolo puiul acela de căţea. 
Da Iacătă că e slobodă şi se ţine pe urmele mele. Şi pre-

tutîndenea se ţine după mine şi. of, vai de capul nostru i 
într-o clipită are să fie... 

Cînd povestea a junse aici. Şehert-zada văzu zorii mij ind şl, 
:sfinas;'i. Iacii. 

Ci într-a opt sute şaizeci şi opta noapte 

Urniă : 

...pretutindenea se ţine după mine, şi, of, vai de pă-
catele noastre i într-o clipită are să fie aici. Şi iacătă că 
o şi aud cum ţipă cu glasul ei cel afurisit în curtea pala-
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tu lui. Fie-ţi milă, o, prietene al meu, şi ajută-mă ! Am ve-
nit să-ţi cer fierbinte ajutorinţa ! 

Cind auzi ginnul vorbele mele, fu cuprins de o spaimă 
de nespus şi strigă : 

— Ajutorinţă de la mine ? ya AJlah î ajutorinţă de Ia 
mine ? Ferească-mă fraţii ginni de-a mai da ochii vreo-
dată cu o muiere ca aceea ! Prietene Ahmad, scapă cum 
ai putea ! în ce mă priveşte, n-aş putea să fac nimica. 
Şi fug numaidecît ! 

Aşa grăi, şi ieşi cu vuiet din t rupul domniţei, spre 
a-şi slobozi picioarele în vînt şi spre a muica sub paşii lui 
depărtările : întocmai ea pe ape o corabie mare gonită 
de furtună . 

Iar crăiţa chinezoaică îşi veni în minţi. Şi ajunse cea de 
a doua soţie a mea. 

Şi de-atunci trăiesc cu cele două copile erăieşti, în 
huzururi de toate soiurile şi în plăcerile cele mai gingaşe. 

Şi-atunci gîndii că, pînă a nu ajunge sultan peste ţara 
Indului ori a Chitaiului, şi pînă nu a mă afla în nepu-
t in ţă de a mai călători, să mai văd o dată ţara în care 
m-am născut şi unde am trăit ca tăietor de lemne, oraşul 
acesta al Bagdadului, cetatea păcii ! Şi iacătă, o, emire 
al drept-credincioşilor, cum m-ai întîlnit tu pe podul. 
Bagdadului, în fruntea alaiului meu, u rmat de palanchinul 
care le ducea pe cele două soţii ale mele, domniţele In-
dului şi ale Chitaiului, în cinstea cărora cîntau meterha-
nalele din sculele lor cîntece indieneşti şi chinezeşti. 

Şi-aceasta-i povestea mea. Ci Allah este mai ştiutor ! 

După ce auzi povestea călăreţului cel strălucit, califul 
se ridică în cinstea lui şi îl pofti să vină şi -să stea jos 
lîngă el, pe scaunul jeţului împărătesc. Şi îl firitisi că 
fusese ales de judeţele celui Atot-putinte spre a ajunge, 
din tăietorul de lemne cel sărman care fusese, urmaş la 
scaunul de domnie al Indului şi la scaunul de domnie al 
Chitaiului. Şi adăugă : 
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'•— Pecetluiască Allah prietenia noastră, şi apere-te el 
şi ocroiească-te întru fericirea împărăţiilor tale de mâine ! 

După care, Al-Raşid se întoarse înspre cel de-al treilea 
ins, care era preacinstitul şeic cel cu mîna darnică , şi 
îi spuse : 

-— O, şeieule, te-am întîlnit ieri pe podul Bagdadului, 
şi ceea ce am văzut din filotimia, din chibzuinţă şi din 
umilin ţa ta dinaintea lui Allah ra.-a îmboldit să te cunosc 
mai de aproape. Şi sînt încredin ţat că ,mijloacele de care 
i-a plăcut Atoate-împăr ţ i torului să se slujească spre a te 
cinsti cu darurile sale trebuie să fie cu totul osebite. 
Sînt ispitit pînă peste poate a le afla chiar de la t ine ; şi 
anume spre a mă împărtăşi din această plăcere am po-
runcit să vii aici. Vorbeşte-mi, aşadar, cu inima deschisă, 
spre a mă bucura şi eu, luînd par te la fericirea ta cu mai 
deplină cunoaştere. Şi să fii încredin ţat că, orice-ar fi 
să spui, >eşti d in t ru început eoperit de năframa ocrotirii 
,şi a oblăduirii mele ! 

Iar şeicul cel cu mîna darnică răspunse, după ce sărută 
pămîntul dintre mîinile califului : 

— O, emire al drept-eredincioşilor, am să-ţi deş tern 
istorisirea întocmai, a tot ,ce este vrednic de istorisit din 
viaţa mea. Iar dacă povestea mea este uluitoare, puterea 
şi slava Stăpânului lumii este încă şi mai uluitoare ! 

• Şi istorisi precum urmează : 

POVESTEA ŞE1CULUI CEL CU MÎNA DARNICA 

•Află, o, doamne al meu şi doamne al tuturor facerilor 
de bine, că eu, la viaţa mea, am meş teri t în meseria de 
biet frînghier, răsucind cânepa, aşa cum o răsuciseră îna-
inte de mine tă t înele meu şi moşii mei. Iar ceea ce do-
bândeam din meşteşugul acela de-abia ajungea să mă ajute 
a ne hrăni pe mine, pe soţia mea şi pe copiii mei. Ci, 
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din lipsă de pricepere Ia altă meserie, mă mul ţumeam, 
fără să prea cirtesc, eu puţinul pe care ni-1 menea Atoafce-
înipărţiforul, şi nu dam vina sărăciei mele decii pe lipsa 
mea de pricepere şi pe neiscusinţa minţii mele. Şi. în pri-

v in ţa aceasta, nu mă înşelam, sînt dator să mărturisesc' 
cu. toată umilinţa dinaintea Stăpînului înţelepciunii. Ci, o, 
doamne al meu, înţelepciunea nu .a fost vreodată harul 
fringhicrilor, care răsucesc cînepa, iar locaşul ei de seamă 
nu putea să fie sub turbanul unui frînghier, care răsu-
ceşte cînepa. Pentru aceea, oricum ar fi fost. nu aveam 
decît să mănînc plinea lui Allah fără a mă ispili de do-
ruri mai de neîmplinit clecît de-a păşi dintr-o sări tură 
peste vîr.t'ul muntelui Kaf. 

Or. înlr-o bună zi, cum stăm în dugheana mea. cu o 
funie de cînepa prinsă pe după degetul cel gros de ia 
picior, şi pe care tocmai o isprăvisem de răsucit, văzui doi 
oameni bogaţi din mahala, care aveau obiceiul de-a veni 
să stea pe laviţa de dinaintea prăvăliei mele spre a taifa-
sul de una şi de alta. bucurîndu-se de reveneala serii. Iar 
aceşti doi fruntaşi din mahalaua mea erau buni prieteni 
şi le plăcea să tăinuiască între ei ba de una. ba de alta, 
depănîndu-şi mătăniile de chihlimbar. Ci niciodată nu li 
se întîmplase, în focul taifasului lor. să rostească vreo 
vorbă cu glas mai tare, ori să se depărteze de bunăcuviînţa 
pe care, în legăturile vieţii, prietenii sînt datori să o aibă 
faţă ele prietenii lor. Ba chiar dimpotrivă ! Cînd unul 
vorbea, celălalt asculta, şi tot aşa mereu. Ceea ce făcea 
ca tăil'ăsuiala lor să fie totdeauna cuminte, şi pînă şi eu, 
cu toată puţinătatea deşteptăciunii mele. izbuteam să mă 
aleg cu un ce eislig de la nişte vorbe atîta de dibace. 

Iar în ziua .aceea, de îndată ce îmi deteră salamalekul 
lor. iar eu Ii—1 întorsei precum se cuvenea, îşi luară locul 
obişnuit, dinaintea dughenei mele. şi îşi urmară o tăinu-
ială pe care o începuseră încă de; pe cînd se preumblaţi. 
Şi unul dintre ei, pe care îl chema Si Sa.a:!. îi spuse celui-
lalt, pe care îl chema Si Sandi : 
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— O, prietene Saadi, nu ca să te înfrunt, ci, pe AII ah ! 
un om nu poate fi fericit în lumea aceasta clecît numai 
atî ta cit a re niş te bani şi nişte avuţii mari spre a trăi 
slobod de orice neajuns. Şi-apoi săracii nu sînt săraci 
decit numai pentru că s-au născut în sărăcie, din tată 
în fiu, ori pentru că, născuţi în avuţii, le-au pierdut în 
risipe, în chiolhanuri, în vreo daravelă proastă ori numai 
în vreo năpastă dintre acelea faţă de care omul este ne-
putincios. Oricum, o. Saadi, părerea mea este că săracii nu 
sînt săraci decit din pricină că nu izbutesc să adune o sumă 
de bani îndeajuns de mare ca să îe îngăduie, prin. vreo 
treabă negustorească pornită. Ia vreme prielnică, să se 
îmbogăţească pe totdeauna. Iar socotinţa mea este că dacă, 
ajungincl în felul acesta bogaţi, ar da avuţiei lor o folo-
sinţă potrivită, nu numai că ar rămîne bogaţi, ci ar ajunge 
chiar nemărginit de bogaţi, cu timpul. 

La care Si Saadi răspunse zicînd : 
— O, prietene Saad, nu ca să te înfrunt, ci, pe Allah ! 

îmi pare rău că nu sînt de părerea ta. Şi-apoi este neîn-
doielnic că-i mai bine, îndeobşte, să trăieşti în avuţie decît 
în sărăcie. însă avuţia, prin ea însăşi, nu are nimic ce ar 
putea să ispitească un suflet lipsit de patimi. Ea cel mult 
este de folos spre a face filotimii împrejurul nostru. Da. 
cîte neajunsuri na are ! Au nu ştim noi, pe chiar pielea 
noastră, vreo câteva, noi care în fiece zi avem atîtea ne -
cazuri şi atîtea supărări ? Iar soarta prietenului nostru 
Hassan, frînghierul de colea, nu-i ea oare mai de dorit 
decît a noastră, la urma urmei ? Şi-apoi, o, Saad, .calea 
pe care o arăţi tu spre a face ca un sărac să ajungă bogat 
nu mi se pare tot atîta de limpede ca ţie. Socot, într-ade-
văr, că această cale este tare supusă întîmplării, întrucît 
ţine de o mul ţime de împrejurări şi de nişte noroaee tot 
atîta de întîmplăfoare ca şi ea, şi despre care ar fi cam 
prea mult de vorbii. Din parte-mi, socot că un om sărac, 
lipsit de la început de orice bah, are măcar tot atîlea 
putin ţe de a ajunge bogat ea şi eînd ar avea ceva parale ; 
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vreau să zic că ar putea, fără vreun, cheag bănesc dintru 
început, să ajungă nemăsurat de bogat de la o zi Ia alta, 
fără a se trudi deloc, numai dacă aşa i-a fost scrisă lui 
ursita. Drept aceea, găsesc că este tare zadarnic să ago-
niseşti mereu, cu gîndul la niscaiva zile rele, întrucît 
zilele cele rele ca şi cele bune tot de la AH ah ne vin, şi~i 
foarte rău a căuta să te zgîrceşti cu bunurile pe care ni 
le meneşte Atoatedătătorul zi de zi, străduindu-te să
pui prisosul :de-o parte. Prisosul, o, Saad, dacă este, t re -
buie să meargă la sărmanii lui Allah ; iar a-l păstra numai 
pentru, tine înseamnă a fi lipsit de credinţă în. dărnicia 
Atoateîmpărţitorului. în ce mă priveşte, o, prietene, nu se 
află zi să nu mă scol din somn zicîndu-mi : „Bucură-t-e, 
ya Saadi, căci cine ştie care va să fie astăzi binefacerea 
Stăpînului tău {" Şi niciodată credinţa în Atoatedătătorul 
nu mi-a fost înşelată. Şi, drept aceea, niciodată în viaţa 
mea nu am muncit şi nici nu m-am îngrijat de ziua de 
mîine. Şi-aceasta-i socotinţa mea. 

Auzind vorbele prietenului său, preacinstitul Si Saad 
răspunse : 

— O, Saadi, văd bine că astăzi ar fi cu adevărat za-
darnic să stăruiesc a-mi sprijini părerea împotriva ta. 
Drept aceea, în loc de-a ne ciorovăi fără de nădejde, mai 
degrabă am să fac o încercare ce poate că are să te în-
credinţeze de temeinicia felului meu de a privi viaţa. 
Vreau, aşadar, să pornesc fără de zăbavă în căutarea unui 
om într-adevăr sărac, născut dintr -un pă r inte tot atâta de 
calic ca şi el, căruia să-i dau, ca dar neeîntărit, o sumă 
mare de bani, care să-i slujească de cheag pentru început. 
Şi, întrucît omul pe care am să-1 aleg va trebui să-şi fi 
dovedit cinstea, încercarea mea va să ne dovedească cine 
dintre noi doi are dreptate : dacă vei avea tu, cel care 
aştepţi toate numai de la noroc, ori dacă voi avea eu, cel 
care socotea trebuie să-ţi zideşti singur casa. 

Şi Si Saadi răspunse : 
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— Chiar aşa, o, prietene ! Şi, spre a-1 găsi pe insul cel 
Sărae şi cinstit despre care vorbeşti, nu avem trebuinţă să 
mergem prea departe. Iacătă-1 pe prietenul nostru Hassan 
frmghierul, care chiar că îndeplineşte toate însuşirile 
cerute. Iar dărnicia ta nici n-ar putea să cadă pe un cap 
mai vrednic... 

• Cînd povesten ajunse aici, Şehere/ada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, Lucu. 

Ci mir-a opt sute şaizeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Hassan frînghierul, care chiar că îndeplineşte^ toate 
însuşirile cerute. Iar dărnicia ta nici n-ar putea să cadă 
pe un cap mai vrednic. 

Iar Si Saad răspunse : 
— Pe Allah ! drept spui. Şi numai uitarea din parte-mi 

a făcut să vreau a căuta aiurea ceea ce aveam ia îndemînă. 
Pe urmă se întoarse înspre mine şi îmi spuse : 
— Ya Hassan, cunosc că ai o casă grea, cu multe guri şi 

cu mulţi dinţi, şi că nici unul dintre cei cinci copii cu 
care te-a hărăzit Atoatedâtătorul nu este încă la vîrsta 
de a te ajuta nici cât de cit. Cunosc, pe de altă parte, 
că chiar de nu este prea scumpă cînepa, la preţurile 
de-acuma din suk, tot trebuie să ai ceva parale ca s-o 
cumperi. Şi, ca să ai parale, trebuie să le fi agonisit. Iar 
agoniselile nu sînt cu putinţă la o gospodărie ca a ta, unde 
veniturile sînt mai slabe decît cheltuielile. Aşa că, ya 
Hassan, spre a te ajuta să ieşi deasupra nevoii, vreau să-ţi 
dăruiesc două sute de dinari de aur, care să-ţi slujească 
de cheag spre a-ţi lărgi neguţătoria de frînghier. Spune-mi, 
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dar, dacă socoti că ai putea, cu aceşti două sute de dinari, 
s^o scoţi la capăt, făcînd să rodească banul eu dibăcie şl 
cu chibzuială ! 

Iar eu, o, emire al drepl-credineioşilor, răspunsei : 
— O, stăpîne al meu, alungeaseă-ţi AII ah viaţa şi facă 

el să capeţi însutit îndărăt ceea ce îmi dăruie mărinimia ta ! 
Şi, înlrucit ie îndupleci a mă întreba, cutez să~ţi spun 
că sămînţa, pe pămîntul meu, cade într-un ogor al rod-
niciei, şi că, fără a mă umila prea tare în pene asupra 
(putinţelor mele, chiar şi cu mult mai puţini bani în mină, 
mi-ar Fi destul nu numai să ajung tot atîta de bogat ca şi 
cei mai de vază frînghieri din isnaful meu, cla şi să ajung 
mai bogat, eu însumi, docil sînt laolaltă toţi frînghieriî 
din cetatea Bagdadului, cit de plină de lume şi cit de 
mare este ea - dacă şi Allah m-o ajuta, de bună seamă —• 
inşallah ! 

Iar Si Saad, tare mulţumit de răspunsul meu. îmi 
spuse : 

— Am mare nădejde în tine, ya Hassan ! 
Şi scoase din sîn o pungă pe care mi-o lumină şi 

îmi zise : 
— Ia punga aceasta. în ea se află cei două sute de 

dinari. Şi ajută-te Allah să le dai folosinţă norocită şi 
chibzuită, şi să găseşti în ei sămîn ţa bogăţiei ! Şi să ştii 
bine că eu şi cu prietenul meu Si Saadi am fi peste măsură 
de bucuroşi să auzim într-o zi că ai ajuns, în îmbelşugare, 
mai fericit decît eşti în neajutorin ţe ! 

Eu atunci, o, doamne al meu, luîncl punga, fusei pînă 
peste marginile năboiurilor de bucurie. Iar tulburarea mea 
fu atîta de mare, că nici nu mai izbutii să-mi fac limba 
a rosti vorbele de mul ţumire ce era de cuviinţă să le 
rostesc într-o împrejurare ca aceea ; şi abia dovedii să ani 
baremi atîta minte cît să mă plec pînă la pămînt şi să
iau pulpana mantiei binefăcătorului meu şi să mi-o duc la 
buze şi la frunte. Ci el se grăbi s-o tragă îndără t cu 
gingăşie şi să-şi ia rămas-bun de la' .mine. Şi, însoţit 
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de prietenul său Si Saadi, se ridică spre a-şi urma 
preumblarea. 

în ce mă priveşte, după ce ei se depărtară , gândul cel 
dinţii care ••îmi veni în chip firesc în minte fu să calit 
unde aş putea să pun mai bine punga cu cei două sute 
de dinari, ca să fie în deplină pază. Şi, întrucât în căsuţa 
mea aniărîtă, alcătuită numai dinlr-o odaie, nu aveam 
nici dulap, nici mirosnă de dulap, nici sipet, nici ladă, nici 
nimic de soiul acesta unde să ascund un lucru, de ascuns, 
rămăsei cu totul nedumerit .şi mă g'îndii o clipă să ma 
duc şi .să îngrop banii aceia.în vreun loc pustiu, afară din 
cetate, pînă oi găsi mijlocul de a-i. face să rodească. Da 
mă răzgindii, cugetînd că ascunzătoarea mea .ar putea, 
din vreo năpastă, să fie dibuită de careva, ori chiar eu 
s-ar putea să fiu văzut de vreun plugar. Şi numaideeît 
îmi veni gîncîul că tot ce îmi rămrnea mai bun de făcut 
era să ascund punga aceea în răsueiturile de la turbanul 
meu. Şi, pe clipă pe dată, mă sculai, închisei uşa de la 
dugheană şi îmi clesfăşurai turbanul eît era de lung. Şi, 
dintru-ntîî , scosei din pungă zece gălbiori, pe care îi pusei 
deoparte spre cheltuială, iar pe ceilalţi, cu pungă cu tot, 
îi învălui în răsueiturile cearceafului, punîndu-i taman la 
capătul lui. Şi, strîngînd capătul aceia, cu punga înnodată 
in ei, împrejurul cealmalei, îmi întocmii turbanul la loc, 
în patru rotocoale desăvîrşlt răsucite. Şi-atunei putui să 
răsuflu mai în largul meu. 

Gr, după ce sfârşii treaba, deschisei iarăşi uşa de la 
dugheană şi zorii să mă duc la suk ca să mă rostuiesc cu 
toate de cîte aveam trebuin ţă . începui dintru-ntîi cu a 
cumpăra o grămadă straşnică de cînepă, pe care o adusei 
la dugheană . După care, cum trecuse o bună bucată de 
vreme de cînd în casa mea nu se mai pomenise pic de 
carne, mă dusei la măcelărie şi cumpărai o spată de miel. 
Şi luai calea către casă, spre a-i duce nevesti-mi spata 
aceea de miel, să ne-o gătească- eu pătlăgele roşii. Şi mâ 
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bucuram mai dinainte de bucuria copiilor cînd au să vadă 
bucatele acelea gustoase. 

Ci, o, doamne al meu, mândria mea era prea .făloasă 
ca să rămînă nepedepsită. Căci îmi pusesem spata aceea pe 
cap .şi mergeam bălăbănind din miini, cu gândurile răpite 
de visele mele de bogăţie. Şi iacătă că un erele flămând se 
repezi, deodată pe spata de miel şi, pînă să apuc eu să 
ridic mîna ori să fac vreo mişcare, mi-o şi înşfacă, dim-
preună cu turbanul şi cu tot ce se afla în turban, şi îşi 
luă zborul elucînd spata în plisc şi turbanul în gheare. 

Iar eu, cînd văzui aşa, începui să scol nişte ţipete atîta 
de înfricoşate încît şi oamenii şi muierile şi copiii de prin 
preajmă fură cuprinşi de tulburare şi îşi adăugară răcne-
tele lor la ale mele, spre a-1 speria pe tâlhar şi spre a-1 
face să lase prada. Ci ţipetele noastre, în loc de-a izbîndi 
treaba aceasta, nu făcură decât să-1 stârnească pe erele 
a-şi spori bătăile din aripi. Şi pieri numaidecât în văz-
duhuri, cu avutul şi cu norocul meu. 

Iar eu, tare pîclişit şi mohorît, fusei nevoit a mă hotărî 
să cumpăr alt turban, lucru care aduse încă un scăză-
mînt în dinarii de aur pe care avusesem grijă să-i scot 
din pungă, şi care acuma erau toată averea mea. Or, cum 
şi apucasem să cheltuiesc o bună parte din ei cu târguiala. 
cânepii, ceea ce îmi mai rămăsese era departe de a-mi 
ajunge spre a mă îmbia să visez de aci înainte vreo nă-
dejde mai temeinică în privinţa îmbogăţirii mele de mii ne. 
Ci, hotărât ! ceea ce îmi pricinui necazul cel mai mare şi 
îmi înnegura lumea dinaintea ochilor fu gândul că bine-
făcătorul meu Si Saad jalnică mul ţumire are să mai în-
cerce că şi-a ales atîta de rău omul căruia să-i încredin-
ţeze rodirea banului său şi izbânda cercetării rîvnite. Şi 
îmi ziceam, pe deasupra, că atunci cînd are să afle de 
nenorocirea păţaniei mele, are s-o socotească poate ca pe 
o născocire din parte-mi, şi are să mă învăluie cu 
dosada lui. 
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Oricum, o, doamne al meu, atîta cît mă mai ajutară 
cei cîţiva dinari ce-mi rămăseseră de la furtişagul eretu-
lui, nu avuserăm ce ne plînge prea tare în casă. Da cînd 
şi cei mai de pe urmă gologani se sfîr-şiră, repede căzurăm 
iarăşi în sărăcia de mai înainte, şi mă pomenii iar în 
neputinţă de a mai scăpa din starea mea. Ci mă păzii cu 
mare grijă să cîrtesc împotriva judeţelor celui Prea-înalt, 
şi gîndeam : „O, bietule, Atoateîmpărţitorul ţi-a dăruit 
avere într-un ceas cînd o aşteptai cel mai puţin, şi ţi-a 
luat-o aproape tot atunci, întrucît aşa i-a plăcut lui şi 
întrucît averea aceea era a lui ! Pleacă-te dinaintea jude-
ţelor sale şi supune-te vrerii lui !" Şi, pe cînd. eu rumegam 
asemenea gînduri, femeia mea, faţă de care nu putusem 
a mă opri să destăinuiesc pierderea ce-o avusesem şi pe 
ce cale îmi venise, era cu totul de neîmpăcat. Şi, ca vîrf 
ia Ioată pacostea, întrucîl;, tot aşa, în tulburarea în care 
mă aflam, scăpasem să le spun şi vecinilor că odată cu 
pierderea turbanului pierdeam şi preţul a o sută nouăzeci 
de dinari de aur, vecinii mei, care îmi ştiau de multă 
vreme sărăcia, nu făcură decît să-şi rîdă de vorbele mele, 
dimpreună cu copiii lor, încredinţaţi că pierderea turbanu-
lui îmi scrîntise minţile. Iar muierile, la trecerea mea, 
rosteau rîzînd : „Ia uite-1 pe ăla care a lăsat să-i zboare 
şi minţile odată cu turbanul !" 

Şi-aşa ! 
Or, o, emire al drept-credincioşilor, trecuseră vreo 

zece luni din ziua -în care eretele îmi pricinuise nenoro-
cirea aceea, cînd cei doi prealuminaţi prieteni Si Saad 
şi Si Saadi socotiră să vină şi să-mi ceară veşti despre 
folosinţa pe care p dasem celor două sute de dinari. Şi, 
pe cînd veneau înspre mine, Si Saad îi spunea lui Si 
Saadi : 

— Mă gîndeam mai acum vreo două zile la prietenul 
nostru Hassan, făcîndu-mi o mare plăcere de mulţumirea 
pe care o voi avea cînd am să te pun martor la izbînda 

153 



cercetării noastre ! Ai să vezi la el o schimbare de de-abia 
avem să-1 mai cunoaştem. 

Şi, cum şi ajunseseră aproape de tot ele dugheană, Si 
Saadi răspunse, xîmbind a rîde : 

— Mi se pare, pe Allah ! o, prietene Saad, că mănmci 
cam de crud castr-avetele. în ce mă priveşte, eu cu chiar 
ochiul meu îl şi zăresc pe Ilassan stînd ca de obicei cu 
cînepa dată de după degetul cel gros de la picior, ci nici 
un fel de schimbare vădită nu-mi bate la ochi în făptura 
lui. întrucît iacătă-1 tot atîta de sărăcăcios îmbrăcat ca şi 
în trecut, şi singura osebire pe care o văd la el este că 
turbanu-i ceva mai greţos şi mai jegos decît acum şase 
luni. De altminteri, uită-te şi tu şi ai să vezi că ceea ce 
spun nu poate fi tăgăduit. 

Cu asta, Si Saad, cart1 se şi afla dinaintea prăvăliei 
mele, mă cercetă şi văzu şi el că starea mea era fără de 
nici o schimbare şi că înfăţişarea mea era fără de nici o 
îmbună tăţ ire. Iar cei doi prieteni intrară la mine şi, după 
salmalekurile obişnuite, Si Saadi îmi spuse : 

— Ei, Hassane, pentru ce ai faţa aceasta abă tută şi 
chipul posomorit ? Fără de îndoială că daravelile îţi aduc 
zbucium, şi schimbarea vieţii te mohorăşte oleacă ! 

lai' eu, cu ochii în jos, răspunsei : 
— O, stăpînii mei, • Allah alungească-vă viaţa ! ci u r -

sita-i vrăjmaşa mea necontenit, iar năprasnele vremii 
de-acum sînt mai rele decît ale trecutului. Cît despre în-
crederea pe care stăpînul meu Si Saad şi-a pus-o în robul 
său, apoi aceea a fost înşelată, nu, ce-i drept, din vina 
robului, ci din vina potrivniciei ursitei ! 

Şi le istorisii păţania mea pe de rost, aşa precum ţi-am 
istorisit-o, o, emire al drept-credinckxşilor. Ci nu este de 
nici un folos s-o mai spunem încă o dată . 

Cînd sfîrşii cu povestea, văzui că Si Saadi mustăcea 
viclean, uitîndu-se la Si Saad. cel tare dezamăgit. Şi urmă 
im răstimp de tăcere, după care Si Saad îmi spuse : 

— Hotărît, izbînda nu este aceea la care mă aşteptam. 
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Ci nu am a-ţi fiice nici o mustrare, măcar că povestea cu 
eretele este cam ciudată, şi aş putea, pe drept temei, să 
n-o cred şi .să te bănuiesc a te fi veselit, a fi benclietuit şi 
a fi ospătai cu. banii pe care ţi-i dasem spre cu totul altă 
folosinţă. Oricum, vreau să mai fac o dată încercarea cu 
tine, şi să-ţi mai dau alţi dinari, tot atîţia cît şi întîia 
oară. Căci nu vreau ca prietenul, meu Saadi să mă biru-
iască chiar de la cea dintâi ispitire ! 

Şi, spunînd acestea, îmi numă ră două sule de dinari, 
spunîndu-mi : 

—- îmi place să socot că do data aceasta nu. ai să mai 
ascunzi banii în turban... 

CÎIKI povesU'ii a junse aici. ŞehCMv.nda yqtfu zorii mij ind şi, 

sfioasa, lucii. 

Ci într-a opt suie şaptezecea noapte 

U r mă : 

...de dala aceasta nu ai să mai ascunzi banii în turban. 
Şi. cum îl şi prinsesem de mîini spre a le duce la buzele 

mele, mă părăsi şi plecă împreună cu prietenul său. 
Or, eu nu mă mai apucai de lucru după plecarea lor, ci 

încuiai degrabă prăvălia şi mă întorsei la mine acasă, 
ştiind că la ceasul acela nu era primejdie s-o găsesc pe 
n-evastă-mea ori pe copiii mei acolo. Şi pusei deoparte 
zece dinari de aur, din cei două sute, iar pe ceilalţi o 
sută nouăzeci îi înfăşurai într-o basma pe care o înnodai. 
Şi nu mai urma decît să găsesc un loc temeinic unde să 
ascund comoara. Şi-aşa că, după ce chibzuii îndelung, mă 
hotărîi s-o pun în fundul unei oale cu tărîţe, în oare chitii 
că nimănuia nu are să-i dea prin cap să-i caute. Şi, după 
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ce aşezai găvanul la loc în ungherul lui, plecai, pe cînd 
nevastă-mea se întorcea acasă să gătească de cină. Şi îi 
spusei, la plecare, că mă duc să tîrguiesc nişte cinepă, da 
că am să mă întorc pînă la ceasul mesei. 

Or, pe cînd eu mă aflam la suk spre a face tîrguiala 
-aceea, un negu ţător de prafuri, din cele cu care îşi spală 
părul muierile cînd se duc la hamman, tocmai trecea pe 
uliţă şi făcea zarvă cu strigătele lui. Iar muierea mea, care 
de multă vreme nu se mai lăiase, îl chemă pe negu ţă-
tor. Ci, întrucît nu avea nici un gologan, nu ştia cum să 
facă să plătească, şi gîndi, zicîndu-şi în sinea ei : „Oala 
ceea de tărîţe, care zace colea de multă vreme, nu ne este 
de nici un folos pînă una alta. Aşa că am să i-o dau ne -
guţătorului în schimb pe praful de spălat pe cap". Şi-aşa 
făcu. Iar neguţătorul, învoindu-se cu trocul, tocmeala fu 
încheiată. Şi luă găvanul, cu tot ce se afla în el. 

Iar eu, la vremea cinei, mă întorsei împovărat cu cî-
nepă, atîta cîtă puteam să car, şi o pusei într-o chiţi mie 
pe care anume o întocmisem în casă. Pe urmă , mă repezii, 
fără a mă da de gol, să arunc o ochiadă înspre chiupul în 
care se aflau noroacele mele. Şi văzui ce văzui. Şi o în-
trebai cu năpraznă pe muierea mea pentru ce luase 
chiupul de la locul lui obişnuit. Iar ea îmi răspunse li-
niştită, istorisindu-mi schimbul cu pricina. Şi, dintr-o dată, 
moartea cea roşie intră în sufletul meu. Şi căzui lat la 
păimînt, ca un om cuprins de ameţeală . Şi strigam : 

—• Alungat să fie Cel-bătut-cu-pietre, o, femeie ! Ai 
schimbat şi soarta mea, şi soarta ta, şi soarta copiilor 
noştri, pe oleacă de praf de lăiat pe' cap. De data aceasta 
sîntem pierduţi fără de mîntuire ! 

Şi, în pu ţ ine vorbe, îi povestii cum sta treaba. Iar mu-
ierea, în deznădejdea ei, începu să se văicărească, să se 
bată peste piept, să-şi smulgă părul şi să-şi rupă hainele. 
Şi ţipa : 

— O, nenorocirea noastră din vina mea ! Am vîndut 
norocul copiilor noştri neguţătorului acela de prafuri de 
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lăut, şi de care habar nu am cine e. Intrucît acuma a 
trecut întâia oară pe uliţa noastră, şi nu am cum să-1 
mai găsesc vreodată, mai ales că o fi şi dat de punga 
noastră. 

Pe urmă, chibzuind oleacă, începu să mă mustre 
pentru lipsa mea de încredere în ea, într-o treabă atîta 
de grea ca aceea, spunîndu-mi că nenorocirea de bună 
seamă că ar fi fost ocolită dacă i-aş fi împărtăşit taina. Şi, 
de altminteri, ar fi prea lung, o, doamne al meu, să~ţi 
deapăn ţie, care prea bine ştii ce iscusită-i limba muierilor 
la necaz, toate cîte i le aducea durerea atuncea în gură. 
Şi nu ştiam ce să mai fac ca s-o potolesc. Şi-i zisei : 

— O, fiică a socrului meu, clomoleşte-te, rogu-te ! Nu 
vezi că ai să-i stârneşti pe toţi vecinii cu ţipetele şi cu 
bocetele tale, şi chiar că nu este de nici o trebuinţă să mai 
afle şi ei de-a doua năpastă a noastră, cînd şi-aşa nu le 
mai ajung vorbele de batjocură şi hlizelile de zeflemea 
şi de luat peste picior, din pricina eretelui ? Şi, de data 
aceasta, chiar că are să li se facă de două ori mai mare 
bucuria de a-şi râde de prostia noastră ! Încît este mai 
bine pentru noi, care am şi gustat din râsetele lor, să 
ţinem tăinuită pierderea aceasta şi s-o îndurăm plini de 
răbdare, supunîndu-ne judeţelor celui Prea-înalt. Şi-apoi 
să-1 binecuvântăm că a binevoit să ne ia îndărăt din da-
rurile sale numai o sută nouăzeci de galbeni, lăsîndu-ni-i 
pe aceştia zece, a căror folosinţă nu are să pregete a ne 
aduce oareşicare uşurare. 

Ci, oricât de bune să fi fost judecăţile mele, muierea 
degeaba se tot străduia să se lase în seama lor. Şi numai 
încetişor, încetişor izbutii s-o alin, spunîndu-i : 

— Sîntem săraci, dreptu-i ! Ci, la urma urmei, bogaţii 
ce au de la viaţă mai mult ca noi ? Au nu răsuflăm şi noi 
tot din aburul pe care âl sorb ei ? Au nu ne bucurăm tot 
de un cer şi tot de o lumină ea şi ei ? Ş"i nu mor şi ei, 
pînă la urmă, ca şi noi ? 
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Şi, tot vorbind aşa, o, doamne al meu, izbutii nu numai 
s-o liniştesc, ci să mă liniştesc şi pe mine-. Şi îmi văzui 
de munca mea, cu un cuget tot atîta de limpede ca şi cum 
cele două afurisite de năpaste nici nu ni s-ar fi întâmplat. 

Ci tot mai rămînea un lucru ce mă rîcîia : mă cuprin-
dea spaima ori de câte ori mă întrebam cum am să pot 
da faţă cu Si Saad, binefăcătorul m-eu, atunci când avea 
să vie şi să-mi ceară samă de cum am folosit cei două 
sute de dinari de aur. Iar gindul acesta înnegura lumea si 
viaţa dinaintea ochilor mei. 

într-un sfârşit, sosi şi ziua cea atîta de înfricoşată, 
care mă puse de faţă cu cei doi prieteni. Iar Si Saad, dacă 
zăbovise atîta să vină şi să afle veşti despre mine, fără de 
nici o îndoială că pesemne i-o fi zis iui Si Saadi : „Să
nu ne grăbim a .merge la liassan frînghierul. Căci cu cît 
avem să amînăm aceasta, cu atîta are să fie el mai bogat 
şi cu atiâa mulţumirea mea are să fie mai mare". Iar Si 
Saadi propun că trebuie1 să-i fi răspuns : „Pe AU ah ! nu 
doresc nimic mai mult decât să fiu de un gînd cu tine. 
Numai că tare .socot că bietul Hassan are să mai aibă 
cale lungă de străbă tut pînă ce să ajungă la locul unde îl 
aşteaptă belşugul. Da iaeălă-ne că am ajuns. Şi are să ne 
spună chiar el cum stă cu daravelile !" 

Or, eu. o, emire al drept-eredincinşilo.r, eram atîta de 
năuc încît nu aveam dec îl un dor, şi-anume acela de-a 
o lua la fugă spre a mă ascunde din ochii lor ; şi doream 
din toate puterile să văd pămmtul cum se cască şi cum 
mă înghite. Aşa că, atunci cînd ajunseră dinaintea prăvă-
liei, mă prefăcui că nu-i văd şi lăsai mai departe să se 
pară că aş fi tare prins cu munca de frînghier. Şi nu ridi-
cai ochii să mă uit la ei decât după ce îmi deteră sala-
malekui şi i'usei nevoit să le răspund. Şi, pentru ca ocara 
şi osinda mea să nu dureze mai mult, nu vrusei nici măcar 
să aştept ca ei să mă întrebe, ci mă întorsei înspre Si 
Saad şi îi istorisii, dinlr-o răsuflare, cea ele a doua năpastă 
pe care o păţisem, adică trocul pe care femeia mea îl 
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făcuse cu oala de tărî ţe în care ascunsesem punga, pe 
oleacă de praf de lăut. Şi, după ce mă uşurai întrueitva 
în felul acesta, lăsai ochii în jos, mă aşezai la locul meu .şi 
mă apucai iar de munca mea; petreeînd iarăşi sculul de 
cînepă pe după degetul cel gros de la piciorul meu al 
sting. Şi gîndeam : ,.Am spus ce aveam de spus. Şi numai 
Allah ştie ce are să urmeze !" 

Or, departe de a se supăra sau de a mă afurisi, făcîn-
clu-mă de mincinos şi de om de rea credinţă, Si Saad 
izbuti să se slăpînea.scă, fără a da în vileag nimica din 
ciuda ce-1 fierbea văzînd că ursii a îi făcea în necaz cu 
atîta dîr/.ie. Şi se mulţumi să-mi spună : 

----- La urma urmei, llassane, este cu putin ţă ca tot 
ceea ce îmi bâsmeşli să fie adevărat, şi-i chiar cu putinţă 
ca şi punga cea de-a doua să se fi dus. întocmai aşa cum 
s-a dus şi sora ei. Ci chiar că este oarecum de mirare că 
cretele şi negu ţă torul de praf de iăut s-au brodit taman 
la ceasul anume cînd tu erai pierdut în vi.sare ori taman 
cînd lipseai de acasă, spre a înşfăca ceea ce era ascuns 
atîta de bine. Oricum, eu de-acuma mă-las păgubaş de-a 
mă mai ispiti cu vreo altă încercare ! 

Pe urmă, se întoarse înspre Si Saadi şi îi spuse : 
— Ci, o. Saadi, nu stăraiesc mai puţin a gîndi că fără 

de bani nimica nu este cu putinţă , şi că un sărac tot sărac 
ramîne, cită vreme cu munca lui n-a silit ursita să-i fie 
prielnică. 

Ci Si Saadi răspunse : 
— Mare greşeală săvîrşeşli. o, preadarnieuie Saad ' 

Nu ai şovăit, spre-a face să izbînclească părerea ta, să 
arunci patru sute de dinari, jumă tate la un erele şi jumă -
tate la un neguţător de prafuri de spălat pe cap. Ei bine, 
din parie-mi, eu nu am să fiu lot atîta ele darnic ca tine. 
Ci nu vreau decît, la rîndu-mi, să încerc a-ţi dovedi că 
singur numai jocul ursitei este legea vieţii noastre, si că 
singure numai judeţele scurtei sînt temeiurile norocului 
ori nenorocului pe care putem noi să ne bifluim. 
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Pe urmă se întoarse înspre mine şi, arătîndu-mi o 
bucăţoaie de plumb pe care o ridicase mai înainte de 
pe jos, îmi spuse : 

— O, Hassane, t u cel de care norocul a fugit pînă 
acuma, tare aş vrea să-ţi viu în ajutor, aşa cum a făcut 
prietenul meu cel darnic, Si Saad. Ci Allah nu m-a bla-
goslovit cu atîtea avuţii, şi tot ceea ce pot să-ţi dau este 
bucata aceasta de plumb, pe care fără de îndoială că a 
pierdut-o vreun pescar tîrîindu-şi pe jos năvoadele. v 

La vorbele acestea ale Iui Si Şaadi, prietenul său Si 
Saad începu, să rîdă cu hohote, gîndind că acela vrea să-mi 
facă vreo şolticărie. Ci Si Saad n u luă seama şi îmi în-
tinse cu un chip falnic bucata, de plumb, zicîndu-mi : 

— Ia-o, şi lasă-1 pe Si Saad să rîdă. întrucît are să 
vină o zi cînd bucata aceasta de plumb, dacă aşa are să 
fie voia soartei, ţi se va dovedi mai de folos decît tot 
argintul din zăeători. 

Iar eu, ştiindu-1 ce om de bine era Si Sandi, şi cît de 
mare era înţelepciunea lui, nu vrusei să-1 supăr cumva 
făcînd vreo împotrivire cît de cît. Şi luai bucata de plumb 
pe care mi-o întindea, şi o băgai cu grijă la chimirul meu 
gol de orice gologan. Şi nu pregetai să-i mulţumesc fier-
binte şi pentru urările şi pentru gîndurile lui cele bune. 
Şi-apoi cei doi prieteni mă părăsiră, spre a-şi urma pre-
umblarea, pe cînd eu mă apucam iarăşi de munca mea. 

Şi seara, cînd mă dusei acasă şi cînd după cină mă dez-
brăcai să mă culc, simţii deodată ceva care se rostogoli 
pe jos. Şi, după ce îl căutai şi îl găsii, văzui că era bucata 
de plumb care alunecase din chimir. Şi, fără a-i da nici 
coa mai mică luare-aminte, o pusei la întâmplare unde 
nimerii, şi mă întinsei pe saltea, nezăbovind mult pînă ce... 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii- mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt suie şaptezeci şi una noapte 

Urmă : 

'...fără a-i da nici cea mai mică iuare-arninte, o pusei 
la întâmplare unde nimerii, şi mă întinsei pe saltea, ne-
zăbovind mult pînă ce să adorm. > 

Or, în noaptea aceea, Irezindu-se la un ceas tare de-' 
vreme, cum îi era obiceiul, un pescar dintre megieşii mei, 
cînd îşi cercetă năvoadele, pînă a le lua în spinare, văzu 
că le lipsea o bucată de plumb, tocmai într-un loc iinde 
lipsa plumbului era o lipsă tare păcătoasă pentru buna 
folosire a sculei lui de muncă. Şi, cum nu avea alta la 
îndemână de pus în loc, şi cum nu era nici vreme de mers 
să cumpere din suk, da t fiind că toate prăvăliile erau în-
chise, se văzu la mare ananghie, gîndind_ că, dacă nu pleacă 
la pescuit cu două ceasuri pînă în ziuă, nu o să aibă cu ce 
să-şi îndestuleze a doua zi casa. Şi-atunci se hotărî a-i 
spune nevesti-si să se ducă, în pofida ceasului nepotrivit 
şi a supărării ce avea s-o pricinuiască, să-i scoale pe 
vecinii mai apropiaţi şi să le arate care-i necazul, ru-
gîndu-i să-i caute vreo bucată de plumb, ca s-o pună în 
locul celei ce lipsea de la năvodul lui. 

Şi, cum noi eram taman vecinii cei mai apropiaţi aî 
pescarului, femeia veni să bată mai întîi la poarta noastră, 
gîndind în sine-şi, de bună seamă : „Hai să încerc să cer 
plumb de la Hassan frînghierul, măcar că ştiu de amar de 
vreme că anume chiar la el trebuie să te duci atunci cînd 
nu ai trebuin ţă de nimic." Şi bă tu la poartă mai departe, 
pînă ce mă deşteptai- Şi strigai : 

— Cine-i la poartă ? 
Ea răspunse : 
— Eu sînt, fata socrului pescarului Cutare, vecinul tău ! 

O, Hassane, mi-e obrazul mohorît că te scol în felul 
acesta din somn, da-i vorba de unealta de muncă a ta-
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tăi ui copiilor mei. şi mi-am .sili! sufletul la fapta aceasta 
lipsită de cuviinţă, lartă-ne, rogu-te ! şi .spune-mi, ca să 
nu te ţin prea mul! afară din patul tău, nu cumva ai vreo 
bucata de plumb s-o împrumuţi soţului meu ca să-şi 
dreagă năvoadele ? 

Şi po dată îmi adusei aminte de plumbul ce mi-1 dedese 
Si Saad.i, şi gîndii : „Pe Allah, n-aş avea cum să mă folo-
sesc mai bine de el deeîl făcîndu-i un bine vecinului meu, 
tatăl copiilor". Şi—1 răspunsei vecinei că chiar aveam o 
bucată ce s-ar putea potrivi, şi mă dusei să caut pe pi-
păite bucata cu pricina, şi o dedei nevesti-mi ca să i-o 
ducă chiar ea vecinei. 

Şi biata femeie, bucuroasă că nu venise degeaba şi că 
nu se întorcea acasă fără do izbîndă, îi spu-so femeii mele : 

— •(.), vecină a. noastră, mare bine no-a făcut în noaptea 
aceasta soitul Hassan. încît, în schimb, tot peştele pe care 
omul meu are .să-1 tragă la cea -clintii aruncă tură a nâvoa-
idelor are să fie scris întru norocul vostru, şi-avem să vi-1 
aducem mîine. Pe capul nostru ! 

Şi dote fuga să-i ducă bucata ele plumb vecinului 
amstru pescarul, care numaideeît îşi drese cu el năvoa-
dele şi plecă la pescuit, cu două ceasuri pînă-n ziuă, după 
obiceiul lui. 

Or, cea dinţii aruncă tură de năvod, întru norocul 
nostru, nu-i aduse decît numai un peşte. Da peştele acela 
era lung de mai bine de-un cot, şi gras pe măsură . Şi 
ni-1 puse deoparte în coşul lui, şi îşi văzu mai departe 
d e pescuit. Ci, din toţi peştii pe care ii mai scoase, nici 
unul nu fu pe potriva celui dintîi, ea frumuseţe şi ca 
•mărime. Şi-aşa că, atunci cînd îşi isprăvi pescuitul, -grija 
lui cea dintîi, pînă a se duce să vîndă în suk roadă pes-
cuitului, fu de a pune pe un strat de iarbă înmiresmată 
peştele menit nouă şi de a ni-1 aduce, spunîndu-ine : 

— Eacă-vi-1 Allah cit mai plăcut şi cit mai gustos ! 
Şi adăugă : 
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— Mă rog vouă să primiţi darul acesta, măcar că nu 
este destul de falnic, şi de potrivit. Şi ierta ţ i-ne pentru 
puţ inătatea lui, o, vecinilor ! întrucî t acesta-i norocul 
vostru, şd-atita a fost toată aruncă tura mea clintii de 
năvod. 

Iar eu răspunsei : -~,„.~, 
— Acesta-i un tirg clin care tu ieşi păgubit, o, vecine ! 

întrucît acuma-i întiia oară cînd se vinde un peş te de 
frumuseţea şi de pre ţul acesta pe o bucată de plumb care 
cle-abia dacă i'ace un gologănuţ de aramă . Ci îl primim ca 
dar din partea ta, ca ,să nu te supărăm, şi întrucît ni-l 
faci cu. inima prietenoasă şi darnică. 

Şi mai schimbarăm cîteva politeţuri de-acestea, apoi 
se duse. Iar eu ii dedei soţiei mele peştele de la pescar, 
spunîndu-i : 

— Vezi tu, o, femeie, că Si Saadi n-a greşit cînd mi-a 
spus că o bucată de plumb ar putea să-mi fie mai de 
folos, dacă vrea Ailah. rieelt tot aurul din Sudan ? Ia uite 
un peşte cum nici emirii şi nici regii n-au văzut vreodată 
pe tablalele lor. 

Iar soţia mea, măcar că tare bucuroasă la vederea ace-
lui peşte, nu mă lăsă fără de răspuns : 

— Aşa-i, pe Allah ! da cum să fac ca să-1 gătesc ? Că 
noi nu avem nici grătar, şi nu. avem nici baremi vreun vas 
îndestul de mare spre a-1 găti întreg. 

Iar eu răspunsei : 
— Nu-i nimica, .noi tot avem să-1 mîncăm, fie întreg, 

fie făcut bucăţi ! Aşa că nu-ţi mai face griji să-i jertfeşti 
înfăţişarea de pe dinafară, şi nu te sfii să-1 tai în bucăţi 
ca să ni-l găteşti cu sos. 

Iar femeia, după ce îl despică pe din două, îi scoase 
mărunlaieie. şi văzu în mijlocul măruntaielor ceva ce- s tră-
lucea cu o lumină vie. Si scoase lucrul acela de acolo, îl 
spălă în găleată ş i .văzurăm că era o bucată de sticlă, 
mare cit un ou de porumbel, şi străvezie ca apa de stîneă. 
Şi, după ce ne ui tarăm la ea o vreme, o deterăm copiilor. 
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su-şi facă de joacă cu ea şi ca să n-o mai stânjenească 
pe mama lor, care gătea peştele cel minunat, 

Or, seara, la ceasul cinei, femeia mea băgă de seamă 
că, măcar că încă nu aprinsese opaiţul, o lumină, pe care 
nu ea o aprinsese, lumina odaia. Şi se uită în toate păr-
ţile să vadă ele unde venea lumina aceea, şi văzu că se 
revărsa din oul ele sticlă pe care copiii îl lăsaseră pe jos. 
Şi luă oul acela şi—I puse pe marginea priehieiului, la locul 
obişnuit al lămpii. Şi ramaserăm pînă peste fire de 
minunaţi cînd văzurăm puterea luminii ce se revărsa din 
ea, şi strigai : 

— Pe Allah ! o, fiică a socrului meu, iacătă că bucata 
de plumb a lui Si Saadi nu doar că ne hrăneşte, da ne şi 
luminează, şi are să ne cruţe de-aeuma înainte de cumpă-
ratul uleiului pentru opaiţ. 

Şi, la lumina cea vrăjită a oului de sticlă, mîncarăm 
peştele cel gustos, sporovăind despre îndoitul chilipir din 
ziua aceea binecuvântată, şi preamărind u-1 pe Atoate-
împărţitorul pentru binefacerile sale. Şi ne culcarăm, în 
noaptea aceea, mulţumiţi de soarta noastră şi nedorindu-ne 
nirnic mai mult decît ca lucrurile să tot ţie aşa. 

Or, a doua zi, zvonul despre sticla cea luminătoare pe 
care o găsisem in pîntecele peştelui nu zăbovi, datorită 
limbii celei lungi a fiicei moşului meu, să se împrăştie în 
mahala. Şi nu peste mult soţia mea se pomeni că vine la 
ea o evreică, vecină de-a noastră, al cărei soţ era giuvaier-
giu în suk. Şi, după salamalekurile şi urările de datină 
dintr-o parte şi din cealaltă, evreica, după ce măsură 
îndelung oul de sticlă, îi spuse neveste-mi : 

-— O, vecină Aişah, mulţumeşte lui Allah că m-a abătut 
astăzi pe la tine. Căci, dat fiind că îmi place bucata aceasta 
de sticlă, şi că mai am una aproape la fel cu care mă îm-
podobeam uneori şi care ar face pereche cu aceasta 
de-aici, aş dori să ţi-o cumpăr, şi îţi dau pe ea, fără a mă 
precupeţi, o grămadă ele bani : zece dinari de aur noi ! 
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Ci copiii noştri, eînd auziră că e vorba să li se vîndă 
jucăria, se puseră pe plîns, rugîndu-se de mama lor să 
ţină oul pentru ei. Iar ea, ca să-i potolească şi întrucît, de 
asemenea, oul acela ne ţinea loc de lampă, nu primi preţu] 
cel atîta de ispiti toi', spre marea ciudă a evreicei, care 
plecă tare mohorîtă. 

Estimp, mă întorsei şi eu acasă ide la munca mea, iar 
soţia îmi povesti toate cîte se petrecuseră. Şi-i răspunsei : 

— Hotărât, o, fiică a lui moşu-meu, dacă oul nostru de 
sticlă nu ar avea un anume preţ, fiica aceasta de evrei nu 
ne-ar fi ispitit cu cei zece dinari ai ei. Aşa că mie mi se 
năzare gîndul că are să se întoarcă iar cu ispita, şi are 
să ne dea şi mai mult. Ci, urmînd cele ce am să văd, am 
să mă ţin tare, ca să facă să ridice preţul. 

Şi acestea mă făcuseră să mă gîndesc la vorbele lui Si 
Saad, care îmi prorocise că o bucată de plumb ar putea 
împlini neabătut avuţia unui om, dacă aşa i-ar fi ursita. 
Şi aşteptai cu toată nădejdea ca ursita mea să se arate 
într-un sfîrşit, după ce fugise de la mine atîta amar de 
vreme. 

Or, chiar în seara aceea, întocmai precum propusesem, 
evreica, soţia giuvaiergiului, veni iarăşi pe la soţia mea ; 
şi, după salamalekurile şi urările îndătinate, îi zise : 

— O, vecină Aişah, cum de poţi să arunci darurile 
Atoateîmpărţitorului? Că oare nu-i a le arunca, dacă nu 
vrei să primeşti pîinea pe care ţi-o întind pentru o bucată 
de sticlă ? Ci, întrucît este spre binele copiilor tăi, află ca 
i-am spus soţului meu despre oul acela, iar el, întrucît 
sînt însărcinată şi nu se cade ca dorinţa unei femei însăr-
cinate să se întoarcă în ea neîmplinită, s-a învoit să mă 
lase a-ţi plăti douăzeci de dinari de aur, de aur nou, ca preţ 
pe bucata ta de sticlă ! 

Ci soţia mea, pe care o povăţuisem în privinţa aceasta, 
răspunse : 

•— Eh, uallah ! o, vecină, tu mă faci să mă întorc eu 
în mine. Ci eu nu am nici un cuvînt în casă, numai fiul so-
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cm lut meu este stăpîn aici, şi peste tot ce se află aici, şi 
cu el se cade să vorbeşti. Aşteaptă-1, dară , să se întoarcă 
şi să-i spui pre ţul tău ! 

Şi-aşa că, atunci cînd mă înlorsei acasă, evreica îmi 
spuse şi inie ceea ce îi spusese sofiei mele. şi adăugă : 

— Iii aduc plinea copiilor tăi, bre omule, pentru o 
bucată de sticlă. Ci dorinţa mea de femeie însărcinată se 
cuvine să fie împlinită, iar soţul meu nu vrea să-şi îm-
povăreze cugetul cu dorinţa unei femei însărcinate. Pentru 
aceea s-a învoit să mă lase a face fîrguiala aceasta şi 
vînzarea aceasta, cu aşa o pierdere marc pentru el. 

Iar eu, o, doamne al meu, după ce o lăsat pe femeia 
aceea să-mi înşiruie tot ce avusese de înşiruit, îmi luai un 
răgaz spre a-i răspunde, şi sfîrşii, drept orice răsuns, 
cu a mă uita la ea fără să rostesc vreo vorbă, clătinînd 
numai din cap. 

Cînd văzu aşa, femeia se îngălbeni de tot la obraz, se 
uită la mine cu nişte ochi plini de iscodeli şi îmi zise : 

. — Roagă-te întru Profetul tău, o, musulmanule ! 
Iar eu răs unsei la fel : 
— Asupra-i fie rugăciunea şi pacea, o, necredinci-

oaso, şi milele cele mai alese ale unuia singur Dumne-
zeu ! 

Şi ea iarăşi : 
— Pentru ce ochiul acesta gol, o, părinte de copii, 

şi clătinarea aceasta din cap a neprimirii, dinaintea 
dărniciilor Atoateîmpărţitorului asupra casei tale, prin 
mijlocirea noastră ? 

Eu răspunsei : 
— Dărniciile lui Allah asupra clrept-credincioşilor lui, 

o, fiică de necredincioşi, sînt demult dincolo de orice 
p r e ţ ! Preamărit fie el, fără de mijlocirea acelora ce 
rătăcesc afară din calea cea dreaptă ! 

Iar ea îmi zise : 
— Atunci, nu vrei cei douăzeci de dinari de aur ? 
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Şi, după ce eu- făcui iarăşi semnul de nevrere, îmi 
spuse : 

— Atunci, o, veeine, îţi dau pentru sticla ta cinci-
zeci de dinari de aur ! Eşti mul ţumit ? 

Şi iarăşi, cu chipul meu cel mai senin, detei clin cap 
a neprimire. Şi mă uitai... 

Cînd povestea ajunse aici, Şelierezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute şaptezeci şi doua ngapie 

Urmă : 

...cu chipul meu cel mai senin, detei din cap a nepri-
mire. Şi mă uitai în altă parte. 

Atunci soţia giuvaiergiului îşi strînse vălurile, ea 
a plecare, porni înspre uşă, făcu mişcarea de a deschide şi, 
parcă răzgîndincîu-se dintr-o dată, se întoarse înspre mine 
şi îmi zise : 

— Ultimul cuvint ! O sută de dinari de aur ! Şi nici 
baremi nu ştiu dacă soţul meu are să vrea să-mi dea 
atîta amar de bănet ! 

Iar eu atunci catadicsii a-i răspunde, şi îi spusei, nu fără 
o strîmbătură de adîncă nepăsare : 

— Nu că vreau să te văd plecînd nemulţumită , o, 
vecină, da eşti tare departe de socoteală. întrucît oul 
acesta de sticlă, pe care îmi dai preţul acela ele rîs, de 
o sută de dinari, este un lucru năzdrăvan, iar povestea 
lui este tot atîta ele năzdrăvană ca şi el. Drept aceea, şi 
numai ca să vă fac plăcere, ţie şi vecinului nostru, şi ca 
nu care cumva să întorc dorinţa unei femei însărcinate, 
mă mărginesc sa cer, ca preţ pentru oul de lumină, numai 
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o sută de mii de dinari de aur, nici unul mai mult, nici 
unul mai puţin. Şi nu ai decît să-1 iei ori să-1 laşi, întru-
cît alţi giuvaiergii. au să-mi dea şi mai mult, fiind mai 
ştiutori decît soţul tău asupra preţului adevărat al lucru-
rilor frumoase fără de pereche. Iar în ceea ce mă pri-
veşte, mă jur dinaintea lui Allah Atoateştiutorul că nu 
am să mai întorc preţăluirea de-acuma, fie spre-a o 
spori, fie spre-a o scădea. Uassalam ! 

Cînd auzi vorbele acestea şi cînd le pricepu tîlcul, 
femeia nu mai găsi nimic de răspuns şi îmi zise, plecînd: 

— Eu nu vinci şi nici nu cumpăr. Ci bărbatul meu 
este capul. Dacă treaba o să-i convină, arc să-ţi vor-
bească. Numai făgăduieşte-mi că o să ai răbdare, mai 
înainte de-a porni vreo tocmă cu alţii, să aştepţi, pînâ 
vede şi el oul de sticlă ! 

Şi îi detei făgăduinţa. Şi plecă. 
Or, eu, o, emire al drept-credineioşiior, după toc-

meala aceea, nu mă mai încloii că oul, pe care îl soco-
team a fi de sticlă, n-ar fi vreo gemmă de mare, căzută 
din coroana vreunui rege de sub ape. Şi, de altminteri, 
ştiam şi eu, ca toată lumea, ce comori zac în adîncuri, 
cu. care se împodobesc fetele mării, şi reginele mării. Şi 
chilipirul aceia ce dedese peste mine era spre a mă întări 
în credinţa mea. Şi îl preamării pe Atoateîmpărţitorul 
carele prin mijlocirea peştelui pescarului pusese în mîinile 
mele acel lucru minunat dintre podoabele copilelor mărilor. 
Şi hotărî! să nu mă clintesc de la preţul de o sută de mii 
de dinari, pe care i-1 hotărîsem soţiei evreului, da gîndearn 
că mai bine aş. fi făcut să nu mă fi grăbit a hotărî aşa 
preţăluiala mea, cînd poate că aş fi izbutit să dobîndesc 
şi mai mult de la giuvaiergiu. Ci, mtrucît hotărîsem 
preţul cu atîta juruinţă , nu vrusei să mă dezic cumva, 
şi mă legai să mă ţin de ceea ce hotărîsem. 

Şi, aşa cum socotisem, însuşi giuvaiergiul nu zăbovi sâ 
se înfăţişeze acasă la mine. Şi avea un chip mohorît, 
care chiar că nu-mi proorocea nimica bun, şi mai degrabă 
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mă prevestea că puiul de lele avea să se slujească de 
toată viclenia lui spre a-mi fitui gemma ca pe nimica. 
Iar eu, la rîndu-mi, stăm cu ochii în patru, da cu chipul 
cel mai zîmbitor şi cel mai binevoitor, şi îl rugai să stea 
jos pe rogojină. Şi, după salamalekurile şi urările îndăti-
nate, îmi zise : 

— Nădăjduiesc, o, vecine, că la vremea aceasta cînepa 
nu este prea scumpă şi că neguţătoriile prăvăliei tale 
sînt binecuvîntate ! 

Iar eu, pe acelaşi glas, răspunsei : 
— Binecuvîntarea lui Allah nu este de lipsă la drept-

credincioşii săi, o, vecine. Ci nădăjduiesc că negu ţă to-
riile din sukul giuvaiergiilor îţi sînt prielnice. 

Iar el îmi spuse : 
— Pe viaţa lui Ibrahim şi a lui lacub, o, vecine, se 

clatină ! se clatină ! Şi de-abia dacă avem cu ce să mîn-
căm o bucată de pîine şi-un pic de brînză. 

Şi vorbirăm mai departe în felul acesta, o bună bucată 
de vreme, fără a pomeni de lucrul care numai la el ne 
era gradul, pînă ce evreul, văzînd că nu scoate nimic de 
la mine pe calea aceasta, sfîrşi cu a-mi spune, el cel 
dintîi : 

— Fiica socrului meu, bre vecine, mi-a vorbit despre 
un oarecare ou de sticlă, de altminteri fără mare preţ, 
ce slujeşte de jucărie copiilor tăi, şi ştii şi tu că unei 
femei, cîncl este însărcinată, aşa cum este a mea, îi vin 
nişte dorinţe aşa ciudate şi anapoda. Ci beleaua-i că sîn™ 
tem nevoiţi a îndeplini asemenea marafeturi, măcar şi cînd 
ar fi de neîmplinit, altmintrelea lucrul jinduit ar putea 
să se pecetluiască pe trupul copilului şi să-1 pocească. 
Şi, la întîmplarea de faţă, întrucît pofta soţiei mele s-a 
îndreptat asupra oului acela de sticlă, tare mă tem că 
dacă nu i-o împlinesc am să văd oul cum se t ipăreş te 
cu toată grosimea lui asupra nasului copilului nostru, la 
naştere, ori asupra altei cutare păr ţ i încă şi mai gingaşe, 
şi pe care buna-cuviinţă nu-mi îngăduie să-i zic pe nume, 
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Mă rog, dar, ţie, o, vecine, să-mi arăţi mai înlîi oul acela 
de sticlă, şi, dacă am să văd că nu îmi este eu putinţă 
să cumpăr unul la fel din suk, să binevoieşti a mi-] 
vinde, plătindu-ţi-1 cu un preţ cumpătat, pe care să mi-] 
spui, fără a te bucura prea tare de împrejurare. 

Iar eu, Ia vorbele acestea alo gîuvaiergiului, răspun-
sei : 

— Ascult şi mă supun. 
Şi mă sculai şi mă dusei, la copiii mei, care se jucau pe 

bătătură cu oul, şi li—1 luai din miini, în pofida ţipetelor 
şi a plînsetelor lor. Pe urmă mă întorsei în odaie, unde 
giuvaiergiul mă aştepta stînd jos pe rogojină, şi închisei 
uşa şi ferestrele, aşa fe] ca să fac un întuneric cit; mai 
deplin, da ecrindu-mi iertăciune pentru purtarea mea, 
Şi, după ce făcui aşa, scosci oul din sin şi îl pusei cît 
mai la vedere pe un tăbuiaş, dinaintea evreului. 

Şi pe dată odaia se lumină, de parcă s-ar fi aprins 
patruzeci de făclii. Iar evreul, la priveliştea aceea, nu se 
putu opri să nu strige : 

— Asta-i gemma iui Soleiman ben Daud, una dintre 
cele ce-i împodobesc cununa ! 

Şi, după ce se minună în felul acesta, îşi de te seama 
că spusese prea mult, şi o întoarse, adăugind : 

— Da am mai avut una ia fel în mîinile mele. Şi, 
întrucît nu era lesne de vîndut, m-ara grăbit s-o dau 
în pierdere ! Oh vei, de ce-o fi trebuind acuma ca fiica 
socrului meu să fie însărcinată şi să mă silească să tîr-
guiesc un lucru care nu se poate vinde ? 

Pe urmă îmi spuse : 
— Cît ceri, bre vecine, spre vînzarea oului acesta de 

mare ? 
Şi răspunsei : 
— Nu este de vînzare, bre vecine ! da aş putea să ţi-1 

dau, spre a nu o face cumva pe fiica socrului tău să se 
întoarcă în sineşi! Şi am şi hotărî t preţul de vînzare. 
Şi nu am să-1 mai întorc, martor mi-e Allah ! 

1TO ' 



Iar el îmi spuse : 
— Fii om cuminte, bre fecior de oameni de treabă, 

şi nu-mi prăpădi ca.sa ! Că de mi-aş vinde eu şi prăvălia» 
şt casa, şi de m-aş vinde şi pe mine în sukul telalilor, 
cu nevasta şi cu copiii mei ia un loc, şi tot n-aş ajunge 
să îneherb aşa o groază de bănet cit ai hotărît tu, de 
bună seamă că numai în chip de glumă ! O sută de mii 
de dinari de aur, ya Ailah ? o sută de mii ele dinari de 
aur, o, şeicule, nici unul mai mult. nici unul mai puţin ? 
Păi tu ceri moartea mea î 

Iar eu. deschizi nd iarăş i .uşa şi ferestrele, răspunsei 
liniştit : v 

— O sută de mii de dinari, nici unul mai mult ! de-aş 
ridica preţul ar fi necinstit. Da nici unul mai puţin ! 
Ori iei oul, ori îl laşi ! 

Şi adăugai : 
— Ba, de ştiam că oul acesta minunat este o gemmă 

dinlre gemmele de mare clin cununa lui Soleiman ben 
Da ud — asupră-le fie rugăciunea-şi pacea ! —• nu o sută 
de mii de dinari ţi-aş fi cerut, ci de zece ori o sută de 
mii şi, pe deasupra, şi niscaiva gherdane şi giuvaieruri 
din prăvălia ta, ca clar pentru soţia mea, care a stîrnit 
daravela dînd în vileag lucrul găsit de noi. Aşa că soco-
teşte-te tare norocos că scapi cu pre ţul acesta de rîs, 
bre omule, şi du-te de adu aurul ! 

Iar giuvaiergiul, cu nasul tare alungit, văzînd că nu 
mai are nimic de făcut, chibzui o clipită, pe urmă se uită 
la mine cu hotărîre şi spuse, scoţînd un oftat lung : 

— Aurul este la poartă ! Dă-mi gemma ! 
Şi. rostind acestea, scoase capul pe fereastră şi strigă 

la un rob harap ce sta în uliţă ţinînd de căpăstru un catîr 
încărcat cu nişte saci : 

— Hei, Mubarak î suie sacii şi cîntarul a ic i ! 
Iar harapul sui în casa mea sacii plini cu dinari, şi 

evreul îi spintecă unul după altul şi îmi cîntări cei o 
sută de mii de dinari, atîta cît cerusem, nici unul mai 
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mult, nici unul mai puţin. Iar fiica socrului meu goli 
lada noastră cea mare de scîndură, că numai atî ta aveam, 
de toate catrafusele ce se aflau în ea, şi ne-o umplurăm 
cu aurul de la evreu. Şi-atunci numai scosei din sin, 
unde o pusesem în bună pază, gerama cea solomonică, 
şi i-o dedei evreului spunîndu-i : 

— Deie Allah s-o vinzi de zece ori mai scump decît 
ai cumpărat-o ! 

Iar el începu să rîdă cu gura pînă la urechi, spunîn-
du-mi : 

— Pe Allah ! o, şeicule, nu este. de vînzare. Este menită
să împlinească pofta soţiei mele însărcinate. 

Şi îşi luă rămas-bun de la mine şi îmi ară tă numai-
decât lăţimea spetelor. 

Şi-atîta... 

Cînd povestea ajunse aii/i, Şehorezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute şaptezeci şi treia noapte 

Urmă : 

"... îşi luă rămas-bun de la mine şi îmi ară tă numaidecît 
lăţimea spetelor. 

Şi-atîta cu el ! 
Dar în ceea ce îi priveşte pe Si Saad, pe Si Saadi şi 

norocul meu prin mijlocirea peştelui, iacătă ! 
Cînd mă văzui aşa, de la o zi la alta, cu mult mai bo-

gat decît şi-ar fi jinduit sufletul meu, şi înotînd în aur 
şi în îmbelşugare, nu uitai nicidecum că nu eram pînă 
la urma urmii decît un fost frînghier sărac, fiu de frîn-
ghier, şi mulţumii Atoateîmpărţitorului pentru darurile 
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sale, şi cugetai ce folosinţă se cădea să dau de aci îna-
inte bogăţiilor mele. Ci dintru-ntîi aş fi vrut să mă duc 
şi să sărut pămîntul dintre mîinile lui Si Saadi, spre 
a-i dovedi îndatorinţa mea, şi tot aşa să fac şi faţă de 
Si Saad, căruia, la urma urmelor, şi măcar că nu izbu-
tise ca Si Saadi în gîndurile cele bune pe care mi le 
nutrise, tot lui îi datoram a fi ceea ce eram. Ci mă opri 
sfiala ; şi, de altminteri, nici nu ştiam tocmai bine unde 
şedeau cu casa nici unul dintre ei doi. Fapt pentru care 
lăsai să-i aştept a veni aduşi de chiar îndemnul inimii 
lor spre a afla veşti despre frînghierul Hassan cel sărac 
— aibă-1 Allah întru mila sa pe acela, dat fiind că iacă-
tă-1 răposat şi dat fiind că t inereţea lui a fost tare tică-
loasă ! 

Şi, aşteptîndu-i, hotărîi să dau cea mai bună între-
buin ţare cu putin ţă averii ce-mi fusese scrisă. Iar fapta 
mea cea dinţii nu fu de a-mi cumpăra niscaiva haine 
făloase, ci de a mă duce să-i strîng pe toţi frînghierii cei 
săraci din Bagdad, care trăiau tot în starea de ticăloşie 
în care trăisem şi eu atîta amar de vreme, şi, după ce îi 
adunai la un loc, le spusei : 

— Iacătă că Atoateîmpărţitorul mi-a scris belşug 
şi mi-a trimis milosîrdiile sale. atunci cînd eram cel mai 
nevrednic de ele. Şi, drept aceea, o, fraţilor musulmani, 
ţin ca huzmeturile celui Prea-înalt să nu rămîie strînse 
numai asupra unui cap, ci să puteţi a vă bucura şi voi de 
ele, după trebuinţele voastre. Încît, începînd de astăzi, 
vă iau pe toţi în slujba mea, punîndu-vă să lucraţi pen-
tru mine la treburile de frîngliierie, încredinţîndu-vă 
că aveţi să fiţi plătiţi larg, după iscusinţa voastră, la 
sfîrşitul zilei ele muncă. în felul acesta, aveţi încredin-
ţarea de-a cîştiga din belşug plinea alor voştrij fără a fi 
vreodată înfricoşaţi de ziua de mîine. Şi iacătă pentru 
ce v-am strîns aici. Şi aceasta-i ceea ce aveam a vă spune. 
Ci cel mai darnic şi cel mai filotim numai unul Allah 
este ! 
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Iar frînghîeriî îmi mul ţumiră şi mă preamăriră pentru 
gmd'urile mele bune faţă de ei, şi primiră cele ce le lăgă-
duiam. Şi de-atunci trudesc pe seama mea nclulburati 
şi bucuroşi că viaţa lor şi a copiilor lor este la adăpost. 
Iar eu însumi, datorită isnafului acesta al nostru, nu făcui 
decît să-mi sporesc cîşligurile şi să-mi chibzuiesc şi mai 
temeinic starea. 

Or, trecuse oarecare vreme din. ziua în care părăsisem 
căsuţa mea cea veche şi săracă spre a mă aşeza în alta 
pe care o ridicasem cu multă cheltuială în mijlocul unor 
grădini, cînd Si Saad şi Si Saacli se gîndiră într-un 
sîîrşit să vină să mai afle veşti despre.săracul de i'ringhier 
Hassan pe care îl ştiau. Iar uimirea lor fu pînă peste 
poate cînd îi întrebară pe vecinii noştri, văzînd prăvălia 
mea închisă de parcă aş fi murit, şi cînd aceştia îi vestiră 
că nu numai că sînt tot în viaţă, ci şi că ajunsesem 
unul dintre neguţătorii cei mai bogaţi din Bagdad, că 
stau într-un sărai minunat, împrejmuit de grădini, şi că 
nu mi se mai spune Hassan fringhieruJ, ci Si Hassan cel 
Măreţ. 

Atunci, după ce dobîndiră ştirile de trebuinţă despre 
locul unde se afla palatul meu, porniră într-acolo şi nu 
peste mult ajunseră dinaintea porţii celei mari care da 
înspre grădini. Iar portarul îi pofti să străbată un crîng 
de portocali şi de lămîi împovăraţi de roadă şi care îşi 
aveau rădăcinile scăldate într-o apă vie ce curgea ne-
curmat printr-un şănţuleţ ce-şi avea obîrşia la pîrîu. Iar 
cînd ajunseră în sala de primire, se şi aflau sub vraja 
revenelii, a umbrei de frunzare, a susurului de apă şi a 
cîntecului de păsări. 

Iar eu, de îndată ce unul dintre robii mei îmi dete de 
veste despre venirea lor, detei fuga să le ies în întîm-
pinare şi vrusei să-i apuc de pulpana mantiei şi să le-o 
sărut. Ci nu mă lăsară, şi mă . sărutară de parcă aş fi 
fost frate cu ei, iar eu îi poftii atunci să ia loc în chioşcul 
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ce se alungea înspre grădină, rugîndu-i să şadă la locui 
de cinste, ce le era datorat. Iar eu şezui mai la o parte, 
aşa cum se cuvine. 

Şi, după ce poruncii să li se aducă sorbeturi şi răco-
ritoare, le povestii tot ce mi se întîmplase, punct cu 
punct, fără a uita nici cel mai mic amănunt. Ci nu este 
de folos să le mai spunem pe toate încă o dată . Şi Si 
Saadi, peste măsură de bucuros, se întoarse înspre prie-
tenul său şi îi spuse : 

— lacătă, o, Si Saad ! . 
Şi nu-i mai zise nimic. 
Şi încă nu se desmeiiciseră clin minunarea în care îi 

aruncase istorisirea mea, cinci doi dintre copiii mei, ce se 
jucau prin grădină, intrară deodată ţinînd în mîini un 
cuib mare de pasăre pe care îl dedese jos, la rugămintea 
lor, din vîrful unui curmal, robul ce le veghea jocurile. 
Şi ramaserăm tare uimiţi cînd văzurăm că acel cuib, 
în care se aflau cîţiva pui de erete, era întocmit într-un 
turban. Iar eu, după ce cercetai mai îndeaproape turba-
nul, cunoscui, fără putinţă de îndoială, că era chiar tur-
banul pe care mi-1 şterpelise odinioară eretele cel hoţ, 
Şi mă Inlurnai înspre oaspeţii mei şi le spusei : 

— O, stăpînii mei, mai ţineţi minte turbanul pe care 
îl puri am în ziua cînd Si Saad mi-a dăruit cele dinţii 
două sute de dinari ? 

Iar ei răspunseră : 
— Nu, pe Allah ! nu prea-1 mai ţinem minte ! 
Iar Si Saad adăugă : 
— Da eu holărît că am să-1 cunosc dacă cei o sută 

nouăzeci de dinari s-ar afla în el ! 
Iar eu răspunsei : 
— O, stăpînii mei, săi n-aveţi nici o îndoială ! 
Şi ridicai puişorii, pe care îi dedei copiilor, şi des-

prinsei cuibul, şi desfăşurai turbanul în toată lungimea 
lui. Şi, la capăt de tot, neatinsă şi înnodată întocmai cum 
o înnodasem eu, atîrna punga lui Si Saad cu dinarii în ea. 
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Şi cei doi oaspeţi ai mei încă mi-şi veniseră în fire 
din uluială, cînd unul dintre grăjdarii mei intră ţinînd 
în mîini o oală de tărîţe, pe care o cunoscui numaidecît 
a fi oala pe care soţia mea o dedese odinioară negu ţă toru-
lui de prafuri de lăut pe cap. Şi grajd arul îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu, oala aceasta, pe care am cumpă-
rat-o astăzi din suk, din pricină că uitasem să iau cu mine 
tainul calului pe care călăream, are în ea un săcuţ înnodaţi 
pe care îl aduc în mîinile tale. 

Şi cunoscurăm cea de-a doua pungă a lui Si Saad. 
Şi, din ziua aceea, o, emire al drept-credincioşilor, 

tră im tustrei ca prieteni, încredinţaţi de aci înainte de 
puterea ursitei şi minuna ţi de căile de care se slujeşte 
ea spre a-şi împlini judeţele. 

Şi, întrucît bunurile de la Allah se cuvine să ajungă 
la săracii săi, nu pregetai să mă folosesc de ele spre a 
face milele şi pomenile ară tate la Sfînia Carte. Şi drept 
aceea m-ai văzut dînd pomană cerşetorului, pe podul 
Bagdadului. 

Şi-aceasta-i povestea mea ! 
După ce califul auzi istorisirea aceasta a şeicului cel 

filotim, îi spuse : 
-— Hotărît, o, şeicule Hassan, căile ursitei sînt pline 

de minuni şi, ca dovadă în sprijinul celor ce mi-ai 
istorisit, vreau să-ţi arăt ceva ! 

Şi se întoarse înspre vizirul vistieriei şi îi spuse cîteva 
vorbe la ureche. Iar vizirul ieşi, ci spre a se întoarce iar 
peste cîteva clipe, cu o cutioară în mînă. Şi califul luă 
cutioara, o deschise şi îi ară tă ce se afla în ea şeicului, 
care cunoscu pe dată gemma cea solomonică pe care o 
vînduse giuvaiergiului. Şi Al-Raşid îi spuse : 

— Gemma a intrat în vistieria mea, chiar în ziua cînd 
i-ai vîndut-o giuvaiergiului. 

Pe urmă se întoarse înspre cel de-al patrulea ins, 
care era dascălul de şcoală cel beteag şi cu gura ruptă , 
şi îi spuse : 
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— Povesteşte ceea ce ai să ne povesteşti. 
Şi omul, după ce sărută pămîntul între mâinile cali-

fului, spuse : 

POVESTICA DASCĂLULUI I)K ŞCOALA 
OLOG ŞI CU GURA R U P T A , 

Află, o, emire al drept-credineioşilor, că, în ce mă 
priveşte, eu am intrat în viaţă ca dascăl de şcoală, şi 
aveam sub mîna mea optzeci de băieţi. Iar păţania mea 
cu băieţii aceia este de-a mirările. 

Sînt dator să încep prin a-ţi spune, o, doamne al 
meu, că eram aspru faţă de ei pînă peste marginile aspri-
mii, şi crunt, şi neînduplecat, pînă acolo că, chiar şi în 
recreaţie, le ceream să-şi urmeze munca, şi nu le dam 
drumul acasă decît la vreme de un ceas după asfinţitul 
soarelui. Şi chiar şi-atunei nu pregetam să-i priveghez, 
ţinîndu-mă pe urmele lor prin sukuri .şi prin mahalale, 
spre a nu-i lăsa să se joace cu haimanalele care să-i fi 
stricat. 

Or, tocmai asprimea aceea fu pricina ce trase asupra 
capului meu năpastele, precum ai să vezi, o, emire al 
drept-credincioşilor. 

într-adevăr, într-o bună zi, intrând în sala de cetire, 
la ceasul cînd toţi şcolarii mei erau strînşi acolo, îi 
văzui deodată cum se ridică toţi în picioare şi cum se 
minunează într-un glas : 

— O, învăţătorule, ce galben eşti astăzi la chip ! 
Iar eu rămăsei tare nedumerit ; ci, întrucît nu sim-

ţeam nici un rău lăuntric ce-ar fi putut să-mi gălbe-
nească în felul acela chipul, nu fusei tulburat prea peste 
măsură de ştirea aceea, şi începui lecţia ca de obicei, stri-
g'înd la copii : 

— începeţi, o, puşlamalelor ! este ceasul de muncă ! 
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Ci îacătă că şcolarul monitor veni la mine cu o faţă 
tare îngrijorată şi îmi zise : 

' — Pe Allah .' -o, învăţătorule, eşti tare galben la obraz 
astăzi, şi alunge Allah orice rău ! Mai bine să ţin eu 
lecţia în locul tău astăzi, dacă eşii bolnav rai; 

Şi, totodată, şcolarii toţi, cu chipurile pline de mare 
îngrijorare, se uitau la mine cu milă, de parcă mă şi 
aflam pe cale să-mi dau sufletul. Iar eu, pînă ia urină, 
mă simţii tare tulburat şi îmi zisei in sine-mi : ..O, Cutare, 
pe semne că trebuie să-ţi fie tare rău fără să-ţi dai 
seama. Iar bolile cele mai rele sînt tocmai acelea ce 
întră în t rup pe furiş, fără ca ivirea lor să .se dea în 
vileag cu vreo greutate prea vădită." Şi mă ridicai pe 
clipă pe dată, încredinţai clasa şcolarului monitor, şi 
intrai în haremul meu, unde mă culcai, iar, spunîndu-i 
soţiei mele : 

- - Pregăteşle-mi ceea ce se pregăteşte spre a mă 
doftorici de boala gălbenelii .' 

Şi rostii acestea scoţîr*.! nişte ofuri amarnice şi ge-
rntnd, de parcă chiar aş fi fost sub puterea tuluror ciume-
lor şi a tuturor bolilor năprasnice. 

Estimp, şcolarul monitor bătu la uşă şi ceru îngă-
duinţa de-a intra. Şi îmi înmînă optzeci de drahme, 
spimîndu-mi : 

— O, învăţătorule, şcolarii tăi cei cuminţi au pus mină 
de la mină spre a-ţi face darul acesta, pentru ca dăscăliţa 
noastră să poată să te îngrijească în toată înlesnirea, 
fără a se gîndi la cheltuială. 

Iar eu mă simţii tare înduioşat de purtarea aceea a 
învăţăceilor mei şi, spre a le arăta mulţumirea mea, le 
dedei o zi de vacanţă, negîndind că povestea are să mai 
fie ticluită şi altă dată. Da cine poate să ghicească ţoală 
răutatea ce se ascunde în inima copiilor ? 

în ce mă priveşte, îmi pelrecui toată ziua aceea în 
spaime, măcar că vederea banilor ce-mi veniseră într-un 
chip atîta de neaşteptat îmi făcea oarecare plăcere. 
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Iar a doua zi, şcolarul monitor veni iar să mă vadă şi, cînd 
mă zări, strigă : 

— Izgonească Allah de la tine orice rău, o, dascăle al 
nostru ! Da tu eşti încă şi mai galben, astăzi decît ieri. ! 
Odihneşte-te ! odihneşte-te ! Şi nu te mai îngrija de 
nimic !... --'; 

Cinci poveste;.! ajim.se aici, Şeherezada "văzu /orii roijind şi, 
sfioasa, taru. 

Ci într-a opt sute şaptezeci şi patra noapte 

Urmă : 

... eşti încă şi mai galben astăzi decît ieri ! Odihneş-
te-te ! odihneşte-te ! Şi nu te mai îngrija de nimic ! 

Iar eu, tare tulburat de vorbele ticălosului de copil, 
îmi zisei în mine : „îngrijeşte-te bine, o, dascăle, îngrijeş-
te-te bine. pe cheltuiala învăţăceilor tă i !" Şi, cugetînd 
aşa, îi spusei monitorului : 

— Ai să ţii tu lecţia, ca şi cum aş fi eu acolo ! 
Şi. mă pornii să gem şi să mă văicăresc de mila mea. 

Iar băiatul, lăsindu-mă în starea aceea, dete fuga Ia 
ceilalţi şcolari ca să le spună cum stă treaba. 

Iar starea aceea, de lucruri dăinui o săptămînă în-
treagă, după care şcolarul monitor îmi mai aduse alte 
optzeci de drahme, spunîndu-mi : 

•— Iacătă obolul şcolarilor tăi cei cuminţi, pentru ca 
dăscăliţa nostră să poată să te îngrijească bine. 

Iar eu mă simţii încă şi mai înduioşat decît întîia 
oară, şi zisei în sine-mi : „O, Cutare, boala ta este boală 
binecuvîntată, într-adevăr, dacă îţi aduce atâta bănet 
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fără de t rudă şi fără de necaz, şi dacă, la urma urmei, 
nu te face să înduri nimic. Deie AUah s-o ţii cît mai 
mult, spre folosul tău cel mai mare !" 

Şi. din ceasul acela, -notării să mă prefac cuprins 
de boală, încredinţat în cele din urmă că lăuntrurile 
mele nu erau cu adevărat atinse, şi zicîndu-mi : ,,Niciodată 
lecţiile tale nu au să-ţi aducă atîta cît boala aceasta". Şi, 
începînd din clipita aceea, fu rîndul meu să-i fac pe cei-
lalţi să creadă în ceea ce nu era. Şi, de fiecare dată cînd 
şcolarul monitor venea să mă vadă, îi spuneam : 

— Am să mor de nemîneare, întrucît stomahul meu 
nu vrea să primească hrana ! 

Or, lucrul nu era deloc adevărat, întrucît niciodată 
nu mai mîncasem cu atîta poftă şi nu-mi fusese mai bine. 

Şi trăii mai departe aşa un răspăs de vreme, pînă 
cînd un şcolar intră peste mine taman în clipita cînd mă 
pregăteam să mănînc un ou. Şi cea clintii mişcare a mea, 
cinci îl văzui, fu aceea de a ascunde oul în gură , de teamă 
că, găsindu-mă taman mîncînd, să nu dibăcească adevărul 
şi să-şi dea seama de făţărnicia mea. Iar oul, care era 
fierbinte, mă făcea să pat nişte dureri de neîndurat. Iar 
afurisitul acela de copil, care fără de nici o îndoială că 
trebuie să fi priceput cum stă treaba, în loc să plece, 
stărui să se uite Ia mine cu o privire plină ele milă şi 
spurundu-mi : 

— O, învăţătorule, ce umflat eşti la obraz şi ce amarnic 
trebuie să suferi ! De bună seamă că acolo trebuie să fie 
un buboi. 

Pe urmă , cum îmi ieşeau ochii din cap cle-alîia 
chin, şi nu răspundeam nimic, îmi zise : 

— Trebuie să-1 spargem ! Trebuie să-i. spargem ! 
Şi se repezi la mine, dînd să-mi înfigă un acoi în 

obraz. Ci eu atunci sării degrabă în picioare şi o luai 
la fugă înspre bucătărie, unde scuipai oul, care îmi şi 
arsese năprasnic obrazul. Şi, ca urmare arsurii aceleia, 
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o, emire al drept-credincioşilor, se îmboboti o umflă-
tură de-adevăratelea în obrazul meu, de mă făcu să văd 
moartea roşie. Şi trimisei după bărbier, care îmi crestă 
obrazul, ca să stoarcă băşica. Şi, ca urmare a acelei tă ie-
turi, am rămas cu gura ruptă şi strîmbă . 

Şi-aşa a fost cu această ruptură şi cu poceala gurii 
mele. Da în ce priveşte ologirea mea, iaeăfă ! 

Cînd mă mai întremai .oleacă de urmările arsurii, 
mă întorsei la şcoală, unde, mai abitir ca oricînd, fusei 
aspru şi crîncen fată ele şcolarii mei, a căror răzmeri ţă 
trebuia curmată . Şi, cînd purtarea vreunuia dintre ei 
lăsa cit de cît de dorit, nu pregetam să-1 pedepsesc cu 
bătaia cu varga. Aşa că sfîrşii prin a-i deprinde să mă 
cinstească pînă într-atîta încît, dacă mi se întîmpla să 
strănut, îşi lăsau numaidecîf cărţile şi caietele, ridieîn-
du-se smirnă în picioare, cu niîinile încrucişate, şi se 
temeneau dinaintea mea pînă la pămînt, strigîndu-mi 
într-un glas : 

— Binecuvântarea ! Binecuvîntarea ! 
Iar eu răspundeam, cum se cuvine : 
— Iar asupra-vă iertarea ! Iar asupra-vă iertarea ! 
Şi-i mai învăţai, tot aşa, o mulţime de alte lucruri, 

care de care mai de folos şi tot pe atîta de pilduitoare. 
Căci nu vroiam ca să se cheltuiască zadarnic banii pe 
care părinţii mi-i decleau pentru dăscăleala lor. Şi nădă j -
duiam că în felul acesta am să fac din ei oameni de 
treabă şi neguţători de vază. 

Or, într-o zi, îi dusei la preumblare, în ziua de ieşire, 
oleacă mai departe decît de obicei. Şi, dat fiind că um-
blasem cam mult, eram toţi amarnic de însetaţi. Şi, cum 
tocmai ajunsesem lingă un puţ, mă hotărîi să cobor spre 
a-mi. .stinge setea cu apa proaspătă din fîntînă, şi să 
scot, dacă voi putea, şi o găleată pentru şcolari. 

Şi-aşa, dat fiind că pu ţul nu avea frînghie, luai toate 
tiu/banele învăţăceilor şi, întocmind o frînghie îndeajuns 

181 



de lungă, mă legai cu ea pe după încinsul brîului şi le 
poruncii şcolarilor să mă coboare în fîntînă. Iar ei. mă 
ascultară numaidecît. Şi mă văzui atîrnat la gura puţului. 
Iar ei mă coborîră cu grijă mare, de frică să nu mă, lovesc 
de ghivxluri cu capul. Şi iacătă că trecerea de la căldură 
ia răcoare şi de la lumină la întuneric mă făcu să strănut. 
Şi nu pui ui să-mi opresc strănutarea. Iar învăţăceii mei, 
fie fără ele voie, fie din deprindere, fie din răutate; deleră 
toţi deodată drumul coardei şi, aşa cum făceau la şcoală, 
îşi încrucişară braţele pe piept şi strigară toţi laolaltă : 

— Binecuvîntarea ! Binecuvîntarea ! 
Ci eu nu putui să le mai răspund, în împrejurarea 

aceea, dat fiind că mă prăbuşeam greu în afundul puţului. 
Şi, cum apa nu era prea adîncă, nu mă înecai, da îmi 
frînsei picioarele amîndouă şi umărul, pe cînd şcolarii, 
înspăirnîntali de fapta lor cea rea sau de necugetarea lor, 
nu ştiu bine, o luai'ă la fugă .slobozindu-şi picioarele în 
vînt. Iar eu scoteam nişte urlete de durere atîta de nă-
praznice încît nişte drumeţi , abătîndu-se înspre partea 
aceea, mă tra.seră afară din puţ. Şi, cum eram într-o stare 
jalnică, mă puseră pe un măgar şi mă aduseră acasă, 
unde zăcăşii vreme multă. Ci nu mă mai zviduii de bete-
gelile mele. Şi nu putui să mă mai apuc de meseria mea 
de dascăl de şcoală. 

Şi pentru aceea, o, emire al drept-eredincioşilor, am 
fost nevoit să cerşesc, spre a-i ajuta să-şi ţie zilele femeia 
şi copiii mei. 

Şi-aşa ai putut să mă vezi tu şi să mă miluieşti atîta 
de darnic pe podul Bagdadului. 

Şi-aceasla-i povestea mea ! 

Şi, după ce dascălul ele şcoală cel calicit şi cu gura 
pocită sfîrşi de istorisit în felul acesta pricina ologirii 
şi a beteşugurilor lui, Massrur spă tarul îl ajută să se 
întoarcă la locul lui. Iar orbul care cerea să fie bă tut 
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pe pod veni pe pipăitele dinaintea califului şi, la porunca 
oe i se dete, istorisi şi el ceea ce avea de istorisit. Şi 
spuse : 

POVESTEA ORBULUI DE PE POD, 
CEL CARE CEREA SĂ FIE PĂLMUIT 

Află, o, emire al drept-credincioşilor, că, în ce mă 
priveşte, eu, pe vremea tinereţelor mele, eram cămilar. 
Şi, datorită trudei şi strădaniilor mele, izbutisem să ajung 
stăpîn pe optzeci, de cămile, toate bunuri, ale mele. Şi le 
dam cu chirie în caravane, pentru daraveli neguţătoreşti 
prin ţări străine, ori la vremea hagialicului., lucru ce îmi 
aducea cîştiguri mari şi făcea să-mi sporească an de an 
averea şi cîştigurile. Şi, zi de zi, dorinţa mea de a ajunge 
şi mai bogat creştea odată cu agoniselile, şi nu mă mai 
gîndeam la nimic decît cum să ajung eămiJarul cel mai 
bogat din Irak. 

Or, într-o bună zi, pe cînd mă întorceam de la Bassra, 
gol, cu cele optzeci de cămile ale mele cu care drumeţi-
sem la oraşul acela, ducînd mărfuri trimise spre ţara In-
dului, şi făcînd popas la o oază spre a le adăpa şi a le 
lăsa să pască prin preajmă, văzui venind înspre mine 
un derviş. Şi dervişul acela mă întâmpină cu o faţă prie-
tenească şi, după salamalekurile dintr-o parte şi din 
cealaltă, şezu jos lingă mine. Şi puserăm, merindele noastre 
laolaltă şi, după datinile pustiei, luarăm cina împreună. 
După care ne apucarăm să tăifăsuim ba de una, ba de 
alta, şi să ne cercetăm asupra drumurilor noastre şi unde 
ne călătoream. Şi îmi spuse că se ducea la Bassra, iar 
eu îi spusei că mă duceam la Bagdad. Şi, cînd încrederea 
se înstăpîni între noi, îi spusei, despre rosturile şi despre 
agoniselile mele, şi îi povestii despre visurile mele de 
bogăţie şi de îrabelşugare. 
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Iar dervişul, lăsîndu-mă să vorbesc pînă la capăt, se 
uită la mine zîmbind şi îmi zise : 

— O, stăpîne al meu Baba-Abdallah, cite strădanii 
mai risipeşti spre a ajunge la un cap atîta de! puţin pe 
măsura sudorilor, cînd uneori este destul o cotitură 
de drum pentru ca ursita să te facă, într-o clipeală de 
t?chi, nu doar mai bogat decît toţi cămiîarii din Irak, 
ci mai puternic decît toţi regii de pe pămînt ia un loc ! 

Pe urmă adăugă : 
— O, stăpîne al meu Baba-Abdallah, ai auzit tu 

vreodată povestindu-se despre comori ascunse şi despre 
bogăţiile de pe sub pămînt ? 

Iar- eu răspunsei : 
- - De bună .seamă, o, dervisule, am auzit adeseori 

povestindu-se despre comori ascunse şi despre bogăţiile 
de pe sub pămînt. Şi toţi ştim că oricare dintre noi poate 
într-o zi, clacă aşa-i judeţul soartei, să se trezească mai 
avut decît toţi regii. Şi nu se află plugar care, plugă-
rindu-şi ogorul, să nu viseze că are să vie o zi cînd să 
nimerească şi el peste piatra pecetluită a vreunei comori 
straşnice, şi nu se află pescar care să nu ştie, cînd îşi 
aruncă în apă năvoadele, că are să vie o zi cînd are să 
scoată şi el mărgăritarul ori gemma de mare ce are să-1 
facă să răzbată pînă peste marginile belşugului. Aşa că 
o, dervisule, nu sînt nicidecum neştiutor, şi sînt încredin-
ţat, de altminteri, că oamenii din breasla ta cunosc taine 
şi vorhe de o putere mare ! 

Iar dervişul, la vorbele acestea, încetă de a mai răscoli 
nisipul cu cîrja lui, se uită iarăşi la mine şi îmi spuse : 

— O, stăpîne al meu Baba-Abdallah. mă cam chitesc că 
astăzi nu ai avut o întâlnire tocmai proastă, cînd m-ai în-
tâlnit, şi socot că ziua aceasta este pentru tine chiar ziua 
întorsăturii de drum cînd te afli dinaintea ursitei tale. 

Iar eu îi spusei : 
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— Pe AL ah ! o. dervişule, am s-o întîmpin cu dîrjie 
şi cu oc;hii plini şi, orice-ar fi să-mi aducă, am să pri-
mesc cu inimă mul ţumitoare ! 

El îmi spuse : 
— Atunci ridică-te, o, săraeule, şi vino după mine ! 
Şi se sculă în picioare şi porni înaintea mea. Iar eu 

mă luai după el, gîndind : „Hotărît, chiar că aceasta este 
ziua soartei mele ! De cînd o tot aştept !" Şi ajunserăm, 
după un ceas de mers, într-o vale destul de cuprinzătoare, 
cu o intrare alîta de strimtă încît cămilele mele de-abia 
puteau să treacă prin ea una cîte una. Ci In curînd locul 
se lărgi odaia cu valea, şi ne pomenirăm la poalele unui 
munte atîta de peste putinţă de străbă tut. încît nu era 
de temut că vreo făptură omenească ar putea vreodată să 
ajungă la noi prin partea aceea. Iar dervişul îmi spuse : 

— Iacătă-ne că am ajuns acolo unde trebuia să ajun-
gem. Tu opreşte-ţi cămilele şi pune-le să se culce pe burtă , 
pentru ca, atunci cînd are să vină ceasul de a le împovăra 
cu ceea ce ai să vezi. să nu ne mai canonim cu ele. 

Iar eu răspunsei că ascult şi că mă supun, şi mă apucai 
să îndemn cămilele să se culce pe burtă , ţoale, una cîte 
una, în ocolul cel larg ce se întindea la poalele muntelui. 

După care pornii după derviş şi îl găsii cu un amnar 
în rnînă, dînd foc la o grămadă cie vreascuri uscate. Şi, de 
îndată ce flacăra izbucni din grămada de vreascuri, der-
vişul aruncă în foc un pumn de tămîie tare, rostind 
nişte vorbe din care nu înţelesei nici un tîlc. Şi numai-
decât se ridică în văzduh un stîip de fum, pe care der-
vişul ii despică în două cu cîrja sa. Şi pe dată o stîncă 
mare, dinaintea căreia ne aflam, se despărţi în două şi ne 
lăsă să vedem o deschizătură largă, acolo unde, în clipa 
de mai înainte, fusese zid neted şi înalt... 

Cînd povestea aiunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind şî, 
sfioasa, taeu. 

- ÎB5 
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Ci într-a opt sute şaptezeci şi cincea noapte 

Urmă : 

... o stîncă mare, dinaintea căreia ne aflam, se despărţi 
în două şi ne lăsă să vedem o deschizătură largă, acolo 
unde, in clipa de mai înainte, fusese zid neted şi înalt. 

Iar înlăuntru se înşiruiau nişte movile de aur bătut- şi 
de nestemate, ca movilele de sare ce se văd pe malul mării. 
Iar eu, la vederea acelei comori, mă repezii, la cel dinţii 
morman de aur, cu. iuţeala şoimului cînd se repede pe 
porumbel, şi începui să umplu un sac pe care îl şi înşfă-
easem. Ci dervişul începu să rîdă şi îmi zise : 

— O, săracul de tine ! te apuci de o treabă nu tocmai 
bine răsplătită ! Au tu nu vezi că dacă îţi umpli sacii cu 
bani de aur ai să-i faci prea grei ca povară pe cămilele 
tale ? Umple-i mai degrabă cu grămezile acelea de nes-
temate, pe cart: le vezi ceva mai încolo, şi din care numai 
una preţuieşte mai mult decît fiecare dintre mormanele de 
aur, fiind totodată de o sută de ori mai uşoară decît un 
galben de acesta. 

Iar eu răspunsei : 
•— Nu am nimica împotrivă, o, dervişule ! 
întrucât văzusem cit era de întemeiată mustrarea lui. 

Şi, unul cîte unul, îmi umplui sacii cu nestematele acelea, 
şi-i încărcai, doi cîte doi pe spinarea cămilelor mele. Şi, 
după ce încărcai în felul acesta cele optzeci de cămile, der-
vişul, care se uita zîmbind la ce făceam, fără a se clinti 
din loc. se ridică şi. îmi zise : 

•— Nu mai avem decît să încuiem vistieria şi să plecăm. 
Şi, rostind acestea, intră în stîncă şi îl văzui cum se 

îndreaptă înspre un chiup mare de aur meşteşugit ce se 
afla pe un sprijin din lemn de sandal. Şi în sinea mea 
îmi ziceam : „Pe Allah 1 mare păcat că nu am cu mine 
optzeci de mii de cămile, să le încarc pe toate exi neste-
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matele şi cu galbenii şi cu argintăriile acestea, în locul 
celor numai optzeci cile am !"' 

Or, aşadar, îl văzui pe derviş că se apropie de chiupul 
cel scump şi îi saltă capacul. Şi ia din el o ulcică de aur 
pe care şi-o pune în sîn. Şi, întrucît mă uitam la el cu un 
fel de întrebare în ochi, îmi spuse : 

-— Asta nu-i nimic ! E nişte alifie pentru ochi ! 
Şi nu-mi mai spuse altceva. Şi, întrucît îmboldit de 

ispită vroiam la rîndu-mi să mă duc să iau şi eu din ali-
fia aceea bună pentru ochi, el mă opri, spunînd : 

— "Pentru astă/i este destul, şi-i vremea să ieşim 
de aici. 

Şi mă împinse înspre ieşire, şi rosti nişte vorbe pe 
care nu ie pricepui. Şi numaidecât cele două părţi ale 
stîncii se alipiră iar şi, pe locul deschizăturii căscate, se 
făcu un perete tot-atîta de neted de parcă ar fi fost tăiat 
chiar din piatra muntelui. 

Şi dervişul se întoarse înspre mine şi îmi spuse .: 
— O, Baba-Aclballah, acum avem să ieşim clin valea 

aceasta. Şi, de îndată ce avem să ajungem la locul unde 
ne-am înfîlnit. avem să împărţim pleanul între noi, după 
deplină dreptate, şi avem să ne luăm fiecare partea fră-
ţeşte. 

Şi" cu asta îmi îndemnai cămilele să se scoale. Şi ne 
strecurarăm în bună rînduială pe acolo pe unde intra-
sem în vîlcea, şi merserăm împreună pînă la drumul de 
caravane, unde urma să ne despărţim spre a pleca fiecare 
în drumul său, eu înspre Bagdad, iar dervişul înspre Bas-
sra. Ci, pe drum, îmi ziceam, gîndindu-mă la împărţeala 
cu pricina : ,.Pe AII ah ! dervişul acesta cere cam prea mult 
pentru cît a făcut. Dreptu-i că el mi-a dezvăluit comoara, şi 
că el a deschis-o, mul ţumită ştiinţei lui vrăjitoreşti, pe care 
Sfinixi Carte o afuriseşte ! Da fără cămilele mele ce-ar fi 
putut să facă ? Ba poate că şi fără mine de faţă treaba nu 
ar fi izbîndit, întrucît comoara de bună seamă că trebuie 
să fie scrisă întru numele, întru norocul şi întru ursita mea ! 
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Mă gîndesc, dar, că, dacă-i dau patruzeci de cămile încărcate 
cu nestematele acestea, sînt pungăşit de chilipirul meu, 
eu care m-ara ostenit să încarc sacii, pe cînd el se hodi-
nea zimbind ; şi, pină Ia urma urmelor, eu sînt stăpînul 
cămilelor. Nu sînt dator, aşadar, să-1 las să facă cum 
vrea. la împărţeala aceasta. Şi-am să mă cam pricep eu 
să-i bag minţile în cap." 

Încît, atunci cînd veni ceasul împărţelii, îi spusei dervi-
şului : 

— O, sfinte dervişule, tu cel care, după chiar porun-
cile Lsnafului tău, trebuie să te îngrijezi tare pu ţ in de 
bunurile lumeşti, ce-ai să faci cu patruzeci de cămile 
pline de povara pe care o ceri cam pe nedrept ca preţ 
pentru câlăuzelile tale ? 

Şi dervişul, departe de a se supăra de vorbele mele 
sau a se necăji, cum mă aşteptam, îmi răspunse cu glas 
liniştit : 

— Baba-Abdallah, întru adevăr grăieşti cînd spui că 
sînt dator a fi om ce se îngrijeşte tare puţin de bunurile 
acestei lumi. încît, nu cer nicidecum pentru mine partea 
ce mi se cade dintr-o împărţeală dreaptă , ci spre a o 
dărui, străbătînd lumea, pe la toţi săracii şi pe la toţi 
dezmoşteniţii. în ce priveşte ceea ce numeşti nedrept, 
cugetă, ya Baba-Abdallah, că şi cu de-o sută de ori mai 
puţin decît ceea ce ţi-am dat, tot ai fi omul cel mai bogat 
din Bagdad. Şi uiţi că nimica nu mă silea să-ţi pomenesc 
despre comoară, şi că puteam să ţin taina numai pentru 
mine. Lasă, dar, la o parte lăcomia, şi mul ţumeş te-te cu 
ce ţi-a dat Allah, fără a căuta să mai cîrteşti asupra înţe-
legerii noastre ! 

Eu atunci, măcar că încredinţat de strîmba temeinicie 
a lăcomiei mele şi neîndoindu-mă de urîciunea jind urilor 
mele, schimbai tîicul şi la faţă şi la dos, şi răspunsei : 

— O, dervişule, m-ai dumerit în ce priveşte greşeala 
mea. Ci îngăduie-mi a-ţi aduce aminte că tu eşti un 
derviş desăvîrşit, care nici habar nu ai de meşteşugul de 

188 



a mina cămilele, şi nit ştii decît să-1 slujeşti pe cel Prea-
înalt. Uiţi, dar, la ce năpaste te primejduieşti vroind 
să mîi atîtea cămile dedate cu glasul stăpînului lor. 
Dacă mi-ai da crezare, ai lua cit mai puţine cu putinţă , 
chiar de-ar fi să te întorci mai tîrziu la comoară şi să 
le încarci iară cu nestemate, de vreme ce poţi să descui 
şi să încui intrarea în peşteră cînd îţi place. Aşa că ascul-
tă-mi sfatul şi nu- ţ i primejdui sufletul cu osteneli şi cu 
griji cu care nu este deprins. 

Iar dervişul, de parcă nu s-ar fi văzut în stare a putea 
să nu-mi îndeplinească vreo voie, răspunse : 

— Mărturisesc, o, Baba-Abdallah, că nu m-am gîndit 
deloc dhitru-ntîi Ia ceea ce îmi aduci tu aminte acuma ; 
şi iacătă-mă pînă peste poate de îngrijorat asupra urmă-
rilor acestei călătorii, singur cu toate cămilele acestea. 
Alege, dar, dintre cele patruzeci de cămile ce mi se cuvin, 
pe cele douăzeci pe care ţi-o plăcea să le alegi, şi lasă-
mi-le pe celelalte douăzeci care rămîn. Apoi du-te sub 
ocrotirea lui Allah ! 

Iar eu, măcar că tare uluit de-a vedea la derviş o 
atîta de mare uşurinţă în a se lăsa dus cu vorba, mă 
repezii să aleg mai întîi cele patruzeci de cămile ce mi 
se cuveneau de la împărţeală , apoi pe celelalte douăzeci 
pe care dervişul îmi îngăduia să le iau. Şi, după ce îi 
mul ţumii pentru tot binele ce-mi făcuse, îmi luai rămas-
bun de Ia el, şi pornii la drum înspre Bagdad, pe cînd ci 
îşi îndemna cele douăzeci de cămile înspre Bassra. 

Or, nici nu făcusem cîţiva paşi pe drumul Bagdadului, 
că Şeitan îmi şi suflă zavistia şi nemul ţumirea în inimă. 
Şi începui să deplîng pierderea celor douăzeci de cămile 
ale mele, şi încă şi mai mult avuţiile ce le aveau încăr-
cate pe spinările lor. Şi îmi zisei : „Pentru ce mă păgubeşte 
de cele douăzeci de cămile ale mele dervişul acesta afu-
risit, cînd este stăpîn pe comoară şi cînd poate să scoată 
din ea toate bogăţiile pe care le doreşte ?" Şi, dintr-o 
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dată, îmi oprii vitele şi o luai la fugă după derviş, stri-
gîndu-I. din toate puterile, şi făcîndu-i semne .să-şi oprească 
vitele şi să mă aştepte. Iar el îmi auzi glasul şi se opri. Şi, 
eind ajunsei lingă el, îi spusei : 

O, dervişuîe, tratele meu '. nu pot să te las aşa de 
uşor, întrucât sînt mohor.it foarte în privinţa ta, din pri-
cina grijii ce-o am pentru tihna ta. Şi nu am vroit a mă 
hotărî să mă despart de tine fără a te ruga să mai chîb-
zuieşli încă"<> dată cît de anevoie sînt de minat douăzeci 
de cămile încărcate cu povară, mai cu seamă atunci 
cînd. eşti. ca tine, o, dervişuîe, fratele meu, un om 
nedeprin.s cu meseria şi cu felul acesta de treburi. 
Crode-mă, mult mai bine ţi-ar veni dacă nu ai păstra cu 
tine de cit cel mult zece cămile, descotorosindu-te de cele-
lalte zece asupra unui ins ea mine, care nu trudeşte mai 
mult dacă are grijă de o sută ori numai de una ! 

Iar vorbele mele chiar că dobîndiră tocmai izbînda la 
care jinduiam. întrucît dervişul, fără de nici o împotrivire, 
îmi îngădui să iau cele zece cămile pe care i Ie ceream, 
în aşa fel că nu-i mai rămaseră decît zece, iar eu mă văzui 
stăpîn pe şaptezeci de cămile eu poverile lor, care, între-
ceau ca bogăţii averile tuturor regilor de pe pămînt la 
un loc. 

Or, după asta, s-ar socoti, o, emire al drept-credincio-
şilor, că ar i'i urmat să am de ce să fiu mulţumit. Eh, ba 
deloc ! Iar ochiul meu rămase gol ca şi mai înainte, dacă 
nu .şi mai rău, iar lăcomia mea nu făcu alta decît să 
sporească odată cu agoniselile. Şi mă apucai să-mi în-
doiesc cererile, rugăminţile şi sîcîielile, spre a-1 dăuli pe 
derviş să pună capac dărniciei sale, indupleeindu-1 să-mi 
lase şi cele zece cămile ce-i mai rămăseseră. Şi îl îmbrăţ i-
şai, şi îi sărutai manile, şi făcui atâtea şi-atîtea, pînă ce 
el nu avu tăria să se împotrivească, şi mă vesti că sînt 
ale mele toate, spunîndu-mi : 
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— O, Baba-Abdallah, fratele meu. dă o folosinţă 
bună bogăţiilor care îţi vin de ia Atoateîmpârţitorui, 
şi adu-ţi aminte de dervişul ce te-a întîlnil ia cotitura 
soartoi tale.., 

C'înd povestea a junse aici. Ş i ' l iore/adu văzu zorii înii'in"! şl, 

sfioasă , tăcu. 

Ci inir-u o pi sute şaptezeci şi şasea noapte 

Urmă : 

... dă o folosinţă bună bogăţiilor care îţi vin de la 
AtoateîmpărţitoruL şi adu-ţi aminte de dervişul ce te-a 
întîlnil la cotitura soartei tale. 

Or, eu, o, doamne al -meu, în loc de a fi pînă peste 
poate de mul ţumit că ajunsesem stăpîn pe toată saxanaua 
de nestemate, fusei îmboldit de lăcomia ochiului meu sâ 
mai cei- încă şi altceva. Şi tocmai altceva acesta avea să 
prijeluiascâ prăpădul meu. într-adevăr, îmi veni în 
minte că ulcica aceea de aur în care se afla alifia şi pe 
care dervişul, înainte de a ieşi clin peşteră, o scosese 
din chiupul cel scump, trebuia să fie şi ea, ca toate cele-
lalte, tot a mea. întrucît îmi ziceam : „Cine ştie ce puteri 
o avea alifia aceea ! Şi-apoi, am tot dreptul să iau ulcica, 
întrucît" dervişul poate să-şi ia din peşteră altele la fel 
oricmd i-o plăcea !" Şi gîndul acesta mă hotărî să-i vor-
besc. Şi-aşa că, pe cînd venea să mă sărute luîndu-şi buo-
rămas de la mine, îi zisei : 

— Allah fie cu tine ! o, fratele meu dervLşule, au ce 
vrei tu să faci cu ulcica aceea de alifie pe care ţi-ai 
ascuns-o în sîn ? Şi cam ce-ar putea face cu alifia aceea 
un derviş cai^e de obicei nu se foloseşte nici de alifii, nici 
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de mireasmă de alifii, nici de umbră de alifii ? Dă-mi 
mai bine ulcica aceea mie, ca s-o duc laolaltă cu celelalte, 
drept amintire de la tine ! 

Or, de data aceasta, mă aş teptam ca dervişul, înciu-
dat de stăruinţa mea, să nu mai vrea nicicum a-mi da şi 
ulcica. Iar eu stăm gata să mă prilejuiesc de nevrerea 
lui spre a i-o lua cu sila, dat fiind că eram mai tare decît 
el, şi încă cu mult, iar dacă s-ar fi împotrivit, îl zdrobeam 
numaidecît acolo în pustietatea aceea. Ci, împotriva ori-
cărei aşteptări, dervişul îmi zîmbi cu bună tate, scoase ulcica 
din sin şi mi-o întinse cu gingăşie, spunîndu-mi : 

— Ţine, iacătă ulceaua, o, Abdallah, fratele meu, şi 
deie Allah ca ea să izbutească a-ţi sătura dorinţa cea de 
pe urmă ! De altminteri, dacă socoti că mai pot face şi 
altceva pentru tine, nu ai decît să vorbeşti, şi iaeătă-mă-s 
gata să te mulţumesc. 

Or, eu, de cum mă văzui cu ulceaua în mînă, o des-
chisei şi, privind ce se află în ea, îi spusei dervişului : 

— Allah fie cu tine, o, dervişule, fratele meu, împli-
neşte-ţi dărniciile şi spune-mi care-s foloasele şi însuşirile 
alifiei acesteia pe care eu nu. o cunosc ! 

Şi dervişul răspunse : 
— Cu tot dragul inimii ! 
Şi adăugă : 
— Află, dar, de vreme ce aşa îmi ceri, că alifia aceasta 

a fost plămădită de degetele ginnilor cei de sub pămînt, 
care au pus în ea o vrajă năzdrăvană . într-adevăr, 
dacă se unge cineva cu oleacă clin alifie împrejurul ochiu-
lui stîng şi pe pleoapă, unsoarea aceasta face ca să i se 
arate dinainte toate tainiţele în care se află comorile 
pămîntului. Da dacă ungerea cu alifia s-a făcut, din neno-
rocire, pe ochiul cel drept, dintr-o dată insul acela rămîne 
orb de amîndoi ochii deodată. Iacătă care este puterea şi 
care este folosinţa acestei alifii, o, Baba-Abdallah, fratele 
meu ! Uassalam \ 
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Şi, grăind aşa, dete iarăşi să-şi ia bun-rămas de la 
mine. Ci eu îl prinsei de mînecă şi îi spusei : 

— Pe viaţa ta ! Mai fă-mi cel de pe urmă bine, şi 
unge-mă chiar tu cu alifia pe ochiul stîng, întrucît ştii 
să faci lucrul acesta mai bine ca mine, şi sînt pînă peste 
poate de nerăbdă tor de-a pune la încercare puterea 
unsorii pe care am ajuns stăpîn. 

Iar dervişul nu vroi să se lase cumva prea mult rugai 
şi, tot binevoitor şi liniştit, luă oleacă de alifie pe vîrful 
degetului şi mi-o unse împrejurul ochiului stîng şi pe 
pleoapa stingă, spunîndu-mi ; 

— Acuma deschide ochiul acesta stîng şi închide-1 pe 
cel drept ! , 

Şi deschisei ochiul stîng, cel oblojit, o, emire al drop-
credincioşilor, şi îmi închisei ochiul drept. Şi numaidecît 
toate lucrurile cele văzute ochilor mei obişnuiţi pieriră, 
spre a face loc la nişte privelişti puse unele peste altele, 
cu peşteri de sub pămînt şi cu peşteri de sub ape, cu 
trunchiuri de copaci uriaşi scobiţi la rădăcina lor, cu încă-
peri săpate în stîncă, şi cu tainiţe de toate soiurile. Şi 
toate erau pline cu comori de pietre rare. de gherdane, 
de giuvaieruri, de năstrăpate, de argintării, de toate culo-
rile şi de toate felurile. Şi văzui metalurile în zăcămin-
tele lor, argintul neprihănit şi aurul nepipăit, pietrele de 
cleştaruri în zăcătorile lor, şi vinele cele scumpe cu care 
este încins pămîntul. Şi nu contenii să mă tot uit şi să 
mă tot minunez decît atunci cînd simţii că ochiul meu 
cel drept, pe care eram. silit să-1 ţin închis, ostenise şi-mi 
cerea să-1 deschid. Atunci îl deschisei şi numaidecît lucru-
rile priveliştii dimprejur veniră de se aşezară singure 
iarăşi la locul lor obişnuit, şi toate vedeniile datorate 
puterii alifiei mag'iceşti pieriră depărtîndu-se. 

Şi, în felul acesta, incredinţîndu-mă ele adevărul 
în privinţa puterii năzdrăvane a acelei alifii, cînd ar fi 
unsă pe ochiul stîng, nu putui a mă împiedica să mă în-
doiesc în privinţa puterii ungerii ei pe ochiul cel drept. 
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Şi îmi zisei în sinea mea : „Tare socot că dervişul este plin 
de şiretenie şi de făţărnicie, şi că nu a fost atîta de 
filotim cu mine şi atîta de binevoitor decît ca să mă în-
şele la urmă . Căci nu este cu putin ţă ca o alifie să dove-
dească două puteri atîta de potrivnice, folosind-o la fel, 
numai schimbînd locul." Şi, rîzînd, îi spuse dervişului : 

•— Hei, uallah ! o, taică al şiretlicurilor, tare socot că 
rîzi de mine acuma ! Căci nu este cu putinţă ca o alifie 
să dovedească nişte puteri atîta de potrivnice unul faţă 
de celălalt. Ci mai degrabă chitesc, de vreme ce tu chiar 
nu le-ai încercat asupra ta, că ungînd ochiul cel drept 
alifia aceasta ar avea puterea de a-mi aduce la îndemînă 
comorile pe care mi le-ar arăta ochiul cel stîng. Ce zici ? 
Poţi să vorbeşti deschis. Şi, de altminteri, fie că-mi dai 
dreptate, fie că ba, eu tot vreau să pun la încercare pe 
ochiul meu puterea dreptace a alifiei, ca să nu mai am 
bănuieli. Te rog, dară, să mi-o ungi pe ochiul cel drept, 
fără de zăbavă ; întrucît trebuie să pornesc la drum pînă-a 
amurgi soarele. 

Ci, pentru întîia oară de la întîlnirea noastră, dervi-
şul avu o mişcare de supărare şi îmi zise : 

— Baba-Abdallah, rugămintea ta este nesăbuită şi vă tă-
mătoare, iar eu nu mă pot hotărî să-ţi fac rău, după ce 
ţi-am făcut bine. Nu mă sili, aşadar, cu îndărătnicia ta, 
să te ascult într-o treabă de care ai să te căieşti toată 
viaţa ! 

Şi adăugă : 
— Să ne despărţim, aşadar, ca fraţii, şi fiecare să se 

ducă în drumul lui. 
Ci eu, o, doamne al meu, nu-1 slăbii deloc, şi fusei 

tot mai încredinţat că împotrivirile ce le făcea nu aveau 
alt rost decît să mă împiedice de-a avea sub mina mea, 
în deplină stăpînire, comorile pe care puteam să le văd 
cu ochiul cel stîng. Şi îi zisei : 

—• Pe Allah ! o, dervişule, dacă nu vrei să mă despart 
de tine cu inima rău mohorîtă, şi numai dintr-o pricină 
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atîta de lesnicioasă, după toate cele atîta de scumpe 
cîte mi-ai dăruit, nu ai decît să mă ungi la ochiul drept 
cu alifia aceasta, întrucît eu nu ştiu cum să fac. Şi, de 
altminteri, nu am să-ţi dau drumul decît cu învoiala 
aceasta. 

Atunci dervişul păli cu totul la chip, iar obrazul lui 
căpătă o înfăţişare de o asprime pe care nu i-o ştiam, 
şi îmi zise : 

— Te orbeşti cu chiar mîna ta. 
Şi luă oleacă de alifie şi mi-o unse împrejurul ochiului 

drept şi pe pleoapa dreaptă . Şi nu mai văzui decît ne-
guri cu amîndoi ochii mei, şi ajunsei orbul pe care îl 
vezi, o, emire al drept-credincioşilor ! 

Şi, simţindu-mă în starea aceasta înfricoşată, îmi venii 
deodată în minţi şi strigai, întinzînd mîinile înspre 
derviş : 

•— Mîntuieşte-mă de orbie, o, fratele meu ! 
Ci nu căpătai nici un răspuns. Iar el rămase surd la 

rugăminţile mele fierbinţi şi la ţipetele mele, şi îl auzii 
cum pornea cămilele la drum şi cum se depărta, ducând 
ceea ce fusese partea şi soarta mea. 

Eu, atunci, mă lăsai să cad la păraînt şi rămăsei pră -
buşit un lung răstimp de vreme. Şi de bună seamă că 
aş fi murit de durere şi de tulburare pe locul acela, dacă 
o caravană care se întorcea a doua zi de la Bassra nu 
m-ar fi cules şi nu m-ar fi dus la Bagdad. 

Şi de-atunci, după ce am văzut trecînd pe. sub mîna 
mea norocul şi puterea, m-am văzut adus la starea 
aceasta de cerşetor pe căile milei. Iar căinţa pentru lă-
comia mea şi pentru nechibzuinţa mea faţă de binefa-
cerile Atioateîmpărţitorului mi-a intrat în inimă şi, spre 
a mă pedepsi singur, mi-am hotărît osînda de-a fi plătit 
cu cîte o palmă de mîna oricărui ins ce şi-ar face pomană 
cu mine. 

Şi-aceasta-i povestea mea, o, emire al drept-credin-
cioşilor. Şi ţi-am istorisit-o fără a ascunde nimic din 
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nelegiuirea mea şi din ticăloşia patimilor mele. Şi iacă-
tă-mă gata să primesc o palmă de la mîna fiecăruia dintre 
preacinstiţii aci de faţă, măcar că aceasta nu este nicide-
jum o pedeapsă îndestulă. Ci milos fără de margini este 
singur numai unul Allah ! 

După ce ascultă istorisirea aceasta a orbului, califul 
îi spuse : 

— O, Baba-Abdallah, hotărât ! nelegiuirea ta este o 
nelegiuire mare, iar nesaţul ochiului tău este un nesaţ 
de neiertat ! Ci eu gîndesc că pocăinţa şi umilinţa ta 
dinaintea celui Prea-milos ţi-au şi adus iertarea. Şi,1 

pentru aceea, doresc ca de acuma înainte, spre a nu te 
mai vedea cum înduri osînda aceea obştească pe care 
ţi-ai hotărî t-o, să-ţi fie viaţa pusă la adăpost din vistieria 
mea. Şi, drept aceea, vizirul vistieriei are să-ţi dea în 
fiecare :;i cîte două drahme din haznaua mea, spre a-ţi 
duce zilele. Şi aibă-te Allah întru mila lui ! 

Şi porunci ca tot atîta să i se verse şi dascălului cel 
beteag şi cu gura ruptă. Şi-i opri lingă sine spre a-i 
cinsti, potrivit cinului lor, cu toată fala ce se cuvenea, 
pe tînărul stăpîn al iepei bălane, şeicul Hassan, şi pe 
călăreţul pe urma căruia se cîritau cîntece indienesti şi 
chinezeşti. 

•— Ci să nu care cumva să crezi, o, preaferieitule rege, urmă 
Şeherezada, .că povestea aceasta ar fi de asemuit, mai de aproape 
ori mai de departe, cu cea a domniţei Zuleica ! 

Iar regele Şahriar necunoscînd povestea aceea, Şeherezada 
spuse : 



POVESTEA DOMNITEI ZULEICA 

Mi s-a povestit, o, rege al vremilor, că se afla în 
scaunul de domnie al califilor, la Damasc, un rege din 
neamul omeiazilor, care avea de vizir un om dărui t cu 
înţelepciune, cu pricepere şi cu harul vorbirii, şi care, 
citind cărţile celor de demult şi hronicele şi scrierile-
poeţilor, ţinea minte tot ce citea, şi ştia, eînd trebuia, 
să-i povestească stăpînului său povestirile ce fac viaţa 
plăcută şi vremea desfătătoare. Or, într-o bună zi, văzînd 
că regele, stăpînul său, era cam mohorît, se hotărî să-1 
înveselească şi îi spuse : 

— O, doamne al meu, m-ai întrebat adesea despre în-
tîmplările din viaţa mea şi despre cum am trăit 
pînă a nu fi ajuns rob al tău şi vizir al puterii tale. Iar 
pînă acuma am tot ocolit să răspund, de teamă să nu 
par prea băgăreţ sau plin de înfumurare, şi ţi-am isto-
risit mai degrabă lucruri ce li s-au întîmplat altora, nu 
mie. Astăzi însă aş vrea, măcar că buna-cuviinţă ne 
opreşte a ne da de pildă pe noi înşine, să-ţi povestesc 
întîmplarea ciudată care mi-a pecetluit toată viaţa, şi de 
pe urma căreia datorez faptul de-a fi răzbătut pînă la 
pragul măreţiei tale. 
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Şi, văzînd ca stăpînul său se şi arăta plin de luare-
aminte,, istorisi astfel povestea, spunînd : 

M-am născut, o, doamne şi cunună a capului meu, 
în cetatea aceasta preafericită a Damascului, dintr-un 
tată pe care-1 chema Abdallah, şi care era unul dintre 
negustorii cei mai de vază din toată ţara Şamului. Şi 
nimica nu s-a precupeţit pentru învăţătura mea, întrucît 
am luat învăţă tură de la dascălii cei mai iscusiţi în cer-
cetarea teologiei, a legilor, a algebrei, a poeziei, a astro-
nomiei, a caligrafiei, a aritmeticii şi a datinilor credinţei 
noastre. Şi tot aşa am învăţat toate limbile cîte se vorbesc 
în cuprinsul stăpînirii tale, de la o mare pînă la cea-
laltă, aşa că, dacă aş străbate într-o zi lumea, din dorul 
de-a călători, să-mi poată fi de folos prin ţările oamenilor. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci intr-a opt sute şaptezeci şi şaptea noapte 

Micuţa Doniazada se sculă de pe chilimul unde sta ghemuită şi 
o sărută pe soră-sa şi îi zise : 

— O, Şeherezada, mă rog ţie, grăbeşte de ne istoriseşte po-
vestirea pe care ai început-o, cea a domniţei Zuleica. 

Iar Şeherezada spuse : 
— Cu tot dragul inimii, şi ca pe o cinstire datorată regelui 

acesta dăruit cu purtări alese. 
Şi spuse : 

Vizirul regelui de la Damasc îşi urmă astfel istori-
sirea pe care o povestea stăpînului său : 

După ce, o, doamne al meu, mul ţumită osîrdiei das-
călilor mei, învăţai toate ştiinţele de pe vremea mea, şi 
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graiurile limbii noastre, precum şi vorbirile persanilor, 
ale grecilor, ale tătarilor, ale kurzilor, ale indienilor şi 
ale chinezilor, şi cînd, datorită trudei desăvîrşite a das-
călilor mei, îmi întipării în minte tot ceea ce învăţasem, 
părintele meu, liniştit în privinţa soartei mele, văzu 
fără de amărăciune cum i se apropie ceasul scris ca 
soroc oricărei făpturi. Şi, pînă a nu se săvîrşi întru mila 
Domnului, mă chemă lingă sine şi îmi grăi : 

— O, fiul meu, iacătă că Atoate-despărţitoarea are 
să reteze legătura mea cu viaţa, iar tu ai să rămîi fără 
de un cap călăuzitor pe marea întîmplărilor. Ci, lăsîn-
du-te singur, mă mingii cu gîndul că tu, mul ţumită creş-
terii pe care ai căpătat-o, ai să ştii cum să zoreşti apro-
pierea ursitei prielnice. Ci, o, copilul meu, nici unul dintre 
fiii lui Adam nu poate să ştie ce-i păstrează soarta, şi 
nici o chibzuinţă nu poate să înfrunte hotărîrile din 
Cartea Ursitei. Dacă, dar, o, fiul meu, are să vină o zi 
cînd vremile s-ar întoarce împotriva ta şi cînd viaţa ţi 
s-ar înnegura rău, nu ai decît să te duci în grădina aces-
tei case şi să te agăţi de creanga cea mai groasă din 
copacul cel bă trîn pe care îl ştii. Iar ea are să te mîntuie ! 

Şi tatăl meu, după ce rosti aceste cuvinte ciudate, 
muri în pacea Domnului, fără a avea vreme să-mi spună
mai multe ori a mai lămuri în vreun fel o atare povaţă. 
Iar eu, cit ţ inură zilele de înmormintare şi de jale nu 
contenii să tot cuget la cuvintele acelea atîta de neaş-
teptate din partea unui om înţelept şi temător de Allah, 
cum fusese părintele meu în toată viaţa lui. Şi mă tot 
întrebam : „Cum de s-a putut ca tatăl meu să mă sfă-
tuiască, împotriva poruncilor Cărţii celei Sfinte, să-mi 
dau moartea prin ştreang, în caz de năpastă, mai degrabă 
decît să mă încredinţez în seama Stăpînului tuturor 
făpturilor ? Acesta-i un lucru, ce trece dincolo de orice 
înţelegere." 

Pe urmă, încet-încet, amintirea acestor cuvinte mi 
se şterse din minte şi, cum îmi plăceau petrecerile şi 
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risipa, de cum mă văzui în fruntea moştenirii bogate de 
care aveam parte, nu zăbovii să mă dedau la toate ispi-
tele mele. Şi trăii un şir de ani în dîrdora nebuniei şi 
a 'risipelor, pînă într-atîta că sfîrşii prin a-mi toca toată 
averea părintească, şi într-o zi mă trezii gol cum ieşisem 
din pîntecele maicii mele. Şi îmi zisei, muşeîndu-mi de-
getele : , ,0, Hassane, fiu al lui Abdallah, iacătă-te ajuns 
la ticăloşie din vina ta şi nu din răutatea vremiior. Şi 
nu- ţ i mai rămîne, drept orice bun, clecît casa aceasta cu 
grădina ei. Şi ai să fii. silit să le vinzi, ca să-ţi mai ţii 
zilele o vreme. După care, ai să ajungi la cerşetorie, în-
trucît prietenii tăi au să te părăsească şi nici unul nu 
are să dea vreun împrumut cuiva care şi-a irosit avutul 
cu chiar mîinile lui !" 

Şi atunci îmi adusei aminte de vorbele cele de pe urmă 
ale părintelui meu, vorbe pe care, de data aceasta, le 
găsii chibzuite, zicîndu-mi : „Hotărît ! este mai bine să 
mor spînzurat, decît să cerşesc milă pe drumuri î" 

Şi, cugetînd astfel, luai o frînghie groasă şi coborîi 
în grădină. Şi, hotărît să mă spînzur, mă îndreptai înspre 
copacul pomenit, căutai creanga cea mai groasă şi, cînd 
ajunsei la ea, aşezînd două pietre mari la rădăcina po-
mului cel bătrîn, legai frînghia de ea cu un capăt. Iar cu 
celălalt capăt întocmii un laţ pe care mi-1 petrecui pe 
după gît •; şi, cerînd iertare de la AII ah pentru fapta mea, 
mă aruncai în jos de pe cele două pietre. Şi mă bălăn-
găneam spînzurat, cînd creanga, îndoindu-se de greutatea 
mea, trosni şi se rupse de la trunchi. Şi căzui la pămînt 
împreună cu ea, mai înainte ca viaţa să-mi fi părăsit 
trupul. 

Şi, cînd mă trezii astfel din leşinul în care mă aflam, 
şi cînd pricepui că nu eram mort, mă simţii tare umilit 
că irosisem atîta încordare de voinţă ca să ajung la neiz-
btnda aceasta de la urmă . Şi mă şi ridicam ca să iau de 
la capăt fapta mea nelegiuită, cîncl văzui o piatră cum 
cade din pom. şi luai seama că piatra aceea strălucea 
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pe pămlnt ca un cărbune aprins. Şi, spre uluirea mea 
cea mare, băgai de seamă că, acolo unde mă prăbuşisem, 
pământul era aş ternut cu pietre de-acestea sclipitoare, 
şi din care încă mai cădeau din pom, chiar ele acolo de 
unde se rupsese creanga. Şi mă şuii iarăşi pe cele două 
pietroaie şi mă uitai mai îndeaproape la ciot. Şi văzui 
că în locul acela creanga nu era întreagă, ci era scor-
boroşită, iar din scorbură lunecau pietrele acelea ce erau 
numai diamante şi smaralde şi alte nestemate de toate 
culorile. 

La priveliştea aceea, o, doamne al meu, pricepui tîlcul 
cei limpede al cuvintelor părintelui meu, şi mi le repetai 
In gînd cu înţelesul lor cel adevărat, adueîndu-mi aminte 
că tătîne-meu, depar te ' de-a mă sfătui să mă spînzur, 
mă sfătuise numai să mă agăţ de creanga cea groasă a 
copacului, ştiind de la bun început că ea are să se rupă 
sub greutatea mea şi că are să dea la iveală comoara 
pe care chiar ei, gindind la niscaiva zile rele, o grămă-
dise anume pentru mine în trunchiul cel gol al copacului 
bătrîii. 

Şi; cu inima plină de bucurie, cletei fuga în casă să 
caut un topor şi să despic mai larg ruptura. Şi văzui că 
tot trunchiul urieşesc al copacului cel bătrân era scobit 
şi era umplut pînă la rădăcină cu diamante şi rubine şi 
peruzele şi mărgăr i tare şi smaralde şi cu toate nea-
murile de gemme de pe părnînt şi clin ape. 

Eu, atunci, după ce îl preamării pe Allah pentru bine-
facerile sale, şi după ce binecuvântai în inima mea pome-
nirea tatălui meu. a cărui înţelepciune cugetase la ne-
buniile mele şi îmi pusese deoparte mînluirea aceasta 
nenădăjduită, mă scîrbii de viaţa mea de mai înainte 
şi de năravurile mele, şi de chiolhanuri şi de risipe, şi 
mă hotării să mă fac om de omenie şi de chibzuială. Şi, 
dintru-ntii , nu vrusei să mai trăiesc într-o cetate ce fusese 
martoră la toate trăsnăile mele, şi mă hotării să mă duc 
în împărăţia Persiei. înspre care mă trăgea cu o ispită 
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de neîîvîrînt cetatea cea vestită a Şirazului, despre care 
adeseori îl auzisem pe tatăl meu povestind ca despre o 
cetate în care erau îngemănate toate strălucirile minţii 
şi toate dulceţile vieţii. Şi îmi zisei : „O, Hassane, în 
cetatea aceea a Şirazului ai să te aşezi ca negustor de 
pietre scumpe, şi ai să cunoşti oamenii cei mai plăcuţi 
de pe pămînt. Şi, cum ştii să vorbeşti persieneşte, nu are 
să-ţi fie deloc greu !" 

Şi făcui numaidecât ceea ce hotărîsem să fac. Şi 
Allah îmi scrise bună-pace şi, după o călătorie lungă, 
ajunsei fără de necazuri la oraşul Şiraz, unde domnea 
regele cel mare Sabur-Şah. 

Şi descălecai la hanul cel mai bine ţinut din cetate, 
unde luai cu chirie o odaie frumoasă. Şi, fără a-mi mai 
lăsa răgaz să mă odihnesc, îmi schimbai îmbrăcămintea 
de drum cu nişte haine noi şi tare frumoase, şi plecai 
să mă preumblu pe uliţele şi prin sukurile oraşului acela 
strălucit. 

Or, pe cînd tocmai ieşeam din geamia cea mare de 
farfuriu, care îmi bucurase inima cu frumuseţea ei şi 
mă cufundase în focul rugăciunii, «zării un vizir dintre 
vizirii regelui Sabur-Şah venind înspre mine. Şi mă zări 
şi el, şi se opri dinaintea mea, privindu-mă vrăjit de 
parcă aş fi fost un înger. Pe urmă se apropie de mine şi 
îmi spuse : 

— O, tu, cel mai frumos dintre flăcăi, din ce ţară 
eşti ? întrucît văd de pe hainele tale că eşti străin în 
cetatea noastră ! 

Iar eu răspunsei, temenindu-mă : 
— Sînt de la Damasc, o, stăpîne al meu, şi am venit 

la Şiraz spre a mă şlefui pe lîngă locuitorii săi ! 
Iar vizirul, auzind vorbele mele, se bucură nemărginit 

şi mă strînse în braţe şi îmi zise : 
— O, ce vorbe frumoase ai în gura ta, o, fiul meu ! 

Cîţi ani ai ? « 
Iar eu răspunsei : 
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— Robul tău are şaisprezece ani ! 
Iar el se bucură încă şi mai mult, întrucît se trăgea 

dintre soţii lui Loth, şi îmi spuse : 
— Frumoşi ani, o, copilul meu ! frumoşi ani ! Iar dacă 

nu ai altceva mai bun de făcut, vino eu mine la palat 
şi am să te înfăţişez regelui nostru, căruia îi plac chi-
purile frumoase şi are să te căftănească printre eămă-
raşii lui. Şi, holărît ! ai să fii fala cămăraşilor şi cununa 
lor ! 

Iar eu spusei : 
— Pe capul şi pe ochii mei, şi ascult şi mă supun ! 
Atunci el mă prinse de mină. Şi făcurăm drumul îm-

preună , tăifăsuind ba de una, ba de alta. Şi se mira grozav 
eînd mă auzea cum vorbesc persieneşte, limbă care nu 
era a mea, uşor şi curat. Şi se minuna de înfăţişarea şi 
de hainele mele strălucite. Şi îmi spunea : 

— Pe Allah ! dacă toţi tinerii din Damasc sînt ca 
tine, cetatea aceea este un colţ de rai, iar bucata de cer 
de deasupra Damascului este chiar raiul ! 

Şi ajunserăm în felul acesta la palatul regelui Sabur-
Şah, şi mă duse dinaintea regelui, şi chiar că regele zîmbi 
la vederea mea şi îmi spuse : 

—• Obrazul acesta de la Damasc fie bine venit în , 
palatul meu ! 

Şi îmi spuse : 
— Cum te cheamă, o, flăcău frumos ? 
Iar eu răspunsei : 
—• Robul tău Hassan, o, rege al vremilor ! 
Şi dacă mă auzi vorbind în felul acesta, se bucură şl 

se lumină, şi îmi grăi : 
— Nici un nume nu s-ar fi potrivit mai bine cu un 

chip ca acesta, o, Hassan ! 
Şi adăugă : 
— Te căftănesc cămăraş al meu, pentru ca ochii mei 

să se bucure în fiecare dimineaţă de vederea ia ! 
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Iar eu sărutai mina regelui şi îi mulţumii pentru bună -
tatea pe care mi-o dovedea. Iar vizirul mă luă şi mă puse 
să-mi schimb hainele, şi mă îmbrăcă chiar el cu haine 
ele cămăraş. Şi îmi dete cea dinlîi învăţă tură de cum să mă 
port în slujba mea cea nouă de copil de casă. Şi nu ştiam 
cum să-i mărturisesc îndatorinţa mea pentru toată grija 
ce-mi ară ta. Şi mă luă sub oblăduirea lui. Şi ajunsei 
prietenul său. Şi, la rîndu-le, toţi ceilalţi copii de casă, 
care erau toţi tineri şi tare frumoşi, se împrieteniră cu 
mine. Iar viaţa mea se vestea dulce în palatul acela, care 
îmi şi dedese atîta bucurie şi îmi făgăduia atîtea gingaşe 
plăceri. 

Or, pînă atunci, o, doamne al meu, femeia nu însemnase 
chiar nimic în viaţa mea. Ci avea să-şi facă în curînd 
ivirea. Şi, odată cu ea, avea să se ivească în viaţa mea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherez;ida văzu zorii :iijj:r,d .-5, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute şaptezeci şi opta noapte 

Urmă : 

... femeia nu însemnase chiar nimic în viaţa mea. Ci. 
avea să-şi facă în curînd ivirea. Şi, odată cu ea, avea 
să se ivească şi încurcă tura în viaţa mea. 

într-adevăr, trebuie să mă grăbesc a-ţi mărturisi, o, 
doamne al meu, că ocrotitorul meu îmi spusese, încă din 
prima zi : 

— Află, o, scumpul meu, că este oprit tuturor cămă-
raşilor de la cele douăsprezece odăi, ca şi tu turor dre-
gătorilor de la palat, şi musaipilor, şi paicilor, să se 
preumble noaptea prin grădinile saraiului, de Ia un 
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anume ceas. întrucî t începînd de la ceasul acela grădinile 
sînt hărăzite numai pentru femeile din harem, ca să poată 
să vină acolo să se bucure de reveneală şi să tăifăsuiască 
între ele. Şi dacă vreunul, spre nenorocirea lui, a r fi 
prins în grădină la ceasul acela, şi-ar primejdui capul. 

Iar eu mă chibzuisem straşnic să nu alerg niciodată 
după o primejdie ca aceea. 

Or, într-o seară, furat de răcoarea şi de dulceaţa adi-
erii, mă lăsai răpit de somn pe o bancă din grădină . Şi 
nu ştiu cită vreme şezui a ţ ipit acolo. Iar în somnul meu 
auzeam nişte glasuri de femei care spuneau : „Of ! o un 
înger ! e un înger ! e un înger ! Of, ce frumos e ! ce fru-
mos e ! ce frumos e !" Şi mă trezii deodată. Şi nu văzui 
nimic, decît beznă. Şi pricepui că visasem. Şi mai pri-
cepui ea, dacă aş fi prins la ora aceea în grădini, tare 
iii-aş primejdui să-mi pierd capul, în pofida bunăvoinţii 
ce stimisem în sufletul regelui şi al vizirului său. Şi, 
plin de groază la gîndul acesta, sării în picioare, spre a 
fugi la palat pînă a nu apuca să fiu zărit în locurile 
acelea oprite. Ci iacătă că un glas de femeie ieşi deodată 
din negură şi din tăcere, spunîndu-mi cu un t remur de 
ris : 

— încotro, încotro, o, frumosule trezit ? 
Iar eu, mai tulburat decît dacă aş fi fost fugărit de 

toate străjile de la harem, detei să-mi slobozesc picioarele 
în v i n t negîndind decît să ajung degrabă la palat. Ci, 
pînă să fac eu cîţiva paşi, la cotitura unei cărări, sub 
luna ce ieşea dintr -un nor, văzui ivindu-se o femeie numai 
frumuseţe şi strălucire, stînd în picioare dinaintea mea 
şi zîmbind, cu doi ochi mari de gazelă îndrăgostită. Iar 
înfăţişarea ei era falnică, precum împărătească îi era 
privirea. Iar luna ce strălucea pe cerul lui Allah nu era 
atîta de strălucitoare ca faţa ei. 

Iar eu. dinaintea acelei iviri, din rai coborîtă, fără de 
îndoială, nu putui să fac altminteri decît să mă opresc. 
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Şi, plin de tulburare, lăsai ochii în jos, şi şezui cu o în-
făţişare cuminte. Iar ea îmi spuse, cu glasul ei ispititor : 

— încotro te duceai aşa de grăbit, o, lumină a ochilor ! 
Şi cine te poate sili să fugi aşa ? 

lai- eu răspunsei : 
— O, domni ţă !. dacă eşti din sărai ui acesta, nu ai 

cum să nu ştii temeiurile ce mă împing a mă depăr ta 
atîta de grabnic de locurile acestea. De bună seamă, ştii, 
într-adevăr, că le este oprit bărbaţilor să întîrzie în 
grădini, peste un anume ceas, şi că este cu primejdia 
pierderii capului a încălca această popreală. Lasă-mă, 
dar, rogu-te fierbinto, să mă depărtez, pînă nu apucă 
paicii să mă zărească ! 

Iar tînăra domniţă, rîzînd întruna, îmi spuse : 
— O, răcoare a inimii, te-ai trezit cam tîrzior să 

pleci ! Ceasul despre care vorbeşti a trecut de mult. Şi, 
în loc de-a căuta să fugi, ai face mai bine să-ţi petreci 
aici cit ţi-a mai rămas din noapte, şi are să-ţi fie o noapte 
binecuvîntată, o noapte de lumină ! 

Ci eu, încă şi mai tulburat, şi tremurînd şi mai tare, 
nu mă gîndeam decît la fugă, şi mă văicăream, spunînd : 

— O, pierirea mea-i fără de scăpare ! O, fiică de oameni 
buni, o, stăpînă a mea, oricine ai fi, nu-mi pricinui .moar-
tea cu ispita farmecelor tale ! 

Şi detei să scap. Ci ea mi se aşeză în cale, întinzînd 
mîna stingă, iar cu mîna dreaptă îşi dete iaşmacul cu 
totul la o parte, şi îmi spuse, oprindu-se din rîs : 

— Uită-te, aşadar, la mine, o, tinere fără de minte, 
şi spune-mi dacă poţi să întâlneşti în orice seară una 
mai frumoasă ori mai tînără ca mine ? De-abia am îm-
plinit optsprezece ani, şi nici un bărbat nu m-a atins. 
Iar obrazul meu, care nu-i chiar urît la privire, nici un 
bărbat pînă la tine nu a putut să se laude că l-ar fi 
întrezărit. Aşa că m-ai batjocori' amarnic dacă tot ai 
mai căuta să fugi de mine. 

Iar eu îi spusei : 
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— O, sultana mea, hotărît ! tu eşti luna plină a fru-
museţii şi, măcar că noaptea pizmaşă ascunde ochilor 
mei o parte din farmecele tale, atîta cît întrezăresc 
ajunge ca să mă vrăjească ! Ci, te rog fierbinte, pune-te 
o clipă în starea mea, şi ai să vezi cît de jalnică şi de 
gingaşâ-i. 

Iar ea răspunse : 
— Mă învoiesc cu tine, o, miez al inimii, că, într-ade-

văr, starea ta-i gingaşă ; ci gingăşia ei nu vine nicidecum 
de la primejdia pe care o înfrunţi, ci chiar de la făptura 
care o pricinuieşte. Intrucît tu habar nu ai cine sînt eu, 
nici care este cinul meu la palat ! Iar în ce priveşte pri-
mejdia pe care o înfrunţi, apoi primejdia aceea ar fi 
pentru oricare altul afară de tine, de vreme ce te iau sub 
apărarea şi sub ocrotirea mea. Spune-mi, aşadar, cum 
te cheamă, cine eşti şi care sînt slujbele tale la sărai ! 

Iar eu răspunsei : 
— O, stăpîna mea, sînt Hassan din Damasc, cămăraşul 

cel proaspăt al regelui Sabur-Şah, şi oblăduitul vizi-
rului regelui Sabur-Şah. 

Iar ea se minună : 
— A ! tu eşti preafrumosul Hassan, cel care i-a sucit 

minţile urmaşului lui Loth ! O, ce fericire să t e am în 
noaptea aceasta, numai pentru mine, o, iubitule ! Vino, 
inima mea, vino ! Şi încetează de-a mai otrăvi ceasurile 
de dulceaţă şi de har cu negrele gînduri ! 

Şi, după ce grăi aşa, copila cea frumoasă mă trase cu 
putere înspre ea, şi îşi alintă obrazul de al meu, şi îşi 
lipi buzele pe buzele mele, cu patimă . Iar eu, o, doamne 
al meu, măcar că atunci pentru întîia oară mi se întâmpla 
o atare treabă, simţii la atingerea aceea cum viază nă-
prasnic în mine copilul tătîne-său, şi cuprinzînd-o cu 
zvîcnet în bra ţe pe fetişcana pierită, luai puiul şi-1 adusei 
dinaintea cuibului. Ci, la vederea lui, în loc să se cutre-
mure luînd foc, copila mi se smulse dintr-o dată din bra ţe 
şi mă împinse repezit, dînd un ţipăt de spaimă. Şi de-abia 
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apucai să-mi trag puiul acasă, că şi văzui pe dată ieşind 
dmtr -un tufiş de trandafiri zece copilandre care alergară
înspre noi, rîzînd să moară . 

Şi, la ivirea lor, o, doamne al meu, înţelesei că văzuseră 
tot şi că auziseră tot, şi că t înăra cu pricina se veselise 
pe .seama mea, şi că nu se slujise de mine decît în bătaie 
de joc, cu scopul vădit de-a le face să rîdă pe soaţele 
sale. Şi, de altminteri, într-o clipeală de ochi, toate fe-
tişcanele se şi aflau împrejurul meu, chicotind şi ţo-
păind ca niş te căprioare neastâmpărate. Şi, în potopul 
hohotelor lor de rîs, se uitau la mine cu nişte ochi scli-
pind de vicleşug" şi de ispită, şi-i spuneau celei ce mă 
amăgise : 

•— O, Kaiiria, sora noastră, ai fost grozavă ! Oh, ai 
fost grozavă ! Şi ce frumos mai era copilandru"! ! şi ee 
vioi ! 

Iar alta spuse : 
•— Şi iute ! 
Iar alta spuse : 
— Şi zgondos! 
Iar alta spuse : 
•—• Şi gingaş ! 
Iar alta spuse : 
— Şl frumos ! 
Iar alta spuse : 
— Şi fălos ! 
Iar alta spuse : 
•— Şi arătos .' 
Iar alta spuse : 
•— Şi zorit ! 
Iar alta spuse : 
•— Şi uluitor ! 
Iar alta spuse : 
— Un sultan. 
Şi, totodată, se porniră pe nişte hohote lungi de rîs, 

pe cînd eu stăm pînă peste poate de stânjenit şi de ttsl-
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burat. întrucît, o, doamne al meu, eu în viaţa mea nu 
privisem o femeie în faţă, şi nici nu mă aflasem în to-
vărăşia femeilor. Iar acelea de-acolo erau de o neruş inare 
şi de o lipsă de sfiiciune ce nu-şi aveau seamăn în hroni-
cile neobrăzării. Şi stăm acolo, în vîlvora chicotelilor 
lor, descumpănit, ruş inat şi cu nasul alungit pînă la. 
picioare, ca un năvleg. 

Ci deodată, din tufişul de trandafiri, ieşi, ca luna la 
răsăritul ei, o a douăsprezecea copilandră, a cărei ivire 
făcu să se curme numaidecit toate rîsetele şi toate glu-
mele. Iar frumuseţea sa era sultană şi făcea să se plece 
la tăcerea ei toate florile. Şi veni înspre ceata noastră, 
care se desfăcu la apropierea ei ; şi se uită la mine în-
delung şi îmi spuse : 

— Hotărît, o, Hassan din Damasc, cutezanţa ta este 
o cutezanţă marc, iar năvălirii tale asupra tinerei dom-
niţe de aici i se cade pe drept osînda. Şi, pe viaţa mea ! 
ce păcat de tinereţea şi de frumuseţea ta ! 

Atunci fetişcana care numai ea fusese pricina in-
tîmplării acesteia, şi pe care o chema Kaiiria, veni şi 
sărută mîna celei ce rostise asemenea vorbe, şi îi zise : 

-— O, Zuleica, stăpînă a noastră, pe viaţa ta cea 
scumpă ! iartă-i pornirea de adineaori, care nu-i decît 
dovada năvălniciei lui. Iar soarta îi este în mîinile tale ! 
Aşa încît se cade a-1 părăsi, ori a-i aduce mîntuire. aces-
tui preafrumos năvălitor, acestui făptuitor de tîlhării 
asupra tinerelor fete fecioare ? 

Iar cea pe care o chema Zuleica şezu o clipă pe gin-
duri şi răspunse : 

— Bine, de data aceasta să-1 iertăm, de vreme ce 
chiar tu, care ai' suferit încercarea de tîlhărie, pui măr-
turie pentru el. Să-i fie lăsat capul şi să fie slobozit de 
primejdia în care se află ! Ba chiar, spre a le ţine minte 
pe fetele ce l-au slobozit, se cade să ne străduim a-i face 
oleacă mai plăcută păţania din noaptea aceasta. Să-1 
luăm, aşadar, cu noi şi să-1 ducem în iatacurile noastre, 
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pe care pînă acuma nici un bărbat nu ie-a prihănit cu 
suflarea lui. 

Şi, grăind astfel, făcu semn uneia dintre fetele ce-o 
însoţeau care pieri îndată, uşoară, pe sub chiparoşi, spre 
a se întoarce peste o clipită, aducînd în braţe o grămadă 
de imătăsării. 

Şi desfăcu la picioarele mele mătăsurile acelea, care 
alcătuiau o rochie minunată de femeie ; şi, cu toatele, mă 
ajutară s-o petrec peste hainele mele. Şi, străvestit în 
felul acesta, mă cufundai frumos în ceata lor. Şi, trecînd 
printre copaci, ajunserăm la iatacurile haremului. 

Or, cînd intrarăm în sala de primire a haremului, toată 
numai din marmură străcurată şi învîrstată cu mărgă-
ri tare şi icu peruzele, fetele îmi spuseră la ureche că sala 
aceea era încăperea în care fata regelui avea obicei să-şi 
primească musafirele şi prietenele. Şi, tot aşa, îmi dez-
văluiră că fata regelui nu era alta decît chiar domniţa 
Zuleica. 

Şi băgai de seamă că în mijlocul acelei săli atîta de 
frumoase şi atîta de goale se aflaii. douăzeci de preşuri 
mari de atlaz, aşezate roată peste chilimul cel mare. Şi 
toate fetişcanele, care nu conteniseră o clipă să-mi facă 
pe furiş tot felul de ispiteli şi să-mi arunce niş te ocheade 
pîrjolite, se duseră să şadă orînduite frumos pe acele 
preşuri de atlaz, poftindu-mă să şed şi eu în mijlocul 
lor, faţă în faţă cu chiar Zuleica, domniţa, care mă pri-
vea cu nişte ochi ce-mi străpungeau sufletul. 

Atunci Zuleica porunci răcoritoarele, şi şase alte roabe, 
tot atîta de frumoase şi de bogat îmbrăcate, se iviră în-
tr-o clipită şi începură a ne împărţi nişte ş tergare de 
mătasă pe nişte tipsii de aur, pe cînd altele zece veneau 
pe urma lor cu nişte farfuriuri mari, care şi numai cu 
înfăţişarea lor... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, lăcu. 
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Ci intr-a opt sute şaptezeci şi noua noapte 

Urmă j 

7.. începură a ne împărţi nişte ştergare de mătasă pe 
nişte tipsii de aur, pe cind altele zece veneau pe urma 
lor cu nişte farfuriuri mari, care şi numai cu înfăţişarea 
lor erau o răeoreală. 

Şi ne puseră dinainte farfuriurile în care se aflau 
sorbeturi cu gheaţă, lapte prins, dulceţuri de chitră, felii 
de castraveţi şi lămîi. Iar domniţa Zuleica gustă ea mai 
întîi şi, tot cu linguriţa de aur pe care o dusese la buzele 
sale, mă îmbie cu un pic de dulceaţă şi cu o felie de 
chitră, apoi eu încă o linguriţă de lapte prins. Pe urmă , 
linguriţa aceea trecu de mai multe ori din mînă în mînă, 
pînă ce toate fetele se înfruptară din bunătăţurile acelea 
minunate, în mai mul te rînduri, cît nu mai rămase nimic 
în farfuriuri. Şi atunci roabele ne aduseră o apă bună. 
în nişte cupe de cleştar. 

Iar taifasul nu zăbovi a se încinge, de parcă am fi 
băut toate soiurile de vinuri. Iar eu mă minunam de cute-
zanţa vorbelor de pe buzele acelor copile, care rîdeau în 
hohote ori de eîte ori vreuna dintre ele slobozea vreo 
năzdrăvănie straşnică şi vîrtoasă pe socoteala copilului 
tătîne-său, a cărui vedere le plăcuse peste măsură . Iar 
nurlia de Kaiiria, asupra .căreia fusese îndreptată tâlhăria 
mea, de vreme ee fusese tîlhărie, nu-mi mai păstra nici 
o umbră de supărare şi se aşezase faţă în faţă cu mine. 
Şi se uita la mine surîzînd, şi îmi da de înţeles prin graiul 
ochilor că mă ierta pentru năvălnicia mea din grădină. 
Iar eu, la rîndu-mi, îmi ridicam ochii înspre ea din vreme 
în vreme, pe u rmă îi coboram repede, de îndată ce băgăm 
ele seamă că ea avea privirile asupra mea ; căci, în pofida 
tuturor strădaniilor ce le încercam spre a face să mi se 
ivească oarecare linişte pe faţă, tot mai păstram, încon-
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jurat de acele fetişcane fără seamăn.' o stânjeneală tare 
supărătoare. Iar domniţa Zuleica şi soaţele sale, care 
vedeau limpede starea mea, încercau la rindu-le, cu tot 
soiul de mijloace, să-mi stîrnească îndrăzneala. Iar Zu-
leica, pînă la urmă, zise : 

— Oare cînd, o, prietene' al nostru Hassan din Damasc' 
ai să iei o faţă mai slobodă şi mai voioasă ? Au crezi 
cumva că fetele acestea neprihănite sînt nişte mâncătoare 
de carne de om ? Şi nu ştii că nici o primejdie nu te paşte 
în iatacurile fetei regelui, unde nici un haclîmb nu ar 
cuteza vreodată să intre fără de îngăduinţă ? Uită, aşa-
dar, pe-o clipă, că vorbeşti cu domniţa Zuleica, şi închi-
puie-te la o clacă de taclale cu nişte fete de rînd ale 
vreunor neguţători din Şiraz. Aşa că saltă fruntea, o,' 
Hassane, şi priveşte-le în faţă pe toate aceste tinerele 
minunate. Şi, după ce ai să le cercetezi cu cea mai mare 
luare-aminte, grăbeşte de ne spune, cu toată slobozenia 
şi fără a te teme că ne-ai supăra, care-i aceea dintre noi 
caro iţi place cel mai mult ! 

Or, vorbele acestea ale domniţei Zuleica, o, rege al 
vremilor, în loc să-mi dea inimă şi suflet, nu făcură decît 
să-mi sporească tulburarea şi fîstic-eala, şi nu mă pr i-
cepui decît să îngaim nişte cuvinte bîlbîite, simţind ro-
şeaţa sfiiciunii cum mi se suie în obraz. Şi aş fi vrut, 
în clipita aceea, să se caşte pămîntul şi să mă înghită. 
Iar Zuleica, văzîndu-mi zăpăceala, îmi spuse : 

— Văd, o, Hasanne, că ţi-am cerut un lucru care te 
pune în încurcătură. întrucît, fără de nici o îndoială, te 
temi că mărturisindu-ţi plăcerea pentru una să nu le 
superi pe toate celelalte şi să le stîrneşti împotriva ta. 
Ei bine, greşeşti, dacă o teamă ca aceasta îţi întunecă 
gînd urile. Află, aşadar, că eu şi soaţele mele sîntem atîta 
de prietene, şi că între noi sînt nişte legături sufleteşti 
atîta de strînse, încît un bărbat, orice-ar face cu vreuna 
dintre noi, nu ar putea să ne strice prietenia. Aşa că 
alungă-ţi din inimă temerile care o fac atîta de chib-
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zuită, cercetează-ne cu toată slobozenia şi, chiar dacă ai 
vroi să rămînem toate goale dinaintea ta, spune-ne fâră 
de sfială şi a veni să ne supunem, pe capetele şi pe ochii 
noş tri ! Ci numai grăbeşte de ne spune care-i cea aleasă 
de tine. 

Eu atunci, o, doamne al meu, chemai în ajutor cit 
mi se mai întorsese din bărbăţie după aiitea îmbărbă-
tări şi, măcar că soaţele Zuleicăi erau desăvârşit de fru-
moase şi i-ar fi fost cam anevoie pînă şi ochiului cel mai 
priceput să facă vreo osebire între ele, şi măcar că, pe 
de altă parte, domni ţa Zuleica era ea însăşi pe puţin tot 
atîta de minunată ea şi fetişcanele sale, inima mea jin-
duia fierbinte după aceea care, cea dinţii, o făcuse să 
bată atîta de năprasnic în grădină, sclipitoarea şi dul-
cea Kaiiria, mult-iubitoarea de copilul-tătîne-său. Ci 
mă ferii straşnic, în pofida oricărei ispite, să-mi dez-
văluiesc simţămintele acelea, care, cu toate vorbele li-
niştitoare ale Zuleicăi, tare ar mai fi putut să tragă 
asupra capului meu ciuda celorlalte fecioare. Şi mă 
mulţumii, după ce le cercetai pe toate cu cea mai mare 
luare-aminte, să mă întorc înspre domniţa Zuleica şi 
să-i spun : 

— O, stăpînă a mea, se cade să încep cu a-ţi spune 
că nu aş putea să asemui farmecele tale cu cele ale soa-
ţelor tale, căci nu se asemuie strălucirea lunii cu sclipirea 
stelelor. Şi-aşa-i frumuseţea ta, faţă de care ochii nu ar 
putea să aibă priviri decît pentru ea. 

Şi, rostind cuvintele acestea, nu putui să mă opresc 
a nu repezi o aruncă tură de ochi plină de înţeles înspre 
Kaiiria cea dulce, în aşa fel ca s-o fac să priceapă că 
numai buna-cuviinţă îmi şoptea măgulirea aceea faţă 
de domniţă. 

Iar după ce auzi răspunsul meu, Zuleica îmi spuse 
zîmbind : 

—• Ai fost strălucit, o, Hassane, măcar că linguşeala 
este vădită. Aşa că acuma, cînd eşti mai slobod la grai, 
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grăbeşte de ne dezvăluie afundul inimii tale, spunîndu-ne 
care este, dintre toate aceste fete, aceea ce te ispiteşte 
cel mai mult ! 

Şi, la rîndu-le, fetişcanele îşi împreunară rugămin-
ţile cu cea a domniţei, spre a mă îndemna să le dezvă-
luiesc gîndul meu. Şi, dintre toate, tocmai Kaiiria se 
ară ta cea mai înflăcărată de dorin ţa de a mă face să vor-
besc, ea cea care îmi şi ghicise gândurile tainice. 

Eu atunci, o, doamne al meu, alungind şi ce-mi mai 
rămăsese din toată sfiiciunea, mă înduplecai faţă de atîtea 
stăruin ţe sporite ale fetelor şi ale stăpînei lor, mă întorsei 
înspre Zuleica şi îi spusei, arătînd-o cu o mişcare de mină 
pe tînăra Kaiiria : 

— O, sultana mea, iacătă, chiar aceasta-i cea pe care 
o rîvnesc ! Aşa, pe Allah ! chiar înspre dulcea Kaiiria 
merge dorul meu cel mai mare. 

Or, nici nu sfîrşisem eu bine de rostit vorbele acestea, 
că toate fetele şi izbucniră laolaltă în nişte hohote lungi 
de rîs, fără ca pe feţele lor înflorite să se ivească nici 
cel mai mic semn de ciudă. Şi gîndeam în sufletul meu, 
privindu-le cum îşi dedeau coate şi mureau de rîs : „Ce 
poveste ciudată mai este şi povestea aceasta ! Oare 
acestea-s femei ca toate femeile şi fete ca toate fetele ? 
Oare de cînd au deprins făpturile de felul lor atîta nepăr-
tinire şi atîta virtute, ca să nu se gelozească şi să nu se 
zgîrie pe ochi dinaintea izbînzii uneia dintre semenele 
lor ? Pe Allah ! nişte surori nu s-ar purta cu atîta gin-
găşie şi cu atîta lipsă de zavistie faţă de surorile lor. 
Iacătă un lucru ce întrece priceperea mea." 

Ci domniţa Zuleica nu mă lăsă prea mult cufundat 
în această nedumerire şi îmi zise : 

—• Minunat ! minunat ! o, Hassan din Damasc ! Pe 
viaţa mea ! tinerii din ţara ta au gust ales, ochi iscusit 
şi pricepere. Şi sînt tare bucuroasă, o, Hassane, că i-ai 
dat întîietate prietenei mele Kaiiria. Ea este prietena 
inimii mele, şi-i cea mai îndrăgită. Şi n-ai să te căieşti 
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de alegerea ta, o, craiule ! De altminteri, nici nu ai de 
unde să ştii tot preţul şi toată însemnătatea celei alese, 
căci noi toate, aşa cum ne vezi, n-am putea năzui, nici 
pe de aproape, nici pe de departe, să fim asemuite cu ea 
întru frumuseţi, întru desăvîrşirile trupului şi întru far-
mecele minţii. Şi chiar că noi sîntem roabele ei, măcar 
că din ce se vede s-ar putea amăgi cineva. 

Pe urmă toate la rînd începură s-o firitisească pe prea 
minunata de Kaiiria, şi s-o laude pentru biruinţa pe 
care o dobîndise. Iar ea nu se dovedi nicidecum neaju-
torată la vorbă, ci dele la fiecare dintre soaţele sale răs-
punsul cuvenit, pe eînd eu eram pînă peste măsură de 
uluit. 

După care Zuleica luă o alăută de alături şi o puse în 
mîinile preaiubitei sale Kaiiria, spunîndu-i : 

— Suflet din sufletul meu, se cade să-i arăţ i drăgu-
ţului tău un pic din ceea ce ştii, ca nu cumva să socoată 
că ţi-am fi înflorit noi harurile. 

Şi mult-plăcuta Kaiiria luă alăuta din mîinile Zuleicăi,' 
o struni şi, după un început vrăjitor, cîntă încetişor, 
însotindu-se de sunetul strunelor : 

Sint ucenica dragostei. Nebună, 
M-a învăţat gingaşele alinturi 
Şi a binevoit cu drag să pună 
Comori de vise-n sufletu-mi, şi jinduri, 
Pe care să le-nchin acum buimacă, 
Orice-ar ji scris din veci să mi se-ntîmple, 
Acestui căprior care mă seacă 
Cu scorpionii negri ce se joacă 
în jurul preafrumoaselor lui Umple. 

Cit voi trăi sub soare şi sub stele, 

Am să-l iubesc cum n-au iubit crăiese, 

Căci port credinţă-n veci iubirii mele, 

Flăcăului ce inima-l alese-. 
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O, voi îndrăgostiţi, să nii-.fi deşerte 
Iubirea voastră frunză fermecată '. 
l'ăsfrali-o pururi tînărâ .fi rcrih' — 
Un Imn pierdut, pe veci de reci se pierde 
Şi nu. se mai. găseşte niciodată. 

CU despre mine. fac mărturisirea 
Că sint pe veci de veri îndrăgostita 
De căprioru-acesta ca iubirea 
Ivindu-se din vis, desărirşitu. 
Ca din şoptirea unui zvon da frâu :c. 
.Şi nu mai ştiu nici temeri, nici prefaceri. 
Privirea lui cu străluciri ascunse 
Fină-n adîncul hihnii-mi pătrunse 
Precum tăişul paloşului ager. 

Pe iînăra lui frunte de lumină 
Condeiul frumuseţii înseşi scrise 
încondeiala vrăjilor deplină 
în floarea unor linii nedezise. 
Iar ochii lui, blagosloviţi de soartă, 
Sînt plini de-un farmec fără-ascmănare, 
Că inima de vraja lor stă moartă 
Sul) arcul nemilos care se-ncoardă 
Cu negrele-i săgeţi ucigătoare. 

O, tu, cel fără care n-am putere 

Să mai trăiesc, şi nu mai ani cu cine 

în suflet să ie schimb, că mi ic cere 

Sufletu-mi tot, hai la hammam cu mine, 

Să te slujesc cu dor, iubitul meu, 

Sub străluciri de marmură albastră.! 

Să ardă narduri în căţui mereu, 

Să umplă sala aburii, iar eu 

Pe pieptul tău să chit iubirea noastră. 



Cînd sfîrşi de cîntat, întoarse ochii înspre mine cu 
atîta duioşie încît, uitîndu-mi dintr-o dată şi întreaga 
sfială şi de faptul că se aflau de faţă fiica regelui şi 
soaţele ei cele chicotitoare, mă aruncai la picioarele 
Kaiiriei, potopit de iubire şi pînă peste marginile plăcerii. 
Şi, dacă simţii mireasma ce se revărsa din hainele ei 
moi, şi căldura trupului ei deasupra mea, mă năpădi 
o beţie de-o cuprinsei deodată în braţe şi începui s-o 
sărut peste tot pe unde puteam., cu năprăsnicie, în vreme 
ce ea se alinta ca o turturică.»Şi nu-mi venii în fire decît 
cînd auzii chicotelile de rîs pe care le scoteau fetele vă-
zîndu-mă dezlănţuit ca un berbec pus la posfeală din 
ceasul... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherexada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute optzecea noapte 

Urmă : 

'.'.". nu-mi venii în fire decît cînd auzii chicotelile de 
rîs pe care le scoteau fetele văzîndu-mă dezlănţuit ca un 
berbec pus la posteală din ceasul berbeciei lui. 

După asta, începură să mănînce şi să bea, şi să spună 
la nebunii, şi să-şi facă pe dedesubt tot soiul de zgoande 
şi de şotii, pînă ce intră o roabă bătrînă care dete de 
veste întregei liote că în curînd avea să se lumineze de 
ziuă. Şi toate răspunseră laolaltă : 

— O, doică a stăpînei noastre, vestea "ce ne-ai adus-o 
este asupra capului şi a ochilor noştri ! 

Iar Zuleica se ridică spunîndu-mi ; 
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— Este vremea, o, Hassane, să mergem la odihnă. 
Iar tu poţi să te bizui pe ocrotirea mea spre a ajunge să 
te bucuri de iubita ta, căci nu am să precupeţesc nimic 
spre a te ajuta să ajungi la împlinirea dorurilor tale. 
Ci, pînă una alta, avem să te ajutăm să ieşi fără zarvă 
din harem. 

Şi şopti cîteva vorbe la urechea bătrînei sale mance, 
care mă privi o clipită în ochi şi mă luă de mînă spu-
nîndu-mi să merg după ea. Iar eu, după ce mă temenii 
dinaintea acelui stol de porumbiţe, şi după ce repezii o 
aruncă tură de ochi pătimaşă înspre dulcea Kaiiria, mă 
lăsai călăuzit de bătrînă, care mă duse printr-un şir de 
boite şi printr-o sumedenie de cotituri, şi mă scoase la 
o portiţă de la care avea cheia. Şi deschise portiţa aceea. 
Şi mă strecurai afară, şi văzui că mă aflu dincolo de 
împrejmuirile palatului. 

Or, se şi luminase de ziuă, iar eu grăbii să mă întorc 
la. palat pe poarta cea mare, de-a dreptul, în aşa fel ca 
să fiu zărit de străjeri. Şi detei fuga în odaia mea, unde, 
de cum trecui pragul, îl văzui pe oblăduitorul meu, vizirul 
cel coborîtor din Loth, care mă aştepta pînă peste poate 
de nerăbdător şi de îngrijorat. Şi se ridică repede cînd 
mă văzu întrînd, şi mă strînse în bra ţe şi mă sărută cu 
drag, spunîndu-mi : 

•— O, Hassane, inima mea era cu tine, şi eram tare 
tulburat în privinţa ta. Şi n-am închis ochii deloc toată 
noaptea, gîndindu-mă că, străin cum eşti în Şiraz, înfrunţi 
primejdiile de noapte din partea puşlamalelor care col-
căie pe uliţe. Of, scumpule, unde ai fost, departe de 
mine ? 

Iar eu mă ferii cu grijă să-i povestesc întîmplarea mea, 
ori să-i spun că îmi petrecusem noaptea cu nişte femei, 
şi. mă mulţumii numai să-i răspund că mă întîlnisem cu 
un negustor de la Damasc, aşezat la Bagdad, care tocmai 
pleca la El Bassra cu toată casa lui, şi că mă oprise la el 
toată noaptea. Iar oblăduitorul meu fu nevoit să-mi dea 
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crezare şi se mul ţumi să scoată cîteva oftaturi şi să mă 
mustre prieteneşte. Şi-atîta cu el ! 

Cît despre mine, îmi simţeam inima şi mintea legate 
de farmecele nurliei de Kaiiria, şi îmi petrecui toată ziua 
aceea şi toată noaptea prefirîndu-mi prin minte pînă 
şi cele mai mici amănunte ale întîlnirii noastre. Iar a 
doua zi încă mai eram cufundat în amintirile mele, 
cînd un hadîmb veni să bată la uşa mea şi să-mi spună : 

— Aici locuieşte oare domnia-sa Hassan din Damasc, 
cămăraşul stăpînului nostru regele Sabur-Şah ? 

Iar eu răspunsei : 
— La el te afli ! 
El atunci sărută pămîntul dinaintea mea ş i ' se ridică 

apoi spre a-şi scoate din sîn un sui de hîrtie pe care rni-1 
înmînă. Şi plecă precum venise. 

Iar eu, numaidecît, desfăşurat hîrtia şi văzui că pe 
ea se aflau aceste rînduri, însemnate cu o scriitură şer-
puită : 

„Dacă tîriărul căprior din ţara Şamului va veni în 
noaptea aceasta, pe lumină de lună, să se preumble mlă-
diu pe sub ramuri , are să dea ochii cu o tînără căprioară, 
zaifă de iubire, topită toată de dorul lui, care-i va spune, 
în graiul său, cît de tulburată este în inima ei că a fost 
cea aleasă, dintre căprioarele pădurii, şi cea mai dorită 
dintre soaţele sale". 

Şi, o, doamne al meu, la citirea acelei scrisori mă 
simţii beat fără de vin. întrucît, măcar că pricepusem, din 
cea dinţii seară, că ispititoarea de Kaiiria avea o anume 
pornire spre mine, nu mă aşteptam nicidecum la o dovadă 
ca aceasta din partea dragostei sale. Aşa că, de îndată 
ce izbutii să-mi stăpînesc fiorii, mă înfăţişai dinaintea 
vizirului, oblăduilorul meu, şi îi sărutai mîna. Şi, după 
ce dobîndii în felul acesta bunăvoinţa lui, îi cerui îngă-
duinţa de a mă duce să-1 văd pe un derviş din ţara 
mea,- de curînd sosit de la Mecca, şi care mă poftise 
să-mi trec noaptea cu el. Şi, după ce mi, se dete în-
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găduinţa, mă întorsei în odaia mea şi alesei dintre nes-
tematele ce le aveam smaraldele cele mai frumoase, 
rubinele cele mai curate, diamantele cele mai albe, măr-
găritarele cele mai mari, peruzelele cele mai gingaşe, safi-
rele cele mai desăvîrşite şi, pe un fir de aur, le întocmii 
într-un şirag de mătănii. Şi, d e . indal.ă ce noaptea se 
aşternu peste grădini, mă înmiresmai cu mosc curat şi 
mă dusei fără de nici un zgomot la erînguri, pe portiţa 
cea tainică pe unde ştiam drumul si pe care o găsii des-
chisă anume pentru mine. 

Şi ajunsei la chiparoşii sub care mă lăsasem furat 
de somn în seara dintîi, şi aşteptai cu sufletul sugrumat 
venirea mult-iubitei. Iar aşteptarea îmi ardea sufletul, 
iar ceasul întîlnirii noastre mi se părea eă nu are să mai 
vină. Şi iacătă că deodată, sub razele de lună, o albeaţă
uşoară lunecă printre chiparoşi, iar Kaiiria cea ispiti-
toare se ivi dinaintea ochilor mei răpiţi. Şi mă închinai 
la picioarele ei, cu faţa la pămînt, fără a putea să rostesc 
un cuvînt, şi şezui aşa pînă ce, cu glasul ei de izvor şop-
tit, îmi spuse : 

— O, Hassan al dragostei mele, ridică-te şi, în locul 
acestei tăceri dulci şi pătimaşe, dă-mi dovezi adevărate 
despre iubirea ta pentru mine ! Este oare cu putinţă , o, 
Hassane, ca tu chiar să mă fi găsit mai frumoasă şi mai 
Vrednică de dorit decit pe toate însoţitoarele mele, fetele 
acelea plăcute, mărgăritarele acelea neatinse, şi chiar 
decît pe domniţa Zuleica ? Ar trebui să mă aud încă o dată 
din gura ta toate acestea spre a-mi crede urechilor. 

Şi, grăind'astfel, se plecă înspre mine şi mă ajută să 
mă ridic. Iar eu îi luai mîna şi o dusei la buzele mele 
pătimaşe, şi îi spusei : 

— O, sultană a sultanelor, iată mai întîi pentru tine 
un şirag de mătănii din ţara mea, să-i depeni pietrele 
de-a lungul zilelor tale de viaţă fericită, aducîndu-ţi 
aminte de robul ce ţi 1-a dăruit. Şi, odată cu şiragul atesta 
do mătănii, un biet dar mărunt, primeşte şi măr turia 
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dragostei, pe care stau gata să o fac legiuită dinaintea 
cadiului şi a martorilor. 

Iar ea îmi răspunse : 
— Ce bucuroasă sînt că ţi-am stîrnit atîta dragoste, 

6, Hassane, pentru care îmi supun sufletul la primejdiile 
acestei nopţi. Ci, vai, nu ştiu dacă inima mea se cade să 
şe bucure de biruinţa ei, ori dacă n-ar trebui să privesc 
întîlnirea noastră ca pe începutul unor năpaste şi al 
unor necazuri în viaţa mea. 

Şi, grăind astfel, îşi plecă fruntea pe umărul meu, în 
vreme ce suspinele îi scuturau pieptul. Şi îi spusei : 

— O, stăpîna mea, pentru ce vezi lumea atîta de neagră, 
dinaintea ochilor tăi, în noaptea aceasta de lumină ? Şi 
pentru ce chemi asupra capului tău năpastele, izvodind 
atîtea presimţiri greşite ? 

Iar ea îmi spuse : 
•— Deie Allah, o, Hassane, ca aceste presimţiri să fie 

greşite ! Ci să nu cumva să socoti că ar fi neîntemeiată 
teama care, în ceasul acesta al întîlnirii noastre atîta de 
dorite, vine să ne tulbure bucuria. Of, spaimeje mele sînt 
mult prea temeinice. 

Şi tăcu un răstimp, apoi îmi spuse : 
— Află, aşadar, o, tu, cel mai iubit dintre iubiţi, că 

domniţa Zuleica te îndrăgeşte tainic, şi că e gata. să-ţi 
mărturisească dintr-o clipă în alta dragostea ei. Or, cum 
ai să întîmpini tu o mărturisire ca aceea ? Iar dragostea 
pe care spui că o ai pentru mine va putea ea să dureze 
împotriva falei de-a o avea ca iubită pe cea mai frumoasă 
şi cea mai falnică fiică de rege ? 

Ci eu îi curmai vorba, spre a mărturisi : 
— Da, pe viaţa ta ! o, ispititoare Kaiiria, tu ai să fii 

pururea mai presus decît domniţa Zuleica în inima mea ! 
Şi de-ar da Allah să ai o potrivnică încă şi mai falnică, 
ai vedea atunci că nimic nu ar putea să clatine stator-
nicia inimii mele robită de frumuseţea ta ! Şi chiar dacă 
regele Sabur-Şah, tatăl domniţei Zuleica, nu ar avea nici 
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un fiu care să-1 moştenească, şi i-ar lăsa scaunul de domnie 
al Persiei aceluia ce s-ar însura cu fata lui, eu ţi-aş jertfi 
un noroc ca acela, o, tu, cea mai vrednică de iubit dintre 
toate fecioarele ! 

Iar Kaiiria se minună, sp unind : 
— O, Hassan, bietule, ce orbire pe tine ! Au tu uiţi 

că eu nu sînt decît o roabă în slujba domniţei Zuleica ? 
Dacă la mărturia ei de dragoste tu ai să răspunzi cu o 
neprimire, ai să tragi supărarea ei asupra capului meu 
şi asupra capului tău, şi amîndoi avem să fim pierduţi 
fără de scăpare. Aşa că este mai bine, spre folosul nostru, 
să te supui celei mai tari. Aceasta-i singura cale de 
scăpare. Iar Allah are să-şi pună balsamul pe inima 
mîhniţilor. 

Iar eu, departe de a mă învoi cu povaţa ei, mă simţii 
pînă peste poate de supărat de-a fi măcar bănuit de 
atîta nevolnicie încît să mă dau biruit faţă de nişte 
socoteli ca acelea, şi mă răzvrătii, strîngînd-o pe ispiti-
toarea Kaiiria în braţele mele : 

— O, rod al darurilor cele mai alese ale Atoate-zidi-
torului, nu-mi chinui sufletul cu vorbe atîta de grele. 
Şi, de vreme ce primejdia atîrnă asupra capului tău 
vrăjitor, hai să fugim amîndoi în ţara mea. Acolo se află 
nişte pustietăţi unde nimeni n-ar mai putea să ne afle 
urmele. Iar eu, datorită Atoate-împărţitorului, sînt destul 
de bogat spre a te ţine să trăieşti în toate strălucirile, 
fie şi la capătul lumii celei locuite de oameni ! 

La vorbele acestea, iubita mea se lăsă dulce să cadă 
în braţele mele şi îmi spuse : 

— Ei bine, Hassane, nu mă mai îndoiesc de dragostea 
ta şi vreau să te scot din amăgirea în care anume te-am 
lăsat să aluneci spre a-ţi pune la încercare simţămintele. 
Află, aşadar, că nu sînt nicidecum aceea pe care o crezi 
tu, nu sînt nicidecum Kaiiria, prietena domniţei Zuleica. 
Domniţa Zuleica sînt chiar eu, iar aceea pe care o cre-
deai a fi domniţa Zuleica este chiar prietena mea Kaiiria. 
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Şi nu am ticluit acest vicleşug decît spre a mă încredinţa 
şi mai bine de dragostea ta. De altminteri, vei avea numai-
decât adeverirea spuselor mele. 

Şi, după vorbele acestea, rosti o chemare şi din umbra 
chiparoşilor se ivi aceea pe care o credeam a fi domniţa 
Zuleica, şi care de fapt era prietena ei de inimă Kaiiria. 
Şi veni să-i sărute mina stăpînei sale, şi sa se temenească 
dinaintea mea precum cere datina. Iar domniţa cea ispi-
titoare îmi spuse: 

— Acum, o, Hassane, dacă ştii că mă cheamă Zuleica 
şi nicidecum Kaiiria, ai să mă mai iubeşti tot atîta şi 
vei mai avea tu pentru o domniţă simţăminte tot atîta 
de dulci cum aveai pentru... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a opt sute optzeci şi una noapte 

Urmă : 

... ai să mă mai iubeşti tot atîta şi vei mai avea tu 
pentru o domniţă simţăminte tot atîta de dulci cum aveai 
pentru o prietenă de rînd de-a domniţei ? 

Iar eu, o, doamne al meu, nu pregetai să dau răspunsul 
de cuviinţă, spunîndu-i Zuleicăi că nu puteam pricepe 
potopul de fericire ce mă copleşea şi nici pe ce cale mi 
se putuse cuveni ca ea să binevoiască a-şi coborî privi-
rile pînă la robul de mine, şi, în felul acesta, să-mi facă 
soarta mai de pizmuit decît cea a fiilor celor mai mari 
regi. Ci ea îmi curmă vorba, spre a-mi spune : 

— O, Hassane, să nu te minunezi deloc de ce am făcut 
pentru tine. Au nu te-am văzut eu, dormind seara sub 
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porft.4 în lumina lunii ? Or, din ceasul acela, inima mea 
a font înrobită de frumuseţea ta, şi nu mai pot, fără 
a-mi zdrobi zborul inimii, să fac altceva decît să fiu a ta. 

Cu asta, şi în vreme ce preabuna Kaiiria se preumbla 
nu departe de noi spre a veghea împrejurimile locului, 
dederăm zăgazuri slobode rîului înflăcărării noastre, ci 
fără ca nimica nelegiuit să se petreacă. Şi ne trecurăm 
noaptea sărulîndu-ne şi stînd de vorbă drăgăstos, pînă 
ce prietena veni să ne dea de ştire că era vremea să ne 
despărţim. Ci, pînă a nu pleca, Zuleica îmi .spuse : 

— O, Hassane, să te gîndeşti mereu la mine ! îţi făgă-
duiesc că am să-ţi ară t în curînd cît îmi eşti de drag. 

Iar eu mă aruncai la picioarele ei spre a-i mărturisi 
îndatorinţa mea faţă de toate hatârurile ce-mi dăruia. 
Şi ne despărţirăm cu lacrimile simţirii în ochi. Şi ieşii din 
grădină prin aceleaşi înlortocheturi ea şi întîia oară. 

Or, a doua zi, nădăjduiam cu tot sufletul un semn de 
la mult-iubita mea, care să-mi dea temei a mă bizui pe 
o nouă întâlnire în grădini. Ci ziua trecu fără a aduce 
împlinirea nădejdii mele cea mai scumpă. Şi nu izbutii 
să închid ochii în noaptea aceea, neştiitor cum eram 
asupra pricinii acelei tăceri. Şi, în ziua urmă toare, în 
ciuda faptului că se afla lîngă mine oblăduitorul meu, 
ce se străduia să ghicească pricina frămîntărilor mele, 
şi în pofida vorbelor pe care mi le spunea ca să mă vese-
lească, vedeam numai negru dinaintea ochilor şi nu vrusei 
să mă ating de nici un fel de mîncare. Şi, la lăsatul 
serii, coborîi înspre grădini, pînă cînd ceasul de poprire 
încă nu sosise, şi, spre marea mea nedumerire, văzui că 
toate crîngurile erau pline de străjeri şi, gîndindu-mă la 
vreo întâmplare năprasnică, detei fuga îndărăt în odaia 
mea. Şi, cînd ajunsei acolo, îl găsii pe hadîmbul domniţei 
aşteptîndu-mă . Şi tremura tot, şi nu avea o înfăţişare 
deloc liniştită că se afla în odaia mea, de parcă din toate 
colţurile urmau să sară nişte inşi înarmaţi spre a-1 
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face bucăţele. Şi îmi dele repede un sul de hârtie, ase-
meni cu cel pe care mi-1 mai adusese, şi plecă zorit. 

Iar eu desfăşurat sulul şi citii cele ce urmează : 
„Află; o, miez de duioşie, că tînăra căprioară era 

să fie prinsă de vînători, după ce s-a despărţit de că-
priorul ei cel frumos. Iar acuma este păzită de vînătorii 
care au năpădit toată pădurea. Aşa că ia bine seama să 
nu care cumva să te duci noaptea, pe lumină de lună, să-ţi 
cauţi căprioara. Ci mai degrabă cautâ-ţi scăparea şi 
fereşte-te de vicleşugurile prigonitorilor noştri. Şi, mai 
ales, nu te lăsa cuprins de deznădejde, orice-ar fi să se 
întimple şi orice-ai putea să auzi zilele acestea. Şi nici 
măcar moartea mea să nu care cumva să te facă să-ţi 
pierzi judecata şi să ajungi să uiţi chibzuinţă. Uassalam !" 

La citirea acelei scrisori, o, rege ai vrernilor, spaima 
şi grijile mele ajunseră pînă peste fire, şi mă lăsai cu-
prins de vălmăşagul gîndurilor zbuciumate. încît atunci 
cînd, a doua zi, se răspîndi în palat zvonul, ca o bătaie 
de aripi de cucuvea, despre moartea pe cit de repede 
pe-atîta de greu de priceput a domniţei Zuleica, durerea 
niea şi ajunsese pînă peste margini şi, fără de nici o 
vorbă, mă prăbuşii leşinat în braţele oblăduitorului meu, 
cu capul lunecîndu-mi înaintea picioarelor. 

Şi rămăsei într-o stare soră cu moartea, vreme de 
şapte zile şi şapte nopţi, după care, mul ţumită îngrijirilor 
pline de luarc-aminte pe care nu mi le precupeţi, oblă-
duitorul meu, mă întorsei la viaţă ; ci cu sufletul plin 
de jale şi cu inima cuprinsă pe totdeauna de sila de 
viaţă. Şi, neputînd să îndur a mai rămîne în palatul 
acela cernit de jalea morţii mult-rubitei mele, mă hotărîi 
să fug în taină, la cel dintîi prilej, spre a mă afunda în 
sihăstriile unde nu se află nici o suflare în afară de cea 
a lui Alîah şi de iarba cea sălbatică. 

Şi, de îndată ce se aş ternură negurile nopţii, strânsei 
tot ce aveam mai de preţ, ca diamante şi nestemate, 
gîndind : ,,Mai bine-ar fi fost să fi vrut ursita m mor 
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spînzurat de creanga copacului cel bătrîn, la Damasc, 
în grădina părintelui meu, decît să trăiesc o viaţă de 
jale şi de durere mai amară ca smirna !" Şi mă folosii de 
o lipsă a oblăduitorului meu spre a mă strecura afară 
din sărai şi din cetatea Şirazului, căutînd singurătăţile, 
departe de sălaşurile oamenilor. 

Şi mersei fără de oprire toată noaptea aceea, şi toată 
ziua următoare, pînă ce, spre seară, la un popas pe care 
îl făcui pe marginea drumului, la un şipot de apă, auzii 
în urma mea un galop de cal, şi văzui la cîţiva paşi, 
sosind lîngă mine, un călăreţ tînăr, cu o faţă care, lumi-
nată de roşcata soarelui în asfinţit, mi se păru mai 
frumoasă decît a îngerului liaduan. Şi era îmbrăcat 
cu nişte haine strălucite, cum nu poartă decît emirii şi 
fiii de regi. Şi se uită la mine, făeîndu-mi numai din 
mînă semnul de bun-întilniş al cuviinţei, fără a rosti 
şi vorbele îndătinate ale salamalekului obişnuit între 
musulmani. Iar eu, întoreîndu-i în acelaşi fel semnele, 
gindcara : „Ce păcat că tînărul acesta minunat este un 
necredincios !" Şi, în pofida gândurilor acestea, îl poftii să 
se odihnească şi să-şi adape calul, spunîndu-i : 

— Doamne, fie-ţi prielnică răcoarea serii, iar apa 
aceasta fie-i plăcută ostenelii calului tău de soi ales ! 

Iar el zîmbi a rîde la cuvintele acestea şi, sărind din 
şa, îşi legă calul cu frîul lîngă şipotul de apă, veni înspre 
mine şi, deodată, mă cuprinse în bra ţe şi mă sărută cu 
o patimă nespusă. Iar eu, uluit, mă uitai la el mai cu 
luarc-aminte şi detei un strigăt mare cînd cunoscut în 
flăcăiandrul acela pe mult-iubita mea Zuleica, pe care o 
credeam sub piatra niormîntului. 

Şi acuma, o, doamne al meu, cum aş putea să-ţi spun 
bucuria ce-mi umplu sufletul, cînd o găsii iarăşi pe 
Zuleica ? întrucît mai degrabă mi-ar creşte părul pe limbă, 
pînă să apuc a-ţi da o părere despre tăria voioşiei ce 
ne umplu inimile în acele clipe fericite. Ci să mă mărginesc 
a-ţi spune că, după ce şezurăm îndelung unul în braţele 
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celuilalt, Zuleica îmi povesti toate cîte se petrecuseră. în 
toate zilele acelea ale durerii mele proaspete. Şi atunci 
pricepui că, fiind pîrîtă la regele, tatăl său, se văzuse 
pusă sub o pază aspră şi că, atunci, hotărîtă să îndure orice 
în locul vieţii ce i se rînduise, se prefăcuse moartă şi, 
cu ajutorul tainic al prietenei sale de inimă, izbutise 
să fugă din palat, să-mi pîndească toate drumurile, să 
mă urmeze de departe şi, încredinţată astfel pentru tot-
deauna de iubirea mea, vroia să trăiască împreună cu 
mine, departe de măreţii, şi să se dăruiască întru totul 
numai slujirii fericirii mele. Şi atunci ne petrecurăm 
noaptea noastră în dulceaţa împărtăşită, sub ochiul ceru-
lui. Şi-a doua zi încălecarăm amîndoi pe acelaşi cal 
şi luarăm drumul ce ducea înspre ţara mea. Şi Allah ne 
scrise bună-pace, şi ajunserăm bine-sănătoşi la Damasc, 
unde soarta mă aduse dinaintea ta, o, rege al vremilor, 
şi mă ajută să ajung vizirul măririi tale. Şi-aceasta-i 
povestea mea. Iar Allah este mai ştiutor ! 

— Ci să nu care cumva să socoti, o, preafericitule rege, urrră. 
Şeherezada, că povestea aceasta a domniţei Zuleica ar putea să 
fie asemuită cît de cît cu istorisirile scoase din Năzdrăvăniile 

cele dulci ale tinereţii fără de griji. 

Şi fără a-i lăsa vreme regelui Şahriar sii-şi dea părerea de-
spre povestea domniţei Zuleica, spuse : 



NĂZDRĂVĂNIILE CELE DULCI ALE 
TINEREŢII FĂRĂ DE GRIJI 

F L A C A l AŞU L CEL CAPAŢ ÎNOS ŞT SOIÎA LUI 
CKA CU PICIOR MIC 

Se povesteşte — ci numai unul Allah este atoatcştîu-
tor — că într-un sat ca toate satele, dintr-o ţară ca toate 
ţările, trăia un om cinstit şi supus vrerii Celui prea-înalt, 
şi care avea o soţie minunată şi temătoare de Cel atot-
puternic, şi de la care dobîndise — datorită binecuvîn-
tării — doi copii, un băiat şi o fată. Iar băiatul se născuse 
cu un cap îndărătnic şi pietros, iar fata cu un suflet 
dulce şi cu nişte picioruşe mici şi gingaşe. Iar cînd 
amîndoi copiii ajunseră la o vîrstă, tatăl lor muri. Ci, 
la ceasul morţii, o chemase pe soţia sa şi îi spusese : 

— O, Cutărică, te povăţuiesc cu toată stăruinţa să 
veghezi asupra băiatului, lumina ochilor noştri, să nu 
care cumva să-1 bombăni, orice-ar face, să nu care cumva 
să-1 înfrunţi, orice-ar spune, şi mai cu seamă să-1 laşi 
totdeauna să facă aşa cum o vrea, în orice împrejurare 
ar fi din viaţa lui — fie-i ea cît mai lungă şi cit mai 
îmbelşugată ! 

Şi, după ce soţia îi dete făgăduinţa, plîngînd, băr-
batul muri fericit şi nemaidorindu-şi nimica. 

Iar mama nu pregetă să se poarte întocmai după 
povaţa cea din urmă a soţului ei, răposatul. Şi, la oarecare 
vreme, se culcă şi ea să moară — că numai unul singur 
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Allah este pui-urca viu ! — şi o chemă pe fiică-sa, sora 
băiatului, şi îi spuse : 

•— Fata mea, să ştii că răposatul tată-tău — aibă-1 
Atoatemilosîrdnkiul întru mila sa ! — m-a pus să jur, 
cînd a murit, că nu am să înfrunt niciodată voile frate-
lui tău. Or, juruieşte-mi-te şi tu, la rîndu-ţi, ca să mor 
liniştită, că ai să urmezi povaia qceasta ! 

Iar fata făcu legămînlul faţă de maică-sa, care muri 
mulţumită , întru tihna Domnului ei. 

Or, de îndată ce marna fu îngropată, băiatul se duse 
la soră-sa şi îi spuse : 

•— Ascultă, o, fiică a tatălui meu şi a mamei mele ! 
Vreau pe clipă şi pe dată să strîngem în casă tot ceea ce 
avem ca bunui'i sub mina noastră, toate lucrurile, toate 
roadele, toţi bivolii, toate caprele şi, într-un cuvînt, tot 
ce nc-a lăsat tatăl nostru, şi să dăm foc la toată casa, 
cu tot ce se află în ea. 

Iar fata, plină de spaimă, făcu ochii mari şi strigă, 
u.itînd de povaţă : 

— O, frăţioare, păi dacă ai să săvîrşeşti una ca asta, 
noi ce ne facem ? 

Iar el răspunse : 
— Ce-mi pasă mie ! 
Şi făcu precum zisese. Grămădind totul în casă, puse 

foc. Şi arse tot avutul, se prăpădi tot, pînă-n temelie. Iar 
băiatul, băgînd de seamă că soni-sa izbutise să mai 
Bscundă felurite lucruri pe ia vecini, spre a le scăpa de 
pîrjol, porni să scotocească toate casele acelea, pe care 
le dibaci ţinîndu-so de urmele lăsate de picioarele cele 
micuţe ale soră-si. Şi, găsind lucrurile, le dete foc, unul 
după altul, si lor şi ia tot ce se afla în ele. Ci gospodarii, 
cu ochii bulbucaţi, se înarmară cu furci şi se repeziră 
şi după frate şi după soră, să-i ucidă. Iar fata. moartă 
de frică, îi spuse : 

- Vezi, o, fratele meu, ce-ai făcut ? Să fugim !, of, 
să fugim " 

229 



Şi o luară amîndoi Ja fugă, slobozindu-şi picioarele 
în vînt. 

Şi fugiră ei vreme de o zi şi~o noapte, şi izbutiră în 
felul acesta să scape de cei care le vroiau moartea. Şi 
ajunseră la o moşie mare, unde secerătorii strîngeau 
roade;Ic. Şi, spre a-şi cîştiga pîinea, amîndoi se rugară 
să fie primiţi a ajuta la secerat ; şi, după feţele lor lumi-
noase, fură primiţi. 

Or, peste vreo eîteva zile, băiatul, văzîndu-se rămas 
singur acasă eu cei trei copii ai vătafului .moşiei, îi 
luă pe aceştia eu un potop de alinturi spre a se împrie-
teni cu ei şi le spuse : 

— Haideţi pe arie să ne jucăm de-a îmblăcitul griului ! 
Şi plecară, tuspatru, ţinîndu-se de mînă, la aria cu 

pricina. Iar băiatul, spre a începe joaca, se făcu el 
mai întîi a fi griul, iar copiii se veseliră îmblăcindu-1, 
ci fără a-i face vreun rău, numai atîta cît să se poată 
juca jocul. Şi-acuma veni şi rîndul lor să fie grîu. Şi 
se făcură grîu. Iar băiatul îi luă la îmblăcit chiar ca pe 
nişte grine. Şi îi îmblăci atîta de straşnic pînă ce-i făcu 
zob. Şi muriră pe arie acolo. Şi gata cu ei ! 

Cît despre fată, sora băiatului, apoi aceasta, cînd băgă 
de seamă lipsa fratelui său, se gîndi că acela pesemne 
era în dîrdora săvîrşirii vreunei fapte siricăeioase. Şi 
începu să-1 caute, şi pînă la urmă îl găsi desăvîrşmd 
zobeala celor trei copii, fiii vătafului. 

Şi, cînd văzu treaba, fata îi spuse : 
— Repede, să fugim, o, fratele meu, repede, să fugim ! 

îacătă ce-ai făcut iar ! Şi tare bine o mai duceam pe 
moşia aceasta ! Da hai repede, să fugim ! să fugim ! 

Şi, înşfăcîndu-1 de mînă, îl sili s-o ia la fugă împreună 
cu ea. Şi, întrucît acuma băiatul îşi venise în minţile lui, 
se lăsă tîrît. Şi porniră. Iar cînd tatăl copiilor se întoarse 
acasă, şi căutîndu-şi copiii îi găsi făcuţi zob pe arie, şi 
cînd băgă de seamă că fratele şi sora pieriseră, strigă, 
întorcmdu-se înspre argaţii lui : 
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— Trebuie să dăm fuga după ticăloşii aceia doi, care 
iacătă cum au mul ţumit facerii de bine şi găzduirii noastre, 
omorîndu-mi tustrei copiii ! 

Şi se înarmară cumplit cu săgeţi şi cu bîzdoace, şi 
porniră pe urmele fratelui şi ale surori-si, ţinînd aceleaşi 
cărări ca şi ei. Şi, la căderea nopţii, ajunseră la un copac 
grozav de mare şi de înalt, sub care se culcară, ca să 
aştepte .să se facă ziuă. 

Or, fratele şi sora se aciuaseră chiar în vîrful acelui 
copac. Şi, cînd se deşteptară , în zori, văzură sub copac 
toţi inşii care se luaseră după ei şi care încă mai dor-
meau. Iar băiatul îi spuse soră-si, arătîndu-i-1 pe vătaf, 
părintele celor trei copii : 

— îl vezi pe găliganul ăla care doarme colo ? Eh, am 
să-mi fac nevoile pe capul lui ! 

Iar sora, în spaima ei, îşi dete un dos de palmă peste 
gură şi spuse : 

— O, pieirea noastră-i fără de scăpare ! Să nu faci 
una ca asta, frăţiorul meu ! Ei încă nu ştiu că sîntem 
ascunşi deasupra capetelor lor şi, dacă stai cuminte, au 
să se ducă şi avem să scăpăm.. 

Ci el zise : 
• — B a ! 

Şi adăugă : 
•— Trebuie să-mi fac cheful asupra capului găliganu-

lui ăla ! 
Şi se chinei pe creanga cea mai <îe sus, şi făcu ce făcu 

peste faţa vătafului, pe care îl năclăi. Şi-aşa ! 
Iar omul, simţind treaba, sări din somn şi îl zări în 

vîrful pomului pe băiatul care se ştergea liniştit cu nişte 
frunze. Şi, pînă peste marginile mîniei sale, înşfacă arcul 
şi îşi slobozi săgeţile înspre frate şi înspre soră-sa. Ci, 
întrucît copacul era tare înalt, săgeţile nici nu ajungeau 
pînă la băiat, că se opreau prin ramuri. Atunci îşi trezi 
oamenii şi le spuse : 

— Tăiaţi copacul ! 
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Iar fata, cînd auzi vorbele acelea, îi spuse băiatului, 
fratele său : 

— Vezi ? Sîntem pierduţi ! 
El întrebă : 
— Cine ţi-a spus ? 
Ea răspunse': 
-— O, ce chinuri avem să îndurăm, din pricina celor 

oe-ai făcut ! 
El spuse : 
— încă nu sîntem în mina lor ! 
Şi, tot atunci, o pasăre uriaşă rokh, care trecînd pe 

acolo îi zărise, se repezi asupră-le şi îi luă pe amîndoi 
în gheare. Şi îşi văzu de zbor cu ei, în vreme ce copacul 
se prăvălea sub loviturile de secure, iar vătaful, păcălit, 
plesnea de turbare şi de mînie înfundată. 

Cît despre pasărea rokh, apoi ea se ridică mai de-
parte în văzduhuri, ţinîndu-i în gheare pe frate şi pe 
soră. Şi tocmai se pregătea să se ducă să-i lase jos pe 
vreun loc mai la îndemînă, aşteptînd pentru aceasta 
numai să străbată un braţ de mare peste care zbura, 
cînd băiatul îi spuse fetei, sora lui... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute optzeci şi doua noapte 

Urma î 

... băiatul îi spuse fetei, sora lui : 
— Soro, am s-o gîdilesc pe pasărea aceasta la coadă ! 
Iar fata, cu inima zvîcnind de spaimă, strigă cu glas 

tremurat : 

23? 



— O, te rog fierbinte, frăţiorul meu, să nu faci una 
ca asia, să nu faci una ca asta ! Că are să ne lase din 
gheare şi avem să ne prăbuşim ! 

El spuse : 
— Am mare poftă s-o gklil pe pasărea aceasta la 

coadă ! 
Ea spuse : 
— Avem să murim ! 
El zise : 
— Trebuie ! Şi gata ! 
Şi făcu întocmai precum spusese. Iar pasărea, gîdilată, 

făcu o săritură în lături, atîta de neplăcută îi fu povestea, 
si de le drumul la ceea ce ţinea în gheare, adică fratelui 
şi sorii. 

Şi arnîndoi căzură în mare. Şi se duseră pînă la fundul 
mării, care era cumplit de adîncă. Da, cum ştiau să 
înoate, izbutiră să se ridice iar la faţa apei şi să ajungă 
la ţârrn. Ci nu vedeau nimic şi nu desluşeau nimic, de 
parcă s-ar fi aflat în toiul unei nopţi negre. întrucât ţara 
în care se aflau era ţara beznelor. 

Iar- băiatul, fără a şovăi, căută pe pipăite nişte pietre, 
şi izbi două una ele alta, pînă ce începură să scapere. 
Şi strînse o mulţime de vreascuri, şi le făcu o grămadă 
mare, pe care o aprinse cu ajutorul celor două pietre. 
Şi cînd toată grămada luă foc, văzură limpede. Ci, tot 
atunci, auziră un muget înfricoşător, ca dintr-un potop 
de gitlejuri de bivoli împreunate într-un singur glas. Şi, 
la lumina focului, văzură venind înspre ei, năprasnică, 
o gulă neagră şi urieşească, răcnind din toată beregata ei 
căscată ca o genună : 

— Cine-i acela care s-a încumetat să facă lumină în 
ţara pe care eu am menit-o beznelor ? 

Şi tare frică-i mai fu sorii de aceasta. Şi-i spuse, cu 
un glas stins, băiatului, fratele ei : 
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'— O, fiu al tatălui meu şi al mamei mele, hotărît că 
de data aceasta avem să murim. Oh, mi-e tare frică 
de gula aceasta ! 

Şi se ghemui în el, gata să moară şi leşinată de tot. 
Ci băiatul, fără a-şi pierde firea o clipită, se ridică în 
picioare, puse piept gulei şi luă una cîte una crengile 
aprinse din jăratic şi începu să le arunce drept în gura 
cea larg deschisă a gulei. Şi după ce, în felul acesta, 
aruncă şi cea mai de pe urmă bucată de jăratic, gula 
cea înfricoşătoare plesni pe din două. Şi soarele străluci 
iarăşi peste ţara aceea menită beznelor. Căci numai gula, 
înturnîndu-şi spatele cel urieşesc înspre soare, îl oprea 
să lumineze pămîntul. Şi iacă-aşa cu spinarea gulei ! 

Ci în ce îl priveşte pe regele acelor pămînturi, iacătă ! 
Cînd regele ce domnea peste acele pămînturi văzu iarăşi 
soarele strălucind, după atîţia ani trecuţi în beznă neagră, 
pricepu că gula cea cumplită este moartă, şi ieşi din 
palatul lui, urmat de străjeri, spre a se duce să-1 caute 
pe viteazul ce scăpase ţara de sub împilare şi de sub 
întuneric. Şi, ajungînd la malul mării, văzu de departe 
grămada de lemne fumegînd încă, şi îşi îndreptă paşii 
într-acolo. Iar sora, dacă văzu cum venea toată oastea 
aceea înarmată , în frunte cu măria sa regele strălucind, 
fu cuprinsă de o mare spaimă şi îi spuse lui frate-său : 

— O, fiu al tatălui meu şi al mamei mele, să fugim ! 
Of, să fugim ! 

Iar el întrebă : 
•— Pentru ce să fugim .' Şi cine ne ameninţă ? 
Ea spuse : 
— Allah fie asupra-ţi .' haide repede, pînă nu ne 

ajung oamenii aceia înarmaţi care vin înspre noi ! 
Ci el spuse : 
— Iaca ba ! 
Şi nici nu se clinti. 
Iar regele ajunse cu ceata lui la grămada fumegîndă, 

şi găsi gula făcută fărîme. Şi văzu, lingă ea, un papucel 
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mititel de fetiţă. Or, acela era papucul pe care sora îl 
scăpase din picioruş cînd fugise să se adăpostească lîngă 
frate-său, pe după o movilă, unde băiatul se dusese să se 
culce spre a se odihni oleacă. Iar regele spuse oame-
nilor săi. : 

— De bună seamă acesta este papucul aceluia care a 
ucis-o pe gulă şi ne-a scăpat de înlunerecime ! Căutaţi-1 
bine şi aveţi să-1 găsiţi. ! 

Iar fata auzi vorbele acelea şi se încumetă să iasă de 
după movilă şi să se ducă înspre rege. Şi se aruncă la 
picioarele lui, cerîndu-i semnul de ocrotire. Iar regele 
văzu în piciorul ei papucul pereche cu cel pe care îl 
găsise. Şi o ridică pe fată şi o sărută şi îi zise : 

— O, copilă binecuvîntată , chiar tu ai ucis gala cea 
cumplită ? 

Ea răspunse : 
— Ba fratele meu, o, măria ta ! 
EI întrebă : 
— Şi unde-i voinicul acela ? 
Ea răspunse : 
— Nu are să-i facă nimenea nici un rău ? 
El spuse : 
— Dimpotrivă ! 
Atunci, fata se duse în spatele stîncii şi îl luă de 

mînă pe băiat, care se lăsă îndrumat de ea. Iar fata îl 
aduse dinaintea regelui, care îi spuse : 

— O, frunte a vitejilor şi cunună a lor, ţi-o dau pe 
singura mea fată de soţie, iar eu o iau de soţie pe fetiş-
cana aceasta cu picior mititel, al cărei papuc l-am 
găsit aici. 

Iar băiatul spuse : 
•— Nu stă nimica împotrivă ! 
Şi toţi văcuiră în desfături, în mulţumiri şi în îm-

belşugare. 

Pc urmă Şeherezada spuse ; 

235 



BELCIUGUL DE LA GLEZNĂ 

Se zice, între cele cî!e se zic, că erau odată într-o 
cetate trei. fele tinerele, surori după tată, da nu şi după 
mamă, şi care trăiau împreună torcînd spre a-şi ţine zi-
lele. Şi tustrele erau ca nişte lune, da cea mică era cea 
mai frumoasă, şi cea mai dulce, şi cea mai fermecătoare, 
şi cea mai dibace ca îndemînare, întrucît ea singură 
torcea mai mult decît amînclouă surorile celelalte Ia un 
loc, iar ceea ce torcea era mai bine lucrat şi mai fără de 
cusur cel mai adesea. Şi toate accestea le făceau zavistioase 
pe cele două surori aie ei, care nu-i erau surori după 
mamă . 

Or, într-o zi, se duse la suk şi, cu banii pe care-i 
pusese de-o parte de pe urma vînzării tortului ei, îşi 
cumpără o glastră micuţă de alabastră, pe care-o găsise 
pe plac, ca să şi-o pună dinainte, cu o floare în ea, 
atunci cînd îşi toarce inul. Da cînd se întoarse acasă cu 
ghivecelul în mină, cele două surori începură să-şi 
rîdă şi de ea şi de cumpărătura ei, făcînd-o de risipitoare 
şi de zăpăcită. Iar ea, tare tulburată şi tare ruşinată, nu 
ştiu ce să spună şi, spre a-şi potoli ciuda, luă un trandafir 
şi-1 puse în ghivecel. Şi şezu jos dinaintea ghiveciului şi a 
trandafirului, şi începu să-şi toarcă inul. 

Or, glăstruţa de alabastră pe care o cumpărase torcă-
toarea cea tinerică era o glăstruţa năzdrăvană . Iar cînd 
stăpîna sa vroia să mănînce, glăstruţa îi rostuia nişte 
bucate gustoase ; iar cînd vroia să se îmbrace. îi da 
nişte haine minunate ; iar cinci avea vreo dorinţă cît de 
cît, i-o împlinea. Ci copila, de frică să nu Ie facă şi mai 
pizmaşe pe surorile sale, care nu-i erau surori după 
mamă, se feri cu mare. grijă să le dezvăluie puterile 
ghiveciului ei de alabastră. Şi, faţă de ele, se prefăcea 
că trăieşte la fel ca ele şi că se îmbracă la fel ca ele. ba 
chiar şi mai sărăcăcios. Ci, cînd surorile nu erau acasă, 
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se închidea în odaia sa singurică, îşi punea ghivecelul 
de alabastră dinainte, îl mîngîia încetişor şi-i spunea : 

— O, ghivecelul meu ! o, ghivecelul meu ! astăzi 
vreau cutare şi cutare lucru ! 

Şi numaidecât glăstriţa de alabastră îi făcea rost de 
tot ce-i ceruse, şi rochii frumoase, şi tot felul de zaharicale. 
Şi, numai cu ea singură-singurică, copila se îmbrăca în 
rochii de mătasă şi de zarafir, se împodobea cu giuvaie-
ruri, îşi punea inele pe toate degetele, brăţări la gleznele 
mîinilor şi ale picioarelor, şi mînca nişte zumaricale tare 
bune. După care, ghivecelul de alabastră făcea să piară 
lotul. Iar copila îl punea la loc iarăşi, şi se apuca să-şi 
toarcă inul, faţă de surorile ei, cu ghivecelul dinainte 
şi cu trandafirul. 

Şi trăi în felul acesta o bună bucată de vreme, săracă 
dinaintea surorilor ei pizmaşe, şi bogată faţă de sine 
însăşi. 

Or, într-o bună zi, regele cetăţii, cu prilejul prăznuirii 
lui, dete nişte ospeţe mari la saraiul său, ia care fură 
poftiţi toţi locuitorii. Iar cele trei fete fură şi ele poftite. 
Iar cele două surori mai mari se împodobiră cu tot ce 
aveau mai acătărea, şi îi spuseră surorii lor {nai mici : 

— Tu să stai aici, ca să păzeşti casa. 
Ci, de cum plecară ele, copila se duse în odaia ei şi 

îi spuse ghiveciului de alabastră : 
— O, ghivecelul meu, în seara aceasta vreau de la 

tine o rochie de mătasă verde, o hă inu ţă de mătase roşie 
şi o mantie de mătase albă, tot ce ai tu mai strălucit şi 
mai vrăjitor, şi nişte inele frumoase pentru degetele 
mele, şi nişte verigi cu peruzele pentru mhnile mele, şi 
nişte belciuge cu diamante pentru picioarele mele. Şi 
mai dă-mi, de asemenea, tot ce trebuieşte ca să fiu cea 
mai frumoasă la palat, în seara aceasta. 

Şi căpătă tot ce ceruse. Şi se dichisi, şi se duse la 
palatul regelui, şi intră în harem, unde nişte ospeţe 
aparte erau orînduite femeilor. Şi copila fu ea luna în 
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mijlocul stelelor. Şi nimenea nu o cunoscu, nici măcar 
surorile ei, pînă într-atîta strălucirea hainelor îi sporise 
frumuseţea cea firească. Şi toate femeile veneau să se 
minuneze dinaintea ei, şi se uitau la ea cu nişte ochi 
pieriţi. Iar ea le primea minunările ca o regină, cu dul-
ceaţă şi cu gingăşie, aşa fel că vrăji inimile, şi le făcu 
pe toate femeile să se îndrăgească de ea. 

Ci cînd sărbătoarea fu aproape de sfîrşit, copila, ne-
vroind ca surorile să ajungă acasă înaintea sa, se folosi 
de o clipită cînd cîntăreţele atrăsesem toată luarea-arninte 
înspre ele, şi se strecură afară din harem şi ieşi din 
palat. Ci, în graba fugii, îi căzu, din goană, unul dintre 
belciugele cu diamante de la glezne într-un jgheab ca 
un şanţ ce slujea la adăpatul cailor regelui. Iar ea nu-si 
dete seama de pierderea acelei verigi de la gleznă, şi se 
întoarse acasă, unde sosi înaintea surorilor sale. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute optzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Or, a doua zi, cînd grăjdarii duseră caii fiului regelui 
să-i adape la adăpătoare, nici unul dintre caii fiului 
regelui nu vroi să se apropie de adăpătoare. Şi, toţi la 
fel, se traseră îndărăt speriaţi, cu nările umflate şi 
sforăind amarnic. Căci văzuseră ceva ce strălucea şi 
arunca stele pe fundul apei. Iar grăjdarii îi minară iar să
se apropie de apă, fluierîndu-le stăruitor, ci fără a izbuti 
să-i înduplece ; întrucît caii trăgeau îndărăt de frînghie, 
închiondorîndu-se şi zvîrlind din copite. Atunci grăjdarii 
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cercetară adăpătoarea şi deteră de veriga cu diamante 
care căzuse de la glezna copilei. 

Iar fiul regelui, care, după obiceiul lui, priveghea la 
îngrijirile ce .se dedcau cailor săi şi la ţesălatul lor, cînd 
cercetă veriga cu diamante pe care i-o arătaseră gră j -
darii, se minună de gingăşia gleznei pe care veriga 
trebuia s-o înconjoare, şi ghidi : „Pe viaţa capului meu ! 
nu se află gleznă de femeie atîta de gingaşă încît să fie 
cuprinsă într-o verigă atîta de mică !" Şi suci veriga în 
toate chipurile, şi văzu că nestematele erau atîta de 
frumoase, încît pînă şi cea mai mică dintre ele preţuia 
cît toate gemmele ce împodobeau cununa regelui, părin-
tele său. Şi îşi zise : „Pe Ailah ! trebuie s-o iau de soţie 
pe făptura ce are o gleznă atîta de vrăjită şi care-i 
stăpîna acestei brăţări". Şi se duse pe clipă pe dată să-1 
scoale pe tatăl său şi să-i arate brăţara, spunîndu-i : 

— Vreau s-o iau de soţie pe făptura care are o gleznă 
atîta de vrăjită şi care-i stăpîna acestei brăţări. 

Şi regele îi răspunse : 
•— O, fiul meu, nu stă nimica împotrivă. Ci treaba 

aceasta o priveşte pe mama ta, şi trebuie să vorbeşti cu 
ea. întrucît eu mi mă pricep deloc, iar ea se pricepe ! 

Şi fiul regelui se duse la maică-sa şi, după ce îi ară tă 
veriga şi îi povesti cum stă treaba, îi spuse : 

— Numai tu, o, maică a mea, poţi să mă însori cu 
făptura care are o gleznă atîta de vrăjită, şi de care mi 
s-a legat inima. întrucît tatăl meu mi-a spus că te pri-
cepi, şi că el nu se pricepe ! 

Iar maică-sa îi răspunse : 
•— Ascult şi mă supun. 
Şi se sculă în picioare, şi îşi chemă femeile, şi plecă 

împreună cu ele s-o caute pe stăpîna brăţarei. 
Şi străbă tură toate casele din cetate, şi intrară în toate 

haremurile, îneeremd pe picioarele tuturor femeilor şi 
ale tuturor fetelor belciugul acela pentru gleznă. Ci toate 
picioarele se dovediră prea mari pentru strîmteţea po-
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doabei. Şi, după cincisprezece zile de căutări zadarnice 
şi de încercări, ajunseră la casa celor trei surori. Şi 
regina, cu chiar mîinile sale, încercă brăţara de diamante 
la gleznele celor trei fete, şi dete un ţipăt mare de bucu-
rie cînd văzu că brăţara se potrivea de minune la glezna 
surorii celei mici. 

Şi regina o sărută pe copilă ; iar celelalte jupîniţe, 
urmînd-o pe regină, o sărutară şi ele. Şi o luară de mină 
şi o duseră la sărai, unde nunta ei cu fiul regelui fu ho-
tărîtă numaidecît. Şi se sărbători nunta, care avea să 
dureze patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 

Or, în ziua cea din urmă , după ce copilandra fu dusă 
la hammam, surorile sale, pe care le luase cu ea ca să-şi 
împartă cu ele bucuria şi ca să le facă jupîniţe mari la 
palat, o îmbrăcară şi o pieptănară. Şi cum fata, crezătoare 
in dragostea pe care i-o arătau, le dezvăluise taina şi pu-
terile ghivecelului de akîbastră, nu le fu anevoie să capete 
de la ghiveciul cel năzdrăvan toate rochiile, toate podoa-
bele şi toate giuvaicrurîle ce trebuiau, spre a o împodobi 
pe proaspăta mireasă cum nu mai fusese împodobită vreo-
dată o fată de crai ori de sultan. Şi, cînd sfîrşiră de-a 
o pieptăna, ii prinseră în pletele cele frumoase nişte 
ace mari de diamant, ca nişte pene albe de erodiu. 

Or, nici nu apucară ele bine să pună şi cel de pe urmă 
ac la locul lui. că tînăra mireasă se şi preschimbă 
deodată într-o turturea cu un moţ pe cap. Şi îşi luă 
zborul cu bătăi de aripi pe fereastra palatului. întrueît 
acele pe care surorile i le înfipseră în păr erau nişte 
ace vrăjitoreşti, dăruite cu puterea de a preschimba fetele 
în turturele. Şi numai zavistia Ie făcuse pe cele două 
surori să ceară asemenea ace de la ghivecelul de aia-
bastră. 

Iar cele două surori" care la ceasul acela fuseseră sin-
gure cu mezina lor, se feriră să-i povestească fiului 
regelui adevărul. Şi se mul ţumiră să-î spună că sora lor 
ieşise pe-o clipită din odaie şî că nu se mai întorsese. 
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Iar fiul regelui, văzînd că mireasa lui nu se mai iveşxe, 
puse să fie căutată în toată cetatea şi în toată împărăţia. 
Ci căutările nu duseră la nimic. Iar pieirea copilandrei 
se cufundă in jale şi amărăciune. Şi iacă-aşa cu necăjitul 
fecior de rege, mistuitul de dor ! 

Iar turtureaua venea în toate dimineţile şi în toate 
serile şi se aşeza pe fereastra soţului ei cel tînăr, şi în-
gurluia cu glas trist, îndelung, îndelung. Iar feciorului 
regelui i se părea că îngurluitul ei răspundea la jalea 
lui ; şi o îndrăgi cu o dragoste mare. Şi, într-o zi, vă-
zînd că turturica nu-şi ia zborul cînd se apropie de ea, 
întinse mîna şi o prinse. Iar ea începu să se zbuciume în 
mîinile lui şi să se scuture îngurluind mai departe cu jale. 
Iar el începu s-o mîngîie încetişor, să-i netezească pe-
nele şi s-o alinte pe cap. Şi iacătă că simţi sub degetele 
iui, pe cînd o alinta pe cap, nişte bolduri mici şi tari, ca 
rusie capete de ace. Şi. le scoase încetişor, unul cîte unul, 
de sub moţul turturelei. Şi, cînd trase şi cel din urmă 
ac, turturica se scutură şi se făcu iar fată. 

Şi tră iră amândoi în huzururi, mul ţumi ţ i şi înfloritori. 
Iar cele două surori rele muriră de pizmă şi de o aprin-
dere a sîngelui. Iar Allah le dărui celor doi îndrăgostiţi 
o puzderie, de copii, tot atîia. de frumoşi ca şi părinţii, lor. 

}nr Şchei'czadr), în noaptea ;a-oon, ivi; ii spuse : 

POVESTEA CV Ţ A P I I , Ş) CU FATA H K G E U J i 

Se povesteşte, .printre cîte se povestesc, că a fost odată 
într-o cetate din ţara ludului un sultan pe care Allah; 
carele este singur mare şi darnic, îl făcuse tată a trei 
domnite ca nişte lune, desăvârşite din toate privinţele şi 
o desfătare pentru ochiul celui ce se uita la ele. Iar 
sultanul, părintele lor, care le îndrăgea pînă peste fire; 
vroi, de cum ajunseră la vremea măritişului, să Ie 
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găsească nişte soţi care să fie vrednici a le preţui cum 
ii se cuvenea şi să le facă fericite. Şi, drept aceea, o 
chemă pe regină, soţia lui, şi îi spuse : 

•— Iată că fetele noastre tustrele, mult-iubitele tatălui 
lor, au ajuns la vremea măritişului, iar atunci cînd pomul 
se află la primăvara lui se cuvine ca, sub primejdia de 
a nu .se usca, să se încunune cu flori vestitoare de roade 
frumoase. Drept aceea, ni se cade să găsim, pentru fetele 
noastre, nişte soţi care să le facă fericite. 

Iar regina spuse. 
— Gîndul este minunat. 
Şi, după ce se sfătuirâ între ei asupra celor mai bune 

căi de .a ajunge la acel scop, hotărîră să-i pună pe pris-
tavii obşteşti să dea de ştire, peste tot întinsul împărăţiei, 
cum că cele trei domniţe se aflau la anii de măritat şi 
că toţi feciorii de emiri şi de mai-mari, ba şi de oameni 
fără dregătorii, .ori chiar şi de oameni de rînd, erau che-
maţi să se înfăţişeze, la zi hotărâtă, sub ferestrele pala-
tului. Intruc.ît regina îi spusese soţului ei : 

-— Norocul în căsnicie nu ţine nici de bogăţie, nici de 
obîrşie, ci numai de judeţul Celui atotputernic. Mai bine-i, 
aşadar, să lăsăm soarta să aleagă chiar ea pe soţii fetelor 
noastre. Iar ele nu vor avea, atunci cînd va veni ziua 
să aleagă, decît să-şi arunce fiecare năframa pe fereastră, 
peste grămada de peţitori. Iar cei peste care au să cadă 
cele trei năframe au să fie soţii celor trei fete ale noastre. 

Iar sultanul răspunsese : 
•— Gîndul este minunat ! 
Şi-aşa făcură. 
încît, atunci cînd ziua pristăvltă de crainicii domneşti 

veni, şi cînd meidanul ce se întindea sub zidurile palatului 
se umplu de mulţimea de peţitori, fereastra se deschise 
şi fata cea mai mare a regelui, ca o lună, se ivi cea dinţii 
eu năframa în mînă. Şi fata aruncă năframa. Iar vîntul 
o duse şi o lăsă pe capul unui emir tînăr, strălucit de 
frumos. 

242 



Pe urmă , cea de-a cloua fată a regelui se ivi la fereas-
tră, ca o lună , şi îşi aruncă năframa, care căzu pe capul 
unui crai tânăr, tot atîta de frumos şi tot atîta de plăcut 
ca şi cel dintîi. 

Iar cea de-a treia fată a sultanului de la Ind îşi aruncă 
şi ea năframa asupra mulţimii. Iar năframa se roti o 
clipită, şi-apoi coborî spre a se agăţa drept în coarnele 
unui ţap, ce se vmzolea şi el printre peţitori. Ci sultanul, 
măcar că o făgăduise cu sfinţenie pe fiică-sa oricui o fi 
să fie de faţă şi asupra căruia avea să cadă năframa, socoti 
încercarea ca neîmplinită şi porunci să fie luată de la 
capăt. Şi tânăra domniţă îşi aruncă iarăşi în văzduh bas-
maua care, după ce se opri între două adieri de vînt, 
deasupra meidanului, căzu cu iuţeală şi de-a dreptul iarăşi 
pe coarnele ţapului. Iar sultanul, pînă peste poate de 
nedumerit, socoti ca neîmplinit şi acest al doilea jude ţ al 
soartei, şi o puse pe fiică-sa să ia de la capăt iarăşi în-
cercarea. Iar năframa, a treia oară... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezarîa Yfszu zorii minnd şl, 
sfioasă, tăc\fi. 

Ci într-a opt sute optzeci şi patra noapte 

Urmă : 

...sultanul, pînă peste poate de nedumerit, socoti ca 
neîmplinit şi acest al doilea jude ţ al soartei, şi o puse pe 
fiică-sa să ia -de la capăt iarăşi încercarea. Iar năframa, 
a treia oară, se roti o vreme în văzduh, şi se duse apoi 
de se lăsă drept pe capul cel încornorat al ţapului. 

La priveliştea aceea, ciuda sultanului, părintele copilei, 
ajunse pînă peste poate, şi măria an strigă • 
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— Nu, pe Allal l ! mai degrabă s-o văd că îmbătrîneştc 
fecioară in saraiul meu, decît s-o văd cum ajunge soţia 
unui ţap împuţit ! 

Ci, la vorbele acestea ale tatălui său, copila începu să 
plingă ; şi lacrimile curgeau şiroaie pe obrajii ei ; şi, pînă 
la urmă , spuse. între două suspine : 

— De vreme ce aşa mi-e ursita, o, părinte al meu, 
pentru ce vrei s-o opreşti din calea ei ? Pentru ce te aşezi 
între mine şi orînda mea ? Au nu ştii că fiecare făptură 
îşi poartă ursita legată la gîtul său ? Iar dacă soarta mea 
esle legată de acest ţap, pentru ce mă opreşti să-i fiu 
soţie ? 

Şi. la rîndu-Ie. cele două surori ale ei, care pe sub 
ascuns erau tare zavistioase pe ea din pricină că era cea 
mai tînără şi cea mai frumoasă, îşi împreunară nemul ţu-
mirea cu a oi, chitind că măritişul copilei -cu acel ţap 
avea să le răzbune pînă peste aşteptările lor. Şi tustrele 
tăcură atîta zarvă, că sultanul, tatăl lor, îşi dete pînă 
ia urmă îngăduinţa la un măritiş atîta de ciudat şi de 
anapoda. 

Şi se dete poruncă numaidecît ca nunţile celor trei 
domniţe să fie făcute cu toată vîlva cerută şi urmînd 
fâloseniile îndătinate. Şi toată cetatea fu luminată şi îm-
podobită, vreme de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi , 
cit se deteră petreceri mari şi ospeţe falnice, cu danturi 
şi cu cântece. Şi bucuria nu mai contenea să stăpînească 
în inimile toate, şi ar fi fost deplină dacă fiecare oaspete 
nu ar fi fost oleacă îngîndurat de urmările unei atare 
uniri. între o domni ţă fecioară şi un ţap cu o înfăţi-
şare ele ţap mai amarnic clecît toţi ţapii. Şi, în răstimpul 
zilelor acelea de pregătire a nopţii de nuntă , sultanul şi 
soţia sa, la fel ca şi femeile vizirilor şi ale dregătorilor, 
îşi trudiră limba vrînd s-o facă pe copilă să-şi schimbe 
gîndul de a-şi săvîrşi măritişul cu o dihanie atîta de urît 
mirositoare, cu ochiul de foc şi cu beleaua înfricoşătoare. 
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Ci domniţa, la toţi şi la toate, răspundea âe fiecare 
dată cu vorbele acestea : 

— Fiecare îşi poartă ursita legată la gît, iar dacă ursha 
mea este de-a fi soţia unui ţap, nimenea nu va putea să 
se pună împotrivă. 

Or, cînd veni si noaptea de împlinire, domniţa fu dusă, 
cu surorile ei, la hammam. După care fură împodobite, 
meremetisite şi pieptănate. Şi fiecare fu dusă în odaia 
de nuntă ce-i fusese pregătită . Şi fu poftit după fiecare 
domniţă soţul ce-i fusese scris de ursitoare. Şi se petrecu 
ce se petrecu, cu amîndouă surorile mai mari ! 

Ci, în ce priveşte pe domniţa cea mică şi pe ţap,(solul 
ei, iacătă ! De îndată ce ţapul fu poftit în odaia copilei 
şi fu închisă uşa după ei, ţapul sărută pămîntul dintru 
mîinile soţiei sale şi, scuturîndu-se deodată, îşi lepăda 
blana de ţap şi se schimbă într-un flăcău frumos ca în-
gerul Harut. Şi veni lîngă fată şi o sărută între ochi, pe 
urmă pe vîrful bărbiei, pe urmă pe gît, pe urmă cam 
mai peste tot şi îi spuse : 

— O, viaţă a sufletelor, să nu careeumva să încerci 
a afla cine sînt ! Ajungă-ţ.i să ştii că sînt mai puternic 
şi mai bogat decît tatăl tău, sultanul, şi decît cei doi soţi, fiii 
socrilor celor două surori ale tale. Şi-i multă vreme de 
cînd dragostea de tine sălăşluia în inima mea, şi nu am 
izbutit decît acuma să ajung pînă la tine. Şi, dacă mă 
găseşti potrivit ţie, şi dacă vrei să mă păstrezi, nu ai 
decît să-mi faci o făgăduinţă ! 

Iar-copila, care îl găsi pe flăcăul cel frumos întru totul 
potrivit şi întocmai pe gustul ei, răspunse : 

— Şi care este făgăduinţa ce trebuie să-ţi. fac ? Spu-
•ne-mi-o, iar eu am s-o îndeplinesc, ori cit de grea ar fi 
să fie, din dragoste pentru ochii tăi ! 

El spuse : 
— Lucru! este lesne, ya setti. îţi cer numai să-mi 

făgăduioşti că nu ai să dezvăluieşti niciodată nimănuia 
puterea pe care o am de a .mă schimba cum îmi place. 
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întrucît dacă vreodată cuiva numai i-ar trece prin minte 
că eu sînt cînd ţap, c:înd făptură omenească, aş pieri 
pe dată şi ţi-ar fi anevoie să mai dai de urma mea. 

Iar copila îi făgădui, cu toată încredinţarea, şi adăugă : 
— Mai bine să mor deeît: să pierd un soţ atîta de 

frumos ca tine ! 
Atunci, nemaiavînd nici o pricină întemeiată de a 

sta "bănuiclnici, se lăsară să lunece pe şleaul pornirii lor 
fireşti. Şi se iubiră cu o iubire mare, şi petreeură , în 
noaptea aceea, o noapte de binecuvîntare, buză pe buză 
şi picior pe picior, in desfătări curate şi în schimburi 
vrăjite. Şi nu-şi curmară zbegurile şi trudele clecît odată 
cu ivirea zorilor. Iar flăcăul se ridică dintre albiturile 
copilei şi îşi luă iarăşi chipul său dinţii de ţap bărbos, 
cu coarne, cu copite despicate, cu belea năprasnică şi cu 
tot ce mai urmează. Şi din toate cîte se petrecuseră nu 
mai rămase nimic, afară de cîteva picături de sînge pe 
ştergarul cinstei. 

Or, dimineaţa, cînd mama domniţei veni, cum e datina, 
să afle veşti despre copila sa şi să cerceteze cu chiar 
ochiul ei ş tergarul cinstei, rămase pînă peste măsură de 
uluită văzînd că cinstea fetei era zugrăvită pe ş tergar şi 
că împlinirea trebii era vădită. Şi văzu că fiică-sa era 
dulce şi fericită, şi că la picioarele ei, pe covor, sta ţapul 
şi rumega înţelepţeşte. Şi, dacă văzu aşa, dete fuga să-1 
aducă şi pe sultan, soţul ei, părintele domniţei, care văzu 
ceea ce văzu şi nu rămase întru nimica mai puţin uluit 
ca sultana. Şi îi spuse fiicei sale : 

— O, copila mea, adevăratu-i ? 
Ea răspunse : 
— Adevăratu-i, tată ! 
El întrebă : 
— Şi nu ai murit de ruşine şi de durere ? 
Ea răspunse : 
•— Pe Allah ! pentru ce să fi. murit, cînd soţul meu 

a fost atîta de gingaş şi atîta de dulce ? 
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Iar mama domniţei întrebă î 
— Şi atunci n u ai a te plînge de nimic ? 
Ea spuse : 
-—• De nimic ! 
Atunci sultanul spuse : 
•— De vreme ce nu se plînge de soţul ei, înseamnă că 

este fericită cu el. Şi asta-i tot ce putem să-i dorim fetei 
noastre ! 

Şi o lăsară să trăiască în tihnă cu ţapul, soţul ei. 
Or, peste o bucată de vreme, de te regele, cu prilejul 

praznicului său, o întrecere mare pe cîmpul meidanului, 
sub ferestrele palatului. Şi pofti la întrecerea aceea pe 
toţi dregătorii de la palatul său, precum şi pe cei doi soţi 
ai fetelor sale. Ci pe ţap sultanul nu-1 pofti, ca să nu se 
facă batjocura privitorilor. 

Şi întrecerea începu. Iar călăreţii, pe bidiviii lor care 
mîncau pămîntul, năvăliră răcnind amarnic şi zvîrlin-
du-şi geridele. Iar cei ce se dovediră mai presus de toţi 
fură cei doi soţi ai domniţelor. Şi mul ţ imea privitorilor 
îi şi preamărea cu urale de-a valma, cînd intră pe meidan 
un călăreţ strălucit, care numai cu înfăţişarea lui şi îi şi 
făcea să-şi plece fruntea pe toţi luptătorii. Şi îi chemă 
la întrecere, unul după altul, pe cei doi emiri biruitori 
şi, de la cea dinţii lovitură cu geridul său, îi şi trînti jos 
din şa. Şi fu slăvit de uralele mulţimii, ca biruitor în 
ziua aceea. 

Şi-aşa, cînd tînărul călăreţ trecu pe sub ferestrele 
palatului, salutîndu-1 pe rege cu geridul său, cum cere 
obiceiul, cele două domniţe îi aruncară nişte priviri pline 
de ură . Cea mai mică însă, cunoscînd în el pe chiar soţul 
său, nu lăsă a se ivi nimic pe faţă, spre a nu-ş i da taina 
în vileag ; ci luă u n trandafir din plete şi i-1 aruncă . Iar 
regele şi regina şi surorile o văzură şi rămaseră pînă 
peste poate de supăraţi . 

Iar în cea de-a doua zi întrecerea se urmă iarăşi pe 
meidan. Şi iarăşi tinerelul cel frumos şi necunoscut fu 
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bir'ii tor ui zilei. Şi. cinci trecu pe sub ferestrele palatului, 
cea mai mică dintre domniţe îi aruncă făţiş o iasomie, 
pe care si-o luase clin păr. lai' regele şi regina şi cefe 
dună surori o văzură şi rămaseră peste măsură de .sugru-
maţi. Iar regele îşi zise în sine : „lacătă că acuma neru-
şinata aceasta de fată îşi mărturiseşte în ochii tuturora 
.simţămintele faţă ele un venetic, şi nu se mulţumeşte că 
ne-a făcut să vedem neagră lumea, niăritînda-sc cu ţapul 
pierzaniei !" Iar regina îi aruncă nişte priviri, poncişe. Iar 
cele două surori îşi scuturară hainele, de silă, uitîndu-se 
la ea. 

far în cea de-a (reia zi,' cînd biruitorul în cea de pe 
urniri înfruntare, care fusese tot călăreţul cel frumos, trecu 
pe sub ferestrele palatului, tînăra domniţă, soţia ţapului, 
îşi iuă din păr. spre a i-o arunca, o floare de tamariscă. 
îfiirucit nu putuse a se stăpîni văzîndu-1 pe solul ei alîta 
de strălucitor. 

La priveliştea aceea, niînia sultanului şi nemul ţumirea 
sultanei şi ciuda, celor două surori răbufniră cu năpras-
nieie. Iar ochii sultanului se făcură roşii, şi urechile îi 
tremurară , şi nările i se umflară. Şi o luă pe fiică-sa ele 
plete şi vroi s-u' omoare şi s-o spulbere ele pe pămînt. 
Şi zbieră la ea : 

— A. dezmăţată afurisită, .nu te-ai mulţumit numai 
să aduci un ţap în neamul meu, ci iacătă că acuma îi 
stîrneşti faţă de toată lumea pe venetici şi le aţîţi dorin-
ţele după tine. Mori, clară, şi izbăveşte-ne de ticăloşia ta ! 

Şi se pregătea să-i sfarme capul de lespezile de mar-
mură. Şi săraca domniţă, cuprinsă de spaimă văzîndu-ş; 
moartea dinaintea ochilor, nu se putu opri, aşa de scump 
lucru şi drag este sufletul, să nu strige : 

— Am să spun adevărul ! Cruţă-mă , şi am să spun 
adevă ru l ! 

Şi, fără a-şi mai trage sufletul, povesti lui tătîne-său, 
murrună-si şi surorilor tot ce i se intîmplase cu ţapul, 
şi ce era cu ţapul, şi- cum era ţapul cînd ţap, cînd făp-
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tură omenească. Şi le spu.se că era chiar soţul ei călăreţul 
acela frumos, ce ieşise biruitor la întreceri. 

Şi-aşa ! 
Iar sultanul, şi soţia sultanului, şi cele două fete ale 

sultanului, surorile tinerei domniţe... 

Cînd povestea a junse aici, Şeherezadu văzu zorii mij ind şt, 

sfioasa, tăcu. 

Ci intr-a opt sute optzeci şi cincea noapte 

Urmii : 

...Iar sultanul, şi soţia sultanului, şi cele două fete 
ale sultanului, surorile tinerei domniţe, rămaseră năuci 
de uimire şi se minunară de ursita fetei. Şi-atîta cu ei ;' 

Ci in. ce îl priveşte pe ţap, apoi acesta pieri. Şi nu 
mai fu nici ţap, nici flăcău frumos, nici mireasmă de ţap. 
nici pomeneală de flăcău. Iar Lînăra domniţă, după ce îl 
aşteptă în zadar zile în şir şi nopţi în şir, înţelese că el 
nu are să se mai ivească, şi umbla tot tristă, şi îndure-
rată , şi plînsă, şi fără de nădejde. 

Şi trăi ea aşa o bună bucată ele vreme, în bocete necur-
mate şi în istovire, nevroind să primească nici o mîngnere 
şi nici o tihnă. Şi răspundea la toţi cîţi încercau s-o facă 
să-şi uite amarul : 

— Degeaba, că sînt făptura cea mai năpăstuită , şi am 
să mor. de bună seamă. 

Ci. pînă a nu muri, vroi să ştie singură de se mai află 
pe toată întinderea pămîntului lui Allah o femeie la fel 
de părăsită de soartă ca ea, şi la fel de năpăstuită . Şi 
hotărî dintru-ntîi să plece la drum şi să le iscodească 
pe toate femeile din toate cetăţile pe unde avea să umble. 
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Pe urmă, părăsi gîndul acesta, dinţii, şi puse să se zidească, 
cu cheltuieli mari, un hammam strălucit ce nu-şi avea 
seamăn în toată împărăţia Indului. Şi trimise crainici 
să dea de veste în toată împărăţia că intrarea la hammam 
avea să fie fără de plată pentru toate femeile cîte vor 
vrea să vină să se scalde acolo, ci numai dacă fiecare 
femeie ce se va prileji de această treabă îi va povesti 
fetei regelui, spre a o însenina, nenorocirea cea mai mare 
sau jalea cea mai mare oe-i va fi întunecat viaţa. Cît 
despre cele ce nu aveau nimica de felul acesta spre poves-
tit, apoi acelea nu aveau îngăduinţa de a intra la hammam. 

încît nu zăboviră a începe să curgă înspre hamma-
mul domniţei toate năcăjitele din împărăţie, toate părăsi-
tele de soartă, năpăstuitele de toate culorile, nevolnicele 
de toate soiurile, cele ce erau văduve şi cele ce erau des-
părţite, şi toate cîte fuseseră lovite, într-un chip ori în-
tr-altul, de răutatea vremilor ori de prăpădurile vieţii. 
Şi fiecare, înainte de a se scălda, îi povestea fetei .rege-
lui tot ce îndurase mai jalnic în viaţa ei. Unele îi poves-
tiră cu cîte lovituri le cinsteau soţii lor, iar altele vărsau 
lacrimi înşiruind povestea văduviei lor, pe cînd altele îşi 
spuneau amărăciunea de a-şi vedea soţul cum îndrăgeşte 
pe vreo potrivnică de-a lor, cumplită şi bătrînă, ori pe 
vreo arăpoaică cu buze de cămilă ; ba unele găsiră nişte 
vorbe tare înduioşătoare spre a înşira povestea morţii 
vreunui fiu singur la părinţi, ori a vreunui soţ tare iubit. 
Şi un an se scurse în felul acesta la hammam, în dîrclora 
istorisirilor negre" şi a bocetelor. Ci domniţa nu găsi nici 
o femeie, în .mulţimea de femei pe cîte le văzuse, a cărei 
jale să poată fi asemuită cu a ei ca tărie şi ca .adâncime. 
Şi tot mai mult se cufunda în jale şi în deznădejde. 

Şi iacătă că într-o zi intră în hammam o biată bătrînă , 
tremurînd sub răsuflarea morţii, ce se sprijinea într-o 
cârjă spre a păşi. Şi veni la fata regelui, şi îi sărută mina, 
şi îi spuse : 
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•— Necazurile mele, ya setti, sînt mai multe decît anii 
cîţi i-am trăit, şi mi s-ar usca limba pînă să apuc a 
sfîrşi să ţi le istorisesc. Drept care, nu am să-ţi spun 
decît necazul cel mai din urmă care mi s-a întîmplat, 
şi care de altminteri este cel mai mare dintre toate, 
întrucât numai lui nu i-am priceput nici tâlcul, nici pricina. 
Iar necazul acesta mi s-a întîmplat chiar ieri, pe cale. 
Şi, dacă t remur aşa dinaintea ta, ya setti, t remur numai 
din pricină că am văzut ce-am văzut. Or, iacătă. Află, 
ya setti, că toată averea pe care o am nu este decît 
numai cămaşa aceasta albastră de stambă pe care o vezi 
pe mine. Şi, cum era de trebuin ţă să fie numaidecât spă-
lată, spre a-mi fi cu putin ţă să mă înfăţişez într-un chip 
cuviincios la hammamul milei tale, mă gîndii să mă duc 
pe malul vreunei ape curgătoare, în vreun loc pustiu, 
unde să-mi fie îngăduit a .mă dezbrăca fără a fi zărită 
de cineva, şi să-mi spăl cămaşa. Iar treaba se petrecu 
fără de necazuri, ,şi îmi isprăvisem de spălat cămaşa şi 
o întinsesem pe pietroaie la soare, cînd văzui cum venea 
înspre mine un catîr fără catîrgiu, încărcat cu două 
burdufuri pline cu apă . Iar eu, socotind că şi catîrgiul 
are să se ivească numaidecît, detei zor să mă îmbrac 
iarăşi cu cămaşa care nu era decît pe jumă tate zvîntată, 
şi lăsai catîrul să treacă. Ci întrucât nu vedeam nici catîr-
giu, nici umbră de catîrgiu, rămăsei tare nedumerită , gîn-
dindu-mă la catîrul acela fără de stăpîn, ce se ducea 
bălăgănind din cap pe ţărmul râului, neabă tut de la dru-
mul şi de la ţinta Iui. Şi mă împinse ispita să mă scol 
în picioare şi să mă iau pe urmele lui, de departe. Şi 
ajunse dinaintea unei măguri, nu departe de malul apei, 
şi se opri să bată în pămînt cu copita. Şi de trei ori 
bă tu aşa cu copita de la piciorul lui al drept. Şi, la cea 
de a treia bătaie, măgura se întreerăpă , iar catîrul o luă 
în jos pe o vale dulce, înspre miezul măgurii. Iar eu, 
cu toată uluiala mea pînă peste poate, nu putui să-mi 
opresc sufletul de a se lua după catîrul acela. Şi intrai 
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pe urma lui în hruba aceea de sub pămînt. Şi nu avusei 
mult p.înă ce să ajung în felul acesta -jntr-o bucătărie 
mare, care pesemne că era, fără de nici o îndoială, bucă tă-
ria vreunui palat de sub pămîntul acela. Şi văzui niş te 
craiiţc roşii şi frumoase, undui te cu grijă pe plitele cup-
toarelor, şj cure cîntau revărsînd o mireasmă de cea mai 
aleasă, ce-mi umflă toate jind urile inimii şi îmi infioră 
nările. Şi o poftă mare îmi răscoli lăuntrurile, iar sufletul 
meu fu amarnic momit să guste din bucatele acelea minu-
nate. Şi nu putui să-mi îni'rîn jindurilc sufletului. Şi, 
cum nu vedeam nici bucătar, nici ajutor de bucătar, nici 
pe nimeni de la care să cer ceva în numele lui Allah, 
mă dusei la cratita ce revărsa mireasma cea mai plăcută 
şi-i săli ai capacul. Şi un abur tare mirositor mă învălui ; 
ci un glas strigă Ia mine deodată din fundul eratiţei : 
„Hei, hei ! Hei, hei ! aceasta~i pentru stăpîna noastră ! 
Nu pune mina, că mori !" Iar eu, cuprinsă de spaimă, lăsai 
capacul să cadă la loc pe cratiţă şi fugii din bucătărie. 
Şi ajunsei în altă sală, oleacă mai mică, unde pe nişte 
tăvi erau orînduite tot felul de dulciuri alese, şi .nişte 
plăcinte plăcut aromitoare si o grămadă d^ "Ite lucruri 
ic ' ii u d( s i n im u bune de nun it I ti cu ni m t -
putmd d-mi m h n mikn inun l sullt tulm mtinst i ni n i 
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de jeţuri, d intre care Linul era mai înalt şi mai strălucit 
decît celelalte. Şi n u văzui pe nimenea în sala aceea, în 
care nu se afla decît răcoare şi desăvîrsire. Şi şedeam 
acolo de-o bună bucată de vreme, minunîndu-mă de toată 
frumuseţea aceea, cînd, în toiul tăcerii, urechile-mi t re-
săriră la o zarvă ca aceea pe care o fac copitele unui 
ciopor de capre pe pietre. Şi, neştiind cam ce treabă s-ar 
fi putut să fie, mă ghemuii degrabă pe după un divan 
ce se afla lingă un perete, în aşa fel ca să pot să văd 
fără ca eu să fiu văzută. Iar zarva de copite tocânind pe 
podea se apropie de sală, şi văzui în curînd cum intrară 
in încăpere patruzeci de ţapi cu nişte bărbi lungi. Iar 
ţapul cel de la urmă era călare pe cel de dinaintea lui. 
Şi se duseră cu toţii de şezură rînduiţi frumos, fiecare 
dinaintea cîte unui jet, împrejurul havuzului. Iar cel care 
călărea pe soţul său se dete jos din spinarea celui care 
îl purta, şi se duse de şezu dinaintea jeţului cel mare. 
Pe urmă toţi ţapii se temeniră înaintea lui, cu capul pe 
podea, şi şezură aşa un timp, fără a se mişca. Pe urmă 
se sculară iarăşi cu toţii deodată şi, odată cu căpetenia 
lor, se scuturară de trei ori. Şi, tot atunci, blănile lor de 
ţapi căzură de pe ei. Şi văzui patruzeci de feciori ca nişte 
lune, iar cel mai frumos dintre ei era căpetenia. Şi intrară 
în havuz, cu căpetenia lor în frunte,' şi se scăldară în 
apă . Şi ieşiră de-acolo cu nişte făpturi ca de iasomie care 
îl binecuvîntau pe Zămislitorul lor. Şi se duseră de şezură 
în jeţuri, goi toţi cu frumuseţea lor. Şi, pe cînd eu mă 
uitam la flăcăul ce şedea pe je ţul cel mare, şi mă minu-
nam în inima mea de înfăţişarea lui, văzui deodată niş te 
lacrimi mari cum îi picurau din. ochi. Şi nişte lacrimi 
la fel cădeau şi din ochii celorlalţi feciori, da nu chiar 
atîta de multe. Şi toţi începură să ofteze, spunînd : „O, 
stăpîne al nostru ! o, stăpîne al nostru !" Iar flăcăul, căpe-
tenia lor, suspina : „O, domniţă a gingăşiei şi a frumuse-
ţii ! "' Pe urrnă auzii nişte gemete ce ieşeau din pămînt, se 
revărsau din boltă, răzbăteau din ziduri, din uşi şi din toate 
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lucrurile, rostind cu jale şi cu. durere tot vorbele astea : 
„O, stăpînă a noastră ! o, sultană a gingăşiei şi a fru-
museţii !" Şi, după ce plînseră şi suspinară şi oftară vreme 
de un ceas, flăcăul se ridică şi spuse : „Cînd ai să vii ? 
Că eu nu pot să ies ! O, sultana mea, cînd ai să vii, 
întrucît eu nu pot să ies ?" Şi coborî de pe jeţul său şi 
intră iarăşi în blana lui de ţap. Şi toţi la fel coborîră de 
pe jeţurile lor şi intrară iarăşi în pieile lor de ţapi. Şi 
se duseră aşa cum veniseră. Iar eu, cînd nu mai auzii 
pe lespezi zgomotul copitelor lor, mă sculai din ascunză-
toarea mea şi plecai şi eu precum venisem. Şi nu putui 
să răsuflu în voie decît cînd mă văzui afară de sub pămînt. 
Şi-aceasta-i, o, domniţă, povestea mea. Or, ea-i nenoro-
cirea cea mai mare din viaţa mea. întrucît nu numai că 
nu am putut să-mi satur din cratiţe şi de pe tablale, is-
pitele, ci nici n-am priceput nimic din toate minunăţiile 
cîte le-am văzut acolo sub pămînt. Şi tocmai aceasta-i 
nenorocirea cea mai mare din viaţa mea ! 

Iar cînd baba îşi sfîrşi astfel povestea, fata regelui, 
care o ascultase cu inima zvîcnind, nu se mai îndoi că 
ţapul care călărea pe tovarăşul său, şi care era flăcăul 
cel mai frumos, n-ar fi cumva multiubitul ei, şi era să
moară de tulburare. Şi, cînd într-un sfîrşit izbuti să 
vorbească, îi spuse bătrînei : 

— O, maică a mea, Allah cel milosîrdnic nu te-a 
minat aici decît pentru ca bă tr îne ţele tale să-ţi fie fericite 
de pe urma mea. întrucît de-acuma înainte ai să-mi fii 
ca o maică a mea, şi tot ceea ce stăpîneşte mîna mea 
va fi şi sub mîna ta. Ci, fie-ţi milă ! dacă ai vreo înda^-
torinţă faţă de binefacerile lui Allah asupra capului tău, 
ridică-te pe clipă pe dată şi du-mă la locul unde l-ai 
văzut pe catîr intrînd cu cele două burdufuri. Şi nu-ţi 
cer să vii cu mine, ci numai să-mi arăţ i unde este locul ! 

Iar bă trîna răspunse că ascultă şi că se supune. Şi, 
cînd luna se ridică peste terasa hammamului, plecară 
amîndouă şi se duseră pe malul rîului. 
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Şi văzură în curîndă vreme catîrul ce venea înspre ele, 
încărcat cu cele două burdufuri ale lui pline cu apă. 
Şi se luară după el, de departe, şi îl văzură cum bătea 
cu copita la poala măgurii, şi cum se afundă în hruba 
de sub pămînt, deschisă dinainte-i. Iar fata regelui îi 
spuse bătrînei : 

— Tu aş teaptă-mă aici ! 
Ci bă t i ina nu vroi nicicum s-o lase să intre singură 

în hrubă , şi se ţinu după ea, în pofida spaimei. 
• Şi intrară în hruba de sub pămînt, şi ajunseră în 

bucătărie. Şi din toate cratiţele cele roşii şi mîndre, orîn-
duite frumos pe plite, şi care cântau cu dulceaţă, se revă r -
sau nişte miresme de soiul cel mai ales, care umflau 
foalele inimii, înfiorau nările şi risipeau grijile din sufle-
tele necăjite. Iar capacele cratitelor se ridicau singure la 
trecerea lor, şi nişte glasuri răsunau voioase, zicînd : 

— Bun venit stăpînei noastre, bun venit ! 
Iar în cea de-a doua sală văzură tablalele orînduite, 

în care se aflau dulciuri minunate, şi clătite presărate 
cu zahăr, şi nişte lucruri atîta de bune şi atîta de ispiti-
toare încît îl saturau numai cu înfăţişarea lor pe cel ce 
le privea. Şi din toate tăvile şi din afundul căpisterelor 
cu pîinea proaspătă nişte glasuri voioase se învălurau la 
trecerea lor : 

— Bun venit ! bun venit ! 
Şi. pînă şi aerul dimprejurul lor parcă ridica nişte frea-

mă te de fericire şi răsuna de strigăte de bucurie. 
Iar bătrîna, dacă văzu şi auzi toate acestea, îi spuse 

fetei regelui, ară t îndu-i intrarea înspre bolţile ce duceau 
la sala cea mare : 

— O, stăpîna mea... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute optzeci şi şasea noapte 

Urnlă : 

...bătrîna, dacă văzu şi auzi toate acestea, îi spuse fetei 
regelui, arătîndu-i intrarea înspre bolţile ce duceau la 
sala cea mare : 

— O, slăpîna mea, iată pe aici trebuie să intri. Iar 
eu am să te aştept colea, căci locul slujnicelor este la 
bucătărie şi nu. în sălile scaunului împărătesc ! 

Iar domniţa porni singură, prin acele boite, şi ajunse 
în sala cea mare pe care i-o zugrăvise; bătrîna, în vreme 
ce la trecerea ei glasurile făceau să se audă nişte cintări 
de bun venit. Şi în loc să se ascundă pe după divan, 
cum făcuse bătrîna, domniţa se duse de şezu pe jeţul 
cel-falnic ce se înălţa la locul de cinstire, pe marginea 
havuzului. Şi nu mai făcu nimic alta decît îşi trase iaş-
măcu ţul peste faţă. 

Or, de-abia se aşezase ea astfel, ca o regină în jeţul 
său, că un vuiet tare dulce se auzi, nicidecum ca de nişte 
copite bocănind pe podele, ci ca u n pas uşor ce venea în 
fugă vestindu-1 pe stăpînul său. Şi, ca un diamant, intra 
voinicul. 

Şi se petrecu ceea ce se petrecu. 
Iar in inimile celor doi îndrăgostiţi bucuria urmă după 

vîrtejuri. Şi se îmbrăţişară aşa cum un iubit se îmbrăţ i-
şează cu iubita lui, pe cînd din boită şi din ziduri şi din 
toate ungherele sălii răsunau dulce cînturiie şi se înăl-
ţau glasurile slujnicelor întru slava fetei sultanului. 

Şi, după o bucată de vreme petrecută de cei doi în-
drăgostiţi în desfături şi în huzururi vrăjite, se Întoarseră 
la palatul sultanului, unde sosirea lor fu întîmpinată cu. 
îneîntare, şi de rudele lor, ca şi de toţi cei mici şi cei 
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mari, în vîlvora bucuriilor şi a cîntecelor, şi a împodo-
birii întregii cetăţi de către tîrgoveţii ei. 

Şi de-atunci trăiră mulţumiţi şi înfloritori. Ci numai 
unul singur Allah este cel mai mare ! 

Tar Şeherezada, întrucît nu se simţea obosită în noaptea aceea, 
mai spuse : 

POVESTEA CU FIUL REGELUI 
ŞI CU BROASCA-ŢESTOASA 

Se povesteşte, între cîte se povestesc, că în vechimea 
vremilor şi în curgerea veacurilor şi a clipelor, a fost un 
sultan puternic, pe care Atoateîmpărţitorul îl dăruise 
cu trei copii. Şi pe aceşti trei copii, care erau nişte flăcăi 
neînfricaţi şi nişte luptători viteji, îi chema : pe cel mai 
mare Şater-Ali ; pe cel de al doilea, Şater-Hossein ; iar 
pe cel mai mic, Şater-Mohammad. Iar acesta cel mai mic 
era de departe cel mai frumos, cel mai viteaz şi cel mai 
mărinimos dintre cei trei fraţi. Iar tatăl lor îi iubea cu 
o dragoste la fel, într-atîta că hotărîse să le lase la 
fiecare, după moartea lui, o parte aşişderea din bunurile 
şi din împărăţia sa. întrucît era om drept şi cinstit. Şi 
nu vroia să-1 căpătuiască pe unul în paguba celorlalţi. 

Iar cînd flăcăii ajunseră la vîrsta de însurătoare, 
regele, părintele lor, rămase încurcat şi şovăind, şi, spre 
a se sfătui cu careva, îl chemă pe vizirul său, un om 
înţelept, cinstit şi plin de socotinţă, şi îi spuse : 

— O, vizire al meu, tare aş vrea să găsesc nişte soţii 
pentru cei trei feciori ai mei care sînt la vîrsta de a se 
însura, şi te-am chemat ca să capăt un sfat de la tine 
în privinţa aceasta. 

Iar vizirul cugetă vreme de un ceas, pe urmă săltă 
capul şi răspunse : 

— O, rege al vremilor, asta-i o treabă tare gingaşă ! 
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Pe urmă adăugă : 
— Norocul şi. nenorocul sini învăluite in nevăzut ; şL 

nimenea nu ar putea să siluiască judeţele ursitei. Drept 
aceea gîndul meu este că tustrei feciorii stăpînului nostru 
regele să lase în seama soartei lor de-a le alege soţiile. 
Şi, pentru aceasta, tot ceea ce au mai bun de făcut cei 
trei coconi este de-a se sui pe terasa palatului, cu arcurile 
şi cu săgeţile lor. Şi, acolo, să fie legaţi la ochi, şi să 
fie puşi să se învîrtească pe loc de mai multe ori. După
care, fiecare» dintre ei să tragă cu o săgeată înspre partea 
faţă de care s-a oprit. Iar casele pe care au să cadă săge-
ţile să fie cercetate ; iar stăpînul nostru sultanul să cheme 
pe fiecare dintre stăpînii acelor case şi să le ceară de soţie 
fata pentru coconul cu săgeata, dat fiind că fata aceea 
i-a fost scrisă astfel întru norocul său de către ursită. 

' Cind auzi vorbele acestea ale vizirului său, sultanul 
îi. spuse : 

— O, viz.it.-e al meu, sfatul tău este un sfat minunat., 
iar povaţa ta este primită. 

Şi trimise numaidecît, după cei trei fii ai săi. care 
tocmai se întorceau de la vînătoare, îi vesti de înţelegerea 
hotărîtă în privinţa lor între el şi vizir, şi se sui cu el 
pe terasa palatului, urmat de toţi vizirii şi de toţi dre-
gătorii. 

Iar cei trei coconi, care se suiră pe terasă dueîndu-ş; 
fiecare arcurile şi tolbele. îşi aleseră cîte o săgeată şt 
îşi. apucară arcurile. Şi fură legaţi la ochi. 

Şi, cel clinii, fiul cel mai mare al regelui, după ce fu 
pus să se învîrtească pe loc. îşi aţinti săgeata înspre partea 
faţă de care se afla întors. Iar săgeata, zvîrlită din coarda. 
slobozită năprasnic, zbură prin văzduhuri şi ajunse ţie 
căzu pe casa unui emir mare. 

Şi, la r'mdu-i, cel de-aî doilea fiu a! regelui îşi s!oboz'; 

săgeata, care ajunse de căzu pe terasa baş-căpeteniei 
oştilor împărăţiei. 
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Iar cel dc-al treilea fiu al regelui, care era beizadea 
Şater-Mohammad, îşi slobozi săgeata înspre partea spre 
care se afla întors. Şi săgeata ajunse de căzu pe o casă 
pe al cărei stăpîn nu-1 ştia nimenea. 

Şi plecară să cerceteze cele trei case cu pricina. Şi 
se văzu că fata emirului cel mare şi fata capului oştirii 
erau două fetişcane ca nişte lune. Iar părinţii lor fură 
peste măsură de bucuroşi să le mărite cu cei doi feciori 
ai regelui. Ci cînd se duseră să cerceteze şi casa cea de 
a treia, care era casa unde căzuse săgeata lui Şater-Mo-
hammad, văzură că nu era locuită decît de o broască-: 
ţestoasă mare şi singuratică. 

Iar sultanul, părintele lui Şater-Mohammad, şi toţi 
vizirii şi emirii şi musaipii se uitară la broasca aceea 
mare, care trăia singură-singurică în casa aceea, şi se 
minunară ca de-o minune. Ci, înlrucît nici nu era de 
visat măcar o clipită de a i-o da de soţie lui beizadea 
Şater-Mohammad, sultanul hotărî că trebuie să se ia 
de la cap iarăşi încercarea. Şi, ca urmare, coconul cel 
l.inăr se sui iarăşi pe terasă, dueîndu-şi pe umăr arcul 
si tolba, şi, dinaintea tuturor celor de faţă, îşi slobozi 
a doua oară săgeata asupra norocului său. Şi săgeata, 
dusă de ursită, ajunse de căzu taman chiar pe casa locuită 
de broasca aceea mare şi singuratică. 

La priveliştea aceasta, sultanul rămase pînă peste fire, 
de nedumerii, şi îi spuse beizadelei : 

— Pe Allah, o, fiul meu, mina ta nu are aslăzi asupra-i 
bîneeuvîntarea. Roagă-te întru Prorocul ! 

Iar coconul cel tînăr răspunse : 
—r Mîntuirea şi bmecuvîntările şi toate milele să fie 

asupra lui, asupra soţilor lui şi asupra drept-eredincio-
şilor Iui ! 

Iar sultanul adăugă : 
— Cheamă în ajutor numele lui Allah, şi slobozeşte-ţi, 

săgeata pentru cea de-a treia încercare ! 
Ia)' coconul cel tînăr spuse : 
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— în numele lui Allah cel fără de margini milosîrdnic, 
Atoate-făcătorul-de-bine ! 

Şi, încordîridu-şi arcul, slobozi a treia oară săgeata, 
care ajunse, dusă de ursită, de căzu încă o dată tot pe 
casa în care trăia, în singurătate, broasca aceea mare. 

Cînd văzu, fără putin ţă de tăgadă, că încercarea era 
atîta de limpede şi de vădită în folosul broaştei-ţestoase, 
sultanul hotărî ca fiul său, beizadea Şater-Mohammad, să 
rămînă neînsurat. Şi îi zise : 

•— O, fiul meu, întrucît broasca aceasta nu este nici 
de neamul, nici de soiul, nici de legea noastră, este mai 
bine ca tu să nu te înscni deloc, pînă ce Allah are să ne 
trimită milele sale ! 

Ci Şater-Mohammad strigă spunînd : 
— Pe harurile Prorocului —• cu el fie rugăciunea şi 

pacea ! — vremea burlaci ei mele a trecut ; şi, întrucît 
broasca-ţestoasă mi-a fost scrisă de ursită, primesc să 
mă însor cu ea. 

Iar sultanul, pînă peste măsură de uluit, răspunse : 
— Hotărît, o, fiul meu, broasca aceea ţestoasă ţi-a fost 

scrisă de ursită ; ci de cînd oare fiii lui Adam îşi iau 
de soţii broaşte-ţestoase ? Acesta-i un lucru de-a miră-
rilea ! 

Ci beizadeaua răspunse : 
— Eu pe broasca aceasta o vreau de soţie şi pe nici 

una alta ! 
Iar sultanul, care îşi iubea feciorul, nu vroi să-1 supere 

cumva, nici să-i facă vreun necaz, şi, schimbîndu-şi hotă-
rîrea, îşi dete învoirea la căsătoria aceea ciudată. 

Şi se porniră nişte petreceri mari şi nişte ospeţe mari 
şi nişte zaiafeturi mari, cu danturi şi cu cîntece, în cinstea 
nunţii coconilor Şater-Ali şi Şater-Hossein, cei doi fii 
mai mari ai sultanului. Iar cînd cele patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi cît ţ inură petrecerile pentru fiecare 
nuntă se scurseră, cei doi coconi intrară în iatacurile soli-
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ilor lor, pentru noaptea de nuntă , şi îşi împliniră însură-
toarea cu deplină fericire şi bărbăţie. 

Ci, cînd fu. rîndul nun ţ i i coconului cel mic, Şater-Mo-
hammad, cu soţia lui broasca ţestoasă cea singuratică, 
amîndoi fraţii mai mari, şi amîndouă soţiile celor doi 
fraţi, şi părinţii, şi toate femeile emirilor şi ale dregăto-
rilor nu vroiră să vină la sărbătorire, şi nu cru ţară nimic 
spre a face acea sărbătoare cît mai jalnică şi mai moho-
rîtă. Încît coconul cel mic fu umilit în sufletul său, şi 
îndură tot felul de jigniri, atît de la privirile cît şi de 
la rînjetele şi întoarcerile de spate ale tuturora. Ci în ce 
priveşte ceea ce se petrecu în noaptea nunţii, cînd dom-
nişorul intră la soţia sa, nimeni nu putu să ştie nimic. 
întrucît totul se petrecu sub vălul pe care numai ochii 
lui Allah pot să-1 străbată . Şi tot aşa fu şi în noaptea 
urmă toare şi, de altminteri, în toate celelalte nopţi. Şi 
toată lumea se minuna că o legătură ca aceea putuse să 
se înfăptuiască ! Şi nimenea nu pricepea cum un fiu de-a 1 
lui Adam putea să sălăşluiască alături cu o broaseă-ţes-
toasă, fie ea chiar şi mare cît un chiup de cel mai mare. 
Şi iacă-aşa cu nunta lui beizadea Şater-Mohammad cu 
soţia sa broasca-ţestoasă ! 

Ci iacătă că anii, grijile domniei şi tulburările de tot 
felul, fără a mai socoti şi durerea ce-i pricinuise însură-
toarea fiului său cel mic, îi gîrboviră sultanului spinarea 
şi îi subţiară oasele. Şi slăbi, şi se gălbeji, şi îşi pierdu 
pofta de mîncare. Iar vederea i se topi odată cu puterile ; 
şi ajunse aproape orb de-a binelea. 

Cînd cei trei fii, care îl iubeau pe părintele lor aşa 
cum îl iubeau, văzură starea în care se afla sultanul, 
ehibzuiră să nu mai lase grija sănătăţii sale în seama fe-
meilor din harem, care erau nişte neştiutoare şi nişte 
bîntuite de eresuri ; şi se sfătuiră asupra căilor cele mai 
bune de folosit spre a-i întoarce tatălui lor puterile, odată 
cu sănătatea. Şi veniră la el şi, după ce îi sărutară mîna, 
îi spuseră : 
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— O, laică la nostru, iacătă că faţa ta îngălbeneşte, 
şt că pofta ta de mîncare scade, şi că vederea îţi slăbeşte, 
îar dacă lucrurile au să urmeze tot aşa, nu o să mai 
avem decît a ne sfîşia hainele, în durerea noastră de a 
ne pierde şi noi odată cu tine. care eşti sprijinul şi în-
drumarea noastră ! Se cade, dar, să asculţi de sfatul 
nostru, înlrucU sîntem fiii tăi, iar tu eşti părintele nos-
tru, Or, noi am chibzuit ca de-aei înainte soţiile noastre 
să-ţi gătească mîncarea, şi nicidecum femeile din hare-
mul tău. Căci soliile noastre sînt tare pricepute la bucă lă-
reală, şi au să-ţi facă nişte bucate care să-ţi întoarcă pofta 
de mîncare. şi odată cu pofta să-ţi întoarcă puterile, şi 
odată cu puterile sănătatea, şi odată cu sănătatea să-ţi 
aducă îndărăt strălucirea vederii şi tămăduirea ochilor 
tăi bolnavi. 

Iar sultanul fu nespus de înduioşat de grija aceasta a 
fiilor săi. şi ie răspunse : 

— Reverse-şi AII ah asupră-vă milele sale. o, fii ai 
tătmelui vostru ! Da treaba aceasta are să fie o supărare 
cam prea mare pentru soţiile voastre.., 

Ctnd pfiyoskvi a junse aici. Şeherozada văzu /orii mijind .şi. 
sfuvisă, (ucu. 

Ci într-a opt sute optzeci şi şaptea noapte 

Urma : 

...treaba aceasta are să fie o supărare cam prea maro 
pentru soţiile voastre. 

Ci ei strigară, spunind : 
— Cam supărare ? Da oare nu si rit ele roabele laie ? 
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Şi ce altceva au de făcut mai degrabă, decîi să gâieaseă 
bucatele pentru întremarea ta ? Şi ne-arri gîndit, o, tată, 
că pentru tine ar fi cel mai bine ca fiecare dintre ele 
să-ţi facă o tavă cu bucate, gătite de ele, aşa ca sufletul 
tău să poată să-şi aleagă dintre tăvi pe aceea ce-ţi va 
fi,cea mai pe plac ca înfăţişare, ea mireasmă şi ca gust. 
Şi, în felul acesta, sănătatea are să ţi se întoarcă, iar 
ochii au să ţi se zviduiască. 

Iar sultanul îi sărută şi le spuse : 
—• Voi ştiţi mai bine decît mine ceea ee mi se cuvine ! 
Şi, ca urmare a acestei înţelegeri care îi bucură pînă 

peste marginile bucuriei, cei trei coconi se duseră la 
soţiile lor şi le porunciră să pregătească, fiecare, cîte o 
tavă cu bucate care să fie minunate ca înfăţişare şi ea 
niirosnă. Şi fiecare dintre ei sfîrni mîndria soţiei sale, 
spunîndu-i : 

— Trebuie ca tatăl nostru să aleagă bucatele gătite 
în casa noastră, şi. nu pe cele gătite în casa fraţilor mei ! 

Şi, estimp, cei doi fraţi mai mari nu conteneau să-şi 
i'îdă de fratele lor mezin, mtrebîndu-1 cu mare batjocură 
cam ce-ar putea să trimită soţia lui, broasca-ţestoasă, spre 
a face să se întoarcă pofta de mîncare a tatălui lor şi 
spre a-i. îndulci, cerul gurii. Ci el nu răspundea.la între-
bările şi la iscodelile lor decît cu un zimbet cuminte. 

Cît despre solia lui Şater-Mohammad, care era broasca-
ţestoasă cea singuratică, apoi ea nu aştepta decît un pri-
lej ca acela spre-a arăta de ce era în stare. Şi, pe clipă
pe dată, se apucă de lucru. Şi începu cu a o trimite la 
soţia fiului cel mai mare al regelui pe slujnica sa de cre-
dinţă, cu sarcina de a-i cere să binevoiască a slringe, pen-
tru ea, broasca, toate eăcărezele de şobolani şi de şoareci 
de prin casă, dat fiind că ea, broasca, avea numaidecît 
trebuin ţă de ele spre-a drege orezul, umpluturile şi cele-
lalte bucate, şi că ea niciodată nu se folosea de alte miro-
denii decît de acestea. Iar soţia lui Şater-Ali, a n d auzi 
una. ca asta, îşi zise : ,.Nu, pe Allab ! ferească-mă .sfîntuî 
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să dau căcărezile de şobolani şi de şoareci pe care mi le 
cere afurisita aceea de broască-ţestoasă. întrucît o să 
pot să mă cam folosesc şi eu de ele, ca mirodenii, mai 
bine decît ea !" Şi îi răspunse slujnicei : 

—• Îmi pare rău să răspund cu un refuz. Ci, pe Allah ! 
căcărezele pe care le am de-abia dacă îmi ajung mie ! 

Şi slujnica se întoarse acasă, aducînd răspunsul acesta 
stăpînă-si, broasca-ţestoasă. 

Atunci broasca se puse pe rîs ; şi se cutremură de 
bucurie. Şi o trimise pe slujnica de credinţă şi la soţia, 
celui de-al doilea fiu al regelui, cu sarcina de a-i cere 
tot găinaţul de la găini şi de la porumbei pe care îl 
avea la îndemînă, întrucît. chipurile, ea, broasca, ar fi 
avînd o grabnică trebuinţă de aşa ceva spre a presăra 
bucatele ce le gătea pentru sultan. Ci slujnica se întoarse 
la stăpînă-sa cu mîna goală şi cu nişte vorbe jignitoare» 
pe limbă, din partea soţiei lui Şater-Hossein. Iar broasca, 
dacă o văzu pe slujnică cu mîna goală, şi dacă auzi vor-
bele cele jignitoare pe care le aducea pe limbă din partea 
soţiei celui de-al doilea fiu al sultanului, se înfiora de 
voioşie şi de mulţumire, şi se puse pe un rîs de se prăbuşi 
pe spate. 

După care, găti bucatele, aşa cum ştia ea, Ie orîndui 
pe tavă, puse tava într-un coş de răchită, şi acoperi totul 
cu un ştergar de in mirosind a trandafir. Şi o trimise 
pe slujnica ei de credinţă să ducă tava la sultan, pe 
cînd, la rîndul lor, cele două soţii ale beizadelei- îşi tri-
miteau tăvile lor cu nişte roabe. 

Şi iacătă că veni şi ceasul mesei ; iar sultanul şezu 
jos dinaintea celor trei tablale ; ci, de îndată ce fu ridicat 
capacul de pe tava celei dintîi domniţe, o miasmă se 
revărsă, spurcată şi siloasă, de căcăreze de şoarece, în 
stai'e să-1 înăbuşe şi pe un elefant. Iar sultanul fu atîta 
de rău izbit de miasma aceea, încît îşi întoarse capul şi 
se prăbuşi ameţit, cu picioarele sub barbă. Iar fiii lui 
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se repeziră împrejurul său, şi îl stropiră cu apă de tran-
dafiri, şi îl vânturară, şi izbutiră a-1 face să-şi vină în fire. 
Şi-atunci, aducîndu-şi aminte de pricina ameţelii sale, 
nu putu să se oprească a-şi lăsa mînia să răbufnească îm-
potriva noră-si şi s-o copere cu toate afurisirile. 

Şi, de la o vreme, ajunseră de-1 domoliră, şi făcură 
cîte şi mai cîte pînă ce îl înduplecară să guste şi din 
tava a doua. Ci, de îndată ce o dezveliră, o miasmă 
cruntă şi împu ţ i tă umplu sala, de parcă s-ar fi ars acolo 
găinaţul tuturor orătăniilor din cetate. Şi miasma aceea 
pă trunse în beregăţile, în nasul şi în ochii bolnavi ai 
prăpăditului de sultan, care gîndi că de data aceasta avea 
să ajungă orb de-a binelea, şi să-şi dea duhul. Ci toţi 
se repeziră să deschidă ferestrele şi să ducă de-acolo 
tablaua, pricină a răului întreg, şi să aprindă tămâie şi 
smirnă spre a curăţa aerul şi a 'risipi miasma aceea urâtă. 

Iar după ce sultanul îngreţoşat trase oleacă de aer curat 
în piept şi izbuti să grăiască, strigă : 

— Da ce rău le-am făcut eu soţiilor voastre, o, copiii 
mei, de-1 chinuie aşa pe un bă trîn şi-i sapă groapa de 
viu ? Aceasta-i o nelegiuire neiertată la Allah ! 

Şi cei doi coconi, soţii celor care gătiseră tablalele, 
îşi lăsară nasul în jos şi răspunseră că aceasta-i o treabă 
care trece de înţelegerea lor. 

Şi, estimp, coconul cel t înăr Şater-Mohammad veni 
să-i sărute mîna părintelui său, şi îl rugă să-şi uite silele 
ce simţise, spre a nu se mai gîndi decît la plăcerea pe 
care avea s-o aibă de-la cea de a treia tavă. Iar sultanul, 
eînd auzi aşa,, fu cuprins de o mînie şi de o supărare pînă 
peste poate, şi strigă : 

—- Au ce spui tu, o, Şater-Mohammad ? Şi-ţi baţi joc 
de părintele tău bă t r în ? Eu acuma să mă ating de bucatele 
gătite de broasca-ţestoasă, cînd şi cele gătite de nişte 
degete de femei sânt atîta de greţoase şi atîta de înfrico-
şătoare ? Văd bine că v-aţi jurat tustrei să faceţi să se 
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verse fierea din mine şi să mă faceţi să-mi sorb moartea 
dintr-o înghiţitură. 

Ci coconul cel mic se aruncă la picioarele părintelui 
său şi îi jură , pe viaţa lui şi pe adevărul cel sfînt al 
credinţei, că tablaua cea de-a treia are să-1 facă să-şi 
uite necazurile, şi că el, Şater-Mohammad, se leagă să 
înghită toate bucatele dacă n-au să fie pe placul tatălui 
său. Şi îl rugă fierbinte şi îl îndemnă şi stărui cu atîta 
căldură şi cu atîta smerenie să-i facă hatîrul de a se uita 
la tavă, că regele, pînă la urmă , se lăsă înduplecat şi-i 
făcu semn unuia dintre robi să ridice capacul de pe cea 
de a treia tabla, rostind însă rugăciunea : „Mă adăpostesc 
întru Allah cel atoateocrotitorul !" 

Ci iacătă că, odată capacul ridicat, se revărsă de pe 
tablaua broaştei o aromă închipuită clin cele mai dulci 
mirosne de bucătărie, şi-atîta de aleasă şi-alîta de plăcui; 
pă trunză toare că, tot atunci, se şi deznodară băierile inimii 
sultanului, şi i se deschiseră florile boşogilor, şi i se 
înfiorară vînturătoarele nărilor, şi i se întoarse pofta de 
mîncare cea de atîta vreme pierită, şi i se deschiseră ochii, 
şi i se limpezi vederea. Şi ca trandafirul i se făcu obra-
zul, şi hodinită icoana chipului. Şi se porni să mănînce 
fără de răgaz, vreme de un ceas. După care, bău dintr-un 
sorbet minunat cu mosc şi cu îngheţată mărun ţ i tă , şi, de 
plăcere, rîgîi de cîteva ori nişte răgîieli pornite din afun-
dul pîntecelui său mulţumit. Şi, simţindu-se pînă peste 
poate de voios şi de îndestulat, îi mul ţumi Atoateîmpărţi-
torului pentru darurile sale, zicând : „Al Garndu lillah !" 

Şi nu mai. ştia cum să-i mărturisească fiului său cel 
mic mul ţumirea ce-o avea de la bucatele gătite de broasca-
ţestoasă, soţia, acestuia. Iar Şater-Mohammad primi lau-
dele sfios, spre a nu-i face pizmaşi pe fraţii lui şi a-i 
stîrni împotrivă-i. Şi îi spuse tatălui său : 

— Aceasta, o, iată al meu, nu este decît o parte clin 
harurile soţiei mele ! Ci, cu voia lui Allah, are să vină 
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o 7Ă cind soţiei mele are să-i fie dat să-şi merite şi mai 
bine firitiselile tale ! 

Şi îl rugă, de vreme ce era mulţumit, să îngăduie ca 
pe viitor numai broasca-ţestoasă să aibă grija de a-i pre-
găti tăvile cu bucate, în fiecare zi. Iar sultanul primi, 
spunînd : 

— Din toată inima mea părintească şi plină de dra-
goste, o, copilul meu ! 

Şi, cu mîncărurile acelea, se întrema iarăşi pe deplin. 
Iar ochii i se zviduiră şi ei. 

Şi, spre a sărbători vindecarea sa şi întoarcerea vede-
rii, sultanul dote o petrecere mare la sărai, cu un ospăţ 
falnic, la care îi pofti pe cei trei fii ai săi cu soţiile 
lor. Iar domniţele se gătiră cît putură mai bine, ca să se 
arate dinaintea sultanului într-un chip care să facă fala 
soţilor şi să le lumineze obrazul dinaintea părintelui lor. 

Iar broasca-ţestoasă se găti şi ea spre a-i lumina obra-
zul soţului ei în faţa lumii, cu frumuseţea podoabelor şi 
cu hainele-i zarife. Şi, după ce fu dichisită întocmai pre-
cum vroise, o trimise pe slujnica ei de credinţă la cum-
nată-sa cea marc s-o roage să-i împrumute, ei, broaştei-
ţestoase, gîsca cea mai mare pe care o avea în poiată, 
întrucîl dorea, ea, broasca, să se ducă la sărai călare pe 
acea pasăre bună de călărit. Ci domniţa îi dete răspuns, 
prin mijlocirea limbii slujnicei, că dacă ea, domniţa, ar 
avea o gîscă atîta de frumoasă, s-ar folosi ea însăşi de 
o asemenea pasăre. Iar broasca, la răspunsul acesta, se 
prăvăli pe spate de rîs, şi o trimise pe slujnică la cea de 
a doua domniţă, cu sarcina ele a-i cere, numai ca împru-
mut pe-o zi, ţapul cel mai mare pe care îl avea. Ci sluj-
nica se întoarse Ia stăpînă-sa aclucîndu-i pe limbă un 
refuz însoţit de vorbe amare şi de cleveteli neplăcute. 
Şi broasca se stîlci şi se cutremură de rîs, şi fu pînă 
peste poate de înveselită şi de bucurată . 
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Şi, cîn-d veni ceasul petrecerii, şi cînd femeile sulta-
nului se rînduiră frumos, sub porunca stăpînei lor, dina-
intea uşii celei mari de la harem, spre a le întîmpina 
pe cele trei soţii ale fiilor regelui, văzură deodată un nor 
de pulbere ce se apropia cu mare repeziciune. Şi, din 
mijlocul acelui nor, se ivi în eurînd o gîscă uriesească 
ce zbura la faţa pămîntului, cu picioarele zvîcnind, cu 
gîtul întins şi cu aripile zbătute, şi dueînd-o cocoţată 
amarnic în spinare-i, şi cu faţa răvăşită de spaimă, pe 
cea dintîi domniţă. Şi, numaidecît după ea, călare pe 
un ţap ce behăia şi zvîrlea din copite, îngălată şi colbuită 
toată, se ivi şi cea de-a doxia domniţă. 

Şi, la priveliştea aceea, şi sultanul şi soţia sa rămaseră 
pînă peste poate de îmbufnaţi, şi se făcură vineţi la 
chip, de ruşine şi de supărare. Iar sultanul izbucni îm-
potriva lor în boscorodeli şi în mustrări, spunîndu-le : 

•— Iacătă-vă că nu sînteţi mul ţumite de a-mi fi vroit 
moartea prin greaţă şi otrăvire, mai vreţi să mă faceţi 
şi de rîsul lumii, şi să ne umiliţi şi să ne necinstiţi pe 
toţi în ochii norodului ! 

Iar sultana, şi ea, le primi cu nişte vorbe scorţoase şi 
cu nişte ochi poncişi. Şi nu se ştie ce s-ar fi întîmplat, 
de mi s-ar fi. dat de veste chiar atunci de apropierea 
alaiului celei de-a treia domniţe. Iar inima sultanului şi 
a soţiei sale se umplură de spaimă ; întrucît îşi ziceau : 
„Dacă aşa a fost alaiul celor două domniţe dintîi, care-s 
de spiţa noastră de făpturi omeneşti, cum are să fie alaiul 
celei de-a treia, care-i din neamul broaştelor-ţestoase ?" 
Şi chemară într-ajutor numele lui Allah, zicînd : „Nu este 
ajutor şi mîntuire decît întru Allah, carele este mare şi 
puternic !" Şi aşteptară năpasta, ţinîndu-şi răsuflarea. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

268 



Ci intr-a opt sute optzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi iacătă că ceata celor dinţii vestitori se ivi pe mei-
dan, dînd de ştire sosirea soţiei coconului Şater-Mohani-
mad. Şi îndată se şi văzură patru saizi frumoşi, îmbrăcaţi 
cu atlazuri şi cu nişte mantii strălucite cu mînecile flu-
turînd, care veneau, cu nişte vergele lungi în mînă, 
strigînd : 

— Faceţi loc fetei de regi ! 
Şi palanchinul, acoperit cu stofe scumpe şi frumos 

colorate, se ivi purtat pe umeri de nişte arapi tuciurii, 
şi veni de se opri în josul scării de la intrare. Şi coborî 
din el o domni ţă înveşmîntată în strălucire şi în frumu-
seţe, pe care nimeni nu o cunoştea. Şi, cum se aşteptau 
să vadă coborînd tot aşa şi broasca-ţestoasă, crezură că 
domniţa aceea era însoţitoarea broaştei. Da dacă o văzură 
că suie numai ea scara, şi că palanchinul se îndepărtează , 
fură cam nevoiţi să cunoască în ea pe soţia lui Şater-
Mohammad, şi s-o întîmpine cu toate cinstirile datorate 
cinului ei şi cu toată dragostea cuvenită. Iar inima sulta-
nului se umflă de drag Ia vederea frumuseţii, a gingăşiei, 
a iscusinţei, a purtări i ei alese şi a farmecului a tot ce 
se revărsa din ea, şi pînă şi din paşii ori din mişcările 
ei cele mai mărunte. 

Şi, întrucît venise ceasul de-a se aşeza la ospăţ, sulta-
nul ii pofti pe fiii săi şi pe soţiile fiilor săi să ia loc 
împrejurul lui şi al sultanei. Şi începu masa. 

Or, felul cel dintîi de bucate aduse pe tablale fu; 
precum este datina, o tavă mare de orez fiert în unt. 
Ci, pînă a avea vreme careva să ia o înghiţitură , domniţa 
cea frumoasă apucă tava şi şi-o turnă pe toată în cap. 
Şi, tot atunci, toate boabele de orez se preschimbară în 
mărgăritare, care se revărsară de-a lungul pletelor dom-
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niţei, si se împrăştiară împrejurul ei, şi căzură pe podea 
cu un zuruit vrăjit. 

Şi, pînă să apuce cei de faţă să se dezmeticească din 
uluiala lor dinaintea unei minuni atîta de strălucite, dom-
niţa luă un castron mare, plin cu nişte ciorbă verde şi 
grasă de mulukhia, şi şi-o turnă de-a valma pe cap. Iar 
ciorba cea verde se preschimbă pe dată într-un. potop 
de smaralde cu cea măi frumoasă apă, ce se revărsară 
de-a lungul pletelor şi al hainelor ei, şi ajunseră de se 
împrăştiară împrejuru-i, îngemănîndu-şi culorile lor fru-
moase cu albeaţa neprihănită a mărgăritarelor de pe podea. 

Iar priveliştea acelor minuni Li ului pînă peste poate 
pe sultan şi pe musafirii săi. Iar slujnicele se repeziră 
să aducă la masă alte tabla!e cu orez şi cu ciorbă de 
mulukhia. Iar celelalte două domniţe, îngălbenind de-a 
binelea de pizmă, nu vroiră să rămînă cumva atîta de 
şterse sub izbînda cumnatei lor, şi apucară şi ele la rîn-
du-le fari'uriuriie cu bucate. Iar cea mai mare apucă 
tava cu orez. pe cînd cea de-a doua luă castronul cu ciorba 
cea verzuie. Şi şi le turnară fiecare pe cap. Iar orezul 
rămase orez în părul uneia, şi începu să se scurgă gre-
ţos pe capul pe care îl îngălă cu unt. Iar ciorba cea verde 
rămase ciorbă, şi se scurse pe părul şi pe faţa şi pe hai-
nele celei de-a doua, învâluind-o pe toată într-o năclă-
ială verde, ea-ntr-o ocară de vacă, scîrboasă şi cleioasă 
pînă peste poate. 

Iar sultanul, la priveliştea aceea, rămase îngreţoşat 
pînă peste marginile îngreţosării, şi ţipă la cele două 
nurori mai mari ale sale să se scoale de acolo şi să iasă 
din sală, departe de ochii lui. Şi le dete de înţeles că 
nu mai vroia să le vadă de-aci înainte, nici măcar să 
nu le mai simtă mireasma. Iar ele se sculară, pe clipă 
pe dată, şi plecară din faţa lui, cu soţii lor, ruşinate, umi-
lite şi siloase. Şi-atîta cu ele ! 

Ci în ce o priveşte pe domniţa cea minunată şi pe 
beizadea Şater-Mohammad, soţul ei, apoi aceştia rămaseră 
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numai ei in sală cu sultanul, care îi sărută .şi îi strinse 
la piept cu bucurie, şi le spuse : 

— Numai voi sînteţi copiii mei ! 
Şi dori să-şi scrie pe dată scaunul de domnie pe nu-

mele fiului său cel mic, şi porunci să se adune toţi emirii 
şi toţi vizirii, şi scrise de faţă cu ei scaunul de domnie 
pe capul lui Şater-Mohammad, ca lăsată şi ca moştenire, 
singur el, fără ceilalţi urmaşi ai sultanului. Şi le spuse 
celor doi : 

— Voiesc ca de aici înainte să locuiţi cu mine. în palat, 
întrucît fără de voi aş muri fără doar şi poate. 

Iar ei răspunseră : 
—• A asculta înseamnă a ne supune ! Iar dorinţa ta 

este asupra capului şi asupra ochilor noştri ! 
Iar domniţa cea năzdrăvană , ca nu care cumva să 

fie ispitită a-şi mai lua vreodată chipul de broaseă-ţes-
toasă, care ar fi putut să iste vreo tulburare neplăcută 
bătrînului sultan, dete poruncă slujnicei sale să-i aducă 
pe dată carapacea pe care o lăsase acasă. Şi cînd avu 
carapacea în mîinile sale, o arse şi o făcu cenuşă. Şi 
de-atunci rămase pe totdeauna sub chipul de domniţă. 
Şi slavă lui Allah, carele a dăruit-o cu un trup fără de 
cusur, minune a ochilor ! 

Iar Atoateîmpărţitorul îi coperi mai departe cu milele 
sale, şi Ie dărui o puzderie de copii. Şi trăiră mul ţumi ţ i 
şi înfloritori. 

Iar Şelierezada, dacă văzu că regele o ascultă im (ară plă-
cere, mai spuse, în noaptea aceea, povestea cu 

FATA NECiUŢATOKUT/UI PE BOABE DE ti AUT 

Mi s-a povestit, printre cîte mi s-au povestit, că era 
odată în cetatea Cairo un negu ţă tor de boabe de năut, 
cinstit şi preţuit de toţi, pe care Atoate-dătătorul îl dăru-

271 



ise cu trei fete şi alt nimica să-i ducă stirpea mai departe. 
Şi, măcar că îndeobşte fetele nu aduc cu ele vreo bine-
cuvîntare, neguţătorul de năut primise cu împăcare darul 
Zămislitorului său ; şi îşi iubea fetele cu o iubire mare. 
Şi-apoi, fetele erau ca nişte lune, iar cea mai mică le 
întrecea pe cele două surori ale ei, şi la frumuseţe, şi la 
farmec, şi la gingăşie, şi la cuminţenie, şi la deşteptă-
ciune, şi la desăvîrşiri. Iar pe micuţa aceea o chema 
Zeina. 

Or, în fiecare dimineaţă, cele trei fete se duceau la o 
meşteră care le învăţa meşteşugul cusutului de horbote 
pe mătăsuri şi pe catifeluri. Căci vînzâtorul de năut, părin-
tele lor, omul acela de treabă, dorise ca fetele lui să aibă 
o creştere aleasă, aşa ca ursita să poală să scoată în 
calea măritişului lor niscaiva feciori de negustori mari, 
şi nu nişte fii de precupeţi de rînd ca el. 

Şi, în fiecare dimineaţă, cînd se duceau la meştera 
lor de horbote, fetele treceau pe sub fereastra fiului sul la-
nului, cu mijlocul lor mlădiu, cu înfăţişarea lor de domniţe, 
şi cu cele şase perechi de ochi babilonici ce răzbăteau în 
toată frumuseţea prin iaşmacul ce-1 purtau peste obraz. 

Iar fiul sultanului, în fiecare dimineaţă, cînd le vedea 
că vin, le striga de la fereastră, cu un glas aţîţător : 

— Salamaleikum asupra fetelor precupeţului de boabe 
de năut ! Salamaleikum asupra celor trei slove drepte ale 
alfabetului ! 

Iar cea mai mare şi cea mai mijlocie răspundeau tot-
deauna cu un zîmbet uşor din ochi, 3a urarea fiului sulta-
nului ; cea mai mică însă nu răspundea deloc, şi îşi vedea 
de drumul ei, fără ca măcar să-şi ridice capul. Da dacă 
fiul sultanului stăruia, cerînd ele pildă veşti despre boabele 
de năut, şi despre preţul pe piaţă al boabelor de năut, 
şi despre vînzarea boabelor de năut, şi despre cît de bune 
sau cît de rele sînt boabele de năut, şi despre sănătatea 
neguţătorului de boabe de năut, atunci fata cea mică, 
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numai ea, răspundea, fără ca baremi să se ostenească 
a-i arunca o privire şahzadelei : 

— Da ce-i între boabele de năut şi tine, o, faţă de 
năut ? 

Şi tustrele pufneau în rîs şi-şi vedeau de drumul lor. 
Or, fiul sultanului, care era îndrăgostit cu patimă de 

fata cea mai -mică a negu ţă torului de boabe de năut, 
micuţa Zeina, nu mai contenea să se amărască de bat-
jocura, de nepăsarea şi de nezorul la dorurile lui. Şi, 
într-o zi, cînd fata îşi rîsese de el mai tare ca de obi-
cei, în răspunsul la întrebările lui, văzu că nu are să do-
bîndeaseă nimica de la ea cu vorbe dulci, şi hotărî să-i 
plătească umilind-o şi pedepsind-o. 

Şi-aşa, cum era fiu de sultan şi avea putere deplină 
asupra sufletelor, porunci să vină la el negu ţă torul de 
boabe de năut şi îi spuse : 

— Eşti chiar tatăl celor trei fete ? 
Iar precupeţul, tremurînd, răspunse : 
— Da, pe Allah ! ya sicii. 
Iar fiul sultanului îi spuse : 
— Păi, bre omule, vreau ca mîine, la ceasul de rugă-

ciune, să te întorci aici, dinaintea mea, îmbrăcat şi gol 
totodată, rîzînd şi plîngînd în aceeaşi clipită, şi călare 
în vreme ce ai să mergi pe picioarele tale. Şi dacă, spre 
nenorocul tău, ai să-mi vii aşa cum eşti, fără a-mi mul-
ţumi cererile, ori dacă ai să mă mul ţumeş t i cu una, da 
nu ai să le îndeplineşti şi pe celelalte două, pieirea ta va 
fi fără izbavă, iar capul tău a re să-ţi zboare de pe gru-
mazi ! 

Şi bietul precupe ţ de boabe de năut sărută pămîntuî, 
şi plecă gîndind : „Aceasta, cu adevărat, este o treabă pînă 
peste poate ! Iar pieirea mea este fără de izbavă, hotărât l" 

Şi, galben de-a binelea la chip, ajunse la fetele sale, 
cu burdihanul pîntecelui întors pe,dos şi cu nasul alun-
git pînă la picioare. 
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Iar fetele îi văzură Îngrijorarea şi necazul, iar cea 
mai mică, tinerica Zeina, îl întrebă : 

— Pent ru ce. o, părinte al meu. te văd a ti la de gal-
ben la chip. iar lumea s-a înnegurat, dinaintea fetei 
tale ? 

Şi el răspunse : 
— O, fata mea, am în lăuntruri le .fiinţei mele o nă-

pastă, iar în piept o apăsare ! 
' tarea îi zise : 
— Povesteşte-mi năpasta, o, taica, intrucît poate că 

soarta are să curme apăsarea şi are să-ţi uşureze pieptul 

t ' înd povestea a junse aici, .Şcbo-rezacii va /u /'arii niiiirni si 
sî'iaaSH, taru . 

Ci hilr-a opt sute optzeci şi noua noapte 

Urma : 

...poate .că soarta are să curme apăsarea şi arc să-ţi 
uşureze pieptul. 

Iar el îi povesti tot necazul, de la început p'iaă La 
sfteşil, .fără a uita nici u n amănunt . Ci nu este de nici o 
trebuin ţă să-1 mai spunem şi noi încă o dată . 

Cînd auzi povestea necazului tatălui său, şi eîncî în -
ţelese pricina supărării, a schimbării la chip şi a apăsării. 
din pieptul, lui, se porni pe-un rîs, da un rîs de era să 
leşine de rîs. Pe urmă se întoarse înspre el şi îi spuse' :: 

— Aşadar numai atîta era, o, taică ai meu ? Pe Allah ! 
atuncea fii fără de păs şi fără de grijă, şi ţ ine-te de po-
veţele niele în necazul acesta ! Şi are să-i vie r îndul şi 
fiului sultanului, nirnicură ăla, să-ş'i muş te degetele şi 
să crape de ciudă. laeă-aşa î 
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Şi ohibzui o clipa., şi zise : 
— .în ce priveş te porunca dinţii, nu ai decît să te 

duri ].a vecinul nostru pescarul, .şi să-1 rogi. să-ţi vîndă 
\rn năvod de-al lui. Şi să-mi aduci năvodul acela, şi am 
«să-ţi Iac o mantie pe care să ţi-o pui pe trup, după ce ai 
să-ţi lepezi toate hainele. Şi, în felul • acosta, ai să fii şi 
gol şi îmbrăcat totodată. Iar în ce priveşte cea de-a doua 
poruncă, nu ai doeît, alunei cînd ai să te duci Ia palatul 
.sultanului, să iei cu tine o ceapă. Şi să te freci cu ea la 
ochi, încă clin prag. Şi ai să si plîngi şi ai să rîzi în 
„Aceeaşi clipită. Şi, într-un sl'îrşil, în ce priveşte ce-a de-a 
treia poruncă, du-te, o, taică al meu, la vecinul nostru 
a-sioiarul şi, roa.gâ-1 să-ţi dea împrumut mlnzul lui de 
măgar fătat anul acesta. Şi să ici măgăruşul cu t ine şi, 
ic.'ind ai să ajungi la fiul sultanului, neisprăvitul acela, să 
IneaJeci pe măgăruş şi, întrucît picioarele tale au să atingă
pămîntu), ai să morgi totodată, pe picioarele tale, pe măsură 
ce măgăruşul are să meargă sub tine. Şi, în felul, acesta, 
,ai să fii .şi călare şi pe jos totodată ! Şi-aceasta-i povaţa 
mea ! Ci Aliah este cel, mai puternic, şi singur el. este 
înţelept ! 

Cînd vin/ă i or ui cu boabe de năut, tatăl mintoasei 
Zeina, auzi vorbele acelea ale fetei .sale, o .sărută pe fată 
jnlxe ochi şi îi spuse : 

~ O, filt-ă a tatălui tău şi a mamei tale, o, Zei na, cine 
aduce pe lume fote ca tine, acela nu mai moare ! Slavă 
Aceluia, carele fi-a pus afîta d.eşteptăciune şi. atâta minte 
în cap ! 

Şi, pe clipă pe dată , lumea i se însenină dinaintea 
ochilor, grijile i se .spulberară din inimă, şi, pieptul i se 
'umilă. Şi mineă oleacă, şi bău un ulcior de apă, şi se 
duse .să facă toi. ce-] învăţase fîică-sa. 

Şi-a doua zi, cînd totul fu gata, cum trebuia, negu-
ţătorul de boabe de năut se duse la palat şi intră la fiul 
sultanului, eu chipul şi cu. înfăţişarea cerute, îmbrăcat 
şi gol. totodată, rîzind şi plîngînd într-aceeaşi, clipită, 
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mergincl pe jos şi tot atunci călărind, pe cînd măgăruşul 
speriat începuse să zbiere şi să se vîntuie în mijlocul 
sălii de primire. 

La priveliştea aceea, fiul sultanului se mânie şi se 
îmbufna pînă peste fire şi, neputînd nicicum să-1 pună 
pe negu ţă torul de năut să îndure pedeapsa cu care î! 
probozise, dat fiind că omul îndeplinise poruncile oe i 
se dase, simţi că-i plesneşte băşica fierii din ficat. Şi se 
jură în sineşi că acum are să-şi plătească asupra chiar a 
fetei, şi că are s-o nimicească fără de scăpare. Şi îl izgoni 
pe negu ţă torul de boabe de năut, şi începu să chibzuiască 
în ce fel să-şi împlinească răutăţ i le asupra fetei. Şi-aşa 
cu el ! 

Ci în ce o priveş te pe tinerica de Zeina, cum era tare 
mintoasă şi cum avea un ochi care vedea departe, iar 
nasul iei adulmeca mersul întâmplărilor, îi cam dete prin 
gînd, din felul cum taică-său îi zugrăvise starea de furie 
a fiului sultanului, că afurisitul de băiat are să se ia de 
ea într-un chip primejdios. Şi îşi zise : „Pînă a se lua 
el de noi, ia să ne luăm noi de ei !" Şi se sculă în picioare 
şi se duse să caute un meş ter de arme tare priceput în 
meseria lui, şi îi zise : 

—• Vreau să-mi întocmeşti, o, taică al mîinilor dibace, 
o platoşă toată numai din oţele, pe măsura mea, şi nişte 
pulpare şi nişte brăţare şi un coif tot din oţel. Da-i nu-
maidecât ca aceste lucruri să fie făcute în aşa fel încît 
la cea mai uşoară mişcare în mers şi la cea mai uşoară 
atingere să scoată un zăngăt ascuţit şi un vuiet înfri-
coşător. 

Iar meşterul răspunse că ascultă şi că se supune, şi 
nu zăbovi mult pînă ce să~i făurească lucrurile cerute, 
întocmai aşa precum fuseseră poruncite. 

Or, cînd se lăsă noaptea, tinerica Zeina se străvesti 
cumplit îmbrăcând hainele de fier, şi luă în buzunar o 
pereche de foarfece şi un brici de bărbierit, şi înşfacă 
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in mînă o furcă ascuţită, şi plecă la palat, în t rarmală 
astfel. 

Şi, cînd văzură de departe cum venea viteazul acela 
înfricoşător, stră jerul de la poartă şi paicii palatului o 
luară la fugă în toate părţile. Şi, înlăuntrul săratului, 
robii înspăimîntaţi de vuietul asurzitor pe care îl scoteau 
feluritele păr ţ i ale hainelor de fier, şi de înfăţişarea 
cruntă a celui ce ie purta, şi de ţăpoiul pe care îl rotea 
pe sus, urmară pilda străjerului porţii şi a paicilor, şi 
deteră zor să se pitească fiecare cu burta lipită de pămînt 
prin vreun ungher bine ferit. Şi, în felul acesta, fata 
precupetului de boabe de năut, neîntîlnind nici o piedică 
şi nici cea mai uşoară năzăreală de împotrivire, răzbă tu 
fără de supărare pînă la odaia în care şedea de obicei 
licheluţa aceea de fecior al sultanului. 

Iar fiul sultanului, cînd auzi tot zăngănitul năprasnic, 
şi cînd văzu că intră peste el acela care îl stîrnea, fu 
cuprins, la vederea lui, de o spaimă mare, şi gîndea că are 
să vadă ivindu-se vreun efrit răpitor de suflete. Şi în-
gălbeni de tot, începu să dîrdîie şi să clăn ţăne din dinţi, 
şi se prăbuşi pe podea, strigînd : 

— O, preaputernicule efrit răpitor de suflete, cru-
ţă-mă , şi Allah are să te cru ţe ! 

Ci fata îi răspunse, luînd un glas cumplit : 
— Leagă-ţi cleanţa şi fălcile, o, puşlamao, că de nu,1 

îţi înfig furca aceasta în ochi ! 
Iar băiatul, înfricoşat, strînse din buze şi. din fălci, 

şi nu cuteză nici să mai scoată vreo vorbă, nici să mai 
iacă vreo mişcare. Iar fata precupetului de boabe de 
năut se duse la el, pe cînd bă ietanul sta aşa pe podea, 
nemişcat şi pierit ; şi, scoţînd foarfecele şi briciul de 
bărbierit, îi rase jumă ta te de mustăcioară şi jumă tate de 
barbă din partea stingă, jumă ta te de păr din partea 
dreaptă , şi amîndouă sprîncenele. După care, îl mînji 
pe faţă cu balegă de măgar şi-i băgă o bucată In gură . Şi* 
cînd sfîrşi, plecă aşa cum venise, fără a cuteza cineva să i 
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se aţină în cale. Şi se întoarse fără de nici un necaz acasă, 
uncit" se dezbrăcă repede de hainele de sîrmă. si se 
culcă lingă surorile sale, ca să doarmă un somn bun 
iprnă dimineaţa. 

Şi, în ziua aceea, ca de obicei, cele trei surori, după 
ce &e spălară, şi se pieptănară şi se dichisiră, plecară 
ide-acasă spre a se duce la meşterită lor întru ale ale 
ehindiselilor. Şi. ca în toate dimineţile, trecură pe sub 
fereastra fiului sultanului. Şi îl văzură cum sta, după 
[năravul lai, acolo la fereastră, ci cu faţa şi ou capul în-
fofolite într-o basma, în aşa chip că numai ochii i se 
vedeau. Şi tustrele, altmintrelea de cum le era felul obiş-
nuit de-a se pur ta faţă de el, se uitară la fiul sultanului 
eu. stăruin ţă şi cu .marghioleli. Iar fiul sultanului îşi 
zise : „Nu ştiu, da soeot că se cam dau pe brazdă ! Poate 
că, datorită basmalei care îmi învăluie capul şi faţa, se 
face că ochii mi se arată mai frumoşi !" Şi strigă înspre 
ek' : 

— Hei. voi cele trei litere drepte ale alfabetului, o, 
puiaadre ale inimii mele, salamaleikum asupra voastră 
tustrele ! Ce vă .mai fac boabele de năut în diminea ţa 
aceasta ? 

Iar cea mai mică dintre cele trei surori, tinerica Zei na, 
săltă capul spre el şi îi răspunse pentru surorile ei : 

—• Hei, uallah ! şi asupra ta să fie salamalekul, o, 
chip înfofolit ! Ce-ţi mai fac în dimineaţa aceasta partea 
stingă a bărbii şi mustăţile, şi ce-ţi mai face jumă ta tea 
cea dreaptă a capului, şi ce-ţi mai fac sp.rîncene.le, şi 
ţi-a fost pe gust balega de măgar, o, drăguţule ? Deie 
Allah să ai o mistuire plăcută la inima ta ! 

Şi, după ce grăi acestea, o luă la fugă împreună cu 
surorile sale, chicotind de rîs şi făcînd din depăr tare înspre 
fiul sultanului nişte semne de zeflemea şi de batjocoră. 
Şi-aşa l 

ŞL cinci auzi şi văzu toate astea, fiul sultanului pricepu, 
fără de vreo îndoială, că efritul de cu noapte nu fusese 



altul deeit lata precupe ţului de boabe de năut. Şi, niinKv 
peste măsură , simiea cum fierea din beşiea lui i. se suie 
la nas, şi se iurui că ori a re să-i vie de hac fetişcanei. 
ori moare. Şi, ticluind un gînd, aş teptă un răstimp e;> 
să-i crească la loc barba, mustăţile, sprîneenele şi păru!. 
şi.-apoi porunci să vie dinainte-i precupeţui de boabe de 
năut, tată l potrivnicei cea tinerea ; şi precupeţui îşi zise. 
rnergînd înspre palatul împărătesc : „Cine ştie, de data 
aceasta, ce belea mâ mai aşteaptă din partea puşlarnalei 
aceea ?" Şi ajunse cam nu prea înseninat dinaintea fiu-
lui sultanului, care îi spuse : 

—• Ia ascultă, bre ! vreau să mi-o dai de soţie pe fala 
ta, cea de-a treia, de care sînt îndrăgostit amarnic !' Şi 
de-ai să cutezi să nu vrei, a re să-ţi zboare eăpăţîna cile 
pe grumaz ! 

Iar precupe ţui de boabe de năut răspunse : 
— Nu stă împotrivă nimica ! Ci fiul sultanului nos-

t ru îngăduiască-mi numai un răspas scurt de vreme1., 
ca să mă duc s-o întreb şi pe fata mea. înainte de-a o 
măr i ta ! 

Iar el răspunse : 
— Du-te şi întreab-o, da să ştii bine o», dacă TÎ-O să 

vrea, a re să guste ca şi t ine moartea cea neagră ! 
Şi năucitul de precupeţ de boabe ele năut se &.:i>,e 'b 

fiîcă-sa şi-i povesti cum stă treaba, şi spuse : 
— O, fata mea, aceasta-i o năpastă de neabă tut ! 
Ci copilandra începu să r îdă şi-i zise : 
— Pe Allah ! o, taică, nu- i în treaba aceasta, nici un 

fel de năpastă şi nici măcar mireasmă de năpastă . în-
trucît căsătoria aceasta este o binecuvîntare pentru mine, 
şi pentru tine, şi pentru surorile mele, fetele acestea. 
Iar eu îmi dau învoirea. 

Şi precupe ţui die boabe de năut se d.use să ducă răs-
punsul fetei la. fiul sultanului, care se înfiora de bucuria 



şi de mul ţumire. Şi dete poruncă să se facă fără de ză-
bavă pregătirile de nuntă , care începură numaidecît. 
Şi-aşa cu el ! 

Ci în ce o priveşte pe copilandră, apoi ea se duse să 
caute un cofetar priceput în meşteşugul de a face păpuşi 
de zahăr, şi îi spuse : 

— Vreau de la tine să-mi faci o păpuşă toată de zahăr, 
care să fie de mărimea mea, şi să semene cu mine, şl să 
aibă culoarea mea, cu părul făcut din fire" de zahăr, ş[ 
cu nişte ochişori negri, şi cu o guri ţă şi un năsuc drăgălaş, 
şi cu niş te sprîncene lungi şi subţirele, şi cu tot ce trebuie 
peste tot. 

Şi cofetarul, care avea nişte degete foarte îndemâna-
tice, îi ticlui o păpuşă pe măsura şi pe asemănarea ei, 
atît de bine lucrată că nu-i lipsea decît graiul spre a fi 
o fiică de-a lui Adam. 

Or, cînd veni noaptea de împreunare a nunţii, fala. 
ajutată de surorile ei, care ajunseră domni ţele sale de 
fală, îşi petrecu cămaşa peste trupul păpuşii, pe care o 
culcă pe pat, în locul ei, şi coborî as-upra-i pologul patu-
lui. Şi le dete surorilor sale poveţele de trebuinţă , şi se 
duse să se culce în odaie în dosul patului. 

Şi, cînd veni ceasul de împreunare, cele două fete, 
surorile mintoasei Zeina, ieşiră înaintea soţului şi îl 
poftiră în odaia de nuntă . Şi, după ce îi făcură urările 
ele cuviinţă şi îl dădăciră cum să se poarte cu sora lor, 
adăugară : 

— Este gingaşă, şi ţi-o încredinţăm ! Şi-i drăgălaşă 
şi dulce, şi nu o să ai a te plînge de ea ! 

Apoi îşi luară rămas-bun de la el şi îl lăsară singur în 
odaie. 

Şi fiul sultanului, adueîndu-şi aminte atunci toate 
jignirile cîte îl făcuse să le îndure fata precupeţului de 
boabe de năut, şi toate mîniile strînse în el împotriva ei, 
şi toate umilinţele lui, şi toate batjocurile cu care îl .nă-
pădise, se apropie de copila pe care o socotea că e cul-
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cată sub polog, şi care îl aştepta nemişcată. Şi îşi trase 
deodată sabia cea mare din teacă, şi-i arse o izbitură 
din toate puterile lui, de-i zbură capul făcut ţăndăr i în 
toate părţile. Iar una dintre bucăţi îi intră în gura pe 
care o ţinea deschisă revărsînd un potop de sudalme asu-
pra celei căsăpite. Şi simţi gustul de zahăr, şi se minună 
cu minunare mare, şi strigă : „Pe viaţa mea ! iacătă că 
după ce m-a făcut, pe cînd era vie, să mănînc balega 
amară a măgarilor, mă face acuma, cînd a murit, să gust 
dulceaţa cea mai aleasă a cărnii ei". 

Şi, încredin ţat că retezase capul unei făpturi atî ta 
de dulci, îşi lăsă durerea să răbufnească, şi vru să-şi 
spintece pîntecele cu sabia ee-i slujise să ţăndărească 
păpuşa. 

Ci deodată copilandra cea vie ieşi din ascunzătoarea 
ei şi, pe la spate, îl apucă de mină şi îl sărută spunîndu-i : 

— Să ne iertăm, iar Allah are să ne ierte şi el ! 
Iar fiul sultanului îşi ui tă toate necazurile cînd văzu 

zîmbetul fetişcanei cea dulce pe care o jinduise atîta. 
Şi o iertă şi-o iubi. 

Şi tră iră în spornicie, lăsînd o puzderie de urmaş i . 

Iar Şeherezada, nesimţindu-se deloc ostenită în noaptea aceea, 
îi mai povesti regelui Şahriar povestea următoare, care-i po-
vestea Dezlegătorului. 

mOZI.EGATORUr, 

Se .povesteşte că trăia odată, în prăvălia lui, din ce-
tatea Damascului, din ţara Şamului, un tînăr negu ţă tor 
care era ca luna în cea de a patrusprezecea noapte a 
ei. atîta de frumos şi atîta de ispititor încît nici una din-
tre cele ce tîrguiau în suk nu putea să steie împotriva 
frumuseţii lui minunate. Căci, cu adevărat, flăcăul era 
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o bucurie pentru ochiul care ii privea, şi o osîndă pentru 
sufletul celui, ce-1 vedea. Şi anume despre el a zis poetul : 

Slăpîn îmi e sultanul frumuseţii, 
Iar în făptura-i, parcă plămădită, 
De însuşi Ziditorul lumii, creţii 
Sînt toţi de fală, pentru că-i zidită. 
Fără prihană, şi desăvîrşilă. 

înfăţişarea-i dulce-i şi gingaşă, 
Pe cit îi este inima de crudă ; 
Iar ochii-i lungi, cu geană pătimaşă, 
Slîrnesc război, zavistie şi ciudă 
Acelora ce-ar vrea să, nu le pese 
De-atîtea, haruri şi mîndreţi alese. 
Şi pun pojaruri, jinduri şi roşea ţa 
Şi-n inimile cele mai de gheată. 

Cârlionţate, plete le-catran 
Ca scorpionii-s ; mijlocu~i subţire 
Precum e ramul arborelui ban, 
Ca bambusul, mlădiul peste fire. 

Bine-ntocrnite-s şoldurile-i coapte, 
Ce tremură, cînd calcă-n mersu-i lin, 
Precum iaurtul crud a] unui lapte 
hi strachina vreunui beduin. 

Or, într-o bună zi, flăcăul şedea, ca de obicei, îa geani-
lî.cul prăvăliei sale, cu ochii lui mari şi negri şi cu ispita 
chipului său, cînd intră o jupîniţă ca să facă. vreo lîrgu-
ială. Iar el o întîmpină cu cinstire, şi se porni între ei 
tocmeala asupra vînzării şi cumpărării. Ci, peste o clipită, 
jupîniţă, înrobită cu totul de farmecele lui, îi spuse : 

— O, chip ele lună, am să viu şi mîine să te văd. Şi ai 
să fii mulţumit de mint1 ! 
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Şi îi lăsă. după ce cumpără oarece, plătind fără a se 
precupeţi, şi plecă în calea ei. 

Şi, aşa cum făgăduise, veni iar la prăvălie, a doua zi, 
la acelaşi ceas. Da ţinea de mînă o copilandră cu mult 
mai fînără decît ea, şi m a i drăgălaşă, şi mai ispititoare, 
şi mal lipicioasă. Iar negu ţă torul cel tînăr, eîrtd o văzu 
pe noua venită, nu mai avu ochi decît pentru ea, şi nu 
o mai luă în seamă pe cea dintîi, de parcă nici nu o mai 
vedea. Iar aceasta, pînă la urmă , îi spuse : 

— O, chip binecuvîntat, pe Allah ! nu ai ales rău. 
Şi. clacă vrei, am să slujesc de mijlocitoare între tine şi 
fetişcana aceasta, care este chiar fata mea. 

Iar flăcăul spuse : 
— Binecuvîntarea se află în mîna ta. o, prealeasă 

jupiniţă ! Hotărî!;, pe Prorocul ! — asupra lui fie rugă -
ciunea şi pacea ! —• dorul meu este pînă peste poate pentru 
copilandra aceasta, fiica ta. Ci, vai ! dorul nu este îm-
plinit aievea, -şi, dacă stau să judec din cele ce se văd, 
fiica ta este prea bogată pentru mine. 

Ci ea se împofe'vi, spunînd : 
— Pe Prorocul ! o, fiul meu, nu este nimica ! î n -

trucît avem să te iertăm de zestrea pe care soţul este 
dator s~o scrie pe numele soţiei, şi luăm pe seama 
noastră toate angaralele nun ţ i i şi toate cheltuielile. Aşa 
că tiu ai. decît să te invoieşti, şi ai să dobîndeşti un cul-
cuş bun,, o pîine caldă, un t rup proaspăt şi bunăstare ! 
întiucît , .atunci cînd dai de o făptură atî ta de frumoasă 
ca tine, o iei aşa cum este, fără a-i mai cere altceva decît 
să se poarte cu volnicie la ceea ce ştii, vîrtos, dîrz şi în-
delung. 

Iar flăcăul răspunse : 
— Nu este nimica împotrivă. 

Cin.cl povest&i a junsf ulei, Şo]iereZ;id« vă /u /.orii mi j ind şt. 
sfio;isu. l;U'!-( 
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Ci într-a opt sute nouâzecea noapte 

Urmă : 

Şi, acolo pe loc, căzură la învoială in toate privinţele, 
şi se hotărî ca nunta să se sărbătorească în cel mai scurt 
răstimp, fără de slujbe şi fără de mosafiri, fără de rae-
terhanale, fără de dăn ţuitoare şi de cîntăreţe, şi fără de 
preumblări şi alaiuri. 

Şi, la ziua hotărîtă , se trimise după cadiu şi după" mar-
tori. Şi fu scris senetu], precum .învaţă Legea. Iar marna, 
de faţă cu cadiul şi cu martorii, îl pofti pe flăcău în odaia 
de nuntă şi îl lăsă singur cu soţia sa, spunîndu-i : 

— Bucuraţi-vă de norocul vostru, o, copiii mei ! 
Şi, în noaptea aceea, nu se m-ai află în toată cetatea 

Damascului, din ţara Şamului, o pereche mai frumoasă 
decît a celor doi tineri îmbrăţişaţi, care se potriveau 
unul cu celălalt ca două jumă tăţ i dintr-o migdală. 

Şi-a doua zi, după o noapte petrecută în desfătări, 
mirele se sculă şi se duse să-şi facă spălările cele de da-, 
tină la hammam. După care se duse la prăvălia lui, ca 
de obicei, şi şezu acolo pînă la închiderea sukului. Iar 
atunci se sculă şi plecă la casa lui cea nouă, la nevastă-sa. 

Şi intră la harem, şi se duse drept la odaia de nuntă , 
unde în ajun se dedulcise cu atîtea lucruri minunate. Şi 
iacătă că, sub pologul patului, soţia lui, cu pletele des-
făcute, dormea lipită de un copilandru cu obrazul ne-
adumbrit de-un fir de păr, şi care o strîngea cu patimă 
la piept. 

La priveliştea aceea, lumea se înnegura pe chipul 
mirelui, care se buluci afară din odaie spre a se duce 
s-o caute pe soacră-sa şi s-o aducă să vadă ceea ce era 
de văzut. Şi chiar că dete de soacră-sa care sta în pragul 
odăii şi care, cînd îl văzu. galben la chip şi tare tulbu-
rat, îi zise : 
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— Ce ai, o, fiul meu ? Roagă-te întru Prorocul ! 
Iar el răspunse : 
— Asupra lui fie rugăciunea şi pacea ! Ce e asta, o, 

maică ? Ce este ceea ce văd eu pe pat ? Mă adăpostesc 
întru Allah împotriva vicleniilor Celui bă tut cu pietre ? 

Şi scuipă năprasnic pe jos, ca asupra cuiva ce-ar fi 
fost la picioarele sale. Iar soacra spuse : 

— Şi pentru ce, o, fiul meu, toată mînia aceasta şi 
toată tulburarea aceasta ? Oare din pricină că soţia ta 
este cu altcineva ? Ci, pe vredniciile Proroeului ! au tu 
socoti că poate cineva să se hrănească cu văzduhul vre-
murilor ? Şi socoti ca ţi-ani dat-o pe fata mea de soţie, 
fără a-ţi cere nimica de zestre şi de diată, iar tu. acuma 
să le-apuci să-i osîndeşti purtarea şi să-i strici toanele ? 
Da asla-i un naz mare din partea ta, fiul meu ! întrucît 
mai degrabă a r trebui să-ţi spui că două femei ca noi 
nu ar fi izbîndit să-şi trăiască zilele dacă nu a r fi fost 
slobode să facă ce vor ! Acuma pricepi ? 

Iar mirele, buimăcit de toate cîte auzea, nu izbuti decît 
să îngaime : 

— Mă adăpostesc întru Allah ! El este Atotmilosîrd-
nioul ! 

Iar soacra urmă : 
— Ce, tot te mai pungi ? Păi, copile al. meu, dacă 

felul nostru de-a trăi nu îţi este pe plac, nu ai decît să 
ne arăţi cit îţi sint de late spetele ! 

La vorbele acestea, tinerelul, pînă peste măsură de 
rnînios, strigă, în aşa fel ca să fie auzit şi de mamă şi de 
fiică : 

— Mă despărţesc de ea ! pe Allah şi pe Prorocul ! 
mă despărţesc ! 

Şi, tot atunci, de sub polog, tânăra nevastă se ridică 
trosnindu-şi oasele şi, auzind rostirea despărţeniei, îşi 
trase degrabă iaşmacul peste faţă, ca să nu mai stea dez-
velită dinaintea aceluia care de aci încolo nu mai era pen-
t ru ea decît u n străin. Şi, odată cu ea, ieşi de sub polog 
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şi făptura cu care şezuse îmbrăţişată atîta. de drăgăstos. Or, 
făptura aceea, care de departe semăna cu un faăieţanclru 
fără barbă, era, numai văzîndu-i valul păruJui. desfăşurat 
deodată, de.-i ajungea pin a la glezne, era o copilă. 

Şi, pe cînd bietul tinerel si a înţepenit de uluială, doi 
martori, pe care soacra îi ascunsese m dosul ranei per-
dele, se iviră şi-i spuseră : 

— Am auzit rostirea de despăr ţenie şi adeverim eă 
te-ai despărţit de soţia ta ! 

Iar mama îi spuse, rîzînd : 
— Eh, fiul meu, nu-ţi mai râmăne* deci.t să pleci, ! Şi, 

ca să .nu te duci cu o părere greşită, află că fetişcana de 
colea, şi .care era culcată cu, soţia ta, este fata mea cea 
mai, mică. Iar ceea ce ai gîn.dit tu e.ste xm păcat pe sufle-
tul tău ! Da să mai ştii că soţia ia a fost mai inti'i mări tată 
cu un tinerel care-i era drag şi, care o avea şi el dragă . 
Ci, într-o zi, s-au certat, şi, în toiul .dihoniei, ginerele 
meu i-a, spus fetei mele : ...Mă despărţesc de trei ori. !';'' 
Şi tu ştii că aoesta-i jurămînml de despăr ţenie cel mai 
greu şi cel mai sfînt. Iar acela care 1-a răsti t nu poate să 
se mai însoare cu. soţia lui de pînă aci, dacă i-ar veni. 
cheful într-o zi, decât dacă .soţia lui nu. leagă al t măritiş 
cu alt bărbat, care, la rîndtj-i, s-o lase şi, el. Şi-aşa că 
aveam trebuin ţă de un dezlegător', fiul meu. Şi l-am căutat 
multă vreme pe dezlegătorul, acela, fără a-] găsi. Şi, pînă 
la. urmă , am dat de tine. Şi. ara pricepu.!:, de cu na te-am 
văzut, că ai să fii un dezlegător desăvîrşit. Şi te-am ale?.. 
Şi s-a petrecut ceea ce s-a petrecut. Ua.ssa.lrn ! 

Şi, cu asta, îl împinse afară din. casă, şl încuie, poarta, 
în vreme ce soţul dinţii, de faţă cu tot acelaşi eadiu şi 
cu tot aceiaşi martori, scrise al doilea senei, de căsătorie 
cu. soţia lui dintîi. 

— Şj-aeeasta-i, o. preafcrk-îtuie rege, povestea Denegatoru-
lui. Ci ea-i departe de-a Xî îa fel de desfatătoar-e rn povestea că-
peteniei de agii. 
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PUVKST.UA CAPKTKNtK'f £)!•'. ACUT 

.Elij. odinioară iă Cairo un kurd. venit în Egipt pe 
vremea domniei regelui cel atotbiruitor Saladin — aibă-i 
Allah întru 'mi'LosîrdjLLe sale ! -— Şi kurdul acela era un 
ins cumplit de voinic, cu nişte (mustăţi mari şi cu o barbă 
de-î ajungea pînă la och i şi cu niş te sprîncene de-i că-
deau peste ochi, şi cu nişte smocuri de păr de-i ieşeau 
din nas şi din urechi. Iar chipu-i era alîta de amarnic, 
incit ajunge repede căpetenie de agii. Iar .puşlamalele din 
mahala numai cit ce-'l vedeau de departe şi o şi luau la 
fugă slobozind'UHŞ'.i picioarele în vînt. mai sprinteni de<;ît 
dacă ar fi zărit ivind u-se vreo gulă. Iar mamele îşi spe-
r iau copiii şpunindu-le că au să-i cheme pe kurd. atuncea 
cind. aceştia nu -erau. cuminţi . în t r -un ouvint, era spaima 
iiialiaLaliei şi a cetăţii. 

Gr, într-o bună zi. căpitanul simţi cum îl apasă sin-
gură tatea şi se gîndi ca tare bine ar fi, seara, cînd se în-
toarce acasă, să găsească şi ei inişt.e carne proaspătă 
bună de luat în gură,. Drept aceea, se duse să caute o 
peţitoare ş.i-.i zise :: 

— Vreau, să-mi iau femeie. Da am păţit multe şi 
ştiu cîte belele aduc îndeobşte femeile cu ele. Drept aceea,. 
intruc'it doresc, să am cit mai pu ţ ine încurcă turi cu pu-
tinţă, vreau sâ-mt găseşti o fată fecioară care să nu se 
fi depărtat ' vreodată de poalele maică-si, şi care să fie 
gata a tră i ci .mine într-o casă care-i .alcătuită numai 
dintr-o odaie. Şi pun învoiala ca niciodată să nu iasă 
din casa şi din odaia aceea. Şi ia vezi dacă poţi ori dacă 
nu poţi să găseşti o atare fată ! 

Iar peţitoarea răspunse : 
— Pot ! Şi pune jos arvuna ! 
Iar căpitanul de agie îi dete un dinar clrepl arvună , 

şî plecă în calea lui. Iar peţitoarea se sculă în picioare 
şi porni să caute fata cu pricina. Şi după mai multe zile 
de căutări, şi de umblete, de întrebări şi de răspunsuri , 
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găsi pînă la urmă o fată ce se învoia să trăiască cu kurdul, 
fără să iasă vreodată din casa alcătuită numai dintr-o 
odaie. Şi peţitoarea se duse să-i dea de ştire căpeteniei 
de agii despre izbînda strădaniilor ei, si îi spuse : 

— Cea pe care ţi-am găsit-o este o fată fecioară care 
nu s-a dezlipit vreodată de lingă maieă-sa şi care mi-a 
spus, cind i-am ară ta t dorin ţa ta : „Ori că am să trăiesc 
cu căpetenia cea vitează, ori că stau aici încuiată cu 
maică-mea, tot aia-i !" 

Iar kurdul fu mul ţumit foarte de răspuns şi o întrebă 
pe peţitoare : 

— Şi cum. este fata ! 
Ea răspunse : 
— Este grasă şi durdulie şi albă ! 
El spuse : 
— Aşa-mi place ! 
Şi-aşa că, întrucît şi tatăl fetei se învoia, şi mama Jfetei 

se învoia, şi fata se învoia, şi kurdul se învoia, nunta fu 
sărbătorită fără de zăbavă. Iar kurdul, taică al acelor 
mustăţ i vajnice, o aduse pe fata aceea grasă şi durdulie 
şi albă în casa lui alcătuită numai dintr-o odaie, şi se 
încuie acolo cu ea şi cu ursita sa. Şi numai unul Allah 
ştie ce s-a petrecut în noaptea aceea. Şi, a dona zi, plecînd 
să-şi vadă de treburile de la agie, kurdul îşi zise : *,Mi-am 
întemeiat norocul cu fata aceasta". Iar seara, întoreîndu-se 
acasă, îi ajunse numai o privire spre a-şi da seama că 
totul era bine orînduit în casă. Şi în fiecare zi îşi zicea : 
„încă nu s-a născut acela căruia să-i fie dat a-şi băga 
nasul în ciorba mea". Iar liniştea-i era desăvîrşit ă, şi tihna 
deplină. Şi habar n-avea că, în pofida priceperii lui cea 
multă, femeia-i iscusită din naştere, şi că, dacă-şi doreşte 
ceva, nimica nu poate să-i steie în cale. Şî-avea să capete 
şi el în curînd învăţă tura aceasta. 

Se afla, într-adevăr, pe uliţă, chiar peste drum de 
fereastra casei, un zalhanagiu de carne de oaie. Şi mă-
celarul acela avea un fiu, un pezevenghi desăvîrşit, care 
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din firea lui e ra plin de viaţă şi de voioşie, şi care de 
dimineaţa pînă seara cîntâ necurmat, ou un glas tare 
frumos. Iar t înăra soţie a kurdului căpetenie de agii fu 
înrobită de farmecele şi de glasul fiului măcelarului, şi se 
petrecu între ei ceea ce se petrecu. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a opt sute nouăzeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi jupînul kurd se întoarse acasă în ziua aceea mai 
devreme ca de obicei, şi băgă cheia în broască, spre a 
descuia uşa. Iar soţia lui, care în clipa aceea se afla toc-
mai în dîrdora bucuriei, auzi scîrţîitul cheii, şi lăsă toate 
ca să sară drept în picioare. Şi dete zor să-1 ascundă pe 
drăgu ţul ei într-un ungher al odăii, pe după frînghia pe 
care a t î rnau toate hainele, şi ale soţului şi ale ei. Pe 
u rmă îşi luă izarul cel mare, cel cu care se învăluia de 
obicei, şi coborî scăriţa să-1 întâmpine pe bărbatul său, 
căpitanul, care, urcînd scara pînă la jumă tate, apucase să 
adulmece că se petrecea în casa lui ceva ce nu se petrecea 
de obicei. Şi îi zise neveste-si : 

— Ce-i aici ? Şi ce faci cu izarul acesta ? 
Iar ea răspunse : 
— Povestea cu izarul acesta, o, stăpîne al meu, este o 

poveste care, dacă ar fi scrisă cu acul pe colţul din lăun-
tru al ochiului, ar sluji de învăţă tură aceluia care ar 
citi-o cu cinstire ! Ci, mai întîi, vino şi stai colea pe divan, 
ca să ţi-o povestesc ! 

Şi îl trase înspre divan, îl rugă aă şadă jos, şi urmă 
astfel : 
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— Află, dar, că era în oraşul Cairo o căpetenie de agii, 
om amarnic şi zuliar, care o veghea pe nevastă-sa fără 
de răgaz. Şi, ea să fie încred ini a L de credinţa sa, o în-
chisese într-o casă, curau-i aceasta, care nu avea decîl 
numai o odaie. Ci, în pofida tuturor iseodelilor lui, muie-
i'uşca îi încornora din toată inima, şi se împreuna pe 
coarnele lui cele nesimţitoare cu fiul unui măcelar vecin 
ai lor, pînă ce. într-o zi, întorcîndu-se acasă mai devreme 
ea de obicei, căpetenia de agii miroşi ceva. Şi, într-ade-
văr, cînd femeia îl auzise la uşă, dedese zor să-1 ascundă 
pe drăgu ţul ei, iar pe bărbatu-său îl trăsese pe un divan, 
întocmai precum făcui eu cu tine. Şi-atunci muierea ii 
aruncă pe cap o basma pe care o avea în .mînă şi îi 
•st'fînse cu ea de gît din toate puterile, uite-aşa ! 

Şi. spunînd acestea, nevestica aruncă izarul pe capul 
kurdului, şi i-1 strînse pe după gît, rîzînd, şi urmînclu-şi 
povestirea astfel : 

— Şi cînd pulul de lele fu bine prins în năframă şi 
cm capul şi cu gîtul, femeiuşcă strigă Ia drăgu ţul ei 
ascuns pe după hainele soţului : „Hei, drăguţule, iute. 
iute ! fugi !:t Iar măcelarul cel tînăr dete zor să iasă din 
ascunzătoarea lui şi să se repeadă pe scară în uliţă. 
Şi-aceasta-i povestea cu izarul pe care-1 ţineam în mînă . 
ya sidi ! 

Şi, după ce povesti astfel povestea aceasta^ şi văzînd 
câ drăgu ţul ci este de mult în. afară de orice primejdie, 
nevestica lăsă izarul pe care îl răsucise vîrtos împrejurul 
gîfcutui soţului ei kurdul, şi se puse pe-un ris de se pră-
văli pe spate. 

Iar căpitanul kurd scăpînd în felul acesta din sugru-
mare , nu ştiu dacă se cade să r îdă ori să se supere de 
povestea şi de joaca soţiei lui. Şi-apoi kurd era şi kurd 
rămlaea. Şi drept aceea nu pricepu niciodată .nimic din 
toată păţania aceea. Iar mustăţile şi smoacele lui de păr 

|2« 



nu se festei ir ă întru nimic. Şi muri ;ca un om ferici t, mul -
ţumit şi îndestulat, lăsînd multă prăsilă pe urma lui. 

Iar Şeherezada, în noaptea aceea, mai spuse şi povestea ce 
urmează, şi care-i o înfruntare între mărinimia a trei inşi de so-
iuri osebite, şi-anume între un sot, un drăguţ şi un boţ. 

CARE ESTE CEI. MAI MĂRINIMOS;? 

Se povesteşte că erau la Bagdad un văr şi o vară care 
de cînd erau copii se îndrăgiseră cu o dragoste mare. 
Iar părinţii lor îi meniseră unui altuia, zieînd totdeauna : 
„Cînd s-o face mare Habib. avem să-1 însurăm cu Ha-
biba !" Şi copiii trăiseră şi crescuseră împreună , şi odată 
cu ei crescuse şi dragostea lor. Ci, cînd ajunseră la virsta. 
să se însoare, ursita nu hotărî însurătoarea lor. întrucît 
părinţii, loviţi de prăvaliştea vremilor, rămaseră tare 
.săraci ; iar tatăl şi mama Habibei se socotiră norocoşi 
primind.u-1 ca soţ pentru fata lor pe un preacinstit şeic, 
unul dintre negustorii cei mai bogaţi din Bagdad, care 
o ceruse de soţie. 

Şi, după ce măritişul ei cu şeicul fu hotărît în felul 
acesta, tînăra Habiba vroi să-1 vadă pe Habib pentru cea 
din urmă oară, şi îi spuse plîngînd : 

— O, fiu al unchiului meu, o, multiubitule, tu ştii 
ce s-a întîmplat, şi ştii că părinţii mei m-au dat de soţie 
unui şeic pe care nu l-am văzut niciodată şi care nu m-a 
văzut niciodată. Şi iacătă că, prin căsătoria aceasta, sîn-
tem prădaţi pe totdeauna de iubirea noastră, o, verişo-
rul meu ! Şi poate că moartea noastră ar .fi mai de dorit 
decît viaţa ! 

Iar Habib răspunse suspinînd : 
— O, mulţi ubita mea verişoară, amară-î soarta noas-

tră, iar viaţa noastră de-acuma înainte nu mai are nici 
o însemnătate ! Cum am mai putea noi, departe unul 
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4e altul, să mai simţim gustul vieţii şi să ne mai bucurăm 
de frumuseţile pămîntului ? Of ! of ! o, verişoara mea, 
cum avem să mai îndurăm noi povara ursitei noastre ? 

Şi se plînseră unul pe altul, de era să se topească de 
durere. Pe urmă veniră şi-i despărţiră , spunîndu-le că 
mireasa este aşteptată spre a fi dusă la casa soţului. 

Iar deznădăjduita Habiba fu dusă cu alai la casa şei-
cului. Şi, după slujbele cele îndătinate, şi după urările 
şi vorbele de binecuvîntare, nunta luă sfîrşit, şi toată 
lumea plecă, lăsînd-o pe tînăra mireasă la soţul ei. 

Iar cînd veni şi ceasul de împreunare, şeicul intră în 
odaia de nuntă şi o văzu pe nevastă-sa cum. plîngea în 
perne şi cum pieptul i se zbătea plin de suspine. Şi gîndi : 
„De bună seamă, plînge şi ca aşa cum plîng toate fetele 
cînd se despărţesc de mama lor. Ci noroc că nu ţine 
prea mult, îndeobşte. Cu un pic de ulei izbuteşti să-i dai 
de hac pînă şi lacătului cel mai ruginit, iar cu dulceaţă 
se domesticesc pînă şi puii de leu !" Şi. se duse lîngă fată, 
pe cînd ea plîngea, şi îi zise : 

— Ya .setti Habiba, o, lumină a sufletului, pentru ce 
îţi prăpădeşti tu aşa frumuseţea ochilor ? Şi ce durere-i 
pe tine, de te face să uiţi pînă şi că lîngă tine se află 
cineva pe care nu l-ai cunoscut pînă acuma ? 

Ci fata, auzind glasul soţului ei, fu cuprinsă de alt val 
de lacrimi şi de suspine, şi îşi cufundă capul şi mai tare 
în căpătîie. Iar şeicul, cam încurcat, îi spuse : 

— Ya setti Habiba, dacă plîngi după mama ta, din 
pricină că te-ai despărţit de ea, spune-mi şi mă duc 
după ea pe dată ! 

Iar copila, drept orice răspuns, scutură din cap între 
perne, plîngînd şi mai tare, şi nimic altceva. Iar soţul 
zise : 

— Dacă după tatăl tău, ori după vreuna dintre su-
rorile tale, ori după doica ta, ori după vreo dihanie dragă , 
vreun cocoş, ori vreo pisică, ori vreo gazelă, plîngi tu cu 
atîta jale, spune-mi şi, pe Allah ! plec să ţi-o aduc ! 
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Ci numai o mişcare tăgadnică din cap între perne fu 
răspunsul. Iar şeicul cugetă o clipă, şi zise : 

— Poate că plîngi chiar după casa părinţilor tăi, în 
care ţi-ai petrecut pruncia şi copilăria, o, Habiba ? Dacă 
după ea plîngi, spune-mi, şi te iau de mînă şi-acolo te 
duc ! 

Iar copila, oleacă mai alinată de vorbele cele bune ale 
soţului ei,' ridică un pic capul ; şi ochii ei frumoşi erau 
plini de lacrimi, iar obrazul ei vrăjitor era ca o flacără. 
Şi răspunse, cu u n glas t remurînd de plîns : 

— Ya sidi, nu după mama mea plîng, nici după tatăl 
meu, nici după surorile mele, nici după doica mea, nici 
după altele dragi mie ! Te rog, dară , fierbinte, să mă 
ierţi a-ţi dezvălui pricina lacrimilor şi a jalei mele. 

Iar şeicul cel minunat, care vedea pentru întîia oară 
dezvelit obrazul soţiei sale, rămase tare tulburat de fru-
museţea sa, de vraja copilărească ce se revărsa din toată 
făptura ei şi de dulceaţa graiului său. Şi îi zise : 

— Ya setti Habiba, o, tu cea mai frumoasă dintre fete 
şi cunună a lor, dacă nu despăr ţ irea de ai tăi şi de casa 
ta îţi face jale, înseamnă că-i altă pricină. Şi te rog să 
mi-o spui, ca să-i caut leacul. 

Iar ea răspunse : 
— Fie-ţi milă ! lar tă-mă de a-ţi. spune ! 
El grăi : 
— înseamnă atunci că pricina nu-i alta decît neplă-

cerea şi sila ce ai faţă de mine. Or, pe viaţa ta ! dacă 
mi-ăi fi spus, prin mijlocirea mamei tale, că nu vroiai 
să fii soţia mea, eu hotărît că nu te-aş fi silit să intri 
împotrivă voiei tale în casa mea ! 

Şi ea spuse : 
—- Nu, pe Allah ! o, stăpîne al meu, pricina chinului 

meu nu este nicidecum neplăcerea ori sila ! Cum să am 
simţămintele acestea faţă de cineva pe care nu l-am văzut 
niciodată ? Ci se datorează cu totul altui lucru, pe care 
n-aş putea să ţi-1 dezvăluiesc ! 
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Ci el stărui mai departe, atîta de dibaci şi cu atîta 
bunătate, eă fata, cu ochii în jos, sfîrşi cu a-i mărturisi 
•dragostea ce-o avea pentru vărul ei, spunînd : 

— Pricina lacrimilor şi a jalei mele este o făptură 
dragă, care a rămas acasă, şi anume fiul unchiului meu, 
cel cu caro am crescut laolaltă, care m-a îndrăgit şi pe 
care l-am îndrăgit din pruncie ! Iar dragostea, o, stăpîne 
al meu. este o buruiană care îşi are rădăcinile înfipte 
in inimă, şi, ca s-o smulgi, ar trebui să smulgi şi inima 
odată cu ea ! 

La dezvăluirea aceasta a soţiei sale, şeicul lăsă capu-n 
jos. tară a scoate: o vorbă. Şi cugetă un ceas de vreme, 
pe urmă săltă capul şi-i spuse fetei : 

— O, stăpîna mea, legea lui Allah şi a Profetului său 
— asupra-i fie rugăciunea şi pacea ! — îl opreşte pe 
drept-credincios să dobîndească cu sila fie ce-o fi de 
la un drept-credincios. Iar dacă bucata de pîine nu se 
cade a Ci luată cu sila de la un drept-credincios, ce va 
fi cine! este vorba să-i răpească inima ? Aşa că liniş-
teşte-ţt sufletul şi însenină-ţi ochii ! Şi nimic nu are să 
se întîmple, decît ceea ce a fost scris la ursi toarcă ta ! 

Şi adăugă : 
— Ridică-te, dar, o, soţie a mea de-o clipă, şi, cu în-

găduinţa şi cu deplina mea voie, du-te la acela care are 
asupra ta nişte drepturi mai temeinice decît ale mele, 
şi fii a lui în toată slobozenia. Şi să te întorci aici de 
cu zori, pînă a se deştepta slugile şi a te vedea cînd te 
întorci. întrucît din ceasul acesta eşti ca o copilă a mea, 
din carnea şi din sîngele meu ! Iar părintele nu se atinge 
de fata lui. Şi, după ee am să mor, tu ai să fii moş teni-
toarea mea ! 

Şi mai adăugă : 
— Piidică-te, fiica mea, fără a şovăi, şi du-te de-l 

alină pe vărul tău, care pesemne că te plînge cum se plîng 
morţii ! 
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Şi o ajută să se scoale, şi îi puse cu chiar mina Jui 
rochiile cele frumoase şi nestematele de mireasă, şi o 
însoţi pînă la poartă . Iar ea ieşi în uliţă, cu hainele cele 
frumoase şi cu nestematele ei, ca o idoliţă purtată în 
zilele de sărbătoare de către necredincioşi. 

Cînd poveste;) ajunse aici, Şeberezada văzu /orii mijind •~.i. 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a opt sute nouăzeci şi doua noapte 

Urma. : 

Da nu apucă ea să facă nici douăzeci de paşi pe uliţă,, 
pe unde nici un suflet nu trecea la ceasul acela de noapte, 
că deodată o umbră neagră sări din beznă şi se repezi. 
]a ea. Or, era un hoţ, pîndind vreo pradă de noapte, şi 
care, văzîndu-i sclipirea nestematelor, îşi zisese : „lacătă 
cu ce am să mă îmbogăţesc pe toată viaţa !" Şi o înşfacă 
vîrtos şi se gătea s-o prade, spunîndu-i cu glas înfundat 
şi înfricoşător : 

— Dacă deschizi gura să strigi, lungimea are să ţi 
se amestece cu lăţimea ! 

Şi şi pusese mîna pe salbe, cînd privirea lui dete de 
frumuseţea obrazului .fetei ; şi, năucit cu totul, gindi '. 
„Pe Allah ! am s-o prad pe ea întreagă, că-i mai scumpă 
decît toate comorile !" Şi îi zise : 

— O, stăpîna mea, nu ţi se va face nici un. rău ! Ba 
nu mi te împotrivi, ci vino de bunăvoia ta cu mine. Şi 
noaptea noastră are să fie o noapte binecuvîntată ! 
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Căci gîndea : „Asta-i o almee ! Căci numai almeele 
ies noaptea îmbrăcate cu atîta strălucire. Şi pesemne că 
vine de pe la vreo nuntă de emir !" 

Iar copila, drept orice răspuns, începu să plîng'ă. Şi 
hoţul îi zise : 

— Pe Allah ! pentru ce plîngi ? Fac jurămînt că 
n-am să te jefuiesc, dacă mi te dai de bunăvoie ! 

Şi, totodată, o luă .de mină şi vru s-o tragă după el. 
Atunci, printre plînsete, fata îi spuse cine era şi îi is-
torisi mărinimia şeicului, soţul oi, şi nu-i ascunse nimica 
din toată povestea sa. Şi adăugă : 

— Iar acuma sînt în mîinilc tale. Fă cu mine ce-ai 
vrea ! 

Cînd hoţul, care era cel mai afurisii tîlhar la drumul 
mare din tot isnaful hoţilor de la Bagdad, auzi povestea 
ciudată a fetei, şi cînd pricepu toată strălucirea purtării 
mărinimoase a şeicului, soţul ei, lăsă o clipă capu-n jos 
şi chibzui adine. Pe urmă ridică fruntea şi-i spuse fetei : 

— Şi unde locuieşte fiul unchiului tău, cel pe care îl 
ai drag ? 

Ea spuse : 
— în cutare mahala, pe cutare uliţă, unde sade în 

odaia ce dă spre grădina casei ! 
Iar hoţul spuse : 
— O, stăpîna mea, nu se va putea spune vreodată 

că doi îndrăgostiţi au fost păgubiţi de dragostea lor de 
către un hoţ ! Dăruiască-ţi Allah milele lui cele mai alese 
în noaptea aceasta, pe care te duci s-o petreci cu vărul 
tău ! Iar eu am să te călăuzesc şi am să te însoţesc, spre 
a te feri de întîlnirile nedorite cu alţi hoţi de-ai ca mine ! 

•Şi adăugă : 
— O, stăpîna mea, dacă vîntul este al tuturora, caicul 

nu este al meu ! 
Şi, rostind acestea, hoţul o luă pe fetişcană de mînă 

şi o însoţi, cu toate cinstirile ce se dovedesc faţă de o 
regină, pînă la casa iubitului ei. Şi îşi luă rămas-bun de 
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la ea, după ce îi sărută poala rochiei, şi îşi văzu de dru-
mul său. 

Iar fata împinse poarta de la grădină, străbă tu gră-
dina şi se duse drept la odaia vărului ei. Şi îl auzi cum 
suspina, singur singurel, cu gînclul la ea. Şi bă tu la uşă ; 
şi glasul plin de plînsete al vărului ei întrebă : 

— Cine este la uşă ? 
Ea spuse : 
— Habiba ! 
Iar el dinlăuntru strigă : 
— O, glas al dulcei Habiba ! 
Şi mai spuse : 
— Habiba este moartă ' Cine eşti tu, care îmi vorbeşti 

cu glasul ei ? 
Ea spuse : 
••— Sînt eu, Habiba, fiica unchiului tău ! 
Şi uşa se deschise, iar Habib căzu leşinat în braţele 

verişoarei sale. Şi cînd. în urma îngrijirilor dulcei Ha-
biba, se trezi din leşinul lui, Habiba îl puse să se culce 
lingă ea, îi aşeză capul pe genunchii ei şi îi istorisi ce i 
se întîmplase cu şeicul, soţul ei, şi cu hoţul cel mărinimos, 
lai' Habib, cînd auzi, fu atîta de tulburat că dintru-ntî i 
nu izbuti să rostească o vorbă. Pe urmă se sculă deodată 
şi îi spuse verişoarei lui : 

— Vino, o, verişoara mea mult-iubită ! 
Şi o luă de mină. fără a vroi să se prilejuiască de ea. 

şi ieşi cu ea în uliţă, şi o duse, fără a rosti o vorbă, la 
casa şeicailui, soţul ei. 

Cînd şeicul o văzu pe soţia sa întoreîndu-se cu tînărul 
Habib, vărul ei, şi cînd înţelese pricina care îi aducea astfe! 
pe amîndoi la casa lui, îi pofti in chiar odaia lui şi îi 
sărută aşa cum un părinte îşi sărută copiii, şi le spuse 
cu un glas plin de greutate : 

— Cînd un drept-creclincios i-a spus soţiei lui : „Tu 
eşti fata mea, din carnea şi din sînge'le meu ! " nici o putere 
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nu mai poate să~l dezlege de vorbele lui ! încît, dar, o, 
copiii mei, nu-mi datoraţi nimic ! întrucît sînt legat cu 
chiar vorbele mele ' 

Şi, după ce le ,urăi astfel, scrise pe numele lor şi 
ca.sa si bunurile; ce le avea, .şi se duse să locuiască în 
alia cel ale. 

In:' Şcberezacia laşii în SIMII);! regelui Şal'iriar să t r agă învă -

ţătraai. l'ilra a.-i inirebn nimic în pr ivin ţa aceastn. Şi. în noaptea 

aceea, mai spuse : 

HAIÎBIKHI;L J U G Ă N I T 

Cică ei'a la Cairo un băieţandru, fără seamăn de fru-
mos şi de dăruit. Şi avea ca prietenă , care îl iubea mult 
şi pe care şi el o iubea, o fetişcană al cărei soţ era un 
yuzbaşiu, vătaf peste o .sută de caralii de agie, om plin 
de năprăsnicie si de vitejie, care avea nişte mîini de nu-
mai cu un deget cle-al lor şi ar fi fost de-ajuns spre a-1 
strivi pe băieţandru. Şi yuzbaşiul acela avea toate însu-
şirile cele minunate în stare să mulţumească haremul 
său ; ci bă ie ţandru! nu avea pic de barbă, iar soţia era 
dintre femeile acelea care poftesc mai mult la carnea de 
miel ; şi era ca o cirlană dintre acelea cărora le place să 
se simtă strunite mai cu seamă de către flăcăindri. 

Or, într-o bună zi, yuzbaşiul intră în casă şi îi spuse 
puiandrei, soţia sa : 

•— O, Cutare, sînt poftit în după-amiaza aceasta să 
mă duc în cutare loc, în nişte grădini, ca să răsuflu văz-
duh curat cu nişte prieteni. Dacă, dar, pentru o treabă 
sau alta, va fi nevoie de mine, vei şti unde să mă cauţi. 

Iar soţia îi spuse : 
—- Nimenea nu are să dorească altceva de la tine 

decît să te ştie în bucurie şi mul ţumire ! Du-te de te 
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veseleşte în grădini, o, stăpîne al meu, şi aceasta să te 
însenine şi să te înflorească, spre bucuria noastră ! 

Şi yuzbaşiul se duse pe drumul lui, firitisindu-se. încă 
o dată , că are o soţie atî t de grijulie, şi atîta de mult 
dăruită , şi atîta de mult ascultă!oare. şi alîta de mult 
polilefsită. 

Şi, de cum întoarse el spatele, soţia strigă : 
— Mărire lui Allah, carele îl depărtează de la noi, 

în după-amiaza aceasta, pe yuzbaşiul acesta crunt ! Iacătă 
că am să trimit după clenciul inimii mele ! 

Şi îl chemă pe hadîmbuţul pe care îl avea în slujba 
ei. şi-i spuse : 

— O. băiatule, du-te degrabă după Cutărică, din partea 
mea. Iar dacă nu ai să-1 găseşti acasă, să-1 cauţi peste 
tot pînă ce ai să-1 găseşti, şi să-i spui : ,,Stăpîna mea îţi 
trimite salamalekul, şi îţi spune să te duci la ea acasă, 
chiar acuma !'1 

Iar hadîmbul cel micuţ ieşi de la stăpîna lui şi, ne-
găsinclu-1 pe flăcăiandru acasă, porni să străbată , în cău-
tarea lui, toate prăvăliile din suk pe unde avea năravul 
de-a se duce să stea. Şi, pînă la urmă , îl găsi în prăvălia 
unui bărbier, unde intrase spre a se rade pe cap. Şi se 
apropie de el taman în clipa cîncî bărbierul ti înfăşură 
gîtul cu un ştergar curat si îi spunea : 

— Deie Allah ca bărbieritul să-ţi fie plăcut ! 
Iar hadîmbuţul, apropiindu-se aşadar de flăcău, se 

plecă înspre el şi-i spuse la ureche : 
—: Slăpîna mea Cutare îţi trimite salamalekurile ei 

cele mai alese, şi mă însărcinează să-ţi spun că astăzi 
ţărmul este limpede şi că yuzbaşiul este la grădini ! Dacă, 
dar, ţii să te bucuri, nu ai decît să vii fără de amînare şi 
fără de zăbavă. 

Iar băieţandrul, auzind acestea, nu mai putu să rabde 
a mai zăbovi acolo nici o clipită, şi-i strigă bărbierului : 
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— Şterge-mă repede pe cap, că mă duc ; şi am să mă 
întorc altă dată ! 

Şi, rostind vorbele acestea, îi puse în mină o drahmă 
de argint, întocmai ca şi cînd ar fi fost dichisit pe cap 
de bărbier. Iar bărbierul, văzînd atîta dărnicie, îşi zise : 
„îmi dă o drahmă cînd nici nu l-am ras pe cap ! Ce-are 
să fie cînd are să şi fie ras pe cap ? Pe Allah ! iacătă 
un muşteriu pe care n-am să-1 scap din ochi. Fără de 
nici o îndoială, cînd am să-1 rad pe cap are să-mi dea un 
pumn de drahme de-acestea !" 

Estimp, flăcăiandrul se ridică repede şi ieşi în uliţă. 
Iar bărbierul îl însoţi pînă în pragul prăvăliei, spunîndu-i : 

— Allah fie cu tine, o, stăpîne al meu ! Nădejdea 
mea-i că, după ce ai să-ţi orînduieşti daravelile cele 
zornice, ai să te întorci în prăvălia aceasta, din care ai 
să ieşi încă şi mai frumos decît la intrare. Allah fie cu 
tine ! 

Iar flăcăul răspunse : 
— Taiieb ! prea bine ! am să mă întorc ! 
Şi o zbughi degrabă, şi pieri după colţul uliţei. 
Şi ajunse dinaintea casei drăgu ţei sale, soţia yuzba-

şiului. Şi tocmai era gata să bată în uşă, cînd, spre uluirea 
lui nespusă, văzu răsărindu-i dinainte, venind din partea 
cealaltă a uliţei, bărbierul. Şi, neştiind cam care putea 
să fie treaba ce-1 făcea să fugă aşa pe bărbier, care de 
departe îi făcea nişte semne de chemare, nu mai bătu 
în poartă. Iar bărbierul îi spuse : 

— O, stăpîne al meu, Allah fie cu tine ! Mă rog ţie 
să nu uiţi de prăvălia mea, care s-a înmiresmat de ve-
nirea ta şi s-a luminat. Iar înţeleptul spune : „Cînd te-ai 
dedulcit într-un loc, să nu mai cauţi altul !" Iar doftorul 
cel mare al arabilor, Abu Aii el Hossein Ibn Şina — asu-
pra-i fie milele Celui prea-înalt ! a spus : „Nici un lapte 
nu este de asemuit, pentru copil, cu laptele mamei ! Şi 
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nimica nu-i este mai dulce capului decît mina unui băr-
bier dibaci !" Nădăjduiesc, dar, de la tine, o, stăpâne al 
meu, că ai să cunoşti prăvălia mea dintre toate celelalte 
prăvălii din suk. 

Iar flăcăiandrul zise : 
— Hei, uallah ! de bună seamă, ara s-o cunosc, o, 

bărbierule ! 
Şi împinse poarta, care se şi deschisese de dinlăuntru; 

şi grăbi s-o închidă pe urma lui. Şi urcă să se întîlneasca 
cu drăgu ţa sa, spre a-şi face treaba cea îndă t inată cu ea. 

Ci bărbierul, în loc să se întoarcă la prăvă l ia lui, ră -
mase înfipt în uliţă, dinaintea porţii, zicîndu-şi : „Cel 
mai bine-i să-1 aştept chiar aici pe muş teriul acesta, ca 
să-1 călăuzesc chiar eu la prăvălie, de teamă să nu care 
cumva să greşească la cele ale vecinilor mei !" 

Şi, fără a slăbi uşa măcar o clipită din ochi, se proţăpi 
acolo. 

Ci în ce îl priveşte pe yuzbaşiu, după ce ajunse la 
locul de întîlnire, prietenul său îi zise : 

— Ya sidi, iartă-mi necuviinţa fără de pereche de 
care mă fac vinovat faţă de tine. Ci a murit maică-mea 
şi trebuie să-i orînduiesc înmormîn tarea. Iartă-mă , dar, 
de-a nu putea să mă bucur astăzi cu tine, şi iartă-mi pur-
tarea cea urîtă . Allah e milos ! şi avem să venim altă 
dată împreună aici, cît mai curînd. 

Şi îşi luă rămas-bun de la el. tot cerîndu-şi întruna 
iertăciune, şi plecă pe drumul lui. Iar yuzbaşiul, cu nasul 
cam alungit, îşi zise în sineşi : „Bătu-le~ar Allah pe ba-
bele cele afurisite care înnegurează într-un chip atîta 
ele ticălos zilele de voioşie ! Şi afunda-le-ar Pîrdatnicusl 
în hăurile cele mai adinei dintr-al cincilea iad !'*' 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci înir-a opt sute nouăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Şi, grăind acestea, .scuipă o dată cu năduf, mormă ind 
în. barbă : „Scuip pe tine şi pe pămîntul care-a să te 
astupe, o, mumă a pacostelor !" Şi îşi luă calea îndără t 
înspre casă. şi ajunse pe uliţa lui, cu nişte ochi bulbucaţi 
de mînie. 

Şi îl zăii pe bărbierul ee sta înţepenit, cu privirile pe 
ferestrele de la casa lui, ca un d ine care aşteaptă să i se 
arunce un os. Şi îl umflă şi-i zise : 

— Ce-i cu tine, bre ! Şi ce treabă-i între tine .şi casa 
aceasta ? 

Iar bărbierul se temeni pînă la pămînt şi răspunse : 
— O, sicii yuzbaşiule, îl aştept aici pe cel mai bun 

muşteriu al prăvăliei mele ! Tntrucît punea mea este în 
miinile lui ! 

Iar yuzbaşiul, tare uimit, îl întrebă : 
— - Ce băsăcleşti tu, mă, javră de efriţi ? Nu cumva 

casa mea o fi acuma loc de întîlnire pentru muşteriii unor 
bărbieri de teapa ta ? Cară-te, o, puşlamao, că, de nu, 
ai să-mi afli greutatea mîinii ! 

Iar bărbierul spuse : 
;— Numele lui Allah fie asupra-ţi , o, stăpîne al meu, 

yuzbaşiule, şi asupra casei tale, şi asupra celor care lo-
cuiesc în preacinstita-ţi casă, sălaş al bunei-cuviinţe şi 
al tuturor virtuţilor ! Ci, pe preascumpa-ţi viaţă ! mă 
juruiesc că muşteriul meu cel mai bun a intrat chiar 
aci ! Şi, întrucît iacătă că-i cam demultişor de cînd se 
află aici, iar meseria şi prăvălia mea mă pun în neputin ţă 
de a-1 mai aştepta, mă rog ţie să-i spui, cînd ai să-1 vezi, 
să nu zăbovească mai mult ! 

Iar soţul fetişcanei îi zise : 

302 



— Şi ce fel de om este muşteriul tău, o, plod de codoşi 
şi prăsilă de pezevenghi ? 

El spuse : 
—• Este un tinerel frumos, cu nişte ochi iacă-aşa, şi cu 

un mijlocel iacă-aşa, şi cilibiu foc ! E un şalabi în t ru to -
tul, zarif la purtăr i şi la strai, şi filotim ! şi dulce ! o 
bucată de hazăr, ya sidi, un fagure de miere, uallahi ! 

•Cînd vătaful cel de peste o sută de caralii de agie auzi 
asemenea laudă şi asemenea zugrăvire a celui ce. intrase 
în casa lui, îl înşfacă pe bărbier de ceafă şi, zgîlţîindu-1 
de cîteva ori, îi spuse : 

— O, prăsilă de puşlamale şi pui de lele ! 
Iar bărbierul cel zgîlţîit strigă : 
•— Nu am nimic împotrivă ! 
Iar yuzbaşiul. urmă : 
— încă mai cutezi să rosteşti asemenea vorbe despre 

casa mea ? 
Iar bărbierul zise : 
— O, stăpîne al meu, ai să vezi ce are să-ţi spună 

muşteriul meu cînd ai să-i spui : „Bărbierul cel cu mînă 
dulce te aş teaptă la poartă !" 

Iar yuzbaşiul, spumegind, răcni la el : 
— Daeă-i aşa, şezi aci şi-aşteaptă pînă mă duc să-ţi 

cercetez spusele î 
Şi se repezi în casă. 
Or, estimp, muieruşca. văzînd şi auzind de după fe-

reastră tot ce se întîmpla în uliţă, avusese destul răgaz 
să-1 ascundă pe drăgu ţul ei în fîntîna casei. Şi cînd yuz-
başiul intră în odaie, nu mai era acolo nici flăcău, nici 
nimic ce să se asemuie cît de cit- cu aşa ceva. Şi o în-
trebă pe nevastă-sa : 

— Hei, pe Allah ! o. femeie, oare chiar este cumva de 
crezut că un bărbat să fi intrat în casa noastră ? 

Iar nevasta, ca supărată pînă peste poate de o atare 
bănuială, strigă : 
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— O, ce ruş ine asupra casei noastre şi asupra mea ! 
Cum să fi putut, o, stăpîne al meu, să intre aici un băr-
bat ? Izgonit fie Cel-rău ! 

Iar yuzbaşiul spuse : 
— Păi u n bărbier, care se află în uliţă, mi-a spus că 

aşteaptă să iasă de la noi un tinerel, muş teriu de~al lui ! 
Ea spuse : 
— Şi nu l-ai sfărîmaf de zid ? 
El spuse : 
— Mă duc să-1 sfărîm ! * 
Şi coborî, şi îl înşfacă pe bărbier de ceafă, şi începu 

să-1 răsucească, răcnind la el : 
— O, codoş al maică-ti şi-al neveste-ti ! Ai cutezat să 

rosteşti asemenea vorbe despre haremul unui drept-cre-
dincios ? 

Şi urma, fără de îndoială, să-i facă dintr-o dată lun-
gimea să-i treacă prin lăţime, cînd bărbierul strigă : 

— Pe adevărul pe care ni 1-a dezvăluit Profetul, o, 
yuzbaşiule, l-am văzut cu ochii mei' pe flăcău cînd a in-
trat în casă ! Da nu l-am văzut să fi ieşit ! 

Iar celălaltul îl opri din răsuceală şi rămase până peste 
măsură de uluit auzindu-1 pe insul acela stăruind a mă r tu-
risi asemenea lucru pînă şi dinaintea morţii. Şi îi zise : 

— Nu vreau să te ucid pînă a nu- ţ i dovedi că minţi, 
o, cîine ! vino-ncoace ! 

Şi îl tîrî în casă, şi începu să străbată cu el toate 
odăile, şi de jos, şi de sus, şi peste tot. Şi, după ce cer-
cetară şi răscoliră tot, coborîră în curte şi scotociră prin 
toate colţurile, fără să găsească nimic. Şi yuzbaşiul se în-
toarse înspre bărbier şi-i spuse : 

— Nu este nimic ! 
Iar celălalt spuse : 
-— Dreptu-i, da mai este şi f întina aceasta pe care încă 

nu am cercetat-o. 
Şi-aşa ! Iar flăcăul auzea toată vînzoleala şi toate vor-

bele lor. Şi, la vorba din urmă , despre fîntână şi despre 
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cercetarea fîntînii, îl blestemă în inima lui pe bărbier, 
gîndind : „A, puiul de codoaşe ale puşlamalîcului ! Are să 
mă ducă la spînzurătoare !" Iar nevestica, la rîndu-i, îl 
auzi şi ea pe bărbier vorbind de cercetarea fîntînii, şi 
coborî în graba mare, strigîndu-i soţului ei : 

— Da pînă cînd, io, bărbate, ai să-1 mai laşi să-ţi bată 
curtea şi haremul pe plodul ăsta dintr-un potop de încor-
noraţi ai neruş inării ? Şi au nu ţi-e ruş ine ţie să-1 bagi 
aşa în tihna sălaşului tău pe un străin de teapa ăstuia 
de colea ? Ce mai aştepţi de nu-1 osîndeşti după nele-
giuirea lui ? 

Iar yuzbaşiul spuse : 
— Drept spui tu, o, femeie, trebuie să-1 pedepsesc. Ci 

tu eşti cea ponegrită, aşa eă t u se cade să-1 osîndeşti. 
Pedepseşite-I după greutatea şi după fapta clevetirilor lui ! 

Atunci puicana se sui în casă şi luă u n cuţit de la 
bucătărie, şi îl încinse la foc pînă ce se făcu alb de fier-
binte. Şi veni la bărbierul pe care yuzbaşiul îl şi aşter-
nuse la pămînt dintr-o smuncitură . Şi, cu cuţitul cel în-
cins, îi arse vinişoarele, şi îi scoase ouşoarele, în vreme 
ce yuzbaşiul îl ţinea proptit la pămînt. După care, îl 
aruncară în uliţă, strigînd în u rma lui : 

'•— Asta are să te înve ţe minte să mai pălăvrăgeşti 
despre haremurile oamenilor cinstiţi ! 

Iar amărîtul de bărbier zăcu. acolo pînă ce nişte t re-
cători miloşi îl ridicară şi îl duseră la prăvălia Iui. Şi 
gata cu e l ! 

Ci în ce îl priveşte pe flăcăiandrul închis în fîntînă, 
apoi acesta, de îndată ce toată zarva din casă conteni, dete 
zor să iasă din ascunzătoarea lui şi să-şi slobozească pi-
cioarele în vînt. Şi Allah coperi ceea ce avea de coperit ! 

Iar Şeherezada nu vroi să lase cumva noaptea aceea să treacă 
fără a-i mai povesti regelui Şahriar şi povestea lui Faiiruz şi a 
soţiei sale. 
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Î'UVKSTKA I.LFI KAlHiUZ M[ A SOŢIKt S.AI.K 

Se povesteşte cu un rege şedea într-o zi pe terasa pa-
latului său. revenindu-se şi bucur'mdu-şi ochii cu prive-
liştea cerului de deasupra capului şi cu grădinile cete fru-
moase de la picioarele sale. Şi de te deodată ,cu privirea, pe 
terasa unei case .aşezate .peste drum de palatul .său, de o 
femeie cum nu mai văzuse nicicând alta asemenea ca fru-
museţe. Şi se întoarse înspre cei care îi Înconjurau şi îi 
întrebă ; 

—• A cui este .casa aceea ? 
Iar ei răspunseră : 
— A slujitorului tău Faiiruz. Iar femeia aceea este so-

ţia lut l 
Atunci el coborî de pe terasă : iar patima îl şi lăsase 

beat, fără de vin, şi dragostea era in inima lui. Şi îl 
chemă pe slujitorul său Faiiruz şi îi spuse : 

— la scrisoarea aceasta şi du- te în cutare oraş, şi 
adu-.mi răspunsul ! 

.Şi Faiiruz luă scrisoarea, şi se duse acasă la el. şi îşi 
puse scrisoarea sub cap, şi îşi trecu aşa noaptea aceea. 
Iar când se făcu dimineaţă, se sculă, îşi luă bun-rămas 
de la soţie, şi plecă înspre oraşul cu pricina, habar ne-
având ce rosturi avea domnul său împotriva lui. 

Estimp, .regele se ridică degrabă, numaidecât după ce 
soţul plecă, şi se îndreptă , îmbrăcat în haine «travestite, 
înspre casa lui Faiiruz, şi bă tu la uşă. Iar sofia lui Faiiruz 
întrebă : 

— Cine este la uşă ? 
Şi el răspunse : 
— Sînt eu, regele, stăpânul soţului tău l 
Şi ea deschise. Iar el intră, şi spuse, aşezi ndu-se : 
— Am venit ca musafir. 
Iar ea zîmbi şi răspunse 
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— Mă adăpostesc intru Allah de rnusaiir;îeu3 acesta. 
întrucît chiar că nu. mă aştept la nimica bun de .'Ja ei l 

Ci regele spuse : 
•— O, alean, al inimilor, noi sîntem stă pinul so;'ului iau, 

şi socotim că nu ne prea cam cunoşti ! 
Iar ea răspunse : 
- ^ Ba te cunosc, o, doamne şi slăpîne ai meu, ş:. cu-

nosc şi ce gînd ai, şi ştiu şi ce vrei, şi că eşti stăpânul 
soţului meu. Şi, spre a-ţi dovedi că pricep prea bine ~c%m 
ţi-e treaba, te povăţuiesc, o, sultane al meu, să ai sufle-
tul atîta de sus înălţat cit să ţi se potrivească şi ţie sti-
hurile acestea ale poetului : 

Nu am să-mi fac vreodată cale 
Pe drumul către vreun izvor 
Ce stă cu ghizdul buzei sale 
La bunăvoîa tuturor 
Şi-şi lasă proaspetele ape 
Toţi trecătorii sâ-i adape. 

Cînd muştele cele murdare 
Şi-abat pe farfuria mea 
Roirea lor bîzîitoare, 
De ini-ar fi foamea cit de grea. 
Las farfurie şi bucate, 
Că altceva nu se mai poate. 

La fel şi leul ocoleşte 
Un drum ce duce la vreun vad. 
La care, strecuraţi hoţeşte, 
Şi cîinii vin la adăpat, 
Să lăpăie şi ei la fel 
De unde se-adăpase el. 

Şi, după. ce spuse stihurile acestea, soţia lui F'aiiruz 
adăugă : 
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— Ci tu, o, măria-ta, ai bea din fîntîna pe care alţii 
înaintea ta şi-au pus buzele ? 

Iar regele, auzind vorbele acestea, se uită la ea cu 
uimire. Şi fu atî ta de tulburat încît întoarse spatele, fără 
a mai găsi. o vorbă de răspuns ; şi, în graba lui de a fugi, 
îşi pierdu acolo unul dintre papuci. Şi-aceasta-i fu păţania. 

Ci în ce îl priveşte pe Faiiruz, iacătă ! După ce ieşi din 
casă, spre a se duce unde îl trimisese regele, căută scri-
soarea în buzunar şi nu o găsi. Şi îşi aduse aminte că o 
pusese sub eăpătîi. Şi se întoarse din drum, şi intră în 
casă chiar la o clipită de cînd regele tocmai ieşise. Şi 
văzu imineul regelui, pe prag. Şi numaidecît înţelese pri-
cina trimiterii lui afară din oraş, în nişte locuri depărtate. 
Şi îşi zise : „Regele, stăpînul meu, nu mă trimite acolo 
decît ca să-şi dea frîu slobod la o patimă tăinuită !" Da 
păstră tăcerea şi, intrînd fără zarvă în odaie, luă scri-
soarea de unde o lăsase şi plecă iar, fără ca soţia să fi 
prins de veste de întoarcerea lui. Şi părăsi oraşul în grabă , 
şi se duse să-şi îndeplinească Solia cu care fusese însăr-
cinat de regele stăpînul său. Şi Allah îi scrise bună pace, 
şi omul duse scrisoarea la locul poruncit, şi se întoarse 
în cetatea regelui aducînd răspunsul cerut. Şi, pînă a se 
duce să se odihnească la el acasă, clete zoi' să se înfăţişeze 
dinaintea regelui, care, spre a-1 răsplăti pentru vrednicia 
lui, îl dărui cu o sută de dinari. Şi nimica nu se pomeni 
despre ceea ce ştim. 

Iar Faiiruz, luînd cei o sută de dinari, se duse la sukul 
giuvaiergiilor şi al argintarilor, şi cumpără, de toţi banii, 
nişte lucruri strălucite, tot felul de podoabe plăcute fe-
meilor. Şi le duse pe toate neveste-si, spunmdu-i : 

— Acestea-s spre a sărbători întoarcerea mea ! 
Şi adăugă : 
— Ia-le şi pe astea şi tot ce ai aici, şi întoarce-te la 

casa tatălui tău ! 
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Iar ea îl întrebă : 
— Pentru ce ? 
— Pentru că regele, stăpînul meu, m-a eoperit cu bu-

nă tatea lui. Şi pentru că vreau ca toată lumea să afle, 
şi ca tatăl tău să se bucure văzînd la tine toate podoabele 
acestea, drept aceea doresc să te văd cum pleci acolo unde 
îţi spun. 

Iar ea răspunse : 
— Cu drag şi cu toată inima bucuroasă ! 
Şi se împodobi cu tot ce-i adusese bărbatu-sâu, şi cu 

tot ce mai avea, şi plecă la casa tatălui ei. Şi taică-său se 
bucură foarte de venirea ei şi de toate mîndre ţele pe care 
le vedea pe ea. Şi şezu în casa tatălui său vreme de o 
lună întreagă, fără ca soţul ei Faiiruz să se mai fi gîndit 
să vină după ea, şi fără ca baremi să fi trimis să ceară 
ştiri despre ea. 

încît, la capă tul lunii aceleia de despărţire, fratele t i -
nerei neveste veni la Faiiruz şi-i zise : 

— O, Faiiruz, dacă nu vrei să dezvăluieşti pricina mî-
niei ce-o ai împotriva soţiei tale, şi pricina părăsirii în 
care ai lăsat-o, vino măcar şi apără-te în pricina cu noi 
dinaintea regelui, stăpînul nostru ! 

Iar Faiiruz răspunse : 
— Dacă voi vre ţ i să vă judecaţi, eu nu am să mă 

judec ! 
Iar fratele tinerelei spuse : 
— Ci vino totuşi şi ai să mă auzi ce pîră am ! 
Şi se duse cu el dinaintea regelui. 
Şi îl găsiră pe rege în sala de judeţe, cu cadiul stînd 

jos lîngă el. Şi fratele tinerei femei, după ce sărută pă-
mintul dinaintea regelui, spuse : 

— O, stăpîne al nostru, vin să mă judec pentru o 
pricină ! 

Iar regele îi spuse : 
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— Pricinile de judecat îl privesc pe domnia-sa cadiul. 
Cu el se cade să vorbeşti ! 

Iar fratele tinerei femei ,se întoarse înspre cad iu şt 
zise : 

— Ailah lumineze judeţele domnului nostru cadiul ! 
Or, iacălâ pîra şi jalba noastră : i-am închiriat, numai ca 
închiriere, omului acesta, o grădină frumoasă, bine ocro-
tită cu ziduri înalte şi păzite ; minunat îngrijită şi sădită 
cu flori şi cu pomi roditori. Ci omul acesta, după ce a 
strlns toate florile şi a mâncat toate poamele, a dat- jos 
'.zidurile, a lăsat grădina vraişte în cele patru vînturi şi 
a adus Lotul în stare de jaf. Şi-acuma vine .să rupă în-
voiala şi să ne dea îndărăt grădina în starea în care a 
adus-o ! Şi-aceasta-i plîngerea noastră şi pricina noastră. 
y-M sidi'l cădi ! 

Şi cadiul se întoarse înspre Faiiruz şi îi zise : 
— Da tu ce ai a spune, o, tinere ! 
Şl el răspunse : 
— într-adevăr, le dau îndărăt grădina într-o stare mai 

bună decît era înainte ! 
far cadiul îi spuse fratelui : 
— Este adevărat că dă îndărăt grădina în stare mai 

bună, precum ne mărturiseşte ? 
Iar fratele zise : 
— Nu. Ci aş vrea să aflu de ia el pricina care 1-a 

Împins să ne-o dea îndărăt ! 
Şi cadiul întrebă, fntoreîndu-se înspre Faiiruz : 
— Ce ai de zis, o, tinere ? 

Şi Faiiruz răspunse : 
—• Le-o dau Îndărăt din toată mima mea şi în pofida 

inimii mele ! Iar pricina acestei dăr i îndărăt, întrucît do-
reşte s-o afle, este că am intrat în grădina cu pricina şi 
am văzut pe pămîntul ei urmele trecerii leului şi ale pi-
ciorului lui. Şi mi-a fost. frică să mu mă sfîşie leul. de 
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m-a.ş mai încumeta încă o dată . Şi pentru aceea am. dat 
grădina îndără t stăpînului ei. Şi nu am. făcut treaba 
aceasta deeît din cinstire faţă de leu şj din frică pentru 
mine. 

Cinci povcsiea a junse ;iiri, Şeherezada vâ /u / u n i .ţiîjţjjd :.i,. 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a o pi suie nouăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

Iar regele, care sta tolănit pe perne, şi asculta iară ;\ 
lăsa să se vadă, cînd auzi vorbele lui Faiiruz, slujitori:'] 
său, şi pricepu unde bate tîlcul, se ridică pe jumă tate -şi 
îi spuse t înărului : 

— O, Faiiruz, linişteşte-ţi sufletul, alungă-ţi temerile 
şi întoarce-te la grădina ta. întrucît, pe adevărul şi pe 
sfinţenia Islamului ! grădina ta este cea mai bine apărată 
şi cea mai bine păzită din eîte am văzut eu în viaţa mea ; 
iar zidurile ei sînt ia adăpost de orice călcare ; iar pomii, 
roadele şi florile ei sînt cele mai curate şi cele mai fru-
moase din eîte am văzut vreodată ! 

Şi Faiiruz înţelese. Şi se întoarse ia soţia lui. Şi o iubi. 
Şi, în felul acesta, nici cadiul, nici nimenea dintre cei 
mul ţ i cîţi se aflau de faţă în sala de judeţe nu putu sa 
priceapă nimic din pricina aceea, care rămase tă inuită In-
t r e rege şi Faiiruz şi fratele soţiei. Ci, numai unul Aliaţi 
este Aloate-ştiutor ! 

Iar Şehere/.ada spuse : 
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OBI'fîŞIA Şr DEŞTEPTACIUNEA 

Era odată un om, şamit de baştină, pe care A'llah îi 
dăruise, ca pe toţi şamiţii din neamul său, cu un sînge 
vîrtos şi cu minte întunecată . întrucît este lucru ştiut că, 
atunci cînd AII ah a împăr ţ i t daruri le sale oamenilor, a 
pus în fiecare pămînt însuşirile cele bune şi însuşirile 
cele rele care urma să se treacă din neam în neam tu-
turor celor ce aveau să se nască acolo. Şi-aşa îi dărui ei 
cu minte şi cu isteciune pe locuitorii, din Cairo, cu putere 
bărbătească pe cei din Egiptul-de-Sus, cu dragoste de 
poezie pe părinţii noştri arabi, cu vitejie pe călăreţii din 
pustie, cu obiceiuri cuviincioase pe locuitorii din Irak, cu 
prietenie faţă de oaspeţi pe triburile cele rătăcitoare, şi 
cu multe alte daruri, multe alte pămînturi ; ci sirienilor nu 
le dete decît patima după chilipir şi dorul de neguţători^, 
şl îi uită cu totul cînd împărţi darurile cele plăcute. Drept 
aceea, orice-ar face, un şamit, din ţările care se întind de 
la marea cea sărată pînă la marginile pustiului Damas-
cului, are să fie pururea un mocofan cu sînge vîrtos, iar 
mintea iui nu a re să fie vreodată deschisă decît la ispita 
cea grosolană a chilipirului şi a pişicheiiîcului. 

Şi-aşa că sirianul cu pricina se trezi într-o bună zi cu 
dorinţa de a se duce să chilipirgească pe la Cairo. Şi, 
fără de nici o îndoială, numai soarta lui cea păcătoasă 
i-a suflat gîndul acesta de a se duce să trăiască printre 
oamenii cei mai plăcuţi şi mai isteţi de pe pămînt. Ci, ca 
toţi cei din neamul lui, era plin de îngîmfare, şi gîndi că 
avea să-i năucească pe oamenii de acolo, întrucît avea 
să ducă nişte lucruri frumoase cu el. Luă, într-adevăr, 
în nişte lăzi, tot ceea ce avea mai strălucit ca mătăsării, 
ca bogasiuri scumpe, ca arme luminate şi alte lucruri ase-
menea, şi se cărăuşi în. cetatea cea ocrotită, Misr Al-
Kahirah, Cairo ! 

Şi purcese cu a închiria un local pentru mărfurile sale, 
şi o odaie pentru sine într-un han din oraş, în inima 
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sukuril/ir. Şi începu să se ducă în fiecare zi pe la muş terii 
şi pe la neguţători, poftindu-i să vină să-i vadă mărfurile. 
Şi urină să lucreze toi aşa o bucată de vreme, pînă cînd 
într-o bună zi, cum se duse să se preumble şi se tot uita 
ba la dreapta, ba la stinsa, se? întîlnî cu trei fetişcane ce 
veneau aplecate şi legănate, şi care rîdeau spunîndu-şi 
nişte lucruri aşa şi-aşa. Şi erau toate una mai frumoasă 
decît cealaltă, şi mai ispititoare, şi mai plăcute. Şi, cînd le 
zări, mustăţile i se zburliră şi i se şi cutremurară ; şi se 
apropie de ele, cînd fetele ii aruncară nişte ochiade, 
şi le zise : 

— Se poate oare sa veniţi a-mi ţine tovărăşie plăcută, 
la hanul meu, spre a ne veseli în noaptea aceasta ? 

Iar ele răspunseră, zîmbăreţe : 
— Binevoim, într-adevăr, şi vom face ceea ce ne vei 

spune să facem, spre a-ţi fi pe plac. 
Iar el întrebă : 
— La mine sau la voi, o, stăpînele mele ? 
Ele spuseră : 
— Eh, pe Allah ! la tine ! Ce, tu crezi cumva că soţii 

noştri ne-ar lăsa să aducem acasă bărbaţi străini ? 
Şi adăugară : 
— în noaptea aceasta vom veni la tine ! Spune-ne, 

aşadar, unde locuieşti. 
El spuse : 
— Locuiesc Intr-o odaie la cutare han, pe cutare uliţă. 
Iar ele spuseră : 
— Dacă-i aşa, pregăteşte-ne o cină, şi ţtne-ne-o la cald; 

iar noi vom veni la tine după ceasul rugăciunii de noapte. 
Iar el spuse : 
— Vorbele voastre sînt clesăvîrşite ! 
Şi fetele îl lăsară, spre a-şi vedea de drum. Iar el, ia 

rîndu-i, se duse după merinde, şi cumpără peşte, castraveţi, 
stridii, vin şi mirodenii, şi le aduse pe toate în odaia lui ; 
şi pregăti cinci feluri de bucate cu carne, fără a mai pune 
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hi .socoteală şi crezul şi legumele ; şi ie găLî chiar ei, cu 
mina iui ; şi ţinu totul gafa, cit mai. bine cu putinţă . 

Iar cind se făcu vremea de cină, cele trei femei veniră, 
aşa cum făgăduiseră, învăluite în nişte căbăniţe albastre ce 
Je făceau de nerecunoscut. Ci, după ce intrară, îşi aruncară 
liainele acelea de pe umeri şi şezură jos ca nişte June. 
Iar sirianul .se sculă şi veni dinaintea lor, stînd apoi şi el 
jos, ca un ulcior, după ce rindu.ise cum se cuvine farfu-
riile, pline cu bucate. Şi. fetele mîncară fiecare atîta cit în-
căpu în ele. Iar el le aduse pe urmă sofraua cu vinuri. Şi 
cupa începu, să se poarte între ei. Şi sirianul, la îndem-
nurile lor stăruitoare, nu lăsă să-1 treacă nici un rî.nd 
de la băutură , şi bău. pînă ce începu capul să i se bălăngăne 
în toate părţile. Şi atunci, prinzînd oarecare inimă, începu, 
să se uite in ochii tovarăşelor sale ; şi putu. să se minu-
neze ele frumuseţea fetelor şi să se bucure de nurii lor. 
Şi. se învîrlî între uluială şi năuceală. Şi se clătină între 
aiureală şi zăpăceală. Şi nu mai ştiu să o.sebească bărbat 
de femeie. Iar starea lui fu nemaipomenită, şi soarta jal-
nică. Şi pi1 ivea fără a vedea, şi mînca fără a bea. Şi dete 
să se slujească de picioare, şi căzu-n cap. Şi îşi roti ochii 
împrejur, şi scutură din nas mahmur. Şi suflă şi stră-
nută . Şi rise şi plinse. După care, se întoarse înspre una 
dintre cele trei fecioare, şi îi făcu întrebare : 

— AII ah fie asupra fa ! ya setti, ce nume-i fi avînd 
tu. oare ? 

Ea răspunse, cum se cuvine : 
— Ai-mai-văzut-vreodată-pe-cineva-ca-mine ? 
lai' mintea lui zbură şi mai tare, şi strigă în gura mare : 
— Nu, uallahi, nu am mai văzut pe cineva ca tine ! 
Pe urmă se întinse pe jos, sprijinindu-se în coate, şi o 

întrebă şi pe cea cle-a doua i 
— Da pe tine. ya setti, o sîngele vieţii inimii mele, 

cum te cheamă ? 
Ea răspunse : 
— N-ai-văzut-vreodată-pe-cîneva-care-să-semene-cu-

mine ! 
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Iar el strigă : 
— Inşallah ! fie voia lui AlLuh, o, slăpînâ a mea N-ai-

văzut-vreodată-pe-eineva-care-să-semene-cu-niuie ! 
Pe urmă ..se întoarse înspre cea de-a treia şi o întrebă : 
— Da pe tine, ya setti, o, pojar al inimii mele. cam 

cai-e poate fi preacinstitul tău nume ? 
Ea răspunse : 
— Uită-te-la-mine-şi-a.i-să-mă-cunoşti ! 
Şi auzind acest al treilea răspuns, sirianul se rostogoli 

pe duşumea, strigînd cit îl ţinea gura : 
— Nu am nimica împotrivă, o, stăpînă a mea Uită-te-la-

mine-şi-ai-să-mă-cunoşti ! 
Şi ele preumblară pocalul necontenit, şi îl deşertară în 

gîtlejul lui, pînă ce se prăbuşi, cu capu-naintea picioarelor 
şi cu suflarea împiedicată. Atunci, văzîndu-l în starea 
aceea, fetele se ridicară şi îi scoaseră turbanul şi îi puseră 
pe cap o tichie de nebun. Pe urmă se uitară împrej urul lor 
şi puseră gabja pe tot ce găsiră la îndemînă, şi bani şi 
lucruri de preţ. Şi, încărcate cu prada, şi cu inima uşoară., 
îl lăsară în hanul lui să grohăie ca un bivol, şi lăsară odaia 
în seama stăpînului ei. Iar Aloate-acoperitorul acoperi ceea 
ce avea de acoperit. 

Or, a doua zi, clnd se trezi clin beţia lui, sirianul se văzu 
singur în odaie şi nu zăbovi a băga de seamă că odaia fusese 
mă turată de tot ce se afla în ea. Şi deodată îşi clobîndî pe 
deplin simţurile şi strigă : 

— Nu este măre ţ ie şi putere decît numai întru Alllah 
slăvitul şi marele ! 

Şi se repezi afară din han, cu tichia de nebun pe cap, 
şi începu să-i întrebe pe toţi trecătorii dacă nu întîlniseră 
pe numitele Cutare şi Cutare şi Cutare. Şi rostea numele pe. 
care i le spuseseră cele trei femei. Iar oamenii, văzîndu-t 
împopoţonat în felul acela, îl credeau scăpat de la maristan 
şi răvspundeau : 

— Nu. pe Allah ! nu am văzut niciodată pe cineva ca 
tine ! 
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Iar alţii ziceau : 
— Niciodată nu am văzut pe cineva care să ţi se ase-

muie ! 
Iar alţii răspundeau : 
— Ne uităm la tine, într-adevăr, da nu te cunoaştem ! 
încît, la capătul întrebărilor, nu mai ştiu ce să facă şi 

nici cui să se plîngă şi, pînă la urmă , înUlni un trecător 
milos şi bun de sfat, care îi spuse : 

— Ascultă-mă pe mine, o, şamitule .' Cel mai bun lucru 
pe care îl ai de făcut, în împrejurarea aceasta, este de a te 
întoarce în ţara Şamului, fără de amînare şi fără de zăbavă, 
înlrucît la Cairo, vezi tu, oamenii ştiu să răsucească şi 
capetele tari, şi pe cele uşoare, şi ştiu să se joace cu ouăle 
tot atîta de bine ca şi cu pietrele. 

Iar şamitul, cu nasul alungit pînă-n. pămînt, se întoarse 
în ţara lui, din care n-ar fi trebuit să iasă niciodată. 

Şi, întrucît adesea li s-au întîmplat asemenea păţanii, 
cei de baştină lor din ţara Şamului îi clevetesc cu gura 
mare pe copiii Egiptului. 

Iar Şeherezada, si'îrşind do istorisit povestea aceasta, tăcu. 
Şi regele Şahriar îi zise : 

— Numai unu! AUnh este învăţător şi Luminător ! 
Iar ea adăugă : 
— Da ce-ar mai rămîne din. snoavele acestea, daeă ar fi ase-

muite cu Povestea Cărţii magice ? 
Iar regele Şahriar zise : 
— Care-i cartea aceea magică, o, Şehorexacia, şi rare-i poves-

tea ei ? 
Iar ea spuse : 
— Las să ţi-o povestesc, o, măria ta, în noaptea următoare, 

«Je-o vrea Allah, şi dacă aşa este plăcerea ta ! 
Iar regele zise : 
— De bună seamă ! vreau să ascult, în noaptea următoare, po-

vestea aceasta pe care nu o ştiu. 
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Iar într-a opt sute nouăzeci şi cincea noapte 

Micuţa Doniazada se ridică de pe chilimul pe care sta ghe-
muită şi zise : 

— O, sora mea, cînd ai să începi să ne povesteşti povestea 
cărţii magice ? 

Iar Şcherezada răspunse : 
— Fără de amînare şi fără de zăbavă, dat fiind că aceasta-1 

dorinţa stăpînului nostru, regele. 
Şi spuse : 

POVESTEA CĂRŢII MAGICE 

Se povesteşte, în hronicile noroadelor şi în cărţile din 
vremurile cele vechi — ci numai unul Allah ştie trecutul 
tot şi poate să vadă cele ce vin ! — că într-o noapte ca 
toate nopţile califul, fiul califilor urmaşi drepţi ai lui 
Abbas, Harun Al-Raşid, care domnea la Bagdad, s-a ri-
dicat în patul său, pradă unei apăsări, şi aşa, îmbrăcat în 
hainele sale de noapte, a poruncit să fie chemat la el 
Massrur, spătarul măriei sale, care s-a şi înfăţişat numai-
decît dinainte-i. Şi califul i-a zis : 

— O, Massrur, noaptea aceasta este sugrumătoare şi 
grea peste pieptul meu, şi doresc să-mi risipeşti po-
somorala. 

Iar Massrur a răspuns : 
— O, emire al drept-credincioşilor, scoală-te şi haide 

să mergem pe terasă ca să privim cu ochii noştri pologul 
cerurilor presărat cu stele, şi să vedem cum se preumbla 
luna strălucită, în vreme ce înspre noi are să se ridice cînte-
cul cel clipocitor al apelor, şi suspinele roţilor scîrţîitoare 
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ale puţurilor cu scripeţi de la grădinile de zarzavat, cele 
despre care a spus poetul : 

Fînlîni cu scripeţi jalnic suspinînd, 
De lacrimi pline şi de geamăt blînd, 
V-asemuiţi cu-ndrăgostiţii, cînd, 
în ciuda vrăjii ce le ar de-n gînd, 
Şi zi şi noapte-şi trec mereu oftînd, 
Fără-a-i mai da şi bucuriei rînd. 

Şi tot poetul acela, o, emire al drept-credincioşilor, a 
spus, vorbind despre apa curgătoare : 

Iubita mea e-o fată vrăjitoare, 
Ea mă adapă şi tot ea îmi cîntă, 
Ca o grădină fără-asemănare : 
Izvoare-s ochii-i, cu privire blinda, 
Jar glasul ei e apa curgătoare. 

Iar Haruri îl ascultă pe spătarul său şi clătină din cap 
şi zise : 

— Nu de asta am chef în noaptea de-acum ! 
Şi Massrur zise : 
— O, emire al drept-credincioşilor, se află în saraiul tău 

trei sute şaizeci de puiandre de toate culorile, asemenea 
cu tot atîtea lune şi gazele, şi îmbrăcate în rochii frumoase 
ca nişte flori. Scoală-te şi haide să le prefirăm pe toate cu 
privirea, fără ca ele să ne vadă, fiecare în iatacul ei. Şi ai 
să le asculţi cîntecele, şi ai să le vezi jocurile, şi. ai să te 
uiţi la zbegurile lor. Şi poate că atunci sufletul tău are să 
se simţească împins înspre vreuna dintre ele. Şi ai s-o iei 
de soaţă, în noaptea aceasta, şi ea are să se dedea plăce-
rilor ei cu tine. Şi avem să vedem noi atunci ce-o să mai 
rămînă din posomorala ta ! 

Ci Harun spuse : 
— O,* Massrur, du-te de mi-1 adu pe Giafar numaidecî t ! 
Iar Massrur răspunse cu ascultare şi cu supunere. Şi se 

duse să-1 caute pe Giafar acasă, şi îi spuse : 
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•— Hai la emirul drept-credincioşilor ! 
Şi Giafar răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! 
Şi se sculă pe clipă pe dată, se îmbrăcă şi purcese cu 

Massrur la sărai. Şi se înfăţişă califului, care se afla tot în 
pat, şi sărută pămîntul dinaintea lui, şi zise : 

— Deie Allah să nu fie pentru vreun lucru rău ! 
Iar Harun spuse : 
— Nu este nimic alta decît de bine, o, Giafar ! Ci sînt 

cam mohorît în noaptea aceasta, şi chinuit, şi apăsat. Şi 
l-am trimis pe Massrur să-ţi spună să vii aici ca să mă ve-
seleşti şi ca să-mi risipeşti urîtul. 

Iar Giafar chibzui o clipită, şi răspunse : 
— O, emire al drept-credincioşilor, cînd sufletul nos-

tru nu vroieşte să se veselească nici cu frumuseţea ceru-
lui, nici cu cea a grădinilor, nici cu dulceaţa vîntului, nici 
cu vederea florilor, nu mai rămîne decit un leac, şi anume 
cartea. Intrucît, o, emire al drept-credincioşilor, cea mai 
frumoasă grădină este tot un dulap cu cărţi. Iar o pre-
umblare printre luminile lui este cea mai dulce şi cea mai 
vrăjită dintre preumblări ! Scoală-te, aşadar, şi haidem să 
căutăm vreo carte, la întîmplare, pe rafturile dulapurilor 
cu cărţi ! 

Iar Harun răspunse ; 
— Drept grăieşti, o, Giafar ! Acesta-i leacul cel mai 

bun împotriva mitului . Şi deloc nu mă gîndisem la ei. 
Şi se sculă şi, însoţit de Giafar şi de Massrur, se duse 

în sala în care se aflau dulapurile cu cărţi. 
Iar Giafar şi Massrur ţineau fiecare cîte o făclie, şi ca-

liful lua cărţile din dulapurile cele strălucite şi din lăzile 
de lemn înmiresmat, şi le deschidea, şi-apoi le închidea 
iarăşi. Şi cercetă astfel multe lăzi şi dulapuri şi, pînă la 
urmă , puse mîna pe o carte tare veche, pe care o deschise 
la întîmplare. Şi nimeri peste un lucru care pesemne că 
l-o fi ispitit straşnic, de vreme ce, în loc de-a lăsa cartea 
după o clipită, şezu jos şi începu s-o cerceteze foaie cu 
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foaie şi să citească cu luare-aminte. Şi iacătă că deodată 
începu să rîdâ de se prăvăli pe spate. Pe urmă luă iarăşi 
cartea şi îşi urmă citirea. Şi iacătă că lacrimile începură să 
curgă din ochii lui ; şi începu să plîngă de i se udă barba 
toată, iar lacrimile-i curgeau,printre firele din barbă pînă 
pe cartea pe care o ţinea pe genunchi. Pe urmă închise 
cartea, o puse în zăloaga ei, şi se ridică de plecare. 

Iar Giafar, după ce îl văzuse pe calif plîngînd şi rîzînd, 
nu se putu stăpîni să nu-i spună stăpînului său : 

—• O, emire al drept-credincioşilor şi domn peste cele 
Două Lumi, cam care poate să fie pricina ce te-a făcut şi 
să rîzi şi să plîngi aproape tot într-aceeaşi clipită ? 

Iar califul, auzind întrebarea, se mînie pînă peste mar-
ginile mîniei, şi răcni la Giafar cu un glas supărat : 

—• O, cîine din dinii de barmekizi de unde atîta ne-
obrăzare din partea ta ? Şi ce te priveşte pe tine ? Iacătă 
că îţi iei hatîrul de a te dovedi supărător şi îngîmfat, şi 
treci peste marginile rostului tău ! Nu-ţi mai rămîne 
acuma decît să-1 mai şi sfruntezi pe calif ! Or, pe ochii mei ! 
de vreme ce te bagi unde nu te priveşte, vreau ca poves-
tea aceasta să aibă- toate urmările pe care le cere. Iţi po-
runcesc, aşadar, să te duci să cauţi pe careva care ar putea 
să-ţi spună pentru ce am rîs şi am plîns la citirea acestei 
cărţi, şi care să ghicească ce se află în scriptura aceasta, 
de Ia cea dintîi foaie pînă la cea din urmă . Şi, dacă nu ai 
să-1 găseşti pe insul acela, am să-ţi tai capul, şi-am să-ţi 
arăt eu atunci ce m-a făcut să rîd şi să plîng. 

Cînd auzi vorbele acestea şi cînd văzu mînia califului, 
Giafar spuse : 

— O, emire al drept-credincioşilor, am săvîrşit o gre-
şeală. Iar greşeala este faptă de ocimeni de teapa mea, ci 
iertarea este faptă a unora ce au sufletul ca acela al mă-
reţiei tale. 

Ci Harun răspunse : 
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— Nu ! şi mă leg cu jurămînt ! Să te duci să-mi cauţi 
pe careva care să-mi spună numaidecît tot ce cuprinde 
cartea aceasta ! De nu, am să-ţi tai capul pe clipă pe dată . 

Şi Giafar spuse : 
— O, emire al drept-credincioşilor, Allah a zidit ceru-

rile şi lumile în şase zile, şi, dacă ar fi vrut, le-ar fi zidit 
într-un ceas. Iar dacă nu a făcut aşa, aceasta a fost spre a 
arăta făpturilor sale că, în toate lucrurile, chiar spre a făp-
tui binele, trebuie să purcezi cu chibzuinţă şi răbdare. Cu 
atît mai mult, cînd este vorba de-a făptui ceva împotriva 
binelui, o, emire al drept-credincioşilor. Ci, dacă ţii neabă-
tut să mă duc să-1 caut pe insul acela, care să ghicească tot 
ce te-a făcut să rîzi şi să plîngi, îngăduie robului tău 
măcar un răspăs de trei zile ' 

Iar califul spuse : 
— Dacă nu-mi aduce insul despre care e vorba, ai să 

pieri de moartea cea mai cruntă '. 
Iar ia acestea Giafar răspunse ; 
— Mă duc întru solia poruncită ! 
Şi ieşi numaidecît, schimbat la faţă, cu sufletul t remu-

ri nd şi cu inima plină de amar şi de mîhnire. 
Şi se duse acasă, cu inima amară , mai întîi să-şi ia bun-

răinas de la tatăl său Yahia şi de la fratele său El-Fadl, 
şi să plîngă. Iar ei îi spuseră : 

— Pentru ce te vedem în starea aceasta de tulburare 
şi de mîhnire, o, Giafar ? 

Iar el le povesti tot ce se întîmplase între el şi calif, şi 
îi înştiinţa despre porunca primită. Şi adăugă : 

—• Cine se joacă cu un tăiş ascuţit, se taie la mînă ; iai* 
cine se luptă cu leul, are să fie ucis. l'n ce mă priveşte, nu 
se mai află loc pentru mine lingă calif ; întrucît de-acuma 
înainte şederea în preajma lui este cea mai mare dintre 
primejdii pentru mine, ca şi pentru tine, o, părintele meu, 
şi ca şi pentru tine, o, fratele meu ! Aşa că este mai bine 
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să mă duc departe de ochii lui. întrucît a-ţi mîntui viaţa 
este un lucru tare scump, şi niciodată nu-i îndestul de 
cîntărit la chiar pre ţul lui. Iar depărtarea este cea mai 
bună mîntuire pentru gîturile noastre. Şi-apoi, poetul a 
spus ; 

Tu viaţa-ţi mîntuie de Ungă 
Şi de prăpădul care vine, 
Iar casa las-o să se plîngă 
Acelui ce-a zidit-o bine. 

Iar la acestea părintele său şi fratele răspunseră : 
-— Nu, pleca,.o, Giafar, întrucît califul s-ar putea să. 

te ierte ! 
Ci Giafar spuse : 
— A făcut ju rămînt ! Or, cum aş putea eu să găsesc 

pe cineva în stare să ghicească de la cea dintîi privire pri-
cina ce 1-a făcut pe calif să rîdă şi să plîngă, precum şi ce 
cuprinde, de la început pînă la sfîrşit, afurisita aceea 
de carte ? 

Şj Yahia răspunse atunci ! 
| •— Drept grăieşti, o, Giafar ! Numai plecarea ta ne mai 

poate mîntui capetele. Şi cel mai bine ar fi să te duci la 
Damasc, şi să şezi acolo pînă ce prăvălişul soartei are să se 
sfîrşească şi are să ni se întoarcă norocul cel bun. 

Iar Giafar întrebă : 
— Şi în lipsa mea ce are să se facă soţia mea şi hare-

mul meu ? 
Iar Yahia spuse : 
•— Du-te şi nu te mai îngrija de nimic. Acestea-s nişte 

porţi pe care tu nu mai ai răgazul să le descui. Du-te la 
Damasc, întrucît aşa ţi-a fost judeţul ursitei. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a opt sute nouăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Şi Yahia adăugă : 
— Cît despre ceea ce cir putea să se mai întîmple, după 

plecarea ta, Allah are să vegheze. 
Ca urmare, Giafar vizirul îşi plecă urechea la vorbele 

părintelui său şi, fără de amînare.ş i zăbavă, luă la el o 
pungă în care se aflau o mie de dinari, îşi puse centura 
şi sabia, îşi luă rămas-bun de la tatăl său şi do la fratele 
său, încalecă pe un catîr şi, neînsoţit de nici un rob şi de 
nici un slujitor, purcese la drum înspre Damasc. Şi, de-a 
dreptul prin pustie, se tot duse', şi nu conteni să drume-
ţească decît în cea de a zecea zi, cînd ajunse la cîmpia cea 
verde a El-Marjului, care-i intrarea în Damascul cei 
desfătător. 

Şi văzu Minaretul Miresei cel frumos, care ţîşnea din 
verdeaţa împrejmuitoare, îmbrăcat de la temelie pînă la 
vîrf cu cahle daurii, şi grădinile cele scăldate de izvoare, 
unde se lăfăiau straturile de flori ; şi cîmpiile cu mirţi, şi 
dealurile cu albăstrele, şi şesurile cu leandri. Şi se opri să 
se uite la toate acele mîndreţi, ascultînd păsările ciripi-
toare de prin copaci. Şi văzu că oraşul acela era un oraş 
a cărui pereche nu fusese zămislită nicăieri pe faţa pă-
mîntului. Şi,^e uită la dreapta, şi se uită la stînga, şi, pînă 
la urmă , zări un om. Şi se duse la omul acela şi îi spuse : 

— O, fratele meu, care-i numele cetăţii acesteia ? 
Iar omul răspunse : 
— O, doamne al meu, cetatea, în vremurile de demult, 

se chema Jullag, şi despre ea grăieşte poetul în stihurile 
acestea : 

Jullag îmi e străvechiul nume, 
Şi inimilor le sînt drag l 
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Prin mine rîuri curg şirag, 
Şi-n preajmă-mi, din afund-de veac. 

Grădină-a raiului pe lume, 
Cuib de minuni fără de preţ, 
Damasc,,cetate-a mea, şi steag, 
Chilim de vis, tărîm măreţ, 
Nimic nu-mi poale fi mai drag 
Decît prea-albii tăi pereţi. 

Mult prea frumoasele-ţi terase 
Să fie binecuvîntate, 
Şi pururi fie-ţi lăudate 
Prea-falnicele frumuseţi 
De pe terasele-ţi frumoase. 

Iar omul care recită stihurile acestea adăugă : 
— Se mai cheamă şi Şam, altfel zis Grăunte-de-Fru-

museţe, dat fiind că ea este grăuntele frumuseţii lui Dum-
nezeu pe pămînt. 

Iar Giafar simţi o vie plăcere auzind lămuririle aces-
tea. Şi îi mul ţumi omului, şi-descăleca de pe catîr, şi îl luă 
de frîu spre a putea să meargă aşa cu el printre case şi 
geamii. Şi, încetişor, se preumbla cercetînd una după alta 
casele cele frumoase pe dinaintea cărora trecea. Şi, pr i-
vind aşa, zări, în fundul unei uliţe bine mă turate şi bine 
stropite, o casă falnică în mijlocul unei grădini mari. Iar 
în grădină văzu un cort de mătasă înflorată, împodobit cu 
chilimuri frumoase de Khorassan, şi cu perdele bogate, şi 
ticsit cu perne de mătasă, cu scaune şi cu sofale. Iar un 
bărbat tînăr şedea jos, în mijlocul cortului, ca luna cînd 
răsare în cea de a patrusprezecea zi a ei. Şi era îmbrăcat 
uşor, neavînd pe cap decît o basma, iar pe t rup numai o 
hăinu ţă de culoare trandafirie. Iar dinaintea lui şedeau cu 
luare-aminte o mulţime de inşi, şi băuturi de toate felurile 
şi de cele mai alese. 
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Iar Giafar se opri o clipă să-şi bucure ochii cu prive-
liştea aceea, şi se simţi tare mul ţumit de ceea ce vedea 
la bărbatul acela tînăr. Şi, uitîndu-se mai cu luare-aminte, 
zări lingă bărbat o femeie tînără şi frumoasă ca soarele pe 
un cer senin. Iar pe pieptul ei se afla o alăută, ca un copil 
în braţele mamei sale. Şi cînta stihurile acestea : 

Vai de acei ce inima şi-o lasă 
în mîinile spre care doru-i poartă : 
Cînd vor dori s-o ia-ndărăi acasă, 
N-au să şi-o mai găsească ăecit moartă. 

Au dăruit-o mîinilor iubite 
Atunci cînd şi-au simţit-o-ndrăgoştită, — 
Pentru că inimii îndrăgostite 
li e robia dragostei menită. 

Adînc din piept şi-au smuls-o fără minte ! 
Rosteşte tu, o, pasăre, mereu: 
„Din piept şi-au smuls-o, neluînd aminte 
Că are să le fie tare greu !a 

Au ornorît-o fără nici o vina, 
Iar rnult-iubitu-acum îşi bate joc 
De cel ce cu iubire i se-nchină 
Şi care arde-n dulcele ei foc. 

Eu sînt acel ce caută iubirea, 
Eu sînt iubirea, fratele ei sîni • 
Eu, mistuit, îmi plîng nefericirea 
întruna suspinînd şi repeiînd; 

„Priviţi-l pe cel ce iubirea crudă 
L-a veştejit! Chiar dacă neschimbat 
Rămase-n sineşi, ca să-i facă-n ciudă 
Ei fără milă l-au înmormîntal!" 
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Iar Giafar, auzind cuvintele şi cîntecul acela, simţi o 
plăcere nemărginită, iar lăuntrurile i se tulburară la mlă-
dierile acelui glas, şi rosti : „Pe Allah ! e frumos !" Ci 
copilandra şi începuse iarăşi pe alt gias, cu alăuta pe ge-
nunchi, să cînte stihurile acestea : 

Plin de aceste simţăminte, 
La dragoste să iei aminte. 
Nu e nimica, uimitor 
Că te iubesc cu-atiia dor. 

Spre tine mina, mi-o întind, 
Cerîndu-ii milă şi şoptind, 
Cu umilinţă, să ie-nduri, 
Să-mi dai surîsul dulcei guri! 

îmi trece chinuita viaţă 
Pierind sub ochiul tău de gheaţă. 
Ah, niciodată nu mi-ai dat 
Surîsul drag, mult aşteptat. 

De-atîta dor, plîns bob cu bob, 
Trăiesc pe lume ca un rob, 
Iar biata-mi inimă-i bolnavă 
De lacrimi, negre de otravă. 

ÎPînă ce cîntarea acestor stihuri să se sfîrşească, Giafar 
se apropiase de poartă tot mai mult, minat de plăcerea pe 
care o simţea de-a o auzi şi de-a o privi pe copilandra care 
cînta. Şi, deodată, tînărul ce sta culcat sub cort îl zări, se 
ridică pe jumă tate, chemă pe unul dintre robii săi cei mă-, 
runţei şi îi spuse : i 

— 11 vezi pe omul de colo, de la intrare, din faţa 
noastră ? 

Iar copilandrul spuse : 
— D a ! 
Iar tînărul bărbat spuse * 
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— Trebuie să fie vreun străin, întrucît văd asupra Iui 
semnele drumeţitului. Dă fuga de mi-1 adu, şi ai griiă să. 
nu-1 superi. 

Şi băiatul răspunse : 
— Cu bucurie şi plăcere ! 
Şi zori să se ducă la Giafar, care îl văzu venind ; şi bă-

ieţelul îi spuse : 
-— In numele lui Allah, o, doamne al meu, mă rog ţie. 

aibi bunătatea de-a veni la stăpînul nostru. 
Iar Giafar trecu poarta cu copilandrul şi, ajungînd di-

naintea intrării în cori, îşi lăsă catîrul pe seama robilor 
îndatoritori, şi trecu pragul. Iar stăpînul cel tînăr se şi afla 
în picioare, întru cinstea sa ; şi veni înspre el, desfăcîndu-şi 
larg înîinile, şi îl întîmpină cu nişte urări de bun-venit de 
parcă l-ar fi cunoscut dintotdeauna, şi, după ce mulţumi 
lui Aliah pentru trimiterea oaspetelui, cîntă : 

O, oaspete al meu, bine-ai venit / 
Sosirea ta ne-aduce bucurie, 
Şi ne dă viaţă chipul tău vrăjit. 
Pe chipul tău mă jur : simt cum învie 
Inima-n piept, de cum le-am fost zărit — 
Şi_ aş muri, cle-ar fi să pieri, vai mie ! 

Şi, după ce cîntă acestea în cinstea lui Giafar, îi zise : 
•— P.lacu-ţi de-a sta, o, dulce doamne al meu ! Şi mă-

r ire iui Allah pentru fericita ta venire ! 
Şi recită rugăciunea pentru oaspetele de la Allah, şi 

îşi urmă astfel cîntecul : 

De-am fi avut vreun semn de înştiinţare 
Despre venirea ta, pe sub picioare 
Am fi întins în calea ta, covor, 
Curatul sînge-al inimilor noastre 
Şi catifeaua neagră-o, ochilor. 
Căci mai presus ne eşti, venit din astre, 
Decit ni-i pleoapa ce-o plecăm cu dor. 
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Şi, după ce sfîrşi cîntecul, se apropie de Giafar, îl să-
rută pe piept, îi preamări harurile şi îi spuse : 

•— O, stăpîne al meu, ziua de azi este o zi fericită, şi 
de n-ar fi şi fost o sărbătoare, aş fi făcut-o eu, spre a da 
mul ţumire lui Allah ! 

Iar robii se buluciră numaidecît dinaintea lor ; şi el 
le spuse ; 

— Aduceţi-ne cele pregătite ! 
Iar ei aduseră tăvile cu mîncăruri, cu fripturi şi cu 

toate celelalte lucruri minunate, iar tînărul îi spuse lui 
Giafar : 

— O, doamne al meu, înţelepţii spun : ,,Dacă eşti poftit, 
îndestuleazăHi sufletul cu ceea ce se află dinaintea ta". 
Or, noi, dacă am fi ştiut că ai să ne luminezi astăzi cu so-
sirea ta, ţi-am fi gătit însăşi carnea noastră şi ne-am fi 
junghiat şi pruncii în cinstea ta. 

Iar Giafar răspunse : 
— Pun, aşadar, mîna, şi am să mănînc pînă ce am să 

mă satur ! 
Iar tînărul începu să-i dea cu chiar mîna Iui bucăţile 

cele mai bune şi să stea la taifas cu toată dragostea şi cu 
toată plăcerea. Pe urmă fură aduse ibricul şi ligheanul, şi 
i se spălară mîinile. După care, t înărul stăpîn îl pofti să 
treacă în sala de băuturi, unde îi spuse fetişcanei să cînte. 
Iar ea luă lăuta, îi potrivi strunele, o sprijini pe pieptul 
ei şi, după ce murmură o clipă, cîntă : 

Iacătă-l, mîndrul oaspe, a căruia venire, 
De toţi e-ntîrnpinată cu drag şi cu cinstire, 
Mai dulce ca nădejdea, măreţ de strălucire. 

Din plete-i se revarsă o negură curată, 
De care înşişi zorii, cu faţa speriată 
Şi ruşinaţi, sărmanii, nici nu se mai arată. 
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Iar cînd ursita-mi neqg7'ă era să mă omoare, 
Cerui oblăduinţa-i; şi el, venind din zare, 
întoarse vieţii-un suflet din moarte şi pierzare. 

Şi iată-mă acuma sînt robul pe vecie 
Al Craiului Iubirii, iar dulcea mea robie 
îmi e pe totdeauna deplina bucurie. 

Iar Giafar fu cuprins de o voioşie pînă peste poate, ja 
fel cu voioşia tînărului, gazda sa. Ci tot nu contenea nici-
cum a rămîne îngrijorat de năpasta lui cu califul. Iar în-
grijorarea aceea era vădită pe chipul şi în purtarea lui. Şi 
nu rămase nevăzută ochilor tînărului, care pricepu lim-
pede că Giafar era tulburat, înfricoşat, îngîndurat si chi-
nuit de ceva. Iar Giafar, la rîndu-i, pricepu că tînărul bă-
gase de seamă starea sa şi că, din bunăcuviinţă, se ferea 
să-1 întrebe de pricina tulburării. Ci, pînă la urmă, tî-
nărul îi zise : 

—- O, doamne al meu, ascultă ceea ce au spus în-
ţelepţii. : 

Nu-ii fie teamă şi nu te-ntrista 
De cele cîte-asupra noastră vin. 
Ia mai degrabă un pocal şi bea 
Otrava sfîntă a acestui vin 
Ce-alungă şi necaz şi voie rea. 

Nu vezi cum zugrăviră mîini de vis 
Caftanul băulurii-n flori frumoase, 
Cu crinul alb, cu dulcele narcis, 
Cu floarea de Neman, cu tiparoase, 
Pe viţa viei scrise cu dichis ? 

Dacă ie-apasă gînduri şi tristeţe, 
Tu leagănă-le-ncetişor şi blînd, 
Pentru ca-n somn adînc să se răsfeţe 
La sinul băuturilor, cînlînd, . 
Al florilor şi-al fetelor iubeţe. 
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Pe urmă îi spuse lui Giafar i 
— Nu-ţi chinui şi nu-ţi zbuciuma inima, o, siăpîno 

al meu ! 
Şi îi zise fetişcanei : 
— Cîntă ! 
Iar ea cîntă. Şi Giafar, care se desfăta la acele cîntece 

şi era vrăjit de ele, spuse într-un sfîrşit : 
. — Să nu contenim a.ne veseli, cînd cu cîntecul, cînd cu 

vorba, pînă ce lumina zilei are să se curme şi are să vină 
noaptea cu negurile ei. 

Cînd povestea ajunso aici, Şcherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a opt sute nouăzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Şi tînărul porunci apoi robilor să aducă nişte cai. Iar 
ei se supuseră îndată ; şi îi aduseră oaspetelui stăpînului lor 
o iapă împărătească. Şi amîndoi săriră pe spinarea cailor 
şi porniră să străbată Damascul şi să se bucure de prive-
liştea sukurilor şi a uliţelor, pînă ce ajunseră dinaintea 
unei case luminate strălucit şi împodobită cu fanare de 
toate .culorile ; iar dinaintea unei porţi se afla o lampă 
mare de aramă frumos lucrată, spînzurînd de un lanţ de 
aur. Iar în curtea casei erau nişte chioşcuri înconjurate 
de cioplituri în piatră minunate, şi pline cu toate neamu-
rile de păsări şi cu toate soiurile de flori ; iar în mijlocul 
tuturor acelor clădiri se. afla o sală boltită, cu ferestrele 
de argint. Iar tînărul deschise uşa de la sala aceea. Iar sala 
se ivi ca o grădină a raiului, însufleţită de cîntecele păsă-
rilor şi de miresmele florilor şi de clipocitul izvoarelor. Şi 
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casa toată răsuna de feluritele graiuri ale acelor păsări, şi 
era căptuşită numai cu mătasă, şi bine chivernisită cu perne 
de atlaz şi cu pene de struţ. Şi se mai aflau acolo de ase-
menea o grămadă nenumărată de tot soiul de lucruri rare 
şi de minunăţii scumpe, şi era îmbălsămată de mireasma 
florilor şi a poamelor ;. şi adăpostea o sumedenie neînchi-
puită de bogăţii falnice, farfurii de argint, tacîmuri de 
argint, cupe de preţ, căţui pentru ars mirodenii, şi gră-
mezi de ambră sură, de pulbere de aîoe, şi de poame uscate. 
Intr-un cuvînt, era ca locuinţa zugrăvită în stihul acesta al 
poetului : 

Era o casă albă,-ntr-o grădină, 
Şi care strălucea ca o lumină 
Din toată măreţia ei deplină. • 

Şi, după ce Giafar şezu jos, t înărul îi spuse : 
— Un potop de binecuvîntări s-au coborît din cer 

asupra capului nostru, o, doamne şi oaspete al meu, odată
cu venirea ta ! 

Şf îi mai spuse încă multe alte lucruri gingaşe, şi îl în-
trebă într-un sfîrşit : 

•—• Şi care este pricina căreia îi datorăm cinstea so-
sirii tale în oraşul nostru ? Aici găseşti prieteni şi bună-
stare, şi toată dragostea ! 

Iar Giafar răspunse : 
— Eu, o, stăpîne al meu, sînt oştean de meserie, şi po-

runcesc peste o ceată de oşteni. Iar de baştină sînt din ce-
tatea Bassrei, de unde vin acuma. Iar pricina sosirii mele 
este că, neputînd să-i plătesc califului haraeiul pe care i-1 
datorez, am fost cuprins de spaimă pentru viaţa mea şi am 
luat fuga cu capu-n pămînt, de frică. Şi nu m-am oprit din 
goană, prin timpuri şi prin pustiuri, pînă ce m-a ad*us la 
tine soarta. 

Iar t înărul spuse : 
— O, venire binecuvîntată ! Şi care-i numele tău ? 
El răspunse : 
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— Numele meu este ca şi al tău, o, doamne al meiu 
Iar tînărul, auzind aceasta, zîmbi şi spuse rîzînd : 
— O, doamne al meu, aşadar te numeşti Abu'l Hassan ! 

Ci mă rog ţie să nu mai ai nici o strîngere de inimă şi nici 
o tulburare în pieptul tău. 

Şl dete poruncă să fie aduse bucatele. Şi li se aduseră 
nişte tabitile pline cu tot felul de bună tăţuri alese şi desfă-
tătoare ; şi mîncară, şi rămaseră mulţumiţi . După care 
masa fu ridicată şi fu adus ibricul şi ligheanul. Şi se spă-
lară pe mîini, şi se ridicară, şi se duseră în sala de băuturi, 
care era plină cu flori şi cu poame într-un chip desăvîrşit. 
Iar tînărul vorbi cu fetişcana în privinţa muzicii şi a cînte-
cului. Iar ea îi încîntă pe amîndoi şi îi desfată cu desăvîr-
şirea meşteşugului ei ; şi pînă şi casa, cu ziduri cu tot, era 
tulburată şi mişcată. Iar Gial'ar, în vîlvora înflăcărării sale, 
îşi scoase hainele şi le azvîrli cît colo, după ce le făcu bu-
căţele. Iar tînărul îi spuse : 

— Uallahi ! deie Allah ca sfîşierea hainelor să aibă 
drept urmare bucuria şi nicidecum supărarea şi necazul. 
Şi alunge Atotputernicul amarul urîtului de la noi. 

Pe urmă făcu semn unuia dintre robii lui, care numai-
decît îi aduse lui Giafar nişte haine noi, ce preţuiau o sută 
de dinari, şi îl ajută să se îmbrace. Iar tînărul îi spuse 
fetişcanei : 

— Schimbă glasul alăutei ! 
Iar ea schimbă glasul şi cîntă stihurile acestea '. 

Privirea-mi pătimaşă se pierde după el, 
Iar el nici nu ia seama la tristul meu măcel. 
Deci să-mi închei urarea şi cînlecul, strigînd : 
„lubirea-mi pentru tine — nici crîncenul mormînt 
Nu are să mi-o stingă din inimă nicicînd !" 

Iar rind se isprăvi şi cîntecul acesta, Giafar iarăşi se 
despuie de haine chiuind. Şi t înărul îi spuse : 

— Fie ca Allah să-ţi îmbuneze viaţa, şi facă el ca în-
eeputu-i să-i fie sfîrşitul, iar sfîrşitul să-i fie începutul!. 
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Iar robii îl îmbrăcară pe Giafar iarăşi cu haine noi, mai 
frumoase decît. cele dintîi. Iar fetişcana nu mai rosti nimic 
vreme de un ceas, pe cînd cei doi şedeau la taifas. Pe 
urmă tînărul îi spuse lui Giafar : 

— Ascultă, o, doamne al meu, ce a spus poetul despre 
ţara în care, spre cinstea noastră, te-a adus ursita în ziua 
aceasta binecuvîntată. 

Şi-i spuse fetişcanei : 
— Cîntă-ne vorbele poetului despre valea noastră, cea 

care în vremurile de demult se chema valea Rabwatului. 
Şi copila cîntă : 

O, dulce strălucire-a nopţii noastre 
In valea-mbelşiigatului Rabwat, 
Pe tinde înntu-adie-n zări albastre 
Cu valuri de miresme-mbălsămat! 

E-o salbă împrejuru-i, sclipitoare : 
De pomi înalţi, de ierburi unduind. 
Cîmpiile-i chilimuri sini, de floare, 
Cu păsări care ciripesc argint. 

Livezile-i, cînd ne zăresc pe-aproape, 
Ne-mbie cu bogatul lor pomet. 
Iar noi, pe malul răcoroasei ape, 
Sorbim taclale-n cupe de poet. 

Frumoasă este valea noastră scumpă, 
Şi darnică-i, iar vîntul şoplitor, 
Cînd pe poteci prin lunca noastră umblă, 
Ne-aduce numai daruri de la flori. 

Cînd copila sfîrşi de cîntat, Giafar, pentru cea de a 
treia oară, se despuie de hainele sale. Iar tînărul stăpîn se 
ridică şi îl sărută pe frunte, şi porunci să fie îmbrăcat cu 
alt veşmînt. Căci tînărul acela, aşa cum se va dovedi, era 
omul cel mai mărinimos şi cel mai minunat de pe vremii-
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rilo lui, iar dărnicia mîinii sale şi înălţimea sufletului său 
erau pe puţin tot atîta de mari ca şi cele ale lui Hatim, 
căpetenia tribului Thay. Şi tăii'ăsui cu el mai departe des-
pre întîmplările zilelor, şi despre tîlcuri, şi despre snoave, 
şi despre izbînzile cele mai de seamă ale poeziei. Şi îi zise : 

-— O, doamne al meu, nu îţi împovăra mintea cu griji 
şi cu ingîndurări. 

Iar Giafar îi spuse : 
— O, stăpîne al meu, mi-am părăsit ţara fără a avea 

răgaz nici să mănînc, nici să-beau. Şi am făcut-o cu gîndul 
de a mă veseli şi de a vedea lumea. Dar dacă Allah mi-o 
hărăzi să mă mai întorc vreodată în ţara mea, şi dacă ru-
dele mele, şi prietenii mei, şi vecinii mei au să mă cerce-
teze şi au să mă iscodească, întrebîndu-mă unde am fost 
şi ce am văzut, am să le spun binefacerile cu care m~ai 
cinstit şi hatîrurile pe care le-ai grămădit asupra capului 
meu, în cetatea Damascului, din ţara Şamului. Şi am să le 
spun ce am văzut aici, şi ce am văzut dincolo, şi am să le 
rostesc nişte cuvîntări tare frumoase, şi am să le dezvă-
luiesc nişte lucruri pline de învăţăminte despre toate cele 
cu cîte are să mi se îmbogăţească mintea pe lîngă tine, în 
cetatea ta. 

Iar tînărul răspunse : 
— Mă adăpostesc întru Allah împotriva ispitei gîndu-

rilor de mîndrie ! Numai el este singur mare. 
Şi adăugă : 
—• Vei rămîne cu mine atîta cît vei voi, zece ani, ori 

mai mult, precum ţi-o fi placul ! întrucît casa mea este 
casa ta, cu stăpînul ei şi cu tot ce se află în ea. 

Şi, estimp, făcîndu-se noapte tîrzie, intrară hadîmbii şi 
aşternură pentru Giafar un pat gingaş în capătul sălii, 
la locul de cinste. Şi mai. aşternură un pat, alături de cel 
al lui Giafar. Şi plecară, după ce orînduiră şi dichisiră to-
tul precum se cuvine. Iar Giafar vizirul, văzînd acestea, 
îşi zise în sine : ,,Pesemne că gazda mea este ne însura t ! Şi 
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de aceea şi-a pus patul lîngâ al meu. Socot că pot sa arunc 
o întrebare." 

Şi, ca urmare, cuteză să-1 întrebe pe gazda sa : 
•— O, stăpînul meu, eşti holtei sau eşti însurat ? 
Iar tînărul răspunse : 
•— Sînt însurat, o, doamne al meu ! 
Iar Giafar răspunse la aceasta : 
— Pentru ce, dar, dacă eşti însurat, vrei să dormi ală-

turi de mine, în loc să te duci la haremul tău şi să te culci 
ca oamenii însuraţi ? 

Iar tînărul răspunse : 
•— Pe Allah, o, stăpîne al meu, haremul, cu tot ce se 

află în el, nu are să-şi ia zborul, şi voi avea mai tîrziu tot 
timpul să mă duc şi acolo să mă culc. Ci acuma ar fi prea 
grosolan şi urît din parte-mi, şi grozav de nicioplit şi, vai, 
cît de ruşinos ! să-1 las singur, spre a mă duce să mă culc 
în haremul meu, pe un om ca tine, un musafir, un oaspete 
de la Allah ! O atare faptă ar fi cu totul potrivnică bunei 
cuviinţe şi datorinţelor ospeţiei ! Şi, cu adevărat, o, stăpîne 
al meu, atîta t imp cît şederea ta va binevoi să cinstească 
această casă, nu am să-mi odihnesc capul pe patul din ha-
remul meu, nici nu am să mă culc în harem, cîtă vreme 
nu se va fi rostit bun-rămasul între tine şi mine, în ziua 
care îţi va plăcea şi pe care o vei alege, cînd ai să vrei să 
te întorci cu pace şi tihnă în cetatea şi în ţara ta ! 

Iar Giafar îşi zise în sineşi : „Asta-i o treabă de-a mi-
rărilea, minună toare pînă peste poate !" Şi dormiră îm-
preună în noaptea aceea. 

Iar a doua zi, dis-de-dimineaţă, se sculară şi se duseră 
la hammam, unde tînărul — căruia de fapt i se spunea 
Attaf-cel-Darnic •— şi trimisese, pentru folosinţa oaspe-
telui său, un rînd de haine falnice. Şi, după ce se îmbăiară 
cum nu se poate mai desfătător, încălecară pe nişte cai 
minunaţi , pe care îi găsiră gata înşăuaţi la poarta ham-
mamului, şi porniră înspre mecet, ca să meargă să vadă 
Mormîntul Sultanei, şi îşi petrecură toată ziua aceea pre-
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firînd cu gîndul vieţile oamenilor şi morţile lor. Şi tot aşa 
făcură şi mai apoi, în toate zilele, ducîndu-se să vadă cînd 
o piaţă, cînd alta, şi dormind noaptea cot la cot, în chipul 
mai înainte arătat, vreme de patru luni. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehoruzucla văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a opt sute nouăzeci şi opta noapte 

Urmă } 

Or, la capătul acestui răstimp, Gial'ar îşi simţi sufletul 
plin de tristeţe, şi gîndurile abă tute ; şi, într-o bună zi, 
şezu jos şi plînse. Iar Attaf-cel-Darnie, văzîndu-1 că plînge, 
îl întrebă, spunîndu-i : 

— Allah alunge de la tine mîhnirea şi amarul, o, stă-
pîne al meu ! Pentru ce te văd plîngînd ? Şi ce a putut 
să-ţi pricinuiască mîhnirea aceasta ? Dacă ţi-e pieptul apă-
sat, pentru ce nu îmi dezvâluieşti pricina ce-ţi face inima 
grea şi sufletul amar ? 

Iar Giafar răspunse s f 

— O, fratele meu, îmi simt pieptul apăsat pîhă peste 
poate, şi mi-ar plăcea să umblu aiurea, pe uliţele Damas-
cului, şi mi-ar plăcea tot aşa să-mi potolesc gîndurile cu 
vederea geamiei ommiazilor ! 

Şi Attaf-cel-Darnic răspunse ': 
— Da cine oare ar putea să te oprească, o, fratele meu ? 

Au nu mai eşti slobod să te duci să te preumbli pe unde 
vrei, şi să-ţi răcoreşti sufletul cum îţi place, în aşa fel ca 
pieptul să ţi se uşureze şi mintea să ţi se însenineze şi,să 
ţi se bucure ? într-adevăr, o, fratele meu, toate astea-s 
chiar nimic, chiar nimic ! 
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Şi Giafar se sculă să plece, cînd gazda îl opri spre 
a-i spune : 

— O, doamne al meu, ai numai bună tatea de a răbda 
o clipă, pentru ca slugile noastre să-ţi poată în şaua o 
iepşoară. 

Ci Giafar răspunse : 
— O, prietene, mi-ar plăcea mai mult să mă duc pe 

jos ; întrucît omul care-i călare nu se mai poate bucura pri-
vind şi luînd seama împrejurul său ; ci ceilalţi oameni se 
bucură privindu-1 şi luînd seama la el. 

Iar Attaf-cel-Darnic îi spuse : 
;— Fie ! Ci lasă-mă baremi să-ţi dau o pungă cu dinari, 

spre a putea să faci niscaiva mile în calea ta şi să împărţi 
bani cu pumnul, aruncîndu-i mulţimii ! 

Şi adăugă : 
— Acuma, poţi să te duci să te preumbli. Şi deie Allah 

ca aceasta să-ţi liniştească sufletul, şi să te uşureze, şi să 
te facă să te întorci la noi plin de voioşie şi de mul ţumire ! 

Ca urmare, Giafar luă de la prea-darnica lui gazdă o 
pungă cu trei sute de dinari, şi ieşi din casă, însoţit de 
urările prietenului său. 

Şi se îndreptă încetişor, cu gîndurile la năpasta în care 
îl băgase califul, şi tare deznădăjduit de-a găsi vreo dez-
legare, ori ca vreo întîmplare să-i ingăduiască a dovedi 
tîlcul, ori să găsească omul care l-ar putea dovedi, şi 
ajunse aşa dinaintea geamiei celei falnice, şi sui cele trei-
zeci de trepte de marmoră de la uşa cea mare, şi îşi bucură 
ochii minunîndu-se de miroziile cele frumoase de farfuriu, 
de auriturile, de nestematele şi de marmorele strălucite 
care o împodobeau pe toate părţile, şi de havuzurile cele 
frumoase în care curgea o apă atîta de curată că nici nu se 
vedea. Şi se înălţă cu gîndul la Allah, şi îşi făcu rugăciu-
nea, şi ascultă predica, şi şezu acolo pînă la prînz, simţind 
o răcoreală mare cum îi cobora în suflet şi-i liniştea inima. 



Pe urmă ieşi din geamie şi îi milui pe calicii de la uşă, 
rostind stihurile acestea : 

Văzui-am frumuseţile minune 
Sirînse aci-n geamia din Jullag. 
Şi ps pereţi vuzut-tim ce iile spune 
Preasfântul frumuseţilor şirag. 

Şi-am înţeles, precum ca să se ştie, 
Din toată sfânta frumuseţe scrisă : 
Norodul, cînd se duce la geamie, 
Găseşte uşa pururea deschisă ! 

Şi, după ce plecă de la moscheea cea frumoasă, îşi 
urmă preumblarea prin mahalale şi pe uliţe, privind şi 
luînd seama, pînă ce ajunse dinaintea unei case strălucite, 
cu înfăţişare domnească, împodobită cu nişte ferestre de 
argint chenăruite cu aur, care vrăjeau mintea, şi cu nişte 
perdele de mătasă la fiecare fereastră. Şi, în faţa porţii, se 
afla o laviţă de marmoră aşternută cu un chilim. Şi, cum 
se simţea cam ostenit de preumblarea sa, Giafar şezu jos 
pe laviţă şi începu să se gîndească la sine, la starea lui, la 
întîmplările din vremea din urmă , şi la ce s~o fi putut în-
tîmpla, în lipsa lui. la Bagdad. 

Şi, deodată, iacătă că la una dintre ferestre perdeaua 
se trase la o parte, şi o mină albă toată, urmată de s'tăpîna 
ei, se ivi cu o stropitoare micuţă de aur. Şi femeia aceea 
era ca luna plină, cu nişte priviri pierzătoare de minţi, şi 
cu un chip ce nu-şi avea sor pe lume. Şi zăbovi o clipă să 
stropească florile din glastrele de la fereastră, nişte flori 
de busuioc, de iasomie îngemănată, de garoafe şi de mic-
sandre. Iar mişcările ei erau numai gingăşie, numai duioşie 
şi frumuseţe, pe cînd stropea cu mîna florile mirositoare. 
Iar Giafar, la vederea ei, îşi simţi inima rănită de iubire. 
Şi se ridică în picioare, şi se temeni pînă la pămînt dina-
intea ei. Iar tinerica, sfîrsind de stropit florile, se uită pe 
uliţă şi îl zări pe Giafar cum sta plecat pînă la pămînt. Şi, 
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dintru-ntîi, dete să închidă fereast/a şi să plece. Pe urmă 
se răzgîndi şi, aplecîndu-se peste pervaz, îi spuse lui 
Giafar : 

— Casa aceasta este cumva casa ta ? 
Iar el răspunse : 
•— Nu, pe Allah ! o, stăpîna mea, casa nu este casa mea, 

dar robul care se află la uşa ei este robul tău ! Şi aşteaptă 
poruncile tale ! 

Iar ea spuse : 
— Dacă această casă nu este a ta, atunci ce cauţi aici, 

şi .pentru ce nu pleci ? 
Iar el răspunse : •'' 
— Pentru că, ya setti, m-am oprit aici spre a ticlui în 

cinstea ta cîteva stihuri ! 
Iar ea întrebă : 
•— Şi cam ce ai putut să spui tu despre mine, în sti-» 

hurile tale, bre omule ? ' 
Şi numaidecît Giafar rosti imnul acesta, pe care îl ticlui 

acolo pe loc : 

Ea se ivi-ntr-o rochie-alburie, 
Cu ochii-i şi cu pleoapele-i minuni. 
Iar eu strigai: „Vino, minune vie, 
Numai cu graiul ochilor tăi buni 
Şi fără-a mai rosti nici un cuvînt! 
Cu tine-aş fi eu fericit pe lume, 
Cu tine beat de fericire sînt. 
Slăvit să fie pururi Sfîntul Nume, 
Acela care surîzînd îţi scrise 
Cu trandafiri obrajii amîndoi — 
El singur poate să ia nişte vise 
Şi chip aievea să le dea apoi! 

Albă îţi este rochia, cum este 
Şi laîna-ţi albă, şi precum deplină 
îţi este soarta, ca într-o poveste : 
Un alb în alb, lumină în lumină, 
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î-'e urmă , întrucît în pofida acestor stihuri ea tot vroia 
să plece, Giaf ar strigă : 

•— Aşteaptă, l'ie-ţi milă, o stăpîna mea ! lacătă alte 
stihuri ps care le-am alcătuit despre înfăţişarea şi despre 
gingăşia ta ! 

Iar ea spuse : 
•— Şi cam ce-ai putut să spui tu în privinţa mea : 
Iar el rosti următoarele stihuri : 

Ii vezi tu chipul jalnic cum răsare 
Şi, cu tot vălul care îl aăumbră, 
E ca o lună luminînd pe zare ? 

De strălucirea lui, preasfinta umbră 
A templelor în care e slăvită 
Se luminează toată-ntr-o clipită, 
Iar soarele, cină o priveşte-n faţă, 
Zavislnic se întunecă şi-ngheaţa. 

Îngălbeneşte roşul trandafir 
Cînd îi zăreşte fruntea, de necaz / 
Iar mărul rumen pare tibişir 
Pe lîngă-mbujoraiul ei obraz. 

Un muritor, dacă o vede-o dată, 
Rămîne pururi jertfă a iubirii, 
Arzînd pe veşnicie, fără pată, 
In flăcările chinului simţirii. 

Cînd tînăra femeie auzi stihurile acestea, îi spuse lui 
Giaf ar : 

— Ai fost strălucit ! Ci acestea-s nişte vorbe mai mari 
decît tine ! 

Şi îi aruncă o ocheadă care îl săgeta, închise fereastra 
şi pieri grabnic. Iar vizirul Giaf ar şezu răbduriu pe la-
viţă, nădăjduind şi aşteptînd ca fereastra să se 'mai des-
chidă o dată şi să-i îngăduie a mai arunca o privire asupra 
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minunii abia zărite. Şi ori de cîte ori da să se ridice şi sa 
plece, patima îi spunea : „Stai !" Şi nu conteni să tot facă 
aşa pînâ ce se lăsă seara. Atunci se sculă, cu inima lulea, 
şi se întoarse acasă la Attaf-cel-Darnic. Şi îl găsi pe Attaf 
aşteptîndu-1 chiar la intrarea casei, în prag, şi strigînd, 
cînd îl văzu : 

— O, doamne al meu, m-ai lăsat astăzi cum nici nu 
se poate mai amărît de lipsa ta ? Iar gîndurile mele erau 
cu Jtine, din pricina aşteptării îndelungi şi a zăbăvni-
ciei întoarcerii tale. •«•'» 

Şi se aruncă la pieptul lui şi îl sărută între ochi. Ci 
Giafar nu răspunse nimic, şi sta pierit. Iar Attaf se uită 
la el şi citi pe chipul lui multe vorbe, găsindu-1, într-ade- •» 
văr, tare schimbat la fală, şi galben, şi mohorît. Şi îi zise : 

— O, doamne al meu, te văd tulburat la chip şi cu 
mintea aiurea ! 

Iar Giafar răspunse : 
— O, doamne al meu, din clipa cînd m-ani despărţit de 

tine şi pînă acuma m-a chinuit o durere rea de cap, în-
trucît am dormit greu asnoapte pe căpâtîiul meu. Iar la 
geamie nu am priceput nimic din rugăciunile pe care le 
rosteau drept-credincioşii ? Iar starea mea este jalnică, şi 
sănătatea mea-i mişelnică ! 

Atunci Attaf-cel-Darnic îşi luă oaspetele de mînă şi 
îl duse în sala în care le plăcea lor de obicei să stea de 
vorbă. Iar robii aduseră tăvile cu mîncăruri pentru masa 
de seară. Ci Giafar nu putu să mănînce nimic, şi ridică 
mîna. Iar tânărul îl întrebă : 

— Pentru ce, o, doamne al meu, ridici mîna şi o de-
părtezi de Ia mîncare ? 

Iar el răspunse : 
— Pentru că masa de asdimineaţă mi-a căzut greu şi 

nu mai pot să cinez. Ci nu este nici o supărare din asta'.' 
întrucît nădăjduiesc că un ceas de somn are să facă răi'î 
să treacă, iar mîine n-o să mai am nimic la stomah î 
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Ca urmare, Aitaf porunci să se aştearnă patul lui Gîa-
far, mai devreme ca de obicei, iar Giafar se întinse pe pat, 
cu gîndurile tare clătinate. Şi îşi trase învelitoarea peşte 
el, şi începu să cugete la fetişcană, la frumuseţea, la gin-
găşia, la făptura, la alcătuirea ei fericită şi la tot ceea ce 
Atoatedătătorul — preamărit fie el ! — îi dăruise ca fru-
museţe, ca strălucire, şi ca desăvîrşire. Şi îşi uită de toate 
cîte i se întîmplaseră în zilele trecutului său, şi de neca-
zul cu califul, şi de porunca primită , şi de neamurile, 
si de prietenii şi de ţara lui. Şi aşa era de amarnic zbu-
ciumul gîndurilor sale, încît se simţi cuprins de ameţeală, 
iar trupu-i fu năpădit de înfiorare. Şi nu mai conteni să 
se tot sucească şi să se tot răsucească, potopit de foc, în 
patul lui, pînă dimineaţa. Şi era ca un ins pierdut pe 
marea dragostei. 

Şi, cum se făcuse ceasul la care de obicei se sculau, 
Attaf se sculă cel dintîi şi se plecă asupra-i şi-i zise : 

— Cum o duci cu sănătatea ? Gîndurile mele au stat 
toată noaptea plecate asupra ta. Şi am văzut limpede că 
n-ai gustat din somn pînă la ziuă. 
, Iar Giafar răspunse : 

— O, fratele meu, nu prea mi-e bine, nu am nici un 
chef. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherozada văzu zorii mijind şi, 
Sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a opt suie nouăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Auzind vorbele acestea, Attaf-cel-Darnic, minunatul, 
fu cuprins de tulburare pînă peste marginile tulburări i şi 
trimise pe dată un rob alb să caute un doftor. Iar robul 
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dete fuga să-şi împlinească misia, şi nu zăbovi mult pînă 
ce să se întoarcă cu doftorul cel mai bun din Damasc şi 
cel mai iscusit dintre doftorii de pe vremea lui. 

Şi doftorul, hakim de frunte, veni la Giafar, care sta 
întins pe pat, cu ochii pierduţi, şi se uită la faţa lui, şi îi 
zise : 

— Nu te tulbura că mă vezi, şi darul sănătăţii să fie 
asupraţi ! Dă~mi mîna ! 

Şi îi luă mîna, şi îi pipăi bătăile vinelor, şi văzu că tot 
lucrul era la locul lui, fără de nici o vătămătură, fără de 
nici o suferinţă, şi fără de nici o durere, iar bătăile inimii 
erau pline, şi opririle dintre bătăi erau opriri sănătoase. Şi, 
după ce cercetă toate acestea, pricepu care este pricina 
răului, şi că bolnavul era bolnav de-dragoste. Şi nu vroi, 
de faţă cu Attaf, să pomenească nimic despre ceea ce bă-
gase de seamă la bolnav. Şi, ca să facă lucrurile cu gin-
găşie şi fără multă zarvă, luă o bucată de hîrtie şi scrise 
pe ea leacul. Şi puse încetişor hîrtia sub capul IUF Giafar, 
spunîndu-i : 

— Leacul se află sub capul tău ! Şi ţi-am hotărît o 
curăţenie. Dacă o vei lua, vei fi vindecat. 

Şi, grăind astfel, hakimul îşi luă ziuă-bună de la Gia-
far, spre a se duce să-i îngrijească pe ceilalţi bolnavi ai 
săi, care erau mulţi. Şi Attaf îl însoţi pînă la poartă, unde 
îl întrebă : 

— O, hakimule, ce are ? 
Şi hakimul răspunse : 
— Lucrul se află pe hîrtie. 
Şi plecă. 
Iar Attaf se întoarse la oaspetele său, şi îl găsi si'îrşind 

de citit poezia aceasta : 

într-o zi veni la mine 
Un hakim, mă luă de mină, 
Să-mi măsoare, cum se cere, 
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Ale inimii bătui. 
Eu strigai: „Ci lasă nuna, 
Că nu-n mînă şi nu-n vină, 
Ci în suflet arde focul 
Ce mă mistuie-n văpăi.'" 

El atunci îmi spuse iarăşi: 
„Bea sirop de trandafir 
Mestecat cu suc de limbă. 
Şi nu spune nimănui .'" 
Eu îi răspunsei: „Siropul 
Bine-l ştiu, e-un elixir 
Ce-l adun de pe obrajii 
Pentru care mă pierdui. 

Ci de unde, o, hakime, 
Să găsesc eu suc de limbă ? 
Şi cum aş putea, hakime, 
Să mai potolesc vreodată 
Jarul care-mi arde viaţa, ' 
Dorul care-n piept mă-.nghimpă ?" 
Şi atunci hakimu-mi spuse : 
„Eşti îndrăgostit rău, iată J" 

Eu-îi spun : „Da .'" El răspunde : 
„Nu-i decît un singur leac : 
Să-aduci pricina boalei 
„Lîngă tine-aci-n iatac la 

Iar Attaf, care nu auzise stihurile şi nu prinsese din. 
ele decît versul de la urmă, fără a-1 pricepe, şezu la ca-
pătul patului şi îl întrebă pe oaspetele său ce-i spusese şi 
ce îngrijiri îi hotărîse hakimul. Iar Giafar răspunse : 
. — O, fratele meu, mi-a scris o hîrtie care se află colea 

sub pernă. 
Iar Attaf scoase hîr t iade sub pernă şi o citi. Şi găsi 

pe ea rîndurije acestea, scrise de mina hakimului : 
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„In numele lui Allah cel Atoate-vindecătorul, părintele 
leacurilor şi al tămăduirilor ! 

Iată ce este de luat, cu ajutorul şi cu binecuvîntarea 
lui Allah ! 

Trei măsuri de înfăţişare netulburatâ a iubitei, ameste-
cate cu un dram de sfială şi cu oleacă de teamă de-a nu 
fi pîndit de către pizmaşi ; apoi, trei măsuri de împreu-
nare deplină, stră luminată cu un bob de zăbavă şi de 
depărtare ; apoi, două dramuri de duioşie curată şi de 
gingăşie, Iară amestec de tărîţe de despărţenie ; să se facă 
un ir cu bob de tămîie de săruturi, cu care să se ungă 
dinţii şi mijlocul ; cîte două măsuri, din fiecare fel ; apoi, 
o sută de săruturi, pe cele două preafrumoase granate ce 
.se cunosc, dintre care cincizeci trebuie să fie îndulcite, 
petrecîndu-le printre buze, urmînd datina porumbeilor, 
iar ceie douăzeci urmă toare după datina păsărelelor ; apoi, 
două măsuri potrivite de mîngîieri de Alep şi de suspine 
de Irak ; apoi, două oca de vîrfuri de limbă, în gură şi în 
afara gurii, de mestecat şi de frămîntat bine ; apoi, a se-

pune pe o plită trei drahme de grîu de Egipt, adăugîndu-se 
untură de cea bună , şi a se fierbe în apa dragostei şi în 
siropul dorului, la un foc de lemn de plăceri, în ungherul 
patimii ; după care să se strecoare totul printr-un divan 
cît mai moale şi să se adauge două oca de sirop de gură 
şi să se bea pe nemîncate, vreme de trei zile. Iar în cea 
de-a patra zi, să se ia ca masă de pr înz .o felioară din 
pepenele iubirii, cu lapte de migdală şi cu zeamă de lă-
mâie de jind ; apoi, într-ura sfîrşit, să se ia trei măsuri 
de frămîntătură de.coapse. Şi să se încheie cu o baie, întru 
desăvîrşirea-zviduirii. Şi salamaleikum !'* 

Cînd Attaf-cel-Darnic isprăvi de citit leacurile, nu se 
putu opri de a rîde şi de a-şi bate palmele una de alta. 
Pe urmă se uită la Giafar şi îi spuse : 

•— O, fratele meu, doctorul acesta este un doctor mare, 
iar priceperea lui este o pricepere mare. Iacătă că te-a 
găsit bolnav de iubire ! 
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Şi adăugă > 
— Spune-mi, aşadar, cine te-a fermecat' şi de cine 

*ţe~ai îndrăgostit ? 
Giafar însă, cu capu-n jos, nu dete nici un răspuns 

şi nu vroi să rostească nici o vorbă. Iar Attaf se simţi tare 
mîhnit de tăcerea pe care Giafar o păstra, şi o păstrase 
faţă de el, şi rămase tare necăjit de lipsa lui de încredere, 
şi îi spuse : 

— O, fratele meu, au nu îmi eşti tu mai mult decît 
prieten, au nu eşti tu în casa mea aşa cum e sufletul 
într-un trup ? Iar între .mine şi tine au nu sînt oare patru 
luni petrecute întru prietenie, întru tovărăşie, întru tăi-
făsukdă, şi întru dragoste curată ? Pentru ce, dar, să-mi 
tăinuieşti starea ta ? In ce mă priveşte, sînt tare întristat 
şi sînt în [ricoşat că te văd singur, fără de călăuz, într-o 
treabă atîta de gingaşă ! Tu, într-adevăr, eşti un străin, 
nu, eşti din cetatea aceasta de scaun, pe cînd eu sînt fiu 
al acestei cetăţi, şi pot să te ajut cu folos, şi pot să-ţi 
risipesc tulburarea şi îngîndurarea. Pe viaţa mea, peste 
care eşti stăpîn, şi pe plinea şi sarea care sînt între noi, 
mă rog ţie să-mi dezvăluieşti taina ta ! 

Şi nu încetă să-i tot vorbească aşa, pînă ce îl hotărî 
să se destăinuiască. ŞI Giafar săltă capul şi-i spuse : 

— Nu am să-ţi tăinuiesc mai mult pricina tulburării 
mele, o, fratele meu ! Şi de-acuma înainte nu am să-i 
mai învinuiesc pe îndrăgostiţii care sînt bolnavi de dor şi 
de nerăbdare. întrucît iacătă că mi s-a întîmplat o dara-
velă la care niciodată nu m-aş fi gîndit că are să mi se 
întîmple, nu, niciodată ! Şi nu ştiu ce are să mi se tragă 
din asta, întrucît păţania mea este o păţanie atît de afu-
risită şi de încurcată încît ar putea să ducă la pierderea 
vieţii. 

Şi îi povesti ce i se întîmplase ; cum, după ce şezuse 
jos pe laviţa de marmoră, fereastra se deschisese dinaintea 
lui, şi cum o muieruscă se ivise,_ cea mai frumoasă de pe 
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vremea ei, care îşi stropise grădina de la fereastră. Şi 
adăugă : , > 

— Acuma inima mea pătimaşă se zbuciumă de dra
goste pentru ea ! A închis dintrodată fereastra, după ce 
a repezit numai o aruncă tură de ochi pe uliţa unde mă 
aflam, şi a trîntito atîta de repede de parcă un străin ar 
fi văzuto fără iaşmac pe faţă. Şi, din pricina preamuliului 
zbuciumului şi a pojarului dragostei în care mă aflu pen
t ru ea, iacătămă acum că nu mai sînt bun de nimic, şi 
nu mai sînt în stare nici să mănînc, nici să beau ceva ; 
iar somnul mie măcinat de patima dorului după aceea 
care şia aşezat cuibul în inima mea. 

Apoi adăugă : 
— Şiaceastai păţania mea, o, Attaf, fratele meu, şi 

ţiarn povestit tot ce mi sa întîmplat, fără aţi ascunde 
nimic. 

Cînd multdarnicul Attaf auzi spusele oaspetelui său, 
şi cînd le înţelese tot tîlcul, lăsă capun jos şi chibzui 
vreme de un ceas. Intrucît din toate arătările şi din toate 
semnele auzite, şi din zugrăvirea casei, a ferestrei şi a 
uliţei, pricepuse, fără putinţă de îndoială, că frumoasa cu 
pricina nu era alta decît chiar soţia lui, fata lui socrusău, 
pe care o iubea, şi care şi ea îl iubea, şi carelocuia întro 
casă aparte, cu slujnicele şi roabele ei. Şi îşi zise sieşi i 
„O, Attaf, nu se află ajutor şi putere decît numai întru 
AUah preaînaltul şi atotputernicul ! Şi de ia Ailali venim 
şi la el ne întoarcem !" 

Iar mărinimia lui şi strălucirea sufletului său se ridi
cară pe dată deasupra, şi gîndi : „Nu am să fiu, în prie
tenia mea., asemenea aceluia care zideşte pe nisip şi pe 
apă , ci, pe Dumnezeul cel atotmăreţ ! am sămi slujesc 
oaspetele cusufletul şi cu tot bunul meu." 

Şi, chibzuind aşa, se înturnă cu o faţă zîmbitoare şi 
liniştită înspre oaspete şi îi spuse : 

— O, fratele meu, linişteşteţi sufletul şi înseninea
zăţi ochii, întrucît iau asupra capului meu de a face ca 
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socotinţele tale să răzbată la ţinta înspre care năzuieştî. 
Cunosc', întradevăr, neamurile copilandrei despre care 
miai vorbit, şi care de cîteva zile este o femeie despăr
ţită de soţul ei. Şi am să mă duc, pe clipă pe dată, să mă 
îngrijesc de cele de cuviinţă. Iar tu, o, fratele meu, aş
teaptă în deplină linişte, întoarcerea mea, şi ai să fii 
mulţumit. 

Şi îi mai spuse şi alte vorbe spre a1 linişti, apoi plecă. 
, Şi se duse la casa lui, în care trăia nevastăsa, copi
landra pe care o văzuse Giafar, şi intră în sala bărbaţilor, 
fără aşi schimba hainele şi fără a spune o vorbă nimă
nui ; şi îl chemă pe unul din hadîmbii cei tineri şi îi 
porunci : 

— Dute la socrul meu, părintele stăpînei tale, şi spu
xiei să vină aici ! 

Iar hadîmbul cel tînăr dete fuga la socru şi îl aduse la 
stăpînul său. 

Şi AttaC se ridică în cinstea lui socrusău, spre a1 
întîmpina, şi îl sărută, şi îl pofti să şadă, şi îi spuse : 

— O, taică al meu, nu e nimic decît de bine ! Află 
că, atunci cînd Allah îşi trimite binefacerile sale la sluji
torii săi, le arată totodată şi calea de urmat. Or, calea 
mea este găsită, întrucît inima mea înclină înspre Mecca 
şi doreşte să se ducă să vadă casa lui Allah şi să sărute 
piatra cea neagră a Sfintei Kaabe, pe urmă să plece mai 
departe la ElMedinah, să vadă şi mormântul Profetului — 
asuprai fie rugăciunea, pacea, milele şi binecuvântă
rile ! Şi am hotărît să mă duc la locurile sfinte anul acesta, 
şi sămi fac hagialîcul la ele, ca să mă întorc hagiu de
săvîrşit. Pentru aceea, nu se cade să las în urma mea nici 
legături, nici angarale ori datorniţe, nici nimic cear putea 
sămi apese cugetul, întrucît nici un om nu ştie dacă 
mîine va mai fi sub prietenia ursitei sale. Şi, drept aceea, 
o, taică al meu, team chemat spre aţi înmîna semnul 
că mă despart de fiica ta, soţia mea ! 
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Cînd socrul preadarnicului Attaf, părintele soţiei sale, 
auzi vorbele acestea şi înţelese că Attaf vroia să se des
părţească de soţie, rămase pînă peste poate de tulburat 
şi, dînd în mintea lui alt tîlc dedesubturilor acelei hotă
rîri, spuse : 

•— O, Attaf, fiul meu, ce te sileşte a săvîrşi atare 
faptă ? Dacă vrei să pleci, lăsînd o aici pe soţia ta, oricît 
de lungă ţiar fi lipsa şi oricît răspăs ar fi să te călăto
reşti, soţia ta nu ar avea de ce săţi fie mai puţin soţie, 
şi avere a ta, şi bun al tău ! Că nimica nu te sileşte să
te despărţeşti de ea, o, fiul meu ! 

Iar Attaf răspunse, pe cînd lacrimile îi curgeau din 
ochi : 

— O, taică al meu, am făcut jurămînt, iar ceea ce 
este scris trebuie să se întîmple ! 

Iar părintele tinerei neveste, înmărmurit de vorbele 
lui Attaf, simţi jalea cum îi năpădeşte inima. Iar tînăra 
soţie a lui Attaf, la ştirea aceea, rămase ca moartă , iar 
starea ei fu o stare amarnică, iar sufletul i se cufundă 
în noapte, în amărăciune şi în durere. Intrucît îl iubea din 
copilărie pe soţul ei Attaf, care era fiul unchiului ei, iar 
dragostea sa pentru el era pînă peste poate. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii (mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă suta noapte ' 

Vrmît : 

Iar Attaf, după ce îi înştiinţa de hotărîrea luată pe 
socrul său, grăbi să se ducă la oaspete şi săi spună 8 

— O, fratele meu, mam îngrijit de treaba cu tînăra 
cea despărţită de bărbatul ei, şi a vrut Allah să facă a 
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izbîndi mijlocirea mea. Bucurăte, aşadar, întrucît acuma 
împerecherea ta cu ea are să fie lesnicioasă. Scoalăte şi 
scuturăte de mîhnire şi de mohorală. 

Şi Giafar se sculă îndată, iar mohorală i se topi, şi 
mm că şi bău cu poftă, şi îi mul ţumi Ziditorului. Şi atunci 
Attaf îi spuse : 

— Află acuma, o, fratele meu, că, pentru ca eu să 
pot mijloci încă şi mai cu folos, nu trebuie ca tatăl iubitei 
tale, cu care am să mai vorbesc despre însurătoarea ta, 
să ştie că eşti un străin şi să numi spună : O, Attaf, da 
de cînd îşi mărită părinţii fetele cu bărbaţi străini, pe care 
nu îi cunosc ?" Aşa încît gîndul meu este ca tatăl copilei 
să te cunoască întrun chip cît mai prielnic pentru tine. 
Şi, drept aceea, am să poruncesc să se întindă pentru tine 
nişte corturi la marginea cetăţii, cu nişte chilimuri fru
moase, cu perne, cu lucruri scumpe şi cu cai. Iar tu să 
te duci, fără ca să ştie cineva că ieşi de aici, să te aşezi 
în corLurile acelea frumoase, care au să fie corturile tale 
de drumeţie, şi săţi faci o descălecare falnică în cetatea 
noastră. Iar eu, la rîndumi, o să am grijă a răs'pîndi în 
toată cetatea zvonul că eşti un om de vază de la Bagdad, 
ba chiar am să spun că eşti însuşi Giafar AlBarmaki, 
şi că vii din partea emirului dreptcredincioşilor ca să 
cunoşti cetatea noastră ! Iar valiul Damascului, şi cadiul, 
şi naipul, pe care chiar eu am să mă duc săi înştiinţez 
de sosirea vizirului Giafar, au să vină singuri în întîm
pinarea ta, şi au să ţi se închine cu salamalekurile lor, 
şi au să sărute pămîntul dinaintea ta. Iar tu atunci să 
le spui la fiecare vorbele ce se cade să se spună, şi săi 
.cinsteşti după cinurile lor. Şi am să vin şi eu la tine în 
cort, iar tu să ne spui nouă tuturora : „Am venit în ce
tatea voastră spre ami mai schimba priveliştea şi spre 
a găsi o soţie pe placul meu ! Şi, cum am auzit vorbin
duse despre frumuseţea fetei emirului Amr, pe ea miar 
pîăcea so iau de soţie !" Şi atunci, o, fratele meu, nu are 
să se intîmple decît ceea ce jinduieşti. 
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Aşa îi grăi AttafcelDarnic oaspetelui despre al cărui 
nume şi despre a cărui stare nu avea habar, şi care nu 
era altul decît Giafar AlBarmaki din cap pînăn talpă. 
Şi nu se purta în felul acesta faţă de el decît pentru că 
îi era oaspete şi pentru că Giafar gustase din pîinea şi 
din sarea găzduirii lui. întrucît AttafcelDarnic era îm
podobit cu un suflet mare şi cu simţăminte dumnezeieşti. 
Şi nu sa mai aflat vreodată pe pămînt, pînă la el, om 
care să i se asemuie, şi nu are să se mai afle vreodată nici 
după el.. 

Iar Giaffar, cînd auzi vorbele prietenului său, se ri
dică în picioare şi luă mîna lui Attaf şi dete so să ru te ; 
ci Attaf nu vroi să1 lase, ci îşi trase mîna repede. Şi 
Giafar, tăinuinduşi mai departe numele şi cinul lui de 
marevizir, şi de cap al barmecizilor, şi de cunună a lor, 
îi mulţumi gazdei sale cu toată căldura sufletului şi îşi 
petrecu noaptea aceea cu el, şi se culcă întrun pat cu el. 
Iar a doua zi, de cu zori, se sculară aniîndoi şi îşi făcură 
spălările, şi rostiră rugăciunea de dimineaţă. Pe urmă 
plecară împreună , şi Attaf îl însoţi pe prietenul său afară 
din cetate. 

După care, Attaf porunci să se aşeze corturile şi să 
se rostuiască toate cele de trebuinţă , şi cai, şi cămile, şi 
catîri, şi mamolici, şi lăzi cu tot soiul de daruri de îm
părţit , şi sipete mari cu pungi de galbeni şi de arginţi. 
Şi trimise toate astea afară din cetate, tainic, şi se duse 
iarăşi la prietenul său, şi îl îmbrăcă întro mantie de 
marevizir, strălucită întru totul şi de mare preţ, ŞI puse 
să i se întocmească în cortul cel de fală un jeţ de mare
vizir, şi îl pofti să şadă pe el. Şi habar nu avea Attaf că 
acela ce avea să fie numit de aci înainte marelevizir Gia
far era întradevăr chiar Giafar, fiul. lui Yahia barme
c idul ! Şi, acestea fiind făcute şi ticluffe, trimise ca pri
stavi nişte robi la naipul Damascului sa1 vestească de 
sosirea lui Giafar, vizirulcelmare, trimis cu solie de că. 
$re calif. 
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Şi, de îndată ce naipul Damascului fu înştiinţat despre 
acea venire, ieşi din cetate, însoţit de maimarii cetăţii 
de sub zabetul şi de sub ocîrmuirea sa, şi se duse în m-
tîmpinarea vizirului Gial'ar, şi sărută pămîntul dinaintei, 
si îi. spuse : 

— O, doamne al meu, pentru ce nu neai dat de ştire 
mai devreme despre binecuvîntata ta venire, ca să ne ii 
fost cu putinţă aţi oiindui o primire vrednică de ci
nul tău ? 

Şi Gial'ar răspunse : 
— Nu era nicidecum de trebuinţă ! Miluiascăse Allali 

să te ocrotească şi săţi sporească sănătatea deplină ; ci 
eu nu am venit aici decît cu gîndul de anii schimba oleacă 
priveliştile si de a cunoaşte cetatea voastră. Şi, de alt
minteri, nu am să rămîn aici decît puţină vreme, numai 
atît cit să pot a mă însura. Căci, cu adevărat, am auzit 
că emirul Amr are o fată de neam ales, şi doresc de la 
tine să tocmeşti treaba cu tatăl ei, şi să mio dobîndeşti 
de la el de soţie. 

Iar naipul Damascului răspunse : 
•— Ascult şi mă supun. Că soţul ei tocmai sa despărţit 

'de ea, întrucît doreşte să se ducă în Hedjaz în hagialîc. 
Şi, de îndată ce răstimpul cel legiuit al despărţirii are să 
se scurgă, nu are să mai fie nici o piedică pentru ca logo
direa cu luminăţia ta săşi capete locul. 

Şi îşi luă ziuabună de la Gial'ar, şi plecă, pe clipă 
pe dată, la părintele tinerei neveste, soţia cea despărţită 
de multdarnicul Attaf, şi îl pofti să vină la corturi, ş'i îi 
spuse că vizirulcelmare Giafar îşi mărturisise dorinţa 
de aşi sărbători căsătoria cu fiicăsa cea de viţă aleasă. 
Iar emirul Amr nu putu să răspundă decît că ascultă şi 
că se supune. 

Atunci Giafar dete porunca de a se aduce caftanurile 
de fală şi aurul din pungi, şi de a se împărţi plocoanele. 
Şi ceru să vină cadiul şi martorii şi, fără zăbavă, îi puse 
să scrie senetul de căsătorie. Şi puse să se scrie, ca zestre 
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şi ca diată pentru tînăra nevsată, zece lăzi cu scumpeturi 
şi zece pungi cu aur. Şi porunci să fie scoase darurile, şi 
cele mari şi cele mici, şi, cu filotimia lui de barmecid, 
puse să se împartă celor de faţă, bogaţi şi săraci, pentru 
ca toată lumea să fie mulţumită . Şi, după ce senetul fu 
scris pe o bucată de hîrtie de mătasă, porunci să se aducă 
apă şi zahăr, şi puse să se întindă dinaintea oaspeţilor 
mesele cu mîncăruri şi cu bunătăluri. Şi toată lumea 
mîncă, şi se spălă pe mîini. Pe urmă se aduseră dulceţu
rile şi poamele şi băuturile cele răcoritoare. 

Şi, cînd totul se isprăvi şi după ce senetul fu pecet
luit, naipul Damascului îi spuse vizirului Giafar : 

— Mă duc să orînduiesc o casă pentru şederea ta şi 
pentru primirea soţiei tale ! 

Ci Giafar răspunse : 
— Aceasta nu e^te cu putinţă. Mă aflu aici trimis în 

solie de emirul dreptcredincioşilor, şi trebuie so iau cu 
mine pe soţia mea la Bagdad, unde urmează a se face 
sărbătorile de nuntă, numai acolo. 

Iar tatăl soţiei spuse : 
— Iaţi nevcista, şi ai să pleci cînd îţi va plăcea. 
Şi Giafar răspunse : 
— Nici aşa nu se poate, întrucît mai întîi trebuie să 

pun să se facă hainele de mireasă ale fiicei tale, şi, de 
îndată ce au să fie gata, am să plec, chiar în ziua aceea ! 

Şi tatăl răspunse : 
— Nu am nimica împotrivă ! 
Iar cînd hainele miresei fură gata, şi dacă toate lucru

rile merseră cum trebuie, tatăl miresei porunci să fie adus 
palanchinul, iar fiica lui să se suie în el. Şi,' alaiul luă 
calea înspre corturi, cu o mulţime de lume. Şi, după bun
rămasurile şi dintro parte şi din cealaltă, se dete semnul 
de plecare. Şi Giafar pe calul său, şi soţia, în palanchinul 
cel strălucit, luară drumul înspre Bagdad, cu o pohl'ală 
mărea ţă şi bine orînduită. 
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Şi călătoriră o bucată de vreme. Şi tocmai ajunseseră 
Ia locul ce se cheamă Tiniat el'Iqab, care se află la cale 
de o jumătate de zi de la Damasc, cînd Giafar se uită în 
urma lui, şi zări departe înspre Damasc un călăreţ ce 
venea după ei în goana calului. Şi porunci numaidecît ca
ravanei să se oprească, spre a putea să vadă cam ce treabă 
putea să iie. Iar cînd călăreţul fu aproape de tot de ei, 
Giafar se uită la el şi iacătă că era AttarcelDarnic, care 
venea după ei strigînd : 

— Nu te opri, o, fratele meu ! 
Şi se apropie de Giafar şi îl sărută şi îi spuse : 
— O, doamne al meu, nu am avut pic de tihnă departe 

de tine. O, Abu'lHassan, fratele meu, ar fi fost mai bine 
pentru mine să nu te fi văzut şi să nu te fi cunoscut nici
odată, întrucît acuma nu mai pot săţi îndur lipsa. 

Şi Giafar îi mulţumi şi îi spuse : 
— Nu am fost în stare să mă apăr împotriva tuturor 

binefacerilor cu care mai copleşit. Ci mă rog la Allah 
%ă înlesnească întîlnirea noastră cît mai .curînd şi să nu 
ne mai despărţească niciodată. El este cel atotputernic şi 
el poate ceea ce vrea. 

Pe urmă Giafar se dete jos de pe cal şi porunci să se 
aştearnă un chilim de mătase, şi şezu alături de Attaf. 
Şi li se aduse un cocoş fript, nişte puiandri, nişte zahari
cale şi alte bunătăţuri. Şi mîncară. Şi li se aduseră poame 
uscate, şi curmale coapte. Pe urmă băură vreme de un 
ceas, şi încălecară iar pe caii lor. Şi Giafar îi spuse lui 
Attaf :' 

— O, fratele meu, orice călător trebuie să plece înspre 
iocul lui de plecare. 

Iar Attaf îl strînse la piept, şi îl sărută între ochi, şi 
ii spuse : 

— O, frate al meu, Abu'l Hassane, să nu curmi trimi
terea scrisorilor tale către noi, şi să nuţi alungeşti lipsa 
de lîngă inima noastră. Şi dămi ştiri despre toate cîte 
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ţi sor întîmpla, aşa fel încît să fie Ca şl cum aş fi lîngă 
tine. 

Şl îşi mai spuseră şi alte vorbe de rămasbun, şi se 
despărţiră, şi fiecare plecă pe drumul său. Şi iacăaşa cu 
Giafar, vizirul celmare, de care prietenul său nici cu 
gîndul nu gîndea că ar fi chiar Giafar. Siasa si cu Attaf
celDarnic ! 

,•'"Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii (mijind şi, 
Sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a nouă sute şi una noapte 

Urmă : 

Iar în ce o priveşte pe copilandra cea despărţită de 
bărbat, soţia cea proaspătă a lui Giafar, iacătă. Dacă 
pricepu că şi cămilele şi caravana se opriseră din mers, 
scoase capul de sub palanchin şi îl văzu pe vărul ei Attaf 
aşezat jos pe chilim lîngă Giafar, şi cum şedeau arnîndoi 
mîncînd şi bînd laolaltă, şi cum îşi luară pe urmă rămas
bun. Şi îşi zise în sineşi ! „Pe Allali ! acela este vărul meu 
Attaf, iar celălalt este bărbatul care ma văzut la fereastră 
şî peste care chiar îmi pare că am lăsat să curgă oleacă 
de apă, cînd îmi stropeam grădina de la fereastră. Şi, 
fără nici o îndoială, este prieten cu verişorul meu. Sa 
îndrăgostit de mine şi a zugrăvit casa mea ; şi atunci dăr
nicia şi mărinimia sufletului vărului meu au trecut peste 
orice ; şi sa despărţit de mine pentru ca prietenul lui să 
mă ia de soţie." Şi, cugetînd astfel, începu să plîngă sin
gurică, în palanchin, şi să se căineze despre cele ce i se 
întîmplaseră, despre despărţenia de verişorul său, pe care 
îl iubea, de părinţii şi de rudele ei. Şi îşi petrecu prin 
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minte cine este ea acum şi cine fusese. Şi lacrimi fierbinţi 
îi curgeau din ochi, în vreme ce spunea stihurile acestea : 

Plîng cînd îmi amintesc de-aceste locuri 
Pe care-n suflet, pururi le dezmierd. 
Plîng frumuseţi, şi bucurii, şi jocuri, 
Pe care pe veeie-acum le pierd. 
Ku-l osîndiţi, oh, pe cel ce iubeşte 
Şi care din iubire-nebuneşte ! 

Aceste locuri şi aceste piele 
Cuprind tot ce pe lume am mai drag. 
Mărire celui ce cu frumuseţe 
Le-a-mpodobit pe toate, de la prag. 

Păstreze-Allah acele zile sfinte 
Pe care le-am trăit aici cu voi, 
O, scumpi prieteni! Şi mă rog fierbinte 
Să mă întoarcă iarăşi înapoi. 

Iar cînd sfîrşi de rostit stihurlie, plînse şi se jelui, şi 
iarăşi spuse : 

Mă mir cum fără voi mai pol trăi, 
Sub viforul alîtor vijelii. 
Of, prea-iubiţii mei care vă las, 
Pînă la cel din urmă-al vieţi-mi ceas 
Cu voi are să-mi fie pururea, 
Plină de dorul vostru, inima. 

După care iar plînse şi suspină, şi nu se putu opri aşi 
aminti şi stihurile acestea : 

O, voi cei căror sufletul v-am dat, 
întoarceţi-vă iarăşi Ungă mine. 
Din suflet să vă smulg am încercat, 
Ci nu am izbutit, şi greu îmi vine. 

Cu milă se cuvine să priveşti 
La jertfa unei vieţi care se curmă, 



Şi pînă-n ceasul morţii pămînteşti 
Spre tine-şi mină dorul cel din urmă, 

O, nu mă minunez că v-am pierdut i 
M-aş minuna numai dacă vreodată 
Ursita întru care m-am născut . 
Ar fi să-i fie altuia-nchinată. 

Şiatîta cu ea ! Ci în ceea ce îl priveşte pe vizirul ce! 
mare Giafar, iacătă. De îndată ce caravana porni iarăşi la 
drum, veni lîngă palanchin şi îi spuse celei proaspăt mă
ritate : 

— O, stăpînă a palanchinului, n.eai omorît! 
Ci, la vorbele acestea, ea se uită la el cu dulceaţă şi cu 

sfiiciune, şi răspunse : 
•— Nu se cade săţi vorbesc, întrucît sînt verişoarasoţie 

â prietenului şi a tovarăşului tău Attaf, emirul mărini
miei şi al dărniciei faţă de prieteni. Dacă pîlpîie în tine 
cel mai mărunt simţămînt omenesc, sar cădea să faci şi 
tu pentru el ceea ce el, în mărinimia lui, a făcut pentru 
tine ! 

Cînd auzi vorbele acestea, Giafar rămase tare bulburat 
în sufletul său ; ci, pricepînd cît de plină de măreţie era 
acea împrejurare, îi spuse tinerei soţii : 

— O, tu, oare chiar îi eşti verişoarasoţie ? 
Iar ea spuse : 
— Da ! Tu mai văzut la fereastră în cutare zi, cînd 

sa întîmplat cutare şi cutare lucru, şi cînd inima ţi sa 
aprins după mine. Şi iai povestit lui. Iar el sa despărţit 
de mine. Şi, aşteptînd să treacă răstimpul legiuit, a pre
gătit toate cîte îmi pricinuiesc atîta mîhnire acuma. Şi, 
dacă team lămurit cum stau lucrurile, nuţi mai rămîne 
acum decît să te porţi ca un om. 

Cînd auzi vorbele acestea, Giafar se porni să suspine 
amarnic, spunînd : 

— De la Allah venim şi al el ne întoarcem. O, tu, 
iacătă că acuma îmi eşti poprită, şi ai rămas în mîinile 
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mele ca un zălog sfînt, pînă ce ai să te întorci la locul 
pe care vei binevoi să1 arăţi. 

Pe urmă spuse uneia dintre slugile lui 5 
— Te însărcinez cu paza stăpînei tale. 
Şi călătoriră aşa mai departe, zi şi noapte ; şiatîta 

cu ei ! 

Ci în ceea ce îl priveşte pe califul Harun AlRaşid, ia
cătă. îndată după plecarea lui Giafar, se simţi amărît şi 
plin de mîhnire din pricina lipsei lui. Şi fu cuprins de o 
mare nerăbdare, şi tulburat de dorul de a1 vedea iar. Şi 
se căi de porunca peste putin ţă de împlinit la care îl osîn
dise pe vizir, nevoindu1 astfel să rătăcească prin pustiuri 
şi sihăstrii ca un pribeag, şi silindu1, la anaghia aceea, 
săşi părăsească locurile de baştină. Şi trimise crainici în 
toate părţile să1 caute. Ci nu putu să capete nici b ştire 
despre el, şi rămase tare necăjit că nu1 mai avea alături. 
Şi aşa că îi ducea dorul şi îl aştepta. 

Or, cînd Giafar cu caravana lui ajunse aproape de 
Bagdad, califul fu înştiinţat despre aceasta şi se bucură 
în sufletul său, şi îşi simţi inima cum i se uşurează şi piep
tul cum i se înfiorează. Şi ieşi întru întîmpinarea lui, şi, de 
îndată ce ajunse lîngă el, îl sărută şi îl strînse la piept. 
Şi se întoarseră împreună la palat, iar emirul dreptcre
dincioşilor îl pofti pe vizirul său săi stea alături şi îi zise j 

— Acuma, istoriseştemi povestea ta din clipa cînd ai . 
ieşit din palatul acesta, şi tot ce ţi sa întîmplat în răs 
t impul cît ai lipsit. 

Şi Giafar îi istorisi toate cîte i se întîmplaseră, din 
clipa plecării sale pînă în clipa întoarcerii. Ci nu este de 
nici un folos să le mai spunem şi noi încă o dată . Iar. 
califul fu cuprins de o minunare mare, şi zise : 

— Uallahi ! miai pricinuit multă mîhnire cu lipsa ta. 
Ci acuma tare aş dori să1 cunosc pe prietenul tău ! Iar 
•în ce o priveşte pe copilandra din palanchin, socotinţa mea 
este că se cade să te despărţeşti numaidecît de ea, şi so 
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porneşti pe drumul de întoarcere, însoţită de o slugă de 
credinţă. I n t rud t dacă tovarăşul tău are să vadă în tine 
un vrăjmaş, are să ne fie şi nouă un vrăjmaş ; iar dacă 
va găsi în tine un prieten, are să ne fie şi nouă tot prieten. 
Şi avem să1 poftim să vină în mijlocul nostru, şi avem 
să1 vedem, şi are să ne facă bucurie a1 aştepta, şi avem 
să ne petrecem vremea cu el în voioşie. Un atare om nu 
este de lepădat, iar de la mărinimia lui avem să tragem o 
pildă mare şi multe alte lucruri folositoare. 

Şi Giafar răspunse : 
— A asculta înseamnă a.ne supune. 
Şi porunci să se orînduiască pentru copila cu pricina 

o casă tare frumoasă, întro grădină plăcută, şi puse Ia 
poruncile ei un şir întreg de robi şi de slugi. Şi îi trimise 
încă chilimuri şi farfuriuri şi toate lucrurile celelalte de 
cîte sar fi putu a avea trebuinţă . Ci nu se duse pe la ea 
şi nu căută so vadă vreodată. Şi în fiecare zi îi trimitea 
salamalekurile lui şi vorbe liniştitoare în ce priveşte în
toarcerea sa acasă şi întîlnirea cu vărul ei. Şi îi hotărî 
o mie de dinari pe lună pentru cheltuielile ei de trai. 
Şiatîta cu Giafar şi cu califul şi cu copilandra din pa
lan eh in. 

Ci în ceea ce îl priveşte pe Altaf, lucrurile luară cu 
totul altă întorsătură ! Întradevăr, de cum îşi luă bun
rămas de la Giafar şi porni îndărăt pe drumul său, toţi cei 
care erau zavistioşi pe el se prilejuiră de' întîmplări spre 
ai vicleni pieirea în mintea naipului de la Damasc. Şi 
îi spuseră naipului : 

— O, dpamne al nostru, au cum de nuţi arunci ochii 
înspre Attaf ? Ori tu nu ştii că vizirul Giafar era priete
nul lui ? Şi nu ştii că Attaf a dat fuga după el, spre aşi 
lua rămasbun, atunci cînd oamenii noştri sau întors, şi 
că 1a însoţit pînă la Katifâ ? Şi nu ştii că Giafar ia spus 
atunci : „Nu ai trebuinţă de nimic ce ţiaş putea rostui, 
o, Attaf ?" Şi că Attaf ia răspuns : „Da, am trebuinţă de 
ceva. Şi anume de un firman al califului, prin care să 
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fie mazilit naipul Damascului." Şi astea au fost spuse şi 
făgăduite între ei. Şi lucrul cel mai cuminte care îţi ră
mîne de făcut este să1 pofteşti la tine la masa de dimi
neaţă, pînă a nu te pofti el la masa lui de seară, întrucit 
izbînda se caută în prilej, iar norocul nu îl ajută decît 
pe acela care îndrăzneşte. 

Şi naipul Damascului răspunse : 
— Bine aţi grăit ! Aduceţi1, aşadar, la mine numai 

decît. 
Iar ei se duseră acasă la Attaf, care se odihnea liniştit, 

fără să aibă habar că cineva ar putea să ţese ceva împo
triva sa. Şi se aruncară asuprai, înarmaţi cu săbii şi cu 
bite, şi1 bă tură pînă îl umplură de sînge. Şi îl tîrîră di
naintea naipului. Iar naipul porunci săi fie prădată casa. 
Şi robii iui, şi bunurile lui, şi toţi ai lui trecură în mîinile 
afurisiţilor. Şi Attaf întrebă : 

— Care este nelegiuirea mea ? 
Iar ei răspunseră : 
— O, faţă de catran ! au chiar atîta eşti de neştiutor 

al judeţului lui Allah (preamărit fie el !), încît să1 vicle
neşti pe naipul Damascului, domnul şi părintele nostru, 
şi pe urmă să socoti că poţi a dormi tihnit în casa ta ? 

Şi i se dete poruncă gîdelui săi taie capul pe clipă 
pe dată. Şi gîdea îi rupse o bucată din mantie şi îl legă 
la ochi. Şi chiar apucase să ridice spada asupra gîtului 
lui Attaf, cînd unul dintre emirii ce se aflau de faţă la 
osîndă se ridică şi zise : 

— O, naipule, nu te grăbi aşa să porunceşti a i se 
tăia acestui om capul. Căci graba este sfat de la Şeitan, 
iar zicala spune : „Numai acela ajunge la ţintă care poartă 
răbdarea în inima sa, pe cită vreme greşeala este fapta 
aceluia ce se grăbeşte '. Opreştete, dar, de a te grăbi în 
ce priveşte gîtul acestui om ; întrucit sar putea ca aceia 
care au vorbit împotriva iui să nu fie decît nişte minci
noşi. Şi nimenea nu este ocolit de zavistie. Aşa că ai răb 
dare, întrucit sar putea să te căieşti mai tirziu că iai 
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luat viaţa pe nedrept. Şi cine ştie ce are să se întîmple, 
cînd vizirul Gial'ar are să audă năpasta pe care ai po
runcit so îndure prietenul şi tovarăşul său ! Şiatunci 
capul tău nu are săţi mai stea în tihnă pe grumaz. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şî, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute doua noapte 

Urmă : 

Cînd auzi vorbele acestea, naipul Damascului se scu
tură de somnia lui, şi ridică mîna, şi opri spada ce ame
nin ţa deatîta de aproape viaţa lui Attaf. Şi porunci ca 
Attaf să fie numai aruncat în temniţă "şi legat cu lan ţul 
de gît. Şi îl tîrîră, în pofida ţipetelor şi a rugăminţilor 
lui, în temniţa cetăţii, şi fu legat de gît cu lanţul, precum 
fusese poruncit. Şi toate nopţile şi toate zilele Attaf şi 
le trecea plîngînd, luîndu1 de martor pe Allah şi rugîn
du1 să1 izbăvească de chinuri şi de năpaste. 

Şi trăi în felul acesta vreme de trei luni. 
Or, întro noapte, se trezi şi se umili dinaintea lui 

Allah, şi făcu cîţiva ţoaşi prin temni ţa lui, atîta cît îi 
îngăduia lungimea lanţului. Şi văzu că era singur în tem
niţă şi că temnicerul, care în ajun îi adusese pîinea şi apa, 
uitase să încuie uşa în urmăi . Şi de la uşa aceea între 
deschisă venea o lumină slabă. Iar Attaf, dacă văzu aşa, 
îşi simţi deodată vinele cum i se umflă de o putere pînă 
peste poate, şi dintro zvîcnitură rupse lanţul care îl lega. 
Şi, pe dibuite, cu multă grijă, o luă la picior prin întor
tocheturile tem nil oi adormite şi, pînă ia urmă , se pomeni 
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dinaintea chiar a porţii ce da înspre uliţă. Şi nu avu mult 
de scotocit pînă să găsească cheia, spînzurată întrun cui. 
Şi, deschizînd uşa, fără nici un zgomot, ieşi în uliţă şi 
fugi în noapte. Iar negurile lui Aliah îl ocrotiră pînă di
mineaţa. 

Şi, de îndată ce porţile cetăţii se deschiseră, ieşi ames
tecînduse printre lume, şi grăbi pasul înspre Alep. Şi, 
după o drume ţ ie lungă, ajunse fără de necaz la cetatea 
Alcpului, şi intră în geamia cea mare. Şi acolo văzu o 
ceată de oameni străini care se pregă teau vădit de ple
care. Şi îi întrebă unde se duc. Iar ei răspunseră : 

— La Bagdad ! 
Şi Attaf strigă.pe dată t 
•— Merg şi eu cu v o i ! 
Iar ei spuseră : 
— Trupurile noastre ale părnîntului sînt, ci zahareaua 

nu ne vine decît numai de la Allah ! 
Şi plecară, cu Attaf între ei. Şi, peste douăzeci de 

zile de drum, ajunseră la cetatea Kul'a ; şi îşi urmară aşa 
călătoria pînă ce ajunseră la Bagdad. Şi Attaf văzu o 
cetate straşnic zidită, şi falnică, şi bogată în palate mă
reţe care se înă l ţau pînă la cer, şi plină de grădini fru
moase ; şi tră iau în ea deopotrivă şi învăţaţi şi neştiutori, 
şi săraci şi bogaţi, şi buni şi răi. Şi intră în cetate, în
văluit în mantia lui de om sărac, pe cap cu un turban 
slinos şi deşirat, şi cu o barbă neţesălată şi cu nişte plete 
tare lungi peste ochi. Şi starea lui era jalnică. Şi aşa 
intră el pe uşa de la cea dintîi geamie din cale. Şi nu 
mîncase de două zile. Şi şezu jos întrun colţ, să se odih
nească şi să cugete cu jale, cînd un cerşetor, clin tagma 
cerşetorilor care milogesc pe la porţile lui Allah, intră în 
geamie şi veni de şezu chiar dinaintea lui. Şi puse jos de 
pe umeri un sac vechi pe care îl avea în cîrcă, şi îl dez
nodă, şi scoase o pîine, pe urmă un pui, pe urmă altă 
pune, pe urmă nişte plăcinte, pe urmă o portocală, pe 
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urmă nişte măsline, pe urmă nişte gogoşi cu curmale, pe 
urmă un castravete. Şi i'lămîndul de Attaf cu ochii lui 
vedea şi cu nasul lui adulmeca. Iar cerşetorul începu să 
mănînce, şi Attaf să se uite la el, pe cînd cerşetorul în
fuleca tihnit prînzul acela, care părea chiar masa lui Issa, 
fiul Miriamei (asupra lor a amîndorura fie pacea şi bine
cuvîntarea lui Allah !). Şi Attaf, care nu numai că nu 
mîncase de două zile, da care de patru luni nu se mai 
săturase, îşi zise în sineşi : „Pe Allah ! tare aş mai lua o 
îmbucă tură din puiandrul acela minunat, şi o bucată din 
pîinea aceea, şi baremi o felie din castravetele acela gro
zav". Şi dorinţa de pîine şi de puişor şi de castravete ardea 
atîta de tare în ochii lui, încît cerşetorul se uită la el. Şi, 
de atîta foame năpraznică, Attaf nu se putu opri să nu 
plîngă iar cerşetorul dete din cap uitînduse la el şi, după 
ce înghiţi îmbucă tura de minunăţ ie care* îi umplea gura, 
prinse grai şi spuse : 

— Pentru ce, dar, o, taică al bărbilor slinoase, faci ca 
străinii şi ca javrele cele hămesite care cerşesc cu ochii 
bucăţica pe care o mănîncă stăpînul lor ? Pe ocrotirea lui 
Allah ! deai vărsa tu atîtea lacrimi cît să umpli cu ele 
şi Yaxartul, şi Bactrosul, şi Dajlahul, şi Eufratul, şi apa 
Bassrei, şi apa Antiohiei, şi Orontele, şi Nilul Egiptului, şi 
marea cea sărată , şi adîncurile tuturor oceanelor, tot nu 
ţiaş da nici o bucată din ce mănînc. Da dacă vrei să mă
nînci pui alb şi pîine caldă şi miel fraged şi toate zahari
eaiele şi plăcintele lui Allah, nu ai decît să baţi la poarta 
viziruluicelmare Giafar, fiul lui Yahia barmecidui. în 
trucît şi el a primit la Damasc găzduire de la un om pe 
nume Attaf, şi întru amintirea şi întru cinstirea aceluia 
îşi împarte; şi el acuma milele ; şi nici nu se mai scoală, 
nici nu se mai cui că fără a vorbi despYe el. 

Cînd auzi vorlule acestea ale cerşetorului cel cu sacul 
bine ticsii, Allai' îşi ridică ochii înspre cer şi grăi : „O, 
tu, cel ale căror gimluri.sînt de nepătruns, iacătă că îţi 
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reverşi iarăşi milele tale asupra slujitorului tău ! " Şi rosti 
stihurile acestea : 

De-ndată ce-ii vezi Irebile-ncurcate, 
Le lasu-n plata Domnului-a-loale. 
Pe urmă şezi lingă necazul tău 
Şi-alungă de la line gîndut rău. 

După care se duse la un neguţător de hîrtie şi îi ceru 
săi dea de milă o bucăţică de hîrtie şi săi împrumute un 
calam, numai cit să scrie cîteva cuvinte. Şi neguţătorul 
binevoi săi dea ceea ce îi ceruse. Şi Attaf scrise cele ce 
urmează : 

„Din partea fratelui tău Attaf, pe care Allah îl ştie ! 
Cel ce stăpîneşte lumea să nu carecumva să se îngîml'e, 
întrucît întro zi va fi doborît şi va rămîne singur în ţa
rină cu soarta lui cea amară. Dacă nvai vedea nu mai 
mai cunoaşte, din pricina sărăciei şi a ticăloşiei ; căci po
trivniciile vremilor, foamea, setea şi un drum lung miau 
adus şi trupul şi sufletul în stare de sfîrşeală. Şi iacătă 
că, sosind aici, te găsesc iară. Şi pacea fie cu tine !" 

Pe urmă împături scrisoarea şi dete calamul îndărăt 
stăpînului lui, mul ţumind cu căldură. Şi întrebă ,unde este 
casa lui Giafar. Şi, după ce i se arătă unde este, Attaf se 
opri şi şezu dinaintea porţii, la oarecare depărtare. Iar stră
jerii de la poartă îl văzură cum sta aşa în picioare acolo 
şi nerostind nici o vorbă. Şi nici ei nui ziseră nimic. Şi 
tocmai cînd începea să se simtă tare încurcat de şederea 
aceea, un hadîmb, îmbrăcat întro mantie falnică şi încins 
cu un brîu de aur, trecu pe lîngă el. Şi Attaf se duse la 
hadîmb şi îi sărută mîna şi îi spuse : 

— O, doamne al meu, trimisul lui Allah ! (asuprai fie 
rugăciunea şi pacea 1) a spus : „Mijlocitorul unei fapte 
bune este ca şi acela care săvîrşeşte fapta cea bună , iar 
acela care a făcut o faptă bună este din rîndul prea
fericiţilor lui Allah în cer". 

Şi hadîmbul întrebă : 
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— Şi de ce ajutorinţă ai lipsă ? 
El spuse : . 
•— Doresc de la bună tatea ta să duci hîrtia aceasta 

stăpînului acestei case, spunîndu i : „Fratele tău Attaf 
este la poartă". 

Cînd auzi asemenea vorbe, hadîmbul fu cuprins de o 
minie mare, şi ochii îi ieşiră din cap, şi zbieră : 

— O, mincino's sfruntat ! Aşa socoti tu că arată fratele 
vizirului Giafar ? 

Şi, cu mîna în care ţinea un toiag cu capătul de aur îl 
plesni pe Attaf peste faţă. Şi sîngele lui Attaf ţîşni din 
obraz, şi bietul de el căzu cît era de lung la pămînt, în
trucât osteneala, foamea şi plînsetul îl slăbiseră pînă peste 
poate. Ci stă la Sfînta Carte s „Allah a pus sim ţămîntul 
bunătăţii în inima unor robi, întocmai cum a pus .simţă
mîntul răutăţii în inima unor nerobi" ; drept aceea, un 
alt hadîmb, care văzuse de departe tot ce se petrecuse, 
se duse la cel dintîi, plin de mînie şi de supărare faţă de 
cele ce făcuse, şi de milă faţă de Attaf. Iar hadîmbul 
.dintîi spuse : 

— Nai auzit că se dedea frate cu vizirul Giafar ? 
Iar cel de al doilea hadîmb îi răspunse : 
— O, om al răutăţii, şi fiu al răutăţii, şi rob al răută

ţii ! O, blestematule ! O, mişelule ! Da ce, Giafar, o fi 
vreun proroc deai noştri ? Au nu e şi el un d ine deaî 
pămîntului ca şi noi ? Au nu toţi oamenii sînt fraţi, dacă 
au ca tată şi ca mamă pe Adam şi pe Eva, şi na zis 
poetul : 

Toii oamenii pe lume-s fraţi de-o seamă: 
Părinte li-e Adam, iar Eva mamă. 

Şi osebirea nu se află oare numai în bună tatea mai multă 
ori mai pulină din inimi ? 

Şi, după ce vorbi astfel, se aplecă asupra lui Attaf, şi 
îl ridică, şi ii ajulă să şadă jos, şi îl şterse de sîngele cei 
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curgea pe faţă, şi îl spălă, şi îi scutură praful de pe haine, 
şi îl întrebă : 

— O, fratele meu, ce doreşti ? 
Şi Attaf răspunse : 
— Nu doresc decît ca hîrtia aceasta săi fie dusă lui 

Giafar şi săi fie dată în mină. 
Iar slujitorul cel cu inimă miloasă luă hîrtia din 

mîinile lui Attaf şi intră în sala în care şedea vizirul cel 
mare Giafar barmecidul, în mijlocul dregătorilor, al rude 
lor şi al prietenilor săi, unii stîndui dea dreapta, iar alţii 
dea stînga. Şi toţi beau, şi spuneau stihuri, şi se desfătau 
cu zvoanâ de alăute şi cu cîntările cele dulci. Iar Giafar 
vizirul, cu pocalul în mînă, le spunea celor dimprejurul 
său : 

— O, voi toţi cîţi sînteţi laolaltă, lipsa de dinaintea 
ochilor nu înseamnă şi lipsa din inimă. Şi nimica nu poate 
să mă oprească a nu mă gîndi la fratele meu Attaf, şi să 
vorbesc despre el. Acelai omul cel mai strălucit al vremii 
şi al anilor lui. Mia dăruit cai, şi robi tineri, albi şi negri, 
şi fete tinere, şi haine frumoase, şi lucruri scumpe, atîtea, 
cît să întocmească zestrea şi adiata pentru soţia mea. Şi 
dacă nu sar fi purtat aşa, eu hotărît că maş fi prăpădit 
şi aş fi pierit fără de mîntuire. Şi a fost binefăcătorul 
meu, fără să ştie cine sînt, şi a fpst darnic fără nici un 
gînd de cîştig ori de vreun folos ! 

Cînd slujitorul cel cu suflet bun auzi vorbele acestea 
ale stăpînului său, se bucură în inima lui, şi păşi înainte, 
şi îşi plecă gîtul şi capul dinaintei, şi îi înfăţişă hîrtia. 
Iar Giafar o luă şi, citindo, fu cuprins de o stare de tul
burare ca un om care ar fi băut otravă. Şi nu mai ştiu nici 
ce face, nici ce spune. Şi căzu cît era de lung, drept cu 
faţa pe podea, încă mai ţinînd în mînă cupa de cleştar şi 
hîrtia. Şi cupa se sparse întro puzderie de bucăţele, şi îl 
tăie la frunte, adînc. Şi sîngele începu să curgă, iar hîrt ia 
îi scăpă din mînă . 
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Cînd slujitorul văzu toate astea, dete zor săşi sloboadă! 
picioarele în vînt, din pricina spaimei de ce avea să ur
meze. Iar prietenii vizirului Giafar îl ridicară pe stăpîriui 
lor şi îi opriră curgerea sîngelui. Şi strigară : 

•— Nu se află mîntuire şi putere decît întru Allah cel 
preaînalt şi atotputernic ! Blestemaţii aceştia de slujitori 
sînt pururea bîntuiţi de firea lor cea rea : tulbură viaţa 
domnilor din palate şi îi supără în ceasurile lor cele mai 
plăcute. Pe Allah ! acela care a scris hîrtia aceasta chiar 
că ar trebui să fie tîrît la valiu, care săi ardă o sută de 
ciomege şt să1 arunce în temniţă . 

Şi, ca urmare, robii vizirului ieşiră să1 caute pe cel 
care scrisese hîrtia. Şi Al.laf curma tnală căutarea 
spunîncl : 

— Eu sînt, o, stăpînii mei ! 
• Iar ei îl înşfăcară şi îl tîrîră dinamica valiului, şi co-

rură săi hotărască o sută ck" lovii ml de ciomag. Şi valiul 
aşa făcu. Şi, pe deasupra, porunci să se .scrie pe lanlurilo 
lui din temni ţ ă : „Pe violă". Aşai l'acura lui Aliat ccl
Darnic ! Şi iarăşi îl aruncară la poprcala, unde se/u alic 
două luni, şi unde urmele i se pierdură şi i .se şterseră. 

Şi, după aceste două luni, se născu un copil la («mirul 
dreptcreuincioşilor Harun AlRaşid care, cu prilejul 
acela, porunci să se împartă pomeni şi s a s e facă daruri la 
toată lumea, iar întemniţaţii să fie sloboziţi din temniţe 
şi din poprelişti. Iar printre cei ce fură scoşi astfel din 
lan ţuri se află şi AttafcelDarnic. 

Cînd se văzu slobozit de la opriş, slab, flămînd, prăpă
dit şi gol, Attaf îşi ridică privirile înspre cer şi strigă .* 
„Preamări t să fii, Doamne, în toată împrejurarea !" Şi oftă 
şi zise : „Am îndurat toate acestea din pricină, fără de 
îndoială, că oi fi săvîrşit vreo greşeală cîndva, întrucît 
Allah nia fericit cu milele sale cele cele mai alese, iar eu 
iam răspuns cu neascultare şi răzvră tire. Ci mă rog lui 
fierbinte să mă iorlo, întrucît mă cufundasem prea tare 
în stricăciuni' ,sl în purtarea mea cea ticăloasă !" 
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Pe urmă rosti stihurile acestea :•• 

O, Doamne, muritorul săvîrşeşte 
Ce nu se cade şi ce nici gîndeşte ! 
E-un biet sărman, şi-ntreagă viaţa-i ţine 
Numai de sjînta milă de la tine. 

într-ale vieţii patimi şi plăceri, 
De sine-şi uită, şi de ce-a fost ieri. 
Plin de prostie pururi va rămîne, 
Tu iartă-i lui greşalele, stăpîne ! 

Şi mai vărsă cîteva lacrimi, şi îşi zise în sineşi : „Acuma 
ce să fac ? Dacă plec înspre ţara mea, slab cum sînt, am să 
mor înainte dea ajunge acolo ; iar de~aş avea norocul să 
ajung, nu aş avea nici o linişte pentru viaţa mea, din pri
cina naipului ; iar dacă rămîn aici, printre cerşetori, să 
cerşesc şi eu, nici unul dintre ei nu are să mă îngăduiască 
în isnaful lor, întrucît nimenea nu mă cunoaşte ; şi nu 
pot sămi Xiu pentru mine de nici un ajutor şi de nici un 
folos. 

Cînd povestea ajunse aici, Şchcrezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă,, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treia noapte 

Urmă : 

...Drept aceea, am să las grija soartei mele aceluia 
carele este stăpînul soartelor. Iacătă că totul sa întors 
împotriva mea, şi totul este potrivnic aşteptărilor mele. 
Şi multă dreptate avea poetul atunci cînd spunea : 

Am străbătut întreg pămîntul 
Din Răsărit pînă-n Apus, 
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Şi numai trudă şi durere 
Aflai oriunde m-am fost dus. 

Am cunoscut potop de oameni, 
Dar nicăierea n-am găsit 
Un om să-mi fie pe potrivă 
Şi nici prieten nesmintit. 

Şi iarăşi plînse şi jeli : „O, Dumnezeule ! clămi virtu
tea răbdării !" După care se ridică şi porni înspre o gea
mie, în care intră . Şi şezu acolo pînă după amiază. Iar 
foamea lui nu făcu alta ciecît să sporească ; şi Attaf zise : 
„Pe milosîrdia şi pe atotputernicia ta, mă jur că nu am să 
cer nimic de la nimerii altul afară de tine !" Şi şezu în 
geamie, fără a în linele mina la nici un dreptcredincios, 
pînă la căderea nopţii. Şiatunci ieşi, zicîncl : „Ştiu spusa 
Profetului •— asuprai fie bineeuvîntarea şi tihna lui 
Allah ! — care zice : «Allah îţi îngăduie să dormi în sfîn
tul .lui lăcaş, ci tu lasăjăeaşul pentru închinătorii săi, căci 
sfîntul lăcaş este pentru rugăciune şi nu penlru dorinii'»". 

Şi rătăci pe uliţi o vreme, pînă ce, înlrun sfir.şil, 
ajunse la nişte ziduri năruite, unde inlră spre aşi trece 
noaptea şi a dormi. Şi, în beznă, se împiedică şi ra/.u cu 
faţa la pămînt. Şi simţi că se prăbuşise chiar peste lucrul 
de care se împiedecase. Şi văzu că era trupul unui om 
ucis de curînd. Iar cuţitul ucigaşului se afla lîngă el pe 
pămînt. 

Iar Attaf, cînd pricepu cum stă treaba, sări în sus cu 
zdrenţele de pe el năclăite de sînge. Şi şezu aşa, împietrit, 
buimăcit şi neştiind la ce să se îndemne, zicînduşi : 
„Oare să stau ori să fug ?" Şi, pe cînd se afla în starea 
aceea, valiul şi cu oamenii săi de la agie tocmai treceau 
pe dinaintea intrării de la ruină ; şi Attaf strigă : 

— Veniţi de vă uitaţi aici ! 
Iar ei intrară cu făcliile lor şi găsiră trupul celui omo

rît , şi cuţitul lingă el, şi pe nenorocitul de Attaf în pi
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cioare, la capul celui omorît, cu zdrenţele lui cruntate de 
sînge. Şi răcniră la el : 

•— O, mişelule, tu lai ucis ! 
Iar Attaf nu dote nici un răspuns. Ei atunci se repeziră 

pe el, iar valiul le zise : 
— Legat ii belci şi aruncaţi1 în temniţă , pînă ce avem 

să dăm searna despre întîmplarea aceasta mareluivizir 
Giafar. Iar dacă Giafar are să poruncească moartea uciga> 
şului, avem să1 dăm în seama călăului. 

Şi făcură precum spuseră. 
Şiaşa că a doua zi calemgiul de la agie puse în scris 

pentru Giafar toată întîmplarea, ticluită astfel : „Am in
t rat întro ruină şi am dat acolo peste un ins care îl omo
rîse pe altul. Iar noi lam cercetat, şi el a mărturisit, cu 
tăcerea iui, că era făptaşul omorului. Care sînt dară po
runcile tale ?" Iar vizirul porunci să1 dea morţii. Şi, ca 
urmare, îl scoaseră pe Attaf din temniţă, îl tîrîră la locul 
unde se făceau spînzurătoriie şi tăierea capetelor, rupseră 
o fîşîe din zdrenţele Iui şi îl legară cu ea la ochi. Şi îl 
deteră în searna gkîelui. Iar gidea îl întrebă pe valiu': 

— O, doamne al meu, săi retez gîtul ? 
Şi valiul răspunse : 
— Kes ! 
Iar gîdole îşi roti sabia cea ascuţită, care străluci şi 

aruncă scMpiri în văzduh ; şi o răsuci, şl o şi adusese 
înainte spre ai zbura căpăţîna lui Attaf, cînd un strigăt 
se auzi în spatele lui : 

— Opreşteţi mîna ! 
Şi era glasul vizirului cel mare Giafar, care se întorcea 

dintro preumblare. 
Iar valiul îi ieşi înainte şi sărută pămîntul dintre 

mîinile lui. Şi Giafar îl întrebă : 
•— La ce sa strîns aici atîta lume ? 
Şi valiul răspunse : 
— La osînda unui tînăr de la Damasc, cel pe care lam 

găsit ieri în oasa năruită, şi care, la toate întrebările 
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noastre, de trei ori rostite, a răspuns cu tăcerea, în pri
vinţa insului de viţă aleasă pe care 1a ucis. 

Şi Giafar zise : 
— Aha, un om a venit de la Damasc pînă aici ca să se 

bage întro belea ca aceasta ? Uallahi, iacătă un lucru 
peste putinţă ! 

Şi porunci să fie adus osînditul dinaintea lui. Şi cind 
osînditul ajunse dinaintei, Giafar nu îl cunoscu, întru cit 
înfăţişarea lui Attaf se schimbase, iar chipul său cel fru
mos şi toată fala strălucirii lui se topiseră de mult. Şi 
Giafar îl întrebă : 

— Din ce ţară eşti, o, tinere ? 
Iar el răspunse : 
•— Sînt un om din Damasc ! 
Şi Giafar întrebă : 
— Chiar din oraş, sau de prin satele învecinate ? 
Iar Attaf răspunse : 
•— Uallahi ! o, doamne al meu, sînt chiar din cetatea 

Damascului, în care mam născut. 
Şi Giafar întrebă : 
— Nu cumva lai cunoscut, din întâmplare, pe un om 

vestit pentru mărinimia şi pentru dărnicia inimii lui, pe 
care îl chema Attaf ? 

Iar osînditul la moarte răspunse : 
— Lram cunoscut pe vremea cînd erai prieten cu el 

şi şedeai la el, în cutare casă, pe cutare uliţă, din cutare 
mahala, o, stâpîne al meu, şi cînd vă duceaţi amîndoi să 
vă preumblaţi împreună prin grădini.! Lam cunoscut 
atunci cînd teai însurat cu verişoara şi soţia lui ! Lam 
cunoscut cînd vaţi luat rămasbun pe drumul Bagdadu
lui, şi cînd aţi băut din aceeaşi cupă ! 

Şi Giafar răspunse : 
— Da ! tot ceea ce spui despre Attaf este adevărat ! 

Da ce sa întîmplat cu el după ce neam despărţit ? 
Ş i el răspunse i 
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— O, stăpîne al meu, a fost bă tut de soartă ; şi i sa 
întîmplat cutare şi cutare şi cutare lucru ! 

Şi îi înşirui istorisirea a toate cîte i se întîmplaseră, 
din ziua despărţirii lor, pe drumul ce ducea la Bagdad, 
pînă în clipa cînd gîdele era săi reteze gîtul. Şi spuse sti
hurile acestea : 

M-a luat în gheare timpul 
Şi m-a supus şi-njrînt, 
Pe cînd tu îţi duci viaţa 
In slavă şi în cînt. 

Jur împrejuru-mi lupii 
Se strîng să mă sfîşie, 
Pe cînd tu, leul jalnic, 
Stai plin de măreţie. 

Orice-nsetat din lume 
La uşa ta cînd bate, 
Tu îi alini durerea 
Şi buzele-nsetate. 

E cu putinţă oare 
Ca eu să mor de sete, 
Cînd tu eşti tuturora 
Izvor de zaiafete ? 

Şi, după ce rosti stihurile acestea, strigă : 
•— O, Giafar, doamne al meu, te cunosc ! 
Şi mai strigă : 
— Eu sînt A ti ai ! 
Iar Giafar, la rîndui, se ridică în picioare, dînd un 

strigăt mare, şi se repezi în braţele lui Attaf. Şiatîta de 
mare fu bucuria lor, încît rămaseră ca ameţiţi vreme de 
cîteva clipe. Şi, cînd îşi veniră iarăşi în fire, se sărutară şi 
se întrebară unul pe altul despre toate cîte Jj se întîmpla
seră, de Ia început pînă Ia sl'îrşit, Şj încă nu sfîrsiseră ei 

60 



de aşi face toate destăinuirile, cînd un strigăt mare se ' 
auzi ; şi se întoarseră şi văzură că strigătul fusese scos de 
un şeic, care .venea spunînd : 

— Nu este omeneşte ceea ce se petrece aici ! 
Şi se uitară la el şi văzură că şeicul acela era un bă

trîn cu o barbă cănită cu hennea, şi cu capul coperit de o 
basma albastră. Şi Giafar, cînd îl văzu, îl pofti să vină la 
el şi îl întrebă ce necaz îl aduce. Iar şeicul cel cu barba 
cănită strigă : 

•— Depărtaţi1, o, oamenilor, pe nevinovatul de sub 
satîr ! Intrucît omorul acela nu este săvîrşit de el, şi el 
na ucis pe nimeni ; iar leşul tînărului omorî t , nu este 
fapta lui, şi nu are nici un amestec în treaba aceasta ! Tu— 
trucît ucigaşul nu suit decît chiar eu ! 

Şi Giafar vizirul spuse : 
— Atunci tu lai omorît ? 
El răspunse : 
— Da ! 
El întrebă : 
— Şi pentru ce lai ucis ? Au nu ţie pic ele teamă de 

Allah în inima ta, de ucizi aşa un fiu de neam ales, un 
haşimit ? 

Iar şeicul răspunse : 
— Tînărul pe care laţi găsit mort era bunul meu, şi 

eu însumi lam crescut. Şi în fiecare zi căpăta bani de la 
mine pentru cheltuielile lui. Ci, în loc sămi fie credincios, 
se ducea să petreacă ba cu unul Şumu.şag, ba cu unul 
Najiş, ba cu Ghazis, ba cu Ghubar, ba cu Ghuşir, ba cu 
alţi ticăloşi ; şi îşi petrecea zilele cu ei, dîndumă uitării 
pe mine. Şi, pe barba mea ! toţi se lăudau că lau avut, 
pînă şi Odis mă tură torul de murdării, pînă şi AbuButran 
papugiul. Iar ciuda mea nu făcea decît să sporească în 
fiece zi. Şi degeaba lam povăţuit, şi degeaba mam stră
duit să1 fac săşi schimbe purtările acelea, că na ascul
tat de nici un sfat şi de nici o dojana ; pînă cînd, întrun 
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sfîrşit, alaltăieri seară, lam prins cu numitul Şumuşag, 
mălalarul ; şi, cînd lam văzut aşa, sa înnegurat lumea 
dinaintea feţei mele, şi, chiar în casa năruită în care lam 
prins, acolo lam şi oniorît ! Şi mam dezlegat aşa de 
toate chinurile eîte mia pricinuit. Şi astai povestea mea ! 

Pe urmă, adăugă : 
— Şi am păstrat tăcere pînă astăzi. Ci, cînd. am auzit 

că în locul .făptaşului avea să fie osindit un nevinovat, 
riam mai putut să păstrez taina şi am venit aici ca să1 
scot pe nevinovat de sub secare ! Şi iaeătămă dinaintea 
voastră : frîngeţimi grumazul şi luaţi viaţă pentru viaţă ! 
Da daţi~i mai întîi drumul talarului acestuia nevinovat, 
care nu are nici un amestec în treaba asta ! 

Iar Giai'ar, auzind vorbele şeicului, cugetă o clipă şi 
zise : 

— Pricina este îndoielnică ! Şi, la îndoială, nu ai alta 
de făcut decît să depărtezi mina ! O, şeicule, dute în 
pacea lui Allah, şi să ţi se ierte ! 

Şi îi dete drumul. 
După care îl luă pe Attaf de mînă, şi îl strînse iarăşi 

la piept, şi îl duse la hamrnam. Şi, după ce prăpăditul de 
Attaf se învioră şi se întrema, se duse cu Giafar la palatul 
califului. Şi intră la calif şi sărută pămîntul dintre mîinile 
lui şi zise : 

— AttafcelDarnic se află aici, o , emire al drept
eredincioşilor ! Acela care mia fost gazdă la Damasc, care 
ma omenit cu atîta cinstire, cu ati ta bună tate şi cu atîta 
dărnicie, şi care ma aşezat mai presus decît chiar sufle
Jul lui ! 

Şi AlRaşid spuse :
— Adu1 la mine numaidecît ! 
Şi Giafar îl aduse aşa cum era, slăbit, vlăguit şi t re

murînd încă de tulburare. Ci.Attaf tot nu se lăsă a nui 
închina califului temenelile şi salamakurile sale, în cel 
mai frumos chip si cu cele mai iscusite vorbe. Iar AlRaşid 
suspină cînd îl văzu şi spuse i 

62 



•— In ce stare te văd, o, bietul de tine ! 
Iar Attaf plînse ; şi, la poftirea lui AIRaşid, îşi isto<1 

risi toată povestea, de la început pînă la siirşit. Şi, în,'1 

vreme ce povestea, AlRaşid plîngea şi suspina, la fel ca 
şi Giafar, plin de mîhnire. 

Şi iacătă că, estimp, intră şeicul cel cu barba cănită, 
cel ce fusese iertat de către Giafar. Şi califul, cînd îl văzu, 
începu să rîdă. 

Pe urmă îl rugă pe AttafcelDarnie să şadă, şi îl puse 
săşi mai spună o dată povestea. Şi, cînd Attaf sfîrşi de 
istorisit, califul se uită la Giafar şi îi zise :• 

— Ia spunemi, o, Giafar, ce socoti să faci pentru fra
tele tău Attaf ? 

Şi el răspunse : 
— Mai intîi, sîngele meu este sîngele lui, iar eu îi sînt 

rob. Apoi, ţin gata, anume pentru el, nişte lăzi în care se 
află trei milioane de dinari de aur ; apoi, de tot atîtea 
milioane, am pregătit pentru el nişte cai de soi ales, nişte 
copilandri, nişte robi albi şi negri, nişte fete din toate 
ţările, şi tot felul de bunuri. Iar el are să şadă cu noi, ca 
să ne bucurăm de el. 

Şi adăugă : 
— în ceea ce priveşte verişoara şi soţia sa, aceastai o 

treabă între mine şi e l ! 
Şi califul pricepu că venise vremea săi lase singuri pe 

cei doi prieteni ; şi le îngădui să plece. Şi Giafar îl duse 
pe Attaf acasă şi îi spuse : 

— O, Attaf, fratele meu, află că fiica socrului tău este 
neatinsă, şi că nu iam văzut chipul dezvelit, din ziua de 
cînd noi doi neam despărţit. Şi iacătă că mam dezlegat 
şi mam despărţit de ea, Jăsîndo ţie ; şi am şters senetul 
de nuntă dintre mine şi ea. Şi îţi dau îndărăt, tot în starea 
în care se afla, zălogul cel scump pe care lai pus în 
manile mele. 
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Şi aşa fu. Iar Atlaf şi verişoara sa se găsiră iarăşi, cu 
aceeaşi dragoste şi cu aceeaşi bucurie. 

Cînd' povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
siioasâ, tăcu. 

Ci într-a nouă sute patra noapte 

Urmă : 

Iar în ceea ce îl priveşte pe naipul Damascului, care 
fusese izvorul tuturor necazurilor lui Attaf, califul îşi t r i
mise caraiiii să1 zeberească şi să1 lege în lanţuri, şi să1 
arunce în temniţă. Şi să1 lase acolo pînă la o nouă po
runcă . 

Iar Attaf petrecu la Bagdad cîteva luni, în fericire de
săvîrşită, alături de verişoara lui şi alături de Giafar, 
prietenul său, şi în tovărăşia lui AlRaşid. Şi tare ar mai 
fi vrut săşi petreacă toată viaţa la Bagdad ; ci îi veneau 
de la Damasc noian de scrisori din partea rudelor şi a 
prietenilor săi, care îl rugau stăruitor să se întoarcă în 
ţara lui ; şi socoti că era dator să facă aşa. Şi se duse să 
ceară buna învoire a califului, care îi dete îngăduinţa, da 
nu fără păreri de rău şi nu fără suspine de prieten. Ci nu 
vroi să1 lase să plece fără ai da dovezi de bunăvoinţă. Aşa 
încît îl eăftăni valiu 'al Damascului şi îl împodobi cu toate 
însemnele slujbei sale. Şi porunci să fie însoţit de un alai 
de călăreţi şi de o caravană de eatîri şi de cămile, cu o su
medenie de poveri de daruri strălucite. Şi aşa fu dus. cu 
pohfală pînă la Damasc. 

Şi toată cetatea Damascului fu luminată şi împodobită, 
cu prilejul întoarcerii lui Attaf, cel mai mărinimos dintre 
fiii oraşului. Intrucît Attaf era iubit si cinstit de tot no
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rodul clin toate stările, şi mai cu seamă de către cei săraci, 
care îi plînseseră mereu lipsa. 

Ci, pentru naip, porunca dea doua a califului ajunse 
întru privinţa lui osîndindu1 la moarte, pentru nedrep
tăţi! o ce săvîrşise. Ci preabunul Attaf puse vorbă în apă
rarea lui pe lingă AlRaşid, care atunci se mărgini al 
schimba pedeapsa cu moartea la întemniţare pe viaţă. 

Cit despre Cartea cea magică, în care califul citise lu
crurile acelea ce1 făcuseră să rîdă şi să plîngă totodată, 
nici nu se mai pomeni. Intrucît AlRaşid, cu totul bucuros 
că1 avea iarăşi alături pe vizirul său Giafar, nuşi mai 
aduse aminte ele nişte lucruri trecute. Iar Giafar, care, la 
rîndui nu izbutise deloc să tălmăcească ce cuprindea car
tea, nici să găsească omul în stare a io tălmăci, se feri să 
mai aducă vorba despre atare treabă . Şi, de altminteri, 
nu este de nici un folos să mai aflăm nici noi nimic, în
îrucît, de atunci încolo, toţi tră iră în fericire şi în tihnă 
şi în prietenie netulburată şi în toate huzururile vieţii, 
piuă la sosirea Sfărîmătoarei de bucurii şi Ziditoarea de 
morminte, cea care sade la porunca Stăpînului ursitelor. 
Singurul viu, Atotmilosîrdnicul faţă de dreptcredincioşa 
săi. 

— Şi asta este, o, preafericitule rege, urmă Şeherezada, tot; 
ceea ce neau lăsat povestitorii despre AttafeelDarnic, care 
locuia la Damasc. Ci povestea lui nici nu se poate asemui, nici 
:pe cie aproape, nici pe departe, cu aceea pe care am de gînd să 
ţio povestesc, ciacă nu cumva vorbele mele ţiau împovărat su
fletul. 

Iar Şaîiriar răspunse : 
— C.'e lot spui tu, o, Şeherezada 1 Povestea aceasta ma u;n« 

piui de învăţăminte, .şi ma luminat, şi ma făcut să cuget. Şi 
iaeătămăs gata să te ascult, ca în ziua dintîi. 

Atunci Şeherezada spuse : 
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POVESTEA CEA STRĂLUCITA 
A CRAIŞORULUI DIAMANT 

Se povesteşte în cărţile oamenilor desăvîrşiţi, ale învă
ţaţilor şi ale poeţilor care şiau deschis seraiul înţelep
ciunii lor şi pentru cei care dibuiesc în nevolnicie — laude 
multe şi alese aceluia carele, pe pămînt, ia dăruit cu 
strălucire pe cîţiva dintre oameni, întocmai cum a aşezat 
pe bolta cerurilor soarele, bageaca slavei sale, iar la mar
ginea zărilor a pus zorile, facla din sala de noapte a fru
museţii lui ; carele a înveşmîntat cerul în mantia de mă
tasă a norilor, şi pămîntul în caftanul cel luminos al ver
de ţ i i ; carele a împodobit grădinile cu pomi, şi pomii cu 
hainele lor verzi ; carele a dat însetaţilor izvoarele cele cu 
r>pe bune, petrecăreţilor lea dat umbra viţei de vie, fe
meilor lea dat frumuseţea, primăverilor lea dat t randa
firii, trandafirilor lea dat zîmbetul, şi, spre a încununa 
trandafirii, lea dat gîtlejul cîntător al privighetorilor ; 
carele a pus femeia sub ochii bărbatului, iar în inima băr
batului a sădit dorinţa, ca pe un giuvaier în inima pie
trei ! — se povesteşte, aşadar, că întro împărăţie de prin
tre împărăţiile cele mari era un rege falnic, al căruia fiece 
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pas era o fericire, ai căruia robi erau o bucurie şi un no 
roc, şi care era mai drept decît ChosroeAnuşirvan, şi mai 
darnic decît HatimTai. 

Şi regele acela cu fruntea senină se chema ŞamsŞah, 
şi avea un fiu cu purtări alese şi cu fermece^ minunate, 
asemănător la frumuseţe cu steaua Canope cînd străluceşte 
peste mare. 

Iar flăcăul acela împărătesc, pe care îl chema Dia
mant, veni întro zi la părintele său şi zise : 

— O, tată al meu, astăzi mie lehamite de traiul în 
cetate, şi sufletului meu îi e dor să plece la vînătoare şi la 
preumblare, spre a se însenina. Altminteri, de atîta zaiflîc, 
ani. sămi sfîşii hainele de pe mine. 

Cînd auzi vorbele feciorului său, regele ŞamsŞah, 
dală fiind dragostea cea mare pe care o avea pentru el, 
grăbi să dea poruncile de trebuinţă pentru vînătoarea şi 
pentru preumblarea cu pricina. Şi chehaelele de vînătoare 
şi păsărarii pregătiră şoimii, iar grăjdarii înşăuară caii de 
munte. Iar beizadea Diamant trecu în fruntea unei cete 
strălucite de flăcăi bine clădiţi, şi o luă cu ei înspre locu
rile pe unde dorea el să vînătorească, spre aşi risipi sasti
seala din suflet. 

Şi, călărind întrun vîrtej turbat, ajunse pînă la urmă 
3a poalele unui munte ce da cu vîrful în cer. Şi, la poalele 
acelui munte, era un copac mare ; iar la poalele acelui 
copac curgea un izvor ; iar din izvorul acela se adăpa un 
cerblopătar, cu capul plecat asupra apei. Şi Diamant, vră
jit de privelişte, porunci oamenilor lui săşi oprească pe 
loc caii şi să1 lase să se ducă singur să ispitească şi să 
prindă vînatul acela. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii wiijtnd şi, 

sfioasă, tăcu. 

5* 
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Ci într-a nouă sute cincea noapte 

Urmă : 

Şi se repezi cu tot focul bidiviului său înspre cerbul 
cel sălbatic şi mîndru, care, pricepînd că viaţai spînzura 
deo clipită, făcu o săritură mare şi, cu o răsucitură sprin
tenă, se află dincolo de bătaia săgeţii, pe cele patru pi
cioare ale lui, mîncînd depărtarea sub copite, spre cîmpie. 
Iar Diamant, slobozit în vîntul goanei, se luă după cerb 
în cîmpie, hăt departe de ceata sa înarmată . Şi îşi văzu de 
urmărirea lui, pînă ce calul, tot numai o spumă şi fără de 
răsuflare, lăsă săi spînzure o limbă uscată, în pustiul 
acela în care nu se vedea nici urmă şi nici mireasmă de 
fiu deal lui Allah, şi unde, drept orice suflare, nu se ai'la 
t'ecît duhul Nevăzutului. 

Or, atunci, taman ajunsese dinaintea unei coline de 
nisip care îi închidea zarea, şi pe după care cerbul pierise. 
Iar Diamant, mohorît, se sui pe colină şi, ajun^înd pe po
vîrnişul celălalt, văzu deodată o altă privelişte aşternîn
duise sub priviri. întrucît, în locui uscăciunii, nemiloase 
a pustiului, o oază răcoroasă îşi ducea acolo traiul de ver
deaţă, udată de pîrîuri şi împodobită cu straturi sălbalice 
de flori roşii şi de flori albe, asemănătoare eu asfinţitul şi 
cu zoritul de zi. Şi Diamant simţi cum sufletul i se înse
nină şi cum inimai înfloreşte, de parcă ar fi intrai în 
grădina păzită de Rizvan, străjerii! cei întraripat. 

După ce coconul Diamant se minună de dcsăvîrşirra 
lucrării Atoatezămislitorului, după ce îşi adapă calai şi 
după ce bău şi el din apa cea bună a oazei, în căuşul 
manii , se ridică şi îşi roti privirile, spre a cerceta împre
jurimile după amănuntele lor. Şi iacătă că la umbra unui 
pom tare bătrîn, ce părea că îşi are rădăcinile afundate 
pînă la porţile cele de dinlăuntru ale pămîntului, văzu un 
jeţ singuratic. Şi pe jeţul acela şedea un rege bătrîn, cu 

63.. 



capuncununat de coroana împărătească şi cu picioarele 
desculţe, cufundat în gîndurj. Şi Diamant, cuviincios, i se 
temeni cu un salamalek. Iar regele cel bă trin îi răspunse 
la salamalek si îi zise : 

— O, fecior ele regi, pentru care pricină ai străbă tut 
pustia cea amarnică pe unde nici pasărea nu poate să mai 
bată din aripi şi unde sîngele fiarelor sălbatice se pre
schimbă în fiere ? 

Iar Diamant îi istorisi păţania lui, şi adăugă : 
— Da tu, o, multbă tr înule rege, poţi sămi spui pri

cina şederii tale în locul acesta împresurat de sihăstrie ? 
întrucît povestea ta trebuie să fie o poveste ciudată ! 

Şi regele cel bă t r în răspunse : 
— Hotărît, povestea mea este ciudată şi dea mirăr i

lea ! Ci atîtai de ciudată încît ar fi mai bine ca tu să nu 
stărui ai auzi din gura mea istorisirea. De nu, are să fie 
pent ru tine pricină de lacrimi şi de năpaste. 

Ci beizadea Diamant spuse : 
— Poţi să vorbeşti, o, bă trîne, întrucît sînt hrănit cu 

laptele maicii mele, şi sînt fiul tatălui meu. 
Şi stărui întruna spre a1 hotărî săi istorisească cele 

ce dorea să asculte. 
Atunci regele cel bătrîn, stînd pe jeţul lui de sub pom, 

spuse : 
•—• Ascultă, dar, vorbele pe care am să le scot din că

sulia inimii. Strîngele şi punele în pulpana hainei tale. 
Şi îşi plecă o clipă capul, pe urmă îl ridică şi grăi 

astfel : 

Află, dar, o, flăcăule, că, înainte de venirea mea în 
ostrovul acesta din. inima pustiului, am fost domn peste 
pământurile de la Babyl, în mijlocul bogăţiilor, al saraiu
rilor, al oştilor şi al slavei mele. Iar Allah slăvi tul — prea
măr i t fie el ! — îmi hărăzise ca urmaş i şapte copii împără
teşti care îl binecuvîntau pe Zămislitorul lor şi care erau 
bucuria inimii mele. Şi. toate din împărăţia mea se petre
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ceau în pace şi în îmbelşugare, pînă ce întro zi fiul meu 
cei mare află din gura unui chervanagiu că în ţările cele 
depărtate ale Sinnului şi ale Masinnului trăia o domniţă, 
fiica regelui Ca mus Jiul lui Tammuz, pe care o cheamă 
Mohra, şi care nuşi avea samăn pe lume ; că desăvârşi
rea frumuseţii ei înnegura faţa lunii pline ; şi că losif şi 
Zuleikha dinaintea ei îşi aveau urechea găurită cu bel
ciugul robiei. Cuo vorbă, era plăsmuită întocmai, ca în 
stihurile poetului : 

E-o 'frumuseţe care-şijace pradă 
Din inimile celor ce-o privesc ; 
Sidef din rai e păru-i ca o nudă, 
Obrajii-s trandafiri care-nfloresc. 

Jar huzele-î ruhincs şi zahăr ; 
Şi dinili-i ul-b surîd chiar şi-n niînie. 
E-o frumuseţe care pune jar 
hi suflete, şi care le sfîsie. 

Şi chorvanagiul îi mai spuse fiului meu cel mare că 
regele Camus nu mai are alt copii, clocit pe multnorocita 
aceea de fată. Iar mlădiţa cea fermecătoare din grădina 
frumuseţii fiind ajunsă la primăvara înmuguririi ei, şi 
albinele începînd să roiască prin. preaîa trupului înflorit, 
era nezăhavriie, cumui datina, spre a i se alege un soţ, 
să se adune de prin toate ţările toţi prinţii cei tineri în 
vîrstă dea cere şi dea fi primiţi. Ci se hotărî că peţitorii 
sînt datori să răspundă numaidecît la o întrebare pe care 
avea să !eo pună domniţa, întrebare ce nu cuprindea de
cît vorbele acestea : Cum sînt legăturile dintre Roada-bra-
dului şi Chiparos ? Şiatîta era tot ce i se cerea peţitorului 
ca zestre pentru domniţă clin partea soţului, ci cu legă
mîntul că aceluia care nu va şti să răspundă cu pricepere 
la întrebare i se va tăia capul şi î se va agăţa în vîrful 
palatului. 
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Or, cînd fiul meu află toate acestea din gura chervana
giului, inima i se pîrjoli ca o bucată de carne pe gră tar ; 
şi veni la mine, vărsînd lacrimi ca dintrun nor de po~ 
ţoape. Şi, gemînd. îmi ceru îngăduinţă să plece, spre a se 
duce să încerce a dobindi domniţa din ţările Sinnului şi 
Masinnuiui. 

Iar eu, speriat pînă peste poate de pornirea lui de ne 
bunie, degeaba încercai să1 tămăduiesc, întrucît doltoria 
povetelor rămase iară de putere asupra răului pricinuit 
de boala iubirii. Şi alunei îi spusei Jiului meu : 

— O, lumină a ochilor mei, dacă nu poţi, fără a muri 
de jale, să te opreşti dea pleca înspre meleagurile Sin
nului şi Masinnului, unde domneşte regele Camus, fiul 
lui Tarnmuz, părintele domniţei Mohra, am să te însoţesc 
în fruntea oştilor mele. Şi, dacă regele Camus are să pr i
mească de bună voie să mio dăruiască pe fiicăsa pentru 
tine, totul are să fie bine ; dacă nu, pe Allah ! am să po
runcesc să se dărîme asuprai zidurile palatului său şi ara 
săi spulber împărăţia în vînt. Şi în felul acesta fata are 
să ajungă o roabă şi un bun al tău. 

Ci fiul. meu cel mare nu se arătă deloc a găsi ginciul 
acesta pe placul său, şi îmi răspunse : 

— Nu este potrivit cu cinstea noastră, o, tată al meu, 
să luăm cu sila ceea ce nu ni se dăruieşte cu bunăcre
dinţă. Aşa că trebuie să mă duc chiar eu să dau răspunsul 
cerut şi so dobîndesc astfel pe fata regelui. 

Eu atunci pricepui mai bine decît oricîncl că nici o 
făptură nu poate, faţă de ceea ce ia fost scris la ursitoare, 
să şteargă nici măcar o slovă din cuvintele pe care lea 
zugrăvit în cartea ursitelor diacul cel întraripat. Şi, ~vă~ 
zînd că aşa fusese scris la soarta copilului meu, îi dedei, 
nu fără prisos de suspine, îngăduinţa de a se duce. Şi, ca 
urmare, îşi luă bunrămas de la mine, şi plecă săşi caute 
ursita. 

Şi ajunse pe meleagurile cele afunde peste care dom
nea regele Camus, şi se înfăţişă ia palatul unde şedea dom
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niţa Mohra, şi nu putu să răspundă la întrebarea despre 
care ţiam spus, o, străinule. Şi domniţa cea fără pic de 
milă puse să i se taie capul şi săi fie agăţat în vîrful pa
latului. Iar eu, la ştirea aceasta, plînsei toate lacrimile 
deznădejdii. Şi, îmbrăcat cu haine de moarte, şezui închis 
cu durerea mea vreme de patruzeci de zile. Iar toţi prie
tenii îşi coperiră capul cu cenuşă. Şi de durere ne sfîşia
răm hainele. Şi tot palatul răsuna de ţipete de jale şi de 
un zbucium ca acela de la învierea de apoi. 

Atunci, cel de al doilea fecior al meu, cu chiar mîna 
lui, puse în inima mea cea de a doua rană a chinului, în
ghiţind ca şi fratesău băutura morţii. Căci, ca şi fra
tele lui mai mare, vroi să facă şi el încercarea. Pe urmă 
veni rîndul celorlalţi cinci copii ai mei, care, în acelaşi 
chip, luară calea pieirii, şi muriră ca jertfe ale simţămîn
tului dragostei. 

Iar eu, lovit .fără de leac de ursita cea neagră, şi doborît 
de o jale fără de nădejde, îmi lăsai scaunul de domnie şi 
ţara, şi plecai să rătăcesc pe căile bejaniei. Şi trecui, ca un 
lunatic, prin cîmpii şi prin pustietăţi. Şi ajunsei, cum mă 
vezi, cu coroana pe cap şi cu picioarele goale, în locul 
uncie mă aflu acum, aşteptînd moartea în jeţul acesta. 

După ce beizadea Diamant auzi povestirea regelui cel 
bătrîn, fu lovit şi el de săgeata simţămîntului ucigaş, şi 
începu să scoată nişte oftaturi de dor ce scăpărau scîntei. 
întrucît, cum a spus poetul : 

S-a strecurat iubirea-n mine, 
Şi fără ca s-o ]i văzut, 
Doar prin auz ! Şi nu mi-e bine. 
Nici n-am habar cum de-a -putut 
Necunoscuta -mea iubită 
Să-mi jure inima vrăjită. 

Si iacăaşa cu regele de odinioară de la Babyl, cel care 
sta pe jeţul lui, în oază, si iacătă povestea lui cea tristă ! 
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Cît despre soţii de vînăloare ai lui Diamant, apoi aceia, 
îngrijoraţi foarte de lipsa erăişorului lor, după un răstimp, 
în ciuda poruncii pe care leo dase de a nu se duce după 
ol, plecară săJ caute şi, întrun sfîrşit, îl găsiră tocmai cînd 
ieşea clin. oază. Şi beizadeaua venea cu capul jalnic lăsat 
în piept, şi cu chipul cuprins de vestejire. Iar ei se strînseră
împrejurul lui, ca fluturii la un trandafir, şi îi deteră un 
cal de schimb, sprinten la fugă, uşor ca o adiere de vînt, 
care gonea mai iute decît închipuirea. Iar Diamant dete 
oalul său dintîi slugilor din alaiul său, şi încalecă pe cel 
r.e i se adusese, şi care avea o şa daurită şi un frîu împo
dobit cu mărgăritare. Şi ajunseră cu toţii, fără de necaz, la 
palatul regelui ŞamsŞah, părintele lui Diamant. 

Şi regele, în loc de a1 vedea pe fiul său cu un chip în
florit şi cu o inimă uşurată , în urma acelei preumblări 
şi a acelei vînători, îl găsi tare mohorît la obraz şi cufun
dat întrun noian de neagră mîhnire. Căci dragostea îl pă
trunsese pînă la oase, îl făcuse slab şi fără de putere, şi 
acum îi mistuia inima şi sufletul. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherozada văzu zorii mijind şi, 
sîioasj, tăcu. 

Ci înir-a nouă sule şasea noapte 

Uraiă : 

Şi regele, după multe stăruinţi şi rugăminţi, izbuti pînă 
la urmă să1 înduplece pe fiul lui săi dezvăluiască pri
cina acelei stări pline de jale. Şi, odată dat la o parte vălul 
tainei, regele îl sărută pe fiul său şi îl strînse la piept şi 
îî SDiiso : 
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— Nui nici un necaz L înseninăţi ochii şi linişteşteţi 
sufletul cel drag, întrucît am să trimit la regele Camus 
fiul lui Tammuz, care domneşte peste ţările Sinnului şi ale 
Masinnului, nişte soli cu o scrisoare scrisă de mina mea, 
spre a io cere de soţie pentru tine pe fiica lui, Mohra. Şi 
am să pun să i se ducă, pe cămile, o mulţime de cala
balîcviri cu haine de preţ, cu giuvaieruri scumpe şi cu da
ruri de toate soiurile, vrednice de regi. Şi dacă, spre pră
pădul vieţii lui, părintele domniţei Mohra nu va primi 
cererea noastră şi are să ne fie astfel un prisos de ruşinare 
şi de supărare, am să trimit asuprai ostile de poghiaz care 
săi năruiască în sînge scaunul de domnie şi săi spulbere 
coroana în vînt. Şi aşa avem so dobîndim cinstit pe prea
frumoasa Mohra cea cu purtări năzdrăvane. 

Aşa ii vorbi, de pe jeţul său daurit, regele ŞamsŞah 
fiului său Diamant, de faţă cu vizirii, cu emirii şi cu ule
rnalcle, care încuviinţară din cap vorbele împărăteşti. 

Ci beizadea Diamant răspunse : 
— O, adăpost al lumii, nu putem face aşa ! mai de

grabă am să mă duc chiar eu, şi am să dau răspunsul cerut. 
Şi numai prin vrednicia mea am so dobîndesc pe domniţa 
cea vrăjitoare. 

Iar regele ŞamsŞah, auzind răspunsul fiului său, în
cepu să scoată nişte gemete îndurerate şi spuse : 

•— O, suflet al tatălui tău, miam păstrat pînă acuma, 
datorită ţie, şi strălucirea ochilor şi vigoarea trupului, căci 
tu eşti singura mîngîiere a inimii mele bă trîne de rege, si 
singurul stîlpar al frunţii mele. Cum de poţi să mă pără
seşti ca să dai fuga în calea morţii cea fără de mântuire ? 
\ Şi îi vorbi în felul acesta mai departe, spre ai înduioşa 
inima. Ci în zadar. Şi, ca să n.u1 vadă cum moare sub ochii 
lui de jale mocnită, fu nevoit să1 lase să plece slobod. 

Şi crăişorul Diamant încalecă pe un cal frumos ca un 
vis, luînd drumul ce ducea înspre împărăţia lui Camus. 
Iar tatăl său şi mama sa şi toţi ai săi îşi frământară mîinile 
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de deznădejde şi se cufundară în fîntîna cea fără de fund 
a mîhnirii. 

Şi coconul Diamant drumeţi din otac în otac, şi, dată 
fiind bună pacea care îi fu menită, ajunse întrun sfîrşit 
în mult depărtata cetate de scaun din inima împărăţiei lui 
Camus. Şi se pomeni dinaintea unui palat mai înalt decît 
un munte. Iar în vîrful acelui palat spînzurau cu iniile 
capetele de beizadele şi de regi, unele cu coroana lor, iar 
altele goale şi pletoase. Iar pe întinsul meidanului erau 
ridicate corturile din atlazuri cu zarafir şi din satinuri 
chinezeşti, cu perdele din muselinuri daurite. 

Şi, după ce se minună îndelung de toate, beizadea Dia
mant băgă de seamă că la poarta cea mare a palatului sta 
i.pînzurată o tobă împodobită cu nestemate, la fel ca şi 
măciuca ei. Iar pe toba aceea sta scris cu slove de aur : 
..Orice ins de sînge împărătesc, care ar vrea so vadă pe 
domniţa Mohra, să bată cu măciuca în toba aceasta11. Şi 
Diamant, fără a şovăi, descăleca din şa şi se duse drept la 
poarta cu pricina. Şi luă măciuca împodobită cu neste
mate şi izbi cu ea în vuvă atîta de năpraznic încît huietul 
pe care îl scoase cutremură cetatea toată. 

Şi numaidecît slugile de la palat se înfăţişară şi îl du
seră pe beizadea la regele Camus. Şi regele, la vederea 
frumuseţii lui, îşi simţi sufletul răpit şi ghidi săI scape 
pe crăişor de la moarte. Şiaşa că îi spuse : 

— Vai de tinereţea ta, o, fiul meu ! Pentru ce vrei săţi 
pierzi viaţa, ca toţi cei care nu au putut să răspundă la 
întrebarea fetei mele ? Leapădăte de ispita aceasta, fieţi 
milă de zilele tale, şi te fac musaip al meu. întrucît nime
nea, afară numai de Allah cel Atoateştiutor, nu cunoaşte 
tainele şi nu poate să descurce gîndurile cele zănatice ale 
unei fete. 

Şi, întrucît beizadea Diamant stăruia în hotărîrea lui, 
regele Camus îi mai spuse : 

— Ascultă, o, fiul meu ! îmi este cu mare jale să văd 
cum merge la o moarte fără de fală un flăcău atîta de fru
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mos de pe meleagurile SoareluiRăsare. Drept aceea, mă 
rog ţie, pînă a nu înfrunta clipa cea neagră, chibzuieşte 
vreme de trei zile ; şi numai atunci întoarcete să ceri 
hatîrul ce are să despărţească clulceleţt cap de împă
răţia trupului tău. 

Şi îi făcu semn să plece. 
Iar prin ţul Diamant fu nevoit în ziua aceea să se în

toarcă de la palat. Şi, spre aşi trece vremea, porni să 
hoinărească prin sukuri şi prin prăvălii, şi văzu că oa
menii din ţara aceea a Sinnului şi a Masinnului erau plini 
de cuviinţă şi de isteciune. Ci se simţea minat mereu 
înspre casa în care trăia aceea a cărei vrajă îi atrăsese din 
afundul ţării lui, întocmai precum acul este tras înspre 
piatra magnetică. 

Şi ajunse dinaintea grădinii palatului, şi gîndi că, dacă 
ar izbuti să se strecoare acolo în grădină, ar putea so ză
rească pe domniţă şi săşi mulţumească sufletul cu ve
derea ei. Ci nu ştia cum să facă să se strecoare înlăuntru, 
fără a fi oprit de străjerii de la poartă ; tind iacătă că zări 
un şanţ ceşi vărsa apa în grădină, pe sub zid. Şi îşi zise 
că ar putea să intre cumva în grădină odată cu apa. Drept 
care, cufundînduse dintrodată în apa din şanţ, trecu în 
felul acesta, fără de nici o piedică, pe sub zid în grădină. 
Şi şezu un răstimp întrun loc ferit, spre aşi zvînta hai
nele la soare. 

Pe urmă se sculă şi începu să se preumble cu paşi agale 
printre pomi. Şi .se minuna de grădina aceea verde, scăl
dată de apa izvoarelor şi împodobită ca un bogătan întro 
zi de sărbătoare ; şi unde floarea trandafirului alb îi zîm
bea surorii sale de pe trandafirul cel roşu ; unde graiul 
privighetorilor îndrăgostite de iubiţii lor, trandafirii, era 
duios ca o cîntare dulce pe nişte stihuri gingaşe ; unde pe 
patul florilor din straturi se tolăneau potoape de frumu
seţi ; unde stropii de rouă de pe purpura trandafirilor erau 
ca lacrimile unei copile cuminţi pe care a necăjito cineva ; 
unde păsărelele din livadă, bete de voioşie, cântau toate 
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cîntecele din gîtlejul lor, pe cînd printre crengile chiparo
şilor cei drepţi de pe malul izvoarelor îngurluiau tur ture 
lele cu gîtul împodobit de salba sfiiciunii ; unde, întrun 
sfîi'şit, totul era atîta de desăvîrsit de frumos încît, puse 
în cumpănă, grădinile Iremului nu puteau fi decît un 
tufăriş de spini. 

Şi, cum se preumbla aşa, domol şi cu luareaminte, 
crăişorul Diamant se pomeni deodată, la o cotitură de 
cărare, dinaintea unui havuz de marmură albă, iar pe ma 
lul havuzului era aş ternut un chilim de mătasă. Şi pe chi
limul acela şedea tolănită leneş, ca o panteră la odihnă, 
o copilă atîta de frumoasă încît toată grădina se aprin
dea de la strălucirea sa. Iar mireasma cosiţelor părului ei 
era atîta de tare încît răzbătea pînă în cer, ca să înmires
meze cu ambră minţile huriilor. 

Şi beizadea Diamant, Ia vederea acelei mult norocite 
copile, pe care nu mai putea să se sature privindo, aşa 
precum un bolnav de dropică nu se mai satură să bea din 
apa Eufratului, pricepu că o frumuseţe ca aceea nu putea 
să sa reverse decît numai de la Mohra, cea pentru care 
potop de suflete se jertfeau ca nişte fluturi întro făclie. 

Şi iacătă că, pe cînd Diamant sta răpit de vrajă şi de 
minunare, o copilandră dintre însoţitoarele Mohrei veni 
înspre locul unde se afla el ascuns, şi dete să umplă cu 
apă de la izvor un pocal de aur pe care îl ţine în mină. 
Şi deodată fata scoase un ţipăt de spaimă şi scăpă în apă
pocalul de aur. Şi se întoarse în fugă, t rumurînd şi cu 
rnÎRa Ja inimă, între soaţele ei. Iar acelea o duseră numai
decît ia stăpâna lor Mohra, ca săi lămurească pricina ză
păcelii şi a scăpării pocalului în apă. 

Şi copila, care pe numele ei se chema CreangădeMăr
gean, izbutind săşi mai potolească oleacă bătăile inimii, 
îi spuse domniţei : 

— O, cunună a capului meu, o, stăpîna mea, pe cînd 
mă aflam aplecată asupra rîului, am văzut deodată oglin
dinduse în apă un chip tînăr de flăcău, atît de frumos că 
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nici nu ştiu de este al unui fecior de oameni ori al vreunui 
fiu de ginni. Şi, de tulburare, mia scăpat pocalul de 
aur din înînă în apă. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-o, nouă sute şaptea noapte 

Urină : 

Auzind, vorbele spuse de CreangădeMărgean, dom
niţa Mohra, .spre a se încredinţa, porunci ca o altă fată 
dintre însoţitoarele ei să se ducă îndată şi să se uite în 
apă. Şi numaidecît o altă fată dete fuga la rîu şi, cînd văzu 
oglindit în ape chipul cel minunat, se întoarse în goană, 
cu inima arsă şi gemînd de iubire, săi spună stăpînăsi : 

— O, stăpînă a noastră, Mohra, nu ştiu da aş zice că 
acel chip din apă este chipul vreunui înger ori al vreunui 
fecior de ginni ! Ori poate că o fi coborît în rîu chiar 
luna ! 

La spusele acestea ale însoţitoarei sale, domniţa Mohra 
simţi tăciunele ispitei cum se aprinse în sufletul ei ; şi 
dorinţa de a vedea chipul vrăjit îi zvîcni în inimă. Şi so 
sculă pe picioarele ei cele gingaşe şi, mîndră ca păunii, 
porni înspre izvor. Şi văzu chipul lui Diamant. Şi se îngăl
beni de tot la obraz, şi căzu pradă dragostei. 

Şi, clătinînduse, şezu sprijinită de soaţele ei ; apoi 
porunci să fie chemată în mare grabă doica ei şi îi spuse : 

— Dute, o, doică, şi adumi1 pe cel al cărui chip se 
oglindeşte în apă. Ori de nu, am să mor ! 

Iar manca răspunse că ascultă şi că se spune, şi plecă, 
scociorînd cu ochii în toate părţile. 
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Şi, după un răstimp, privireai căzu întrun sfîrşit 
asupra cotlonului unde şedea pitit crăişorul cel cu t rup 
minunat, flăcău] cu obraz de soare, cel pe care îl pizmuiau 
pînă şi sorii cerului. Şi, la rîndui , văzînduse descoperit, 
prea/inimosului Diamant îi veni deodată gîndul, spre aşi 
.scăpa viaţa, să se prefacă nebun. 

încît, cînd doica veni să1 ia de mînă, cu toate grijile 
ce se pun atunci cînd se ating aripile unui fluture, şl 
îl duse dinaintea stăpînei sale cea fără de asemuire, flă
căul acela cu obraz de .soare, crăişorul cel cu t rup vră
jitor începu să rîdă ca smintiţii şi să spună : 

— Sînt flămînd şi nu mie foame ! 
Şi, tot aşa, să spună : 
•— Un munte de bumbac sa făcut ca pământul, din 

pricina apei ! 
Şi la fel spuse, dînduşi ochii peste cap : 
— Ceara sa topit din pricina zăpezii ; cămila a mîncat 

jarul ; şoarecele a mistuit pisica ! 
Şi adăugă : 
— Eu, şi nimeni altul, am să mănînc lumea toată ! 
Şi urmă , fără a.şi pierde răsuflarea, să înşiruiască tot 

n,şa o sumedenie de vorbe fără cap şi fără coadă, fără 
rost şi fără tîlc, pînă ce domniţa se încredinţa de nebu
nia lui. 

Atunci, cum avusese destul răstimp să se minuneze 
de frumuseţea lui, se simţi cutremurată în inimă şi tul
burată în cuget, şi, plină de mîhnire, spuse, mtorcînduse 
înspre însoţitoarele sale : 

— Vai, vai ! uf, ce păcat ! . 
Şi, după ce rosti vorbele acestea, se înfiora şi se scu

tură ca un puişor de găină pe jumă tate mort. întrucît 
dragostea, pentru întîia oară, intrase în sinea ei şi stârnise 
urinările cele deobşte. 

Or, după o bucată de vreme, izbuti să se rupă clin. 
vraja de a1 privi pe flăcău, şi spuse cu tristeţe soaţelor 
sale : 
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•— Cum vedeţi, flăcăul acesta este nebun, ca urmare 
a faptului că în mintea lui şiau făcut sălaş ginnii. Iar 
voi.ştiţi că nebunii lui Allah sînt nişte sfinţi mari, şi că 
este un păcat tot atît de mare lipsa de cuvioşie faţă de 
sfinţi precît este acela de a te îndoi de însăşi puterea lui 
Allah sau de obîrşia cerească a Coranului. Aşa că se 
cade să1 lăsăm aici în slobozenie deplină, ca să trăiască 
în voie şi să facă tot ceo vrea. Şi nimeni să nu se apuce 
să1 înfrunte ori să nui dea oriceo fi săşi dorească ori 
să ceară. 

Pe urmă se întoarse înspre flăcău, pe care îl lua drept 
vreun sfînt cucernic, şi îi spuse, sărutîndui mina cu o 
evlavie smerită : 

— O, preacinstite cucernice, făne hatîrul de aţi alege 
ca adăpost grădina noastră, unde vei avea tot ce îţi va 
fi de trebuinţă. 

Şi cucernicul cel tinerel, care era chiar Diamant, în 
carne şi oase, răspunse, bulbucînduşi ochii : 

•— De trebuinţă ! de trebuinţă ! de trebuinţă ! 
Şi adăugă : 
— Chiar nimic ! chiar nimic ! chiar nimic ! 
Atunci domniţa Mohra îl lăsă, după ce se mai plo

coni pentru cea din urmă oară dinaintea lui, şi plecă 
lămurită şi mohorîtă, urmată de prietenele şi de manca 
ei cea bătrînă . 

Şiaşa că preacucernicul cel tinerel fu înconjurat 
'deaci înainte de tot felul de cinstiri şi de îngrijiri. Iar 
chioşcul ce i se lăsă ca adăpost fu slujit de roabele cele 
mai credincioase ale domniţei Mohra şi, de dimineaţă 
pînă seara, era ticsit cu tablale pline cu bucate de toate 
soiurile. Iar evlavia flăcăului ajunse a fi cinstită de tot 
palatul. Şiaşa că toţi veneau în graba cea mai mare să 
măture ţărîna de pe unde umblase el şi să strîngă rămă
şiţele de la mesele lui, ori bucăţile tăiate de la unghiile 
lui, ori vreun alt lucru asemănător, spre aşi face talis
mane din ele. 
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Or, întruna dintre zile, copila pe care o chema Crean
gădeMărgean, şi care era prietena cea mai dragă a 
domniţei Mohra, intră la cucernicul cel tînăr, care era 
singur, şi se duse lingă el, galbenă toată de tulburare şi 
tremurînd, şi îşi puse capul cu umilinţă la picioarele lui 
şi, oi'tînd şi gemînd întruna, îi spuse : 

— O, tu cunună de pe capul meu, o, stăpîne al desă
vîrşirilor, Allah preaînaltul, izvoditorul frumuseţii cu 
care eşti însemnat, are să facă încă şi mai mult pentru 
tine, prin mijlocirea mea, dacă vrei să îngăduieşti. Inima 
mea, care tremură pentru tine, e tristă şi se topeşte de 
dragoste precum ceara, căci săgeţile privirilor tale au Io. 
vito, iar" suliţa iubirii a străpunso. Spune~mi, aşadar, 
fieţi milă ! cine eşti şi cum ai ajuns în grădina noastră ; 
aşa încît, cunoscindute mai bine, să pot să te slujesc mai 
cu folos. 

Ci Diamant, care se temea să nu fie la mijloc vreo 
viclenie dea domniţei Mohra, nu se lăsă săgetat de vor
bele cele rugă toare şi de privirile cele pătimaşe ale fe
tişcanei, şi urmă mai departe a se rosti tot aşa cum fac 
cei a căror minte este întradevăr sub puterea ginnilor. 
Iar CreangădeMărgean, gemînd şi suspinînd, se rugă 
mai departe de flăcău şi se învîrti împrejurul lui ca un 
fluture de noapte împrejurul unei făclii. Şi, întrucît el 
tot nu se da în vileag, răspunzînd pe de lături, ea, întrua 
sl'îrşit, îi spuse : 

— Pe Allah şi pe Prorocul ! deschideţi lăuntrurile 
inimii şi dezvăluieţi faţă de mine taina. întrucît este ne
îndoielnic că ai o taină ascunsă. Iar eu am o inimă carei 
un sipet a cărui cheie se pierde după ce a fost încuiat. 
Grăb?ştete, aşadar, pentru dragostea care se şi află spre 
folosul tău în sipetul acesta, şi spunemi cu toată încre
derea ceea ce de bună seamă că ai ami spune ! 

Cînd auzi vorbele acestea ale gingaşei Greangăde
Margean, beizadea Diamant se încredinţa că mireasma 
dragostei se putea mirosi din spusele acelea, şi că, aşa 
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fiind, nu avea de ce să nui dezvăluiaseă preagingaşeî fete 
cum stă treaba. Se uită, aşadar, o clipită la ea, fără a 
scoate o vorbă ; pe urmă zîinbi la rîndu i şi, deschizînduşi 
băierile inimii, spuse : 

— O, preafrumoaso, dacă am ajuns pînă aici, după ce 
am îndurat un potop de cazne şi mam premejduit amar
nic, am făcuto numai cu nădejdea de a răspunde la în
trebarea domniţei Mohra, şi anume : „Cum sînt legăturile 
dintre Roadabradului şi Chiparos ?" Dacă, o, preainiloaso, 
ştii tu răspunsul cel bun de dat la întrebarea aceasta tul
bure, spunemi1, şi simţămintele inimii mele au să se 
aprindă pentru tine. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehercznda vâzn zorii imunu f>i, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a nouă sute opta noapte 

Urmă : 

Şi beizadea Diamant adăugă : 
— Să nu ai nici o îndoială ! 
Jar CreangădeMărgean răspunse : 
— O, flăcăule nesăbuit, de bună seamă ! nu am nici 

o îndoială în ce priveşte simţămintele de căprior ale ini
mii tale, da dacă vrei săţi răspund în privinţa întrebării 
aceleia ciudate, atunci făgăduieştemi pe adevărul cre
dinţei noastre că ai să mă iei de soţie şi că ai să mă pui 
mai presus de toate femeile din saraiul tatălui tău, în 
împărăţia ta. 

Atunci beizadea Diamant luă mîna fetei şi şîo duse 
la inimă, făgăduindui cinstirile nunţii şi cinul pe care 
i1 cerea. 
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Cînd CreangădeMărgean dobîndi de la beizadea 
Diamant, făgăduiala şi încredinţarea, se înfiora de voie 
bună şi de mul ţumire, şi îi spuse : 

— O, comoară a vieţii mele, află că sub patul de fildeş 
al domniţei Mohra stă ascuns un harap negru. Şi acel 
harap a venit şi sa oploşit acolo, neştiut de nimeni, afară 
de domniţă, după ce a fugit din ţara lui, care este cetatea 
Wakak. Or, tocmai ticălosul de harap a stîrnito pe dom
niţa noastră să le pună fiilor de regi întrebarea aceea 
ciudată. Aşa că, dacă vrei să afli dezlegarea cea adevă
rată a întrebării, trebuie să te duci în cetatea harapului, 
carevasăzică în cetatea Wakak. Şi numai aşa poate să 
fie dezlegată taina. Şiatîtai tot ce ştiu eu în privinţa 
legăturilor dintre Roadabradului şi Chiparos. Ci Allah 
este mai ştiutor ! 

Cind auzi din gura preafrumoasei CreangădeMăr
gean vorbele acestea, beizadea Diamant îşi zise în sineşî 3 
„O, inima mea, trebuie să mai rabzi oleacă pînă a vedea 
ce lumină va să ni se arate de după perdeaua tainei. în 
trucît de acuma, o, inima mea, fără de îndoială că vei 
avea de înfruntat în cetatea harapului, şi anume în ce
tatea Wakak, destule năpaste care au să te necăjească." 
Pe urmă, se întoarse înspre fată şi îi spuse : 

— O, preamiloaso, de bună seamă ! atîta vreme cît nu 
voi fi plecat la cetatea Wakak, cetatea harapului, şi nu voi 
fi pă truns taina despre carei vorba, socotesc că nu îmi 
este îngăduită nici o tihnă. Ci, dacă Allah mio hărăzi, 
ocrotinţă şi mo ajuta să răzbat la dobînda jinduită, am 
săţi împlinesc atunci dorinţa. De nu, mă învoiesc a nu 
mai sălta capul pînă la ziua de apoi. 

Şi, după ce grăi astfel, crăişorul Diamant îşi luă ră
masbun de la CreangădeMărgean cea suspinîndă, cea 
gemîndă, cea oftîndă, şi, cu inima topită, ieşi din grădină, 
nevăzut de nimeni, şi se duse la hanul unde îşi avea lu
crurile de drum, şi încăleca pe un cal frumos ca un vis, 
şi plecă pe drumul lui Allah. 
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Ci, întrucît habar nu avea in ce parte era aşezată ce
tatea Wakak, şi nici despre drumul pe care trebuia să 
apuce spre a răzbate la ea, şi nici pe unde urma să treacă 
spre a ajunge acolo, începu aşi întoarce privirile înspre 
toate zările, căutînd vreun semn cear fi putut să1 lu
mineze, cînd iacătă că dete cu ochii de un derviş îmbră
cat întro mantie verde şi cu picioarele încălţate în nişte 
papuci de saftian galben ca lămîia, cu un toiag în mină 
şi semănînd cu Khizr străjerul, aşa de strălucitoare faţă
avea şi aşa de luminoasă îi era mintea asupra lucrurilor ; 
şi dervişul acela venea înspre beizadea. Şi Diamant se 
duse lingă preacinstitul derviş, îl întîmpină cu un sala
malek, şi descăleca de pe cal. Şi, după ce dervişul îi în
toarse salamelekul, Diamant îl întrebă : 

— în ce parte, o, preacinstite, este aşezată cetatea 
Wakak, şi la ce depărtare se află ? 

Iar dervişul, după ce se uită cu luareaminte la bei
zadea vreme de un ceas, îl spuse : 

— O, fecior de regi, opreştete dea purcede pe un 
drum fără de ieşire şi pe o cale înfricoşătoare. Leapădăte 
de gîndul nebunesc, şi apucăte de orice altă caznă, în
trucît, deai sta toată viaţa săţi răsuceşti capul căutînd 
drumul acela, şi tot nai săi afli urma. Ba încă, rîvnincî 
să ajungi la cetatea Wakak, dai vîntului morţii şi fiinţa 
şi viaţa ta cea scumpă ! 

Ci beizadea Diamant îi spuse : 
— O, preacinstite şi preacucernice şeîc, ţinta mea 

este o ţintă mare, iar rostul meu este un rost atîta de în
semnat încît mai degrabă aş fi gata să jertfesc o mie de 
vieţi ca a mea, decît să mă lepăd de gîndul meu. Dacă, 
aşadar, ştii ceva despre acel drum, fiimi călăuză precum 
Khizr străjerul. 

Dacă văzu că Diamant nu vroia să se abată cu nici 
un chip de la gîndul lui, în pofida multelor poveţe de tot 
felul ce urmase a i le da, dervişul îi spuse i 
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•— O, tinere binecuvuuat, al'iă că cetatea Wakak este 
aşezată în inima muntelui Kaf, acolo unde sălăşluiesc 
ginnii, marezii şi efriţii, atît în lăuntrul cît şi în afara 
ei. Şi, sprea ajunge acolo, sînt trei drumuri : un drum 
pe la dreapta, altul pe la stînga, şi altul pe la mijloc ; da 
trebuie să mergi pe drumul din dreapta, şi nu pe cel din 
stînga, precum nu trebuie să încerci nici a1 lua pe cel 
de la mijloc. De fapt, după ce ai să drumeţeşti o zi şi 
o noapte, şi după ce au să se arate zorii cei adevăraţi, 
ai să vezi un minaret pe care se află o lespede de mar 
mură , cu o însemnare săpată în litere kufice. Or, tu chiar 
însemnarea aceea trebuie so citeşti. Şi numai după citirea 
ei urmează săţi orînduieşti drumurile ! 

Iar beizadea Diamant îi mul ţumi bă trînului şi îi sărută 
mina. Pe urmă încalecă iarăşi pe cal şi o luă pe drumul 
din dreapta, care avea să1 ducă la cetatea Wakak. 

Şi merse o zi şi o noapte pe drum, şi ajunse la poa
lele minaretului dervişului. Şi văzu că minaretul era 
mare cît bolta cea sinilie a cerurilor. Şi în zidul lui era 
învrîstată o lespede de marmură săpată cu o scriere ku
fică. Iar scrierea aceea se citea aşa : „Cele trei drumuri 
pe care le vezi dinaintea ta, o, călătorule, duc toate la 
ţara Wakak. Dacă purcezi pe cel din stînga, ai să înduri 
multe amaruri. Dacă purcezi pe cel din dreapta, ai să te 
căieşti. Iar dacă o iei pe cel de la mijloc, are să fie în
fricoşător l'1 

După ce îşi desluşi scrierea şi după ce îi pricepu tot 
tîlcul, beizadea Diamant luă un pumn de ţarină şi, arun 
cîndu1 în deschizătura hainei sale, spuse : „Să fiu făcut 
ţarină , da să ajung la ţintă !" Şi iarăşi sări în şa şi, fără
a şovăi, purcese pe cel mai primejdios dintre cele trei 
drumuri , aceia de la mijloc. 

Şi merse o zi şi o noapte, neabătut. Şi, dimineaţa, se 
arătă privirii lui o întindere mare, acoperită de nişte 
copaci cu crengile pînă la cer. Iar copacii erau rînduiţi 
ca un gard ce slujea şi de hotar al unei grădini înverzite 
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şi de adăpost al ci împotriva vîntului sălbatic. Iar poarta 
de la grădina aceea era închisă cu o siîncă mare. Şi acolo, 
spre a străjui poarta şi grădina, şedea un harap cu o faţă 
atîta de neagră încît aşternea o umbră întunecată peste 
toată grădina, şi de la care noaptea cea fără de lună îşi 
irăgea negurile. Şi plodul acela de păcură era uriaş. Buza 
iui de sus se ridica mult deasupra nărilor ce se asemuiau 
cu nişte pătlăgele vinete, iar buza de jos îi spînzura pînă 
la gît. La piept ţinea o piatră de moară cei slujea de 
pavăză ; iar o spadă lucrată din fier chinezesc îi atîrna Ia 
brîul făcut dintrun lanţ de fier atîta de gros încît prin 
oricare din zalele lui ar fi putut să treacă, în toată voia, 
un elefant de război. Şi, la ceasul acela, harapul sta culcat 
ît era de lung, pe nişte blăni de jivină ; iar din gurai 

. ascată larg ieşeau nişte sforăituri surori cu tunetele. 
Şi beizadea Diamant descăleca, fără a se tulbura, agăţă 

Mul calului nu departe de căpăţîna harapului şi, sărind 
peste poarta de piatră, intră în grădină . 

Iar reveneala din grădină era atîta de minunată încît 
crengile pomilor se clătinau ca nişte oameni beţi. Iar pe 
. ub pomi treceau nişte căpriori mari, care aveau în 
oarne nişte podoabe de aur bă tute cu nestemate, pe cîntl 
> haină de horbote le coperea spinarea, iar nişte basmale 
de atlaz fluturau legate la gîtul lor. Şi toţi căpriorii aceia, 
•;»i cu copitele de dinainte, şi cu copitele de dindărăt, şi 
cu ochii, şi cu sprâncenele, începură săi facă semne vădite 
iui Diamant să nu intre în grădină. Ci Diamant, fără a 
iaa în seamă semnele lor, şi socotind mai degrabă că acei 
apriori nu fac aşa din ochi, din sprîncene şi din picioare 

Jecît spre aşi răzvedi şi mai limpede plăcerea ceo 
iveau de a1 întîmpina, începu să se preumble liniştit pe 
cărările din grădină. 

Şi, întrun sfîrşit, ajunse, preumblînduse aşa, Ia un 
palat ce nar fi fost de asemuit nici cu cel al lui Kessra 
ori al lui Kaisar. Iar prin uşa întredeschisă se iţea un chip 
vrăjit de fetişcană, care era o zînă, şi care ar fi făcuto 
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pînă şi pe luna cea nouă să se răsucească de pizmă. Şi 
căpşorui acela, ai cărui ochi ar fi făcuto de ocară pînă 
şi pe floarea de zarnacadea, se uită ba întro parte, ba în
tralta, zîmbind. 

Or, de cum îl zări pe Diamant, rămase înmărmurită 
şi totodată răpită de frumuseţea lui. Şi şezu cîteva clipite 
în starea aceea ; pe urmă îi răspunse la salamalek şi îi 
spuse : 

— Cine eşti, o, tinere plin de cutezanţă, care îţi îngă
dui să intri întro grădină în care nici păsările cerului 
nu îndrăznesc săşi lîlfîie aripile ? 

CÎIKI povestea ajunse aici, Şeherczada Văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sule noua noapte 

Urmă : 

Aşa grăi către Diamant copilandra, pe care o chema 
Latifa, cea atîta de frumoasă încît era prăpădul vremilor 
ei. Şi Diamant se temeni pînă la pămînt dinaintea sa şi, 
ridieînduse apoi, răspunse : 

— O, mlădiţă din grădina desăvîrşirii, o, stăpîna mea, 
sînt cutare, fiul lui cutare, şi mă aflu aici pentru cutare 
şi pentru cutare lucru ! 

Şi îi istorisi povestea lui de la început pînă îa sfîrşit, 
fără a ocoli nici un amănunt. Ci nu ac avea nici un rost 
STO mai spunem încă o dată. , 

Iar Latifa, au/iiului istorisirea, îl luă 3e mînă şi îl 
pofti să şadă jos Im/.;ă ea pe chilimul întins sub bolta de 
yiţă de la intrare. IV urină, cu vorbe dulci, îi spuse i 
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— O, chiparos umblător din grădina frumuseţii, ce 
păcate pe tinereţile tale ! 

Pe urmă adăugă : 
— O, ce gînd amăgitor ! o, ce dor greu de împlinit ! 

0, ce primejdie ! 
Şi mai zise : 
— Trebuie săţi schimbi gîndul, dacă ţii la sufletul 

tău cel scump. Şi mai degrabă rărnîi aici cu mine, pentru 
ca mîna ta cea binecuvîntată să ss prindă de gîtul daru
rilor mele. Intrucît desfătările cu o fată frumoasă, şi ca 
o zînă la chip, cum. sînt eu, socot a fi mai de dorit decît să 
cauţi necunoscuturile. 

Ci Diamant răspunse : 
— Cîtă vreme nu voi fi plecat la cetatea Wakak şi nu 

voi fi dezlegat taina cu pricina, şi anume : „Cum sînt 
legăturile dintre Roadabradului şi Chiparos ?", orice 
bucurie şi orice mul ţumire îmi sînt oprite. Ci, o, preanii
nunato, după ce îmi voi împlini dorul, am sămi pun, 
însurîndumă cu tine, salba împerecherii noastre la gîtul 
darurilor tale. 

Iar Latifa suspină, spunînd : 
— O, inimă părăsită ! 
Pe urmă făcu semn unor paharnici cu obrazul de tran

dafir să vină mai aproape. Şi porunci să fie aduse nişte 
fete a căror vedere uluia soarele şi luna, si ale căror plete 
unduinde stîrneau o înfiorare fără ele voie în. inimile în
drăgostiţilor. Şi porniră să se rotească pocalele de 
bunăvenire, spre a1 cinsti pe oaspetele cel vrăjit, în 
zvon de alăute şi de cîntece. Iar gingăşia fetelor, înge
mănată cu cea a cîntecelor, răpea şi îmbăta inimile toate, 
şi pe cele deschise şi pe cele închise. 

Or, după ce cupele fură golite, beizadea Diamant se 
sculă în picioare spre aşi lua rămasbun de la copilandră. 
Şi îi spuse, după ce îi aşternu dinainte urările şi mul ţu
mirile lui : 
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— O, domniţă a lumii, acum aş vrea sămi cer învoire 
de la tine ; întrucît, precum ştii, drumul pe care îl am de 
străbă tut este lung şi, dacă aş zăbovi o clipă mai mult, 
pojarul dragostei tale şiar revărsa flăcările în hoidele 
sufletului meu. Ci, deo vrea Allah, după izbînda dorului 
meu, am să mă întorc să culeg de aici trandafirii dorinţei 
şi sămi potolesc setea inimii arse. 

Cînd fetişcana văzu că beizadea Diamant, după care 
se aprinsese toată, stăruie în hotărîrea iui dea o părăsi, 
se sculă şi ea în picioare şi luă un toiag lucrat în chip de 
şarpe, asupra căruia bojmodi nişte vorbe întro limbă ne
înţeleasă. Şi deodată roti toiagul şi îl izbi cu el pe bei
zadea în umăr atîta de straşnic încît acela, se răsuci de 
trei ori pe loc şi căzu jos, pierzînduşi pe dală înfăţişarea 
de om. Şi se preschimbă întrun căprior ca toţi căpriorii. 

Şi numaidecît Latifa îi agăţă în coarne nişte podoabe 
asemenea cu cele ce le purtau ceilalţi căpriori, şi îi legă
la gît o năframă de mătasă î.nliorbotaUi, şi îi Jele drumul 
în grădină, strigîndui : 

— Dute între semenii tăi, de vreme ce n ai voii. .'u 
te bucuri de un chip frumos de zînă ! 

Şi Diamant căpriorul se duse pe cele patru picioare 
ale lui, animal ca înfăţişare, da rămînînd asemeni fiilor 
lui Adam în ce priveşte însuşirile lăuntrice şi simţă
mintele. 

Şi, umblînd aşa pe cele patru picioare, dea lungul că
rărilor pe unde ca şi el hălăduiau semenii lui preschim
baţi în rumegătoare, Diamant căpriorul începu să cugete 
adînc la starea cea nouă cei fusese dată, şi să chibzuiască 
în cel fel ar putea săşi dobîndească slobozenia şi să scape 
din mîinile vrăjitoriţei. Şi, tîrcolind aşa, ajunse întrun 
colţ din grădină unde zidul era cu mult mai jos clocit 
în toate celelalte părţi. Şi, după ce îşi înălţă sufletul în
spre Stăpînul ursitelor, îşi luă vînt şi dintro săritură 
t recu peste zid. Ci, fără de zăbavă, pricepu că se afla tot 
în aceeaşi grădina, do parcă nici nar fi sărit peste zid ; 
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şi se încredinţa atunci că lucrul acesta era urmarea pu
terilor vrăjii. Şiapoi de şapte ori la rînd sări peste zid în 
acelaşi chip, dar fără mai multă izbîndă, întrueît se po
menea tot în acelaşi loc. Atunci nedumerirea lui ajunse 
pînă peste orice margine, iar tăciunii nerăbdării îi arseră 
copitele. Şi porni pe un dutevino dea lungul zidului, 
ca un leu în cuşcă, pînă ce se pomeni dinaintea unei des
chizături ca o fereastră, săpată în zid, şi care rămăsese 
nevăzută privirilor lui. Se strecură prin deschizătura 
aceea şi, cu mare caznă, se văzu de data aceasta dincolo 
de împrejmuirea grădinii. 

Şi se pomeni întraltă grădină, a cărei miroznă desfă
tătoare înmiresma minţile. Iar la capătul cărărilor acelei 
grădini i se arătă un palat. Iar la una dintre ferestrele 
palatului văzu un obraz tînăr şi dulce la culoare ca la
leaua cea gingaşă, şi cu nişte ochi cear fi stîrnit zavistia 
gazelei chinezeşti. Pletele ei, de culoarea chihlimbarului, 
strînseseră în ele toate razele soarelui, iar pieleai era ca 
de iasomie persienească. Şi avea faţa zîmbitoare şi în
dreptată înspre Diamant. 

Or, cînd căpriorul Diamant ajunse aproape de tot de 
fereastra ei, fata se ridică în mare grabă şi coborî în gră
dină. Şi smulse cîteva smocuri de iarbă ; şi, ca spre a1 
îmblînzi şi a1 face să nu fugă la apropierea ei, îi întinse 
de departe iarba, cu multă drăgălăşie, pleiscăinduşi limba. 
Iar Diamant căpriorul, care nu vroia mai mult decît să 
vadă cam ce putea să fie cu această dea doua fată, porni 
înspre copilandră, dînd fuga aşa cum fac animalele flă
mînde. Şi numaidecît copila, pe care o chema Gamiila, şi 
care era soră cu Latifa după tată, da nu şi după mamă , 
apucă panglica de mătasă de la gîtul beizadeleicăprior 
şi se sluji de ea ca de o zgardă spre a1 mîna în lăuntrul 
palatului ei. Iar acolo dete zor să1 îmbie cu poame şi cu 
cele mai alese răcoritoare. Iar el mîncă şi bău pînă ce se 
satură. 
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Şiapoi îşi lăsă capul peo parte, şi şi1 puse pe .umărul 
copilei, şi începu .să plîngă. Iar Gamila, tare tulburată 
cînd văzu lacrimile cum curg aşa din ochii acelui căprior, 
îl dezmierdă gingaş cu mîna ei cea dulce. Iar el, simţind 
asupraşi duioşia aceea, îşi puse capul jos la picioarele 
fetei şi începu să plîngă şi mai tare. Iar ea îi spuse : 

— O, căpriorul meu drag, de ce plîngi ? Te iubesc mai 
mult ca pe mine însămi ! 

Ci el îşi îndoi plînsetele şi lăcrimările, şi îşi alinta 
capul de picioarele dulcei şi miloasei Gamila, care pricepu 
de data aceasta, Păi-ă nici o putin ţă de îndoială, că o ruga 
fierbinte săi dea iarăşi. înfăţişarea lui cea omenească. 

Atunci, măcar că îi era tare frică de vrajiI<>iiţ.» I,a
tifa, sora ei mai mare, se sculă şi se duse de luă dinlr o 
firidă din perete un sipeţel împodobit cu iicslciualc. 

Cînd povestea a junse aici, Şelicre/ai la v.V/n zorii mijim! ',.i, 

sfioasă , tăcu. 

Ci într-ă nouă sute zecea noapte 

U r m ă : 

Şi, atunci pe loc, îşi făcu spălările cele sfinte, se în
veşmlnlă cu şapte rochii de in, proaspăt înălbite, si luă 
un picul, din Jictarul ce se afla în sipeţel. Şi îi dete că
priorului să înănîiicc liclarul acela şi, în aceeaşi clipă, îl 
trase cu piliere de uălYain.i vr/i.jilii c irc îi înconjura gîi'ul. 
Iar căpriorul se sculuia o d.il.i ..i, i.v.ind din 'l'nrma lui" 
de rumegălnr, îvi lu.t iarăşi inl.ilr.m ca d< Ini de ,,1 Ini 
Adam. 

P e urma vnn de sărula păunului dinmnlrn l innvi 
Gamila şi, iiiiirlunsindui nuill.uinirilc lui, n ' i . i i r . 
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— lacătă, o, domniţă, că mai scăpat din gheara bles
temului şi miai dat iarăşi viaţa de făptură omenească. 
Cum, dar, aş putea, cu limba mea, săţi mul ţumesc pe 
măsura bunătăţii tale, cînd toate firele făpturii mele 
cîntă preamărirea bunăvoinţei şi a milei tale, o, multno
rocito ! 

Ci Gamila se repezi să1 ajute a se ridica de jos şi, 
îmbrăcîndu1 în haine împărăteşti, îi spuse : 

— O, tinere beizadea, a cărui strălucire răzbate prin 
haine, şi a cărui frumuseţe ne luminează casa şi grădina, 
cine eşti şi ce nume ai ? Şi care este pricina căreia îi da
torăm cinstea venirii tale, şi cum ai fost prins în iţele 
surorii mele Latif a ? 
• Atunci crăişorul Diamant istorisi mântuitoarei sale 
toată povestea lui. Iar cînd isprăvi de grăit, fata îi spuse : 

•—• O, Diamant, ochi al meu, leapădăte, mă rog ţie 
fierbinte, de gîndul cel primejdios şi fără de roadă care 
te frământă, şi nu te duce sărţi pui tinereţea cea dulce şi 
viaţa, care este scumpă, la voia unor puteri necunoscute, 
întrucît este dincolo de orice socotinţă a te pune fără 
de pricină în calea primejdiei. Mai degrabă rămîi aici, şi 
umpleţi cupa vieţii cu vinul desfătărilor. întrucît ia
cătămă gata a te sluji cum vei vrea, şi a pune huzurul 
tău mai presus de al meu, ascultîndute precum ascultă 
•vn copil de glasul maicii sale. 

• Iar Diamant răspunse : 
. —• O, domniţă, datorinţele ce le am faţă de tine sînt 

atîta de grele asupra aripilor sufletului meu încît ar t re
bui, fără de zăbavă, sămi fac pielea pantofiori şi să în
calţ cu ei picioarele tale gingaşe. Căci tu mai îmbrăcat 
iarăşi cu înfăţişarea mea de om, scoţîndumă din blana 
de căprior şi •mîntuindumă din vrăjitoriile surorii tale, 
i'armazoana. Numai cît, deocamdată, dacă mărinimia ta 
vrea să se reverse asuprămi, mă rog ţie fierbinte sămi 
îngăduieşti neamînat o învoire de cîteva zile, spre a iz
buti sămi împlinesc dorul. Şiatunci cînd, mul ţumită 
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ocrotinţel pe care o aştept do la Allali preaînaltul, am să
mă întorc de la cetatea Wakak, am .să purced numaidecît 
pe calea decalăr i lor talc, aşternîndumă la picioarele tale 
cele vrăjitoare. Şi, fărind aşa, nu voi socoti decît că în
deplinesc dulorinţele unei inimi care ştie să păstreze re 
cunoştinţa. 

Cînd fatn vaza că oricît urmă a mai stărui spre a1 
iace să se înduplece, Diamant nu se putea învoi cu ceea 
ce îl sfătuia ea, şi că rămînea prins de gîndul lui cel fără 
de nădejde, nu putu face altfel decît săi îngăduiască sa 
plece. Drept care, plîngînd, oftînd şi gemînd, îi spuse : 

— O, ochi al meu, întrucît nimeni nu se poale sni lura 
de ursita prinsă la gîtul lui, şii scrisa ta să ina păr.r.eşii 
îndată după ce neam întîlnit, spre a le ajula in tlruinu! 
tău, spre aţi înlesni întoarcerea şi spre a [i mi oh sn 
fletul cel scump, vreau .săţi dăruiesc trei lucruri ce mi .m 
fost hărăzite ca moştenire ! 

Şi se duse de luă un sipet mai mare dinii o alia firul.i 
clin perete, îl deschise şi scoase din el un arc de aur cu 
săgeţile lui, o spadă de oţel chinezesc şi un jungher cu 
plăselele de jad, şi le înmînă lui Diamant spunîndui : 
' — Arcul şi săgeţile acestea au fost ale prorocuîui 
"Saleh — asuprai fie rugăciunea şi pacea ! Spada aceasta, 
care este ştiută sub numele de Scorpionul lui Soleiman, 
este atîta de straşnică încît, deai lovi cu ea un munte. 
lai despica întocmai ca pe un săpun. Şi, întrun siirşil, 
jungherul acesta, făurit odinioară de înţeleptul Tammuz, 
este de nepreţuit pentru cel care îl are, întrucît îl apără 
de orice lovire, dalorila puterii tainice din lama Iui. 
\ Pe urina adăugii : 

— Ci, o, Diamant, nu ai să \»i\\ răzbate pîn.'i Li ce
tatea Wakak, de care ne despart, suple nnnue, derit. cu 
ajutorul iinclieşului meu Alttiiiimiii>:. r en ln i aceea, I: 
peşteţl urechea de buzele mele .şi asculta bum pm v>r 
ce vor 1/.V<M i spre folosul tău. 



Şi tăcu un răstimp, apoi spuse : 
— Află, dar, o, scumpe al meu Diamant, că la o zi de 

drum deaici este o fîntînă ; şi chiar lîngă fîntînă aceea 
este palatul unui rege negru, cu numele de TakTak. Iar 
palatul acela al lui TakTak este străjuit de patruzeci 
de etiopieni sîngeroşi, fiecare avînd sub poruncile lui o 
oaste de cinci mii de harapi crunţi. Or, regele TakTak 
are .să fie binevoitor faţă de tine, date fiind lucrurile pe 
care ţi le înmânez ; ba are săţi facă multe chefuri, măcar 
că, îndeobşte, are năravul dea pune să fie prăjiţi în fri
gare trecătorii de pe drum, şi ai mânca fără sare şi fără 
de mirodenii. Iar tu să stai două zile în ospeţie la el. După 
care, TakTak are să te trimită cu alai la palatul moşul ni 
AlSimmurg, cu ajutorul căruia poate că vei izbuti să răz
baţi pînă la cetatea Wakak, şi să dezlegi taina legăturilor 
dintre Koadabradului şi Chiparos. 

Iar ca încheiere spuse : 
•— Mai ales, o, Diamant, ia bine seama să nu care

cumva să te depărtezi de la ceea ce ţiam spus nici măcar 
cu un fir de păr ! 

Pe urmă îl sărută, plângând, şi îi zise : 
— Şiacuma, cînd din pricina lipsei tale viaţa a ajuns 

o povară pentru inima mea, pînă ce te vei întoarce eu 
nici nu ani să mai zîmbesc, nici nu am să mai vorbesc, 
ci am săi ţin necontenit deschisă cugetului meu uşa mâh
nirii. Suspinele au să curgă neostoit din inima mea, şi 
nu am să vreau a mai şti nimic despre făptura mea. în
trucât, fără de putere şi fără de nici o stîlpare lăuntrică , 
făptura mea nu va mai fi deacuma înainte decât oglinda 
sufletului meu. 

Pe urmă incepu să rostescă stihurile acestea ! 

O, inima-mi, să n-o arunci departe 
De ochii dulci, pe care i-a-ndrăgit 

Narcisa ce se zbuciumă şi arde. 
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O, tu, cel care nu le-ai beţivit, 
Să nu-l alungi pe cel ce n-are parte 
Decît de-alinul vinului coclit, 
Ci du-l în crîşmă iar, să-şi bea amarul. 
Of, inima-mi nu poate să mai scape 
De ostile ce-mprăştie pojarul 
Ţîşnind de sub prădalnicele-ţi pleoape, 
Cum, cînd s-a spart, rămîne spart paharul, 
Aşa va sta, pînă-mi vei fi aproape, 
Şi haina mea, de zbucium şi de dor. 
O, frumuseţe dulce, o, iubite, 
O, bunide, o, farmec vrăjitor, 
Stă inima-mi şi zace de ispite 
Sub nemilosul, cruntul tău picior. 
Gingaş ca iasomiile-nflorite. 
O, inima-mi de fată fără minte, 
La vîrsto, cea rnai caldă-a tinereţii, 
Cit va să zacă ea de-aci-nainte 
Şi pînă la adîncurile vieţii, 
în jurul unui fur de vise sfinte, 

Tilhar de inimi, soare-al frumuseţii! 

Pe urmă copila îşi luă rămasbun de la Diamant, 
chemînd asupra lui binecuvîntările şi urîndui bunăpace. 
Şi zori să se întoarcă în palat, spre aşi ascunde lacrimile 
cei scăldau obrajii. 

Iar Diamant, pe calul său, plecă frumos ca im fiu de 
ginni şi îşi urmă drumul din olac în olac, întrebînd de 
cetatea Wakak. Şi călărind aşa, pînă la urmă , ajunse fără 
de necaz la o fîntînă. Or, aceea era chiar fîntina copilei. 
Şi chiar acolo se înălţa cetatea de strajă a regelui harapi
lor, năpraznicul TakTak. 

Cînd povestea ajunse aici, Şelierozada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 



Ci intr-a nouă sute unsprezecea noapte 

Urină : 

 Şi Diamant văzu întradevăr că împrejurimile acelui 
castel erau străjuite de nişte etiopieni înalţi de zece coţi, 
cu chipurile înfricoşătoare. Şi, fără a lăsa spaima săi 
năpădească pieptul, îşi legă calul sub pomul de la fîntina 
şi şezu jos la umbră spre a se odihni. Şi îi auzi pe harapi 
cum vorbeau între ei : 

— întrun sfîrşit, iacătă că după amar de vreme o 
făptură omenească vine să ne mai îndestuleze cu nişte 
carne proaspătă. Pune ţ i iute gabja pe chilipirul acesta, 
săşi mai îndulcească şi regele nostru limba şi cerul gurii. 

Şi, ca urmare, vreo zecedoisprezece etiopieni dintre 
cei mai crunţi porniră înspre Diamant, ca să1 înşface şi 
apoi, fript la frigare, să1 ducă regelui lor. 

Cînd văzu că ceasul vieţii lui chiar sosise, Diamant 
trase de la brîu spada solomonească şi, năpustinduse 
asupra haidăilor, pe o sumedenie dintre ei îi făcu să se 
călătorească înspre cîmpiile morţii. Iar cînd procleţii aceia 
ai iadului poposiră la capătul călătoriei la care fuseseră 
porniţi, ştirea ajunse printrun crainic şi la regele Tak
Tak care, cuprins de o mînie vînătă, îl trimise numaidecît, 
spre ai veni de hac cutezătorului, pe vătaful harapilor 
săi, smolitul de MakMak. Iar acel MakMak, care era o 
pacoste vestită, venea în fruntea oastei lui de smoliţi, ca 
o roire de viespi. Şi moartea fulgera din ochii careşi cău
tau prada. 

Or, la vederea lui MakMak, beizadea Diamant se r i 
dică pe cele două picioare ale sale şi îl aşteptă cu pulpele 
încordate. Şi ticălosul de MakMak, şuierînd ca o năpîrcă 
încornorată, şi mugind pe nările lui cele găvănoase, veni 
drept asupra lui Diamant, îşi ridică ghioaga cea sfărî
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mătoare de tigve şi o învîrti în aşa chip de vîjîia văzduhul.' 
Ci, tot atunci, Diamant cel preaiubit îşi zvîcni bra ţul în
t rarmat cu jungherul lui Tammuz şi, ca întro sticlire de 
i'ulger, înfipse lama între coastele etiopianului cel uriaş, 
şi îl făcu pe plodul acela dintro liotă de încornoraţi să 
bea moartea dintro sorbitură. Şi pe dată îngerul morţii 
veni lîngă blestematul acela, aducîndui ceasul cel de 
pe urmă . 

Şiatunci harapii din ceata lui MakMak, cînd îl vă
zură pe vătaful lor căzut la pămînt, cu lungimeai turtită 
peste lăţime, îşi sloboziră picioarele în vînt şi îşi luară 
zborul ca vrăbiile dinaintea babanului cel cu plisc vîrtos. 
Iar Diamant se luă dupăei şi îi omorî pe care îi omorî. Şi 
scăpară care scăpară. 

Cînd regele TakTak auzi de prăpădul lui MakMak, 
mînia i se sui la nas atita de năpraznic încît nuşi mai 
psebea nuna dreaptă de mîna stingă. Şi prostia lui îl stîrni 
să se ducă însuşi să1 înfrunte pe Diamant, viteazul mun
ţilor şi al văilor, cununa vitejilor. Ci, ia vederea voinicu
lui tunător, plodul cel negru al scîrbavnicei cu nas mare 
îşi simţi vinele cum se înmoaie, burdihanul cum i se zvîr
coleşte şi vîntul morţii cum bate peste capul lui. Iar Dia
mant îl luă la ochi şi, slobozind înspre el una dintre să
geţile prorocului Saieh *— asupirai fie rugăciunea şi 
pacea ! — îi făcu săşi înghită ţărîna de pe călcîie şi, 
dintro lovitură, îi trimise sufletul să se sălăşluiască în 
locurile cele negre, unde Doica Vulturilor îi "şi cară cala, 
baticurile. 

După care, Diamant făcu terci din harapii ce1 încon
jurau pe regele lor mort, şi tăie un drum drept cu calul 
său printre trupurile văduvite de suflet. Şi ajunse în fe
lul acesta, biruitor, la poarta palatului unde domnise Tak
Tak. Şi bă tu Ia poartă, aşa cum bate un stăpîn ia poarta 
casei lui. Iar cea care veni săi deschidă era una căreia 
îi fuseseră răpite de către acel TakTak al blestemului 
şi scaunul de domnie şi moştenirea. Şi era o copilandră 

1 — 1001 de nopţi, voi. 13 
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ca o gazelă speriată, şi avea un chip atîta de aţîţător încît 
presăra sare pe rana din inima iubeţilor. Şi, dacă nu ieşise 
mai de departe în. întimpinarea lui Diamant, nu o făcuse 
din pricină că, întradevăr, greutatea şoldurilor de sub 
mijlocelul ei gingaş nu io îngăduise, şi pentru că dolo
fanul ei, împodobit cu un potop de gropiţe, era atîta de 
falnic şi de binecuvîntat încît nu putea să şi1 mişte de
cît anevoie, dat fiind că se cutremura din chiar firea lui, 
ca iaurtul din strachina beduinului şi ca o bucată de peştii 
de gutuie în mijlocul unei tablale înmiresmate cu smirnă. 

Şi îl primi pe Diamant cu toate revărsările de bucurie 
ale unei întemniţate faţă de cel care îi aduce slobozenia. 
Şi vroi să1 suie în scaunul de domnie al regelui răposat. 
Ci Diamant nu vroi să primească şi, luîndo de mînă, o 
pofti să se urce chiar ea în scaunul acela, pe care TakTak 
îl răpise părintelui ei. Şi nui ceru nimic în schimbul atî
tor faceri de bine. Atunci, biruită de mărinimia lui, co
pila îi spuse : 

•—• O, preafrumosule, de ce credinţă ţii tu, de săvîr
şeşti binele aşa, fără a nădăjdui răsplată ? 

Iar Diamant răspunse : 
— O, domniţă, credinţa Islamului este credinţa mea, 

şi legea lui este legea mea ! 
Iar ea îl întrebă : 
— Şi pe ce sînt stătorite, o, stăpînul meu, legea aceea 

şi credinţa aceea ? 
El răspunse : 
— Sînt stătorite numai pe adeverirea unităţii întru 

mărturisirea crezului ce nea fost dezvăluit de Profetul 
nostru •— asuprai fie rugăciunea si pacea ! 

Ea întrebă : 
•—• Şi poţi tu sămi faci hatîrul de ami. dezvălui, la 

rînduţi, mărturisirea acelui crez care îi face pe oameni 
atîta de desăvîrşiţi ? 

El spuse : 
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—• Mărturisirea stă numai în aceste cuvinte : „Nu este 
alt Dumnezeu decît unul Allah, şi Mohamed este trimisul 
lui Allah ! Şi oricine le rosteşte din inimă, pe clipă pe 
dată se şi încunună întru Islam. Şi, dear fi fost el chiar 
cel mai de pe urmă dintre necredincioşi, ajunge numai
decît deopotrivă cu cel mai ales dintre musulmani. 

Auzind vorbele acestea, domniţa Aziza îşi simţi inima 
înfiorată de credinţa cea dreaptă ; aşa că ridică deodată 
mina şi, ducînduşi degetul arătător în dreptul ochilor, 
rosti şekadaua şi se încunună numaidecît întru Islam. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute douăsprezecea noapte 

Urmă : 

După care, domniţa Aziza îi spuse lui Diamant : 
— O, stăpâne al meu, acum, că mai făcut regină şi 

sînt pe deplin luminată asupra căii celei drepte, iacă
tămă între mîinile tale, gata să te slujesc cu ochii mei, 
şi gata să fiu o roabă între roabele din haremul tău. Vrei, 
aşadar, sămi faci liatîrul de a primi de soţie pe regina 
acestei ţări, şi să trăieşti cu ea oriunde ţio plăcea, luîndo 
în alaiul tău, sub strălucirea frumuseţii tale ? 

Şi Diamant răspunse : 
— O, stăpînă, îmi eşti. tot atîta de scumpă ca şi viaţa 

mea, ci acuma o treabă de mare însemnătate mă cheamă, 
pentru care miam părăsit şi tatăl, şi mama, şi împărăţia, 
şi ţara. Şi poate că părintele meu, regele ŞamsŞah, chiar 
mo şi plînge, la ceasul deacum, ca pe un mort, ori încă 
şi mai rău. Ci eu trebuie să merg acolo unde mă aşteaptă 
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ursita, în cetatea Wakak. Şi, la întoarcerea mea, inşallah ! 
am să mă însor cu tine şi am să te iau în ţara mea, şi am 
să mă bucur de frumuseţea ta. însă, deocamdată, doresc 
să aflu de la tine, dacă ştii, unde se găseşte AlSimmurg, 
unchiul domniţei Latifa. Intrucît numai AlSimmurg acela 
va 'putea să .mă îndrume înspre cetatea Wakak. Ci eu ha
bar nu am unde sade, şi nu ştiu nici măcar cine este, ori 
de este vreun ginn sau vreo fiinţă omenească. Dacă, dar, 
ai tu ceva la ştiinţă, despre uncheşul domniţei Gamila, 
acel preascump AlSimmurg, grăbeşte demi spune, ca să 
plec în căutarea lui. Şi astai tot ceea ce îţi cer deocam
dată, dat fiind că doreşti sămi fii pe plac. 

Cînd auzi de ţinta lui Diamant, regina Aziza se necăji 
în inima ei şi se mohorî pînă peste poate. Ci, văzînd bine 
că nici lacrimile, nici suspinele nu ar fi izbutit să1 des
toarne pe tînărul beizadea de la hotărîrea lui, se sculă din 
jeţul ei şi, luîndu1 de mînă, îl duse în tăcere pe sub bol
ţile palatului şi ieşi cu el în grădină. 

Şi era o grădină asemenea cu aceea peste care Rizwan 
este străjer întraripat. O întindere de trandafiri mărginea 
cărările, iar adierea ce trecea peste trandafirii aceia, şi 
părea că ar cerne mosc, înmiresma răsuflarea şi îmbă l
săma minţile. Acolo laleaua îmbobocea beată de propriui 
sînge, iar tiparoasa se zbuciuma cu tot freamătul său spre 
a preamări în felul ei cîntecul măsurat al filomelei. Acolo 
izvoarele alergau ca nişte copii rîzînd, pe sub trandafirii 
ceşi înstrunau cu ele mugurii. 

Şiaşadar, domniţa Aziza, tîrînduşi după ea grelelei 
falnicii, în pofida mijlocului subţirel ce se prăpădea sub 
o povară atît de vajnică, ajunse în felul acesta împreună 
cu Diamant la poalele unui copac mare, ce ocrotea la cea
sul acela sub frunzarui m,ăreţ somnul unui uriaş. Iar 
domniţa îşi apropie buzele de urechea lui Diamant şii 
spuse cu glas şoptit : 

•—> Cel pe care îl vezi culcat aci este chiar cel pe care 
îl cauţi, unchiul domniţei Gamila, AlSimmurg cel zbură
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tor. Dacă, atunci cîn'd are să se scoale "din somnul lui, 
norocul tău o vrea ca el săşi deschidă ochiul drept înain
tea ochiului sting, are să fie bucuros a te vedea şi, cu
noscînd după armele tale că eşti trimis la el de către 
fiica fratelui său, are să facă pentru tine ceea ce ai săi 
ceri. Da dacă, spre nenorocul şi spre ursita ta fără de 
leac, ochiul lui sting are să se deschidă cel dinţii luminii, 
vei fi pierdut fără de izbavă ; întrucît are să te înşface, 
cu toată vitejia ta, şi, ridicîndute de la pămînt cu puterea ' 
braţelor lui, are sa te ţie sus, ca pe o vrabie în ghearele 
unul şoim, şi are să te trîntească de pămînt, sfărîmînduţi 
oasele cele dulci, o, preascumpul meu, şi făcînd să se în
gemăneze lungimea trupului tău prearîvnit cu lăţimea ! 

Pe urmă adăugă : 
—• Şi acuma, Allah să te ocrotească şi să te păstreze 

şi să zorească întoarcerea ta lingă o îndrăgostită pe care 
au şi năpădito suspinele pricinuite de lipsa ta ! 

Şi îl lăsă, depărl înduse în graba mare, cu ochii plini 
de lacrimi şi cu obrajii înroşiţi ca florile de rodie. 

Iar Diamant aşteptă vreme de un ceas ca uriaşul Al
Simmurg cei zbură tor să se trezească clin somnul lui. Şi 
gîndea în cugetul său : „De ce so fi numind uriaşul acesta 
zburător ? Şi cum o fi putinei el, fiind alîta de uriaş, să 
se înalţe fără aripi în văzduh şi să umble alt fel docît un 
elefant ?" Pe urmă , îşi pierdu răbdarea văzînd că AlSim
murg sforăia mai departe sub pom cu un vuiet întocmai 
precum al unei turme de elefanţi tineri ; şiaşa că se 
aplecă şi îl gîdilâ la talpa picioarelor. Iar uriaşul, la pi
păitul acela, se cutremură scurt şi bătu văzduhul cu pi
cioarele, .slobozind o vîntuitură înfricoşătoare. Şi, tot 
atunci, deschise amindoi ochii deodată. 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherozada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute treisprezecea noapte 

Urmă : 

Şi îl văzu pe tînărul erăişor, şi pricepu că el era făp
taşul gîclilelii de la talpă. Drept care, ridicînduşi piciorul, 
îi slobozi crăişorului drept în obraz o vîntuitureală care 
ţ inu vreme de un ceas şi care ar fi otrăvit, la patru pa
rasangi de jur împrejur, orice făptură vie. Iar Diamant nu 
scăpă de la acea vijelie drăcească decît datorită puterii 
ascunse în armele pe care Ie purta la el. 

Şiaşa, cînd uriaşul AlSimmurg îşi isprăvi zahereaua, 
se răsuci pe şezutul său şi, uitînduse cu mirare la dom
nişorul cel tînăr, îl întrebă : 

— Ce ? încă nai murit de prăpădul pe care ţi lam 
slobozit, bre fiinţă omenească ? 

Şi, rostind acestea, se uită la el mai cu luareaminte 
şi văzu armele pe care le purta. Atunci se sculă pe cele 
două picioare ale Iui şi se temeni dinaintea lui Diamant 
şi îi spuse : 

— O, stăpîne al meu, iartămi purtarea ! Da dacă rn~ai 
fi prevestit de venirea ta prin vreun rob, ţiaş fi aşternut 
chiar pletele mele pe pămîntul pe care aveai să păşeşti. 
Nădăjduiesc, dar, că nu ai să pui la inimă ceea ce a fost 
fără de voia şi fără de gînd rău din partea mea. încît, 
fămi hatîrul de ami spune ce necaz mare te apasă, de 
ţiai luat osteneala să vii pînă în locul acesta unde nu pot 
să răzbată nici fiinţe omeneşti, nici jivine. Grăbeşte, dar, 
demi lămureşte pricina ta, ca să pot osteni întru folosul 
tău, la caz de nevoie, şi să te ajut aţi izbîndi norocul. 

Iar Diamant, după ce îl încredinţa pe AlSimmurg de 
dragostea sa, îi istorisi povestea, fără a ocoli nici un amă
nunt. Pe urmă îi spuse : 
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— Şi nu am venit pînă la tine, o, taică al zburătorilor, 
decît spre a dobîndi ajutorul tău şi a răzbate pînă la ce
tatea Wakak, peste oceanele cele de netrecut. 

După ce AlSimmurg auzi istorisirea lui Diamant, îşi 
duse mîna la inimă, apoi la frunte, şi răspunse : 

— Pe capul şi pe ochiul meu ! 
Pe urmă adăugă : 
— Avem.să plecăm fără de zăbavă înspre cetatea 

Wakak, ci numai după ce avem să rostuim zahereaua mea 
cu deale gurii. Pentru aceea, am să mă duc să vînez nişte 
măgari sălbatici de care este plină pădurea de aici, şi am 
să aduc vreo cîţiva ca să fac nişte chebap din carnea lor, 
şi nişte burdufuri din pieile lor. Şi, cînd avem să fim ros
tuiţi amîndoi cu lucrurile acestea trebuitoare, ai să te sui 
pe grumazul meu ca pe un cal, iar eu am sămi iau zborul 
cu tine. Şi aşa am să te ajut să treci peste cele şapte 
oceane. Iar cînd am să fiu slăbit de osteneală, tu sămi 
dai chebap şi apă, pînă ce avem să ajungem la cetatea 
Wakak. 

Şi întocmai precum spusese, plecă numaidecît la vînă
toare şi prinse şapte măgari sălbatici, cîte unul pentru 
trecerea peste fiecare ocean, şi făcu din ei chebapul şi 
burdufurile de care pomenise. Pe urmă se întoarse la 
Diamant şi îl pofti să se suie pe grumazul lui, după ce 
umpluse cu chebapul făcut din cei şapte măgari Sălbatici 
o desagă pe care şio petrecuse pe după gît, şi după ce 
îşi pusese în spinare cele şapte burdufuri umplute cu apă 
de izvor. 

Or, cînd Diamant se văzu cocoţat aşa pe grumazul lui 
AlSimmurg uriaşul, îşi zise în sineşi : „Uriaşul acesta este 
mai mare decît un elefant, şi se laudă că poate să zboare 
fără aripi cu mine prin văzduhuri ! Pe Allah ! acestai 
un lucru dea mirărilea, şi de care nam mai auzit să se 
fi pomenit vreodată ." Şi, în vreme ce le cugeta astfel,, 
auzi deodată ca un vuiet de vînt prin crăpătura unei uşi, 
şi băgă de seamă că pîntecele uriaşului se umflă văzînd 
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cu ochii şi ajunge pe dată mare cît o boltă de casă. Şi 
vuietul acela de vînt se făcea acuma asemenea .cu un 
şuierat de foaie, pe măsură ce pîntecele uriaşului se umfla. 
Şi deodată AlSimmurg izbi cu piciorul în pămînt şi se r i
dică, întro clipită, cu toată povara lui, plutind pe dea
supra grădinii. Pe urmă se înălţă mai departe în ceruri, 
mişcînd din picioare ca o broască prin apă. Şi, cînd ajunse 
la o înălţime potrivită, lunecă drept înspre apus. Şi, cînd 
se simţea dus împotriva voii lui, de către vînt, mai sus 
decît dorea, slobozea vreo douătrei vîntuituri, de felurite 
tării şi lungimi. Iar cînd dimpotrivă, ca urmare a acelor 
pierderi, pîntecele i se desumfla, sorbea aerul prin toate 
deschizăturile lui de sus, adică pe gură, pe nas şi pe urechi. 
Şi numaidecît se ridica iarăşi în cerul siniliu, şi luneca 
drept şi iute ca pasărea. 

Şi călătoriră aşa, ca păsările, plutind pe deasupra ape
lor şi străbătînd, unul după altul, oceanele. Şi, de fiecare 
dată după ce străbăteau cîte o mare dintre cele şapte mări, 
coborau să se odihnească oleacă pe pămînt tare, să 
mănînce chebap de măgar sălbatic şi să bea apă din bur
dufuri. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehoiczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute patrusprezecea noapte 

Urmă : 

Totodată, uriaşul îşi împrospăta şi tainul de puteri de 
zbor, da numai după ce dormea cîteva ceasuri spre a se 
întrema de ostenelile călătoriei. Şi, după şapte zile de 
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străbatere prin văzduh, ajunseră întro dimineaţă deasu
pra unei cetăţi cu totul şi cu totul albe, care dormea 
între grădinile ei. Iar zburătorul îi spuse lui Diamant : 

— Tu de acuma înainte îmi eşti ca un fiu, şi numi 
pare rău deloc de ostenelile cîte leam îndurat ca să te 
car pînă aici. Acuma am să te cobor pe terasa cea mai 
înaltă din cetatea aceasta, carei chiar cetatea Wakak, şi 
în care fără de nici o îndoială că ai să găseşte dezlegarea 
pe care o cauţi la ghicitoarea aceea, şi anume : „Cum sînt 
legăturile dintre Roadabradului şi Chiparos !" 

Pe urmă adăugă : 
— Da, aici este cetatea harapului cel negru care se 

află sub patul de fildeş al domniţei Mohra. Şi aici ai să 
poţi tu cunoaşte întru cît este acel harap izvoditorul ace
lei socoteli mult încurcate. 

Şi, rostind acestea, coborî dezumfînduse încetîncet, 
:şi îl lăsă pe beizadea Diamant, binişor şi fără de zgu
duială, taman pe terasa cu pricina. Şi, luînduşi bun
rămas de la el, îi dete un smoc de păr din barbă, 
spunîndui : 

— Păstrează cu grijă asuprăţi firele acestea din 
barba mea, şi să nu te desparţi de ele niciodată. Iar cînd ţi 
so întîmpla vreo năprasnă amarnică, şi ori de cîte ori 
vei avea trebuinţă de ajutorul meu, fie ca să te scap de 
la vreo ananghie, fie ca să te aduc îndărăt acolo de unde 
team luat, nu vei avea decît să dai foc la unul din firele 
acestea de păr, şi ai să mă şi vezi fără de zăbavă dinain
tea ta. 

Şi, cu asta, se umflă iar şi se înălţă în văzduh, lopătînd 
uşor şi spornic înspre casa lui. 

Iar Diamant, şezînd pe terasa aceea, începu să chibzu
iască la cele ce avea de făcut. Şi se întreba cam cum urma 
să purceadă, spre a coborî de pe terasă fără să fie zărit de 
oamenii ce locuiau în casă, cînd deodată văzu ivinduse 
pe scară şi venind înspre el un tinerel de o frumuseţe fără 
pereche, şi care era chiar stăpînul acelei case. Iar flăcăian
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drul col zîmbitor la chip îl întîmpină cu un salamalek şi îi 
ură bun venit, spunînd : 
" — Ce dimineaţă luminoasă aduce venirea ta pe terasa 

casei mele, o, tu cel mai frumos dintre oameni ! Eşti în
ger, eşti ginn ori eşti făptură omenească? 

Iar Diamant răspunse : 
— O, fiăcăule drag, sînt fiinţă omenească, bucuroasă 

că îşi începe ziua aceasta cu preadulcea vedere a ta. Şi mă 
aflu aici pentru că aici ma mînat ursita mea. Şi atîtai tot 
ceea ce pot săţi spun despre rostul meu pe binecuvînta
tali casă. 

Şi, grăind astfel, îl strînse pe tinerel la piept. Şi amîn
doi îşi jurară prietenie. Şi coborîră laolaltă în sala de 
prieteni, şi mîncară şi băură împreună . Mărire aceluia ca
rele împrieteneşte două fiinţe frumoase, şi carele nete
zeşte în calea lor stavilele şi dezleagă încurcăturile ! 

Or, după ce prietenia se legă între Diamant şi băieţan
drul care se numea Farah şi care era chiar prietenul de 
taină al sultanului cetăţii Wakak, Diamant îi zise : 

— O, prietene Farah, tu, care eşti preaiubit de sultan 
şi tovarăş al lui de inimă, şi, drept urmare, nimic nu poate 
săţi rămînă ascuns din treburile împărăţiei acesteia, ai 
putea, dată fiind prietenia noastră, sămi faci un bine ce 
nu are aţi cere nici o cheltuială ? 

Iar tînărul Farah răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, o, prietene Diamant ! 

Grăieşte şi, dear fi sămi dau şi pielea ca săţi faci din ea 
papuci, maş supune cu bucurie şi cu mul ţumire ! 

Iar Diamant îi zise atunci : 
— Poţi tu numai sămi spui cum sînt legăturile din

tre Roadabradului şi Chiparos ? Şi poţi sămi lămureşti, 
cu acelaşi prilej, rostul harapului cel negru culcat sub pa
tul de fildeş al domniţei Mohra, fiica regelui Tammuz ben 
Kamus, stăpînul peste meleagurile Sinnului şi Masinnu
lui ? 
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Cînd auzi întrebarea lui Diamant, tînărul Farah se 
schimbă cu totul la chip, şi faţa i se făcu galbenă, şi tul
bure privirea. Şi începu să t remure de parcă sar fi pome
nit dinaintea îngerului Asrail. Iar Diamant, văzîndu1 în 
starea aceea, îi spuse cele mai dulci cuvinte, spre ai li
nişti sufletul şi a i1 scutura de spaime. Iar tînărul Farah 
îi grăi întrun sfîrşit : 

— O, Diamant, află că regele a poruncit să fie omorît 
orice băştinaş şi orice străin care ar rosti numele de Chi
paros sau de Roadabradului. întrucît Chiparos este chiar 
numele regelui nostru, iar Roadabradului este numele 
reginei noastre. Şi iacătă tot ce ştiu eu despre această 
taină înfricoşată. In ce priveşte legăturile dintre regele 
Chiparos şi regina Roadabradului habar nam, tot 
aşa precum limba mea nu ştie săţi spună nimic despre 
rostul harapului cu pricina, în treaba aceasta primejdi
oasă. Tot ceea ce pot săţi .spun, o, Diamant, spre aţi face 
plăcere, este că nimeni altul, afară doar de regele Chipa
ros, nu cunoaşte taina aceasta ascunsă. Iar eu stau gata să 
te călăuzesc'la palat şi să te duc dinaintea regelui. Iar tu 
ai să te pricepi cum săi dobîndeşti dragostea, şi poate că 
ai să izbîndeşti atunci să dezlegi singur nodul acela 
încurcat. 

Şi Diamant îi mulţumi prietenului său pentru ajutor, 
şi hotărî împreună cu el ziua cînd să se ducă la regele 
Chiparos. Şi cînd ceasul cel aşteptat veni, plecară împre
ună la palat ; şi se ţineau de mînă, ca doi îngeri. Iar re 
gele Chiparos, cînd îl văzu pe Diamant, se umplu de plă
cere şi de zîmbet. Şi, după ce îşi bucură privirile uitîn
duse la el vreme de un ceas, îi porunci să se apropie. Iar 
Diamant veni dinaintea regelui şi, după temenelile şi ură
rile cuvenite, îi dete în dar un; mărgăritar roşu pe care îl 
purta legat la un şirag de mătănii de chihlimbar galben, 
atîta de scump că toată împărăţia Wakak nu ar fi putut 
săi plătească preţul şi nici regii cei mai mari nu ar fi 
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putut să dobîndească unul pe potrivă. Iar Chiparos fu 
mul ţumit pînă peste poate, şi primi peşcheşul, spunînd : 

— Este primit de inima noastră. 
Pe urmă adăugă : 
— O, flăcău împodobit cu gingăşie, poţi sămi ceri în 

schimb orice hatîr vei voi ; îţi este îndeplinit de la în
ceput. 

Şi Diamant, de cum auzi vorbele acestea pe care le 
nădăjduia, răspunse : 

—' O, rege al vremurilor, fereascămă Allah de aţi 
cere alt hatîr decît acela de aţi fi rob ! Ci, dacă chiar 
binevoieşti ami îngădui, şi dacă îmi dăruieşti iertarea 
vieţii, ţiaş spune ceea ce am pe inimă i 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrraada văzu zorii mij'1"1^ !»1> 
sfioasă, tăcu,. 

Ci intr-a nouă sute cincisprezecea noapte 

Urmă : 

Şi Diamant grăi : 
— O, doamne al meu, surzii şi orbii sînt tare fericiţi 

că nu sînt ispitiţi de prăpădurile care pă trund în noi prin 
ochii si prin urechile noastre. întrucît, în necazul care 
este necazul meu, urechile mele sînt cele care au tras 
asuprami nenorocul ! întrucît, o, tu pavăză a lumii, din 
ziua cea neagră cînd am auzit pomeni nduse dinaintea 
mea cele ce am săţi povestesc, nu am mai avut nici tihnă,, 
nici odihnă. 

Şi îi istorisi de şart toată povestea. Ci nu ar fi de nici 
un folos so luăm iarăşi de la cap. Pe urmă, adăugă : 
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>— Şi acuma, dacă ursita ma cinstit cu vederea prea
luminoasei tale feţe, o, rege al vremurilor, şi dacă bine
voieşti arni dărui, ca pe un hatîr nepreţuit, mila pe care 
îmi îngăduieşti a ţio cere, am săţi cer numai sămi spui 
cum sînt întocmai legăturile dintre stăpînul nostru regele 
Chiparos şi stăpîna noastră regina , Roadabradului şi 
sămi spui, cu prilejul acesta, şi care este rostul harapului 
cel negru culcat la ceasul de acum sub crivatul de fildeş 
al domniţei Mohra, fiica regelui Tammuz ben Kamus, 
oblăduitorul peste ţările Sinnului şi ale Masinnului. 

Aşa îi vorbi Diamant regelui Chiparos, domnul cetăţii 
Wakak. Iar regele Chiparos, pe măsură ce Diamant vor
bea, se schimba vădit şi la faţă şi la starea sufletului. Iar 
cînd Diamant îşi încheie spusele, Chiparos se făcuse ca 
focul ; şi pojarul se aprinsese în ochii lui. Iar clocotul 
lăuntric îi fierbea în piept, asemenea întru totul cu cloco
tul unei căldări pe vatra jarului. Şi rămase o clipă fără a 
putea să scoată nici o şoaptă. Şi deodată răbufni, zicînd : 

— Vai de tine, o, străinaşule ! Pe viaţa capului meu, 
de nai fi ajuns sămi fii ca şi si'înt, în urma jurămîntului 
ceam făcut de aţi dărui iertarea vieţii, întro clipită ţîaş 
fi şi despărţit căpăţîna de grumaz 1 

Iar Diamant spuse : 
•— O, rege al vremilor, iartăî robului tău necuviinţa ! 

Ci nu am săvîrşito decît după îngăduinţă. Iar acuma, 
orice ai spune, nu poţi, dată fiind făgăduinţa ta, să faci 
altfel, decît să te îndupleci faţă de rugămintea mea. în
trucît tu miai poruncit să rostesc dinainteţi o dorinţă, 
iar dorinţa aceasta pe care mio cunoşti este chiar singura 
dorinţă care mă arde. 

Atunci regele Chiparos, la spusele acestea ale lui Dia
mant, rămase pînă peste poate de încurcat şi de mohorît. 
Iar sufletul i se repezea ba înspre pornirea de a1 omorî pe 
Diamant, ba înspre aceea de aşi ţine făgăduielile date. Ci 
pornirea de a1 omorî era, şi încă cu mult, cea mai aprigă. 
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Izbuti totuşi să şio înfrîne deocamdată, şi îi zise lui Dia
mant : 

— O, fiu al regelui ŞamsŞah, pentru ce vrei tu să mă 
sileşti aţi da pe vînt viaţa degeaba? Nar fi mai bine 
pentru tine să te lepezi de gîndul prăpădului care te stă
pîneşte, şi sămi ceri în schimb altceva, fie şi o jumă tate 
din împărăţia mea ? 

Ci Diamant stărui, spun în d : 
— Sufletul meu nuşi doreşte nimica mai mult, o, sul

tane Chiparos ! 
Atunci regele îi spuse : 
— Nu am nimic împotrivă. Da să ştii bine că, după 

ce am săţi dezvăluiesc ceea ce vrei să afli, am să porun
cesc să ţi se taie capul, fără de mîntuire ! 

Iar Diamant zise : 
—* Pe capul şi pe ochii mei, o, rege al vremurilor ! 

după ce am să aflu dezlegarea pe care o caut, şi anume : 
cum sînt legăturile dintre stăpînul nostru regele Chiparos 
şi stăpîna noastră Roadabradului, şi carei rostul harapu
lui cu domniţa Mohra, îmi voi face spălările cele sfinte şi 
voi muri cu capul tăiat ! 

Atunci regele Chiparos rămase tare posomorit, nu 
doar pentru că se vedea silit să dezvăluiască o taină la 
care ţinea mai mult decît la sufletul său, ci şi din pricina 
morţii nesăbuite a lui Diamant. Şezu, aşadar, cu capun 
jos şi cu nasul lungit, vreme de un ceas. După care, puse 
paicii să golească sala domnească, şi le dete prin semne 
cîteva porunci. Iar paicii ieşiră, şiapoi se întoarseră iar 
peste o clipită, ţinînd de o curea de piele roşie împodobită 
cu nestemate un ogar frumos, din neamul ogarilor de cu
loarea sturzului. Şi pe urmă întinseră, cu multă fală, un 
chilim mare şi pătrat, de atlaz. Iar ogarul veni şi se aşeză 
pe unul din colţurile chilimului. După care, intrară în sală 
cîteva, femei roabe, avînd în mijlocul lor o copilandră, cu 
trup gingaş, cu mîinile legate la spate, vegheată cu ochi 
aprigi de doisprezece etiopieni crunţi. Şi roabele o puseră 
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pe fetişcană să şadă pe colţul dimpotrivă al chilimului, şi 
aşezară dinaintea ei o tabla pe care se afla un cap de ha
rap. Iar acel cap era ţ inut în sare şi în balsamuri, şi părea 
tăiat de curînd. 

Pe urmă , regele făcu alt semn. Şi numaidecît intră
başbucătarul palatului, urmat de nişte robi ce aduceau 
tot soiul de mîncăruri plăcute la vedere şi la gust ; şi aşeză 
toate bucatele acelea pe o faţă de masă dinaintea oga
rului. Şi, după ce cîinele mîncă şi se satură, rămăşiţele 
fură puse întro strachină murdară şi amantă dinaintea 
copilei celei frumoase care avea mîinile legate. Şi fata 
începu dintruntîi să plîngă ; pe urmă , să zîmboască ; şi 
lacrimile ce cădeau din ochii ei se făceau mărgăritare, iar 
zîmheiele de pe buzele ei se făceau trandafiri. Iar etiopie
nii strînseră cu gingăşie mărgăritarele şi trandafirii, şi le 
deteră regelui. 

După care, regele Chiparos îi spuse lui Diamant : 
—• A venit ceasul morţii tale, fie sub paloş, fie în 

ştreang ! 
Ci Diamant zise : 
— Da, de bună seamă, o, măria ta ! da nu pînă ce nu 

am să capăt de la tine lămurirea despre ceea ce am văzut 
acuma. După care, am să mor ! 

Atunci regele Chiparos îşi săltă poala de la caftanul 
său împărătesc peste piciorul cel sting şi, cu bărbia în 
palma dreaptă, grăi aşa : 

— Află dar, o, fiu al regelui ŞamsŞah, că această co
pilandră pe care o vezi astfel cu mîinile legate la spate, 
şi ale cărei lacrimi şi zîmbete sînt mărgăritare şi t randa
firi, se cheamă Roadabradului. Şi este soţia mea. Iar eu, 
regele Chiparos, sînt stăpînul acestei ţări şi al acestei 
cetăţi, care este cetatea, Wakak. 

Cînd povestea ajunso nici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute şaisprezecea noapte 

Urmă : 

Or, întro zi dintre zilele iui Allah, mă aflam plecat' 
din cetatea mea la o vînătoare, cînd fusei cuprins în cîmp 
de o sete amarnică. Şi, asemenea celui pierdut întrun 
pustiu, umblai prin toate părţile căutînd apă. Şi, după 
destule cazne şi căutări, întrun sfîrşit, dedei peste o 
groapă întunecată de apă, săpată de neamurile cele de 
demult. Şi îi mulţumii lui Allah preaînaltul pentru noro
cul acela, măcar că nu mai aveam putere nici să mă mişc. 
Da chemînd întrajutor numele lui Allah, izbutii să ajung 
pînă la ghizdurile acelei gropi la care era greu să răzbaţi 
din pricina năruiturilor şi a sfărîmăturiior. Pe urmă , slu
jindumă de fesul meu ca ele o găleată, şi de turbanul adău
gat la brîul meu ca de o frînghie, lăsai totul să alunece în 
fîntînă. Iar inima mi se şi răcorea, numai auzind clipo
citul apei în fesul meu. 

Ci, vai i cînd vrusei să trag frînghia aceea închipuită, 
nimica nu veni la mine. Intrucît fesul se făcuse atîla de 
greu de parcă ar fi strîns în el toate năpastele. Şi mă s tră
dui! în toate chipurile încereînd să1 mişc, fără a izbuti
ş i , la capătul deznădejdii şi neniaiputînd să îndur setea 
ce mă seca, strigai : „Nu este ajutor şi. putere decît la 
Allah ! O, fiinţe ce vaţi ales lăcaşul în groapa aceasta, ori 
că sînteţi ginni, ori că sînteţi făpturi omeneşti, fievă milă 
de un sărman deal lui Allah, pe care setea 1a adus în 
pragul morţii, si lăsaţimă sămi scot din fîntînă găleata. 
O, preastrăluciţilor stăpîni ai acestei fîntîni, mi. se usucă 
sufletul şi mi se îneacă răsuflarea în gură !" 

Şi începui sămi strig aşa obida, şi să gem lung, pînă 
ce, întrun sfîrşit, răzbătu din fîntînă pînă la urechea mea 
un glas din care pricepui vorbele acestea : „Viaţa este mai 
de preţ decît moartea. O, slujitorule al lui Allah, clacă ne 
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scoţi din pu ţul acesta, avem să te răsplătim. "Viaţa este 
mai de preţ decît moartea !" 

Eu atunci, uitînd peo clipită de setea mea, îmi adunai 
puterile cîte îmi mai rămăseseră şi, opintindumă , ajunsei 
întrun si'îrşit să izbîndesc a scoate din fîntînă fesul cu 
tot ce atîrna de el. Şi văzui, încleştate cu mîinile de fesul 
meu, două mueri tare bătrîne, şi oarbe, şi cocîrjate la t rup 
ca un arc, şi atîta de slabe încît ar fi putut să treacă prin 
urechile acului. Ochii le erau înfundaţi în cap, fălcile fără
dinţi, capetele se bîţîiau jalnic, picioarele le tremurau, 
iar părul le era alb ca bumbacul dărăcit. Şi cînd, cuprins 
de milă şi uitîndumi dea binelea de sete, le întrebai care 
era pricina de .sălăşluiai! în pu ţul cel vechi, ele îmi spu
seră : 

— O, tinere preamilos, am stîrnit odinioară mînia stă
pînuiui nostru, regele ginnilor cei Dintruntîi Născuţi, 
care nea văduvit de vedere şi a poruncit să fim aruncate 
în puţul acesta. Şi iacătăne gata să te ajutăm să dobîn
desii, drept mul ţumire, tot ce ţiai putea dori. Ci, mai 
în Ui, avem săţi arătăm cum să ne lecuieşti de orbie. Şi, 
«dată lecuite, avem să fim dobînda binefacerii tale. 

Şi urmară astfel : 
— La o mică depărtare de aici, în cutare loc, este un 

n u , unde are obiceiul să vină pe mal o vacă de cutare cu
loare, Dute şi caută nişte baligă proaspătă de la vaca 
aceea, ungene cu ea pe ochi. şi, în chiar clipita aceea, 
avem să ne căpătăm iarăşi vederea. Ci, atunci cînd vaca 
are să se ivească, tu trebuie să te ascunzi de ea, întrucît, 
dacă tear vedea, nu sar mai baliga. 

Eu atunci, supunîndumă spuselor lor, pornii înspre 
partea unde se afla rîul cu pricina, pe care nu1 văzusem 
în căutările mele de mai înainte, şi ajunsei la locul arătat, 
unde mă ghemuii pe după nişte stufărişuri. Şi nu peste 
mult văzui ieşind din apă o vacă albă ca argintul. Şi, de 
cum ajunse pe mal, se balegă îmbelşugat, apoi începu să 
pască la iarbă. După care, intră iarăşi în apă şi pieri. 
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Eu mă ridicai numaidecît din locul meu, strînsei ba
lega de la vaca aceea albă, şi mă întorsei la fîntînă. Şi 
unsei cu balega ochii bătrânelor, iar ele numaidecît îşi că
pă tară vederile şi se uitară în toate părţile. j 

După care, îmi sărutară mîinile şi îmi spuseră : 
— O, stăpîne al nostru, doreşti bogăţie, ori sănătate, 

ori vrei să ai parte de vreo mîndre ţe de fată ? 
Iar eu, tară a şovăi, răspunsei : 
— O, mătuşele mele, Allah preadarnicul ma şi miluit 

eu bogăţie şi cu sănătate. Ci, în ceea ce priveşte frumuse
ţea, niciodată nu am avut la îndemînă cu ce sămi astîm
păr inima ! Daţimi parceaua aceea de mîndreţe despre 
eare pomeneaţi ! 

Iar ele îmi spuseră : 
•— Pe capul şi pe ochii noştri ! avem săţi dăm par

ceaua de mîndreţe. Este chiar fiica regelui nostru. E ase
menea cu bobocul cel zîmbitor al trandafirului din gră
dină, şii ea însăşi un trandafir, fie de grădină, fie sălba
tic. Ochiii sînt galeşi ca ai unui om beat, iar un sărut 
deal ei potoleşte un potop de necazuri din cele mai negre. 
în ce priveşte frumuseţea ei, în totului tot, soarele se to
peşte dinaintei, luna se aprinde de la ea şi toate inimile 
cad răpuse... , 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci întt-a nouă suie şaptesprezecea noapte 

Urmă : 

..41* toate inimile cad răpuse. Iar părinţii ei, care o au 
dragă pînă peste poate, o ţin toată vremea la pieptul lor; 
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şi îşi încep ziua bucurînduş i ochii cu frumuseţea ei. 
Şiaşa cum e, cu tot ce are ea tainic, va să fie a ta ; şi ai 
să te bucuri cu ea ; iar ea, la fel, cu tine. Aşa că avem să 
te călăuzim la ea ; şi amîndoi aveţi să faceţi ceea ce aveţi 
de făcut. Ci să iei seama ca părinţii ei să nu te vadă, mai 
ales la ceasul îmbrăţişărilor ; întrucît tear arunca de viu 
în foc. Ci nici răul acela nu are să fie fără de leac ; întru
cît noi avem să fim mereu acolo, spre a veghea asupra ta 
şi a te scăpa de la moarte. Şi chiar că nimica nu are să ţi 
se întîmple decît bine, întrucît noi avem să venim la tine 
în temniţă, şi avem să te ungem pe trup cu untură de şarpe 
faraonic, în aşa fel că, dear fi să stai şi o mie" de ani pe 
vreun rug ori în vreun cuptor, t rupul tău nu va păţi nici 
cel mai' mic rău, iar focul ar fi pentru tine ca o scaldă tot 
atîta de răcoroasă ca întrun izvor din grădina Iremului. 

Şi, după ce mă prevestiră astfel despre tot ceea ce avea 
să mi se întîmple, şi mă liniştiră de la început în ce pri»_ 
veste sfîrşitul lucrurilor, cele două bătrîne mă purtară , cu 
o iuţeală ce mă ameţea, pînă la palatul cu pricina, care era 
palatul regelui ginnilor cei Dintruntîi Născuţi. Şi, deodată, 
mi se păru că mă văd în raiul cel desăvîrşit. Iar în sala 
lăturalnică în care fusei dus, o văzui pe aceea ce îmi fusese 
menită de ursitoare, o copilă luminată de chiar frumuse
ţea ei, şi culcată în crivatul ei, cu capul sprijinit pe o pernă 
vrăjită. Şi, hotărît ! faţă de strălucirea ei sar fi ruşinat 
pînă şi soarele ; iar deai fi privito mai îndelung, ţiai fi 
spălat mîinile de înţelepciune şi de viaţă. Şiatunci, nu
maidecît, săgeata cea ageră a dorinţii de desfătare cu ea 
lovi adînc în inima mea. Şi rămăsei dinaintea ei, cu gura 
căscată, pe cînd copilul cemi fusese lăsat de moştenire se 
însufleţi amarnic, şi nu mai rîvnea nimica alta decît să 
adulmece văzduhul vremilor. 

La priveliştea aceasta, copila cea lunară îşi încruntă
sprinceana, îndemnată parcă de vreun simţămînt de ru
şine, în vreme ce privireai plină de vicleşuguri îşi da în
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găduinţa. Şi îmi spuse cu un glas pe care îl voia mînîos ! 
— O, făptură omenească, de unde ai venit şi cei cu 

asemenea cutezanţă la tine ? Au nu te temi că o săţi 
speli mîinile cu chiar viaţa ta ? 

Iar eu, pricepîndui gîndurile cele adevărate faţă de 
mine, răspunsei : 

—' O, stăpîna mea ca de miere, ce viaţă este mai de 
dorit "decît clipa aceasta în care sufletul meu se bucură de 
icoana ta ? Pe Allah ! miai fost scrisă de la ursitoare, şi 
am venit aici anume spre a mă supune ursitei mele. Mă 
rog aşadar ţie, pe ochii tăi, diamantele acelea, să nu mai 
risipeşti cu vorbe deşarte o vreme cear putea să fie folo
sită mai cu alt rost. 

Atunci copilandra se scutură dintro dată de înfăţişarea 
.ei adormită şi se repezi la mine, împinsă parcă de un dor 
de nebiruit, şi mă luă în braţe, şi mă strînse la pieptui cu 
căldură, şi se îngălbeni de tot, şi căzu topită în braţele 
mele. Şi nu zăbovi a se zmuci, a zvîcni şi a icni, cu atîta 
foc încît, atunci pe loc şi numaidecît, copilul cel nă tărău 
se şi strecură în leagănul său, fără de ţipete ori necaz, în * 
tocmai ca peştele întrun p.îrîu ori întrun iaz. Iar sufletul 
meu, scăpat de orice greu, nu mai" luă aminte decît la plă
cerea fierbinte şi la ce avea dinainte. Şi ne trecurăm ziua 
toată şi noaptea toată, fără a vorbi, fără a mînca, fără a 
bea, numai în frămînt de şolduri şi de coapse, şi în tot ce 
mai urmează, întru ceea ce se dă şi întru ceea ce se ia. Şi 
berbecul cel încornat nu o ocroti deloc pe oiţa aceea 
războinicoasă, iar bătăile lui erau chiar ca ale unui ade
vărat taică vînjos la grumaz, iar zumaricaua pe care o 
dărui fu o zumarica bine mestecată, iar tătînele strălucirii 
nu se lăsă mai prejos de căuşul cel năzdrăvan, iar dulcele 
mizilic îi fu năpraznicului cel chior mertic, iar catîrca 
iabraşă fu domolită de cirja dervişului la ispaşă, iar mier
loiul cel mut de faţă îşi potrivi glasul după filomela 
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cea cîntăreaţă, iar iepurica fără ureche întocmi cu cocoşul 
cel fără de glas o pereche, iar zbanţul cel fără de căpută 
făcu să fulgere limba cea mută , şi, întrun cuvînt, tot ceea 
ce era de luat fu luat, şi ceea ce era de dat fu d a t ; şi 
nu mai contenirăm treaba măreaţă decît atunci cînd se 
făcu dimineaţă, ca să rostim rugăciunea amîndoi şi să ne 
ducem să ne spălăm apoi. 

Şi petrecurăm aşa o lună întreagă, fără ca să aibă ha ' 
bar cineva de faptul că mă aflam în sărai şi de viaţa gro
zavă pe care o duceam noi doi, plină numai de giugiuleli 
fără de cuvinte şi de alte lucruri la fel. Iar bucuria mea 
ar fi fost deplină, de nar fi fost spaima pe care nu con
tenea so trăiască iubita mea că are să vadă taina noastră 
descoperită de către tatăl şi mama sa, teamă atîta de 
amarnică, întradevăr, încît smulgea inima din inimă. 

Or, ziua aceea atîta de înfricoşată nu zăbovi a veni. 
Jntrucîtji întro dimineaţă, tatăl copilandrei, cînd se 
sculă, se duse în iatacul fetei sale şi luă seama că frumu
seţea ei lunară şi frăgezimea ei, se cam ofiliseră şi că un 
fel de lîncezeală grea îi adîncea trăsăturile şi i le acope
rea' cu o veştejeală, Şi, pe dată, o chemă şi pe mamă şi îi 
spuse : 

—• Pentru ce so fi schimbat aşa la culoare faţa fetei 
noastre ? Au nu A'ezi şi tu cum vîntul cel jalnic al toamnei 
>t>, veştejit trandafirii din obrajii ei ? 

Iar mama se uită îndelung, tăcută şi cu ochi bănuiel
ii ic, la fata care dormea cuminte, şi, fără a rosti un cu
vînt, se duse lîngă ea, săltă cu o mişcare repede cămaşa 
şi, cu două degete ele la mina stingă, despărţi cele două 
jumă tăţ i vrăjitoare de jos ale fetei sale. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehorezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci înlr-a nouă sute optsprezecea noapte 

Urmă : 

Şi cu ochii ei văzu ceea ce văzu, şi anume dovada ne
abătută a fetiei oeşi luase zborul de ia iepuriţa aceea de 
culoarea iasomiei. Şi, la dovedirea aceea, era să leşine de 
tulburare, şi strigă : 

•—• O, ruşinea şi cinstea ei jefuite ! O, fată dezmăţată 
si atîta de ticăloasă ! O, urmele cele de netăgăduit de pe 
haina fecioriei ei ! 

Pe urmă o zgîlţîi repezit şi o trezi, ţipînd la ea : 
—• Dacă nu mărturiseşti adevărul o, căţeao, am să te 

fac să guşti moartea cea cruntată ! 
Şi tinerica, trezită aşa deodată, şi văzîndo pe maicăsa 

cu un nas plin de mînie neagră împotriva ei, îi delen 
fiind ce se întîmplase şi pricepu tulbure că ceasul cel 
amarnic venise. încît, nu încercă nici să tăgăduiască ceea 
ce nu era cu putinţă de tăgăduit, nici să mărturisească 
ceea ce era de nemărturisit. Şi chibzui să lasen jos capul 
şi pleoapele, şi să păstreze tăcere. Şi, din vreme în vreme, 
sub potopul vorbelor ca o vijelie aruncate de maicăsa, 
se mulţumi să salte o clipită pleoapele, spre a le coborî 
apoi numaidecât peste ochii buimăciţi. Cit dea răspunde 
întrun fel ori întraltul, se feri cu grijă. Şi cînd, la capă
tul întrebărilor, al bruftuiturilor şi al vuietelor de fur
tună , mama îşi simţi glasul răguşit şi gîtlejul că nu mai 
scoate nici un grai, o lăsă pe fiicăsa acolo şi ieşi cloco
tind să dea poruncă să se cerceteze tot saraiul, spre a1 
dibui pe făptaşul pagubei. Şi mă dibuiră peste tare puţină 
vreme, căutările fiind făcute pe urma lăsată de mirosul 
meu de făptură omenească, pe care nasul lor îl adulmeca. 

Şiaşa că mă înhăţară şi mă duseră afară din. harem şi 
*dîn pa la t ; şi, strîngînd o grămadă mare de lemne, mă 
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dezbrăcară şi se pregătiră să mă arunce pe rug. Şi, în cli
pita aceea chiar, cele două bă tr îne din fîntînă veniră în
spre mine şi le spuseră străjerilor : 

•—• Vrem să aruncăm pe trupul cel ticălos al acestei 
făpturi omeneşti un chiup cu ulei de lampă, pentruca fo
cul să se lipească mai bine de el şi să ne scape cît mai de
grabă de vederea lui ticăloasă. 

Iar străjerii nu avură nimica de zis, ba dimpotrivă! 
Atunci, cele două bă trîne îmi turnară pe t rup un chiup 
plin cu ulei solomonesc despre ale cărui puteri mă lămu
riseră, şi mă frecară cu el peste tot, fără a lăsa neunsă 
nici o bucăţică din „făptura mea. După care străjerii mă 
puseră în mijlocul rugului cel uriaş, şii deteră foc. Şi, în 
puţ ină vreme, flăcările mînioase mă împresurară . Ci lim
bile roşii care mă atingeau mi se păreau mai dulci şi mai 
răcoroase decît mîngîierea apei din grădinile Iremului. 
Şi şezui acolo de dimineaţa pînă seara, în mijlocul acelei 
văpăi, tot atîta de nevă tămat ca şi în ziua cînd ieşisem 
din pîntecele maicii mele. 

Or, ginnii cei Dintruntîia Naştere, şi care aţîţaseră fo
cul în care credeau că demult mă şi făcusem scrum, îl 
întrebară pe stăpînul lor ce aveau de făcut cu cenuşa 
mea. Iar regele le răspunse să ia cenuşa şi so arunce ia
răşi în foc. Iar regina adăugă : 

— Ci, mai înainte, udaţivă pe ea ! 
Şi, potrivit poruncii, ginnii slujitori stinseră focul, spre 

ami lua cenuşa şi a se uda pe ea. Şi mă găsiră zîmbitor 
şi nevătămat, în starea în care am spus. 

La priveliştea aceasta, regele şi regina ginnilor cei 
Dintruntîia Naştere nu mai avură nici o îndoială în ce 
priveş te puterile mele. Şi cugetară în mintea lor, şi 
chibzuiră că erau datori de aci înainte să1 cinstească pe 
un om atîta de strălucit. Şi găsiră că era potrivit so mă
ri te pe fata lor cu mine. Şi veniră şi mă luară de mînă, 
şi îşi cerură iertăciune pentru purtarea lor faţă de mine, 
şi mă polisfetiră cu multă cinste şi căldură. Şi, cînd le 
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dezvălui! că sînt fiul regelui de la Wakak, se bucurară 
pînă peste marginile bucuriei, binecuvmtînd ursita care 
o împerechea pe fata lor cu cel mai strălucit dintre fiii 
lui Adam. Şi sărbătoriră cu toată pohfala şi bucuria însu
rătoarea mea cu mîndreţea aceea cu trup de trandafir. 

Şi cînd, peste un şir de zile, mă ajunse dorul de a mă 
întoarce în împărăţia mea, cerui îngăduinţa de la socrul 
meu, tatăl soţiei mele. Şi măcar că le era cu durere să se 
despărţească de fata lor, nu vroiră să se pună cumva îm
potriva dorinţei mele. 

Şi porunci să ni se pregătească un car de aur, tras dtt 
•şase perechi de ginni zburători, şi îmi dărui, în chip de 
peşcheş, o grămadă de giuvaieruri şi de gemme minu
nate. Şi, după bunrămasuri şi urări de bine, fuseserăm 
duşi, întrun răstimp de cît să închizi un ochi şi să1 des
chizi iar, în cetatea Wakak, cetatea mea. 

Or, află acuma, o, flăcăule, că tinerica pe care o vezi 
dinaintea ta, cu mîinile legate la spate, este fata socrului 
meu, regele ginnilor DelaObîrşii. Chiar ea este soţia 
mea şi o cheamă Roadabradului. Şi despre ea a fost 
vorba pînă acum, şi tot despre ea are să fie vorba si în 
ceea ce am săţi povestesc de aci înainte. 

Şiaşa, întro noapte, Ja o vreme după întoarcerea mea 
acasă, dormeam lîngă soţia mea Roadabradului. Şi, din 
pricina căldurii, care era mare, mă trezii, cum nu aveam 
obiceiul, şi băgai de seamă, că, în ciuda fierbinţelii înăbu
şitoare, picioarele şi mînile Roadeibradului erau mai reci 
ca gheaţa. Şi rămăsei nedumerit cînd. simţii răceala aceea 
ciudată şi, temîndumă ca nevastamea să nu fie lovită 
de vreo boală rea, o trezii încetişor şi îi spusei : 

— Dulceaţa mea, eşti rece toată !*Ţie rău sau ce ai ? 
Iar ea îmi răspunse cu glas nepăsător : 
— Nu am nimic. Mai adineaori am avut o trebuin ţă şi, 

din pricina spălăturii pe care am făcuto pe urmă , îmi 
sînt reci picioarele şi mîinile. 
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Iar eu crezui că spusele ei sînt adevărate şi, fără a mai 
rosti o vorbă, mă culcai iar. 

Or, peste cîteva zile, se petrecu acelaşi lucru ; iar so
ţia, la întrebarea mea, dete aceeaşi lămurire. Ci, de data 
aceasta, nu mai fusei mul ţumit deloc, şi o umbră de bă
nuială intră tulbure în mintea mea. Şi din clipa aceea ră
măsei îngrijorat. Ci îmi încuiai toate bănuielile în sipetul, 
inimii şi trăsei zăvorul tăcerii Ia uşa limbii mele. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcberezada văzu zorii mijind şî, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a nouă sute nouăsprezecea noapte 

Urmă : 

Şi, spre a încerca o scăpare din îngrijorarea mea, mă 
dusei pe la grajduri să mă mai uit la caii mei cei frumoşi. 
Şi văzui caii pe care îi ţineam numai pentru folosinţa mea, 
dată fiind fuga lor mai uite ca vîntul, că ajunseseră atîta 
de slabi şi de topiţi încît le ieşeau oasele prin piele, iar 
spinarea le era roasă în mai multe locuri. Şi eu, nemai
pricepînd nimic, poruncii să vină dinaintemi toţi gră j
darii şi îi întrebai : 

— O, pui de căţele, cei asta ? Şi cum aşa ? 
Iar ei se aruncară cu faţa la pămînt dinaintea mîniei 

mele, şi unui dintre ei săltă un pic fruntea tremurînd şi 
îmi spuse : 

—• O, stăpîne al nostru, am aţi spune cîteva lucruri 
de taină. 
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Iar eu îi aruncai năframa ocrotirii, poruncindui : 
— Spunemi adevărul, şi numi ascunde nimic, alt

minteri teapa te aşteaptă ! 
Atunci el spuse : 
— Află, o, stăpîne al nostru, că în fiece noapte, ne

abătut, regina stăpîna noastră, îmbrăcată în hainele sale 
împărăteşti, gătită cu podabele şi cu giuvaieruriie sale, 
asemenea cu Balkis în fala dichiselilor ei, vine la grajd, 
alege unul dintre caii dragi măriei tale, încalecă pe el şi 
pleacă să se preumble. Şi, pe la sfîrşit de noapte, cînd se 
întoarce, calul nu mai este bun de nimic şi cade la pă
.mînt, sfirşit. Şiiacătă că demult , ţ ine starea aceasta de 
lucruri, de care niciodată nu am cutezat să dăm de ştire 
sultanului stăpînul nostru ! 

Or eu, aflînd treburile astea ciudate, mă tulburai în 
inima mea, iar îngrijorarea mi se vijelui, şi bănuielile mi 
se înrădăcinară adînc în minte. Şi toată ziua îmi trecu în 
felul acosta, fără să am o clipită de linişte spre a mă gîndi 
la treburile domniei. Şi aşteptam noaptea cu o nerăbdare 
care îmi zvîcnea picioarele şi mîinile fără de voia mea. 
încît, atunci cînd se făcu ceasul la care mă duceam le 
obicei lingă soţia mea, noaptea, intrai la ea şi o găsii gata 
dezbrăcată şi trozninduşi încheieturile a somn. Şi îmi 
zise : 

•—• Sînt tare ostenită şi nu mai am alt dor decît să 
mă culc. lacătă că somnul mi se şi aşterne pe ochi. Uf ! 
haide să ne culcăm ! 

Iar eu, la rîndumi, izbutii sămi tăinui zbuciumul 
lăuntric şi, prefăcîndumă a fi încă şi mai toropit de somn 
decît ea, mă întinsei pe crivat, măcar că eram cu totul 
treaz, şi începui să răsuflu cu sforăituri, ca beţivanii care 
dorm prin cîrciumi. 

Atunci, femeia aceasta a blestemului se sculă ca o pi
sică şi îmi puse la buze o ceaşcă din care îmi turnă în 
gură tot ce se afla în ca. Iar eu avusei puterea să nu mă 
dau nicicum în vileag ; ci, răsucindumă oleacă înspre pe 
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rele, ca şi cum. aş fi dormil mai departe, scuipai pe tăcute 
în pernă siropul de bang pe caiv mi1 turnase; în gură. Jar 
ea, fără a avea vreo îndoiala asupra puterilor bangului, 
nu se mai sfii de nimic si se vînzoli în voie prin oadie, şi 
se spălă, şi se dichisi, şi îşi dete cu khol ia ochi, şi cu 
nard prin păr, şi cu sîrmea indienească pe spiîncene, şi cu 
roissie tot indienească pe dinţi, şi se înmiresma cu. balsam 
tare de trandafiri, şi se împodobi cu giuvaieruri, şi ieşi 
eălcînd de parcă ar i'i fost beată. 

Atunci, după ce o aşteptai să iese, mă sculai clin pat şi, 
aruneîndumi pe umeri o mantie, mă luai după ea, cu 
paşi furişaţi. Şi o văzui cum se duce la grajduri si cum 
alege un cal frumos şi sprinten ca acela al domnitei Şi
rin. Şi încalecă pe el, şi plecă. Şi vrusei şi eu să încalec 
pe un cal, şi să mă ţin după ea ; ci mă gîndii că tronotul 
copitelor ar ajunge la urechile soţiei dezmăţate şi că ast
fel ar bănui ceea ce trebuia săi rămînă neştiut. încît, 
strîngîndumi brîul pe după mijloc aşa cum fac saizii şi 
olăcarii, o luai la fugă fără zarvă pe urmele calului so
ţiei mele, slobozindumi picioarele în vînt. Iar cînd mă 
poticneam, mă sculam numaidecî t ; iar cînd. cădeam, mă 
ridicam pe dată, fără ami pierde nădejdea. Şi fugii aşa 
mai departe, sfîşiindumi picioarele în pietrele de pe 
drum. 

Or, află, o, tinere, că, fără ca eu săi fi dat poruncă 
să vină după mine, ogarul pe care îl vezi colea dinaintea 
ta, cU gîtui împodobit cu zgardă ele aur, plecase după 
mine şi gonea credincios alături fără a da glas. 

Şi, după cîteva ceasuri de goană fără de răgaz, sofia 
mea ajunse întro cîmpie goală în care nu se afla decît 
numai o casă, mică şi zidită din ceamur, în care sălăş
luiau nişte harapi. Şi descăleca din şa şi intră in casa 
harapilor. Iar eu vrusei să intru după ea ; ci uşa se închise, 
pînă să apuc să ajung în prag, şi mă mulţumii să mă uit 
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printr0 bageaca, spre a încerca să aflu cam ce treabă 
putea să fie acolo. 

Şi iacătă că harapii, care erau în număr de şapte şi 
care se asemuiau cu nişte bivoli, o întîmpinară pe soţia 
mea cu înjurături înfricoşate, şi o însfăcară şi o tăbîrciră 
la pamînt, şi o eălcară în picioare cu lovituri atîta de cum
plite încît gîndii că ia'u frînt oasele şi că şia dat duhul. 
Ci ea, departe de a se arăta potopită de bătaia aceea 
cruntă, din care şi astăzi mai poartă urme pe umeri, pe 
pîntece şi pe spinare, se mul ţumea să le spună harapilor : 

— O, dragii mei, pe focul dragostei pe care vio port, 
mă jur vouă că am zăbovit oleacă în noaptea aceasta nu
mai din pricină că regele, soţul meu, jegosul acela, tuhă
soiul acela afurisit, a stat treaz pînă peste ceasul lui obiş
nuit. Altminteri, oare, aş fi aşteptat eu atîta pînă să viu 
şi sămi bucur sufletul cu băutura desfătărilor noastre ? 

Iar cu, văzînd acestea, nu mai ştiam nici unde mă 
aflam, nici dacă nu eram cumva pradă vreunui vis cum
plit. Şi îmi ziceam în cugetul meu : ,,Ya Allah ! nu am 
stinso niciodată pe Roadabradului nici măcar cu un 
trandafir ! Au cum se face de îndură acuma asemenea lo
vituri, fără să moară ?" Şi, pe cînd eu cugetam astfel, îi 
văzui pe harapi, domoliţi de rugăminţile de iertare aîe 
soţiei mele, cum o dezbracă din creştet pînă în talpă, 
rupînd hainele de pe ea şi smulgîndui giuvaierurile şi 
podoabele, pe urmă cum se reped toţi peste ea, ca un sin
gur ins, ca so potopească din toate părţile deodată. Iar 
ea, sub potopirea aceea, răspundea cu nişte suspine în
fundate, cu nişte ochi albi şi cu gîfîituri. 

Eu atunci, neputînd să îndur mai mult priveliştea, mă 
aruncai prin bageaca în mijlocul odăii şi, înşfăcînd o mă
ciucă dintre măciucile ce se găseau acolo, mă prilejuii de 
năuceala harapilor, care gîndeau că o fi coborît peste ei 
vreun ginn, şi tăbărîi asuprăle şi îi doborîi cu lovituri 
straşnice, bine alduite în capetele lor. Şi pe cinci dintre ei 

124 



fr iieznodai în felul acesta de deasupra soţiei mele, şi îi 
dedei dea berbeleacul drept în fundul iadului. Ceea ce 
văzînd, ceilalţi doi harapi care mai rămăseseră se dezno
dară singuri de soţia mea şi îşi căutară izbăvirea în fugă. 
Ci izbutii să m.i.i pun gabja pe unul şi, dintro lovitură, îl 
şi aştefnui in picioarele mele ; şi, cum nu era decît ameţit, 
luai o frînghie şi vrusei să1 leg de mîini şi de picioare. 
Ci, pe cînd mă aplecam, soţia mea se repezi deodată pe 
la spate şi mă împinse cu atîta putere de mă întinse jos. 
Atunci harapul se folosi de prilejul acela spre a se scula 
si a mi se aburca pe piept. Şi tocmai ridica măciuca 
sprea isprăvi dintro lovitură treaba cu mine, cînd cli
nele meu cel credincios, ogarul acesta de culoarea stur
zului, îi sări în beregată şi îl doborî la pămînt rostogolin
duse peste el. Iar eu mă prilejuii numaidecîl de clipita 
aceea prielnică, spre a mă năpusti .asupra potrivnicului 
meu şi, dintro răsucitură de mînă, îi şi priponii mîinile 
şi picioarele. Pe urmă veni şi rîndul Koadri bradului, so 
iau şi so leg, fără a rosti o vorbă, în vreme ce ochii mei 
scăpărau scintei. 

Sfîrşind treaba aceasta, îl tîrîi pe harap afară' din casă 
şi îl legai de coada calului. Pe urmă o luai pe soţia mea şi 
o pusei dinaintemi în şa, dea curmezişul, ca pe o desagă. 
Şi, urmat ele ogarul care îmi scăpase viaţa, mă întorsei la • 
palatul meu, unde, cu chiar mîna mea, îi tăiai capul ha
rapului al cărui trup, tîrît tot lungul drumului, nu mai 
era de mult decît o zdreanţă vie, şi dedei carnea lui cîi
nelui so mănînee. Şi poruncii să i se pună la sare capul, 
care este chiar căpăţîna pe care iacătă o vezi aici pe ta
blaua aceasta, dinaintea Roadeibradului. Şi, drept orice 
osîndă pentru soţia mea, dezmăţata, o pedepsii numai cu 
priveliştea zilnică a capului pe care i lam tăiat harapu
lui, hăndrălăul ei. Şiaşa cu ei cu amîndoi. 

Ci, în ceea ce îl priveşte pe cel de al şaptelea harap, 
care izbutise să fugă, acela nu se opri din alergătură pînă 
ce nu ajunse în ţările Sinnului şi Masinnului, unde dom
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neşte regele Tammuz ben Camus. Şi, după un şir de sfo
rării, ticălosul de harap izbuti să ajungă a se ascunde sub 
crivatul de fildeş al domniţei Mohra, fata regelui Tam
muz. Şiacuma este sfetnicul ei de taină. Şi nimeni din 
palat nu ştie că harapul se află sub patul domniţei. 

Şi iacătă, o, tinere, toată povestea mea cu această 
Roadabradului. Şiacestai rostul harapului cel negru la 
ceasul deacum sub crivatul de fildeş al fetei regelui de 
la Sinn şi Masinn, domniţa Mohra, ucigaşa atîtor feciori 
de crai. 

CInd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute douăzecea noapte 

Urmă : 

Aşa îi grăi regele Chiparos, stăpînul cetăţii Wakak, 
tînărului beizadea Diamant. 

Pe urmă , adăugă : 
— Deacuma, după ce ai auzit ceea ce nici o făptură 

omenească nu ştie, întindeţi capul, care nu mai este al 
tău, şi spalăte pe mîni de viaţă ! 

Ci Diamant răspunse : 
— O, rege al vremilor, ştiu că mie capun mîinile 

tale, şi sînt gata să mă despărţesc de le fără prea multe 
păreri de rău. însă pînă acuma nodul cel mai de seamă 
al poveştii acesteia nu este încă destul de lămurit, în 
mintea mea, întrucît încă nu ştiu pentru ce şia ales cel 
de al şaptelea harap ca adăpost tocmai subpatul domniţei 
Mohra, şi nu alt loc de pe pămînt, şi mai ales cum se face 
că domniţa sa învoit să1 ţină în iatacul ei ! Aşa că lă
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mureştenifl etnii ;; a petrecut lucrul ; şi, de îndată ce am 
să aflu, inii voi face spălările cele sfinte şi voi muri ! 

Cînd rcfjclc Chiparos auzi vorbele acestea ale lui Dia
mant, răiimse pîna peste poate de uluit. întrucît nu se aş
tepta la o asemenea întrebare şi, de altminteri, niciodată 
nu1 minase ispita să afle amănuntele pe care le cerea 
Diamant. Drept, aceea, nevroind să arate că habar nu 
avea de o pricină atîta de însemnată, îi spuse tînărului 
beizadea : 

— O, călătorule, ceea ce mă întrebi acuma este ceva 
ce ţine de tainele puterii domneşti şi, dacă ţi leaş dez
vălui, aş trage asupra capului şi asupra împărăţiei mele 
cele mai grele năpaste. Pentru aceea, mai degrabă am 
săţi cruţ viaţa şi capul, şi am săţi iert cutezanţa, (iiă 
beştete, aşadar, să pleci din palat, pînă a nu mă des 
turna din hotăjrîrea mea de a te lăsa să pleci slobod ! 

Iar Diamant, care nu nădăjduia să scape atîta de 
îesne, sărută pămîntul dinaintea regelui Chiparos şi, du
mirit acuma despre toate cîte vroise să ştie, ieşi din pa
lat dînd slavă lui Allah carele îi menise mîntuirea. Şi se 
duse săşi ia rămas bun de la tînărul său prieten Farah, 
copilandrul cel drăgălaş, care vărsă lacrimi la plecarea 
lui. Pe urmă se sui pe terasa casei şi arse un fir de păr 
din barba lui Simmurg. Şi numaidecît se dezlănţui o 
răbufnitură ca de furtună, după care zburătorul se ivi 
dinaintei, 

'. Şi, după ce îl întrebă ce vroieşte, îl luă în spinare, îl 
trecu peste cele şapte oceane, şi îl aduse cu dragoste şi 
cu bunăvoinţă la sălaşul său. Şi îl ţinu să se odihnească 
vreme de cîteva zile. După care, îl luă iar în spinare 
şi îl duse la regina Aziza cea dulce, în mijlocul t randa
firilor ceşi îngemănau bobocii. Şi Diamant o găsi pe 
dulceaţa aceea care îi plîngea lipsa şi suspina după în
toarcerea lui, iar obraji i 'ei se făcuseră asemenea florii 
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de rodie. Şi, cînd îl văzu intrînd, însoţit de AlSimmurg 
zburătorul, inima i se topi ; şi fata se ridică de jos, t re 
murînd precum căprioara cînd sare la chemarea căprio
rului. Iar AlSimmurg zburătorul, că să nui stînjenească, 
ieşi din sală, lăsîndui să se aline în voie. Iar cînd se 
întoarse, peste un ceas ide vreme, îi găsi tot îmbrăţişaţi, 
strălucire cu strălucire. 

Iar Diamant, care îşi împlinise toate dorurile, îi spuse 
lui AlSimmurg : 

— O, binefăcătorule al nostru, o, taică al uriaşilor 
şi cunună a lor, aş dori acuma de la tine să ne porţi pînă 
la Gamila, nepoata ta cea minunată , care mă aşteaptă 
pe chilimurile roşii ale dorului ! 

Şi AlSimmurg cel năzdrăvan îi luă peamîndoi, cile 
unui pe fiecare umăr, şi îi duse, înirun răstimp cit să 
închizi şi iarăşi să deschizi un ochi, pînă%la gingaşa Ga
mila, pe care o găsi cufundată în tristeţe,, nemaiştiind 
nimica de făptura ei, şi suspinînd stihurile acestea : 

O, inima-mi, n-o alunga departe 
Da chipul drag, pe care l-a-ndrăgit 
Narcisa ce se zbuciumă de moarte. 
Iar dacă tu nu te-tii beţivanii, 
Să" nu-l cerţi pe cel care n-are parte 
Decît de-alinul unui vin coclit — 
Ci du-l în crîşmă iar, să-şi bea necazul. 
Of, nu mai poate inima-mi să scape, 
De osiile ce şi-au pornit poghiazul, 
Stlrnite de sub vajnicile-ţi pleoape. 

Şi nu mai ştiu să-mi răcoresc obrazul 

La nici un şipot, al nici unei ape. 

Mi-e haina toată un pojar de dor, 

O, jrurauseţe scumpă, o, iubite, 

O, răide, o, fermecat fecior ? 
De-atîta chin, de-atîtea lungi ispite, 

Supusă zac sub cruntul tău picior 
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Gingaş ca iasomiile-nflorite. 
O, inima mea, ca un joc fierbinte, 
La vîrsta fără minte-a tinereţii, 
Cit i-o fi scris să zacă-n chinuri sfinte 
Oftînd de clorul dragostei şi-al vieţii, 
Sub jugu-n care pe vecie-o prinde 
Un fur de inimi, soare-al frumuseţii ? 

Iar Diamant, care nu uitase nicidecum cîte datorinţe 
avea faţă de multmiloasa Gamila, cea care îl scosese 
din pielea lui de cerb şi îl slobozise din vrăjitoriile suro
rii ei Latifa, fără a mai pune la socoteală, darul acelor 
arme magiceşti cu care îl împodobise, nu pregetă săi 
dovedească fierbinte simţămintele sale de îndatorinţă. Şi, 
după revărsările de bucurie ale întîlnirii, o rugă pe r e 
gina Aziza să1 lase un ceas cu Gamila, fără de mar 
tori. Iar Aziza găsi cererea lui întemeiată şi împărţeala 
cinstită, şi ieşi, împreună cu AlSimmurg. Iar cînd, peste 
un ceas de vreme, se întoarse, o găsi pe Gamila topită 
în braţele lui Diamant. 

Atunci Diamant, căruia îl plăcea să facă fiecare lu
cru la ceasul cuvenit, se răsuci înspre cele două soţii cile 
sale şi înspre AlSimmurg, şi le spuse : 

— Gindese că este vremea să hotărîm şi rosturile 
domniţei Latifa, vrăjitoriţa, care este sora ta, ya Gamila, 
şi fiica fratelui tău, o, taică al zburătorilor. 

Şi toţi răspunseră : 
\ •—• Nu avem nimica împotrivă ! 

Pe urmă AlSimmurg, la rugămintea lui Diamant, 
zbură pînă la nepoata sa, vrăjitoriţa Latifa, şi, dintro 
rotitură de mină, îi legă mîinile la spate şi o aduse 
dinaintea lui Diamant. Iar tînărul cocon, luînd seama la 
ea, zise : 

— 'Sprea o judeca, să şedem aici roată şi să chib
zuim asupra osîndei. 
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Iar după ce luară loc unii în faţa altora, AlSimmurg 
îşi dete cu socoata, spunînd : 

— Se cade ca, fără de şovăire, să izbăvim neamul 
omenesc de l'ăcătoarea aceasta de rele. Eu socot că, .fără 
a zăbovi, so spînzurăm cu capun jos, şi pe urmă so 
tragem în ţeapă. Sau am mai putea, după spînzurare, 
s'i dăm carnea ei so mănî.oce vulturii şi păsările 
de pradă. 

Iar Diamant se întoarse înspre regina Aziza şi ii ceru 
părerea. Iar Aziza spuse : : 

—• Eu socot că ar fi mai bine să uităm greşelile ei 
f i ţ i de soţui nostru Diamant, şi so iertăm, dată fiind 
bucuria noastră din ziua aceasta birsecuvînfată ! 

Şi, ia rîndui , Cămila i'u ele părere că se cădea a fi 
iertate păcatele surorii sale, si să i se ceară. în schimb, 
;să le dea îndărăt 'înfăţişarea omenească tuturor flăcăi
lor pe care îi preschimbase în căpriori. Atunci Diamant 
spuse : 

— Rine, iertarea .şi. slobozia să fie asupra ei ': 
Şi ii aruncă năframa lin. Pe urmă zise ; 

Acuma ai trebui să mă lăsaţi cu ea vreme de un 
ceas ' 

Şş se învoiră numaidecît cu dorinţa iui. iar ei ud se 
întoarseră în sală, o găsiră pe Laţi fa. iertată si mul ţu
mită, în braţele ilăcăului. 

Şi, după ce Latifa îi întoarse ia înfăţişarea lor dinţii 
pe domnişorii şi pe ceilalţi inşi pe care, cu vrăjitoriile 
ei, îi prefăcuse în căpriori, şi cînci îi slobozi, după ce le 
dete să mănînce şi cu ce să se îmbrace, AlSinuwurg luă 
!;i spinare pe Diamant şi pe cele trei soţii ale Iui şi îi 
duse, în scurt răstimp, pînă în. cetatea regelui Taminuz 
ben Camus, tatăl domniţei Mohra. Şi ridică nişte cor
turi anume pentru ei, la marginea cetăţii, şi îi lăsă acolo 
să se odihnească oleacă, .dueînduse chiar el, la rugă
mintea lui Diamant, în haremul în care se afla cadîna 
CreangădeMărgean. Şi o vesti pc> copilă de sosirea lui 
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Diamant, pe care fata îi aştepta cu suspine şi cu inima 
potopită de durere. Şi nu ii fu greu so hotărască a se 
lăsa dusă de el la iubitul ei. Şi o aduse în cortul în care 
Diamant aţipise, şi o lăsă singură cu el, luîndu le pe 
celelalte trei soţii. Iar Diamant, după revărsările de bucu
rie ale întoarcerii, ştiu săi dovedească gingaşei Creangă
deMărgean că nu îşi uitase făgăduielile şi, atunci pe loc, 
îi grăi în graiul ce se cuvenea. Iar ea se umplu de plă
cere şi de mul ţumire, iar cele trei soţii ale lui Diamant 
o găsiră tare dulce. 

Or, după ce toate treburile acestea de inimă fură 
încheiate astfel între Diamant şi cele patru soţii ale sale, 
flăcăul se gîndi saşi îndeplinească şi dorul cel mai mare, 
care îl făcuse să plece de acasă. Şi ieşi din cort, şi porni 
singur înspre cetate, şi ajunse pe locul meidanuluî, 
dinaintea palatului domniţei Mohra, acolo unde spânzu
rau, cu miile, căpăţînile de crăişori şi de regi, unele pur
tînduşi cununile, iar altele goale de tot şi cu părul vîn
zolit. Şi se duse la tobă, şi o vuvăi cu tărie, sprea da 
de .ştire că stă gata săi dea domniţei Mohra răspunsul, 
pe care acesta îl cerea de la peţitorii ei. . . . 

• 

Cînd povestea ajunse aici, Şehereznda văzu zorii mijind y.. 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute douăzeci şi una noapte 

Urmă ; 

Şi pe dată străjerii îl duseră la regele Tammuz beri 
Camus, care î l cunoscu numaidecât pe flăcăul a cărui fru
muse ţe îl fermecase, şi căruia îi spusese, întâia oară : 
„Cugetă vreme de trei zile, şi intoarcete apoi să ceri. 

') 131 
9* 

Si 



înfăţişarea care are să despărţească de trup preaginga"
şuţi cap". 

Or, de data aceasta, îi făcu semn să se apropie şi 
îi zise : 

— O, fiul meu, Allah aibăte în paza lui ! Tot mai 
stăruicsti a vroi să a [li tainele şi să descîlceşti gîndurile 
cele năstruşnice ale unei copile ? 

Iar Diamant spuse : 
—< Iscusinţa ghicitului vir.e de la Allah, iar noi nu 

avem a ne îngîmfa de darurile lui Allah ! Or, taina pe 
care fiica ta a ascunso în sipetul inimii sale, şi la care 
cere dezlegarea, nimeni nu o cunoaşte. Ci eu am cheia. 

Iar regele spuse : 
— Păcat de tinereţile tale ! Iacătă că vii săţi speli 

manile de viaţa ta ! 
Şi, cum nu mai nădăjduia să1 întoarne pe flăcău de 

la gîndul cel amarnic, porunci robilor să dea de ştire 
stăpînei lor Mohra că un cocon străin a venit, cu gîn
dul dea fi primit de ea, sprea încerca săi dezlege 
tsmintelile. i 

Şi numaidecît, în sala de primire, după valul de mi
reasmă al pletelor îmbălsămate, intră fecioara domniţă 
cea cu legănări vrăjite, multnorocita Mohra, pricina re 
tezării atîtor vieţi, aceea la care nu te mai saturai să te 
uiţi, întocmai precum un dropicos nu se mai satură să bea 
din apa Eufratului, şi pentru care mii de suflete se jer t
feau ca fluturii în flacără. Şi, dintro aruncă tură de ochi, 
îl cunoscu în Diamant pe santonul cel tînăr din gră
dină, flăcăul cu obraz de soare, cu t rup vrăjitor, a cărui 
icoană îi tulburase atîta inima. Şi, ca urmare, rămase 
peste măsură de uluită ; ci nu zăbovi a pricepe că fu
sese amăgită de santonul acela, care pierise deodată, fără 
a lăsa vreo urmă . Şi se mînie în sufletul ei, şi îşi zise : 
„De data aceasta nu are sămi mai scape". Şi, după ce 
şezu pe laviţa jeţului domnesc, alături de tatăsău, îl 
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privi pe flăcău în faţă, cu ochii înneguraţi , şi îi spuse 3 
.•— Toată lumea cunoaşte în t rebarea! Ră spunde! 

Cum sînt legăturile dintre Roadabradului şi Chiparos? 
Iar Diamant grăi : 

" — Răspunsul, o, domniţă, iacătă1 : legăturile dintre 
Roadabradului şi Chiparos sînt rele. întrucît Roada
bradului, care este soţia lui Chiparos, regele cetăţii Wa
kak, a găsit plată dreaptă pentru ceea ce a săvîrşit. Şi 
sînt şi nişte harapi în povestea ei ! 

La vorbele acestea ale lui Diamant, domniţa Mohra 
se îngălbeni de tot la chip, iar spaima îi umplu inima. 
Ci, stăpîninduşi tulburarea, spuse : 

— Vorbele tale nu sînt limpezi. Aşa că numai după 
ce ai sămi dai şi alte lămuriri, am să văd dacă ştii ade
vărul sau dacă minţi. 

Dacă văzu că domniţa Mohra nu vrea să se dea bă
tută faţă de ceea ce era vădit, şi că se încăpăţînează să nu 
priceapă din jumă tate de cuvînt, Diamant îi spuse : 

•— O, domniţă, dacă vrei săţi povestesc mai pe larg, 
dînd la o parte perdeaua care acoperă ceea ce se cade a 
fi acoperit, începe cu ami spune de la cine ai aflat lu
crurile acestea, despre care o fată fecioară nar trebui să 
aibă nici habar ! Întrucît nu este cu putinţă să nu ai aici 
pe careva a cărui venire a fost un prăpăd pentru toţi co
conii de pînă la mine ! 

Şi, rostind acestea, Diamant se întoarse înspre rege 
şi spuse : . 

—' O, rege al vremilor, nu se cade să mai rămîi ne
ştiutor în ce priveşte taina în care trăieşte cinstitaţi 
fiică, şi mă rog ţie săi porunceşti a răspunde la între
barea pe care iam puso ! 

Iar regele se întoarse înspre frumoasa Mohra şi îi făcu 
din ochi un. semn care vroia să zică : „Vorbeşte !" Ci 
Mohra păstră tăcerea şi, în pofida semnelor înnoite ale 
tatălui său, nu vroi nicidecum săşi dezlege limba din 
nodul cu care o înnodase. 

133 



Atunci Diamant îi luă pe regele Tammuz de mînă şi, 
fărâ a rosti o vorbă, ii duse.în odaia domniţei Mohra. Şi 
deodată se aplecă si, dintro smuci tură, ridică patul de 
l'ildeş al .domniţei. Şi iacătă că deodată sipetul tainei 
domniţei se sparse în ţăndări pe piatra truditorului, iar 
harapul, sfetnicul ei, se arătă ochilor tuturora, cu capul 
iui cel creţ. 

La priveliştea aceea regele Tammuz şi toţi cei de 
faţă rămaseră cufundaţi în uluire ; pe urmă , de ruşine,. 
îşi acoperiră capetele, iar pielea li se umplu de asudare. 
Şi bătrînul rege nu mai întrebă nimic, nevroind ca ocara 
lui să li se arate oamenilor de ia curtea împărătească în 
toată deplinătatea ei. Şi. fără ca măcar să mai cetiră alte 
lămuriri, o eleie pe fiicăsa în mîinlie lui Diamant, ea să
facă din ea ceo vrea. Şi adăugă : 

— Nu îţi cer, o, fiul meu, decît să te duci cit mai 
degrabă de aici, luîndo pe fata aceasta stricată, aşa ca 
sa nu mai aud pomenincluse de ea, şi ochii mei să nu 
mai îndure vederea ei ! 

Cît despre harap, apoi pe acela îl traserâ în ţeapă. 
Iar Diamant nu pregetă a da ascultare bătrînului rege 

şi, luîndo pe domniţa pierită, o duse la corturile lui, 
legată de mîini şi de picioare, şi î! rugă pe AlSimmurg 
zburătorul să1 care, eu toate soţiile lui, pînă la poarta 
cetăţii tătînesău, regele ŞamsŞah. Lucru ce fu săvîrşit 
pe dată. Iar năzdrăvanul AlSimmurg îşi luă atunci ră
masbun de la Diamant, fără a vroi săi primească 
mulţumirile. Şi, umflînciuse, plecă în calea lui. Şiatîta 
cu el ! 

Cit despre regele ŞamsŞah, tatăl lui Diamant, cînd 
ştirea întoarcerii fiului său multiubit ajunse pînă la el, 
seara amarului I se preschimbă în dimineaţă ele bucurie, 
după ce, din pricina lipsei lui, făcuse din cel doi ochi ai 
săi o fîntînă. Şi ieşi în înUmpînarea fiului, pe cînd crăi
nicîrea bunei vestiri se iăspîndea în toată cetatea, iar vo
ioşia se ridica în toate casele. Şi se duse la el, tremurîncl 
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<te tulburare, şi îl lipi pe beizadea de pieptul său, şi îl 
sărută pe gură şi pe, ochi, şi plînse îndelung asupra lui, 
ţipînd. Iar Diamant, cu mîinile împreunate, se străduia 
să-i oprească plînsetele şi suspinele. Iar cînd într-un sfîr-
şit bucuriile cele dinţii se mai potoliră oleacă, şi cînd bă-
trânul rege putu să grăiască, îi spuse fiului 'său Diamant : 
, — O, ochi şi lampă a casei părintelui tău... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind şi, 
sCioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă suie douăzeci şi doua noapte 

Urmă : 

...O, ochi şi lampă a casei părintelui tău, istoriseşte-mi 
cu de-amănuntul povestea călătoriei tale, ca să trăiesc cu 
gradul zilele lipsei tale celei jalnice. 

Şi Diamant îi istorisi bătrânului rege Şams-Şah toate 
cîte i se întîmplaseră, de la început pînă la sfîrşit. Da nu 
ar fi de nici un folos să le mai spunem şi noi încă o dată. 
Pe urmă i le înfăţişă, una cîte una, pe cele patru soţii ale 
sale, iar la sfîrşit o aduse dinainte-i pe domniţa Mohra, 
cea cu mîinile şi cu picioarele priponite. Şi îi spuse : 

— Acuma, o, taică al meu, porunceşte tu în privinţa 
ei orice vei vroi. 

Şi bătrânul rege, pe care cel Preaînalt îl dăruise cu 
minte şi cu înţelepciune, gîndi în sineşi că fiul său, în 
adîncul inimii lui, pesemne că o îndrăgise pe fetişcana 
aceea cruntă , pricină a morţii atîtor coconi frumoşi, de 
vreme ce pentru ea îndurase toate necazurile şi toate 
ostenelile. Şi îşi zise că, dacă ar judeca-o aspru, l-ar în-
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trista fără de nici o îndoială. încît, după ce mai cugetă uri 
răstimp, îi spuse : 

— O, fiul meu, acela care, după multe cazne şi pie-
dici, dobîndeşte un mărgăritar fără de preţ, trebuie să-1 
păstreze cu grijă ! De bună searnă, domniţa aceasta cu 
mintea năzdrăvană s-a făcut vinovată, în orbirea e i r de 
fapte nevrednice ; ci se cuvine a le socoti ca fiind săvîrşite 
din vrerea celui Preaînalt. Şi dacă atîţia flăcăi au fost vă-
duviţi de viaţă din vina ei, este pentru că acela carele 
scrie ursitele, aşa a scris în cartea ursitei. Pe de altă 
parte, să nu uiţi, o, fiul meu, că această copilă s-a purtat 
faţă de tine cu multă gingăşie, alunei, eînd te-ai strecurat 
ca santon în grădina ei. Şi-apoi ştii şi tu că mîna dorinţii 
nimănuia, fie harap, fie oricine-o fi de pe lume, nu s-a 
atins de roadă pomişorului făpturii ei, şi că nimenea nu 
s-a bucurat de gustul mărului bărbiei sale, nici de fisti-
cul buzelor ei. 

Iar Diamant fu înduioşat de vorbele acestei dulci ros-
tiri, cu atîta mai mult cu cît prea-norocitele cele cu gin-
gaşe purtări, soţiile sale, sprijiniră cu încuviinţarea lor 
judeţul regelui ; drept care, alegînd o zi şi un ceas priel-
nic, flăcăul cel cu trup de soare se desfată cu luna aceea 
vicleană, asemănătoare cu şarpele de pe comori. Şi avu 
de la ea, ca şi de la celelalte patru soţii legiuite ale sale, 
nişte copii minunaţi, ai căror paşi s-au dovedit tot atîtea 
fericiri, şi care au avut de robi, ca şi părintele lor Dia-
mant cel Strălucit, şi ca şi bunicul lor Şams-Şah cel Mă-
reţ, norocul şi fericirea. 

Şi-aceasta-i povestea craiului Diamant, cu toate năz-
drăvăniile cîte i s-au întîmplat.. încît, slavă aceluia carele 
a lăsat poveştile celor de demult ca învăţătură spre folosul 
celor de azi, pentru ca oamenii dăruiţi cu minte să înveţe 
înţelepciunea ! 

Iar regele Şahriar, care ascultase povestea aceasta cu o luare-
aminte adîneă, îi mulţumi Intîia oară Şeherezadei, spunînd : 
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— Laudă ţie, o, gură de miere ! M-ai făcut să uit gmdurile 
cele amare ! 

Pe urmă, deodată, obrazul i se Înnegura. Iar Şeherezada, vâ-
zînd aceasta, dete zor să spună : 

— Da, o, rege al vremiîor ! Da ce este povestea aceasta pe 
lingă cele ce arn să-ţi povestesc despre? dascălul talurilor şi ai 
perdafurilor ? 

Iar regele Şahriar întrebă : 
•— Cine este, o, Şeherezada, dascălul aresta al Jafurilor şt al 

perdafurilor, pe care eu nu îl cunosc ? 
Iar Şeherezada spuse : 



CÎTEVA NĂZDRĂVĂNII Şl ClTEVA PARIMII DE-ALE 
DASCĂLULUI LAFURILOR Ş l PERDAFURILOR 

Se istoriseşte, o, rege al vremurilor, în hrisoavele în-
ţelepţilor de demult şi în cărţile învăţaţilor, si se pome-
neşte şi în poveşti, că în cetatea Cairo, leagăn al snoavelor 
şi al şotiilor, trăia un om cam t împ la înfăţişare, dar 
care ascundea sub învelişul acela de măscărici smintit o 
comoară fără seamăn de iscusinţă, de judecată, de deştep-
tâeiune si de înţelepciune, fără a mai pune la socoteală şi 
că, neîndoielnic, el era omul cel mai hazos, cel mai 
ştiutor şi cel mai ghidici de pe vremile sale. Pe nume 
îl chema Goha, iar de -meserie nu era chiar nimic ni-
mica, măcar că din întîmplare îndeplinea slujba de pro-
povăduitor pe la geamii. 

Or, într-o zi, prietenii săi îi spuseră : 
— O, Goha, au nu ţi-e ţie ruş ine să-ţi treci viaţa în 

lenevea]ă şi să nu te slujeşti de cele zece degete ale 
mîjnilor tale decît ca să ţi le duci pline la gură ? Şi nu 
socoti că ar cam fi vremea să pui capăt vieţii de haima-
na! îc şi să te porţi şi tu la fel ca toată lumea ? 

Or, la acestea, Goha nu răspunse nimic. Da într-o zi 
prinse o barză mare şi frumoasă, împodobită cu nişte 
aripi Jalnice cu care putea să zboare pînă sus în slava 
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cerului, şi cu un cioc minunat, spaimă a păsăretului, şi 
cu două tulpini de crin drept picioare. Şi, după ce o 
prinse, se sui pe terasa casei lui,, de faţă aflîndu-se şi cei 
care îi certaseră, şi, cu un cuţit, îi tăie penele cele fal-
nice ale aripilor, şi ciocul cel minunat, şi picioarele cele 
frumoase şi atîta de .subţiri, şi, împingind-o în gol cu. 
piciorul, îi zise : ,,Zboară î Zboară !4i Iar prietenii, maniaţi,, 
ţipară la el : 

— Bătu-te-ar Ailah, o, Goha ! Pentru ce ai săvîrşit 
asemenea nebunie ? 

Iar el le răspunse : 
— Barza aceasta mă necăjea şi îmi sta la ochii, în-

tructt nu era ca toate celelalte păsări. De-aci-ma am fă-
cui-o să fie şi ca la fel ca toată lumea 

Şi, înlr-altă zi, Goha le spuse celor din jurul său :: 
— O, musulmanilor, şi voi toţi citi vă aflaţi aici <;!-;• 

faţă, au ştiţi voi pentru ce A'ilah preaînaltui şi darnicul —• 
preamărit şi preacinstit fie el ! — n-a dat aripi nici că-
milei, nici elefantului ? 

Iar ei se puseră pe rîs şi răspunseră :: 
—• Nu, pe Ailah, habar n-avem, o, Goha " Da tu, că-

ruia nici o ştiinţă şi nici o taină nu-ţi este ascunsă, gră-
beşte-te de ne spune, ca să aflăm şi noi. 

Şi Goha le spuse : 
— Am să vă spun. Nu le-a dat pentru că. dacă ele-

fantul ori cămila ar avea aripi, s-ar lăsa cu toată greu-
tatea lor pe florile din grădinile voastre şi le-ar prăpădi 

Şi, într-altă zi, un prieten de->al lui Goha veaî să-ii 
bată ia uşă şi să-i spună : „ 

•—• O, Goha, în temeiul prieteniei noastre,- împrumu-
tă-mi măgarul tău, întrucît am mare trebuinţă de ei 
pentru un drum grabnic. 

Iar Goha, care nu prea avea uruită încredere la prie-
tenul acela, îi spuse : 
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— Tare mi-ar plăcea să-ţi. împrumut măgarul, însă 
nu mai este aici, l-am vîndut. 

Or, chiar în clipita aceea, măgarul începu să zbiere 
din staul, iar omul îl auzi cum zbiera de zor, ţ i îi zise 
lui Goha : 

— Măgarul tău se află acolo ! 
Goha atunci răspunse cu glas îmbufnat : 
— Ei na, pe Allah ! iacătă acuma că dai crezare mă-

garului, da pe mine nu mă crezi î Du-to, şi să nu te mai 
văd ! 

Iar altă dată,, vecinul lui Goha veni la. el ca să-1 'pof-
tească la o masă, spunîndu-i : 

— Vino, o, Goha, să mănînci în casa mea. 
Şi Goha primi pof.tirea. Iar cînd se aflară amândoi 

aşezaţi dinaintea tăvilor cu bucate, li se aduse o găină 
friptă. Şi Goha, după mai multe încercări de-a rupe din 
ea cu dinţii, pînă la urmă se lăsă păgubaş în ce priveşte 
găina aceea, care era o găină bătrînă dintre găinile cele 
mai bătrîne, şi care avea o carne tare ca pingeaua ; şi 
se mărgini să soarbă oleacă din zeama în care fusese 
fiartă. După care se ridică, luă găina şi, aşezînd-o înspre 
Mecca, se pregăti să-şi facă rugăciunea asupra ei. Iar 
gazda, supărată foc, îi spuse : 

— Ce vrei să faci, o, păcă tosule? Şi de cînd îşi fac 
musulmanii rugăciunile asupra găinilor ? 

Iar Goha răspunse : 
— O, taică, îţi faci năluci ! Pasărea aceasta, asupra 

căreia vreau să-mi fac rugăciunea, nu este o pasăre ! 
Pare numai a fi pasăre ; întrucît, în fapt, este o sfîntă 
femeie bătrînă preschimbată în găină, ori poate că o fi 
vreun, santon bătucit de ani. întrucît a trecut prin foc, 
şi focul nu s-a atins de ea ! 

Altă dată plecase cu o caravană , şî merindele erau pe 
sponci, iar foamea chervanagiilor era năprasnică. în ce-1 
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priveşte pe Goha, atîta îl chinuia pîntecele încît ar fi 
înfulecat şi tainul cămilelor. Or, aşadar, după ce toată 
lumea şezu jos, la cel dinţii popas, ca să mănince, Goha 
se purtă cu atîta sfiiciune şi chibzuinţă încît îi minună 
pe tovarăşii săi. Şi cum ei îl tot îndemnau să-şi ia pîinea 
şi oul tare ce i se cuvenea pe bună dreptate, Goha răs-
punse : 

— Nu, pe Aliah î mîncaţi voi şi fiţi mulţumiţi ; mie 
mi-ar fi peste putin ţă să mănînc singur o pline întreagă 
şi un ou tare ! Luaţi-vă, aşadar, pîinea şi oul tare care 
sînt partea voastră ; pe urmă , dacă veţi binevoi,' mi-aţi da 
şi mie cîte o jumă tate din pîinea şi din oul vostru ; în-
trucît numai atîta încape în pîntecele meu, care-i gingaş. 

Şi, într-o altă împrejurare, se duse la măcelar şi îi ' 
zise : 

— Astăzi am un praznic în casă ! Aşa că dă-mi bucata 
cea mai bună de carne dintr-o oaie grasă. 

Şi măcelarul scoase tot muşchiul de .pe spinarea oii, 
care atîrna destul de greu, şi i-1 de.te. Iar Goha luă muş-
chiul şi-1 duse nevesti-si, spunînd : 

— Fă-ne din muşchiul acesta minunat nişte frigărui 
cu ceapă. Şi drege-le straşnic pe gustul meu. 

Pe urmă plecă să dea o raită prin suk. 
Or, soţia se prilejui de lipsa lui Goha spre 'a gâti îrt 

mare grabă muşchiul de oaie şi a-1 mînca pe tot cu fra-
tele ei, fără a mai lăsa nimic. Iar atunci cînd se întoarse 
acasă, Goha simţi mireasma ispititoare a frigăruilor 
prăjite, şi nările i se umflară, şi pîntecele îi tresări. Da 
cînd se aşeză dinaintea tablalei, nevasta îi aduse drepl; 
toată mîncarea o bucată de brînză grecească şi o pîme 
mucegăită. Cît despre chebap, nici urmă . Şi Goha, care 
nu se gîndise decît la acel chebap, îi spuse nevest i-s i : 

— O, fiică a socrului meu, da chebapul ? Cînd ai să 
mi-I aduci ? ' -• ' 
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Iar ea răspunse : 
•— Mila lui Allah fie asupra ta şi asupra ehebapului ! 

Pisica noastră 1-a înfulecat pe tot, în vreme ce mă du-
sesem la umblătoare. 

Atunci Goha, fără a scoate o vorbă, se sculă şi prinse 
pisica şi q cîntări în cîntarul bucătăriei. Şi văzu că pisica 
al inia cit şi muşchiul de oaie pe care îi adusese. Şi se în-
toarse înspre soţia lui şi îi zise : 

— O, pui de căţea, o, neruşinata ! dacă pisica aceasta 
din braţele mele a înfulecat carnea, unde-i greutatea pi-
sicii ? Iar dacă ceea ce ţin eu în braţe este pisica, ur.de  
este carnea ? 

Şi, in.tr-altă z,i, soţia lui, avînd treabă la bucătărie, i-1 
dete în seamă pe fiul lor, care era sugaci, născut de trei 
luni, şi îi spuse : 

— O, taică al lui Abdallah, ţine copilul şi leagănă-], 
pînă isprăvesc cu tigaia. Pe urmă îl iau eu iarăşi. 

Şi Goha binevoi să-1 ia pe copil în braţe, măcar că 
iru-i prea plăcea treaba asta. Or, taman atunci, copilul 
fu cuprins de nevoia de a se uşura, şi îşi dete drumul pe 
caftanul cei nou al lui taică-său. Iar Goha, pînă peste 
poate de necăjit, se grăbi să pună copilul jos pe podea ; 
şi, în mînia sa, începu să se uşureze şi el la rîndu-i asu-
pra lui. Iar nevastă-sa, văzîndu-1 ce face, se repezi la el, 
ţipind :; 

— O, chip de catran, ce faci pe copil ? 
Iar ei îi. răspunse : , 
— Da ce eşti oarbă ? Nu vezi că numai mă uşurez pe 

el, şi nu. cum aş face cu. plodul unor străini ? întrucît, cu 
adevărat, de s-ar fi uşurat pe mine plodul unor străini, 
şi nu chiar fiul meu, fără de nici o îndoială că mi-aş fi 
slobozit toate lăunlrurile în nasul lui. 

Şi, într-o seară, prietenii săi, aflîndu-se -laolaltă, îi 
spuseră :. 
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— Ya Si-Goha, tu, care te pricepi la ştiinţe şi eşt! 
iscusit Ia astronomie, poţi să ne spui ce se întâmplă cu 
luna care a trecut pă trarul ei cel de pe urmă ? 

Şi Goha răspunse :. 
— Păi atunci ce v-or fi învăţat dascălii voştri la 

şcoală, o, tovarăşilor ? IV Allah ! ori de cîte ori luna 
ajunge ia pă t rarul ei din armă este sfărimată ca să se 
facă din ea stelele ! 

Şi, într-o zi, Goha se duse la. unul dintre vecinii săi 
şi îi zi.se ;: 

— Vecinul se ajută cu vecinul, împrumută-mi şi mîe 
cratiţa ta, că avem de gătit o căpăţlnă de oaie acasă. 

Cinci povestea ajunse a'rri, Şeherozada v'i.zv. zorii isiijinci şi, 
sTiuasă, tăcu 

Ci într-a nonă sute douăzeci şi treia noapte 

Urmă 

Şi vecinul îi Împrumuta iui Goha cratiţa cerută. Şi 
se găti în ea mîncarea care se găti. Şi, a doua zi, Goha îi 
duse vecinului îndărăt cratiţa. Ci avu grijă să mai pună 
v cratiţa în ea, ceva mai mică. Iar vecinul rămase tare 
nedumerit cînd îşi luă înapoi cratiţa, văzând ce plodise. 
Şi .îi zise lui Goha : 

— Ya Si-Goha, da ce este cu crătlei-aara aceasta pe 
care o văd în cratiţa. mea ? 

Iar Goha spuse : 
— Nu ştiu, da aş -iice că, pe cit se pare, cratiţa ta a 

fătat asnoapte. 
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Iar celălalt spuse : 
.— Allahu akbar ! aeeasta-i o dobândă a milei lui 

AUah, prin mijlocirea ta, o, chip de bună-vestire ! 
Şi puse cratiţa si pe fiică-sa pe poliţa din bucătărie. 
Or, peste o vreme, Goha veni iarăşi ia vecin şi îi zise : 
-— De nu m-aş sfii să nu te stinjenesc, o, vecine, li-aş 

cere astăzi cratiţa şi pe l'iîca-sa pentru nişte treburi ! 
îar celălalt răspunse : 
— Cu tot dragul inimii, o, vecine. 
Şi îi dete cratiţa, cu cea mică înlăuntru. Iar Goha le 

luă şi plecă. Şi trecură mai multe zile, iară ca Goha să 
dea îndărăt ceea ce împrumutase. Iar vecinul se duse 
la el şi ii zise : 

•— Ya Si-Goha, nu că n-aş avea încredere în tine, 
de bună seamă, ci-i trebuinţă astăzi' în casă de lucrurile 
acelea. 

Iar Goha întrebă : 
— Care lucruri, o, vecine ? 
Ei spuse : 
— Cratiţa pe care ţi-am împrumutat-o .şi care a făcut 

pui ! 
Iar Goha răspunse : 
— Aibă-o Allah întru mila sa ! A murit. 
Iar vecinul zise : 
-— Nu este alt Dumnezeu decît numai unul Allah ! 

Cum, o, Goha ? Cum poate să moară o cratiţa ? 
Iar Goha spuse : 
— Tot ce se naşte moare ! De Ia Alîah venim şi Ja el 

ne întoarcem ! 

Şi, altă dată, un fel ah îi aduse ca plocon lui Goha o 
găină grasă. Iar Goha puse să fie gătită şi îl pofti pe 
ielah Ia masă. Şi mîncară găina, şi rămaseră mulţumiţi. 
Or, peste o bucată de vreme, un alt fel ah veni să bată 
ia uşa lui Goha şi ceru să fie găzduit. Iar Goha îi des-
chise uşa şi îi zise : 
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— Fii binevenit, da cine eşti ? 
Iar felahul răspunse : 
— Sînt vecinul celui care ţi-a adus în dar găina. 
Goha zise : 
-— Pe capul şi pe ochii mei. 
Şi îl găzdui cu toată prietenia, şi îi dete să mănînce, 

si nu îl lăsă să ducă lipsă de nimic. Şi omul plecă mul-
ţumit. Şi, peste cîteva zile, un alt felah veni şi bătu la 
uşă. Şi Goha întrebă : 

•— Cine-i acolo ? 
Iar omul spuse : 
— Sînt vecinul vecinului ceiui care ţi-a dat în dar. 

găina. 
Şi Goha spuse : 
— Nu avem nimica împreună . 
Şi îl pofti să intre şi să şadă dinaintea tablalei cu 

bucate. Oi, drept toată mîncarea şi toată băutura, îi puse 
dinainte o cratiţă cu apă caldă pe faţa căreia sticleau 
vreo cîteva picăturele de grăsime. Iar, felahul văzînd că 
nu mai vine nimic altceva, întrebă : 

— Ce este aceasta, o, preacinstită gazdă ? 
Şi Goha răspunse : 
— Aceasta ? păi este sora sorii apei în care a fost 

fiartă găina. 

Şi, într-o zi, prietenii lui Goha, vrând să se veselească 
pe seama lui, se vorbiră să-1 poftească să meargă cu ei 
Ia hamman. Iar ei luaseră nişte ouă, fără ca Goha să 
ştie. Şi, după ce ajunseră la hamman şi după ce se dez-
brăcară toţi, intrară cu Goha în odaia de aburi şi spu-
seră : 

— Acurna-i vremea ! Fiecare dintre noi are să se 
ouă un ou. 

Şi adăugară : 
— Acela care nu are să poată să se ouă, va avea de 

plătit preţul hammamului pentru toţi ceilalţi. 
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Şi, pe dată, se lăsară toţi pe vine cîrrind care mai de 
care, cum fac găinile. Şi fiecare scoase la urmă un oU 
de sub el. Iar Goha, dacă văzu aşa, îşi flutură deodată 
moştenirea ce o avea de la tă t îne-său şi, scoţînd un stri-
găt de cocoş, se repezi la prietenii săi şi se pregăti să-i. 
calce. Şi toţi săriră cu mare zor, ţipând la el : 

— Ce vrei să faci, o, scîrbavnicule ! 
Iar Goha răspunse : 
— Păi voi nu pricepeţi ? Pe viaţa mea, iacălă colea 

dinaintea mea nişte găini, şi, aflîndu-mă numai eu co-
coş printre ele, este de datoria mea să le calc ! 

La fel ni se mai povesteşte că Goha'îşi făcuse obiceiul 
ele a ieşi în fiecare dimineaţă ' dinaintea uşii casei sale 
şi de a-i face lui Al'lah următoarea rugă, zicînd : ,,0, 
MuUdarnicule, îţi cer o sută de dinari de aur, nici unul 
mai mult, nici unui mai puţin, întrucît taman de atîţia 
am trebuinţă. Şi de-o fi, ca urmare a mărinimiei tale, 
să treacă peste sută măcar cu un dinar, ori de-o fi, ca 
urmare a nevredniciei mele, să lipsească şi numai un 
dinar din cei o sută pe care ţi-i cer, nu am să primesc 
darul ! 

Or, printre vecinii lui Goha era şi un ovrei îmbogă-
ţit — bogăţia «ne vine de la Allah î — prin tot soiul de 
negustorii culpeşe — fir-ar el îngropat în focurile din 
cel de al cincilea iad ! Şi ovreiul aceia îl auzea în fie-
care zi pe Goha cum îşi făcea rugăciunea cu glas tare 
dinaintea uşii. Şi gîndi în sineşi : „Pe viaţa lui Ibrahim 
şi lui Y.acub ! ara să fac încercarea cu aurul asupra lui 
Goha ! Şi-o să văd răzvedit cum are să iasă din încer-
care." Şi luă o pungă plină cu nouăzeci şi nouă de dinar», 
de aur noi-nouţi, şi o aruncă de la fereastra lui la pi-
cioarele lui Goha, care îşi făcea rugăciunea obişnuită, 
stînd în picioare dinaintea pragului casei sale. Şi Goha 
ridică de jos punga, pe cînd bogătanul îi pînclea spre a 
vedea cam cum avea să meargă treaba. Şi. îl văzu pe 
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Goha cum dezleagă băierîle pungii, cum îşi goleşte dinarii 
în sîn şi cum îi numără unul cîte unul. Pe urmă îl auzi 
pe Goha care, văzînd că lipseşte un dinar din cei o sută 
pe care îi ceruse, striga ridicîndu-şi mîînile înspre Atoa-
teziditorul : „O, Preadarnicule, lăudat să fii pentru bi-
nefacerile tale, şi preamărit , şi proslăvit ! ci darul nu 
este întreg ; şi, precum m-am juruit, nu pot să-1 primesc 
aşa cum este''. Şi adăugă : „Drept care am să-1 fericesc 
pe evreul acesta, vecinul meu, care-i om sărac, împo-
vărat cu o casă grea, şi care-i o pildă de omenie''. Şi, 
rostind acestea, luă punga şi o aruncă în lăuntru] casei 
îmbogăţitului. Pe urmă plecă în calea sa. 

Dacă văzu şi dacă auzi toate acestea, evreul rămase 
pînă peste poate de uimit şi îşi zise : „Pe coarnele ceie 
luminoase ale lui Mussa ! vecinul nostru Goha este un om 
plin de neprihană şi de bună credinţă. Da eu tot nu mă 
pot rosti pe deplin în privinţa lui, clecît dacă am să-i 
prubuluiesc şi cea de a doua parte a spuselor." Şi-a doua 
zi luă punga, puse în ea o sută de dinari şi încă unul, 
şi o aruncă la picioarele lui Goha, în vreme ce musul-
manul îşi făcea rugăciunea obişnuită dinaintea porţii. Şi 
Goha, care cam ştia de unde cădea punga, da care se 
prefăcea mai departe că ar crede în vreo minune a Celui 
preainali, se aplecă şi culese darul. Şi, numărmd pe 
neascuns gălbiorii, găsi că de data aceasta erau o sută 
şi unul. Atunci, ridicînd mîinile înspre cer, zise : „Ya 
Ailah, dărnicia ta este fără de margini ! lacătă că mi-ai 
dăruit ce ţi-am cerut cu toată credinţa, ba chiar ai bine-
voit să mergi pînă dincolo de dorinţa mea, dăruindu-mi 
mai mult decît nădăjduisem eu. încît, ca să nu-ţi încalc 
bună tatea, primesc darul tău aşa cum este, măcar că 
în punga aceasta se află un dinar peste ceea ce îţi ce-
rusem !" 

Şi, grăind aşa, puse" punga la chimir şi îşi mai cam 
îndemnă picioarele să păşească unul înaintea celuilalt. 
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Cînd negustorul care sta cu 'ochii holbaţi înspre uliţă, 
îl văzu pe Goha cum îşi pune punga la brîu şi cum pleacă 
liniştit, îngălbeni de tot la chip şi, de mînie, îşi simţi su-
fletul cum îi dă pe nas. Şi se repezi afară din casă şi 
dete fuga după Goha, strigîndu-i : 

— Aşteaptă, o, Goha, aşteaptă ! 
Iar Goha se opri din drum şi, întorcîndu-se înspre 

negustor, îl întrebă : 
— Ce vrei, bre ? 
Acela răspunse : 
— Punga ! dă-mi punga îndă ră t ! 
Iar Goha zise : 
—• Să-ţi dau punga cea cu o sută şi unul de dinari 

pe care mi-a dăruit-o Allah ? O, cîine de negustor, nu 
cumva ţi-or fi dospit azi-dimineaţă minţile în doască ? 
Sau nu carecumva socoti că sînt dator să ţi-o dau şi. pe 
aceasta, aşa precum ţi-am dat-o pe cea de ieri ? Dacă-i 
aşa, schimbă-li gîndul ! întrucît pe cea de acum o pri-
mesc, ca nu cumva să-1 supăr pe Cel preaînalt în măr i-
nimia sa faţă de nevrednicul de mine. Ştiu că în pungă 
este un dinar mai mult, da treaba aceasta nu păgubeşte 
pe nimeni". Aşa că ia-ţi valea ! 

Şi înşfacă un ciomag noduros şi se făcu a-1 lăsa să 
cadă cu toată greutatea pe capul negustorului. Iar amă-
rî tul 'de urmaş al lui Yacub fu nevoit să se întoarcă acasă 
cu mîinile goale şi cu nasul alungit pîn'la picioare. 

Şi, într-altă zi, Si-Goha îl asculta în geamie pe khate-
bul care rostea predica. Şi taman atunci khatebul le lă-
murea ascultătorilor o judecată de-a pravilei celei sfinte, 
spunînd : „O, drept-<;redincioşilor, sa ştiţi că dacă soţul 
îşi îndeplineşte, Ia căderea serii, datoria de soţ vrednic 
faţă de soţia sa, va fi răsplătit de către Atoateîmpărti-
torul ca pentru jertfa unei oi. Dar dacă împreunarea pra-
vilnicească are loc la vremea zilei, i se va socoti soţului 
cît slobozirea unui rob. Iar dacă treaba se înfăptuieşte la 
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miez de noapte, răsplata are să fie cît aceea dobîndi'tă 
cu jertfa unei cămile ! 

Or, întorcîndu-se acasă, Si-Goha îi spuse şi soţiei 
sale vorbele acestea. Pe urmă se culcă lingă ea să doarmă. 
Ci femeia, simţindu-se cuprinsă de o mare ispită, îi spuse 
iui Goha : 

•— Ia scoală-te, bre bărbate, ca să dobîndim răsplata 
jertfei unei oi. 

Iar Goha zise : 
•— Prea bine. 
Şi făcu treaba, şi se culcă. Ci, pe la miez de noapte, 

puica de căţea îşi simţi iarăşi lăuntrurile gata de jertfă, 
şi îl trezi pe Goha, spunmdu-i : 

— Haide, bre bărbate, să îndeplinim amîndoi dobînda 
jertfei unei cămile. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. ' 

Ci într-a nouă sute douăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

Iar Goha se deşteptă, gemînd, şi, cu ochii încinşi pe 
jumă tate, săvîrşi treaba. Şi adormi la loc numaideoît. Ci, 
disdedimineaţa, nevasta, năpădită iarăşi de cucernicie, îl 
trezi din somn pe Goha, zicîndu-i : 

-— Repede, o, bărbate, scoală-te pînă nu răsare soa-
rele, şi hai să facem amîndoi ceea ce ne va aduce de la 
Atoate-împărţitorul preţul hotărît pentru slobozenia 
unui rob ! 
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Ci, de data aceasta, Goha nu mai vroi să audă de nimic 
şi răspunse ; 

— O, femeie, da ce robie-i mai rea decît aceea a unui 
bărbat care este silit să şi-1 jertfească pe chiar copilul 
său ? Lasă-1, dară , pe copil părintelui său, şi slobozeş-
te-mă pînă una alta pe mine, care sînt rob la tine. 

\ Şi, într-altă zi, într-o altă geamie, Si-Goha îi asculta 
cu evlavie pe imamul care spunea : „O, drept-credincio-
şilor, voi aceia care le ocoliţi pe soţiile voastre, ca să vă 
ţineţi de cine ştie ce nădrăgei, să ştiţi că ori de cîte ori 
un drept-credincios îşi îndeplineşte cu soţia lui datoria 
casnică, Allah îi ridică un chioşc în rai." 

Şi Goha, întorcîndu-se acasă, îi spuse şi neve.sii-si vor-
bele imamului, la taifasul lor, fără să le dea vreo luare-
aminte. Da nevastă-sa, care nu lăsase să-i iasă pe-o ure-
che ceea ce-i intrase pe cealaltă, aşteptă să se culce copiii, 
apoi îi spuse lui Goha : 

•—• Ia hai să ridicăm un chioşc pe numele copiilor 
noştri ! 

Şi Goha răspunse : 
•— Nu am nimica împotrivă. 
Şi învîrti mistria zidarului în lada cu mortar. Pe urină 

se culcă. 
Ci, peste vreun ceas de vreme, soţia cea cu ochi ne-

săţioşi îl trezi pe Goha şi îi zise : 
•— Uitasem că avem o fată de măritat, si că trebuie 

să-şi aibă şi ea casa ei. Hai, clară, să-i zidim un chioşc. 
Şi Goha zise 5 
— Eh, uallahi ! Hai să jertfim copilul pentru fată ! 
Şi îl băgă pe copilul cu pricina în leagănul care îl 

cerea. Pe urmă , se întinse suflind greu pe salteaua Iul 
şi adormi. 

Da pe la nămiezî de noapte soţia îl trase de picior şi 
mai ceru un chioşc, pentru mama ei. Ci Goha strigă : 
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— Bătu-i-ar Allah pe cerşetorii nesăţioşi ! Au tu nu 
ştii, o, femeie cu ochi năuci, că Allah are să-şi curme dăr-
nicia dacă avem să-1 silim a ridica atîtea chioşcuri numai 
pent ru noi ? 

Şi îşi văzu de sforăit mai departe. [...] 

Şi, într-o zi, înfricoşătorul cuceritor tă tar Timur-Lenk, 
şchiopul cu picior de fier, ajunse lîngă cetatea în care 
locuia Si-Goha. 

Iar locuitorii cetăţii se adunară şi, după ce rostiră o 
sumedenie de lafuri despre cum să facă spre a-1 opri pe 
hanul tătarilor de-a le jefui cetatea, se învoiră a-1 ruga 
pe Si-Goha să-i scoată dintr-o încurcătură atîta de 
cruntă . Şi numaidecît Si-Goha ceru să se aducă toată 
muselina cîtă se afla în sukuri, şi îşi întocmi un turban 
mare cît o roată de car. Pe urmă , încalecă pe măgarul 
său şi ieşi din cetate, să-1 întîmpine pe Timur. Şi cînd 
ajunse dinainte-i, tataruh luă seama la turbanul acela 
nemaipomenit şi îi zise lui Goha : 

— Ce-i cu turbanul acesta ? 
'; Iar Goha răspunse : 

— O, stăpîne al lumii, este fesul meu de noapte, şi 
mă rog ţie să mă ierţi că am venit dinaintea ta cu tichia 
de noapte, da într-o clipită am să-mi pun fesul de zi, 
care vine pe urmă , încărcat într-o căruţă închiriată 
anume. 

Atunci Timur-Lenk, speriat de fesul nemăsurat al lo-
cuitorilor de acolo, nu mai intră în cetatea aceea. Şi, 
cuprins de dragoste faţă de Goha, îl opri la el şi îl în-
trebă : 

— Tu cine eşti ? 
Iar Goha răspunse : 

•— Eu, aşa cum mă vezi, sînt idolul pămîntului ! 
Iar Timur, care era de neam tătăresc, se afla încon-

jurat la ceasul acela de nişte tinerei, cei mai frumoşi 
din norodul său, şi care aveau, precum se sade celor din 
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neamul lor, nişte ochi tare mici şi înguşti. Şi îi zise lui 
Goha, arătîndu-i pe copiii aceia : 

-— Ei bine, o, idole al păinîntului, îţi sînt pe plac co-
piii aceştia de colea ? Iar frumuseţea lor îşi are seamăn 
pe lume ? 

Iar Goha zis : 
— Nu ţi-o spun ca să te supăr, o, stăpîne al lumii, cin. 

găsesc că aceşti copii au ochii prea mici şi, ca urmare, 
privirea lor este lipsită de gingăşie. 

Iar Timur îi zise : 
— Asta-i altceva ! Da, de vreme ce eşti idolul pă-

mântului, fă-mi hatîrul de-a le face ochii mai mari ! 
Iar Goha răspunse : 
— O, doamne al meu, în ceea ce priveşte ochii feţei, 

numai unul Allah poate să-i facă mai mari ; iar în pu-
terea mea, ca idol al pămîntului, nu stă decît să le fac 
mai mare ochiul pe care îl au sub cingătoare ! 

Iar Timur, auzind vorbele acestea, pricepu cu ce fel 
de soitariu avea de-a face, şi se veseli de răspunsul lui, 
şi îl ţinu de-aci înainte pe lîngă sine, ca măscărici obiş-
nuit al lui. 

Şi într-o zi, Timur, care nu era doar şchiop şi avea 
un picior de fier, da mai era şi chior şi pînă peste poate 
de urît, tăifăsuia ba despre una, ba despre alta cu Goha. 
Şi, estimp, bărbierul lui Timur veni şi, după ce îl rase 
pe cap, îi puse înainte o oglindă ca să se privească în ea. 
Şi Timur începu să plîngă. Iar Goha, după pilda Iui, se 
porni să plîngă şi el cu amar, şi să scoată un potop de 
suspine printre gemete ; şi o ţinu aşa vreme de vreo 
două-trei ceasuri. Încît Timur se oprise demult din plîns, 
pe cînd Goha nu mai contenea să ofteze şi să se văică-
rească. Iar Timur, nedumerit, îi zise : 

— Ce ai ? Eu, dacă am plîns, am plîns că m-am pri-
vit în oglinda bărbierului acestuia al pacostei, şi m-am 
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văzut urît într-adevăr. Da tu pentru cr.re pricină verşi 
atîtea lacrimi şi tot gemi atîta de jalnic ? 

Iar Goha răspunse : 
— Cu toată cinstirea pe caro ţi-o pcrt, o, doamne 

al nostru, tu te-ai privit o clipită în oglindă şi ţi-a fost 
destul ca să pîîngi vreme de două ceasuri ! Ce-i de mi-
rare atunci că robul tău, care te vede toată ziua, plînge 
mai mult decît tine ? 

Iar Timur, la vorbele acestea, în loc să se supere, se 
puse pe-un rîs de se răstrună pe spate. 

Şi, într-o zi, al'lîndu-se la masă, Timur rîgîia mereu 
drept în nasul lui Goha. Iar Goha se minună : 

•— Hei, o, doamne al meu, rîgîiala-i faptă de ruşine ! 
Atunci Timu, mirat, spuse : 
—- Kîgîiala nu e socotită de ruşine în ţara noastră . 
Iar Goha nu mai zise nimic ; ci, pe la sfîrşitul mesei, 

slobozi o vîntuitură bolborosită. Atunci Timur, burzu-
luit, strigă : 

•— O, pui de căţea, ce faci ? Au nu ţi-e ruşine ? 
Iar Goha răspunse : 
— O, stăpîne al meu, în ţara noastră fapta aceasta 

nu e socotită ca ruşinoasă. Şi, întrucît ştiu că nu pricepi 
limba ţării noastre, nu m-am simţit stînjenit ! 

Intr-altă zi, într-o altă împrejurare, Goha ţinea lo-
cul khatebului într-o geamie dintr-un sat vecin. Şi, 
după ce îşi sfîrşi predica, le spuse celor ce-I ascultau le-
gănînd din cap : 

-— O, musulmanilor, vîntul din satul vostru este în-
tocmai ca şi cel din satul meu. 

Iar ei întrebară : 
— Cum aşa ? 
El răspunse : 
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— Păi iată că mi-am pipăit ţîncul cel de la tat ine-
meu, şi-1 văd, ca şi în satul meu, tot cuminte şi aşezat. 
Salamalekul fie cu voi ! Am plecat ! 

într-altă zi, Goha predica în geamie ; şi, în chip de 
încheiere, îşi ridică mîinile spre cer şi rosti : 

—• îţi mul ţumim şi te proslăvim pentru milele tale, 
o, Dumnezeule adevărat şi atotputernic, pentru că nu 
ne-ai pus fundul în palmă ! 

Iar cei care îl ascultau, uimiţi de proslăvirea aceasta, 
îl întrebară : 

— Ce vrei să spui cu această rugă ciudată, o, kha-
tebule ? 

Iar Goha îi lămuri : 
•— Păi da, pe Allah ! Că dacă Atoato-dătătorul ne-ar 

fi făcut să avem fundul în palmă, nc-am fi mînjit pe nas 
de mai bine de-o sută de ori pe zi. 

Şi, altă dată, tot aşa aflîndu-se în strană, luă cuvîn-
tul şi rosti : 

— O, musulmanilor, mărire Jui Allah, carele nu ne-a 
pus dindărăt ceea ce ne-a fost pus dinainte ! 

Cîncl povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute douăzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Iar ei întrebară : 
— Cum aşa ? 
El spuse : 
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— întrucît dacă ceea ce avem dinainte ne-ar fi fost 
pusă dindărăt, fiecare am fi putut , fără de voie, să ajun-
gem asemeni soţilor lui Loth, savîrşind ceea ce nu i-a 
fost menit decît lui Loth. [...] 

Odată, Goha se duse în ospeţie la sora soţiei iui. Iar 
cumnata sa îi zise : 

— Ya Si-Goha, sînt nevoită să plec la hamman. Mă 
rog ţie să ai grijă de sugarul meu, în lipsa mea. 

Şi plecă. Alunei micuţul începu să scînccască şi să se 
smiorcăie. Iar Goha, tare necăjit, se apucă să-1 liniş-
tească. Aşa că scoase nişte rahat-locum de-al său şi i-1 
cleie să-1 molfă ie; şi sugaciul nu zăbovi să adoarmă . 
Iar cinci mama se întoarse şi cînd îl văzu pe copil ador-
mit, ti mulţumi din suflet lui Goha, care îi spuse : 

-••- Pentru nimica, o, fiică a socrului meu ! întrucît-
dacă aş fi făcut şi cu tine la fel, si dacă ai fi gustat şi 
tu din leacul meu de nesomnie, ai fi adormit cu 
eapu-naintea picioarelor. [...] 

Altă dală. Goha şedea culcat în drum, în plin soare, 
.într-o zi de arşiţă, ţinîndu-şi în mină ciironomia. Iar un 
irecător îi zise : 

— Ruşine să-ţi fie, o Goha ! Ce faci acolo ? 
•Iar Goha răspunse : 
•—-' Taci, bre, şi nu-mi sta în calea vîntului ! Nu vezi 

că-mi vin tur plodul ca să-1 răcoresc? 

Şi, mtr-altă zi, veni careva să-1 întrebe pe Goha, pen-
tru un sfat pravilnicesc : 

— Dacă îmmamul, în geamie, sloboade o vîntuitură , 
ce trebuie să facă drept-credincioşii ? 

îar Goha, fără a şovăi, răspunse • 
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— Păi e limpede ce trebuie să facă : trebuie să răs-
pundă ! 

într-o zi, Goha şi nevastă-sa mergeau pe malul api'i, 
la vremea de creştere a apelor. Şi, deodată, la un p.i.s 
greşit, femeia alunecă şi căzu in apă. Şi, cum şuvo ui 
apei era tare năvalnic, o luă şi-o duse. Iar Goha nu pre-
getă să sară în apă, spre a o pescui pe nevastă-sa ; da 
în loc să urmeze curgerea apei, porni să-şi caute nevasta 
înspre izvor. îar lumea care se afla de faţă băgă de se a. mă 
isprava şi îi zise : 

— Ce cauţi, ya Si-Goha ? 
El răspunse : 
>— Hei, pe Allah ! o caut pe fiica socrului meu, a 

căzut în apă ! 
Iar ei răspunseră : 
— Păi, o, Goha, şuvoiul trebuie s-o fi dus în jos, şi 

tu o cauţi înspre susul apei ! 
El spuse : 
— Ba deloc ! îmi cunosc eu nevasta mai bine decît 

voi ! Are o fire atîta de potrivnică încît sînt încredinţat 
dintru început că a luat-o în susul apei ! [...] 

într-o altă zi, pe cînd Goha se afla în ospeţie la ca-
diul cetăţii, veniră doi pricinaşi şi spuseră : 

— O, doamne cadiule, casele noastre sînt atîta de 
apropiate încît stau lipite una de alta. Or, în noaptea 
aceasta, un cîine a venit şi şi-a lăsat murdăria între cele 
două uşi ale noastre, taman la mijloc. Şi am venit la tine 
ca să ne spui în seama cui se cade grija de a curăţa 
treaba aceea. 

Iar cadiul se răsuci înspre Goha şi îi zise cu glas ze-
flemitor : 

— Las la judeţul tău grija cercetării acestei pricini, 
şi grija hotărârii. 
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Iar Goha se răsuci înspre cei doi împricinaţi şi îi grăi 
unuia dintre ei : 

—• Ia să vedem, bre, isprava este întrucîtva mai 
aproape de uşa ta ? 

Acela răspunse : 
— Ca să spun drept, treaba se află chiar Ia mijloc ! 
Iar Goha îl întrebă pe cel de al doilea : 
— Aşa este, ori mai degrabă treaba se află mai în-

spre partea ta ? 
Omul răspunse : 
— Minciuna este un păcat ! Treaba se află chiar la 

mijloc între noi doi, în uliţă. 
Atunci Goha, în chip de judeţ, spuse : 
— Pricina-i lămurită ! Grija aceasta nu vă priveşte 

nici pe unul, nici pe altul, ci pe acela care are în seamă, 
ca slujbă a lui, curăţenia uliţelor ; şi acela-i stăpînul 
nostru, cadiul. 

într-o zi, copilul lui Goha, care avea pe atunci vreo 
patru anişori, se afla cu părintele său la nişte vecini, 
la un praznic. Acolo i se arătă o pătlăgea vînătă tare 
frumoasă, şi fu întrebat : 

— Ce e asta ? 
Iar ţîncul răspunse : 
— Este un plod care încă n-a făcut ochi ? 
Şi toată lumea se puse pe rîs, în vreme ce Goha 

strigă : 
— Pe Allah ! nu eu l-am învăţat una ca asta ! 

Şi, în sfîrşit, într-o altă zi, Goha, bîntuit de nişte do-
rur i grele, scosese în vînt copilul, de la tătîne-său. Or, 
din întîmplare, o albină veni şi poposi pe creştetul său. 

Cînd povestea ajunse aici, Şehcrezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute douăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

I. 
Iar Goha se umflă în piept, strtgîiid : 
— Pe AJlah ! tu ştii ce este bun, o, muscă ! Intrucît 

iacătă o floare vrednică de-a fi aleasă dintre toate fîo-
j-ile spre a face miere ! 

— Şi-cestea-s, o, preafericitule rege, urmă Şeherezada, numai 
cîteva dintre multele zicale, vorbe, năzbîtii şi parimii ale dascălu-
lui laf urilor şi perdafurilor, muH-plăeutul şi neuitatul Si-Goha — 
fie-i mila lui Allah-asupra-i, şi mîntuirea ! Şi rămîie-i pomenirea 
pururea vie pînă la ziua de apoi ! 

Iar regele Şahriar zise : 
— Poznele acestea ale lui Goha m-au făcut să-mi uit de 

grijile cele grele, Şeherezada ! 
Iar micuţa Doniazada strigă : 
— O, surioară, ce dulci şi ce gustoase şi ce proaspete sînt 

vorbele tale ! 
Iar Şeherezada zise : 
— Da ce sînt acestea în cumpănă cu Povestea copilandrei 

Vraja Inimilor, isprăvniceasa păsărilor ? 
Iar regele Şahriar strigă : 
— Pe Allah ! o, Şeherezada, cunosc şi eu destule copilandre,' 

şi am văzut încă şi mai multe ; da nu ţin minte deloc un nume 
ca acela ! Cine este, aşadar, Vraja Inimilor, şi cum este ea isprăv-
niceasa păsărilor ? 

Iar Şeherezada spuse : 



POVESTEA COPILANDREI VRAJA INIMILOR, 
ISPRÂVNICEASA PASĂRILOR 

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, că la Bagdad, ce-
tatea păcii şi sălaşul tuturor desfătărilor, cuib al plăcerilor, 
şi grădină a minţii, califul Harun Al-Raşid, imam al Dom-
nului peste cele trei lumi, şi emir al drept-credincioşilor, 
avea ca tovarăş de pahar şi ca prieten de inimă, pr intre 
apropiaţii şi soţii săi de zaiafet, pe acela ale cărui degete 
mînuiau cîntecul, ale cărui mîini erau iubitele lăutelor, şi 
al cărui glas le era pildă privighetorilor, pe cîntăreţul 
rege al cântăreţilor şi minune a cântării ele pe vremile lui, 
pe vrăjitul lăutar Isac Al-Nadim, din Mossul. Iar califul, 
care îl îndrăgise cu o dragoste pînă peste poate, îi dăruise 
ca adăpost saraiul cel mai frumos şi cel mai ales dintre 
saraiurile sale. Şi acolo Isac avea ca sarcină şi ca slujbă să 
le deprindă cu meşteşugul cîntării şi cu ghiersul pe copilele 
cele mai înzestrate dintre cele ce erau cumpărate de pe la 
sukurile de roabe şi de prin târgurile lumii, pentru haremul 
califului. Şi, de îndată ce vreuna se dovedea mai presus de 
soaţele sale şi le întrecea în măestria cîntării, a lăutei ori 
a cobzei, Isac o ducea dinaintea califului şi o punea să cînte 
şi să joace în faţa lui. Şi, dacă fata îi era califului pe plac, 
era primită pe dată în haremul acestuia. Iar dacă nu îi era 
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chiar pe plac, fata se întorcea la locul ei printre ucenicele 
din saraiul lui Isac. 

Or, într-o bună zi, emirul drept-eredincioşilor, simţiri-
du-şi pieptul apăsat, trimise după vizirul său cel mare, 
Giafar barmecidul, şi după Isac, tovarăşul de pahar, şi după 
KTassrur, purtă torul spadei răzbunării. Iar cînd aceştia se 
al'lară dinainte-i, le porunci să se străvcslească, întocmai 
precum avea să facă şi el. Şi, străvestiţi aşa,, păreau ase-
menea unei cete obişnuite de oameni de rînd. Iar Al-FazJ, 
fratele lui Giafar, şi Yunus, cel priceput la meşteşugul po-
veştilor, li se ală turară şi ei, tot aşa străvestiţi. Şi ieşiră cu 
toţii din palat fără a fi băgaţi de seamă, şi ajunseră la apa 
Tigrului, şi chemară un caicgiu, şi îi cerură să-i ducă pînă 
în mahalaua Al-Taf din Bagdad. Iar acolo coborîră pe 
uscat, şi porniră la noroc pe drumul întîlnirilor nepregătite 
şi al întîmplărilor negîndite. 

Şi, cum mergeau aşa pălăvrăgind şi rîzînd, văzură ve-
nind înspre ei un moşneag cu barba albă şi cu. chipul prea-
cinstit, care se temeni dinaintea lui Isac şi îi sărută 
dreapta. Iar Isac îl cunoscu a fi unul dintre cei ce rostuiau 
copii şi copile pentru palatul califului. Şi chiar de şei cui 
acela se slujea Isac ori de cîte ori dorea vreo ceată proas-
pătă de şcolari la şcoala lui de muzică. 

Or, îndată după ce şeicul îl întâmpină astfel pe Isac, fără 
a-i da prin gînd că soţii lui Isac ar fi emirul drept-cre-
dincioşilor şi vizirul său Giafar şi prietenii săi, îşi ceru 
adîncă iertăciunea că îl supără şi că îi tulbură preumblarea, 
şi adăugă : 

— O, stăpîne al meu, de multă vreme vroiam să te văd. 
Ba mă şi hotărîsem să vin la tine la sărai. Da, de vreme ce 
Allah mă scoase astăzi în calea milei tale, am să-ţi spun 
numaidecît ce-mi munceşte cugetul. 

Iar Isac întrebă : 
— Şi despre ce este vorba, o, preacinstite ? Şi cu ce aş 

putea să te ajut ? 
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Iar neguţătorul de robi răspunse : 
— Iacătă. Am, Ia ceasul de faţă, in oborul de robi, o 

copilă tare iscusită la cîntarea din alăută, si care nu are să 
zăbovească, atîta-i de bine dăruită , să ajungă a face cinste 
şcolii tale ; întrucît fata aceea s-ar pricepe mai bine decît 
oricare să soarbă învăţă tura ta cea minunată . Şi cum, pe 
deasupra, gingăsia-i este ca o împlinire a darurilor minţii, 
mă gîndeam că n-ai să pregeţi a-ţi repezi asupra-î o arun-
cătură de ochi. Şi dacă are să-ţi placă, totul are să fie bine 
şi frumos. De nu, am s-o vînd vreunui neguţător, şi nu are 
să-mi mai rămînă decît să-mi cer încă o dată iertăciune 
pentru osteneala pricinuită ţie şi acestor preacinstite feţe, 
prietenii tăi. 

La vorbele acestea ale bătrînului neguţător de robi, 
Isac îl cercetă pe calif dintr-o aruncă tură repede de ochi, 
şi răspunse : 

— O, taică, ia-o aşadar înaintea noastră înspre oborul 
de robi şi dă-i de ştire copilei să fie gata de-a fi văzută şi 
auzită de noi toţi. întrucît au. .să mă însoţească si priete-
nii mei. 

Iar şeicul răspunse că ascultă şi că se supune, si pieri 
zorind pasul, în vreme ce califul şi soţii săi, călăuziţi de 
Isac care ştia drumul, porniră agale înspre oborul de robi. 

Or, măcar că întîmplarea nu se arăta a fi nimic altceva 
decît o treabă de rînd, ei o primiră totuşi, cu inimă voioasă, 
aşa cum un pescar pe malul mării primeşte norocul, oricît 
de neînsemnat ar fi, pe care Allab i i-a scris Intru întîia 
aruncă tură de năvod. Şi văzură, cînd se apropiară de obo-
rul de robi, o clădire cu ziduri înalte ş; largă, care ar fi 
putut să adăpostească în voie toate noroadele din pustie. 
Şi trecură pragul şi intrară într-o sală mare. menită vânză-
rilor şi cumpărărilor, şi mărginită de laviţe pe care şedeau 
cumpărătorii. Şi şezură şi ei pe laviţele acelea, în Vreme 
ce bătrînul, care ajunsese înaintea lor, plecă s-d aducă pe 
copilă. 
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Iar pentru ea, se pregătise chiar în mijlocul sălii un fel 
de jeţ clin lemn de preţ, şi acoperit cu un chiiim chinciis.it  
de la fonia, iar la picioarele lui se afla o alăută de la 
Damasc cu strunele de argint şi de aur. 

Şi, deodată, copila cea aşteptată intră în sală, gingaşă ca 
o creangă cînd se leagănă. Şi şezu în jeţul pregătit, terne-
iiindu-se dinaintea celor ce veniseră s-o vadă. Şi fu ase-
menea soarelui cînd străluceşte în slava cerului la nămiaza 
Şi, măcar că munile-i tremurau oleacă, apucă lăuta, o spri-
jini pe piept cum face o soră cu frăţiorul ei, şi o siu să 
scoată un pestref ce vrăji minţile. Şi numaidecît după 
aceea pişcă pe un alt rost strunele cele supuse şi c'înt:'. sti-
hurile acestea ale poetului : 

. Suspină, Ui, o, blinda dimineaţă. 
Că. poale vreun suspin de-al tău cumva 
Se va răzni spre ţara ce răsfaţă. 
Şi dragostea şi fericirea mea ! 
Şi du bineţea mea înmiresmată 
Spre cei cu care mi-a fost bine-odatu. 

Şi spune celui drag că i-am lăsat 
Şi inhna.-nri şi ghidul chezăşie 
A unui. dor mereu nealinal. ! 
Şi spune-î, dimineaţă sinilie, 
Că dragostea mea e cu mult mai mare ' 
Decît orice iubire de sub soare. 

Şi spune-i că mi-a săgetat de moarte 
Şi inima si ochii amlndoi. 
Ci. dorul, meu de el nu se desparte 
Şi-l port în suflet ca pe un altoi 
Pe care-l simt adine în piept cum creste, 
Sfînt mugur înflorind fără nădejde. 

In fiecare noapte ghidul meu. 
Gonind pe drumuri arse de iubire 
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Şi tresărindu-mi pleoapele mereu, 
A dezvaţat mult trista mea privire 
Să se supună somnului cel dulce. 
Atunci cînd vine ceasid să se culce. 

Cînd fata sfîrşi de cîntat stihurile acestea, califul nu se 
putu opri să nu strige : 

— Masallah asupra glasului tău şi asupra măiestriei 
tale, o, binecuvîntato ! Ai strălucit, într-adevăr. . 

Ci, deodată, îşi aduse aminte de străvestia lui, şi nu mai 
rosti o vorbă, de frică să nu se dea în vileag. Iar Isac la 
rîndu-i luă cuvîntul spre-a o firitisi pe fată. Da nici nu 
apucă el să deschidă gura bine, că fetişcana cea dulce-
cîntătoare se şi sculă grabnic de pe scaunul ei şi veni la el 
si îi sărută mîna cuviincios, spunînd : 

— O, stăpîne al meu, mîinile înţepenesc dinaintea ta, 
iar la vederea ta limbile tac, şi limbutia, măsurîndu-te cu 
tine, amuţeşte. Şi numai tu poţi să fii,.în ceea ce mă pri-
veşte, dezlegătorul vălului. , l 

Şi ii spuse vorbele acestea, în vreme ce ochii îi lă-
crimau. 

Cînd povesU'a ajunse aici, Şeherczada văz-a zorii mi/ii-vi şi, 
sfioasă., tăcu. 

Ci înir-a nouă sute douăzeci şi şaptea noapte 

"Urmă : 

Văzînd acestea, Isac, tare uluit şi tulburat, o întreba : 
— O, preascumpă copilă, pentru ce ţi se mohorăşte su-

fletul şi îţi face ochii să plîngă ? Şi cine eşti, o, tu cea 
pe care nu te cunosc ? 
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Iar ea lăsă ochit în jos fără a răspunde, şi Isac înţelese 
că fata au vroia să vorbească de faţă cu toată lumea. Şi, 
după ce îl întrebă din privire pe califul nedumerit, trase 
perdeaua care putea s»o despartă pe roabă de tîrgul de 
cumpărători, şi spuse cu dulceaţă : 

— Poate că acuma ai să vrei a grăi în toată voia şi 
slobozenia. 

Şi, de cum se văzu singură cu Isac, fata îşi săltă iaş-
macul de pe faţă cu o mişcare plină de gingăşie şi se ivi 
tot ceea ce era ea cu adevărat, numai frumuseţe, albă ca 
lima plină, cu cîte un cîrlionţ, negru pe fiecare tîmplă, cu 
un nas drept şi strălucitor ca sideful cel străveziu, cu o 
gură tăiată din carnea rodiilor coapte, şi cu o bărbie în-
semnată cu o gropiţă. Şi, pe chipul cel frumos, lăsat fără 
de văi, se deatungeau nişte ochi mari şi negri sub arcul 
de două ori scris ai sprîncenelor, cele care parcă stau să 
treacă pină dincolo de tîrnple. 

iar Isac. după ce se uită la ea o clipă fără a rosti nimic, 
îi spuse apoi încă şi mai dulce : • 

— Vorbeşte, o, copiio, cu toată încrederea. 
Ea atunci grăi cu un glas ca şoapta apei de izvor : 
— Aşteptarea cea lungă şi zbuciumul din sufletul meu 

m-au urîţit întru totul, o, stăpîne al meu ; iar lacrimile pe 
care le-am vărsat mi-au spălat obrajii de frăgezimea lor. 
Şt nici unul-dintre trandafirii de altădată nu mai înflo-
reşte pe ei. 

Iar Isac zîaibi şi zise, curmîndu-i vorba : 
— Da de c'ind, o, copiio, înfloresc trandafirii pe faţa 

luneî pline ? Şi pentru ce încerci, cu vorbele acestea ale 
tale, să-ţi ponegreşti frumuseţea ? 

Ea răspunse : 
•— La ce-ar putea să nădăjduiascâ o frumuseţe care 

pină acuma nu a ars decît numai pentru sine ? O, doamne 
al meu, de luni în şir îmi treceau zilele în oborul acesta 
de robi, pe cinci mă străduiam la fiecare mezat să născo-
cesc tot altă pricină ca să nu fiu vîndută ; întrucît îţi tot 
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-aşteptam venirea, ca să intru în şcoala "ta de cîntăreţi, 
despre care a ajuns faima pînă şi în cînipiile din tara mea. 

Şi, pe cînd fata vorbea astfel, veni neguţătorul, si.ă~ 
pînul ei. Şi Jsac îl întrebă : 

— Ce pre ţ vrei pe copilă ? Şi, mai întii, cum o cheamă? 
Iar şeicul răspunse : 
— în ceea ce priveşte numele ei. o, .stăpîne al meu, noi 

îi spunem Tohiat Al-Kulub, Vraja Inimilor ! Întrucât chiar 
că nici un alt nume nu i s-ar potrivi mai bine. în ceea ce 
priveşte preţul, trebuie să-ţi spun că a fost deseori dez-
bă tut între mine şi muşteriii cei bogaţi care s-au înfăţişat 
rînd pe rînd, ispitiţi de ochii ei. Şi este pe puţin de zece 
mii de dinari. Şi sînt dator să adaug, ca să ştii, că numai 
ea pînă acuma i-a oprit pe cumpărători să urce mai sus 
preţul, întrucît ori ele cîte ori, la rugăminţile ei, o lăsam 
să vadă chipul celui ce venea s-o cumpere, îmi răspundea, 
ştiind că nu am-s-o vind fără de învoirea ei : „Acesta nu-mi 
place pentru cutare sau cutare pricină, iar cu cestălaJtui nu 
am să ajung niciodată să mă îngăduiesc, din cutare sau 
cutare pricină !" Şi, în felul acesta, a ajuns să-i alunge de-a 
.binelea de la ea pe toţi cumpărătorii obişnuiţi, şi sâ-i lehâ-

meţească pe străini. întrucît toţi ajunseseră să ştie de la 
început că fata are să bage de seamă la ei vreo meteahnă 
grea ori vreun cusur ; şi nimeni nu mai cuteza,să-i înfrunte 
cîrtelile supărătoare. Drept care, cinstea mă sileşte să n.u-ţi 
cer, ca preţ pentru roaba aceasta copilandră, decît numai 
zece mii de dinari : pre ţ care de-abia clacă îmi scoale 
cheltuielile. 

Iar Isac zîmbi şi zise : 
— O, şeicule, mai pune încă de două ori zece mii de 

dinari la cei pe care îi ceri, şi poate că aşa fata va ajunge 
îa pre ţul cuvenit. 

Şi, după ce spuse acestea dinaintea neguţătorului uluit, 
adăugă : 

— S-o duci chiar astăzi pe fată la mine acasă, spre a 
ţi se plăti preţul hotărît între noi 
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Şi ii lăsă, după ce îi zîmbi copilei tulburate, şi se duse 
la calif şi la ceilalţi care îl însoţeau pe calif. Şi îi găsi pînă 
peste poate de nerăbdători, şi le istorisi, fără a le tăinui 
nici un amănunt, tot ceea ce se petrecuse. Şi toţi laolaltă 
ieşiră din oborul de robi, spre a-si vedea de plimbare, după 
toanele întîmplărli. i 

în ceea ce o priveşte pe copila Vraja inimilor, bătrînul 
şeic, stăpînul ei, se grăbi s-o ducă, pe clipă pe dată, la sa-
raiul lui Isac, şi să-şi primească cele treizeci de mii de di-
nari ce-i fuseseră hotărîţi, drept preţ de cumpărare. Pe 
urmă plecă la rosturile lui. 

Atunci copilitele roabe din casă se strînseră în jurul ei 
si o duseră la hammam unde o scăldară desfătător, şi o 
îmbrăcară, o pieptănară şi o împodobiră cu odăjdii de toate 
felurile, cu salbe, şi cu inele şi cu lănţuguri la mîini şi 
in picioare, şi cu vîlnice ehindisite cu zarafii', şi cu piep-
tar de argint. Iar dulcea gălbeneală de pe chipu-i lumi-
nos si luciu era ca a lunii la vremea ramaclanului dea-
supra unei grădini împărăteşti. 

Cîndstăpîriu-său Isac o văzu pe copilandra Vraja Ini-
milor cu înfăţişarea ei cea nouă, mai tulburată şi mai 
fîstîcită ca o mireasă în noaptea nunţii, se firitisi pentru 
cumpărătura pe care o făcuse şi îşi zise în sineşi : „Pe 
Alinii ! după ce copila aceasta are să înveţe un şir de zile 
ia şcoala mea, şi are să se mai desăvîrşească ia meşteşu-
gul lăutei şi al cîntării, şi după ce, ca urmare a mul ţumi-
rii inimii ei, are să-şi capete iarăşi pe deplin frumuse-
ţea-.; firească, are să fie o dobîndă de nepreţuit pentru 
iiaremuî califului ; întrucît chiar că fetişcana aceasta nu 
e o urmaşă de a lui Adam, ei-i chiar o hurie de viţă 
aleasă. 

Şi tlete poruncă să i se pună fetei la îndemînă fot ce-i 
era de trebuin ţă pentru învăţarea pravilelor cîntării, şi 
stărui să nu precupeţească nimic pentru ca şederea ei în 
saraiui cintecului să-i fie plăcută din toate privinţele. 
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Şi-aşa se făcu. Şi, în felul acesta, totul ajunse a-i fi lesne 
copilei pe calea desăvîrşirii meşteşugului şi a frumuseţii. 

Or, într-o bună zi, pe cînd toate soaţele ei, copilele 
cu lăute şi cu ţimbale, se împrăştiaseră prin grădinile ce 
erau puse la cheremul lor, şi pe cînd saraiul cîntecuiui 
era gol-goluţ de tinerele lui lune, copila Vraja Inimilor se 
sculă de pe divanul pe care se odihnea şi intră singură în 
sala de învăţătură . Şi se aşeză în scaunul ei, şi îşi puse 
lăuta pe piept, cum îşi pune o lebădă capul sub aripă. Şi 
toată frumuseţea ei întreagă i se întorsese, pe cînd pînă 
nu demult fusese galbenă şi stinsă. La fel cum într-un 
strat de flori, spre sfîrşitul primăverii, bujorul ia locul 
zarcan adelei cea cu obrajii topiţi de moartea iernii. Şi-aşa 
că, în felul acesta, copila era o ispită pentru ochi. o vrajă 
pentru inimi şi un cîntec de bucurie înălţat către Acela 
carele a zămislit-o. 

Şi, singură-singurică, îşi făcu alăuta să sune, scoţincl 
din inima lemnului un şir de pestrefuri care ar !'! îmbă-
tat pînă şi făptura cea mai împietrită. Pe urmă , luă de la 
capăt maneaua cea dintîi, cu o iscusinţă ce întrecea toate 
trilurile şi toate ciripiturile păsărilor cântăreţe. întrucit 
chiar că în fiecare deget de-al ci se afla tăinuită cîte o 
minune. 

Şi de bună seamă că nimănuia nu avea cum sa-i dea 
prin gînd, în saraiul lui Isac, cum că meşterul însuşi îşi 
găsise în fata aceea un meşter pe măsura lui, de nu cumva 
fata era chiar mai presus. întrucît din ziua cînd, în obo-
rul de robi, tulburarea făcuse să t remure şi mîiniie şi 
glasul minunatei copile, ea nu mai avusese prilejul să 
cînte nici din lăută, nici din gură, dinaintea nimănuia, 
nefăcînd altceya, ca şi soaţele sale, decît să asculte învă-
ţăturile lui Isac, şi pe urmă să cînte, da nu singură, ci 
numai împreună cu toate ucenicele. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute douăzeci şi opta noapte 

Urmii : 

Aşa încît, atunci cîiîd făcu lemnul cel răsunător al 
lăutei să spună toate glasurile păsăretului ce încununa-
seră copacul din care iăstărise odini-oară, copila îşi dete 
capul pe spate şi lăsă să i se reverse de pe buze, cîntînd, 
stihurile acestea ale poetului : 

Cină sufletul e ars de dor 
Spre cel la care visu-l poartă, 
Nimic nu-i poate fi opor, 
Nici măcar nendurala soartă. 

O, iu, cel care mi-ai zdrobit 
De-a pururi inima şi gîndul, 
Hai, ia-mi, şi viaţa-ntr-un sfîrşit, 
Şi stăpîneşte-le de-a rindul^ 

De vreme ce nici un alt chin, 
Ci numai chinul lipsei tale 
Mă poate frînge pe deplin 
Şi mă uciăe-acum de jale. 

Rizînd, mi-ai spus: „Doar eu aş şli 
Să-ţi vindec răul ce te arde, 
Cînd nici un vraci n-ar izbuti 
Să te mai mîntuîe de -moarte, 

Şi numai o privire-a mea 
Ar fi de-ajuns s-aducă leacul ! 
Şi inima ţi-aş vindeca, 
Şi suflciu-ii din piept, săracul \v 
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CU ai să~ţl rîzi, o, crud călău, 
De rana care mă ucide ? 
Drept ţintă pentru ochiul tău 
Şi pentru lăncile-i cumplite, ' 

Pe nimeni n-a mai .scris Allah 
Pe-ntreg pămîntu-acesta mare, 
Decît pe mine să-ţi fiu, ah, 
Batjocură şi desfătare ! 

Or, în vreme' ce fata cînta, Isac, care toată dimineaţa 
fusese plecat la calif, se întorsese fără să le fi dat de veste 
slugilor despre venirea lui. Şi, de cum ajunse în odaia 
de la intrare a casei, auzi glasul ce cînta, vrăjit şi dulce 
ca adierea dintîi a dimineţii cînd dă bineţe palmierilor 
şi mai întăritor pentru sufletul care îl asculta decît uleiul 
de migdale pentru trupul luptătorului. 

Şi Isac rămase atîta de tulburat de mlădierile acelu'' 
glas amorţit de sunetele de alăută, şi care nu putea să 
fie, fără nici o îndoială, un glas dintre glasurile de pe 
pămînt, ci vreo revărsare căzută din cîntările raiului, nu 
se putu opri să scoată un strigăt mare, de înfiorare şi de 
minunare totodată. Iar tînăra cîntăreaţă Tohfa auzi stri-
gătul şi dete fuga, ţinînd încă alăuta în braţe. Şi îl găsi,. 
sprijinit de peretele odăii de la intrare, cu o mînă la 
inimă, pe stăpînul ei Isac, atîta de îngălbenit la chip şi 
atîta de tulburat încît fata îşi aruncă alăuta şi se repezi 
la el, plină de spaimă, strigînd : 

— Asupra-ţi fie milele Celui preaînalt, o stăpîne al 
meu, şi uşureze-te de tot răul ! Deie el să nu ai vreo boală 
ori supărare ! 

Iar Isac, venindu-şi în fire, întrebă cu glas stins : 
— Oare tu cîntai în sala goală, o, Tohfa ? 
Iar copila se tulbură şi se îmbujora şi nu ştiu ce răs-

puns să dea la o întrebare a cărei pricină nu o ştia. Ci, 
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intrucît Isac stăruia, se temu să nu-I supere tăcînd mai 
departe, şi răspunse : 

* — Vai, o, stăpîne al meu, era slujnica ta Tohfa ! 
lai1.Isac, auzind răspunsul, lăsă capu-n.jos şi îşi spuse : 

„Iacătă ziua prăbuşirii ! O, Isac, suflet îngîmi'at, care te 
credeai cel clintii din veacul tău la glas şi la cîntare, nu 
mai eşti, faţă de fiica aceasta a cerului, decît un rob vă-
duvit de orice har !" 

Şi, tulburat pînă peste poate, luă mîna copilei şi şi-o 
duse la buze cu mare cinstire, apoi la frunte. Iar Tohfa 
se simţi gata să leş ine; ci to t .mai avu puterea do a-şi 
trage mîna repede, strigînd : 

—- Numele iui Allah f ieasupra- ţ i , o, stăpîne al meu ! 
De cînd oare stăpînu.l sărută mîna roabei ? 

Ci el răspunse, cu toată umilinţa : 
— Taci, o, Vrajă a Inimile»-, o, tu, cea mai presus 

dintre tonic făpturile, taci ! Isac şi-a găsit stăpînu.l, el care 
pînă acuma socotea că nu-şi are seamăn pe lume. întrucît, 
pe Prorocul ! —- asupra-i fie rugăciunea şi pacea ! — mă 
jur că pînă acuma am crezut că nu am seamăn pe lume, 
şi mă jur că acuma meşteşugul meu, pe lîngă al tău, nu 
mai este decît ca o drahmă pe lîngă un dinar. O, Tohfa, 
tu eşti chiar desăvîrşirea ! Şi, pe clipă pe dată, vreau să 
te duc la emirul drept-credincioşilor, califul Harun Al-Ra-
şjd. Şi-atunci cînd privirea lui va seînteia asupra ta, ai să 
ajungi o domniţă între femei, întocmai precum şi eşti o 
regină între făpturile lui Dumnezeu. Şi-aşa, au să-ţi fie 
încununate măiestria şi frumuseţea. Drept care, slăvire şi 
proslăvire ţie, o, stăpînă a mea, Vrajă a Inimilor ! Şi deie 
Allah numai ca, atunci cînd ursita-ţi prea-minunată te va 
aşeza la locul de cinste în saraiul emirului drept-credincio-
şilor, să nu-1 izgoneşti departe de amintirea ta pe robul 
tău Isac cel zdrobit ! 

Iar Tohfa, cu ochii scăldaţi în lacrimi, răspunse : 
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•— O, stăpîne al meu, cum să te uit pe tine care eşti 
începutul norocului meu întreg şi însăşi temelia inimii 
inele ? 

Iar Isac o luă de mînă şi o puse să-.i jure pe Cartea cea 
Sfîntă că nu are să-I uite. Şi adăugă : • 

—• Da, hotărîL ! ursita ta este o ursită minunată , iar 
pe fruntea ta văd pecetluită bucuria emirului drept-cre-
dincioşilor. încît îngăduie-mi să te rog să cînţi dinaintea 
califului ceea ce cînlai adineaoare numai pentru tine, pe 
cînd eu te ascultam de dincolo de uşă şi mă socoteam din 
rîndul celor miluiţi de raiul lui Allah. 

Şi, dobîndind făgăduiala copilei, îi mai spuse : 
— O, Vrajă a Inimilor, ai putea tu acuma să-mi spui, 

lacîndu-mi hatîrul cel din urmă , prin ce şir de întîmplări 
ciudate a putut o regină să ajungă a fi amestecată în rîndul 
robilor ce se vînd şi se cumpără, cîtă vreme ar fi cu nepu-
tinţă să i se plătească preţul, nici de i s-ar grămădi dinainte 
toate comorile din zăcămintele cele tainice şi toate bogă-
ţiile de sub pămînt şi din apa mărilor pe care Allah prea-
înaltul le-a îngropat- în inima pietrelor ? 

Iar Tohfa, la vorbele acestea, zîrnbi şi spuse : 
~ O, stăpîne al meu, povestea roabei tale Tohfa este o 

poveste ciudată ; iar întîmpiările prin care a trecut sînt 
uluitoare ; încît, de-ar fi scrise cu acele pe colţul dinlăun-
tru! ochiului, ar sluji do învăţătură celui ce le-ar citi" cu 
.iuare-aminte. Şi, într-una din zilele ce vin, de-o vrea 
Allah. am să-ţi istorisesc povestea aceasta, care-i povestea 
vieţii mele şi a venirii mele la Bagdad. Ci astăzi este de 
ajuns să afli că am fost pradă de război, la un maghrebin, 
şi am 'trăit printre maghrcbini. 

Şi adăugă : 
— Stau la poruncile tale, gala să te urmez la emirul 

cîrept-credincioşilor ' 
Iar Isac, care avea o fire chibzuită şi blinda, se feri să 

stăruie a afla mai mult şi, ridieîndu-se, bătu din palme şi 
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le porunci roabelor care alergaseră la chemarea lui să pre-
gătească hainele de ieşire pentru stăpîna lor Tohfa. Şi nu-
maidecît roabele deschiseseră lăzile cele mari cu ţoale, şi 
scoaseră de acolo un şir întreg de rochii, minunat învrîs-
tate, făcute din mătase de Nishabur, înmiresmate cu bal-
samuri uşoare, şi dulci la pipăit şi la vedere. Şi, tot aşa, 
scoaseră de prin sipeturile cu giuvaieruri un dichis întreg 
de odoare plăcute ele privit. Şi o îmbrăcară pe copilandră,, 
stăpîna lor, cu şapte rochii puse una peste alta, de culori 
Jelurito, şi o împodobiră cu nestemate, şi o făcură asemeni 
unei prea frumoase idoliţe chinezeşti. 

Iar cînd toată găteala se sfîrşi, veniră de se rînduiră 
lingă ea si o sprijiniră şi din dreapta si din stingă, pe cinci 
alte fete avură grijă să poarte pe mîinile lor poalele cu 
ciucuri ale fustelor. .Şi ieşiră cu ea de la şcoala de muzică, 
.iar Isac mergea înainfe-le, deschizînd drumul şi avîndu-1 
alături pe un băetan harap ce ducea lăuta vrăjită. 

Şi* alaiul ajunse la palatul califului şi intră în sala de 
aşteptare. Iar Isac se grăbi a se duce să se. înfăţişeze din-
tr-untîi singur dinaintea califului, şi grăi, după temenelile 
cuvenite : 

— lacătă, o, emire al drept-crendicioşilor, aduc astăzi 
dinaintea ta o copilă fără de asemuire nici printre cele 
mai frumoase, un dar ales, o minune a aceluia carele a ză-
mislit-o, o venită din rai, dăscăliţa şi ucenica mea, cîntă-
reaţa cea minunată Tohfa, Vraja Inimilor ! 

Iar Al-Raşid zîmbi a rîde şi zise : 
— Şi unde-i vraja aceea, o, Isac ? N-o fi cumva copi-

landra pe care am întrezărit-o într-o zi la oborul de robi, 
atunci cînd era de nevăzut şi sta sub izar, ferită de ochii 
cumpărătorului ? 

Iar Isac răspunse : 
— Chiar ea, o, doamne al meu ! Şi, pe Allah ! este mai 

reavănă decît dimineaţa cea reavănă , şi mai dulce pentru 
urFshi decît şopotul izvorului printre pietre ! 
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Şi Al-Raşid răspunse : 
— Atunci, o, Isac, nu mai 'zăbovi să pofteşti aici di-

mineaţa, şi pe aceea care este mai reavănă decît dimineaţa. 
Şi nu ne lipsi mai mult de cîntecul izvorului şi de aceea 
care este mai dulce decît cîntecul. izvorului. întrucît, în-
tr-adevăr, niciodată, nu secade ca dimineaţa să fie tăinuită, 
şi nici apa să înceteze a cînta. 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mijind şi. 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute douăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Şi Isac ieşi s-o aducă pe Tohfa, în vreme ce califul se 
minuna în sufletul său că îl vedea pentru întîia oară şi cu 
atîta tărie lăudînd o cîntăreaţă. Şi îi spuse lui Giafar : 

— Au nu-i de mirare, o, vizirule, că Isac vorbeşte cu 
atîta. lăudare pe seama altcuiva în afară de el ? Iacătă ce 
mă minunează pînă peste marginile minunării. 

Şi adăugă : 
— Da avem să vedem numaidecît cum va treaba. 
Şi, peste cîteva clipite, urmîndu-1 pe Isac, care o ţinea 

de mină, intră fetişcana. Şi ochiul emirului scapără asu-
pra ei. Şi sufletul lui rămase tulburat de gingăşia e i ; şi 
ochii lui rămaseră fermecaţi de umbletul ei vrăjit, ca o 
fluturare de văluri de mătasă. Şi, pe cînd el o sorbea din 
ochi, fata veni şi se temeni dinaintea iui, şi îşi dete la o 
parte iaşmacul de pe faţă. Şi rămase ca luna în cea de a 
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patrusprezecea noapte a ei, neprihănită , strălucitoare, albă 
şi senină. Şi, măcar că era tulburată de faptul că se afla 
dinaintea emirului drept-credincioşilor, nu îşi uită de ni-
mic din cîte cereau buna purtare, politesfia şi cuviinţa ; 
şi, cu glasul ei fără de asemuire, se ploconi dinaintea cali-
fului şi rosti : 

— Salamalleikum asupra ta, o, urmaş al celui mai ales 
dintre fiii oamenilor; o, vlăstar binecuvîntat din viţa dom-
nului nostru Mahomed — asupra-i fie rugăciunea, pacea 
şi milele cele sfinte ! — cămin şi adăpost al celor ce umblă 
pe calea cea dreaptă, judecător fără de greşeală peste cele 
trei lumi. Primeşte salamalekul celei mai supuse şi mai 
neînsemnate dintre roabele tale. 

Iar Al-Raşîd, auzind vorbele acestea, spuse cu un glas 
atîta de desfătător, se însenină şi se îmbujora şi strigă : 

— Maşallah, o, tipar al desăvîrşirii ! 
Şi se uită la ea cu şi mai mare luare-aminte, şi sta să 

se topească de. plăcere. Iar Giafar şi Massrur şedeau şi ei 
la fel, gata să-şi dea duhul de bucurie. Pe urmă , Al-Raşid 
se sculă din jeţul lui domnesc şi coborî la fată, şi se duse 
lîngă ea şi, cu multă dulceaţă, îi trase peste faţă iasmăcutul 
de mătasă : ceea ce vroia să însemne că de-aci înainte fata 
ţinea de haremul lui, şi că de aci înainte era primită în 
taina hărăzită soţiilor drept-credincioşilor. 

După care, o pofti să şadă jos şi îi spuse : 
—• O, Vrajă a Inimilor, tu chiar că eşti un dar ales. Da 

n-ai putea oare, odată cu venirea ta care ne luminează 
casa, să faci să intre şi cîntecul în palat ? Iacătă că auzul 
nostru este în slujba ta, ca şi vederea noastră ! 

Iar Tohfa luă alăuta din mîinila hărăpu ţului rob, şi 
şezu jos la piciorul scaunului califului, spre a începe nu-
maidecît un pestref în stare să topească şi urechea cea 
mai nesimţitoare. Şi minunea din degetele ei era o răzve-
dire mai tulbură toare decît cea din guşa păsărilor. Pe 
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urmă , între răsuflările tăiate ale celor- din jur*, îşi lăsă bu-
zele să cînte stihurile acestea ale poetului : 

Cină dincolo de marginile zării 
Copila lună iese din crivat 
Şi-l înlrevede-n umbra înserării 
Pe regele în purpură-mbrăcat, 

Se ruşinează toată să se ştie 
Cu chipul gol sub lungile-i priviri, 
Şi-şi trage peste faţa şofrănie 
faşmacul alb al norilor subţiri. 

Pe urmă-aşleaptă pînă ce se-afundă 
Emirul strălucit departe-n zări. 
Apoi şi ea, pe boltă sus, rotundă, 
Dă pas pre alini şt iţei ei plimbări. 

Şi dacă ea, regina, nu e-n stare 
Să-nfrunte ochiul regelui avan, 
Cum să-l înfrunte-o fată oarecare 
Pe mult strălucitorul ei sultan?. 

Şi Al-Raşid se uită la fată cu dragoste, cu poftă şi cu 
dulceaţă, şi fu atîta de vrăjit de harurile ei fireşti, de fru-
museţea glasului ei, şi de maeştri a danţului şi a cîntecului 
ei, încît coborî din scaunul împărătesc şi se duse să şadă 
pe chilim lîngă ea, şi îi zise : 

•— O, Tohfa ! pe Allah ! tu, într-adevăr, eşti un 
Har ales. 

Pe urmă se întoarse înspre Isac şi îi zise s 
— Chiar că, o, Isac, nu ai fost îndestul de drept în ju-

decata ta despre minunăţ ia aceasta, cu toate cîte ne-al 
spus în privinţa ei. întrucît nu mă sl'iesc să adaug că te 
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întrece pînă şi pe tine, fără de tăgadă. Şi-a fost scrîs ca 
nimănuia să nu-i fie dat a-i face dreptate, afară de calif! 

Iar Giafar strigă : 
•— Pe viaţa capului tău, o, doamne al meu, adevăr 

spui ! Copila aceasta este o răpitoare de minţi ! 
Iar Isac spuse : 
— O, emire al drept-credincioşilor, eu chiar că nu am 

nimica împotriva judecăţii tale, mai ales că, atunci cînd 
am auzit-o întîia oară, am simţit tare limpede, numaidecât, 
că toată măestria mea şi tot ceea ce mi-a menit Allah ca 
har nu mai erau nimic în chiar ochii mei. Şi rai-am grăit : 
„O, Isac, ziua de astăzi este pentru tine ziua prăbuşirii !" 

Iar califul grăi : 
— Atunci e bine ! 
Pe urmă o rugă pe Tohfa să mai cînte o dată cântecul 

acela. Şi, după ce o ascultă încă o dată, iarăşi se minună 
şi se înfiora de plăcere. Şi îi spuse lui Isac : 

— Pe volniciile strămoşilor mei ! mi-au adus un dar 
care preţuieşte cit împărăţia lumii. 

Pe urma, nemaiputînd de bucurie, da nevroind să se 
arate prea aprins, de faţă cu tovarăşii săi, califul se sculă 
şi îi spuse lui Massrur hadîmbul : 

— O, Tvlassrur, ridică-le şi du-o pe stăpîna ta Tohfa la 
iatacul de cinste din harem. Şi ai grijă să nu-i lipsească 
nimic. 

Şi hadîmbul spătar ieşi cu Tohfa. Iar califul, cu ochii 
uniezi, se uita după ea cum se depărta cu mersuî ei de 
gazelă, cu podoabele şi rochiile ei dungate. Şi îi spuse 
lui Isac : 

— E îmbrăcată minunat. De unde are hainele acestea 
cum n-am mai văzut altele asemenea in saraiul meu ? 

Şi Isac spuse : 
— Le are de la robul tău, ca urmare a dărniciilor tale 

asupra capului,meu, o, doamne al meu. Toate sînt un dar 
pe care 1-a căpătat de la tine, prin mijlocirea mea. De 
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altminteri, pe viaţa ta ! toate darurile din lume nu mai 
sînt nimic pe lingă frumuseţea ei. 

Iar califul, care niciodată nu se dovedea lipsit de filo-
timie, se întoarse înspre Giafar şi îi zise : 

— O, Giafar, să-i numeri pe dată credinciosului nos-
tru Isac cinci mii de dinari din visterie ; şi să-i dai zece 
rînduri de rochii din dulapurile împărăteşti. 

Pe urmă , cu= faţa înseninată şi cu gîndurile scuturate 
de toată grija, porni înspre iatacul cel tainic unde Tohi'a 
fusese dusă de spătar. Şi intră la fată, rostind : 

— Pacea fie cu tine, o, Vrajă a Inimilor ! 
Şi se duse lingă ea, şi o luă în braţe, acolo, în umbra 

perdelei de taină. Şi o găsi fecioară neprihănită , curată ca 
un mărgăritar de sub apele mării, cules proaspăt. Şi se 
bucură de ea. 

Şi, din ziua aceea, Tohfa dobîndi un cin tare înalt în 
inima lui, de nu mai putea califul să-i îndure lipsa nici 
măcar o clipă. Ba, pînă la urmă , ajunse să pună în inîiniie 
ei cheile de la toate treburile împărăţiei. Intrucît găsise 
în ea o femeie plină de înţelepciune. Şi Tohfa, ca tain rîn-
duit pentru ea, avea două sute de mii de dinari pe lună, şi 
cincizeci de fete roabe în slujba ei zi şi noapte. Şi. cu da-
rurile şi cu lucrurile de pre ţ ce le căpăta, ar fi putut să 
cumpere toate ţările Irakului şi toate • pămînturile de 
la Nil. 

Şi dragostea de această copilă se împlîntă atîta de tare 
în inima califului încît Al-Raşid nu vroi să se încreadă 
în nimenea pentru straja ei. Iar cînd ieşea de la ea, ţinea 
el însuşi cheia de la iatacul de taină. Ba chiar, înt-o zi, 
pe cînd copila cînta dinaintea lui, fu cuprins de o revăr -
sare de patimă atîta de mare încît dete să-i sărute mîna. 
Ci ea se trase îndără t dintr-o zvîcnitură şi, în tresărirea 
aceea repezită, îşi sparse lăuta. Şi începu să plîngă. Şi 
atunci Al-Raşid, tulburat peste măsură , îj şterse lacrimile 
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şi, cu un glas tremurînd, o întrebă pentru ce plînge, şi 
strigă : 

— Deie Allah, o, Tohl'a, ca niciodată să nu cadă vreo 
lacrimă nici măcar dintr-un ochi de-al tău ! 

Iar Tohfa zise : 
— Ce sînt eu, o, doamne ai meu, de vrei să-mi săruţi 

nuna ? Au vrei cumva ca Allah şi Profetul său — asupra-i 
fie rugăciunea şi pacea! — să mă pedepsească pentru 
aceasta şi să-mi spulbere fericirea ? Intrucît nimenea de 
pe lume nu a ajuns la o asemenea cinstire ! 

Iar Al-Raşid fu mul ţumit de răspunsul ei şi îi spuse : 
— Acuma, cînd ştii, o, Tohl'a, locul adevărat pe care 

le-ai ridicat în. cugetul meu, nu am să mai încerc- faptul 
care te-a tulburat. însenineazâ-ţi aşadar ochii, şi să ştii 
bine că numai tu îmi eşti scumpă şi că am să mor de 
dragul tău. 

Şi Tohl'a căzu la picioarele iui şi îi cuprinse genunchii 
cu mîinile. Iar califul o ridică şi o luă în braţe, şi îi zise : 

— Numai tu eşti regina mea. Şi eşti mai presus chiar 
decît fiica moşului meu. Scit Zobeida. 

Or. într-o zi, Al-Raşid plecase la vînătoare, iar Tohfa 
se afla singură în iatacurile ei, stînd sub un sfeşnic de 
aur ce-o lumina cu luminările lui îmbălsămate. Şi citea 
dintr-o carte. Şi deodată un măr înmiresmat căzu pe ge-
nunchii ei. Şi ridică fruntea şi văzu, afară, cine aruncase 
mărul. Şi era Sett Zobeida. Şi Tohl'a, cît putu de iute, se 
ridică şi, după salamalecurile cuviincioase spuse : 

—• O. stăpînă a mea, iertăciune ! Pe Allah ! de-aş fi 
fost slobodă pe dorurile mele, as fi venit în fiecare zi ca 
să te rog să primeşti slujbele mele de roabă ! Să nu ne 
lipsească niciodată Allah de paşii tăi ! • ' 

Iar Seif Zobeida intră la cadînă şi şezu jos lingă ea. Iar 
chipu-i era mîhnit şi îngîndurat. Şi grăi : 

- - O, Tohfa, ştiu că ai o inimă mare, aşa că vorbele 
taie nu. mă minunează. întrucît la tine mărinimia este 
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un har jjiresc. Or eu, pe viaţa emirului drept-credincio-
şilor ! nu prea am năravul să ies din iatacurile mele şi să 
mă duc în musafirlîc pe la soţiile şi pe la cadîneie califu-
lui, vărul şi soţul meu. Ci astăzi am venit spre a-ţi zugrăvi 
starea stînjenitoare în care m-a lăsat de cînd ai intrat tu 
în sărai. Află, aşadar, că sînt dată cu totul uitării, şi sînt 
coborîtă la treapta de cadînă de rînd. întrucît emirul 
drept-credincioşilor nici nu mai dă pe la mine şi nici nu 
mai întreabă nimic despre mine. 

Şi începu să plîngă. Iar Tohfa plînse laolaltă cu ea de 
să-şi dea sufletul. Şi Zobeida îi spuse : 

— Aşa că am venit să-ţi cer un năzar, şi anume să faci 
în aşa fel încît Al-Ilaşid să-mi hărăzească şi mie o noapte 
pe lună, numai atît, ca să nu fiu coborîtă chiar pe treptele 
roabelor. 

lai' Tohfa sărută mîna sultanei şi îi spuse : 
— O, cunună de pe capul meu, o, stăpînă a noastră, 

doresc din tot sufletul ca emirul drept-credincioşilor să-şi 
petreacă luna întreagă şi nu numai o noapte cu tine, încît 
să ţi se însenineze sufletul, iar eu să-mi dobîndesc ier-
tarea, eu care, cu venirea mea, sînt pricina mîhnirii tale. 
Şi deie Allah ca într-o zi să nu mai fiu decît o roabă în 
mîinile tale de regină şi de stăpînă ! 

Or, estimp, Al-Raşid se întoarse dela vînătoare şi se 
duse drept la iatacul cadînei sale dragi. Iar Sett Zobeida, 
zărindu-1 de departe, dete zor să fugă, după ce Tohfa îi 
făgăduise sprijinul ei. Iar Al-Raşid intră , şi şezu jos zîm-
bind, şi o pofti pe Tohfa să stea pe genunchii lui. Pe urină 
mîncară şi băură amîndoi, şi se dezbrăcară. Şi numai 
atunci Tohfa îi vorbi despre Sett Zobeida, şi îl rugă să-i 
împlinească dorul inimii şi să se ducă la ea în noaptea aceea. 
Iar el zîmbi şi zise : 

— De vreme ce este atîta de zornic să mă duc la Sett 
Zobeida, s-ar fi căzut, o, Tohfa, să-mi fi spus pînă a nu fi 
apucat să ne dezbrăcăm. 
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Ci ea răspunse : 
— Am tăcut aşa, spre a da dreptate poetului care a 

spus : 

Femeia care cere, să nu şadă 
Ascunsă sub iaşrnac şi sub izar ! 
Mai bine e să fie goală toată, 
Spre-a dobîndi mai repede-un nazar 

Iar Al-Raşid, cind auzi răspunsul, fu mul ţumit şi o 
strînse pe Tonta la piept. Diîpă care o lăsă, spre a face aşa 
cum îi ceruse ea în privinţa mîndrei Sett Zobeida. Şi în-
chise cu cheia uşa de la iatacul copilandrei, şi plecă. 
Şi-atîta cu el. 

Ci în ce o priveşte pe Tohfa, ceea ce i se întîmplă din 
clipita aceea este atîta de ciudat şi ele uluitor încît se cade 
a .fi povestit cu domolul. 

Cinci povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treizecea noapte 

Urmă : 

După ce Tohfa rămase singură în iatacul ei, îşi luă 
iarăşi cartea şi îşi urmă citirea mai departe. Pe urmă , 
simţindu-se oleacă obosită, îşi luă lăuta şi începu să cînte 
numai pentru ea. Şi cînta atîta de frumos încît lucrurile 
cele neînsufleţite din iatac începură să dănţuiască de 
plăcere. 

Şi deodată simţi lăuntric că ceva neobişnuit se petrece 
în odaia ei, luminată atunci de strălucirea luminărilor. Şt 
se întoarse şi văzu în mijlocul odăii un om bătrîn care 
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dănţuia în tăcere. Ţinea ochii lăsaţi în jos, avea o înfăţi-
şare falnică, iar călcătura ii era- domnească. Şi dănţuia un 
danţ; cucernic, cum nici o făptură omenească nu ar putea 
să dănţuiască vreodată. 

Iar Tohl'a se simţi îngheţată de spaimă. Căci ferestrele 
şi uşile erau închise, iar ieşirile erau păzite straşnic de 
h.adîmbi. Şi ea nu îşi aducea aminte să fi văzut cumva 
vreodată la sărai chipul bătrînului aceluia ciudat. încît 
grăbi să-şi rostească lăuntric rugăciunea de izbăvire de 
cel necurat : „Mă adăpostesc întru Allah preaînaltul îm-
potriva Celui bă tut cu pietre !" Şi îşi zise : „Hotărît ! n-am 
să .mă arăt că am băgat de seamă făptura aceasta străină 
care se află aici. Mai degrabă am să cînt mai departe, şi 
întîmple-se ce-o vrea Allah !" Şi, fără a se opri din cîntat, 
avu tăria de a urma să cînte cîntecul început ; ci degetele 
îi tremurau pe lăută. 

Şi, iacătă că, peste un ceas de vreme, şeicul cel jucăreţ 
se opri din danţ, veni lingă Tohfa şi sărută pămîntul di-
naintea ei, grăind : 

— Ai strălucit, o, tu, cea mai slăvită din Răsărit şi 
din Apus ! Fie ca lumea să nu rămîie vreodată lipsită de 
icoana ta şi de desăvîrşirile t a l e ! O, Toii fa. o, Vrajă a 
Inimilor, au nu mă cunoşti ? 

Şi ea strigă : 
— Nu, pe Allah ! nu te cunosc ! Da socot că trebuie 

să fii vreun ghin de pe tărîmurile Ginnistanului — alun-
gat fie Cel-viclean ! 

Iar el răspunse, zîmbind a rîde : 
— Adevăr grăieşti, o, Tohfa ! Sînt căpetenia tuturor 

neamurilor din Ginnistan, sînt Eblis ! 
Iar Tohfa strigă : 

-— Numele lui Allah fie cu. mine şi împrejurul m e u ! 
Mă adăpostesc întru Allah ! 
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Ci ea răspunse : 
— Am făcut aşa, spre a da dreptate poetului care a 

spus : 

Femeia care cere, să nu şadă 
Ascunsă sub iaşrnac şi sub izar ! 
Mai bine e să fie goală toată, 
Spre-a dobîndi mai repede-un nazar 

Iar Al-Raşid, cînd auzi răspunsul, fu mul ţumit şi o 
slrînse pe Tohfa la piept. După care o lăsă, spre a face aşa 
cum îi ceruse ea în privinţa mîndrei Sett Zobeida. Şi în-
chise cu cheia uşa de la iatacul copilandrei, şi plecă. 
Şi-atîta cu el. 

Ci în ce o priveşte pe Tohfa, ceea ce i se întîmplă din 
clipita aceea este atîta de ciudat şi de uluitor încît se cade 
a Ii povestit cu domolul. 

Cînd povestea ajunse aici, Şcherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a nouă sute treizecea noapte 

Urmă : 

După ce Tohfa rămase singură în iatacul ei, îşi luă 
iarăşi cartea şi îşi urmă citirea mai departe. Pe urma, 
simţindu-se oleacă obosită, îşi luă lăuta şi începu să cînte 
numai pentru ea. Şi cînta atîta de frumos încît lucrurile 
cele neînsufleţite din iatac începură să dănţuiască de 
plăcere. 

Şi deodată simţi lăuntric că ceva neobişnuit se petrece 
în odaia ei, luminată atunci de strălucirea luminărilor. Şi 
se întoarse şi văzu în mijlocul odăii un om bătrîn care 
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dănţuia în tăcere. Ţinea ochii lăsaţi în jos, avea o înfăţi-
şare falnică, iar călcătura îi era- domnească. Şi dănţuia un 
danţ cucernic, cum nici o făptură omenească nu ar putea 
să dănţuiască vreodată. 

Iar Tohl'a se simţi îngheţată de spaimă. Căci ferestrele 
şi uşile erau închise, iar ieşirile erau păzite straşnic de 
hadîmbi. Şi ea nu îşi aducea aminte să fi văzut cumva 
vreodată la sărai chipul bătrînului aceluia ciudat. încît 
grăbi să-şi rostească lăuntric rugăciunea de izbăvire de 
cel necurat : „Mă adăpostesc întru Al lan preaînaltul îm-
potriva Celui bă tut cu pietre !'" Şi îşi zise : „Hotărît ! n-am 
să .mă arăt că am băgat ele seamă făptura aceasta străină 
care se află aici. Mai degrabă am să cînt mai departe, şi 
întîmple-se ce-o vrea Aliah !" Şi, fără a se opri din cîntat, 
avu tăria de a urma să cînte cîntecul început ; ci degetele 
îi tremurau pe lăută. 

Şi, iacătă că, peste un ceas de vreme, şei cui cel jucăreţ 
se opri din danţ, veni lingă Tohfa şi sărută pămîntul di-
naintea ei, grăind : 

— Ai strălucit, o, tu, cea mai slăvită din Răsărit şi 
din Apus ! Fie ca lumea să nu rămîie vreodată lipsită de 
icoana ta şi de desăvîrşirile t a l e ! O, Tohfa, o, Vrajă a 
Inimilor, au nu mă cunoşti ? 

Şi ea strigă : 
— Nu, pe Allah ! nu te cunosc ! Da socot că trebuie 

să fii vreun ginn de pe tărîmurile Ginnistanului — alun-
gat fie Cel-viclean ! 

Iar el răspunse, zîmbind a rîde : 
— Adevăr grăiesti, o, Tohl'a ! Sînt căpetenia tuturor 

neamurilor din Ginnistan, sînt Eblis ! 
Iar Tohfa strigă : 

•— Numele Iui Allah fie cu mine şi împrejurul meu ! 
Mă adăpostesc întru Allah ! 
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Ci Eblis îi luă iruri a, i-o sărută şi şi-o duse la buze şi 
iu frunte, şi grăi :: 

:— Să nu-ţi fie frică de nimic, o, Tohl'a, întrucît de 
mull ie afli sub ocrotirea mea si eşti mult iubita tinerei 
regine a gînnilor, care ca frumuseţe printre fiicele ginni-
lor, este, ceea ce eşti tu printre fiicele lui Adam. Află, 
dar, că de tare multă vreme vin cu ea în ospeţie la tine, în 
fiecare noapte, fără ca tu să ne vezi, şi te privim fără ca tu 
să ştii. întrucît preafrumoasa noastră regină Kamariya 
este îndrăgostită de tine pînă la pierderea minţilor şi nu 
se jură decît pe numele şi pe ochii .tăi. Iar atunci cînd 
vine aici şi te priveşte,, în vreme ce .dormi, se topeşte de 
dor şi moare după frumuseţea ta. lai- curgerea vremii 
nu mai este pentru ea dec.il, iungoare, afară de vremea 
nopţii, cînd vine la tine şi cînd se bucură de vederea ta 
fără ca tu s-o vezi. Aşa că vin la tine ca sol, spre a-ţi 
istorisi chinurile ei şi lungoarca în care zace departe de 
tine, şi să-ţi spun din partea ei şi din partea mea că, dacă 
binevoiesti, te duc în Ginnistan, unde vei fi ridicată la 
cinul cel mai de sus printre regii ginnilor. Şi vei domni 
peste inimile noastre, precum domneşti aici peste inimile 
fiilor oamenilor. Or, astăzi împrejurările se potrivesc de 
minune pentru venirea ta. întrucît sărbătorim nunta fotei 
mele şi tăierea-împrejur a fiului meu. Şi petrecerea ar fi 
luminată de prezenţa ta, iar ginnii ar fi fericiţi de venirea 
ta, şi te-ar primi toţi ca regină a lor. Şi ai şedea printre 
noi atîta cît ai dori. Şi de nu ţi-o plăcea în Ginnistan, şi 
de nu ţi-o fi pe voie traiul nostru, care este un trai de za-
îafete necurmate, fac jurămînt că, fără de stăruinţe ori 
anevoinţe, am să te aduc aici de unde te iau. 

Şi, auzind "spusele acestea ale lui.Eblis — afurisit să 
fie el ! — înfricoşata de Tohfa nu cuteză a nu-i primi poi'~ 
tirea, de teama vreunor încurcături drăceşti. Şi răspunse 
că „da", cu un semn din cap. Şi numaidecît Eblis luă în-
tr-o mînă lăuta pe care i-o încredinţa Tohl'a, iar pe Tohfa 
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o luă de cealaltă mină, rostind : „Bismillah !" Şi, ducîud-o 
astfel, deschise uşile, fără a se sluji de vreo cheie, si merse 
cu ea pînă ce ajunseră la intrarea de la umblători. 

Or, umblătorile, iar adesea fîntînile şi havuzurile, sîni 
locurile de care se slujesc ginnii de sub pămînt şi efriiii 
spre a veni la faţa pămîntului. Şi, din. pricina aceasta, 
nici un om nu intră la umblători fără a rosti rugăciunea 
de alungare a duhurilor rele si fără a se adăposti cu gîn-
dul întru Allab. Şi, întocmai precum ies prin umblători, 
ginii se şi întorc la ei acasă tot pe acolo. Şi nu se ştie vreo 
abatere de ia pravila aceasta şi nici un fel de coteală de la 
acest obicei. 

încît atunci cînd speriata de Tohfa. se văzu dinaintea 
umblătorilor cu şeicul EbJis, îşi pierdu firea. Ci Eblis în-
cepu să spună şotii spre a-i schimba gîndurile, şi coborî 
cu ea in sinul pământului. Şi, după ce trecură fără de ne-
cazuri pîrleazul acela anevoios, ajunseră Ia o trecere de 
sub pămînt, săpată ca o boltă. Şi, după ce trecură prin 
boita aceea, ajunseră deodată afară, sub cer. Şi, la ieşirea 
de sub pămînt, un cal înseuat îi aştepta, fără de vreun 
paznic ori de vreun grăjdar. Iar şeicul Eblis îi spuse prea-
frumoasei Tohfa : 

—> Bismillah, o, slănină a mea ! 
Şi, ţinînd scările şeii, o ajută să se suie pe cai, în şaua 

cea largai Şi Tohfa se aşeză pe cit putu mai bine, iar calul 
numaidecât se undui ea un val sub ea, şi. pe dată întinse 
nişte aripi urieşeşti în noapte. Şi se înălţă în văzduhuri, 
în vreme ce ,şeicul Eblis zbura, cu putinţele lui, alături 
de ea. Şi, din toate astea, Tohfa se înfricoşa atîta încît 
leşină, prăbuşită în şa. 

Iar cînd, mulţumită vuitului reavăn, Tohfa îşi veni 
în simţiri din leşinul ei, se văzu într-o pajişte largă, atîta 
de plină de flori şi. de prospeţime încît ai fi zis că vezi 
e rochie uşoară zugrăvită în culori vrăjite. Iar în mijlo-
cul acelei pajişti strălucea un palat, cu turnuri înalte în 
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văzduh, şi mărginit de o sută şi optzeci de porţi de aramă 
roşie. Iar în pragul porţii celei mari se aflau căpeteniile 
ginnilor, îmbrăcaţi în haine strălucite. , 

Iar cînd căpeteniile acelea îl văzură pe şeicul Ebliş, 
strigară : 

•— lacătă că vine Sett Tohfa! 
Şi, de îndată ce calul poposi dinaintea porţii, se în-

ghesuiră cu toţii împrejurul ei, o ajutară să descalece şi o 
poftiră în palat, sărutîndu-i mîinile. Şi, înlăuntrul pala-
tului, Tohfa văzu o sală mare, alcătuită din patru săli ce 
se legau între ele, cu pereţii de aur şi cu pilaştrii, de ar-
gint, o sală co-ar face să crească păr pe limba care s-ar 
încerca s-o zugrăvească. Iar în fund de tot se vedea un 
jclf împărătesc de aur roşu împodobit cu mărgăritare de 
mare. Şi fu poftită să şadă, cu mare fală, pe jelţul acela. 
Iar căpeteniile ginnilor veniră şi se rînduiră pe treptele 
jelţului împărătesc, împrejurul ei şi la picioarele ei. Iar 
în ceea. ce priveşte înfăţişarea lor, erau asemenea cu fiii 
de Adam, afară de doi dintre ei, care aveau nişte chipuri 
înfricoşătoare. întrucît aceia doi nu aveau, fiecare, decît 
numai cîle un ochi în mijlocul feţei, croit în lung, şi nişte 
dinţi ieşiţi înainte precum colţii porcilor mistreţi. 

Iar cînd fiecare îşi luă locul cuvenit cinului său, şi cînd 
toată lumea se potoli, se ivi o regină tînără, gingaşă şi 
frumoasă, cu un obraz atîta de strălucitor încît lumina 
sala împrejurul ei. Şi alte trei copile ca zînele veneau 
după ea, legănîndu-se care mai de care. Şi, cînd ajunseră 
dinaintea scaunului împărătesc al preafrumoasei Tohfa, 
i se închinară cu un salamalec gingaş. Iar regina cea tînără, 
care mergea în frunte, păşi pe treptele jelţului, în vreme 
ce Tohfa cobora. Iar cînd ajunse piept în piept cu Tohfa, 
regina o sărută îndelung pe obraji şi pe buze. 

Or, regina aceea era chiar regina ginnilor, domniţa Ka-
mariya, cea îndrăgostită de Tohfa. Iar celelalte trei erau 
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surorile sale ; iar pe una o chema Gamra, pe cea de a doua 
Şarara, şi pe cea de a treia Wakhima. 

Iar Kamariya era atîta de fericită de-a o vedea pe 
Tohfa încît nu se putu opri să se scoale iarăşi de pe jel-
ţul ei spre a veni s-o mai sărute o dată , şi s-o strîngă la 
piept, mmgîind-o pe obraji. 

Şi, văzînd acestea, şeicul Eblis începu să rîdă şi strigă : 
— O, ce îmbrăţişare frumoasă ! Fiţi drăguţe şi lua-

ţi-mă între voi ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă siite treizeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi un rîs mare cutremură ceata ginnilpr. Şi Tohfa rîse 
şi ea. Iar preafrumoasa Kamariya îi zise : 

— O,- sora mea, te-am îndrăgit, iar inimile sînt atîta de 
adinei încît nu-şi pot avea ca mărturie decît sufletele. Iar 
sufletul meu mărturiseşte că te-a îndrăgit încă de dinainte 
de-a te fi văzut. 

Şi Tohfa, nevroind să pară cumva prost crescută, răs-
punse : 

—• Pe Allah ! şi tu îmi eşti dragă, ya Setti Kamariya. 
Şi am ajuns roaba ta, de cum te-am văzut. 

Şi Kamariya îi mul ţumi, şi o sărută iar, şi i le înfăţişă 
pe cele trei surori ale sale, grăind : 

— Sînt măritate cu căpeteniile noastre. 
Iar Tohfa se temeni cum se cuvine dinaintea fiecăreia. 

Iar ele veniră, la rîndul lor, şi se temeniră dinaintea ei. 
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După care, robii ginnilor intrară în sală aducînd ta-
blaua cu bucate, şi asternură masă. Iar regina Kamariya 
o pofti pe Tohia să vină să stea cu ea şi cu surorile ei, 
împrejurul tablalei, în mijlocul căreia erau încrustate sti-
hurile acestea : 

Făcuta sînt să port iot ţelul de bucate ; 
Cu bucurie vă aduc de toate ; 
Aşa încît mîncali pe săturate. 
Fac semne înspre ruine frumcxise mîini curele : 
Să-şi spună fiecare ce poftă îi abale, 
iar eu numai de cît mă voi supune 
Cu bunătăţile cele mai bune. 
Căci fala mea cea mare 
Este că sînt în stare 
S-atlue cu bucurie şi să dărui 
Tot ce-i mai bun, pe placul fiecărui. 

După ce citiră stihurile acestea, începură să mănînee. 
Da Tohia nu mînca prea cu poi'tă, întrucît era stînjenită 
de înfăţişarea celor două căpetenii de ginni, cei cu chipu-
rile hidoase. Şi nu se putu opri să nu-i spună domniţei 
Kamariya : 

— Pe viaţa ta, o, sora mea, ochii mei nu mai pot să 
îndure vederea aceluia de colo, şi a celuilalt de lîngă el ! 
Pentru ce sînt atîta ele lioroşi, şi cine sînt ei ? 

Iar Kamariya începu să rîdă şi spuse : 
•— O, stăpîna mea, acela este căpetenia Al-Şisban, iar 

celălalt este marele Maimun, spătarul. Dacă îi vezi atîta 
de urîţi, este pentru că nu au vroit, din. pricina făloşeniei 
lor, să facă la fel ca toţi ginnii şi să-şi schimbe înfăţişarea 
lor adevărată cu aceea a făpturilor omeneşti. Întrucît să 
ştii că toate căpeteniile pe care le vezi sînt, în starea lor 
obişnuită, asemenea cu cei doi., atît la trupuri cît şi la 
obraze ; ci astăzi, ca să nu te înspăimânte, au îmbrăcat o 
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înfăţişare de fii dt'-ai lui Adam, în aşa fel incîl tu .să poţi 
să l,o deprinzi cu ei şi să te simţi bine. 

Iar Tohl'a răspunse : " 
- - O, stăpîna mea, chiar că nu pol să mă uit la ei. Mai 

cu scamă Maimun acela, tare-i înfricoşător ! Într-adevăr, 
ini-e frică de el ! Da, tare mi-e frică de fîrtalii aceia doi ? 

Iar Kamariya nu se putu stăpîni să nu pufnească de 
rîs. Iar Al-Şisban, unul dintre cele două căpetenii eu 
chipuri înfricoşătoare, o văzu cum rîdea şi îi zise : 

—- Pentru ce rîzi, o, Kamariya ? 
Iar ea îi vorbi într-un grai pe care nici o ureche de-a' 

."Vreunui fiu de Aclam nu ar fi putut-o pricepe, şi îi lămuri 
cele ce spusese Tohl'a despre el şi despre Maimun. Iar 
bloslematul de Al-Şisban, în loc să se supere, începu să. 
i'îdă cu un rîs atîta de năpraznic încît iii fi crezut dintru-n-
tîi că vreo furtună cumplită ar fi buit în sală. 

Şi masa se încheie în felul acesta, în mijlocul hohote-
lor de rîs ale tuturor căpeteniilor ginnilor. Şi, după ce 
toată lumea se spălă pe mîini, se aduseră pocalele cu vin. 
Iar şeicul Eblis veni lîngă Tohfa şi îi spuse : 

- O, stăpîna mea, tu înseninezi sala aceasta, şi o lumi-
nezi şi o împodobeşti cu făptura ta. Da ce înfiorare am 
trăi noi, regine şi regi, dacă ai binevoi să ne dai prilejul, 
a asculta cile ceva clin lăută-ţi, însoţind-o cu glasul tău. în-" 
Irueît iacălă că noaptea şi-a şi deschis aripile-i a plecare, 
si nu are a şi le mai desfăşura prea mult. Aşa că, pînă ce 
.nu are să ne părăsească, i'ă-ne ha1îrul,'o, Vrajă a Inimilor î 

Şi Tohl'a răspunse : 
— A auzi înseamnă a mă supune ! 
.Şi îşi luă alăuta şi cîntă minunat, de Ii se părea celor 

care o ascultau că saraiul iot dănţuia odată cu ei, precum 
o corabie în ancorele sale, ea urmare a vrăjii cîntării. Şi 
gunguri stihurile acestea : 

Să fie pacea cu voi toţi, cei care 
Juratu-mi-aţi credinţă fiecare. 
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Au nu ini-aţi spus eă o sa mă găsiţi, 
Voi, cei ce m-uţi găsit, ai mei iubiţi. ? 
Ceria-v-aş cu glas dulce şi uşor, 
Ca reveneala virilului din zori, 
Ca şopotul cel proaspăt de izvor ! 
Că pleoapele-mi, plîngînd de-aiita dor, , 
Mi le-au topit al lacrimilor spor, 
Iar curăţia sujlelului meu 
E leac pentru cei ce-au rîvnil mereu 
Să se adape din jîntina lui. 
O, dragostea mea cum să v-o mai spui ? 

Şi căpeteniile ginnilor, auzind stihurile acestea şi eîn-
tecul tul, rămaseră cuprinşi de vraja desfătării. Iar hîdul 
de Maimun, păcătosul acela, fu atît de răpit încît începu 
să dănţuiască şi el, ca un smintit, Iar şeicul Eblis îi zise 
minunatei Tohfa : 

— Mă rog ţie, ia-o pe altă glasnă, întrucît plăcerea, pă-
trunzîndu-mi în inimă, mi-a tăiat.şi sîngele şi răsuflarea ! 

Iar regina Kamariya se ridică şi veni s-o sărute între 
ochii ainîndoi, spunîndu-i : 

— O, răcoare a sufletului meu ! O, inimă a inimii mele ! 
Şi o rugă fierbinte să mai cînte. Iar Tohfa răspunse : 
— A auzi înseamnă a mă supune ! 
Şi cîntă, însoţindu-se de lăută : 

Adesea cînd aleanu-n sujlel, creşte, 
Te-alini numai cu-o brumă de luuh ide. 
S-ar Jace moale piatra, ea o ceară, 
De-ai şti ce e răbdarea, bunăoară. 
Tot ce-i departe s-ar apropia, 
De-ai şti să te împaci cu sinea la. 

Şi toate acestea fură cîntate cu un glas atîta de fru-
mos, încît căpeteniile ginnilor începură să dănţuiască de-a 
:valma. Iar Eblis veni la Tohfa şi îi sărută mina, şi îi spuse : 

188 



— O, rninimato, oare ar li să trec măsura mărinimie! 
tale dacă ti-aş mai cere un cîntec ? 

Şi Toîifa răspunse : 
— Dar pentru ce Sett Kamariya nu-mi cere să cînt ? 
Jar tânăra regină sări numaidecît şi, sărutînd amîndouă 

mîinile vrăjitoriţei Tohfa, îi spuse : 
— Pe viaţa mea şi a ta mai cîntă o dată ! 
Şi Tohfa zise : 
— Pe Allah ! glasul meu a ostenit să cînte ; ci, dacă 

binevoieşti, am să vă spun tuturora, fără a le cînta, ci nu-
mai rostindu-le, după rostul lor, cîntecele vîntului de 
seară, ale florilor şi ale păsărilor. Şi, ca început, am să 
vă spun mai întîi Cîntecul vîntului de seară : 

Sînt pristavi\l celor care 
Ce au dragi. Şi port cu mine 
Toate visele iubirii, 
De chemări şi de suspine. 

Cu credinţă le diic taina 
Şi le-o spun în Japt de noapte, 
In cuvinte pătimaşe 
Şi-n potop de blînde şoapte. 

Gingaş sînt cu cei ce umblă 
Pe cărarea ta, iubine ! 
Pentru ei, suflarea-mi poartă 
Doar alint şi ispitire. 

Ci mai potrivesc măsura 
După cum e-ndrăgostitul: 
Celui bun şi cumsecaăe-i 
Smulg din inimă cuţitul; 

Pe cînd celui ce se-arată 
Fără suflet şi credinţă, 
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Răsuflarea mea-i aduce 
Numai jar şi suferinţă. 

Cînd sub lina-mi mîngîiere 
Frunza se înfiorează, 
Cel îndrăgostit tresare 
Şi de-un dor a.dînc oftează. 

Iar cînd glasul meu l-ajunge, 
Ca-ntr-un vis fără pereche, 
înspre dragostea-i se-nclină 
Şi-i şopteşte la ureche, 

Cînd prefir cu gingăşie 
Dulcea chinului cămaşă, 
Sînt ca sunetul lăutei 
In cîntarea pătimaşă. 

Dacă, hoinăresc prin lume, 
Nu vreo Ioană mă cuprinde, 
Ci ca să mă aflu-n preajma 
Crugurilor celor sfinte. 

Zîce-se c-aduc foloase, 
Pe cînd eu sînt numai mreajă ; 
Cînd suflarea primăverii 
Pomii-i scutură cu vrajă, 

Eu ma-ntorc din Miazănoapte 
Ca s-aprind lumina-n muguri, 
Să fac nopţile potrivă 
Cu-ale zilelor dulci cruguri. 

Cînd căldura veriî-ncepe, 
Iau din Răsărit lumină, 



Ca, să pun în pomii lumii 
frumuseţea tor deplină. 

Dinspre Miazăzi mă-ntource: 
Pleoapa soarelui de toamnă, 
Lingă poamele bogate, 
(•a să. le arăt ce-nscam.hu 

Setea de desăvîrşire, 
Şi ca să le-nvăl s-aştepte 
Ceasul sfînl al împlinirii 
Şi-al rodirii înţelepte. 

!arna,-ntr-un sjirşil, mi-au drumul 
Din către Apus, deodată. 
Şi prielenii-mi, copacii, 
li despovărez de roadă, 

Le usuc din creştet frunza. 
Pentru ca în nopţi de gheaţă. 
•Mult frumoasele lor ramuri 
Să-şi păstreze sfînia viaţă. 

Eu fac să se-ngîne şoapta. 
Dintre-o floare şi-allă floare. 
Eu călăuzesc alene 
Lanurile-n legănare. 

Eu prind rîurile-n lanţuri 
De argint, şi palmierii 
Eu îi fac să se-ncovoaie 
Grei de rod în faptul verii. 

Eu dezvăluie se iubitei 
Taina inimii cs arde 
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Pentru ea; şi-mir esmata-mi 
Răsuflare, de departe, 

Dă de veste ăintr-odată 
Celui hăituit de jale 
Că e-aproape şi-l aşteaptă 
Cortul cală al dragei sale. 

Cîiid povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind si, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treizeci şi doua noapte 

Urmă : 

— Şi-acuma, dacă vreţi, o, stupînii mei şi stupinele 
mele, grăi Tohfa iarăşi, am să vă spun Cîntecul iran-
ăajirului. Iacătă-1 : 

Eu sînt oaspăiul ce-alungă 
lama, şi aduce rara ; 
Ci mă trec cum trece-n noapte 
Umbra unui duh, uşoara. 

Bucuraii-vă de vremea 
Scurtă a-njloririi mele, 
Şi să nu uitaţi că timpu-i 
Spadă cu tăişuri grele. 

Port culoarea ce-nfloreşte 
Al iubitelor atlaz, 
Iar iubiţii-şi pun ca mine 
Haină scumpă de atlaz. 
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Dulce-nmiresmez pe-acela 
Care-asupra mea se pleacă / 
Iar copilamă primeşte 
Tremurînd, din. mina dragă. 

Sîni binevenit oriunde, 
Dar cel ce nădăjduieşte 
Să mă aibă vreme lungă 
Lepede-şi orice nădejde. 

Eu sini cel pe care, iată, 
L-a-ndrăgil privighetoarea. 
Ci, cu toată-această slavă, 
Mult necaz mi-ndura floarea. 

Orişiunde, tînăr încă, 
Dau în mugur, mă-mpresoară 
Spinii strînşi în juru-mi roată, 
Şi-n lăuntru şi-n afară. 

Cu potop de lăncii crunte 
Pieptul tînăr mi-l sfîşie, 
Iar sub sîngele ce curge 
Pururea-s o rană vie. 

Ci, cu toate cîte sufăr, 
Eu sînt cea mai strălucită 
Dintre florile ce-şi scutur 
Trecăioarea lor ursită. 

Mi s-a p>us cîndva un nume 
Mîndru: „Fala Dimineţii". 
Straiul prospeţimii mele 
Mi-e podoabă frumuseţii. 
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Vine insă fără -milă 
Mîna omului, ne strînge 
Şi ne fierbe în cazane 
Să ne stoarcă viul sînge. 

Atunci trupu-mi se topeşte, 
Inima-mi pe flăcări arde, 
Lacrimile-mi curg, şi nimeni 
Nu mă mmtuie de moarte. 

Focu-mi mistuie făptura, 
Lacrimile-mi fierb cu larmă, 
Inima-mi se face aburi, 
Toată fiinţa mea se sfarmă. 

Curge gîlgîind sudoarea, 
Semn vădit al grelei trude. 
Sufletu-mi e leac de suflet 
Celor arşi de patimi crude. 

Iar acei pe care dorul 
îi usucă, se alină 
Cu mireasma mea-nflorilă 
Cîndva fragedă-n grădină. 

Astfel, după ce se trece 
Frumuseţea-mi din afară, 
Proaspăt sufletu-mi rămîne, 
Oamenii să-l soarbă iară. 

înţeleptul care ştie 
Cum să tragă-nvăţăminte 
Din podoaba trecătoare 
Ce-am avut-o mai nainîe, 



N-are să jelească vremea 
Cînd, cu florile-mi bighete, 
Straturilor din grădină 
Le-mpleteau cununi în plete ; 

Ci mereu îndrăgostiţii, 
Cu iubirea lor, nebuna, 
Ar vroi ca vremea ceea 
Să dureze totdeauna. 

Iar acuma, o stăpînii mei şi stapînele mele, dacă bine-
voiţi, am să vă spun Cîntecul lasminului. Iacătă-1 : 

O, voi, cei ce priviţi, lăsaţi suspinul l 
Sus în azur, pe cerurile sfinte, 
Ard stelele-mi sclipind. Eu sînt iasminul, 
Mai alb decît argintu-n zăcăminte. 

Cînd mă ivesc pe lume, ies de-a dreptul 
Din sufletul dumnezeirii-nalte, 
Şi fericit mă odihnesc la pieptul 
Femeilor cu inimile calde. 

Dintre podoabe sînt cea mai de seamă, 
Cu care se-ncunună orice frunte. 
Beţi vinul meu, şi nu vă fie teamă 
De cei ce ştiu alîta : să se-ncrunte. 

Culoarea mea-i e camforului sora, 
Mireasma-mi e-al miresmelor izvor. 
Ea va rămîne-n preajma tuturora 
Şi-atunci cînd plec cu pas nepăsător. 

Iar numele-mi ias-min, închide-n sine 
O taină-al cărei înţeles desfată 
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Pe cei ce îndrăgesc cum se cuvine 
A minţii desfătare luminată; 

Din două vorbe~i zămislii, ce-nseamnă 
Eres .si jale. Tileu-i pe-nţeles : 
hi graiu-i mut ne-arală şi ne-ndeamnă 
Să ştim că jalea este un eres. 

De-aceea vin cu fericirea-n horă 
Să povestesc norocuri cu temei. 
Iasminul sini. Culoarea mea e soră 
Cu camforul, o, dragi stapînii mei! 

Şi acuma, dacă binevoiţi, o, stapînii mei şi stapînele 
.mele, am să vă spun Cîniecui Micşuneleî. Iacă tă -1: 

Port mantie de frunză verde 
Şi bluză-albaslră viorie. 
Plăpîndă sînt, o-nchipuire 
De visuri şi de gingăşie. 

Să-l cheme Fală-a Dimineţii 
Pe trandafir, în mînăra-i haină —• 
Eu, cu făptura mea sfioasă, 
Nu sînt decîl a zilei taină. 

El, mult slăvilu-mi frate,-i vrednic 
De toată strălucirea vieţii, 
Preafericit în rostu-i falnic, 
Şi sfînt martir al frumuseţii. 

Eu, veştejită din pruncie, 
tntr-al mîhnirii trist linţoliu, 
Sub bolta-naltă-a primăverii 
Mă nasc înfăşurată-n doliu. 
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Ce scurte-s clipele-mi voioase 
Cină pot să rid şi să mu bucur l 
Şi, vai, ce lungi sînt cele-n care 
îmi scutur ofilitul ciucur l 

Că, iată, de cum dau în floare, 
Mă smulg întreg, din rădăcină, 
Fără să-mi dea răgaz şi mie 
S-ajung la vremea mea deplină. 

Şi, fiind fără apărare, 
Destui vin viaţa să-mi sugrume ; 
Sfiala-mi nu-i înduioşează, 
Nici gingăşia mea pe lume. 

O desfătare-s pentru-aceia 
Ce-n preajmă-mi ştiu să se abată, 
Şi mă-ndrăgesc cu-nflăcărare 
Cei care mă zăresc vreodată. 

Ci pînă la sfîrşiiul zilei, 
Adeseori chiar mai degrabă, 
Vai, nu mai dau un ban pe mine, 
Stau prizărită pe tarabă. 

Şi-atunci mă vînd mai pe nimica, 
Ei, care mă slăveau nainle ; 
Şi-mi tot găsesc cusururi grele 
Cei ce mă lăudau fierbinte. 

Vrăjmaşa soartă-mi veştejeşte 
Pe noapte florile firave, 
Şi dimineaţa le găseşte 
Pălite, triste şi bolnave.-



S-a mai văzut vreodată-n lume oare 
Ceva la fel cu triştea mea năucă : 
In apă-a fi, şi a nu fi în stare 
Să-ţi slîmperi setea care le usucă ? 

Pe zi, sub geana soarelui aprinsă, 
îmi desfăşor cunima aurie ; 
Ci cînd adorm sub haina nopiii-ntinsă 
Pămînl şi ape-n liniştea'lîrzie, 

Din nou mă cheamă mult iubita undă, 
Şi, legănată, floarea mi se-nchină, 
Şi-n sinul apei line se afundă, 
în cuibu-i de verdeaţă din rovină ; 

La gîndurile mele-nfrigurate 
Mă-niorc atunci, iar ochiul meu se-ncîntă, 
Sub apa nopţii şi-n singurătate, 
De fericirea-i limpede şi sfîntă. 

Iar oamenii cei uşurei la minte 
Haban n-au ei unde mă aflu-anume, 
Şi nu ştiu cum in taină mă cuprinde 
Această fericire fără nume ; 

Şi nici un cîrcolaş nu se arată 
Cu limba-i ascuţită să mă cette, 
Iar pe iubita mea înlăcrimată 
S-o tulbure cind vrea să mă dezmierde. 

Şi orişiunde dorurile-mi multe 
M-ar duce să colind în rătăcire, 
lubita-mi pururi stă să mă asculte ^' 
Şi să-mi şoptească blinda ei iubire/ 



De-o rog să-mi stingă jocul ce mă arde, 
Ea mă adapă cu licoarea-i dulce; 
De-i cer un adăpost, duioasă foarte 
La sînu-i drag mă strînge să mă culce. 

Şi ghidurile-mi toate şi făptura 
Sînt împletite cu fiinţa-i dragă. 
Ca să trăiesc, ea-rni dăruie căldura, 
Ea înfloreşte viaţa mea întreagă. 

Atîta de sfios sînt eu din fire, 
Şl-atîta sînt de ruşinos, încît 
Mă înspăimînto, orişice privire, 
Şi mă ascund-în apă pîn' la gît. 

Şi floarea-mi doar, din tot prisosul fiinţii, 
Mi-o las afară-n straiul ei curat, 
Mai mult să fiu ghicit cu ochiul minţii, 
Decît să fiu văzui cu-adevăraţ. 

Cîncl povestea ajunse aici, Şehcrczada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treizeci şi treia noapte 

Urmă : 

— Şi acuma, o, stăpînii mei şi stăpiiiele mele, am să 
vă spun, dacă binevoiţi, Cîniecui Busuiocului! 

Surori iubite, iată scumpa vreme 
Cind fericite-mpodobiţi de zor. 
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Grădina-n care florile pun steme 
Şi mă adăpostesc în taina lor. 
Aştept porunca voastră, şi vă rog t 
Primili-mă în sfîntul vostru joc .'• 

Prieten cu izvoarele-s, ce-mi sună 
Cînleeul lor ; cu tainelor fierbinţi 
Ce se şoptesc pe sub polog de lună, 
Le*sînt chelar de visuri şi dorinţi. 
Iar gingaşele-mi frunze subţirele . 
Dovadă sînt a harurilor mele. 

Primiţi-mă, surorilor iubite, 
Ca pe-un tovarăş la banchetul sfînt, 
Cum fără de lăutele vrăjite 
Nu are haz nici danţul pe păraînt, 
La fel fără de mine nu-şi dă ghes 
La bucurie-un om cu duh ales: 

Credeţi-mă, iubite surioare, 
In pieptul meu comori vrăjite-ascund i 
Miresme scumpe şi ameţitoare, 
Care-n adîncul inimii pătrund. 
Făgăduitu-s celor ce-au să vină 
în luminoasa lui Allah grădină. 

O, dragi surori, v-am spus: făptura-mi toată
E-al tainelor de inimă chelar. 
Ci poate-o zvoană v-a ajuns vreodată 
Cum că în neamul meu solomonar 
Ar fi şi-o limbă ce să mă desmintă, 
Flecară fără seamăn : biata mintă. 
Ci eu vă rog să nu-i păstraţi vreo pismă, 



Şi mai degrabă s-o priviţi cu drag J 
Neprihănita, blinda noastră isina 
Numai mireasma ei şi-o dă-n vileag ! 
Ea, biata, niciodată nu destaină 
Decît duioasa inimii ei taină. 

Cel ce se dă pe fată doar pe sine 
Nu poate fi vreodală-asemuit 
Cu cel ce spune tainele străine 
Pe care altul i le-a-mpărtăşit, 
Nu i se cade ruşinosul nume 
Nu e pădure fără uscături: 

Oricum ar fi, şi nu v-o spun cu ciudă —' 
Nu e pădure fără uscături : 
Doar pe departe sînt cu mintă rudă, 
Şi n-am cu ea prea strînse legături, 
De-aceea deci, cu sufletul fierbinte 
Vă rog pe toate să luaţi aminte. 

Prieten cu izvoarele-s, ce-mi sună 
Cîntecul lor; eu tainelor fierbinţi 
Ce se şoptesc pe sub polog de lună 
Le sînt chelar de visuri şi dorinţi. 
Iar gingaşele-mi frunze subţirele 
Dovadă sînt a harurilor mele. 

Surori iubite, iată scumpa vreme 
Cînd fericite-mpodobiţi de zor 
Grădina-n care florile pun steme 
Şi mă adăpostesc în taina lor. 
Aştept porunca voastră şi vă rog i 
Prhniţi-mă în sfîntul vostru joc / 
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Iar acum, o, stăpînii mei şi stăpinele mele, dacă bine-
voiţi, am să vă spun Cîniecul Levănlicăi. Iacătă-] : 

Ah, fericită sini că nu fac parte 
Din rîndu-acelor flori de prin grădini 
Ce cresc trudite ,; eu răsar departe 
De mîinile murdare, şi de chin, 
La adăpost de vorbele deşarte. 

' Legi slobode mi-au fost din veci menite, 
Nu-mi place viaţa prinsă pe araci, 
Fug de izvoare şi fug de ispite, 
Grădinile-rUre garduri nu-mi sînt dragi 
Şi nici pămînlurile-amar muncite. 

O nesupusă sînt. Fugind de lume, 
Pustiurile doar îmi ştiu de rost. 
Doar prin singurătăţi fără de nume 
îmi caut eu lihnitul adăpost. 
Nu-mi place zarva gloatei de legume. 

Şi cum nu-i nimeni să mă îngrijească 
Şi nici să mă sădească pe pămînt, 
Nu poale nimeni să se necăjească 
Şi să mă certe cu nici un c.uvînt 
Cum că s-ar fi trudit ca să mă crească. 

Sînt liberă, trăiesc în libertate. 
Şi mina hîdă a nici unui rob 
Şi a nici unui ins din vreo cetate, 
Minate de nesaţul lor neghiob, 
Nu mi-au atins podoabele curate. 

Ci de-ai să vii pe pajiştea de cituri 
în Nejdul din Arabia, cîndva, 
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Departe de grădinile cu ziduri, 
Mă vei găsi: acolo-i ţara mea, 
Sub strălucirea altor răsărituri. 

'Acolo, unde-n şoapte care-aăie 
N-ajunge om cu chipul veştejit, 
Pe pajişti largi, trăiesc cu bucurie 
în cîntec de albină fericit 
Şi cu-a gazelelor tovărăşie. 

Acolo, frate-al sihăstriei mele 
E doar pelinul cel cu gust amar. 
Mă îndrăgesc cei îndrăgiţi de stele. 
Alint i-am fost pe vremuri lui Agar, 
Pe Ismail l-am vindecat de rele. 

Sînt liber, şi trăiesc în libertate l 
Şi sînt ca fetele de neam ales 
Pe care nimeni nu le scoate 
Pe la mezaturi, ca să deie ghes 
Vînzării lor în tîrgul din cetate. 

Cu omul trîndav nu pot fi pereche, 
Doar cel viteaz îmi ştie-nlregul preţ 
Pe călu-i vînteş, ca în vremea veche, 
Spre ţelu-i sfînt goneşte îndrăzneţ, 
Cu floarea mea înfiptă la ureche. 

Aş vrea să vii odată pe la mine, 
Cu dulcea mea mireasmă să te-mbait 

In Nejdul cald, sub zările-i senine, 
Cînd vîntul dimineţii-adie-n văi 
Rotind în juru-mi horele lui line. 



Odoarea mea înmirestnată-l scaldă 
Pe mult însinguralul beduin ; 
tair florile-mi ca de-un fior tresaltă 
Ca să-i desfete pe toţi cei ce vin 
Şi fac popas în preajmă-mi laolaltă. 

Şi-atunci cînd asprul ccnnilar începe 
Să-mi zugrăvească frumuseţi şi har, 
Chervanagii-nfăşuraţi în zeghe 
Stan să-l asculte şi, ofiînd arar, 
îi fură-o vrajă ce n-o pot pricepe. 

Iar acum, dacă binevoiţi, o, stăpînii mei şi stăpînele 
mele, am să vă .spun, într-un siir.şit, Cîntecul Bujorului. 
Ia cată-l i 

De-aş fi şi înlăuntrul meu asemeni 
Curii sini pe dinafară-mpodobit, 
Nu î~aş mai pizmui nicicînd pe semeni 
Şi nici nu ni-aş mai plînge, negreşit. 

E lăudat oriunde, bunăoară, 
Bogatul meu veşmînt, de obicei, 
Şi sînt slăviţi obrajii de fecioară 
Cînd sînt la fel de rumeni ca ai mei. 

Ci ochiul ce se-apleacă să mă vadă 
Nu e cuprins de-un osebit răsfăţ ; 
Nu sînt adus vreodată ca podoabă 
în glastrele din sala de ospăţ; 
Nu-i nimeni ispitit să preamărească 
Podoabele cu care mă-nfăşor, 
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Şi nu vii-e dată lauda firească 
Ce se aduce celorlalte flori; 

în larga strălucire din grădină 
Nu mi se lasă nici un cin ales; 
Ba chiar sînt smuls cu tot din rădăcină
Şi izgonii afară prea ades. 

Se pare că aş. face numai silă 
Şi cum arăt la chip şi cum miros. 
Din ce pricină oare mă împila, 
De ce par o podoabă de prisos ? 

Vai ! vai ! Pricep ! Pe cît mă duce gînăul, 
Şi-aşa precum tot chibzuiesc mereu, 
Pricina nu-i că roşu mi-e veşmîntul, 
Ci inima, că-i neagra-n pieptul meu. 

Dar ce pol eu eînd crîncena mea soartă 
Aşa mi-a fost menit dintru-nceput ? 
Răraîne-n veci strădanie deşartă 
De-a fi altfel de cum cu fost făcut. 

Cusururile de mi se înăsoară, 
Şi inima mea neagră, n-are preţ. 
Au dacă mă priviţi pe dinafară, 
Nu sÎ7it ca un sărai de frumuseţi ? 

Mă dau înfrînt. Vai, de-aş fi fost asemeni 
Pe dinlăuntru ca pe dinafar, 
Nu i-aş mai pizmui acum pe semeni 
Şi nu rni-aş plînge soarta cu amar. 



Vai mie, vai '. Ge rînduială proasta 
îmi umple viaţa toată de urii l 
Pe cit pricep, întreaga mea năpastă 
îmi vine de la inimă, şi-atît l 

Cînd povestea ajunse aici, Şeheivzada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a nouă sute treizeci şi patra noapte 

Urmă : 

Iar acuma, cînd am sl'îrşit dntecele zefirului şi ale flo-
rilor, am să vă spun, dacă binevoiţi, o, stăpînii mei şi stă-
pînele mele, d t eva dintre dntecele păsărilor. lacătă mai 
întîi Cîntecul Rîndunicii: 

Eu, de-mi fac totdeauna casă 
Pe lingă vreun privaz sub geamuri 
Ori sub vreun zid de la terasă, 
Şi nu prin scorburi ori prin ramuri, 
Şi de nu Jug de om fricoasă 
Ca toate celelalte neamuri 
De păsăret, e din pricină 
Că-n ochii mei nimic nu este 
Mai de folos pentru-o străină 
(Iar ce vă spun nu e poveste !). 
Deci între oameni îmi fac rostul, 



Căci nu sînt de un neam cu mine ; 
Aşa zidindu-şi adăpostul, 
Un biet străin o duce bine. 
Eu sînt de-a pururi călătoare 
Şi pot astfel să iau aminte 
Ce viaţă duce omul cară 
E dăruit cu-nvăţ şi minte. 
De ţi-a fost scris să pleci departe 
Pe drumurile pribegiei, 
A vrut Allah să-ţi facă parte 
De sfînta lege-a ospeţiei. 
Cîncl îmi găsesc oblăduinţă 
Pe la vreo casă undeva, 
Nu-mi iau nicicînd îngăduinţă 
Să le aduc vreo supărare 
Celor ce locuiesc în ea, — 
Şi cuib zidesc, după putinţă, 
Cuviincios, la umbra sa, 
Din toate cîie sînt în stare 
Să strîng cu trudă şi răbdare 
Pe Ungă maluri şi izvoare. 
Şi chiar de le sînt spor la casă, 
Nu cer să-mi dea din pîinea lor • 
Agoniseala mea de masă 
N-o iau din bietul lor ogor / 
încît strădaniile-mi grele 
Şi faptul că nu cer pomană 
Mi-aduc iubirea tuturor. 
Altminteri poate multe rele, 
Nu ocrotire, ci izgoană, 
Mi-ar fi ghelirul după zbor. 



Cînd rid şi clntă laolaltă, 
Rotesc prin preajma lor voioasă; 
Ci zbor spre bolta lumii-naltă 
Cînd masa lor şi-o ospătează ; 
Căci doar la sfînta bucurie 
Rîvnesc eu să le jiu ortac; 
Nu la, ospăţul care-mbie 
Un pînlec lacom la posmag < 
Nu la ce au în farfurie, 
Ci numai să le fiu pe plac; 
La scumpa lor prietenie, 
Nu la un bob de miei sărac. 
încît, trăind în cumpătare, 
Nelacomă la bunul lor, 
Mu bucur de-o iubire mare, 
Şi mă primeşte fiecare 
în casa lui, ca pe-un odor 
Pe care-l strîngi la piept cu dor. 

acum, dacă binevoiţi, o, stăpînii mei şi stăpînele 
am să vă spun Cîntecul Şoimului. Iacătă-1 : 

Aşa e, sînt tăcut! Adeseori 
Sînt chiar posac de-a binelea, aşa e ! 
Nu sînt privighetoarea ce-şi răsfoaie 
într-una lereremu-obositor 
Cu limba-i necercată de opor, 
Umplînd de larmă codri şi zăvoaie, 
De-aduce peste capul tuturor 
Năpastele înşiruite laie. 

Sînt credincios al legilor tăcerii, 
Şi pocde nici n-am altă însuşire 



Decît cea de-a tăcea, iar a vederii 
E poate singura-mi desăvîrşire. 
Cînd omul mă aduce în robie, 
Stau chibzuit, iar gîndul niciodată 
Nu mi-l arăt. Şi n-are să mă vadă 
Vreun ochi vreodată-n temniţa-mi pustie 
Plîngînd ruina vieţii-mi de-altădată. 

Pe drumurile-mi de robie grele, 
Cunoaşterea o caut eu, atît! 
De-aceea şi stăpînul vieţii mele 
M-a îndrăgit atît de mult încît, 
De teamă să nu trag asupra-mi ura, 
Mi-a pus pe frunte coif, să nu-ntărît 
Pizmaşii, căci ne da învăţătura 
Coranul sfînt: „Nu-ţi arăta figura \a 

Iar limba, ca ispita să n-o poarte, 
îmi ferecă strîns ciocul, cu dichis, 
întocmai precum şi la Sfînta Carte 
„Să nu laşi limba slobodă" e scris. 

Pe urmă-mi priponeşte napristan 
Picioarele, în lanţuri zăngănind: 
Cum cere şi surata din Coran : 
„Pe drumuri să nu umbli ţopăind !" 

Robia, pînă-n suflet doare-adînc, 
Ci tot tăcut privesc jur împrejur, 
Şi niciodată nu am să mă plîng 
De caznele pe care le îndur. 
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Şi nu.mi (pî)el, coapte îndelung 
Sub cvijut nopţii, gîndurile mele 
IAI cea mai. nallă-nvăţălură ajung, 
Rod al tăcerii şi-al răbdării grele. 

Alunei ajung sultanii robi ai mei, 
Şi de pe pumnul lor domnesc vii-au zborul, • 
Apoi rolirea-naltă mi-o închei 
Pe mina lor punînd semeţ piciorul. 

Iar acum, clacă binevoiţi, o, stăpînii mei şi stăpînele 
mele, am să vă spun Cinlecul Lebedei. Este scurt şi ia-
că tă-l ". 

StăpÎ7i fiind pe dorul meu, deplin, 
Sînt domn pe ape şi pămînl şi zare. 
De nea mi-e trupul, gîtul mi-e un crin, 
Iar pliscul un sipet de chihlimbar e. 

împărăţia mea a prins culori 
Din străluciri, din vis şi-nsingurare. 
Ştiu tainele din ape, ştiu comori 
Ascunse, ştiu minunile din mare. 

Şi pe cînă eu călătoresc vîzlind 
Pe propriile-mi vele-n depărtare, 
Cel trîndav, slînd pe ţărmuri, picotind. 

Habar nu are de mărgăritare — 
Din tot belşugul apei de argint 
FĂ ştie numai spumele amare. 

Şi acum, clacă binevoiţi, o, stăpînii mei şi stăpînele 
mele, ani să vă spun Cinlecul Albinei. Iacătă-1 : 
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Pe sub crînguri, prin muncele, 
Acolo îmi fac eu casă; 
Fără-a-i păgubi-pe alţii, 
îmi agonisesc de masă ; 
Iarba toată mă cunoaşte 
Şi mă-'niîmpină voioasă. 

La vreo floare, la. vreo poamă, 
îmi las aripa să zboare, 
Fără-a vătăma o poamă. 
Fără-a supăra o floare. 
Hrana dulce-o scot din ele, 
Străvezie ca o boare. 

Mă întorc pe urmă-acasă 
Cu povara dobîndită, 
La chiverniseala-mi scumpă, 
La orînda chibzuită, 
Şi la calda mulţumire 
Ce mi-a fost din veci menită. 

Zidurile casei, mele, 
Cu dichisu-mplelilurii, 
Sînt urmarea răzvedilă-a 
Chibzuielii şi măsurii. 
Fagurii sînt însuşi rodul 
Legilor arhitecturii. 

Chiar şi Euclid vestitul, 
De-ar putea cumva să vie, 
Ar avea ce să înveţe 
în lumina aurie, 



Cercetînd cu minunare 
Nalta lor geometrie. 

Ceara mea şi mierea dulce 
Sint urinare a ştiinţei 
Ce s-a-mperecheat cu munca 
Şi cu sporul sîrguinţii. 
Ceara-î rodul trudei aspre, 
Mierea este fructul minţii. 

Iar halîrurile mele 
Nu le dărui niciodată 
Celor ce rîvnesc la ele, 
Ci ca vrednică răsplată 
Celor ce-mi îndură acul 
Cu amărăciunea-i toată. 

Dacă vrei alegorie 
Pentru inimă şi minte, 
Ţi-o înfăţişez eu însămi, 
Şi străveche, şi cuminte. 
Cugetă, aşadar, bine, 
Căutînd să iei aminte i 

Dacă jinăui să te bucuri 
De hatîrurile mele, 
N-ai să poţi fără să suferi 
Răbdător necazuri grele, 
Stăruinţi ostenitoare, 
Răni amarnice şi rele. 

Dragostea face uşoare 
Toate cîte-s grele-n faptă. 
lală-ntreaga-nvăţătură 



Dintr-o pildă înţeleaptă. 
Pilda de-o pricepi, cutează ! 
Dacă, nu, mai bine rabdă ! 

Şi acuma, o, stăpînii mei şi stăpînele mele, am să vă 
spun, dacă binevoiţi, Cîntecul Fluturelui. Iacătă-1 : 

Eu sînt îndrăgostitul care arde 
De-a pururea-ntr-un dor ca un venin 
După făclia-mi scumpă. Mă închin 
La legea ce mă duce înspre moarte : 
Să pier arzînd în patimă şi-n chin. 

Şi-n loc să-mi stingă dragostea nebună. 
Cu toate cîte-ndur, iubita mea 
Sporeşte dorul, ca să mă răpună, 
Stîmindu-mi nencetat nădejdea rea 
Că voi putea să fiu cu ea-mpreună. 

Ci dacă mă apropiu fericit, 
Rotindu-mă-mprejuru-i ca un fur, 
Mă-njunghie într-un hanger cumplit. 
Nu, niciodată un îndrăgostit 
N-a îndurat atîtea cîte-ndur. 

Atunci făclia dragă îmi răspunde : 
„îndrăgostitule cu-adevărat 
Nu-mi arunca osîndă grea pe frunte, 
Şi iartă-mă de cîte-ai îndurat, 
Căci ca şi tine ard în doruri crunte. 

De-i dat unui îndrăgostit sa ardă, 
Nu-i greu de înţeles, pe cit se pare. 
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Ci mintea nu mai ştie să se-mpartă 
Cînd o iubită-ndură-aceeaşi soartă, —• 
Şi-aceasta-i lucrul cel mai de mirare. 

Că, iată, focul m-a-ndrăgit la fel, 
Aşa cum eu le-am îndrăgit pe line; 
Mă prinde-n luminosul lui inel, 
Mă mistuie cu mullele-i suspine 
Şi cu dogoarea care arde-n el. 

Mă caută cu ochii nesătui, 
Să-mi soarbă şi suflarea şi fiinţa ,• 
Ci palima-i nu ştiu cum s-o descui, 
Şi nu îşi poate împlini dorinţa 
Decît topindu-mă-n iubirea lui. 

Cu focul ne-au răpit din casa mea 
Pe mine şi pe dulcea-mi soră, mierea. 
Pe urmă, între mine-atunci şi ea 
Au aşternut o depărtare grea, 
Şi lacrimi fără număr, şi tăcerea. 

Rămîn supusa-naltului meu crez ) 
A arde spre-a da altora lumină .' 
Cu lacrimi drumu-acesta îl urmez, 
Cum soarta însăşi mi l-a scris haină. 
Şi-astfel mă mistui, ca să luminez .'" 

Aşa-mi şopti făclia. Şi-atunci focul 
Se-nloarse înspre noi şi glăsui: 
„De ce vă plîngeţi-oare nenorocul 
Cu-n flăcările mele veţi pieri, 
Cină astfel dorul vostru-şi află locul ? 



Ferice de acei ce beau, cirul eu 
Le sînt paharnic ! Măruţ jericirii 
îl gustă cel ce piere-n sinul meu. 
Murind astfel, înfruntă legea firii, 
Spre-a se supune legilor iubirii !" 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind şi, 
.sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treizeci şi cincea noapte 

Urrnă : 

Iar acuma, dacă binevoiţi, o, stăpînii mei şi stăpînele 
mele, am să vă spun Cîntecul Pupezei. Iacătă-1 : 

Cînd, după drum vlsîit în toată graba, 
Semn de iubire trainică-am adus 
Scrisorile reginei de la Saba, 
Cea cu ochi lungi şi sinUii, mi-a spus 
întrauritul rege : „Nu degeaba, 
O, pupăză, te-ai străduit pe sus, 
Căci mi-ai adus o veste care-mi place 
Şi care-i face inima să joace .'" 

Şi Solomon m-a copleşit atunci 
Cu toate binefacerile lui, 
M-a-ncununat cu-acesie pene. lungi 
Ce-mi sînt şi-acum pe frunte falnic tui, 
M-a învăţat înlelepciune-adîncă 
Ce şi acuma-i vie-n mine încă. 

De-aceea mă întorc adeseori, 
în pace sfîntă şi-n singurătate, 
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Să-mi torc prin minte iar acel fuior 
Al cugetării lui prealuminate, 
Cu toată-nvăţătura ce mi-a dat 
în ceasu-acela pururi neuitat. 

Spunea: „Să ştii, o, pupăză cuminte, 
Că dacă omul ar lua aminte 
Şi dacă s-ar trudi atit cit poate 
Să-şi lumineze iscusita minte, 
Cu-nţelepciunea ar putea străbate 
La tîlcu-ascuns al lucrurilor toate. 

Iar cugetul, de-ar fi, şi-ar stărui, 
Neprihănit spre tot ce-i bun să-ndemne, 
Cu limpezime ar putea ceti 
Toi adevărul răzvedit în semne. 

l-ar fi vădit ascunsul, la izvor ! 
Către soliile nepipăite, 
Ar dobîndi fără de amăgire 
Luminile cele mai sus de fire. 

De-ar fi curat lăuntrul, drept dobîndă 
l-ar fi vădit ascunsul, la izvor l 
Şi s-ar lăsa văzută tuturor 
Cereasca noastră Dăscăliţă sfîntă, 

Cînd oamenii s-ar lepăda pe veci 
De haina strîmtă-a dragostei de sine, 
întreaga viaţă-ar fi doar zări senine, 
Iar mintea n-ar fi cuib de gînduri reci. 

Şi-atunci simţirea ar putea răzbate 
La-naltul punct de echilibru, cînd. 
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Ca doctor sieşi, fiecare gînd 
Ar fi a spiritului sănătate. 

Atunci doar, cu-al nădejdii vînturar 
Vei şti să-ţi răcoreşti în suflet buba, 
Myrobolanvl de alint să-ţi fierbi, 
Sebeslul îndreptărilor, jujuba 
Bunăvoinţa, tamarindul rar 
Al dreptei călăuze, şi-alte ierbi; 

Să le sfarmi în mo jarul suferinţii, 
Şi să te cerni prin sila umîlinţii, 
Şi să-ţi dai singur leacul potrivit 
La boala sufletului chinuit, 
Oriei, diipă. veghea nopţii, dimineaţa, 
Prietena din Cer şi-arată fala. 

Căci cel care nu ştie-un Iile să tragă 
Din scîrlîitul porţii în ţîţînă. 
Din zumzetele muşlei, dinlr-o-nlreaqă 
Foire de gîngănii prin ţarină, * • 
Cel ce nu izbuteşte să-nţeleagă 
Şoptilul ploîi-n plopîi-nalţi şi drepţi, 
Mirajul zării, alba promoroacă, 
Nu e din rîndul celor înţelepţi. 

Şi, după ce .spuse -cîntecele acestea ale florilor şi ale 
păsărilor, Tohi'a copilandra" tăcu. Atunci, din toate păr-
ţile, se înălţară strigătele de minunare ale ginnilor cu-
prinşi de înflăcărare. Iar şeicul Eblis veni de-i sărută 
picioarele ; iar reginele, vrăjite peste fire, cu ochii uzi, 
veniră s-o sărute. Şi toţi laolaltă, cu ochii şi cu mîinile, 
se porniră să facă nişte schime şi nişte semne care vro-
iau să mărturisească limpede : „Ni s-a înnodat limba 
de minunare, iar vorbele nu mai pot să ne iasă din gură !" 
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Pe urmă începură să ţopăie pe sofale icnind şi să-şî vin-
ture picioarele în sus, ceea ce vroia să mărturisească lim-
pede, în graiul lor de ginni : „A fost tare frumos ! Ai 
strălucit ! Sîntem vrăjiţi. Iţi mul ţumim !" Iar efritul Mai-
muţi, ca şi soţul său întru urîciune, se sculă şi se porni să 
dănţuiască, cu mina la spate, ceea ce vroia să mă r tur i -
sească răzvedit în rostirea lui : „Sînt nebun de minunare !" 

Iar Tohfa, tulburată la vederea urmări i ce-o avuse-
seră cîntecele şi stihurile sale asupra ginnilor, le spuse : 

— Pe Allah.! o, stăpînii mei şi stăpînele mele, dacă 
nu aş fi ostenită, v-aş mai fi spus şi alte cîntece şi sti-
huri despre celelalte flori mirositoare, despre ierburi şi 
despre păsări, mai cu seamă cîntecul privighetorii, al pre-
peliţei, al graurului, al canarului, al turturelei, al porum-
belului obişnuit şi al porumbelului gulerat, al sticletelui, 
al păunului, al fazanului, al potîrn.ichiii, al găii, al vultu-
rului, al pajerei, al struţului ; şi v-aş fi spus şi cîntecele 
unor făpturi cuniu-s : dinele, cămila, calul, colunul, mă-
garul, girafa, gazela, furnica, oaia, vulpea, capra, lupul, 
leul şi încă multe altele. Ci, inşallah ! avem să ne mai în-
tâlnim cu alt prilej. Acuma, îl rog pe şeicul Eblis să mă 
ducă îndără t în saraiul emirului drept-credincioşilor, stă-
pînul meu, care trebuie să fie la mare îngrijorare din pri-
cina mea. Şi iertaţi-mă că nu pot să stau la tă ierea-îm-
prejur a copilului şi la nunta tinerei efrite. Zău că nu pot ! 

Atunci şeicul Eblis îi zise : 
— într-adevăr, o, Vrajă a Inimilor, inima noastră se 

mohorăste aflînd că vrei să ne părăseşti atîta de curînd. 
Oare nu s-ar găsi vreo cale să mai stai cu noi oleacă ? 
Ne-ai făcut să gustăm dulceaţa, şi-acuma ne-o iei îndă-
răt de la buze ? Allah fie cu tine, o, Tohfa ! mai bucu-
ră-ne cu cîteva clipe ! 

Şi Tohfa răspunse : 
— Zău că lucrul acesta este mai presus de puterile 

mele. Şi trebuie să mă întorc la emirul drept-credincioşi-
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lor, întrucît, o, şeicule Eblis, ştii bine că fiii pămîntului 
nu pot să se bucure de fericirea adevărată decît pe pă-
mânt. Iar sufletul meu este trist că se află alîta de departe 
de semenii lui ! O, voi toţi, nu mă ţineţi aici mai mult, 
împotriva inimii mele ! 

Atunci Eblis îi zise-; 
— Pe capul şi pe ochii mei ! Ci vreau mai întâi, o, 

Tohfa, să-ţi spun că îl cunosc pe fostul tău dascăl de cîn-
tec, minunatul Isac Ibn-Ibrahim din Mossul. 

Pe urmă zâmbi şi zise : 
— Şi la fel mă cunoaşte şi el, întrucît, într-o anume 

seară de iarnă, s-au petrecut între noi nişte lucruri pe 
care nu am să preget a ţi le istorisi, inşallah ! într-o bună 
zi, la rîndu-mi. întrucît povestea legăturilor mele cu el 
este o poveste lungă ; iar el pesemne că încă nu a uitat fe-
lurile de-a ţine lăuta, aşa cum l-am învăţat eu, nici copi-
landra de-o seară pe care i-am rostuit-o. Şi nu este acuma 
ceasul potrivit de* a-ţi povesti toate astea, de vreme ce 
eşti atît de grăbită să te întorci la emirul drept-credincio-
şilor. Oricum, nu are să se poată spune că ai plecat de 
la noi fără nimic în mîn'ă. Drept aceea, vreau să-ţi ară t 
un meşteşug de-al lăutelor, de pe urma căruia ai să fii 
proslăvită de lumea toată şi ai să fii şi mai iubită de stă-
pânul tău califul 

Iar ea răspunse : 
— Fă cum ţi se pare mai bine. 
Atunci Eblis luă lăuta copilei si cîntâ pe ea o manea 

proaspăt născocită, cu nişte întoarceri minunate, cu nişte 
repeţiri nemaiauzite şi cu niş te tereremuri desăvîrsite Iar 
dulcei Tohfa, auzind cîntarea aceea, i se păru că tot ce 
învăţase ea pînă în ceasul de-atunci fusese numai greşeală, 
iar ceea ce învăţa acuma de la şeicul Eblis — afurisit să 
fie el !— era chiar obârşia şi temeiul tuturor cin ţărilor. 
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Şi se bucură la' gîndul că are să-i poată face să asculte 
acea manea nouă şi pe stăpînul ei, emirul drept-credin-
cioşilor, şi pe Isac Al-Nadim. Şi, ca să fie încredinţată că 
nu are să greşească, dori să cînte şi ea maneaua auzită, de 
faţă cu cel care o născocise. Aşa că îşi luă alăuta din mîi-
nile lui Eblis şi, călăuzindu-se după pestreful de început 
pe care i-1 lălăi şeicul, repetă în chip desăvîrşit cîntecul. 
Şi ginnii toţi strigară : 

— Este minunat ! 
Iar Eblis îi spuse : 
•— Iacătă că acuma, o, Tohfa, ai ajuns la capătul cel 

mai de sus al măestriei. Aşa că vreau să-ţi scriu o dovadă 
pecetluită de toate căpeteniile ginnilor, prin care să fii 
cunoscută şi adeverită drept cea mai bună cîntăreaţă cu 
lăuta de pe pămînt. Şi, chiar prin firmanul acela, am să-ţi 
dau numele de „isprăvniceasa păsărilor". Intrucît stihu-
rile pe care ni le-ai spus şi cîntecele cu care ne-ai cinstit 
te dovedesc fără de pereche, şi ţi se cade să fii fruntea 
păsărilor cîntătoare. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeberezada văzu zorii mijind şi, 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă suie treizeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Iar şeicul Eblis porunci să fie chemat diacul cel mai 
de seamă, care luă o piele de cocoş şi o pregăti, atunci, pe 
loc, pentru firmanul cu pricina. Pe urmă aşternu pe pie-
lea aceea, cu o scriitură frumoasă, în slove kufice, nişte 
rînduri desăvîrşite, întocmai precum i le spunea şeicul 
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Eblis. Şi fu însemnat şi hotărît, în izvodul acela, că t înăra 
Tobfa era de aci înainte isprăvniceasa păsărilor, şi că, 
prin firman anume, era căftănită sultană a lăutăreselor şi 
a tuturor cîntăreţelor. Iar hrisovul fu pecetluit cu pece-
tea şeicului Eblis, şi cu peceţile celorlalte căpetenii ale 
ginnilor, şi cu peceţile reginelor ginnilor. Şi, cînd totul 
•fu gata, firmanul fu strîns într-un sipeţel de aur şi fu 
înmînat cu mare pohfală minunatei Tohfa, care îl luă şi 
îl duse la frunte, mul ţumind. 

Atunci Eblis le făcu un semn. celor din jurul său, şi 
numaidecît se şi iviră nişte ginni hamali, fiecare împo-
vărat cu cîte o ladă. Şi puseră dinaintea strălucitei Tohfa 
lăzile acelea care, în număr de douăsprezece, erau toate 
la fel. Iar Eblis le deschise una cîte una, spre a-i da pu-
tinţa dulcei Tohfa să vadă ce se afla în ele, spunînciu-i : 

— Sînt ale tale ! 
Or, lada cea dintîi era plină numai cu nestemate ; cea 

de a doua, cu dinari de aur.; cea de a treia, cu drugi de 
aur ; cea de a patra, cu giuvaieruri orfaurite ; cea de a 
cincea, cu candelabre de aur ; cea de a şasea, cu poame 
zaharisite şi cu myrobolan ; cea de a şaptea., cu albituri 
de mă tasă ; cea de a opta, cu sulemeneii şi cu part'umuri ; 
cea de a noua, cu tot soiul de lăute ; cea de a zecea, cu 
tablale de aur ; cea de a unsprezecea, cu haine de zarpa ; 
iar cea de a douăsprezecea, cu haine de mătase de toate 
culorile. 

Şi, după ce Tohfa se uită la toate cîte se aflau în cele 
douăsprezece lăzi, Eblis le făcu un ait semn hamalilor, 
care numaidecît luară iarăşi lăzile în spinare şi se orîn-
duiră frumos în. urma luminoasei Tohfa. Atunci reginele 
ginnilor veniră plîngînd să-şi ia rămas bun de la isprăv-
niceasa păsărilor ; iar regina Kamariya îi spuse : 

— O, sora mea, pleci de la noi, vai ! ci să ne îngădu-
ieşti măcar a veni din cînd în cînd în iatacul în care lo-
cuieşti şi să ne bucurăm ochii cu chipul tău pierzător de 



minţi. Ci mai binevoieşte şi ca, de aci înainte, în loc de 
a rămîne nevăzută , să iau o înfăţişare de fiică a pământu-
lui şi să te trezesc din somn cu suflarea mea ! 

Iar Ton fa zise : 
— Cu tot dragul inimii, o, sora mea Kamariya. Da, de 

bună seamă ! am să fiu bucuroasă să mă trezesc sub ră-
suflarea ta şi să te ştiu culcată lingă mine. 

Şi iarăşi se mai sărutară încă o dată şi îşi spuseră 
un 'po top de salamalecuri şi un potop de jurăminte dră-
găstoase. 

Atunci Eblis veni şi îşi îndoi spinarea dinaintea copi-
landrei, şi o luă călare pe grumazul lui. Şi, în vîrvora bun-
rămasurilor şi a oftărilor de păreri de rău, îşi luă zbo-
rul, cu ea, urmat îndeaproape de către ginnii hamali care 
aduceau pe spinările lor lăzile. Şi, într-o clipire de ochi, 
ajunseră cu toţi, fără de necaz, în iatacul emirului drept-
credincioşilor, ia Bagdad. Iar Eblis o aşeză cu gingăşie 
pe Tohfa în palul e i ; iar hamalii orînduiră frumos pe 
lingă pereţi cele douăsprezece lăzi. Şi, după ce sărutară 
pămîntul dinaintea isprăvnicesei păsărilor, plecară toţi, 
cu Eblis în frunte, fără a face nici un pic de zarvă, pre-
cum veniseră. 

O, cînd Tohfa se văzu în odaia ei .şi în patul ei, i se 
păru că nici nu ieşise vreodată din iatac ; şi gîndi că toate 
cîte i se întîmplaseră nu fuseseră decît un vis. încît, spre 
a se încredinţa de adevărul părerilor ei, îşi luă. alăuta, şi-o 
struni, şi cîntă cu ea, în felul cel nou pe care îl învăţase 
de la Eblis', ticluind nişte stihuri repeţite. Iar hadîmbul 
care păzea iatacul auzi sunetele lăutei şi cîntecul, în 
odaie, şi strigă : „Pe Allah ! acesta-i cîntecul stăpînei 
mele Tohfa !" Şi se repezi afară, fugind ca un ins go-
nit de o liotă de beduini, şi, împiedieîndu-se şi ridieîn-
du-se iarăşi, atîta de tulburat era, ajunse ld căpetenia 
hadîmbilor Massrur spătarul, care sta de strajă, după obi-
ceiul lui, la uşa emirului clrept-credincioşilor. Şi-î căzu la 
picioare, bîlbîind : 
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•— Ya sidi ! ya sidi ! 
Massrur îi zise : 
— Ce-ai păţit ? Şi ce cauţi aici la ceasul acesta ? 
Şi hadîmbul spuse : 
— Dă fuga, ya sidi, şi scoală-1 pe emirul drept-cre-

dincioşilor ! Aduc veste buna ! 
Iar Massrur începu să-1 certe, spunîndu-i : 
— Au tu ai înnebunit, o, Sawab, de mă crezi în stare 

să-1 scol la ceasul acesta pe stăpînul nostru califul ? 
Ci hadîmbul o ţinea într-una pe-a lui, şi ţ ipa atîta de. 

tare încît pînă la urmă califul auzi zarva şi se trezi. Şi 
întrebă din odaia sa : 

— Ya Massrur, ce-i cu tărăboiul acela ? 
Iar Massrur, tremurînd, răspunse : 
— Este Sawab, o, doamne al meu, paznicul de la ha-

rem, care a venit la mine să-mi spună : „Scoală-1 pe emi-
rul drept-credincioşilor !ic 

Şi califul întrebă : 
•— Ce ai să-mi spui, o, Sawab ? 
Iar hadîmbul nu putu decît să îngaime : 
— Ya sidi ! ya sidi ! 
Atunci Al-Raşid îi spuse uncia dintre copilele roabe 

care îi vegheau somnul în iatac 
— Du-te de vezi ce este. 
Şi copila se duse la hadîmb şi îl aduse înlăuntru pe 

cel ce păzea iatacul. Iar hadîmbul. era într-o stare atîta 
de aparte încît, cînd îl văzu pe emirul drept-credincioşi-
lor, uită să mai sărute pămîntul dinainte-i, şi îi strigă 
ele parcă ar J'i vorbit cu vreunul dintre semenii lui în t ru 
hadîmbie : 

— Yallah, repede, scoală-te ! Stăpîna mea Tohfa este 
în odaia ei, şi cîntă din gură şi din lăută. Haide repede, 
vino s-o auzi, bre ! 

15 — 1001 de nopţi, voi. 13 
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Iar califul, uluit, se uită la rob fără a putea să ros-
tească o vorbă. Şi celălalt îi zise : 

— Au tu n-ai auzit ce ţi-am spus ? Nu sînt smintit, 
pe Allah ! îţi spun că stăpîna mea Tohfa sade în odaia 
ei de culcare, şi cîntă din lăută şi din gură ! Haide iute ! 
Dă zor ! 

Iar Al-Raşid se sculă şi îşi puse în mare grabă cea 
dintîi haină care i se brodi sub mînă, fără ca de altmin-
teri să priceapă o iotă din toate vorbele hadîmbului, că-

.ruia H zise : 
— Vai de capul tău ! Ce tot îndrugi ? Cum de cutezi 

să-mi vorbeşti despre stăpîna ta El Sett Tohfa ? Au tu 
nu ştii că a pierit din odaia ei, măcar că şi uşile şi feres-
trele erau închise, şi că vizirul meu Giafar, care ştie tot, 
mi-a arătat că pieirea ei nu este lucru curat, ci-i fapta 
ginnilor şi-i urmarea răutăţilor lor ? Şi nu ştii că de obi-
cei nu s-a văzut să se mai întoarcă îndărăt cineva pe care 
L-au luat ginnii ? Vai de capul tău, o, robiile care cutezi 
să vii şi să-1 scoli din somn pe stăpînul tău, din pricina 
vreunui vis aiurea pe care l-ai copt în creierii tăi cei 
negri ! 

Iar hadîmbul spuse : 
— Nu e vis, ci-i aieve ! Şi nici nu mănînc pleve ! Aşa 

că scoală-te fără gîlceve, şi vino s-o vezi, după multele-ţi 
chinuri, cum îţi păre-ve cea mai minunată fiică a maicii 
Eve ! 

Şi califul, în pofida ciudei, nu se putu opri să nu iz-
bucnească în hohote de rîs, încredinţindu-se de sminteala 
răzvedită a hadîmbului Sawab. Şi îi zise : 

— Dacă spusele tale sînt adevărate, are să fie spre 
norocul tău, întrucît am să te slobozesc din robie şi am 
să-ţi dăruiesc o mie de dinari de aur ; da dacă totul este 
amăgire, şi pot să-ţi spun de pe acum că este amăgire, 
fiind urmarea unui vis de harap, am să poruncesc să fii 
răstignit pe cruce ! 
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Şi hadîmbul, ridicînd mîinile înspre cer, strigă : 
•— O, Allah, o, Ocrotitorule, o, Doamne al mîntuirii, 

fă ca să nu mă fi amăgit vreun vis ori vreo închipuire 
de-a minţilor mele negre ! 

Şi porni înainte, croind calea califului şi spunînd : 
•— Urechea este pentru auzit, şi ochiul pentru văzut. 

Vino, dar, să vezi şi să auzi, cu ochiul şi cu urechea ta ! 
Iar cînd Al-Raşid ajunse la uşa iatacului, auzi sune-

tele de lăută şi glasul dulcei sale Tohfa cîntînd. Şi chiar 
atunci cînta în chipul cel nou pe care îl învăţase de la şei-
cui Eblis. Şi Al-Raşid, buimăcit şi de-abia izbutind să-şi 
ţină firea care îşi şi luase zborul, băgă cheia în zăvorul 
uşii ; ci mîna lui nu izbuti să descuie, atîta de tare îi t re-
mura, într-un sfîrşit, după cîteva clipite, îşi luă inima în 
dinţi şi, opintindu-se în uşa care se dete la o parte, intră 
rostind : „Bismillah ! Prăpădit să fie pîrdalnicul ! Mă 
adăpostesc întru Allah faţă de vicleniile lui !" 

Cînd îl văzu în. uşă pe emirul drept-credincioşiior, 
buimăcit cum era şi tremurând de tulburare, Tohfa se ri-
dică repede şi se repezi să-1 întîmpin.e. Şi îi cuprinse în 
braţe şi îl strînse la pieptul ei. Iar Al-Raşid scoase un ţ i -
pă t de parcă şi-ar fi dat sufletul, şi căzu lat, fără de sim-
ţire, cu capu-naintea picioarelor. Iar Tohfa îl stropi cu 
apă de trandafiri înmiresmată cu mosc, şi îl şterse pe 
tîmple şi pe frunte, pînă ce îl trezi din leşin. Şi emirul 
şezu un răstimp ca un om beat. Şi lacrimile îi curgeau 
de-a lungul obrajilor şi îi udau barba. Şi, după ce îşi 
veni în simţiri de-a binelea, putu să-şi plîngă slobod în-
tr-un sfîrşit toată bucuria la pieptul mult iubitei sale, care 
şi ea plîngea la fel. Iar vorbele pe care şi le spuseră, şi 
mîngîierile cu care se alintară fură mai presus ele toate 
vorbirile. Şi Al-Raşid îi spuse : 

•— O, Tohfa, de bună seamă că plecarea ta este un 
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-lucru nemaipomenit, dar întoarcerea ta este şi mai gro-
zavă şi întrece orice închipuire. 

Iar ea răspunse : 
•— Pe viaţa ta, o, doamne al meu, aşa este ! De ce-ai 

să mai spui după ce am să-ţi istorisesc tot şi am să-ţi 
ară t tot 7 

Şi, fără a-1 mai lăsa să aştepte, îi povesti despre in-
trarea tăcută a şeicului cel bătrîn în iatac, despre dăn ţui-
rea beată a Jui Eblis, despre coborîrea pe la umblători, 
despre calul cu aripi, despre şederea la ginni, şi mai ales 
despre frumuseţea reginei Kamariya, despre mîricăruri 
şi despre cinstiri, despre cîntecele florilor şi ale păsări-
lor, despre învăţătura ce-o căpătase de la Eblis şi, într-un 
sfîrşit, despre firmanul cu care o căftănise isprăvniceasă 
a păsărilor. 

Şi desfăşură dinainte-i firmanul cu pricina, scris pe 
pielea de cocoş. Pe urmă îl luă pe calif de mînă şi îi 
arătă , una cîte una, cele douăsprezece lăzi cu tot ce se 
afla în ele, pe care nici o mie de limbi nu ar fi în stare 
să le zugrăvească, şi nici o mie de hîrţoage să le înscrie. 

i 
Cirul povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 

.sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treizeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

- Şi lăzile acelea ajunseră mai tîrziu izvorul bogăţiilor 
neamului Bani-Barmak şi ale neamului Bani-Abbas. 

Cît despre Al-Raşid, apoi acesta, de bucurie că o gă-
sise iarăşi pe preaiubita-i Vrajă a Inimilor, porunci să se 



împodobească şi să se lumineze tot Bagdadul, de la un 
cap la altul, şi dete nişte ospeţe strălucite, la care nu 
fu uitat nici un om sărac. Şi, cu prilejul acelor ospeţe, 
Isac al-Nadim, care fu ridicat mai mult ca oricînd în fală 
şi în dregătorii, cîntă dinaintea norodului cîntecul pe 
care Tohfa, din îndatorinţă , nu pregetase să i-1 împărtă-
şească, şi pe care ea însăşi îl învăţase de la Eblis — afuri-
sit să fie el pururea ! 

Iar Al-Raşid şi Vraja-Inimilor nu conteniră să tră-
iască o viaţă plăcută, în huzur şi dragoste, pînă la veni-
rea cea de neabă tut a Slujitoarei mormintelor. 

— Şi-aceasta-i, o, preafericitule rege, urmă Şeherezada, po-
vestea copilandrei Tohfa, Vraja Inimilor, isprăvniceasa păsărilor. 

Iar regele Şahriar se minună de povestirea aceasta a Şehere-
zadei, pînă peste marginile minunării, mai cu seamă de stihurile 
şi de cîntecele despre flori şi despre păsări, şi în deosebi de Cîn-
tecul Bufniţei şi de Cîntecul Şoimului. Şi cugetă în sineşi : „Pe 
Allah ! Fata aceasta a vizirului meu a fost pentru mine o binecu-
vîntare fără de preţ. Iar unei fiinţe cu harurile şi cu însuşirile 
ei nu i se cade moartea. Aşa că, pînă a mă hotărî pe deplin în 
privinţa ei, se cuvine să mai chibzuicsc o bucată de vreme. Şi-apoî, 
poate că o mai avea şi alte istorii nu mai puţin minunate să-mi 
povestească !" Şi se simţi cuprins de o voioşie cum nu mai avu-
sese vreodată pînă atunci, de nici nu se mai putu opri să n-o 
strîngă deodată pe Şeherezada la inima lui, şi să-i spună : 

— Binecuvîntate să fie femeile ca tine, o, Şeherezada ! Po-
vestea aceasta m-a tulburat pînă peste poate, dat fiind cîntecele 
despre flori şi despre păsări pe care le cuprinde, şi multa învă-
ţătură cu care aceste stihuri in-au îmbogăţit. Aşa încît, o, fiică 
preacurată şi sfioasă a vizirului meu, dacă mai ai una sau două 
sau trei sau patru poveşti ca aceasta să-mi istoriseşti, nu pregeta 
să începi. întrucît îmi simt sufletul în seara aceasta, uşurat şi în-
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seninat de vorbele tale, iar inima mi-e răpită de dulceaţa limbii 
tale ! 

Iar Şeherezada răspunse : 
— Nu sînt decît roaba stăpînului meu regele, iar laudele lui 

sînt mai presus de harurile mele. Ci, devreme ce aşa doreşti, mi-ar 
plăcea să-ţi istorisesc unele fapte de-ale unor femei şi de-ale unor 
cavaşi de agie, şi eîteva alte lucruri asemenea, da tare mi-e teamă 
ca nu cumva vorbele mele să-ţi supere cugetul şi dragostea ce-o 
ai pentru buna purtare, dar fiind că în ele se cuprinde şi oleacă 
de slobozenie şi de cutezanţă. întrucît, o, rege al vremilor, de 
obicei norodul nu prea ţine seama de sfioşenii, iar vorbele lui sar 
uneori peste marginile cuviinţei. Dacă, dar, vrei să nu ţin seama 
de acestea, n-am să ţin ; iar dacă vrei să tac, am să tac. 

Şi regele Şahriar spuse : 
— Hotărît, Şeherezada, poţi să vorbeşti ! căci nimic 

h-ar mai pulea să mă minuneze din partea femeilor, 
şi cunosc că ele se asenmie cu o frînghie, răsucită ; şi e 
lucru ştiut de toată lumea că, atunci cînd vrei să îndrepţi 
o funie răsucită, o răsuceşti şi, mai rău ; iar dacă stărui, o rupi. 
Aşa că vorbeşte fără sfială, întrucît, înţelepciunea nu să-
lăşuieşte prea departe de noi, din ziua cînd s-a petrecut 
ticăloşia acelei soţii blestemate pe care o ştii ! 

Şi, la rostirea vorbelor acestora de la urmă, chipul regelui 
Şahriar se înnegura deodată, ochii i se posomoriră, sprîncenele 
i se încruntară, obrazu-i păli, iar cheful lui bun se schimbă într-un 
chef rău. Şi toate astea numai la amintirea stîrnită de necazul de 
odinioară. încît, văzînd schimbarea aceea ce nu prevestea nimic 
liniştitor, micuţa Boniazada avu grijă să strige numaidecît : 

— O, sora mea, mă rog ţie ! grăbeşte de ne povesteşte ce 
ne-ai făgăduit despre căpeteniile de agie şi despre femei, şi să 
nu-ţi fie frică de nimic din partea acestui rege luminat, care ştie 
prea bine că femeile sînt ca nestematele, unele cu pete, cu vătă-
rnături şi cu metehne, iar altele curate, străvezii şi neprihănite. 
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Şi are să ştie mai bine decit tine şi mai bine decît mine să facă 
osebirea cuvenită, şi să nu ia pietrele drept giuvaieruri. 

Iar Şeherezada zise : 
— Adevăr grăieşti, o, micuţo ! încît, cu tot dragul inimii, am 

să-i povestesc stăpînului nostru Povestea lui Al-Malek Al-Zaher 
Rokn Al-Din Baîbars Al-Bondokdari şi a cavasilor lui de la agie 
şi toate cîte au păţit ei! 
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far Şolioi'eznda spuse : 

POVESTEA LUI BAÎBARS ŞI A ISPRAVNICILOR 
SAI DE AGiE 

Se povesteşte -— ci Allah ce! nevăzut este singur ştiu-
tor ! — că a fost odată, în ţara Egiptului, ]a Cairo, un sultan 
dintre sultanii cei mari şi puternici din neamul cel prea-
vestit al baharenilnr turcomani. Şi numele lui era de 
sultanul Al-Malek Al-Zaher Rokn Al-Din Baîbars Al-Bon-
dokdari. Iar sub domnia lui Islamul strălucea cu o strălucire 
cum nu se mai pomenise vreodată, iar împărăţia se întindea 
falnică de la capătul cel mai depărtat al Răsăritului pînă ' 
]a hotarele cele afunde ale Apusului, Iar pe faţa pămân-
tului lui Allah şi sub cerul siniliu nu mai rămăsese în 
picioare nimic din zidurile de cetăţi ale i'rmcilor şi ale 
nazareenilor, ai căror regi ajunseseră ca un preş pe sub 
picioarele sale. Iar prin cîmpiile cele verzi şi prin pustiuri 
şi pe ape nici un glas nu se mai ridica afară de glasul celui 
drept-credincios, şi nici un pas nu mai răsuna afară de 
pasul celui mergător pe calea cea dreaptă. Or, binecuvîntat 
fie în veci acela carele ne-a ară tat calea, preafericitul fiu 
al lui Abdallah khoreişanul, domnul şi stăpînul nostru 
Ahrnad-Mahomed, trimisul iui Allah — asupra-i fie rugă-
ciunea, pacea şi binecuvântările cele neprihănite. Amin ! 



Or, sultanul Baîbars îşi iubea norodul, iar norodul îşi 
Iubea sultanul ; iar tot ceea ce, mai de aproape ori mai de 
departe, avea vreo legătură cu norodul, fie obiceiuri şi 
năravuri, fie datini şi credinţe de-ale locului, toate îi 
şedeau la inimă pînă peste poate. încît nu numai că îi plăcea 
să le vadă pe toate cu ochiul lui şi să le audă cu urechea 
lui, ci se desfăta cu istorisiri şi cu ascultarea poveştilor ; şi 
îi ridicase în cinurile cele mai de sus pe toţi musaipii, şi 
pe toţi străjerii, şi pe toţi cei ce ajungeau la el şi ştiau să-i 
povestească frumos fapte clin trecut ori să-i înfăţişeze 
lucruri din vremile sale. 

Şi-aşa, într-o noapte, cînd se afla mai cu chef ca. 
de obicei să asculte şi să înveţe, îi strînse pe toţi ispravnicii 
de la agia din Cairo şi le spuse : 

— Vreau să-mi povestiţi în seara aceasta tot ce ştiţi 
mai vrednic de a fi povestit. 

Iar ei răspunseră : 
— Pe capul şi pe ochii noştri ! Ci va vroi stăpînul 

nostru să-i povestim ceea ce ni s-a înlimplat chiar nouă, 
ori ceea ce am aflat de la alţii ? 

Şi Baîbars spuse : 
— Asta-i o întrebare grea. Drept care, sînteli slobozi 

să povestiţi fiecare ce vreţi, ci numai cu înţelegerea ca să
fie cu totul şi cu totul de-a mirărilea ! 

Iar ei răspunseră : 
— Hei, uallah, o. stăpîne ai nostru ! mintea noastră 

•este roaba ta, ca şi limba şi credincioşia noastră ! 
Şi cel dinţii care veni dinaintea lui Baîbars spre a în-

cepe, fu un ispravnic de agie pe care îl chema Moin 
Ai-Din, şi care era ros pînă în ficaţi de dragostea de femei 
şi sta cu inima pururea zăcăşită în fustele lor. Şi, după 
urările de viaţă lungă aduse sultanului, grăi : 

— Eu, o, rege al vremilor, am să-ţi povestesc o păţanie 
de pomină de-a mea, şi care mi s-a întîmplat în anii dintîi 
ai slujbei mele ! 

Şi istorisi astfel : 
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POVESTEA ISTORISITA DE CĂTRE CEL DITVTÎI I S P R A V N I C 
DE AG1E 

Află, o, doamne şi cunună a capului meu, că atunci 
cînd am intrat în slujbă la agia din Cairo, sub poruncile 
căpeteniei noastre Alam Al-Din Sanjar, aveam o faimă 
amarnică, şi orice plod de codoş, ori de căţea, ori de ticălos, 
ori d|3 tîrfoştină, se înfricoşa de mine şi fugea ca de 
prăpăd şi mă ocolea ca pe o ciumă. Iar cînd treceam călare 
prin cetate, oamenii mă ară tau cu degetu.Lşi îmi făceau cu 
ochiul a înţelegere, pe cînd alţii îşi aşterneau pînă la 
pămînt, cu mîinile lor, salamalekurile cuviincioase cu care 
îmi întîmpinau trecerea. Iar eu îmi vedeam de drum, cu 
sufletul umflat în guşă. 

Oi-, într-o zi, şedeam în curtea valiului, sprijinit cu 
spinarea de un zid, şi cugetam la măreţia şi la însemnătatea 
mea, cînd deodată văzui cum îmi cade din cer în poală 
ceva greu ca osîrîda de la judecata de apoi. Şi era o pungă 
plină şi pecetluită. Şi o luai în mînă, şi o golii în poala 
hainei mele. Şi numărai o sută de drahme, nici una mai 
mult, nici una mai puţin. Şi degeaba mă tot uitai în toate 
părţile, deasupra capului meu şi de jur împrejur, că nu 
putui să dau cu ochii de nimeni care ar fi putut s-o 
scape jos. Şi zisei : „Slavă Domnului, sultanul împărăţiilor 
Văzutului şi Nevăzutului !" Şi lăsai fecioara să alunece la 
sînul tătînelui ei. Şi-aşa cu ea ! 

Şi, a doua zi, slujba mă chemă iarăşi la locul din ajun ; 
şi mă aflam acolo de o bucată de vreme, cînd iacătă că 
îmi căzu în cap ceva greu şi care mă mmie rău. Şi mă uitai 
cu nişte ochi roşii, şi văzui, pe Allah ! că era o pungă plină, 
întru totul soră cu cea dragă părintelui său, pe care o 
cinstisem cu ocrotirea la pieptul meu. Şi îi îngădui! şi ei să 
se încălzească tot acolo, ca să-i ţină de tovărăşie daică-si, şi 
ca s-o feresc de ocara vreunor priviri nesăţioase. Şi, ca şi 
în ajun, ridicai capul şi iar îl lăsai în jos, şi îmi sucii gîtul 
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şi'-l răsucii, şi mă învîrtii şi iar şezui nemişcat, şi mă uitai 
la dreapta şi la stingă, ci fără a izbuti să dovedesc vreo 
urmă de-a celui care o trimisese pe acea dulce binevenită. 
Şi mă întrebam : „Dorm ori nu dorm ?" Şi îmi răspun-
deam : „Nu dorm ! Nu, pe Allah ! nici vorbă de somn !" 
Şi, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, îmi strînsei poalele 
mantiei şi ieşii de acolo cu un chip nepăsător, scuipând pe 
jos la fiecare pas. 

Ci a treia oară luai seama să fiu mai cu grijă. Şi-aşa 
că, de cum ajunsei lingă zidul cu pricina, unde de obicei 
mă tolăneam fălos, mă întinsei pe pămînt şi, prefăeîndu-mă
că dorm, începui să sforăi scoţînd la pufnituri cît o turmă 
de cămile supărate. Şi deodată, o, doamne sultane al meu, 
simţii o mină dulce că mă pipăie pe la brîu, căutând habar 
n-am ce. Şi, întru cît nu aveam nimic de pierdut în toată 
pipăiala aceea, lăsat mîna cu pricina să se strecoare de 
sus în jos înspre pacostea ei ; şi. cînd socotii că se afundase 
pe calea cea strimtă, la temeiul posadei, o prinsei iute, 
grăind : 

— încotro, o, sora mea ? 
Şi mă săltai în capu' oaselor, holbând ochii, şi văzui că 

stăpâna mâinii celei dulci, împodobită cu un ghiul de olmaz, 
care se ispitise pe acea cale a pierzării, era o copilandră 
vrăjită, o, doamne sultane al meu, ce se uita la mine rîzînd, 
Şi era ca o iasomie. Şi îi zisei : 

— Noroc şi voie-bună, o, stăpâna mea ! Şi chilipirgiul 
şi chilipirul lui sânt bunurile tale. Spune-mi numai în ce 
grădină eşti trandafir, în ce mănunchi iasomie, şi în ce 
livadă privighetoare, o, tu, cea mai ispititoare dintre fete ? 

Şi, rostind acestea, luai seama bine să nu carecumva 
să-mi scape. 

Atunci fetişcana, fără de vreo sfială în mişcări ori în 
glas, îmi făcu semn să mă ridic şi îmi zise : 

- - Ya Si-Moin, ridică-te şi vino după mine, dacă doreşti 
să ştii cine sînt şi care îmi este numele. 
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Tar eu. fără a şovăi o clipită, întocmai ca şi cum aş fi 
cunoscut-o de cînd lumea, ori ca şi cum i-aş îi fost frate 
de lapte, mă ridicai şi, după ce îmi scuturai caftanul şi 
îmi potrivii pe cap cealmaua, pornii la zece paşi în urma 
ei, ca să nu trag luarea aminte asupra noastră, da fără s-o 
scap o clipită din ochi. Şi ajunserăm aşa la capătul unei 
fundături lăturalnice, unde îmi făcu semn că pot să mă 
apropiu fâră teamă. Şi mă dusei la ea zîmbind şi, fără 
de zăbavă, dedei să-1 fac pe copilul tătînelui să răsufle 
mireasma alături de ea. Şi, ca să nu par vreun prostălău 
ori. vreun nătărău, scosei afară copilul cu pricina şi grăii : 

— E zor mare, o, stăpîna mea ! 
Ci ea se uită la mine cu nişte ochi scîrbiţi şi îmi zise : 
— Pune-1 îndărăt, o, ispravnice Moin, că are să ră-

cească. 
Iar eu răspunsei cu supunere şi cu ascultare, şi adăugai : 
— Nu este nimica împotrivă, şi tu eşti stăpîna, iar eu 

sînt cel miluit cu milele tale. Ci, o, copilă legiuită, întrucît 
ceea ce te ispiteşte nu este acadeaua aceasta groasă şi 
vîrtoasă, nici zebbul acesta cu toată dichiseala lui făloasă, 
pentru ce m-ai cinstit cu cele două pungi pline, şi m-ai 
pipăit pe la brîu, şi m-ai adus în fundătura aceasta în-
tunecoasă, prielnică la zbegurl şi răzbeguri ? 

Iar ea îmi răspunse : 
— O, ispravnice Moin, eşti omul în care am cea mai 

desăvîrşită încredere clin tot oraşul acesta, şi de aceea am 
venit la tine, mai degrabă decît la oricare altul. Ci pentru 
o cu totul altă pricină decît aceea la care gîndeşti tu ! 

Iar eu spusei : 
— O. stăpîna mea, oricare ar fi pricina, s-a făcut ! 

Spune ce ajutor ceri de la robul pe care l-ai cumpărat pe 
două pungi de o sută de drahme ? 

Iar ea zîmbi şi îmi spuse : 
— Deie-ţi Allah viaţă lungă ! lacătă ! Află, o, ispravnice 

Moin, că eu sînt o femeie îndrăgostită nebuneşte. Şi 
dragostea arde în lăuntrurile mele ca un foc pîrjolitor. 
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Şi, de-aş avea o mie de limbi şi o mie de inimi, patima mea 
tot n-ar fi mai aprigă, atîta sînt de plină de ea. Or, minunea 
mea nu e alta decît odrasla cadiului cetăţii. Iar aceasta-i 
o taină a dragostei. Şi s-a făurit o legătură pătimaşă, în-
temeiată pe înţelegere, pe făgăduieli şi pe jurăminte. Iar 
legăturile noastre ţineau de o bună bucată de vreme, şi 
ajunsesem nedespărţite, mîncam împreună şi ne adăpam 
din acelaşi ulcior, pînă cînd într-o zi cadiul, barba aceea 
afurisită, băgă de seamă legăturile noastre şi le reteză 
scurt, despărţind-o cu totul de lume pe odrasla lui, şi îmi 
spuse că are să-mi rupă mîinile şi picioarele dacă am să 
mai intru în casa lui. Şi de-atunci n-am mai putut s-o 
văd pe minunea mea. Şi chiar că spre a-mi uşura inima şi 
a-i aduce oleacă de bucurie m-am hotărît să vin să te 
caut, o, ispravniee fără de seamăn, ştiind că numai de la 
tine poate să ne vină bucuria şi uşurarea. 

Or, eu, o, doamne sultane al meu, auzind vorbele co-
pilandrei celei fără de asemuire pe care o aveam dinaintea 
ochilor, rămăsei minunat pînă peste marginile minunării 
şi îmi zisei în sine-mi : „O, Allah Atot-Puternice ! Au de 
cînd ar fi fugind copilandrele de copilandri şi căpriţele de 
ţapi ? Şi ce soi de patimă şi ce fel de dragoste or mai fi 
patima şi dragostea asta ? Şi cum să poată da mugur castra-
vetele, dintr-o zi pînă a doua zi, dimpreună cu toate 
dichisurile lui, acolo unde ogorul nu este prielnic gră-
dinăritului ?" Şi, de minunare, îmi pleznii mîinile una de 
alta şi îi spusei fetişcanei : 

— O, stăpîna mea, pe Allah ! nu pricep nimic din 
arătarea ta cea gingaşă ! Lămureşte-mă mai întîi cu de-a-
mănuntul, pînă una alta. întrucît, uallahi ! n-am mai 
auzit să se mai fi pomenit vreodată că de obicei căpriţele 
ar suspina după căpriţe şi găinile după găini ! 

Iar ea îmi spuse : 
— Taci, ispravniee, întrucît asta-i una dintre tainele 

dragostei, şi puţini oameni sînt făcuţi ca ,s-o priceapă..,' 
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Cînd povestea ajunse aici, ŞehPrezada văzu zorii mijind şt, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute treizeci şi opta noapte 

Urmă : 

'...Ajungă-ţi să ştii că mă bizui pe tine ca să mă ajuţi 
să intru în casa cădi ului ; şi, de-ai să faci aşa, ai să do-
bîndeşti îndatorinţa unei femei care n-o să te uite. 

Iar eu, auzind-o, mă minunai pînă peste poate şi 
gîndii : „Hei, uallahi, o, jupîne Moin, iacătă-te acuma luat 
de codoş al unei muieri la altă muiere ! Asta-i o poveste 
care nu-şi are asemuire între toate poveştile codoşlîcului ! 
•N-avem nimica împotrivă, poţi să iei toată angaraua în 
circa sufletului tău ! 

Şi-i zisei copilei daurite : 
— Porumbiţa mea, povestea ta este o poveste tare 

gingaşă ; şi, măcar că nu-i pricep nici capul, nici coada, 
ţi-ai dobîndit supunerea mea. deopotrivă cu toată credinţa. 
Ci, pe viaţa ta ! cum pot eu să-ţi fiu de folos în toate astea ? 

Ea spuse: 
— înlesnindu-mi să ajung la minunea mea, fata 

cadiului ! 
Iar eu răspunsei : 
— Ple, he ! o, turtureaua mea, unde sînt eu, şi unde-I 

ea, fata cadiului, norocita aceea ? Pe mîntuirea ta cea 
dreaptă, depărtarea care ne desparte este cam mare ! 

Iar ea îmi spuse, cu glas înciudat : 
— O, sărmane, au nu cumva crezi că aş fi atîta de 

zmintită încît să te pun să intri în odaia copilandrei ? Nu, 
pe Allah ! Ci vreau numai să-mi slujeşti drept cîrjă de 
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sprijin pe drumul meu spre vicleşug şi tertip. Şi am socotit 
că numai tu, o, ispravnice, ai putea să îni'ăptuieşti ceea ce 
năzuiesc ! 

Iar eu spusei : 
— Ascult şi mă supun, şi sint o cîrjă oarbă şi surdă în 

mumie tale, mieluşeaua mea. 
Ea atunci inii spuse ; 
— Ascultă, aşadar, şi te supune. în noaptea aceasta, cu, 

împodobită ca un păun cu hainele mele cele mai inimoase, 
şi învăluită în aşa fel încît nimeni aUcincva în afară de 
tine să nu mă cunoască in mahala, am să mă duc să mă 
aşez lingă casa cadiului, părintele minunii mele. Alunei, 
tu şi cu străjerii pe care îi ai sub poruncile tale, câiăuzin-
du-vă după mireasma ce are să se reverse din hainele 
mele, aveţi să vă îndreptaţi înspre mine. lai: iu să vii 
cuviincios la mine şi să mă întrebi : „Ce faci aici, la ceasul 
acesta urziu, singură în uliţă; o. hanimă doamnă ?'" Iar eu 
îţi. voi răspunde : „Uallahi, o, vrednicule ispravnice, sint o 
fată din mahalaua din mijlocul cetăţii, iar tatăl meu este 
unul dintre emirii sultanului. Or, astăzi, am plecat de 
acasă şi ,din mahalaua noastră şi m-am dus în tîrg ca să 
fac nişte tîrguieli. Şi, după ce am tîrguit ceea ce aveam 
de tîrguit, şi după ce am arvunit ceea ce aveam de arvunit, 
am băgat de seamă că se făcuse tirziu ; încît, cînd. am 
ajuns în mahalaua noastră din inima cetăţii, am, văzut că 
porţile cetăţii se şi închiseseră. Şi-aiunei, nădăjduind să dau 
de vreun cunoscut la care să-mi petrec noaptea, m-am în-
tors iar jos în tîrg ; ci, spre ciuda mea, nu găsii pe nimeni. 
Şi, deznădăjduită că mă văd aşa, eu, o fată de emir, fără 
adăpost în toiul nopţii, venii să şed pe pragul casei 
acesteia de-aici, care mi s-a spus că este casa cadiului, 
ca să mă ocrotească umbra ei. Şi, de cu ziuă, am. să mă 
întorc la părinţii mei, care pesemne' că acum rn-or socoti 
ca moartă, ori măcar ca pierdută ." Tu atunci, o, ispravnice 
Moin, cum eşti om deştept, ai să vezi că, într-adevăr, sînt 
îmbrăcată în haine bogate, şi ai să gîndeşti : „Nu îi este 
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îngăduit unui musulman să lase în drum o femeie atîta de 
frumoasă şi atîta de tînără, plină toată de mărgăritare şi 
de giuvaeruri, care ar putea să fie siluită şi prădată de 
niscaiva haimanale. Şi-apoi, dacă în mahala s-ar petrece 
asemenea necaz, iacătă că chiar eu, ispravnicul Moin, aş
fi răspunzător de nelegiuire, dinaintea stăpînului nostru 
sultanul. Aşa că trebuie, într-un fel ori într-altul, s-o iau 
sub ocrotirea mea pe făptura aceasta minunată . Şi-aşa că 
am să pun să stea lingă ea unul dintre oamenii mei 
înarmaţi, ca s-o vegheze pînă la ziuă, ori mai bine ar fi, 
şi încă cu mult — întrucât nu am pic de încredere în stră-
jile mele — să pun ochii, fără de zăbavă, pe vreo casă de 
oameni de treabă care s-o găzduiască cu toată cinstea pînă 
dimineaţă. Şi, pe AII ah ! nu văd unde ar putea să găsească 
ceva mai bun, în toate privinţele, decît în casa stăpînului 
nostru cadiul, la poarta căruia a adus-o ursita să şadă. S-o 
ducem, aşadar, în casa lui. Şi am să culeg, fără de nici o 
îndoială, toate foloasele, fără a mai pune la socoteală că 
îndatorinţa ar putea face să se încline spre mine văpaia 
acestei copilandre, ai cărei ochi au şi aprins în lăuntrurile 
mele un pojar." Şi, cugetînd pe drept astfel, ai să zdrăn-
găneşti din veriga de la uşa cădi ului, şi ai să mă ajuţi să 
intru în haremul lui. Şi am să mă văd astfel la un loc cu 
minunea mea. Şi dorul meu va fi împlinit. Şi-aceasta-i 
socoata mea, o. ispravnicule. Si-aceasta-i lămurirea mea. 
Uassalam !" 

Eu atunci, o, doamne sultane al meu, îi răspunsei 
fetişcanei : 

— Sporească-şi Allah harurile asupra capului tău, o, 
sfăpînă a mea. Aceasta-i o socoată minunată şi lesne de 
făptuit. Deşteptăciuneâ e un dar de la Atoate-Impărţitorul.", 

Şi pe dată, hotărînd dimpreună cu ea ceasul întâlnirii, 
îi sărutai mîna ; şi ne văzurăm fiecare de cale. 

Şi-aşa că veni seara, pe urmă veni şi ceasul de tihnă, 
pe urmă acela de rugă ; şi, peste cîteva clipite, ieşii, în 
fruntea oamenilor mei înarmaţi cu paloşele trase din teacă. 

13 



să-mi fac raita de noapte. Şi, din mahala în mahala, 
ajunserăm, pe la miez de noapte, in uliţa în care urma să 
se afle copila dragostei ciudate. Şi mireasma bogată şi 
tare pe care o simţii încă de la capătul uliţei mă ajută 
să adulmec unde era. Şi în curînd auzii clinchetul brăţă-
rilor sale şi al iănţugurilor ei de la glezne. Şi grăii către 
oamenii mei : 

— Mi se parc, o, flăcăi, că zăresc o umbră colo ! Da ce 
miros tare ! 

Iar ei iscodiră în toate părţile ca să dibuiască obîrşia. 
Şi o văzurăm pe frumoasa cu pricina acoperită cu mătăsuri 
şi grea de atlazuri, cum se uita la noi aşteptîndu-ne, aplecată 
şi cu urechea întinsă. Şi mă apropiat de ea, prefăeîndu-mă 
neştiutor de nimic, şi începui vorba cu ea, spimînd : 

— Au ce fel de hanîmă eşti tu, frumoasă şi împodobită, 
şi singură singurică, la un ceas ca acesta, o, stăpînă a mea, 
fără de teamă de noapte şi de trecători ? 

La acestea, ea îmi dete răspunsul aşa precum ne înţele-
sesem în ajun ; iar eu mă întprsei înspre oamenii mei, ca 
pentru a le cere părerea. Şi ei îmi răspunseră : 

— O, căpetenie a noastră, dacă binevoieşti, hai s-o 
ducem pe femeia aceasta la tine acasă, unde are să-i fie 
mai bine clecît oriunde altundeva. Şi are să te îmbucure, 
nu avem nici o îndoială, întrucît este bogată, de bună 
seamă, şi frumoasă, şi dichisită cu lucruri scumpe. Şi-ai 
să faei cu ea ce-ai să faci ; şi, la ziuă, ai s-o duci la maică-sa 
care o iubeşte ! 

Iar eu ţipai la ei : 
— Gura ! Mă adăpostesc întru Allah de vorbele voastre ! 

Au casa mea este vrednică să primească o asemenea fată 
de emir ? Şi-apoi voi ştiţi că locuinţa mea e tare de -
parte de aici ! Cel mai bine ar fi să cerem găzduire pentru 
ea la cadiul din mahala, a cărui casă se află chiar aici. 

Iar oamenii mei îmi răspunseră cu ascultare şi eu su-
punere, şi începură să bată la^cadiu în uşa care se deschise 
numaidecît. Şi însuşi cadiul, sprijinit pe umerii a doi robii 
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se ivi în prag. Şi, după salamalekuriie dintr-o parfe şi din 
cealaltă, îi povestii întîmplarea şi îi înfăţişai cum stă 
treaba, în vreme ce tinerica şedea în picioare, învăluită cu 
grijă în vălurile ei. Şi cadîul îmi răspunse : 

— Fie binevenită aici ! Fiica mea are s-o găzduiască 
şi va avea grijă să fie mul ţumită ! 

Şi, cu asta, îi pusei în mînă comoara aceea vicleană, 
şi îi încredinţai primejdia vie. Şi el o duse în haremul 
lui, iar eu îmi văzui de calea mea. 

Or, a doua zi, mă întorsei la cadiu, spre a lua îndără t 
comoara ce i-o încredinţasem ; şi îmi ziceam în sine-mi : 
„Hei, uallahi ! noaptea trebuie să fi fost toată albă pentru 
fetele acelea ! CI, hotărît ! mi-ar plesni creierii pînă să 
ştiu vreodată ce-a urmat să se petreacă între cele două 
gazele. Au s-a mai auzit vreodată să se mai fi povestit 
de-o năzbîtie ea asta ?" Şi, estimp, ajunsei la casa ca-
diului ; şi, din prag, m l pomenii într-o larmă amarnică .de 
glasuri şi de slugi înspăimîntate şi de femei speriate., 
Şi deodată însuşi cadiul. şeicul acela cu barbă albă,, se 
repezi la mine şi îmi strigă : 

—• Ruşine să le fie oamenilor de nimic ! Tu ai adus 
în casa mea o insă care m-a prădat de toată averea ! Eşti 
dator s-o găseşti, că, de nu, mă duc să mă plîng de tine 
sultanului, care are să te facă să guşti moartea cea roşie. 

Şi, întrucît îi cerui amănunte mai multe, îmi povesti, 
într-un potop de ţipete, de ocări, de ameninţări şi de su-
dalme împotriva fetei, că, spre ziuă, aceea căreia, la ru-
gămintea mea, îi dedese adăpost, pierise din haremul lui, 
fără a-şi lua rămas-bun ; şi, odată cu ea. pierise şi chi-
mirul cadiului, în care se aflau şase mii de dinari, tot 
avutul său. Şi cadiul adăugă : 

— Tu o cunoşti pe muierea aceea, şi, ca urmare, de 
la tine îmi cer acuma banii îndărăt ! 

Or eu, o, doamne al meu, eram atîta de uluit de ştirea 
cea neagră, încît îmi fu pînă. peste putinţă să îngaim vreo 
vorbă. Şi îmi muşcam vîrfurile degetelor, zicîndu-mi : ,,Q, 
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eodoşule, iaeălâ-te în smoală şi în păcură. Unde eşti tu, 
şi unde este ea ?"' Pe urmă, după un răstimp, izbutii să 
grăiesc şi-i răspunsei cadiului : 

— Dacă aşa s-au petrecut lucrurile, înseamnă că aşa 
trebuiau să se întîmple, înlrucît ceea ce trebuie să se 
mtîmplo nu poate fi ocolit. Dă-mi numai trei zile de 
răgaz ca să văd de pot să aflu ceva despre muierea acrea 
afurisită. Şi. de n-ara să izbutesc, ai să-ţi duci atunci ia 
îndeplinire vorba în privinţa pierderii capului meu. 

Iar cădi ui mă scrută cu luare aminte şi îmi spuse : 
— îţi dau cele Irei zile pe care le ceri ! 
Şi ieşii de acolo năpădit de gîhduri, zicîndu-mi : „Ţi 

s-a înfundat, de claia asta ! A. hotărî t ! eşti un neisprăvit, 
ba mai rău, un gogoman şi un zevzec. Cum ai să izbuteşti 
tu să găseşti în inima oraşului Cairo o femeie ascunsă 
sub vălurile; ei V Şi cum ai să faci să te uiţi prin haremuri, 
fără să intri în ele ? Păi mai bine ţi-ar fi să te duci şi 
să dormi aceslc trei zile de răgaz, şi în dimineaţa celei 
de-a treia să te Înfăţişezi dinaintea cadiului şi să-i dai 
seama de vina ta". Şi. chibzuind aşa în cugetul meu, mă 
dusei acasă la mine şi mă întinsei pe salteaua mea, pe 
care îmi petrecui cele trei zile cu pricina, fără a mai vroi 
să mă scol, da si fără a putea să închid ochii, atîta de 
zbuciumai eram de întimpiarea aceea ticăloasă. Şi, la 
isprăvi rea răgazului, mă sculai şi plecai, spre a mă duce la 
cadru. Şi, cu capul plecat, rnă tîram înspre osîndă, cînd, 
trecînd pe: o uliţă nu departe de casa cadiului, o zării 
deodată în dosul zăbrelelor unei ferestre întredeschise pe 
făptaşa amarurilor mele. Şi se uita la mine rîzînd, şi îmi 
făcu un semn clin pleoape, care vroia să zică : „Urcă re-
pede !" Iar eu zorii să mă folosesc de poftirea aceea, de 
care îmi atîrna viaţa, şi într-o clipire de ochi i'usel lingă 
ea şi, uitînd de orice salamalek, îi zisei : 

— O, sora mea. şi eu care era să scotocesc şi să te 
caut prin toate ungherele oraşului. Of, în ce belea m-ai 
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băgat ! Pe Allah ! m-ai dus să cobor treptele morţii celei 
roşii ! 

Iar ea veni la mine şi mă sărută, şi mă strinse la piept : 
— Cum de poţi, tu, ispravnicu'e Moin, să fii ati'îa 

de înfricoşat ? Gata, nu-mi povesti nimic din cile ţi s-au 
înlimplat, întrucît ştiu tot. Ci, cum mi-e lesne să te scot 
din încurcătură, arn aşteptat, spre a o face, clipa cea de 
pe urmă. Şi le-am chemai anume ca să te scap. măcar că 
aş fi putut să te las să-ţi urmez; drumul înspre osînda ia 
cea fără de izbăvire ! 

Iar eu îi mulţumii, şi nu putui, atâta era de dulce, să 
mă opresc a nu-i săruta mina, pricina pacostei mele 
de-acum. Şi ea îmi zise : 

— Fii liniştit şi potoleş.te-ţi zbuciumul, căci nu are să 
ţi se întâmple nimic rău. De altminteri, ridică-te si pri-
veşte ! 

Şi mă luă de mînă şi mă duse într-o odaie în care se 
aflau două sipete pline cu giuvaeruri, cu pietre de rubin, 
cu nestemate1 şi cu lucruri rare şi scumpe. Pe urmă des-
chise- unul dintre sipete, care se dovedi a fi plin cu aur, 
şi, punîndu-1 dinaintea mea, îmi spuse : 

— laeătă, poţi, dacă doreşti, să iei din. sipetul acesta 
cei şase mii de dinari care au pierit, odată cu chimirul ea-
cliului acela de catran, tatăl minunii mele. Ci, o, ispravni-
cul c, să ştii bine că ar l'i altceva mai bun de făcut, de-cît 
să-i dai banii îndărăt barbei aceleia afurisite. Dealtmin-
teri, banii aceştia nu i-am luat de la el decît ca să moară 
sugrumat ele turbare, că-1. ştiu zgîrcit şi lacom pe cit o de 
pisălog. Şi-aşa că n-am. făcut ce-am făcut din vreo poftă 
de a-1 prăda ; iar cînd eşti bogat ca mine. nu furi spre 
a fura. Şi-apoi fata lui ştie că nu l-am păgubit decît spre 
a grăbi osînda ursitei lui. Oricum ar fi. ia ascultă tertipul 
pe care l-am închipuit eu spre a~l face pe boşorogul ele 
ţap bătrân să-şi piardă minţile de-a binelea. Ia seama cu 
luare-aminfe Ia vorbele mele şi. să nu le uiţi. 
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Şi se opri o clipă, după care spuse : 
— lacătă. Ai să te duci numaiciedl la cadiu, care 

pesemne că te aşteaptă pe frigarea nerăbdării, şi ai să-i 
spui : „Cadiule doamne, eu numai pentru împăcarea cu-
getului meu mi-am petrecut acesle trei zile iscodind prin 
tot oraşul, în privinţa acelei fete căreia, la rugămintea 
mea, i-ai dat adăpost pe-o noapte, şi pe care o învinuieşti 
acuma că ţ i-ar fi furat şase mii de dinari de aur. Or, 
eu, ispravnicul Moin, ştiu răzvedit că femeia aceea nu a 
ieşi t din casa ta din clipa în care a intrat : întrucît în po-
fida cercetărilor de tot soiul ale oamenilor noştri, şi ale 
tuturor ispravnicilor de agie din celelalte mahalale, nu s-a 
găsit nici urmă, nici nimic din ea. Şi. nici una dintre mu-
ierile iscoade pe care le-am trimis prin haremuri nu au 
dobîndit vreo ştire despre ea. Or, tu, ya sicii El-Kadi, vii 
să ne spui şi să ne mărturieşti că fata te-a jefuit. învi-
nuirea însă ar trebui să fie şi dovedită. întrucît eu nu ştiu, 
pe Allah ! dacă, în povestea aceasia nemaipomenită, fata 
ii-o fi fost, în chiar casa ta, lovită de vreo nelegiuire, ori. 
măcar jertfă a vreunui vicleşug întunecat. Şi, dat fiind 
că este aproape dovedit, prin cercetările noastre, că ea nu 
se află în oraş, ar fi de nevoie, o, cadiule doamne, să se 
facă o cercetare şi în casa ta, anume spre a ne încredinţa 
că nu se găseşte acolo vreo urmă din acea fată pierdută, 
şi spre a ni se adeveri dacă bănuiala mea este întemeiată 
ori este greşită. Şi Allah ştie mai bine '." Şi, în felul acesta, 
o, ispravnice Moin, urmă puicana cea vrăjită, clin pîrît ai 
să ajungi pîrîş ! Iar cad iul. are să vadă lumea cum se 
înnegurează dinaintea ochilor săi, şi are să-1 cuprindă o 
mînie amarnică ; iar chipul lui are să-i fie cum e piparca, 
şi are să strige : „Eşti tare neobrăzat, jupîne Moin, cînd 
ridici asemenea propuneri ! Ci fie ! poţi să-ţi începi nu-
maidecît cercetările. Da pe urmă , cînd are să se dovedească 
limpede că te-ai înşelat, osîndirea ta de către sultan nu 
are să-ţi fie decît şi mai cuvenită." Tu atunci, însoţit de 
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oamenii' tăi ea martori, ai să faci o cercetare în casă. Şi, 
de bună seamă, nu ai să mă găseşti. Şi, după ce ai să 
scotoceşti aşa mai întîi pe terasă, pe urmă prin iatacuri, 
prin lăzi şi prin dulapuri, fără de vreun folos, ai să-ţi laşi 
capu-n jos, ros de un zbucium amarnic, şi ai să începi 
să te văicăreşti şi să-ţi ceri iertăciune. Şi, în clipita aceea, 
ai să te afli în bucătăria casei. Atunci, ca din întâmplare, 
ai să te uiţi în fundul unui chiup mare de ulei, ai să ridici 
capacul chiupului şi ai să strigi : „Hei, o clipită ! ia uite ! 
văd ceva colea înlăuntru !" Şi ai să-ţi afunzi mîna în chiup, 
şi ai să simţi acolo înlăuntru ceva ca o boccea cu haine. 
Şi ai să scoţi afară bocceaua, şi ai să vezi, şi toţi cei de 
faţă au să vadă ca şi tine, iaşmacul meu, cămaşa mea, 
şalvarii mei şi toate hainele mele. Şi toate au să fie mîn-
jite de sînge închegat. La priveliştea aceea, tu ai să te 
dovedeşti biruitor, iar cadiul are să rămînă înmărmurit ; şi 
are să se îngălbenească la chip, şi încheieturile au să în-
ceapă să-i tremure ; şi are să damblagească, şi poate că are 
să şi moară. Iar, de n-o muri numaidecît, spre a cocoloşi 
treaba, are să facă tot ce este cu putinţă, pentru ca numele 
.lui să nu fie băgat în această poveste ciudată. Şi are să-ţi 
cumpere tăcerea cu aur greu. Şi-asta-i ceea ce îţi cer eu, 
o, ispravnice Moin ! 

După spusele acestea, pricepui ce tertip minunat închi-
puise ea spre a se răzbuna pe cadiu. Şi ma uimii cie 
mintea ei născocitoare, de viclenia şi de isteciunca ei. Şi 
mă socotii scăpat de belea de-aci înainte, şi rămăsei înmăr-
muri t şi năucit. CI nu pregetai a-mi lua rămas-bun de la 
tinerică, spre a porni pe calea arătată. Şi, cînd îi sărutai 
mîna, ea îmi strecură între degete o pungă cu o sută 
de dinari, spunîndu-mi : 

— Aceasta-i pentru cheltuielile tale de astăzi, o, stă-
pîne al meu. Ci, inşallah ! în curînd ai să cunoşti mai bine 
dărnicia îndatoratei tale. 

2* 
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•Iar eu îi mulţumii fierbinte şi nu putui, atîta de vrăjit 
eram de ea, să mă opresc a nu-i spune : 

— Pe , viaţa ta, o, stăpînă a mea, cînd lucră tura 
se va sfîrşi întru mulţumirea ta, nu ai primi să te mă -
riţi cu mine ? 

Iar ea începu să rîdă şi îmi spuse : 
—- Păi tu uiţi, ya saied Moin, că cu sînt măritată şi 

că sînt legată prin făgăduieli, prin credinţă şi prin ju-
rămînt ? Ci numai singur Allah cunoaşte ce aduce ziua 
de mîine ! Şi nimic nu are să se jntimple decît ceea ce; 
este scris să se întîmple. Uassalm ! 

C'incl povestea ajunse aici, fpolierezada văzu zorii mijind 
şi, sfioasa, tăcu. 

Ci într-a noua sute treizeci şi noua noapte 

Urmă : 

Iar eu plecai de la ea, binecuv'intînd-o, şi mă dusei fără 
de zăbavă, cu oamenii mei, la cadiul care, de cum mă zări, 
strigă : 

— Bismillah ! iacătă-1 pe datornicul meu ! da unde 
îmi este avutul ? 

Şi răspunsei : 
—- O, doamne cadiule. capul meu nu este nimic pe lingă 

capul, cadiuiui, iar eu nu am pe nimeni caro să mă spri-
jine la locul de sus. Ci, dacă dreptatea va fi de pârlea mea, 
are sâ se vadă limpede. 

Iar cadiul, mînios, ţipă : 
- Ce îndrugi tu despre dreptate ? Au socoti că vei 

pul ea să te aperi ori să scapi de ce te aşteaptă dacă n-ai 
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găsit muierea şi avutul furat ? Hei, pe Allah ! între 
dreptate şi line depărtarea este cam mare. 

Eu atunci, cu o mare încredinţare, mă uitai ţintă în 
ochii lui şi îi descântai povestea cea uluitoare pe care o 
învăţasem şi care, din pîrîl, mă tăcea pîrîş. Iar urmarea 
tu întocmai aşa cum o prevestise muieruşca. Intrueît 
cadiul, de supărare, văzu lumea înnegurindu-se dinaintea 
ochilor săi ; şi pieptul i se umplu de o minie mare ; şi 
ehipu-i se făcu precum ardeiul, .şi. strigă : 

— Ce-mi îndrugi, o, tu, cel mai neobrăzat dintre 
oşteni ? Au nu ai pic de sfială cinci faci asemenea propu-
neri în privinţa mea, de faţă cu mine si în casa mea ? 
Da' bine ! întrucât ai asemenea, bănuieli, poţi să-ţi faci 
numaidecât cercetările. Şi cînd are să se dovedească pe 
deplin că ai lucrat samavolnic, atunci osîndirea ta di:: către 
sultan nu are să fie decât şi mai straşnică. 

Şi, vorbind astfel, se făcu ca o tigaie încinsă în care 
verşi nişte apă rece. 

Noi atunci năvălirăm în, casa lui şi cercetarăm pretu-
tindeni, prin toate colţurile şi ungherele, de sus pină jos, 
fără să ocolim nici o ladă, nici un. cotlon şi. nici. un dulap. 
Şi, în toiul acelor cercetări, nu conteneam să-mi furişez 
privirile spre gazela cea fermecată de care sernena ei era 
îndrăgostită, în vreme ce oa fugea dintr-o odaie într-alta 
spre a se ascunde de ochii străinilor. Şi gîndeam în, sine-
lui : „Maşallah ! ua bismillah ! Şi numele lui AJlah fie 
asupra-i şi împrejuru-i ! Ce ramură şi ce mlădiere ! Ce 
strălucire şi ce frumuseţe ! Binecuvântat să fie sînui care 
a purtat-o, şi mărire Atoatefăeătoruliu carele a turnat-o 
în tiparul desăvârşirii!" Şi pricepui întrucâtva cum o copi-
landră ce aceasta a putut s-o înrobească pe o alta, aseme-
nea ei, şi îmi zisei : „Bobocul ele trandafir se apleacă une-
ori peste bobocul de trandafir, şi zarnacacleaua peste zar-
nacadea !'• Şi eram atâta de pe deplin de fericit de această 
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cugetare a mea încît aş fi vrut să i-o mărturisesc fără de 
zăbavă copilandrei cea vrăjitoare, spre a mi-o încuviinţa 
şi ca să nu mă socotească un lipsit cu totul de gînduri 
subţiri şi de marghiolie. 

Or, ajunserăm în felul acesta pînă în bucătărie, înso-
ţiţi de cadrul tot mai mîniat, fără să găsim nimic neobiş-
nuit şl fără să fi dat de nici o ui-mă şi de nici o rămăşiţă, 
din femeie. 

Eu atunci, urmînd dăscăliţei mele celei luminate, mă 
prefăcui a-mi fi grozav de ruş ine de purtarea mea cea 
samavolaică, şi îmi cerui iertare dinaintea cadrului care 
se bucura de încurcătura mea ; şi mă umilii dinaintea lui, 
Ci toate astea erau anume spre a nu dezvălui lovitura pre-
gătită. Şi caciiul cel cu mintea groasă nu pregetă a se 
lăsa prins în mreaja păianjenului, şi se folosi de prilej spre 
a mă potoli cu ce credea a fi izbînda lui. 

Şi îmi zise, : 
•— Hei, neobrăzatule şi plod de mincinos, şi Lu Însuţi 

mincinos din neam de neam, ce s-a făcut acuma cu învinu-
irile tale cele aprige şi cu propunerile laie cele ticăloase ? 
Da fii pe pace, ai să vezi tu numaidecât cit costă să fii 
lipsit de cinstire faţă de cadrul cetăţii ! 

Iar eu, în vremea aceasta, sprijinit de un chiup de 
ulei peste măsură de mare, care avea capacul scos, stăm 
cu capurii jos şi cu înfăţişarea abătută. Ci deodată ridicai 
capul şi strigai : 

•—• Pe Allah ! nu ştiu, da simt că din acest chiup iese o 
duhoare ca de sînge ! 

Şi mă uitai în chiup, şi îmi afundai mina în el, şi o 
trăsei îndărăt spunînd : 

•—• Allah akbar ! bismîllah ! 
Şi scosei afară în felul acesta bocceaua cu hainele 

mînjite de sînge, pe care o aruncase în chiup, înainte de 
a fugi. stăpîna mea cea tinerică. Iar în boccea se aflau şi 
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xaşmacul ei, şi basmaua de pe cap, şi năframa de la gît, şi 
şalvarii, şi cămaşa, şi papucii, şi alte albituri ale ei. pe care 
nu le mai ţin minte, toate pline de sînge. 

La priveliştea aceea, cadiul, precum prevestise tinerica, 
rămase buimac şi năuc cu totul : şi îngălbeni amarnic la 
chip ; şi încheieturile începură să-i t remure ; şi se prăbuşi 
pe podea, cu capu-naintea picioarelor, leşinat. Iar eu, de 
cum îşi veni iar în simţiri, nu pregetai a mă împăuna de 
întorsătura lucrurilor, şi îi spusei : 

— îje, he, ya sidi El-Kadi, care dintre noi este mincino-
sul şi care-i cel ce are dreptate ? Mărire lui Aliah ! Iacă-
tă-mă , gîndesc eu, îndrituit de a fi săvîrşit aşa-zisul furt, 
în cîrdăşie cu tînăra femeie ! Da tu ce-ai făcut cu. înţelep-
ciunea şi cu pravilnicia ta ? Şi cum de-ai putut, bogat cum 
eşti şi hrănit cu pravila, să iei pe cugetul tău a-i da adă-
post unei biete femei spre-a o vicleni, jefuind-o şi omo-
rînd-o, după .ce pesemne că ai şi siluit-o în chipul cel mai 
ticălos ? Aceasta-i, pe viaţa mea ! o faptă înfricoşătoare, 
despre care se cade, fără zăbavă, să dau socoală stăpînului 
nostru sultanul. întrucît nu mi-aş îndeplini datoria dacă 
aş tăinui întîmplarea ; şi, cum nimic nu rămîne ascuns, 
n-ar trece mult pînă să afle din altă parte ; şi mi-aş pierde 
dintr-odată şi slujba şi capul. 

Şi amărîtul de cadiu, năuc pînă peste poate, sta acolo, 
dinaintea mea, cu ochii holbaţi, părînd a nu auzi nimic şi 
a nu pricepe nimic din toate astea. Şi, plin de tulburare 
şi de spaimă, şedea nemişcat, ca un pom mort. Căci, i'ăcîn-
du-se noapte în minţile lui, nu mai ştia să osebească
mîna sa cea dreaptă de mîna cea stingă, nici adevărul de 
ceea ce este calp. Şi, după ce se mai desmetici oleacă din 
năuceală, îmi zise : 

— O, ispravnice Moin, asta-i o treabă tare întunecată, 
pe ca re singur Allah poate s-o priceapă. Da dacă ai vrea 
să n-o dai în vileag, nu vei avea a te căi ! 

Şi, spunînd acestea, începu să mă potopească cu laude 
şi cu temeneli. Şi îmi dărui o pungă în care «se aflau, ca 
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greutate, tot atîţia dinari de aur cîţi îi fuseseră "prădaţi. 
Şi îmi cumpără în felul acesta tăcerea, şi stinse un foc de 
al cărui pîrjol îi era tare frică. 

Atunci îmi luai rămas-bim de la cadiu, pe care îl lăsat 
pierit, şi mă dusei să-i dau seama puicanei de cele petrecute, 
iar ea mă întîmpină rîzînd şi îmi spuse : 

—• E limpede că nu are să mai trăiască mult ! 
Şi chiar că, o, doamne sultane al meu, nici nu trecură 

trei zile pînă aflai vestea că bietul cadiu murise de-o 
plesnitură a fierii în el. Şi, întrucît nu pregetai a mă duce 
numaidecît la puicană spre a-i da ele ştire despre cele ce 
se întîmplaseră, slujnicele îmi spuseră că stăpîna lor toc-
mai plecase împreună cu fata cacliului la o moşie pe care 
o avea pe Nil, lîngă Tantah. Iar eu, mirat de toate astea, 
fără a ajunge să pricep cam ce-or fi săvîrşind laolaltă 
cele două gazde fără flaut, făcui tot ce-mi sta în putin ţă 
spre a da de urma lor, ci fără a izbuti. Şi, de-atunci, 
aştept zi de zi să binevoiască a-mi da vreo ştire despre 
ele şi să lămurească pentru mintea mea o treabă atîta de 
anevoie de priceput. 

Şi-aceasta-i povestea mea, o, doamne sultane al meu, 
şi aceasta-i păţania cea mai ciudată eai'e mi s-a întâmplat 
de cînd îndeplinesc slujbele cu care mila ta .m-a învredni-
cit. 

După ce ispravnicul de agie Moin Al-Din îşi sfîrşî 
istorisirea, un al doilea ispravnic veni să se temenească 
între miinile sultanului Baîbars şi, după urări şi închină-
ciuni, spuse : 

— Eu, o, doamne sultane al nostru, am să-ţi povestesc 
tot aşa o întîmplare de-a mea. şi care, de-o vrea Allah, are 
să-Ii umfle pieptul. 

Şi spuse : 
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POVESTEA ISTORISITA DE CĂTRE CEL DE AL DOILEA 
ISPRAVNIC DE AGIE 

Afla, o, doamne sultane al meu, că, înainte ele a se 
învoi să mă ia de soţ. fiica socrului .meu —• aibă-.l Allah 
întru mila sa ! — mi-a spus : 

—- O, fiu al socrului meu, de-o vrea Allah, avem să ne 
căsătorim : ci n-aş putea să te iau de set decît dacă te în-
veleşti de la bun începui eu ceea ce am să-ţi cei", şi anume : 
trei îndatoriri, nimic mai mult, da nimic mai pu ţ in î 

Iar eu am răspuns i 
— Nu este nimica împotrivă ! Da care sînt îndatoririle 

acelea ? 
Ea mi-a spus : 
•—- Să nu te atingi vreodată de haşiş, să nu mănînci 

nici un fel do pepene verde, şi să nu şezi niciodată pe 
vreun scaun ! 

Iar eu am răspuns : 
— Pe viaţa ta, o, fiică a socrului meu, îmi ceri lucruri 

grele. Da, aşa- cum sînt, le primesc cu inimă deschisă, măcar 
că nu le pricep tîlcu'l. 

Ea mi-a spus : 
— Asta-i ! Şi nu ai derii să te .învojeşti ori să te laşi 

păgubaş. 
Iar eu am spus : 
— Le primesc, şi cu tot dragul inimii ! 
Şi-aşa că nunta noastră se săvîrşi, şi treaba se făcu,' 

şi totul se petrecu aşa cum se cădea să se petreacă. Şi 
tră irăm laolaltă un şir de ani în înţelegere desăvîrşită şi în 
tihnă . 

Cî veni o zi cînd mintea mea începu să se chinuiască 
amarnic de căutarea pricinei celor trei îndatoriri de po~: 
mină, în privin ţa haşişului, a pepenilor verzi şi a sca-* 
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unului ; şi îmi ziceam : „Da ce-o fi îndemnînd-o pe fiica 
socrului meu să te poprească de la cele trei lucruri, care, 
dacă te-ai atinge de ele, nu i-ar dăuna întru nimic ? De 
bună seamă că trebuie să fie dedesubt vreo taină pe care 
tare mi-ar plăcea s-o dibăcesc !" Şi, nemaiputînd să-mi 
înfrînez ispitele sufletului şi tăria dorurilor, intrai în pră-
vălia unui prieten de-al meu .şi, de început, şezui pe un 
scaun umplut cu paie. Pe urmă cerui să mi se aducă o 
lubeniţă minunată , răcorită mai înainte în apă. Şi, după 
ce o mîneai cu desfătare, înghiţii o boabă de haşiş şi îmi 
luai zborul înspre vis şi înspre plăcerea tihnită. Şi mă sim-
ţeam eu desăvîrşire mulţumit ; iar pîntecul îmi era fericit, 
datorită harbuzului ; şi, datorită scaunului umplut cu paie, 
la fel de preafericit îmi era şi şezutul, cel de atîta amar de 
vreme văduvit de plăcerea scaunelor. 

Ci, o, doamne sultane al meu, cînd mă întorsei acasă 
fu foc şi potop. înfrucît, de cum ajunsei dinaintea ei, soţia 
mea şi sări în picioare şi îşi trase iaşmacul peste faţă, de 
parcă, în loc: de a-i fi soţ, nu-i mai eram decît un bărbat 
străin ; şi, uitîndu-se la mine cu mînie şi silă, ţipă : 

— O, d ine şi plod de dine, aşa îţi ţii tu făgăduielile ? 
Hai încoace î De-acu, mergem la cacliu ca să ne dea des-
părţenia 1 

Iar eu, cu mintea încă ameţită de haşiş şi cu pîntecul 
încă plin de lubeniţă, şi cu trupul mul ţumit că mai sim-
ţise sub sine, după atîta vreme, un scaun moale, încercai 
să fac pe isteţul, făgăduind cele trei abateri ale mele. Ci 
nici nu apucai bine să încep a face semnul de tăgadă, că 
soţia mea şi strigă : 

— Muşcă-ţi limba, o, pramatie l Cutezi să tăgăduieşti 
ceea ce e răzvedit ? Duhneşti a haşiş, şi nasul meu te simte. 
Te-ai îndopat cu pepene, şi-i văd urmele pe hainele tale. 
Şi, într-un sfârşit, ţi-ai pus fundul tău de păcură pe un 
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scaun, şi văd semnele pe mantia ta," cum ai stat, şi cum 
pai.eie şi-au lăsat dungile pe ea. Aşa că eu nu- ţ i mai sînt 
nimic, şi nici tu nu-mi mai eşti nimic. 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute patrnzecea noapte 

Urmă : 

Şi. grăind astfel, se înfăşură de fot In năframele ei şi 
mă tîrî, spre ocara nasului meu, pînă la cadiu acasă. Şi, 
cînd ajunserăm dinaintea eadiului. spuse : 

— O, doamne al meu cadiule, eu, sluga ta, m-am legat 
prin căsătorie legiuită cu bărbatul acesta ticălos care se 
află dinaintea ta. Or eu, înainte de nunta noastră, i-am 
cerut trei îndatoriri de căpătîi. pe care el le-a primit şi pe 
care le-a ţ inut un răstimp de vreme ; ci astăzi iacătă că 
le-a încălcat. Or, aşadar, in temeiul dreptăţii mele, socot 
să încetez, începînd din ceasul de-acum, a-i mai fi 
soţie ; şi vin să-mi dai despărţenia şi să-mi cer zestrea şi 
zălogul, 

Iar cadiul ceru să i se spună îndatoririle. Iar ea i le 
înşirui şi adăugă : < 

—- Or, plodul acesta de spînzurat a şezut pe un scaun, 
a mîncat o lubeniţă şi s-a îndopat cu haşiş. 

Şi îşi dovedi pîra împotriva mea, pe cînd eu nu cutezai 
să tăgăduiesc nicicum ceea ce era vădit, şi mă mul ţumii 
să-mi las capu-n jos, de ruşine. 

Atunci cadrul, care avea o inimă bună şi i se făcuse 
milă de starea în care mă aflam., îi spuse soţiei mele, 
înainte de a da vreo hotărîre ; 
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— O, fiică de oameni de treabă , de bună seamă că ai 
dreptate, da ţine de tine să fii marini moaşă. 

Şi, cum ea se înfurie şi se burzului şi nu vroi nici să 
asculte, nici să ia seama de nimic, cadiul şi toţi cei de faţă
începură s-o roage stăruitor să mă ierte de data aceasta. 
Şi cum ea se arăta tot nemiloasă, o rugară ca 'măcar să 
amîne cererea de despărţenie, ca să aibă vreme să mai 
chibzuiască şi să vadă dacă nu cumva, faţă cu atîiea ru-
găminţi laolaltă, nu i se va părea mai cuminte să mai ză-
bovească deocamdată cu. cererea ei, chiar clacă are s-o 
ridice altă dată, la caz de nevoie. Atunci sofia mea, sătulă 
de stăruinţe, spuse într-un sfirşîf, : 

Bine, primesc să mă împac cu el, ci numai eu în-
voiala ca clomnia-sa cadiu] să găsească răspunsul în o în-
trebare ce ani să-i pun. 

Şi cadiul zise : 
— Mă învoiesc. Pune întrebarea, o, femeie ! 
Iar ea spuse : 
— Dintru-ntii sînt os ; pe urină mă fac vină ; pe urmă 

ajung carne. Cine sînt eu ? 
Jar cadiul lăsă capu-n jos ca să cugete. Dar degeaba 

cugetă el mult şi bine prei'irîndu-şi barba, că rămase mut. 
Şi, într-un sfîrşit. se întoarse înspre nevastă-rnea şi Iii 
spuse : 

— UalJahi, acuma, dat fiind, că sînt ostenit de divanul 
cel lung al judecăţilor de astăzi, n-aş fi în stare să găsesc 
dezlegarea la asemenea cimilitură. Da te rog să vii iarăşi 
aici mîine de dimineaţă, şi am să-ţi răspund, în t r u d i voi 
avea răgaz să cercetez cărţile mele pravilniceştî. 

Cu asta, puse capăt judeţelor şi se duse acasă. Şi era 
aiîta de cufundat în întrebarea cu pricina, încît nici măcar 
nu-i dete prin minte să se atingă de mîncarea pe care fata 
lui, o copilă de patrusprezece ani şi jumătate, i-o pusese pe 
masă. Şi, muncit de glodurile lui, îşi tot spunea în 
şoaptă : „Dintru-ntii sînt os ; pe urmă mă fac vînă ; pe 
urmă ajung carne. Cine sînt eu ? Hei, uailahi. cine sînt 
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eu ? Da, cine oslo ? Ce e asta ?" Şi îşi prefiră toate hâr-
ţoagele de legi, şi toate terfeloagele de boli, şi pe cele de 
slovenie, şi (oale cărţile de învăţătură , şi nicăierea nu 
izbuti să găsească dezlegarea acelei cimilituri, nici nimic 
care, de aproape ori de departe, să-1 poată lumina ori să-1 
pună pe calea lămuririi. Şi-aşa că, într-un sfîrşit, strigă : 

— Nu, pe Allah, mă las păgubaş ! Şi nici un fel de 
carte nu are să mă lămurească vreodată în privinţa aceasta. 

Iar fiică-sa, care se uita la el şi care băgase de seamă 
zbuciumul lui, îl auzi rostind vorbele de la urmă , şi îi 
spuse : 

— O, tată, îmi pari îngrijorai şi ftă.rnîntai : ce ai, fie 
.Allah asupra-ţi ! şi care este pricina zbuciumului şi a 
grijilor tale ? 

Iar el răspunse : 
— O, fata mea, este o pricină care nu poate să fie 

lămurită , şi este o încurcătură fără de ieşire. • 
Ea zise : 
— Ci ia arat-o. Că nimic nu răraîne ascuns ia price-

perea Celui Preaîna.lt. 
Atunci cadiul se hotărî să-i istorisească toată povestea, 

şi să-r înfăţişeze cimilitura pe care i-o pusese muie rusca, 
soţia mea. Iar copila începu să rîdă şi zise : 

— Maşallah I da ce, asţa-i cimilitură de nedezlegat ? 
Păi, o, tată, asta-i tot atîta de uşoară ca şi curgerea apei din 
izvor, Chiar că dezlegarea este limpede şi se mărgineşte la 
atît i ca folos, ca tărie şi ca împotrivire, virtutea omului, 
de Ia cincisprezece pînă la treizeci şi cinci cie ani, se 
asemuie cu osul ; de la treizeci şi cinci la şaizeci, cu o 
vină-; iar după şaizeci, nu mai osie ciecîi o zdreanţă. 

Auzind cuvintele acestea ale copilei sale, cadiul se 
umflă în sine, si se însenină, şi grăi : 

— Mărire iui Allah, irnpărţitorui de deşleptăciune ! 
Mi-ai mîntuit. mîndria, o, copilă bineeuvlntată, şi ai scăpat 
de la izbelişte o căsnicie. 
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Şi nici nu se luminase bine de ziuă cînd cadiul se şi 
sculă, pînă peste poate de nerăbdător, şi dete fuga la casa 
divanului judeţelor, unde diriguia divanul prieinelor, şi, 
după o aşteptare lungă, într-un sfîrşit văzu. intrînd femeia 
pe care o aştepta, adicăci pe soţia mea, şi pe robul de colea, 
adicăci chiar pe mine. Şi, după salamalekurile cuvenite şi 
dintr-o parte şi din cealaltă, soţia mea îi zise cad iul ui : 

— Ya sidi, mai ţii minte întrebarea mea, şi ai dezlegat 
cimilitura ? 

Iar el răspunse : 
— El hamdu lillah ! mărire lui Allah, carele m-a lu-

minat ! O, fiică de oameni cumsecade, ai fi putut să-mi 
pui o întrebare oleacă mai grea, întrucît aceasta de-acum 
se dezleagă fără caznă. Şi toată lumea ştie că virtutea 
omului, de la cincisprezece pînă la treizeci şi cinci de ani, 
se asemuie cu un os ; de la treizeci şi cinci la şaizeci, se 
face asemenea cu o vină ; iar după şaizeci, nu mai este 
decît o bucată de zdreanţă fără rost. 

Or, soţia mea, care o cunoştea prea bine pe copila 
cadiul ui şi-i ştia isteciunea, ghici ce se petrecuse şi, cu un 
glas pezevenghi, îi spuse cadiului : -x. 

— Nu are decît paisprezece ani şi jumă tate copila ta, 
da capu-i are de două ori pe-atîta, de nu şi mai. mult. 
Plecăciune ! plecăciune ! Da unde are să se oprească ea 
oare din povîrnitura aceasta ? Uailahi, multe femei de 
meserie n-ar şti să facă atîtea ! Harurile ei sînt minunate 
pentru meşteşug, şi ziua ei de mîine este bine întemeiată. 

Şi, cu asta, îmi. făcu semn să ies din odaia divanului 
judeţelor, şi ieşii, lăsîndu-1 pe cad iu eu buzele umflate, 
mofi uz şi năpădit de buimăcire, dinaintea tuturor cîţi se 
aflau de i'aţă^ pînă la sfîrşitul zilelor lui. 

Şi, după ce istorisi acestea, cel de al. doilea ispravnic 
de agie se trase îndărăt în rîndul său, Iar sultanul Baîbars 
îi zise : 
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•— Tainele lui Allah sînt de nepă truns. Povestea aceasta 
este o poveste de-a mirărilea ! 

Atunci păşi înainte cel de al treilea ispravnic de agie, pe 
care îl chema Ezz Al-Din, şi, după ce sărută pămîntul 
dintre mîinile lui Baîbars, spuse : 

— Mie, o, rege al vremilor, nimic de pomină nu mi s-a 
întîmplat în curgerea vieţii mele, ca să fie vrednic a răz-
bate pînă la urechile înălţimii-tale. Ci, dacă îmi vei în-
gădui, ţi-aş istorisi o întîmplare care, măcar că nu-i a 
mea, nu-i întru nimic mai puţin ispititoare şi mai puţin 
minunată . De altminteri, iacăt-o : 

POVESTEA ISTORISITA I)K CÂTKE CEI, DK AI, TREILEA ] 

ISPRAVNIC DE AGIE 

Află, o, doamne sultane al nostru, că mama robului 
tău ştia o sumedenie de basme din vremurile de demult. 
Şi, printre multele basme pe care le-am auzit de la ea, 
mi 1-a povestit într-o zi şi pe acesta : 

A fost odată, pe un meleag de pe lingă marea cea 
sărată , un pescar care era însurat cu o mîndrele de 
femeie. Şi mîndre ţea aceea de femeie îl făcea fericit ; iar 
el, tot aşa, o făcea fericită. Şi pescarul acela cobora în 
fiecare zi să pescuiască, şi-apoi îşi vindea peştele, iar banii 
pe care îi căpăta ajungeau taman atîta cit să aibă ce 
mînca amîndoi. Or, într-o zi, pescarul căzu bolnav, şi ziua 
aceea trecu fără nimic de mîncare. încît, a doua zi d i -
mineaţa, nevastă-sa îi zise : 

— Păi bine, da tu n-ai să te duci, nici astăzi la pescuit ? 
Dacă nu te duci, cu ce-o să trăim ? Ia hai, ridică-te oleacă ; 
iar eu, dat fiind că tu eşti slăbit, am să duc în locul tău 
năvodul de pescuit şi coşul. Şi-atunci, chiar dacă n-om 
prinde decît doi peşti, o să-i vindem să avem ce să mâncăm 
deseară, 
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Iar pescarul zise : 
- Bine ! 

Şi se ridică, iar nevastă-sa lua coşul şi năvodul, mur-
gind pe urma lui. Şi ajunseră pe malul mării, ini.r-un loc 
bogat în peşti, sub zidurile palatului sultanului, 

Or sultanul, în ziua aceea, tocmai şedea la fereastră si 
privea marea. Şi o zări pe nevasta pescarului, mîndreţea 
aceea, şi îşi aţinti ochii asupra ei, şi, într-o clipă se în-
drăgosti de ea. Şi pe dată îl chemă pe vizirul său cel maro 
şi îi spuse : 

— O, vizi re al meu, tocmai am. văzut-o pi? nevasta 
pescarului d.e colo, şi jn-am îndrăgostit cu patimă de ea, 
întrucît e o rnîndreţe şi nu~şi are pereche, nici pe de a-
proape, nici pe departe, în saraiul meu. 

Şi vizirul răspunse i 
- Treaba este gingaşă, o, rege aî vremi]or. încît ce să 

facem ? 
Şi sultanul .răspunse : 
-~ Nu încape şovăială : trebuie sa pui. străjile palatului 

să-l înşiace pe pescar şi să-l umoare. Eu, atunci, am. să mă 
însor cu nevasta iui. 

Iar vizirul, care era om chibzuit, îi spuse : 
-— Nu este cinstit să-l omorîm fără vreo vină din 

partea Iui, că lumea are să vorbească de rău pe seama 
noastră. Are să spună, de pildă : „Sultanul, 1-a ora.oxît pe 
pescar, pe săracul acela, din pricina unei femei". 

Şi regele ii răspunse vizirului : 
— Aşa-i, ualiahi ! Da ce să fac ca să-mi împlinesc 

dorul cu mîndreţea aceea fără ce pereche ? 
Iar vizirul zise : 
— Poţi să-ţi ajungi ţinta pe căi legiuite. Ştii cum că 

-sala de taifas a sandului este lungă ele o sută de prăjini 
.şi. lată. de o sută de prăjini. Aşa că avem. să-i poruncim 
pescarului să vină. in sală, iar eu arn să-î. spun : „Stăpînul 
nostru sultanul vrea să aştearnă aici in sală un chilim, pe 
jos. Şi chilimul trebuie să fie dintr-o singură bucată. Dacă 
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nu ai să-1 aduci, avem să te omorîm." în felul acesta,1 

moartea lui va avea o pricină. Şi nu are să se spună că 
pricina a fost o femeie. 

Iar sultanul răspunse : 
— Bine. 
Atunci vizirul se ridică şi trimise să-i fie adus pes-

carul. Iar cînd pescarul sosi, vizirul îl. luă şi ii. duse in sala-
.suraiului, dinaintea sultanului, şi îi spuse : 

— O, pescarule, stăpînul nostru, regele vrea să-i aş-
terni în. sala aceasta, lungă de o sută de prăjini şi la'ă 
tot pe-atîta, un chilim, care să l'ie făcut numai dintr-o 
bucată. Drept aceea, îţi dă un răgaz de trei zile, după cine, 
dacă nu ai să aduci, chilimul, are să ie ardă în foc. Scrie, 
aşadar, un legămînt pe hîrtia aceasta, şi pecetluieşte-î eu 
pecetea ta. 

Cîncl auzi ce-i spunea vizirul, pescarul răspunse : 
— Păi bine, da ee eu sînt meşter de chilimuri ? Eu 

sîn.t meşter de peşti. Cere-mi peşti de toate culorile şi de 
toate soiurile, şi ţi-aduc. Da la chilimuri, nu mă pricep, pe 
AII ah ! şi habar n-am de ele, şi habar n-am nici baremi de 
mireasma ori de culoarea lor. Da peşte m-aş învoi si aş 
pecetlui. 

Ci vizirul răspunse : 
.— Degeaba îţi mai baţi gura. E poruncă de la rege. 
Iar pescarul zise : 
— Hei, pe .Allah ! poţi să-mi iei o sută de peceţi, nu 

numai o pecete, de vreme ce iacătă-mă meşter de chiîi- -
muri ! 

Şi îşi plesni manile una- de alta, şi ieşi din sărai, .şi 
se duse la nevastă-sa, necăjit. 

Iar nevastă-sa, văzîndu-] în starea aceea, îl întrebă : 
— De ce eşti necăjit ? 
El răspunse : 
— Taci. Şi, fără să mai scoţi e vorbă, rklică-te şi 

strînge bruma de catrafuse pe care-o avem, şi să fugim 
din ţara aceasta. 

3 — 1001 de iiopţi , voi. 14 
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Ea întrebă î 
— Pentru ce ? 
El răspunse : 
— Pentru că regcie vrea sa mu omoare peste irei zile. 
Ea îi zise : 
— Păi cu ni ? 
El răspunse : 
-— Vrea de .la mint» un ciulim lung de1 o sută de pră-

jini, pentru sala din palatul lui ! 
Ea întrebă : 
- Numai atîta ? 
El răspunse : 
'— Da. 
Ea spuse : 
- - Bine. Cu.lcă-te liniştit, şi. mîine am să-ţi aduc chi-

limul şi ai să-i aşterni in .sala regelui. 
El atunci zise : 
—- Atîta îmi mai lipsea ! acuma-i desăvârşit. Ori ai înne-

bunit şi tu ca vizirul, bre, femeie, ort sin tem noi cumva 
meşteri de chilimuri ? 

Ci ea răspunse : 
—• Vrei chiar acuma chiti mu1 acela ? Şi te-ai duce 

nurnaidecit su-1 iei şi să-i aduci aici ? 
Ei spuse : 
— Da, mai degrabă nurnaidecit, în loc de mîine, ca să 

mă liniştesc. Numai aşa aş putea să dorm în tihnă. 
Ea îi zise : 
— Dacă-i aşa, o, bărbate, yallah, scoală-te şi du-te în 

cutare loc, dinspre grădini. Acolo ai să dai de un pom 
strîmb, sub care se află un puţ. Iar tu să te pleci peste 
pu ţul acela şi să te uiţi în lăuntrul lui şi să strigi : „O, 
cutărico, prietena ta cea dragă, cutărică, îţi tr imite cu 
mine salamalekul ei-şi îţi spune să-mi dai, ca să i-1 duc, 
fusul pe care 1-a uitat la tine ieri, cînd se grăbea să se 
întoarcă acasă piuă ce se lăsa negura, intrucîl vrem să 
împodobim o odaie eu fusul acela". 

34 



I a r pe s ca r u l îi z ise neves t e i sale : 
— Bine . 
PJecă , aşadar , fă ră de zăbavă , l a p u ţu l cu pr ic ina , de 

s u b p o m u l cel s t r îmb , se u i tă în ad ine şi s t r igă : 
— O, cutărico,- p r i e t e n a ta cea dragă , cu tă r ică , î ţ i t r i m i t e 

>cu m i n e s a l ama leku l ei .şi iţi s p u n e : ,,Dă~ne fusul pe ca re 
1-a u i t a t la t ine , î n t ruc î t vrem. să împodob im o odaie cu. 
fusul acela" . 

Atunc i , cea d in p u ţ — s ingur Aî iah îi şi ia d e ş t i re ! —j 
r ă s p u n s e zicînd : 

— Pă i pot e u să nu.-i d a u or ice pr ie tenei me le draşn ? 
-Ţine, iaca fusul ! Ia-1 şi d u - t e d e a ş t e r n e şi împodobe ş t e cu 
el odaia cum vei vroi . P e u r m ă să rai-l aduci î ndă ră t . 
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b r e omu.ie, şi d n - t e p r e c u m ţ i -am spus ! 
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Iar pescarul se duse Ia sărai, cu fusul, zieîndu-şî • „Nu 
este mîntuire şi tărie decît întru Allah Atotş t iutorul 
lacătă, o, sărmane de tine, ziua de pe urmă a vieţii tale." 

Cit'.cl poveste;! a junse aici, .Şeherczada vav.u •zorii mij ind şii, 
sC:.:»'»::i, l;'int. 

Ci într-a nouă sute patruzeci şi. una noapte 

T. f ra ia : 

Şi Si'- duse ia rege şi ia vizir. Iar vizirul ii vise, uititv-
du-'se aiurea i 

- Unde este chilimul, o, pesearule ? 
Şi el răspunse : 

21 am aici ! 
E: 11 întrebară : 
- • Unde aici ? 
Ei le răspunse : 
- - Aici, în sin ! 
Iar ei începură să rida de eh z.adnd : 

Iacătă-I pe unul care se ţine de glume înainte de-a, 
muri î 

iar vizirul îl întrebă în bălaie de joc : 
Da ce, un chilim de o sută de prăjini esle o minge 

de copil care poate să fie băgată in sin ? 
El i-o întoarse : 

Da ce vă priveşte pe voi ? Mi-aţi cerut un chilim, 
iar eu vi l-am adus, nu aveţi nimic altceva de cerul: de la 
mine. Aşa că, în loc să rîzi de mine, o, viziruie, ia scoală-te 
şi dă-mi un cui mare. Iar chilimul are să fie dinainte-vă , 
colea în sală ! 

Atunci vizirul se ridică, rîzîndu-şi de zminteala pes-
carului, luă cuiul, şi spuse la urechea spătarului : 
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— O, spătarule, să stai colea, lîngă uşa de la sală. 
Şi, cum pescarul, cînd am să-i dau. cuiul, nu are să poată 
aşterne chilimul precum doresc, tu să scoţi paloşul, fără să 
mai aştepţi altă poruncă de la mine, şi, clintr-o fulgerătură", 
să-i zbori capul. 

Şi spătarul răspunse : 
— Bine ! 
Iar vizirul se duse să-i înmi'neze pescarului cuiul, spu-

nîndu-i : 
— Ia fă-ne acuma să-ţi vedem, chilimul. 
Atunci pescarul înfipse cuiul Ja un capăt al sălii, legă 

de cui capătul firului de pe fus, şi răsuci fusul, zicîndu-şi : 
„Toarce-mi moartea, o, afurisitule !-i Şi îacătă că se în-
tinse şi se aşternu de-a lungul sălii, în toate părţile, un 
•chilim împărătesc care n.u-şi afla perechea în tot saraîul. 
Iar regele şi vizirul se uitară unul. la altul năuci, vreme 
de un ceas, pe cînd pescarul sta cuminte, fără să spună 
nimic. Pe urmă vizirul clipi din ochi înspre rege, cu o 
privire isteaţă, şi se întoarse înspre pescar, şi-i zise : 

— Regele este mul ţumit şi îţi spune : „Bine". Da îţi 
mai cere un lucru. 

El ii zise : 
— Şi care-i lucrul acela ? 
Vizirul răspunse : 
— Regele îţi cere, şi aşteaptă de ia tine, să-i aduci un 

prunc. Şi pruncul să nu fie mai mare de opt zile. Şi t re-
buie să-i istorisească stăpînuluî nostru regele o poveste. 
Şi povestea trebuie să .înceapă cu o minciună şi să se 
sfîrşească cu o minciună ! 

Iar pescarul, cînd auzi, îi spuse vizirului : 
•— Numai atîta ? Pe Allah ! nu-i o cerere prea mare. 

Numai că habar n-am avut pînă acuma că pruncii de opt zile 
ar putea să vorbească, şi anume să vorbească spre a istorisi 
poveşti care au ca început, o minciună şi ca sfîrşit o min-
•dună, măcar şi de-ar fi pruncii aceia copii de efriţi. 

Iar vizirul răspunse : V 



— Să taci ! Cuvîntul şi porunca regelui trebuie să fie 
îndeplinite. î ţ i dăm. pentru aceasta, un răgaz de opt zile, 
după care, dacă n-ai să aduci pruncul cerut, ai să guşti 
moartea cea roşie. Scrie aşadar un legămînt în privinţa 
aceasta şi pune-ţi pecetea deasupra. 

Iar pescarul spuse : 
•— Bine, iacătă-mi pecetea, o, vizirule, .Pecetluieşte tu 

în locul meu, întrucît eu nu mă pricep. Eu nu ştiu decît 
să-mi dreg năvodul. Pecetarul meu se află în mâinile tale, 
fă ce vrei, şi pecetluieşte cu el de o sulă de ori, în loc de-o 
dată ! Iar în privinţa pruncului, Allah milosîrdnicul are să 
ne poarte de grijă ! 

Iar vizirul luă pecetarul pescarului şl pecetlui legă-
mântul. Iar pescarul îşi luă îndărăt pecetarul şi plecă 
mohorît. 

Şi ajunse la nevastă-sa şi îi zise : 
— Scoală-te şi hai să fugim din ţara aceasta ! Ţi-ant 

mai spus o dată, şi n-ai vrut să mă asculţi. Scoală-te, că 
eu mă duc ! 

Ea îi zise : 
— Pentru ce ? Din ce pricină '? Au chilimul n-a ieşit 

din fus ? 
El răspunse : 
— A ieşit. Da codoşul acela, vizirul acela al dosului 

meu, plodul acela de căţea, îmi cere acuma un prunc care 
să nu aibă mai mult de opt zile, şi care trebuie să-i is-
torisească o poveste ; şi povestea trebuie să fie minciună 
din minciună. Şi au binevoit să-mi dea. pentru isprava 
aceasta, un răspăs de opt zile. 

Iar nevastă-sa îi zise : 
— Bine. Da nu te necăji, bre omule • Cele opt zile 

încă nu s-au scurs, şi pînă atunci avem vreme să chib-
zuim şi să găsim chichiţa mântuirii ! 

Or, în dimineaţa celei de-o opta zile, pescarul îi zise 
soţiei sale ; 
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— Tu ai uitat oare de pruncişi de care trebuie să fac 
rost ? Astăzi am ajuns Ia soroc ! 

Ea îi zise : 
— Bine. Du-te la pu ţul pe care îl ştii, de sub pomul 

cel strîmb. Dintru-ntîi să-i dai îndără t fusul celei care 
sălăşluieşte în puţ, şi să-i mulţumeşti frumos. Pe urmă să-i 
spui : „O, cutare, prietena ta cea dragă, cutărică, îţi trimite 
salamalekul şi îţi cere să-i împrumu ţ i copilul născut ieri, 
întrucât avem nevoie de el pentru o treabă. 

' La cuvintele acestea, pescarul îi spuse nevesti-si : 
U'nTihi nu mi i ştiu p° nimeni-atîta de aiurit şi de 

m nlit t t ui lecd yo\i i. e vizirul acela de păcură. 
( n b Un c ' v nul 1 u cere un plod de opt zile şi 
a i. n u h l i t (<i me i si mai mult, ai să-mi dai un 

oi 11 ii i n i LI^ a vorbească limpede şi să 
1 l 1 l 1 L 1 ( O C 1

 ! 

J 1 1 I l 

v-1 i i ' D i K ii im u şi fă cum. ţi-am spus ! 
' i L n i u i 

! J e t u x i t :a mai de pe u rmă de pe 
pamint. 

Şi plecă de-acasă, şi merse pînă ce ajunse la puţ. Şi 
aruncă fusul în puţ, strigînd : 

- laeătă fusul ! 
Şi adăugă : 
—- Bre cutare, prietena ta cea dragă, cutărică, îţi tri-

mite salamalekul şi îţi cere să-i dai pruncul de o zi, în-
tvucît avem trebuinţă de el pentru o treabă. Numai dă 
zor, că altminteri capul meu are să-mi zboare de pe 
grumaz ! 

Atunci cea care sălăşluia în pu ţ — numai unul Allah 
îi ştia de ştire ! — răspunse : 

- îacătă-1 : ţine-l ! 
Şi pescarul luă plodul de o zi ce i se dărui, pe cînd 

cea care sălăşluia în puţ îi grăia : 
i —: Rosteşte asupra~i deseîntecul de deochi l 
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— Da. -
Şi vizirul se întoarse înspre copil şi îi grăi cu glasul 

ce se ia spre a le vorbi pruncilor : 
— Micuţule ! 
Da copilul, în loc să vorbească, îşi strîmbă şi nasul şi 

gura, şi începu să facă : „Ua ! ua !" 
Iar vizirul se duse tare mul ţumit la rege şi îi spuse : 
—• l-am vorbit copilului, da el nu mi-a răspuns şi s-a 

mul ţumit să plîngă şi să facă „Ua ! ua !" Or, acesta-i 
sfîrşitul vieţii pescarului. Ci dovada nu se cade să se facă 
ciecît dinaintea divanului vizirilor, emirilor şi dregătorilor, 
întrucît am să le citesc învoielile din legământul pe care 
l-am pecetluit cu pescarul ; şi. după aceea, avem să-1 
ucidem ! 

Iar regele spuse : 
— Păi chiar aşa, o, vizirule ! 
Şi intrară amîndoi în sală ; iar emirii şi dregătorii se 

strînseră acolo. Şi fu adus pescarul. ; şi vizirul citi dinain-
tea lui şi dinaintea tuturor celor de faţă legămîntul pecet-
luit, şi spuse : 

— Acuma, o, pescăriile, să aduci copilul care are să ne 
grăiască. 

Şi pescarul spuse : 
— Să mi se dea mai întîi trei perne, şl-apoi copilul 

are să grăiască 1 

Şi î se aduseră cele trei perne ; iar pescarul aşeză 
copilul în mijlocul divanului, şi îi rezemă cu cele trei 
perne. Iar regele îi întrebă pe pescar : 

—- Acesta-i copilul ce are să ne istorisească povestea 
care-i minciună din minciună din minciună ? 

Or, pînă să aibă vreme pescarul să dea răspuns., 
pruncul de o zi răspunse : 

— întîi de toate, salamalekul fie asupra-ţi, o, măria-ta ! 
Iar vizirii şi emirii şi toţi ceilalţi se minunară de 

copil pînă peste poate. Iar regele, tot atîta de uluit ca 
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r 
toţi cei ce se aflau de faţă, îi răspunse copilului la urare, 
şi îi zise : 

—• Isioriseşte-ne, Desloinicule, povestea care-i o rura-
arica de minciuni ! 

Iar copilul li răspunse, grăind : 
— • lacălă ! Odată, eram pe atunci în puterea tinereţe-

lor mele, umblînd pe ai'ară din cetate, prin cîmp, pe-o 
vreme de arşiţă, am în li inii un preeupeţ de pepeni verzi ; 
şi, cum îmi era tare cald şi tare sete, am cumpărat un 
pepene verde pe un dinar de aur. Şi am luat lubeniţ.a şi am 
tăiat clin ea o felie, pe care am înfulecat-o, şi m-am 
răcorit. Pe urmă . cum mă uitam în lăunlrul lubeniţei, am 
dat de un oraş cu cetatea lui. Eu atunci, fără a şovăi, mi--am 
spălat picioarele unul după altui, şi am intrat în harbuz. 
Şi am începui să mă preumblu pe acolo, uitîndu-mă 
împrejurul meu la prăvăliile şi la casele şi la tîrgovcţii din 
oraşul ac;;la din lubeniţă. Şi am umblat aşa ma'i departe, 
pînă ce am ajuns în cîmp. Şi acolo am văzut un curmal 
din care atârna un potop de ebiorchini de curmale, toate 
lungi de un cot. încît sufletul meu, care rîvnea 'a 
curmalele acelea, m-a îmboldit amarnic înspre ele, şi 
n-am fost în stare să-mi desîoi ispita ; şi m-am suit în 
curmal, să rup una. sau două, sau trei, sau patru curmale, 
şi să le mănînc. Ci găsii în curmal nişte f'elah'l care semănau 
mei în curmal, şi secerau spicele, pe cînd alţi felahi 
băteau grîu.1 şi îl vînturau. Iar eu, după ce am mai umblat 
o vreme; prin curmal, m-am întîinit cu unul care bătea 
nişte ouă pe o arie, şi m-am uitat mai cu luare-aminte 
şi,.„am văzut că din toate ouăle bătute pe arie ieşeau nişte 
puişori. Şi cocoşii treceau într-o parte, iar găinuşele în 
cealaltă. Iar eu m-am oprit acolo să mă uit la ei, şi i-am 
văzut cum creşteau văzînd cu ochii. Atunci am împerecheat 
între ei cocoşeii cu găinuşele ; pe urmă i-am lăsat acolo 
mulţumiţi, şi m-am dus pe altă creangă din curmal. Şi 
acolo am dat de un măgar care purta în spinare nişte 
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zumarlcale "de susan : şi, cum chiar că stifletul meu era 
mort după zumaricale de susan, am luat o zumarica şl 
am înfulecat-o din două-ti*ei îmbucături. Şi, după ce am 
mmcat-o astfel, am ridicat ochii şi m-am pomenit afară 
din lubeniţă. Iar lubeniţă s-a închis la loc şi s-a făcui; 
iarăşi întreagă precum fusese. Şi-aceasta-i povestea pe 
care o aveam să v-o povestesc ! 

Cinci auzi vorbele acestea ale nou-năseutulu'i, regele 
îi zise : 

— He, he, o, şeieule al mincinoşilor şi cunună a lor, 
he, he, Desloinicule ! iacătă o ţesătură de gogoşi de tufă ! 
Da tu chiar îţi închipui că am crezut, o boabă din toată 
povestea asta dcăcească ? Ai, uallah ! Da de cînd, de pildă, 
se află oraşe în lubeniţă ? Şi de cînd ouăle, după ce au fost 
bă tute pe o arie, mai scot pui ? Mărturiseşte, Destomicule, 
că (oale astea sînt un ghiveci de minciună cu minciună ! 

Iar copilul răspunse : 
— Nu tăgăduiesc nimic ! Da şi tu, rnăria-ta, ar trebui 

să nu tăgăduieşti şi nici să tărnulcşli gindurile tale cele 
adevărate faţă de acest amărîi ele pescar, pe care vrei să-1 
omori spre a-i i'ăpi femeia, mîndreţea aceea, pe care ai 
zărit-o pe ţărm ! Hei, da ! şi nu ţi-e ruşine dinaintea 
chipului lui Allah care ne vede, să rîvncşti, rege fiind şi 
sultan, la ceea ce nu este al tău, şi să furi bunul aproapelui 
tău, mai puţin bogat şi mai puţin puternic, cum e acest 
pescar sărman ? Pe Allah şi pe harurile Prorocului 
— asupra-i fie rugăciunea şi pacea ! — mă jur că dacă, pe 
clipă şi pe dată, nu-l laşi în tihnă pe pescar şi nu te lepezi 
de gmduriie tale cele rele faţă de nevasta lui, am să 
vă spulber de pe pămînt neamul, şi -ţie Şi vizirului tău, 
de nici măcar muştele n-au să vă mai dea de urmă . 

Şi, grăind acestea cu un glas înfricoşător, copilul 
cel înhorboţit lăsă toată lumea năpădită de uluială, şi 
îi spuse pescarului : 
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— Semna,' unchiule, ia-mă iar şi du-mă de aici la 
tine acasă. 

Şi pescarul îl luă pe pruncul do o zi, Destoinicul ; şi, 
nesupărat de nimeni, ieşi clin palat şi se duse mul ţumit 
ia nevastă-sa. Şi, după ce femeia află ceea ce avea de 
aflat, îi spuse : 

— Nu-ţl mai rămîne decît să te duci, fără de zăbavă, 
să cfai îndărăt copilul de unde l-ai luat. Şi să nu uiţi a-i 
duce şi salamaiekul meu. prietenei mele dragi, şi mul ţu-
mirile mele, şi s-o întrebi de sănătate ! 

Iar pescarul spuse : 
— Bine ! 
Şi făcu precum îi spusese; ea să facă. După care se 

întoarse acasă şi îşi săvîrşi spălările cele sfinte şi rugă-
ciunea ; şi îşi împlini treaba cea de rînd cu soţia sa, 
niîndreţea. Şi, de-aiunoi, trăiră amîndoi în fericire şi 
huzur. 

Şi-atîta cu ei ! 

Şi, după ce istorisi astfel povestea aceasta, cel de al 
treilea ispravnic de agie se aşeză la locul său, iar sultanul 
Baîbars zise : 

— O, minunată poveste ! Ce păcat, o, ispravnice Ezz 
Al-Dîn, că nu ne-ai spus ce s-a mai petrecut,, în zilele 
care au urmat, între rege şi pescar ! 

Atunci păşi înainte cel de al patrulea ispravnic de 
agie, pe care îl chema Mohii Al-Din. Şi spuse : 

•— Eu, o, măria-ta, dacă îmi îngăduieşti, am să-ţi poves-
tesc urmarea acestei istorisiri, care este încă şi mai dc-a 
mirărilea decît începutul ei ! 

Iar sultanul Baîbars spuse : 
— De bună seamă ! şi din toată inima, şi din tot 

cugetul! 
Atunci ispravnicul Mohii Al-Din spuse : 
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POVESTEA. ISTORISITA DE CATÎ'IE CEL Dl)"'. Al', P A T R U L E A 
ISPRAVNIC DE AGIE 

Află, dar, o, rege al vremilor, că, din mila cerească, 
Ti. se născu un băieţel pescarului, si soţiei sale, mîndre ţea 
aceea. Iar părinţii îi deteră acelui băieţel numele de 
Mohammad cel Destoinic, în amintirea înhorbotitului cel 
de-o zi care îi scăpase de la ananghie. Şi copilul, era fru-
mos ca maică-sa. 

Iar sultanul avea şi el un copil, de-o seamă cu băiatul 
pescarului ; da copilul sultanului era bă tut de urîeiune, 
iar la culoare era de culoarea fiilor de felaliî. 

Or, cei doi băieţi umblau la aceeaşi şcoală, să înveţe 
a citi şi a scrie. Şi, cind fiul regelui, care era un trîntor 
şi un neisprăvit, îi vedea pe fiul pescarului, caro era un 
s'irg'uincios şi un destoinic, îi zicea : 

— Hei, îio-ţi dimineaţa fericită, plod do pescar ! 
Şi îi zicea aşa spre a-1 umili. Iar. Mohammad cei 

Destoinic răspundea : 
— Şi dimineaţa La fie-ţi fericită, o, fiu de sulLan., şi 

aibească-ţi chipul cel negru ca pielea de iminei bătrini S 
Şi cei doi băieţi umblară. aslfel laolaltă la şcoală 

vreme de un an. dîndu-şi mereu bineţe în. felul acesta. 
Şi, pînă la urmă, fiul sultanului se duse îmbufnat să-i 
povestească lui lăline-său necazul, spunîndu-i : 

- Copilul pescarului, cîineie acela, îmi întoarce în 
fiecare zi salamalekul zicindu-mi : „Tu, cel cu faţa neagră
ca pielea ele iminei bătrîni". 

Atunci regele se supără ; ci, întrtieît nu îndrăznea, 
din pricina trecutului, să-1 pedepsească el însuşi pe fiul 
pescarului, îi chemă pe şeicul dascăl al şcolii şi îi spuse : 

— O, şeicule, dacă vei vroi să-1 omori pe băiatul 
Mohammad, fiul pescarului, am să-ţi dau un peşcheş bogat, 
şi am să-ţi. 'dăruiesc nişte cadîne şi nişte roabe albe şi 
frumoase, 
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Iar dascălul şcolii se bucură şi răspunse : 
— La poruncile tale, o, rege al vremilor ! în fiece zi 

am să-1 blagoslovesc pe copil cu o ciomăgeală, pînă ce 
are să-şi dea sufletul de-alîta blagosloveală ! 

Şi-âşa că, a doua zi, eînd Mohammad cel Destoinic 
se duse la şcoală să citească din Coran, dascălul le spuse 
şcolarilor : 

— Aduceţi varga de pedepsit, şi aşterneţi-1 pe fiul 
pescarului, la pămînt. 

Iar şcolarii, cum ora obiceiul, îl înşfăcară pe Mohammad 
şi îl întinseră la pămînt, şi îi puseră picioarele în men-
ghina do lemn. Iar dascălul şcolii luă varga şi începu 
să-1 croiască pe băiat la tălpi, pînă ce ţîşni .sîngele din 
ele şi pînă ce pulpele şi labele picioarelor se umflară de tot. 
Şi îi spuse : 

— In şuii ah, mii ne'o luăm de la capăt, o, încăpăţînatule ! 
Şi băiatul, de cum îi deferă drumul din scula sehin-

giurilor, fugi de la şcoală, slobozindu-şi picioarele în vînt. 
Şi se duse la tatăl şi la mama sa, şi le spuse : 

Iacătă ! şeicul şcolii m-a bă tut de moarte, din 
pricina fiului sultanului. Eu nu mă mai duc la şcoală 
şi am să mă fac pescar ca tata. 

Iar taieă-său îi spuse : 
- Bine. fiule ! 
Şi se ridică, şi îi dete un năvod şi un coş. şi îi zise : 
— Ţine, iacătă-ţi sculele de pescuit. Iar mîine du-te 

la pescuit, chiar dacă n-ai să agoniseşti decît atîla cil îţi 
trebuie ca să trăieşti. 

.Şi-aşa că, a doua zi, de cu zori, Mohammad băiatul se 
duse să arunce năvodul în mare. Da nu avu de prins în 
năvod decît un barbun, atîta tot. Şi Mohammad strînse 
năvodul şi îşi zise : „Am să prăjesc barbunul acesta, în 
chiar solzii lui, şi am să-1 mănînc de prînz". Se duse 
aşadar să adune nişte iarbă uscată şi nişte vreascuri, le 
aprinse, şi luă barbunul ca să-1 prăjească pe jar. Atunci 
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barbunul deschise gura şi începu să-i grăiască, spu~ 
nîndu-i : 

— Nu mă frige, va Mohammad ! Eu sînt un rege 
dintre regii din mare. Pune-mă îndărăt în apă aşa cum 
eram, şi am să-ţi fiu de folos la vreo vreme rea, şi am să-ţi 
Vin într-ajutor în zilele de ananghie ! 

Iar el zise : 
— Bine. 
Şi puse îndără t în-apă barbunul. Şi iacă-aşa cu el. 

Cînd poveste;) ajunse aici, .Şelun-ezadu văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

'Ci într-a nouă sute patruzeci şi doua noapte 

Urmă : 

Da în ceea ce îl priveşte pe rege, nuuia-sa, peste 
două zile, îl chemă pe dascălul de la şcoală şi îl întrebă : 

— L-ai omorît pe băiatul Mohammad, fiul pescarului ? 
Iar dascălul răspunse : 
— I-am tras o bătaie bună chiar ^ din ziua dinţii, 

pînă l-am făcut de-a leşinat. Atunci a fugit şi nu s-a. 
mai întors. Iar acuma este pescar ca şi tată-său. 

Şi regele îl izgoni şi-i zise : 
— Sictir de-aci, o, pui de căţea ! Fiţi-ar taică-tău 

afurisit, şi mărita- ţi-s-ar fie-ta cu un porc ! 
După care îl chemă pe vizir şi îi spuse i 
— Băiatul n-a murit. Ce să facem ? 
Iar vizirul îi răspunse regelui : 
— Am să-ţi rostuiesc eu o cale pentru moartea lui | 

, Şi regele îl întrebă ; „_ 
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— Cum să-i. rostuieşti moartea ? 
El răspunse : 
- - Ştiu o fală tare frumoasă, fiica sultanului din 

Ţara Verde. Ţara aceea se află departe de aici cale do 
şapte ani. Aşa că avem să-1 chemăm pe fiul pescarului, iar 
eu am să-i spun : „Sultanul, stăpînul nostru, are multă 
preţuire faţă de fine şi se bizuie pe vitejia ta. Aşa ca 
trebuie să te duci în Ţara Verde .şi s-o aduci de acolo 
pe fata sultanului acelei ţări, întrueîl stăpînul nostru rebele 
vrea să se însoare cu ea. şi nimeni afară de tine nu ar 
putea să i-o aducă." 

Şi rebele îi răspunse vizirului : 
— E bine ; trimite după băiat ! 
Atunci vizirul porunci să fie adus flăeăia.şui Moharo-

mad, în pofida ci udei acestuia, şi îi zise : 
— .Stăpînul nostru sultanul doreşte a te trimite ,-ă 

i~o aduci pe fata sultanului din Ţara Verde. 
Iar el răspunse : 
- Da de cînd oi fi ştiind eu drumul înspre tara 

aceea ? 
Vizirul spuse1 : 
•— Trebuie. 
Atunci băiatul plecă necăjit, şi se duse la maieâ-sa 

să-i. povestească năpasta. Iar maică-sa ii spuse : 
— Du-te şi-ţi plimbă necazul pe malul rîului, aproape 

de locul unde se varsă rîul în mare, şi necazul are să ti 
se spulbere de la sine. 

Şi băiatul Mohamm.ad se duse să se plimbe cu necazul 
său, pe malul mării, aproape de gura rîului. 

Şi, cum umbla aşa în lung şi în lat, necăjit, barburrul 
de odinioară ieşi, din mare şi veni la el pe ţărm, dîndu-i 
bineţe. Şi îi zise : 

— • Pentru ce eşti necăjit, Mohammad Destoinicule ? 
Ei răspunse : 
- Nu mă mai întreba ! căci lucrul este fără de izbăvire. 
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Iar peştele îi zise : 
- Izbăvirea este în manile lui Aliat). Grăieşte. 

El spuse : 
— Gnideşi.e--te, o, barbunule, că vizirul cel de păcură 

mi-a zis : ..Trebuie să le duci să no-o cauţi, pe tata sultanu-
lui din Ţara Verde". 

Şi barbunul ii zise : 
— Binşe,. Du-te la rege şi spune-i : „Am să mă duc 

să ţi-o caut pe rata sultanului din Ţara Verde. Da, pentru 
aceasta, trebuie ca tu să pui să mi se facă o dahabia de 
aur. Şi trebuie ca aurul acela să fie luat din averea 
vizirului tău." 

Şi băiatul Mohamniad se duse să-i spună regelui ceea 
ce ii spusese barbunul. lai' regele nu putu să facă alt-
minteri decît să pună să i se meşterească dahabiaua de aur, 
din averea vizirului şi în ciuda nasului aceluia. lai: vizirul 
era să moară de ciudă mocnită. Şi Mohamniad. se sui în 
dahabiaua de aur şi plecă pe rîu în sus. 

• Iar barbunul. prietenul său, mergea înainte-i, arăt.în-
du-i drumul şi călăuzindu-1 de-a lungul braţelor ruilui 
şi al curgerilor de ape, pînă ce, într-un sfîrşit, ajunse la 
Ţara Verde. Şi Mohamniad cel Destoinic trimise un 
pristav în cetate ca să strige : „Tot omul, fie femeie, fie 
bărbat, fie copil, fie tînăr, fie bătrîn, poate să coboare pe 
malul rîului ca să se uite la dahabiaua de aur a lui 
Mohamniad. cel Destoinic, fiul pescarului". 

Atunci toţi tîrgoveţii din cetate, cu mic cu mare; 
bărbaţi şi femei, veniră să se uite la dahabiaua de aur. 
Şi şezură să se uite la ea opt zile în şir. Atunci, fata rege-
lui nu mai pu tu nici ea să-şi înfrîne ispita, şi ceru 
îngăduinţă de la tătîne-său, spunînd : 

— Vreau să mă duc şi eu, ca toţi ceilalţi, să văd 
dahabiaua. 

Atunci regele se învoi cu treaba aceasta şi, mai întîij 
porunci să se dea de veste în toată cetatea că nimenea, 
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nici bărbat, nici femeie, nu are îngăduinţă în ziua aceea 
să iasă din casă, nici să se preumble prin partea ţă rmu-
lui, întrucît domniţa urma să se ducă să vadă dahab'iaua. 

Şi-aşa că fata regelui se duse pe ţărm să se uite la 
tlahabiaua de aur. Şi îl întrebă prin semne pe Destoinic 
dacă ar putea să intre şi s-o vadă şi pe dinlăuntru. Şi, după 
ce Mohammad. îi făcu din cap şi din ochi un semn care 
însemna „da", fata se sui pe puntea dahabialei şi începu 
s-o cerceteze. Atunci Mohammad cel Destoinic trase bini-
şor priponul şi ţăruşul, şi de te drumul dahabialei, şi 
porni. 

Or, cînd fata sultanului din Ţara Verde îşi sfîrşi 
cercetarea şi voi să iasă pe punte, ridică ochii şi văzu. 
dahabiaua plecată, destul, de departe de-acuma de ceta-
tea părintelui ei. Atunci îi spuse prietenului barbunului ; 

— Unde mă duci, Destoinicule ? 
El răspunse : 
— Te duc la un rege, ca să se însoare cu tine. 
Ea îi spuse : 
— Nu cumva, din mtîmplare, regele o fi mai frumos 

•decît tine, Destoinicule ? 
El răspunse : 
— Nu ştiu. Ai să-1 vezi numaidecit cu ochii tăi. 
Atunci fata îşi scoase inelul de pe deget şi îl aruncă 

în apa rîului. Ci barbunul se afla acolo, luă inelul şi îl 
duse în gură, deschizîndu-le calea. Pe urmă fata îi spuse 
Destoinicului : 

— Eu nu am sa mă măr i t decît. cu tine. Şi vreau să 
fiu de bunăvoie a ta, chiar aici. 

Iar flăcăul Mohammad îi spuse : 
— Bine. 
Şi o luă, cu fecioria ei cu tot. Şi se bucură de ea pe apă. 
Şi, cînd ajunseră la capătul drumului, Mohammad, fiul 

pescarului, se duse la rege şi îi spuse : 
— Iacătă-mă. Ţigani adus-o pe fata sultanului din 

Ţara Verde. Da îţi spune că nu are să iasă din dahabia 
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'decît dacă îi aşterni pe pămmt nişte cîxiTimuri de mătase 
verde, pe care să calce spre a veni la palatul tău. Şi tu ai să 
vezi atunci ce galeş umblă ea. 

Iar regele îi zise : 
— Bine. 
Şi puse să se cumpere, cu bani clo-ai vizirului şi spre 

ciuda nasului aceluia, toate chilimurile de mă tasă verde 
cîte se aflau în sukul de chilimuri, şi porunci să fie 
aşternute pe jos pînă la dahabia. 

Atunci domniţa din Ţara Verde ieşi din dahabia şi 
păşi pe chilimurile de mătasă, îmbrăcată în verde şi 
legănîndu-se de răpea minţile. Şi .regele o văzu, se minună 
de ea şi se îndrăgosti de frumuseţea ei. Iar după ce copila 
intră în sărai, el îi zise : 

— Ani. să pun să se scrie chiar în solara "aceasta senetul 
de căsătorie cu tine. 

Iar copila îi spuse atunci : 
— Bine. Da, dacă vrei să te însori cu mine, adu-mi 

inelul care mi-a căzut de pe deget în apele rîului. Şi pe urară 
avem să facem senetul şi ai să te însori eu mine. 

Or, inelul îl dedese barbunul prietenului său, Mo'ham-
rnad cel Destoinic, fiul pescarului. 

Şi-aşa că regele îl chemă pe vizir şi îi zise : 
— Ascultă. Sultăniţei i-a căzut inelul de pe deget în 

apele i-îului. Ce este acuma de făcut ? Şi cine poate să 
ni-l aducă ? 

Iar vizirul răspunse : 
— Păi cine altul poate să ni-1 aducă, de nu Moham-

mad, fiul pescarului, procletul şi efritul ? 
Or, vizirul nu gră ia astfel decît spre a-1 face pe băiat 

să cadă într-o capcană fără de scăpare. ' încît regele 
trimise 'după el în graba mare. Iar cînd băiatul veni, îi 
spuseră : 

—- E vorba de un inel care i-a căzut din deget sulta-
ni .ţoi în apele rîului. Şi nimeni nu poate să-1 aducă, afară 
de tine. 

$# 
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El le răspunse : 
— Bine. Na, iaeălă inelul. 
Iar rebele luă inelul şi se duse să i-i dea copilei din 

Ţara Verde, şi-i spuse : 
Ţine, iacălă-ţi inelul, şi să facem în seara aceasta 

serialul de căsătorie ! 
Ka îi spuse : 

Bine. Da în ţara mea, cînd o fală se mărită, este 
un obicei. 

101 îi /.isc : 
- Bine. Spune-mi-1. 
Ea zise : 
- - Se sapă un şanţ de Ia casa mirelui pină Ia mere, 'se 

umple şanţul cu lemne şi cu vreascuri, şi i se dă foc. Iar 
mirele: se aruncă în foc, şi merge prin el pînă Ia mare, 
unde se scaldă, spre a se duce1 apoi drept la mireasa lui... 

Cînr! povestea ajunse ;iiH( Ş fhereznda văzu zorii mi j ind .şi, 
sfioasa, tăcu. 

C-i Intr-a nonă suie patruzeci şi treia noapte 

Urmii : 

'...Şi-aşa, mirele se curăţa in foc şi în apa. Şi-aceas'a-i 
datina senatului de căsătorie în ţara mea. 

Atunci regele, care era îndrăgostit de preafrumoasa 
domniţă, porunci să se sape şan ţul.cu pricina, puse să fie 
umplut cu lemne şi cu vreascuri, îşi chemă vizirul şi îi zise : 

•— Mîine, pregăteşte-te să mergi acolo cu mine. 
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Şi, a doua zi, cînd veni ceasul să se dea foc la şanţul cu 
lemne, vizirul îi spuse regelui : 

— Ar fi bine ca mai înainte să se arunce dinlru-ntîi 
în focul acesta IVIohammad, fiul pescarului, spre a vedea 
cum are să fie treaba. Dacă el are să iasă viu şi nevă tămat 
din foc, putem atunci să ne aruncăm iii foc şi noi. 

Iar regele spuse : 
— Bine. 
Or, estimp, barbunul se suise în dahabia, la prietenul 

său, băiatul, şi îi spusese : 
----- Destoinici!le, dacă regele arc să te cheme la el şi 

are să-ţi spună : „Aruncă-l'e in focul acesta !" tu să nu 
te sperii, da să-ţi astupi urechile şi să rosteşti rugăciunea 
cea ocrotitoare: de rău : ,,în numele lui. Allah îndură torul 
cel fără de margini şi Miiosîrdnkul". Pe urmă. să te arunci 
hotărît în şanţul de foc. 

Şi-aşa că regele porunci să se dea foc la butuci şi la 
vreascuri. Şi îl chemară pe Mohammad şi îi spuseră : 

— Aruncă-fo în foc şi mergi pînă la mare ; căci. tu. 
poţi, întrucât eşti destoinic. 

El le răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei ! ia poruncile voastre ! 
Şi îşi astupă urechile, şi rosti în mintea lui rugăciunea 

bism'illahului, şi intră hotărît în foc. Şi ieşi la partea 
dinspre mare, mai frumos decît fusese. Şi toată lumea îl 
văzu şi rămase uluită de frumuseţea lui. 

Atunci vizirul îi spuse regelui : 
— Haide să intrăm şi noi în foc, ca să ieşim frumoşi 

ca fiul pescarului, procletul ! Şi cheamă-1 şi. pe fiul tău, 
ca să se arunce în foc laolaltă cu noi, şi să se facă frumos 
cum o să ne facem noi. 

Iar regele îl chemă pe fiu-său, cel care era urît, şi 
care avea un chip ca pingeaua de imunei vechi. Şi se luară 
tustrei ele mînă şi se aruncară, iacă-aşa, în foc. Şi se 
făcură un morman de cenuşă. 
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Alunei Mohamniad cel Destoinic, fiul pescarului, se duse 
la copilă, domni ţa fiică a sultanului din Ţara Verde, şi 
făcu sonetul de căsătorie cu ea, şi o luă de soţie. Şi se 
sui în scaunul de domnie al împărăţiei, şi i'u rege şi 
sultan. Şi îi chemă pe lingă sine pe tatăl şi pe mama lui,. 
Şi tră iră cu toţii laolaltă în sărai, în deplină fericire şi 
înţelegere, mul ţumi ţ i şi înfloritori. Or, mărire lu'i Allah, 
stăpînul ini'loi'irii, al mulţumirii, al fericirii şi al bunei 
înţelegeri î 

Iar după ee ispravnicul de agie Mohii Al-Dln îşi 
istorisi astfel povestea aceasta, şi după ce sultanul Baîbars 
îi fu mulţumii or şi îi mărturisi desfătarea sa, se întoarse 
la loeu-i. Şi păşi înainte un al cincelea ispravnic de agie, 
pe care îl chema Nur Al-Din. Şi, după ce sărută pămîntul 
dintre mîinile sultanului Baîbars, îi spuse : 

- - Eu, o. slăpîne al nostru şi cunună a capetelor 
noastre, am să-ţi istorisesc o poveste care nu-şi află seamăn 
printre poveşti. 

Şi spuse : 

POVESTEA ISTORISITA DE CĂTRE CEL, DE AL CINCELEA 
ISPRAVNIC DE AGIE 

A fost odată un sultan. Şi sultanul acela, într-o bună 
zi, îl chemă pe vizirul său şi îi zise : 

— Viziruie ! 
Iar acela răspunse : 
— La poruncile taie ! Ce este, o, măria-ta ? 
El îi spuse : 
—• Vreau să pui a mi se scrie şi ciopli o pecete care 

să aibă anume puterea ca, dacă aş fi vesel, să nu mă 
mohorăsc, şi, dacă aş fi mohorît, să nu mă înveselesc. Şi 
trebuie ea acela care va scrie pecetea să-şi ia îudatorinta 
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de a pune în ea puterea cerută. Iar tu, pentru aceasta," 
iii un răspăs de trei zile î 

Atunci vizirul se duse la cei care fac d<i obicei peceţi 
şi amulete, şi le spuse : 

— Scrieţi-mi o pecete pentru rege. 
Şi le povesti ce spusese şi ceruse rebele. Da nici 

unul dinti'e ei nu vroi să ia asupra-şi a face o asemenea 
pecete. Atunci vizirul se ridică şi plecă necăjit. Şi îşi zise : 
„Nu am să-1 găsesc în oraşul nostru pe acela de care am 
trebuinţă. Am să mă duc în altă ţară." 

Şi ieşi din cetate şi, mergînd prin cîmpie, se întîlni 
eu un şeic ar-ab care îşi îmblăcea griul pe aria lui. Şi îi 
dete bineţe, rostind : 

— Pacea fie asupra-ţi, o, şoieule de arabi ! 
Iar şeicul de arabi îi i'ăspunse Ia .salamak.-k şi î'i zise î. 
- Unde te duci, ya siciî, acuma, pe căldura asta ? • 
El îi răspunse : 
- Drumeţesc din pricina unei bvb'i de-a re^e.bji. 
Şeicul îl întrebă : 
— Ce treabă-i aceea ? 
Ei răspunse : 
— Regele îmi cere să pun a i se scrii: o pecok1 care să 

fie in aşa fel. încît, dacă el o fi vesel, .să nu se mohoraseă,' 
şi, dacă o fi mohorît, să nu se înveselească. . 

Iar şeicul de arabi îi spuse : 
Numai atîta ? 

Vizirul răspunse : 
- - Da. 
El îi spuse : 
— Bine. Şezi jos. Iar eu am să-ţi aduc de mîjicare. 
Şi şeicul. de arabi îl lăsă o clipită pe vizir şi se duse 

la fata sa, pe care o chema Iasomia, şi îi spuse : 
— O, fata mea Iasomia, pregăteşte de masă pentru 

oaspete. 
Ea îi spuse ; 
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De unde vine oaspetele acela ? 
El răspunse : 
-— Din partea sultanului, 
Ea îl întrebă : 
— Şi ce vrea ? 
Iar tatăl ei îi istorisi treaba. Ci nu ar fi de nici un 

folos K-O mai spunem şi noi încă o dată. 
Atunci Iasomia, domniţa de arabi, pregăti pe dată o tavă 

ca ouă, pe care se aflau treizeci de ouă ce înotau în unt 
dulce, şi i-o dote tatălui său, cu opt darabe de pîine, 
spunlndu-i : 

Du-i astea drumeţului şi spune-i : „FSica mea 
Iasomia, domniţă de arabi, îţi urează" bun-venit şi îţi 
trimite vorbă că are să-ţi scrie ea pecetea. Şi tot ea îţi mai 
spune-, pe deasupra : Lima dc-abia are treizeci de zile, 
marea este plină astăzi, iar opt zile fac o săptămînă !" 

Şi tatăl ei zise : 
- Bine. 
Şi luă mîncarea şi plecă. 
Şi, cum mergea aşa, untul de pe tavă se scurse pe 

rnîna lui. Atunci şeicul puse tava la pămînt, luă una 
dintre pîini, şterse untul de pe rnînă şi mîncă plinea cu 
unt, precum şi un ou care îi ispiti. După care se sculă şi 
plecă să-i ducă mîncarea vizirului, şi-i spuse : 

- - Fata mea Iasomia, domniţă de arabi, îţi trimite 
salamalekul şi îţi spune că are să-ţi scrie ea pecetea. Şi, 
pe deasupra, îţi mai spune : „Luna cle-abia are treizeci 
de zile, marea este plină astăzi, şi opt zile fac o săptămînă". 

Iar vizirul spuse : 
— - Să mîneăm mai întîi, şi-o să vedem pe urmă . 
Iar cînd isprăvi de mâncat îi zise părintelui Iasomiei : 
— Spune-i să-mi scrie pecetea, dar mai spune-i şi că 

luna a avut cu o zi mai puţin, că marea a fost uscată, şi că 
săptămma nu a avut decît şapte zile. — J 
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Atunci şeicul de arabi se întoarse la fiică~sa şi-i zise i 
— Vizirul îţi spune să-i scrii pecetea, dar că luna a 

avut cu o zi mai puţin, că marea a fost uscată şi că săptă-
rolna n-a avut decît şapte zile. 

Atunci fata îi zise : 
— Nu ţi-e ruşine, o. tată. de ce-ai făcui ? Ai pus 

•tava cu mîncarea jos pe drum, ai reuneai, o pîine şi un ou, 
şi l-ai dus oaspetelui ouăle iară untul lor î 

El îi răspunse :: 
— Hei, uaiiahi, dreptu-i ! Ci, o, fata mea, tava era 

plină şi untul s-a vărsai; pe rnina mea ; atu aci am stat 
•jos şi ani ster,-; untul cu o pline, pe care am mincat-o ; 
şi-atuncl mi s«a făcut poflă de un ou, pe care l-am 

Ea spuae ; 
- Nu e ninv;c. Sa pregătim pecetea. 
.Atunci ea pregăti pecetea şi o înLocuii cu vorbele 

accftlea : „Orice simţămînt, fie necaz, fie bucurie, ele la 
Allah ne vine I" Şî-i trimise pecetea vizirului, care o luă, 
ciupă mulţumirile- cuvenite, si plecă să i-o ducă regelui. 

Iar regele, după ee luă pecetea şi cili ceea ce era scris 
pe oa, îi întrebă pe vizir ; 

- Cine a făcut pecetea ? 
Ei .răspunse ; 
• - O copilă, pe nume Iasomia, domniţă do arabi. 
Iar regele se ridică pe cele două picioare ale lui. şi-i 

•zise vizirului ; 
•— Vino şi du-mă ia tatăl ei, ca să mă însor cu fata. 
Atunci vizirul îl luă pe rege de mină şi plecă cu el. 

Şi se duseră ia şeicul de arabi, şi-i spuseră : 
— O, şeicule-de arabi, am venit ca să legăm cumetrie 

cu tine. 
El le răspunse ; 
— Spor în neam şi spor in casă î Da prin cine ? 
Vizirul răspunse : 
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•— Prin domniţa de arabi, Iasomia, fiica ta, pe care 
stăpînul nostru regele, care se află dinaintea ochilor tăi, 
doreşte s-o ia de soţie. 

El spuse : 
— Bine. Sîntem slugile voastre. Da fiica mea va fi 

pusă într-o cumpănă pe un talger, iar aurul pe celălalt 
talger- Şi, greutate pentru greutate, infrueît Iasomia este 
scumpă inimii talălui ei. 

Iar vizirul răspunse : 
— Nu este nimic împotrivă. 
Şi plecară după aur, si 11 puseră pe un talger de 

cumpănă, pe cînd şeicul de arabi o punea pe fiică-sa pe 
celălalt talger. Şi, cînd fata şl cu aurul se cumpăniră, se 
scrise, acolo pe loc, sene tul de căsătorie. Şi regele dete un 
ospăţ mare în satul arabilor. Şi, în chiar noaptea aceea, 
intră la fată, în casa părinte! LIi ei, si ii luă fecioria, şi se 
bucură de ea. Şi, dimineaţa, plecă cu ea, si o aşeză în 
saraiul său. 

Or, după Ce şe/.u o bucată de vreme în saraiul regelui, 
preafrumoasa copilă de. arabi îanemia începu să alunece 
înspre slăbire si să st; stingă de lungoare. Atunci regele 
chemă hakimul şi îi spuse : 

•—- Suie degrabă şi cereeteaz-o pe Selt El-Arab, Iaso-
mia. Nu ştiu de ce slăbeşte aşa şi se stinge. 

Şi hakimul urcă şi o cercetă pe Iasomia. Pe urmă coborî 
şi îi spuse regelui : 

— Nu este învăţată cu şederea în cetate, m trucat este 
fată de la cîmp, iar pieptul ei se usucă clin lipsă de aer. 

Iar regele întrebă : 
— Şi ce trebuie să facem ? 
Hakimul răspunse : 
•—• Pune să i se zidească un sărai la mare, unde va 

putea să ră.sufle aer curat ; şi are să se facă mai frumoasă 
decît era. 
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Ş i regele de te numaidecît poruncă zidarilor să zidească 
un sărai la mare. Şi. cînd saraiul fu gata, fu dusă acolo 
Iasomia cea vlăguită, domniţa de arabi. 

Cînd povestea ajunse aici, Şicherezada văzu zorii mijind şi. 

sfioasă, tăcu. 

Ci într-o, nouă suie patruzeci şi patra noapte 

Urmă : 

Or, după ce iasomia şozu o vreme acolo în sărai, se 
îngraşă şi înceiă de a mai iînji. Şi, cum şedea într-o zi 
sprijinită în coate Ja fereastra ei, să se uite la mare, un 
pescar veni să-şi arunce năvodul chiar sub zidurile săratu-
lui. Şi, cînd îl trase, nu văzu în el cleeît nişte sfărîmături 
de cărămizi şi nişte cioburi ele scoici. Şi se mohorî. Atunci 
Iasomia îi grăi şi îi zise : 

— O, pescăriile, de data aceasta, dacă vrei să arunci 
năvodul în mare întru norocul meu, am să-ţi dau un dinar 
de aur pentru osteneala ta-

lar pescarul răspunse : 
— Bine, o, domniţă ! 
Şi aruncă năvodul în mare. întru norocul domniţei de 

arabi Iasomia, îl trase şi, strîngîndu-1, găsi în el un şip de 
aramă roşie. Şi i-1 arătă Iasomiei, care numaidecît se 
învălui cu un cearceaf de pat ca într-un izar şi coborî 
la pescar- şi îi zise : 

— Ţine, iacătă dinarul, şi dă-nii şipul. 
Ci pescarul răspunse : 
•— Nu, pe Allah ! nu am să iau dinarul ca plată pentru 

acest şip, ci un sărut de pe obrazul tău. 
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Or, chiar în clipita cînd vorbeau astfel laolaltă, dete 
peste ei regele. Şi îl înşfacă pe pescar, şi îl ucise cu 
spada sa, şi îi aruncă leşul în. apele rîuîui. Pe urină se 
întoarse înspre domniţa de arabi Iasomia şi îi zise : 

—• Şi nici pe tine nu vreau să te mai văd. Du-te unde-ţi 
place ! 

Şi ea plecă. Şi două zile şi două nopţi merse ea 
flămândă şi însetată. Şi ajunse atunci într-un oraş. Şi şezu 
jos la uşa prăvăliei unul neguţător, de dimineaţa pînă la 
ceasul rugăciunii de la amiază. Atunci neguţătorul îi zise : 

— O, domnia-ta, şezi aici de azi-dimineaţă. Pentru ce 1 
Ea răspunse : 
— Sînt o străină. Nu ştiu pe nimeni în cetatea aceasta. 

Şi nu am mîncat şi. nu am băut nimic de două zile. 
Atunci neguţătorul îl chemă pe arapul, său şi îi zise : 
— Ia-o pe femeia aceasta şi du-o acasă la noi. Şi 

spune-le, acasă, să-i dea să mănînce şi să bea. 
Şi o luă arapul şi o duse acasă, şi ii spuse nevestei 

neguţătorului, stăpîna sa : 
— Stăpînul meu îţi trimite vorbă să-i dai femeii 

acesteia să mănînce bine şi să bea. 
Iar femeia neguţătorului se uită la Iasomia, şi o văzu, 

şi fu cuprinsă de pizmă, întrucît cealaltă era mai fru-
moasă. Şi se întoarse înspre arap şi îi spuse : . 

— Bine. Suie-o pe femeia aceasta în poiata de pe 
terasă. 

Şi arapul o luă pe Iasomia de mînă şi. o duse sus în 
poiata cu pricina, de pe terasă. Şi Iasomia şezu acolo pînă 
seara, fără ca nevasta neguţătorului să se îngrijească de 
ea în vreun fel, nici cu mîncare, nici cu băutură . Atunci 
domniţa de arabi Iasomia îşi aduse aminte de şipul de 
aramă roşie pe care îl avea la subsuoară şi îşi zise : „Să 
Vedem, poate că o fi colea în şip vreun strop de apă de 
băut !" Şi, gîndind aşa, luă şipul şi. îi răsuci capacul. 
Şi numâidecît ieşiră din şip un lighean, eu ibricul lui. Şi 
Iasomia se spălă pe mîini. Pe urmă, ridică ochii şi văzu. 
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cum iese din şip o tabla plină cu mîncăruri şi cu băuturi . 
Şi mîncă, şi bău, şi fu mul ţumită . Atunci, răsuci iarăşi 
capacul şipului, şi ieşiră din şip zece roabe albe şi tinere, 
cu geamparalele în mîini, care începură să dănţuiască 
prin poiată. Şi, după ce îşi sfirşiră dănţuirea, fiecare din-
tre ele aruncă zece pungi de aur pe genunchii Iasomiei. Pe 
urmă intrară toate îndără t în şip. 

Şi domniţa de arabi Iasomia rămase aşa în poiată 
troi zile întregi, mîncînd şi desfătîndu-se cu copilele din 
şip. Şi, ori de cîte ori le scotea afară din şip, ele îi 
aruncau, după danţ, cîte zece pungi pline cu aur ; şi tot aşa 
pînă ce la urmă poiata se umplu cu aur pînă la bagdadie. 

Or, după acest răstimp, arapul neguţătorului se sui 
pe terasă pentru o nevoie. Şi o văzu pe domnita Iasomia, 
şi se minună, înlrucît o credea plecată de mult, ca urmare 
a spuselor nevestei neguţătorului. Şi Iasomia îi zise : 

--- Oare stăpînul tău m-a trimis aici ca să-mi daţi să 
mănînc ori ca să mă lăsaţi şi mai moartă deett înainte, de 
•foame şi de sete ? 

Iar- robul răspunse : 
— Ya setti, stăpînul meu crede că ţi s-a dai; pîine 

si că ai plecat în chiar ziua aceea. 
Pe urmă dete fuga degrabă la stăpînul său, la prăvă-

lie, şi îi zise : 
— Ya sidi, biata femeie pe care ai trimis-o cu. mine 

acasă, acum trei zile, a stat toată vremea aceasta pe terasă, 
în poiată, fără să rnănînce ori să bea ceva. 

Si neguţătorul, un om de treabă, se mohori şi plecă 
pe dată din prăvălie, şi se duse să-i spună nevesti-si ': 

— Cum, o, blestemaio ? Nu i-ai dat să maniace nimic 
acelei femei sărmane ? 

Şi o înşfacă, şi începu s-o bată, pînă ce mîna Iui 
osteni s-o tot bată. Pe urmă , luă nişte pîine şi încă alte 
lucruri, şi se sui pe terasă şi îi spuse Iasomiei : 

— Ya setti, pofteşte de mănîncă. Şi nu ne ocări pentru 
uitare ! 
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Ea răspunse : 
— Allah să-ţi sporească bunurile ! Este ca si cum 

bunăvoinţa ta ar fi ajuns la ţinta ei. Acuma, dacă ai vrea 
să-ţi desăvîrşeşii milele, ţi-aş cere un lucru ! 

Eî spuse : 
— Grăieşte, o, stăpînă a mea. 
— Aş vrea să-mi zideşti un sărai la marginea cetăţii, 

şi care să fie de două ori mai frumos decît palatul, regelui. 
El răspunse : 
— Nu este nimic împotrivă ! De bună seamă ! 
Ea spuse : 
— lacătă nişte aur. Ia atîla cât vrei-. Dacă zidarii lu-

crează de obicei pentru o drahmă pe zi, tu să le dai patru, 
ca să grăbească zidirea. 

Iar neguţătorul zise : 
— Bine. 
Şi l uă banii, şi se duse să tocmească zidari şi. meşteri, 

care zidiră în scurtă vreme un palat de două ori mai fru-
mos decît palatul regelui. Şi neguţătorul se întoarse alunei 
la poiată, la domniţa de arabi Iasomia, şi îi spuse : 

— Ya setfi, săratul este gata ! 
Ea îi spuse : 
— lacătă nişte bani. la-i şi du-le să cumperi chilimuri 

de atlaz pentru sărai. Şi fă rost să aduci nişte slujitori 
arapi, care să fie străini şi să nu ştie arăbeşte ! 

Şi neguţătorul se duse să cumpere chilimurile de atlaz 
şi să facă rost de arapii ceruţi ca slugi, care să nu ştie 
şi să nu priceapă arăbeşte ; şi se întoarse la poiată, să-i 
spună domniţei de arabi Iasomia : 

— O, stăpîna mea, totu-i împlinit acum. Aibi bună-
tatea sâ vii şi să-ţi iei în stăpinire saraiul. 

Iar domniţa de arabi Iasomia se ridică şi, înainte de 
a ieşi din. poiată, îi spuse neguţătorului : 

— Poiata în care mă aflu este plină cu aur pină la 
tavan. Ia-1 pe tot, ca pe un dar din parte-mi, pentru 
bunătatea pe care ai dovedit-o faţă ele mine. 
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Şi îşi luă rămas-bun ele la negustor. Şi-atîla cu el ! 
Ci în ce o priveşte pe Iasomia, apoi aceasta îşi făcu 

intrarea în saraiul ei. Şi, cumpărîndu-şi un caftan strălu-
cit, de rege, se îmbrăcă cu el şi se aşeză într-un jeţ. Şi 
semăna întru totul cu un rege frumos. Şi-aşa cu ea ! 

Ci în ceea ce îi pliveşte pe soţul ei, regele, cel care îl 
omorîse pe pescar şi cel care o alungase pe ea, apoi 
acela, de la o vreme, se însenină şi îşi aduse aminte de ea 
la. ceasul nopţii. Şi, atunci noaptea, îşi chemă vizirul şi 
îi zise : 

•—• Vizirule ! 
Iar vizirul răspunse : 
— Aici sînt ! 
El spuse : 
— Hai să -ne îmbrăcăm teptil şi să plecăm s-o căutăm 

pe domniţa de arabi Iasomia, soţia mea. 
Şi vizirul zise : 
-— Ascult şi mă supun. 
Şi ieşiră din palat, stravestiţi aşa. şi u.mbiarâ două 

zile tot căutînd-o pe domniţa de arabi Iasomia, înlrebîira 
şi cereetmd. Şi ajunseră in cetatea în care se afla domniţa. 
Şi văzură saraiul ei. Şi regele îi spuse vizirului : 

-— Palatul acesta este de curîncî, căci nu l-am mai 
văzut în drumurile mele pe aici de mai înainte. Al cui 
ar putea să fie ? 

Iar vizirul răspunse : 
— Habar n-am. Poate că o fi al vreunui rege năvăli-

tor, care o fi cucerit cetatea, fără ca noi să ştim. 
Şi regele zise : 

. — Pe Allah ! poate că aşa o fi. încît, spre a ne încre-
dinţa, avem să trimitem, un pristav în cetate să dea de 
vaste că nimeni nu are îngăduinţa să aprindă lumina la 
noapte în casa sa. în felul acesta, avem să ştim dacă 
oamenii care locuiesc în palat sînt supuşi prea plecaţi, 
ai noştri, ori sînt cumva nişte regi cuceritori. 
J& Şi-aşa că pristavul se duse prin cetate să strige 
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porunca. Şi, eînd se făcu noapte, regele porni să străbată 
mahalalele împreună cu vizirul său. Şi văzură că nicăierea 
nu era lumină, afară numai de palatul cel strălucit pe care 
ei nu-1 cunoşteau. Şi auziră de acolo cîntece şi zvon de 
alăute, de cobze şi de ţimbale. Atunci Vizirul îi zise regelui : 

— Vezi şi tu, o, măria-ta ! Bine ţi-am spus eu că 
ţara aceasta nu mai este a noastră, şi că saralul acesta este 
locuit de regii năvălitori ! 

Iar regele răspunse : 
- Cine ştie ? Hai să mergem şi să-1 iscodim pe stră-

jer ui de la poarta palatului. 
Şi se duseră să-1 'iscodească pe străjer. Ci, cum stră-

jer ui era un păgîn, care nu ştia şi nu pricepea o vorbă 
pe arăbeste. le răspunse la fiecare întrebare : 

— Şanu ! 
Ceea ce în limba păgînească însemna : „Nu ştiu !" 

Şi regele cu vizirul, său plecară şi nu putură să adoarmă 
in noaptea aceea, întrucât îi. cuprinsese frica. 

Iar dimineaţa regele îi zise vizirului : 
— Spune-i prislavului să ma'i crăinieeaseă încă o dată 

prin cetate că nimeni să nu aprindă lumina la noapte. în 
felul acesta avem să căpătăm, o încredinţare. 

Şi pri slavul crainici ; şi noaptea veni ; şi regele se 
preumblă cu vizirul său. Ci găsiră că bezna ^domnea în 
toate casele, afară de sărai, unde lumina era de două ori 
mai tare decît în. ajun, şi unde lotul era numai o strălu-
cire. Şi vizirul îi zise regelui : 

— Acuma ai încredinţarea în. ceea ce priveşte cele ce 
ţi-am spus, despre cuprinderea acestei ţări de către regii 
străini. 

Şi regele zise : 
— Adevăratu-i ! da ce ne rămî.ne de făcut ? 
Vizirul zise : 
— Să ne ducem să. ne culcăm, şi mîine avem să 

vedem ! 
Şi a doua zi vizirul îi spuse regelui : 
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— Hai să ne ducem să ne preumblărn, ca toată lumea; 
prin preajma sărai ului. Şi am să te las jos, iar eu am să 
urc singur, pe furiş, să văd eu ochii mei şi să aud eu 
urechile mele din ce ţară este regele. 

Şi-aşa că, atunci, cînd ajunseră la poarta saraiului. 
•vizirul izbuti să înşele băgarea de seamă a slrăjerilor şi să 
urce pînă in sala scaunului domnesc. Şi cînd o văzu pe 
domniţa de arabi Iasomia i se închină, gândind că se 
închină unui rege lînăr. Iar ea îi răspunse la salamalek 
şi îi zise : 

— Şezi jos. 
Şi, după ce el şezu. domniţa de arabi Iasomia, care îl 

cunoscuse şi care avea ştire despre venirea regelui, soţul 
ei, în cetate, răsuci capacul de ia şip şi numaiclecit 
răcoritoarele fură scoase ; şi zece roabe albe preafrumoase 
ieşiră din şip şi începură să dănţuiască bătînd din geani-
parale. Şi, după cianţ, fiecare dintre ele aruncă zece pungi 
pline cu aur pe genunchii Iasomiei. Iar ea le luă şi Ie dărui 
pe toate vizirului, spunîndu-i : 

— Ia-le ca dar, întrucît văd că eşti sărman. 
Şi vizirul îi sărută mina şi îi zise : 
— Deie-ţi AHah biruinţă asupra vrăjmaşilor lăi, o,' 

rege al vremilor. şi alungească-i.i pentru noi zilele ! 
Pe urmă îşi luă rămas-bun şi coborî la rege, care 

şedea jos lîngă poartă. 
. Şi regele îl întrebă : 
— Ce-ai făcut acolo, o, vizirule ? 
El răspunse : 
— Hei, uallah ! bine ţ.i-am spus eu că ţi-a fost răpit 

pământul ! Gîncleşte-te că mi-a dat o sută de pungi ca dar, 
şi mi-a spus : „Ia asta pentru tine, întrucît eşti sărac !", 
lacă tă ce mi-a spus regele acela ! Mai poţi tu, după una 
ca asta, să te îndoieşti că ţi-a cuprins oraşul acesta şi 
ţara aceasta ? 

Şi regele zise : . 
— Ba tu chiar aşa socoti ? Dacâ-i aşa, am să încerc 
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şl eu să adorm veghea străjerii or cei păgîni şi să urc sus 
spre a-1 vedea pe rege ! 

Şi făcu precum spusese. 
Or, de cum ii văzu, domniţa de arabi Iasomia îl şi 

cunoscu, dar nu lăsă să se bage de seamă nimic. Şi se 
ridică din jeţul ei. în cinstea lui, şi îi spuse : 

— Albi bunătatea de a şedea jos ! 
Şi. cind regele îl văzu pe cel pe care îl socotea a fi 

un rege străin că se ridică în cinstea Iui. inima i se linişti 
şi îşi zise în sineşi : ,.T)c bună seamă că este un supus, şi 
nu un rege ; altminteri nu s-ar fi sculat aşa pentru 
cineva pe care nu-1 cunoaşte !"' Şj şezu în scaun ; iar răco-
ritoarele se şi iviră ; şi regele bău şi fu mulţumit. Atunci 
se îmbărbăta întru totul şi o întrebă pe domniţa de arabi 
Iasomia : 

— Da vouă, care vi -l hramul ? 
Iar ea zîmbi a rîde şi răspunse : 
— Noi shriem oameni bogaţi. 
Şi, grăind astfel, răsuci capacul şipului şi, pe clipă, zece 

"roabe albe minunate ieşiră clin şip, dănţuind în bătaie de 
geamparale. Şi, înainle de a pieri, fiecare dintre ele aruncă 
jzece pungi pline cu aur pe genunchii Iasomiei. 

t'înd povestea ajuns;:- nici. Şeherezada văzu zorii mijind .si, 
sfioasă, tăcu. 

V 

Ci înlr-a nouă sute patruzeci şi cincea noapte 

I c i - i i u i : 

Şi regele se minună de şip, pînă peste marginile mi-
nunării, şi ii spuse domniţei de arabi Iasomia : 

Poţi tu să-mi spui, o, fratele meu, de unde ai cura-
p;i.ra(. acest şip vrăjit ? 
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Ea răspunse : 
— Nu l-am cumpărat pe bani. 
El întrebă : 
•— Atunci, pe ce l-ai cumpărat ? 
Ea spuse : 
— Păi am văzut la cineva şipul, şi i-arn spus acelui 

cineva : „Dă-mi şipul şi cere-mi pe el ce vrei !" Iar el 
mi-a răspuns : „Şipul nu este nici de vinciul., nici de cum-
părat. Da, dacă vrei să ţi-1 dăruiesc, vino să faci numai o 
dată cu mine ceea ce i'ace cocoşul cu găina ! Şi, pe urmă, 
am să-ii. dăruiesc şipul." Şi eu i-am făcut ceea ce vroise 
de Ia mine. Şi el mi-a dăruit şipul. 

Or, Iasomia nu grăia astfel decît pentru că avea ea 
un gind. 

încît, cînd regele auzi spusele acestea, îi zise : 
— E bine, iar treaba-i lesnicioasă. Căci şi eu, dacă ai 

vrea să-mi dăruieşti şipul, m-aş învoi să-mi faci lucrul 
acela de două ori, nu numai o dată ! 

Iar domniţa de arabi zise : 
— Nu, de două ori nu este destul. Beschîdă-ne AII ah 

poarta chilipirului ! 
El îi spuse : 
— Atunci, haide şi fă-mi de patru ori, pentru 

şipu-acela ! : 
Ea îi zise : ! 
— Bine. scoală-le şi intră in odaia de colea, pentru 

treaba hotărîtă. 
.Şi. intrară unul după altul în odaie. 
Atunci domniţa de arabi Iasomia, văzîndu-1 pe rege 

cum se aşează anume pentru vînzarea cu pricina, se puse 
pe-un rîs de se prăvăli pe spate. Pe urmă îi zise : 

— IVlaşallah, o, rege al vremil.or ! Tu eşti rege şi 
sultan, şi vrei să te laşi puştanit pentru un şip ! Atunci 
cum de-ai putut, avînd asemenea cuget, să iei asupra-ţî 
uciderea pescarului care mi-a spus : „Dă-mi un sărut, şi 
ia şipul'" ? 

5* 
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Cîncl auzi vorbele acestea, regele rămase năuc şi în-
mărmurii . Apoi o cunosou pe domni ţa de arabi Iasomia, 

• şi începu să rida, şi-i zise : 
— Au tu eşti oare ? Şi ţoale aslea-s ale tale ? 
Şi o sărută şi se împacă cu ea. Şi. de-atunci, trăiră 

laolaltă în deplină înţelegere, mulţumire şi huzur. Şi mă-
rire lui Aliat), orînciui torul înţelegerii, şi împărţi torul de 
huzur şi de l'ericire ! 

Iar ispravnicul de agie Nur Al-Din, după ce istorisi 
astfel povestea cu domniţa de arabi Iasomia, tăcu. Iar 
sultanul Baibars mult se veseli şi se desfăta că o auzise, 
şi îi spuse : - • 

—- Pe Aliah, povestea ta este nemaipomenită ! 
Atunci un al şaselea ispravnic de agie, pe care îl chema 

Gamal Al-Din, veni între mîinile lui Baibars şi spuse : 
— Eu, o, rege al vremilor, dacă îmi îngâduieşti. an\ 

să-ţi istorisesc o poveste care are să-ţi placă ! 
Iar Baibars îi zise : 
- De bună seamă ! ai îngăduinţa ! 
Şi ispravnicul de agie Gamal Al-Din spuse : 

POVESTEA ISTORISITĂ DE C'ATIÎE CEL DE AL .ŞASELEA 
ISPRAVNIC DE AGIE 

A fost odată. o. rege al vremilov, un sultan care avea 
o fală. Iar fata domniţa era frumoasă, nespus de fru-
moasă, şi era tare iubită şi tare răsfăţată şi tare giugiulită. 
Şi, pe deasupra, era grozav de cilibie. Pentru aceea se 
şi numea Dalai. 

Or, într-o zi. şedea şi se scărpina în cap. Şi găsi pe 
cap un păduche, mititel. Şi se uită la el o bucată de vreme. 
Pe urmă se sculă şi îl luă între degete şi se duse în piv-
niţa în care se aflau rînduile chiupurile cele mari cu 
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ulei, cu unt şi cu miere. Şi deschise un chiup mare de 
ulei, puse cu gingăşie păduchele pe faţa uleiului, aşeză la 
Joc capacul chiupului, astupîndu-1 astfel peste păduche, 
şi plecă. 

Şi se scurseră, zile şî ani. Şi. domniţa Dalai ajunse ia 
coi cincisprezece ani ai ei, uilîndu-şi de multă vreme de 
păduche şi de întemniţarea lui în, chiup. 

Da veni o zi ci'nd păduchele sparse chiupul cu trupul 
lui, si ieşi de acolo, semănînd, ,1a. mărime, la. coarne şi la 
înfăţişare, cu un bivol de la Nil. Iar străjerul însărcinat eu 
paza pivniţei o luă la fugă înspăirnînlat, ehernînd slugile eu 
strigăte amarnice. Şi păduchele fu împresurat, fu înşfăcat 
de coarne şi fu dus dinaintea regelui. 

îar regele întrebă : 
-— Ce e asia ? 
lai: domniţa Dalai, care se afla acolo de faţă, strigă : 
— Yeh ! Păi ăsta este păduchele meu ! 

lai.'regele, nedumerit, o întrebă : 
— Ce spui fu, fata mea ? 
Ea răspunse : 
— Cînd eram mică, mă scărpinam în cap într-o IA., şi 

am dat de păduchele acesta, pe capul. meu. Atunci l-ara 
luat şi m-am dus să-i pun într-un chiup cu. ulei. Şi-acuma 
a crescut mare şi voinic, şi a spart chiupul. 

Iar regele, auzind-o, îi. spuse fiică-si : 
— Fata mea, tu acuma se cade să fii măritată . Căci 

păduchele a spart chiupul, iar mîine şi tu s-ar cam. putea 
• să sari peste zid şi să dai fuga după bărbaţi. Drept aceea 

mai foine-i acuma să te mărit. Fer-ească-ne AII ah de 
orice .spărtură ! 

Pe urmă se întoarse înspre vizirul său şi—î spuse : 
— înjunghie păduchele şi jupoaie-1, şi atîrnă-i pielea 

la poarta palatului. Apoi. ia cu tine pe spătarul meu şi pe 
seicul calemgiilor de la palat, cei care are sarcina să scrie 
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sene tel e de căsătorie. Şi pe acela- care va cunoaşte că pielea 
aliniată este o piele de păduche avem să-1 î uşurăm cu 
fata mea Dalai. Dar cine nu va eunoaşle ce i'e! ele piele 
este va Ci scurtat de cap. iar pielea iui va fi aiirnată la 
poartă, alături ele pielea păduchelui. 

Şi vizirul înjunghie păduchele, acolo pe loc, îl jupui 
şi îi alîrnă pielea la poarta palatului. Pe urmă trimise 
un crainic, care crainici în cetate : 

— Cine va cunoaşte pielea spinzurată la poarta pala-
tului, se va însura cu El Soit Del al, fata regelui. Da cine 
nu o va cunoaşte, va fi scurtat de cap-. 

Şi mulţi lîrgoveţi din cetate se perindară pe dinainlea 
pieii de păduche. Şi unii ziseră : ,,Esk; o piele ele bivol"1. 
Şi li se reteză capul. Iar alţii ziseră : ..Este o piele de 
berbec sălbatic". Şi ii se reteză capul. Şi. în felul acesia, 
fură retezate pentruzeci de capete, şi patruzeci de piei 
de fii de-ai lui Adam fură agăţate alături de pielea pă-
duchelui. 

C'înd |joveslf>;; a junse aici, Şe!iO!'ox;id.i v;i/.u /.orii mijind şt, 

sfioasă, Iricii. 

Ci într-a nouă sute patruzeci şi şasea noapte. 

Urmă : 

Atunci trecu pe acolo un flăcău care era frumes ca 
steaua Canopus cine străluceşte peste mare. Şi întrebă 
lumea : 

— Ce-i cu adunarea aceasla de dinaintea palatului ? 
Şi i se răspunse : 
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— Cine va cunoaşte pielea aceea, se va însura cu 
fata regelui ! 

Şi flăcăul se duse la vizir, la spătar şi ia şeicul ca-
lemgiilor, care şedeau sub piele, si le zise : 

•—• Am să vă spun eu ce fel de pieîe-i aix'as'a ! 
Iar ei îi răspunseră : 
•— Bine. 
El le spuse : 
•— Este pielea unui păduche crescut în ulei. 
Iar ei îi ziseră : 
— Adevăratu-i ! Intră la rege, o, voiniculo, şi fă se-

netul de căsătorie. 
Şi flăcăul inlră la rege şi îi zise : 
— Este pielea unui păduche crescut în ulei. 
Iar regele zise : 
•— Adevărat este '! Să se scrie senetul însurătorii 

acestui voinic cu fata mea Dalai ! 
Şi fu scris sene iul, pe clipă pe dată. Şi se prăznm 

nunta. Şi flăcăul cel frumos ca steaua Canopus pătronse 
m odaia miresei şi se bucură de fecioara Dalai. Iar Dalaî 
fu mul ţumită în braţele flăcăului cel frumos ca steaua 
Canopus cînd străluceşte peste mare. 

•Si >erura iaoJaKâ, în sărai, patruzeci de zile, după 
care flăcăul intră la rege şi-i zise : 

— Eu sînt fiu de rege şi sultan, şi aş vroi să-mi iau 
soţia şi să plec, spre a mă duce în împărăţia tatălui meu 
şi să rămîn în palatul nostru. 

Iar regele, după ce stărui să-i mai întîrzie o bucată 
de vreme, zise într-un sfîrşit : 

— Bine. 
Şi adăugă : . 
— Mîine, fiule, avem să punem să se scoată pentru 

line darurile, robii şi hadîmbii. 
Iar el răspunse : 
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— Da pentru ce ? Avem clin belşug de toate şi nu 
vrem nimic, ciecii. pe soţia mea Dalai, 

Iar regele îi zise : 
— Bine. Ia o. aşadar, si du-te. Da mă rog ţie s-o iei 

ŞÎ pe mama ei cu ea, ca să şUe şi maică-sa unde-i sălăşlu-
ieşte tata, şi să se ducă s-o vadă din cînd în cînd. 

VA răspunse :: 
— Da de ce; s-o mai ostenim degeaba pe mama ei, fe-

meie în vîrslă ? Mă leg mai degrabă s-o aduc eu aici pe 
sol,ia mea, în fiecare lună, ca s-o vedeţi cu toţii. 

Şi regele zise; : 
—- Taiieb. 
Iar flăcăul o luă pe soţia sa Dalai si plecă cu ea înspre 

ţara tui. 
Or, flăcăul aceia atita ele frumos nu era altceva decîl 

un g'hul ca toţi ghulîi. ba chiar din soiul cel mai pri-
mejdios. Şi o aşeză pe Dalai în casa lui, care se afla în-
tr-o sihăstrie, pe vir.ful unui munte. Pe urmă. plecă să 
bală eîmpurile, să spargă drumurile, să le facă pe fe-
meile însărcinate să lepede, să sperie babele, să înspăimînte 
copiii, să urle în vânt, să latre pe la uşi, să scheaune In 
noapte, să btntuii- printre năruiturile cele de demult, să 
arunce vrăji rele, să se strîmbe prin bezne, să răvă-
şească mormintele, să adulmece morţii, să săvîrşească 
Kodorn de nelegiuiri şi să iste potop de năpasta. După care 
îşi luă iarăşi 'chipul ele flăcău şi îi aduse in mină soţiei 
sale .Dalai un cap de fiu de-a! lui Aclam, spunîndu-i : 

- Ia. Dalai, capu-acesia, Irige-l in cu pi or şi taie-! 
în bucăţi, ca să-1 rnîncăm împreună. 

Lar ea îi răspunse .: 
- - E un cap de om '. Ru nu mănînc ciecît cap de berbec. 
EI zise : 
— Bine. 
Şi se duse să-t caute un berbec. Iar ea îl fripse şi îl 

mîncă, 
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Ai unei ghulul ce! lînăr o purăo cu rnuna bucuroasă 
pentru ca, întrunit domniţa •nu-i dovedise taina Şi îşi luă 
înfăţişarea Iui cea frumoasă de la. început, şi veni să-x 
aducă un berbec şi să-i spună : 

— Ţine, ia-1 şi frige-î, Dalai !' 
Ea ii zise : 
— A fost maică-mea pe aici.. Nu e vina. mea. Şi nu-a. 

spus să-ţi înfăţişez urările ei.. 



El răspunse : 
— Chiar că îmi pare rău că nu m-am grăbit oleacă, 

spre a o intîlni pe soţia credincioasă a socrului, meu ! 
Pe urmă îi spuse : 
— Aşa-i că ţi-ar plăcea s-o vezi şi pe mă tuşa ta, 

sora mamei tale ? 
Ea răspunse ; 
— Oh, da ! 
El îi zise : 
— Bine. Mîine am să ţi-o aduc. 
Or, a doua zi, cînd se lumină de ziuă, ghului ieşi, se 

pr-elăcu în mă tuşa domniţei Dalai şi se duse să bată la 
poartă. Şi Dalai întrebă de la fereastră : 

— Cine-i acolo ? 
El îi zise : 
— Deschide, sînt eu, mătuşa ta ! M-a muncit dorul 

de tine, şi am venit să te văd. 
Iar ea coborî, şi-i deschise poarta. Şi ghului, stră-

vestit în mă tuşa domniţei, o sărută pe Dalai, plînse înde-
lung şi cu un potop de lacrimi, şi spuse : 

•— Aoleu, o, fiică a surorii mele, aoleu, o, ce durere 
şi ce jale ! 

Iar Dalai.întrebă : 
— Da ele ce ? cînd ? cum ? 
Ea spuse : 
— Ai ! Ai ! Ai ! 
Ea zise : 
•— Ce te doare, tuşi că ? 
Ea zise : 
— Nu mă doare nimic, o, fiică a surorii mele, da mă 

doare pentru tine ! Am aflat că acela cu care te-ai mă-
ritat este un ghul. • -

Ci Dalai răspunse : 
— Taci, nu rosti asemenea vorbe, tuşică ! Soţul meu 

este fiul unui rege şi sultan, aşa cum sînt eu fiică de rege 
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şl sultan. Bogăţiile lui sînt mai mari deeît bogăţiile tată-
lui meu. Iar el se asemuie, ca frumuseţe, cu steaua Cano-
pus Qînd străluceşte peste mare. 

Cînd povestea a junse nici. Şekoroxuda văzu zorii mii i ixi si, 
.si'ion.să, lucii. 

Ci înlr-a nouă sute patruzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Pe urmă o polii să mănînce dintr-un cap de berbec, 
spre a-i dovedi limpede că la soţul ei se mănîncă berbec 
şi nicidecum fii de-ai lui Adam. Şi ghulul plecă, după 
ce mîncă, mul ţumit şi bucuros. Şi nu pregetă a se întoarce 
apoi în chipul său de tinerel, cu un berbec pentru Dalai, 
şi cu un cap de fiu de-ai lui Adam, proaspăt tăiat, pentru. 
sine. Şi Dalai îi spuse : 

— A fost pe la mine mă tuşa mea, şi îţi urează 
bună pace. 

El zise : 
•— Mărire lui AU ah ! rudele tale sînt taro de treabă 

că nu jn-au uitat. Da aşa-i că ţi-e şi mai dragă cealaltă 
mă tuşă a ta, sora tatălui tău ? 

Ea spuse : 
— O, da ! 
El spuse : 
— Bine. Am să ţi-o aduc rnîine, şi. după aceea, n-ai 

s-o mai vezi pe nici una dintre rudele taie, întrucît mi-e 
teamă de limba lor ! 

Şi, a doua zi, se înfăţişă domniţei Dalai în chip ăs 

mă tuşă a ei, soră a tatălui domniţei. Şi, după salama-
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Iar ca se a r u n că la picioarele lui şi îi spusa : 
— Mă pun sub ocrotirea ia., iarlă-mâ da data, aceasta ! 
El îi zise : 
— Da tu ira-ai. cruţai faţă de mătuşa (a ? Şi mi-;ti 

ocrotit cinstea. ? Nu ! Nu pot să ia cruţ- De unda să încep 
să. te mănîne ? 

Ea ii răspunse. : 
— Dacă chiar trebuia nurn.aideeif să mă mărunţi, asta-i 

pentru că aşa rai-a fost ursita. Da asiă./j sini: murdară , iar 
-frustul cărnii mele are să fit.-; rău in gura ta. Aşa că ar fi 
mai bine să mă duc arai intîi la harnrnam, ea să mă spăl, 
anume pentru fine. Şi, eînd am. să ies de la scaldă, am 
să fiu albă şi dulce. Şi mireasma cărnii mele are să fă? 
desfătătoare în gura fa. Şi ai să poţi atunci să mă nis-
rfînei, îneepînti de unde vei vrea. 
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Şi ghulul răspunse : 
— Asta aşa-i, o, Dalai ! 
Şi, pe clipă pe dată, îi şi aduse un lighean mare pen-

tru spălat şi nişte rufe pentru hammam. Pe urmă se duse 
să caute un gliul, prieten de-al lui, pe care i.l preschimbă 
într-un măgar, iar el însuşi se prefăcu intr-un asirian Şi 
o puse pe Dalai călare pe asin, şi ieşi cu ea pe ' drumul 
dinspre hammamul din cel clintii sat, purlind ligheanul de 
spălat pe capul său. 

Şi. ajungind la hammam, îi spuse femeii ce sta de pază :; 
— lacătă pentru tine în dar trei dinari de aur ca să-i 

rostuieşli o scaldă bună acestei jupîneşiţe, fiică de rege. 
Şi să mi-o aduci îndără t precum ţi-o încredinţez. 

Şi o dete pe Dalai in seama paznicei. şi ieşi şi şezu 
jos afară, dinaintea uşii de la hammam. 

Iar Dalai intră în sala dinţii a hamrna.muiui, care era 
sala de aşteptare, şi şezu pe o laviţă de marmură , singurică 
şi tristă, lingă ligheanul ei de aur şi lingă legătura cu haine 
scumpe, în vreme ce toate fetele cele tinerele intrau la 
scaldă, şi se spălau, şi se lăsau frămîntate de băieşile, şi. 
ieşeau vesele şi glumind între ele. Iar Dalai, departe de 
a fi mulţumită , cum erau celelalte, plîngea mocnit în col-
ţul, ei. Iar fetele veniră ia ea. înlr-un sflrşit, şi îi. spuseră, 
fiecare : 

— Ce ai tu, sora noastră, si pentru ce pliiigi i" Ei-
dîcă-te. mai bine, dexbracă-fe şi scaidă-fe cu noi. 

Ci ea le răspunse, după ce le mulţumi : 
— Au poate scalda să spele grijile ? Poale ea să 

vindece necazurile cele fără de leac ? 
Şi adăugă : 
— Mai e vreme destulă pentru a coborî la scaldă. 
Estimp, o bă trină precupeaţă de seminţe de dovleac şi 

de alune prăjite intră în hammam, dueî.nd pe cap blidul 
ei cu seminţe şi cu alune prăjite. Şi fetele cumpărară de la 
ea, care pentru un piaştrii, care pentru o jumă tate de 
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piastru, care pentru doi piaştri. Şi, la urmă, întristata de 
Da;ai. vromei şi ea să se desfete oleacă cu alune şi cu se-
minţe, o chemă pe precupeaţa cea bă trînă şi îi s puse : 

— Vino, o, mătuşă, şi. dă-mi nişte seminţe numai de 
un piastru obişnuit. 

Iar vînzătoarea veni lîngă ea şi şezu jos şi umplu cu 
seminţe măsura de corn, pentru un piastru. Şi Dalai, în 
loc să-i dea un piastru, îi puse în mină salba ei de mărgă-
ritare, zicîndu-i : 

— Mătuşă, ia asia pentru copiii tăi. 
Şi. cum precupeaţa se topea în mulţumiri, şi în sărutări 

de mînă, pa la l îi spuse : 
— Ai vrea să-mi dai blidul tău cu seminţe, şi hainele 

rupte pe care le porţi, şi să iei de la mine, în schimbul 
lor, ligheanul acesta de aur. giuvaerurile mele, hainele 
mele şi legătura aceasta de rute scumpe ? 

Şi precupeaţa cea bătrînă, neputînd să creadă în aii ta 
mărinimie, răspunse : 

— Pentru ce, fata mea, îţi rîzi de mine, care sînt 
săracă ? 

Iar Dalai îi spuse : 
— Vorbele pe care ţi le spun sînt curate, maică bă-

trînă a mea ! 
Atunci bătrînă îşi scoase zdrenţele şi i le dete. Iar Dalai 

se îmbrăcă degrabă, puse blidul cu seminţe pe cap, se 
învălui într-o cîrpă albastra, îşi înnegri mîinile cu noroiul 
de pe podeaua de la hammam, şi ieşi pe uşa la care şedea 
soţul ei ghulul. Şi, cuprinsă din creştet pînă în talpă de 
o spaimă rece, trecu pe dinaintea lui, strigînd cu glas 
tremurat : ..Seminţe coapte care omoară vremea ! Alune 
prăjite care veselesc inima !-' — aşa cum fac vînzătoarele 
de seminţe. 

Or, cînd ea ajunse destul de departe, ghulul, care 
nu o băgase de seamă, îi simţi mireasma, cu nasul lui 
de ghul, şi îşi zise : „Cum este cu putinţă -ca mireasma 
domniţei Dalai să fie asupra acestei bătrîne precupeţe de 
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seminţe ? Pe Allah. ia să văd cam ce treaba poate să 
fie !" Şi strigă : 

— Hei, vînzătoare de seminţe ! hei. nişte alune ! 
Ci. întrucît vînzătoarea nu-şi întoarse capul, griului îşi 

zise : ..Mai bine-i să mă duc să văd ce e la harnmam !" 
Şi se duse s-o întrebe pe paznică : 

— De ce zăboveşte să iasă jupineşiţa pe care ţi-am 
încredinţat-o ? 

Ea răspunse : 
— Numaiclecît are să iasă, laolaltă cu celelalte jupî-

neşite. care nu pleacă docil, spre seară, prinse cum sini 
eu depăratul, cu zugrăvirea cu hennea a degetelor, cu în-
miresmatul şi cu pieptănatul cosiţelor. 

.Şi ghulul se linişti şi se duse să stea la poartă. Şi aş-
teptă acolo pînă ce toate femeile ieşiră din harnmam. Şi 
străjera de la uşă ieşi cea mai de pe urmă, şi închise harn-
mamul. .Şi ghulul îi zise : 

— Hei, ce faci ? Ce. o incui acolo şi pe jupîneşiţa pe 
care ţi-am încredinţat-o ? 

Ea spuse : 
— Nu mai este nimeni în harnmam, afară de vînză-

toarea cea bă trînă de seminţe, pe care o lăsăm în toate 
serile să doarmă în harnmam, din pricină că nu are 
adăpost. 

Iar ghulul o luă pe străjera de gît, şi o zgîlţîi, şi era 
mai-mai s-o sugrume. Şi îi strigă : 

— O, eodoaşo, tu eşti răspunzătoare pentru domniţă ! 
Şi de la tine am a o cere ! 

Ea răspunse : 
— Eu sînt paznică de haine şi de papuci, nu sînt paz» 

nică de femei. , 
Şi, întrucît ghulul o strîngea rău de gît, începu să ţipe : 
— O, musulmanilor, ajutor ! 
Şi căpcăunul începu s-o bată, pe cînd din toate păr-

ţile clădeau fuga oamenii din mahala. Iar el striga : 
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— De-ar fi ea şi. pe cea de a şaptea planetă, trebuie 
să rai-o dai îndărăt,,o, tarloriţă de tir Ic bătrîne ! 

Şi-aşa cu străjera de la hammam şi cu neguţătoreasa 
âv seminţe. cea bătrînă . 

Ci, estimp, Dalai, iacătă ! Odată ce se văzu ieşită din 
'hammam. şi izbuti să înşele ochiul, ghidului, merse mai 
deparie, spre a. se întoarce în ţara ei. Iar cînd se depărta 
de cotai e ia o depărtare destul de mare, găsi. un izvor ele 
apă unde se spălă pe miini, pe e>braz şi pe picioare, şi-apoi 
porni înspre o aşezare ce se înălţa în preajmă, şi care era. 
palatul unui reea\. 

Şi şezu pe iîngă zidul palatului. Iar roaba arăpoaică. 
abăfîndu-se pe acolo pentru o treabă, o văzu şi se duse 
să-J spună si ăpîne-si : 

—- O. siăpîna mea, de n-ar fi frica şi spaima pe care 
Ie am. de tine, ţî-aş spune, iară teamă că aş minţi, că 
acolo jos se află o femeie mai frumoasă clecîf line. 

Ea răspunse : 
•— Bine. Du-te şi spune-i să urce aici ! 
Şi arăpoaică se duse jos şi-i spuse : 
— Hai să vorbeşti cu, stăpîna mea, care te cheamă. 
Ci Dalai răspunse : 
— Au nu carecumva, din vreo întâmplare, mama. mea 

o fi vreo roabă arăpoaică,,-ori tatăl meu. vreun arap, ea 
să merg alături de robi ? 

Şi. arăpoaică se duse şi spuse stăpîn.e-si ee-i. zisese 
Dalai. Atunci stăpîna trimise o roabă albă, poruncindu-i : 

••— Du-te tu şi. cheam-o pe femeia de jos. 
Iar roaba albă coborî şi îi spuse domniţei Dalai : 
— Viri!), o, domni.a-ta, să vorbeşti cu stăpîna mea.. 
Ci Dalai îi răspunse : 
— Nu sînf roabă albă şi nici. fiică de robi, ca să merg 

•cu o roabă albă. 
Şi roaba se duse să-i spună stăpîne-si. ce-i zisese Dala i 

Atunci sultana îl chemă pe fiul ei, copilul regelui, şi 
îi zise : 
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— Coboară tu atunci şi adu-o pe femeia de jos. 
Iar tînărul beizadea, care, ca frumuseţe, era asemenea 

stelei Canopus cînd străluceşte peste mare, cobori la tine-
rică şi îi zise : 

— O, domniţă, aibi bună tatea de a urca la harem, la 
regină, mama mea. 

Iar Dalai, de data aceasta, răspunse : 
•—• Am să urc cu tine, înlrucît eşti fiu de rege şi de 

sultan, aşa cum sini eu fiică de rege şi de sultan. 
Şi urcă scările înaintea lui. 

Cînd povestea a junse aici, fpeberezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă , tăcu. 

Ci într-a nouă sule patruzeci şl opta noapte 

Urmă : 

Or, de îndată ce beizadeaua o văzu pe Dala! suind 
scările, în frumuseţea ei, dragostea pentru ea îi şi coborî 
in inimă. Precum şi Dalai tresări în sufletul ei de frumu-
seţea tînărului beizadea. Şi, Ia r'mdu-i, doamna, soţia re-
gelui, cînd o văzu pe Dalai, îşi zise în sine : „Vorbele roabei 
sînt drepte. Cu adevărat este mai frumoasă decît mine." 

încît, după salamalekuri şi temenele, fiul. regelui îi 
spuse maică-si : 

—• Aş vrea să mă însor cu ea, întrucît e limpede, că 
este o domniţă de sînge de regi. 

Iar mama îi spuse : 
— Este treaba ta, fiul meu. Trebuie să .ştii ceea 

ce faci. s 

Şi tînărul cocon chemă cadiul şi, pe clipă pe dala, îl 
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puse să scrie senetul de căsătorie, şi prăznui nunta cu 
Dalai, Şi intră în odaia miresii. 

Da ce i s-a întîmplat ghulului în vremea aceasta ? 
îaeătă. 

Chiar în ziua cînd se prăznui a nunta, un om care mîna 
un berbec mare şi alb veni să-i spună regelui, tatăl 
beizadelei : 

—- O, doamne al meu, sînt un clijmaş de-al tău, şi îţi 
aduc în dar, cu prilejul acestei nunţi , un berbec voinic şi 
alb, pe care l-am îngrăşat. Da se cade să legăm berbecul 
la uşa haremului, întrucît s-a născut şi a i'ost crescut 
printre femei şi, dacă l-ai lăsa jos afară, ar behăi toată 
noaptea şi n-ar mai lăsa pe nimenea să doarmă. 

far regele zise : 
— Bine, este primit. 
Şi-i dete un caftan strălucii dijmaşului, care plecă în 

caiea sa. 
Iar regele dete berbecul cel alb în seama agăi de la 

harem, spunîndu-î ; 
-—• Urcă şi leagă berbecul acesta la uşa ele la harem, 

iiitrucîl nu are tihnă decît între femei ! 
Or, cînd veni noaptea bucuriei, şi cînd fiul regelui 

intră în odaia miresei, şi cînd, după ce făcu ceea ce avea 
de iacul, adormi alături de Dalai, berbecul cel alb îşi 
rupse frînghia şi intră în odaie. Şi o luă pe Dalai şi ieşi 
cu ea în curte. Şi îi spuse, fără a se mm ia : 

— Ia spune-mi. Dalai, mi-ai mai. lăsat tu vreun strop 
de cinste.? 

Ea îi spuse : ** 
— Mă pun sub ocrotirea ta ! Să nu mă mănrnci î 
Ei îi zise : . 
— De dala aceasta n u m a i ţine ! 
Alunei ea zise : 
—- Aşteaptă, piuă a mă mînca, să intru oleacă la um-

biă-.orile din curte, pentru o nevoie. 
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Iar ghulul zise : 
— Bine. 
Şi o duse la umblători, şi rămase s-o veghe/e ia uşă, 

aşteptînd ca ea să isprăvească. 
Or, de cum se văzu înlăuntru. la umblători. Dalai îşi 

ridică amîndouă mîinile .şi grăi : 
— O", Doamnă a noastră, Zeinab, fiică a Prorocului 

nostru cel bmecuvîntat, o, tu cea care mîntui de la rău, 
vino-mi într-ajutor ! 

Şi preasfînta îi trimise numaideeît o soaţă de-a ej, 
dintre fiicele de ginni, care despică zidul si o întrebă 
pe Dalai : 

— Ce doreşti, Dalai ? 
Ea răspunse : 
— Ghulul este la uşă, şi are să mă mănînce de îndată 

ce am să ies. 
Ea spuse : 
— Dacă te scap de el, mă laşi să te sărut o dată ? 
Ea spuse : 
— Da. 
Atunci gennia preacuratei Sett Zeinab crăpă zidul 

dinspre curte şi se repezi năpraznic asupra ghulului, şi 
îl izbi cu piciorul drept în boaşe. Şi ghulul se prăbuşi 
mort întru totul. 

Atunci gennia se întoarse la umblători şi o luă pe Dalai 
de mină şi îi arătă berbecul cel alb întins pe jos fără 
sul'lax"e. Pe urmă , îl tîrîră afară din curte şi îl aruncară 
în şanţ. Şi iacă-aşa cu el, gata ! 

Iar gennia o sărută pe Dalai o dată pe obraz, şi-i zise :: 
— Acum, o, Dalai, vreau să-ţi cer să-mi faci un bine. 
Ea răspunse : 

.— La poruncile tale, dulceaţa mea. 
Ea spuse : 
— Vreau să vii cu mine, numai pentru un ceas, la 

Marea de Smarald ! 
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Ea răspunse : 
— Bine. Da de ce ? 
lai- gcnnia răspunse : 
— Fiul meu este bolnav, iar halci mu] nostru a spus că 

nu are să se vindece decît dacă bea. o strachină cu apă din 
Marea de Smarald. Or, nimeni, nu poate să umplă o 
strachină cu apă din Marea de Smarald, fără numai o fiică 
de oameni. Iar eu mă folosesc de prilejul venirii la tine 
spre1 a-fi cere binele acesta. 

Şi Dalai răspunse : 
— Pe capul şi pe ochii mei, numai să fiu îndărăt aici 

înainte de. a se trezi soţul meu. 
Ea spuse : 

- De bună seamă. 
Şi o puse; să încalece? pe umerii săi, şi o duse pe j,ărr 

mul Mării de Smarald. Şi îi deie o strachină de aur. Şi 
Dalai umplu strachina cu apa aceea minunată . Dar, când 
o scoase, o undă de apă îi. udă mîna, care, numaidecît, 
se făcu verde ca trifoiul. După care gennia o luă iarăşi pe 
Dalai călare pe umerii săi şi o duse îndărăt în odaia de 
•nuntă, lingă beizadea. Şi iacă-aşa cu soaţa preacuratei Sett 
Zeinab asupra-i fie rugăciunea, şi pacea ! 

Oi-, Marea de Smarald are un cantaragiu care vine 
s-o cintărească în fiecare dimineaţă, spre a vedea dacă a 
furat cineva din ea ori ba. Şi răspunde de treaba aceasta. 
Şi. în dimineaţa aceea, cantaragiul, o cîntări şi o măsură,, 
şi găsi lipsă o strachină, întocmai. Şi se întrebă : „Cine 
dară să fie făptaşul furtişagului ? Am să dau fuga să-I 
eaui. pe toate drumurile, pînă ce am să-1 găsesc. Căci, 
de-o avea pe mină vreun semn de la Marea de Smarald, 
am să-1 duc la sultanul nostru, care o să ştie ce va avea 
de făcut cu el." 

Şi-aşa că luă nişte brăţări ele sticlă şi nişte inele, şi 
le puse pe o tabla pe care şi-o aşeză pe creştetul capului. 
Şi începu să bată drumurile, pe tot pămîntui, pe sub fe-
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reslrele palatelor de regi, strigînd : ,,Brăţări de sticlă, o, 
domniţelor i Inele de smarald, o, fetelor !'* 

Şi străbătu astfel l-ară după ' ţară , fără a da peste sia-
p;na minei celei verzi, pînâ ce ajunse sub ferestrele sară-
iului în care se afla Dalai. Şi acolo începu iar să strige : 
..Brăţări de sticlă, o, domniţelor ! Inele de smarald, o, fete-
lor !" Şi Dalai, care sla la fereastră, văzu pe tabla bră-
ţările şi inelele, care îi plăcură. Şi-i spuse neguţătorului : 

— O, neguţătoruie, aşteaptă să cobor ca să le încerc 
pe mîna mea. > 

Şi coborî la neguţător, care era cantaragiul Mării de 
Smarald, şi întinse mîna siîngă, spunînd : 

— Jnceai'că-mi nişle inele şi nişte brăţări, dintre cele 
•"ce le ai tu mai frumoase. 

Ci vînză torul se minună,1 zicîncl : 
— Cum de nu îţi este ruşine, o, domniţă, să-mi întinzi 

mîna stingă ? Eu nu fac încercările clecît pe mîna dreaptă. 
Şi Dalai, tare neveninclu-i Ia îndemînă să-i. arate mîna 

dreaptă, care era verde ca trifoiul, îi spuse.: 
— Mîna mea dreaptă este bolnavă. 
El îi zise : 
•— Şi ce dacă ? Eu nu vreau decît s-o văd eu ochii mei, 

şi am să ştiu măsura. 
Şi Dalai îi arătă mîna. 
Oi', de cum văzu mîna domniţei Dalai, care avea 

semnul verclo, cantaragiul Mării de Smarald ştiu că ea 
luase strachina de apă. Şi o şi înşfacă în braţe şi p duse 
la sultanul Mării ele Smarald. Şi i-o dete în. seamă, 
zieînd : 

— Ea a prădat o strachină clin apa ta, o, rege al Mării. 
Şi tu sili ce ai de făcut cu ea. 

Şi sultanul Mării de Smarald se uită la Dalai cu 
mînie. Ci, de cum îi căzură ochii asupra ei, rămase tulburat 
de frumuseţea sa şi îi zise : 

— O, copile, vreau să întocmesc senei ui de căsătorie 
cu line. -.,-. .. 
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Ea îi spuse : 
— Ce păcat că sînt maritală, prin legătură legiuită, cu 

ur. tinerel asemenea la frumuseţe cu steaua Canopus 
eind străluceşte peste mare. 

Atunci el îi spuse : 
•— Şi nu ai vreo soră care să-ţi semene, ori vreo 

fiică "?.... 
Ea spuse : 
— Am o fată care, de astăzi, a ajuns ia vîrsta măriti-

şului, întrucât a împlinit zece ani şi care seamănă la 
frumuseţe cu tatăl ei 

Ei spuse : 
— Bine. 
Şi îl chemă pe cantaragiul Mării de Smarald şi îi zis*1 : 
— Du-o pe stăpîna ta In locul de unde ai luat-o. 
Şi cantaragiul 'o luă pe umeri. Iar sultanul Mării de 

Smarald plecă odată cu ei, ţinînd-o pe Dalai de mină. 
Şl intrară în palatul regelui, şi sultanul veni după 

Dalai pînă la soţul ei, şi îi zise, cînd se cunoscură : 
— Cer să leg cumetrie cu tine, prin fiica ta. 
El îi zise : 
— Bine, hotărăşte zestrea pe care ai să mi-o dai 

pentru ea. 
Şl sultanul Mării de Smarald spuse : 
'— Zestrea pe care1 am să ţi-o dau pentru ea va fi ele 

patruzeci de cămile încărcate cu smaralde şi cu hiacinturi. 
Şi legătura se încheie. Şi se prăznui nunta sultanului 

Mării de Smarald cu fata domniţei Dalai şi a crăişorului 
cel frumos ca steaua Canopus. Şi irăiră cu toţii împreună , 
în desăvîrşită înţelegere. Şi mării'e lui Allah. în toată 
împrejurarea ! 

Dnpă re ispravnicul de agie Gamal Al-Din istorisi 
a' M>lri po\esU, „-.ultane! Baîbars, iară a-i da răgaz să se 
li"1 " u i a la loc LK iau î' /i->e . 
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— Pe Allah, ya Gamal Al-Din, aceasta-i cea mai 
frumoasă poveste pe care am auzit-o vreodată ! 

Iar el răspunse : 
•— Aşa să fie, acuma cînd a fost îndrăgită de siă-

pînul nostru ! 
Şi se întoarse în rînd. Atunci păşi înainte un al şapte-

lea, pe care îl chema ispravnicul Fakr Al-Din ; şi sărută 
pămîntul dintre mâinile sultanului Baîbars, şi grăi : 

— Eu, o, emire şi rege al nostru, am să-ţi spun o 
păţanie care mi s-a înlîmplat chiar mie, şi care nu are 
altă însuşire clecît aceea de a fi scurtă. lacăt-o. 

POVESTEA ISTORISITA DE OÂTRE CEI, OK AL Ş \PTR] .KA 
ISPRAVNIC D £ AGÎE 

într-o zi ca toate zilele, în satul în care mă aflam pe 
atunci, un hoţ de arab veni noaptea la casa unui gospodar 
să fure un sac de grîu. Ci oamenii din gospodărie îi au-
ziră şi mă chemară cu glasuri amarnice, strigînd : ,,Hoţul ! 
hoţul !" Da procletul nostru izbuti să se ascundă atîta de 
bine încît, cu toate căutările noastre, nu izbutirăm să-1 
oblicim. Şi, cum luasem calea îndărăt spre poartă ca să 
plec, trecui pe lingă o grămadă mare de grîu din curte. 
Şi, în vîri'ul grămezii-de grîu, era un lighean de aramă ce 
slujea la măsurat. Şl deodată auzii o vîntuitură năpraz-
nică stîrnită în grămada de grîu. Şi văzui totodată lighea-
nul de aramă aruncat în sus la cinci picioare înălţime. 
Eu atunci, în pofida uimirii mele, mă repezii să scotocesc 
în grămada ele grîu şi dedei acolo peste arabul care se 
ascunsese în ea, cu fundul întors în sus. Şi, după ce îl 
înşfăeai şi îl legai belci, îl întrebai ce-a fost cu zgomotul 
ciudat care mi-a dezvăluit unde se afla. 

Iar el îmi răspunse : 
-— A fost cu voia mea. o, doamne al meu ! 
Iar eu îi răspunsei : 
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— Bătu-le-ar Allah ! Şi izgonit fie Cel-vi clean ! Pentru 
ce să te vîntureşli aşa spre paguba ta ? 

Şi el îmi răspu nse : 
— Dreptu-i ya sidi, am lucrat spre paguba mea. asla-1 

limpede. Da am t'ăcul-o anume intru folosul tău. 
Iar eu îl întrebai : 
— Cum aşa, o, pui de lele ? şi-apoi de cînd o vînluilură , 

fie ea şi de mărimea acesteia, a slujit întru folosul cuiva 
pe pămînt ? 

Iar el răspunse : 
— Nu mă ocări, o, ispravnice ! Eu nu ni-am vînturit 

decîl spre a te cruţa ele osteneala căutărilor prea îndelun-
gate, şi de truda de a bate zadarnic cetatea şi câmpurile 
pe urmele melc. Mă i'og, aşadar, să-mi răspunzi la bine 
cu bine, întrucîl eşti fiu de oameni ele bine ! 

Eu atunci, o, doamne al meu, nu am pulul: să nu cinstesc 
atare judecată. Şi i-am dat drumul. 

Şi aceasla-i păţania mea ! 

Şi. după ce ascultă snoava, ispravnicului Fakr Al-Din, 
sultanul Baîbars îi zise : 

Hei uallah ! bunăvoinţa ta a fost la locul ei ! 
Pe urmă, cum Fakr Al-Din se şi întorsese la locul său, 

un al optulea păşi înainte, pe care îl chema Nizam 
Al-Din. Şi grăi : 

- Ceea ce am să-ţi povestesc eu nu are nimic ase-
menea, nici ele aproape, nici de departe, cu cele ee ai 
ascultat pînă acuma, o, stăpîne al nostru sultane ! 

Şi Baîbars îl întrebă : 
— Este ceva văzut ori ceva auzit ? 
El spuse : 
- - Nu, pe Allah, o, stăpîne al meu, este ceva ce eu 

numai am auzit. lacătă ! 
Şi spuse : 
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POVESTEA ISTORISITA DE CATl iE CEL DE AL OPTULEA' 
ISPRAVNIC DE AGfK 

A fost odată un cîntăreţ din clarinet, care cînta şi el 
pe unde putea. Şi era însura(, cu o muiere. Şi muierea 
rămase însărcinată, din ostenelile lui. şi, cu ajutorul lui 
Alla'h, născu un băiat. Ci clarinetistul nu avea nici un 
bănuţ în casa lui, nici spre a o plăti pe moaşă, nici spre 
a-i cumpăra ceva soţiei sale, lăuza. Şi, nemaiştiind ce să 
î'aeă, plecă amărît, spunîndu-i nevesti-si : 

— Am să mă duc pe drumul lui Allah, să cerşesc doi 
bănuţi de aramă d e ' l a oamenii miloşi ; şi un bănu ţ am 
să i-'l dau ca plată moaşei, iar pe celălalt, tot ca plată, 
neguţătorului de găini, ca să-ţi cumpăr o găină, cu care 
să le hrăneşti în zilele lăuziei tale. 

Şi ieşi, aşadar, din' casă. Şi, cum străbătea un cîmp, 
deh; peste o găină aciuiată pe un' dîmb. Şi se apropie în-
cetişor de găină, şi o prinse mai înainte ca ea să aibă
vreme de a fugi. Şi sub ea găsi un ou ouat proaspăt. Şi 
îi puse în sîn. zicînd : ..Binecuvîntarea a pogorît astăzi. 
Este taman ceea ce-mi trebuia ; şi nu mai am de ce mă 
duce să cerşesc. întrucît ara să-i dau găina fiicei socrului 
meu, după ce am s-o frig, în ziua aceasta a 'uşurării ei ; 
şi am să vînd oul pe un bănuţ de aramă, pe care am să-l 
dau ea plată moaşei.*1 Şi, cu gîndul acesta, plecă la sukul 
de ouă. 

OL1, cînd trecu prin sukul argintarilor şi al giuvaergi-
ilor, se întîlni cu un giuvaergiu evreu pe care îl cunoştea 
şi care îl întrebă : 

•— Ce duci acolo ? 
El răspunse : 
— O găină cu oul ei î 
El ii zise : 
— Ia dă să văd ? 
Şi clarinetistul îi arătă giuvaergiului găina şi oul. 

Iar giuvaergiul îi întrebă : 
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-— Vrei să vinzi oul ? 
SI răspunse : 
— Da ! 
El spuse : 
— Cu cit ? 
EI răspunse : 
— Spune tu întîi ! 
Giuvaergiul spuse : 
— Ţi-1 cumpăr pe zece dinari de aur ! Nu preţuieşte 

•mai mult ! 
Iar săracul zise, gîndind că giuvaergiul îşi bate joc 

de el : 
— îţi baţi joc de mine pent ru că sînt sărac ; ştii bine 

iă nu acesta îi este preţul. 
Iar giuvaergiul gîndi că îi cere mai mult, şi îi zise : 
— îţi dau, ca ultim preţ, cincisprezece dinari ! 
El răspunse : 
— Al lah vede ! 
Atunci giuvaergiul îi spuse : 
— lacătă douăzeci de dinari de aur noi ! îi iei ori 

mi-i iei ? 
Atunci clarinetistul, văzînd că tîrguiala era adevărată, 

îi dete oul, pe douăzeci de dinari de aur, şi zori să-i 
arate spatele. Ci giuvaergiul dete i'uga după el şi îl 
întrebă : 

— Ai multe ouă de-acestea acasă ? 
El răspunse : 
— Am să-ţi aduc unul mîine după ce are să-1 facă 

găina, şi tot la pre ţul de-acum. Da, dacă ar fi altcineva 
în locul tău, nu i l-aş vinde nici cu treizeci de dinari 
de aur ! 

Iar giuvaergiul zise : 
— Arată-mi unde-i casa ta ; şi, în fiecare zi, am să 

vin să iau oul, fără ca tu să te mai osteneşti ; şi. am 
să-ţi dau cei douăzeci de dinari. 
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Iar clarinetistul îi ară tă casa. şi dete fuga apoi să 
cumpere o altă găină în locul ouătoarei aceleia, şi se 
duse s-o elea la fript pentru ncvastă-sa. Şi o răsplăti din 
belşug pe moaşă pentru ostenelile ei. 

Şi, a doua zi, îi spuse nevesti-si : 
— O, fiică a socrului meu, să nu carecumva să tai 

găina cea neagră care se află în cuhnie. Ea-i binecuvîn-
tarea casei... 

C'înd povestea ajunse aici. Şolierezada văzu zorii mijind ?v 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sate patruzeci şi noua noapte 

T.lrmă : 

...Ea ne ouă nişte ouă care preţuiesc, fiecare, ia pre ţul 
zilei, douăzeci de dinari de aur. Şi giuvaergiul cutare ni 
le cumpără la pre ţul acesta ! 

Şi chiar că giuvaergiul începu să vină în fiecare ?:i 
să ia oul proaspăt ouat, plătind, peşin, douăzeci de di-
nari ele aur. Iar clarinetistul nu zăbovi a răzbate la o 
bunăstare aleasă, şi a-şi deschide o prăvălie frumoasă 
de neguţător în suk. 

Iar cînd fiul său, cel care se născuse în ziua găsirii 
găinii, fu destul de mare pentru, a putea să meargă ia 
şcoală, clarinetistul de odinioară puse să se zidească pe 
cheltuiala sa o şcoală frumoasă, şi îi strînse acolo pe 
copiii săraci, ca să înveţe a citi şi a seri împreună cu 
fiul său. Şi găsi pentru ei toţi un dascăl de şcoală stră-
lucit, care ştia Coranul ca pe apă, şi care putea să li-1 
spună pe dinafară, chiar începînd de la cuvmtul cel mai 
de la urmă spre a ajunge la cel dintîi. 



După care clarinetistul se hotărî să plece în hagialîe 
la He.djaz, şi îi spuse nevesti-si : 

— Fa bine seama să nu-şi rîdă giuvaergiul d-e tine şi 
să-ţi ia găina. ! 

Pe urmă plecă cu o caravană do la Mecca. 
Or, la o vreme după plecarea clarinetistului de odi-

nioară, giuvaergiul îi spuse într-o zi femeii : 
- - Am să-ţi dau o ladă plină cu aur. Da-mi dai găina 

în schimb ? 
Ea răspunse : 
-•- Cum. să ţi-o dau, bre omule ? Soţul meu, înainte 

de a pleca, m-a sfătuit stăruitor să nu-ţi dau docit ouăle. 
El spuse : 
— Dacă s-o supăra, tu nu ai nici o vină. Iau răspun-

derea asupra mea, iar el n-are decît sa mă tragă la răs-
pundere pe mine, care mă aflu în prăvălia mea din. in inia 
sukului. 

Şi îi. deschise lada şi îi arătă aurul din ea. Iar muierea 
se bucură să aibă atita aur deodată, şi-i clete giuvaergiu-
lui găina.. Iar el o luă şi o omorî pe dată, şi-i spuse femeii: 

— Curăţ-o şi frige-o ; am să vin s-o iau. Da clacă o 
lipsi o bucăţică din ea, ca s-o scot îndărăt am să-i spinl;ec 
pînfecele aceluia care ar mînca-o. 

Şi plecă. 
Or, la ceasul amiezii, fiul clarinetistului se întoarse 

de la şcoală. Şi o văzu pe maică-sa că scoate găina din 
eraţi fă şi o punea pe o tavă de i'arfuriu şi o coperea cu 
un ştergar de muselină. Şi sufletul, lui de şcolar pofti 
numaidecât să mănînce o bucăţică din găina aceea ispi-
titoare. Şi îi spuse maică-si : 

— Dă-mi şi mie o bucată, mamă . 
Ea îi spuse : 
— Taci tu ! da ce, e a noastră ? 
Pe urmă , cînd femeia ieşi o clipită din odaie, băiatul 

ridică ştergarul de muselină şi, dintr-o muşcătură , rupse 
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tîrtiţa găinii şi o înfulecă liei'binte încă. Iar una dintre 
roabe îl văzu şi îi zise : 

— O. stăpîne al meu, ce nenorocire şi ce năpastă fără 
de izbăvire ! Fugi de acasă, căci giuvaergiul, care are să 
vină să-şi ia găina, are să-ţi spintece pintecele ca să 
scoată din el tîrtiţa pe eai'c ai mîncai-o ! 

Iar băiatul zise : 
— Aşa-i ! Mai bine-i să plec decît să pierd tîrtiţa 

aceasta bună ! 
Şi încalecă pe catîrca iui şi plecă. 
Or, giuvaergiul nu zăbovi a veni să-şi ia găina. Şi 

văzu că lipsea, tîrtiţa. Şi o întrebă pe marnă : 
— Unde este tîrtiţa ? 
Ea răspunse ;: 
-— Pe cînc! am ieşit o clipită din odaie, fiul' meu a rupi 

Urli ţa cu dinţii şi a infulecat-o. 
Iar giuvaergiul strigă : 
— Vai de mine î Am dat iot aurul meu pe tîrtiţa aceea. 

Unde esU' fiul tău. puşlamaua, ca să-i deschid pîntecele 
şi s-o scot ? 

Ea răspunse : 
— A fugit, de frică ? 
Iar giuvaergiul ieşi în grabă .mare şi porni să-1 caute, 

prin cetăţi şi prin sate. spunind cum arăta băiatul, pînă 
ce ele Le ele el, adormit într-un cînro, Şi. se apropie înceti-
şor de el, spre a-1 ucide, cinci băiatul, care nu dormea 
decît cu un ochi, sări din somn. Iar giuvaergiul ţipă la el: 

— Vino încoace, o. fiu al ciaiinetei. Cine ţi-a spus să 
mănînci tîrtiţa ? Eu am plătit pentru ea o ladă plină cu 
aur, şi m-am învoit cu maică-ta. Iar acuma învoiala are 
să se împlinească prin moartea ta l 

Ci băiatul, fără a se tulbura. îi răspunse : 
— Du-te de-aici. o, giuvaergiule ! Nu. ţi-e ruşine să 

baţi atîta cale pentru o tîrtiţa de găină ? Şi nu-î o ruşine 
încă şi mai mare a vroi să-mi spinteci pîntecele din pri-
cina acelei tîrtiţe ? 
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Ci giuvaergiu! răspunse : > 
—- Ştiu eu ce am de tăcut. 
Şi îşi trase cuţitul do la brîu pentru a deschide pîn-

„ece'o băiatului. Ci băiatul îl apucă pe afurisit numai cu 
<> mină, şi ii săltă, şi îl izbi" de pămînt, unde îi sfărîmă 
unsele şi îi făcu lungimea să l se întrepă trundă eu lă-
ţimea. Iar procletul — afurisit să fie el ! — muri la 
ceasul lui. 

Or, băiatul avea să-şi dovedească în curînd urinările, 
asupra sa însuşi, ale acelei tîrtiţe de găină. într-adevăr, 
luă calea' îndărăt, spi\> a se întoarce la maică-sa ; ci se 
rătăci pe drum. şi ajunse în!''-o cetate unde văzu un palat 
de rege cam avea spîny.urate la poartă patruzeci de capete 
fără unui. Şi întrebă oamenii : 

- Pentru ce sini. spînzurate capetele acelea ? 
1 se răspunse : 
— Regele are o fată tare vitează la lupta în meidan. 

Cel care va îndrăzni şi o va birui, o va lua de soţie ; iar 
celui care nu o va birui, i se va reteza capul. 

Atunci băiatul intră fără a şovăi la rege şi îi. spuse : 
— Vreau să cobor pe meidan cu fiica ta, ca să-mi 

măsor puterile cu ea. 
Şi regele îi răspunse : 
— O, copilul meu, crede-mă. du-te de aici ! Cîţi 

bă iba ţ i mai tari decît tine au venit şi-au fost biruiţi de 
fata mea ! E păcat să te omoare ! 

La astea, el răspunse : 
— Vreau să mă biruiască, să-mi taie capul şi să mi-1 

spinzure la poartă. 
Şi regele spuse : 
— Bine, scrie aşa şi pune-ţi pecetea pe hîrtie. 
Iar băiatul scrise şi pecetlui. 
în vremea aceasta, se aşternu un chilim în curtea de-

dinăuntru, iar fata şi băiatul coboriră pe meidan, şi se 
prinseră unul pe altul pe după mijlocul trupului, şi îşi 
puseră umerii unul într-altul. Şi luptară amândoi minunat. 
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Şi ba flăcăul o lua şi o răsturna la pămînt, ba fata se 
ridica, juitocmai ca un şarpe, şi îl răsturna pe el la r în-
du-i. Şi tot aşa mai departe urmară a se răsturna ba el 
pe ea, ba ea pe el, vreme de două ceasuri de luptă, fără 
ca vreunul dintre ei să izbutească a-1 face pe potrivnic 
să atingă pămîntul cu umărul . Atunci regele se supăra 
văzînd-o pe fiică-sa, de data aceasta, că nu se dovedeşte 
mai voinică. Şi grăi : 

—• Ajunge pentru astăzi. Ci mîine aveţi să mai coborîţl 
încă o dată pe meidan, pentru luptă. 

Pe urmă regele îi despărţi, se întoarse în iatacurile 
sale, chemă hakimii de la palat şi le zise : 

— în noaptea aceasta să-i daţi băiatului care a luptat 
cu fata mea să răsufle în somn nişte bang adormitor ; 
şi, eînd bangul are să-şi împlinească rostul, voi să-i cer-
cetaţi t rupul băiatului spre a vedea de nu poartă asupra. 
lui vreun talisman care îl face atî ta de puternic. întrueît 
chiar că dintre toţi vitejii cei voinici din lume, fata mea 
i-a biruit pe cei mai tari şi i-a făcut să muşte pămîntul 
pe patruzeci fără unul dintre ei. Şi-atunci cum de n-a 
putut să-1 doboare pe un copilandru ca acesta ? Aşa în-
cît trebuie să fie vreo pricină tainică, şi pricina trebuie 
s-o dezvăluiţi voi. Altminteri, meşteşugul vostru mi se va 
dovedi zadarnic, iar ajutorul vostru mi se va ară ta fără 
de volnicie, şi am să vă izgonesc din palatul şi din ce-
tatea mea ! 

încît, cînd se lăsă noaptea şi cînd băiatul adormi, haki-
mii se duseră să-i dea să răsufle bangul cel adormitor, 
şi îl adormiră adînc. Şi îi cercetară trupul, bucăţică cu 
bucăţică, ciocănindu-1 cum se ciocănesc ureioarele şi, 
într-un sfîrşit, găsiră înlăuntrul pieptului lui, învăluita 
în măruntaie, t îr t i ţa găinii. Şi îşi aduseră foarfecele şi 
sculele, făcură o tă ietură şi scoaseră tîrtiţa găinii din 
pieptul - băiatului. Pe urmă îi cusură la loc pieptul, îî 
stropiră cu oţet tare, şi îl aduseră în starea în care fusese. 

pi'j dimineaţa, băiatul se trezi din somnul cel rău şi 



îşi simţi pieptul ostenit, şi el însuşi nu mai avea vîrtoşia 
de mai înainte. Căci puterile i se duseseră odată cu tîrtiţa 
găinii, care avea însuşirea de a-1 face de nebiruit pe cel 
care o mîncase. Şi, văzîndu-so acuma mai slab, nu vroi 
să se .primejduiască a încerca o înfruntare amarnică, şi 
fugi, de frică să nu-1 înfrîngă şi să-3 omoare fata cea 
luptătoare. 

Şi, sîoboxindu-şi picioarele în vînt, nu se opri din 
fugă pînă ce nu ajunse dincolo de vederea palatului şi a 
cetăţii. Şi dote peste trei inşi care se certau între ei. S' 
îi întrebă : 

•— De ce vă cei la ţ i ? 
Ei răspunseră : 
— Pe; un lucru ! 
Pil le spuse : 
— - Un lucru ? Ce lucru ? 
Ei răspunseră : 
- - Avem chilimul acesta de colea. Dacă se aşează pe el 

cineva, şi îl loveşte cu varga aceasta, şi îi cex'e să meargă 
fie pînă şi pe vîrful muntelui Kaf, chilimul îi duce acolo 
eît ai clipi din ochi. Iar noi acum. ne omorîm pentru chi-
limul acesta ! 

El le zise : 
—- în loc să vă omorîţi între voi pentru chilimul 

zburător, mai bine luaţi-mă pe mine ea judecător, şi am 
să vă judec fără părtinire. 

Jar ei răspunseră : 
—- Fii-ne judecător în pricina noastră. 
El le spuse : 

întinde ţ i chilimul pe pământ, ea să-1 văd cit este 
de lung şi de lat. 

Şi se aşeză în mijlocul chilimului şi le spuse : 
— Am să arunc o piatră din toate puterile mele, iar 

voi să fugiţi după ca lustrei. Şi acela care are s-o ajungă 
cel clintii va căpăta, chilimul zburător. 

Ei îi spuseră : 

96 



'— Bine. 
Băiatul atunci luă o piatră şi o azvîrli ; iar cei trei o 

luară la fugă după ea. Şi, pe cînd ei fugeau, ei lovi chi-
limul cu varga, spunîndu-i : 

—- Du-mă drept în mijlocul curţii de la palatul regelui 
cutare ! 

Şi chilimul îndeplini porunca, pe clipă pe; dată, şi îl 
lăsă pe fiul clarinetei în curtea palatului cu pricina, acolo 
unde de obicei aveau loc luptele domniţei. 

Şi băiatul strigă : 
— Iată luptă torul ! Să vină învingătorul său ! 
Şi fata coborî, de faţă cu toată lumea, în mijlocul 

curţii, şi veni pe chilim dinaintea băiatului. Şi numaidecît 
băiatul lovi chilimul cu varga, spunînd : „Zboară cu noi 
pînă pe vîrful muntelui Kaf". Şi chilimul se ridică în 
slăvi, spre uluirea tuturora, şi, în mai pu ţină vreme decît 
ar trebui pentru a închide un ochi şi a-1 deschide iar, îi 
şi lăsă pe vîrful muntelui Kaf. 

Atunci băiatul. îi spuse fetei : 
— Cine este acuma biruitorul ? Este cea care mi-a 

răpit din piept tîrtiţa de găină, ori cel care a răpit-o pe 
fata regelui din mijlocul palatului ei ? "M 

Cînd povestea ajunse nici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nonă sute cincizeeea noapte 

Urmă : 

Ea răspunse : 
— Mă pun sub ocrotirea la ! lartă-mă ! Şi, dacă vrei 

să mă duci îndărăt în saraiul tatălui meu, am să mă mărit 
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cu line, spunînd : „Acesta m-a biruit". Şi am să le po-
runcesc hakimiior să pună îndărăt în pieptul tău tîrtiţa 

FA zis; : 
—• Baie. Da o zicală spune : „Bate fierul cît e cald !" 

Iar eu vreau să fac cu tine ceea ce ştii, pînă a nu te duce, 

- •• B i n e . 

Alunei el o luă şi se culcă lingă ea şi, găsind-o cum se 
cuvine, se pregăti să bată fierul unde trebuia, cîtă vreme 
era caid. Ci deodată fata îi aldui o lovitură de picior care 
îl aruncă do-a dura hăt dincolo de chilim. Şi, lovind 
chilimul cu varga, spuse : „Zboară, o, chilimule, şi du-mă 
în )>al;i!ui tatălui meu! ' - "Şi .chilimul, tot atunci, îşi. şi 
lua eaoral eu 'ea şi o duse la sărai. 

Ier fiul clarinetistului rămase singur pe vîr.ful m u n -
iCie. primejduit să moară de foame şt de sete, fără ca 
ba'.-•an ii vrea furnică să-i mai poată da de urmă. Şi pur-
cese .•,;; coboare din munte, muşeîndu-şi mîinile de ciudă. 
Şi obor i aşa. vreme de o 7.1 şî o noapte fără a se opri, 
şi aie.i.re, spre ziuă. ia mijlocul muntelui. Şi, spre norocul 
lui găsi acolo doi curmali care se frîngeaii sub povara lor 
de ce: male coapte. 

Or. unul dintre curmali avea curmale roşii, iar celălalt 
.curmale galbene. Şi băiatul se repezi să culeagă cîte o 
creangă din fiecare soi. Şi, cum îi plăceau mai mult cele 
galbene, începu să mănînce cu poftă una dintre acele 

-curmale galbene. Ci deodată simţi o mîncărime la cap ; 
şi îşi duse mina la cap, ia locul unde simţea mîncărimea, 
şi pipăi un corn care îi creştea din cap cu mare iuţeală; 
şi care se răsucea împrejurul curmalului. Şi degeaba se 
zbătu el mult şi bine ca să scape, că rămase priponit de 
curmai cu cornul său. Atunci îşi zise : „Moarte pentru 
moarte ! Mai bine-i, pînă una alta, să-mi stîmpăr foamea, 
Şi pe urmă să mor !" Şi se apucă să mănînce şi curmalele 

93! 



I 
cele roşii. Şi. ia uite ! De cum înghiţi una dintre roşcova-

1 nele acelea, îşi şi simţi cornul cum .se desface de pe 
curmal şi capul cum îi rămîne .slobod. Şi, cît ai clipi din 
ochi, coi/nul fu ca şi cum nici n-ar fi fost vreodată. Şi nu 
mai rămase din el nici măcar o urmă pe cap. 

Atunci băiatul îşi zise : „Bine." Şi se apucă să mănînee 
toate curmalele roşii, pînă ce îşi stîmpără foamea. Pe 
urmă îşi umplu sinul cu curmale roşii şi galbene, şi plecă 
la drum mai departe, mergînd zi Şi noapte, vreme de 
două luni întregi, pînă ce ajunse la cetatea potrivnicei lui,' 
fata regelui. 

Şi se duse sub ferestrele palatului şi începu să strige," 
î-punînd : ,.Hei, curmale trufanda, hei, curmale; ! Degete 

~ de domniţe, hei. curmalele ! Cete de viteji, hei, curmalele ! 
M Iar fala regelui nuzi strigarea vînzătoruîui de curmale 
:' trufanda, şi le spuse soaţelor sale :• 
', - O.oboviţi. repede şi cumpăraţi-mi nişte curmale de 
.; ta vîiv/ăierul acela, şi alegeţi-ie cit mai zemoase, o, 
I " M M 
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• " La priveliştea aceea, şi la ţipetele sfîşietoare pe care 
fata, deodată cu soaţele ei, începuse să le sloboadă, tai-
că-său veni în fugă, gîfîind, şi întrebă : 

— Ce-i aici ? 
Iar soaţele îi răspunseră : 
— O, stăpîne al nostru, ridicam ochii cîncl am văzut 

deodată aceste şaisprezece coarne cum ieşeau din capul 
stăpînei noastre şi cum se întindeau să se piindă patru 
cîte patru de perete, aşa cum ie vezi. 

... Atunci tatăl domniţei adună hakimii cei mai iscusiţi, 
aceia care scoseseră din pieptul băiatului tîrtiţa găinii. 
Şi hakimiii aduseră ferăstraie ca să taie coarnele ; ci 
coarnele nu se lăsară tăiate. Şi încercară alte chipuri, da 
fără a ajunge la vreo izbîndă, şi fără a dovedi s-o lecuiască
pe domniţă. 

Atunci tatăl ei încercă alte chipuri de mîntuire, şi t r i-
mise un crainic în cetate, să strige : „Acela care va da un 
leac fetei sultanului, şi o va scăpa de cele şaisprezece 
coarne, o va căpăta de soţie şi va fi făcut urmaş la 
scaunul împărătesc". 

Or, ce să vezi ! 
Fiul clarinetistului, care nu aştepta decît clipita aceea,, 

intră în palat şi se duse sus la domniţă, spunînd : 
— Am s-o scap eu de coarne. 
Şi, de cum ajunse dinaintea ei, luă o curmală roşie, o 

făcu bucalele şi o puse în gura domniţei. Şi, în chiar 
clipita aceea, un corn se şi desprinse de perete şi, văzînd 
cu ochii, se chirci şi. pînă la urmă. pieri cu lotul de pe 
capul fetei. 

La priveliştea aceea, toţi cei de faţă, cu măria-sa în 
frunte, se minunară cu bucurie şi strigară : 

— O ! ce hakim mare ! 
Iar el spuse : 
•— Mîine am s-o mai scap de'un corn ! 
Atunci fu oprit la sărai, unde şezu şaisprezece zile, în 
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fiecare zi scăpînd-o pe domni ţă de cîte un corn, pînă ce 
o mîntui de toate cele şaisprezece coarne. 

Şi-aşa că regele, pînă peste fire de minunat şi de mul-
ţumitor, puse să se scrie numaidecît senetul de căsătorie 
al băiatului cu domniţa. Iar nunta l'u prăznuită cu voioşie 
şi în potop de lumini. Pe urmă , veni şi noaptea de datină. 

Oi:, de îndată ce băiatul intră la soţia sa, în odaia de 
nuntă , îi zise : 

•— Şi-acuma ? Care dintre noi doi este biruitor ? Este 
aceea care mi-a luat din piept tîrtiţa găinii şi care mi-a 
furat chilimul cel vrăjit ? Ori mai degrabă este acela care 
ie-a făcut să-ţi crească şaisprezece coarne pe cap. şi le-a 
făcut să piară într-o nimicură de vreme ? 

Iar ea îi zise : 
- Tu. eşti, aşadar ? Uf, efritule ! 

El ii răspunse : 
— Da, eu sînt, fiul clarinetistului. 
Ea îi spuse : 
—- Pe Alllah ! m-ai biruit ! 
Şi se culcară amîndoi laolaltă, şi se dovediră amîndoi 

"Ja fel de tari şi la fel de volnici. Şi ajunseră rege şi regină. 
Şi tră iră cu toţii împreună în deplină bucurie şi în feri-
cire desăvîrşită. 

Şi-aceasta-i povestea mea ! 

După ce auzi istorisirea ispravnicului Nizam Al-Din, 
sultanul Baîbars, strigă : 

— Ualllahi, nu ştiu dacă nu-i aceasta povestea cea mai 
frumoasă pe care am auzit-o vreodată ! 

Atunci un al nouălea ispravnic de agie, pe oare îl chema 
Gel al Al-Din păşi înainte şi sărută pămîntul dintre mîinile 
sultanului Baîbars, şi grăi : 

— Inşallah, o, rege al vremilor, povestea pe care am 
să ţi-o istorisesc are să-ţi placă numaidecît. 

Şi spuse : 
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l 'OVESTEA ISTORISITA UE C'ATRE CEL DE AL NOUĂLEA 

iSRRAVNIC DE AG1E 

A fost odată o femeie care, în pofida tuturor străda-
niilor, nu prindea rod şi nu năştea. Încît, într-o zi. se 
sculă şi se rugă ia Atoatcdătătorul, zieîncl : ,.Dă-mi o fală, 
măcar de-ar fi şi să .moară de mireasma inului !" 

Şi, grăind astfel despre mireasma inului. ea vroia să 
ceară o fată, chiar- dacă ea ar fi fost să fie.aii ia de gingaşă 
şi de simt ii oare. încît pinii şi mireasma cea uşoară a 
inului s-o stânjenească de s-o facă să moară. 

Şi iacălă că prinse rod şi născu, fără de supărare, fala 
pe care AlSah i-o dăruise, şi care era ia tei de frumoasă 
ca 'una la răsăritul ei. şi galbenă ca o lumină de lună. 
şi gingaşă ca ea. Şi-i deferă numele de Silinkhan. 

Or, cînd fata se făcu mare şi ajunse la virsfa de 
cincisprezece ani, fiul sultanului trecu pe uliţă si o văzu 
aplecată peste fereastră. Şi dragostea de ea coborî în 
inima lui, şi se întoarse acasă bolnav. 

iar hakimii veniră unul după altul la el, fără să dibă-
ceaseă leacul care-i era de trebuinţă . Atunci urcă să-'î 
vadă şi o babă, trimisă de nevasta sfrăjerului de ia poartă ; 
şi baba îi spuse, după ce se ui Lă la el : 

— O. eşti îndrăgostit, sau poate că ai vreo drăguţă ia 
care ţii ? 

El răspunse : -
— Sîni. îndrăgostit. 
Ea îi zise : 
— - Spune-mi de cine, iar eu am să fiu o legătură între 

tine şi ea ! 
El spuse : 
— De preafrumoasa Sittukhan. 
Ea răspunse : 

- — Răcoreşte-ţi ochii şi linişteşfe-ţi inima, că am să 
ţi-o aduc ! 
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Şi baba plecă, şi o găsi pe fată, care se revenea în 
pragul porţii sale. Şi, după salamalekuri .şi temenele, îi 
spuse : 

— Mîntuirea fie asupra unor preafrumoase ca tine, 
fala mea ! Cele care-ţi seamănă, şi care au degete atîta 
dc: sulogete ca ale tale. ar trebui să înveţe cum să ţese 
inul. Că nimic nu este mai plăcut decât fusul între nişte 
degete ca fusul. 

Şi pleacă. 
Iar fata se duse la mama sa şi îi zise : 
— Du-mă, mamă, la meşteră. 
Ea o întrebă : 
— Ce meşku'ă ? 
Ea răspunse : 
•— La meştera de in. 
Iar maică-sa strigă : 
— Taci ! Inul osie primejdios pentru line. Mireasma 

Iui îţi face rău la piept. Dacă te atingi de el, ai să mori. 
Ea spuse : 
— Ba n-am să mor. 
Şi atîta stărui, şi atîta plînse, încît maică-sa o trimise 

la meştera de in. 
Iar fata şoi'.u acolo o zi întreagă, să înveţe a toarce 

inul. Şi toate soaţele sale se minunau de frumuseţea ei şi 
de frumuseţea degetelor ei. Şi iacătă că un fulguţ de in 
îi intră la deget . între carne şi unghie. Şi fata căzu jos, 
fără de simţire. 

Şi toii o crezură moartă, şi careva se duse Ia tatăl şi 
la mama ei şi le spuse : 

- Veniţi sa vă luaţi fata, şi alungească-vă Allah 
zilele : a murit ! 

Alunei tatăl şi mama fetei, pentru care ea era singura 
bucurie, îşi rupseserâ hainele şi, bătuţi de vînlul urgiei, 
se duseră, cu giulgiu!, s-o îngroape. Ci iacătă că trecu pe 
acolo baba şi le-spuse ; 
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— Sînteţi oameni bogaţi şi-ar fi ruşine pentru voi 
să vă îngropaţi fata în pămînt. 

Ei întrebară : 
— Şi ce să facem ? 
Ea răspunse ; 
-—• Zidiţi-i un chioşc în .mijlocul apelor rîului. Şi cul-

caţi-o pe un pat în chioşcul acela. Şi veţi putea să vă 
duceţi s-o vedeţi ori de c.îte ori vi s-o face dor de ea. 

Iar ei îi zidiră un chioşc de marmură , pe nişte pilaştri, 
în mijlocul apelor rîului. Şi îl înconjurară cu o grădină 
plină cu. straturi de flori. Şi puseră fala pe un pat do 
fildeş, în chioşc, şi plecară plîngînd. 

Or, ce să vezi ? 
Baba se duse numaidccît la fiul regelui, cel bolnav de 

dragoste, şi îi spuse : 
— Haide s-o vezi pe fată. Te aşteaptă, culcată într-un 

chioşc, în mijlocul apelor rîului. 
Atunci crăişorul se sculă si îi spuse vizirului tatălui 

său : 
— Hai cu mine la o preumblare. 
Şi ieşiră am îndoi, ţinîndu-se de departe după baba 

care îi arăta crăişorului drumul. Ş.i ajunseră la chioşcul 
de marmură, iar fiul sultanului îi spuse vizirului : 

— Aşteaptă-mă la uşă. N-am să zăbovesc. 
Pe urmă intră în chioşc. Şi o găsi pe fata moartă. ŞI 

şezu jos s-o plingă, rostind stihuri despre frumuseţea ei. 
Şi îi luă mîna, ca să i-o sărute ; şi-i văzu degetele cele 
atîta de subţiri şi de gingaşe. Şi, minunîndu-se de ele, găsi 
la unul fulguşorul de in dintre unghie şi carne. Şi se miră 
de fulgul acela de in, şi îl trase afară cu gingăşie. 

Cîtid povestea ajunse aici, Şohero/.ada văzu zorii tniiinri si. 

sfioasă, tării. 
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Ci într-a nouă sute cincizeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi numaidecît fata se trezi din leşinul ei, şi se ridică
dreaptă în capu oaselor, şi u zîmbi tînărului beizadea, şi 
îi zise : 

— Unde mă aflu ? 
Iar el o strînse la piept şi răspunse : 
— Cu mine î 
Şi o sărută, şi se culcă lîngă ea. Şi şezură laolaltă 

patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fericiţi pînă peste 
poate. 

Pe urmă , crăişorul îşi luă bun-rămas de la ea, spunî'n-
du-i : 

— Trebuie să plec, din pricina vizirului tatălui meu, 
care mă aşteaptă la uşă. îl duc îndărăt la palat şi mă 
întorc. 

Şi coborî la vizir. Şi ieşi eu el, şi. străbătu grădina. 
Şi deteră peste nişte trandafiri albi şi peste nişte iasomii. 
Şi crăişorul se tulbură cîncl. le văzu şi îi spuse vizirului : 

— Ia seama ! Trandafirii şi iasomiile sînt albe ca albul 
obrajilor preafrumoasei Sittukhan ! O. vizirule. aşieap-
tă-mă aici trei zile, ca să mă duc să mai văd o dată 
obrajii preafrumoasei Sittukhan ! 

Şi se sui îndărăt, şi şezu trei zile cu Sittukhan, să se 
minuneze de obrajii ei, care erau ca trandafirii cei albi 
şi ca iasomiile. 

Apoi coborî şi îl luă pe vizii1, şi îşi urmă cu el preum-
blarea prin grădină înspre ieşire. Şi deteră peste un 
roşcov, cu poamele lungi şi negre. Şi crăişorul rămase 
tulburat de acea privelişte, şi îi spuse vizirului : 

— Ia seama ! roşcovele sînt lungi şi negre ca sprînce-
nele preafrumoasei Sittukhan ! O, vizirule, mai aşteaptă 
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aici trei zile, ca să mă duc să mai văd o dată sprîncenele 
preafrumoasei Sittukhan ! 

Şi urcă îndărăt, şi şezu trei zile cu ea, să se minuneze 
de sprîncenele ei cele frumoase, lungi şi negre ca roşcovele 
cele două cîţc două pe ramuri. 

Apoi coborî şi îl luă pe vizir, şi îşi urmă cu el pre-
umblarea prin grădină înspre ieşire. Şi deferă peste o 
fînfînă ţîşnitoare, cu şuvoiul frumos şi singuratic. Şi 
ci'ăişorul rămase tulburat de priveliştea aceea, şi îi spuse 
vizirului : 

— Ia seama ! şuvoiul fîntînii este ca mijlocul preafru-
moasei Sittukhan ! O, vizirule, mai aşteaptă-mă şi aici 
trei zile, ca să mă duc să mai văd o dată mijlocul prea-
frumoasei Sittukhan ! 

Şi urcă îndărăt, şi şezu trei zile cu ea, să se minuneze 
de mi j locul ei, carcera asemenea cu şuvoiul fîntînii. 

Apoi coborî ia vizir, spre a-şi u rma cu el piv.- ' iblarca 
prin grădină înspre ieşire. Ci ia uite ! Fata, cînd îi văzuse 
pe iubitul ei că suie astfel îndără t la ea şi a treia oară, 
îndată după ce coborise, îşi zise în sine : „Vreau, să mă duc 
să văd, de data aceasta, pentru ce tot pleacă şi iar se 
întoarce aşa !" Şi coborî din chioşc şi se piti după uşa 
care da înspre grădină, spre a-1 vedea cum pleacă. Şi 
erăişorul, întoreîndu-se, o văzu cum îşi lipea capul de 
uşă. Şi se întoarse ia ea, galben şi trist, şi îi spuse : 

— Sittukhan, Sittukhan ! n-am să te mai văd, o, nicio-
dată ! 

Şi plecă, şi ieşi cu vizirul, spre a nu se mai întoarce. 
Atunci Sittukhan porni să rătăcească prin grădină, 

plîngîndu-se pe sine însăşi, şi părîndu-i rău că nu era 
moartă cu adevărat. Şi, pe cînd rătăcea aşa, văzu ceva 
strălucind lingă apă. Şi ridică lucrul acela de jos, şi văzu 
că era un. inel solomonesc. Şi frecă uşurel cornalina în-
vrîsiată care îl împodobea, şi numaidecît inelul îi grăi t 

— La poruncile tale, iacătă-mă. Spune, ce-mi ceri ? 
1 Ea răspunse : 
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— O, inel al lui Solomon, cer de la tine un palat lingă 
palatul crăişorului care m-a iubit, şi să-mi dai frumuseţe 
mai mare decît frumuseţea mea. 

Şi inelul îi grăi : 
— închide-ţi ochii şi deschide-i iar ! 
Tar1 ea îşi închise ochii şi, cînd îi deschise iar, se văzu 

într-un sărai măreţ, zidit alături de sărai ui coconului 
domnesc. Şi se privi în oglindă, şi rămase vrăjită de fru-
museţea sa însăşi. 

Şi se duse să se rezeme în coate la fereastră, pe cînd 
crăişorul trecea ta lare pe calul lui. Şi o văzu, fără a o 
cunoaşte, şi plecă îndrăgostit. Şi ajunse la mama lui şi 
îi spuse : 

— Mamă, nu ai tu vreun lucru osebit de frumos pe care 
să te- duci să i-I dai ca clar domniţei care s-a mutai in. 
palatul cel nou ? Şi n-ai putea tu să-i spui totodată : 
„Mărită-te cu. fiul meu" ? 

Iar regina, maică-sa, îi spuse : 
— Am două bucăţi de atlaz împărătesc. Am să i le 

duc şi am să-i pun întrebarea. 
El îi spuse : 
-— Bine. du-i-le. 
Şi mama beizadelei se duse la fată şi îi spuse : 
— -Fata mea, primeşte darul acesta ; fiul meu doreşte 

să se însoare cu tine. . 
Iar fata o chemă pe arăpoaica sa şi îi spuse : 
— Ia aceste două bucăţi de atlaz, şi fă-le cîrpe de 

spălat podelele. 
Iar regina plecă îmbufnată şi se duse la fiu-său, care o 

întrebă : 
•— Ce ţi-a spus, mamă ? 
Ea răspunse : 
— A pus-o pe roabă, să ia cele două bucăţi de atlaz 

daurit, şi i-a poruncit să facă din ele cîrpe de şters p r i n ' 
casă ! 
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El îi spuse : 
— Mă rog ţie, o, mamă a mea, nu cumva mai ai vreun 

lucru ele preţ, pe care ai putea să i-I duci. ? Că sînl; bolnav 
de dorul după ochii ei. 

Ea îi spuse : 
•— /im o salbă de samarakle fără cusur .şi •fără pală. 
El îi spuse : 
-— Bine. Du-.i-l. 
Şi mama beizadelei sui la fată şi îi spuse : 
-•- Primeşte ele la noi darul acesta, fata mea ; fiul meu-

doreşte să se însoare cu tine. 
Iar ea răspunse : 
— Darul tău este primit, o, măria-ta ! 
Ş'i o chemă pe roabă şi-i spuse : 
— Porumbeii au mîncat. ori nu încă ? 
Ea răspunse : 
— Nu încă, ya setti. 
Ea îi spuse : 
— Ia atunci boabele acestea ele smarald şi dă-le po-

rumbeilor, ca să le mănînee şi să se sature ! 
Auzind vorbele acestea, mama crăişorului îi zise fetei : 
— Ne-ai umilit, fata mea ! Mă rog ţie să-mi spui nu-

mai dacă vrei să te măriţi cu fiul meu, ori ba. 
Ea răspunse : 
—- Dacă vrei să mă mărit cu fiul tău, spune-i să se 

prefacă mort ; înveleşt.e-1 cu .şapte giulgiuri, clu-1 prin 
cetate şi spune-le slugilor laie să nu-1. îngroape decii în 
grădina care se află în palatul meu. 

Iar mama beizadelei spuse : 
— Bine. Am să mă duc să-i spun fiului meu dorinţa ta. 
Şi se duse să-i spună fiului său : 
•— Habar n-ai ! Dacă vrei să te însori cu ea, îţi, cere să 

te prefaci că ai murit, să te învelesc în şapte giulgiuri, să 
i e port cu alaiul prin cetate, şi să te duc ia ea ca să fii 
îngropat. Şi-atunci are să se mărite cu tine. 
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Iar el răspunse : 
— Numai atîta, mamă ? Atunci, sfîşie-ţi hainele, ţipă 

şi zi : „Fiul meu a murit !" 
Iar mama beizadelei îşi sl'îşie hainele şi tipa cu glas 

ascuţit şi jalnic : „O, vai ele' mine şi de mine ! fiul meu 
a murit !" 

Atunci toată lumea clin sărai, auzind ţipătul, dete fuga 
şi 11 văzu pe beizadea întins pe jos, asemenea ca morţii, 
şi pe mama lui cuprinsă de jale. Şi luară trupul răposa-
tului, îl spălară şi îl învăluiră in şapte giulgiuri. Pe urmă 
cititorii din Coran şi şeicii se adunară şi. ieşiră în alai 
dinaintea trupului, eoperit cu năframe scumpe. Şi, 'după ce 
plimbară mortul prin toată cetatea, se întoarseră să-1 aşeze 
în grădina fetei, aşa cum ceruse ea. Acolo îl lăsară şi ple-
cară în calea lor. 

Or, cinci nu mai fu nimeni în grădină, fata care murise 
odinioară dinlr-un fulgul de in, şi care se asemuia la 
obraji cu trandafirii cei albi şi cu iasomiile, la sprîncene 
cu roşcovele de pe ramuri, şi la boiu cu şuvoiul havuzului, 
coborî la domnişorul care era învăluit in cele şapte1 giul-
giuri. Şi desfăcu de pe el giulgiurile unul cile unul. Şi, 
cinci scoase şi cel de al şaptelea giulgiu, ii spuse; : 

-~ Ce, tu erai ? Ia uite că patima, ta după femei te-a 
împins să te laşi învelit în şapte giulgiuri ! 

Iar beizadeaua rămase plin de buimăceală, şi îşi muşcă 
degetele, şi şi le sfîşie ele ruşine. Iar fata îi zise : 

• - Nu-i nimic, de data aceasta. 
Şi rămaseră împreună , să se iubească şi să se desfete. 

Iar sultanul Baîbars, după ce ascultă povestea, îi spuse 
ispravnicului Geial Al-Din : 

— Uallahi ua tellahi, tare socot că asta-i tot ce am 
auzit eu mai minunat ! 

Atunci un al zecelea ispravnic de agie, pe care îl chema 
ITelal Al-Din, veni între mîinile sultanului Baîbars şi. zise : 
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— Am de istorisit o poveste eare-i sora rnai mare a 
cesteilalte ! 

Şi spuse : 

J'OVkNTKA ISTOIilSITA 1)10 C'ÂTIUO CEL I)K Al , /KCICLIOA 
i.siMiAVNJC D K AC;II<: 

A fosl odată un rege care avea un fiu numit Monammad. 
Şi fiul ii spuse într-o zi lui. taică-său : 

— - - Vreau să mă însor. 
Iar lălăi său îi răspunse : 
--- Bine, aşteaptă s-o trimitem pe rnaică-ta să vadă 

fetele de măritat de prin haremuri şi să ceară vreuna pen-
tru tine. 

Ci .fiul recelui spuse : 
Nu, tată, eu vreau să mă însor numai prin ochii 

jrm'i, după ce am să văd fata. 
Şi regele răspunse : 

Bine. 
Atunci tînărul beizadea sări pe calul său, frumos ca din 

basme, şi plecă în drumeţie. 
Şi, după două zile de drurnet.it, dete peste un om care 

şedea jos într-un cîmp şi smulgea nişte praz din pămînf, 
pe cînd fiică-sa, o copilandră, lega firele de praz. 

Şi erăişorul, după salamalekuri, şexu jos lingă ei şi 
îi xise .fetei : 

Nu cumva ai un pic de apă ? 
Ea răspunse : 
—- Ba am. 
El spuse : 
- - Dă-mi şi mic să beau. 
Iar ea se sculă şi îi aduse ulciorul. Şi el bău. 
Or, fata îi plăcu, şi-aşa că-i zise tatălui ei : 
— O. şelcule, mi-ai da-o de soţie pe fata ta de colea ? 
El răspunse : 



— Sintern slugile tale. 
Şi crăişorul îi spuse : 
— Bine, a, şeicule ! Stai aici- cu fata, pînă dau fuga 

in ţara mea să iau cele de trebuin ţă pentru nuntă , şl-apo'i 
mă întorc iar. 

Şi beizadea Mohammad se duse la lătine-său şi-t zise ; 
— M-am logodit cu lata sultanului prazului 
Iar tată-său îi spuse : 
----- Da ce, prazul are acuma sultan ? 
Ei răspunse : 
— Da, iar eu vreau să mă însor cu fata lui ! 
Iar regele grăi : 
— Mărire lui Allah, o, fiul meu, carele a dat un sultan 

prazului î 
Şi adăugă : 

Do vreme ce fata îl/i place, aşteaptă măcar s-o tri-
mitem pe mama ta în tara prazului, ca să-1 vadă pe tatăl 
prazului, şi pe mama prazului, şi pe fata prazului ! 

Iar beizadea Mohammad spuse : 
Bine. 

Şi-aşa că maică-sa plecă în ţara tatălui fetei, şl văzu 
că aceea despre care fiu-său îi spusese că este fiica sulta-
nului prazului era o copilandră minunată din ţoale pri-
vinţele, şi într-adevăr făcută spre a fi soţia unui fiu de 
rege. Şi îi plăcu de ea pînă pesle poate : şi o sărută şi îi 
spuse : 

- Fată dragă, eu sînf regină, mama crăişorului care 
te~a văzut, şi am venit ca să te mărit cu el ! 

Iar fata îi spuse : 
— Cum ? fiul tău este fiu de rege ? 
Ea răspunse : 
-— Da. fiul este fiul regelui, iar eu sînl mama lui f 
Şi fata spuse : 
•— Atunci, nu mă mărit cu el. 
Ea întrebă : 
— Şi de ce ? 
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Ea îi spuse : 
— Eu nu mă mării decît cu un om care are o meserie ! 
Atunci regina plecă îmbufnată şi îi spuse soţului ei : 
— Fata din ţara prazului nu vrea să se mărite; cu Oul 

nostru ! 
Regele întrebă : 

- Pentru ce ? 
Ea spuse : 

- Pentru că nu vrea să se mărite decît cu un om care 
să aibă în manile lui o meserie. 

Regele spuse : 
Arc; dreptate. 

Da beizadeaua, cînd auzi, căzu bolnav. 
Atunci regele se ridică şi porunci să fie chemaţi la el 

toţi şeicii isnafelor : şi, cînd se a (."Iară cu toţii dinaintea 
lui, îi grăi celui cfinlîi, care era şei cui tîmplarilor : 

- - In cîtă vreme l-ai învăţa meseria ta pe fiul meu ? 
El răspunse : 
— în doi ani, poate chiar mai mult, da nu mai puţin. 
Regele zise : 
— Bine. Treci deoparte. 

• Pe urmă se întoarse; înspre cel de al doilea, caro era 
şeicul Fierarilor, şi îi zise : 

— în cîtă vreme l-ai învăţa meseria ta pe fiul meu ? 
El răspunse : 
— îmi trebuie un an. zi la zi. 
Regele îi zise : 
— Bine. Treci colea deoparte. 
Şi tot aşa îi întrebă pe toţi şeicii de bresle, care eerură 

unii un an. alţii doi, iar alţii trei, ba chiar şi patru ani. 
Şi regele nu ştiu ce hotărîre să ia, cînd îl zări pe unul în 
spatele celorlalţi şi care ba sărea, ba se apleca, ba făcea 
semne cu ochii, şi cu degetul ridicat. Şi regele îl chemă şi 
îl întrebă : 

— Ce te tot salţi şi te pleci aşa ? 



El răspunse-: 
— Ca să mă lac văzut de stăprrml nostru, sultan/iii, 

ÎBtrucîl eu sînt sărac, iar şeicir breslelor nu niî-au dat de 
ştire despre venirea lor aici. Iar eu sînt ţesător, şi l-aş în-' 
văţa pe fiul tău meseria mea într-un ceas de vreme. 

Atunci regele îi lăsă pe toţi şeicil de isnafe să plece 
şi. nu-1 opri decît. pe ţesător, şi îi aduse mătăsuri de toate 
culorile şi un război de ţesut, şi îi spuse : 

— învaţă-1 pe fiul meu meşteşugul tău. 
Iar ţesătorul se întoarse înspre beizadea, care se ridi-

case, şi îi zise : 
-— Uită-te ! eu n-am, să-ţi spun : „Fă aşa, ori fă aşu 'itt 

Nu, eu îţi spun : cască ochii şi vezi ! Şi ia seama la mlinile 
mele cum se duc şi cum se întorc". 

Şi, într-o nimicură de vreme, ţesătorul ţesu o năframă, 
pe cînd crăişorul se uita la el cu luare-aminte. 

Pe urmă ţesătorul îi spuse ucenicului său : 
— Acuma vino şi fă şi tu o năframă ca aceasta. 
Şi crăişorul se apucă să lucreze, şi ţesu o năframă mi-

nunată , zugrăvind in ţesătura ei palatul şi grădina, tată-
lui său. 

Cînd povestea ajunse air-i, Şeherozada vîiy.u >:onj rai-jjnt] ni 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute cincizeci şi doua noapte 

: 1) rmă : 

Şi omul luă cele două năframe şi sui la rege, şi Ii spuse : 
— Care dintre aceste două năframe este mxcQca mea si 

care este munca fiului tău ? ' 
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Iar regele, fără a şovăi, arătă cu degetul pe cea a fiului 
său, acolo unde era zugrăveala cea frumoasă cu palatul şi 
cu grădina, şi zise : 

— Aceasta-'i munca ta, iar cealaltă este toi; munca ta ! 
Da ţesătorul strigă : 
— Pe vredniciile preastrăluciţilor tăi strămoşi, o, 

măria-ta, năframa cea frumoasă este numea .fiului tău, iar 
ceastălaltă, cea urîlă, este munca mea. 

Atunci regele, minunîndu-se. îl căftăni pe ţesător şeic 
peste toţi şeicii breslelor, şi îl lăsă să plece mulţumit. După 
care îi spuse neveste-si : 

— Ia năframa lucrată de fiul tău şi du-te să :î-o arăţi 
fetei sultanului prazului şi să-i spui : „Fiul meu este, de 
meserie, ţesător de mătase". 

Şi mama crăişorului luă năframa şi se duse ia fată, şi 
îi arătă năframa, spunîndu-i vorbele regelui lai: fala se 
minună de năframă şi spuse : 

— - Acuma, am să mă mărit cu fiul tău. 
Iar vizirii regelui luară cădi ui şi se duseră să facă Re-

lieful de căsătorie. Şi se prăznui nunia. Şi crăi.şorul intră 
la fetişcana din ţara prazului şi do'bîndi do la ea nişte 
copii care toţi erau însemnaţi, pe coap.se, cu un semn de 
praz. Şi fiecare învăţă o meserie. Şi trăiră foţi mulţumiţi 
şi înfloritori. Ci Al'ah ştie mai bine ! 

Pe urmă sultanul Baîbars spuse : 
- Povestea aceasta a fetei sultanului prazului mi-a 

plăcut pentru tîlcul ei. Da nu mai este nimeni printre voi 
care să mai aibă de povestit ceva ? 

Atunci păşi înainte un alt ispravnic de agie, care era 
cel de al unsprezecelea, şi-l chema Salah Al-Din. Şî, 
după ce sărută pămîntul dintre mîinile sultanului Baîbars, 
spuse : 

--- Eu ! Iacătă povestea mea ! 
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POVESTEA ISTORISITA DE CĂTRE CEL DE AL 
UNSPREZECELEA ISPRAVNIC DE A G î E 

I s-a mtîmplat odată unui sultan să i se nască un fiu 
la sorocul la care şi o iapă de soi ales, clin staniştile îm-
părăţiei, aducea pe lume un mî.nz. Şi sultanul spuse : 

•— Mînzul care a venit pe lume este scris întru norocul 
fiului rneu,. nou-născutul, şi este bunul lui de drept. 

.Or, cînd copilul se făcu mare şi crescu în ani, maică-sa 
muri ; şi, tot în ziua aceea, muri şi mama mînzului. 

Şi zilele trecură, şi sultanul luă de soţie altă Tem de,' 
pe care şi-o alese dintre roabele de la sărai. Iar copilul fu 
dat la şcoală, fără să-i mai poarte cineva de grijă şi fără 
a-1 mai iubi cineva. Şi orfanul de mamă, de fiecare dată 
cînd se întorcea de la şcoală, se ducea la calul său, îl 
mîngîia şi ii da să mănînce şi să bea, şi îi povestea neca-
zurile! sale şi părăsirea în care se afla. 

Or, roaba cu care se însurase sultanul avea un ibovnic, 
care era un hakim evreu. Şi cei doi ibovnici îşi vedeau tare 
stînjenite întîlmirile lor, tocmai de faptul că în sărai trăia 
şi acel orfanei de mamă. Şi se întrebară între ei : 

— Ce să facem ? 
Şi cugetară în' privinţa aceasta, şi hotărîră să-1 otră-

vească pe fînărul beizadea. 
Cît despre el, cînd se întoarse de la şcoală, se duse să-şi 

vadă calul, ca de obicei. Şi îl găsi piîngînd. Şi îi spuse, 
mingi in. dii-1 : 

- - Ce Le face să plîngi, caluîe al meu ? 
Iar calul îi răspunse : 
— Plîng pieirea vieţii tale. 
El î! întrebă : 
—- Da cine vrea pieirea vieţii mele ? 
Caiui îi răspunse : 
- Femeia tatălui tău, şi hakimul, afurisitul acela. 
Copilul întrebă : 
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— Cum aşa ? 
Calul spuse : 
— Ţi-au pregătit o otravă pe care au scos-o din pielea 

unui arap. Şi au s-o pună în mîncarea ta. Or, tu ia seama 
să nu carecumva să guşti din mîncarea lor. 

Şi-aşa ea, atunci cînd tînărul fiu al sultanului urcă la 
soiia tatălui său, ea îi puse mîncarea dinainte. Iar el luă 
mîncarea şi, Ia rîndu-i, o puse dinaintea pisicii soţiei 
regelui, care mieuna pe acolo. Şi, pînă să apuce stăpînă-sa 
s-o oprească, pisica înfulecă mîncarea şi muri pe clipă. 
Şi. cră'işorul se sculă şi ieşi. fără a da vreun semn că pri-
cepuse ceva. 

Iar femeia regelui şi hakimul se întrebară : 
-•- Cuie o .fi putut să-i spună taina ? 
Şi îşi răspunseră .: 
•— 'Nimeni nu i~a spus, fără numai calul. 
Alunei femeia zise : / 

Bine. 
ŞL se prefăcu bolnavă. Iar regele chemă să-i vină 

'hakimul evreu, care era vraciul lor, ca s-o cerceteze pe 
regină. Şi el o cercetă şi grăi : 

-~- Leacul ei stă inlr-o inimă de mînz dintr-o iapă de 
soi. ales, de cutare şi cutare culoare. 

Iar regele spuse :. 
— - Nu este decît un mînz, în împărăţia, mea, care sa 

îndeplinească toate acestea, şi-anume mînzul fiului meu 
cel orfan de mamă . 

Şi cînd băiatul se Întoarse de "la şcoală, tată! lui îi zise : 
•— Tuşieă-ta, regina, este bolnavă, şi mi se află ait 

leac pentru ea decît inima mlnzului tău. fiul iepei. de soi 
ales. 

El îi răspunse : 
— Nu este nimic: împotrivă. Ci, o, tată al meu, eu nu 

am călărit încă nici o dată mînzul meu. Aş vrea să-i în-
calec mai mtti. şt, pe urmă, să-1 înjunghie şi să-i ia inima. 
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lai' regele zise : 
— Bine. 
Şi lînărul erăişor încalecă pe (vilul său. ediau i. ,. V-

ireali curţi, ,şi îl slobozi in e,alop pe rneida i oi, e c e i ' J 
aşa, pieri din ochii oamenilor. Şi călăreţii p o n n î : ) , '" nu 
după el, da nu-.l mai găsiră. 

Şi băiatul ajunse astfel într-o altă împărăţie- dec/t cea 
a tatălui său. lirică grădina recelui de peste împărăţia 
aceea. Iar calul îi dete un smoc do păr din coamă şi o 
piatră ele cremene; şi ii spuse : 

— Dacă ai nevoie de mine. să aprinzi un l'ir de păr cle-al 
meu, iar tai ani să fiu numaidecîf lingă tine. Acuma, este 
mai bine să te las, mai intîi spre a mă duce să rosuiiesc 
ceva nutreţ pentru mine. şi-apoi ca să nu te si?Yrit.-r;<\sc 
la în fîliiii'i !c cu ursita ta. 

Şi se sărutară şi se despărţiră. 
Iar lînărul fiu de rege se duse la bas-grădinar şi ii r.ix. : 

- Sini străin aici. Nu vrei să mă iei în slujba ta ? 
Ei îi răspunse : 

- Bine. (.'-Marcă aveam nevoie de cineva să 3~mru b<a:il 
care (rage la roata fmlînii de udat grădina. 

Iar lînărul crăişor se duse la roata de apă şi începi; să 
î n ci em n e bo ui gră din arul u i. 

Or. fetele regelui se plimbau m / u n u t i- _i -
clină, iar cea mai mică dintre i 'e n / » pi Pa L i t 
mina boul de la roata fîntînii. Şi el e o A a c >b ui J 
ei. Şi, Fără a se da pe faţă, le spuse siuouioi ^ale . 

—- Surorile mele, da pînă cînd avem noi să stăm ne~ 
maritale ? Oare tatăl riosiru vrea să ne lase să ne aenin 
de iot ? O să ni se stregheţeaseă singek; in noi. 

Iar surorile sale îi ziseră : 
—- Asta aşa-i ! Sînlem aproape să ne acrim, iar săn^de 

noslru stă să se stregheţeaseă. 
Şi se slrînseră toate şi se duseră tusşapfe Ia mama lor 

şi-i spuseră : -



- - Oare tatăl nostru vrea să ne facă să ne acrim în 
casa lui ? Are să ni se slregheţească sîngele. N-ar fi mai 
bine, într-un sfirşit, să .ne găsească nişte soţi care să ne 
scape de primejdia aceasta grea ? 

Atunci mama se duse la rege şi-i vorbi despre necazul 
fetelor. Iar regele porunci să se strige obşiei că toţi tinerii 
din ce la le să vină să treacă pe sub ferestrele palatului, 
pentru că domniţele urmează să se mărite. Şi ori de cîte 
ori vreunul dintre ei îi plăcea vreuneia dintre surori, ea 
îşi arunca, asupra lui năframa. Şi, în felul acesta, şase 
dintre fele se căpătuirii cu cîte un soţ pe placul lor, şi se 
arătară mulţumite. 

Ci tata cea mezină nu-şi aruncă năframa asupra n i -
mănui a. Şi i se spuse despre aceasta regelui, care zise : 

- Nu mai este aşadar nimenea în cetate ? 
î se răspunse : 
- - Nu mai esie clocii un băiat sărac, care munceşte 

iu roata de apă din grădină. 
Şi regele spuse : 
— Trebuie să treacă şi el. numaideeît, măcar că ştiu că 

f iică-mea nu are să-1 aleagă. 
Şi se duse careva să-1 caute, şi îl împinse sub ferestrele 

palatului. Şi iacătă că năframa fetei căzu drept peste el. 
Şi o măritară cu el. Şi, de mîhnire, regele, tatăl .fetei, 
câ.zii bolnav. 

Şi se strînseră hakimii şi îi hotărîră, ca izbăvire şi ca 
leac, să bea lapte de ursoaică dintr-un burduf făcut din 
piele de ursoaică fecioară. Şi regele spuse ; 

— Este uşor. Am şase gineri, tusşase nişte călăreţi 
viteji, care nu seamănă întru nimic cu blestematul acela 
cie-al şaptelea, băiatul de la roata de apă. Duce-ţi-vă şi 
spuiieţi-le să-mi aducă laptele ! 

Atunci cei şase gineri ai regelui săriră pe caii lor cei 
falnici şi plecară, spre a se duce să caute laptele de ur-
soaică. Iar băiatul, soţul mezinei, încăleca pe un catîr 
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ghebos şi plecă şi el, în vreme ce toată lumea îl lua în ris. 
Şi, cînd ajunse înt r -un loc mai ferit, lovi în cremene şi 
arse un fir de păr din coama calului său. Şi calul se .şi ivi, 
şi se sărutară . Şi băiatul îi ceru ceea ce avea să-i ceară. 

Or, de la o vreme, cei şase gineri ai regelui se întoar-
seră din drumurile lor, aducând cu ei un burdui' clin piele 
de ursoaică, plin cu lapte de 'ursoaică. Şi i-1 deteră reginei, 
mama soţiilor lor, spunîndu-i : 

— Du-1 socrului nostru, regele ! 
Şi regina bă tu din palme, iar haclîmbii urcară, şi ea le 

spuse : 
•— Daţi laptele acesta hakimilor ea să-1 cerceteze. 

; Şi hakimii cercetară laptele şi grăiră : 
— Este lapte de ursoaică bătrână, şi este adus într-uri 

burduf din piele de ursoaică bătrână. Nu poate să fie decît 
vătămător pentru sănătatea regelui. 

Şi iacătă că hadîmbii urcară iarăşi 3a regină şi îi deteră 
al t burduf, spunîndu-i : 

•— Burduful acesta cu lapte ne-a fost adus jos adi-
neaori de un flăcău călare, mai frumos decît îngerul 
H a r u t ! 

Şi regina le zise : 
— Duce-ţi-l hakimilor ca să-1 cerceteze. 
Şi hakimii cercetară, atît burduful cîi, şi ceea ce se 

afla în el, şi gră iră : 
— Iacătă ceea ce căutam. Este lapte de ursoaică lînără, 

într-o piele de ursoaică fecioară. 
Şi-i deteră să bea regelui, care se vindecă pe clipă pe 

dată, şi grăi : 
•—• Cine a adus leacul acesta, ? 
I se răspunse : 
—• Un flăcău călare, mai frumos decît îngerul Harut. 
El spuse : 
— Să i se înmâneze din partea mea inelul domniei, şi 

să fie pus în scaunul meu împărătesc. Pe tSrmă, am sa mă 
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sco). şi am să mă duc s-o despărţesc pe fata mea mezină 
de băiatul de la roata fîntînii. Şi am s-o mărit cu flăcăul 
care m-a făcut să mă întorc din ţara morţii. 

Şi i se îndepliniră poruncile. 
Pe urmă regele se sculă şi se sui în sala scaunului 

împărătesc. Şi căzu la picioarele flăcăului cel frumos, care 
şedea iu jeţ, şi I le sărută. Şi lingă el o văzu pe fata sa 
mezină, care zîmbea. Şi regele îi spuse : 

— Bine, fata mea ! Văd că te-ai despărţit de băiatul 
de la roata fîntînii, şi că ţi-a'i aruncat de bună voie ale-
gerea asupra acestui flăcău care este mai frumos decît 
ut«ernl Harut. 

Iar ea îi spuse : 
— Tată, băiatul de la roata de apă. flăcăul care ţi-a 

aclus laptele de ursoaică fecioară, precum şi cel care sade 
litiima în scaunul, de domnie, nu sîrvl deeîl unul singur şi. 
acelaşi ins. 

Iar regele rămase uluit de vorbele acestea, şi se în-
toarse înspre flăcău şi îl întrebă : 

— Este adevărat ce spune ea ? 
El răspunse : 
- r Da. este adevărat. Şi, dacă nu mă vrei de ginere, 

lucrul îţi este lesne, întrucît fiica ta este încă fecioară ! 
Şi regele îl sărută şi îl strînse la inima lui. Pe urmă 

porunci să se prăznuiască nunta cu fata lui. Şi, la ceasul 
anume, flăcăul se dovedi atîta de harnic încît o scăpă pe 
ttnăra lui soţie pentru totdeauna de acreală şi de stre-
ghelarea sîngeluî. 

După care se întoarse cu ea în împărăţia tatălui său, 
în fruntea unei oştiri mari. Şi acolo află că tatăl său mu-
rise, şi că soţia tatălui său oeîrmuia treburile domniei, în 
cârdăşie cu hakimul ei, afurisitul acela ! Atunci puse să fie 
înşfăcaţi amîndoi şi îi înfipse în ţeapă asupra unui rug 
aprins. Şi se mistuiră în ţeapă. Şi se Isprăvi cu ei ! 

Or, mărire lui Aii ah, cel carele trăieşte fără a se mistui 
în veci ! 
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Şi sultanul Baîbars, după ce ascultă povestea aceasta 
a ispravnicului Salah Al-Din, zise : 

— Ce păcat că nu mai este nimeni să-mi istorisească 
vreo poveste asemenea acestora ! 

Atunci păşi înainte ispravnicul de agie pe nume Nassr 
Al-Din, care, d u păx e îi ură viaţă lungă şi pace sultanului 
Baîbars, zise : 

— Eu încă nu am. spus nimic, o, rege ai vremilor l 
Şi, de altminteri, după mine nimeni nu are să mai spună 
nimic, întrucîl nu are să mai fie nimic de spus I 

Şi Baîbars fu mulţumit, şi grăi : 
— Scoale ceea ce ai ! 
Alunei el spuse ; 

POVESTEA ISTOIUSITA DE CĂTRE CEL DE AL 
IXMSrUKZECELEA 1SPK AVN'IC DE AGI ti 

Se povesteşte — da mai este oare vreo ştiinţă afară de 
aceea a lui Allah ? — că a fost odată, după Allah, un rege 
pe pămînt. Şi regele acela era însurat cu o regină stearpă. 
Or, într-o zi. un maghrebin veni la rege şi îi spuse : 

— Dacă îţi dau un leac pentru ca femeia ta să rodească 
şi să nască, atîta cit va vroi, rr.i-1 dai mie pe fiul tău cel 
dinţii ? 

Şi regele răspunse : 
— Bine. ţi-1 dau. 
Atunci rnaghreb'inul îi deie regelui două zumaricale, 

una verde şi una roşie, şi îi .spuse : 
— Tu s-o mănînci pe cea verde, iar femeia ta pe cea 

roşie. Şi Allah va face ceea ee mai rămîne. 
Pe urmă plecă. 
Şi regele mîncă zumaricaua cea verde, şî-i de Le sofiei 

sale, care o mîncă, zumaricaua cea roşie. Şi regina rămase 
plină şi născu un fiu pe care îl numiră Mohammad — fie 

12', 



binecuvîniat numele acesta ! Şi copilul începu să crească, 
şi se făcu mare, destoinic la învăţă tură şi dăruit cu un 
glas frumos. 

Pe urmă regina mai născu un .fiu, pe care îl numiră Aii, 
şi care începu să crească neajuturat şi neînclemînaiec intru 
totul. După care regina iar rămase însărcinată, .şi născu 
un al treilea fiu, numit Mahmud, care începu să crească şi 
se făcu maro, prostăiau şi timp. 

Or, peste zece ani, maghrebinul veni la rege şi îi zise : 
— 'Dă-mi-1 pe fiu! meu. 
îa-r regele zise : 
— Bine. 
Şi. se duse la soţia sa şi îi spuse; : 

„ — Maghrebinul a venit să-1 ceară pe Jiul nostru cel 
mare. 

Iar ea răspunse : 
— Niciodată ! Dă-i-1 pe Aii cel neisprăvit. 
Şi regele zise ; 
—- Bine. 
Şi îl chemă pe Aii cel neisprăvit, îl prinse de nună , 

şi i-1 dete maghrebinului, care îl luă şi plecă. 
Şi merse cu el pe drumuri, prin arşiţă, pînă la amiază. 

Pe urmă îl întrebă : 
— Au ţie nu ţi-e nici foame, nici sete ? 
Şi băiatul răspunse : 
— Pe AU ah ! ce mai întrebare ! Cum ai vrea ca, după 

o jumă tate de zi trecută fără a mînca şi fără a bea, să 
nu-mi fie nici foame, nici sete ? 

Atunci maghrebinul făcu : „Hum !" şi îl luă pe băiat 
de mînă şi îl duse îndărăt la părintele său, zicîndu-i : 

— Acesta nu este fiul meu ! 
Şi regele îl întrebă : 
- - Da care este fiul tău ? 
El răspunse : 
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— Adu-i să-î văd pe tustrei, şi am să-1 iau pe fiul meu; 
Atunci regele îi chemă pe cei trei fii ai săi. Şi magh-

rebinul întinse mina şi îl luă pe Mohammad, băiatul ceî 
mare, care era chiar cel dăruit cu un glas frumos. Pe 
urmă plecă. 

Şi merse cu el o jumă tate de zi şi îi zise : 
•— Ţi-e foame ? Ţi-e sete ? 
Iar destoinicul răspunse : 
— Dacă ţie ţi-e foame ori sete, îmi este şi mie şi. foame 

şi sete. 
Iar maghrebinul îl sărută şi îi spuse : 
— Aşa, destoinicule, tu eşti într-adevăr fiul meu. 
Şi îi duse în ţara lui, în afundul Maghrebului, şi îi 

pofti să intre într-o grădină, unde îi dote să mănînce si să 
bea. După .care ii aduse o carte de farmazonio şi îi z i se : 

— Citeşte din cari ea aceasta. 
Iar băiatul luă cartea şi o deschise ; ci nu ştiu să des-

cifreze nici un cuvînt. Şi maghrebinul se mînie, si îi zise : 
— Ce ? eşti fiul meu şi nu ştii să descifrezi cartea 

aceasta de farmece ? Pe Gog şi pe Magog, şi pe focul 
stelelor ceior rotitoare, dacă într-o lună de treizeci de zile 
nu ai să ştii toată cartea ca pe apă, am să-ţi tai. mina 
dreaptă. 

Pe urmă îl lăsă şi ieşi în grădină. 
Şi băiatul luă cartea ele vrăji şi se strădui s-o citească 

vreme de douăzeci şi nouă de zile. Ci, după acel răstimp, 
încă nu izbutise să afle în ce fel trebuia s-o ţină spre a o 
citi. Atunci îşi zise în sine : „De vreme ce nu mi-a mai 
rămas decît o zi, hai, moarte pentru moarte ! am să mă 
duc să mă plimb prin grădină, mai degrabă decît să-mi 
ehiorăse ochii mai departe pe cartea aceasta de vrăji". 

Şi se afundă pe sub pomii din grădină, şi deodată văzu 
dinaintea lui o fată spînzurată de pletele ei. Şi se repezi 
s-o dezlege. Iar ea îl sărută şi îi spuse : 
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— Sînt o domniţă căzută în puterea ni.aghrebmu.lui. 
Şi m-a spinzurat din pricină că am învă ţa t 'pe dinafară 
cartea de vrăji. 

Atunci, el îi spuse : 
— Şi eu sint un fiu de rege. Iar maghrebinul mi-a dat 

cartea de vrăji, s-o învăţ în treizeci, de zile ; şi nu mai 
lipseşte, pentru moartea mea, decît ziua de mi ine. 

Iar fata îi spuse : 
— Am să te învăţ eu cartea de vrăji ; ci, cînd are să 

vină maghrebinul, să-i spui că nu ai învăţat-o. 

Cîn<] povestea ajunse nici, ŞJoherraada văzu /.orii mijind sj, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă tute cincizeci şi treia noapte 

Urmă : 

Ea atunci şezu jos .lingă el, îl luă strîns în braţe si i] 
învăţă cartea cîe vrăji. Pe urmă îi spuse : 

— Trebuie să mă spî.nzuri precum eram. 
Şi. el o asculta-
şi maghrebinul veni, 3a sfîrşilul celei de-a treizecea 

zile, şi îi. spuse băiatului : 
— Spune-mi cartea de farmece. 
El răspunse : 
— Cum să ţi-o spun, cită vreme n-am descîlcil nici un 

tuvînt ? 
îar maghrebinul îi şi tăie mîna dreaptă, şi îi spuse : 
— Mai ai. un. răgaz de treizeci de zile. Dacă, după acest 

i'ăspăs ele vreme, nu ai să ştii cartea., am să-ţi zbor capul. 
Pe urmă plecă. 
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Iar băiatul se duse la fata, sub pomi, ţînîndu-şi in mîna 
stingă mîna tăiată. Şi o dezlegă pe fată. Iar fata îi spuse : 

•— Uite trei frunze de la o iarbă pe care am găsit-o, şi 
pe care maghrebinul o caută de patruzeci de ani, spre a-ş'i 
împlini cu ea meşteşugul tainelor vrăjitoriei. Lipeşte-le 
pe cele două bucăţi de mînă ale tale, şi mină are să ţi 
se vindece. 

lai' băiatul făcu aşa. Şi mîna 1 se făcu precum fusese. 
După asta, fata frecă o altă frunză, citind din cartea 

de vrăji. Şi, într-o clipită, două cămile iuţi ieşiră din 
pămînt, şi îngenuneheară spre a-I lua. Şi fata îi spuse 
băiatului : 

— Să ne întoarcem fiecare la părinţii noştri. Pe urmii 
tu să vii să mă ceri de soţie, la palatul Latului meu, în 
cutare loc, din cutare ţară ! 

Şi îl scrută cu drag. Şi. după ce se făgăduiră unul ai!...«ia, 
fiecare plecă înspre ţara sa. 

Iar băiatul Mohammad ajunse Ia părinţii lui, în goana 
năprasnică a cămilei sale. Ci nu le spuse nimic din cile 
i se întîmplaseră. Dele numai cămila în seama căpeteniei 
hadîmbilor, zicîndu-i : 

— Du-te s-o vinzi la oborul de vite. da ai grijă să nu 
carecuniva să vinzi şi frînghia din nasul ei. 

Şi hadîmbul luă de funie cămila, şi se duse s-o vîndă 
la oborul de vite. 

Atunci se înfăţişă un vînzător de haşiş, care vroia sâ 
cumpere cămila. Şi, după îndelungă tocmeală, o cumpără 
cie la hadîmb pe un preţ tare scăzut, dat fiind că de obicei. 
haclîmbii habar n-au ele meseria vînzării şi a cumpărării. 
Şi, spre a dcsăvîrşi Urgul, o vîndu cu frînghie cu tot. 

Şi-aşa că vînzătorul de haşiş duse cămila dinaintea 
prăvăliei lui şi o lăsă acolo, ca să se minuneze de ea 
muşteriii săi obişnuiţi, mîncătorii de haşiş. Iar el se duse 
să aducă o căldare de apă, ca să adape cămila, şi puse 
căldarea dinaintea cămilei, pe eînd beţivanii de haşiş se 
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uitau la el, rîzînd pînă în fundul beregăţilor lor. Iar 
cămila îşi puse cele două picioare ale qi de dinainte în 
căldare. Atunci vînzătorul de haşiş o lovi şi strigă ia ea : 
„îndărăt, o, codoaşo !" lai1 cămila, auzind aşa. îşi ridică in 
sus celelalte două picioare ale sale. şi se cufundă cu capn-
nainle, în apa din căldare şi nu se mai întoarse. 

La priveliştea aceea, vînzătorul de haşiş îşi plesni 
mîinile una de alta şi începu să ţipe : 

— O, musulmanilor, ajutor ! uni s-a înecat cămila în 
căldare ! 

Şi, ţipînd aşa, arăta frînghia care-i rămăsese în nună. 
Şi oamenii, se. slrmseră din loate părţile suitului, şi îi 

spuseră : 
— Taci, bre omule ! ce, eşii nebun ? Cum poale să se 

înece o cămilă într-o căldare ? 
El le răspunse : 
— Ia cătaţi-vă-ţi de treabă ! Ce căutaţi aici ? Vă spun 

că s-a înecat in căldare, cu capu-naînte. Şi iacătă-i fdnghia 
care mi-a rămas în mînă ! întrebati-i pe preacinstiţii care se 
află în prăvălia mea, dacă spun adevărul ori dacă mint. 

Ci negustorii cei cu scaun Ia cap din suk îi spuseră. : 
— Şi tu şi cei care se află la line nu sînteţi decit 

nişte beţivani de haşiş fără nici o crezare. 
Or, pe cînd ei se gîlceveau aşa, mag breb inul, care prin-

sese de veste despre fuga beizadelei si a domniţei, fu 
cuprins de o mânie fără de margini, şi îşi muşca degetul 
şi şi—1 rupea, zieînd ; „Pe Gog şi pe Magog, şi pe focul 
stelelor celor rotitoare, am să pun eu iar gabja,pe ei, măcar 
de s-ar afla fie şi pe cel de al şaptelea pămînt !" Şi deto 
fuga mai întîi în cetatea destoinicului ; şi nimeri drept 
peste gîkeava dintre beţivanii de haşiş şi oamenii din suk 
Şi auzi pomenindu-se despre frânghie şi despre cămilă, şi 
despre căldarea ce slujise de mare şi de mormînt, şi se duse 
la vînzătorul de haşiş şi îi zise : 

— O, sărmanul de tine, dacă ţi-ai pierdut cămila, sînt 
gata să ţi-o plătesc eu, în numele lui Aii ah ! Dă-rni ce ţi-a 
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mai rămas de la ea, adică frînghia aceea, iar eu am să-ţi 
dau preţul, cit ai plătit., şi încă o sută de dinari ca dobîndă 
pentru tine. 

Şi tîrgul fu încheia!, pe clipă pe dată. Şi maghrcbinul 
luă frînghia cămilei, şi plecă, zburînd de bucurie. 

Or, de frînghia aceea era legată puterea de priponire. 
Şi nu avu ciecîi să i-n ara le de departe beizadelei, pentru 
ca mimaidecît aceia să vină singur să-şi petreacă nasul în 
frînghie. Şi fu preschimbai pe dată într-o cămilă de goană, 
şi îngeri unche dinaintea maghrebinului, care se sui în 
spinarea lui. 

Şi maghrebinul îl mină înspre cetatea în care şedea 
domniţa. Şi ajunseră degrabă sub zidurile grădinii care 
înconjurau palatul tatălui ei. Ci. în clipita cînd magh-
rebinul trăgea de i'r.în^hie spre a o face pe cămilă să înge-
nuncheze penti"! ca el să poată să descalece ele pe ea, 
Mohanimad cel destoinic izbuti să apuce frînghia cu dinţii 
şi s-o reteze chiar peste- mijloc. Şi puterea care era legată 
de frînghie fu spulberai ă cu acea retezălură . Şi Mohanimad 
cel doistoinic putu să scape de rnaghrebin şi se prefăcu 
într-o rodie mare. şi. sub înfăţişarea aceea, se duse de se 
agăţă într-un rodiu înflorit. 

Atunci maghrebinul intră ia sultan, tatăl domniţei, şi, 
după saîamalekuri şi temenele, îi spuse : 

— O, rege al vremilor, am venit să-ţi cer o rodie, 
întrucât fiica socrului meu este însărcinată, iar sufletul ei 
rîvneşte amarnic o rodie. Şi tu ştii ce păcat se săvîrşeşte 
cînd nu se împlineşte pofta unei femei însărcinate. 

Iar regele se minună de cererea lui şi răspunse : 
— Bre omule, vremea de-acum nu este vremea rodiilor, 

iar rodiii din grădina mea n-au înflorit decît de ieri încoace. 
El spuse : 
— O, rege al vremilor, dacă în grădina ta nu s-o afla 

nici o rodie, să-mi tai capul ! 
;_ Atunci regele îl chemă pe grădinarul său şi îl întrebă î 
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— Este adevărat, o, grădinarule. că se află rodii coapte 
în grădina mea ? 

Şi grădinarul răspunse : 
— O, stupine al meu,, da ce, vremea de-acuma este 

vremea rodiilor ? 
Iar regele se întoarse înspre maghrebin ş/i îi zise ; 
— - Gaia, capul tău s-a dus. 

<'îiK.] |)oV(-st<M ;i.junsf! ;xVi , Şehorey.adn văzu z o r i i m i j i n d s i . 

sfiu.'isci. !.ycu. 

Ci înlr-a nonă aule cincizeci şi patra noapte 

U n i ia : 

Da maghrebinul răspunse : 
— O. măria-ta, pînă a pune să-mi zboare capul, dă 

poruncă grădinarului să se ducă şi să se uite la rodii. 
Şi regele spuse : 
— Bine. 
Şi îi făcu semn grădinarului să se ducă să vadă dacă în 

pomi se află ori ba vreo rodie trufanda. Iar grădinarul 
coborî şi găsi, într-un rodiu, o rodie mare care nu-şi avea 
seamăn cu nici una dintre rodiile trecute. Şi o luă, şi plecă 
să i-o ducă regelui. Iar regele luă rodia şi se minună de ea 
cu uimire mare ; şi nu ştiu dacă trebuia s-o păstreze pentru 
sine însuşi ori dacă se cădea să i-o dea acelui ins care i-o 
cerea pentru femeia lui bîntuită de poftele sarcinii. Şi îi 
zise vizirului : 

— O, vizirule, tare aş vrea să mănînc eu. rodia aceasta ! 
T̂u cum socoti ? 

Şi vizirul îi răspunse : 
—• O, măria-ta, dacă nu s-ar fi găsit rodia, aşa-i că tu 

i-ai fi tăiat capul maghrebinului ? 
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El spuse : 
— Ba de bună seamă ! 
Şi vizirul zise : 
— Atunci rodia i se cade de drept. 
Atunci .regele, cu chiar mina sa, îi dete maghrebin.u'1'ui 

rodia. Ci, de cum o atinse maghrebinul, rodia plesni şi toate 
seminţele săriră din ea şi se împrăştiară în toate părţile.. 
Şi maghrebinul începu să le adune una eîte una, pînă ce 
ajunse la sămînţa cea mai de pe urmă , care căzuse într-o 
găurică, la piciorul jeţului, domnesc. Or, chiar în sămînţa 
aceea era ascunsă "viaţa lui Mohammad cel destoinic. Şi 
maghrebinul îşi lungi gîtul înspre sămînţa aceea, şi M. 
întinse mîna ca să o ia şi s-o sfarme. Ci deodată ţîşni din 
sămînţa un jungher care se înfipse eu toată lungimea 
limbii, lui în inima magh.rebin.ului. Şi maghrebinul muri 
pe dată, scuipîndu-şi sufletul cel păcătos odată cu sîngele.. 

Şi tînărul beizadea Mohammad se ivi în toată frumu-
seţea lui, şi sărută ' pământul dintre mîinile regelui. Tar fata, 
tot atunci, intră şi grăi : 

— Iată-1 pe flăcăul care mi-a dezlegat pletele, pe eînd 
eram legată cu ele; 

Şi regele spuse : 
— De vreme ce acesta este flăcăul care ie-a dezlegat, 

nu poţi să faci altminteri decît să le măriţi cu el. 
Şi fata zise : 
— Bine. 
Şi nunta lor fu prăznuită precum se cuvenea... Iar 

noaptea lor fu mai binecuvântată decît toate nopţile. Şi, de-
afunci, şezură laolaltă, mul ţumi ţ i şi înfloritori, şi avură 
copii mulţi, băieţi şi fete. Şi s-a sfârşit. 

Or, slavă şi mărire Celuia singur fără de pereche, carele 
nu are nici sfârşit, nici început ! 

Astfel grăi cel de al doisprezecelea, ispravnic de agiej 
pe care îl chema Nassr Al-Din. Şi el era cel mai de pe 
urmă . Şi. sultanul Baîbars se înfiora de plăcerea poveştii 
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lui ; iar mul ţumirea lui ajunse pînă peste poate. Şi, spre a 
le dovedi ispravnicilor de agie plăcerea sa, îi căflăni pe 
toţi în slujba de musaipi la sărai, cu simbrii de o mie de 
dinari pe lună, plătiţi din vistieria domniei. Şi îi luă ca 
soţi de pahar, şi nu se mai despărţi de ei nici la vreme de 
război, nici la vreme de pace. Asupra lor a tuturora fie 
mila Celui Preaînalt ! 

Pe urmă ^eherezada zîmbi şi tăcu. Iar regele Şahriar îi 
spuse : • ' 

— O Şeherezada, ce scurte- sînt acuma nopţile caro nu îmi 
Îngăduie să ascult mai mult la sura ta ! 

Iar .Şeherezada spuse : 
— Da, o, măria-ta ! Ci eu tot soeot că aş mai putea în 

noaptea aceasta, daca cumva îmi îngăduie.şli, să-ţi mai istorisesi 
o poveste care le lasă departe în urma* oi pe toate cile le-ai 
ascultat pînă acum. 

Şi regele .Şahriar spuse : 
— De bună seamă, Şehorexarîa, poţi s-o începi, de vreme 

ce ea, nu mă mai îndoiesc, este minunată. 
Iar .Şoherezada spuse : 



POVESTEA RUJEI DE MARE ŞI A COPILANDREI 
DIN CHINA 

Se povesteşte, o, rege al vremilor, că a fost odată, 
într-o împărăţie îndepărtată dintre împărăţiile din Şar-
kistan — ci AH ah preamăritul ştie mai bine — un rege, 
Zein El-Muluk pe nume, vestit în întreaga lume, iar ca 
vitejie şi ca mărinimie frate cu leii din pustie. Or, încă 
de tînăr, avea doi fii, înzestraţi cu har, cînd, ca urmare a 
milelor stăpînului său şi a bunătăţii Atoatedătătorului, i se 
născu, aşadar, şi al treilea băiat, copil vrăjit a cărui fru-
museţe risipea negurile toate, ca o lună copilă într-a 
patrusprezecea noapte. Şi, pe măsură ce anii lui tineri se 
adunau, ochii-i, pocale de beţie, îi scoteau din minţi pînă 
şi pe oamenii cei mai cuminţi, cu cele două văpăi din privi-
rile sale fierbinţi ; şi fiecare geană de-a lui ardea ca 
tăişul cel încovoiat al iataganului ; cîrlionţii părului său 
de mosc întunecat tulburau inimile ca nardul cel străcurat ; 
obrajii-i erau luminoşi fără de sulemeneală şi dau de 
ruşine pînă şi obrajii fetelor celor mai de fală ; zîmbetele 
lui. îndatoritoare erau tot atîtea suliţe ucigătoare ; călcătura 
lui cilibie era totodată numai gingăşie ; colţul stîng al gurii 
lui era împodobit cu o aluniţă rotunjită cu măiestrie .; iar 
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pieptu-i alb şi strălucitor era ca o tabla de cleştar orbitor; 
şl adăpostea o inimă vie şi plină de vitejie. 

Iar regele Zein El-Muluk cel vestit, pînă peste poate 
de fericit, porunci să vină ghicitorii şi astrologii în jurul 
lui, spre a întocmi horoscopul copilului. Iar ei scuturară 
nisipul, şi traseră liniile chipurilor aslrologiceşti, şi ros-
tiră descîntecele cele grele ale ghicitului. După care îi 
grăiră regelui : 

— Ursita acestui copil este strălucită, iar steaua lui i-a 
menit o fericire nesfîrşită. Ci în ursita lui stă scris deopo-
trivă că, dacă tu, tatăl său, ai să te uiţi la el vreodată în 
vremea tinereţii lui, ai să-ţi pierzi vederea pe dată. 

La spusele acestea ale ghicitorilor şi ale astrologilor, 
lumea se înnegura dinaintea chipului regelui. Şi măria-sa 
porunci să fie dus copilul de acolo, şi îi porunci vizirului 
isău. să-1 aşeze, dimpreună cu maică-sa, într-un sărai 
depărtat, în aşa fel ca el să nu se poată întâlni niciodată 
cu el prin palat. Iar vizirul răspunse cu supunere şi cu 
ascultare, şi îndeplini porunca stăpînuiui, întocmai şi fără 
de amînare. Şi ani trecură după ani. Iar vlăstarul cel 
fnimoi din grădina lui Zei" Fi-Muluk sultan, creştea pe 
r • ' i, itt phu de sanatc I,H d« (tumuse ţe şi de virtute. 

0„ cum nimeni nu v 11«- niciodată să şteargă scrisa 
u -. t t 11 nai ui beizadea IN J™,' ii in său mix-o zi, pe bidiviul 
s h nd'di a \an şi pom' goc" pun păduri la vînătoare 
f i <7i.k 7c i r El Muluk plec\ f si r l, tot aşa, în ziua 
j n &t \ infze căpuoait Si / iu p.." ca t u ' c a regele, cu toată
vt ^L i ' ta acelei padui s„ ( tn. o ŢK lîngă fiul său. Şi, fără 
*-L _uiia-.lv., pi ivi ca -.J t i ' i a u p i a lui. Si, pe dată, 
u >> ( r de a \ i d r a <f,n " MI pi n . Şi rămase supus 
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mai luminoşi. Ci ai mei, din vrerea triştei mele, au orbit 
pe totdeauna." 

După care porunci să se adune în palatul său hakimiî 
cei mai de seamă ai veacului, şi care, cu ştiinţa lor, îl 
întreceau pe Ibn-Sina, şi îi întrebă ce căi ar fi spre a se 
vindeca de orbire. Şi toţi, după ce chibzuiră şi se sfătuiră, 
se îndemnară să-i -mărturisească regelui că orbia aceea nu 
putea fi tămăduită pe cale obişnuită. Şi adăugară : 

— Singurul leac pentru a dobîndi îndărăt vederea este 
atîta de anevoie ele căpătat încît mai degrabă să nici nu ne 
mai gîndim la el. întrucât leacul cu pricina este numai ruja-
de mare pe care o creşte o copilandră din China. 

C'înd povestea ajunse aici. Şoberozada vfix.n zorii mijind v-i. 
sfioasă, tăcu. 

Ci inir-a nonă sute cincizeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Şi îi lămuriră regelui că. în lăuntrul cel depărtat aî 
ţării chitailor, se afla o domniţă, fata regelui Firuz-Şab, 
care avea, în grădina sa, singurul pui de pom ce se cunoştea 
clin acea rujă de mare, a cărui putere tămăduia ochii şi da 
vedere pînă şi celor orbi din născare. Iar regele Zein El-
Muluk, auzind vorbele acelor hakimi, porunci să şe crai ni -
cească de-a lungul şi de-a latul întregei crăimi, de către 
crainicii măriei-sale, că acela care îi va aduce ruja de mare 
a copilandrei din China, va primi, ca răsplată, jumă ta te 
din împărăţia lui toată. Pe urmă rămase aşteptând, ca 
lacov plîngîn-d, mistuindu-se ca Iov, şi aclăpînHu~se cu 
singele din inima lui sfîşiată, fără ele istov. 

Or, printre cei ce plecară eu înfrigurare în China să. 
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caute ruja de mare, erau şi cei doi fii mai mari ai lui 
Zein El-Muluk sultan. Iar beizadea Nurgihan plecă şi el 
năpristan. întrucît îşi zisese : „Vreau să încerc îndată 
mare, pe piatra de încercare a primejdiilor celor grele, 
aurul ursitei mele. Şi, de vreme ce eu, fără de vrere, sînt 
pricina orbirii părintelui meu, pe drept se cere să-mi pun 
viaţa spre a-i aduce tămăduire şi mîngîiere." 

Şi-aşa că Nurgihan, crăişorul stingher, soarele acela 
dintr-al patrulea cer, îşi încalecă bidiviul cel iute ca vîntul, 
pe dată, la cesul cînd Juna, drumea ţa din căreia nopţii 
cea întunecată, smucea de i'rîu dinspre răsărit. Şi drumeţi 
zorit vreme ele zile şi de luni în şa, străbătînd cîmpii şi pustii 
în care nu se mai afla altcineva decît Allah şi iarba cea 
rea. Şi ajunse, într-un sfîrşit, într-un codru nemărginit şi 
mai înnegurat decît mintea omului neînvăţat, şi-atîta de 
întunecat încît nu se mai putea osebi noaptea de zi, nici nu 
se mai putea osebi laptele de păcură, şi albul de negură. 
Iar Nurgihan, care numai cu obrazul său cel strălucitor 
lumina întunericul înconjură toi-, mergea înainte cu inima 
lui de oţel fierbinte prin acel codru cu copaci fel de fel, 
în care, pe alocuri, în loc de?-poame, atîrnau capete vii care 
începeau să rînjească şi să rîdă şi să cadă pe jos, pe cînd, 
de pe alte ramuri, alte poame, ce semănau cu nişte oale de 
pămînt, se deschideau pocnind, şi slobozind din pîntecele 
lor nişte păsări cu ochii de aur strălucitor. 

Şi iacătă că înfr-o dimineaţă se pomeni faţă în faţă cu 
un ginn cu pletele cărunte, semănînd cu un munte, care 
şedea pe un buştean ele roşcov uriaş. Şi Nurgihan i se 
temeni cuminte dinainte cu salamalekul său, şi lăsă să iasă 
din sipetul gurii, sale de rubin cîteva cuvinte cu har 
care se topiră în mintea acelui ginn precum într-un lapte 
nişte zahăr. Şi ginnul, tulburat de frumuseţea acelei 
mlădiţe subţiri din grădina veşnicei străluciri, îl pofti să 
şadă jos lingă el. Iar Nurgihan se dete jos de pe cal, 
şi scoase din desagă o plăcintă coaptă în unt şi făcută 
din făină de grîu mărunt, şi i-o dărui, ca mărturie de 
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prietenie, ginnului, care o primi şi, dintr-o mfuleeăiură^ 
o şi înghiţi. Şi fu atîta de mul ţumit de plăcinta aceea incit 
sări în sus de bucurie, şi grăi : 

— Hrana aceasta a fiilor de Adam îmi face mai multă 
plăcere decît dacă aş fi primit plocon pucioasa cea roşie 
care slujeşte de piatră la inelul stăpînului nostru Solomon ! 
Şi, pe Allah ! sînt atîta de vrăjit încît clacă fiecare fir de 
păr de-al meu s-ar preschimba într-o sută de mii de 
limbi, şi dacă fiecare dintre aceste limbi ţi-ar înălţa urări 
de bine, tot nu mi-aş putea mărturisi îndatorinţa pe care 
o simt faţă de tine. Cere-mi, aşadar, în schimb, orice vei 
vrea, şi-ţi voi împlini fără a zăbovi. Altminteri, inima mea, 
necăjită foarte, ar fi ca o farfurie ce ar cădea de pe o 
terasă, şi s-ar face o puzderie de cioburi sparte. 

Iar Nurgihan îi mul ţumi ginnului pentru vorbele sale 
îndatoritoare, şi-i răspunse la îmbărbă tare : 

-— O, căpetenie de ginni şi cunună a lor, o, străjerule 
neadormit ai acestei păduri, întrucît îmi îngăduieşti să-mi 
mărturisesc o dorinţă, iacăt-o fără de înconjur. Nu îţi cer 
decît să mă ajuţi a răzbate, fără tărăgăneală şi fără zăbavă, 
nevă tămat şi întreg, în împărăţia de slavă a regelui Firuz-
Şah, unde nădăjduiesc să culeg ruja de mare a copilandrei 
din China cea mare. 

Or, cînd auzi vorbele sale, ginnul, paznicul pădurii, 
scoase un suspin ele jale, se plesni peste cap cu mîinile 
amîndouă pe rînd, şi se prăbuşi la pămînt. Iar Nurgihan îl 
îngriji cum nu se poate mai drăgăstos ; ci, văzînd că toate 
îngrijirile Iui rămîneau fără de folos, îi puse în gură iar 
o plăcintă coaptă în unt, cu zahăr, ,şi făcută din făină de 
grîu mărunt. Şi numaidecît ginnul îşi veni în fire şi se 
trezi din acea leşuire, şi, încă tulburat cu totul de gustul 
acelei plăcinte, şi de rugăminte, îi spuse coconului, 
într-un sfîrşit : 

— O, stăpîne al meu, ruja de mare, de care mi-ai 
pomenit, şi pe care o are o copilă domniţă din China, se 
află sub paza ginnilor din văzduh care, zi şi noapte, stau 
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slrăji la hotare spre a nu lăsa nici pasărea să zboare pe 
deasupra ei, nici stropii de ploaie cei grei să nu-i strice 
florile, nici soarele să n-o ardă cu văpaia lui. Aşa că nu 
prea văd, odată ce te-aş duce în grădina în care trăieşte, 
cam aş putea face spre a înşela luarea-aminte a acelor 
străjeri din văzduh care sini; îndrăgostiţi de ea. Într-a-
devăr, necazul meu este un necaz greu ! Ci ia mai clă-mi 
o plăcintă de-aceeu minunată , care mi-a făcut atîla de 
bine pe dată. Şi poate că dulceaţa ei are să-mi ajute min-
ţile să dibăcească jinduitul femei. Intrucît se cuvine să-mi. 
îndeplinesc făgăduiala faţă de tine, ajutîndu-te să răzbaţi 
pe cale pînă ia ruja dorurilor tale. 

Şi beizadea Nurgihan mai scoase o plăcintă şi se grăbi 
să I-o dea ginnului străjer al pădurii, care, după ce o făcu 
să piară în genunea gurii, îşi afundă capul în gluga de 
cugetare. Şi deodată îşi ridică fruntea şi grăi : 

— Plăcinta şi~a împlinit rostul. Suie-te pe bra ţul meu 
şi hai, avem să zburăm pînă la ţara acelor chital. Intrucît 
am găsit calea de a-i amăgi pe străjerii clin văzduh ai 
rujei de mare. Iar amăgirea-i de a le arunca o plăcintă 
do-aceasta de minuni făcătoare, coaptă în unt topit, cu 
zahăr, şi frământată din făină de grîu norocit. 

Iar beizadea Nurgihan, care începuse să se cam îngri-
joreze cîncl îl văzuse pe ginnul pădurii prăbuşit de amar, 
st: însenină şi se lumină iar ; şi înmuguri ca o grădină fir 
eu fir,, şi înflori ca un boboc de trandafir. Şi răspunse i 

•— Nu am împotrivă nimic. 
Atunci ginnul pădurii îi aşeză pe beizadea pe braţul 

său stîng şi porni înspre ţara Chinei cea mare, la drum, 
ocrotindu-1 ele razele de soare, cu bra ţul cel drept, pe fiul 
de Adam. Şi, înghiţind în zbor depărtare după depărtare, 
ajunse astfel, fără de supărare, mul ţumită ocrotirii lui 
Aiiah, deasupra cetăţii de scaun a ţării chitailor. Şi îl lăsa 
jos încetişor-pe beizadea, la poarta unei grădini minunate, 
care nu era alta decît grădina în care trăia ruja de mare. 
Ş; 'îi spuse : 
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—• Poţi să intri cu inima liniştită în grădina vrăjită, 
întrucît eu am să mă duc să-i amăgesc pe străjerii rujei 
cu plăcinta pe care mi-ai dat-o pentru ei. Pe urmă ai să 
mă găseşti tot aci, aşteptîndu-tc şi gata să te duc unde 
vei vroi. 

Şi-aşa că Nurgihan cel frumos şi năzdrăvan se despărţi 
de prietenul său ginnul, şi intră în grădină. Şi văzu, 
într-un sfîrşit. că grădina aceea, bucăţică ruptă din raiul 
lui Allali, se aş le mea dinaintea ochilor lui, frumoasă ca un 
amurg daurit. 

Cîncl povestea ajunse nici. Şclierczada vflz» zorii mijind şî, 
sfioasă, tăen. 

Ci într-a nouă sute cincizeci şi şasea noapte 

tT.ctriă 5 

Şi, în mijlocul grădinii, era un havuz, larg şi plin cu 
apă de trandafir piuă sus. Jar în mijlocul acelui havuz 
cu apă scumpă se înălţa, singură pe tulpina sa, o floare, 
roşie ea locul. Şi era chiar iuja do mare. O, tare mai era 
minunată ! Numai dulcea privighetoare ar fi in stare s-o 
zugrăvească iu strălucirea ei toată. 

Şi beizadea Nurgihan, minunat de frumuseţea florii, 
şi beat de mireasma ei, înţelese fără de caznă că numai o 
asemenea rujă slăvită putea să fie dăruită cu puterile cele 
vrăjite. Şi, fără a şovăi, se dezbrăcă pe dată, intră în apa 
înmiresmată şi se duse ca furtuna să culeagă trandafirul 
cu floarea lui cea numai una. Pe urmă , coconul, stăpîrt 
pe acea gingaşă povară, se întoarse ia marginea havuzului 
iară şi ascunse floarea sub mantia sa, pe cînd păsărelele, 
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pitiie în trandafiri, povesteau izvoarelor pe limbile lor 
subţiri, răpirea rujei vrăjite. 

Ci nu vroi să plece din grădina aceea fermecată pînă 
a nu intra să vadă şi chioşcul gel strălucit care se ridica 
la malul apei, şi care era zidit numai şi numai din 
cornalină de la Yemen. Şi porni. înspre chioşc şi intră 
în el fără sfială. Şi se pomeni într-o sală, minunat întoc-
mită, şi zugrăvită cu o măestrie desăvîrşită, şi frumoasă 
în toată alcătuirea sa. Iar în mijlocul acelei săli era un pat 
de fildeş împodobii, cu nestemate, împrejurul căruia atîrnau 
nişte perdele meşteşugit chindisite. Şi Nurgiban, fără a 
şovăi, se duse la pat, dete la o parte perdeaua subţire şi 
rămase înmărmurit de uimire cînd zări, culcată pe perne, 
o copilă gingaşă, fără alt veşmînt ori podoabă deeît numai 
frumuseţea ei goală. Şi era cufundată într-un somn adînc, 
fără a-i da prin minte că, pentru înfîia oară în viaţa ei, un 
ochi omenesc se uita la ca fără de vălul cerut de sfială.' 
Iar pletele ei erau răvăşite, iar numişi ţa ei durdulie, cu cele 
cinci gropiţe mărunte, o ţinea galeş pe frunte. Iar negura 
nopţii se aciuise în părul ei de culoarea moscului, pe cînd 
Pleiadele, surorile sale, se aseunseseră sub văl de nori grei 
văzînd şiragul strălucitor al dinţilor ei. 

lai- priveliştea frumuseţii depline a acelei copile din 
ţara Chinei, pe care o chema Obraz-de-Crin, îi tulbură 
pînă într-atîta pe beizadea Nurgihan încît flăcăul se pră -
buşi văduvit de simţire. Ci nu zăbovi mult pînă a-şi veni 
iar în fire şi, scoţînd un oftat îngheţat, se apropie de pat 
şi de urechea preafrumoasei care îl vrăjise, şi n u se putu 
opri să nu rostească aceste stihuri nescrise : 

Cînd dorini pe purpura-ţi de foc," 
Ţi-e chipul luminos ca zorii, 
Iar ochii : ca pe-al mării joc 
Un cer de care nu ştiu norii. 
Cînd trupul tău, acoperit 
Cu trandafiri şi cu narcise, 
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în bllndul lumii răsărit, 
Trezit din lene şi din vise, 
Se-nalţă luminos şi cald, 
Nu-i e asemeni, o clipită. 
Nici zveltul palmier înalt, 
Cel din Arabia slăvită. 
Cînd pletcle-ţi, sclipind mereu. 
Ca nişte nestemate rare, 
Alîrnă revărsate greu. 
Ori se răsfiră ca o boare. 
Nu poţi găsi măfase-aşa 
Pe toaiă-niinderea lumească, 
Să, aibă-atîia preţ cîndra 
Cit strălucirea lor firească. 

După care, vrînd să-i lase acelei adormite preafrumoase 
o urmă a trecerii sale. îi puse în deget un inel de pe 
degetul lui, şi scoase de pe degetul copilei inelul pe care 
îl purta ea şi pe care sî-1 petrecu pe degetul său. Şi-atunci 
teşi clin chioşc, fără a o trezi pe copilă, rostind aceste 
stihuri : 

Plec din grădina fără seamăn, iată — 
'Ci-n inimă, ca pe-o lalea de sînge, ^ 
Duc rana grea, a dragostei, curată, 
Cea care-n pieptul meu acuma plînge. 

Nefericit este cel care pleacă. 
Din strălucita lumilor grădină, 
Fără să ia şi floarea cea mai dragă 
în poala hainei lui, ca pe-o lumină. 

Şi se duse la străjerul pădurii, bună tatea de ginn, care 
îl aştepta la poarta acelei grădini, şi îl rugă să-1 ducă fără 
de zăbavă in împărăţ ia lui Zein El-Muluk sultan, în 
Sarkis'tan; 
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Tar ghinul răspunse : 
— A asculta înseamnă a mă supune ! Da nu pînă a 

nu-mi mai da o plăcintă din cele bune. 
Şi Nurgihan îi dete cea mai de pe urmă plăcintă care 

îi mai rămăsese. Şi numaidecît ghinul îl luă pe braţul său 
cel stîng şi plecă cu el, prin văzduh, în zbor avan, înspre 
Şarkistan. 

Şi ajunseră cu bine în împărăţia regelui cel orb, Zein 
El-Muluk sultan. Şi, cînd se lăsară pe pămînt, ginnu] îi 
zise prea frumosului Nurgihan : 

— O, comoară a vieţii şi a bucuriei mele, nu. vreau să 
mă despart de tine fără a-ţi lăsa un semn de dragoste de 
]a mine. Ia, într-adevăr, smocul acesta de păr, pe care 
rni-1 smulg din barbă anume pentru tine. Şi. ori de cîte 
ori vei avea nevoie de mine, nu ai decît să arzi un fir 
de-acesta de păr. Şi numaidecît îţi voi sta dinainte. 

. Şi, după ce grăi astfel, ginnul sărută mina care îl 
hrănise cu minunatele plăcinte ; şi plecă pe drumul 
lui înainte. 

Pe cînd Nurgihan grăbi să suie în palatul tatălui său, 
după ce trimise vorbă să fie primit şi dete de ştire că 
adusese leacul dorit. Şi, cînd fu poftit dinaintea regelui 
celui orb, scoase de sub caftan trandafirul cel fermecat şi i-1 
întinse. Iar măritul sultan nu avu decît să-şi apropie 
de ochi oleacă ruja de mare, a cărei mireasmă şi frumuseţe 
răpitoare vrăjeau sufletul tuturor celor de faţă, că ochii 
lui, pe clipă pe dată, se şi făcură luminoşi ca nişte stele. 

Atunci, bucuros şi mul ţumit pînă peste poate, măritul 
sultan îl sărută pe frunte pe fiul său Nurgihan, şi II 
slrînse la piept, mărturisindu-i dragostea cea mai fierbinte, 
pe drept. Şi porunci să se dea de veste în toată împărăţia 
că de aci înainte împarte domnia între el şi fiul său 
mezin Nurgihan. Şi dete poruncile cuvenite pentru ca, 
vreme de un- an, să fie prăznuite sărbătorile domneşti, 
ţinîndi.i-se deschisă, pentru toţi supuşii, bogaţi şi săraci, 
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poarta bucuriei şi a zaiafetului, şi să se închidă cea a mo-
horălii şi a durerii lumeşti. 

Pe urmă Nurgihan, ajuns iarăşi mult-iubitul tătinelui 
său, care de aci înainte, fără teamă de rău, putea să se 
uite Ia el. se gîndi sâ răsădească ruja de mare, ca să nu se 
stingă de sub soare. Şi, pentru aceasta, ceru ajutor de la 
ginnul pădurii cel haihui, pe care 11 chemă dînd foc unui 
fir de păr.din barba lui. Şi ginnul îi zidi, în răspăs de 
o'noapte, un havuz adînc de două suliţe, cu fundul lucrat 
din aur sirâeurat, şi cu temeliile durate din nestemate. 
Şi Nurgihan răsădi numaidecît ruja în mijlocul acelui 
havuz. Şi fu o minunăţie pentru ochi, şi un balsam pen-
tru, miros. 

Cină povestea ajunse ait-i, ŞHiers.-?:ada văzis zorit mijind şi, 
sfioasa, tăcu 

Ci într-a nouă suie cincizeci si şaptea noapte 

Urmă ;. 

Estimp, eu toată acea vindecare, cei doi fii mai mari, 
care se întorseseră cu nasul alungii, născociră cum că 
trandafirul de mare n-ar fi dăruit eu nici un fel de putere 
de leac, şi că regele, oricît i-ar fi eu neplac, nu-şi căpătase 
vederea decît ca urmare a vrăjitoriei şi a uneltirilor, în 
treaba aceasta, a Diavolului cei bătui cu pietre, Procletul 
cel. mare. 

Ci regele, părintele lor, mînips pe clevetelile lor, şi 
supărat pe ];p<?a lor de judecată v pofti pe arnîndoi 
din •> t n kiui i)i N m g h m si i K jspji s ,k ; M • 
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vederii mele ? Oare nu vă vine să credeţi că Allah Prea-
înaltul poale sa pună leacul în inima unui trandafir, el 
carele poate să facă dintr-o femeie un bărbat şi dintr-un 
bărbat o femeie ? D-apoi ia ascultaţi, în privinţa aceasta, 
ce i s--a întîmplat fiului unui rege de la Ind. 

Şi le spuse : 
A fost odată. în vechimea vremilor, un rege peste ţara 

Indului, şi care avea în haremul său o sută de femei 
frumoase şi tinere, alese dintre miile de fetişcane ce 
nu-şi aveau asemuire în palatele regilor. Ci nici una dintre 
ele nu rodea cu el şi nu zămislea. Şi de-aci se făcu tot 
mai mohorît şi mai supărat regele acela de la Ind. care 
era bătrîn şi încovoiat de ani. Ci, într-un sfîrşit, din mila 
lui Allah Atotputernicul, cea mai tînără dintre soţiile 
regelui rămase însărcinată şi, peste nouă luni, aduse pe 
lume o fată, tare frumoasă şi cu o înfăţişare cu adevărat 
de basm. lai' mama ei, de teamă ca nu cumva regele să se 
supere vă/Jnd că nu avea un băiat, lăsă să se răspîndească 
zvonul că pruncul nou-născut este un băiat. Şi se înţelese 
cu astrologii să lase a se crede că regele nu trebuie să-1 
vadă pe copil pînă ce nu vor trece zece ani. 

Or, cînd fetiţa, care creştea tot mai 'frumoasă, ajunse 
la vîrsta cînd regele, părintele ei, putea într-un sfîrşit s-o 
vadă, maică-sa îi dete sfaturile de trebuinţă şi îi arătă 
cum se cădea să se poarte spre a fi luată drept băiat. 
Şi copila, pe care Allah o dăruise cu isteciune şi cu în-
ţelepciune, pricepu întru totul sfaturile mamei sale. şi se 
purta întocmai în orice împrejurare. Şi se ducea şi se 
întorcea prin iatacurile împărăteşti, îmbrăcată băieţeşte 
şi se purta de parcă chiar ar fi şi fost de parte bărbătească. 
Iar regele, tatăl ei. se bucura zi de zi de frumuseţea copilei 
pe care o credea băiat. Şi, cînd acel aşa-zis băiat ajunse 
Ia vîrsla de cincisprezece ani, regele hotărî să-1 însoare cu 
o domniţă, fata unui rege megieş. Şi se hotărî nunta. Iar 
cînd veni vremea sorocită, regele puse să fie îmbrăcat fiul 
său într-un caftan falnic, îl pofti să stea lingă el într-un 
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palanchin de aur, purtat pe spinarea unui elefant, şi îl 
duse' cu mare alai în ţara celei ce urma să-i fie soţie. Şi, 
în acea împrejurare alîta de stânjenitoare, tînărul cocon, 
care era în sinea sa o domniţă, plîngea şi rîdea rînd 
pe rînd. 

Or, într-o noapte, alaiul poposi înlr-o pădure deasă ; 
iar domniţa ieşi ele sub polog şi se duse departe în 
pădure pentru o treabă !a care pînă şi domniţele sini; 
roabe. Şi iacătă că domniţa se pomeni nas în nas cu un 
ginn tînăr, tare frumos, care şedea sub un pom şi care era 
străjerul acelei păduri. Şi ginnul, uluit de frumuseţea 
domniţei, îi dete bineţe cu drăgălăşenie şi o întrebă unde 
se duce. Iar ea, căpătînd încredere din purtarea lui în-
datoritoare, îi istorisi de sari, toată povestea ei şi. îi spuse 
cît are să se găsească de stânjenită, în noaptea nunţii, 
cînd are să intre in paiul aceleia ce-i fusese menită 
de soţie. 

Atunci ginnul, înduioşat de necazul oi, chibzui o vreme ; 
pe urmă, filo ti m, se oferi să-i împrumute odorul lui, şi să-1 
ia pe al ei ; ci cu legămîntul de a-i da înapoi, cu credinţă 
odorul Ja întoarcere. Şi fata, plină ele înciatorinţă, primi 
treaba şi se învoi cu legămîntul. Şi, din mila vrerii Celui 
Atotputernic, schimbul se săvîrşi numaidecît, fără de nici 
o greutate şi fă'ră de nici o încurcătură. Şi. fericită pînă 
peste marginile fericirii, t înăra domniţă se întoarse la tatăl 
ei şi se sui la loc în palanchin. Ci, cum nu era încă 
deprinsă cu adausurile sale cele. noi, nepricepută , şezu pe 
ele şi dete un ţipăt de durere. Ci apoi şi le potrivi numai-
blecît, pe furiş, spre a nu fi băgată de seamă, şi de-aci 
încolo se purtă cu toată luarea-aminte şi cu toată grija 
să nu mai facă mişcarea aceea, nu numai ca să nu mai 
îndure vreo durere, da şi ca să nu vatăme cumva odorul 
ce-i fusese încredinţat şi pe care trebuia să-1 dea îndărăt 
în bună stare stăpînului lui. 

Şi, peste cîteva zile, alaiul ajunse în cetatea logodni-
cei. Iar nunta fu sărbătorită cu mare saltanat. Iar soţul 
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ştiu să se slujească de minune de odorul ee-î fusese îm-
prumutat cu atila drăgălăşenie de către ginn, încît mireasa 
rămase însărcinată, fără de zăbavă şi fără de tărăgăneală. 
Şi toată lumea i'u mulţumită . 

Or, peste nouă luni, măritata născu un băiat minunat. 
Şi, după ce lăuza se ridică clin patul ei, soţul îi spuse : 

— A venit vremea să ne întoarcem în. ţara. mea, ca, 
s-o vezi. pe mama mea, pe rudele mele şi împărăţia mea. 

Aşa-i spuse, da. de fapt vroia, fără a zăbovi mai mult, 
să-i dea îndărăt ghinului pădurii odorul nevătămat. 

Iar tînăra soţie răspunzînd cu ascultare .şi cu supunere, 
porniră la drum. Şi nu peste mult ajunseră Ja pădurea în 
care sălăşluia girmul stăpîn al chiverniselii. Şi beizadea se 
îndepărtă de caravană şi se duse în locul, unde şedea 
ghinul. Şi îl găsi stînd tot. acolo, vădit ostenit şi cu o în-
făţişare de femeie cu pîntecele plin. Şi, după salania.iek.uri, 
îi zi.se : 

— O, căpetenie de ginni. şi cunună a lor, mulţumită 
bunăvoinţei tale am izbutit pe deplin în ceea, ce aveam 
de făcut şi am dobîndît ceea ce îmi doream. Şi-acuma am 
venit, precum am făgăduit, să-ţi dau îndărăt nevă tămat 
bunul tău şi să-mi iau îndărăt bunul meu. 

Ci ginnul îi. răspunse : 
-— De bună seamă, bună-credinţa ta este o bună-

credinţă mare, iar cinstea fa este pînă peste poate. Ci, 
spre marea mea părere de rău, se cade să-fi spun. că acum 
nu mai am nici o poftă de-a lua îndărăt ceea ee ţî-aro 
împrumutat, şi nici de a-ţi da ceea ce am asupra mea. 
Este o treabă încheiată, şi aşa a rînduit-o ursita. Căci, 
de cînd ne-am despărţit, s-a petrecut un fapt nou care 
nu mai îngăduie de aci încolo nici un fei de schimb 
între noi. 

Iar fata de odinioară întrebă : 
-—• Şi care este, o, ginn măreţ , faptul aceia nou care 

nu ne mai îngăduie să ne luăm îndără t odorul ? 
El răspunse : 
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•— Află, o, copil o de altădată, că te-am aşteptat multă 
vreme aici, veghind cu gingăşie asupra odorului pe care 
mi l-ai încredinţat, în schimbul al ui meu ; şi n-am pre-
cupeţit nimic spre a-1 păstra în starea lui minunată de 
feciorie şi de nevinovăţie, pînă cînd, într-o zi. un ginii, 
ehehaia peste stăpîniiile mele, a trecut prin pădure şi a 
venit să mă vadă. Şi a simţit, după mireasma mea cea 
nouă, că aveam o i'erecătură pe care el nu mi-o ştia. Şi 
fu cuprins de o dragoste aprigă faţă de mine : şi, tot aşa, 
şi el sfîrni în mine un simţămînt la fel. Şi se împreună 
cu mine în chipul ştiut, şi sparse în odor pecetea fecioriei. 
Şi simţii tot ceea ce simte o femeie în atare împrejurare. 
Şi-acuma nu pot să-mi mai iau îndărăt bunul înlrucît 
am rămas însărcinat de la soţul meu, ehehaiaua ; şi dacă, 
din nenorocire, aş primi să mă fac iarăşi bărbat şi aş ajunge 
să-1 nasc, în starea aceea de bărbat, pe copilul pe care 
îl port în sînul meu, de bună .seamă că aş muri de durere 
şi cu pîntecul sfîşiat. Acesta-i faptul cel nou care mă sileşte 
să păstrez pe viaţă ceea ce mi-ai împrumutat. Aşa încît, 
la rîndul tău, păstrează ceea ce ţi-am împrumutat. Şi să 
dăm slavă lui Allah carele a chivernisit totul fără ele pa-
gubă şi fără de necaz, şi carele ne-a îngăduit trocul acesta 
care nu dăunează nirnănuia. 

Şi regele, după ce le istorisi povestea aceasta celor 
doi fii mai mari ai săi, de faţă cu. fratele lor Nurgihan, 
urmă : 

— Aşa că nimic nu este cu neputin ţă la sfînta aiqt-
putinţă a Atoatefăcătorului. Şi acela carele a putut în felul 
acela să schimbe o fată în flăcău şi un ginn bărbat în 
femeie însărcinată-, tot aşa a putut şi să pună zvicluirea 
vederii mele în inima unei ruje. 

Şi, după ce grăi astfel, îi goni pe cei doi fii mai mari 
de dinaintea sa, şi îl opri lîngă el pe tînărul Nurgihan, co-
perindu-1 cu hatîruri şi cu dovezi de dragoste. Şi-aşa cu el. 

Ci, în ceea ce o priveşte pe domniţa Obraz-de-Crin, 
copda din China, stăpîna rujei de mare. iacătă : 
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După ce înmiresmătorul cerului aduse tablaua de aur 
a soarelui, plină cu camfora zorilor, la fereastra Răsăritu-
lui, domniţa Obraz-de-Crin îşi deschise ochii vrăjitori şi 
se dote jos din patul ei. Şi îşi pieptănă părul, îşi legă co-
siţele, şi porni încetişor, legănîndu-se dulce, înspre havuzul 
undo se afla ruja de mare. întrucît, în fiecare dimineaţă, 
gîndul ei cel clintii şi drumul cel dinţii erau la acel tran-
dafir. Şi străbătu grădina, al cărei văzduh era îmbălsămat ca 
prăvălia unui neguţător de arome, şi ale cărei poame pe 
crengi erau ca tot atîtea şipuri de zahăr agăţate în vînt. 
Şi dimineaţa acelei zile era mai frumoasă decît toate di-
mineţile, iar cerul alhimist ora de culoarea sticlei şi a 
peruzelei. Şi fiecare pas al copilei cea cu trup de tran-
dafir părea că face să se nască flori, iar praful pe care îl 
stîrueau poalele rochiei sale erau ca un colir pentru niş te 
ochi de filomelă. 

Cinci povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind .şi, 
sfioasă, tăcu 

Ci într-a nouă sute cincizeci şi anta noavte 

Urmă : 

Şi ajunse lingă havuz, şi îşi aruncă ochii înspre locul 
în care sălaşluia ruja ei cea dragă. Ci nu-i văzu nici 
barerni urma şi nu-i simţi nici baremi mireasma. Atunci, 
friptă de durere, era să se topească precum aurul într-un 
ceaun, şi să se stingă ca un mugur în simunul mîhnirii. 
Şi, tot atunci, spre-a împlini nenorocirea, băgă de seamă că 
ine! ui pe care îi purta pe deget era un inel străin, şi că 
aoehi pe care îl purtase, de ani si ani. pierise. 
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încît, aducîndu-şi aminte de goliciunea sa de pe cînd 
dormea, şi pricepînd că ochii unui străin rupseseră ne-
pedepsiţi toată taina vrăjită a făpturii ei, se scufundă într-o 
genune de tulburare. Şi se întoarse în graba mare în 
chioşcul ei de rubin, şi se puse pe plîns, singură singurică, 
toată ziua. După care, chibzuind, îi veniră nişte gînduri mai 
cuminţi şi îşi zise : , ,Hotărî! este greşită zicala care 
spune : -«Nu se poate găsi vreo urmă din ceea ce nu lasă 
urmă ; căci, dacă s-ar găsi, n-ar mai rămîne clin ea nici 
urmă». Şi, pe deasupra, tot aşa, nimic nu este mai 
mincinos decît zicala aceasta : «Cînd începi să cauţi un 
lucru pierdut, trebuie să te pierzi pe tine însuţi ca să-i 
găseşti». întrucît eu, pe Allah ! aşa de tânără şi aşa 
fată cum s'rnt, vreau să pornesc, din clipita aceasta, în 
căutarea celui ce mi-a răpit ruja, şi să aflu pricina pră-
dăciunii. Şi am să-1 pedepsesc pentru că a Cutezat să-şi 
îndrepte privirea ispitelor sale asupra fecioriei mele de 
domniţă aţipită." 

Spuse şi, pe clipă, porni la drum, pe aripile nerăbdării, 
urmată de fetele roabe ale sale, pe care Ie îmbrăcă în haine 
de viteji. 

Şi, căutîndu-şi calea, tot întrebînd peste tot pe unde 
trecea, pînă la urmă ajunse cu bine în Şarkistan, îm-
părăţia lui Zein El-Muluk, tatăl Iui Nurgihan. 

Şi, întrînd în cetatea de scaun, văzu peste tot îm-
podobirile pentru sărbătoarea care avea să ţină un an 
întreg, şi auzi pe la fiecare poartă răsunînd cîntările şi 
chiotele de bucurie. Şi, ispitită să afle pricina acelor 
zaiafeturi, îl întrebă, tot străvestită ca un flăcău, care-i 
rostul acelei bucurii a tuturora ce domnea printre locuitorii 
cetăţii. Şi i se răspunse : 

— Regele era orb ; ci fiul său Nurgihan; strălucitul şi 
preafrumosul, a izbutit, după osteneli amarnice, să-i aducă 
ruja de mare a copilei din China. Şi numai atingerea ochilor 
cu acea rujă vrăjită i-a dat regelui îndărăt vederea. Iar 
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ochii lui s-au făcut luminoşi ca nişte stele. Şi, cu acest 
prilej, regele a poruncit să se dea slobozie tuturor la 
desfătări şi petreceri vreme de un an întreg, pe cheltuiala 
vistieriei domneşti, şi ca la fiecare poartă cîntăriie şi 
muzichiile să răsune fără contenire de dimineaţa pînă seara, 

Şi Obraz-de-Crin, pînă peste poate de bucuroasă că, 
într-un sfîrşit, avea veşti temeinice despre trandafirul el, 
se duse dintru-ntîi să se scalde în rîu, spre a se uşura de 
ostenelile drumului. Pe urmă, punînclu-şi iarăşi hainele 
sale de flăcău, porni înspre palatul regelui, străbătând 
mîndră sukurile. Iar cei care se uitau la tînărul acela se 
topeau de minunare, ca urmele paşilor pe nisip. Iar zu-
lufii încîrlionţaţi ai pletelor lui răsuceau inima celor care 
îl vedeau. 

Şi ajunse astfel, la grădină, şi văzu, în havuzul de aur 
s l,r acurat, ruja ei de mare, în mijlocul apei celei scumpe 
de trandafiri, vrajă pentru ochi şi balsam pentru miros. 
Şi, după bucuria trăită cu prilejul acelei întîlniri, îşi zise : 
..Acuma am să mă ascund printre pomi, spre a-1 vedea pe 
neobrăzatul care mi-a răpit trandafirul din grădină şi inelul 
de pe deget". 

Şi nu peste mult se ivi lîngă havuz şi flăcăul ai cărui 
ochi, pocale de beţie, îi scotea clin minţi pînă şi pe oamenii 
cei mai cuminţi cu cele două văpăi clin plivirile sale 
fierbinţi şi. care din fiecare geană fulgera ca din tăişul în-
covoiat al unui iatagan, şi care cu cîrlionţii părului său de. 
mosc negru întunecat tulbura inimile ca nardul străcurat, 
care cu obrajii-i luminoşi fără sulemeneală cla de ruşine 
pînă şi obrajii, de catifea ai fetelor celor mai de fală, şi cu 
/.îmbetele lui îndatoritoare care erau tot atîtea suliţe 
ucigătoare, şi cu călcătura lui cilibie făcută numai din 
gingăşie, şi care avea în colţul din stînga al gurii lui o ne -
bunie de aluniţă rotunjită cu măiestrie, şi-al cărui piept 
alb şi strălucitor era ca o tabla de cleştar orbitor şi adă-
postea o inimă vie şi plină de vitejie. 
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Şi, ia vederea lui, Obraz-de-Crin căzu într-un fel de 
zminteaiă şi aproape că-şi pierdu minţile. Căci cu dreptate 
spusese poetul : 

Dacă~ntr-un loc unde-i sirîns mult popor, 
Sprîncenele-i, din arcul lor subţire, 
Trimite~şi-vor săgeţile de dor, 
Ele nu vor lovi cu vîrful lor 
Decît un sujlei vrednic de iubire. 

Iar cînd Obraz-de-Crin îşi veni în simţiri, se frecă la 
ochi, se uită în toate părţile, şi nu îl mai văzu pe flăcău. 
Şi îşi zise : „Iată că hoţul trandafirului meu mi-a răpit acum 
şi sufletul şi inima. Nu numai că a spart cu piatra ispitei 
şipul cel de pre ţ al cinstei mele, ci mi-a mai şi rănit 
vicleneşte inima cu. săgeata dragostei. Vai ! departe de 
ţara şi de mama mea, unde să mă mai duc şi cui să mă mai 
plîng acum spre a cere dreptate pentru toate pagubele 
acestea ?" Şi, cu inima arsă de patimă, se întoarse ia fetele 
sale luptătoare. Şi, simţindu-se însingurată în mijlocul for, 
luă un calam şi o hîrtie, şi îi scrise lui Nurgihan o scri-
soare pe care i-o dete, dimpreună cu inelul de pe deget, 
însoţitoarei sale celei mai dragi, cu sarcina de a le înmîna 
în chiar mîinile tînărului beizadea. Şi fata ajunse într-o 
clipire de ochi la Nurgihan, şi îl găsi stînd şi părînd ă visa 
Ia stăpîna lui, Obraz-de-Crin. Şi, după salamalekurile cu-
venite, îi înmînă scrisoarea şi inelul cu care o însărcinase 
încrederea domniţei. Iar Nurgihan, pînă peste poate de 
tulburat, cunoscu inelul. Şi desfăcu scrisoarea şi citi cele 
ce urmează : 

„Mai întîi, mărire Făpturii care este neatîrnată de nici 
un cum şi de nici un pentru ce, care a dăruit fecioarelor 
gingăşia şi frumuseţea, iar flăcăilor ochiul cel negru al 
ispitei, aprinzînd în inima şi-a unora şi-a altora fanarul 
dragostei în care. ca un fluture, înţelepciunea vine să se 
mistuie. 
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Pe urmă, baizadea Nurgihan împă turi scrisoarea de 
dragoste, puse pe ea pecetea ochiului său şi i-o înr/rlnă 
tinerei aducătoare, însăreinînd-o să-i spună prin viu grai 
stăpînei sale Obraz-de-Crin lucrurile gingaşe pe care nu. 
Ic putuse mărturisi în scris. Iar cadîna plecă fără de 
zăbavă şi ajunse la stăpîna ei. 

C'ind povestea a junse aici, Şeherov.ada văzu ;:c-rii mi j ind şi» 

sfioasa, tarii . 

• I 

Ci hxtr-a nouă suie cincizeci şi noua noapte 

Urma : 

Şi o găsi şezlnd, cu ochii ei de iasomie tînjitoare. şi cu. 
fiecare geană de-a ei. preschimbată într-o fîntrnă. Şi se duse 
la ea zâmbind şi îi spuse : 

— O, trandafir din tufărişul bucuriei, fie ca pricina. 
ce le face să speli cu lacrimile-ţi scumpe floarea chipului 
lău să cadă asupra-mi, ca. tu să fii pururea, mul ţumită şi 
zâmbitoare ! Iată că îţi aduc veste bună. 

Şi îi înmînă răspunsul lui Nurgihan, însoţindu-S cu 
x lămuririle sale cele dulci pe care, anume pentru stăpîna sa, 

i le dedese flăcăul cel frumos. Şi cînd Obraz-cIe-Crin luă 
ştire de scrisoare, şi cînd auzi din gura soaţei sale dragi 
lucrurile dulci pe care nu putuse a le mărturisi prin scris 
preafrumosul răpitor Nurgihan, se sculă mîngîiată şi le 
îngădui fetelor s-o dichisească, s-o gătească şi s-o îmbrace. 

Atunci, minunatele acelea se slujiră de toată priceperea 
lor spre a-şi face stăpîna să strălucească. O pieptănară şi 
o înmiresmară cu atîta măestrie, prefirîndu-i pletele prin 
piepteni, încît, de zavistie, moscul din Tartaria s-ar fi ri~ 



sipit ca fumul, dinaintea miresmei plăcute pe care o re-
vărsa ea, şi inimile dănţuiau în piepturi văzînd coada păi'u-
lui strălucită ce-i cădea pînă pe şale, împletită ca palmii 
în zilele de sărbătoare. Şi îi petrecură apoi împrejurul 
mijlocului un colan de sangulie roşie, din care fiecare 
fir se împletea pentru înlănţuirea inimilor. Pe urmă o în-
văluiră într-un izar trandafiriu ce lăsa să se întrevadă cu~ 
loarea trupului, şi cu nişte şălvăraşi de o lărgime îm-
părătească, dintr-o ţesătură mai grea, în stare să subjuge 
lumea. Şi împodobiră cu mărgăritare cărarea ce-i despărţea 
părul, atîta de strălucit încît stelele din Calea Laptelui se 
eoperiră cu tulburare. Şi-i puseră pe frunte un diadem 
care o făcu atîta de luminoasă încît ai fi putut să crezi 
că s-a mai ivit pe cer încă o lună. Şi o făcură grozav de 
frumoasă şi de minunată . 

Şi, după ce fu împodobită astfel, se duse, cu inima 
bătîndă, sub pomii din grădină, acolo unde umbra era mai 
deasă. Şi, văzînd-o, Nurgihan îşi pierdu dintru-ntîi firea, 
atîta de năprasnic fu simţăniîntul pe care îl trăi. Ci numai-
decît;, sub adierea dulce a miresmei ce-o revărsa Obraz-de-
Ci'in, Nurgihan deschise ochii şi se ridică la zenitul fe-
ricirii, uitindu-se cu drag la iubita lui. Şi, la rîndu-i, 
Obraz-de-Crin îl găsi pe flăcău atîta de aidoma cu icoana 
pe care şi-o zugrăvise singură pe foaia inimii, încît nu 
găsi osebire nici măcar un fir de păr ori un punetişor. Şi 
îşi ridică vălul sfiiciunii, şi puse dinaintea prea-iubitului ei 
fot. ceea ce aducea în dar : mărgăritarele dinţilor, rubinul 
buzelor mai. mîndru decît foile florilor de trandafir, 
braţele-i de argint, strălucirea de lună a zîmbctului, aurul 
obrajilor, moscul răsuflării, mai presus decît moscul de 
Tartaria. migdalele ochilor, ambra neagră a pletelor, mărul 
bărbiei, diamantele privirilor şi cele treizeci şi şase de 
înfăţişări zugrăvite ale trupului ei fecioresc. Şi dragostea 
îşi strînse laţurile ei asupra celor două piepturi vrăjitoare 
şi asupra, celor două frunţi tinereşti. Şi nimeni nu ştia 
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ce avea să se petreacă, în noaptea aceea, în desimea 
umbrei, între cei doi preafrumoşi tineri, 

Ci, întrucît dragostea şi moscul nu pot să rămină 
tăinuite, părinţii nu zăboviră a prinde de veste despre tre-
burile celor doi îndrăgostiţi, şi grăbiră să-i împreune prin 
căsătorie. Şi viaţa li se scurse în fericire, împărţită între 
dragoste şi priveliştea rujei de mare. 

Or, mărire lui Allah carele face trandafirii să înflorească 
şi inimile îndrăgostiţilor să se împreune, Atotputernicul şij 
Preaînaltul. Şi binecuvîntarea şî rugăciunea fie asupra 
domnului şi stăpînului Mohamed. sultanul trimişilor, şi 
asupra tuturor celor ai săi. Amin. 

Şî, după ee Şeherezada istorisi povestea «ceasta, tăcu. Iar 

tînăra Doniazada, sora ei, strigă : 

— O, sora mea, ce dulci şi ce vrăjite şi ce miezoase sînt 
vorbele tale î n ' prospeţimea lor ! Şi ce minunată este povestea 
rujei de mare, şi a copilandrei din China! Oh! fii b u nă ! gră-
beşte-te, cît mai este vreme, şi ne mai spâne ceva ' care să i se 
asetnuiască ! 

Iar Şeherezada zîmbi şi grăi : 

— Da, şi ceea ee vreau să istorisesc este cu mult mai mi-
nunat, o, rnicuţo ! Ci de bună seamă că nu am s-o spun mai 
înainte de a-mi da îngăduinţa stăpînul nostru, regele, 

Iar Şahriar spuse : 

— Au te mai îndoieşti de îngăduinţa mea, o, Şeherezada ? 
Şi aş mai putea eu de-acuma încolo să-mi mai petrec vreo noapte 
fără vorbele tale la urechile mele şi fără chipul tăi: în ochii mei ? 

Iar Şeherezada îi mulţumi cu un zîinbet şi grăi : 

— Atunci, am să istorisesc Povestea sarailiei unse cu litiere 
de albine şî a afurisitei de neveste a cavalului. 

Şi spusa ; 
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POVESTEA SARAfLIEI UNSE CU MIERE 
DE ALBINE SI A AFURISITEI DE NEVESTE 

A CAVAFULUI 

Se povesteşte, printre cile se povestesc, o, preafericitule 
rf ;..;e, că trăia în cetatea cea binecuvântată Cairo un cavaf 
p.sllogar şi care avea o fire minunată şi vrednică de toată 
dragostea. Şi îşi ţinea viaţa cirpind încălţări rupte. îl 
chema vMaruf şi fusese blagoslovit de către Allah cel 
a Loaledă taiorul — preaslăvit fie eî în toată împrejura-
rea ! — eu o afurisită de muiere fiartă în păcură şi în 
smoală, şi pe care o chema Fattumah. Da vecinii o po-
recliseră ..Baligă încinsă", căci chiar că era ca un ir 
împuţit pe inima papucarului, soţul ei, şi oa o ciumă neagră 
în ochii celor din preajmă-i. Şi otrava aceea chiar că se 
priîejea şi răsprilejea de bunătatea şi de supuşenia bărbatu-
lui ei ; şi îl ocăra şi îl afurisea de o mie de ori pe zi, şi 
m.:-i da pic de tihnă toată noaptea. Şi amărîtul ajunsese 
să-d fie frică de răutatea ei şi să t remure de certurile ei, 
îîvii'ucît. era om liniştit, cuminte, simţitor şi eu grijă faţa de 
gura lumii, măcar că era sărac şi de stare umilă. Şi 
îşi făcuse obiceiul, spre a scăpa de tocăneală şi de ţipete, 
să-si prăpădească iot ce cîştiga ca să plătească toate 
lîrguielile pe care le făcea soţia sa, făptura aceea aprigă si 
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rea şi arţăgoasă. Şi, dacă i se întîmpla să aibă chichionul 
de-a nu cîştiga îndeajuns in vreo zi, îi vuiau urechile de 
ţipete şi capul de potopuri înfricoşate, toată noaptea, fără 
tihnă nici odihnă. Şi îl făcea să-şi treacă astfel nişte 
nopţi mai negre decît chiar cartea ursitei lui. Şi acelei 
muieri anume i se potrivea spusa poetului : 

O}, cile napii fără nădejde-mi trec 
Lingă soţia mea, ciuma cea hîdâ ! 
Oare pentru ce, minte de zevzec, 
în noaptea nunţii mele m.ohorîtă, 
Nu i-oi fi dat o cupă cu otravă 
Să scap pe veci de chin şi de gîlceavă ? 

C'.ind povestea a junse aici, Şeherezada văn;. zorii mijind, şi, 
sfi.insa. tăcu. 

Ci într-a nouă suie şaizecea noapte 

Urmă : 

Or, printre multe alte necazuri îndurate de acei Iov 
al răbdării, iaeătă ce i se întîmpla. 

Soţia lui veni, într-adevăr,, la el într-o zi — Aii ah 
alunge de la noi asemenea zile ! — şi îi spuse : 

— "O. Mă r u ţ vreau ca, deseară, cînrî ai să tei întorci 
acasă, să-mi aduci o bucată de kenafa unsă cu miere 
de albine. 

Şi Mă ru ţ săracul de e l răspunse : 
— O, fiică a socrului meu, dacă preadarnîeui Aiiah 

o binevoi să mă ajute a cîştiga banii . trebuitori pentru, 
cumpărarea acelei kenafale cu miere de albine, de bună 
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seamă că am să ţi-o cumpăr, pe capul şi, pe ochii, mei ! 
Că astăzi, pe Prorocul ! — asupra-i fie rugăciunea şi 
pacea ! — nu am dobîndit încă nici o amantă de para. 
Ci AII ah este milostenie, şi are să ne dea lesne lucrurile 
anevoioase. 

lai' harpia strigă : 
— Ce-mi trăncăneşti tu despre mila lui Allah întru 

hatîrul tău ? Au tu socoteşti că am să stau să aştept, 
pentru a-mi împlini .pofta de plăcinta aceea, pînă ce în-
durarea cerească ţi-o veni ori nu ţi-o veni ? Ba., pe viaţa 
mea, felul tău de a vorbi nu-mi este deloc pe plac. Ori 
de cîştigi, ori ele nu eîştigi ceva pe ziua ta de muncă, mie 
să-mi aduci o uncie ele kenafa unsă cu miere de albine ; 
şi, orice-ar fi, nu am să îngădui a lăsa să mi se întoarcă ne-
împlinită vreo poftă de-a mea ! Şi dacă, spre pacostea ta, 
ai să te întorci deseară acasă fără sarailie, am să-ţi fac 
noaptea asupra capului tău tot atîta de neagră ca ursita, 
care tc-a dat pe mîinile mele. 

Şi nenorocitul de Maruf oftă : 
— Allah este îndurător şi darnic, şi numai la el îmi 

este tot ajutorul ! 
Şi amărîtul de eî plecă de acasă, iar necazul şi. ciuda 

îi năboiau prin pielea de pe frunte. 
Şi se duse să-şi deschidă prăvălia din sukul cavai'ilor, 

şi, ridieîndu-şi. mîinile înspre cer, rosti : „Mă rog, ţie, 
Doamne, să mă ajuţi a cîştiga pre ţ de o uncie din kenafaua 
aceea, şi să mă aperi la noapte de răutatea afurisitei mele 
ele muieri, l" Da degeaba aşteptă el mult şi bine în har-
dughia lui de prăvălie, că nimeni nu veni să-i aducă ele 
lucru ; şi-aşa că, la sfîrşitu] zilei, nu cîştigase nici măcar 
atîta cît să cumpere plinea pentru cină. Atunci, cu inima 
strînsă şi plină de spaimă pentru ceea ce îl aştepta din 
partea nevesti-si, îşi închise prăvălia şi îşi luă ' t r ist drumul 
spre casă. 
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Or, străbătând suiturile, trecu chiar pe dinaintea prăvă-
liei unui plăcintar, negu ţă tor de kenafale şi de alte zuma-
ricale, care îl cunoştea şi căruia îi cîrpise cîndva imineii. 
Iar plăcintarul îl văzu pe Maruf cum mergea cu capul cu-
fundat în deznădejde şi cu grumazul încovoiat ca sub 
povara unei dureri grele. Şi îl strigă pe nume, şi văzu 
atunci că ochii lui Maruf erau plini de lacrimi, şi că era 
galben şi jalnic la chip. Şi îi zise : 

— O, meştere Maruf, de ce plîngi ? Şi care-i pricina 
mîhnirii tale ? Hai, intră colea să te odihneşti şi să-mi 
povesteşti ce necaz te-a lovit ! 

Iar Maruf se apropie ele tejgheaua cea frumoasă a plă-
cintarului şi, după salamalekuri, îi spuse : 

— Nu este mîntuire decît întru Allah milosîrdnicul ! 
Ursita mă bate şi nu-mi dă nici măcar plinea pentru cină. 

Şi, cum plăcintarul stăruia să capete amănunte mai 
multe, Maruf îi istorisi despre dorinţa neveste-si, şi despre 
neputin ţa lui, din lipsă de orice cîştig pe ziua aceea, de a 
cumpăra nu numai sarailia cu pricina, da nici baremi o 
coajă de pîine. 

Clnd auzi vorbele lui Maruf, plăcintarul rîse cu bună tate 
şi zise : 

— O, meştere Maruf, poţi tu măcar să-mi spui cîte 
uncii de kenafa vrea fiica socrului tău să-i duci ? 

Maruf răspunse : 
— Cinci uncii poate că i-ar ajunge. 
Plăcintarul urmă : 
— Nu e mult. Am să te îndatorez eu cu cinci uncii de 

saraiiie, şi ai să mi le plăteşti atunci cînd mila Atoate-
împărţitorului are să coboare şi în talgerul tău. 

Şi tăie din tava cea mare, în care kenafaua înota în 
unt şi în miere, o bucată straşnică ce cîntărea cu mult 
peste cinci uncii, şi i-o clete lui Maruf, spunîndu-i : 

— Sarailia aceasta unsă este o bună tate vrednică de-a 
fi -aşternută pe tahlaua unui rege. Da sînt dator să-ţi spun 
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că nu este îndulcită cu miere de albine, ci cu miere de 
trestie de zahăr ; întrucît este cu mult mai desfătătoare 
în felul acesta. 

Iar Maruf, care nu cunoştea, bietul de el, osebirea din-
tre mierea de albine şi mierea de trestie de zahăr, răspunse : 

— Este primită din mîna dărniciei tale. 
Şi de te să-i sărute mina plăcintarului, care se apără 

irite, şi care îi spuse, pe deasupra : 
— Kenafaua este numai pentru fiica socrului tău 

anume ; ci tu, o, Maruf, nu vei avea astfel nimica de cinat. 
Ţine, ia pîinea şi brînza aceasta, binefacere de la Allah, 
şi să nu-mi mulţumeşti deloc, căci nu sînt decît mijlocitorul. 

Şi îi dete lui Maruf, odată cu sarailia cea minunată , o 
pîine proaspătă şi pufoasă şi aromitoare, şi o roată de 
brînză albă învelită în frunze de smochin. Iar Maruf, 
care în toată viaţa lui nu avusese atîtea bunuri deodată, 
nu mai ştia ce să facă spre a-i mul ţumi plăcintarului cel 
milos, şi, pînă la urmă, plecă înălţindu-şi ochii la cer spre 
a-1 lua de martor al îndatorinţei lui faţă de bine-
făcătorul său. 

,Şi ajunse acasă, încărcat cu kenafaua, cu pîinea cea 
frumoasă şi cu bucata de brînză albă. Şi, de' cum intră, 
nevastă-sa ţipă ia el cu un glas acru şi oţărît : 

— Ei, ai adus sarailia ? 
El răspunse : 
— Allah e darnic. lacăt-o. 
Şi-i puse dinainte farfuria pe care i-o împrumutase 

plăcintarul, şi pe care se lăfăia, în toată frumuseţea ei de 
xumarica aleasă, kenafaua cea grasă care se topea în gură. 

Ci afurisita nici nu-şi aruncă bine ochii înspre farfu-
rie, că şi scoase un ţipăt ascuţit de mînie, lovindu-se peste 
obraji, şi zise : 

— Bătu-1-ar Allah pe Cel-gonit-cu-pietre ! Nu ţi-am 
spus să-mi aduci o sarailie făcută cu miere de albine.?. 
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Şi ia uite cum, anume ca să mă înfrunţi, îmi aduci ceva 
gătit cu miere de trestie de zahăr ! Socoteai cumva că ai 
să izbuteşti să mă înşeli şi că n-aş băga de seamă vicle-
şugul ? A, ticăloase, tu vrei, aşadar, să mă ucizi'do portă, 
neîmplinită ! 

Şi bietul Maruf, doborît de toata inînia aceea la cure 
de data aceasta nici cu gîndul nu fundase, ingăimă nişle 
iertăciuni cu un glas tremurat, şi spuse : 

— O, fiică de oameni de treabă, kenat'aua aceasta nu am 
cumpărat-o, ci plăcintarului cutare, pe care AU ah J-a dăruit 
cu o inimă bună, i s-a iacul milă de starea mea şi mi-a 
dat-o pe veresie, fără a-mi hotărî sorocul de plată. 

Ci harpia cea de spaimă strigă : 
— Tot ce îngaimi tu acolo nu sînt decît vorbe goaie, 

iar eu nu-ţi dau nici o crezare. Na i ţine-ţi kenaiaua ta 
cea cu miere de-trestie de zahăr ! Eli nu mănînc aşa ceva ! 

Şi, rostind acestea, îi aruncă în cap farfuria cu kenafa, 
plină cum era, şi adăugă : 

— Seoală-te, acuma, o, mişelule, şi du-te să-mi aduci 
una scăldată în miere de albine ! 

Şi, adăugind fapta la vorbă, îi plezni peste gură un 
dos de labă atîta de amarnic că-i si rupse un dinte din 
fată. iar sîngele începu să-i curgă pe barbă şi pe piept. 

La năprăznicia aceasta de la urmă . bietul Maruf, scos 
din papuci şi pierzmeiu-şi răbdarea, avu o mişcare repezită 
care o lovi pe harpie uşor în obraz. Şi harpia, stîrnită şi 
mai cumplit de lovitura aceea nevinovată a celui muncit 
de ea, se repezi asupra-i şi îl înşfăca de barbă cu 
amîndouă mîmile. şi se agăţă cu toată greutatea ei de 
perii din barba aceea, ţipînd din toate beregăţile : „Ajutor, 
o, musulmanilor ! Săriţi că mă omoară !". 

C'încl povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi. 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute şaizeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi, la ţipetele viplei deteră fuga vecinii şi. săriră să-i 
despartă, şi de-abia izbutiră să scoată barba nenorocitului 
de Maruf din. mîinile încleştate ale afurisitei lui de soţii. 
Şi văzură faţa lui. Maruf plină de sînge, barba năclăită 
şi dintele rupt, fără a mai pune la socoteală si părul din 
barbă pe care i-1 smulsese muierea mîniată. Şi, cunoscînd 
încă de multă vreme purtarea ei ticăloasă faţă de bietul om, 
şi-apoi văzînd şi dovezile care arătau apriat că Maruf era, 
încă o dată. mucenicul afurisitei aceleia, o mustrară şi îi 
ţ inură nişte dăscăleli cuminţi care ar fi copleşit-o de ruşine 
şi ar fi. adus-o la calea cea dreaptă pe oricare alta decît ea. 
Şi, după ce o certară aşa, adăugară : 

— Noi toţi mîncăm ele obicei cu plăcere kenafa.ua. 
făcută cu miere de trestie de zahăr, şi o găsim cu mult 
mai bună decît pe cea făcută cu miere de albine ! Care-i, 
aşadar, nelegiuirea săvîrşită de bietul tău soţ, ca să i se 
cuvină toate răutăţile amarnice pe care i le faci, precum 
ruperea dintelui şi smulgerea bărbii ? 

Şi o alimăniră cu toţii şi plecară în calea 1 or. 
Or, de cum plecară, harpia cea cumplită se întoarse 

înspre Maruf, care, cit durase vînzoleala şezuse tăcut în 
colţul său, şi îi zise, cu un glas şoptit şi tot pe-atîta de 
plin de ură : 

— A, va să zică aşa ii asmuţi asupra mea pe vecini ? 
Prea bine. Numai că ai să vezi tu ce-ai să păţeşti. 

Şi se duse să şadă jos, mai încolo, uitîndu-se la el cu 
nişte ochi ele tigroaică, şi chibzuind împotriva-i nişte 
socoteli negre. 

Iar Maruf, care; chiar că se caia de mişcarea lui ne-
slăpînită. nu ştia ce să mai facă spre a o potoli. Şi se hotărî 
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să strîngă sarailia care zăcea pe: podea în. mijlocul ţăndărilor 
de farfurie, şi, după ce o curaţi, i-o întinse sfios nevesti-sj, 
spunîndu-i : 

— Pe viaţa ta, o, fiică a socrului meu, mănîncă măcar 
oleacă din kenafaua aceasta, si mîine, de-o vrea Allah, am 
să-ţi aduc alta. 

Ci ea II împinse cit colo cu o lovitură de picior, 
ţipind la el : 

— Du-to de-aici cu kenafaua ia. o. eline de potlogar ! 
Gîndeşti că am să mă ating de ceea ce îţi aduce meseria 
de codoş de plăcintari ? Inşallab ! miine am să izbutesc 
eu să-ţi înfund lungimea în lăţime. 

Atunci, nefericitul, repezit astfel în ultima lui încer-
care de împăcare-:, se gindi că măcar să-şi potolească foamea 
ce-1 chinuia încă de dimineaţa, dat fiind că nu mîncase 
nimic toată ziua. Şi îşi. zise : ,.De vreme ce ea nu vrea să 
mănîuce kcmafaua aceasta minunată , binevoiesc s-o ma-
rine eu." Şi şezu dinaintea farfuriei, şi începu să mănînce 
bunătatea cea aromitoare, care îi gîdila plăcut gîtlejul. Pe 
urmă trecu la pîinea cea pufoasă şi la roata de brînză, şi nu 
mai lăsă din ele o firimitură pe1 tabla. lacă-aşa ! Iar ne-
vasfă-sa se uita la ce face el. cu nişte vipii de oe:hi, şi nu 
mai contenea să-i lot ureze, la fiecare îmbucătură : „Sta-
ţi-ar în gît şi îneca-le-ar !", ori încă : ,.Dare-ar Allah sâ 
ţi se preschimbe în otravă de foc şi să-ţi ardă maţele !" 
şi alte asemenea blagoslovenii. Ci Maruf, flămînd, minca 
înainte cu sîrg, fără a sufla o vorbă : lucru care, pînă la 
urmă, aduse la nebunie mînia nevesti-si, care se sculă 
deodată ca o îndrăcită şi, aruneîndu-i în cap tot ce-i cădea 
în mină, se duse să se culce, ocărinciu-l şi în somn, pînă 
dimineaţa. 

Şi Maruf, .după noaptea pătimită, se sculă de cu 
vreme ; şi, îmbrăcîndu-se în. grabă, plecă la prăvălia lui, 
cu nădejdea că soarta are să-1 ajute în ziua aceea. Şi iacătă 
că după cîteva ceasuri doi oameni de la agie veniră să-i 
zeberească, la porunca dată de ea-cliu, şi îl tirîră de-a lungul 
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.suiturilor, cu mîinilc legate la spate, pînă la judecătorie. 
Şi Maruf, spre marca lui înmărmurire. o găsi acolo, 
dinaintea cadiului, pe soţia sa, care sta cu mii ni le în-
făşurate în cîrpe, cu eapu-nvăluit într-un ştergar mîn-
jit de sînge, şi ţinmd In degete un dinte rupt. Şi cadiul, 
cie cum îl zări pe înfricoşatul de cîrpaci. ţipă la el : 

— Ja vino-ncoaco ! Au ţie nu ţi-e teamă de Allah 
Prealnaltui, cînd o faci să îndure aiilea năpvazne grele pe 
această biată muieruţa. soţia ta, fiica socrului tău, şi îi 
zdrobeşti cu atlta cruzime mina şi dinţii ? 

Iar Maruf, în spaima lui, ar fi dorit să vadă pămîntul 
cum se cască şi îl înghile ; şi lăsă capu-n jos încurcat, şi 
păstră tăcere. întrucât, in jindul lui după linişte si în dorul 
lui de a-şi păstra cinstea nesmintită, şi obrazul soţiei sale 
curat, nu vroi s-o înfunde pe blestemată, şi S-D învinuiască, 
şi să-i dea în vileag ticăloşiile, chemindu-i. la nevoie, ca 
martori, pe toţi vecinii. Iar cadiul, încredinţat că tăcerea era 
dovada vinovăţiei lut Maruf. porunci slujbaşilor însărcinaţi 
cu îndeplinirea osîndeiov să-1 întoarcă şi să-i. alduiască, 
la lăipi, o sulă de lovituri de vergi. Ceea ce se îndeplini 
pe dată. dinaintea afurisitei care se înfiora de plăcere 
în sinea ei. 

.Iar Maruf, la ieşirea de la judecătorie, de-abia mai 
putea să se tîrască. Şi, întrucât cle-acuma şi-ar fi dorit 
mai degrabă să moară de moarte cruntată decîf să se 
mai întoarcă în casa lui şi să-i mai vadă afurisitei chipul, 
căută o casă năruită, care se afla pe malurile Nilului, şi 
aşteptă acolo, potopit de lipsuri şi de nevoi, să se vindece 
de iovii,urile care îi unrflaseră picioarele. Şi, cînd putu 
într-un sfârşit să se ridice, se tocmi corăbier pe puntea 
unei dahabia ce cobora pe Nil. Şi. cînd ajunse la Damiet.ta, 
plecă pe o caiargă, năiminclu-so drept cîrpaci de pînze, 
şi îşi încredinţa triştea Stăpînului triştelor. 

Or, după mai multe săptămâni de plutire, catarga fu 
potopită de o furtună amarnică, şi se scufundă, şi ea şi tot 
ce se afla pe ea, in adîncul mării. Şi toată lumea se înecă 
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şi muri. Iar Maruf se înecă şi el, ci nu muri. înlrucît 
Allah Preaînaltul îl mîntui şi îl. scăpă de la înec aducîndu-i 
sub mină o bucală de lemn, frînlă din catargul cel mare. 
Şi Maruf se agăţă ele lemn. şi izbuti să se suie călare pe el, 
ca urmare a unor trude nemaipomenite de care îl făcură 
în si are primejdia şi dragostea de sufletul său, care este 
lucru scump. Şi începu atunci să bată apa cu picioarele, 
ca şi cum ar fi bătut-o cu nişte; vi sie, pe cînd valurile se 
jucau cu el şi II răsturnau ba la dreapta, ba la stînga. 
Şi rămase să lupte aşa cu noianul de ape vreme de o zi 
şi o noapte. După care, vîntul şi zbaterea valurilor îl 
duseră pînă la ţărmul unei ţări unde se înălţa o cetate cu 
case bine zidite. 

Şi rămase dinlru-ntîi întins pe ţărm, nemişcat şi ca 
fără ele simţire. Şi nu zăbovi să adoarmă într-un somn 
adine. Iar cînd se trezi, văzu aplecat deasupra-i un om 
îmbrăcat strălucit, dindără tul căruia şedeau doi robi cu 
braţele încrucişate. ŞI omul cel bogat se uita la Maruf cu 
o luare-arnintc osebită. Şi, cînd îl văzu, într-un sfîrşit, 
că se trezeşte, strigă : 

— Mărire lui Allah, o, străinule ! Grăbeşte de-mi spune 
din ce ţară eşti şi din care cetate, căci îmi pare a cunoaşte, 
după ce ţi-a mai rămas pe spinare din hainele tale, că ai 
fi din ţara Egiptului. 

Iar Maruf răspunse : 
— Adevărat este, o, stăpîne al meu, sînt un locuitor 

dintre locuitorii din ţara Egiptului, iar cetatea Cairo este 
cetatea în care rn-am născut şi în care am locuit. 

Şi omul cel bogat îi întrebă, cu un glas tulburat : 
— Şi ţi-ar fi cu supărare clacă te-aş întreba pe ce uliţă 

din Cairo locui ai ? 
El răspunse : 
— Pe Uliţa Roşie, o. stăpîne al meu. 
El întrebă : 
— Şi ce oameni cunoşti de pe uliţa aceea ? Şi ce me-

serie ai, o, fratele meu ? 
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Ei răspunse : -
*— Ca meserie şi. ca isnat'. o, stăp'tnc al meu. sint eavaf, 

policar de încălţări rupte. Cît despre oamenii pe care îi 
cunosc, apoi aceia sint nişte oameni de rînd, de teapa 
mea. de altmintrelea cinstiţi şi vrednici. Şi, dacă vrei să. 
ţi-i spun pe nume, iaeălă vreo cîţiva. 

Şi îi înşirui numele mai multor inşi pe care îi cunoştea, 
şi care locuiau pe Uliţa Roşie. lai- omul cel bogat, al 
cărui chip se lumina de bucurie.1 pe măsură ce se desfăşura 
între ei taifasul acela, întrebă : 

- Şi îl cunoşti cumva, o, .fratele meu, pe şeieui Ahmud, 
neguţătorul de mirodii ? 

El răspunse : 
- - Lungească-i. Allah zilele ! Este vecii:, cu mine, "id 

în 7.id. 
El întrebă : 
- - O duce bine ? 
E! răspunse : 
- - Slavă lui Allah, o duce bine ! 
Ei .întrebă : 
- Cîţi copii are acum ? 
El răspunse : 
- - Tot trei. Tină-i-i Ailah ! Sînl Muslafa, Mohammad 

şi Aii. 
El întrebă : 
- Ce fac ei ? 
El spuse : 
- - Mustaţa, cel mai mare, este dascăl de şeoaiă într-o 

madrassah. Este învăţat vestit, care ştie pe dinafară toată 
Cartea cea Simtă , şi poate s-o spună in şapte feluri osebite, 
Cel de al doilea, Mohammad, este negu ţător de mirozii, 
baeal, ca şi tatăl său, care i-a deschis o dugheană alături 
de a sa, spre a-i prăznui naşterea unui copil ce i s-a născut. 
Cît despre cel mai mic, Aii, potopească-1 Allah cu toate 
darurile sale cele mai alese ! era prietenul meu din pruncie, 
şi ne petreceam zilele jucmdu-ne laolaltă şi. făeînd o 
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grămadă de pozne trecătorilor. Ci, într-o zi, prietenul meu 
Aii, făcu ce făcu cu un copil de cophl, fiu ele nazareean, 
care se duse să plîngă la părinţii lui că fusese ugilit în 
chipul cel mai rău, şi siluit. Iar prietenul meu Aii, ca să 
scape de răzbunul nazareenilor, luă fuga şi pieri. Şi 
nimenea nu 1-a mai văzut, măcar că au şi trecut douăzeci 
de ani de la povestea aceea. Ţină-1 AII ah şi depărteze de la 
el toată răutatea şi necazul ! 

La vorbele acestea, bogătanul îşi aruncă deodată braţele 
în jurul girului lui Mar uf, şi îl sirînse la piept, phngînd, şi 
ii spuse : 

— Slăvit fie AII ah, carele îi adună la un loc pe prieteni. 
Eu sînt Aii, tovarăşul tău din copilărie, o, Marul' ! Sînt .fiul 
şeicului Ahmacl, bacalul de pe Uliţa Roşie. 

C.'înd povestea a junse ai<i, Şcht-rezada văzu zorii mi j ind şi, 
sfioasă , tarii . 

Ci într-a nouă suie şaizeci şi doua noapte 

Urmă : 

Şi, după dovezile cele mai vii de bucurie şi dinvr-o parte 
şi din cealaltă, îl rugă să-i istorisească cum de ajunsese 
pe ţărmul acela. Şi, după ce află că Maruf şezuse o zi şi o 
noapte fără de hrană , îl pofti, să se suie la spatele său pe 
catîr, şi îl duse acasă la el, într-un palat strălucit. Şi îl 
omeni împărăteşte. Şi numai a doua zi, măcar că tare i-ar 
ii plăcut să mai stea la taclale, veni iar la Maruf şi putu, 
într-un si'îrşit, să tăii'ăsuiască pe îndelete cu el. Şi află 
astfel toate necazurile cîte le pătimise bietul Maruf, din 
ziua eînd se însurase cu soţia lui cea afurisită, şi cum 
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hotărîse mai degrabă să-şi lase şi prăvălia şi ţara, decît 
să mai .rămînă multă vrom.r pj'aclă răutăţilor acelei har-
pii. Şi află, tot aşa., ce bălaie căpătase la tălpi, şi cum se 
«cufundase corabia cu ei. şi. cum era să moară înecat. Şi, 
la rîndu-i, Maruf află de ia prietenul său Aii că oraşul 
in care se aflau acuma era. oraşul Khaiitan,, cetatea de scaun 
a Solialanului. Şi mai află că Allah îl ajutase pe prietenul 
său Aii. la i nebunie de alişveiişun şi. ii făcuse negustorul 
cei mai bogat şi navanel cel .mai proslăvit clin cetatea 
Klrur'-an 
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Ş i , d u p ă î nc red in ţ ă r i l e acestea, făcute cu glasul celui 
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gus to r i i îşi făcură cea m a i s t ră luc i tă pă r e r e despre Maruf . to 
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Şi veniră la el să-i închine salamalekurile şi temenelile şi. 
urările lor de bună-venire. Şi ţ inură cu cinste să-l poftească 
toţi la cină, unii după alţii, pe cînd el zîmbea cu un chip 
binevoitor si cerîndu-şi iertăciune că nu poate să primească, 
dat fiind că era mai intîi mosafirul negustorului Aii, prie-
tenul său. Iar starostele? negustorilor veni la el la prăvălie 
în ospeţie, lucru întru lotul străin de datina care cere 
ca noul venit; să se ducă el mai întîi în ospeţie ; şi nu pre-
getă a-1 înştiinţa despre preţul la care se vînd mărfurile si 
clespro feluritele bunuri ale ţării. Şi-apoi, spre a-i arăta 
că stă gata întru totul a-i fi de folos şi a-i înlesni aliş-
verişul mărfurilor pe cave; le adusese ele prin ţările cele 
depărtate, îi zisei : 

—• O, sfăpîne al meu. fără de îndoială că vei fi avînd 
multe viguri de atlazuri galbene ? înlrueît aici se caută 
cel mai abitir atlazurile galbene. 

Iar Maruf, fără a şovăi, răspunse : 
— Atlazuri galbene ? Păi cu toptanul ! 
Şi starostele întrebă : 
— Da bogasiuri roşii ca sîngek; ele gawlă , ai cumva 

mai multe ? 
Şi Maruf, cu deplină încredinţare, răspunse : 
•— A, în ce priveşte bogasiul cel roşu ca sîngele ele ga-

wiă este prea destul. Intrucîl printre- vigurile- mele: se 
află asemenea marfă, de- soiul cel mai ales. 

Şi, la toate întrebările asemănătoare, Maruf răspunderi 
mereu : 

•— Cu toptanul ! 
Iar starostele îl întrebă atunci cu sfială : 
— Ai binevoi, o, stăpîne al meu, să ne arăţi eîtevii 

probe ? 
Iar Maruf, fără a se da bă tut de încurcătură, răspunse 

cu înţelegere : 
— Păi de bună seamă, păi de bună seamă ! 
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Şi îi lămuri, pe staroste şi. pe negustorii slrînşi roată 
împrejur, că aşteaptă sosirea, peste cîteva zile, a unei ca-
ravane grozave, de o mie de cămile încărcate cu boccele; 
de mărfuri de toate cui orii e şi de toate soiurile. Iar adunarea 
se miră cu mirare mare şi se minună la vestea apropiatei 
sosiri a acelei caravane de pomină. 

Ci minunarea lor nu ajunse pînă peste poate, dincolo 
de orice putinţă de a o zugrăvi, clecît atunci cînd fură 
martori la mtîrnplarea următoare. întrucît iată că, pe cînd 
şedeau ei aşa de vorbă, căscînd ochii uluiţi la vestea 
sosirii caravanei, un cerşetor se apropie de locul unde se 
aflau şi întinse mina la fiecare, rînd pe rînd. Şi unii îi 
deleră o para, alţii o jumă tate de para, iar cei mai mulţi 
se mulţumiră , fără a-i da nimic, să răspundă numai : 
„Miluiască-te Allah !" 

Iar Mărul, cînd cerşetorul veni şi la el, scoase un pumn 
plin cu dinari ele aur şi-i puse în mina cerşetorului, tot 
atita de firesc ca şi cum i-ar fi dăruit un bănuţ de aramă. 
Iar dumirirea negustorilor fu atîta de mare încît o tăcere 
adîncâ se aşternu peste toată adunarea lor, iar mintea li 
se aburi şi priceperea li se năuci. Şi gîndiră : ,,Ya Allah, 
bogat mai trebuie să fie omul acesta, de se arată atîla de 
darnic !" Şi, în felul acesta. Maruf dobîncli, într-o clipita. 
o mare lefterie şi o faimă de mirare despre bogăţia şi despre 
filotimia lui. 

Şi zvonul despre mărinimia lui si despre purtările lui 
strălucite ajunse pînă la urechile regelui cetăţii, care po-

.runei numaidecât să vină vizirul său şi îi zise : 
— O, vizirule, trebuie să sosească la noi o caravană în-

cărcată cu bogăţii nemăsurate, şi care sînt ale unui strălucit 
neguţător venetic. Or, n-aş vrea ca negustorii din suk, 
pungaşii ăia. care şi-aşa sînt cam prea bogaţi, să pună 
rnîna pe chilipirul unei caravane ca aceea. Şi-aşa că ar fi 
mai bine să mă bucur eu de prilej, dimpreună cu soţia 
mea, stăpîna ta, şi cu domniţa, fiica mea. 
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Iar vizirul, care era un om plin ele chibzuinţă şi de so-
cotinţă, îi răspunse regelui : 

— Nu stă nimica împotrivă. Da nu socoteşti, o, rege 
al vremilor, că mai înlîi s-ar cuveni a aştepta sosirea acelei 
caravane, şi numai apoi a lua hotărîrile de trebuinţă ? 

Ci regele se burzului şi grăi : 
— Ce, te-ai zmintit ? Şi-apoi de eînd se ia carnea ăe. la 

măcelar după ce au înfulecat-o dinii ? Mai degrabă dă zor 
şi rînduieşte să vină dinaintea mea neguţătorul acela străin 
şi bogat, ca să mă înţeleg cu el în privinţa aceasta. 

Iar vizirul fu cam nevoit, în pofida nasului său, ?•;! 
ducă la îndeplinire porunca regelui. 

Şi, cînd Mărul' sosi dinaintea regelui, se temeni adîne 
şi sărută pămîntul dintre mîinile aceluia, şi îi închină o 
urare dulce. Iar regele se minună de vorbirea lui aleasă 
şi de purtările lui polisfetite, şi îi puse un şir de întrebări 
despre negustoriile şi despre bogăţiile lui. Iar Marui" se 
mulţumea să răspundă, zîmbind : 

— Stăpînul nostru regele are să vadă şi are să fie mul-
ţumit, atunci cinci caravana are să sosească. 

Iar regele se încredinţa, precum toţi ceilalţi ; şi, vrînd 
să vadă pînă unde mergea întinderea priceperii h.»i Marui", 
îi arătă un mărgăritar de o grosime şi de o strălucire-
uluitoare, care preţuia pe puţin o mie de dinari, şi îi zise : 

— Da în agarlîcurile de pe caravana ta ai cumva şi 
'mărgăritare de soiul acesta ? 

Iar Maruf luă mărgăritarul, îl cmtăn t i un < In , t * i -
miter şi îl aruncă la pămînt ca pe an l u e n * ă ie pi t , 
şi, izbindu-1 cu călcliul, din toată p t l c i i a ^ i, d M , i 
liniştit. Iar regele, înmărmurit, strigă . 

— Ce faci, bre, omule ? Ai zdrobit un mărgăritar de o 
mie de dinari ! 

Şi Maruf, zîmbind, răspunse : 
— Da, de bună seamă, -cam at î l t ţ-i'iwa < Ci cu . m 

saci şi saci plini cu mărgăritare ->fîn,^u ) )«. i 
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maî frumoase Secii acesta; în agarlîcurile de pe cara-
vana mea. 

Iar minunarea şi lăcomia regelui sporiră şi mai mult la 
vorbele acestea ; şi gîndea : „Hotărît ! trebuie să-1 iau de-
get pentru fata mea pe bărbatul acesta de-a mirările !" 

Ciad povestea ;t,;;i.n«;> ai<-i, ŞehcTiv.atiu văzu zori; mijind şi, 
sfioasă, tăcu, 

Ci într-a nouă sute mîzeci şi treia noapte 

"Drrnâ ;• 

Şi regele se întoarse înspre Marui' şi îi zise : 
— O, preacinstitule şi prealuminatule emir, vrei să 

primeşti de la mine, ca dar, cu prilejul so'sirii tale în ţara 
noastră, pe singura mea fată, slujnica ta ? Şi aş lega-o cu 
tine prin legăturile căsătoriei, iar tu ai domni peste împă-
răţie, după moartea mea ! 

Iar Maruf, aşezat şi chibzuit, răspunse cu un glas plin 
de bunăcuviinţă : 

— Darul regelui îi cinsteşte pe robul care se află dina-
intea sa. Ci nu socoti, o, doamne al meu, că ar fi mai bine 
să aşteptăm, pentru sărbătorirea nunţii, ca mai întîi să 
sosească aici caravana mea cea mare ? întrucît zestrea 
unei domniţe, cum este fiica ta, cere din parte-mi cheltuieli 
mari. pe care nu sînt în stare să le fac în ceasul de-acum. 
Că va trebui, iacătă, să-ţi plătesc, ca danie pentru domniţă, 
ţie, părintele ei, pe puţin o sută de mii de pungi de cîte o 
mie de dinari fiecare. Apoi, va trebui să împart o mie de 
pungi de cîte o mie de dinari săracilor şi milogilor, în noap-
tea nunţii ; şi alte o mie de pungi celor care vor purta da-
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rurile ; şi o mie de pungi pentru întocmirea ospeţelor. Pe 
deasupra, va trebui să dau ca dar cîte o salbă de o sută de 
mărgăritare mari la fiecare dintre hanîmele din harem., şi 
să fac plocon ţie şi soacrei melc, regina, o sumedenie de 
giuvaieruri şi ele nestemate. Or, toate acestea, o, rege al 
vremilor. nu se pot face chibzuit decît după sosirea cara-
vanei mele. 

Iar regele, mai uluit ca oricînd de toată acea înşiruire 
vrăjită, şi încredinţat pînă în aclîneul sufletului său de 
chibzuinţă, de gingăşia simţămintelor şi de bunăcuviinţa lui 
Marui', strigă : 

— Nu, pe Allah ! Eu însumi am să iau pe seama mea 
toate cheltuielile nunţii. Iar în ce priveşte avaetul fetei 
mele, ai să mi-1 plăteşti cînd-are să vină caravana. Ci ţin 
neabătut să te însori cu fata mea cit mai curînci cu putinţă. 
Şi poţi să iei din vistieria domnească toţi banii de care 
vei avea trebuinţă. Şi să nu-ţi faci nici o grijă în privinţa 
aceasta, întrucît tot ceea ce este al meu este şi al tău. 

Şi, pe clipă pe clată, îl chemă pe vizir şi îi spuse : 
— Du-te, o, vizirule, şi spune-i şeicului al-islam să 

vină să vorbesc cu el. Căci vreau să întocmesc chiar astăzi 
semeţul de căsătorie dintre emirul Maruf şi fiica mea. 

Iar vizirul, auzind vorbele regelui, lăsă capu-n jos cu 
o înfăţişare tare stînjenită. Şi, văzînd că regele nu mai 
avea răbdare, se duse lingă el şi îi spuse în şoaptă : 

— O, rege al vremilor, omul acesta nu-mi place, iar 
chipul lui nu-mi spune nimic bun. Pe viaţa ta, pînă a-i 
da fata de nevastă, aşteaptă baremi să căpătăm oarecare 
dovezi în privinţa caravanei lui. Căci, pînă acum, nu avem 
decît vorbe peste vorbe ! Or, o domniţă, ca fiica ta, o, 
măria-ta. preţuieşte în terezie mai mult decît ceea ce ţine 
în mina lui omul acesta străin. 

Da regele, auzind vorbele acestea, văzu lumea cum se 
întunecă dinaintea feţei lui. şi răcni la vizir : 

— O, viclean mişel care îl urăşti pe stăpînul tău, nu 
vorbeşli aşa, căutînd a mă abate de ia această căsătorie, 
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clccît numai pentru că doreşti să te însori tu cu fata mea. 
Da asta-i departe de nasul tău ! Aşa că opreşte-te de-a 
mai încerca să arunci şovăiala şi bănuiala în cugetul meu 
în privinţa acestui om strălucit şi bogat, cu suflet înalt 
şi cu purtări alese. Că de unde nu. în mînia mea pe vicle-
şugurile tale. pun să ţi se petreacă lungimea prin lăţime. 

Şi adăugă, tare stîrnit : 
— Ori poate că vrei ca fiică-mea să-mi rămînă pe 

vatră, bătrînă şi necăutată de peţitori 7 Au aş mai putea 
eu să găsesc vreodată un ginere cum este acesta, clesă-
vîrşit din toate privinţele, şi mărinimos, şi chibzuit, şi 
mîndru. şi care, fără de nici o îndoială, are s-o îndrăgească 
pe fala mea. şi are să-i dăruiască lucruri minunate, şi are 
•să ne îmbogăţească pe foii, de ia cel mai mare pînă la cel 
mai mic ? Hai, oşti de-aci, şi du-to să-i aduci pe şeieul 
a l-islam ! 

Şi vizirul, cu nasul alungit pînă la picioare, plecă să-î 
cheme pe şeieul al-islam. care veni numaidecît la palat 
şi se înfăţişă dinaintea regelui. Şi ticlui, pe loc, senetu'L de 
căsătorie. 

Şi întreaga cetate fu împodobită şi luminată, la porunca 
regelui. Şi pretutindeni nu mai fu decît chef şi zaiafet. Iar 
Maruf. .cavai'ul, amărîtul acela caro văzuse moartea cea 
neagră şi moartea cea roşie, şi care gustase din toate 
năpastele, şezu pe un jeţ, în curtea palatului. Şi un potop 
de panglicari, de măscărici şi de pehlivani zănatici se înfă-
ţişară dinainte-! spre a-1 înveseli pe el şi spre a-i înveseli 
pe rege şi pe mai marii, de ia palat. Şi îşi desfăşurară 
toată iscusinţa şi ţoale harurile lor. Iar Maruf puse să i 
se aducă, de către chiar vizirul, saci după saci cu aur, şi 
începu să ia dinarii şi să-i arunce cu pumnii la toată 
gloata care bătea, din darabane, dănţuia şi chiuia. Iar vizi-
rul, crăpînd de ciudă, nu-avea o clipă de tihnă, tot trebu-
ind să aducă fără contenire alţi. şi alţi saci cu galbeni. 

Iar petrecerile şi ospeţele şi veseiirile ţinură vreme de 
trei zile şi trei nopţi ; iar cea de a patra zi, seara, fu ziua 
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nuntirii şi a împreunării. Şi alaiul miresei era de o stră-
lucire fără de asemuire, intrucît aşa vroise regele ; şi fie-
care .hanîma, Ia irecerea domniţei, o încărcau cu daruri, 
pe care Ie sfr'ingeau, pe măsură ce veneau, însoţitoarele ei. 
Şi-asa fu dusă pînă la odaia de nuntă , pe cinci Maruf, la 
rîndu-i, îşi zicea : „Prăpăd peste prăpăd peste prăpăd ! Ce-o 
îi o fi ! Pu ţ in îmi pasă ! Aşa a vrut soarta. N-ai cum să 
scapi de ce ţi-e dat. Fiecare îşi poartă trist ea legată de gît ! 
Toate astea ţi-au fost scrise la carte ursitei, o, cîrpaciule 
de iminei rupţi, o, bătutule de nevastă, o, Maruf, o, rnan-
gositule !'; 

Şi-aşa că, atunci eînd toată lumea plecă, şi eînd Maruf 
se văzu singur de faţă cu t înăra domniţă, soţia lui, culcată 
galeş sub pologul de mătasă, şezu jos pe podea, şi, i'rîngîn-
du-şi mîinile, păru prada unei deznădejdi napraznice. Şi, 
cum sta aşa mai departe, fără a da vreun semn de cliniire, 
fata scoase capul de sub polog... 

C.înd povestea ajunse ai i i , Ş/elK'jvy.ada văzu yorii mi j ind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înir-a nouă suie, şaizeci şi patra noapte 

Urmă : 

'...Fata scoase capul de sub polog şi îi spuse 3ui Maruf ; 
— O. doamne al meu mult frumos, pentru ce stai aşa, 

departe de mine, pradă tristeţii ? 
Iar Maruf, scoţînd un oftat, răspunse cu caznă : 
— Nu este ajutor şi nădejde d e d t întru Allah cel Atot-

puternic ! 
Iar ea îl întrebă tulburată ; 
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— Pentru ce spui aşa, o, stupine ai meu ':' Mă găseşti 
urîtă, ori pocită, ori poale că ai o alta pricină de m.îhnire 'l 
Numele lui Ailah lie asupra-ţi si împrejuru-ţi ! Vorbeşte 
şl nu-mi ascunde nimic, ya sidi. 

Şi Maruf, mai scobind un oftai, răspunse : 
— Toate astea, vezi tu. sini din viua laiă 'ui tău ! 
Şi ea întrebă : 
•— Astea, care ? Şi ce vină a săvirşit tată! meu ? 
Ei spuse : 
- Ce ? Pai tu. n-ai văzul ce zgîrcit m-ara dovedit, de-o 

zg'îrcenio ticăloasă, faţă de tine şi .faţă de hanîmeic de i< 
palal ? Of. părintele tău s-a făcut, tare vinovat că nu mi-a 
îngăduit să aştept mai întîi sosirea caravanei mele, p'ină 
să mă însoare ! Că atunci ţi-aş fi dăruit nişie salbe cu 
cile cinci sau şase şiruri de mărgele mari cit ouăle de 
porumbel, şi nişte rochii frumoase care nu-şi ai'lă seamăn 
pe la fetele de regi, şi nişte giuvaieruri nu tocmai ne vred-
nice de stepena ta. Pe deasupra, aş fi putui să arăt o mină 
nu chiar atîf de goală rudelor şi musafirilor tăi. Da iacă-tă '. 
tatăl tău m-a pus la mare încurcătură cu gindui iui de a 
face lucrurile prea cu. zorul ; şi-aşa că a săvlrşil faţă de 
mine o faptă asemenea cu aceea pe care o săvîrşcşle cel 
ce dă foc la o iarbă verde. 

Ci fata îi spuse : 
—- Pe viaţa ta, nu- ţ i mai face asemenea griji pentru 

nişte fleacuri, şi nu te mai necăji. Mai bine scoală-te, 
aruncă-ţi hainele de pe tine şi vino degrabă lingă mine, 
să ne bucurăm amîndoi. Şi lasă-le-ncolo toate gînduriie 
sica despre daruri si alte nevoi care nu au nimic cu ce 
urmează să facem noi în noaptea aceasta. Cit despre 
caravană şi despre bogăţii, n-am nici habar. Ceea ce îţi. 
cer, o, viteazule, este mult mai lesne şi mai de zahăr ! 
Cutează, aşadar ! 

Iar Maruf răspunse : 
— Haide, dar l 
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Şi. grăind aşa, se dezbrăcă repede şi detc fuga, ţopăind; 
înspi'e domniţa de sub polog. Şi se întinse lîngă copila 
aceea dulce, gîndind ; ..Păi eu sînt Mărul, păi chiar eu. 
sini'., cîipaciul de 5 minei de odinioară, de pe Uliţa Roşie, 
din Cairo ! Cine-am iest şi cine .sini ?" Şi. cu asta avu loc 
dukea împreunare' de braţe iremură loare şi de mîirri vorbi-
toare. Şi lupta se încinşi'. Şi IViaruf puse mina pe genunchii 
fetei ,şi-i cuprinse1. iar fata se şi rîndui numaidecît şi i se 
ghemui la sîn. cuprinzîndu-1 di; gît. Şi buza grăia surorii 
ci pe limba sa ; şi veni şi clipita car*.; ii i'ăcu pe copil să-şi 
uite şi tatăl, şi mama, şi ursi la. Şi se strînsoră ia piept, 
în aşa tel încît să-i mărU.'risească de-a drept mierea toată. 
Iar Mărul, deodată îndemnă la goană, ca într-o hîrjoană, 
sîrigînd cu vorba celor îăloşi : ..Haide, o, taică ele pupă-
eioşi !*' Şi nădi fără de zăbovire ceea ce e;ra de nădire : şi, 
bucurînd copila, aprinse; feştila, şi, cu drag, băgă aţa în ac, 
şi lăsă acul să lunece lin în focul cave troznea din plin. 
îngînînd toate icrercm'urilc. uimu-i din toate vremurile, 
pe cînd ochiu-i grăia. : ,,Străluceşte !"'., iar limba grăia : 
„Gungureşte !". iar dinţii grăi au : ...Muşcă !'\ iar mîna 
dreaptă grăia : ..împuşcă !", iar mina stingă grăia : ..Jefu-
ieşte !u. iar buzele grăiau : ..Pîrjoleşte ! O, fată mult-minu-
nată, o. mărgăritar în scoică de jar, bucură-1e mereu 
dc-at.tfa plăcere de; miere, o, mult-iubito dc;-ai tăi şi de 
suflelul meu !" Şi, grăind aşa., mîndra cetate fu spartă. în 
cele patru unghiuri fermecate si se dezlănţui vie năpraz-
nica bătălie?, fără vinătăi. fără boţituri, fără rupturi, pîrîi-
turi şi julituri, fără murmur, fără dureri, fără cusur, fără 
vătăniături, şi totul fu împlinit cu pricepere isteaţă şi 
într-o goană măreaţă ! Or, mărire Stăpînului rapturilor 
tuturor, carele a făcut-o pe fată minunată şi coaptă pentru, 
sfînta faptă, şi carele a dăruit tînărului flăcău pentru ceea 
ce nu e rău voinicia şi bărbăţia zămislirii pe pămînt a 
neamurilor care se trag din cei care sînt ! 

Şi-aşa e'ă, într-un sfîrşit, după o noapte întreagă petre-
eută fericit în desfătări şi-n îmbrăţişări, Mărul' se hotărî 
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liniştit să se scoale spre a se duce la hammarn, însoţit de 
suspinele mul ţumite şi de părerile de rău ale copilei vră-
jite. Şi, după ce se scaldă frumos şi se îmbrăcă cu un 
caftan arătos, se duse la divan, şi şezu de-a dreapta stră lu-
citului sultan, socrul său, tatăl soţiei sale, spre a primi 
temenelile şi urările emirilor şi maimărimilor. Şi, cu de 
la sine putere, ii chemă pe vizir, vrăşmaşul său, şi îi 
porunci să împartă caftane falnice la toţi cei de faţă, şi 
să le facă daruri nemăsurate, atît emirilor, şi soţiilor emi-
rilor, cît şi dregătorilor de la palat şi soţiilor dregătorilor, 
şi străjerii or, şi soţiilor lor, şi hadîmbilor, mari şi mici, 
tineri ori bătrîni. Pe deasupra, îl puse să aducă nişte saci 
cu dinari, şi începu să ia din ei aurul cu pumnul şi să-1 
împartă pe la toţi cîţi îl doreau. Şi, în felul acesta, toată 
lumea îl bineeuvîntă şi îl îndrăgi şi îi făcu urări de belşug 
şi de viaţă lungă. Şi se scurseră aşa douăzeci ele zile, folo-
site de Maruf spre a face daruri nemăsurate, ziua, şi spre 
a se hîrioni, în voia lui, noaptea, cu domniţa, soţia sa, 
care se îndrăgostise pătimaş de el. 

Or, la capătul celor douăzeci de zile, în răspăsul cărora 
nu veni nici o ştire despre caravana lui Maruf, risipele şi 
smintelile sale fuseseră duse atîfa de departe încît într-o 
dimineaţă visteria fu lefterită pe deplin, iar cînd se deschi-
seră haznalele cu saci vizirul văzu că erau goale de tot 
şi că nu se mai afla în ele nimica de scos. Atunci, năucit 
pînă peste poate, şi plin în sufletul său de mînie înfundată, 
se duse să se înfăţişeze dinaintea regelui şi îi spuse : 

— Depărteze Allah de la noi veştile cele proaste, o, 
măria-ta ! Ci sînt dator să-ţi spun, ca să nu stîrnesc, prin 
tăcerea mea, cearta ta îndreptăţită, că vistieria domnească 
este zviduită cu totul, iar caravana cea minunată a emi-
rului Maruf, ginerele tău, încă nu s-a ijrit spre a umple 
la loc sacii cei goi. 

Iar regele, la cuvintele acestea, se cam îngrijoră oare-
cum, şi zise : 
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— Da, pe Aliah ! este adevărat, caravana aceea a cam 
zăbovit oleacă. Da are să sosească, inşallah ! . 

Iar vizirul zîmbi a rîde şi grăi : 
— încarce-te Allah cu milele sale, o, stăpîne al mea, 

şi sporească-ţi zilele ! Ci am căzut în cele mai rele belele 
de d u d cu venirea în ţara noastră a emirului MaruE ! Şi, 
în starea de acrum a lucrurilor, nu văcl nici o poartă de 
ieşire pentru noi. Căci. pe de-o parte, vistieria este goală, 
şi, pe de alta. .fiica ta a ajuns soţia acelui venetic, acelui 
necunoscut ! Ocrotească-ne Allah de cel viclean, de pro-
cletul, de bătutul cu pietre ! Starea noastră este o stare 
t:<re proaslă ! 

Iar rebele, care şi începuse să se tulbure şi să se îngri-
joreze, răspunse : 

— Vorbele tale mă sîcîie. şi apasă greu pe cugetul 
meu. în loc să trăncăneşti aşa, ai face mult mai bine să-mi 
arăţi calea de îndreptare a lucrurilor, şi mai cu seamă 
să-mi dovedeşti că ginerele meu. emirul Maruf, este un 
mangosit şi un mincinos. 

Şi vizirul răspunse : 
—- Drept spui, o, măria-ta. şi ghidul acesta este un gind 

minunat. Trebuie să dovedeşti, pînă a osîndi. Or, ca să 
ajungem la adevăr, nu avem pe nimeni care ar putea să 
ne fie de un ajutor mai preţios decît domniţa, fiica ta. Căci 
nimenea nu este mai aproape de taina unui soţ decît soţia 
lui. Trimite, clară, să vină aici, ca să pot s-o iscodesc de 
după perdeaua care are să ne despartă, şi să mă dumiresc 
astfel in privinţa care ne frămîntă. 

Iar regele .răspunse : 
— Nu stă nimica împotrivă. Şi, pe viaţa capului meu ! 

dacă are să ,ni se dovedească cum că ginerele meu m-a 
înşelat, am să-I fac să moară de moartea cea mai rea, şi 
am să-1 fac să guste sfîrşitul cel mai negru. 

Şi numaidecît trimise la domniţă, să fie rugată a pofti 
dinaintea lui în sala de taifas. Şi porunci să se ridice între 
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ea şi vizir o perdea mare, pe după care domni ţa şezu jos. 
Şi toate astea fură spuse, ticluite şi îndeplinite în răstimpul 
unei lipse de acasă a lui Maruf. 

Şi-aşa că vizirul, după ce cugetă la întrebările de pus 
şi după ce îşi chibzui bine socotelile, îi spuse regelui că el 
e gata. Şi, la rîndu-i, domniţa, de după perdea, îi spuse 
tatălui ei : 

•—• lacătă-mă, o, părintele meu. Ce doreşti de la mine ? 
El răspunse : 
— Să si ai de vorbă cu vizirul. 
Iar ea îl întrebă atunci pe vizir : 

- •— Ei, tu, vizirule, ce vrei ? 
El spuse : 
— O, stăpîna mea, trebuie să ştii că vistieria dom-

nească este goală de tot, de pe urma cheltuielilor şi a risi-
pelor emirului Maruf, soţul tău. Pe deasupra, despre cara-
vana cea uluitoare de care de-atîtea'ori ne-a tot pomenit că 
are să sosească, nu ne-a dat nici o ştire despre ca. încît 
regele, tatăl tău, îngrijorat de starea lucrurilor, a socotit. 
că numai tu ai putea să ne luminezi în privinţa aceasta, 
spunîndu-ne ce crezi despre soţul tău, şi ce părere a stîrnit 
în mintea ta, şi ce bănuieli ai simţit faţă de el, de-a lungul 
celor douăzeci de nopţi pe care le-a petrecut eu tine. 

La vorbele vizirului, domniţa răspunse ele după perdea : 
— Coperească-1 Allah cu milele sale pe fiul socrului 

meu, emirul Maruf ! Ce cred eu despre el ? Păi, pe viaţa 
mea ! nimic decît de bine. Nu se află pe pămînt miez de 
zumarica vrednică de asemuit cu a lui, ea dulceaţă, ca 
gust şi ca desfătare. De cînd sînt soţia sa, m-am îngrăşat 
şi m-am făcut frumoasă, şi toată lumea, minunată de înfă-
ţişarea mea voioasă, rosteşte cînd trec : „Apere-o Allah 
de deochi, şi fereasc-o de pizmaşi şi de zavistioşi !" Ah, fiul 
socrului meu, Maruf, este o alifie de desfătări, el e bucuria 
mea, iar eu sînt bucuria lui. Allah să ne lase pe UBîJl 
altuia ! 
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lai* regele, auzind acestea, se întour.se înspre vizirul său," 
care îşi lungise nasul, şi îi zise : 

— Iaca vezi ? Ce ţi-am spus eu ? Ginerele meu Mar uf 
este un om minunat, iar ţie, pentru propunerile tale, ţi 
s-ar cuveni să te pun să fii tras în ţeapă ! 

Ci, vizirul, întoreîndu-se înspre perdea, întrebă iar : 
— Da caravana, o, stăpină a mea. da caravana care 

nu mai vine ? 
Ea răspunse : 
— Şi ce mă priveşte caravana pe mine ? Ori de soseşte1, 

ori de nu soseşte, oare fericirea mea are să sporească sau 
are să se micşoreze ? 

Şi vizirul zise : 
— Da cine are să-ţi mai dea să mănmci, acuma cînrl 

haznalele vistieriei sînt goale ? Şi cine are să mai plă-
tească cheltuielile emirului Maruf ? 

Ea răspunse : 
- Allah -e darnic şi nu-i lasă nevoii pe clrept-eredin-

ci.'jşii săi. 
Iar regele îi spuse vizirului : 
— Fiică-mea are dreptate. Taci ! 
Pe urmă îi spuse domniţei : 
— încearcă, totuşi, o, dulceaţă a tatălui tău, să afli de-

la fiul socrului tău, emirul Maruf. cam' pe cînd socoate 
că are să-i ajungă aici caravana. Aş vrea să ştiu numai 
spre a ne chivernisi cheltuielile şi spre a vedea dacă nu e 
de trebuinţă să punem nişte biruri noi care să poată eoperi 
goi ui din haznalele noastre. 

Şi domniţa răspunse : 
— Ascult şi mă supun ! Copiii datoresc ascultare şi 

M i a u ; părinţilor lor. Chiar în seara aceasta am să-1 
i .'aeb pe emirul Maruf şi am să-ţi dau de ştire despre ceea 
L * ne să-mî spună. 

Cinci povestea ajunş i ' aici, Şcherezada văzu zorii mi j ind şi. 
sfioasa, tăcu. 

l'iW 



Ci mir-a nouă sute şaizeci şi cincea noapte 

Urmii : 

Şi-aşa că, la căderea nopţii, eînd domniţa, ca de -obicei, 
fu gata să se tolănească lingă Maruf, iar el se tolăni lângă 
ea, îi puse mina la stinghie spre a-1 întreba, şi, mai dulce 
ca mierea, şi alintăcioasă, şi răsfăţată, şi drăgăstoasă, şi. 
pisicoasă ca toate femeile care au vreun lucru de rîvnit 
şi de dobîndit, îi zise : 

•—• O, lumină a ochilor mei, o, poamă a lăuntrurilor 
mele, o, sîmbure al inimii mele, şi viaţă şi desfăt ale sufle-
tului meu, văpăile dragostei mi-au cuprins pieptul tot. 
Şi sînt gata a-mi jertfi şi viaţa pentru tine, şi să împart 
soarta cu a ta, oricare ar fi ea. Ci, pe viaţa mea asupra-ţi ! 
să nu ţii nimica ascuns faţă de fata socrului tău. Spune-mi, 
dar, mă rog ţie, spre a o păstra în cea mai adîncă taină a 
inimii mele, pentru care pricină caravana aceea mare, de 
care pomenesc mereu ta tă l 'meu şi vizirul său, nu a sosit 
încă ? Iar dacă ai vreun necaz ori vreun rău în privinţa 
aceasta, spune-mi mie, cu toată inima, şi am să mă stră-
duiesc să găsesc vreo caii; de a abate orice supărare de 
dinaintea liniştii tale. 

Şi, vorbind aşa, îl sărută şi îl strînse la pieptul <:?, şi 
se topi în braţele lui. Iar Maruf se porni deodată pe un 
rîs cu hohote, şi răspunse : 

— O, dulceaţa mea, pentru ce faci atîtea ocolişuri ca 
să mă întrebi un lucru a'tîta de uşor ? Căci eu sînt gata, fără 
de nici o împotrivire, să-ţi povestesc tot adevărul şi să 
nu- ţ i ascund nimic. 

Şi tăcu o clipă, spre-a înghiţi în sec, apoi urmă : 
•—• Află, într-adevăr, o, dulceaţa mea, că eu nu sînt 

nici negustor, nici stăpîn de caravane, nici domn peste 
vreo avere ori alte asemenea pacoste. întracît, în ţara 
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Cînd auzi povestea acestei istorii a lui Mar uf, domniţa 
se porni pe un rîs de se prăbuşi pe spate. Iar Maruf începu 
şi el să rîdă la tel, şi spuse : 

- Toate ursitele ele la Allah izvorăsc. Iar tu ai fost 
scrisă la ursita mea, o, stăpînă a mea. 

. iar ea îi spuse : 
Hotărît, o. Mărul", eşti mare meşter în coţcării, şi 

nimeni nu-ţi poate fi asemuit ca viclenie, ca istaciune, ca 
gingăşie şi ca bucurie. Da ce are să spună tatăl, meu, şi ce 
are să spună mai eu seamă vizirul său, vrăjmaşul tău, dacă 
au să afle adevărul despre povestea ta şi despre născo-
cirea cu caravana ? De bună seamă că an să te dea morţii ; 
iar eu, de ciur ere, aş muri alături de tine. Aşa că ar fi mai 
bine, pină una alta, să fugi de la palat şi să te afunzi în 
vreo ţară depărtată , •unde să aştepţi pînă ani să găsesc 
vreun chip de-a ormcliii lucrurile şi de a lămuri ceea ce 
este de nelămurit. 

Şi. adăugă : 
— Ia, aşadar, aceşti cincizeci de mii de dinari pe cară 

îi am, sari pe cai şi du-te să trăieşti în vreun loc ascuns, 
dîndu-nxi de ştire despre adăpostul tău, ca să pot, în 
fiecare zi, să-ţi trimit un sol care să-ţi dea veşti de la mine 
şi care să-mi aducă veşti de la tine. Şi iacă aceasta este, of 
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iubitul meu, cea mai bună liotărîre pe care o -avem de luat 
în această împrejurare. 

Iar Maruf răspunse : 
— Mă încredinţez ţie, o, stupina mea, si mă pan sub 

ocrotirea ta. 
Iar ea îl sărută şi tăcu cu el treaba obişnuită, pînă îa 

nărniez de noapte. 
Atunci ii spuse să se scoale, ii îmbrăcă în nişte haine 

de mamalic, şi ii dete calul cel mai bun din grajdurile 
lalălui ei. Iar Maruf ieşi din cetate, slrâvesiit în mamalic 
de-al regelui, .şi- plecă în calea sa. Şi, deocamdată, iată 
asta fu cu el. Ci în ceea ce- îi priveşte pe domniţă, pe rege, 
pe vizir şi caravana cea de nevăzut, iacâră. 

A doua zi, dis-de-dimineaţă, regele veni şi şezu în sala 
de taifasuri, avîndu-1. alături pe vizirul, său. Şi trimise să 
fie chemată domniţa, ca să afle de la ea despre cele ce o 
;-;i'ătuiseră să afle. Şi, ca şi în ajun, domniţa veni să stea 
In dosul perdelei, care o despărţea de bărbaţi, şi întrebă : 

- Ce este, o, părinte al meu ? 
El întrebă : 
— Ei bine, fata mea, ce ai aflat şi ce ai a ne spune ? 
Iar ea răspunse : 
— Ce am a spune, o, părintele m e u ? Uf, 'Allah să-î 

bată pe cel viclean, pe izgonitul-cu-pietre ! Şi, totodată, 
afurisească-! pe clevetitori, şi întuneca-i-ar chipul de ca-
tran al vizirului tău, care a vrut să ne împăcureze chipu-
rile, mie şi soţului meu, emirului Maruf I 

Şi regele întrebă : 
— Da cum aşa ? Şi pentru ce ? 
Ea spuse : 
— Cum este eu putinţă, pe Allah ! să-i dai crezare 

omului acesta pizmătareţ, care a pus îa cale .totul pentru 
a-'i ponegri Ia cugetul tău pe fiul. socrului meu ? 

Şi tăcu o clipă, ca sugrumată de năduf, şi adaugă : 
—- Află, dar, o, părintele meu, că nu se află pe faţa 

pumîntului un om aista de cinstit, atîia de drept şi atîta 
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c'( i i t * u l i i ii eu Or, scrisoarea era de la chiar că.— 
l> i i i ie î cai avane pe care voi o aşteptaţi, cu atîta 
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t •> tictcti ca pe cînd drumeţeau, avuseseră o în-

ninn pil iloti-,1 cu nu buluc de beduini hoţi, prădători 
1 i 'i tai < nan caic Miiseseră să le taie calea. De-aci, 
n p MII i ,. a'joviui caravanei. Şi mai arăta că, după 

l i bulucul acela, fuseseră loviţi, noaptea, la cîteva 
i * i iu uc alta ceată de beduini, mult mai mare 

i I in.. raa<a bi urmase o luptă sîngeroasă în 
< > i ' j i f j i „aiavana pierduse cincizeci ele mamalici, 

i usc Uc (ămile şi patru sute de boccealîcuri 
i i ' -.i mape La acea ştire neplăcută, soţul meu, 

• i i i i lisa tulburat, rupse scrisoarea, zîmbind, 
i 1 i ii a mii ce ură vreo lămurire de la cei zece 

i »i ' -a< o au la poailă, şi îmi spuse : „Ce sînt acele 
I p i i. > h 14a! Iu iui st acele două sute de cămile pier-
r'i ) - >h 1 rl ta jn-.eamnă o pierdere de nouă sute 
I t ( l i u i u aui Chiar că nu se cade să mai vor-

I 1 v ^ tui" a k s să-ţi faci tu vreo grijă, dulceaţa 
i u MujUd s .oa id i ' care se trage de-aci pentru noi 

M i ,? f 1 tvott să lipsesc vreo cîteva zile, spre a mă 
M I n Mhiua caravanei". Şi se sculă, rîzînd, şi 
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mă strînse Ia pieptul său. şi îşi luă răroas-bun de ia mine, 
pe cînd eu vărsăm lacrimile despărţirii. Şi cobori, sfă-
tuindu-mă iar să-mi liniştesc inima şi să-mi înseninez 
ochii. Iar eu, văzîncl cum se duce sîmburele inimii mele» 
mă plecai pe fereastra care dă înspre curte, şi îi văzul 
pe mult-dragul meu cum sta de vorbă eu cei zece "tineri: 
mamalici, frumoşi ca nişte lune, care aduseseră scrisoa-
rea. Şi sări pe calul său, şi ieşi în fruntea lor din palat, 
spre a se duce să grăbească sosirea caravanei.. 

Şi, vorbind astfel, t înăra domniţă îşi trase cu zgomot, 
nasul, cum face cineva care ar fi plîns di a pricina des-
părţirii, şi adăugă cu un glas dintr-odată supărat : 

— Ei, tată, ce s-ar fi întîmplat, ia spune-mi. dacă aş 
fi iaeut necuviinţa de a-i vorbi soţului meu, aşa cum mă 
povăţuisci tu să fac, stirnit cum ai fost de vizirul tău de 
păcură ? Da. ce s-ar fi întîmplat ? Soţul meu m-ar fi-mă-
surat de aci încolo cu ochiul silei, şi al neîncrederii, şl nu 
m-ar mai fi iubit, ba chiar m-ar fi. urît, şi pe bună drep-
tate, într-adevăr ! Şi toate astea din pricina propunerilor 
mişele şi a bănuielilor ponegriloare- ale vizirului tău.,, 
barba aceea a prăpădului ! 

Şi, vorbind astfel, domniţa se ridică, în dusul perdelei, 
şi plecă, făcînd zarvă mare şi vădindu-şi supărarea." Iar 
regele se întoarse înspre vizirul său şi ţipă : 

— A, pui de căţea, vezi ce păţim din pricina la ? Pe 
Allah ! nu ştiu ce mă mai ţine să nu- ţ i petrec lungimea 
prin lăţime. Da mai dă tu sfat, încă o dată să se arunce 
îndoiala asupra ginerelui meu Maruf, şi-ai să vezi ce te 
aşteaptă ! 

Şi îi aruncă o privire ponei şă, şi puse capăt divanului, 
Şt-afîta cu ei î 

Ci în ceea ce îl priveşte pe Maruf, iaeăta, 
După ce ieşi clin cetatea Kaiitanului, care era cetatea 

de scaun a regelui, tatăl domniţei, şi după ce călători pria 
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cîmpurilo pusiii vrcmn de cîfeva ceasuri, începu să simtă 
că o osteneală grea ii deşela. dai fiind că el nu era deprins 
să călărească pe cai rogeşii, şi că motoria iui de caval: 
nu-1 menise nicidecum să fie într-o zi călăreţul cel .fălos 
care era acum. Şi. pe deasupra, nu mai contenea să- .fie 
îngrijea, de urmările poveştii lui ; şi începea să-i pară 
amarnic ele rău că ii istorisise domniţei adevărul. Şi îşi 
zicea : ,.Iacă!ă că acuma ai ajuns să rătăceşti pe drumuri, 
în ioc să io desfeti în braţele soţiei laie celei ca untul, 
tare cu alinturile ei le făcuse s-o uiţi pe; afurisita de Ba-
lejm-ăneinsă din Cairo". 

C'iarl !>ov:.-slea ajui---;c aii. î, -ScSicri •;:;u};\ v;V/;i v-.i --ri i m i j i n d s i . 

Ci hilr-a nouă suie şaizeci si ,şaaea noaoi< 

Şi, gîndirsdu-se la toii îndrăgostiţii din alte vremi, cărora 
despărţirea le arsese inimile, îl prinse mila de starea iui şi 
începu să plîngă cu lacrimi de foc, rostind stihuri deznă-
oăjduite despre despărţire. Şi, gemînd aşa şi vărsîndu-şi 
durerea de îndrăgostit in o furi le stihurilor asemănătoare 
cu jalea lui, ajunse, după răsăritul soarelui. Ungă un sătuc. 
Si zări într-un cîmp un felah care ara eu un plug la care 
erau înjugaţi doi boi. Şi cum, în graba lui de a fugi din 
palat şi din cetate, uitase să-şi ia merinde pentru la drum, 
îl chinuiau şi foamea şi setea ; şi se duse la felahuî acela, 
fi îi dete bineţe, grăind : 

—- Salamalekul fie asupra-ţi, o, şeieule ! 
la)' ielahul îi răspunse la bineţe, rostind ; 
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'—- Şi asupra-ţl saiarualekui, nuia şi binecuvântările 
lui Ailah ! Tu, fără de îndoială, o, sfăpîne al meu. eşti un 
mamalic dintre mamalicii sultanului ! 

Iar Mânu răspunse : 
Da. 

I xV f'c 'ahul v\;,i : 
• • Fu bmcvcin! o, chip de JaptC, ,,i ie-m i ' . , • da 

a dccalcea ungă mine şi de U primi sa~mi fu oasp°. 
Iar jViaruf, caic v.uai îndată că ;r, e.i de a fau ev un 

om darnic, i<p(/i " arun<alură 6%. orb' înspre aitnuîtâ 
do aşezaic dm preaimă şi luă seama ea nu oiprinuca mmic 
cu ceeci ce şi-ar n pa tu l cineva s!mn>>rtt hvaru'a oii .-eiea, 

Şl ii spuse l'eiahuiui : 
- O, fratele meu, nu văd nimic ia casa ta ee-ai putea 

să-i dai unui oaspete fiămînd ca mine. Cum ai să faci, 
a.şadar, clacă aş primi pot'tirea ta ? 

Şi l'elahul răspunse : 
-— Binele lui Ailah nu ne lipseşie ; se găseşte din 

plin. Dă-ie numai jos de pe cal. o. siăpîne al meu. şi 
lasă-mă să te îngrijesc şi să te ospolesc în numele lui. 
Ailah. Satul este colea aproape, iar eu am să dau o fugă 
repede, cu toată iuţeala picioarelor mele, şi am să-ţi 
aduc de acolo ceea ce îţi trebuie spre a-ţi potoli, foamea şi 
a te simţi mulţumii;. Şi nu am să preget nici să-ţi aduc 
nisie nutreţ şi nişte grăun ţe pentru hrana calului tău. 

Iar Mare!', cuprins de gînciuri cinstite şl nevroind să-I 
stînjenească pe omul acela sărac şi să-1 smulgă de la 
munca Ini, îi răspunse : 

— Păi, dacă salul este colea aproape, o, fratele meu, 
mult mai iute aş da eu o fugă călare pînă acolo, şi aş 
cumpăra din suk tot ce trebuie, pentru mine şi pentru 
calul meu. 

Ci felahul, care nu se putea îndura, în bună tatea lui 
înnăscută, să lase să plece aşa, fără a-i da găzduire, un 
stridii de pe drumurile lui Ailah, i-o întoarse : 
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— Despre ce suk vorbeşti, o, stăpîne al meu ? Ori un 
pîrlit de sătuc ca al nostru, unde casele sînt zidite din 
balegă de vacă, arc; vreun suk ori fie ce-o fi care, mai de 
aproape ori mai de departe, să semene cu un suk ? Noi nu 
avem nici un soi de daraveli de vinzare ori de cumpărare ; 
şi fiecare trăieşte din puţinul pe care îl arc. Mă rog, .aşadar, 
ţie, pe Aii ah şi pe Prorocul cel binecuvîntat, să descaleci 
colea, spre a mă îndatora şi spre a. face o bucurie cuge-
tului şi inimii mele. Şi mă duc repede în sat şi mă în-
torc: şi mai repede. 

Atunci Mărul", văzînd că nu poate să nu primească 
pol: fi rea acelui fel ah sărac fără a-1 mîhni şi a-l îndurera, 
HO dote jos de pe cal şi se duse să şadă la intrarea în 
bordeiul ele balegă uscată, pe cind felahul, numaidedt , 
slobozindu-şi picioarele în vînt spre sat, nu zăbovi a pieri 
în depărtare. 

Şi, aştepfîndu-1 să se întoarcă cu merindea, Maruf în-
cepu să cugete şi să-şi spună : ,,Iacălă--mă că sînt pricină 
de griji şi de necazuri pentru sărmanul acesta, cu care mă 
asemuiarn atîta de mult pe vremea cinci nu eram decît 
un amăr'if de caval: cîrpaci ! Ci, pe Allah ! am să îndrept, 
pe cîl. îmi stă în putinţă, paguba pe care i-o pricinuiesc 
îăsîndu-1 să-şi părăsească aşa munca. Şi, dintru-întîi, am 
să mă străduiesc, pe ogor, să ar în locul lui şi să-1 ajut să-şi 
tiobindoască îndărăt în felul acesta vremea pe care o iro-
seşte pentru mine.*' 

Şi se sculă, pe clipă pe dată, şi îmbrăcat. în hainele 
lui daurite de mamalic împărătesc, puse mîna pe plug 
şi îndemnă perechea de boi, de-a lungul brazdei înce-
pute. Da nici nu apucase bine să facă boii să meargă 
cîţiva paşi. că rîmocul plugului se şi opri deodată, cu un 
scrîşnet ciudat,, înţepenit în ceva ce îi sta în cale ; şi boii, 
opintiţi în jug, se poticniră pe picioarele lor de dinainte. 
Iar Maruf, dîndu-]e gură, îndemnă vitele să se ridice, şi la 
biciui aprig, ca să biruie împotrivirea. Ci, cu toată opin-
tirea amarnică pe care boii o încercară, plugul nu se clinti 
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nici cit d t -un deget, şi rămase pironit în glie ca întru, 
aşteptarea zilei judecăţii ce va să vie. 

Atunci Maruf se hotărî să cerceteze cam ce treabă 
putea să fie. Şi, după ce dete pămîntul la o parte, văzu 
că brăzdarul plugului se înfipsese cu vîrful într-o toartă 
straşnică de aramă roşie înţepenită într-o lespede de mar-
mură , aproape de faţa arăturii. 

Şi îl împinse ispita să se apuce să încerce a mişca 
ş'i a ridica lespedea aceea de marmură . Şi, după cîtcva 
încercări, izbuti pînă la urmă s-o clintească şi s-o facă 
să alunece într-o parte. Şi zări, sub ea, o scară ce ducea, 
pe nişte trepte de marmură , într-o hrubă de sub pămînt, 
pă trată şi mare cît un hammam. Şi Maruf, rostind bismil-
lahul, coborî în hruba aceea, şi văzu că era alcătuită din. 
patru săli în şir. Şi cea clintii dintre săli era plină cu 
galbeni, de la- podea pînă sus la tavan ; iar cea de a doua 
era plină cu mărgăritare, cu smaralde şi cu mărgeanuri. 
roşii, tot aşa, de la podea pînă ia tavan ; iar cea de a treia, 
cu balaşuri, rubine, peruzele, olmazuri şi nestemate de 
toate culorile ; da cea de a patra, care era cea mai largă 
şi cea mai bine întocmită, nu cuprindea nimic altceva decît 
un piiastru din lemn ele abanos pe care sta un sipete! 
mititel de cleştar, nu mai mare decit o lămîie. 

Şi Maruf se minună cu mare mirare ele cele ce vedea, 
şi aii bucură de comoara aceea. Da ceea ce îi ispitea cel 
mai mult era sipeţelul cei mărun ţel de cleştar, singurul 
lucru ce se vedea în acea a patra sală, atîta de mare, de 
sub pămînt. încît, neputînd să-şi înfrîne îndemnurile su-
fletului, întinse niîna înspre flecuşteţul acela, care îi atră-
gea privirile nemăsurat mai mult decît toate minună-
ţiile din comoară : şi, apucindu-1, îl deschise. Şi găsi în 
ci un inel de aur, împodobit cu o boabă de cornalină, pe 
care erau săpate, cu nişte slove pînă peste poate de gingaşe 
şi sernănînd cu picioruşele de furnică, nişte scrieri talis-
rnanice. Şi Maruf, cu o mişcare firească, îşi petrecu inelul 
pe deget, şi îl potrivi frecîndu-L 
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Şi pe dată ieşi un glas puternic din nestemata ine-
lului, care grăi : 

— La poruncile tale ! la poruncile tale ! Spune ! Vrei 
să dărîm ori să zidesc, să omor niscaiva regi şi niscaiva 
regine, ori să ţi-i aduc aici ? Să fac să răsară din pămînt 
o cetate; întreagă, ori să nimicesc o ţară toată ? Să acopăr 
cu flori un meleag, ori să-i pustiesc ? Să şterg ele pe faţa 
lumii un munte, ori să sec o mare ? Spune, doreşte, po-
runceşte ! Da fie-ţi milă, nu mă freca atîta de amarnic, 
o, slăpîne al meu ! Sini robul tău, din vroia Stăpînului 
girurilor, izvoditorul zilei .şi al nopţii ! 

Şi Maruf, care dintru-n tîi nu-şi dedese bine seama 
rk; unde ieşea glasul, luă aminte pînă la urmă că 
ieşea din chiar bobita de pe inelul pe care şi-1 pusese pe 
deget, şi spuse-celui ce se afla în cornalină : 

. — O, făptură a Stăpînului meu, cine eşti ? 
Iar glasul din cornalină răspunse : 
— Suit ginnul Părintele Norocului, robul inelului 

acestuia. Şi împlinesc fără cîrtire poruncile oricui va fi 
ajuns stăpîn pe inel. Şi nimic nu îmi este cu nepu-
linţă, întrucîl sînt baş-căpetenie peste şaptezeci şi două de 
seminţii de ginni, de efriţi, de şeitani, de auni şi de raa-
rezi. Şi fiecare seminţie este alcătuită din douăsprezece 
mii de voinici năpraznici, mai tari ca elefanţii şi mai sprin-
teni ca argintul cel viu. Ci, precum ţi-am spus, o, stăpîne 
al meu, sînt;, la rîndu-mi, supus al acestui inel ; şi, oricît 
de mare ar fi puterea mea,- ascult de cine stăpîneşte 
inelul, ca un copil de mama lui. Da îngăduie-mi să te 
vestesc că dacă, din nenorocire, ai să freci de două ori 
îa rmd nestemata, în loc de o dată, ai să mă faci să mă 
mistui în pojarul numelor cumplite care sînt săpate pe 
inel. Şi ai să ne pierzi pe totdeauna, şi pe mine şi pe el. 

Cînd povestea njunse aici, Şeheivzada văy.u zorii mijind şi, 
i-iioasă, t;Vi!. 
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Ci mir-a nouă sute şaizeci şi şaptea noapte 

Urmă : ,. 

Şi. , Maruf', auzind acestea, îi răspunse efrilului din 
cornalină : 

----- O, strălucituîe şi preaputernicuie Taică al Noro-
cului, sa ştii că mi-am ţintuit vorbele tale în locul cel 
mai temeinic al ţinerii mele de minte. Ci, pentru început, 
poţi tu să-mi spui cine te-a închis în cornalină, şi cine te-a 
supus puterii stăpînului inelului ? 

Iar ghinul răpunse din lăuntrui nestematei : 
— Află, ya sidi, că locul unde ne aflăm este vistie-

ria cea din slrăvechime a lui Şedad, fiul lui Aad, ziditorul 
cetăţii celei vestite, acuma în năruire, Irem-cea-cu-Pilaştri, 
Or eu, pe vremea vieţii lui, eram rob la regele Şedad, 
Iar tu eşti slăpîn chiar pe inelul său, pe care l-ai găsit în 
cleştarul în care fusese închis pe vremuri ! 

Şi rîrpaciul de încălţări de altădată de pe Uliţa Roşie 
din Cairo, ajuns acuma, datorită siăpînirii acelui inel, 
moştenitorul drept al neamului lui Nemrod şi al acelui 
viteaz şi falnic Şedad, care trăise vîrsta a şapte vulturi, 
vroi să încerce, fără de zăbavă, puterile vrăjite închise 
în nestemată. Şi îi spuse celui din cornalină : 

— O. rob al inelului, ai putea tu să faci să iese din sălile 
acestea de sub pămînt şi să duci deasupra, la lumină, co-
moara închisă" aici ? 

Şi glasul Părintelui Norocului răspunse : 
— Păi fără de îndoială î iar lucrul acesta îmi esle chiar 

cel mai uşor ! 
Şi Maruf îi zise : 
— Dacă-i aşa, îţi cer să dai zor a scoate toate bogăţiile 

şi minunăţiile cîle sini aci, fără a lăsa nimic celor ce ar 
putea să mai vină după mine. nici măcar urma. 
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Şi glasul răspunse : 
— Ascult şi mă supun F 
Pe urmă strigă : 
— Hei, băieţi ! 
Şi pe dată Maruf văzu cum. se ivesc dinainte-] doispre-

xece băieţi de o i'rumeseţe mare, purtînd pe capete nişte 
coşuri nemăsurate. Şi, după ce sărutară pămînlul dinaintea 
lui Mărul' fermecat, se ridicară iar şi, într-o clipire de ochi, 
duseră alară, în cîteva poveri, toate comorile cuprinse în 
cele trei săli de sub pămînt. Şi, după ce îşi isprăviră 
treaba, veniră iar să-şi aştearnă temenelile la picioarele 
lui Mă r u l tot mai vrăjit, şi pieriră precum se iviseră. 

Maruf atunci, pînă peste poate de mulţumit, se în-
toarse înspre cel ce sălăşluia în cornalină şi îi spuse : 

— Este desăvîrşit. Ci aş vrea acuma nişte lăzi, nişte 
catîri cu catîrgiii lor, şi nişte cămile cu cămilarii lor, pen-
tru a duce aceste comori în oraşul Kaiitan, ceî alea de 
.scaun a împărăţiei. Sohatan. 

Şi robul cel închis în nestemată răspunse : 
— La poruncile tale ! nimic nu este mai. lesne de 

rostuit. 
Şi. dete un strigăt mare şi. tot atunci, catîri şi catîrgiî, 

cămile şi. căroilari, lăzi şi coşuri, şi mamalici îmbrăcaţi. 
falnic, frumoşi ca nişte lune, se iviră dinaintea lui Maruf, 
cite şase sute din fiecare soi. Şi, într-un răspăs mai scurt 
deeît ţi-ar trebui ca să închizi un ochi şi să-1 deschizi iar, 
încărcară pe vite lăzile şi coşurile, umplute mai întîi 
cu aur şi cu giuvaieruri, şi se rînduiră în şir frumos. Iar 
tinerii mamalici săriră pe caii lor cei mînclri şi împre-
surară, înşiruiţi din loc în loc. caravana. 

Iar cavaful de odinioară îi spuse atunci slujitorului 
inelului : 

— O, Taică al Norocului, doresc de la tine acuma o 
mie de alte vite, încărcate cu mătăsuri ,şi cu atlazuri 
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aurite, şi cu alte mărfuri scumpe de la Siria, de la Egipt; 
de lă Grecia, de la Persia, de la Ind şi de la Chitai. 

Iar ginnul răspunse cu ascultare şi cu supunere. Şi pe 
dată cele o mie de cămile şi de catîri, încărcate cu lucrurile 
pomenite, se iviră dinaintea lui Maruf, şi se duseră să se 
rîndulască singure, în şir frumos, la urma alaiului, stră-
juite, ca şi suratele lor, de alţi mamalici tineri, îmbrăcaţi 
falnic, şi călări ca şi fraţii Jor. Iar Maruf fu mul ţumit şi 
îi spuse celui ce sălăşluia în inel : 

— Acuma, pînă a pleca, vreau să mănînc. Ridică-mi, 
dar, un cort de mătasă, şi adu-mi nişte tăvi cu mîncă-
rui'i bune şi cu băuturi reci. 

Şi iotul fu îndeplinit pe loc. 
Iar Maruf intră în cort şi. şezu dinaintea tăvilor, chiar 

în clipita cînd felahul cel bun se întorcea din cătun. Şi, 
bietul de el, venea aducînd pe cap un blid plin cu linte 
prăjită în ulei, sub bra ţul sting nişte pîine neagră şi nişte 
ceapă, iar sub bra ţul drept o traistă plină cu ovăz pentru 
cal. Şi văzu, dinaintea casei sale, caravana cea vrăjită, şi 
cortul de mătase în care şedea Maruf înconjurat de robii 
zoriţi care îl slujeau, pe cînd alţi robi stăteau în. spatele 
lui, cu braţele încrucişate pe piept. Şi rămase tulburat 
pînă pesle poate, şi gîndi : „De bună seamă că sultanii], 
care !,-o fi trimis înaintea sa pe mamelucul cel dinţii pe 
care l-am văzut, a sosit aici în lipsa mea ! Ce păcat că nu 
m-am gîndit să tai cele două găini ale mele şi să j Ie ii 
gătit cu unt de vacă !" Şi se hotărî pe dată să facă aşa, 
măcar că zăbovise, şi se repezi după cele două găini să 
le taie şi să Ie dea .sultanului, fripte în uni de vacă. 
numaidecît. 

Cînd povestea a junse aici. Sehore/ .ada văzu zorii mij ind şi, 
sfioasă , tăcu. 
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Ci înlr-a nouă sute şaizeci şi apia noapte 

ÎJrinâ : 

Da Maruf î! zări şi îl strigă. Şi-le spuse totodată ro-
bilor care1 îl slujeau : 

— Aduceţi-i la mine ! 
Iar ei deteră fuga după el şi îl aduseră pe sus în cort, 

ou blidul lui cu linte, cu cepele, cu pîine cea neagră şi cu 
traista iui cu ovăz. Şi Maruf se ridică în cinstea lui, îl 
îmbrăţişa şi îi zise : 

— Ce aduci acolo, o, fratele meu întru sărăcie ? 
Şi l'elahul cel sărac se minună cu mare mirare că i se 

vorbeşte cu atîta dragoste de către un om cu atîia greu-
tate, şi că îl aude grăind cu glasul acela şi că îi spune 
„frate întru sărăcie". Şi îşi zise : „Dacă acesta este un 
sărăcan, alunei eu ce mai sînt ?" Şi îi răspunse : 

— îţi aduc: merindea ospeţiei, o, stăpîne al meu, şi 
tainul calului tău. Ci mă rog ţie să ierţi neştiinţa mea. 
Căci, de-aş fi .ştiut că eşti sultanul, nu aş fi şovăit să 
jertfesc în cinstea ta cele două găini pe care le am, şi să 
ţi le frig în unt de vacă. Ci sărăcia îl face pe om orb şi 
îl văduveşte de toată isteciunea. 

Şi lăsă capu-n jos, peste măsură de ruşinat şi de fisticii. 
Iar Maruf, la vorbele sale, adueîndu-şi aminte de starea 
lui de odinioară, de pe cînd trăia într-o ticăloşie ase-
menea, ori chiar şi mai rea ca a felahului acela sărman, 
începu să plîngă. Şi lacrimile-i curgeau şuvoi printre firele 
bărbii, şi cădeau în farfurie. Şi îi spuse felahului : 

•— O, fratele meu, linişteşte-ţi inima. Eu nu sînt nici-
idecum sultanul, ci numai ginerele lui. Şi, în urma unor 
încurcături pe care le-am avut între noi, am plecat de la 
palat. Ci îmi trimite acuma toţi robii aceştia şi toate aceste 
daruri, spre a-mi dovedi că vrea să se împace cu mine. Cit 
despre tine, fratele meu, care ai vrut să mă omeneşti fără 
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a. şti cine sînt, cu atîta bunătate, află că nu ai semănat 
într-un pămînt uscat. 

Şi îl sili pe felah să şadă de-a dreapta lui, şi îi spuse : 
— în ciuda tuturor bunătăţurilor pe care le vezi în 

farfuriile acestea, mă jur pe Allah că nu vreau să mănînc 
decît clin blidul tău de linte, şi că nu am să mă ating de 
nimic altceva decît de pîinea aceasta şi de cepele acestea. 

Şi le porunci robilor să dea mîncărurile cele scumpe 
felahului ; şi. la rîndu-i, nu mîncă decît lintea din blid, 
pîinea cea neagră şi cepele. Şi se lumină şi se bucură pri-
vind uimirea bietului felah la vederea atîtor bună lăţurj a 
căror mireasmă sătura minţile, şi a atîtor bucate care 
vrăjeau privirile. 

Şi, după ce isprăvi de mîneat, mul ţumi Atoatedătăto-
rului pentru binefacerile sale ; iar Maruf se ridică şi, 
luîndu-1 pe felah de mină, îl duse afară din cort, înspre 
caravană. Şi îl sili să-şi aleagă, din fiecare soi de marfă 
şi de agarlîc, cîte o pereche de cămile şi cîte o pereche 
de catîri. Pe urmă îi spuse : 

— Astea intră în stăpînirea ta, o, fratele meu. Şi îţi 
mai las, pe deasupra, şi cortul acesta, cu tot ce se află 
în el. 

Şi, fără a vroi să-i asculte nici împotrivirile, nici măr -
turiile de mulţumire, îşi luă rămas-bun de la el, săru-
tîndu-1 încă o dată, încalecă pe cal, trecu în fruntea cara-
vanei şi, trimiţînd înainte-i la cetate un sol mai iute ca 
fulgerul, însărcinat să-i ducă veste regelui despre sosirea 
sa, porni la drum. 

Or, solul lui Maruf ajunse la sărai în clipila cînd 
vizirul tocmai îi spunea regelui : 

— Scutură-îe de greşala ta, o, stăpîne al meu, şi nu 
da crezămînt spuselor domniţei, fiica, ta, despre plecarea 
soţului ei. întrucît, pe viaţa capului tău ! emirul Maruf a 
plecat de aici ca fugar, de frica dreptei tale mînii, şi nici-
decum spre a se duce să zorească sosirea unei caravane 
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care nu se află. Pe sfintele zile ale vieţii tale, omul acela 
nu este clecît un mincinos, un viclean şi un pezevenghi ! 

Şi cînd regele, pe jumătate încredinţat de vorbele vi-
zirului, taman deschidea gura spre a da răspunsul cu-
venit, solul iniră şi, după ce se temeni, îi vesti sosirea 
lui Mărul', spunînd : 

— O, regele al vremiior, vin la tine ca vestitor. Şi 
îţi aduc vestea cea bună a sosirii, pe urma mea, a stăpî-
nului meu, emirul preaputernic şi multdarnic, viteazul fără 
de seamăn, Maruf, ginerele tău. Care este în fruntea unei 
caravane ce n-a putut să meargă la fel de iute ca mine, 
din pricina averilor grele cu care e încărcată. 

Şi, grăind aşa, mamelucul cel tînăr sărută iar pă-
mîntul dintre mîinile regelui, şi plecă precum venise. 

Atunci regele, peste măsură de fericit, da mîniat pe 
vizirul său, se întoarse înspre el şi-i zise : 

— Cătrăni-ţi-ar Allah obrazul şi făcea-ti-1-ar tot 
atîta de întunecat pe cit ţi-e şi mintea ! Şi bătu-ţi-ar 
barba ceea, o, vieleanule, şi încredinţa-te-ar de minciună 
şi de vicleşug, aşa cum ai să fii încredinţat într-un si'rrşit 
de strălucirea şi de puternicia ginerelui meu cel iubit ! 

Şi vizirul, încremenit şi vîntuit de orice cuget, se 
aruncă la picioarele stăpînuiui său, fără a mai avea puterea 
să răspundă baremi o vorbă. lai' sultanul îl lăsă aşa, şi 
ieşi să dea poruncă să se împodobească şi să se gătească 
toată cetatea, şi să se orînduiascâ totul spre a ieşi, cu 
mare saltanat, înaintea ginerelui său. 

După care, se duse la iatacul copilei sale, şi îi împărtăşi 
vestea cea felicită. Şi domniţa, cînd îl auzi pe tatăl său 
că vorbeşte despre venirea soţului ei in fruntea unei ca-
ravane pe care gînctea că ea însăşi a născocit-o bucată 
cu bucată, rămase pînă peste poate de uluită şi de minunată . 
Şi nu mai ştiu ce să creadă, ce să spună ori ce să răspundă ; 
şi se întreba dacă nu cumva soţul ei îşi bale joc încă o 
dată de sultan, ori dacă nu cumva a vroit, în noaptea 
cînd îi istorisise povestea sa, să-şi rîdâ de ca, ori poate 
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că numai s-o pună la încercare, ca să vadă dacă ea are 
o dragoste adevărată faţă de el. Şi, orice-ar fi fost, 
gîndi că mai degrabă să păstreze numai pentru ea îndoie-
lile şi nedumeririle, aşteptând să Vadă cum stă treaba. Şi se 
mărgini să-i arate părintelui ei un chip înflorit de mul-
ţumire. Iar regele ieşi de la ea şi trecu în fruntea alaiu-
lui care porni în calea lui Mărul". 

Da cel care fu cel mai uluit dintre toţi, şi cel mai 
năucit, fu, fără de tăgadă, strălucitul negustor Aii, tova-
răşul de copilărie al lui Maruf, care ştia, mai bine decit 
oricine, ce temei aveau bogăţiile lui Maruf, încît, cînd 
văzu împodobeala cetăţii, şi pregătirile de sărbătoare, şi 
alaiul domnesc care ieşea din cetate, îi opri pe trecători 
ca să-i înti'ebe despre pricina acelei frămînlări. Iar ei îi 
răspunseră : 

— Ce, nu ştii ? Pă i ginerele regelui, emirul Maruf, 
se întoarce în fruntea unei caravane falnice ! 

Iar prietenul lui Maruf îşi plesni mîinile una de alta 
şi îşi zise : „Cam ce-o mai fi şi cu pehlivănia aceasta nouă 
a cavafului ? Pe Allah ! au de cînd munca de cîrpaci de 
pingele o fi putut să-1 ridice pe prietenul meu Maruf 
stăpîn şi căpetenie de caravane ? Da mare e Allah... 

Cînd povestea ajunse aici, Şnhoreznda văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu, 

Ci într-a nouă sute şaizeci şi noua-noapte 

Urmă : 

:..Da mare e Allah ! Şi mîntuiască-i el cinstea, şi fe-
rească-] de ruşinea obştească !"'' Şi rămase acolo, aştep-
tîiid, ca şi ceilalţi, sosirea caravanei. 
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Şi în eui'înd alaiul îşi făcu intrarea în cetate. Şi Maruf 
călărea în frunte, mai strălucitor de o mie de ori decit 
regele, şi măreţ, şi falnic, de să facă să pleznească fierea 
în porcii-de-cîine. Iar în urma lui venea caravana cea 
nesfîrsită, străjuită de mamalicii cei mmclri, îmbrăcaţi în 
atlazuri minunate. Şi toate astea erau atîta de frumoase 
şi de uluitoare, că nimeni nu-şi amintea să mai fi văzut 
ori să mai fi auzit pomenindu-se despre ceva asemenea. 
Iar negustorul Aii îl văzu şi el pe Maruf în starea aceea 
nemaipomenită, şi îşi zise : „Iaca na ! Pe semne că a 
pus ceva la cale cu domniţa, soţia sa, ca să-şi rîdă de rege." 
Şi se apropie de Maruf, şi izbuti să ajungă lîngă el, prin 
toată vîlva care îl împresura; şi îi spuse, da în aşa chip 
încît să nu fie auzit decit numai de el : 

— Fii binevenit, o, şeicule al puşlamalelor norocite, 
şi cel mai iscusit dintre pezevenghi ! Ce vrea să zică 
toate astea ? Ci, pe AU ah, ţi se şi cuvin toate hatîruri'le 
şi tot huzurul la care ai ajuns, o, prietene al meu. Hai, fii 
fericii şi veseleşte-te ! Iar Al.lah să-ţi sporească pişicher-
lîeurile şi pungăşiile ! 

Şi Maruf începu să rîdă de vorbele prietenului său, şi 
îşi dete întîlnire cu el pe-a doua zi. 

Şi, cu asta, Maruf ajunse la palat, alături de rege, şi 
se sui să şadă, în slava lui, pe un jeţ domnesc aşezat în 
sala cea mare de primire. Şi porunci să se înceapă cu 
ducerea în vistieria regelui a lăzilor umplute cu aur, 
cu giuvaieruri, cu mărgăritare şi cu nestemate, să se umple 
cu acele minunăţii toţi sacii din haznale, şi să i' se aducă 
apoi tot ce mai rămăsese, adică boccealicurile cu atlazurile 
cele scumpe şi cu mătăsăria. Şi i se îndepliniră întocmai po-
runcile. Şi puse să se desfacă în faţa lui lăzile şi boccea-
licurile, una cîte una, şi începu să împai'tă, cu manile 
amfndouă, mai-marilor de la saraiul împărătesc şi soţiilor 
lor, atlazurile cele minunate, mărgăritare şi nestemate, şi 
să facă daruri mari mădularelor divanului împărătesc, ne -
gustorilor pe care îi cunoştea, săracilor şi prostimii. Şi, 
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In pofida mustrărilor regelui, care vedea luci'urile acelea 
scumpe cum pier ca apa prin ciur, Maruf nu se ridică 
pînă ce nu împărţi tot agarîîcul caravanei. Căci darul 
cel mai mic pe care îl dăruia era un pumn sau doi de 
aur, de smaralde, de mărgări tare or; de rubine. Şi le 
zvîrlea cu amîndouâ mîinile, pe cînd regele suferea amar-
nic şi se strîmba de Hurere, strigînd de fiecare dată : 

— Destul, o, fiul meu, destul ! Nu are să ne mai 
rănună nimic. 

Da Maruf, zîmbind, răspundea de fiecare dată : 
— Pe viaţa ta ! să nu- ţ i faci frică de una ca asta. 

Căci ceea ce am eu este de neisprăvit. 
Estimp, vizirul veni să-1 vestească pe rege că haznalele 

din vistierie erau pline cu vîrf acuma, şi că nu se mai 
putea pune nimic în ele. Şi regele îi spuse : 

•— Bine. Caută altă sală, şi umple-o ca şi pe cealaltă ! 
Iar Maruf, fără să se uite la el, îi zise : 
— Poţi ! 
Şi adăugă : 
— Şi ai să umpli şi-a treia sală, apoi pe-a patra. Şi, 

dacă regele nu se împotriveşte, aş putea să umplu la fel 
toate sălile palatului cu asemenea lucruri care, pentru mine, 
nu au nici un preţ. 

Iar regele nu mai ştia dacă toate astea se petreceau 
în vis ori aievea. Şi. era uluit pînă peste marginile uluirii. 
Iar vizirul ieşi spre a se duce să mai umplă alte vreo două-
trei săli cu bogăţiile aduse de Maruf. 

Iar Maruf, de îndată ce aceste toate se sfîrşiră, şi 
după ce dovedi astfel că îndeplinise tot ceea ce făgă-
duise, ba chiar cu asupra de măsură, de te zor să pună 
capăt divanului de filotimie, şi să se ducă la tînăra lui soţie. 
Iar domniţa, de cum îl văzu, veni la el, cu ochii plini de 
bucurie, şi îi sărută mîna, şi îi zise : 

— Fără de îndoială, o, fiu al socrului meu, ai vrut 
să te veseleşti pe seama mea şi să-ţi rîzi de mine, ori 
poate ca să-mi pui dragostea la încercare, istorisindu-mi 

199 



m 

povestea despre sărăcia ta de altădată şi despre necazu-
rile tale cu soţia ta, afurisita de Fattumah Balîgă-încinsă, 
Da mulţumesc lui Allah că nu m-a lăsat să mă port faţă 
de tine, o, stăpîne al meu, altminteri de cum am făcut. 

Şi Maruf o sărută, îi detc răspunsul de cuviinţă, si ii 
dărui o haină fără de asemuire, şi o salbă închisă cu. 
zece şiruri de cite patruzeci de mărgăritare fără pereche, 
mari cît ouăle de porumbel, şi nişte brăţări şi .nişte lăn-
ţuguri făurite de vrăjitori. Şi domniţa, văzînd toate acele 
lucruri frumoase, simţi o plăcere mare şi strigă : 

— Hotărît ! am să păstrez rochia aceasta frumoasă şi 
podoabele acestea numai pentru zilele de sărbătoare. 

Iar Maruf zîmbi şi îi spuse : 
— O, dulceaţa mea, nu te îngrija de asta î în fiece 

zi am să-ţi dăruiesc alte rochii şi alte podoabe, cită vreme 
dulapurile tale n-au să dea pe dinafară şi cîtă vreme lăzile 
tale nu vor fi pline pînă-n buză. 

Şi, cu asta, făcură treaba lor, obişnuită, pînă dimineaţa. 
Or, încă nici nu ieşiseră ele sub polog, eînd auziră 

glasul regelui care cerea să intre. Şi Maruf se repezi 
să-i deschidă, şi îl văzu tulburat şi galben ia faţă şi 
speriat la chip. Şi îl pofti cu grijă să intre, şi să şadă pe 
divan ; şi domniţa se sculă, cu totul tulburată de acea 
sosire neaşteptată şi de înfăţişarea părintelui ei, şi dc-te 
zor să-i stropească cu apă de trandafiri spre a-i potoli 
starea şi a-1 tace să-şi capete iar darul vorbirii. Şi cind 
el, într-un sfîrşit putu să grăiască, îi spuse lui Maruf ;: 

— O, fiul meu, sînt. ah, aducător de ştiri rele ! da se 
cade să ţi le spun, ca să fii prevestit de năpasta care te 
paşte. Uf, se cade ori nu se cade ? 

Şi Maruf răspunse ; 
— Se cade, de bună seamă î 
Şi regele spuse : 
— Eh, află, o, copile al meu, ea slugile mele. şi stră-

jerii mei, pînă peste poate de uluiţi, au venii să-mi dea 
de vesle, acum o clipă, că cei două mii de mamalici ai 
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tăi, chervanagiii, cămilarii şi catîrgiii au pierit în noaptea 
aceasta, fără ca să ştie cineva pe ce cale au plecat, şi fără 
să lase nici cea mai mică urmă de drumul lor. O pasăre 
care îşi ia zborul de pe o creangă lasă o urmă mai mult 
decît n-a lăsat toată chcrvanaua aceea pe drumurile 
noastre. Or, cum pierderea aceasta este o pierdere fără 
de leac pentru tine, am fost atîta de năucit că şi-acuma 
sînt tot buimăcit. 

Iar Maruf, auzind vorbele regelui, începu să rîdă şi 
răspunse : 

— O, soerule, linişteşte-ţi cugetul. Căci pierderea sau 
pieirea cbcrvanagiilor mei şi a vitelor mele nu are mai 
multă însemnătate pentru mine decît pierderea unui strop 
de apă din mare. întrucît, astăzi, ca şi mîine, şi ca şi poi-
mîine, şi ca şi în celelalte zile^ voi putea, numai dorin-
du-mi, să am mai mulţi ehervanagii şi mai multe vite de 
povară, cu încărcătura lor cu tot, cît nici n-ar putea să 
încapă în toată cetatea Khaiitanului. Poţi, dar, să-ţi l i-
nişteşti sufletul, să te înseninezi la faţă, şi să ne laşi acuma 
să ne sculăm ca să ne ducem la hammamul de dimineaţă . 

Şi regele, mai năucit decît fusese el vreodată, ieşi 
d e j a Maruf şi se duse să-şi cheme vizirul şi să-i poves-
tească tot ce se petrecuse şi să-i spună : 

— Ei, de data aceasta pricepi ceva despre puterea de 
nepriceput a ginerelui meu ? 

Iar vizirul, care nu uitase umilirile îndurate de cînd 
Maruf se ivise în calea lui, îşi. zise : „Iacătă prilejul de a 
mă răzbuna pe blestematul acela !" Şi îi spuse regelui, cu 
un glas supus : 

— O, rege al. vremilor, sfatul meu nu poate, să fie de 
nici o luminare. Da, întrucît mi-1 ceri, nu voi spune decît 
că singura cale pentru tine de a şti întru cît să te înte-
rneiezi pe puternicia cea tainică a ginerelui tău, emirul 
Maruf, este de a te aduna cu el la un pahar şi de a-1 
îmbăta. Şi cînd aburul băuturii are să-i facă minţile să 
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dănţuiască, tu să-l iscodeşti cu iscusinţă despre averea 
lui ; iar el are să-ţi răspundă, de bună seamă, fără a-ţi 
ascunde nimica din ce e adevărat. 

Şi regele spuse : 
— Aeesta-i un gînd minunat, o, vizirule, şi am să-l 

pun în faptă chiar în seara aceasta. 
Şi-aşa, cînd veni seara, regele se adună cu ginerele 

său Maruf şi cu vizirul său, dinaintea tablalelor cu bău-
turi. Şi pocalele începură să se vînture. Şi beregata lui 
Maruf fu un urcior fără fund. Şi starea lui aj.unse o stare 
jalnică. Şi limba începu să i se vîntuie ca aripile unei 
mori de vînt. 

Cînd povestea ;ijun;;o aici, .Şelicroy.ada văzu zorii mij ind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute şaptezecea noapte 

Urmă : 

Şi cînd nu mai ştiu să-şi osebească mîna dreaptă de 
mîna stîngă, regele, tatăl soţiei lui, îi spuse : 

•—• Chiar că, o, ginere al nostru, tu nu mi-ai povestit 
niciodată întîmplările din viaţa ta, care trebuie să fi fost 
o viaţă minunată şi nemaipomenită. Şi tare aş avea poftă
să ascult, în seara aceasta, cum îmi istoriseşti păţaniile 
tale uluitoare. 

Şi Maruf, care era fără de nici un tertip la sufletul 
său, şi fără de nici un vicleşug, se lăsă ispitit, în be ţ ia 
lui, ca toţi oamenii beţi cărora le place lăudăroşenia, să 
istorisească regelui şi vizirului toată povestea sa, de Ia 
început pînă la sfîrşit, începînd din ceasul cînd, biet potlo-
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gar de iminei, se însurase cu afurisita din Cairo, pînă în 
ziua cînd găsise comoara şi inelul cel vrăjit în ogorul fe-
lahului cel sărac. Ci nu ar fi de nici un folos s-o mai 
spunem şi noi încă o dată. 

Iar regele şi vizirul, la povestirea acelei istorii pe 
care erau departe de-a şi-o fi închipuit aiîta de năuci-
toare, se uitară unul la altul, muşcîndu-şi pumnii. Iar 
vizirul îi spuse lui Mar uf : 

—- O, stăpîne al meu, arală-ne o clipită inelul care 
are atîta putere vrăjită. 

Şi Maruf, ca un nebun văduvit de minte, scoase de pe 
deget inelul şi i-1 puse vizirului dinainte zicînd : 

— Iaeătă-1 ! în cornalina lui se află prietenul meu, 
e('ritul Părintelui Norocului. 

Şi vizirul, cu ochii învăpăiaţi, luă inelul şi frecă ne-
stemata, cum îi dezvăluise Maruf. 

Şi pe dată glasul ieşi din cornalina, grăind : 
—• lacătă-mă ! iacată-mă ! dă poruncă şi mă supun ! 

Vrei să năruieşli un oraş, să zideşti o cetate ele scaun 
sau să omori un rege ? 

Şi vizirul răspunse : 
— O, slujitor al inelului, îţi poruncesc să-1 înşi'aci pe 

codoşul acesta de rege, dimpreună cu ginerele său Maruf, 
pezevenghi ui. şi să-i arunci în vreo pustie fără apă, ca să 
moară acolo de sete şi de lipsuri. 

Şi,-pe clipă, regele şi Maruf fură înhăţaţi ca un fir de 
pai şi duşi într-o pustie sălbatică, cu totul şi cu totul în-
fricoşată., care era pustia setei şi a foamei, locuită de 
moartea cea cruntată şi de deznădejde. Şi-aşa cu ei ! 

Cît despre vizir, de te zor să strîngă divanul şi să le 
arate dregătorilor, emirilor şi maimarilor că fericirea su-
puşilor şi liniştea statului ceruseră ca regele şi ginerele 
său Maruf, un înşelător de cea mai mişelească teapă, să 
fie surghiuniţi departe, şi eă el, vizirul, a fost căftănit 
domn peste împărăţie. Şi adăugă : 



•— Şi-apoi, dacă şovăiţi cumva să vă supuneţi la noua 
rînduire a treburilor, şi să mă primiţi de stăpîn legiuit 
al vostru, vă trimit într-o clipită, în temeiul puterii mele 
de acum, să vă întâlniţi cu stăpînul vostru de mai înainte 
şi cu codoşul lui de ginere în colţul cel. mai sălbatic din 
pustia setei şi a morţii cruntate. 

Şi-i puse astfel să i se închine cu jurămînt pe toţi 
cei de faţă, în ciuda nasului lor, şi căftăni pe cine căftăni, 
şi mazili pe cine mazili. După care trimise vorbă domniţei : 
„Găteşte-te să mă primeşti, întrucît am mare poftă de 
tine." Iar domniţa, care aflase, ca şi toţi ceilalţi, întâm-
plările cele proaspete, îi trimise răspuns prin hadîmb :: 
„De bună seamă ! te primesc cu drag, da acuma am beleaua 
cea de fiecare lună care este firească la femei şi la fete. 
Da de cum am să fiu curată de orice necurăţie, am să te 
primesc." 

Ci vizirul îi spuse : „Eu nu vreau nici o zăbavă, şi ha-
bar n-am nici de beleaua, de fiecare lună, nici de beleaua 
de fiecare an. Şi doresc să te văd acuma, năpristan.'', 
Atunci ea îi răspunse : „Bine ! vino, peste o clipă, 
la mine". 

Şi domniţa se îmbrăcă pe cît mai strălucit cu pu-
tinţă, şi se împodobi şi se parfumă. Şi cînd, după un 
ceas de vreme, vizirul tatălui ei intra în iatac, îl întîm-
pină cu un chip mul ţumit şi bucuros, şi îi spuse cu drag : 

— Cîtă cinste pe mine ! Şi ce noapte de bucurie are 
să fie noaptea ce va să vie ! 

Şi se uită la el cu nişte ochi care topiră cu totul 
inima vicleanului. Şi, cum o zorea să. se dezbrace, ea în-
cepu să-şi scoată hainele, da tot numai cu codeli, cu fan-
doseli şi cu marghioleli. Şi deodată, scoţînd un ţipăt, 
speriată, sări îndărăt, acoperindu-şi obrazul. Iar vizirul, 
nedumerit, o întrebă : 

•— Ce ai, o, stăpîna mea ? Şi pentru ce ţipătul acesta 
de spaimă şi obrazul acesta acoperit deodată ? 
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Iar ea îi răspunse, învăluindu-se mereu ; 
•— Ce, tu nu vezi ? 
Şi el răspunse : 
— Nu, pe Allah ! Ce este ? nu văd nimic ! 
Ea spuse : 
— O, ce ruşine pe mine ! o, ce necinstire ! Pentru ce 

vrei să mă arăţi goală privirilor acelui om străin cu care 
ai venit ? 

Şi vizirul, după ce se uită ba la dreapta, ba la stingă, 
îi răspunse : 

— Ce om cu care am venit ? Şi unde este ? 
Ea spuse : 
— Colo, în buburuza de cornălină de pe inelul pe care 

îl ai pe deget ! 
Şi vizirul răspunse : 
— Pe Allah î aşa este. Nu m-am gîndit la asta. Ci, 

ya setti, acesta nu este un fiu de Adarn, o făptură ome-
nească. Este un efrit, slujitorul inelului ! 

Iar domniţa, plină de spaimă, strigă, afundîndu-şi ' 
capul sub perne : 

— Un efrit, of, păcatele mele ! mi-e tare spaimă 
de efriţi ! Ah, fie-ţi milă, du-l de aici. ! Mi-e teamă şi 
mi-e ruşine de el ! 

Şi vizirul, ea s-o liniştească, şi ca să ajungă într-un 
sfîrşit la ceea ce rîvnea de la ea, îşi scoase de pe deget 
vrăjitul inel şi îi ascunse sub perna de pe pat. Pe urmă 
se apropie de domniţă, pînă peste poate de înfierbîntat. 

Iar domniţa îl lăsă să se apropie, şi deodată îi repezi 
o izbitură de picior atita de năprasnică, drept în burtă , 
că îl şi trînti cu spatele la părnînt, şi cu capu-naintea pi-
cioarelor. Şi. fără a pierde o clipită, înhaţă inelul, frecă 
nestemata şi îi grăi efriiuliii din cornălină : 

— Inşfacă-1 repede pe mişelul acesta şi aruncă-1 în 
temniţa din beciurile palatului. Pe urmă du-te, fără de 

205 



zăbavă, şi ia-i pe tatăl şi pe soţul meu din pustia în care 
i-ai dus, şi să mi-i întorci aici teferi şi fără vătămare, ne-
zdruncinaţi şi în bună suire. 

Cînd povestea a junse aici, Şehoro /ada v.s/.u zorii m: j ru l şi, 

sfioasa, lîieu. 

Ci într-a nouă sute şaptezeci şl una noapte 

U r mă : 

Şi pe dată vizirul fu strîns cum se strînge o cîrpă şi fu 
aruncat în afundul temniţei de sub palat. Şi, peste un 
răspăs ele vreme tare scurt, regele şi Maruf se aflau în 
iatacul domniţei, regele tare speriat, iar Maruf de-abia 
trezit din beţia lui. Şi domniţa îi întâmpină cu o bucurie 
de nespus, şi începu mai dintru-întîi cu a le da să mănînce 
şi să bea, dat fiind că goana aceea iute îi flămânzise şi îi . 
însetoşase." Şi, în vremea aceasta, le povesti cele ce se 
petrecuseră, şi cum 51 întemniţase pe viclean. Şi regele 
strigă : 

-— Acum să-1 tragem în ţeapă şi să-1 ardem ! 
Iar Maruf spuse : 
— Nu am nimica împotrivă. 
Pe .urmă se întoarse înspre soţia sa şi îi zise : 
•— Ci, o, dulceaţa mea, mai întii dă-mi îndărăt inelul. 
Iar domniţa răspunse : 
•— A, asta nu ! De vreme ce n-ai ştiut să-1 păstrezi, 

am să-1 păstrez eu de-acuma înainte, de teamă ca nu 
rare cumva .să te primejduieşti a-1 pierde iar, că eşti fără 
luare-aminte. 

Şi Maruf zise : 
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•— Bine ! E drept ! 
Atunci porunciră să se pregătească ţeapă, pe meidan., 

în faţa porţii de la palat. Şi, dinaintea norodului adunat, 
fu înfipt în ea vizirul. Şi, pe cînd seripetele scîrţîia, fu 
aprins un rug mare Ia piciorul stîlpului. Şi, în felul acesta, 
vicleanul muri înţiglat şi fript. Şi iacă-aşa cu ol. 

Iar regele împărţi cu Maruf puterea domnească, şi îi 
meni ca singur moştenitor la slava iui împărătească. Iar 
inelul rămase de-atunci înainte pe degetul domniţei care, 
mai isteaţă şi mai cuminte decît soţul ei. îi purta de grija 
cea mai luătoare-aminte. Iar Maruf, în tovărăşia ei, fu 
pînă peste poate de mulţumit şi de voios. 

Şi iacătă că într-o noapte, tocmai cînd îşi isprăvise 
cu domniţa treaba cea îndătinată, şi cînd se întorsese în 
iatacul lui ca să doarmă, o femeie băfrînă ieşi dintr-odată 
de sub patul lui, cu mîna ridicată şi ameninţîndu-1. Şi nici 
nu apucă Maruf să se uite bine la ea, că, după fălcile-i 
cumplite, după dinţii cei lungi şi după urîciunea-i neagră, 
o şi cunoscu pe afurisita lui de nevastă, Fatlumah,-
Baligă-încinsă. Şi nici n-apucă săi bage bine de seamă 
toate astea, că şi dobîndi, una după alta, două palme 
pleznite care îi mai rupseră doi dinţi din gură. Şi muierea 
ţipă la el : 

—• Unde-mi umbli, o, secătură ? Şi cum de ai cutezat 
să laşi casa noastră, din Cairo, fără să-mi spui şi fără să-ţi 
iei ziua-bunâ de la mine ? A, pui ele căţea, am pus mîna 
acuma pe tine ! 

Şi Maruf, peste măsură de înfricoşat, o luă deodată 
la fugă înspre iatacul domniţei, ţipînd : „Ajutor ! Sari, 
el'ritule din cornalină !" Şi intră ca un smintit la domniţă, 
şi se prăbuşi la picioarele ei, pierit de spaimă. Şi numai-
decît, în odaia în care domniţa îi da îngrijirile sale lui 
Maruf stropindu-1 cu- apă de trandafiri, dete năpusta 
vipia cea cumplită, ţinîntl în mînă o bîtă pe care o adusese 
cu ea din ţara Egiptului. Şi ţipa : „Unde este fieandură 
ăla, plodul de tîrfă ?" Iar domniţa, văzînd acel chip de 
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păcură, avu vreme să frece cornalina şi să dea o poruncă 
zorită efritului Părintele Norocului. Şi, pe clipă, năpraznica 
Fallumah. ca şi cum ar fi fost prinsă de patruzeci de 
mîini, rămase ţintuită locului, cu înfăţişarea-i amarnică 
pe care- o avea cînd intrase. 

Şi Maruf, venin du-şi în simţiri, o văzu pe soţia lui de 
odinioară în starea aceea de neclintire. Şi, scoţînd un 
ţ ipă t de spaimă, se prăbuşi iarăşi fără simţire. Iar domniţa, 
pe care Allah o dăruise cu isteciune de minte, pricepu 
atunci că femeia care-i sta dinainte, cu înfăţişarea aceea 
de ameninţare neputincioasă, nu era alta decît harpia cea 
cumplită, Fattumah din Cairo, nevasta dintîi a lui Ma-
ruf, de pe vremea cînd era cavaf. Şi, nevroind să-1 lase 
pe Maruf pradă răutăţilor pe care le-ar mai fi putut săvîrşi 
afurisita, frecă inelul şi îi dete efritului din cornalina o 
altă poruncă ; şi pe dată harpia fu ridicată şi dusă în 
grădină. Şi fu legată, cu un lanţ greu de fier, de un roşcov 
uriaş, cum sînt legaţi urşii cei nedomesticiţi. Şi rămase 
acolo, osîndită să-şi schimbe firea, ori să moară de moarte 
grea. Şi iacă-aşa cu ea. 

Cit despre Maruf şi soţia lui, domniţa, apoi aceştia 
trăîră de-atunci înainte în huzur desăvîrşit, sporindu-şi 
viţa, vreme de ani şi ani, pînă la sosirea Despărţitoarei 
celor ce se au dragi, Sfărîmătoarea fericirii, Ziditoarea de 
morminte, Moartea cea de neabătut. 

Or, mărire celuia Singurul viu, a căruia suflare durează 
peste viaţă şi peste moarte, pe tărîmul veşniciei, departe. 

Pe urmă Şeherezada, în noaptea aceea, nesimlindu-se deloc 
toropită de osteneală, şi văzînd că regele Şahriar era gata s-o 
mai asculte, începu povestea următoare, care este cea a omului 
tinăr şi bogat rare priveşte prin bageacurile Ştiinţei • şi ale Is-
toriei. 

Şi spuse : 



LUCARNELE ÎNVĂŢĂTURII ŞI ALE ISTORIEI 

Se povesteşte că era în cetatea El-Iskandaria un tînăr 
care, la moartea tatălui său, ajunsese stăpîn peste averi 
mari şi peste bunuri multe, atît în pămînturi frumos udate 
cît şi în case temeinic clădite. Şi tînărul acela, născut sub 
zodia binecuvântării, era înzestrat cu o minte aplecată spre 
calea chibzuinţei. Şi, cum nu era nicidecum străin de în-
văţăturile Cărţii c$J.ei Sfinte, care îndeamnă la milostenie 
şi cere să fii darnic, şovăia în ce priveşte alegerea celei 
mai potrivite căi de a săvîrşi binele. Şi, în nepriceperea lui, 
se hotărî să meargă sa stea de vorbă, în privinţa aceasta, 
cu un şeic bătrîn, prieten cu răposatul său părinte. Şi îi 
împărtăşi şeicului toate frămîntările şi toate şovăielile sale, 
şi îi ceru sfatul. Iar şeicul cugetă preţ de un ceas de vreme. 
Pe urmă, săltînd capul, spuse : 

— O, fiu al lui Abderrahman — coperească-1 Aiiah 
cu milele sale pe răposatul ! — află că a împărţi cu 
amîndouă mîinile aurul şi argintul la cei ce se află în 
nevoie este, fără de nici o îndoială, o faptă dintre cele mai 
vrednice în ochii Celui preaînalt. Da o atare faptă, o, 
copilul meu, este la îndemîna oricărui bogătan. Şi nu este 
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deloc trebuinţă să ai cine ştie ce virtute ca să dai ce îţi 
prisoseşte din ceea ce ai. Ci mai este şi o altă dărnicie, 
care-i într-altfel înmiresmată şi într-ailfel plăcută de către 
Stăpînul tuturora, iar aceasta, o, copilul meu, este; dăr-nicia 
de minte. Căci cine poate să răspîndeaseă binefacerile 
minţii lui asupra făpturilor golaşe de cunoaştere, acela este 
cel mai facă!or de bine. Şi, spre a împărţi asemenea bine-
faceri, Irebuie să aibă o minte mult luminată. Şi, spre a 
avea o minte de soiul acesta, un singur mijloc avem la 
îndemînă. şi anume citirea scrierilor oamenilor mult lumi-
naţi, şi cugetarea asupra scrierilor lor. Aşa că, o, fiu al 
prietenului meu Abdcrrahman, luminează-ţi mintea şi do-, 
vedeşfe-le darnic pe moşiile minţii. Şi-acesta-i sfatul meu, 
uassalam ! 

Iar flăcăul cel bogat degeaba vroi să-i mai ceară şeicu-
lui şi al le lămuriri. Că şeicul nu mai avea nimica să-i 
spună. Incit băiatul plecă cu sfatul acela, bine hotărît 
să-! pună în fapt, şi, lăsîndu-se dus de întîrnplare, luă
calea spre sukul negustorilor de cărţi. Şi îi adună pe toţi 
negustorii de cărţi, dintre care unii aveau cărţi ce ajunseseră
pînă la ei din palatul cărţilor pe care rumii creştini le 
arseseră cînd cu intrarea lui Amru beii El-Ass în Iskan-
daria. Şi le ceru să ducă la el acasă toate cărţile de preţ
cîte le aveau prin prăvăliile lor. Şi îi plăti peste aşteptări, 
fără tîrguială şi fără şovăială. Şi trimise oameni la Cairo, 
la Damasc, la Bagdad, în Persia, în Maghreb, în India 
şi pînă şi în ţările rumilor, să-i cumpere cărţile 
cele mai vestite de pe acele meleaguri, cu sarcina să nu se 
sgîrcească nicidecum la preţul de cumpărare. Şi trimişii, 
de la o vreme, se întoarseră unul cîte unul, cu legături 
mari de scrieri scumpe, iar flăcăul puse să fie toate rîn-
duite frumos în dulapurile dintr-un palat măreţ, pe care 
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îl zidise anume, şi care avea, scrise cu litere mari de aur 
şi azur, pe lespedea de la intrarea cea mare, numai 
aceste cuvinte : „Palatul Cărţii". 

Cînd povestea ajunse nici. Şeherozada văzu zorii mijind ş\, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute şaptezeci şi doua noapte 

Urmă : 

Şi, după ce făcu acestea, tînărul se apucă de treabă. 
Şi se aşternu pe citit cu chibzuinţă, domol şi cugetând, la 
cărţile din palatul lui vrăjit. Şi, cum se născuse sub zodie 
binecuvîntată, iar paşii îi erau încununaţi cu izbîndă şi cu 
noroc, ţinea minte, în capul său norocit, tot ce citea şi tot 
ce îşi însemna. încît, în pu ţ ină vreme, ajunse peste fire 
de citit şi de învăţat, iar mintea i se îmbogăţi cu daruri 
mult mai scumpe decît toate bunurile ce-i fuseseră lăsate 
moştenire. Şi cugetă atunci, cu înţelepciune, să-i facă a se 
bucura şi pe cei din preajma sa de bunurile peste care 
era stăpân. Şi, într-acest scop, dete în Palatul Cărţii un 
ospăţ mare, la care îi pofti pe toţi prietenii săi, şi pe toţi 
ai lui, rude mai apropiate ori mai depărtate, şi pe robi şi 
pe grăjdari, ba pînă şi prostimea şi cerşetorii obişnuiţi de 
la pragul său. Şi, după ce mîncară şi băură şi mul ţumiră 
Atoatedătătorului, tînărul cel bogat se sculă în picioare 
în mijlocul roatei de oaspeţi, luători-aminte, şi le grăi : 

— O, voi, oaspeţi ai mei, în noaptea aceasta, în locul 
cântecelor şi al lăutelor, să domnească peste sindrofia 
aoasiră înţelepciunea ! Că înţeleptul a spus : „Vorbeşte şi 
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scoate din mintea ta ceea ce ştii, pentru ca urechea celui 
care te ascultă să capete hrana aceea. Şi orişicine a dobîndit 
ştiinţă, a dobîndit un bun nemăsurat. Iar Atoatedătătorul 
dăruieşte înţelepciunea cui vrea el, iar mintea a fost 
zămislită la porunca lui ; ci numai puţini dintre fiii oa-
menilor sînt stăpîni pe harurile mingii." încît Allah Prea-
înaltul, prin gura Prorocului său bmecuvîntat — asupra-i 
lie rugăciunea şi pacea ! — a zis : „O, dreptcreclincioşilor ! 
daţi de pomană lucrurile cele mai scumpe pe care le-aţi 
agonisit, întrucât nu veţi ajunge la desăvîrşire decît atunci 
cînd veţi da de pomană din ceea ce vă este cel mai scump. 
Ci să n-o săvîrşiţi din făloşenie ; că veţi l'i asemeni eu nişte 
dimburi pietroase de-abia coperite cu oleacă de pămînt : 
că vine puhoiul apelor peste acele dimburi şi nu are să mai 
lase decît piatra goală. Din lucrarea unor oameni ca 
aceştia nu se alege nici un folos. Ci aceia care se arată 
darnici ca urmare a tăriei sufletelor lor, aceia se asemuie 
cu o grădină sădită pe o costişă pe care o adapă ploile 
mănoase ale cerului, şi care rodeşte poame îndoit. Dacă
ploaia nu va cădea peste ea, tot o udă rouă. Şi numai aceia 
vor intra în grădinile raiului." Drept care, o, oaspeţi ai 
mei, v-am adunat aici în seara aceasta. Căci, nevroind, 
ca un avar, să păstrez numai pentru mine poamele ştiinţei, 
aş vrea să gustaţi şi voi din ele odată du mine, ca să 
păşim împreună pe calea înţelepciunii. 

Şi adăugă : 
— Să ne aruncăm, aşadar, privirile prin bageacurile 

cunoaşterii şi ale istoriei, şi să privim astfel la trecerea 
alaiului minunat al oamenilor mari de odinioară, pentru 
ea, de la pilda lor, să ni se limpezească şi nouă mintea, 
şi să se îndrepte, luminată, înspre desăvîrşire. Amin ! 

Şi toţi musafirii tînărului cel bogat îşi duseră ammdouă 
manile la frunte, răspunz.înd : 

— Amin ! 



Atunci tânărul şezu jos, în mijlocul cercului lor tăcut, 
şi spuse : 

— O, prietenii mei, nu aş şti să încep mai bine îm-
părţeala acestor minunate daruri, deeît făcîndu-vă mintea 
,să se bucure de istorisirea cîtorva întâmplări din. viaţa stră-
moşilor noştri arabi de pe vremea păgîniei, adevăraţii arabi 
ai nisipurilor, ai căror poeţi minuna ţ i nu ştiau nici să 
citească, nici să scrie, la care harul era un dar neostoit, şi 
care desăvârşiră, fără cerneală, fără calam, şi fără în-
drumători, limba aceasta arabă, care este a noastră, l imba 
anume de care cel Preaînalt s-a slujit, mai presus de 
toate celelalte, spre a-i împărtăşi gîndurile sale trimisului 
său — asupra-i fie rugăciunea, pacea şi binecuvântările cele 
mai alese. Amin ! 

Iar musafirii răspunzîndu-i şi ei : „Amin !", tînărul 
spuse : 

— Iată, dar, din acele vremi vitejeşti de Ja obîrşii, o 
întâmplare dintre altele mii : 

POETUL DOREIID, FIREA LUI MARINIMOASA SI DRAGOSTEA' 
LUI PENTRU VESTITA POETA TUMADIR EL-KIIANSA 

Se povesteşte că într-o zi poetul Doreiid, fiul lui Sim-
mah, şeicul tribului Bani-Yuşam, care a trăit pe vremea 
păgîniei, viteaz de frunte şi poet vestit, şi stăpîn peste 
multe corturi şi păşuni frumoase, a plecat într-un poghiaz 
asupra tribului potrivnic Bani-Firas, care îl avea de şeic 
pe Rabiah, voinicul cel mai neînfricat al pustiului. Şi 
Doreiid mergea în fruntea unei cete de voinici, aleşi dintre 
cei mai buni din trib. Şi, intrînd într-o vale de pe 
pământurile duşmane ale tribului • Bani-Firas, zări în de-
părtare, la capătul celălalt al văii, un om mergînd pe jos 
şi care însoţea o femeie călare pe o cămilă. Şi Doreiid, 
după ce cercetă o clipă zarea, se întoarse înspre unul 
dintre voinicii săi şi îi spuse : 
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— Dă goană calului şi prinde-mi-1 pe insul acela S 
Iar voinicul porni şi, cînd ajunse să poală fi auzit,, 

strigă ia omul ce mergea pe jos : 
— Dă-te prins, lasă-mi femeia, şi scapi cu zile ! 
Şi rosti ele trei ori strigarea. Ci omul îl lăsă să se 

apropie, apoi, netulburat şi alene, fără a zori pasul, aruncă 
funia cămilei femeii pe care o însoţea, şi, cu glas domol, 
cîntă stihurile acestea : 

O, doamnă-a meu. murgi hulirile 
Cu pas agale şi cuminte, 
Ca o lianîmă fericită 
Ce n-a ştiut nicicînd de frică.. 
Şi cu făptura ei voinică 
Înfruntă, crincena ispită, 
Trecind semeţ nepăsătoare. 
Precum i-i dat de. ursitoare. 

Şi martoră să fii acum 
La felul cum ii iese-n drum 
Acestui călăreţ, fălosul. 
Un firacid fără de pată 
Care n-a cunoscut vreodată 
Ruşinea neagră de-a da dosul, 
Cu spaima-nfiplă în grumajî, « 
Din faţa nici unui vrăjmaş. 

v Că iată. cu privirea ta, 
Hanîmă scumpă, poţi vedea, 
Sub fieru-acesiei lăncii grele, 
O probă-a loviturii mele ! 

Apoi *se repezi deodată asupra voinicului lui Doreiid; 
îl doborî din şa cu o lovitură de suliţă şi îl întinse mort 
ţeapăn în ţărînă, Pe urmă luă calul cei fără de stăpîn şi, 
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după ce se temeni dinainlea hanîmei sale, sări în şa 
dintr-o zvîcnitură, şi porni la drum, ea şi pînă aci, fără de 
grabă şi fără de tulburare. 

Cînfl povestea a junse aici, Şel ierezada vii-Ai /ur i i mijind şî, 

«iiioasu, tăcu. 

Ci înir-a nouă sule şaptezeci şi treia noapte 

U r m ă : 

Estimp Doreiid, cum nu-1 mai zărea pe voinicul său 
întorcîndu-se, 1r.imi.se un alt călăreţ să vadă ce este cu el. 
Iar acela, dînd în cale peste soţul său fără de viaţă, 
îndemnă pe urmele insului din zare,şi-i strigă, de departe, 
aceeaşi strigare pe care i-o aruncase şi voinicul dintîi. Ci 
omul îşi văzu de drum de parcă nici n-ar fi auzit nimic. 
îar călăreţul lui Doreiid se repezi năvalnic la el, cu suliţa 
întinsă. Ci acela, fără a se tulbura, îi trecu iarăşi hanîmei 
sale funia cămilei, şi dete pinteni deodată. împotriva 
călăreţului, cîntîndu-i stihurile acestea : 

lală-asupra-ţi vine cruntă 
Moartea-n chip de lăncier, 
Pînă-n şiră să-ţi pătrundă 
Cu amarnic colţ de fier ! 
Plod spurcat de mascarale, 
Suliţa să te dărîme, 
Gînd cutezi să-i ieşi în cale 
Unei falnice hanîrne, 
Ce-a trăit de cînd se ştie 
Wlîndră şi în slobozie. 
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De la ea la tine-mi pare 
Lungă calea, grea urgia, 
Că-i stă scut de apărare 
Cruntul tău stăpîn Rabidh, 
Cel a cărui lege dreaptă 
Pentru orice vrăjmăşie 
Fier de lance-i, care-aşleaplă 
Să te culce pe vecie, 
Lance cum nu mai e-o altă : 
Jcacă-n mînă-i şi tresaltă ! 

Şi călăreţul, cu ficatul străpuns, căzu din şa, zgîriind 
pămîntul cu unghiile. Şi îşi sorbi moartea dintr-o înghiţi-
tură . Iar biruitorul îşi urmă agale drumul, său mat departe. 

Şi Doreiid, plin de nerăbdare şi îngrijorat de soarta 
celor doi voinici ai săi, trimise un al treilea călăreţ, cu 
aceeaşi sarcină. Şi cercetaşul ajunse pe la locurile pe unde 
xace.au cei doi soţi ai săi, lungiţi fără de viaţă la pământ. 
Şi îl zări, în depărtare, pex străinul care drumeţea în tihnă, 
ducînd cu o mină cămila hanimei şi tîrîndu-şi alene suliţa 
după el. Şi-i strigă : 

—• Dă-ie prins, o, cline de prin cele triburi ! 
Ci omul, fără ca măcar să-şi întoarcă privirile înspre 

cel. ce se năpustea asupră-i, îi spuse hanîmei sale : 
— O, stăpîna mea, mină cămila înspre corturile noas-

tre, care-s pe-aproape. 
Pe urmă, deodată, fu dinaintea potrivnicului său, şi-! 

strigă stihurile acestea : 

O, tu. cap fără ochi, smintit, 
Pe jraţii tăi nu i-ai zărit 
Cum zac in sîngele lor, bieţii ? 
Au nu-ţi simţi pe lumina"feţii 
Chim se şi slrîng, ţipînd, ereţii 

Şi Maica Vulturilor morţii 
in- crîricenul judeţ al sorţii ?, 
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Cu ce nădejdi vii Iu, nebune. 
Spre mine tind porneşti, ia spune ? 
Au ce socoti a ăoblndi 
De la viteazul crunt spre care 
Te-aiepţi urlind ea-nlr-o turbare, 
Să pieri din rinclul celor vii ? 
A.u IU ce plean cjîndeşLi s-ajungi, 
Decit la sfinta lovitură 
A unei suliţe prelungi 
Pe care-am să ţi-o-nfig în gură. 
Şi la culcuşul cald de sînge, 
întunecat ca negrul corb, 
Spre care ini, nebune, orb, 
Şi-n care-ndală ie vei frînge. ? ' 

Şi, rostind acestea, îi Insuliţă pe călăreţul lui Dorei.id, 
şi ii dele peste cap de la cea clintii izbitură, cu pieptul 
străpuns dinir-o parte pînă în cealaltă. Ci, totodată, suliţa 
i se frînse de năprăznieia loviturii. Şi Rabiah — că chiar 
el era viteazul acela de prin văi şi vîleele — ştiind că se 
•alia destul de aproape 'de tribul său, nu mai vru să se 
ostenească nici măcar a se apleca să culeagă de pe jos 
arma vrăjmaşului său. Şi îşi văzu de cale înainte, neavînd 
la el altă armă clecît coada frîntă a suliţei. 

Or. Dorei.id, estimp, nedumerit că nu-i zărea întor-
i:;ndu-se pe nici unul dintre vitejii săi, plecă el însuşi să 
vadă ce este. Şi găsi, întinse pe nisip, trupurile fără de 
viaţă ale tovarăşilor lui. Şi deodată îl zări ivindu-se de pe 
un dîmb pe însuşi Rabiah, vrăjmaşul său, cu arma lui de 
batjocură. Şi, la rindu-3, Rabiah îl cunoscu pe Doreiid, 
şi se căi în- sufletul său, dinaintea unui potrivnic ca acela, 
de nesocotinţa pe care o săvîrsise de a nu fi luat suliţa 
vrăjmaşului din urmă . Ci îl aşteptă pe Doreiid, stînd drept 
în şa şi strîngînd-în pumn- lemnul lăncii sate rupte. Iar 
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Doreiid, dintr-o aruncă tură de ochi. văzu starea grea 
în care se afla Rabiah, şi sufletul său mare îl îndemnă 
să strige viteazului l'irasan vorbele acestea : 

— O, taică al voinicilor din spiţa lui Bani-Firas, de 
bună seamă că oameni ca tine nu se ucid. Ci oamenii mei, 
porniţi pe pradă, au să vrea să-şi răzbune asupră-ţi moar-
tea fraţilor lor ; şi, cum eşti neînarmat, singur şi atîta de 
tînăr, ţine, ia suliţa mea ! Cît despre mine, fac cale 
întoarsă spre a le domoli soţilor mei ispita de a se lua 
după tine. 

Şi Doreiid făcu calea întoarsă în goana mare înspre 
oamenii săi, şi le spuse : 

— Viteazul a ştiut să-şi apere hanîma. întrueît i-a 
ucis pe cei trei voinici ai noştri şi, pe deasupra, m-a 
lăsat şi pe mine fără suliţă. într-adevăr, e un luptă tor 
aprig pe care nu e cu cale să-1 înfrunţi ! 

Şi smuciră de frîie şi se întoarseră, fără nici un plean, 
la tribul lor. 

Şi anii trecură. Şi Rab'iah muri aşa cum mor vitejii 
cei fără de pată, într-o încăierare sîngeroasă cu cei din 
tribul lui Doreiid. Şi, ca să-1 răzbune, o ceată de firasani 
plecă într-un alt poghiaz împotriva celor ai iui Bani-
Yuşam. Şi căzură pe negînd'ite, la vreme de noapte, 
asupra taberei, şi omorîră pe care-i omorîră, şi luară prinşi 
mulţi, şi ridicară pradă bogată, în femei şi în bunuri. Şi, 
în mulţimea prinşilor, se afla însuşi Doreiid, şeicul yu-
şamilor. 

Şi, cînd ajunse în tribul biruitorilor, Doreiid, care 
avusese de grijă să-şi tăinuiască numele şi cinul, fu pus, 
cu toţi ceilalţi prinşi, sub strajă bună . Ci muierile fira-
sane. ispitite de înfăţişarea lui mîndră, veneau cu nişte ochi 
focoşi să treacă şi să răstreacă întruna, făloase, pe dina-
intea lui. Şi deodată una dintre ele strigă : 

— Pe moartea cea neagră ! ce lovitură straşnică aţi 
dat, copii ai lui Firas ! Ştiţi voi cine-i acesta ? 
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Şi toţi deteră fuga şi se uitară, şi răspunseră r 
•— E unul dintre cei ce ne-au iscodit rîndurile ! 

• Şi femeia spuse : 
— De bună seamă ! e un viteaz ! E chiar acela care 

'i-a dăruit lui Rabiah suliţa în ziua cînd cu valea. 
Şi îşi aruncă haina asupra prinsului, în semn de ocro-

tire», adăugind : 
-— Copii ai lui. Firas, îl iau sub ocrotirea mea pe 

prinsul acesta. 
Şi se îngriji mai departe de el, şi îl întrebă cum îi 

cheamă ; iar el răspunse : 
•— Sînf Doreiid ben Simmah. Da tu, o, hanîmă. cine 

eşti ? 
Ea răspunse : 
— Sînt Raiita. fata Iui Gizl El-Tian, cea căreia îi 

mina Rabiah cămila. Iar Rabiah era soţul meu. 
Pe urmă Raiita se duse pe la toate corturile tribului, 

şi le grăi voinicilor vorbele acestea : 
— - Copii ai lui Firas, aduceţi-vă aminte de mărinimia 

lui Doreiid ben Simmah, cînd i-a dat lui Rabiah suliţa sa 
cea cu coadă lungă şi frumoasă. Or, bine pentru bine, şi 
fiecăruia roadă faptei sale ! Gura oamenilor să nu se 
umfle de hulă povestind isprava voastră cu Doreiid. 
Tăiaţi-i cătuşele şi, plătiridu-i preţul răscumpărării, scoate-
ţi-! din mumie celui care 1-a luat prins. Altminteri, aveţi să 
aşlerneţi dinainle-vă o faptă de ocară ce are; să vă fie 
pină la moarte o lespede a jeluirilor fără de leac şi a 
căinţelor amare. 

Şi firasanii, cînd o auziră aşa, puseră mînă de la mină 
ea să-i plătească iui Muharrik, viteazul care îl luase 
prins pe Doreiid, preţul de răscumpărare. Iar Raiita îi 
dărui lui Doreiid, slobozitul, armele răposatului ei soţ. 
Şi Doreiid se întoarse la tribul său şi niciodată nu mai 
purtă război cu neamul lui Bani-Firas. 



Şi anii se scurseră iar. Şi Doreiid, ajuns bătrîn, ci 
tot dăruit cu frumosul lui suflet de poet, se nimeri să 
treacă într-o zi pe la mică depărtare de sălaşurile tribu-
lui Bani-Solaim Şi, pe vremea aceea, trăia în tribul 
solaimilor o fată, Tumaclir, fica lui Amr, ştiută în toată 
Arabia pe porecla de El-Khansa, şi lăudată de toţi pentru 
minunatul ei har poeticesc 

Şi preafrumoasa solaimă, chiar cînd Doreiid trecea pe 
Ungă tribul ei, se nimerise că tocmai ungea cu păcuiii 
copitele unei cămile de-a părintelui ei. Şi, cum locul era 
lăturalnic, căldura mare şi nimeni nu se zărea pe acolo, 
Tumadir îşi lepădase hainele şi îşi vedea de treabă 
aproape goală de fot. Iar Doreiid, ascuns, se uita la ea 
şi o cerceta fără ca fata să-.şi dea seama. Şi, fermecat de 
frumuseţea ei, ticlui stihurile acestea, precum urmează : 

Veniţi, prieteni dragi, veniţi, 
S-o preamăriţi pe-o preafrumoasă : 
Soleimana Tumadir, 
Gazela mea de viţă-aleasă, 
Cea ca un lujer mlădioasă 
Şi sulegetă ca:- un fir. 

Nicicînd în triburile noastre, 
Ce nu dac lipsă de copile, 
Nu s-a mai fost văzut cîndva 
O-ngrijitoare de cămile 
Aiita de fermecătoare 
Şi luminoasă cum e ea. 

Acolo unde nu e văl 
Şi nici perdea, şi nici podoabe. 
Acolo adevăru-i gol. 
Iar vicleşug nu mai încape, 
Şi poate-al inimii pir joi 
La apa lui să se adape. 
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Chip răpitor, chip vrăjitor, 
Din soare parcă scos cu-o daltă 
Ca idolii de aur sfint 
La care inima tresaltă, 
Cu pletele fuior în vini. 
De armăsari ele spiţă-nallă, 

O, păr bogat, păr revărsat 
Lăsat să curgă-n nepăsare. 
In unduinde lanţuri lungi —• 
Şi care, pieptănat strîns, pare 
O-mplelitură de ciorchini 
Spălaţi de ploaia roditoare, 

Sprîncenele-i aduse lin 
Sini două rîndurî bine scrise 
De un calam vrăjit de ginn, 
Cununi care rămîn deschise 
Pe ochii ei mari şi senini 
De antilopă, plini de vise, 

Obrajii-i dulce zămisliţi 
Şi arşi de-o proaspătă roşcată 
Sint soare tinăr, răsărind 
într-o duioasă dimineaţă 
Pe albul ca de mărgărint 
Al unui cîmp ce se. răsfaţă, 

O j'ioare-i gura ei zîmbind, 
Izvor ele caldă îmbiere. 
Cu dinţii albi şi luminoşi, 
Mărgăritare-giuvaiere, 
Petale de iasmin curat 
Scăldate-n- străluciri si-n miere. 



Iar gîtul ei sclipeşte alb 
Precum argintu-n zăcăminte, 
Deasupra sinilor de foc 
Zvîcniţi pojarnic înainte, 
Ca la statuile de fildeş 
Ca idoliţe vechi şi sfinte. 

Iar cele două braţe tari 
Sini pline, proaspete, rotunde ; 
Iar mîinile-i par fără os 
Şi fără vinele mărunte ; 
Iar degeiele-i fac curmala 
Zainstioasă să se-ncrunte. 

Jar pîniecu-i îmbelşugat, 
Cu gingăşiile~i cutate, 
Ca o hîrtie strînsă~n dungi 
Cu marginile adunate 
în jurul dulcelui ghidici 
Spre care sufletul se-abate, 
E-un sipeţel de fildeş, cald, 
Plin de mirozne fermecate. 

O, spatele-i ! cu-un mijlocel 
Ce spre tulpina lui se suie, 
Cea ca un ram de arbor ban 
Şi, ah ! atîta de mlădie 
Şi-atîta de subţire-ncît 
A lui Allah jaurărie 
A trebuit să-şi pună-n fapt 
întreaga-i meşteşugărie 
Spre-a o lega nemijlocit 
De preafăloasa bogăţie 
A. şoldurilor voiniceşti 
Ce i le-a pus la temelie 
Şi de ispititorul şanţ 
Să-pat cu mare gingăşie. 



lacătă-acum, fecioara mea 
Ca o regină se ridică. 
Dar o întoarce iar să stea 
Povara-i grea de nuri, voinică ; 
Ci nu vrea fălnicia-i grea, 
Rotundă ca o putinică, 
S-o lase-n linişte aşa, 
Şi-o saltă iar în sus, şollică. 
O. dîmburi falnice si vioi, 
Ce pînă-n suflet nul furnică 1 

Şi, toate-aceste falnicii 
Stau pe doi stîlpi de sfintă slavă, 
Lucraţi dintr-un 'mărgăritar, 
în zămislirea lor ghizdavă, 
Şi arcuite strălucit 
Ca bolta templelor, grozavă, 
Pe două fragede tulpini 
De trestie ori de izbavă, 
Umbrite de un fum de puf 
Ca o cîmpie de otavă, 
Şi sprijiniţi in mers gingaş 
Pe două tălpi fără gîlceavă. 
Ca două capete de lănci 
Neştiutoare, de zăbavă. 

Oh, slavă~a boşilor ! Cum pot 
Aceste gingăşii mărunte, 
Aceste două temelii 
Atît de firave, să-nfrunie 
Şi să ridice către cer 
întreg sar aiul cit un munte ? 

Veniţi, prieteni dragi, veniţi, 
S-o preamăriţi j>e-o preafrumoasă : 
Soleimana Tumadir, 



Gazda mea de viţâ-aleasă, 
Cea ca, un lujer mlădioasă 
Şi sulegeiă ca un jir ! 

Şi chiar a doua zi, falnicul Doreiid, însoţit de căpete-
niile tribului său, veni, cu mare alai, la tatăl preafru-
moasei Tumadir, şi îi rugă să i-o dea de soţie. Şi bătrîirul 
Amr, fără a-şi lăsa aşteptat răspunsul, îi spuse poetului 
cel viteaz : 

— Doreiid taică, unui om mărinimos ca tine nu i se 
retează îndemnurile ; unei căpetenii preamărite ca tini?, 
nu i se curmă dorurile ; unui, armăsar ca tine, nu î se 
dă peste nas. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherc/ada văzu zorii îrsiiinc? -0, 
sfioasă, tăcti. 

Ci întt-a nouă suie şaptezeci şi patra noapte 

Urmă : 

Da se cuvine să-ţi spun că fata mea Tumadir are in 
cap nişte gmduri, nişte feluri ale ei de a vedea... Şi sînt 
gînduri şi feluri de a vedea cum nu au de obicei alte 
femei. Iar eu o las totdeauna slobodă să facă precum îi 
place, întrucît Khansa a mea nu este ca toate femeile. 
Aşa că eu am să-i vorbesc de tine, cît voi putea mai in 
folosul tău, asta ţi-o făgăduiesc ; da nu răspund nicidecum 
de învoire, care nu este decît numai şi numai a ei. 

Iar Doreiid îi mulţumi pentru ceea ce binevoîa să 
facă ; şi Amr intră la fiică-sa şi îi spuse : 

— Khansa, un viteaz falnic, un ins de neam mare, 
căpetenie de bani-yuşami, om preacinstit pentru vîrsta 
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şi .pentru voinicia iui, într-un sfârşit, Doreiid, falnicul 
Doreiid, fiul lui Simmah, cel ale cărui cîntece de luptă şi 
ale cărui stihuri mîndre i le ştii, a venit sub cortul meu să
te ceară de soţie. Aceasta, fata mea, ar fi o căsă toria care 
ne-ar cinsti. Mal mult nu am a ie îndemna asupra hotă-
rîrii tale. 

Iar Tumadir răspunse : 
•— Tată, lasă-mi cîteva zile de răgaz, pe n im ca, 

pînă a răspunde, să pot să chibzuiese. 
Şi tatăl preafrumoasei Tumadir se întoarse Ia Doreiid 

şi ii spuse : 
•— Fata mea Khansa vrea un răgaz pînă a da răspunsul 

hotărît. Nădăjduiesc, de altminteri, că are să primească. 
Aşteaptă, aşadar, cîteva zile. 

Şi Doreiid răspunse : 
— Prea bine, o, taică de viteji. 
Şi se duse în cortul ce-i fusese pregătit. 
Or, preafrumoasa solaimă, de cum se depărta DureJic], 

trimise pe urmele lui o slujnică de-a sa, spunîndu-i : 
— Du-te şi pîndeşte-1 pe Doreiid, şi ţine-te pe urmele 

lui cînd s-o strecura din corturi să-şi facă nevoile. Şi 
uită-te bine la şuvoiul lui, şi vezi-i tăria şi urma pe care 
are s-o lase pe nisip. Şi-aşa avem să judecăm dacă mai 
este încă in puterile bărbăţiei. 

Iar slujnica se supuse. Şi fu atîta de iscusită încît 
numai peste pu ţ ină vreme se şi mlorcea la stăpînă-sa să-i 
spună doar atît : 

— Om sleit. 
Or, cînd răgazul cerut de Tumadir trecu, Doreiid veni 

iar în cortul lui Amr, să capete răspunsul. Şi Amr îl lăsă 
în partea din cori, menită bărbaţilor, şi. intră la i'îică-sa 
şi îi zise : 

— Khansa, fata mea. oaspetele nostru aştoapiu .răs-
punsul tău şi ce ai hotărît. 

Iar ea răspunse : 
— Am chibzuit şi am hotărît că nu plec din tribul 

45 •— 1001 de nop ţ i , voi. l i 
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meu. întrucît nu vreau să-mi schimb ghidul de a mă 
mărita cu vreunul dintre verii mei, flăcăi tineri, frumoşi 
ca nişte suliţe mîncire şi mari. ca să mă duc după un 
yuşam matul', cum e Doreiicl ăsla. cu trupul sleit, care azi 
rnîine are să-şi dea cucuveaua lui de suflet. Intru cinsti-
rea vitejilor noştri, mai bine să rămîn fată bă lrînă decit 
să Piu nevasla unui boşorop;. 

Şi Doreiid, care s1a în cort. în selamalîc, auzi răspunsul 
acela sfruntat, şi se'simţi lovit amarnic. Şi, clin mîndrie. nu 
laxă să se vadă nimic din simţămintele sale, ci, luîndu-şi 
bnn-rămas de la tată! solaimci. plecă înspre tribul său. 
Da se răzbună pe fala cea crudă cu stihurile acestea 
usturătoare : 

Zici că Doreiid băi rin c. 
Prea frumoaso, şi-l înfieri ; 
Că e prea băirîn, sărmanul, 
Zici. luîndu-l în doi peri. 
Oare ţi-a spus el vreodată 
Cum că s-a născut de ieri ? 
Tu-ţi doreşti de sol, o, Khansa 
— Şi.fireşte că pe drept —• 
Un vlăjgan cu labe grele 

-^ Care noaptea ia în piept 
Bălegarul de la turme 
•Cum eu nu ştiu să m-aiept. 
Da, aşa-i. feri-ie-ar bozii 
De un soţ ca •mine, dară ! 
Că eu nu-s ciur dar de turme, 
Eu altceva-s, bunăoară,, 
Şi altceva Jac pe lume, 
O, pre.aţalnico fecioară. 

Cine-s eu se ştie bine, 
Şi se ştie, vii se pare, 
Că, orice ai spune, mlndro, 
Dacă mîna mea e tare, 
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Este pentru alte lucruri, 
Şi cu un alt rost sub soare. 
Şi se ştie pretutindeni 
Că în tribul meu nu-ntreabă 
Nimeni oaspeţii vreodată 
Cine sini şi de ce teapă. 
Iar un ocrotit de mine 
Află tihnă jură gloabă. 

Şi la fel se ştie, Khansa, 
Că şi-n lunile de jale, 
Cind sub seceta- amară 
Foamea, neagră dă, tîrcoale. 
Cină sugarul ţipâ-ntruna 
După sinul maicii sale, 
Eu am colturile pline 
De antale şi siamboale, ' 
Am, prisaase de bucate, 
Vile grase în saia'le. 
Aşa că, feri-te-ar bozii 
De un soţ cu-aiîiea fale, 
Să nu cumva să-i creşti pruncii 
In huzur şi-n viaţă moale. 

Că tu-li vrei de, soţ, o, Khansa 
— Şi fireşte, asa-i drept ! — 
Un vlăjgan cu labe grele 
Care noaptea ia în piept 
Bălegarul de la. turme, 
Cura eu nu şliu să m-aiept. 
Că iu spui că prea bălrîn e 
Doreiid, şi mi-l înfieri; 
Da. a prea băirîn, sărmanul, 
Zici, luîndu-l în doi peri. 
Oare ţi-a spus el vreodată 
Cum că s-a născut de ieri ? 



Iar eînd stihurile lui st- răspindiră prin triburi, Turaa-v 
dir fu sfătuită din toate părţile să-1 primească de soţ pe 
acel Boreiid cu mină darnică şi cu duh fără de pereche. 
Ci ea nu-şi mai schimbă hotărîrea. 

Or,, taman pe cînd se petreceau acestea, iaeătă că, 
în.ir-o încăierare sîn.qeroasă cu tribul vrăjmaş al murr i -
lor, un frate al mîndi'ei Tumadir, viteazul cel strălucit 
Moawiah, pieri de mina lui Haşem. capul murr.il.or şi 
părintele preafrumoasei Asma, cea care fusese cîndva 
umilită de către acel Moawiah. Şi chiar moartea aceea 
a fratelui său o deplinj>'c Tumadir în bocetul pe care 
am să vi-1 spun şi care st? eîntă pe glasul întîielea cobo-
rii-lxemurat şi pe {fhi'c-rsul strunei de sub degetul i ne l a r : 

Ah, plângeţi, ochi. cu lacrimile toate. ! 
Vărsaţi potop de lacrimi nesecate ! 
Cea care plînge îşi jeleşLe-un frate 
Pe care l-a pierdut în lupta grea. 
Pe veci de-acuma între el şi ca. 
De nepătruns, stă, neagră, o perdea. 
Perdeaua neagră, lacomă : pămîntul. 
Cu care îl acoperă, mormînlul. 
Of, ca să-l plîng, cum să găsesc cuvhUul ? 
O, frate-al meu. le-ai dus dapă-acea apă 
De-al căreia amur nimeni nu scapă. 
Şi top îi' vor gusta pelinul rău. 
Neprihănit le-ai dus pe drumul tău. 
Zicînd aţii : „Mai bine e să mori, 
Căci viaţa-i doar un licăr trecător 
De viespe poposită dinlr-un zbor 
Pe vîrful unei lănci, scăpărător". 
Inima mea te poartă viu în minte, 
O, fiu ui tatei şi al mamei mele I 
Ca iarba, vara, sub zăpuc fierbinte, 
Mă ofilesc de chinurile grele 
Şi de mihnirea care mă cuprinde. 
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E mort acela care a fost scut 
Al triburilor noastre, şi stîlpar 
Al casei dragi sub care ne-am născut. 
S-a dus într-un prăpăd, fără hotar. 
E mort acela ce ne-a, fost lumină 
Şi pildă de viteaz In lupte crunte. 
Ca focurile-aprinse-n culmi de munte, 
Aşa ne-a fost lumina, lui deplină. 
E mort acel ce fulgera, călare 
Pe iepele sirepe,-n goana, mare, 
In hainele-i ca focul, lucitoare, 
"Viteazul cu seleaful de -mătuşă. 
Acela care ne era sultan, 
Şi-a seminţiei noastre fioare-alea.să, 
încă de cînd, era un băieUin, 
Un tinerel bărbat, cu ochi semeţi. 
Cununa noastră-a, fost de frumuseţi. 
El, fratele meu, cel cu mîini miloase, 
Şi mină-a dărniciei însăşi, el 
Cel ce ne-a, fost cetate şi crenel. 
Nu mai e — slîlpul mindrei noastre case." 
E in mormint, închis sub neagra, stîncă, 
în beznă, grea şi in tăcere-adîncă. 
Spuneţi-i Ahvei, bidivia. lui, 
Cea cu piept larg cum alta-n lume nu-i î 
„Plîngi, Alioa, plîngi ! In goană, nebuneşte? 
Stăpînul tău nu te mai călăreşte !" 
Fiu al lui Amr, slava fără pată 
Gonea în şa. alăturea de tine, 
Cu mantia de luptă suflecată 
Pînă la şolduri, cînd, pornea, turbată 
Cumplita bătălie să- se-nspine, 
Cînd tripla războiului izbea 
Piepturi cu piepturi, şi cînd tu goneai, 
Cu fraţii tăi, venind pe urma ta, 
In încleştarea de, cai, contra cai, 
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Şoimani şi vulturi înjur citi aşa 
Cu diavolii, hi crâncenul gideu.'i.. 
Cu hohot mare îţi rîdcai de viaţă 
în toi de bătălii, zdrobind la ţeste, 
Chid a nu pune preţ pe viaţă esic 
Cea mai vitează faptă, şi măreaţă. 
Ce se preschimbă-n pildă, şi-n poveste. 
De clic ori ai luat ht, piept de-a dreptul 
Navalele de coifuri tari, de fier ! 
De cile ori ai 'înfruntat cu pieptul 
Noianul înzăual de lăncierî. 
Fără să şovăi şi fără sfială, 
în mintoasa luptei văhnăşală, 
Sfărmând, ca-n joacă grelele armuri, 
Sub corturile negre ca de smoală, 
Ale furtunii ce iirla-mprejur ! 
Puternic şi mlădiu, cum, e tulpina. 
Cea dreaptă-a steagului- de Rubaina. 
Cu mijlocelul tău, ca o brăţară 
De aur s'.răcurat, cind foc şi pară 
Se-rivîlvora.u asupra ia mistreţi'., 
Cind îşi sporeau poioapele prigoana 
Zbătîndu-se in preajma la nătînge, 
Cind moartea cruntă îşi tîra pulpana 
Caftanului ei năclăit în sînge. 
Citi bidivii ui îndemnat la fugă 
Pe. urmele or talelor vrăjmaşe, 
O, frate-al meu, cind rîşniţa năucă 
A bătăliei îşi croia hogaşe 
Prin rînăurile dese. de viteji 
Din amîndouă oşiilc-n vvrtej. 
Tu, prapiire al oaslei noastre, cîrmă 
Neabătută de la dreapta cale, 
Tu, sumeţindu-ţi mantia de sîrmă 
Cu poalelc-i lungi făurile-n zale. 
Ca fulgerul treceai, cînd se prăvale, 



Pe calul tău ce tresaltă de goană, 
Icnind, din ii precum o darabană. 
Tu-nsufleţeai nărpraznicele dar de, 
Tu le-ndîrjeai la ceas de luptă cruntă 
Cu fulgerele negre să pătrundă 
Pînă-n străfund de măruntaie sparte, 
Să scormonească in adine, avan, 
în trupul biruitului duşman. 
Tu erai tigrul cel cutezător 
Ce se aruncă-n goană, după pradă, 
Ca fulgerul cînd scapără din nor, 
Nepregetînd nicicînd să se repeadă 
Spre sfinta bucurie-a biruinţa, 
Cu armele lui : ghearele şi dinţii. 
Citi prinşi hi lupte ai minat tu, frate, 
Naintea la, în ciurde speriate, 
Ca turmele de antilope cînd 
Le scoală pala, rece-a unui vânt, 
Iar cele dintîî picături de ploaie 
Le-alungă de prin pajişti şi zăvoaie ! 
Cîlor femei de stepenă aleasă 
Le-ai fost scăpare-n ziua ticăloasă, 
La ceasu-ncăierărilor cumplite, 
Cînd. răiăceau cu plete răvăşite, 
Ţipînd de spaimă şi înnebunite, 
Pe cîmpuri, alungate din sălaşe 
De negurile ordiei vrăjmaşe. 
De cîie-arnaruri ne-ai scăpat ades, 
Din ce năpaste şi din ce prăpăduri ! 
Doar cînd le-auzi, chiar fără să le vezV, 
Te-acoperă-ale spaimelor omăiuri; 
Iar o femeie care-a rămas grea 
Ar lepăda, de lot ce-ar auzi. 
Ah, cile mame-ar fi fără copii, 
De n-ar fi fost acolo spada, ia ! 
Şi-apoi, o, frale-al meu care te-ai dus, 
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Ce cînlece de teiptă ne-ui cînttit, 
Cum altele nu pot fi mai presus ! 
Tu fără Irndă-n luptă le-ui strigat. 
Şi ca un scut ne-au [ost cind ni le-ai spus. 
Şi precum lancea iu in bătălii. 
De-a pururi printre noi vor dăinui ! 
Se stinse-a dărniciei mindră floare .: 
Fiul lui Amr zace in mormînt. 
Stingă-se, dar, şi stelele-n vilvoare. 
Şi stingă-se si soarele aricind- -
El a fost strălucitul nostru soare. 
El a fost steaua noastră pe pămînt. 
Tu nu rnui eşti pe lume, fraw-al -meu ! 
Vai. cine-aeum va mai du adăpost 
Străinului rămas Sară de rost, 
Cind Miazănoapiea rece îşi trimite 
Al vânturilor ctincen ferăstrău, 
Urlînd in zările nemărginite ? 
Vai, călători, cel ce va ospătai 
Cu turmele lui, şi v-a ocrotit 
Cu armele, acuma stă culcat 
în groapa neagră-n care l-aii lăsa!:, 
Cu pulberea de veci acoperi!, 
în crunt lăcaş l-uţi -pus pentru- vecie. 
Cu cîiiva siiipi înfipţi in pr\ aj<r><i sa. 
Şi-aţi pus pe biata iui zădărnicie 
Tristele ramuri verzi de salamali. 
Intre morminte de străbuni umile, 
Şi peste care 'vremea cade grea 
Cernindu-si colind sur de ani şi zile. 
O, frate-al meu, iu, cea mai 'numiră mladă 
Din solaimii îndrăgiţi de soare, 
Pieîrea ta mă arde şi mă doare l 
Nădejdea mea s-a stins cu tine-odaiă. 
•Ah, nici cămila, cină i se ia minzul 
Şi dă târcoale jalnicei paiaţe 



închipuite din cîrpe şl aţe 
Ce î s-a dat ca să-şi aline p'lînsul. 
Ci ea toi geme, biata, şi-l tot cheamă 
Cu mugetele ei adinei de mamă. 
Se zbuciumă întruna chinuită.. 
Şi nu-şi mai află tihna o clipită, 
Şi nu mai gustă nici apa, nici fîntiL 
Cinci amintirea îi frămîntă sinul. 
Şi cînd amarnic dorul o usucă. 
Şl se sniuceşte-n legături năucă, 
Nici ea nu simte ceea ce simt eu, 
Durerea mea, de foc, o, fraie-al meu î 
Oh, niciodată lacrimile mele 
Nu vor seca, nici tristele-mî suspine 
Nu vor tăcea, nici ţipetele-mi grele 
Pe care le strig pururi după line. 
Ah, plîngeţi ochi, cu lacrimile toate ! 
Vărsaţi potop de lacrimi nesecate ! 

Şi chiar cu prilejul ascultării acestui poem, poetul 
Nabigha El-Dhobiani şi alţi poeţi strînşi la tîrgui cel. 
mare al Okazuiui, ca în fiecare an,, spre a-şi spune 
poeziile dinaintea tuturor triburilor din Arabi a. fură 
întrebaţi despre harurile poetei Tumadir El-Rhansa. iac-
ei răspunseră într-un ft'las : 

— îi întrece la stihuire şi pe oameni şi pe glnni !' 
Iar Tumadir trăi pînă după vestirea Islamului cel 

binecuvântat în Arabia. Şi, in anul aî optulea de ia 
hegira lui Sidna-Mohammad — asupră-î fie rugăciunea 
şi pacea ! -— veni şi ea, cu fiul e< Abbas, care ajunsese 
atunci cap' peste toate căpeteniile soiaimilor, să-şi facă 
închinarea dinaintea Prorocului şi să se încununeze înlru 
Islam. Şi Prorocul o întâmpină cu cinstire, şi dori s-o 
audă spumnetu-şi stihurile, măcar eă el nu-i preţuia pe 
poeţi- Şi o firitisi pentru harul ei poelicesc şi pentru 
faima ei. Şi, de altminteri, chiar atunci, apucmdu-se să 
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repete şi el un stih de-al poetei Tumadir, se dele în i 
vileag că nu se pricepea la măsura versurilor. Inlrucît :| 
greşi lungimea acelui stih, punînd în legătură unul dintre j 
rele două cuvinte de la urmă în locul celuilalt. Iar bătriuul i 
Abu-Bekr, auzind acea stricare a măsurii stihului, vroi \ 
să îndrepte greşala, punînd la locul lor cele două cuvinte ;! 

schimbate ; ci Prorocul — asupră-i fie rugăciunea şi ;i 
pacea — îi spuse : „Ce însemnătate are ? e tot aceea.'"' | 
Şi Abu-Bekr răspunse : „Hotărît, o, Proroeuîe al lui \ 
AU ah, tu adevereşti pe deplin vorbele pe care Allah li le a 
dezvăluit în Coranul' său cel Sfînt : „Nu am învăţat '•' 
ne la Prorocul nostru stihuirea : că el nu are trebuin ţă 
;'e ea. Coranul este învăţătură, este o scriere iară zorzoane | 
iii pe înţeles !" •] 

Ci Allah ştie mai bine ! . J 

Pe urmă iînărul le spu o Mulid 'n i i ! t i : * 
— lacălă încă o hilimplaro din \ t i < i. m dr j | 

u 'abi de pe vremea paginju. I 
Şi spuse : A 

POETT'L FIND ŞI CELE DOUA FETE \ I t, 1 1 
OKAURAH-SOARKLE ŞI HOZEH l i ' 1 

Ni s-a lăsat că poetul Find, bătrîn <- t \ v. 1 
:Ie ani, şi cap al tribului Bani-Zimman ci L, » i § 
- ia cea mare a bekrilor, din stirpea dini i t b h i 1 
două fete copilandre, pe care le chen "• C i l *• ţ I 
pe cea mai mare şi Hozeilah-Luna p r i t i i I 
pe vrema aceea, întreg tribul bekriloi e * i n i \A t u 
eu thaalabeîiii cei mulţi şi puternici. I n n p 1 1 
virstei lui înaintate, fu socotit vrednic, n i < \i c 

cel mai vesiit din tribul iui, să fie trim o i ( 1fva T 
săi în fruntea a şaptezeci, de voinici, te j \ j t <- t | 
se lipească ;a oastea tuturor b e k r e r i u ai t le rl

 & | 



copilandre, fetele lui, se aflau şi ele printre cei şaptezeci. 
Iar solul care se duse să dea de ştire sfatului obştesc al 
bekrenilor despre sosirea cetei de război a tribului Bani-
Zimman, le spuse celor la care fusese trimis : 

— Tribul nostru vă trimite o ord ie de o mie de 
războinici, şi încă şaptezeci de viteji. 

Vroia să spună cu aceasta că numai Finei, singur, 
pre ţuia cit o oaste de o mic de oameni. 

Pe urmă . cînd toate cetele triburilor de bekreni se 
adunară , războiul se dezlănţui ca o vijelie. Şi-alunci s-a 
dat bătălia aceea care a rămas vestită în toate pomenirile, 
şi care a fost botezată Ziua tăierii moaţelor, din pricina 
'umilirii grele la care i-au supus bekrenii biruitori pe 
prinşii lor, tă inda-le moaţele părului, înainte de a-i 
trimite, slobozi, să le arate înfrîngerea fraţilor lor din 
corturile thaalabene. Şi chiar în bătălia aceea de pomină 
s-au făcut vestite pe totdeauna fetele lui Fina, draci. 
împieliţaţi, minunile acelei zile. 

Cînd povestea a juns? aici. Şehe rp -ada v ă n ; 7.:>rii mij ind şU 
sfi'ia.să, tăcu. 

Ci într-a nouă sule şaptezeci şi cincea noapte 

U r m ă : 

întrucît în încăierarea cea mai ermeenă, şi pe cînd iz-
bînda sta în cumpănă , cele două copile săriră deodată jos de 
pe caii lor, se dezbrăcară cît ai clipi din ochi şi; arun-
cîndu-şi cît colo hainele şi tunicile de zale, se repeziră, 
goale de tot, cu braţele înainte, una în mijlocul aripei 
drepte a oştirii, bektene, iar cealaltă în mijlocul aripei 



stingi, învipiate şi în pieile goale, păstrîndu-şi numai pe 
cap cununile lor de culoare verde. Şi, în încleştare, răcniră 
fiecare, cu toată puterea glasului lor, cîte un cîntec de luptă 
ticluit atunci pe loc şi care, din ziua aceea, se cîntă pe 
măsura de ramei greu şi pe ghiersul strunei de mijloc 
a glasului al patrulea, sărind peste măsura a doua, bă tută 
înfundat de către daff. 

Or, iacătă mai întîi peanul copilei Ofaiirah-Soarelc 

Pe duşman ! pe duşman ! pe duşman ! 
Fii ai lui Bekr şi ai lui Zimrnan, 
încingeţi lupta, strîngeţi vălmăşagul! 
Intraţi în bătălie cu tot steagul l 
Nainle, dar ! pe duşman ! pe duşman ! 
Cinstire -multă şi mărîre-na,llă 
Acelui ce-n această dimineaţă 
îmbracă haina, roşie şi saltă 
Să-nlvmpine vrăjmaşul jaţă-n faţă! 
Hai, voi, viteji ai noştri ! înainte ! 
Daţi buzna-n toiul luptelor, fierbinte, 
Iar noi la sinul cald vă vom primi ! 
Să se despice rănile cumplite 
Ca hainele unei muieri smintite. 
Arse de furii şi de patimi vii l 
Iar noi saltele moi şi albe perne 
In aşteptarea, voastră vom aşterne. 
Ci dacă veţi da cumva înapoi, 
Avem să v-alungăm fără ogoi 
Pină-n străfundul negrului aman, 
Ca pe nişte nevolnici, neinstare 
De dragoste cu tinere fecioare. 
Nainle, dar ! pe duşman ! pe duşman ! 
Nainle ! Şi noroc in încleştare, 
Fii ai lui Bekr şi ai lui Zimrnan ! 
încingeţi lupta, strîngeţi vălmăşagul ! 
Intraţi în bătălie eu tot stea.gid l 
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Ucideţi şi trăiţi, feciori aleşi 
Ai seminţiei mele de viteji ! 
Nainte, dar ! Pe duşman ! pe duşman f 

Şi iacălă şi peanul răcnit de mînia copilei Hozeilah-
L'una, pentru a aţîţa înflăcărarea celor ce înconjurau 
prapurul neamului lui Bani-Zimman, alături de tată l ei 
Find. care tăiase vinele cămilei iui ca să fie încredinţai că 
nu are să dea îndărăt un pas : 

La luptă cruntă, fii aî lui Zimman ! 
La luptă dar, bele răni de viţă veche ! 
Izbiţi, izbiţi în crîncenul duşman 
Cu spada voastră fără de pereche ! 
Zvîrliţi asupra, capelelor lor 
Masalele aprinse, pe-nlrecute, 
Ale mîniei roşii ! Daţi cu spor, 
Măcelăriţi-i, căsăpiţi-i inie ! 

Cu inimi dîrze, hai, apărători 
Ai mamelor şi-ai femeilor voastre ! 
Noi sîntem fetele stelei din zori, 
Frumoase ca huriile măîasire, 
Cu păru-n mosc scăldat, şi învăscule 
Cu salbe de mărgăritar. Daţi zor, 
Măcelăriţi-i, căsăpiţi-i, iute, 
Şi-avem să vă'primim la. piept cu dor ! 

Sus inima, copii aî lui Rabiah ! 
Celui mai dîrz îi dărui fecioria-mi ! 
Pe duşman, dar ' Măcelăriţi de'auna ! 
Celui mai vrednic : Hozeilah-Luna ! 
Măcelăriţi-i l Căsăpiţi întruna ! 

Dar pe fricoşii ce dau îndărăt, 
Să nu-i mai văd în ochi, să nu-i rnai văd l 
îi vom zvîrli-n gunoaie ca pe-o cîrpăs 

Nu vor avea pe. lume decît scîrbă ! 
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Izbiţi cu spada cruntă în vrăjmaşi, 
La luptă, sus, jiăcăilor viteji ! 
Din sîngele duşman să faceţi preş 
Pa care să călcăm cu paşi. trufaşi '. 
Măcclăriii-i, câsăpiţi-i mie ! 
Izbiţi ca spada, voastră pe-nirecutc ! 

Şi, la acesle două cîntece de moarte, o înflăcărare 
proaspăiă aprinse pojarul bokreniior, dirzia le spori şi 
biruinţa rămase a lor, hciărîtoare şi deplină. Şt iată aşa se 
luptau strămoşii noştri de pe vremile păp;îniei. Şi iată 
cum erau croite fetele lor ! Flăcările gheenei să nu le fie 
prea crude !• 

Pe i m i i n 11 ii li p i f t ' i ui i i H M uni 
— \u-uti ii uin di i 4 i di n n i l i"*î di tu u 

M'iuaki c iu NJ I c u u l ( ' U 
Şi spn i 

DRAGOSTEA DOMNIŢE! FAX IM AII CU POETUL 'MURAK'IŞ 

Se povesteşte că Neman, regele de la Hirah, din Irak, 
avea o fată pe care o chema Fatimah, eare pe cit era de 
frumoasă pe-atîta era de pojamică. Şi regele .Nernan, 
care cunoştea firea zvăpăiată a tinerei domniţe, avusese 
şpdjă, spre a preîntâmpina vreo necinstire a stepenei 
sale ori vreo năpastă, s~o ţină închisă într-am sarai 
lăturalnic. Şi tot aşa mai avusese grijă, pentru păstrarea 
cinstei fetei sale, da şi din chilmunţă , să pună de veghe, 
zi şi noapte, străji înarmate, împrejurul acelui sarai. Şi 
nimeni altcineva decît slujnica domniţei nu avea îngăduinţă 
să între în serhatul acela păstrător al virtuţii domniţei 
Fatimah. Şi, din prisos de înţelepciune şi de neîncredere;, 
în fiecare seară, la căderea nopţii, erau tîrşîite pe pămînt, 
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de jur împrejurul sărai ului, nişte preşuri mari de lină, ca 
să mă ture şi să netezească faţa nisipului de pe jos, în 
aşa fel încît să şteargă urmele picioruşelor fetei care o 
slujea pe domniţă şi, de asemenea, în aşa fel încît să se 
poată vedea, dimineaţa, dacă nu cumva fuseseră lăsate pe 
acolo alte urme ele către vreo haimana în căutare de pozne. 

Or, întemni ţata cea frumoasă se suia de mai multe 
ori pe zi în vîriul închisorii ei silnice şi, de acolo, privea 
de departe la trecători şi ofta. Şi aşa, într-o zi, o văzu pe 
tinăra ei slujnică, pe care o chema Ibnat-Ijlan, cum sta de 
vorbă cu un tînăr frumos la făptură. Şi, pînă la urmă, 
află de la copilă că lunarul acela de care era îndrăgostită 
era vestitul poet Murakiş, şi că de nenumărate ori se şi 
bucurase de dragostea lui. Şi slujnica, fată într-adevăr 
frumoasă şi pîrdalrhcă, atita lăudă faţă de stăpînă-sa fru-
museţea şi pletele strălucite ale poetului, şi cu nişte vorbe 
atita de aprinse încît pojarnica de Fatimah se împătimi 
la rîndu-i să-1 vadă şi- să se bucure de el, deopotrivă ca 
slujnica sa. Da vroi mai întîi, în gusturile ei subţiri de 
domniţă, sa se încredinţeze dacă poetul cei frumos era de 
vreun soi mai acă lăr i Şi, chiar prin aceasta, domniţa îşi 
dovedi priceperea rosturilor lumii, ca o adevărată ară-
boaică de neam mare ce era. Şi se osebi astfel de slujnica 
ei, mai puţin de soi ca ea şi, ca urmare, mai puţin năzu-
roasă şi mai puţin marghiolită. 

Cu asemenea scop, aşadar, domniţa cea pusă la 
popreală ceru o încercare, hotărîtoare in mintea ei. Căci, 
după ce şezu de vorbă cu slujnica despre putinţa poetului 
de a intra în palat, îi spuse la urmă : 

— Ascultă ! Cînd flăcăul va veni la tine mîine, tu 
să-i dai o scobitoare de lemn înmiresmat, apoi o căţuis 
în care să arunci un bob de mirodie. Şi, pe urmă, să-1 rogi 
să stea în picioare, cu căţuia sub haine, spre a se înmiresma. 
Or, dacă se va sluji de scobitoare fără a o reteza şi a o 
despica oleacă la vîrf, sau dacă nu va vroi s-o ia, este ins 
de rînd, lipsit de gingăşie. Iar dacă va şedea deasupra căţuii, 
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sau dacă nu o va vroi, iarăşi este om de nimic. Şi-alunci; 
oricît de mare poet s-ar putea să fie, un ins care habar 
nu are ce-i gingăşia nu este vrednic de domnite. 

Aşa că, chiar a doua zi, ducîndu-se să se întîlnească 
cu iubitul ei, fata nu zăbovi să-1 pună la încercare. Căci, 
după ce aduse o căţuie aprinsă în mijlocul odăii, şi după 
ce aruncă în ea mirodia, îi spuse tânărului : 

•— Vino să te înmiresmezi ! 
Ci poetul nici nu se sinchisi şi răspunse : 
- Adu tu căţuia colea lîngă mine. 
Şi. fata făcu aşa ; ci poetul nu îşi puse; căţuia sub 

haine, şi se mul ţumi să-şi înmiresmeze numai barba şi 
părul. După care, luă scobitoarea pe care i-o întindea 
iubita sa şi, după ce o reteză aruneînd o bucăţică din ea, 
îi despică vîrf ui în şuviţe mlădioase, şi se frecă astfel cu 
ea pe dinţi şi îşi înmiresma gingiile. Pe urmă se petrecu 
între el şi. fată ceea ce se petrecu. Şi, cînd micuţa se în-
toarse la palatul cel străjuit, îi povesti zvînturatei sale de 
stăpîne urmarea,încercării. Iar Fatimah spuse numaidecît : 

— Adu-mi-1 pe arabul acela de neam. ! Şi grăbeşte-ie ! 
Ci străjerii erau aspri, şi înarmaţi, şi necurmat la 

pîndă. Şi, în fiecare dimineaţă, iscoadele regelui Neman, 
părintele domniţei, veneau la faţa locului ca să vadă şi să 
citească urmele picioarelor scrise pe .nisip. Şi iscoadele se 
întorceau să spună stăpânului lor : 

— O, rege al vremilor, nu am găsit, în dimineaţa 
aceasta, decît urma picioruşelor copilei Ibnat-Ijlan. 

Or, ce făcu şireata de slujnică a domniţei pentru a-1 
aduce în sărai pe poet odată cu ea, fără a da în vileag 
trecerea lui ? Iacătă. In noaptea hotărîtă de stăpînă-sa, se 
duse lingă flăcău şi, fără a şovăi, îl luă în spinare, ţinîndu-1 
bine cu. pulpanele unei mantii pe care i-o petrecu pe 
dedesubt, şi pe care şi-o legă în faţă, şi astfel, fără pr imej-
dia de a se da de gol, îl cară pe ispititor la ispita sa. Şi 
poetul petrecu acolo, cu pojarnica de fată a regelui, o 
noapte binecuvântată, noapte de lumină, de dulceaţă, şi de 
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jar. Şi plecă pînă-n zori, lot aşa precum intrase, adică dus 
în spinare de fată. 

Or, ce se întîmpiă dimineaţa ? Iscoadele regelui veniră, 
ca în toate dimineţile, să cerceteze urmele de pe nisip. 
P e urmă se duseră să-i spună regelui, părintele domniţei : 

— O, stăpîne al nostru, nu am zărit, în dimineaţa 
aceasta, decît urmele picioarelor micuţei Ibnat-ljlan. Da 
fata pesemne că s-a îngrăşat tare, întrucît urma picioarelor 
ei se face mai adîncă în nisip. 

Şi-aşa că lucrurile urmară .să se petreacă mai departe 
în felul acesta un răstimp de vreme, poetul şi domniţa 
iubindu-se, slujnicuţa cărîndu-1 în spinare pe liubovnic, 
iar iscoadele vorbind despre îngrăşare. Şi n-ar fi fost nici o 
pricină ca starea aceea de lucruri să se curme, dacă poetul 
însuşi nu şi-ar fi sfâşiat cu chiar mâinile lui fericirea. 

Şi, într-adevăr, frumosul Murakis avea un prieten 
tare drag, căruia îi împlinea toate voite. Şi, cum îi împăr tă-
şise şi lui dragostea sa neobişnuită, t înărul prieten îşi dori 
stăruitor să fie dus şi el în acelaş chip la domniţa Fati-
mah şi să fie luat drept Murakis însuşi, date fiind negurile 
nopţii şi asemănarea lui la statură şi la purtări .cu priete-
nul său. Şi Murakis se lăsă biruit de stăruinţele băiatului, 
şi îşi pecetlui cu jurământ făgăduiala dată. Iar cînd veni 
noaptea, tînărul .prieten îi luă locul în spinarea fetei şi fu 
dus la domniţă. 

Şi, pe negură , începu ceea ce trebuia să înceapă. 
Ci numaidecît, în pofida întunereciunii, Fatlmah, pricepută, 
îşi clefe seama de schimbare, simţind moliciune acolo unde 
fusese tărie, şi încropeală acolo unde fusese vipie de foc, 
şi sărăcie acolo unde fusese îmbelşugare. Şi, ridicîndu-se 
pe clipă pe dată, îl zvîrli cît colo pe nechemat, cu o 
lovitură de picior, şi o puse pe slujnică să-1 adune de pe 
jos şi să-1 dea afară, pe calea de ducere folosită de obicei, 

Cînd povestea ajunse aici, Şelierezoda văzu zorii mijind şi, 
si'ioas;!, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute şaptezeci şi şasea noapte 

Unnă : 

Şi, de-atunci, poetul a fost alungat de fata rogeîui, 
care nu s-a îndurat niciodată să-i ierte Înşelăciunea. Şi 
Murakiş, spre a-şi descărca durerea şi căinţele, a întocmit 
următoarea kas'idă : 

Deci bun rămas, bekrana mea frumoasă, '. 
Chiar dacă plec de Ungă lirie-acum, 
l'xămhiă-H fericirea ioaiă-n casă, 
Ca un balsam de mosc, ca an parfum. 
Vai, Murakiş sărmane, pivă ieri 
Gingaşa Falimah ca pe un mire, 
Cu boiu-i hărăzii spre mîngîieri, 
Mlădiu ca ramul nabkului subţire, 
Cn mersu-i ca de şirul legănător, 
Nurlie, dreaptă, fragedă, uşoară, 
Cu frumuseţea ei ca un iz nur 
hi limpezimea apei lui, vioară, 
Cu dinţii-i albi şi pururea zîmbind, 
Scăldaţi în rouă gurii ei de miere, 
Lucioşi precum oglinda de argint. 
Cu mîinile-i mai moi ca o părere, 
împodobitâ-n scumpele-i brăţări, 
Cu pleiele-i ca noaptea-nlunecală, —• 
Te~a fermecat în nopţi cu descîniări1 

Şi inima, ţi-o lasă-njunghială. 
Vai, iată ceasul bunului-rămas ' 
Ca fumul care piere lolu-acuma-î. 
Tu însuţi li-ai adus acest -necaz, 
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Pentru o toană de prieten numai. 
De ciudă muşcă-ţi .degetele toate, 
SJîşie-îe în- neagra-ţi deznădejde ! 
O ioană de prieten azi te scoate 
Din inima ce nu te mai iubeşte. 
Vai. totul s-a sflrşit ! Şi nu-i Un rit, 
Căci treaz suit, pe cinci viselor, se- ştie, 
Numai în somn li-i drumul larg deschis, 
Ci mie-nchise-mi sini pe veşnicie. 

Iar poetul IViurakiş a fost unul dintre cei ce au murit 
din dragoste. 

Po urmă tînărul le spuse celor ce îl ascultau : 
- Pînă a ajunge la vremurile islamice, mai ascultaţi 

f povestea aceasta a regelui kindoni'lor cu soţia sa Hinci. 
fi spuse ; 

JiAZBUNARJCA RE GELU I HO.J3R 

A ajuns pînă la noi, prin istorisirile strămoşilor noştri 
de demult, că regele Hojjr, căpetenia triburilor kindeni-
'•'.u-, şi tatăl lui îmru Ul-Kais, cel mai mare poet de pe 
vremea păgîniei, era omul cel mai temut dintre arabi pentru 
'Tuzirnea şi pentru vajnica lui dîrzenie. Şi era atîta de 
aprig pînă şi faţă ele neamurile sale încît fiul său, tînărul 
îmru Ul-Kais, ca .să poată da zbor liber harului său 
poeti.cesc, a trebuit să fugă de sub corturile părinteşti. 
Căci-regele Hojjr socotea că a se. împopoţona în faţa 
lumii cu numele de poet era pentru fiul său o abatere 
de la ighemonicul iui şi de la înălţimea stepenei sale. 
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Or, într-o zi, pe cînd regele Hojjr se afla purces cu 
oasle departe de pămînt urile sale, asupra -tribului Bani-
Assad, primi veste că tribul kodaenilor, vechii săi duşmani, 
cîrmuiţi de către Ziad, îi cotropiseră deodată pămînturile, 
într-un poghiaz, ridicaseră o pradă straşnică, zaherea 
multă de curmale uscate, sumedenie de cai, de cămile şi de 
vite, şi mulţime de J'emei şi de fete kindene. Şi, printre 
prinşii luaii de Ziad, se afla şi femeia cea mai dragă rege-
lui Hojjr, preafrumoasa-Hind, giuvaiericaua tribului. 

încît, de îndată ce ştirea despre prăpăd ajunse la el,' 
Hojjr făcu degrabă cale întoarsă, cu toţi luptătorii lui, 
şi se îndreptă înspre locul unde socotea să dea peste 
vrăjmaşul său Ziad, răpitorul Hindei. Şi nu peste mult, 
într-adevăr, ajunse la o mică depărtare de tabăra kodaie-
nilor. Şi trimise pe dată într-acolo două iscoade încercate, 
pe nume Saly şi Sadus, să cerceteze locurile şi să culeagă 
d l mai multe ştiri cu putinţă despre oastea lui Ziad. 

Şi cele două iscoade izbutiră să se strecoare în tabără, 
nebăgate de seamă. Şi strinscră lămuriri de preţ despre 
numărul vrăjmaşului şi despre aşezarea taberei. Şi, după 
cîteva ceasuri petrecute ca să cerceteze tot,, iscoada Saly 
îi spuse soţului său Sadus : 

— Tot ce am văzut mi se pare destul în ce pliveşte 
.rosturile şi gîndurile lui Ziad. Şi-aşa că mi-aş cam lua 
zborul să-i duc regelui Hojjr ştirile despre ceea ce am 
cules. 

Ci Sadus răspunse : 
- Eu nu plec pînă ce nu capăt ştiri mai multe şi 

mai de preţ. 
Şi rămase singur în tabăra kodaienilor. 
Or, la căderea nopţii, cîţiva oşteni de-ai lui Ziad 

veniră să stea de pază lingă cortul căpeteniei lor, şi se 
aşezară împrejurul cortului, din loc în loc. Iar Sadus, 
iscoada lui Hojjr, temîndu-se să nu fie dibuit, îşi luă 
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inima in dinţi şi se duse cutezător să-1 bată pe umăr cu 
mîna pe unul dintre paznicii care tocmai şezuse jos pe 
pămînt, ca şi ceilalţi, şi îl repezi cu un glas poruncitor, 
spunmdu-i : 

— Care eşti tu ? 
Şi străjerul răspunse : 
— Sînt cutare, fiul lui cutare. 
Iar Sadus urmă cu glas scurt şi hotărit : 
— Bine ! 
Pe urmă se duse să şadă chiar lingă cortul căpeteniei 

Ziad, fără să-i dea cuiva prin gînd să-1 tulbure. 
Şi iacătă că nu peste mult auzi vorbă din lăuntrul 

cortului. Şi era chiar glasul lui Ziad, care. întinzîndu-se 
lingă preafrumoasa prinsă Hind. o săruta şi se desfăta cu 
ea. Şi, printre altele, Sadus auzi următoarele. Glasul lui 
Ziad spunea : 

— Ce crezi tu, Hind, ia spune-mi, ce-ar face soţul tău 
Hojjr dacă ar şti că în clipa aceasta mă aflu lîngă tine, în 
dulce desfătare laolaltă ? 

Iar Hind răspunse : 
—• Pe moartea cea roşie ! ar porni în goană ca un lup 

pe urmele tale, şi nu s-ar mai opri din fugă decît dinaintea 
corturilor tale roşii, spumegînd, plin de mînie şi de turbare, 
i'lămînd de răzbunare, cu gura clăbucind de bale ea o 
cămilă în călduri care mănîncă ierburi amare. 

Iar Ziad, auzind vorbele acestea ale Hindei, fu cuprins 
de ciudă şi, dîndu-i o palmă prinsei sale, îi spuse : 

'— A, te pricep ! Hojjr, fiara aceea cruntă, îţi place, 
ţi-e drag, şi vrei să mă umileşti. 

Ci Hind tăgădui numaidecît, zicînd : 
— îţi jur pe amîndoi bozii noştri Lat şi Ozzat, nici-

odată nu mi-a fost silă de vreun bărbat cum mi-e silă de 
soţul meu Hojjr. Da, dacă mă întrebi, pentru ce să-ţi 
ascund ce gîndesc ? Că chiar n-am mai văzut om mai cu 
ochii-n patru şi mai prepuielnic ca Hojjr, fie că doarme, 
fie că e treaz. 
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Şi Ziad o întrebă : 
— Cum aşa ? Lămureşte-le ! 
Atunci Hincl spuse : 
—- Ascultă. Cînd Hojjr se află în puterea somnului,' 

stă cu un ochi închis, da cu celălalt deschis, iar cu jumă tate 
din făptura sa. rămîne treaz. Şi lucrul acesta atîta este de 
adevărat încît într-o noapte ca toate nopţile, pe cînd dor-
mea alături de mine. iar eu îi vegheam somnul, iacătă că 
un şarpe negru se ivi deodată de sub rogojină şi veni 
drept înspre faţa lui. Şi Hojjr, tot dormind, îşi întoarse 
capul, parcă siniţindu-l. Iar şarpele se strecură pe lingă 
mînă înspre palma deschisă. Şi Hojjr îşi trase numaidecit 
mîna. Atunci şarpele, şovăind, se îndreptă înspre piciorul 
alungit. Iar Hojjr. dormind mai departe, îndoi genunchiul 
şi îşi feri piciorul. Şi şarpele, descumpănit şi parcă nemai-
ştiind ce să facă, se hotărî să lunece înspre o strachină cu 
lapte pe; care Hojjr îmi cerea să i-o pun. totdeauna lingă 
pat. Şi, ajungînd la strachină, şarpele sorbi cu lăcomie 
laptele, pe care apoi îl vărsă îndărăt în strachină. Iar eu, 
la priveliştea aceea, gîndii, bucurîndu-mă în sufletul meu : 
„Ce noroc nenădăjduit ! Cînd Hojjr are să se trezească, 
are să bea laptele otrăvit acum, şi are să moară pe dată ! 
Uf, am să scap de lup." Şi Hojjr se deşteptă, după o bucată 
de vreme, însetat şi cerîndu-şi laptele. Şi luă strachina din 
mîinile mele ; da avu grijă ca mai întîi să miroase laptele.. 
Şi iacătă că niîna-i tremură şi strachina căzu şi se vărsă. 
Iar el scăpă. Aşa face în toate, în orice împrejurare ar ii. 
La toate se gîncleşie, la toate ia aminte, şi niciodată nu. 
poate fi prins pe nepregătite. 

I a r iscoada Saclus auzi toate vorbele acestea ; pe urmă 
nu mai putu să priceapă nimic din ce îşi spuneau între 
ei Ziad şi liind, afară de plescăitul sărutărilor lor şi al 
suspinelor. Atunci se ridică încetişor şi fugi. Şi odată 
ajuns afară din tabără, purcese la drum cu paşi mari şi„ 
pînă-n zoii, fu lingă stăpînul său Hojjr, căruia îi istorisi 
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tot ce văzuse şi tot ce auzise. Şi îşi sfirşi istorisirea 
spunînd : 

— Cînd am plecat, Ziad sta cu capul sprijinit p-? ge-
nunchii ei ; şi se desfăta cu prinsa lui, iar ea îi răspundea 
Ja desfăt. 

C'îmî povestea ajunse aii-i, Şt-hcre^ada văzu xorii mijind .fi, 
sfioasă, iik-.u. 

Ci mir-a nouă suie şaptezeci şi şaptea noapte 

Urină : 

Şi Hojjr, îa vorbele acestea, îşi rostogoli în piept un 
oftat gemut, se sculă în picioare, porunci plecarea şi 
năpusta grabnică asupra taberei kodaienilor. Şi toate cetele 
kindenilor porniră la drum. Şi căzură,pe neaşteptate asupra 
taberei lui Ziad. Şi se Încinse o încăierare năpraznică. Şi 
kodaienii lui Ziad nu avură mult pînă să fie daţi peste cap 
şi puşi pe fugă. Iar tabăra lor, cuprinsă de vrăjmaşi, fu 
pustiită şi pîrjoliţă. Şi fu omorît care fu omorît, şi fu 
aruncat în vîntul mîniei tot ce mai .rămăsese. 

Cit despre Ziad, acela fu zărit de către Hojjr în mulţime, 
pe cînd încerca să~i întoarne ia luptă pe cei ce fugeau. 
Şi Hojjr, mîrîind şi mugind, se repezi pe el ca o pasăre de 
pradă, îl înşfăca pe după mijloc de pe cal şi, săltîndu-1 în 
sus, îl ţinu aşa în puterea mîinilor, pe urmă îl izbi de 
pămînt şi-i frînse oasele. Şi-i tăie capul şi şi—1 agăţă la 
coada calului. Şi, după ce îşi împlini răzbunarea faţă de 
Ziad, se îndreptă înspre Hind, pe care o găsi. Şi o legă de 
cozile a doi cai pe care îi biciui făcîndu-i să pornească 
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unul într-o parte şi altul în cealaltă. Şi, pe cînd Hind 
era despicată astfel şi ruptă în bucăţi, el îi strigă : 

— Pieri, o, muiere cu limba atîla ele dulce şi cu tainele 
glndului atîLa de amare. 

Iar după ce istorisi răzbunarea aceasta cruntă, tînărul 
le spuse ascultătorilor săi : 

— înlrueît încă ne mai aflăm la vremurile acelea de 
dinainte eh; Islamul cel binecuvîntat, ascultaţi istoria pe 
care ne-a lăsat-o, despre obiceiurile femeilor arabe ele 
pe-atunci, sofia muLt iubită a Prorocului — Asupra-i fie 
rugăciunea şi pacea ! — stupina noastră Ai şah, cea mai 
frumoasă şi cea mai curată icoană de femeie a Islamului 
de la începuturi, femeie înţeleaptă, dîrză, drăgăstoasă şi 
vitează, a cărei, vorbă sclipitoare avea tăria bărbată a unui 
flăcău şi al cărei grai avea sfînta şi proaspăta frumuseţe 
a unei fecioare neprihănite. 

Şi spuse istorisirea aceasta despre Ai şah : 

SOŢII XUCiRĂVIŢf UE CÂTRE SOŢULK LOR 

într-o bună zi, cîteva hanîme din Yemen se strînseră 
în locuinţa mea. Şi se înţeleseră între ele cu jurămînt să-şi 
spună, cu tot adevărul şi fără să ascundă nimic, cum sînt 
soţii lor, buni sau răi. 

Şi cea clintii luă vorba şi spuse : 
— Bărbatu-mcu ? e utit şi de neatins ca o cocoaşă de 

cămilă tăbăcită cocoţată în vîrful unui munte anevoie de 
suit. Şi, pe ck-asupra, atîta-i de slab şi de.uscat cît nu i~aî 
găsi un firicel de măduvă în oase. Rogojină tocită ! 

Iar cea de a doua hanîmă clin Yemen spuse : 
— Al meu ? chiar că n-ar trebui să spun o vorbă despre 

el. întrucît şi numai a pomeni despre el îmi face silă. 
Dobitoc căpăţînos. dacă-i răspund măcar cu o vorbă, 
numaidecît mă şi ameninţă că mă izgoneşte ; iar dacă tae, 
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mă îngliioldeşte şi mă ţine ca înfiplă în sîmeeaua. do fier 
a unei suliţe. 

Iar cea de a treia spuse : 
— Păi eu, iacătă-1 pe drăgălaşul meu de bărbat : cînd 

maniacă, linge taierele pînă-n i'und ; cînd bea, suge pm'la 
ultima picătură ; cînd se culcă, se slrînge şi se ghemuie în 
sme însuşi ca un burduf ; iar cînd i se întîmplă să taie 
ceva pentru mîncare, taie totdeauna tot ce e mai prăpădit 
şt mai descărnat. Cît despre celelalte, e mai rău decît 
nimic : nu şi-ar luneca rama înspre mine nici măcar ca 
w.'i vadă cum stau. 

Iar cea de a patra spuse : 
- Fiul socrului meu, alinului t să fie ei ! Grămadă de 

povară pe ochii mei şi pe inima mea, zi şi noapte ! Hazna 
de metehne, de aiureli şi de sminteli. Te plezneşte peste 
gură din nimic ; ori îţi împunge şi îţi rupe pîntecele, ori 
se asmule asupra-U, ori, toate deodată, te -plezneşte, te 
inghioldeşie şt te vatămâ. Lup amarnic, crăpare-ar să 
crape I 

Iar cea de a cincea spuse : 
- - O, soţul meu este bun. si frumos ca o noapte fru-

moasă dintre nopţile de Tihamah, darnic ca ploaia cea 
darnică a norilor, şi preamărit şi temut de toţi luptătorii 
noştri. Ciad pleacă de acasă, e ca un leu falnic şi voinic. 
E maro, iar mărinimia sa face ca jarul din căminul lui, 
deschis tuturora, să fie totdeauna din belşug. Stîlparul 
numelui lui e înalt şi măreţ . Cumpătat, el rămîne flămînd 
'(•.: noaptea unui ospăţ ; veghetor, nu doarme niciodată în 
noaptea primejdiei ; primitor, şi-a aşezat locuinţa chiar 
iun.; ! p »\-\ iirguiui. ca să-i găzduiască pe călători. O, tare-i 
mare şi frumos, tare-i minunat ! Are o piele dulce şi moale, 
ea o biăniţă de iepure care te mîngîie cu gingăşie. Iar 
mireasma răsuflării lui este mirodie de zarnab desfătătoare. 
Şi, cu toată tăria şi puterea lui, fac ce vreau din el. 

La urmă, cea de a şasea hanîmă yemenită zîmbi dulce 
şi. spuse ia rîndu-i : 
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— O, soţul meu este Malik Abu-Zar, minunatul Abu~ 
Zar, ştiut de toate triburile noastre. M-a găsit copilă, la un 
cort de oameni săraci ajunşi la nevoie şi la strîmtoare, şi 
m-a dus în cortul lui falnic, si mi-a împodobit urechile cu 
cei cei scumpi, 1 piepbd cu ocloaie iiumoase, şi mîinile şi 
picio iulo cu bi.jl,m de 3 i v | Şi braţele ca bunăstarea cea 
di ui ti \1 i <ii ' u r i ->o{ o, si m-a poftit într-o locu-
inţă în u t ra,ui 'ă necontenit cîntecele vesele ale lău-
ti if i i n n ( i i iuindielp suliţe samiiariene cu 
p/c)ini i iu sie t-a-oac, şi jn care se aude necontenit ne-
chr 'aml n ]» ! >r, «]rohotul cămilelor imhise în staniştile 
cele in ai ui a -Iuţilor caic treieră si imblătesc grîul, 
Lumi i ita a douăzeci de turme Vorbesc cu el slo-
bc I > ,i i u n ' . u i u mă înfrunta, m u nu mă ceartă. 
Ci i 1 ! u ii iu m i laoă mnoclata vădmi tă ; cînd adorm, 
m I i i -,« 1< n d ' u a u Şi mi-a rodit pîntecul, şi mi-a 
dru i 1 i u oj 1 i un muiuni t copil ' a 'ita de drăgălaş
îi >t i ii ni 'ia mi ui si t>ini,a? paie xocul pe care îl 
la-* i / (in ;i i i le papuid scos dmlr-o ţesă tură de 
l o m UL MU I II , ' lud <ă j-ai sătui i clin cît suge un 
ied i M m ' a i n iunl nlunu c ntl umblă şi cînd 
s , i i i ti' \' i m tunicuţa lui de zale răpeşte 
m M i > -> .' a l Da f tda pe cai e mi-a dărui t-o 
Al i i I i iln'«r \ ,1a' dulce da ele fată a lui Abu-
1 ' I > ii i u i'iii ' Din ' me, o cui i.md hainele ca-n-
ti o i i i n i >n i.'im "• vuia o ca o cosiţă împletită ; 
cu j iui i l oi I K i si lăi a buu l i l iăaea lă ; cu boiul 
s u U v 1 i r"1' 1"'-> ••> 'b leimenu ţă , co n{ Idurile pline şi. 
ro urutc u i h inie duiduln : cu odiii n a r i şi larg des-
cb> i M> Iu i ii a lor i w g i l ca noaptea , cu sprîncenele 
svbtii ' i an ui ie dulce t u nasul u?oi adus, ca vîrful 
unei a a JIM< , cu gum Inimoasă <u neprefăcută ; cu 
mi in LO uundie si darnice; cu ve°clia deschisă şi scli-
pitocuc u i voi ba lăcoroa^a ca u m b r a ; cu mireasma ră-
suflăm m«i dulce ca matasa şi mai îmbiăsămată ca mos-
cul care răpeşte sufletul ! Of, ocrotească-mi-i cerul pe 
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Ăbu-Zar şi pe fiul lui Abu-Zar şi pe fata lui Abu-Zar ! 
Ocrotească-mi-i în t ru dragostea şi bucuria mea ! 

Or, după ce şi cea de a şasea hanîmă ycmenită grăi 
astfel, le mulţumii la toate că îmi făcuseră ha tirul de a 
mi se destăinui, şi luai şi eu cuvîntul, la rîndu-mi, şi le 
spusei : 

— O, surorile mele, Allah Preaînaltuî păstroze-ni-î 
pe Prorocul nostru binecuvîntat ! Că îmi este mai drag 
clecîl sîngeîe tatălui şi mamei mele..', 

Cind povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind, y, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă suie şaptezeci şi opta noapte 

Unnă : 

...îmi este mai drag decît sîngeie tatălui si mamei 
mele. Ci, de bună seamă, gura mea nu este destul de ne-
prihănită cit să-i. cînte laudele ! De aceea am să mă mul-
ţumesc a vă spune şi vouă numai ceea ce mi-a spus el, 
odată, în privinţa noastră, a femeilor, care, în gheenă, 
sîntem cărbunii cei mai din belşug pe care îi mistuie 
focul cel roşu. Şi-aşa, într-o zi, rugîndu-1 să-mi dea nişte 
sfaturi şi nişte îndemnuri care să-mi slujească pe calea 
cerească, el îmi spuse : „O, Aişah, scumpa mea Aişah, 
deie Allah. ca femeile musulmanilor să se cerceteze şi să 
se vegheze singure, să fie răbdătoare la greu şi mul ţumi-
toare la bine, să Ic dăruiască soţilor lor copii mulţi, să-i 
înconjure cu dragoste şi cu grijă, şi niciodată să nu ia 
în rîs binefacerile lui Allah prin mijlocirea lor. întrucît, 

'o, mult-iubita mea Aişah, Atoatedătătorul o alungă de 
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la mila sa pe femeia care îşi rîde de bună tatea lui. Iar 
aceea care, aţintindu~şi privirile sfruntate asupra soţului 
ei. va spune dinaintea ori în spatele lui : «.Ce chip urît 
ai ! ce hîd eşti, ce făptură pocită !» femeii aceleia, o, 
Ai.şah, Al lan are să-i sucească ochii şi are s-o lase saşie, 
are să-i sluţească şi să-i pocească trupul, şi are s-o facă 
urîtă şi silnică, grămadă greţoasă ele carne veştedă, ghe-
muită scirbavnic pe vîntrea ei de piei zdrenţuite, fleşcă-
iţi- şi flendurite. Iar femeii care, în patul căsniciei ori 
aiurea, se arată vrăjmaşă soţului ei. ori îl supără cu vorbe 
ţil'noase. ori îi tulbură cugetul, oh, aceleia Atoatedătătoru], 
Ia ziua Judecăţii, are să-i tragă limba din gură şi să i-o 
întindă ca pe o fi sie de piele, lungă de şaptezeci de coţi 
şi care are să se răsucească împrejurul gltului păcătoasei, 
carne hicîă şi vînătă. Ci, o, Aişah, femeia curată, care rru 
tulbură niciodată tihna soţului ei, care nu-şi petrece nici-
odată noaptea afară din sălaşul ei fără ca să-şi fi cerut 
măcar îngăduinţa, care nu se împopoţonează nicicând cu 
haine înzorzonate şi cu năframe scumpe, care nu-şi pune 
inele grele la braţe si la picioare, care nu caută nicicând 
să fragă asupra ei privirile drept-credineioşilor, care este 
frumoasă de frumuseţea ei firească, pusă în ea de către 
Ziditorul, caro este dulce la vorbă, spornică la lucruri 
bune, îndatoritoare şi sîrguitoare faţă de soţul ei, caldă 
şi iubitoare faţă de copiii ei. bună sfătuitoare pentru ve-
cina ei, şi binevoitoare faţă de orice făptură de-a lui 
Allah. oh, oh ! aceea, mult-iubita mea Aişah, va intra în 
rai, laolaltă cu prorocii şi cu aleşii Domnului !" 

Iar eu, tulburată cu totul, strigai : 
- O, Prorocule al. lui Allah. îmi eşti mai scump deeît 

sîngele tatălui şi mamei mele ! 

Şi-acum, că am ajuns la vremurile binecuvântate ale 
Islamului, urmă mai departe tînărul, ascultaţi cîteva m-
tîmplări din viaţa califului. Om ar ibn Al-Khattab — co-
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perească-1 Allah cu milele sale ! — care a fost omul cel 
mai neprihănit .şi cel mai aspru de pe vremurile acelea 
neprihănite şi aspre, emirul cel mai drept dintre toţi 
emirii drept-credincioşilor ! 

Şi spuse : 

OMAR UKSI-'TCATORtn. • 

Se povesteşte eâ emirul drept-credincioşilor Om ai" 
Ibn Al-Khatlab — care a fost califul cel mai drept şi omul 
cei mai nepărtinitor din tot Islamul — fusese poreclit 
El-Farrukh, adică Dcspicătorul, întrucît avea năravul să 
despice în două, dintr-o fulgerătură de sabie, pe oricine 
n-ar fi voit să se supună vreunei hotărîri rostite de către 
Prorocul — asupra-i fie rugăciunea şi pacea ! 

Iar cugetul său era alîla de cinstit şi nepărtinirea lui 
era atîta de neabă tută încît într-o zi, după ce, biruindu-i 
pe regii din Yemen şi punînd siăpînire pe vistieriile dom-
neşti, a poruncit să se împartă pleanul între toţi oştenii 
musulmani deopotrivă, fără osebire. Şi fiecare oştean a 
avut parte, printre altele, de cîte o bucată de alagea ye~ 
menească. Iar Omar îşi avu partea întocmai ca şi cel mai 
mărunt dintre oştenii săi. Şi puse să i se facă o haină 
nouă din bucata aceea de pînză văi'gată yemenească, ce-1 
căzuse 3a împărţanic ; şi, îmbrăcat aşa. se sui în amvonul 
de Ia Medina şi le predică musulmanilor încă o purcedere 
cu oaste împotriva necredincioşilor. Ci iacătă că un om 
din mulţime se ridică si îl opri din predica sa, spunîn-
clu-i : ' . 

— N-avem să-ţi dăm ascultare. 
Şi Omar îl întrebă : 
—• Pentru ce ? 
Şi omul răspunse : 
— Pentru că, atunci cînd ai împărţit la toţi deopo-

trivă alageaua yemenească, fiecare musulman a căpătat 
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cîte o bucată, şi tot aşa şi tu ai căpătat o bucată la fel. 
Or, bucata aceea nu avea curn să-ţi ajungă ca să-ţi faci 
din ea toată haina cu care ie vedem îmbrăcat; astăzi. Aşa 
că, dacă nu ai. fi luat pe furiş ele ia noi o bucată mai 
mari; decît aceea pe care ne-ai dat-o nouă, nu ai fi avut 
din ce să-ţi faci haina de pe tine, mai cu seamă că eşti 
măgădan la trup. 

Iar Omar se întoarse înspre fiul său Abdallah şi îi 
spuse : 

— O, Abdallah, răspunde-i tu acestui om. în i rur î i 
spusa lui este dreaptă. 

Iar Abdallah se ridică şi spuse : 
— O, musulmanilor, aflaţi că atunci cind emirul 

drept-eredintioşilor, Omar, a vrut să pună să i se coase 
o haină din bucata lui de alagca, s-a văzut că bucata nu 
ajunge. Ca urmare, inirueît nu avea o haină potrivită de 
îmbrăcat pentru ziua aceasta, i-am dat eu o parte din 
bucata mea de pînză, ca să-şi împlinească haina. 

Pe urmă şezu jos. Alunei omul care îl înfruntase pe 
Omar spuse : 

— Mărire lui Aîlah ! Acuma te ascultăm, o, Qmnr ! 

Tot Omar, altă dată, după ce cuprinsese Siria, Mc-
sopoiamia, Egiptul, Persia şi toate ţările rumiîor, şi după 
ce întemeiase Bassra şi Kufa, în Irak, s-a întors la Medina, 
unde, îmbrăcat într-o haină atîta de jerpelită- încît ajun-
sese a fi numai o cîrpitură de petece, sta toată ziua pe 
treptele care suie la geamie, ascultând pînă şi jalbele celor 
mai din urmă supuşi ai săi, şi făcîndu-le tuturora jude-
cată dreaptă, de la emir pînă la cămilar. 

Or, pe timpu-acela. regele Kaissar Heracliu, care dom-
nea peste rumii de Ia Constantinia, îi trimise un sol, în-
sărcinat tainic să cîntărească cu chiar ochii săi mijloa-
cele, puterile şi faptele emirului arabilor. încît, după ce 
solul intră în Medina, îi întrebă pe locuitori : 
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— Unde este regele vostru ? 
Iar ei răspunseră : 
•—• Noi nu avem nici un fel de rege, că avem un emir î 

Iar acela-i emirul drept-credîneioşilor, califul lui Allah, 
P-mar ibn Al-Khatlab ' 

El întrebă : 
- - Unde se află ? Duceţi-mă ia el î 
Ei răspunseră : 
— împarte dreptatea, ori poate că se odihneşte. 
Şi îi arătară drumul spre geamie. Iar solul lui Kaissar 

ajunse ia geamie, şi îl văzu pe Omar dormind sub soarele 
de amiază pe treptele încinse ale geamiei, cu capul 
sprijinit pe piatra goală. Şi-i curgea sudoarea de pe 
frunte, făcând o pată mare de apă împrejurul capului 
său. 

La priveliştea aceea teama se aşternu în inima tr i-
misului lui Kaissar, care nu se putu stăpîni să nu strige : 
„Iacălă-1 în starea aceasta pe cel dinaintea căruia toţi 
regii pămîntuliu îşi pleacă fruntea, şi care este stăpîn 
peste cea mai mare împărăţie a vremurilor ..noastre''. Şi 
încremeni în picioare, pradă spaimei, î n t ruc î t î ş i z isese: 
„Cînd un norod este ocîrmuit cie un om cum e acesta, 
celelalte noroade trebuie să se îmbrace în haine de jale". 

Şi, cînd cu supunerea Persiei, se află, printre alte 
lucruri minunate luate din sărai ui regelui Jezdejerd, de 
la Ystakhar, şi un chilim, lung şi lat de cîte şaizeci de coţi, 
şi care înfăţişa un strat de flori, în care fiecare floare, 
întocmită din pietre scumpe, se înălţa pe o tulpină de 
aur. Iar căpetenia oştilor musulmane, Saad ben Abu-
Waccas, măcar că nu era prea priceput la preţăiuirea ne-
gustorească a lucrurilor scumpe, înţelese numaidecit tot 
ce preţuia o atare minunăţie, şi o răscumpără din pleanul 
de la palatul Khosroeşilor, ca să i-o dea peşcheş lui Omar. 
Ci califul cel aspru -—• coperească-1 Allah cu milele 
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sale ! — cel care nici cînd cu supunerea Yemenului nu 
vroise să ia din prada ţării supuse clecît o bucată ele alagea 
nu mai mare decît îi era de trebuin ţă pentru a-şi face o 
haină, nu vroi nicidecum, primind asemenea dar, să dea 
îndemn rău spre viaţa de huzur de ale cărei urmări asu-
pra norodului său îi era tare grijă. Şi, atunci pe loc, puse 
să se taie chilimul cel scump în tot atîtea bucăţi cite 
căpetenii musulmane se aflau la Medina. Iar sieşi nu îşi 
luă nici o parte. Or, atîta de scump era chilimul acela, 
chiar îmbucătăţit, încît Aii — asupra-i fie milele cele 
mai alese ! — putu să vîndă pe douăzeci de mii de 
drahme, unor negustori sirieni, i'îşia care îi căzuse la îm-
părţeală. 

Şi tot cînd cu năvălirea în Perşi a. satrapul Harmozan, 
care se împotrivise cu cea mai mare vitejie război ni cil or 
musulmani, primi, să se supună, cla numai cu învoiala să 
fie dus dinaintea califului, care să se rostească asupra 
soartei lui. Or, Omar se afla la Medina; şi-aşa că Har-
mozan fu. dus la cetatea Medinei, păzit de o strajă sub po-
runca a doi emiri de cei mai de seamă dintre drept-
credincioşi. Şi, cînd ajunseră la Medina. cei doi emiri, 
vrînd să facă a creşte în ochii lut Omar însemnătatea 
şi cinul prinsului lor persan, îl îndemnară pe Harmozan 
să-şi îmbrace caftanul ţesut cu zarafii' şi să-şi pună tiara 
cea strălucitoare pe care o purtau satrapii de la curtea lui. 
Khosroe. Şi, împodobit astfel cu semnele cinului său, 
căpetenia persană fu adusă dinaintea treptelor de la 
geamie, unde califul şedea pe o rogojină veche, la adă-
postul unui umbrar. Şi, pricepînd din murmurul noro-
dului că vine vreun ins de seamă, Omar ridică ochii şi. 
îl văzu dinaintea sa pe satrapul îmbrăcat cu toată fala 
îndătinată la palatul regilor persani. Şi, la rîndu-i, Harmo-
zan îl văzu pe Omar, da nu-i venea să creadă că arabul 
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acela îmbrăcat în haine peticite şi stînd singur, pe o ro-
gojină roasă, în curtea geamiei, ar fi însuşi califul, stă-
pînul împărăţiei celei noi. Da pe dată Omar. cunoscînd 
în prinsul din faţa sa pe unul dintre acei satrapi făloşi 
care atîta amar de vreme făcuseră să tremure, dintr-o 
merîncenare de privire, triburile cele mai dîrze din Ara-
feia, strigă : 

— Mărire lui Allah carele a ridicat Islamul cel bine-
euvîntat spre a vă umili, pe tine şi pe semenii tăi.! 

Şi puse să fie despuiat persanul de hainele lui cele 
dau.ri.te, şi să fie coperit cu o haină aspră de pustie ; pe 
urmă ii zise : 

— Acuma, cînd iaeătă-te îmbrăcat pe potriva vredni-
ciilor tale, vei cunoaşte mîna Domnului, carele numai ei 
unul este stăpîn peste toată fala ? 

Şi Harmozan răspunse : 
— De bună seamă, sînt încredinţat pe deplin. întrucât, 

atîta vreme cît dumnezeirea a stat deoparte, noi am. fost 
cei biruitori, avem dovadă toate biruinţele noastre tre-
cute şi toată slava noastră. Aşa că pesemene că Domnul 
despre care vorbeşti a luptat în folosul vostru, de vreme 
ce ne-aţi biruit la rindu-vă . 

Iar Omar, auzind vorbele acelea în care temeneaua sta 
vecină cu zeflemeaua, încruntă sprinceana în aşa chip 
încît persanul intră la spaimă că taifasul lor se va sfîrşi 
cu o osîndire la moarte. Şi-aşa că, prefăeîndu-se că îl e 
tare sete, ceru apă şi, luîncl oala de pămînt ce-i fu adusă, 
îşi aţinti privirile asupra califului şi păru a şovăi dacă s-o 
ducă la gură. 

Şi Omar îl întrebă : 
— De ce ţi-e spaimă ? 

Cînd povestea ajunse aici, îpeherez.-Kla văzu zorii mijind şî, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci înir-a nouă sute şaptezeci şi noua noapte 

Urmă : 

Şi satrapul răspunse : 
— IVli-c frică de clipa cînd am săxbeau, să nu fie prilej 

spre a mi se da. moartea. 
Ci Omar ii spuse : 
— Fereaseă-ne Allah să ni se cuvină asemenea bănu-

ieli ! Te afli sub ocrotire pînă ce apa aceasta are să-ţi 
răcorească buzele şi să-ţi stingă setea. 

La vorbele acestea ale califului, mintosul persan 
aruncă oala la pămînt şi. o sparse. Iar Omar, legat prin 
chiar spusele sale, se milui de el. eu mărinimie, să-l mai 
osîndească. Şi Harmozau, mişcat ele măreţia aceea sufle-
tească, se încunună înlru Islam. Şi Omar îi hotărî o sim-
brie de două mii de drahme. 

lai' cînd cu luarea Ierusalimului — care esle cetatea 
cea sfîntă a lui Issa. fiul Mariamei, proroeul cel mai marc 
de pînă la venirea domnului nostru Mohammecl (asupra-i 
fie rugăciunea şi pacea), şi înspre al cărei templu se 
întorceau la începuturi drept-eredincioşii pentru rugă-
ciune — patriarhul Sofronie. capul norodului, se ' învoise 
să se dea prins, da numai cu învoiala ca însuşi califul să 
vină să ia în stăpînire cetatea cea sfîntă. Şi, fiind înştiin-
ţat despre învoială şi despre înţelegere, Omar porni la 
drum. Şi cel ce era califul lui Allah pe părnînt, şi care 
făcuse să se plece dinaintea flamurei Islamului capetele 
celor puternici, plecă din Medina fără de nici o strajă, 
călare fără fală pe o cămilă ce ducea doi saci, unul plin 
de orz pentru, vită, celălalt plin de curmale pentru calif. Iar 
3a oblînc se afla o strachină de lemn, şi la ciochină un 
burduf plin cu apă. Şi. mergînd aşa zi şi noapte, neoprin-
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du-se decît spre a-şi rosti rugăciunea, ori ca să împartă 
dreptatea pe la vreun trib ce i se nimerea în cale, ajunse la 
Ierusalim, Şi iscăli cuprinderea cetăţii. Şi porţile oraşului se 
deschiseră. Şi Qmar, ajungînd dinaintea bisericii creştinilor, 
îşi dete seama că se apropiase ceasul de rugăciune ; .şi îl 
întrebă pe patriarhul Sofronie unde îşi putea îndeplini 
clatorinţa aceea de drept-credincios. Şi creştinul îl pofti 
chiar în biserica lor. Ci Om ar se lepădă, zicînd : 

—- N-am- să intru niciodată să mă rog în biserica 
voastră, şi aceasta chiar în folosul vostru, al creştinilor. 
Pentru că dacă însuşi califul s-ar ruga într-un loc, musul-
manii ar pune numaidscît stăpînire pe locul acela şi v-ar 
păgubi ele el, fără de abatare. 

Şi, după ce îşi rosti rugăciunea întoreîndu-se cu faţa 
înspre kaaba cea sfînlă, îi spuse patriarhului : 

— Acuma să-mi arăţi un loc unde să ridic o geamie 
în care de aci înainte musulmanii să se adune pentru ru-
găciune, fără a-i tulbura pe ai voştri cînd îşi îndeplinesc 
slujbele lor. 

Şi Sofronie îl duse pe locul unde se aflase capi stea lui 
Soleiman bon Daud, chiar acolo uncie adormise lacub, 
fiul lui Ibrahim. Şi o piatră însemna "locul acela, care 
slujea de hazna murdăriilor cetăţii. Şi, cum piatra lui 
lacub era acoperită de murdăriile acelea, Omar, dînd 
pildă lucrătorilor, umplu cu gunoi pulpana mantiei sale 
şi cară gunoiul departe de acolo. Şi astfel porni la cură-
ţirea locului pentru geamia care şi azi mai poartă numele 
lui, şi care este geamia cea mai frumoasă de pe pămînt. 

Iar Omar — potopească-1 Allah cu darurile sale cele 
mai de seamă ! — avea de obicei să umble cu un toiag 
în mînă şi, îmbrăcat cu o haină prăpădită şi peticită în 
multe locuri, străbătea suiturile şi uliţele din Mecca şi 
din Medina; mustrîndu-i cu asprime şi cu neîndurare, ba 
chiar şi pedepsindu-i cu lovituri de toiag, acolo pe loc, 
pe negustorii care îi înşelau pe cumpărători sau care ee-
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reau preţuri prea mari pe marfa lor, Or, într-o zi, cum j 
trecea prin sukul de lapte proaspăt şi de lapte prins, văzu j 
o muiere bătrînă care avea dinaintea ei mai multe oaie j 
cu lapte de vînzare. Şi se duse la babă, după ce se uitase 
o bucată de vreme la ceea ce făcea aceasta, şi îi zise : 

— O, femeie, ia seama ca de-aci înainte să nu-i mai 
înşeli pe musulmani, precum tc-am văzut că faci, şi ai < 
grijă să nu mai pui apă în laptele tău. 

Şi baba răspunse : ' 
— Ascult şi mă supun, o, emire al drept-ercclîncioş'iior. 
Şi Omar .trecu mai departe. Da a doua zi se întoarse j 

iarăşi prin sukul de lapte şi, dueîndu-se la lăptăreasa cea i 
bătrlnă, îi zise : , 

— O, muiere păcătoasă, au nu ţi-am mai spus o dată 1 
să nu pui apă în lapte ? i 

Şi baba răspunse : 
— O, emire al drept-credincioşilor, te încredinţez t:â 

n-am mai făcut aşa. 
Da nici nu rostise -ea bine vorbele acestea că, din. 

dugheana ei, un glas de fată se şi auzi, supărat, şi care 
spunea : ; 

— Cum, mamă ? cutezi să minţi dinaintea emirului 
drept-credincioşilor, adăugind în felul acesta şt o min- j 
ciună la înşelăciune, iar la minciună adăugind lipsa de •, 
cinstire faţă de calif ? Allah să te ierte ! f 

lai' Omar auzi vorbele fetei şi se opri tulburat. Ci, 1 
întoreîndu-se înspre cei doi fii ai săi, Abdallah şi Asim, 1 
care îl însoţeau la preumblare, le spuse ••*. 

— Care dintre voi vrea să se însoare cu fata aceasta 
preacinstită ? Este mare nădejde că Allah, cu suflarea 
înmiresmată a milelor sale, are să-i dăruiască acestei co-
pile nişte urmaşi cinstiţi ca şi ea. , 

Iar Asim, fiul cel mai mic al lui Omar, răspunse : 
— O, tată, mă însor eu cu ea. i 
Şi nunta se făcu, între fata lăptăresei şi feciorul erai- j 

rului drept-credincioşilor. Şi fu o căsătorie bîneeuvîntată, 
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întrucît din ea li se născu o Iată care s-a mări tat mai 
tî'rziu cu Abd El-Aziz ben Merwan. Iar din căsătoria 
aceasta din urmă s-a născut Ornai' ben Abd El-Aziz, care 
s-a suit în scaunul de domnie al ommiazilor, al optulea 
în şirul domnesc, şi care a fost unul dintre cei cinci califi 
de frunte al Islamului. Mărire Aceluia carele înalţă pe 
cine-i place lui. 

Iar Om ar avea obiceiul să spună : „Nu am să las ni-
ciodată nepedepsită omorîrea unui musulman". Or, într-o 
zi, pe cînd ţinea divanul de judecăţi pe treptele geamiei. 
fu adus dinaintea lui leşul unui băieţandru fără fir de 
barbă încă, cu obrazul dulce şi neted ca un obraz de fată. 
Şi i se spuse că băieţandrul fusese ucis de o mină nedove-
dită, şi că leşul lui fusese găsit lepădat la o margine de 
drum. Şi Omar ceru lămuriri şi se strădui să siringă do-
vezi, despre omor ; ci nu izbuti să ajungă a afla nimic, 
nici să dea de urma ucigaşului. Şi se necăji în sufletul 
lui de jude, văzînd storpiciunea cercetărilor sale. Şi se ruga 
la Cel Preaînalt, zi cînd : „O, Allah ! o, Doamne ! îngă-
duie să izbîndesc a-1 dibui pe ucigaş". Şi era auzit ade-
seori cum rostea rugăciunea aceasta. Or, pe la începutul 
anului următor, îi fu adus un prunc nou-născut, încă 
viu, care fusese găsit lepădat chiar pe locul unde fusese 
aruncat leşul băieţandrului. Şi Omar strigă numaidecît : 
„Mărire lui Allah ! acuma sînt stăpîn pe sîngele celui ucis. 
Iar ucigaşul are să fie aflat, de-o vrea Allah.-' Şi se ridică 
şi se duse la o femeie de credinţă de-a lui, căreia i-1 clete 
în seamă pe noul-născut. spunîndu-i : 

— Ia-1 în seama ta pe sărmănuţul acesta orfan, şi nu 
te îngrija de cele de trebuin ţă pentru el. Da străduieşte~te 
să iei aminte de tot ce se va spune în preajma ta despre 
copil, şi veghează să n.u-1 Iaşi cumva luat ori dus de 
cineva departe de ochii tăi. Şi dacă ai să întîlneşti vreo 
femeie care l-ar săruta şi l-ar strînge la pieptul ei, să-mi 
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trimiţi vorbă Iară zarvă acasă şi să-mi dai de ştire nu-
mai decît. 

Iar doica îşi priponi în minte vorbele emirului drept-
credincioşilor. 

C'înd povestea a junse aici, Şeher<->:-;;da vă / u w i i trijiuri şi, 

sfioasă, tăcu, 

Ci într-a nouă sute optzecea noapte 

U r m ă : 

Şi de-atunci. copilul crescu, mergîndu-i bine. Iar cînd 
împlini vîrsta de doi ani, o roabă tînără veni într-o zi 
la doică s-o oprească în cale şi să-i spună : 

— Stăpîna mea ni-a trimis să te rog a mă lăsa să-1. duc 
la ea pe copilul acesta — vegheze-ţi-1 Allah şi depărteze 
de el orice ochi păgubos ! — ca să-şi petreacă cîteva 
clipite uitîndu-se la el, aşa încît pruncul pe care îl poartă
în pînteceie ei să se izvodească după chipul şi asemănarea 
acestuia. 

Şi doica răspunse : 
- Bine. Du-i copilul, da am să te însoţesc şi eu. 
Şi-aşa se făcu. Iar roaba cea tînără intră cu copilul 

la stăpîna ei. Şi, de cum îl zări pe copil, stăpina se re-
pezi la el, plîngînd, şi îl luă în braţe, potopindu-1 cu săru-
tări şi strîngîndu-1 la piept, tulburată pînă peste fire. Iar 
doica dete zor să se ducă şi să se înfăţişeze dinaintea ca-
lifului, şi îi istorisi toate cîte se petrecuseră, adăugind : 

— Şi stăpîna aceea nu e alta decît prea curata Saleha, 
fala preacinstitului ansaran şeicul Saleh, cel care 1-a cu-
noscut şi care 1-a urmat ca ucenic credincios pe Prorocul 
nostru binecuvîntat — asupra-i fie rugăciunea şi pacea l 



Şi Omar şezu să chibzuiaseă. Pe urmă se sculă, îşi luă 
sabia, o ascunse sub mantie şi se duse la casa arătată . Şi 
îl găsi pe ansaran şezînd la poarta casei sale, şi îi spuse, 
după salamalekuri : 

— O, preacinstite şeic, ce face fata ta Saleha ? 
Jar şeicul răspunse : 

- O, emire al drept-credincioşilor, fata mea Saleha ? 
S-o răsplătească Allah pentru facerile ei de bine. Fata 
mea e ştiută de toţi pentru cuvioşia şi pentru purtarea ei 
pilduitoare, pentru cugetul cu care îşi îndeplineşte dato-
rinţele faţă de Allah şi faţă de părintele ei, pentru sîrgul 
cu care îşi face rugăciunile şi toate canoanele cerute de 
legea noastră, pentru curăţia credinţei ei. 

Iar Omar spuse : 
-— Bine. Da aş vrea să stau de vorbă cu ea, spre a 

încerca, să-i sporesc dragostea de bine şi s-o înflăcărez 
şi mai mult !a făptuirea lucrărilor vrednice. 

Iar şeicul spuse : 
—- Coperească-te Allah cu hatîrurile sale, o, emire al 

drept-credincioşilor, pentru bunăvoinţa ta faţă ele fata 
mea. Stai o clipită, pînă ce mă întorc ; Intrucît mă duc 
să-i dau de ştire fiică-mi despre dorinţa ta. 

Şi intră în casă, şi îi ceru Salehei să-1 primească pe 
calif. Şi Omar fu poftit înlăuntvu. 

Or, ajungînd iîngă fată, Omar le porunci celor ce se 
aflau acolo să iese din odaie. Iar ei plecară îndată, lăsîn-
du-1. pe calif cu Saleha, singuri singurei. Atunci Omar, 
seoţîndu-şi deodată sabia la iveală, îi spuse copilandrei : 

- Vreau de la tine lămuriri temeinice despre omorul 
tînărului care a fost găsit în drum anul trecut. Lămuririle 
acestea le ai. Şi, de te vei încerca să-mi ascunzi adevărul, 
între tine şi adevăr va sta sabia aceasta, o, Saleha. 

Iar ea răspunse, fără a se tulbura : 
— O, emire al drept-credincioşilor, ai nimerit drept 

peste faptul pe care îl cercetezi. lai: eu, pe slava numelui 
Iui Allah Preaînaltul, şi pe harurile Prorocului cel binecu-
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vîntat•! — asupra-i fie rugăciunea şi pacea! — am să-ţi 
spun tot adevărul întreg. 

Şi coborî glasul şi spuse : 
— Află, dar, o, emire al drep't-credincioşilor, că am 

avut o femeie bătrînă, care sta toată ziua la mine, şi care 
mă însoţea peste toi cînd ieşeam din casă. Iar eu o pre-
ţutarrr şi o iubeam cum o iubeşte o fiică pe mama sa. 
Şi, la rîndu-i, şi ea, în tot ce era în legătură cu mine şi 
în tot ce mă privea, punea o luare-aminte şi o grijă ose-
bite. Şi multă vreme lucrurile au mers aşa, eu îndrăgind-o 
şi ascultînd-o cu cinstire şi eu sfinţenie. Or, veni o zi 
cînd ea îmi spuse : , .0, lata mea, trebuie să fac un drum 
pe ia rudele mele. Da am o fiică. Şi, acolo unde sade, mi-e 
frică să nu păţească vreun necaz fără, ele izbăvire. Şi-aşa 
că mă rog ţie să-mi îngădui s-o aduc la tine şi s-o las cu 
tine. pînă ce mă întorc." Iar eu îi d.edei numaidecît îngă-
duinţa. Şi bătrîna plecă. Şi, a doua zi, fiică-sa veni în 
casa mea. Şi ora o fată chipeşă, bine făcută la boiu şi 
bine clădită. Şi simţii faţă de ea multă dragoste. Şi o 
lăsai să doarmă în odaia în care dormeam. Şi, într-o 
după-amiază, pe cînd dormeam, mă simţii deodată cu-
prinsă din somn şi frămîntată de un bărbat care se împiep-
fise peste mine cu toată greutatea lui şi mă ţintuise, prin-
zindu-mă straşnic de arnîndouă mîinile. Şi, necinstită 
astfel şi pîngărită, izbutii într-un sfîrşit să scap clin strîa-
soarea lui. ŞL năucită cu totul, apucai un cuţit şi îl înfip-
se! în pîntecul ticălosului meu de pîngăritor, Şî-atunci 
văzui că nu era altcineva decît chiar copila, tovarăşa 
mea. Şi fusesem amăgită 'de stravestirea acelui băieţandru, 
căruia îi era atîta de lesne să se dea drept fată. Şi, după 
ce l-am omorât, am pus să se învăluiască trupul şi am 
trimis să fie aruncat pe locul unde a fost găsii;. Şi Allah 
a îngăduit să ajung mamă, din treaba nelegiuită a acelui 
bărbat. Şi. după ce am adus pe lume copilul, am pus să 
fie şi el lepădat în drum, tot acolo uncie fusese aruncat 
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tată l lui, nevroind să mă însărcinez dinaintea lui Allah 
cu creşterea unui copil ce mi se născuse împotriva vrerii 
mele. Şi-acoasta-i, o, crnire al drept-eredincioşilor, po-
vestea întocmai a celor două lapte. Şi li-am spus adevărul. 
Şi Allah mi-e chezaş ! 

Iar Omar strigă : 
— Hotărît, mi-ai spus adevărul ! Reverse-şi Allah asu-

pra-ţi milele sale. 
Şi. se minună de tăria şi de clirzia acelei fete, o sfătui 

să stăruiască pe calea facerilor de bine, şi înălţă spre 
ceruri urări de bine pentru ea. Pe urmă plecă. Şi, plecînd, 
îi spuse tatălui fetei : 

— Umplă-ţi Allah casa cu binecuvîntările sale ! vred-
nică fată nun ai ! Fie-ţi binecuvmtală ! I-am făcut o mo-
litvă şi i-am dat nişte; sfaturi. 

Iar preacinstitul şeic ansaran răspunse : 
•— Allah să te călăuzească pe calea fericirii, o, emire 

al drept-credincioşilor, şi să-ţi hărăzească toate harurile 
şi toate milele pe care ţi le rîvneşte sufletul ! 

Pe urmă tînărul cel bogat, după ce se odihni oleacă,' 
urină : 

— Am să vă spun acuma, spre a mai schimba pildele, 
istoria cîntărefei Sallamah cea Albastră. 

Şi spuse : 

C'ÎNTAIÎKA'4'A S A L L A M A H C'KA ALBASTRA 

Frumosul poet, izvoditor de cîntece şi, deopotrivă, cîn-
tăreţ, Mohammad din Kufa, istoriseşte următoarele : 

Printre copilele şi roabele pe care le-am învăţat muzica 
şi cîntecul niciodată nu am avut o ucenică mai frumoasă; 
mai ageră, mai ispititoare, mai deşteaptă şi mai dăruită 
decît Sallamah cea Albasiră. îi ziceam" Albastră acelei 



copilandre negricioase pentru că avea pe buza de sus 
o brumă vrăjitoare de mustăcioară uşor albăstruie, ca o 
umbră subţire de mosc trasă cu gingăşie de peana unui 
calemgiu dibaci ori de mîna iscusită a unui miniaturist. 
Şi, pe vremea cînd îmi era ucenică, era cu totul tinerică, 
o copilandră proaspăt îmbobocită, eu doi sînişori înmu-
guriţi ce-i ridicau şi-i coborau olecuţă veşmîntul uşor 
şi i-1 depărtau de piept. Şi, dacă te uitai la ea, era o vrajă, 
un prăpăd al minţilor, o orbire a ochilor, o răpire a 
judecăţii. Şi, dacă se afla în vreo sindrofie, de~ar fi fost 
in sindrofia aceea chiar şi cele mai vestite frumuseţi de 
la Kufa, nimenea nu mai avea ochi decît pentru Salla-
mah ; şi era destul să se ivească ea ca să şi înceapă mi-
nunările : ..A, iat-o pe Albastra !" Şi s-au îndrăgostit de ea 
pătimaş, da fără de nici un folos, toţi cei ce~au cunoscut-o, 
şi eu însumi, nebuneşte. Şi, măcar că mi-a fost ucenică, 
eram pentru ea un biet supus, un slujitor ascultător, un 
rob credincios la poruncile ei. Şi, ele mi-ar fi cerut ea 
pînă şi mă t rea ţă de om, m-aş fi dus să i-o caut pe toate 
căpăţînele spânzuraţilor, pe toate tigvele mătrăţite din 
lume. 

Cînd povestea ajunse aici, Şeiierezacla văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute optzeci şi una noapte 

Urmă : 

Şi eu am izvodit, întru slava ei anume, cîntecui acesta, 
şi muzica şi vorbele, atunci cînd stă/pinul ei Ibn Ghanim 
a plecat în hagialîc, luînd-o cu ei, ca şi pe ceilalţi robi 
ai săi : 
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O, Jbn Ghamin ! ce crîncenă mîhnire 
Este mîhnire a celui ce-a rămas 
Să-vi plîngă-ndurerata lui iubire, 
Cu moartea-n piept la fiecare ceas-, 
Măcar că-i încă, viu cu-ntreaga-i fire. 

Amare băuturi i-ai dai să bea, : 
Şi sabarul ca fierea, şi pelinul, 
O. cămilare cu inimă rea, 
Mînînd spre Yemen mindra-ţi chervana, 
în sufletul meu ai lăsat suspinul. 

Şi inimi cum nici n-ou mai fost vreodată 
Ai despărţit cu fapla-ţi blestemată, 
Tu, cărnilar din Yemen, suflet rău, 
Tu, bivol ce calci iolu-n drumul tău ! 

Ci, oricîl, de mare va fi fost chinul dragostei mele, to-
tuşi soarta mea nu este întru nimic de asemuit cu aceea 
a unui alt îndrăgostit de Albastra, zaraful Yezid ben Aiuf. 

într-adevăr, într-o zi, stăpinul preafrumoasei Saliamah 
se apucă să-i spună : 

— O, Albastre, printre toţi cîţi s-au îndrăgostit de tine 
fără ixbîndă, este vreunul care să fi căpătat măcar vreo 
întîînire tainică ori vreo sărutare ? Spune-mi-i, iară a-mi 
ascunde adevărul. 

Şi, la întrebarea aceea neaşteptată, Saliamah, temîn-
du-se ca nu cumva stăpinu-său să fi aflat de curînd 
despre vreun fleculeţ pe care şi ]-o fi îngăduit de faţă
cu vreun martor limbut, răspunse : 

-~- Nu. de bună seamă, nimeni n-a dobindit vreodată 
ceva de la mine, afară doar de Yezid ben Aiul', taraful. 
Şi nici el n-a făcut altceva decît să mă sărute, numai o 
dala. De altminteri, nu m-am învoit să-i dau sărutul 
aceia decît pentru că mi-a strecurat atunci în gură, în 
schimbul sărutului, două mărgăritare strălucite, pe care 
le-am vîndut pe optzeci de mii de drahme. 
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Or, auzind acestea, stăpînul preafrumoasei Sallamah 
spuse numai atît-•: 

- Bine. 
Şi, fără a adăuga o vorbă mai mult, alîia de năpădit 

îşi simţi sufletul de mînia zaluziei, porni pe urmele lui 
Yezid ben Aiul şi se ţinu de hlra lui pînă ce acela îi 
căzu sub mînă la un prilej potrivit, cînd puse să fie 
om ori t cu lovituri de gîrbati. 

Cît despre împrejurările în care i se îngăduise lui 
Yezid acel sărut aducător de moarte al Albastrei, iacă-
tă-le. Mă duceam într-o zi, după obiceiul meu, acasă la 
Ibn Ghanim, ca. s-o învăţ pe Albastra muziebia, cînd îl. 
întâlnii în drum pe Yezid ben Aiul'. Şi, după salamale-
kuri, îi spusei : 

•—• Unde te duci, o, Yezid, îmbrăcat atîta de fercheş ? 
Iar el îmi răspunse : 
-— Mă duc unde te duci şi tu. 
Şi spusei : 
— Prea bine ! Hai. 
Şi, după ce ajunserăm şi intrarăm în casa lui Ibn 

Ghamin, şezurăm jos în sala de taifas. Şi în curând, se ivi 
şi Albastra, îmbrăcată cu o fermenea de croazea nărîrn-
zie şi cu un caftan pembe strălucit. Şi parcă văzurăm 
soarele învipiat ridieîndu-se între capul şi picioarele orbi-
toarei cîntăreţe. Şi pe urmele ei venea copila roabă, care 
aducea lăuta. 

Şi Albastra cîntă, sub îndrumarea mea, pe o glaznă 
nouă pe care i-o lămurisem. Şi glasul ei era bogat, greu, 
adînc şi tulburător. Şi, la o vreme, stăpînul ei îşi ceru 
iertare de la noi şi ne lăsă singuri, ca să se ducă să dea 
poruncile pentru masă. Iar Yezid, lovit în inimă de dra-
gostea pentru cântăreaţă, se apropie de ea, cerşindu-i din 
priviri. Iar ea păru a se.însufleţi şi, cîntînd mai departe, 
îi aruncă o privire încărcată cu tot răspunsul. Şi Yezid, îm-
bă tat de privirea aceea, îşi petrecu mâna sub haină, 
scoase două mărgări tare strălucite ce nu-şi aveau surori 
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pe lume, şi îi spuse preafrumoasei Sallamah, care se opri 
o clipă din cint : 

— Ia uite, o, Albastro ! Mărgăritarele acestea două 
le-am plătit chiar astăzi cu şaizeci de mii de drahme. 
Dacă ai dori, ar fi ale tale. 

Ea răspunse : 
— Şi ce-ai vrea să fac ca să-ţi fiu pe plac ? 
El răspunse : 
— Să cînţi pentru mine. 
Atunci Sallamah, după ce îşi duse mina la frunte, în 

semn de învoire, îşi struni lăuta şi cîntă stihurile urmă-
toare, care au la temelie glazna sadea a strunei de sub 
degetul inelar : 

Sallamah cea Albastră mi-a rănit inima 
Cu-o rană ce nici timpul nu-o va mai vindeca. 

Nici cea mai grea tăcere nu-i e tămăduire, 
Căci nu se-nchide-n suflet o rană de iubire. 

Sallamah cea Albastră mi-a rănit inima. 
O, musulmani, săriţi-mi în ajutor cumva ! 

Şi, după ce cîntă maneaua aceasta ele inimă albastră, 
uitîndu-se la Yezid, adăugă : 

— Ei, acuma, ia rîndu-ţi , dă-mi. ceea ce ai să-mi dai. 
Iar el spuse : 

De bună seamă, ceea ce vrei. tu vreau şi eu. Ci 
ascultă, o. Albastro. M-am legat cu un jurămînt care 
îmi leagă sufletul — şi orice jurămînt e sfînt — că nu 
voi da aceste două mărgăritare decît petrecîndu-le pe 
buzele tale de pe buzele mele. 

La vorbele acestea ale lui Yezid, roaba frumoasei 
jaliamah, zăclărîtă, sări aprigă şi cu. mîna ridicată pen-
tru a-1 lovi pe îndrăgostit. Ci eu o apucai de mînă şi 
îi. spusei, spre-a o sfătui să-şi vadă de treabă ; 
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— SLai cuminte, o, copilo, şi lasă-i. Fac un tîrg, 
precum vezi, şi fiecare dintre ei vrea să scoată un 
cîşlig cu cea mai mică pierdere cu putinţă . Nu-i tulbura. 

Iar Sallamah începu să rîdă cînd îl auzi pe Yezid 
rostind dorinţa aceea. Şi, hotărîndu-se deodată, îi spuse : 

— Bine, fie ! Dă-mi mărgăritarele în chipul cum 
vrei tu. 

Iar Yezid porni înspre ea, mergînd în genunchi şi în 
mani, cu cele două mărgăritare între buze. Iar Sallamah, 
scoţînd icnete de spaimă, începu la rîndu-i să se tragă 
înapoi, strîngîndu-şi pe ea hainele şi ferindu-se de atin-
gerea lui Yezid. Şi, ba la dreapta, ba la stînga, se depărta 
fugind şi se întorcea la locul ei, cu răsuflarea curmată, 
stîrnind cu asta şi mai tare încercările din partea, lui 
Yezid, şi tot mai multe zbeguieli. Şi zbegul dură des-
tulă vreme. Ci, cum trebuia totuşi să dobîndească măr-
găritarele, în chipul hotărît, SalJamah îi făcu un semn 
roabei sale, care, deodată, sări pe Yezid, îl prinse de 
umeri şi îi ţintui locului. Iar Sallamah, dovedind cu şi-
retlicul acela că ea era biruitoare şi nicidecum biruită, 
yeni singură, oleacă fîstîcilă şi cu sudoarea pe frunte, să 
ia cu buzele ei drăgălaşe mărgăritarele cele strălucite 
dintre buzele lui Yezid, care le schimbă astfel pe un să-
rut. Şi, de cum le avu în stăpînirea el, Sallamah, venin-
du-şi repede în sineşi, îi spuse lui Yezid, rîzînd : 

— Pe Al'iah ! iată-te biruit în toate chipurile, cu sabia 
împlîntată în spinare. 

Iar Yezid, cilibiu, răspunse : 
— Pe viaţa ta, o, Albastra, nu-mi fac ciudă că s în t 

biruit. Mireasma desfătătoare pe care am cules-o de pe 
buzele tale are să-mi rămînă în inimă eît voi trăi, ca un 
balsam veşnic ! 

Aibă-1 Allah întru mila sa pe Yezid ben Aiuf ! A 
murit mucenic al dragostei. 
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Pe urmă t înărul cel bogat zise : 
— Ascultaţi acuma o ispravă de tofailism. Şi să ştiţi 

că străbunii noştri arabi prin vorba aceasta — care îşi 
trage obîrşia de la Tofail lingăul — numeau năravul pe 
care îl au unii inşi de a se pofti singuri pe la ospeţe şi 
de a prăpădi mîneărurile şi băut urile, fără ca să-i roage 
cineva. Aşa că ascultaţi. 

Şi spuse : 

DAIX'AVUCUr, 

Se povesteşte că emirului drept-credincioşilor El-
Walid, fiul lui Yezid. ommianul. îi plăcea grozav de un 
mîncău vestit, ortac al tablalelor îmbelşugate şi al tuturor 
faunătăţurilor înmiresmate, pe care îl chema Tofail Lin-
găul şi al cărui nume slujeşte de-atunci şi pînă azi spre 
a-i numi pe daîcavucii ce se poftesc singuri pe la nunţi şi 
pe la praznice. Altminteri, Tofail acela, mare pricepui la 
mîncăruri, era om de duh, învăţat, mintos şi mehenghi ; 
şi era sprinten la răspunsuri şi la înţepături. Pe dea-
supra, maică-sa fusese dovedită de ierfelegioaieă faţă de 
bărbatu-său. Şi chiar Tofail acela a izvodit pravila lingăi-
lor în cîteva parimii pe cît de iscusite pe-atîta de folo-
sitoare, care se mărginesc la învăţăturile următoare : 

Dacă te pofteşti vreodată 
La ospăţ, pe Iu vreo nuntă. 
Nu caia încolo ~ncoa.ee  
Cu privirea căscâundă. 
Ci te-ndreaptu cu pas jalnic 
Către locul cel mai bun. 
Fără să te uiţi la nimeni, 
Fără-a asculta ce-ţi spun 
Musafirii şi mesenii — 
Lasă-i liniştiţi să crează 
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Că eşti oaspete de seamă, 
Poale chiar cel mai de vază. 
Iar dacă portarul casei 
Se aşează împotrivă-li, 
Tra,ge-i o mustrare aspră, 
Şfichiueşle-l ca un crivăţ, 
îa-l de sus, Ucăloşeşte-l, 
Ocărăşle-l, ameninţă, 
Să nu-şi mal îngăduiască 
Nici un fel de necuvinţă. 
Jar cînd ai, ajuns la masă-, 
Nu mai sin la socoteală : 
Pune mina şi mănîncă, 
Umple-ţi iar stacana goală, 
Şi repede-le-n friptură 
Ca frigarea cea grozavă, 
Dă-ţi îndemn şi te trudeşte' 
Şi cu •puii fripţi la tavă 
Şi cu carnea, chiar uscată — 
Să mi le sfieşli defel : 
Sjîşie~o, înfinge-nlr-însa 
Degetele-ţi de oţel ! 

Cînd povestea ajunse aici, Şoherezada văzu zorii mijind şi, 
•d'ioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă suie optzeci şi doua noapte 

Urmă : 

Şi-acestea erau. tot ighemoniconul desăvîrşitului lingău 
aşa cum îl pravilnicise Tofail în oraşul Kufa. Şi, într-a-
devăr, Tofail a fost. părintele mîncăilor şi cununa dalca-, 



vucilor. De altminteri, iacătă. o pildă, dintr-o sumedenie 
de alte pilde despre felul lui de a se descurca. 

Un navap do-al oraşului poftise cîţiva prieteni şi se 
ospăta eu ei dintr-o tabla cu peşte gătit minunat. Şi 
iacătă că la uşă se auzi glasul prea bine cunoscut al lui 
Tofai], care vorbea cu portarul rob. Iar unul dintre me-
seni strigă : 

— Ferească-ne Allah de IViîncău ! Toţi ştiţi măsura 
pîntecelui nemaipomenit al lui Tofail. Aşa că hai de-
grabă să scăpăm de dinţii lui peştii aceştia frumoşi şi 
să-i punem la adăpost în vreun cotlon ele odaie, nem'ai-
lăsînd pe masă decît juveţii. Şi, după ce Tofail are să în-
fulece caracuda, cum nu va mai avea. nimic de ros, are 
să plece, iar noi ne vom. ospăta cu peştii cei mari. 

Şi, la repezeală, puseră la păstru peştii cei mari. Şi 
iacătă că Tofail intră, zîmbăreţ şi plin de voioşie, arun-
cîndu-şi salamalekul spre toată lumea. Şi, după bismil-
lan, întinse mina înspre tabla. Ci ia uite că pe tabla nu 
se aflau decît nişte amărîţi de juveţi. Şi oaspeţii, înve-
seliţi de renghiul lor, îl zeflemisiră : 

— Ei, jupîne Tofail, ce spui de peştii ăştia ? Nu prea 
s-ar zice că-ţi pare tablaua chiar pe gustul tău. 

El răspunse : 
— Păi eu cam de multişoară vreme nu prea mă am 

bine cu neamul peştilor, şi am pică urîtă pe ei. Că bietul 
taică-meu, care a murit înecat în marc, a fost mîncat de 
dumnealor. 

Iar mesenii îi spuseră : 
— Prea bine, iacătă aşadar un prilej strălucit pentru 

tine de-a lua talionul tatălui tău, mîncînd şi tu la rîndu-ţi 
plevuşcă aceasta. 

Iar Tofail răspunse : 
— Dreptu-i ! Da ia staţi ! 
Şi luă un peştişor şi-1 duse la ureche. Iar ochiul lui 

de musafirgiu şi ochise tablaua surghiunită în cotlonul 
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ei, şi pe care se aflau peştii cei mari. Şi-aşa că. după ce 
păru a ascult a cu luare-aminte ce-i spunea ju velele fript, 
strigă deodată : 

— Hei na ! hei na ! Ştiţi ce mi-a spus prăpăditul acesta 
de. juvete ? 

Iar mesenii răspunseră : 
— Nu, pe AU ah' ! De unde să ştim ? 
Iar Toi'ail zise : 

, — Păi aflaţi, alunei că mi-a spus aşa : „Eu n-am. fost 
de fală la moartea părintelui tău - - aibă-1 Allah întru 
mila sa ! - - şi n-am avut cum să-! mănînc, intvue.il sini, 
mult prea copil ca să fi trăit pe vremea aceea." Apei mi-a 
strecurat în ureche euvinlele acestea : „Mai bine ia-i pe 
peştii cei mari şi frumoşi care stau pitulaţi în cotlon, şi 
răzbună-te pe ei. Că ei s-au bulucit odinioară asupra ră -
posatului tăiine-tău şi l-au minca!,." 

Cînd auziră spusele lui Toi'ail, oaspeţii şi stăpînul ca-
sei pricepură că vicleşugul lor fusese adulmecat de nasul 
lingăului. Drept care nu mal pregetară a-] pofti pe To-
fail la peştele cel frumos, şi ii .spuseră, tăvălindu-se de 
rîs : 

----- iVlănmcă-l atunci, şi da-ţi-ar o încuietoare de maţe 
straşnică ! 

Pe urmă tinărul le spuse ascultătorilor săi : 
—•- Ascultaţi acuma istoria jalnică a preafrumoasei 

roabe1 a ursimi. 
Şi spuse : 

ROABA UU.SITiV 

Povestesc cronicarii şi letopiseiii că cel de ai treilea 
calif din neamul lui Abass. emirul drepl-credincioşjlor El-
Ma.hdi, lăsase scaunul domniei, la moartea lui. fiului său 
Ai-Jiadi. pe care nu-1 avea drag. ba faţă de care chiar 
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nutrea o mare vrăjmăşie. Da lăsase cu vorbă de moarte ca, 
după stingerea lui Al-Hadi, urmaş la domnie să fie nu-
maideeît mezinul, Harun Al-Raşid, fiul cel drag, şi nu 
feciorul mai mare al lui Al-Hadi. Ci Al-Hadi, atunci cînd 
ajunse emir al drept-eredincioşilor, îl veghe cu o străşni-
cie tot mai aprigă şi tot mai prepuielnica pe fratele său 
Harun Al-Raşid ; şi făcu tot ce putu spre a-i răpi lui 
Harun clironomia la scaunul de domnie. Ci mama Iui 
Harun, înţeleaptă şi credincioasa Khaiizaran, nu osteni 
ii dcznoda toate vicleşugurile îndreptate împotriva fiului 
ei. încît pînă la urmă Al-Hadi ajunse s-o vrăjmăşească 
şi pe ea tot atita cît şi pe fratele lui ; şi îi osîndi pe 
amîncloi la acelaşi prăpăd. Şi nu aştepta decît vreun pri-
lej spre a-i da pieirii. 

Or, Al-Hadi şedea într-o zi în grădinile sale, sub o 
'boltă bogată sprijinită pe şapte pilaştri, şi care avea patru 
intrări, fiecare intrare dînd înspre unul dintre cele patru 
părţi ale zărilor. Iar la picioarele sale şedea roaba lui 
mult dragă, Ghader, pe care nu *o avea în stăpmire decît 
de patruzeci de zile. Şi tot acolo se mai afla şi izvoditorul 
de cîntece Isac ben Ibrahim, din Mossul. Iar cadîna, la 
ceasul acela, cînta, însoţită la lăută de către chiar Isac. 
Iar califul se legăna de plăcere şi îşi freca picioarele, pînă 
peste poate de răpit şi de înduioşat. Iar afară se lăsa noap-
tea ; şi luna se ridica printre copaci ; iar izvorul curgea 
şopotind prin umbra vărgată, pe cînd adierea îi răspundea 
dulce. Şi deodată califul, schirnbîndu-se la chip, se mc-
horî şi îşi încruntă sprîncenele. Şi toată voioşia i se topi ; 
şi gmdurile din mintea lui se făcură negre precum cîlţii 
de pe fundul călimării. Şi, după o tăcere lungă, rosti- cu 
un glas înfundat : 

— Fiecare cu ce i s-a menit. Şi nimenea nu durează 
in veci, fără numai Cel Veşnic Trăitor. 

Şi se afundă iar într-o tăcere de rea-vestire. pe care 
o curmă dintr-odată, strigînd : 
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— Să fie chemat degrabă Massrur spătarul ! 
Şi era vorba chiar de acel Massrur, împlinitorul, osîn-

delor şi al mînii'lor califilor, care fusese străjerul copilă-
riei lui Al-Raşid şi care îl purtase în braţele sale şi pe 
umerii săi. Şi sosi grabnic dinaintea lui Al-Hadi, care îi 
spuse : 

•— Du-tc pe dală la frai ele meu Al-Raşid şi adu-mi 
capul lui ! 

Ciad povestea ajun.se aici, .Şieherezada văzu zorii mij ind şl, 
.sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a nouă sule optzeci şi treia noapte 

\ Frmă : 

Auzind vorbele acestea, care; erau osînda la moarte 
a celui, pe care îl crescuse. Massrur rămase năuc, buimac 
şi ca lovit de t rămet. Şi murmură : 

— Ai lui Allah sîntem şi la el ne întoarcem. 
Şi, într-un sfîrşit, ieşi, ca un om beat. Şi se duse, 

tulburat pînă peste poate, la sultana Khaiizaran. mama 
Iui Al-Hadi şi a lui Haruri Al-Raşid. Iar ea îl văzu cît 
de pierdut şi cît de răvăşit era, şi îl întrebă : 

— Ce este, o, Massrur ? Au ce s-a întîmplat de vii 
aici la ceasul acesta atîta do tîrziu de noapte ? Spune-mi 
ce ai. 

Şi Massrur .răspunse : 
- O, stăpîna mea, nu se tiflă izbăvire şi putere decît 

numai întru Allah cel Atotputernic ! Iată că stăpînu! 
nostru, califul Al-Hadi, fiul tău, mi-a dat, poruncă : „Du-te 
pe dată la fratele meu Al-Raşid şi adu-mi capul lui !" 
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Iar Khaiizaran, la vorbele acestea ale spătarului, iu 
cuprinsă de o frică mare ; şi spaima se aş ternu peste 
sufletul ei ; iar tulburarea îi strîngea inima de să i-o 
sfarme. Şi îşi lăsă capu-n jos şi chibzui o clipă. Pe urmă 
îi spuse lui Massrur : 

— Du-te degrabă la fiul meu AI-Raşid şi adu-1 aici 
cu tine. 

Iar Massrur răspunse cu ascultare şi cu supunere, şi 
plecă. Şi intră în iatacurile lui Harun. Iar Harun, la 
ceasul acela, se şi afla dezbrăcat, în pat, cu picioarele 
sub pătară . Şi Massrur îi spuse grăbit : 

— Scoală-te, pentru numele lui Allah, o, slăpîne al 
meu, şi vino cu mine numaideeît la stăpîna mea, mama ta, 
care te cheamă. 

Iar Al-Raşid se sculă şi, îmbrăcîndu-se în grabă, se 
duse cu Massrur în iatacul sultanei, Sett Khaiizaran. 

Or, de cum îşi zări copilul cel drag, sultana se ridică 
şi se repezi la el şi îl îmbrăţişa, fără a-i spune o vorbă, 
şi îl împinse într-o odăiţă tainică, închise uşa după el, 
iar el nici măcar nu se gîndi să se împotrivească ori să 
ceară cît de cît vreo lămurire. Şi, după aceea, Sett Khai-
izaran trimise să fie chemaţi de pe la casele lor, unde 
dormeau, toţi emirii şi toţi veliţii de la palatul calif al. 
Şi cînd toţi se strînseră la ea, Sett Khaiizaran le grăi, 
de după perdeaua de zarpâ a haremului, aceste vorbe 
sadea : 

— Vă întreb, în numele lui Allah cel atotputernic şi 
Preaînalt, şi în numele Prorocului său binecuvîntat, dacă 
aţi auzit vreodată spunîndu-se că fiul meu Al-Raşid ar 
fi avut vreo înţelegere, ori vreun chelemet, ori vreo eîr-
dăşie cu duşmanii puterii califului ori cu ereticii Zana-
dik, sau că ar fi făcut vreodată cît de cît vreo încercare de 
nesupunere ori de răzvrătire împotriva domnului său Al-
Hadi, fiul meu şi stăpînul vostru ? 
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Şi toţi. răspunseră într-un glas : 
•— Nu. niciodată. 
Iar Khaiizaran urmă numaidecît : 
— Ei, aflaţi că acuma, la ceasul acesla, fiul meu AI-

Hadi trimite să se ia capul fratelui său AI-Raşid. Puteţi 
voi să mă luminaţi pentru care pricină ? 

Iar cei do faţă rămaseră atîta do Înfricoşaţi şi de în-
spăimînlaţi încît; nici unul dintre ei nu cuteză să mai în-
gaime o vorbă. Ci vizirul Rabia se ridică şi îi spuse spă-
tarului Massrur : 

- - Du-te pe clipă pe dată să le înfăţişezi dinaintea 
califului. Şi. cînd are să te vadă, te va întreba : ,,Ai 
sfîrşi! ?'• ; iar tu să-i răspunzi : „Sfăpîna noastră Ktiai-
izaran. mama ta, soţia răposai ului tău părinte Al-Mahdi, 
mama fratelui tău. m-a zărit cînd m-am repezit asupra 
lui Al-Raşid ; şi m-a oprit şi m-a alungat. Şi ială-mu di-
naintea ta, fără a fi putut să-ţi îndeplinesc porunca. 

Iar Massrur ieşi şi se duse pe dată la calif. 
Şi, de cum îl zări. Al-Hacli îi zise : 
— Ei, unde este ceea ce ţi-am cerut ? 
Iar Massrur răspunse : 
— O, stăpîne al meu, sultana Khaiizaran, stăpîna mea, 

m-a văzut cînd m-am repezit asupra fratelui tău Al-Ra-
şid ; şi m-a oprit, şi m-a alungat, şi nu m-a lăsat să-mi 
îndeplinesc sarcina 

Iar califul, supărat pînă peste poate, se ridică şi spuse 
către Isac şi către clntăreaţa Ghader : 

- Staţi aci, pe locul unde vă aflaţi, pînă mă întorc 
Şi ajunse la mama sa Khaiizaran, şi îi văzu. pe toţi. 

dregătorii şi pe toţi emirii adunaţi la ea. Iar sultana, ză~ 
rindu-1, se sculă în picioare ; iar toţi cei. c a r e se aflau la 
ea se sculară de asemenea. Iar califul, întorcându-se înspre 
mama sa, îi spuse cu un glas sugrumat de mînie : 
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— Pentru ce, atunci cînd vreau şi cînd poruncesc un 
lucru, te împotriveşti vrerii mele ? 

Iar Khaiizaran strigă : 
— Ferească-mă Allah, o, emire al. drepi-credincioşilor, 

de-a mă împotrivi la vreo. vrere de-a ta ! Ci nu jindu-
iesc decît să-mi arăţi pentru, care pricină ceri moartea 
fiului meu Al-Raşid. E fratele tău şi e sînge de-al tău. este 
ca şi tine suflet şi viaţă răsărite din tatăl tău. 

Iar Al-Hadi răspunse : 
- întrucît; vrei să ştii, află clar că vreau să mă scutur 

de Al-Raşid din pricina unui vis pe care l-am avut as-
noapte şi care m-a junghiat cu. spaimă. în visul acela, 
Într-adevăr, l-am văzut pe Al-Raşid şezînd pe scaunul 
domnesc, în locul meu. Iar roaba mea scumpă, Ghader, se 
afla lîngă el ; iar el bea şi se veselea cu ea. Iar eu, întrucît 
ţin la puterea, la domnia şi la cadîna mea, nu vreau să mai 
văcl în preajmă-mi, trăind mereu lîngă mine ca o pacoste, 
un potrivnic primejdios, fie el şi fratele meu. 

Iar Khaiizaran îi răspunse : 
— O, emire al drept-credincioşilor, acelea nu sînt 

decît nişte năluciri şi nişte amăgiri, de-ale somnului : nişte 
vedenii urî te pricinuite de mâncărurile grele. O, fiul meu, 
im vis arareori se adevereşte. 

Şi îi vorbi tot aşa. mai departe, sprijinită de privirile 
celor de faţă. Şi vorbi atîta de frumos încît izbuti să-1 
liniştească pe Al-Hadi şi să-i alunge temerile. Şi-afunci 
ii scoase la iveală pe Al-Raşid şi. îl puse să mărturisească 
cu jurămînt că niciodată n-a avut nici cît de cît vreun 
gînd de răzvrătire ori vreo dîrzie şi că niciodată nti va 
săvîrşi nimic împotriva puterii califului. 

Şi, după lămuririle acestea, mînia lui Al-Hadi se 
stinse. Şi se întoarse la bolta unde o lăsase pe cadîna sa 
cu Isac. Şi îl pofti pe cîntăreţ să plece, şi rămase singur 
cu preafrumoasa Ghader, să se veselească, să se bucure 
şi să se lase cuprins de desfătările nopţii şi ale dragostei. 
Şi iacătă că dintr-odată simţi o durere ascuţită în tăl-
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pile picioarelor. Şi îşi duse repede mina la locul care 
îl durea, unde simţea o mîneărime, şi se scarpină. Şi, în 
câteva clipite, se ivi acolo o umflătură, care cres-cu pînă 
ce ajunse mare cit o alună. Şi gîlca aceea se înrăia, înso-
ţită de nişte mmcărimi de neîndurat. Şi iar se scarpină : 
iar umflătura crescu pină ajunse mare cît o nucă, şi, pînă 
la urmă, plesni. Şi pe clală Al-Hadi se; prăbuşi pe spate, 
.mort. Or, pricina faptului era că sultana Khaiizaran, în 
cele cîteva clipe cit califul şezuse la ea, după împăcare, îi 
dedese să bea un sorbet; de tamarişcă, în care se afla 
judeţul ursitei. 

Or, cel dinţii care află de moartea lui "Al-Hadi fu 
chiar Massrur. Şi numaideeît de le fuga la sultana Khai-
izaran şi îi spuse : 

— O, maică a califului, alungească-ţi Allah zilele ! 
siăpînu! meu Al-Hadi s-a prăpădit. 

Khaiizaran îi spuse : 
— Bi.ne. Ci, o, Massrur, ţine în taină ştirea aceasta 

şi să nu cumva să dai în vileag întîmplarea cea neadăstată . 
Şi-acuma du-te cît mai iute la fiul meu Al-Raşid, şi adu-1 
la mine. 

Şi Massrur se duse la Af-Eaşicl şi îl găsi adormit. Şi îl 
trezi, spunlndu-i : 

— O, stăpîne al meu, stăpîna mea le cheamă pe dată. 
Şi Haruri, burzuluit, strigă : 
•— Pe Allah ! fratele meu Al-Hadi iar i-a spus ceva 

împotriva mea şi iar i-a dezvăluit vreo hainie urzită do 
mine şi de care eu habar nu ani. 

Ci Massrur îi curmă.vorba, spunînclu-i : 
O, Hai:un, scoală-te repede şi vino cu mine. Liniş-

fceşte-ţi inima şi înseninează-ţi ochii, întrucît totul merge 
pe calea cea bună, iar tu nu vei întîmpina decît izbîndă 
şi bucurie. 

Cu asta, Har un se sculă in picioare şi se îmbrăcă. Şi 
pe dată Massrur se temeni dinainte-i şi. sărutînd pă-
rui nl:ul dintre mîinile lui, strigă : 
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'— Salâmalekul fie asupra-ţi, o, emire al clrept-credin-
cioşilor, imamule al slujitorilor credinţei, calif al .lui Allah 
pe pămînt, scut al legii celei sfinte şi al celor ce porun-
ceşte ea. 

lai' Harun, plin de uimire şi ele nedumerire, îl întrebă : 
----- Ce vor să zică vorbele acestea, o, Massrur ? Adi-

neauri îmi spuneai Harun şi-atît, iar acuma îmi dai nu-
mele de emir al drept-credincioşilor. Ce să cred despre 
cuvintele acestea întoarse şi despre schimbarea aceasta. 
de vorbă atîta de neaşteptată ? 

Iar Massrur răspunse : 
—- O, stăpîne al meu, orice viaţă îşi are scrisa ei, şi 

orice fiinţă vremea sa ! Allah să-ţi dealungească zilele, 
fratele tău şi-a dat sufletul. 

Cînd povosloa ajun.se nici, Seiierezada văzu; zorii mijind si, 
i-'î'ma:-;ă, tării . 

Cî într-a nouă suie optzeci şî patra noapte 

Urmă ; 

Şi Al-Raşid spuse : 
— Aibă-1 Allah întru mila sa 
Şî zori să plece, nemaiavînd nici Leamâ, nici griji, şi 

intră la mama sa, care strigă cînd îl văzu : 
— Bucurie şi fericire l Fericire şi bucurie, o. emire 

al drept-credincioşilor ! 
Şi se ridică în picioare, şi îi 'puse caftanul de calif, şi 

îi înmînă schîptrul, pecetea domnească şi semnele puterii. 
Şi, tot atunci, intră căpetenia hadîmbilor din harem, care 
îi spuse lui Al-Raşid : 
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— O, stăpîne al nostru, primeşte o veste bună, ţi s-;a 
născut un fecior ele la roaba ta Marahil. 

Şi Harun îşi lăsă atunci slobodă bucuria cea sporită, 
şi îi dete fiului său numele de Abdallah, cu adausul de 
Al-Mamun. 

Iar moartea lui Al-Hadi şi suirea lui Ai-Raşid în 
scaunul de domnie al califilor fură aflate, pînă-n ziuă, de 
tot norodul din Bagdad. Şi Harun, în mijlocul sultanatu-
lui domnesc, primi jurămintele de supunere ale emirilor, 
ale dregătorilor şi ale norodului adunat. Şi. chiar în ziua 
aceea, îi caftăni viziri pe El-Fadl şi pe Giafar, amîndoi 
fiii lui Yahia barmakidul. Şi toate vilaietele şi toate d a -
turile împărăţiei, şi toate neamurile islamice, arăbeşti şi 
nearăbeşti, turci şi cleilamiţi, îl recunoscură pe califul cel 
nou şi îi jurară supunere. lai" el îşi începu domnia în îm~ 
belşugare şi măreţie, şi se urcă, strălucitor, în slava lui 
cea proaspătă şi în puterea sa. 

Cit despre cadîna Ghacler, în braţele căreia îşi dedese 
sufletul Ai-Hadi, iacătă. Al-Raşid., care îi ştia frumuseţea, 
vroi s-o vadă, chiar în seara urcării lui pe tron, şi îşi aţinti 
asupră-i cele dintîi priviri. Şi îi zise : 

— Doresc, o, Ghader, ca eu şi cu tine să mergem îm-
preună în grădina şi în saraiul în care fratelui meu 
Al-Hadi — aibă-1 Allah întru mila sa ! — îi plăcea să pe-
treacă şi să se iăfăiască. 

Iar Ghader, îmbrăcată în haine ele jale, îşi lăsă capu-n 
jos şi răspunse : 

— Sînt roabă supusă a emirului drept-credincioşilor. 
Şi pieri o clipită în iatacul ei, spre a-şi lepăda hainele 

de jale şi a le schimba cu podoabele de cuviinţă. Pe urmă 
veni sub boltă, unde Harun o pofti să stea jos lîngă el. 
Iar el şezu acolo, cu ochii aţintiţi la copila aceea strălucită, 
nemaisăturîndu-se să se minuneze de gingăşia ei. Şi, de 
bucurie, pieptul lui răsufla larg, iar inima-i înmugurea. 
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Pe urmă . cum se aduceau vinurile care îi plăceau Iu?. 
Harun, Gbader nu vroi să bea din pocalul pe care 1-1 în-
tindea califul. 

Iar el o întrebă uimit : 
•— Pentru ce nu vrei ? 
Ea răspunse : 

- Vinul fără cîntece îşi pierde jumă tate din harurile 
lui. A.şa încît tare mi-ar plăcea să-1 văd lingă noi, ţ inîn-
du-ne tovărăşie cîntătoare, pe minunatul Isac, fi'UÎ lui 
Ibrahim. 

Şi Al-Raşid răspunse : 
— Nu stă nimica împotrivă. 
Şi îl trimise numaidecât pe Massrur să-1 aducă pe cîntâ-

reţ. care nu zăbovi să vină. Şi sărută pământul dintre mu-
mie califului şi i se ploconi cu urările cuvenite. Şi, la un 
semn al lui Al-Raşid. şezu jos dinaintea cadânei. Şi-atunei 
pocalul trecu din mină în mină : şi băură vinuri multe ; 
şi o ţ inură în felul acesta pînă noaptea târziu. Şi, din-
tr-odată, după ce vinul le aburi minţile, Isac strigă : 

— O, slavă Celui veşnic, carele schimbă lucrurile cum 
îi. place, şi carele a orânduit clironomia şi spaimele • 

Iar Al-Raşid îl întrebă : 
— La ce te gândeşti, o, fiu ai lui Ibrahim, de te minu-

nezi în felul acesta ? 
Şi Isac răspunse : 
-••— Vai, o, stăpâne al meu, ieri, pe la ceasul de-acum, 

fratele tău se apleca de la fereastra acestei boite şi pri-
vea, sub luna ce semăna cu o mireasă, apele murmurlnde 
cum treceau suspinând cu glasuri dulci şi line de cîntărete 
în noapte. Şi, la priveliştea întruchipate: fericiri, 1-a cu-
prins spaima de ursita lui. Şi-a vrut să-n toarne licoarea 
umilirii. 

Iar Al-Raşid spuse : 
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— O, fiu al lui Ibrahim, viaţa făpturilor este scrisă 
în cartea ursitei. Ar fi putut, aşadar, să-mi răpească 
fratele meu viaţa, dacă sorocul ei nu fusese hărăzit ? 

Şi se înturnă înspre frumoasa Ghader şi îi spuse : 
— Da tu, o, copile, ce zici ? 
Iar Ghader îşi luă lăuta, o struni şi, cu un glas tulbu-

rat adine, cântă stihurile acestea : 

Ah, viaţa omului pe lume 
Cu două jeţe-i zugrăvită : 
E una limpede-vioară,, 
Cealallă-i lulbure-cocUtă. 
La fel şi timpul, două feluri 
De zile are : zile bune, ' 
De tihnă — şi amare zile, 
De neguri şi furtuni nebune. 
Tu nici în timp nu te încrede, 
Nu te încrede nici în viaţă, 
Căci după zilele senine 
Vin zilele cu nori şi ceaţă, 

Şi, sfîrşind stihurile, cadîna lui Al-Hadi leşina deodată 
şi se prăbuşi, cu capu-n jos, fără de simţire şi fără de 
tresărire. Şi o ridicară de jos şi o scuturară. Ci ea nu mai 
era, se adăpostise la-smul Celui Preaînalt. Iar Isac zise : 

— O, doamne al meu, îl iubea pe răposatul. Şi tot ce-şî 
doreşte dragostea este de a dura pînă în ceasul cînd gro-
parul a ispăvit mormîntul. Reverse-şi Allah milele sale 
asupra lui Al-Hadi, asupra cadînei. Iui şi asupra tuturor 
musulmanilor. 

Şi o lacrimă căzu. din ochii lui Ai-Raşid. Şi porunci să 
se spele trupul celei moarte, şi să fie aşezat în chiar mor-
mîntul lui Al-Hadi. Şi spuse : 

— Da ! Reverse-şi Allah milele sale asupra lui Al-Hadi, 
asupra cadînei sale şi asupra' tuturor musulmanilor S 
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Ş i după ce istorisi astfel povestea copilei celei neferi-
cite, tînărul cel bogat le spuse ascultătorilor săi tulburaţi : 

— Ascultaţi acuma, ca pe o altă pildă a jocului cei 
nemilos al triştei, povestea gherdanului păgubos. 

Şi. spuse : 

GîIMÎD/VMUL B E L A U U 

înlv-o zi, califul Harun Al-Raşid, auzind cum erau lău-
date harurile izvodiforului de cîntece Haşem ben Solei-
rnan, trimise după el. Iar cînd cîntăreţul fu adus, Harun 
îi pofti să şadă jos dinaintea sa şi îl rugă să-i cinte cîtcva 
cîntece de-ale Iui. 

lai' Haşem c'intă o madea de trei sihuri. cu atîta 
măiestrie şi cu lin glas atîta de frumos încît califul, cucerit 
şi îueîntat pînă peste fire, strigă : 

— Eşti minunat, o, fiu al lui Soleiman ! Binecuvîntexe 
Allah sufletul părintelui tău ! 

Şi, plin de filotimie, îşi scoase de ia gît un gherdan 
strălucit, împodobit cu smaralde mari cît nişte pere tă-
mîioase atîrnînd ca nişte ciucuri, şi îi petr'ecu la gîtul 
cîntăreţului. 

Cînd poves tea ajunse? aici, Kt'hert'zuda văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nonă sule optzeci şi cincea noapte 

'Urmă : 

Iar Haşem, la vederea acelui giuvaier, departe de a se 
arăta, mul ţumit şi bucuros, rămase eu ochii plini de la-
crimi. Şi tristeţea se aşternu pe inima lui, ş i ' î i îngălbeni 
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chipul. Iar Hnrun, care nici cu gîndul nu gîndise Ia o 
atare urmare, se arătă tare uimit, şi crezu că giuvaierul nu 
i-ar fi pe plac cîntăreţuiui. Şi întrebă : 

— Pentru ce lacrimile acestea şi tristeţea aceasta, o, 
Haşem ? Şi pentru ce, dacă gherdanul nu te mulţumeşte, 
păstrezi o tăcere stînjenitoare şi pentru mine şi pentru 
tine ? 

Iar muzicianul răspunse : , 
— Allah sporească-şi hatîrurile asupra capului celui 

mai. darnic dintre regi ! Dar pricina care-mi sloboade la-
crimile şi îmi năpădeşte cu jale inima nu este ceea ce 
crezi tu, o, stăpîne al meu ! Şi, dacă binevoieşti a-mi 
îngădui, am să-ţi istorisesc povestea acestui gherdan, şi 
pricina pentru care vederea iui m-a cufundat în starea 
în care mă vezi. 

Iar Hanm răspunse : 
— De bună seamă, îţi îngăduiesc. întrucît povestea 

unui gherdan pe care îl am ca moştenire de la părinţii 
mei trebuie să fie uluitoare pînă peste poate. Şi sînt 
tare nerăbdător să aflu ceea ce ştii în privinţa lui, şi ceea 
ce eu nu ştiu. 

Atunci cîntăreţul, după ce îşi adună amintirile, spuse : 
— Află, o, emire al drept-credmcioşilor, că întîmplarea 

legată de gherdanul acesta s-a petrecut pe vremea tine-
reţii mele clintii. Pe-atunci trăiam în ţara Şamului, care 
este ţara de baştină a capului meu, locul unde m-am 
născut. Şi-aşa, într-o seară, mă preumblam în amurg pe 
malul unui lac,' şi eram îmbrăcat cu haine de arab clin 
pustia Şamului, şi cu faţa acoperită pînă la ochi cu fere-
geaua. Şi iacătă că mă întîlnii cu un ora îmbrăcat împără-
teşte, şi însoţit, altminteri de cumu-i datina, de două 
copilandre minunate, îmbrăcate falnic, şi care, judecind 
după lăutele ce le aveau la ele, erau cîntăreţe, fără de 
nici o îndoială. Iar bărbatul era califul El-Walid, cel de al 
doilea cu numele acesta, şi care lăsase Damascul, ceta-
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tea sa de ascaun, spre a veni să vîneze gazela olaturilor 
noastre, prin părţile lacului Tabariah. Şi, la rîndu-i. cali-
ful, văzîndu-mă, se întoarse înspre însoţitoarele sale şi le 
spuse, crezînd că nu va fi auzit decît de ele două : „Iacătă 
un arab care vine din pustie, încă proaspăt în jegul şi în 
sălbăticia lui. Pe Al M i ! am să-1 chem să ne ţină tovărăşie 
şi să ne veselim oleacă pe seama lui." Şi îmi i'ăcu semn 
cu mîna. Şi, după ce mă apropiau mă pofti să şed jos 
lingă el, pe iarbă, dinaintea celor două dntă re ţe. Şi iacătă 
că, la dorinţa califului, care era departe de a mă cunoaşte 
şi care nu mă mai văzuse niciodată, una dintre fete îşi luă 
lăuta şi, cu un glas tulburat, cîntă o rnadea izvodită de 
mine. Ci, cu toată îndemânarea ei, săvîrşi cîteva greşeli 
uşoare, ba chiar şi ciunti clntecul în vreo două locuri. 
lai' eu, în ciuda purtării supuse ce mi-o hotărîsem tocmai 
ca să nu trag asupră-mi zeflemelile gaia stîrnite ale califului, 
nu mă putui opri să nu strig, spunîndu-i eîntăreţei : „AL 
greşit, o, stăpîua mea, ai greşit !" Iar fata, auzind strigarea 
mea, începu să rîdă cu un rîs batjocoritor, şi spuse, iiv-
torcîudu-se înspre calif : ,,Ai auzit, o, emire al drept-
credincioşilor, ce ne spune acest arab beduin, ruinător 
de caravane ! Nu-i e teamă a ne învinui de greşeală, 
obraznicul !" Iar Al-Walid se uită la mine cu un chip şi 
mucalit şi mustră tor totodată, şi îmi spuse : „Oare la şa-
tra ta, o, beduinule, vei fi învăţat cântarea, şi jocul cel 
gingaş al lăutelor ?" Iar eu mă temenii cuviincios şi 
răspunsei : „Nu, pe viaţa ta, o, emire al drept-eredinciuşi-
lor ! Ci, dacă nu ai nimic împotrivă, am să-i dovedesc 
acestei minunate dntă re ţe că, în pofida întregului ei 
meşteşug, a săvîrşit cîteva greşeli la cîntec." Şi Al-Walki 
îngăduindu-nii, ca să vadă, îi spusei fetei : „Struneşte eu 
o pă trime struna a doua, şi slăbeşte-o tot cu. atlta pe cea 
de a patra. Şi începe pe glasna de jos a cîntecului. Şi atunci 
ai să vezi că duioşia şi culoarea cîntecului tău au să se 
schimbe, şi că acele cîteva locuri pe care le-ai ciuntit au 
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să se cheme uşor, ca ele la sine." Iar tînăra cînlăreaţă îşi 
struni lăuta în felul cum. îi arătasem, şi îşi începu iarăşi 
cin tarea. Şi fu atîta de frumos şi atîta de desăvîrşit, încît 
ea însăşi rămase adînc tulburată şi totodată uimită. Şi, 
ridieîndu-se deodată, se aruncă la picioarele mele stri-
gînd : „Tu eşti Haşem ben Soleiman, jur pe Domnul ka-
abei !" Şi cum nici eu nu eram mai puţin tulburat decît, 
fala, şi nu răspundeam nimic, califul mă întrebă : „Eşti 
într-adevăr cel care spune ea ?" Şi atunci răspunsei, dezve-
lindu-mi obrazul : „Da, o, emire al drept-credincioşîlor, 
sînt robul tău, Haşem tabarianui !;' Iar califul fu mul ţumit 
pînă peste poate să mă cunoască, şi îmi spuse : „Preamări t 
fie Allah carele te-a scos în calea mea, o, fiu al lui Solei-
man. Copila aceasta te laudă mai mult decît pe toţi cîn-
tăreţii din vremurile noastre, şi nu-mi cîntă vreodată 
altceva decît cînteeele şi izvodirile tale !" Şi adăugă : 
„Vreau ca de acuma înainte să-mi fii prieten şi oaspete !" 
Iar eu îi mul ţumii şi îi sărutai mina. Pe urmă, copila care 
cîntase se întoarse înspre calif şi îi zise : „O, emire al 
drept-credincioşilor, ca urmare a acestei clipe fericite, 
am a-ţi face o rugăminte !" Şi califul spuse : „Poţi s-o 
faci !" Ea zise : „Mă rog ţie să-mi îngăduieşti a-i dăxui ca 
peşcheş din parte-mi învăţătorului meu un zălog al înda-
torinţei mele". El răspunse : „De bună seamă ! aşa se şi 
cuvine". Atunci cîntăreaţa cea dulce îşi desfăcu gherdanul 
falnic pe care îl purta, şi pe care i-1 dăruise califul, şi nii-I 
puse la gît, spunîndu-mi : „Primeşte-1 ca peşcheş al în» 
dâtorinţei mele, şi iartă-mă pentru pu ţ ină tatea darului !" 
Şi era chiar gherdanul pe care îl primesc astăzi iarăşi 
ca dar de la mărinimia ta, o, emire al drept-credincio-
şilor ! 

Cînd povestea njunse ;)ici, ŞHiere/ada văzu zorii mijind fi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute optzeci şi .şasea noapte 

Urma : 

Or, acum, iacătă cum a plecat gherdanul acela din 
mîna mea, spre a mi se întoarce astăzi, şi pentru ce m-a 
făcut să plîng vederea lui. Iacătă. După ce am petrecut 
o bucată de vreme cîntînd, pe cînd adierea proaspătă 
plutea pe deasupra lacului, El-Walid s-a ridicat şi ne-a 
spus : „Să facem o preumblare cu luntrea pe lac". Şi 
numaidecît nişte slugi ce şedeau mai deoparte au dat 
i'uga şi au adus o luntre. Iar califul s-a suit în luntre cel 
dinţii, pe urmă eu. Şi, cînd a venit rîndul copilei care 
îmi dăruise gherdanul, fata a întins piciorul ca să treacă 
în luntre. Ci, cum îşi strînsese izarul în jurul ei spre a 
nu fi zărită de către luntraşi, s-a împiedecat şi, eălcîncl 
alături, a căzut în. lac ; şi, pînă a apuca noi să-i sărim 
într-ajutor, s-a şi dus la fundul apei. Şi, cu toate căutările 
noastre, nu am izbutit s-o mai găsim. Aibă-o Allah întru 
mila sa ! lai' jalea şi rnîhnirea lui El-Walid au fost tare 
adînci, şi lacrimile îl scăldau obrajii. Şi eu, la fel, am 
vărsat lacrimi amare pentru soarta acelei fete fără de 
noroc. Iar califul, care şezuse multă vreme tăcut după 
acea nenorocire, mi-a spus : „O, Haşem, o uşoară alinare 
durerii mele ar fi să am în mîinile mele gherdanul acelei 
biete fete, ca amintire de ce a fost pentru mine scurta ei 
viaţă. Ci ferească-mă Allah să-ţi iau îndărăt ceea ce 
ţi-am dăruit. Mă rog, dar, să primeşti a-mi vinde 
gherdanul." lai' eu, numaidecît, i-am dat gherdanul califu-
lui, care Ia sosirea noastră în cetate a pus să mi se nu-
mere trei mii de drahme de argint şi m-a încărcat cu 
daruri scumpe. Şi-aceasta-i, o. emire al drept-credincioşi-
Jor, pricina care m-a făcut să plîng astăzi. Şi Allah Prea-
înaltul, oarele i-a firosit pe califii ommiazi de puterea 

j'j) — 1001 de nopţi, voi. 14 
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domnească în folosul neamului lui Bani-Abbas, din care 
tu eşti slăvită mlădiţă, a îngăduit ca gherdanul să ajungă
în mîinile tale ca moştenire de la luminaţii tăi părinţi, şi să 
se întoarcă iar la mine pe calea aceasta ocolită. 

Iar- Al-Raşid rămase tare tulburat de povestea lui 
Haşem beii Soleiman. şi grăi : 

•-— Aibă-i Allah întru mila sa pe cei cărora li se cu-
vine mila ! 

Şi. cu vorbele, acestea largi, ocoli rostirea numelui ace-
lui calif clin neamul potrivnicilor doborîţi. 

Pe urmă tînărul spuse : 
— întrucît ne aflăm la usa născocitorilor de cîntece 

şi la pragul cîntăreţilor, vreau să vă istorisesc o păţanie, 
dintr-o puzderie, din viaţa celui mai vestit izvoditor de 
cîntece din toate vremurile, Isac ben Ibrahim, din Mossul. 

Şi spuse : 
— Printre feluritele scrieri care au ajuns pînă la. noi 

de la mîna muzicianului-cîntăreţ l'sac ben Ibrahim din 
MossuL este si aceasta : 

JSAC DTN MOSSUL ŞI CÎN TECUL CEL P R O A S P ĂT A U Z I T 

Mă dusesem într-o zi, după obiceiul meu, la emirul 
drept-credincioşilor Harun Al-Raşid, l-am găsit stînd 
în tovărăşia vizirului său El-Fadl şi a unui şeic din 
Hecljaz, care avea un chip tare frumos şi un trup plin 
de evghenie şi de cumpătare. Şi, după salamalekurile cu-
venite şi dintr-o parte şi din cealaltă, m-am plecat 
oleacă înspre vizirul El-Fadl şi l-am întrebat la ureche 
cum îl cheamă pe şelcul acela din Hedjaz care îmi plăcea 
şi pe care nu îl mai văzusem niciodată. 

Şi el mi-a răspuns :. 
— Este nepotul bătrînului poet izvoditor de cîntece 
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şi cintăreţ al Hedjazului, Maabad, ele a cărui l'airnă
ai auzit. 

Şi, cum mă ară tam bucuros a-1 cunoaşte pe nepotul 
acelui bătrîn Maabad pe care îl îndrăgisem atîta în tine-
reţea mea, El Fadl mi-a sontit : 

— O, Isac, ştie it 7 <| pn c ic îl \ i\ 
dacă te vei arăta pr elen s 1 ci ci uc si ti pi i 
şi chiar are să-ţi no e i < 1 J icului au f i 
binevoitor, şi e d â u tt i i i n i o 3 

Eu atunci, vreun 1 % c m n mc cu h u l e l a 
nulul şi să-mi mai iui i îl i"U le eh den uit c i -> 
îmi vrăjiseră anii cei n u i i ia î ilin de i u c-m ' e 
faţă de fiul Hecljt/u u si l i > + i u n i ) } u i i n i i 
despre felurite iu iu i i pus i 

— O, prea-maln- ,>>_icuît,, poţi I,J, i^a a y ţie, oa-nn 
aduci aminte c.îte cîntece a ticluit bunicul tău, vestitul 
Maabad, cununa Hedjazului ? 

Şi el îmi. răspunse : 
-— Şaizeci, nici unul mai mult, nici unul mai puţin J 
Iar eu îl întrebai : 
- - Ar însemna oare că apăs prea greu. .pe răbdarea 

-ta dacă te-aş ruga să-mi. spui care dintre acele şaizeci 
de cîntece este cîn tecul pe care îl ai cel mai drag, fie 
pentru măsura lui. fie din alte pricini ? 

Iar el îmi răspunse : 
— Fără de cîrtire, şi din toate privinţele, este cîntecul 

al patruzeci şi treilea, care începe cu stihurile acestea : 

O, gîl frumos al dragei mele, 
Al gingaşei Molaiikah ! 
Molaiikah a •mea cu sinii 
Cum alţii nu-s pe lume, ah l 

Şi, cum numai citania acestui stih avu darul de a-i 
stîrni dorinţa de a cînta, îmi luă deodată lăuta din mînă 
şi, după ce îi încercă strunele uşurel, cîntă maneaua des-
pre care era vorba, cu un glas minunat, şi zugrăvi sim-
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ţănimtul din muzica aceea nouă şi atîta de veche cu o 
măestric, cu un farmec, cu o gingăşie şi o duioşie de 
nespus. Şi, ascultîndu-1, mă cutremuram de plăcere, eram, 
năucit, ieşit din minţi, pînă peste fire de împătimit. Şi, 
cum nu aveam nici o îndoială asupra uşurinţei mele de 
a ţine minte orice cîntee pe care îl auzeam, oricît de 
întortoehiai să fi. fost el, nu mă ostenii să încerc şi eu, 
numaidecît, dinaintea şeieului din Hcdjaz, maneaua cea 
duioasă şi atita de nouă pentru mine, pe care o ascul-
tasem: Şi mă mărginii să-i mulţumesc numai. Iar el se 
întoarse la Medina, în ţara sa. pe cînd eu plecam de la 
palat, beat de maneaua lui. 

Citul povestea ajunse aici, Şolieroxada văzu zorii mijind si, 
s tu iasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute optzeci şi şaptea noapte 

Urmă : 

Şi, ajungînd acasă. îmi luai lăuta, care stă agăţată 
pe perete, o ştersei, îi potrivii strunele şi le meşteşugii 
pînă în cele mai mici amănunte. Ci, pe Allah ! cînd vrusei 
wă încep cînteeul din Hedjaz care mă tulburase atîta, 
nu izbutii să ajung a-mi aminti nici măcar o zgherbă, 
nici a-mi aduce aminte măcar glasna pe care fusese d a -
tat, eu, care de obicei ţineam minte pînă şi manele de 
eîte o sută de strofe, pe care le ascultasem cu o jumă tate 
de ureche. Ci, de data aceasta, un dop de bumbac gros se 
pusese între ţinerea mea de minte şi cîntarea aceea şi, 
în ciuda tuturor strădaniilor mele de-a mi-o aminti, nu 
izbutii să dibuiesc ceea ce îmi sta atîta la inimă, 
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Şi de-atunci, zi şi noapte, mă căzneam să-mi trezesc 
în gînduri stihurile lui Maabad, ci fără de nici o izbmdă. 
Şi, de ciudă, mă lepădai de lăuta şi de ceasurile mele de 
muzichie, şi începui să străbat Bagdadul, apoi Mossulul 
şi Bassra, pe urmă tot Irakul, întrebînd. de muzica şi de 
cîntecul acela pe la toţi eîntăreţii bătrîni şi pe la toate 
eîntăreţele bătrâne ; ci nu izbutii să dau de nimeni care 
să ştie maneaua, ori care să mă îndrepte pe calea pe care 
s-o pot găsi. Atunci, văzînd că toate căutările mele erau 
zadarnice, mă hotărîi, spre a mă uşura de povara gînduri-
lor, să străbat, prin pustie, drumul Hed jazului, ca să mă 
duc la Medina să-1 caut pe şeicul de la Hedjaz şi să-1 
rog să-mi mai cînte o dată maneaua bunicului său. 

Iar oînd luai hofărîrea aceasta, mă aflam la Bassra, 
preumblîndu-mă pe ţărmul apei. "Şi iacătă că îmi ieşiră 
în drum două femei, tinerele, îmbrăcate bine, şi pări'nd 
a fi femei de neam mare. Şi apucară de M u l măgarului 
meu, şi-1 opriră, dîndu-mi bineţe. Iar eu, tare sastisit 
şi negîndmdu-mă decît la maneaua mea de la Hedjaz, 
le spusei cu un glas acrit : 

— Daţi-mi drumul ! Daţi-mi drumul î 
Şi vrusei să trag de hăţul măgarului. Şi iacătă că una 

dintre ele, fără a-şi ridica iaşmacul ele pe faţă, îmi zimbi 
de după ei şi îmi spuse : 

— Hei, o. Isac, unde îţi este acuma patima pentru 
maneaua cea frumoasă a lui Maabad de ia Hedjaz : 

O, gît frumos al dragei mele, 
Al.gingaşei Molaiikăh ! 

Şi adăugă, pînă a avea eu păs să mă desmeticesc din 
uimirea mea : 
— O, Isac, te-am văzut, de după cafasul haremului, 
atunci eînd, de faţă cu califul şi cu El-Fadl. şeicul de la 
Hedjaz cînta şi cînd vraja cîntecului de demult te făcea 
să ţopăi, cum făcea să dănţuiască pînă şi lucrurile cele 
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neînsufleţite dimprejurul tău. Tare mai erai vrăjit, o, 
Isac ! Băteai măsura cu mîinile, clătinând din cap şi legă-
înnclu-te încetişor. Parcă erai beat. Parcă erai zmintit. 

Iar eu, auzind vorbele lor, oftai : 
— Of, pe pomenirea părintelui meu Ibrahim, acuma 

sînt mal zmintit ca oricînd de cîntecul acela bogat şi 
frumos. Ya Allah ! ce n-aş da să-1 aud, fie şi greşit, fie 
şi trunchiat ! O zghierbă din cîntecul acela, pe zece ani 
din viaţa mea ! Iacătă că, numai pomenindu-mi de el, 
o, dulceaţa mea, îmi şi aprinzi iarăşi vipiile cumplite 
ale căinţelor, şi sufli în jăraticul deznădejdii mele ! 
* Şi adăugai : 

•1_ Fie-ţi milă, dă-mi drumul, dă-mi drumul să mă 
"duc. Zoresc să-mi gătesc şi să-mi or unduiesc plecarea grab-
nică la Hedjaz ! 

Iar fetişcana, la vorbele mele, fără a lăsa frîul măga-
rului, începu să r îdă cu un rîs hohotit şi îmi spuse : 

— Da ai mai stărui să pleci dacă ţi-aş cînta chiar eu 
maneaua de la Hedjaz : 

O, gît frumos al dragei mele. 
Al gingaşei Molaiikah ! 

Eu răspunsei : 
— Pe tatăl şi pe mama ta, o, fiică de oameni de treabă, 

nu-I rnai chinui pe unul pe care îl paşte nebunia 1 
Şi-atunci, ţmînd jna i departe de frîul măgarului mei*, 

copilandra îngînă Heodată maneaua nebuniei mele, eu 
un glas şi într-un chip de o mie de ori mai frumoase decît 
ce auzisem mai înainte din gura şeicului. Şi totuşi nu 
cîntase clecît cu jumă ta te de glas ! Iar eu, pînă peste mar-
ginile bucuriei şi ale fericirii, simţii o durere mare cum mi 
se potolea în sufletul chinuit. Şi sării jos de pe măgar, 
şi mă aruncai la picioarele copilei, şi îi sărutai mîinile 
şi poala hainei. Şi îi zisei : 

•— O, stăpînă a mea, sînt robul tău, cumpărat pe mă r i -
nimia ta. Vrei să primeşti a-mi fi oaspete ? Şi să-mi eînţi 
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maneaua lui. Molaiikah, şi să ţi-o cînt şi eu toată ziua şi 
toată noaptea ? Of, toată ziua şi toată noaptea ! 

Ci ea îmi răspunse : 
— O, Isac, îţi ştiu firea nu prea binevoitoare, precum 

şi zgîrcenia în ceea ce priveşte cîntecele tale. Da, cunoaş-
tem că nici una dintre ucenicele tale n-a căpătat şi n-a 
învăţat de la tine şi prin tine nici un cîntec. Cele pe cîte 
Ic ştiu. le-ai lăsat să ajungă la ele şi să le înveţe prin 
mijlocirea unor sfrăini ca Alawiah, Wahdj El-Karah şi 
Mukharik. Da de la tine de-a dreptul, o, prea zgîreitule 
Isac, nimeni n-a învăţat niciodată nimic. 

Pe urmă adăugă : 
— Aşa că, întrucît ştiu că nu eşti îndeajuns de bine-

voitor cil să ne cinsteşti după cuviinţă, degeaba am merge 
la tine. Şi; dacă e numai să înveţi cîntecul preaiubitei 
j.Vi'olaiikal'1, penlru ce să ne ducem atîta de departe ? Am 
să li-1 cînt cu drag aici, pînă ce ai să-1 înveţi. "• 

Iar eu strigai : 
- • în schimb, o, fiică a cerului, am să-mi vărs şi 

sîngele pentru tine ! Da cine eşti. ? 

Cinci povestea ajiirise aici, .Şohore/wîa vir/M zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute optzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Şi ea îmi răspunse : 
- O bială cîntăreaţă dintre cîntăreţele care înţeleg 

ce-i spune păsăroi frunzişul, şi frunzişului adierea 
vîntului. 
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Şi-atiia mă rugai de ea încît, pînă la urmă, primi să 
vină la mine, cu soră~sa. Şi ne petrecurăm toată ziua şi 
toată noaptea. în vraja cîntecului şi a muzicii. Şi găsii 
în ca. fără de tăgadă, cântăreaţa cea mai minunală pe 
care am ascultat-o vreodată. Şi dragostea îmi pătrunse 
în inimă. Şi, pînă ia urmă, fata mi se dărui întru totul. 
Şi îmi împodobi viaţa de-a lungul anilor pe care ml i-a 
hărăzit Atoatodătătorul ! 

Pe urmă tînărui cel bogat .spuse : 
-••- lacătă acum o snoavă despre dănţuitoarele caii fi lor. 
Şi. spuse : 

("KLY. I)(.)t; A DA iSTŢI f ITO ARE 

Trăia la Damasc, sub domnia califului Abd El-Malek 
bon Merwa.n, un poet si muzician, pe nume Ibn Abu-
Aiik, caro îşi risipea în cheltuieli nebuneşti tot ce îi 
agonisea harul său • şi dărnicia emirilor şi a oamenilor 
bogaţi de la Damasc. încît. în ciuda banilor destui pe 
care ii cîşiiga, se afla necurmat la ananghie, şi de-abia 
îzbuiea să l'acă faţă cheliuielilor casei sale grele. întrucît 
aurul în mîinile unui poet ,şi răbdarea in sufletul unui 
îndrăgostii sini ca apa înlr-un ciur. 

Or. poetul avea ca prieten pe unul citnlre oamenii cali-
fului, anume Abdallah, cămăraşul. Şi Abdallah. care, de 
nenumărate ori. îi înduioşase în, folosul poetului pe 
mari-marii oraşului, se hotărî să tragă asupra lui chiar 
hal.îrurile califului. Aşa că, într-o zi. cînd emirul drep-cre-
dincioşilor era în toane prielnice, Abdallah aduse vorba 
despre el si îi zugrăvi sărăcia şi lipsurile celui pe care 
Damascul şi toată ţara Şamului îl socotea poetul-muzician 
cel mai lăudat de pe vremurile sale. Iar Abd El-Malek 
răspunse : 

—- Poţi să-1 aduci la mine. 
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Şi Abdallah dote fuga să-i ducă vestea cea bună prie-
tenului său, povestindu-i ce vorbise cu emirul drept-
credincioşilor. Iar poetul îi mul ţumi prietenului său şi 
se duse să se înfăţişeze la sărai. 

Şi, după ce fu poftit să intre, îl găsi pe calif stînd 
jos între două dănţuitoare vrăjite, ce şedeau în picioare, 
legănîndu-sc încetişor pe mijloce'iul lor mlădiu, ca clouă 
ramuri de ban, vînturînd fiecare,' cu o gingăşie răpi-
toare, un vînturar din frunze de palmier, cu care îl reve-
neau pe siăpînul lor. Iar pe vînturarul uneia dintre dăn-
ţuitoare erau zugrăvite în slove de aur şi de azur stihurile 
urmă toare : 

Mi-e adierea dulce şi uşoară. 
Precum o boare proaspătă de seară : 
Mă joc cu sfiiciunea-mbujorată 
A feţelor pe care le alint; 
Sînt vălul care-ascunde-n scumpă taină 
Sărutu-n care buzele se prind. 
îi sînt de-un ajutor fără. de preţ 
Şi cîntăreţei cină deschide gura, 
Şi hlîndului poet cină spune versuri 
Urmînd eu grijă rima şi măsura. 

Iar pe vînturarul celei de a doua dănţuitoare erau 
zugrăvite, tot aşa în slove de aur şi de azur, stihurile 
acestea ; 

Sînt cu adevărat ispititor 
în mina de şuii ană preafrumoasă - — 
Poale că de aceea mai ades 
Saraiu-rapârălesc îmi este casă, 

Nevolnicii care nu au habar 
Nici de alinturi, nici de gingăşie, 
Să nu mă mai frâmînte în zadar : 
Nu pol să leg cu ei prietenie. 
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Ci d 1u)c-< m diaqo'yLe oncînd, 
Si-i stai' iti.pie<it>l(i1 In irdcmină 
Jiaca ilm <n<) s mladîo-
Şi qal s li d(~iti/ l ai anhna 

lai (ind portul it uită 'a < i< di iu ii minunau , u 
cupims di o a1» t< da ->i de o mi1 u<_ U n a Si, d int i - r -
data, 11 iu t i -.] >atccia, si ne TU Ai i hp^iune i... t i 
sale <uele i \ ii i lui cr i n u d a S] • T U U ă i ost 
dus in mijloc A cn.-dc'unloi taiului p ,i doua huni le 
seamă lai fiuru i t i ^H ii fa u i i ,da pe f > te 
fem< ik di i/ini UIUM, cili 'c na i hm mi de, ' a 
niş1' ia i ce i i i 

1 ,. t îldnl 1 T|u a' ii I ' P I ( u i n n < poelid ) 
— O TDP Abn-Yu' am Io ' P Iu > d< i ^ a i i i 

pe c i > i i I i1 n Al rl u1 di d -.p i ta i ub i 
şi de ui s iKit i in cur e I i i iu i i iii j ăi 1 > 
că ceie nu u i< si ti i ^ i d i , \ r*1 uă pe ' i < 

] , i p< < i i' m i l i tai i ui r iu , id \ ti ved •< 
celot d iu i r 'iul ^ nu \\ i o a mt K II 
VOI bt ICI f i*i ii î i de ic- t pi i _,ul ) u i u i 
s-9i fi ir»i)ja J L ba ' ou i ni b iUac 4 io 
clipita !*rt( i n i iui r n i î M I um di ri u -
set/ja c b i i i' i ut LI io n i 1 >i ii ' > k , c i i ue i 
pentiu el ,i îi i st imLa'a d irlm t i i t o i i -
fiare a lor. 

încît, la îmbierea mărinimoasă a califului, răspunse : 
— AH ah să-i sporească zilele califului ! Robul tău e 

coperit de binefacerile Atoatodătâtorulai. E bogat, nu 
duce lipsă de niraic, este ca un emir ! Ochii-i sînt mul ţu-
miţi, cugetul îi e mulţumit, inima îi e mulţumită . Şi-apoi, 
în împrejurarea în care mă aflu acum, aici, de faţă cu 
soarele şi între aceste două dune, de-as fi chiar şi în cea 
mai neagră sărăcie şi la nevoia cea mai deplină,' tot 
m-aş socoti drept omul cel mai bogat din împărăţie. 
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Iar califul Abd El-Malek fu pînă peste poate de mul-
ţumit de răspuns şi, văzînd că ochii poetului mărturiseau 
în gura mare ceea ce limba lui nu rostea, se ridică şi 
îi spuse : 

— O, Ibn Abu-Atik, aceste două fete pe care le vezi, 
şi care abia azi le-am primit peşcheş de la regele rumilor, 
sînt bunurile tale drepte şi ogorul tău. Şi poţi să intri 
in ogorul tău cum ţi-o fi pe plac. 

Şi ieşi. Iar poetul le luă pe cele două dănţuitoare şi 
le duse la el acasă. 

Dar, cinci Abdallah se întoarse la sărai, califul îi 
spuse : 

— O, Abdallah, zugrăvirea pe care te-ai îndemnat să 
mi-o faci în privinţa nevoilor şi a sărăciei acelui poot-
iiTuzician, prietenul tău, chiar că e pătată cu înflorituri 
multe. Căci mi-a mă i lurisit că este pe deplin fericit şi 
că nu duce lipsă chiar de nimic. 

Iar Abdallah îşi simţi obrazul cum i se acopere de 
iTjşeaţă şi nu. ştiu ce să creadă despre aceste vorbe. Ci 
califul urmă : 

— Ei da, pe viaţa mea. o, Abdallah.. de altminteri 
omul acela era într-o stare de fericire cum n-am mai 
văzut, ceva asemănător la nici o făptură. 

Şi îi spuse toate lăudăroşiile pe care i le înşirui se 
poetul-muzlcian. Iar Abdallah, pe jumătate stînjenit, pe 
jumă tate r.îzînd, răspunse : 

—• Pe viaţa capului tău, o, emire al drept-credincioşi-
lor, a minţit .' A minţit cu neruşinare ! El, îndestulat ? 
El, mul ţumit ? Păi el e omul cel mei prăpădit, cel mai 
amărît de pe lume ! Cînd i-ai vedea nevasta şi copiii ţi 
s-ar scutura lacrimile pe marginea pleoapelor. Crede-mă, 
o, emire al drept-eredincioşilor, nimeni, în toată împără-
ţia, nu are mai multă nevoie ca el de o binefacere cît de 
cît din partea, ta. 
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Şi califul, Ia vorbele acestea, nu ştiu ce să mai creadă 
despre poetul-muzician. Iar Abdallah, de cum ieşi de la 
t-alif, zori să se ducă acasă la Ibn Abu-Atik. 

("'înd povestea ajunse1 aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci înlr-a nouă ante optzeci şi noua noapte 

Urmă : 

Şi îl. găsi în mare desfătare cu cele două preafrumoase 
dănţuitoare, una pe genunchiul, lui drept şi una pe ge-
nunchiul stîng, dinaintea unei tablale pline cu băuturi. 
Şi îi luă la refec cu un glas oţărît, spunîndu-i : 

— Unde îţi erau gindurile, o, zmintitule, cînd mi-ai 
tăgăduit vorbele în privinţa ta dinaintea califului ? 
Mi-ai întunecat obrazul de mi l-ai făcut păcură. 

Şi poetul, cu. o voioşie pînă peste margini, răspunse : 
— Ah, prietene, cine-ar fi putut să-şi ţipe sărăcia ori 

să-şi arate nevoile în împrejurarea în care m-am pome-
nit dintr-o dată ? Aş fi făcut-o, de n-ar fi fost o necuviinţă 
pînă peste fire, măcar pentru aceste două hurii, dacă nu-
pentru foloasele mele. 

Şi, rostind acestea, îi întinse prietenului său un pocal 
uriaş în care zîmbea o licoare înmiresmată cu mosc şi cu 
camfor, şi îi spuse : 

- Bea, o, prietene, sub ochii cei negri ! Ochii negri 
sînt nebunia mea. 

Şi adăugă, arătîndu-le pe cele două dănţuitoare vrăjite: 
— Aceste două blagoslovite sînt bunurile mele şi ave-

rea mea. Ce să-mi doresc mai mult, fără a mă primejdui 
să supăr dărnicia Atoatedătătorului ? 
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Şi, ca şi în trecut, poetul-nruzician rămase să trăiască, 
mai departe în nepăsare faţă de ziua de mîine, încrezîn-
du-se soartei şi Stăpînului tuturor făpturilor. Iar cele două 
dănţuitoare rămaseră mîngîierea lui în zilele cele grele, 
şi bucuria lui dc-a lungul întregii sale vieţi. 

Pe urmă tinărul spuse : 
— în seara aceasta, am să vă mai spun şi povestea 

Calaiîului cu fistic. 
Şi spuse : 
— Pe vremea domniei califului Haruri Al-Raşid, mare 

cadiu al Bagdadului era Yacub Abu-Yussef. omul cel mai 
învăţat şi legiuitorul cel mai pătrunzător şi cel mai iscu-
sit; de pe vremurile sale. Fusese ucenicul şi ciracul cel. 
mai îndrăgit al imamului Abu-Hanifah. Şi el a fost cel 
diniii care, dăruit cu priceperea cea mai luminată , a 
scris, a adunat si a onnduit într-un tot bine şi înţelept 
sLatornicit toate minunatele adevăruri de temelie lămurite 
de către imam, dascălul său. Şi codicele acela, aşa cum a 
fost întocmit de Yacub. slujeşte dc-aiund şi pînă asî.ă/i 
drept călăuză .şi drept temelie tipicului pravikueiese 
hanifan. Şi ne istoriseşte Yacub însuşi povestea tinereţii 
sale şi începuturile lui sărace, precum şi ceea ce i s-a 
tras dintr-un cataif cu fistic şi de pe urma urse; grele 
încurcături pravilniceşti pe care a trebuii s-o lămurească. 
Ne istoriseşte aşa : 

C A T A I F U L CU FISTIC ŞI DEZLEG AH FA. 
BUCLUCULUI PRAVILNTCFSC 

Cinci părintele meu a murit - aîbă-i Alla'h întru 
mila sa şi păstreze-1 la loc de cinste î — eu nu eram deeit 
un pruncuţ la sinul mamei mele. Şi, cum eram oameni 
săraci, iar eu eram singurul sprijin al casei, maieă-mea» 
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de cum mă făcui mai măricel, nu pregetă să mă dea, 
ca ucenic, ia un boiangiu din mahala. Şi putui astfel, de 
cu vreme, să eîştig hrana mea şi a mamei mele. Ci, în-
trucît Allah Prea înaltul nu scrisese la triştea mea meseria 
de boiangiu, nu mă puteam hotărî să-mi petrec toate 
zilele mele lingă hîrdaiele cu boieli. Şi adeseori fugeam 
de la prăvălie spre a mă duce să mă amestec printre 
cei ce se strîngeau să asculte cu luare-aminle învăţă tura 
sfintei credinţe a imamului Abu-Hanifah — coperească-1 
Allah cu darurile sale cele mai alese ! Ci maieă-mca, care 
veghea la purtările mele şi se ţinea de multe ori după 
mine, mă certa amarnic pentru acele chiuleli, şi venea 
adesea să mă scoată din mijlocul adunării care îi asculta 
pe preacinstitul dascăl. Şi mă tîra de mînă, bruftuluin-
du-rnâ, şi înghioldindu-rnă, şi întorcîndu-mă cu sila la 
prăvălia boiangiului. 

Iar eu, în ciuda acelei vegheri amarnice şi a acelor 
dodeleli din partea maică-mi, găseam mereu mijlocul de 
a mă duce neabătut la lecţiile dascălului îndrăgit, care 
mă şi băgase de seamă şi mă dăduse pildă pentru sîrgu-
inţa, pentru luarea-aminte şi pentru patima mea de a 
sorbi învăţătura. Pînă acolo că, într-o zi, maieă-rnea, 
mimată de fugile mele de la prăvălia boiangiului, veni 
ţipînd în mijlocul ascultătorilor, care se supărară foc, şi, 
lumdu-se amarnic de Abu-Hanifah, îl ocări, spunîndu-i : 

— Tu, o, şeicule, eşti pricina pierderii acestui copil 
şi a alunecării neîndoielnice în haimanalîc a acestui 
orfan fără de nici un sprijin pe lume. Că eu nu am decît 
agoniselile cele neîndestulătoare ale fusului meu ; şi, 
dacă orfanul acesta nu are să câştige şi el cîte ceva, avem 
să murim de foame în curînd. Şi vina pentru moartea 
noastră are să cadă asupra ta la ziua Judecăţii. 

Iar preacinstitul meu dascăl, dinaintea acelei ieşiri 
aprige, nu îşi pierdu nimic din liniştea lui, şi îi răspunse 
maică-mi cu un glas împăciuitor : 

302 



—• O, sărmanei, coperească-1 Allah cu milele sale ! Ci 
lasă, nu-ţi fie teamă de nimic. Orfanul acesta învaţă aici 
cum să mănînce, într-o zi, baclavaua făcută cu floarea 
fainei şi cu ulei de fistic şi cu frişca. 

Iar maică-niea, auzind răspunsul, rămase încredinţată 
că preacinstitul imam era cu mintea clătinată, şi plecă 
aruncindu-i ocara de la urmă : 

— Scurta~ţi-ar Allah zilele ! eşti o farfara rnatufită 
şi ţi~au zburat minţile ! 

Ci mie îmi rămaseră în m in le-vorbele acelea ale 
imamului. Şi-aşadar, întrucît Allah îmi sădise în inimă 
dorul de învăţătură , patima aceasta înfruntă totul şi 
sfîrşi prin a birui toate piedicile. Şi mă legai cu credinţă 
de Aibu-Hanifah. Iar Atoateîmpărţi torul îmi dărui ştiinţa 
şi foloasele pe care le aduce ea, în aşa fel că urcai treaptă 
cu treaptă în cinuri, şi ajunsei într-un sfîrşit la slujba 
de mare cadiu al Bagdadului. Şi eram primit în preajma 
emirului drept-credincioşilor Harun Al-Raşid, care mă 
poftea adesea să mă ospălez la masa lui. 

Or, într-o zi, pe cînd mîncam cu califul, iacătă că la 
sfîrşitul mesei robii aduseră o tabla mare de farfuriu pe 
care tremura un calaiI' minunat, cu nişte frişca albă, pre-
sărat cu praf de fistic, şi-a cărui mireasmă era o desfă-
tare. Iar califul se în («arse înspre mine şi îmi zise : 

— O, Yacub, guslă de-aici Nu în fiecare zi se. izbu-
teşte o bună tate ea aceasta. Astăzi e minunată . 

Iar eu întrebai : 
— Cum se numeşte bună tatea aceasta, o, cmire al 

drept-credincioşilor ? Şi din ce e făcută de este atîta de 
frumoasă la înfăţişare şi atîla de plăcută la mireasmă ? 

Şi el îmi răspunse : 
—• Este cataif făcut cu frişca şi cu miere, şi cu făină 

aleasă, şi cu ulei de fistic. 

Cînd povestea ajunse aici, Şelterezacla văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute nouăzecea noapte 

Urmă : 

lai" eu, auzind acestea, îmi adusei aminte de vorbele 
prea-măritului meu dascăl, care prorocise odinioară ceea 
ce avea să mi se întîmple. Şi nu putui, la această amintire, 
să mă opresc de-a zîmbi. Iar califul îmi zise; : 

— Ce te face să zîmbeşti, o, Yacub ? 
Şi răspunsei : 
— Nimica rău, o, emire al drepl-credincioşilor. Mi-a 

trecut prin minte o biată amintire din copilăria mea, şi 
i-am zîmbit în trecere. 

Iar el îmi spuse : 
— Atunci, îndeamnă-te şi mi-o istoriseşte. Sînt încre-

dinţat că va fi de folos a o asculta. 
Iar eu, spre a împlini dorinţa califului, îi istorisii în-

ceputurile mele în învăţarea pravilelor, sîrguinţa mea 
de-a urma învăţă tura lui Abu-Hanifah, supărările bietei 
mele mame cînd mă vedea dînd dosul boiangeriei, şi 
prorocirea imamulu'i în privinţa cataifului cu frişca şi cu 
ulei de fistic. 

Iar Harun rămase îneîntat de istorisirea mea, şi trase 
pilda : 

— Da, hotărît ! învăţătura şi ştiinţa dau totdeauna 
roadă, şi multe sînt foloasele lor pe tărîmul lumesc şi pe 
tărîmul dreptei credinţe. într-adevăr, preacinstitul Abu-
Hanifah a prorocit drept, şi a văzut cu ochii minţii sale 
ceea ce alţi oameni nu ştiu să vadă cu ochii din capul lor. 
Potopească-1 Allah cu milele şi cu harurile sale cele mai 
înmiresmate ! 

Şi iacă-aşa cu. cataiful eu frişca şi cu ulei de fistic. 
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Iar în ceea ce priveşte dezlegarea belelei pravilnioeşti, 
iacătă. într-o seară, fiind ostenit, mă suisem în pat mai 
ele cu vreme. Şi adormisem adine, cînd cineva începu să 
bată tare în poarta mea. Şi, în grabă, mă sculai la zarva 
aceea, mă înfăşurai peste mijloc cu izarul meu de lină 
şi mă dusei să deschid chiar eu. Şi îl cunoscui pe Hart-
hamah, haclîmbul de credinţă al emirului drept-credin-
cioşilor. Şi îi dedei bineţe. Da el, fără a-şi lua răgazul 
de a-mi răspunde la salamalec, fapt ce mă aruncă într-o 
mare tulburare .şi mă făcu să presimt nişte întâmplări 
negre în privinţa mea, îmi spuse cu un glas hotărît : 

— Hai repede la stăpînul nostru califul. Vrea să-ţi 
vorbească. 

Iar eu, străduindu-mă să-mi stăpînesc tulburarea şi 
încereînd să dibăcesc cîte ceva din starea lucrurilor, 
răspunsei : . 

— O, dragul meu Harthamah, tare aş vrea să te văd 
arătînd oleacă de bunăvoinţă faţă de bătrînul bolnav care 
sînt. Noaptea-i tîrzie, şi nu cred să fie vorba chiar de 
vreo belea atîta de amarnică încît să ceară a mă duce 
numaidecît la ceasul acesta la saraiul califului. Mă rog 
ţie, aşadar, să aştepţi pînă mîine dimineaţă. Iar pînă 
atunci emirul drept-credincioşilor are să uite necazul ori. 
are să-şi schimbe gîndul. 

Ci el îmi răspunse : 
— Nu, pe AU ah ! nu pol; să amin pînă mîine înde-

plinirea poruncii ce mi s-a dat. 
Şi întrebai : 
— Da poţi măcar să-mi spui, o, Harthamah. pentru 

ce mă cheamă ? 
El îmi răspunse : 
— Slujitorul său Massrur a venit la mine, în fugă şi 

gîfîind, şi mi-a poruncit, fără a-mi da vreo lămurire, 
să te aduc, într-o clipită, dinaintea califului. 

Eu atunci, pînă peste poate de buimăcit, îi spusei 
hadîmbului : 
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—•• O, Harthamah, îmi îngăduieşti măcar să mă spăl la 
iu'eală şi să mă înmiresmez oleacă ? îiitrucît astfel, dacă 
o ri vorba de vreo treabă amară, voi fi şi eu orînduil cu-
viincios ; Iar dacă Allah Muli-bunul şi-o face milă cu 
mine. precum nădăjduiesc:, şi-oi găsi acolo vreo treabă 
fără de necazuri pentru mine, ostenelile acestea de-a :f.i 
curat n-ar avea ce să-mi dăuneze, ba caviar dimpotrivă. 

tar hadîinbul învoinclu-se cu dorinţa mea. urcai să mă 
Spăl şi să-mi pun nişte haine potrivite şi să mă înmiresmez 
c'.' putui mai bine. Pe urmă coborîi la hadimb şi porni-
răm cu paşi mari. Şi. cind ajunserăm la sărai, îl văzui pe 
Llsssrur care ne aştepta la poartă. Şi Harthamah ii spuse, 
arâtîndu-mă : 

—- Iacălă-1 pe cadiu. 
Si Massrur îmi zise : 
-'•- H a i î 
Şi pomii după el. Şi, rnergînd aşa, in urma lui, îi 

'spusei : 
— O, Massrur. iu, care ştii cum îl slujesc pe siăpinul 

nostru califul, şi ştii ce se cuvine faţă de un om de vîrsiy 
•mea şi cu slujba mea, şi cunoşti prietenia pe care ani 
arut-o totdeauna pentru tine. vei binevoi să-mi spui 
pentru ce a poruncit califul să vin aici la ceasul acesta 
tîrziis de noapte ? 

Şi Massrur îmi răspunse : 
- Nu ştiu nici eu. 
Iar eu, mai tulburat ca oricine!, îl întrebai : 
— Da măcar ai putea să-mi spui cine se află la el ? 
Massrur îmi răspunse : 
— Nu se a.flă acolo decît Issa, cămăraşnl, iar în odaia 

de-alături cadîna cărnăraşului. 
Eu atunci, nemailncercînd să pricep nimic, spusei : 
•— Mă încredinţez lui Allah ! Nu este izbăvire şi tărie 

decît întru Allah cel atotputernic şi cel atoateş trutor! 
Şi, ajungînd în odaia ce ducea la iatacul în care caii-
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ful sta de obicei, făcui să mi se audă mişcarea umbletului 
şi zgomotul paşilor. Iar califul întrebă din lăuntru : 

•— Cine e la uşă ? 
Şi răspunsei numaidecât : 
— Sluga ta Yacub, o, emire al drt n-credincioşilor. 
Iar glasul califului spuse : 
•—• Intră ! 
Şi intrai. Şi îl găsii pe Haruri stind jos, avîn;!u-l pe 

eămăraşul Issa de-a dreapta sa. Şi înaintai u.menin-
du-mă ; şi îmi rostii salamalecul. Şi, spre marea mea uşu-
rare, califul îmi răspunse la salamalec. Pe urmă îmi spuse, 
xîmbind : 

Te-am tulburat, te-am necăjit, !;i r,;>;»ie că +c-nm 
şi speriat ! 

Iar eu răspunsei : 
— Speriat numai, o, emire al u i «i, 

mine şi pe cei pe care i-am lăsat a a. i1 -
tău, ne-am tulburat toţi. 

Iar califul îmi spuse cu blîndeţe : 
— Şezi, o, taică al pravilei. 
Iar eu şezui, uşurat, scăpat de pcveri.'.'e şi dv> spai-

mele mele. 
Şi, după puţine clipe, califul îmi spuse : 
— O, Yacub, ştii pentru ce te am adus clei la ceasul 

acesta de noapte ? 
Şi răspunsei : 
— Nu ştiu, o, emire al drept-credinciovijer. 
El îmi spuse : 
— Ascultă atunci. 
Şi, arătîndu-mi-1 pe eămăraşul Issa, inii spuse : 
— Te-am chemat, o, Abu-Yussef, ca să te iau de mar-

tor la jurămîntul pe care am să-1 fac. Află, dar, că Issa 
acesta are o roabă. Or, eu i-am cerut lui Issa să mi-o 
lase inie ; ci eî şi-a cerut iertăciune. I-am cerut atunci 
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să mi-o vîndă ; ci el n-a vroit. Ei, şi-atunci, dinaintea 
ta, o, Yacub, care eşti cadiul cel mare, mă jur pe numele 
lai Atlah Preainaliul şi Preamăritul că, dacă Issa stă-
ruie a nu vroi să mi-o dea într-un iei ori într-allul, 
voi porunci să fie ucis, fără de izbăvire. 

Eu atunci, liniştit de-a binelea în ce mă privea, mă 
întorsci cu un chip aspru înspre Issa şi îi .spusei : 

— Ce haruri sau ce virtuţi nemaipomenite i-o fi hără-
zit AU ah acelei fete, de nu vrei să i-o laşi emirului drepl-
credincioşilor ? Au tu nu ve/i că te pui, cu îndărătnicia 
ta, în starea cea mai urîtă, şi că le prăbuşeşti şi te 
cureţi ? 

Iar Jssa. fără a se lăsa tulburat de mustrările mele, 
îmi spuse : 

O, doamne cadiule al nostru, pripeala la judeţe 
esle păguboasă. înainte de a mă certa, s-ar fi căzu! să 
iscodeşti pricina ce mă sileşte să mă port aşa. 

Şi-'i zisei : 
- Fie ! Da poate să se afle pe lume vreo pricină te-

meinică pentru o atare îndărătnicie ? 
El îmi răspunse : 
- Da, de buna seamă ! Un jurămînl. ori ce-ar i'i să 

fie, nu se poale încălca, dacă a fost făcui, de bună voie 
şi în deplină judecată a minţilor. Or. pricina care mă 
opreşte este tăria unui jurămînl greu. fntrucît am jurat, 
pe cele trei despărţenii, şi eu făguduiala de a-i slobozi pe 
toii robii bărbaţi şi femei pe care îi stăpînesc, şi cu legă-
mîntul de a-mi împărţi la săraci şi la geamii toate bunu-
rile şi toate averile, m-arn jurat, zic, fetei de care este 
vorba, că niciodată n-am s-o vinci • şi n-am s-o dăruiesc 
nimănuia. 

Ciad povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute nouăzeci şi una noapte. 

Urmă :' 

Iar califul, la vorbele acestea, se întoarse înspre mine 
şi îmi spuse : 

— O, Yacub, este vreo cale de-a dezlega buclul acesta ? 
Iar eu, fără a şovăi, răspunsei : 
— De bună seamă, o, emire al drept-credincioşilor ! 
El mă întrebă : 

- Şi cum ? 
Eu spusei : 
— Lucrul este uşor. Ca să nu-şi calce jurămîntu], Issa 

are să-ţi dea drept peşcheş jumă tate din fată, roaba aceea 
pe care o rîvneşti ; iar cealaltă jumă tate are să ti-o 
vîndă. Şi, în acest chip, el are să fie în pace cu cugetul 
său, întrucît în fapt nu are nici să ţi-o dăruiască şi nici. să 
ţi-o vîndă pe fală. 

Iar Issa, la vorbele acestea, se întoarse înspre mi re 
şi îmi zise : 

— Da asemenea dezlegare, o, taică al pravilei, este 
legiuită ? Este îngăduită de către pravilă ? 

Şi răspunsei : 
- Fără de nici o îndoială ! 

Atunci el îşi ridică mîna nezăbavnic şi îmi. spuse : 
— Păi, te iau. de martor, o, cadiule Yacub, că, puţind 

astfel să-mi uşurez cugetul, îi dau. peşcheş emirului drept-
credincioşilor jumă tate din roaba mea, şi îi vînd cealaltă 
jumă tate la preţul ele o sută de mii de drahme de argint:, 
cît m-a costat ea în naht. 

Iar Harun strigă numaidecât : 
— Primesc peşcheşul, da cumpăr cea de a doua ju-

mă tate pe o sută de mii de dinari de aur. 
Şi adăugă : 
— Să-mi fie adusă chiar acum fata. 
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Şi Issa se duse nurnaidecît după roaba lui, în sala de 
îa intrare, pe cînd totodată se aduceau şi sacii cu cei o sută 
de radi de dinaii de aur. Şi nurnaidecît copilandra l'u 
adusă de către stăpînul ei, care spuse : 

— Ia-o, stăpîne al drept-credincioşilor, şi Allah cope-
rcască-te alături de ea cu binc;facerile sale. Fata este 
bunul şi avutul tău. 

Şi, primindu-şi cei o sută de mii de dinari de aur, 
plecă. 

Atunci califul se întoarse Înspre mine şi îm'1 spuse cu 
un chip îngrijorat : 

— O, Yacub, mai rămîne de dezlegai, o pricină. Şi 
lucrul mi se pare anevoios. 

Eu întrebai : 
— Care este pricina, o, emire ai drept-credincioşilor V 
El spuse : 
— Fata aceasta, fiind roaba altuia, ar trebui, înainte 

de-a o avea eu, să stea un anumit numă r ele zile, spre a fi 
încredinţaţi că nu a rămas cumva mamă de la cel dinţii 
stăpîn al ei. Or, dacă chiar in această noapte n-am să fiu 
cu ea, mie are să-mi plesnească fierea ele nerăbdare, sînt 
încredinţat, şi am să mor, fără de nici o îndoială. 

Eu atunci, după ce cugetai o clipită, .răspunsei . 
— Dezlegarea pricinei este tare lesnicioasă, o, emire 

al drept-credincioşilor ! Pravila de care pomeneşti nu a 
fost făcută decît pentru femeile roabe, da nu hotărăşte 
vreo zi de aşteptare pentru o femeie slobodă.. Slobo-
zeşte-o, aşadar, numai decît pe roaba aceasta, şi însoară-ie 
cu ea ca femeie slobodă. 

Şi Al-Raşid, cu faţa luminată de' bucurie, strigă : 
— O slobozesc pe roaba mea ! 
Pe urmă mă întrebă, îngrijorat iar dintr-oclată : 
— Da cine are să ne căsătorească legiuit, la ceasul aceste 

tîrziu ? Căci chiar acum, nurnaidecît, vreau să fiu cu ea. 
Şi răspunsei ; 
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•— Chiar eu, o, emire al drept-credincioşilor, .la ceasul 
acesta am să te căsătoresc legiuit. 

Şi trimisei să fie aduşi ca martori, cei doi sluji toii ai 
califului, Massrur şi Hossein. Şi, după ce aceştia se înfă-
ţişară, citii rugăciunile şi surele cuvenite, slujii sfintele 
legăminte şi, după ce dotei mul ţumire celui Preaînalt, 
rostii vorbele obişnuite. Şi statornicii că emirul drept-
eredincioşilor, după datină, urma să-i plătească miresei 
sale, ca meher de nuntă , o zestre pe care o bolării la 
douăzeci de mii de dinari. Pe urmă, cînd cei douăzeci de 
mii de dinari fură aduşi şi daţi soţiei, mă pregătii să 
plec. Ci califul ridică fruntea înspre slujitorul său Mas-
srur, care grăi numaidecât : 

— La poruncile tale, o, emire al dropt-credi.ncioşilor.. 
Iar Haruri spuse : 
— Du pe dată acasă la cadrul Yacub, pentru osteneala 

pe care i-am pricinuit-o, două sute de mii de drahme 
şi douăzeci de caftane de fală. 

Iar eu plecai, după multe mulţumiri, lăsîndu-1 pe Haruri 
pînă peste poate de mulţumit. Şi fusei însoţit pînă acasă 
cu banii şi cu hainele. 

Or, cum ajunsei acasă, văzui venind o bătrînă care 
îmi spuse : 

— O, Abu-Yussef, norocita pe care ai ajutat-o să fie 
slobozită şi pe care ai împerechiat-o cu califul, dîndu-i 
astfel numele şi cinul de soţie a emirului drept-credm-
rioşilor, se socoate acuma ca o fiică a ta, şi rn-a trimis 
să-ţi aduc salamalecurile ei şi urările ei de fericire. Şi te. 
roagă să primeşti jumă tate din zestrea de nuntă pe care 
i-a numărat-o califul. Şi se roagă de iertare că nu poate 
să răsplătească mai bine, deocamdată, ceea ce ai făcut 
tu pentru ea. Ci, inşallah ! are să ştie într-o zi să-ţi do-
vedească şi mai bine datorinţa ei. 

Şi, spunînci acestea, puse dinainte-mi cei zece mii de 
dinari de aur, care erau jumă tate din zestrea plătită copi-
landrei, îmi sărută muna şi plecă în calea ei. 
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Iar eu mulţumii Atoatedătătorului pentru binefacerile 
sale, şi pentru că, în noaptea aceea, a preschimbat spaima 
cugetului meu în bucurie şi în mulţumire. Şi binecuvântai 
în inima mea amintirea preacinstită a dascălului meu 
Abu-Hanit'ah, a cărui învăţătură mi-a dezvăluit toate 
dedesubturi le tipicului sfintelor pravili şi ale pravilelor 
lumeşti. Potopeascâ-i AII ah cu loale darurile şi cu toate 
•mitele sale ! 

Apoi tmărul cel bogat spuse : 
- Ascultaţi acum. o, prietenii nun, povcslen copilei 

arabe; de la fîntina. 
Şi spuse : 

C O i ' î L A AiSAliA OK LA F ÎNTÎNA 
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tînă. Iar acolo se afla o copilandră arabă ce se pregătea 
să-şi încarce pe umeri un burduf pe care tocmai îl um-
pluse cu apă de la izvor. Şi copila aceea arabă era dăruită 
de Zămislitorul ei cu un mijlocel vrăjitor, de numai cinci 
palme, şi cu un piept turnat după calupul desăvârşirii ; 
şi, în totului tot, era asemenea unei lune pline într-o 
noapte cu lună plină. 

Cînd povosk 'a njuvv-ie ; lk:i, ŞeiKvi^a»ia vă '/i; /or i i mij ind şl, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute nouăzeci şi doua noapte 

Urmă : 

Oi", cînd fala văzu venind ceata aceea strălucită de 
călăreţi, dete zor să-şi încarce burduful pe umeri şi să 
plece. Dar, cum în graba ei nu avusese răgaz să lege buie 
gura de la gîtul burdufului, legătura se desfăcu, după 
cîliva paşi, şi apa începu să curgă din burduf cu gî.lgîi -
tur] mari. Şi copila începu, să strige. întorciridu-se înspre 
locul unde se înălţa cortul ei : 

— 'Tată, tată, vino să dregi gura burduful ui î Gura 
m-a trădat ! Nu mai sînt stăpînă pe gură 1 

Iar aceste trei strigăte aruncate către tatăl ei, copila 
Ie rosti ca pe un mănunchi de vorbe atîta de cilibii şi'-cu 
un glas atîta de fermecător încît califul, minunat, se opri 
scurt. Şi, pe cînd copila, nevăzîndu-1 de nicăieri pe -pă-
rintele său,- ca să nu. se ude, dete drumul burdufului, ca-
liful veni înspre ea şi îi spuse : 

— O, copilo, din ce seminţie eşti 1 i 
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Iar ea răspunse cu glasul ei desfătător : 
— Sint din seminţia lui Bani-Kilab. 
Iar Al-Mamun, care ştia prea bine că seminţia Bani-

Kilab era una dintre cele mai strălucite seminţii arabe, 
vroi să facă un joc de vorbe, spre a pune la încercare 
minţea copilandrei, şi îi zise : 

— Ce socotinţă ai mai avut şi tu, o, preafrumoasă 
copila, să te naşti în seminţia ,,fiilor de d in i" ? 

Iar fata se uită la calif cu o privire mîndră şi 
răspunse : 

— Tu chiar nu cunoşti tîlcul adevărat al vorbelor ? 
Află, dar, o. străinule, că seminţia Bani-Kilab, a cărei 
copilă sînt, esie seminţia celor care ştiu să fie mărinimoşi, 
şi fără ele pată, care ştiu să fie filotimi faţă de străini,' 
şi care şi iu, la nevoie, să dea lovituri straşnice de sabie ! 

Pe urmă adăugă : 
- Da tu, o, călăreţule care nu eşti de pe-aiei, care 

ţi-e obîrşia, spune, şi din ce neam te tragi ? 
Iar califul, tot mai minunat de iscusinţa limbii copilei 

arabe, îi spuse, zimbind : 
—.- Au poate, din întâmplare, pe deasupra farmecelor 

tale, o, preafrumoasă copilă, te vei fi pricepjrid şi la 
obîî'şiile neamurilor ? 

Şi ea răspunse : 
— Răspundc-mi la întrebare, şi-ai să vezi ! 
Iar Al-Marnim, stîrnit la joacă, îşi zise : „Ia chiar să 

văd dacă arabi ţa asta cunoaşte obârşiile noastre !" Şi spuse: 
-—- Păi află că sînt din neamul mudharizilor-de-roşu. 
Iar copila arabă, care ştia prea bine că izvorul acestui 

nume dat mudharizilor venea de la culoarea roşie a 
cortului de piele pe care îl avea, pe vremurile de demult, 

- Mudhar, părintele tuturor seminţiilor mudharide, nu se 
arătă cîtuşi de puţin uimită de vorbele califului, şi spuse: 

— Bine. Da ia spune-mi, din ce seminţie de-a mud-
harizilor eşti ? 
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El răspunse : 
— Din aceea care este cea mai strălucită şi cea mai. 

de seamă, atît pe spiţa bărbătească precât şi pe cea 
femeiască, şi cea mai mare ca strămoşi falnici, şi cea mai 
preamărită dintre mudhai'ixii-de-roşu. 

Şi ea spuse : 
—• Atunci eşti din seminţia kinanizilor\ 
Iar Al-Mamun, uimit, răspunse : 
~— Aşa este ! sînt din seminţia cea mai marc a iui 

Bani-Kinanah !. 
Iar ea zîmbi şi întrebă : 
— Da de care ram al kinanizilor ţii ? 
El răspunse : 
— De cel ai cărui fii sînt cei mai curaţi ca sînge. cei 

mai neprihăniţi ca obîrşio, stăpînii de pumni darnici, 
cei mai temuţi şi mai slăviţi dintre fraţii lor ! 

Şi ea răspunse : 
— îmi pare, după aceste arătări, că eşti un koreişid. 
Iar Al-Mamun, tot mai uluit, răspunse : 
— Tu spui ! Sînt dintre Bani-Koreîşi. 
Şi ea urmă : 
— Da kore'isizii sînt mulţi. Din ce ramura eşti ti.1 T 
El răspunse : 
— Din aceea asupra căreia a coborât binecuvântarea .' 
Iar fata strigă : 
— Pe Allah ! eşti dintre urmaşii lui Haşem koreîşiduî, 

străbunicul Prorocului --~ asupra-i fie rugăciunea şi pacea î 
Iar Al-Mamun răspunse : 
— Adevărat e, sînt haşemid. 
Ea întrebă : 
-~ Da clin care spiţă de haşemizi ? 
El răspunse : 
— Din cea care este aşezată cel mai presus, care este 

cinstea şi fala haşemizilor, care este proslăvită de toţi 
drept-credineioşu de pe pământ ! 
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Iar copila arabă, auzind răspunsul, se temeni deodată 
şi sărută pămîntul dintre mîinile lui Al-Mamun, strigînd: 

— Plecăciune şi cinstire emirului drept-credineioşilor, 
chelar al Domnului lumilor, slăvi tulul Al-Mamun 
abassidul ! 

Iar califul rămase înmărmurit, adine tulburat, şi strigă, 
pătruns de o bucurie de nespus : 

— Pe Domnul kaabeî şi pe volniciile slăviţilor mei 
strămoşi, cei neprihăniţi, mi-o vreau de soţie pe copila 
aceasta minunată ! Ea este bunul cel mai de pre ţ care a 
fost scris la ursita mea. 

t"îr,â iwvi'sli'ii ajunse ;••>•]. Şf'lu're/ada văzu zorii mijind •}!, 
sfioas;i, tăcu. 

Ci inir-a nouă suie nouăzeci şi treia noapte 

Urmă : 

Şi trimise numaidecit să fie chemat tatăl fetei, care 
era chiar şeicul tribului. Şi. i-o ceru de soţie pe copila 
aceea minunată . Şi, dobîndind încuviinţarea lui, îi dărui, 
ca meher de nuntă pentru fată, o zestre de o sută de mii 
de dinari de aur, şi îi scrise în dar tyate birurile din tot 
Hed jazul pe vreme de cinci ani. lai1 nunta lui Al-Mamun 
cu copila aceea de neam fu sărbătorită cu o vîlvă care 
nu şî-a mai avut seamăn vreodată, nici chiar sub domnia 
lui Al-Raşid. Şi, în noaptea nunţii, Al-Mamun o puse pe 
mama sa să ' reverse pe capul preafrumoasei copile o mie 
de mărgăritare aduse într-o tabla de aur. Iar în iatacul 
de nuntă puse să se aprindă o făclie uriaşă de chihlibar 
suriu, care cîntarea patru mii de drahme şi oare fusese 
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cumpărat cu tot eîştiul birurilor de pe un an din Persia. 
Şi Al-Mamun fu, faţă de soţia sa arabă, numai inimă 
şi numai voioşie. Iar ea îi dărui un fiu, care purtă numele 
de Abass. Şi fu socotită printre femeile cele mai uimi-
toare, cele mai învăţate şi cele mai iscusite la grai ale 
Islam u lui. 

Şt, după ce istorisi povestea aceasta, tînărul cel bogat, 
Ie spuse ascultătorilor săi. care se aflau strînşi în Palatul 
Cărţii ; 

— Am să vă mai spun încă o întîmplare din viaţa iui 
Al-Mamun, da în cu totul altă privinţă. 

•Şi spuse : 

P O N O ASE I, !•: 1NI) A R ATN ICI G ( 

Cînd califul Mohammad El-Amin, fiul lui Harun 
Al-Raşid şi al Zobeidei, după înfrîngerea sa, a fost ucis, 
din porunca dată de căpetenia oştilor Al-Mamun, toate 
vilaietelc care pînă atunci mai rămăseseră de partea Iui 
El-Amin se grăbiră a se supune lui Al-Mamun, fratele 
său, fiul lui Al-Raşid şi. al unei roabe pe nume Marahîi. 
Şi Al-Mamun îşi începu domnia cu nişte măsuri largi de 
iertare faţă de duşmanii săi de mai înainte. Şi avea obi-
ceiul să spună : „Dacă vrăjmaşii mei ar şti toată biîndeţea 
din inima mea, ar veni toţi să mi se predea, mărturisiri-
du-şi nelegiuirile".. 

Or, capul şi niîna diriguitoare a tuturor necazurilor pe 
care le avusese de îndurat Al-Mamun, pe vremea cînd 
trăiau tatăl său Al-Raşid şi fratele său El-Amin, nu erau 
decît Sett Zobeida însăşi, soţia lui Al-Raşid. încît, după 
ce Zobeida află de sfîrşitul cel jalnic al fiului ei, se gîndi 
mai întîi să fugă pe pămîntul sfînt de la Mecca. spre a 
se pune la adăpost de răzbunarea lui Al-Mamun. Şi 
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multă vreme şovăi ce hotărîre să ia. Pe urmă, dintr-odată, 
;-e hotărî să-şi lase soarta în mîinile aceluia care din 
pricina ei fusese dezmoştenit, şi pe care multă vrerne îl 
făcuse să girafe smirna amarului. Şi îi scrise următoarea 
scrisoare : 

>i K. \ i n i ( mi t It ni (tcdiinK şiJoi cucii de 
1 u i li ic L i t i r t u i unte i nul i i k 1 < u i 
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u t p i n i m i i l n u k ,i ' ( L P I e a ( o -
trivnică ţi-a hrăpit, o, mamă a mea. Iar dacă vrei să te 
întorci lîngă noi. îţi vei găsi starea dintîi, şi cinstirea, şi 
talîmul tuturor supuşilor tăi. Şi să ştii bine, o, maică a 
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mea, că nu ai pierdut decît: chipul celui ce s-a dus întru 
mila lui Allah. întrucît un fiu îţi rămîne în mine, mai 
îndatoritor decît ai fi putut tu să-ţi doreşti. Şi pacea şi 
tihna fie asupra-ţi". 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherexada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute nouăzeci şi patra noapte 

Urmă : 

încît, atunci cînd Zobeida veni, cu ochii plini de la-
crimi şi sfîrşită, să se arunce la picioarele lui. el se ridică 
în cinstea ei şi îi sărută mîna şi plînse la pieptul ei. Pe 
urmă îi dete îndărăt toate huzrneturile ce le avusese mai 
înainte, ca soţie a lui Aî-Raşid şi ca sultană de sîng'•> 
abassid, şi o cinsti pînă la sfîrşitul vieţii ei de parcă i-ar 
fi fost chiar fiu al lăuntrurilor sale. Ci Zobeida, cu toată 
acea, mărire în care se vedea rămasă, nu putea să uite 
ceea ce fusese ea odată şi nici chinurile la vestea morţ i: 
lui El-Amin. Şi pînă la moarte păstră în adîncul pieptului 
ei un fel de vrăjmăşie care, oricît de cu grijă ar fi foni 
ascunsă, nu scăpă ochiului pă trunză tor al lui Al-Mamui; 
Şi, de altminteri, de destule ori Al-Mamun avea să su-
fere, fără a se plînge, de acea stare de vrăjmăşie adormita. 
Şi iată o întâmplare care, mai bine decît altă lămurire', 
dovedeşte duşmănia necurmată a aceleia pe care nimic nu 
o mai putea împăca. 

Intr-o zi, aşadar, intrând în iatacul Zobeidei, Al-Ma-
mun o văzu deodată cum îşi muşca buzele şi mormăia 
ceva, uitîndu-se ţintă la el. Şi, cum nu putea să deslu-
şească ce.rostea astfel printre buze, îi spuse : 
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— O, maică a mea, tare mi se pare că ai cam vrea 
să mă afuriseşti, gindindu-te la fiul tău omorît de către 
persanii cei schismatici, şi la venirea mea în scaunul de 
domnie pe care şedea el. Da numai Allah a diriguit ursitele 
noastre. 

Ci Zobeida se-apără, strigînd: 
- - Nu, pe sfînta pomenire a tatălui tău, o, emire al. 

drept-credincioşilor ! departe do mine asemenea ispite !, 
Şi. Al-Mamun o întrebă : 

Atunci, poţi să-mi spui ce mormăi ai printre dinţi 
uitîndu-te la mine ? 

Ci ea îşi lăsă capu-n jos, ca acela care nu vrea să 
grăiască, din cinstire faţă do cel cu care» sta de vorbă, şi 
răspunse : 

— Binevoiaseă emirul drept-credincioşilor să mă ierte 
şi să nu-mi . ceară a-i. spune pricina despre care mă 
întreabă. 

Ci Al-Mamun, prins de un imbold amarnic, se apucă 
să stăruiască întruna şi s-o înghesuie pe Zobeida cu în-
trebările, pînă într-atîta încît, ajunsă la capătul puterilor, 
îi spuse într-un sfîrşit : 

— Bine, iacătă ! Blestemam îndărătnicia, mormăind : 
„Prăpădi-i-ar Allah pe oamenii pisăîogi, loviţi de patima 
stăruinţii !" 

Şi Al-Mamun o întrebă : 
— Da cu ce tîlc sau la ce amintire rosteai afuriseala 

aceasta ? 
Iar Zobeida răspunse : 
— întrucît ţii numaidecât să afli, iacătă ! 
Şi îi povesti : 
— Află. dar, o, emire al drept-credincioşilor, că, intr-o 

zi, jucînd şah cu tatăl tău, emirul drept-credincioşilor, 
Harun Al-Raşid, am pierdut. Şi tatăl tău mi-a hotărît ca 
pedeapsă să fac înconjurul palatului şi al grădinilor, 
goală-goluţă, în. toiul nopţii. Şi, cu toate rugăminţile şi 
îngenuncherile mele, puse o îndărătnicie osebită în a-mi 
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cere să plătesc gloaba acea fără a vroi să primească altă 
ispaşă. Şi fusei nevoită să mă dezbrac şi să fac lucrul 
la care mă osîndise. Şi, cînd isprăvii, eram turbată de 
mînie, şi pe jumă tate moartă de osteneală şi de frig. 
Ci a doua zi îl bătui eu la şah. Şi veni rîndul meu să~i 
hotărăsc, de data aceasta, nazurile mele. Şi, după ce 
cugetai o clipă şi căutai în mintea mea ce lucru ar putea 
să-i fie cel mai apăsător, îl osîndii, cunoscînd faptul, 
să se ducă să petreacă noaptea în braţele roabei celei mai 
pocite şi. mai imoase dintre roabele de la bucătărie. Şi; 
cum cea care întrunea asemenea însuşiri era roaba pe 
care o chema Marah.il, i-o menii ea ţintă a gloabei şi ca 
ispăşire a înfrîngerii sale. Şi, spre a mă încredinţa că 
lucrurile aveau să se petreacă fără vreo cacialma din 
partea lui, îl dusei chiar • eu în odaia împuţită a roabei 
Marahil, şi îl silii să se culce lingă roabă şi să facă cu ea, 
toată noaptea, ceea ce îi plăcea tare mult să facă cu 
preafrumoasele cadîne pe care i le trimiteam adeseori 
peşcheş. Şi, dimineaţa, starea lui Harun era jalnică, şi 
duhnea înfricoşător. Or, acuma, trebuie să-ţi spun, o, emire 
al drcpt-credincloşilor, că tu te-ai născut chiar din acea 
împerechere a tatălui tău cu acea roabă hîdă, şi din 
tăvălelile cu ea în odaia de lingă bucătărie. Şi-aşa că, 
fără să vreau, prin venirea ta pe lume, am fost pricina 
pieirii fiului meu Al-Amin şi pricina tuturor nenoroci-
rilor care s-au abă tut asupra casei noastre în anii aceştia 
din urmă. Or, toate astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu 
aş fi stăruit cu atîta îndărătnicie pe lingă tatăl tău spre 
a-1 sili s-o tăvălească pe roaba aceea, şi clacă el, la rîndu-i, 
n-ar fi fost atîta de plin de stăruinţă la a mă pune să 
fac ceea ce ţi-am povestit. Şi-aceasta-i o, emire al drept-
credincioşilor, pricina care mă făcea să mormăi afurisienii 
împotriva îndărătniciei şi împotriva p'isălogilor. 

Iar Al-Manrun, auzind acestea, grăbi să-şi ia rămas-
foim de la Zobeida, spre a-şi ascunde stmjenirea. Şi plecă 
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zicuidu-şi : ..Pe Allah ! mi se cuvine învăţătura pe care 
mi-a dat-o. De n-aş fi stăruit atita, nu mi s-ar fi adus 
aminte acuma de treaba aceasta neplăcută." 

Şi tinărul slăpîn ai Palatului Cărţii, după ce istorisi 
luate acestea .ascultaturilor şi musafirilor săi, le spuse : 

— Facă Allah, o, prieteni ai mei, ca să fi putut sluji 
de mijlocitor între ştiinţă şi urechile voastre. Or, iacătă 
o parte din avuţiile care, fără cheltuieli şi fără primejdii, 
se pol agonisi prin citirea cărţilor şi prin învăţătură . 
Pentru astăzi nu am să vă mai spun nimic. Ci, altă dată, 
inşallah ! am să vă înfăţişez o altă latură a minunăţiilor 
ce ne-au l'osi lăsate ca moştenirea cea mai de preţ de la 
părinţii noştri. 

Şi, după ce grăi astfel, împărţi la fiecare dintre cei de 
f;,t ă cile o sută de galbeni şi o bucată de stofă ele preţ, 
spre a le răsplăti luaiea-aminte şi a le stîrni rîvna la 
învăţătură. întrucît îşi zicea : „Se cade să încurajezi imbol-
durile cele bune şi să uşurezi calea oamenilor doritori de 
bine". Pe urmă, după ce îi ospăta cu o masă minunată , la 
care nimic nu fu uitat din ceea ce face desfătul gurii- îi 
lăsă să plece în pace. Şi iacă-aşa .cu ei cu toţi. Ci Allah 
este mai ştiutor ! 

Iar Şehcrozada, isprăvind de isloris.it şirul acesta lunj,' de in-
tîrnplări minunate, tăcu. Iar regele Şahriar îi spuse : 

—• O, Şehcrozada, tare mai m-ai luminat ! Da tu ai uitat pe-
semne să-mi mai spui cîte ceva despre vizirul Giafar. Iar eu de 
multă vreme tot doresc să te aud istorisindu-mi tot ce ştii despre 
el. Întrucît chiar că vizirul acela se asemuia uluitor, prin însu-
şirile sale, cu vizirul meu, tatăl tău. Şi de-aceea mi-ar plăcea taro 
mult să aTlu de la tine povestea lui adevărată, în toate avnăauu-
tcle, dat fiind că trebuie să fie minunată. 

Oi Şoherczada lăsă capu-n jos şi răspunse : 
— Allah să depărteze de la noi nenorocirea şi prăpădul, o, 

re;.fe ai vremurilor, şi aibă-1 întru mila sa pe Giafar barmakidul 



şi tot neamul lui ! Mă rog ţie, îngăduie-mi a nu-ţi istorisi povesj 

tea lui, înlrueît e plină de lacrimi. Vai, cine n-ar plînge la isto-< 
risirea sfîrşitului lui Giafar, a tatălui său Yahia, a fratelui său ; 
El-Fadl şi a tuturor barmakizilor ? Uotărîl, sl'îr.şitul lor este jalnio-
şi pînă şi piatra s-ar înduioşa ! 

Iar regele haliri ar zise : 
— O, Şeherezada, istoriseşle-nii-o totuşi, ^i izgonească AUaii., 

de la noi pe Cel-viclean şi nenorocirea ! 
Atunci fpcliere/.ada spuse : 



SFÎRŞITLJL LUI GIAFAR Şl AL BARMAKIZILOR 

Iată, dar. o, prearcrieitule rege, istoria plină de Ia-
ci imi ce pune pe domnia califului Harun Al-Raşid o 
pată ele sîngc pe cure n-ar putea-o spăla nici cele patru 
fluvii laolaltă. 

Ştii, o, stăpîne al meu, că vizirul Giafar era unul 
dintre cei patru fii al lui Yahia ben Khaled ben Barmak. 
Iar fratele său mai mare era El-Fadl, fratele de lapte al' 
lui Al-Raşid. întrueît, ca urmare a marei prietenii şi a 
dragostei fără de margini ce legau familia lui Yahia cu 
cea a abassizilor, mama lui Al-Raşid, sultana Khaiizaran, 
şi mama lui El-Fadl, hanîma Ilabah, legale şi ele prin 
cele mai calde simţăminte şi prin cea mai temeinică iubire, 
îşi schimbaseră între ele pruncii, care erau născuţi aproape 
în aceeaşi zi, fiecare dintre ele dînd copilului prietenei 
sale laptele pe care Allah îl menise pentru copilul ei 
însăşi. Şi drept aceea Al-Raşid î l numea totdeauna pe 
Yahia ,,tatăl meu.", iar pe El-Fadl „fratele meu". 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherczada văzu zorii mijind şi,, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a- nouă sute nouăzeci şi cincea noapte 

Urmă : 

Cit despre obîrşia barmakizilor, cronicarii cei mai pre-
ţuiţi şi cei mai vrednici de crezare o aşază în cetatea 
Balkh, din Khorassan, unde neamul lor se afla de mult la 
cinuri de frunle. Şi cam pe la vreo sută de ani de la 
hegira Prorocului nostru binecuvîntat — asupra-i fie 
rugăciunea şi pacea ! — această familie strălucită veni să 
se aşeze la Damasc, sub domnia califilor ommiazi. Şi 
atunci capul familiei acesteia, care ţinea de legea magilor, 
trecu la dreapta credinţă şi se boteză şi se încunună întru 
Islam. Or, lucrul acesta se petrecu pe vremea domniei lui. 
Heşam ommiadul. 

Ci numai după suirea urmaşilor lui Abbas în scaunul 
de domnie al califilor ajunseră barmakizii a fi primiţi 
în sfatul vizirilor, şi umplură pămîntul cu lumina strălu-
cirii lor. Căci cel dinţii vizir ieşit dintre ei fu Khaled beri 
Barmak, care fu ales mare-vizir de către cel dinţii dintre 
abbasizi, Abul Abbas Es-Saffah. Şi, sub domnia lui A!-
Mahdi, cel de al treilea abbasid, Yahia ben Khaled fu 
însărcinat cu creşterea lui Harun Al-Raşid, fiul îndrăgit 
al califului, chiar acel Harun care se născuse la numai 
şapte zile după El-Fadl, fiul lui Yahia. 

încît, atunci cînd, după moartea neaşteptată a lui 
Al-Hadi, fratele său mai mare, Harun Al-Raşid fu înveş-
mîntat cu odoarele afot-puterniciei califale, nu avu tre-
buin ţă să se întoarcă la amintiri din copilăria lui dinţii, 
petrecută alături de copiii barmakizilor, pentru a-i chema, 
pe Yahia şi pe cei doi fii ai lui, să împartă cu el puterea 
domnească ; nu avu decît să-şi aducă aminte de grijile 
dăruite tinereţii sale de către Yahia, şi de creşterea pe 
care i-o datora, şi de dragostea de care acest slujitor 
plin de toată credincioşia îi dedese dovadă înfruntând, 
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spre a-i apăra drumul spre moştenirea domniei, amenin-
ţările cumplite ale lui Al-Hadi, mort chiar în noaptea 
cînd vroise să pună a se reteza capetele lui Yahia şi ale 
copiilor săi. încît, atunci cînd Yahia, în toiul nopţii, însoţit 
de Massrur, îl treziră din somn pe Ilarun ca să-i dea de 
ş ine că a ajuns sîăpîn al împărăţiei şi calif al lui Allah 
pe pămînt. Haruri îi dete numaidecât cinul de mare-vizir 
şi îi căftăni viziri pe cei doi fii ai săi El-Fadl şi Giafar. 
Ş; îşi începu astfel domnia sub seninele cele mai fericite. 

Şi de-atunci înainte neamul barrnakizilor fu pentru 
veacul său ceea ce este o podoabă pentru frunte şi o 
cunună pentru cap. Şi soarta le împărţi cu dărnicie tot 
ceea ce asemenea huzmeturi au mai ispititor, şi îi potopi 
cu darurile sale cele mai alese;. Iar Yahia şi fiii lui ajunseră 
ea nişte sori .strălucitori, noiane nemăsurate de dărnicie, 
piv'oape năvalnice de bunătate, ploi binefăcătoare. Lumea 
fu înviorată de răsuflarea lor, iar împărăţia se înălţă 
pe culmea cea mai de sus a i'ălnicici. Şi ei erau adăpostul 
ce!.)- năpăstuiţi şi sprijinul celor nevoiaşi. Despre ei poetul 
Abu-Nowas, printre nenumăraţi alţii, a spus : 

O, fii -'j'lră de seamăn 
Ai mînărului Barinak,. 
De cînd v-ali dus din lume. 
Lâsîndu-ne uitării. 
Râmasem de izbelişti 
Ca un norod sărac ! 
Nici albul fapt de ziuă. 
Nici ceasul înserării, 
Nu mai aduc chervane 
Pe drumurile tării — 
Sc-aşierne pretutindeni 
Pustiul fără leac ! . 

Erau, într-adevăr, viziri înţelepţi, diriguitori minunaţi , 
turtplînd vistieria obştească, buni vorbitori, citiţi, învăţaţi, 
hotărî ti,- buni la sfat, şi darnici ca Hatim-Tai. Erau 
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izvoare de feiicire, vîntuii binefăcătoare aducătoare de 
ploi roditoare. Şi, mai cu seamă datorită vazei lor, numele 
şi faima lui Harun Al-Raşid au răsunat din podişurile 
Asiei de mijloc pînă în străfundul pădurilor de la miază-
noapte, şi din Maghreb şi Andaluzia pînă la fruntariile 
cele mai depărtate ale Chinei şi ale Tartariei. 

Şi iată că deodată fiii lui Barrnak. de pe cea mai 
înaltă treaptă care le-a fost dată fiilor lui Aclam s-o 
atingă, au fost doborî ti în negura celor mai amarnice 
prăbuşiri şi au băut din pocalul împărţi loarei de prăpăduri, 
întrucît, o, răsturnare de vremi ! fiii cei falnici ai lui 
Barrnak erau nu numai vizirii care chiverniseau întinsa 
împărăţie a califilor, ci erau şi prietenii buni, însoţitorii 
nedespărţiţi ai domnului lor. Şi Giafar, în deosebi, era 
soţul al cărui chip îi era lui Al-Raşid mai de trebuinţa 
decît lumina ochilor. Şi ajunsese să cuprindă un loc alîta 
de mare în inima şi în gindurile lui Al-Raşid că într-o 
zi Al-Raşid merse pînă acolo încît puse să se facă un 
caftan cu două guri, şi se îmbrăcă în el laolaltă cu priete-
nul său Giafar, întocmai de parcă ammdoi n-ar fi fost 
decît un singur ins. Şi aşa se purtă cu Giafar pînă Ia 
cumplita nenorocire de la urmă. 

Or, o, chin al sufletului meu ! iată cum se petrecu acea 
faptă neagră care mohorî cerul Islamului şi aruncă jalea 
în toate inimile, lovitură de trăznet din bolta pustiitoare. 

într-o zi — fie departe de noi asemenea zile ! —-
Al-Raşid, întoreîndu-se dintr-un hagialîc la Mecca, porni 
pe calea apei de la Hira la oraşul Anbar. Şi poposi ia 
un schit pe nume Al-Umr, de pe malurile Eufratului. Şi 
noaptea veni, ca şi alte nopţi pentru el, în toiul benchefe-
3or şi al desfătărilor. însă, de data aceasta, soţul său de 
petreceri, Giafar, nu se afla lingă el. Căci Giafar era la 
vinătoare, de cîteva zile, prin cîmpiile din preajma fluviu-
lui. Cu toate acestea, darurile şi peşcheşurile iui Al-
Raşid îl urmau pretutindeni. Şi, la fiecare ceas al zilei, 
Giafar vedea cum soseşte la cortul său vreun trimis 
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de-al califului aducîndu-i, în semn de dragoste, vreun 
dar de preţ mai frumos decît cel de mai înainte. 

Or, în noaptea aceea — facă Allah să nu cunoaştem 
vreodată asemenea nopţi ! — Giafar şedea în cortul său, 
în tovărăşia doftorului Gibrail Bakhtiassu, care era chiar 
liakimul lui Al-Raşid, şi de care Al-Raşid se lipsise spre 
a-1 lăsa să-1 însoţească pe mult iubitul său Giafar. Şi se 
mai afla acolo în cort şi poetul drag Inimii lui Al-Raşid, 
Abu-Zaccar cel orb, de care Al-Raşid, tot aşa, se lipsise, 
spre a-1 lăsa să-1 veselească cu stihurile lui pe mult 
Iubitul său. Giafar, cînd se întorcea de la vînat. 

Cînd povestea a.junso nici. Şehore/ada xi'iv.u zorii riijird şi, 
sfioasă, tăcu. 

Cj. într-a nouă sute nouăzeci şi şasea noapte 

Urmă : 

Şi era la ceasul cinei. Iar Abu-Zaccar orbul cînta, înso-
ţindu-se cu pandura, nişte stihuri înţelepte despre nesta-
tornicia soartei. Şi iată că, elintr-odată, la intrarea cortului 
se ivi Massrur. spătarul califului şi. împlinitorul mîniei 
sale. Iar Giafar, cînd îl văzu intrînd aşa, împotriva tuturor 
ormduielilor, fără a cere îngăduinţa de a fi primit şi 
fără ca măcar să-şi fi vestit sosirea, se făcu galben cu 
iotul la chip şi îi spuse hadîmbului : 

— O, Massrur, fii binevenit, întrucît totdeauna te văd 
cu o bucurie nouă. Ci mă minunează o, fratele meu, că 
pentru întâia oară în viaţa noastră nu ai trimis mai 
înainte vreun slujitor care să-mi vestească venirea ta. 

Iar Massrur, fără ca măcar să-i arunce un salamalek 
lui Giafar, răspunse ; 
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— Treaba care mă aduce este prea însemnată ca să-mi 
mai îngăduiască asemenea marafeturi zadarnice. Ridică-te, 
o, Giafar, şi rosteşte-ţi şeadaua din urmă. întrucît emirul 
drept-credincioşilor cere capul tău. 

Auzind vorbele acestea, Giafar se sculă în picioare şi 
grăi : 

— Nu este alt Dumnezeu decît numai unul Allah, şi 
Wlohammed este trimisul lui Allah ! Din mîinile lui Allah 
purcedem, şi mai devreme ori mai tîrziu în mîinile lui 
ne întoarcem ! 

Pe urmă se întoarse înspre căpetenia hadîmbilor, soţul 
său de pînă atunci, prietenul său de atîţia ani şi de atîtea 
iatîmplări, şi îi spuse : 

— O, Massrur, asemenea poruncă nu este cu putinţă. 
Stăpînul nostru emirul drept-credincioşilor ţi-a dat-o 
pesemne la vreo clipă de beţie. Mă rog ţie, o, prietene al 
meu de totdeauna, pentru amintirea preumblărilor noastre 
împreună şi pentru viaţa noastră laolaltă de zi şi de noapte, 
întoarce-te la calif să vezi dacă rîk eumva mă amăgesc. 
Şi-ai să vezi că el a şi uitat asemenea vorbe ! 

Ci Massrur spuse : 
•— Capul meu e răspunzător pentru capul tău. Nu pot 

să rnă arăt dinaintea califului decît cu capul tău în mină. 
Scrie-ţi, aşadar, dorinţele din urmă, aceasta-i singura în-
găduinţă ce-mi stă în putere să ţi-o dăruiesc, pe temeiul 
prieteniei noastre de odinioară. 

Atunci Giafar spuse : 
— Ai lui Allah smtem toţi ! Nu am de scris nici un 

fei de dorinţă. Allah alungeaseă-i viaţa emirului drept-
credincioşilor cu zilele ce-mi sînt ridicate mie ! 

Pe urmă- ieşi din cort, îngenunche pe preşul sîngelul, 
pe care îl aşternuse pe pămînt spătarul Massrur, şi se 
legă la ochi cu chiar mîinile sale. Şi fu descăpăţînat. 
Aibă-1 Allah întru mila sa ! 

După care Massrur se întoarse la locul unde poposise 
califul, şi intră la el, ducînd pe un scut capul lui Giafar. 
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Iar Al-Raşid se uită la capul prietenului său de rnai 
înainte şi, deodată, scuipă pe el. Ci ura şi răzbunarea lui 
nu se opriră aci. Dete porunci ca trupul descăpăţînat al 
lui Giafar să fie răstignit pe podul Bagdadului, la un 
capăt, iar căpăţîna-i să fie agăţată la celălalt capăt : 
osîndă ce întrecea ca răutate şi ca ocară pînă şi pe cea a 
celor mai ticăloşi răufăcători. Şi la fel porunci ca, după 
şase luni, rămăşiţele lui Giafar să fie arse pe băligar de 
vile şi să fie aruncate în umblători. Şi toate se îndepli-
niră. 

încît, o, ce jale şi amar ! sameşul Amrani putu să scrie, 
chiar pe aceeaşi foaie din scriptele de cheltuieli ale vistie-
riei : .,Pentru un caftan de fală, dat de către emirul drept-
eredineioşilor ca dar vizirului său Giafar, fiul lui Yahia 
Al-Barmaki — patru sute de mii de dinari aur/ ' Şi, la 
puţină vreme după aceea, fără nici un alt adaus, pe aceeaşi 
foaie : ,,Naft, paie şi bălegar pentru arderea trupului lui 
Giafar ben Yahia — zece drahme de argint." 

Aşa fu sfîrşitul lui Giafar. Cît despre Yahia, tatăl său 
şi tatăl care 1-a crescut pe Al-Raşid, şi despre Al-Fadl, 
fratele lui Giafar şi fratele de lapte al lui Al-Raşid, 
fură zeberiţi chiar a doua zi, dimpreună cu toţi barmakizii, 
în număr de peste o mie, toţi eîţi aveau slujbe şi huzrne-
turi. Şi fură aruncaţi de-a valma în afundul temniţelor 
duhnite, pe cînd bunurile lor fără de număr erau zăp-
eiuite, iar femeile şi copiii lor rătăceau fără de adăpost, şi 
fără ca să cuteze cineva să le arunce măcar o privire. 
Şi unii muriră de foame, alţii de ştreang, în afară de 
Yahia, de fiul său Al-Fadl, şi de fratele lui Yahia, Mohara-
mad, care muriră în schingiuri. Aibă-i Allah pe toţi întru 
mila sa ! Prăpădul lor a fost amarnic ! 

Iar acuma, o rege al vremilor, dacă doreşti să afli pri-
cina acestei năpăstui ţi a barmakizilor, şi a jalnicului lor 
sfîrşit, iată. 

într-o zi, sora mai mică a lui Al-Raşid, Aliyah, la câţiva 
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i 
ani după sfirşitul barmakizilor, cuteză să-1 întrebe pe 
calif, care o alinta : 

— O, stăpîne al meu, nu te mai văd o zi senin şi 
liniştit de cind cu moartea lui Giafar şi cu pierirea nea-
mului lui. Pentru care pricină dovedită ţ i-au stîrnit 
mînia ? 

Şi Al-Raşid, mohor! i deodată, o împinse pe tînăra 
domniţă şi îi spuse : 

— O, copila mea, o. viaţa mea, tu, singura bucurie 
care mi-a mai rămas ! la ce ţi-ar i'olosi să afli pricina 
aceea ? Că de-aş fi încredinţat că o ştie cămaşa mea, aş 
sfîşia cămaşa în bucăţi ! 

Or, aşadar, istoricii şi meşterii, de letopiseţe sînt de-
parte de-a se împăca asupra pricinelor acelui prăpăd. De 
altminteri, iată toate lămuririle cîte ne-au fost lăsate 
in scrierile lor. 

După unii, dărniciile fără de numă r ale lui Giafar şi 
ale barmakizilor, a căror istorisire ostenea pînă şi urechile 
celor ce le primiseră, şi care, aducîndu-le mai mulţi, 
pizmaşi şi vrăjmaşi decît prieteni şi îndatoraţi, ajunseseră 
pînă la urmă să-1 pună în umbră pe Al-Raşid. într-adevăr, 
nu se mai vorbea decît despre fala casei lor ; nimeni nu 
putea să răzbată la vreun huzmet decît prin ei, fie de-a 
dreptul, fie pe ocolite ; rudele lor năpădiseră curtea de la 
Bagdad şi oştirea, iar în divanuri şi în vilaiete ei aveau 
slujbele cele mai înalte ; moşiile cele mai frumoase din 
preajma oraşului ale lor erau ; la uşile palatelor lor se 
înghesuia o "mulţime de curteni şi de jelbari mai mare 
decît cea care se strîngea la saraiul califului. De altmin-
teri, iată cu ce vorbe scrie despre aceasta hakimul lui 
Al-Raşid, chiar acel Gibraii Baktiassu care se afla în 
cortul lui Giafar cînd cu noaptea morţii. Spune : „Am 
intrat într-o zi în iatacul lui Al-Raşid, care locuia po 
atunci în saraiul numit Kasr el Khuld, din Bagdad. Iar 
barmakizu locuiau jse celălalt mal al Tigrului, şi nu se 
aşlernea între ei .şi saraiul califului decît lăţimea fluviului. 



Şi, în ziua aceea, Al-Raşid, văzînd înghesuiala de cai de 
dinaintea casei vizirilor săi, şi mulţimea ce se îmbulzea 
la uşile lor, rosti, faţă de mine, de parcă ar fi vorbit cu 
sine însuşi : -«R.ăsplăteaseă-i Allah pe Yahia şi pe fiii săi 
El-Fadl şi Giafar ! S-au împovărat ei cu toată greutatea 
treburilor împărăţiei şi, uşurîndu-mă de grijile acestea, 
mi-au lăsat răgaz să privesc împrejurul meu şi să trăiesc 
în tihnă.» Astea Ic-a spus în ziua aceea. Altă dată însă, 
fiind chemat iarăşi la el, am băgat de seamă că începuse 
să nu se prea mai. uite cu aceiaşi ochi la prietenii săi. Căci, 
privind de la fereastra palatului şi văzînd aceeaşi îmbul-
zeală de oameni şi de cai. ca şi întîia dată, spuse : -<Yahia 
şi feciorii lui au pus mîna pe toate treburile ; şi mi le-au 
luat pe toate. Ei sînt cei care chivernisesc de fapt puterea 
calif ala, pe cînd mie de-abia dacă mi-a mai rămas amă-
girea ei.» Aşa l-am auzit spunînd. Şi am cunoscut de-a-
tunci că barmakizii au să cadă în mazilire : precum 
chiar s-a şi întîmplat." 

După alţi leţopiseţi, la nemul ţumirea mocnită, ia ciuda 
toi mai otrăvită a lui Al-Raşid, la purtările lor strălucite 
care le aduceau duşmani de temut şi clevetitori tăinuiţi 
care îi ponegreau la calif, fie prin poezii nesemnate, fie 
prin proză vicleană ; la toată cinstirea, la toată fala şi 
la toate lucrurile la care regii nu pot de obicei să îndure 
părtaşi, veni să se adauge şi o mare nechibzuinţă săvîrşită 
de către Giafar.într-o zi, Al-Raşid îl însărcinase să-1 dea 
pi ei fii, în taină, pe un urmaş de-al lui Aii şi al străbunei 
Falimah, fiica Prorocului, pe care îl chema El-Saiied 
Yahia ben Abdalah El-Hossaimi. Giafar însă, din milă şi 
din omenie, îl ajută să fugă pe acel strănepot al lui Aii, 
a cărui înrîurire Al-Raşid o socotea ca primejdioasă pen-
tru viitorul stepenei abbaside. Or, fapta de mărinimie a 
lui Giafar avea să fie repede dată în vileag şi adusă 
la urechea califului, cu toate tîlcurile trebuitoare spre 
a-i înnegri urmările. Şi supărarea lui Al-Raşid, cu acei 
prilej, fu picătura de venin care făcu să se reverse cupa 
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mîniei. Şi îl Întrebă despre treaba aceasta pe Giafar, 
care, fără nici un ocoliş, îşi mărturisi fapta, adăugind : 

— Am îâcul-o pentru slava şi pentru bunul nume al 
stăpînului meu, emirul drept-credincioşilor ! 

Şi Al-Raşid, galben la chip, spuse : 
•— Bine ai făcut ! 
Ci fu auzit cum murmura : „Să mă ia Allah de n-am 

să te sting de pe faţa pămîntului, o, Giafar !" 
După alţi istorici, ar trebui să se caute izvorul mazilirii 

barmakizilor în credinţele schismatice ale lor faţă de 
dreapta-credinlă musulmană. Căci să nu se uite că nea-
mul lor. pînă a trece la Islam, slujea la Balkh religia 
magilor. Şi se zice că, pe cîncl cu năpada în Khorassan, 
leagănul de baştină al prietenilor săi, Al Raşid băgase de 
seamă că Yahia şi fiii lui făceau tot ce le sta în putere spre 
a împiedeca dărimarea eapişteior şi a lăcaşurilor magilor. 
Şi, de-alunci, a avut în privinţa credinţei lor unele îndoieli 
ce n-au făcut decît să se înrăutăţească mai apoi, cînd i-a 
văzut pe barrnakizi purtîndu-se cu blîndeţe, în ţoale îm-
prejurările, faţă de schismaticii de orice soi, da mas cu 
seamă faţă de vrăjmaşii săi cei mai aprigi ghebrii şi 
zanadikaii, precum şi alţi eretici şi anatemesiţi. Iar ceea 
ce ar îndemna la îndrituirea acestei păreri, adăugate la 
celelalte pricini arătate mai înainte, ar fi că, Îndată 
după moartea lui Al-Raşid, tulburări religioase de o dîrzie 
nemaiîntîlnită pînă atunci au izbucnit la Bagdad, şi erau 
să dea o lovitură de moarte dreptei-credinţe musulmane. 

Dar, în afara tuturor acestor pricini, temeiul cel mal 
cu putinţă al sfirşitului barmakizilor ne este ară tat de 
către cronicarul Ibn-Khillikan, şi de către Ibn El-Athir. 
Aceştia spun : 

Era pe vremea cînd Giafar, fiul lui Yahia barmakidul, 
era atîta de apropiat inimii emirului drept-credincioşilor, 
şi cînd califul poruncise să se coase caftanul acela cu două 
guri una lîngă alta, şi în care se îmbrăcase laolaltă cu 

333 



Giafar, întocmai de parcă arnîndoi nu ar fi fost decît un 
singur ins. Şi prietenia lor era atît de mare încît califul 
nu mai puiea să se despartă de tovarăşul său, şi ar fi 
vrui, să-.l vadă mereu lingă el. Or, Al-Raşid o iubea tot 
aşa, cu o dragoste nemaipomenită şi tare adîncă, şi pe 
soră-sa Abbassah, tînără domniţă împodobită cu toate 
darurile, femeia cea mai de seamă de pe vremile ei. Şi, 
dintre toate femeile din neamul şi din haremul său, ea 
era cea mai scumpă inimii lui Al-Raşid. Şi califul nu 
putea să trăiască decît lîngă ea, întocmai ca şi cum ea 
ar fi fost un Giafar femeie. Şi aceste două iubiri erau 
fericirea lui ; ci era de nevoie să le împreune, ca să se 
bucure de amândouă odată ; întrucît lipsa uneia rupea 
vraja pe care o simţea lîngă cealălaltă. Iar cînd Giafar 
ori Abbassah nu erau cu el, Harun nu trăia decît o 
bucurie neînlreagă, şi lipsa îl durea. De aceea trebuia să 
le împreune pe cele două iubiri ale sale. Ci pravilele 
noastre cele sfinte nu îngăduie ca bărbatul, dacă nu este 
rudă apropiată, să se uite la o femeie cu care nu este 
căsătorit ; şi nu-i îngăduie femeii să-şi lase faţa a fi 
văzută de către un bărbat care îi este străin. încît 
Al-Raşid, care era un păstrător habotnic al legii a cărei 
pază o avea, nu putea să-i aibă lîngă el pe cei doi fără a 
se afla într-o stare stînjenitoare, şi într-o împrejurare 
îiedorilă şi nepotrivită. 

Peniru aceea, vroind să schimbe o stare de lucruri care 
:.i sîcîia şi ii supăra, se hotărî, într-o zi, să-i spună lui 
Giafar : 

— O, Giafar, prietene, nu am o bucurie adevărată, 
deschisă şi deplină decît în tovărăşia ta şi a mult-iubitei 
mele surori Abbassah. Or, cum legătura dintre voi doi 
riâ sfînjeneşte şi vă stânjeneşte şi pe voi, vreau să te 
însor cu Abbassah, pentru ca de aici înainte, fără de 
n i n un neajuns, fără pricină de cîrtiri şi fără păcat, să 
puteţi amîndoi să staţi cu mine. Da vă cer hotăift să nu 
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vă întâlniţi niciodată, fie şi măcar pentru o clipă, în lipsa 
mea. întrucît nu vreau între voi doi decît închipuirea, de 
ochii lumii, a căsătoriei legiuite ; da nu vreau şi urmări ie 
căsătoriei, care le-ar putea dăuna, în dreptul la moştenirea 
califală, fiilor blagorodnici ai lui Abbas. 

Iar Giafar se plecă dinaintea dorinţei stăpmului său, . 
şi răspunse cu supunere şi cu ascultare. Şi fu nevoit să 
primească acea legătură ciudată. Iar căsătoria fu întocmiiă 
şi pecetluită după pravilă. Şi-aşa că, urmînd înţelegerii 
poruncite, cei doi tineri soţi nu se întîlniră decît de faţă 
cu califul, şi-atîta tot. Şi, chiar şi atunci, privirile ]r,r 
de-abia dacă se încrucişau, rareori. Cît despre Al-Ras: 1, 
el se bucura în deplină bucurie de dragostea-i atît d> 
fierbinte pe care o nutrea pentru acea pereche pe caro 
o chinuia, fără a părea să-şi dea seama. 

- Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi. 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a 'nouă sule nouăzeci şl şaptea noapte 

Urmă : ''•'". 

Căci de cînd oare dragostea s-a putui supune porunci-
lor popreliştilor ? Şi oare de cînd o atare siluire, între 
două fiinţe tinere şi frumoase, nu aţîţă şi nu răzvrăteşte 
tulburările şi patimile dorului ? 

Şi iată că, într-adevăr, cei doi soţi. ce-ar fi avut tot 
dreptul să se iubească şi să se lase duşi de ispita dragostei 
lor atîta de legiuite, dar ţinuţi acum în starea se suspină-
tori, se îmbă tau cu fiece zi tot mai mult de acea tainică 
beţie care adună văpaia în inimă. Şi iată că Abbassah, 
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chinuită de starea ei de soţie schimnicită, se îndrăgosti 
pătimaş de soţul ei. Şi, pînă la urmă, îi dete de ştire 
lui Gial'ar despre toată dragostea ei. Şi îl chemă la ea, 
şi îl îmbie, pe ascuns, în toate chipurile. Ci Giafar, ca om 
cinstit şi chibzuit, nu se lăsă înduplecat de îndemnurile ei 
şi nu se duse la Abbassah. întrucît se simţea oprit de 
jurămîntul ce-i făcuse lui Al-Raşid. Şi, de altminteri, 
ştia, mai bine ca oricine, cît de zornic era califul în 
îndeplinirea mîniilor sale. 

Şi-aşa că domniţa Abbassah, dacă văzu că îmbierile şi 
rugăminţile ei rămîn fără de izbînclă, se folosi de alte 
căi. Aşa fac femeile, de obicei, o, rege al vremilor ! Slu-
jii ndu-se, aşadar, de vicleşug, trimise vorbă hanîmeî 
Itabah, mama lui Giafar : 

— O, maică a noastră, trebuie să mă ajuţi să întru 
fără de zăbavă la fiul tău Giafar, soţul meu legiuit, în-
tocmai ca şi cum aş fi una dintre acele roabe pe care 
i le trimiţi în fiece zi. 

Căci hanîma Itabah, în fiecare zi de vineri, avea obiceiul 
să-i trimită mult-iubitului său fiu Giafar cîte o tînără 
roabă fecioară, aleasă dintr-o mie, neatinsă şi desăvîrşit 
de frumoasă. Iar Giafar nu se apropia de fată decît după 
ce se cinstea şi se îndestula cu vinuri bogate. Ci hanîma 
Itabah, la primirea vorbelor trimise de Abbassah, se îm-
potrivi cu hotărîre a se învoi cu felul, acela de viclenie 
dorit de Abbassah, şi îi arătă limpede domniţei cîte pri-
mejdii se cuprindeau pentru toată lumea într-o atare 
treabă. Ci tînăra soţie, îndrăgostită, stărui, rugîndu-se 
oii ameninţînd, şi adăugă : 

— Cugetă, o, maică a noastră, la urmările îndără t-
niciei tale. Din parte-mi, hotărîrea mea este luată, şi arn 
să mi-o îndeplinesc în pofida ta, ori şi ee-ar fi să păţesc. 
Mai bine să-mi pierd viaţa decît să nu mă bucur de 
Giafar şi de drepturile mele asupra lui. 
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Aşa că necăjita de Itabah fu .nevoită să se plece 
dinaintea unor atari înghesuieli, gîndind că era mai 
bine ca lucrul să se înfăptuiască prin mijlocirea sa, în 
taina cea mai straşnic păzită. Aşa că îi făgădui sprijin 
domniţei Abbassah pentru izbîndirea acelei uneltiri alîta 
de nevinovate şi atîta de primejdioase. Şi se duse fără de 
întîrziere să-i dea de ştire fiului ei Giafar că are să-i 
trimită în curînd o roabă care nu-şi avea seamăn Ia 
gingăşie, la desfătare şi la frumuseţe. Şi i-o zugrăvi cu 
atîta căldură încît el începu să-i ceară înflăcărat, şi pe 
cît mai curînd, clarul făgăduit. Iar Itabah învîrti lucrurile 
atîta de bine încît Giafar, împătimit de dorinţă, aştepta 
noaptea cu o nerăbdare cum nu mai cunoscuse pînă atunci. 
Iar maică-sa, văzîndu-1 la capătul dorit, trimise vorba 
domniţei Abbassah : „Pregăteşte-te pentru deseară". 

Şi Abbassah se pregăti, şi se împodobi cu podoabe şi 
cu giuvaeruri, aşa cum fac roabele, şi veni la mama lui 
Giafar, care. la căderea nopţii, o duse în iatacul fiului 
său. Or, Giafar, oleacă ameţit de aburii vinului, nu-şi 
de te seama că fetişcana roabă, ce sta în picioare dinaintea 
lui, era soţia sa Abbassah. Şi-apoi nici nu prea avea săpate 
bine în minte trăsăturile domniţei Abbassah, Căci pînă 
atunci, în şederile lor laolaltă la calif, el de-abia o în-
trezărise ; şi niciodată nu cutezase, de frică să nu-1 supere 
pe Al-Raşid, să-şi ridice privirile asupra soţiei sale Ab-
bassah, care, la rîndu-i, din sfiiciune, îşi întorcea capu-n-
totdeauna la fiecare aruncă tură de ochi furişată de Giafar. 

Şi astfel, după ce căsătoria se împlini de fapt, şi după 
o noapte petrecută în vipiile dragostei împărtăşite, Ab-
bassah se sculă să plece şi, înainte de a ieşi, îi spuse 
lui Giafar : 

— Cum îţi plac fetele de regi, o, stăpîne al meu ? Sînt 
altfel, în purtările lor, decît roabele ce se vînd şi se 
cumpără. ? Cum ţi se par, ia spune ? 

Jar Giafar, uluit, întrebă : 
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— Despre ce fel de fete de regi pomenesc vorbele 
tale ? Eşti tu cumva vreuna dintre ele ? Vreo prinsă, poale, 
din războaiele noastre biruitoare ? 

Ea răspunse : 
— O, Giafar, sînt prinsa ta, slujnica ta, sînt Abbassah, 

sora lui Al-Raşid, fiica lui Al-Mahdi, din sîngele lui 
Abbass, unchiul Prorocului binecuvîntat ! 

Auzind vorbele acestea, Giafar rămase năucit pînă 
peste marginile naucirii şi, dezmeticindu-se dintr-odată 
din ameţeala beţiei strigă : 

— Te-ai dat pierzării, şi ne-ai dat pierzării pe toţi, o, 
fiică a sfăpînilor mei ! 

Şi, în graba mare, intră la maică-sa Itabah şi îi spuse : 
— O, maica mea, maica mea, m-ai vîndut cu totul ! 
Şi biata de soţie a lui Yahia îi istorisi fiului ei cum 

fusese silită să se supună la acea viclenie, ca să nu abată 
asupra lor năpaste şi mai mari. Şi-atîta, în ceea ce îi 
pi/iveşlo pe ei. 

•Cit despre Abbassah. ea rămase însărcinată şi dete 
viaţă unui fiu. Şi îl încredinţa pe copil în seama unui 
slujitor credincios pe care îl chema Ryaş, şi în grija de 
mamă a unei femei pe care o chema Barrah. Pe urmă, 
tcmîndu-se, fără îndoială, că lucrul se va da în vileag, 
în ciuda tuturor ferelilor, şi că arc să răzbată la ştirea 
lui Al-Raşid, îl trimise pe copilul lui Giafar la Mecca, 
însoţit de cele două slugi. 

Or, Yahia. tatăl lui Giafar, printre huzmeturile sale, o 
avea şi pe aceea de paznic şi de cîzlar pese saraiul şi 
peste haremul lui Al-Raşid. Şi îşi făcuse obiceiul ca, 
pe la un anume ceas de noapte, să închidă uşile de legătură 
ale palatului şi să ia cheile. Or, pînă la urmă , asprimea 
aceea ajunse a fi supărătoare pentru haremul califului, şi 
mai cu seamă pentru Sett Zobeida, care se duse să se 
plîngă amarnic vărului şi soţului ei Al-Raşid, afurisindu-1 
pe preacinstitul Yahia şi asprimile lui nepotrivite. Iar 
Ai-Raşid, când Yahia se înfăţişă la el, îi spuse : 
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•— Taică, oare ce are Zobeida de se plînge de tine ? 
Şi Yahia întrebă : 
— Mâ învinuieşte cumva din pricina haremului tău, o, 

emire al drept-credineioşilor ? 
Al-Raşid zîmbi şi zise : 
— Nu, o, taică ! 
Şi Yahia spuse : 
— Atunci, nu ţine seama de ce ţi-a spus despre mine, 

o, emire al drept-credincioşilor. 
Şi, do-alunci, Yahia şi-a sporit şi mai mult asprimea, 

pînă într-atîta încît încă o dată Sett Zobeida se plînse 
cu oţărîre şi cu mînie lui Al-Raşid, care ii spuse : 

-— O. fiică a unchiului, meu, nu este locul chiar 
să-1 învinuieşti pe tatăl meu de lapte Yahia pentru nimic 
în privinţa haremului. Intrucît, Yahia nu face altceva decît 
să asculte ele poruncile mele şi să-şi îndeplinească datoria. 

Şi Zobeida răspunse aprigă : 
— Eh, pe Allah ! da de ce nu se îngrijeşte oleacă mai 

mult de datoria Iui, care este de a pune i t îu nechihzum-
ţelor fiului său Giafar ? 

Şi Al-Raşid întrebă : 
-— Ce nechibzuinţe ? Ce s-a intîrnplat ? 
Atunci Zobeida îi istorisi povestea cu Ahtaassah, iară 

ca de altminteri să-i dea vreo însemnătate. Şi Al-Raşid, 
mohorîndu-se, întrebă : 

— Şi este vreo dovadă despre aceasta ? 

Ea răspunse : 
—- iV: ce dovadă mai bună decît copilul pe care , 

are ele la Giafar ? 
El întrebă : 
— Unde se află copilul acela ? 
Ea răspunse : 
— In cetatea cea sfîntă, leagănul strămoşilor noştri. 
El întrebă : 
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— Mai ştiu şi alţii în afară de line. despre treaba 
aceasta ? 

Ea răspunse : 
— Nu se află în haremul tău şi în saraiul .tău nici 

măcar o femeie, de-ar i'i ea pînă şi ultima dintre roabe, 
care să nu ştie. 

Iar Al-Raşid nu adăugă o vorbă mai mult. Dar, la 
scurtă vreme, dete de ştire că are de gînd să se ducă în' 
hagialîc la Mecca. Şi plecă, fără a-1 lua şi pe Giai'ar cu 
el. Or, la rîndul ei, Abbassah trimise numaidecît o scri-
soare lui Ryaş şi doicii, poruncindu-le să plece îndată de 
la Mecca şi să treacă în Yemen cu copilul. Iar ei plecară 
în mare grabă. 

Şi califul ajunse la Mecca. Şi numaidecît însărcina 
cîteva iscoade de credinţă să purceadă a-1 căuta pe copil 
şi să-1 găsească. Şi căpătă adeverirea faptului, şi află că 
pruncul trăieşte şi că e bine sănătos. Şi izbuti să dea de 
ei în Yemen şi să-1 trimită în taină la Bagdad. Şi atunci,. 
la întoarcerea din acel hagialîc, poposind la schitul 
Al-"Umr, lingă Anbar, pe Eufrat, dete porunca cea cum-
plită în privinţa iui Giai'ar şi a barmakizilor. Şi urmă 
ceea ce urmă. 

, Cit despre nefericita de Abbassah şi fiul ei, aceştia 
i'ură amîndoi îngropaţi de vii într-o groapă săpată chiar 
sub iatacul în care locuia domniţa. Aibă-i Aliah pe toţi 
întru mila sa ! 

Într-un sfîrşit, îmi mai rămîne să-ţi spun, o, prea.fer.i~ 
ciiuîe rege, că alţi cronicari vrednici de crezare povestesc 
că Giafar şi barmakizii nu săvîrşiseră nimic pentru care 
să li se cadă o atare năpăsluire, şi că sfîrşitul acela jalnic 
le-a fost hărăzit numai, pentru că aşa le fusese lor scris 
la soartă, şi că vremea puieri.i lor se scursese. Ci Allah 

.este mai ştiutor ! 

'Cînd povestea ajunse aici, Şeherezada văzu zorii mijind şi, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a nouă sute nouăzeci şi opta noapte 

Urmă : 

Cit despre califul Al-Raşid, după ce sa răzbunase atîta 
de crunt pentru o mişelie pe care numai, el, în afară de 
Allah, o ştia, şi care trebuie să fi fost destul de amarnică, 
se întoarse la Bagdad, da numai ca să treacă prin oraş. 
într-adevăr, nemaiputînd de aci înainte să locuiască în 
cetatea aceea, pe care vreme de atîţia ani îi plăcuse s-o 
înfrumuseţeze, plecă să se aşeze la Raccah, şi nu se mai 
întoarse niciodată în cetatea păcii. Şi chiar părăsirea 
aceea grabnică a Ijagdaclului, după osm.di.rea barmakizilor, 
o deplînge poetul Abbas ben El-Ahnaf. care se afla în 
alaiul califului, în stihurile urmă toare : 

De-abia.-ncepusem să le poruncim 
Cămilelor să-ngenuncJicze roată, 
Că a şi trebuii să le pornim 
Din nou la drum, cu caravana toată, 
Fără s-avem -putinţă-a osebire 
Plecarea noastră-n grabă, de sosire. 

Bagdad iubit, prietenii-mprejur 
Ne-nltnipinau ca bucuria lor, 
Şi bun-veniiu-acas' şi la huzur 
Ne-mpresura din gura tuturor. 
Ci noi le răspundeam, cu jalea-n glas, 
La bun-venitul lor ca bun-rămas. 

Cetate-a. păcii, o, e-adevărat 
Că de la Răsărit pîn'la Apus, 
Oricît băiut-am lumea-n lung şi-n lat, 
Nu ştiu oraş să-ţi (ie mai presus, 
Nici mai blagoslovit cu zări senine, 
Nici mai bogat, nici mai frumos ca tine. 
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De altminteri, după pieirea prietenilor săi, Al-Raşid 
n-a mai guslat niciodată tihna somnului. Părerile lui de 
rău ajunseseră chinuitoare ; şi şi-ar fi dat toată împărăţia 
lui numai să-1 întoarcă pe Giafar la viaţă. Şi dacă, din 
mtîmplare, curtenii aveau neiscusinţa să pomenească în 
vreun fel cit de cit răutăcios amintirea barmakizilor, 
Al-Raşid striga la ei cu scîrbă şi cu mînie : 

— Afurisească-vă Allah părinţii ! Conteniţi a mai 
ponegri ceea ce ponegriţi, sau încercaţi să umpleţi golul 
pe care l-au lăsat ei ! 

Şi, măcar că a rămas atotputernic pînă la moarte, 
Al-Raşid s-a simţit cie-atunci înainte înconjurat numai de 
oameni nevrednici de încredere. Se temea, în fiece clipă, 
să nu fie otrăvit de fiii săi, cu care nu avea a se lăuda. 
Şi, la începutul unei năpade în Khorassan, unde tocmai 
izbucniseră nişte tulburări, şi de unde el nu avea să se 
mai întoarcă, şi-a mărturisit cu durere îndoielile şi neca-
zurile faţă de unul dintre curtenii săi, cronicarul El-
Tabari, pe care şi-1 alesese ca duhovnic al gîndurilor sale 
negre. Căci, o dată, pe cînd El-Tafoari căuta să-1 liniştească. 
de spaimele morţii care începuseră sâ-1 împresoare, Har un 
îl trase de-o parte şi, cînd se văzu la scuteală de oamenii 
din saltanatul său, iar umbra deasă a unui pom ii ascun-
dea de priviri nedorite, îşi desfăcu caftanul şi, arătîndu-i. 
o faşă de mălasă ce-i înfăşură pîniecul, spuse : 

— Am aici un .rău .adine, fără putin ţă de lecuire ! Ni-
meni nu ştie nimic despre răul acesta, e drept : da ia te 
uită ! Am împrejurul meu iscoade puse de fiii mei Ei-
Amin şi El-Mamun să pindească ce mi-a mai rămas din. 
viaţă. Că li se pare că viaţa părintelui lor e prea lungă !' 
Şi iscoadele acestea au fost alese de fiii mei chiar dintre 
acei pe care îi socoteam cei mai de credinţă, şi pe inima 
cărora gîndeam că pot; să mă bizui. Iacătă-1 mai întîi pe 
Massrur ! Eh, el este iscoada fiului meu cel drag El-
Mamun. Iacătă-1 şi pe hakimul meu Gibrail Bakhtiassu 1 
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El e iscoada fiului meu El-Amin. Şi tot .aşa şi cu toţi 
ceilalţi. 

Şi adăugă : 
— Acuma, vrei să ştii puia uncie merge setea de a 

domni a fiilor mei ? Am să dau poruncă să mi se aducă 
un cai ,>i ai să vezi că,.în loc să mi se dea un cal molcom 
şi puternic, are să mi se aducă o gloabă prăpădită, a cărei 
călcătură şonticăită e făcută să-mi sporească suferinţele. 

Şi, într-adevăr, cînd Al-Raşid ceru un cal, i se aduse 
unul întocmai precum i-1 zugrăvise duhovnicului său. Şi 
aruncă o privire tristă înspre El-Tabari, şi primi supus 
gloaba ce i se înfăţişă. 

Şi, peste cîteva săptămîni de ia această întîmplare, 
Haruri văzu' în somn o mină întinsă deasupra capului 
său ; şi mina aceea ţinea un pumn de pămînt roşu ; şi 
im glas striga : „Iată pămîntul ce va sluji de mormânt 
jni Harun !" Şi un alt glas întreba : „Care este locul 
inormînLului său ?" Şi glasul dintâi răspundea : „Cetatea 
T u s ! " 

Or, peste cîteva zile, înrăutăţirea boaiei sale îl sili 
pe Al-Raşid să se oprească la Tus. Şi fu cuprins de o 
mare nelinişte, şi îl trimise pe Massrur să-i aducă un 
pumn de pămînt din jurul cetăţii. Şi căpetenia hadîmbilor 
se întoarse, peste un ceas de vreme, aducînd un pumn 
ue pămînt de culoare roşie. Şi Al-Raşid strigă : 

— Nu os te alt Dumnezeu decît numai unui Allah, iar 
.Mohamed este Trimisul lui Allah ! Iată vedenia mea 
împlinită. Moartea nu este departe de mine. 

Şi, cle-aci, niciodată nu s-a mai întors în Irak. întrucît, 
a doua zi, simţindu-se slăbit, Ie spuse celor ce îl încon-
jurau : 

— Iată clipa cea înfricoşată care se apropie. Am fost 
pentru toată omenirea o pricină de pizmă, iar acum cui 
mu-i voi fi decît un lucru de milă ? 
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Şi, chiar acolo la Tus, muri. Şi era atunci în cea de a 
treia zi de djornadi, a doua din anul 193 de la hegiră. Şi 
Harun avea atunci patruzeci şi şapte de ani, şi cinci 
luni, şi cinci zile, precum ne arată Abulfeda. Ierte-i 
Allah gresalcle şi aibu-1 întru mila sa ! Că a. fost un calif 
al dreptei-credinţe. 

Pe urmă, cum Şeherezada 31 văzu pe regele Şahriar adînc 
mohorît de istorisirea aceasta, se grăbi să-i povestească dulcea 
poveste a •crăişorului Iasmin şi a domnitei Migdala. 

Şi spuse : 



DUIOASA POVESTE 
A CRAIŞORULUI LASMIN ŞI A DOMNIŢEI MIGDALA" 

Se povesteşte — ci Allah preaslăvitul este mai ştiutor ! 
— că trăia într-o ţară dintre ţările musulmane un rege 
bătrîn a cărui inimă era ca oceanul, a cărui deşteptăciune 
era deopotrivă cu a lui Aftalun, a cărui fire era cea a 
înţelepţilor, a cărui slavă o întrecea pe a lui Faridun, 
a cărui zodie era însăşi zodia lui Iskandar, iar norocu-i 
era cel al lui Khosroe-Anuşirvan. Şi avea şapte feciori 
străluciţi, asemeni celor şapte văpăi ale Pleiadelor. Da 
cel mai mic dintre ei era cel mai strălucit şi cel mai 
frumos. Era trandafiriu şi alb, şi ii chema domnişorul 
lasmin. 

Şi, într-adevăr, crinul şi trandafirul se ofileau cînd 
se afla el dinaintea lor. Că avea un mijlocel de chiparis, 
un chip de lalea proaspătă, plete de micşunele, zulufi 
tămîioşi care erau bucăţică ruptă dintr-o mie de nopţi 
întunecate, o- piele cum e chihlimbarul cel bălai, nişte 
suliţe îndoite drept gene, nişte ochi lungi de narcise ; şl 
două alune erau buzele lui vrăjitoare. Cît despre fruntea 
lui. o da de ocară, cu strălucirea ei, pînă şi pe luna plină 
căreia îi învineţea de pizmă obrazul ; iar gura lui cu 
dinţii-i de nestemate, cu limba-i de trandafir, zemuia o 
vorbă ce te făcea să dai uitării trestia de zahăr. Aşa 
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făcut, şi scînteietor, şi neînfricat, era un idol al ispitei 
pentru ochiul iubeţilor. 

Or, dintre cei şapte fraţi, coconul lasmin era cel care 
avea în pază nenumăratele cirezi de bivoli ale .revolut 
Nujurn-Şah. Iar sălaşul său era prin' singurătăţile cele 
nemărginite şi prin păşuni. Şi într-o zi, şedea şi îşi păzea 
vitele, cîniînd din fluier, cinci văzu venind înspre ol un 
derviş bătrin care, după salanialoeuri, îl rugă să-i mulgă 
oleacă de lapte. Jar beizadea îasnu'n răspunse : 

•— O, sfinte clervişuie, mă retează ciuda că nu pot să 
te mulţumesc. Căci mi-am muls bivoliţele in dimineaţa 
aceasta, şi iacătă că sini: păgubit de pubn ţa de a-ţi potoli 
setea la ceasul de-aeum. 

Iar dervişul îi zise : 
— Rosteşte totuşi, fără a te mai codi, numele lui 

Aîlah, şi du-te să mulgi iarăşi bivoliţele. Şi blagoslovirea 
are să coboare 

Şi doi 11)1,01 ui u 1 r-( lit'udi n a u n i i M U I >C io a,cal 
tare şi cu MI| tin< u M e l u e , i biid M ulan i b u c u 
celei îuai f iamoi- • >n o'it pe caie o avi i c l)in"Lin i î 
tarea cobon ~,i va d u npli cu un n p u < lb b m ->i 
spume, Si p i ^ f i u , t ^u! ia mi * pe e ' i ui Ji ni i 
dervişului, caic b\o pe c t n iu-c-se eb i i x îa i i e 
mulţumit. 

Şi-atunei se întoarse zîrnbind înspre coconul cel tinăr 
şi îi spuse : 

— O, copile gingaş, nu ai adăpat un pămînt sterp, şi 
nimic nu este mai prielnic pentru tine deeît ceea ce în 
curînd are să se petreacă. Află, dar, că am venit la tine 
ca sol al dragostei. Şi văd că într-adevăr ţi se cuvine darul 
dragostei, care este cel dintîi dintre daruri şi cel mai de 
la urmă precum a spus poetul : 

Pe cîrul nimic în lume nu era, 
Era iubirea ; iar clacă se curmă 
Pe lume totul, mai ramine ea ! 
Ea-i cea dintîi şi ea e cea din urmă. 
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Ea-i temelia vieţii, mai presus 
De toate cîte pe părnînt s-au spus. 
Ea-i umbra ce veghează suspinînd 
La colţu-ntunecatului mormint. 

Ea-i vîscnl ce se prinde pe copac 
Şi care-şi trage mîndra-i viaţă verde 
Din inima ce-o mistuie cu drag 
Pe care o usucă şi o pierde. 

Pe urmă dervişul cel bătrîn spuse mai. departe : 
— Da, fiul meu, vin la inima ta ca soi al dragostei ; 

ci nimenea nu m-a trimis, decât eu însumi. Şi, dacă am 
străbă tut câmpiile şi pustiile, ani făcu t-o pentru că eram 
în căutarea unei făpturi atîta de desăvîrşite încît să fie 
vrednică a se apropia de copila vrăjită pe care, într-o 
dimineaţă, trecând prinir-o grădină, . mi-a fost dat s-o 
întrezăresc. 

Şi se opri o clipă, şi apoi urmă : 
•— Află, dar, o, tu, cel mai dulce ca adierea, că în îm-

părăţia megieşă cu împărăţia tatălui tău Nujum-Şah, tră-
ieşte aşteptîndu-1 pe flăcăul din visul ei, aşteptîndu-te 
pe tine, o, Iasmin, o hurie de viţă împărătească, un chip 
de zînă, care dă de ocară Juna, un. mărgăritar fără de 
pereche din sipetul desăvârşirii, o primăvară de pros-
peţime, un cuib de frumuseţe. Trupul său gingaş, de 
culoarea argintului, e zămislit precum cimişirul ; un mij-
locel subţire precum firul de păr ; un boiu precum soarele ; 
un mers de potîrniche. Părul ei este de hiacinte ; ochii-i 
vrăjitori sînt asemenea săbiilor de Ispahan ; obrajii-i sînt 
precum în Coran versetul. Frumuseţii : arqul sprâncenelor 
ei este precum sura Calam ului ; gura ei. tăiată dintr-un 
rubin, te ameţeşte ; un măru ţ însemnat cu o gropiţă este 
bărbia ei, iar aluniţa care o împodobeşte e leac împotriva 
deochiului. Urechiuşele ei mititele nu sînt urechi, ci ză-
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caşuri de gingăşie, şi poartă atârnate de cercei inimile 
îndrăgostite ; iar belciugul de la nasul ei •— o nucşoară — 
sileşte luna plină să-şi petreacă pe după gît zgarda robiei. 
Cît despre talpa picioruşelor sale, ea-i întru totului tot o 
minune. Inima este un şip cu mireasmă pecetluită, iar 
mintea ei este dăruită cu darul cel mare al deşteptăciunii. 
Numai dacă se mişcă, şi-i zarva învierii de apoi ! Este 
iiica regelui Akbar, şi o cheamă domniţa Migdala ; o, 
binecuvîntatc fie numele pe care le poartă asemenea 
făpturi ! 

Şi, după ce grăi astfel, dervişul cel bătrîn răsuflă adine, 
apoi adăugă... 

Cînd povestea ajunse aici. Şeherezada văzu zorii mijind sj, 
sfioasă, tăcu. 

Ci într-a nouă sute nouăzeci şi noua noapte 

Urmă : 

...Şi, după ce grăi astfel, dervişul cel bătrîn răsuflă 
adine, apoi adăugă : 

— Da trebuie să-ţi spun, o, izvor de doruri, că această 
copilă, sălaş al iubirii, stă cu inima friptă de tristeţe ; şi 
un munte de mîhnire zace pe sufletul ei. Iar pricina e 
într-un vis pe care 1-a avut, într-o noapte, în somn. Şi 
am lăsat-o mîhnită şi pierită ca o lunatică. 

Pe urmă spuse : 
— Şi-acuma, cînd vorbele mele au căzut în inima ta 

ca o sămînţă a dragostei, Allah să te ocrotească şi să te 
călăuzească înspre aceea care este scrisă la ursita ta. 
Uassalam ! 
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Şi, după ce spuse acestea, dervişul se sculă şi îşi 
văzu de drumul lui. 

Iar inima crăişorului lasmin, numai la auzul acelor 
spuse, rămase însîngerată ; iar săgeata dragostei • se în-
fipse în ea ; şi, ca Majnim cel îndrăgostit de Leila, îşi 
sfîşie hainele, de la gît pînă la brîu ; şi, prins în pletele 
cuiionţate ale minunatei Migdala, bocea şi ofta ; şi, pâ-
răsindu~şi turmele, plecă să rătăcească, beat fără vin, 
zbuciumat, tăcut, bă tut de vîrtejul iubirii. Căci, dacă 
pavăza înţelepciunii apără de orice rănire, ea e fără 
puteri împotriva arcului dragostei. Şi doftoreala îndem-
nurilor şi a sfaturilor nu mai are ce -face asupra minţii 
celui bolnav de simţire. Şi-aşa cu beizadea lasmin. 

Ci în ceea ce o priveşte pe domniţa Migdala, iaeătă : 
într-o noapte, pe cînd dormea pe terasa sandului tată-

lui ei, văzu ivinclu-i-se, într-un vis trimis ele ginnuî 
dragostei, un flăcău mai frumos decît iubitul Suleikăi, şi 
care era, strop cu strop, icoana vrăjitoare a crăişorului 
lasmin. Şi, ,pe măsură ce vedenia aceea de frumuseţe se 
ivea dinaintea ochilor sufletului ei de fecioară, inima 
pînă atunci fără de griji a copilei îi luneca' din rnînă şi 
cădea prinsă în năvodul de zulufi cârlionţaţi ai flăcăului, 
Şi se trezi, cu inima zbuciumată de trandafirul din somnul 
ei ; şi, aruncind în noapte ţipete ca. de privighetoare, în-
cepu să-şi spele chipul cu lacrimile sale. Iar slugile ei 
veniră în fugă cu mare spaimă şi începură să se minu-
neze zicîncl : 

— Ya Allah ! care-i nenorocirea ce face să curgă
lacrimile stăpîneî noastre Migdala ? Ce s-a petrecut în 
sufletul ei pe cînd dormea ? Vai, ia uite că parcă pasărea 
minţilor ei şi-ar fi luat zborul ! 

Şi gemete şi suspine urmară pînă dimineaţa. Şi. în zori, 
regele, tatăl său, şi regina, mama sa, fură înştiinţaţi despre 
cele ce se petreceau. Şi, cu inimile arse, veniră să vadă, şi o 
găsiră pe fata lor, minunea aceea, cu o înfăţişare aiurea şi 

f 
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într-o stare ciudată. Şedea jos, cu părul şi cu hainele 
răvăşite, cu chipul topit, fără ştire de trupul său şi fără 
seamă pentru inima ei. Şi, la toate întrebările ce i se 
puneau, nu răspundea decît cu tăcerea, clătinînd din cap 
a sfială, şi revărsînd astfel peste sufletul părintelui său 
şi al mamei sale tulburarea şi deznădejdea. 

Alunei se hotărîră să cheme hakimii şi vracii pricepuţi 
la alungarea diavolilor, iar ei îşi deferă toată silinţa s-o 
scoată din starea aceea. Ci nu dobîndiră nici o izbîndă ; 
ba chiar se întîmplă dimpotrivă. Ceea ce văzînd, se socotiră 
nevoiţi a-i lua sînge. Şi, după ce îi legară braţul, făcură 
înţepătura. Ci -nu ieşi nici o picătură de sînge din vîna 
cea dulce. Atunci hakimii îşi traseră mina de pe ea şi se 
lepădară ele nădejdea de-a o lecui. Şi plecară posomoriţi 
şi fm ti citi. Şi trecură cîteva zile în starea aceea apăsătoare, 
fără ea să poată cineva pricepe oii lămuri pricina unei 
atare schimbări. 

Şi-aşa. într-o zi, cînd preafrumoasa Migdala, cea cu 
inima arsă, era mai tristă ca oricînd, slujnicele ei, ca s-o 
mai veselească, o duseră în grădină. Ci acolo, peste tot 
pe unde îşi plimba ochii, nu vedea decît chipul mult-iubi-
tului ei : trandafirii o îmbiau cu culoarea lui, iar iasomia 
cu mireasma hainelor lui ; chiprisul legănat, cu mijlocelul 
lui mlădiu, iar narcisa, cu ochii lui. Iar mărăcinii, părîn-
du-i-se genele lui, îi lua şi-i punea la inimă. 

Ci mai pe urmă verdeaţa acelei grădini făcu să mai 
înverzească oleacă şi inima sa veştejită ; iar apa de izvor 
pe care i-o deferă s-o bea îi mai potoli însetarea minţilor. 
Iar fetele, însoţitoarele sale, de-o seamă cu ea. şezură
roată împrejurul acelei frumuseţi, şi începură să-i cin te 
încetişor un gazel uşor pe glasul cel mic şi pe măsura 
ramei cea atîta de duioasă. 

După care, vazînd-o mai liniştită, prietena ei cea mai 
dragă se apropie de ea şi îi spuse : 

— O, Migdală, stăpînă a noastră, află că, de cîteva 
zile, se află prin părţile noastre un flăcău cîntăreţ din nai, 
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venit din ţara cilibiilor Hazara, al cărui glas melodios îi 
zboară minţile păsării din văzduh, opreşte apa din curgerea 
ei şi rîndunica din zbor. Şi acel fecior de crai e aîb şi 
trandafiriu, şi îl cheamă lasmin. Şi, într-adevăr, crinul 
şi trandafirul se ofilesc cînd se află dinaintea lui. Căci 
miilocelul lui este o legănare de chiparis, faţa lui este o 
lalea proaspătă, pletere lui micşunele, zulufa-1 tămîioşi 
sînt bucăţică ruptă clintr-o mie de nopţi întunecate, pielea-i 
cum e chihlimbarul cel bălai, genele-i sini. suliţe înco-
voiate, ochii-i lungi două narcise, iar două alune sînt 
buzele lui vrăjitoare. Cit despre fruntea lui, apoi fruntea 
lui dă de ocară, cu strălucirea sa ; luna cea plină şi-i 
im i^t st de p / m a c i i ] Gu t t lui c i i i clinii ci 
tic 1 i it i u ni \ n i it in ( o \ot l i 
dulc cai t fi i i i i * t ri<-> n î î i i 
c u m s e i m e c t o i s n n î c c a i <1 ii ) c 
pu iUu (,J,.n iulx..ţilo,. 

Şi adăugă, pe cînd domniţa Migdala înmărmurise de 
bucurie : 

— Şi acest crăiesc cîntăreţ din nai, sprinten ca adierea 
zorilor şi mai uşor ca ea, trebuie să fi străbă tut munţi şi 
e.mrpii. ca să vină din ţara lui în ţara noastră, şi să fi 
trecut ape înfrieoşetoare de rîuri fără de margini, unde 
nici buremi lebăda nu se simte stăpînă şi care numai cu 
înfăţişarea lor dau ameţeli lişiţei şi ratelor sălbatice-, 
făcîndu-le să treacă prin potoape de mirări. Şi dacă a 
înfruntat atîtea piedici ca să vină pînă aici, pesemne că
1-a îndemnat vreo pricină tăinuită. Şi nici o pricină nu-i 
poate hotărî pe un crăişor tînăr să înfrunte o asemenea, 
încercare, în afară ele dragoste. 

Şi după ce grăi astfel, tînăra prietenă a domniţei 
Migdala tăcu, luînd seama la urmările spuselor sale asu-
pra stăpîne-si. Şi iacăfă că deodată copila cea tînguită a 
regelui Akbar se ridică în picioare, fericită şi dănţuind. 
Iar chipu-i era luminat de un foc lăuntric, şi tot sufletul 
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ei beat îi ţîşnea prin ochi. Şi din toată .boala ei ciudată, 
pe care nici un hakim nu o dovedise, nu mai rămăsese 
nici o urmă : singure vorbele unei copilandre grăind de-
spre iubire o făcuseră să se risipească precum fumul. 

Şi, sprintenă ca o gazelă, se întoarse în iatacurile sale 
urmată de prietena ei. Şi luă calam ui bucuriei şi hîrtia 
dragostei, şi îi scrise lui beizadea Iasmin, flăcăul cel pier-
zător de minţi, mult-norocitul pe care îl văzuse ea în 
vis cu ochii sufletului ei, scrisoarea aceasta cu aripi albe : 

„După preamărirea Aceluia carele, fără calam, a scris 
zămislirea făpturilor din grădina frumuseţii, 

Plecăciune trandafirului care a umplut de tîngă privi-
ghetoarea cea îndrăgostită ! 

Cînd.am auzit pomenindu-se de frumuseţea ta, inima 
mea mi-a alunecat din nună. 

Cmd mi-ai arătat chipul tău vrăjit în vis, mi-ai tulbu-
rat inima pînă într-atîta încît mi-am uitat şi de tatăl 
şi de mama mea, şi am ajuns străină de fraţii mei. Ce să 
mai poţi să faci cu ai tăi, atunci cînd îţi eşti străin ţie 
însuţi ? 

Dinaintea ta, frumoasele fecioare sînt mă turate ca de 
un vifor, iar' săgeţile genelor tale mi-au străpuns inima 
dintr-o parte în cealaltă. 

Oh, vino să-mi arăţi aievea făptura-ţî vrăjitoare ca s-o 
văd cu ochii mei din cap, o, tu, cel care eşti dăruit cu 
semnele iubirii şi care trebuie să ştii că drumul cel 
adevărat al inimii este inima. 

Şi află, într-un sfîrşit, că tu eşti apa şi lutul cugetului 
meu, că trandafirii patului meu s-au preschimbat în 
spini, că pecetea tăcerii s-a aş ternut pe buzele mele şi că 
am încetat să mă mai plimb nepăsătoare..." 

Cînd povestea ajunse aici, .Şeherezada văzu zorii mijind ţ,i, 
sfioasă, tăcu. 
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Ci într-a o mia noapte 

Urmă : 

„...Şi află, într-un sfîrşit, că tu eşti apa şi lutul cugetu-
lui meu, că trandafirii patului meu s-au preschimbat în 
spini, că pecetea tăcerii s-a aş ternut pe buzele mele, şi că 
am încetat să mă mai plimb nepăsătoare." 

Şi îndoi cele două aripi ale scrisorii, strecură înlăun-
tru un bob de mosc curat, şi dete prietenei sale răvaşul. 
Şi fata îl luă, îl duse la buze şi la frunte, îl puse la inimă, 
şi porni, ca un porumbel, spre dumbrava în care beizadea 
lasmin cînta din nai. Şi îl găsi stînd sub un chiparis, cu 
naiul lîngă el, şi cîntînd eîntecelul acesta scurt : 

Iar inima-mi văzînd-o, 
Voi spune tulburat : 
E argint-viu, nor, fulger, 
Ocean însîngerat. 

Cînd noaptea despărţirii 
Îşi va sumele pleoapa, 
Vom fi mereu alături 
Ca lebăda cu apa. 

Şi fata, după ce sărută mîna crăişorului lasmin, îi dete 
scrisoarea de la stăpîna sa Migdala. Iar el o citi şi era să 
se topească de bucurie. Şi nu mai ştia dacă doarme sau 
dacă e treaz. Şi mintea i se învolbură, şi inima i se făcu 
văpaie. Şi, după ce se mai potoli oleacă, fata îi arătă 
căile de-a ajunge pînă la stăpîna ei, îi dete toate sfaturile 
şi se întoarse pe unde venise. 

Şi-aşa că, la ceasul arătat şi la clipita prielnică, beizadea 
lasmin, călăuzit de îngerul dorului, luă calea ce ducea la 
grădina Migdalei. Şi izbuti să pă trundă în locul acela, 
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bucată ruptă din rai. Şi, la ceasul acela, soarele pierea 
în zarea amurgului, iar luna îşi arăta chipul de sub 
vălurile răsăritului. Şi tânărul cel cu umblet de căprior 
ochi copacul ce-i fusese arătat de către fată, şi se caţără 
în el, ascunzîndu-se printre crengi. 

Iar domnita Migdala cea cu umblet de potîrniehe veni 
cu noaptea în grădină. Şi era îmbrăcată în albastru, şi 
ţinea în mînă un trandafir albastru. Şi îşi ridică vrăjitorul 
ei chip înspre pom, tremurînd ca frunzişul de salcie. 
Şi, în tulburarea ei, nu mai ştiu dacă dintre crengi chipul 
ce se ivea era al lunei pline ori faţa strălucitoare a erăişo-
rului Iasmin. Ci ia uite ! Ca o floare coaptă de dor, sau ca 
o poamă ce se desprinde prin greutatea ei de preţ, 
flăcăul cel cu plete de micşunele se desprinse dintre 
ramuri şi fu la picioarele pălindei Migdala. Şi îl cunoscu 
numaidecît pe cel pe care îl iubea cu jale, şi îl găsi mai 
frumos decît icoana din visul ei. Şi, la rîndu-i, beizadea 
Iasmin văzu că dervişul nu-I amăgise, şi că luna aceea 
era cununa lunelor. Şi amîndoi îşi simţiră inimile înnodate 
cu legăturile dulci ale dragostei şi ale duioşiei adevărate. 
Şi fericirea lor fu adîncă precum a lui Majnun şi a Leilei, 
şi tot atîta de curată ca şi a îndrăgostiţilor de demult. 

Şi după sărutările mult dulci şi revărsările sufletelor 
lor fermecate, se închinară Stăpînului desăvîrşitei iubiri, 
pentru ca niciodată bolta cerurilor să nu-şi sloboadă asu-
pra dragostei lor crunta ploaie a pietrelor tulburării şi să 
nu rupă cusătura întâlnirii lor. 

Apoi, spre a se pune de-aci înainte la adăpost de 
otrava despărţirii, cei doi îndrăgostiţi chibzuiră frunte 
lîngă frunte, şi gîndiră că domniţa trebuia, fără zăbavă, 
să-1 înduplece cumva pe regele Akbar care, iubind-o pe 
fiica sa Migdala, nu avea să-i lase neîmplinită vreo 
rugăminte. 

Şi-aşa că, lăsîndu-1 pe mult-iubitul ei sub copaci, rugă-
toarea Migdala se duse la rege, părintele ei, şi, cu mîinile 
împreunate, îi spuse : 
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— O, nămiaza a celor două lumi, slujnica ta vine să-ţi 
ceară un hatâr. 

Iar tatăl ei, minunat peste fire şi fericit totodată, o 
ridică de jos cu amîndouă mâinile şi o strînse la pieptul 
lui, şi îi zise : 

— De bună seamă, o, Migdală a inimii mele, rugămintea 
ta trebuie să fie pînă peste poate de grabnică, de vreme 
ce nu şovaieşti a-ţi lăsa patul, la miez de noapte, ca să 
vii să mă rogi a ţi-o împlini. Oricare ar fi 'ea, o, lumină 
a ochilor, mărturiseşte-o fără de teamă, încrezătoare în 
tatăl tău. 

Şi dulcea Migdala, după ce şovăi câteva clipe, ridică 
fruntea şi îi înşiră tatălui ei acest descânt isteţ, zicând : 

— O, părintele meu, iart-o pe fiica ta că vine, la 
ceasul acesta de noapte, să tulbure somnul ochilor tăi. 
Da iată că puterile sănătăţii mi s-au întors, după o preum-
blare de seară, cu soaţele mele, prin pajişte. Şi am venit 
să-ţi spun că am băgat de seamă că turmele noastre de 
oi sânt rău îngrijite şi prost ţinute. Şi m-am gândit că, 
dacă aş găsi vreo slugă vrednică de încredere, ţi-aş 
infăţişa-o, iar tu s-o ânsăreinezi a ne veghea turmele. Or, 
printr-o fericită intâmplare, l-am găsit intr-o clipită pe 
insul acela sîrguincios şi vrednic. E tânăr, binevoitor, gata 
să facă totul, şi nu-i e teamă nici de osteneli, nici de 
necazuri ; întrucât lenea şi nepăsarea sint la parasanji 
Întregi departe de el. Aşa că dă-i în seamă, o, părintele 
meu, boii şi oile noastre ! 

Când auzi cuvântarea copilei sale, regele Akbar se mi-
nună până peste marginile minunării, şi rămase o vreme 
cu ochii holbaţi. Pe urmă răspunse : 

—• Pe viaţa mea ! n-am mai auzit vreodată să se fi 
pomenit că se năimesc in toi de noapte argaţii de turme. 
Şi-i pentru intîia oară când ni se întâmplă asemenea 
minune. Ci, o, copila mea, vreau din tot sufleul, dată 
fiind bucuria pe care î o aduci inimii mele cu grabnica 
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ta vindecare nemainădăjduită să mă plec rugii tale şi 
să-1 primesc pe tînărul cu pricina ca păstor la turmele 
noastre. Ci aş vrea să-1 văd şi eu cu ochii mei din cap, 
înainte de a-i încredinţa slujba aceasta. 

De cum auzi vorbele tatălui ei, domniţa Migdala zbură 
pe aripile bucuriei înspre mult norocitul Iasmin şi, luîndu-1 
de mînă, îl duse la palat. Şi îi spuse regelui : 

— Iată-4, o, părintele meu, pe păstorul cel minunat ! 
Ghioaga lui e vîrtoasă, iar inima-i încercată. 

Şi regele Akbar, pe care Allah îl dăruise cu agerime 
de minte, îşi dete seama lesne că flăcăul pe care fiică-sa 
Migdala i-1 înfăţişa nu era nicidecum din soiul celor ce 
păzesc vitele. Şi în sufletul său lăuntric rămase plin de 
nedumerire. Ci, ca nu cumva să-i pricinuiască supărare 
copilei sale Migdala, nu vroi nici să se îndărătnicească, 
nici să stăruiască asupra acestor amănunte, care îşi aveau 
însemnătatea lor. Iar kischiuzara de Migdala, care cam 
ghicea ce se petrece în mintea lui, îi spuse cu un glas 
gata-gata să se topească şi cu mîinile împreunate : 

— înfăţişarea pe dinafară, o, părintele meu, nu este 
întotdeauna oglindă a lăuntrului. Şi te încredinţez că 
tînărul acesta este u n păstor de lei. 

vŞi de voie, de nevoie, tatăl Migdalei, ca s-o mul ţu-
mească pe iuschiuzara aceea vrăjitoare, îşi puse pe ochi 
degetul învoirii, şi îl numi pe beizadea Iasmin, în puterea 
nopţii, cioban peste turmele sale... 

Cînd povestea ajunse aici, Şeherezacla văzu zorii mijind .şi, 
sfioasă, după obiceiul ei, tăcu. 

Iar sora sa, tînăra Doniazada, care se făcuse o copilandră 
vrednică de dorit din toate privinţele, şi care, din zi în zi şi din 
noapte în noapte, se făcea tot mai fermecătoare şi mai frumoasă 
şi mai voinică şi mai înţelegătoare şi .mai tăcută şi mai gîndi-
toare, se ridică pe jumătate de pe chilimul unde sta ghemuită, 
şi spuse : 
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— O, Şeherezada, sora mea, ce dulci sînt vorbele tale, şi ce 
miezoase, şi ce odihnitoare, şi ce desfătătoare ! 

Iar Şeherezada îi zîmbi şi o sărută şi îi spuse : 
— Da, surioară, însă ce sînt ele pe Ungă urmarea pe care am 

s-o povestesc în noaptea următoare, dacă nu cumva n-o fi ostenit 
să mă tot asculte stăpînul nostru, regele acesta bine crescut şi 
dăruit cu purtări alese ? 

Iar sultanul Şahriar strigă : 
— O, Şeherezada, ce tot spui ? eu, ostenit să te ascult ? Păi 

tu îmi luminezi mintea şi îmi linişteşti inima ! Şi s-a aşternut 
binocuvîntarea peste ţară de cînd sînt cu tine ! Poţi, aşadar, cu 
toată încrederea, să ne spui mîine urmarea acestei poveşti des-
cîntătoare ; ba poţi, dacă nu cumva tu vei fi ostenit, să ne-o spui 
mai deparie chiar şi în noaptea aceasta. Intrucît chiar că vreau 
să aflu ce are să li se mai întîmple coconului Iasmin şi domniţei 
Migdala ! 

Iar Şeherezada, dată fiind sfiala ei, nu vroi să treacă măsura 
cu îngăduinţa regelui, ci zîmbi şi mulţumi, fără a mai spune ni-
mic în noaptea aceea. 

Iar regele Şahriar o strînse la inima lui, şi dormi lîngă ea 
pînă dimineaţa. Atunci se sculă şi se duse să diriguiască trebu-
rile dreptăţilor împărăteşti. Şi îl văzu pe vizirul său, tatăl Şehe-
rezadei, cum venea, ca de obicei, ţinînd la subsuoară giuhuul 
menit copilei sale, pe care în fiecare dimineaţă se aştepta s-o 
vadă osîndită la moarte din pricina jurământului regelui în ce 
priveşte femeile. Ci Şahriar, fără a-i spune nimic despre aseme-
nea treabă, şezu în fruntea divanului judeţelor. Iar musaipii si 
dregătorii şi pricinaşii intrară. Şi regele judecă, şi numi în slujbe, 
şi mazili, şi isprăvi treburile domniei şi dete porunci, şi-aşa pînă 
la sfîrşitul zilei. Iar vizirul, tatăl Şeherezadei şi al Doniazadei, 
era tot mai pînă peste poate de uimit şi de nedumerit. 

Cît despre regele Şahriar, după ce ridică divanul şi isprăvi 
judeţurile, zori să se întoarcă în iatacurile sale, lîngă Şehe-
rezada. 
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Şi noaptea aceea era cea de a o mie şi una noapte 

Şi, de îndată ce regele Şahriar îşi isprăvi treaba lui obiş-
nuită cu Şeherezada, tînăra Doniazada îi spuse : 

— Allah fie asupra-ţi, o, sora mea ! Dacă nu ţi-e somn. gră-
beşte-te de ne povesteşte urmarea dulcei poveşti a crăişorului 
Iasmin şi a domniţei Migdala. 

Iar Şeherezada o mînigîie pe păr pe sora sa, şi spuse : 
— Cu tot dragul inimii şi ca pe o cinstire datorată regelui 

acestuia strălucit, stăpînul nostru : 
Şi ispuse povestea mai departe astfel : 

...şi îl numi pe beizadea Iasmin, în puterea nopţii, 
păstor peste turmele sale. 

Şi, de-aci înainte, beizadea Iasmin îndeplinea în faţa 
lumii slujba de ciurdar, iar în taină se îndeletnicea cu 
liubovul. Şi, ziua, ducea la păscut boii şi oile până la 
depărtare de trei^patru parasangi ; iar când se lăsa seara 
le aduna cu sunetele naiului său şi le aducea la staulele 
regelui. Şi, noaptea, lăbăduia în grădină, alături de 
mult-iubita sa Migdala, ruja aceea a desăvârşirii. Şi-a-
ceasta era îndeletnicirea lui statornică. 

Da cine ar putea să spună cu tărie că fericirea, oricât 
de tăinuită, va rămîne pururea la adăpost de ochiul 
pizmaş al clevetitorului ? 

într-adevăr, grijulia Migdala avea obiceiul să-i trimită 
iubitului ei, în pădure, băutura şi hrana trebuitoare. 
Şi, într-o zi, această nechibzuită a dragostei plecă, pe 
furiş, să-i ducă chiar ea o tabla .cu bunătăţuri, dulci ca 
buzele ei de zahăr, nişte poame, nişte nuci şi nişte alune, 
toate rânduite frumos pe frunze de argint. Şi îi spuse, 
imbiindu4 cu acele lucruri : 

— Fie-ţi dulce şi uşoară la mistuit hrana aceasta care 
se potriveşte cu gura ta gingaşă, o, pagagai al meu cu 
grai duios, şi care nu s-ar cădea să ronţăie decât zahăr ! 
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Spuse, şi pieri precum camforul. 
Iar după ce migdala cea fără de coajă pieri astfel 

precum camforul, păstorul Iasmin şezu să se înfrupte cu 
bună tăţurile gătite de degetele fetei regelui. Atunci îl 
văzu venind înspre el pe chiar unchiul mult-iubitei sale, 
un bătrân duşmănos şi plin de gânduri rele, care îşi trecea 
zilele clevetind despre toată lumea şi oprindu-i pe cântă-
reţi să cânte şi pe dăn ţuitori să dănţuiască. Şi, când ajunse 
lângă flăcău, se uită la el cu niş te ochi poncişi de ură , şi 
îl întrebă ce avea acolo, dinainte-i, pe talblaua regelui. 
Şi Iasmin, care nu ştia ce e duşmănia, gândi că bătrânul 
avea poftă să mănânce. Şi âşi deschise inima, darnic ca 
trandafirul de toamnă, şi îi dărui toată tablaua cu bună -
tăţuri. 

Şi afurisitul de moşneag plecă numaidecît spre a se 
duce să aş tearnă bună tăţurile şi tablaua dinaintea părin-
telui Migdalei, regele Abbar, care era chiar fratele său. 
Şi îi deschise astfel ochii să vadă singur dovada legături-
lor dintre Migdala şi Iasmin. 

Iar regele Afebar, aflând taina, rămase mînios pînă 
peste poate, şi, poruncind să vină fiică-sa Migdala, îi 
spuse : 

— O, ruşine a părinţilor tăi, ai aruncat ocara pe nea-
mul nostru ! Pînă în ziua aceasta, casa noastră era slo-
bodă de buruiana şi de scaietele ruşinii. Da tu ai aruncat 
asupra mea . ochetele vicleşugului şi m-ai prins în el. 
Şi, cu marghiolelile alintăcioase pe care le-ai folosit faţă 
de mine, mi-ai învăluit lampa înţelepciunii. A ! care-i 
bărbatul care să poată spune că a scăpat de vicleşugu-
rile femeilor ? Şi Prorocul cel binecuvântat — asupra-i 
fie rugăciunea şi pacea ! — a spus, vorbind despre ele : 
, ,0, drept-credincioşilor, aveţi vrăjmaşi în soţiile şi în 
fetele voastre ! Ele sînt păcătoase şi la gînd şi la cre-
dinţă. Sînt născute dintr-o coastă răsucită. Să le mustra ţ i ; 
iar pe cele care nu vă dau ascultare să le bateţi." Or eu 
acum ce să-ţi fac, când ai jucat jocul necuviinţei cu un 
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străin, păzitor de vite, a cărui împreunare nu se poate 
potrivi cu fetele de regi ? N-ar trebui, ia spune-mi, să 
vă zbor capul cu o lovitură de sabie şi ţie şi lui, şi să 
vă ard vieţile amândurora în pojarul morţii ? 

Şi, cum ea plîngea, regele adăugă : 
— Piei degrabă de dinaintea mea, şi du-te de te-n-

groapă pe după perdeaua din harem. Şi să nu mai ieşi 
de acolo fără îngăduinţa mea. 

Şi, după ce o pedepsi în felul acesta pe fiică-sa Migdala, 
regele Afebar dete poruncă să se dea pieirii paznicul vi-
telor. Or, în preajma cetăţii era o pădure, sălaş cumplit 
de fiare înfricoşătoare. Şi până şi bărbaţii cei mai viteji 
erau cuprinşi de spaiimă cînd auzeau rostindu-se numele 
acelui codru, şi rămîneau înţepeniţi şi cu părul zburlit. 
Şi, acolo, dimineaţa părea a fi noapte, iar noaptea era 
asemenea răsăritului cel negru al învierii de apoi. Şi se 
aflau acolo, printre alte grozăvii, doi eerbi^mistreţi care 
erau spaima jivinelor şi a păsărilor, şi care adeseori 
veneau să aducă pustiirea chiar până în cetate. 

Şi-aşa că fraţii domniţei Migdala, la porunca regelui, 
îl trimiseră pe bietul Iasmin în locul acela al prăpădului, 
cu gândul de a-1 da pierzării. Şi flăcăul, fără-a avea habar 
de cel îl aştepta, îşi mina acolo boii şi oile. 

Şi intră în codrul acela la ceasul cînd steaua cea cu 
două coarne se ivea pe zare, şi atunci cînd etiopianul 
nopţii da dosul a fugă. Şi, lăsîndu-şi vitele să pască în 
voia lor, şezu jos pe o blană albă pe care o aşternuse pe 
pămînt, şi îşi luă naiul, izvor de beţie. 

Şi iacătă că dintrodată cei doi cerbi-mistreţi, călăuziţi 
de miros, se iviră mugind aidoma norilor încărcaţi cu 
tunete, în luminişul în care se afla Iasmin. Iar crăişorul 
cel cu dulce privire îi întîmpină cu sunetele naiului său, 
şi îi ţin tui sub vraja cântecului. Pe urmă , încetişor, se 
ridică şi ieşi din codru, însoţit de cele două dihănii înfri-
coşătoare, unul de-a dreapta şi celălalt de-a stânga lui, 
şi urmat de toată turma. Şi ajunse astfel sub ferestrele 
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regelui Akbar. Şi toată lumea îl văzu şi rămase înmă rmu-
rită. 

Şi beizadea Iasmin îi făcu să intre într-o cuşcă de fier 
pe cei doi cerbi-mistreţi şi îi dărui tatălui Migdalei, ca 
pe-o închinare datorată . Iar regele, de la isprava aceasta, 
rămase peste poate de uluit, şi îşi trase mîna de la osîn-
direa acelui leu al vitejilor. 

Ci fraţii îndrăgostitei Migdala nu vroiră nicicum să 
se lepede de ura lor, şi, ca să n-io lase pe sora lor să se 
împreune cu flăcăul, ticluiră s-o mărite, împotriva vo-
inţei ei, cu vărul lor, fiul unchiului cel afurisit. Că îşi zi-
ceau : „Trebuie să legăm piciorul nebuniei cu frânghia 
tare a căsătoriei. Şi-atunci are să-şi uite de dragostea ei 
zmintită." Şi întocmiră fără de zăbavă alaiul de nuntă , 
şi porunciră să vină cîntăreţii şi cîntăreţele, şi clarinetele 
şi dairalele. 

Şi, pe când acei asupritori vegheau la pregătirile acelei 
căsătorii împilate, deznădăjduita de Migdala, îmbrăcată 
fără voia ei în rochii strălucite şi în odoare de aur şi 
de mărgăritare, care vesteau o nouă măritată , şedea pe u n 
pat de fală acoperit bogat cu perdele dichisite cu ciucuri 
de aur, asemenea unei flori pe un copăcel, da cu mîhnirea. 
şi cu mohorîrea lîngă ea, cu pecetea muţiei pe buze, tăcută 
ca u n crin, nemişcată ca o idoliţă. Şi, la înfăţişare ca o< 
tînără moartă , da ţ inută în mîna celor vii, inima-i se 
zbătea precum cocoşul căruia i se taie gîtul, sufletu-i e ra 
îmbrăcat într-o haină de asfinţit, pieptu-i era sfîsiat d e 
unghia durerii, iar mintea-i clocotind cugeta cu ochi 
negri la corbul de lut ce-avea să ajungă tovarăşul ei 
de pat. Şi se afla pe vîrful muntelui Kaf al durerii. 

Ci iată că beizadea Iasmin, poftit cu celelalte slugi. 
la nunta stăpînei sale, îi dete, numai cu o încrucişare a 
privirilor lor, o nădejde dezlegătoare din jbilţiurile jalei.. 
Căci cine nu ştie că, numai cu o privire, îndrăgostiţii 
pot să-şi spună un potop de lucruri despre care nimăntiia. 
nu-i dă nici prin gînd ? 
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Încît, cînd veni noaptea, şi oînd domni ţa Migdala fu 
dusă, ca tînără soţie, în odaia de nuntă , numai atunci 
soarta îşi ară tă ohipu-i fericit dinaintea celor doi îndră-
gostiţi, şi le înviora inima cu cele opt miresme ale sale. 
Şi preafrumoasa Migdala, prilejuindu-se de singură tatea 
ce-i fusese lăsată în odaia aceea în care avea ,să vină 
vărul ei, ieşi fără de zarvă, îmbrăcată în hainele-i de aur, 
şi îşi luă zborul înspre Iasmin mult norocitul. Şi cei doi 
îndrăgostiţi binecuvântaţi se luară de mînă şi, mai uşori 
ca adierea cea înrourată, pieriră şi se topiră precum 
camforul. 

Şi de-atunci nimeni nu putu să le mai dea de urmă , 
şi nimeni nu mai auzi nimic despre ei ori despre locul în 
care se aciuiseră. Căci, pe pămînt, numai pu ţ ini dintre 
fiii oamenilor sînt vrednici de fericire, de-a urma drumul 
care duce la fericire şi de-a ajunge la casa în care se 
ascunde fericirea. 

Or, slavă pururea şi preamăr ire sporită Atoatedă tă-
torului, Stăpînul bucuriei, al înţelepciunii şi al fericirii. 
Amin ! 



ÎNCHEIERE 

Iar Şeherezada, după ce istorisi astfel povestea adăugă : 
— Şi-aceasta este, o, preafericitule rege, dulcea poveste a 

crăişorului Iasmin şi a domniţei Migdala. Şi am istorisit-o aşa 
cum mi s-a povestit şi mie ! Ci Allah este mai ştiutor ! 

Pe urmă tăcu. 
Atunci regele Şahriar grăi : 
— O, Şeherezada, ce frumoasă poveste ! Oh, ce minunată ! 

M-ai dăscălit, o, preaînvaţato şi dulce povestaso, şi m-ai făcut să 
văd întîmiplările ce se petrec cu alţii şi nu cu mine, şi să cumpă-
nesc cu luare-aminte vorbele regilor şi ale noroadelor de demult, 
şi lucrurile osebite sau uimitoare sau măcar numai vrednice de 
chibzuit cîte li s-au întîmplat. Şi, într-adevăr, iată că, tot ascul-
tîndu-te de-a lungul acestor o mie şi una de nopţi, ies cu un 
suflet adînc schimbat, şi voios, şi îmbibat de fericirea de a trăi. 
încît, slavă aceluia carele ţi-a hărăzit, o, fiică binecuvîntată a 
vizirului meu, atîtea haruri alese, şi ţi-a , înmiresmat gura, şi-a 
pus harul graiului pe limba ta, şi înţelepciunea sub fruntea ta ! 

Iar micuţa Doniazada se ridică dintr-odată de pe chilimul pe 
care sta ghemuită, şi se repezi în braţele surorii ei, şi strigă : 

— O, Şeherezada, isora mea, ce dulci sînt cuvintele tale, şi ce 
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vrăjitoare, şi desfătătoare, şi pilduitoare, şi tulburătoare, şi mie-
zoase în prospeţimea lor ! Oh, ce frumoase sînt vorbele tale, 
sora mea ! 

Iar Şeherezada se aplecă înspre sora sa şi, sărutînd-o, îi stre-
cură la ureche cîteva cuvinte pe care numai ea le auzi. Şi copila 
pieri numaidecît, precum camforul. 

Iar Şeherezada rămase singură, cîteva clipe, cu regele Şahriar. 
Şi, cum el se pregătea, pînă peste poate de mulţumit, s-o ia în 
braţe pe minunata lui soţie, iată că perdelele se deteră la o parte 
şi Doniazada se ivi iarăşi, urmată de o doică ce ţinea doi gemeni 
la pieptul ei, pe cînd un al treilea copil venea de-a buşilea în 
urmă-i. 

Iar Şeherezada se întoarse zîmbind înspre regele Şahriar, şi 
rîndui dinaintea lui pe cei trei micuţi, după ce îi strînse la piept, 
şi, cu ochii luminaţi de lacrimi, îi spuse : 

— O, rege ai vremilor, iată cei trei copii pe care, în acefii 
trei ani, ţi i-a hărăzit Atoatedătătorul, prin mijlocirea mea. 

Şi, pe cînd i'egele Şahriar, pătruns de o bucurie de negrăit, 

şi mişcat ipînă în străfundurile sale, îşi săruta copiii, Şeherezada 

urmă : 

— Fiul tău cel mare are acum doi ani împliniţi, iar cei doi 
gemeni nu mai au mult pînă să împlinească un an — depărteze 
Allah de la tustrei deochiul ! 

Şi adăugă : 

— Iţi aduici aminte, o, rege al vremilor, că am fost suferindă 
vreo douăzeci de zile, între cea de a şase sute şaptezeci şi noua 
şi cea de a şaptea sută noapte. Or, chiar atunci i-am născut pe cei 
doi gemeni, a căror venire pe lume m-a muncit mai mult decît cea 
a fratelui lor mai mare, cu un an înainte. întrucît atît de puţin 
am fost supărată de naşterea dintîi încît am putut, fără caznă, 
să-ţi spun mai departe povestea pe care ţi-o povesteam pe atunci. 
a Preaînvăţatei Simpatia. 

Şi, după ce spuse acestea, tăcu. 
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Iar regele Şahriar, care era tulburat pînă peste fire, îşi plimba 
privirile de la mamă la copiii săi, şi de la copii la mamă, şi nu 
izbutea să ajungă a rosti o vorbă imăcar. 

Atunci tînăra Doniazida, după ,ce sărută copiii pentru a nu 
ştiu cîta oară, se întoarse înspre regele Şahriar şi îi spuse : 

— Şi-acuma, o, rege al vremilor, ai să pui să se taie capul 
surorii mele, Şeherezada, mama copiilor tăi, şi să-i laşi astfel 
orfani de mama lor pe cei trei regi micuţi pe care nici o femeie 
nu ar putea să-i iubească şi să-i îngrijească cu inima unei mame ? 

Şi regele Şahriar, între două oftări, îi spuse Doniazadei : 

•— Taci, o, copilo, şi stai cuminte. 

Pe urmă, izbutind să^şi stăpîneaseă întru eîtva tulburarea, se 
întoarse înspre Şeherezada şi îi spuse : 

— O, Şeherezada, pe Domnul milei şi al îndurării ! tu răz-
bătusei în inima mea încă înainte de venirea capiilor noştri, 
întrucît ai ştiut să mă birui prin harurile cu care te-a împo-
dobit Zămislitorul tău ; şi te-am îndrăgit în mintea mea, pentru 
că am găsit în tine o femeie curată, cucernică, neprihănită, dulce, 
neînstare de nici o viclenie, neîntinată din toate privinţele, năisco-
citoare isteaţă, gureşe, tăcută, zîmbitoare şi înţeleaptă. Oh ! Allah 
să te binecuvînteze, şi să binecuvînteze şi pe tatăl tău, şi pe mama 
ta şi obîrşia ta ! 

— Şi adăugă : 

— O, Şeherezada, noaptea aceasta, care este cea de-a o mie 

şi una, socotind din clipa cînd te-am văzut întîia oară, este pentru 

noi o noapte mai albă decît faţa zilei. 

Şi, spunînd acestea, se ridică şi o sărută pe creştet. 

Iar Şeherezada luă atunci mîna regelui, soţul ei, şi şi-o duse 

la buze, la inimă şi la frunte, şi apuse : 

— O, rege al vremilor, mă rog ţie să-1 chemi pe vizirul tău 

cel bătrîn, ca să i se liniştească inima în privinţa mea şi să se 

bucure şi el de noaptea noastră binecuvîntată. 

Iar regele Şahriar trimise numaidecît după vizirul său care, 
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încredinţat că aceasta era noaptea cea neagră scrisă la triştea 
fiicei sale, veni, sub braţ cu giulgiul menit Şeherezadei. Iar regele 
Şahriar se ridică în cinstea lui, îl sărută între ochi, şi îi zise : 

— O, părinte al Şeherezadei, o, vizire născător de bineeuvîn-
tări, iată că Allah a izvodit-o pe fiica ta pentru mîntuirea norodu-
lui meu ; şi, prin mijlocirea ei, a făcut să intre căinţa în inima 
mea. 

Şi părintele Şeherezadei fu atîta de răscolit de bucurie, 
văzînd şi auzind acestea, încît căzu leşinat. Şi se înghesuiră îm-
prejurul lui, şi îl stropiră cu apă de trandafiri, şi îl ajutară să-şi 
vină în fire. Iar Şeherezada şi Doniazada săriră să-i sărute mîna. 
Iar el le binecuvîntă. Şi petrecură împreună o noapte luminată de 
bucurie şi potopită de fericire. 

Iar regele Şahriar se grăbi să trimită soli sprinteni să-1 cheme 
pe fratele său Şahzaman, regele de la Samarkand Al-Ajam. Iar 
regele Şahzaman răspunse cu ascultare şi cu supunere, şi grăbi 
să se ducă la fratele său mai mare, care îi ieşi în întîmpinare, în 
fruntea unui alai împărătesc, în mijlocul întregei cetăţi împodobite 
şi gătite, pe cînd în sukuri şi pe uliţe se ardeau tămîie, camfor 
tare, aloe, mosc indienesc, nard şi chihlimbar cenuşiu, pe cînd 
locuitorii îşi zugrăveau proasipăt mîinile eu hennea şi faţa cu 
şofran, şi pe cînd dairalele, naiurile, clarinetele, fluierele, tîmpi-
nele şi ţimbalele făceau văzduhul să răsune ca în zilele de mare 
sărbătoare. 

Şi, după îmbrăţişările bucuroase ale revederii, şi pe cînd 
petrecerile şi ospeţele se dedeau peste tot pe cheltuiala vistieriei, 
regele Şahriar îi luă deoparte pe fratele său Şahzaman, şi îi 
istorisi tot ce i se întîmplase, de-a lungul celor trei ani, cu Şehere-
zada, fata vizirului. Şi îi spuse, pe scurt, tot ce învăţase de la ea, 
şi cîte pilde, cîte poveşti frumoase, cîte istorii, cîte parimii, cîte 
cronici, cîte pozne, cîte snoave, cîte păţanii răpitoare, cîte minu-
năţii, cîte stihuri şi cîte cîntece auzise. Şi îi spuse despre frumu-
seţea ei, despre înţelepciunea, despre harul ei de povestitoare, 
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despre desteptăciunea, despre neprihana, despre mila, despre 
dulceaţa, despre cinstea, despre isteciunea, despre sfiiciunea .şi 
despre toate darurile trupului şi ale minţii cu cîte o împodobise 
Zămislitorul ei. Şi adăugă : 

— Şi-acuma ea este soţia mea legiuită, şi mama copiilor mei. 

Şi-aşa ! 

Iar regele Şahzaman se minună cu minunare mare şi rămase 
uimit pînă peste marginile uimirii. Pe urmă îi spuse regelui 
Şahriar : 

— O, fratele meu, dacă-i aşa, vreau şi eu să mă însor. Şi am 
s-o iau de soţie pe sora Şeherezadei, micuţa aceea pe care nu ştiu 
cum o cheamă. Şi vom fi astfel doi fraţi de-un sînge căsătoriţi cu 
două surori de-un sînge. 

Pe urmă adăugă : 

— Şi în felul acesta, avînd de aci înainte două soţii de credinţă 
şi cinstite, ne vom uita jitania de odinioară. întrucît, în ceea 
ce priveşte acea năpastă de demult, ea ni-a lovit mai întîi pe 
mine ; apoi, din pricina mea, te-a lovit şi pe tine la rîndu-ţi. Şi, 
dacă nu ţi-aş fi dezvăluit nenorocirea mea, nici tu nu ai fi ştiut 
nimic despre a ta. Vai, o, fratele meu, de-a lungul acestor trei ani 
din urmă, starea mea a fost o stare tare rea. N-am putut să mai 
mă bucur cu adevărat de nici o iubire. Şi, după pilda ta, în fiecare 
noapte luam -cîte o fată fecioară, iar dimineaţa puneam să fie 
omorîtă, spre-a face să ispăşească neamul muieresc prăpădul care 
ne lovise pe amândoi. Ci acuma vreau să-ţi urmez pilda pe care 
tot tu mi-o dai, şi să mă însor cu cea de a doua fată a vizirului tău. 

Cînd auzi vorbele fratelui său, regele Şahriar se înfiora de 
bucurie, şi se ridică pe clipă pe dată, şi se duse la soţia sa Şehe-
rezada, şi îi povesti ceea ce se rostise între el şi fratele său. Şi îi 
dete astfel de ştire că regele Şahzainan se logodeşte din inimă cu 
sora ei Doniazaida. 

Iar Şeherezada răspunse : 

— O, rege al vremurilor, ne dăm învoiala, da numai dacă 

367 



fx'atele tău, regele Şahzaman, primeşte să locuiască de aci înainte 
cu noi. întrucît eu n-aş putea să mă despart, fie şi măcar pentru 
un ceas, de surioara mea. Eu am crescut-o ; şi nici ea nu poate să 
mă lase, cum nici eu nu pot s-o las. Aşa că dacă fratele tău pri-
meşte această învoială, sora mea, din chiar clipa aceasta, este 
roaba lui. Altminteri, o păstrăm. 

Atunci regele Şahriar se duse la fratele său, ducîndu-i răs-
punsul Şeherezadei. Iar regele de la Samarkand strigă : 

— Pe Allah ! o, fratele meu, chiar acesta era şi gîndul meu. 
întrucît nici <eu nu aş mai putea să mă despart de tine, nici 
măcar pentru un ceas ! Cit despre scaunul de domnie de la 
Samarkand, Allah are să găsească si are să trimită acolo pe cine-o 
vrea el. Că, din partea mea, nu vreau să mai domnesc pe-acolo, 
şi nu mă mai duc de aici. 

Auzind vorbele acestea, regele Şahriar nu mai avu margini 

la bucuria lui, şi răspunse : 

— Iacătă ce-mi doream ! Preamărit fie Allah, o, fratele meu, 

carele într-un sfîrşit ne-a adunat iar, după lunga despărţire ! 

Şi, atunci pe loc trimiseră după cadiu şi după martori. Şi fu 

întocmit senetul de căsătorie dintre regele Şahzaman şi Doniazada, 

sora Şeherezadei. Şi cei doi fraţi se însurară astfel cu cele două 

surori. 

Şi-atunci petrecerile şi luminăţiile ajunseră pînă peste poate 

şi, vreme de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, tot oraşul 

mîncă şi bău şi se veseli pe cheltuiala vistieriei. 

Cît despre cei doi fraţi şi cele două surori, apoi ei intrară 

la hammam şi se scăldară în apă de trandafiri, şi în apă de flori 

de salcie mirositoare, şi în apă înmiresmată cu mosc, şi se arse la 

picioarele lor lemn de odagaci şi de aloe. 

Iar Şeherezada o pieptănă şi îi împleti cosiţele tinerei sale 

surori, şi o împistri cu mărgăritare. Pe urmă o îmbrăcă într-o 

rochie de şahmarâ de demult, de pe vremile lui Khosroe, ţesută 

cu serasir de aur roşu, şi dichisită, tot în ţesătura ei, cu chindiseli 
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care întruchipau, în culorile lor fireşti, dihănii bete şi păsări 
aiurite. Şi îi puse la gît un gherdan ca din basme. Şi Donlazada 
se făcu astfel, sub degetele surorii sale, mai frumoasă decît a 
fost vreodată soţia lui Iskandar cel cu Două Coarne, 

încît, cînd cei doi regi ieşiră din hamimam şi cînd şezură în 
jeţurile lor domneşti, alaiul miresei, alcătuit din soţiile emirilor 
şi ale dregătorilor, se rîndui în două şiruri nemişcate, unul la 
dreapta şi celălalt la stingă celor două jeţuri. Iar cele două surori 
îşi făcură intrarea, isprijinindu-se una pe alta, asemenea cu două 
lune într-o noapte cu lună plină. 

Atunci veniră înaintea lor hanîmele cele mai de neam 
dintre hanîmele de faţă. Şi o luară pe Doniazada de mînă, şi 
după ce îi scoaseră hainele pe care le purta, o îmbrăcară într-o 
rochie de tulpan, albastră ca marea, de răpea minţile. Şi fu 
asemenea zugrăvirii pe care i-a făcut-o poetul în stihurile acestea : 

în rochia-i albastră se iveşte, 
Strălucitoare, fără de cusur, 
Încît ai crede că s-a rupt deodată 
Din ceruri o bucată de azur. 

Mari, ochii ei sint săbii zugrăvite ; 
Sub pleoape-i ard lumini vrăjitoreşti; 
Ştiubei de miere-s buzele-i ca focul; 
Obrajii-i strat de trandafiri domneşti; 
Făptura-i toată e-o minune vie, 
Ca un boboc curat de iasomie. 

Văzîndu-i boiul ca un fir subţire 
Şi şoldurile mari legănătoare, 
Ai zice că-i tulpina unui bambus 
In vîrful unei dune mişcătoare. 

Iar regele Şahzaman, soţul ei, se ridică şi coborî s-o vadă, el 
cel dintîi. Şi, după ce se minună de ea, îmbrăcată aşa, se sui iarăşi 
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in jeţul sau. Şi acesta fu semnul schimbam rochiei. Iar Şeherezada, 
ajutată de hanîmele din alai, o îmbrăcă pe sora sa într-o rochie 
de mătase caisă. Pe urmă o sărută şi o puse să treacă dinaintea 
jeţului soţului ei. Şi astfel, mai fermecătoare decît în cea dintîi 
rochie, era aidoma cu cea pe care a zugrăvit-o poetul : 

De-ar fi vreodată cumva să răsară 
In toiul unei nopţi de iarnă grea 
Lumina blîndă-a unei luni de vară — 
N-ar străluci precum ivirea ta. 

Cosiţele ce le-mpleteşti la Umple 
Şi pletele din părul tău de smoală 
Par că vestesc furtuni ce-au să se-ntîmple, 
Şi-aluncea strig cuprins de ameţeală : 

„Tu-ntuneci zorii zilei totdeauna 
Cu-aripa nopţii !" Ci răspunsul vine : 
„Ba nicidecum ! Ba nicidecum ! Vezi bine : 
E doar un nor care ascunde luna" 

Iar regele Şahzaman coborî să se uite la Doniazada, proaspăta 
mireasă, şi se minuna privind-o din toate părţile. Şi, după ce se 
bucură astfel el cel dintîi de vederea frumuseţii sale, se urcă să 
şadă iarăşi alături de fratele său Şahriar. Iar Şeherezada, după ce 
o sărută pe surioara sa, îi scoase rochia de caisă, şi o îmbrăcă 
într-o fermenea de catifea vişinie, şi o făcu astfel să semene cu 
ceea ce a spus poetul despre ea, în două strofe : 

O, tu cea numai nuri şi gingăşie, 
Te legăni fericită şi uşoară, 
In fermeneaua ta cea vişinie, 
Ca o gazelă-n pajiştea-fecioară ; 
Iar pleoapele cînd le ridici sfîşie 
Cu negrele-ţi săgeţi ce ne omoară. 

370 



Tu, stea a frumuseţii, cînd răsări 
Se-aprind de slavă cerul şi pămîntul. 
Plecarea ta aşterne umbre mari . 
Şi lumea~ntreagă-i neagră ca mormintul. 

Şi iarăşi Şeherezada şi hanîmele de fală o puseră pe mireasă 
să facă, încet şi cu paşi măsuraţi, înconjurul sălii. Şi, după ce 
Şabzaman o .privi mult şi se minună de ea, sora mai mare o 
îmbrăcă înlr-o rochie de matasă nărîmzie, dungată cu zugrăveli 
de su.s pînă jcs. Şi o sărută şi o strînse la pieptul ei. Iar Doniazada 
fu întociiuai cea despre care poetul a spus : 

Ea se iveşte ca o lună plină 
In noaptea liniştită şi senină, 
Iar dulcea ei privire vrăjitoare 
Ne luminează drumul ca un soare. 

Ci de m-apropiu ca să mă-ncălzesc, 
La focul care-n ochii-i şi-are vatra, 
Mă-mping departe două străji cu lănci : 
Năprasnicii ei sini vîrtoşi ca piatra. 

Iar Şeherezada o plimbă, cu paşi agale, pe dinaintea celor doi 
nv.i şi pe dinaintea tuturor oaspetelor. Iar mirele veni să se 
uite la ea de aproape, şi-apoi se întoarse în jeţul său, vrăjit. Iar 
Şeherezada o sărută îndelung, îi schimbă hainele şi îi puse o 
rochie de moşul, chindisită cu zarafir şi presărată cu mărgăritare. 
Şi ii rîndui frumos cutele rochiei, şi ' îi încinse fruntea cu o 
cunună uşoară în care fulgerau smaraldele. Iar Doniazada, ramura 
;ireea de ban, eamforata aceea, făcu înconjurul sălii, sprijinită 
de sora sa scumpă. Şi fu o deseîntare. Iar poetul n-a minţit deloc-
cînd a spus despre ea : 

JVici frunza verde care înfăşoară 
Floarea de foc a rodiei nu este 
Fermecătoare-atîta cit aceste 
Veşminte verzi ce le porţi tu, fecioară ! 
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Şi te întreb, vroind să ştiu anume : 
„Cum se numeşte haina de pe tine ?" 
Iar tu-mi răspunzi cu vorbe moi şi line : 
„Este cămaşa mea, nu are nume," 

Strig dar : „O, vrăjitoarea ta cămaşă, 
Ce ne răpeşte inimă şi minte, 
Am s-o numesc de-acuma înainte : 
Cămaşa-cea-de-inimi-ucigaşă !" 

Pe urmă Şeherezada o luă pe sora sa pe după mijloc şi porni 
încetişor cu ea, printre cele două şiruri de oaspete şi pe dinaintea 
celor doi regi, înspre iatacurile din sărai. Şi o dezbrăcă şi o culcă 
şi îi dete sfaturile care erau de dat. Pe urmă o sărută plîngînd, 
întrucît atunci era întîia dată cînd se despărţea de ea pentru o 
noapte. Iar Doniazada plînse şi ea la fel, sărutînd-o întruna pe 
sora ei. Ci, cum urma să se vadă iarăşi a doua zi, îşi potoliră 
durerea, iar Şeherezada plecă la iatacurile sale. 

Şi noaptea aceea fu, ca bucurie, ca fericire şi ca albeaţă, 
pentru cei doi fraţi şi pentru cele două surori, un adaus la cele 
o mie şi una de nopţi. Şi ea rămase ca început al unor vremuri 
noi pentru supuşii regelui Şahriar. 

Iar în dimineaţa acelei nopţi binecuvîntate, şi cînd cei 
doi fraţi, la ieşirea de la hammam, se întîlniră iarăşi cu cele 
două surori preafericite, şi cînd astfel tuspatru se găsiră iarăşi 
laolaltă, vizirul, tatăl Şeherezadei şi al Doniazadei, ceru îngă-
duinţa să intre, şi fu poftit numaidecît. Iar ei se ridicară amîndoi 
în cinstea lui ; iar cele două fete ale sale veniră să-i sărute mîna. 
Iar el le ură viaţă lungă ginerilor săi, şi le ceru poruncile 
pentru ziua aceea. 

Ci ei îi spuseră : 

— O, părinte al nostru, am vrea ca de aci înainte tu să 
ai numai de dat porunci şi niciodată d'e primit. Drept aceea, ne-am 
înţeles amîndoi să te căftănim rege la Samarkand Al-Aj am. 
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Iar Şahzaman spuse : 

— Da, întrucît eu m-am lepădat de domnie. 

Iar Şahriar îi spuse fratelui sau : 
— Ci numai cu învoiala, o, fratele meu, ca tu să mă ajuţi, 

la treburile împărăţiei mele, primind sa împărţi cu mine domnia, 
eu ocîrmuind o zi, iar tu în cealaltă zi, fiecare pe rînd. 

Şi Şahzaman îi dete fratelui său răspunsul cuvenit, rostind : 

— Ascult şi mă supun ! 

Atunci cele două surori se aruncară Ia nitul vizirului, care 
le sărută, şi îi sărută pe cei trei copii ai Şcherezadei, şi îşi luă 
de la toţi bun-rămasuri înduioşate. IV urma plecă înspre împă-
răţia lui, în fruntea unui saltanal împărătesc. Şi Allah îi scrise 
huna pace, şi îl ajută să ajungă fără de supărare la Samarcand 
Al Ajam. Iar locuitorii Samarcandului se bucurară de venirea lui. 
Iar el domni peste ei cu toată dreptatea, si ajunse un rege mare 
pi intre regi. Şi-aşa cu el. 

Ci în ceea ce îl priveşte pe regele Şahriar, apoi acesta se grăbi 
•„ii cheme la el pe diecii cei mai îndoiniualici din ţările musul-
mane, şi pe letopisetii cei mai vestiţi, şi Ic de le poruncă să scrie 
tot ce i se întîmplase cu soţia sa Şeherezada, de la început pînă 
la sfîrşit, fără a sări peste, nici un amănunt. 

Iar ei se aşternură pe treabă, şi scriseră ii 1 felul acesta, cu 
litere de aur, treizeci de tomuri, nici unul mai mult, nici unul 
mai puţin. Şi deteră nume acestui şir de minuni şi <le giuvaieruri : 
('artea Celor O Mie Şi Una De Nopţi. 

Pe urmă, la porunca regelui Şahriar, l'm ura de pe ea o mul-

ţime de copii credincioase, pe care le iinpi aşliaiă în cele patru 

unghiuri ale împărăţiei spre a sluji de învăţătură din neam 

în neam. 

Cît despre manuscriptul dintîi, pe acela ii puseră în dulapul 

de aur al domniei, sub paza vizirului vistieriei. 

Iar regele Şahriar şi scţia lui,_ n-cina Şeherezada, mult-
norocita aceea, şi regele Şahzaman cu soţia lui Doniazada, ferme-
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catoarea aceea, şi cei trei regi micuţi, copiii Şeherezadei, trăiră 
în huzururi şi în fericiri şi în bucurii, vreme de ani şi ani, 
cu fiecare zi mai minunată decît cea de dinaintea ei, şi cu nopţi 
mai albe decît faţa zilelor, pînă la venirea celei Despărţitoare de 
cei dragi, Năruitoarea palatelor şi Ziditoarea de morminte, 
Neînduplecata şi Neabătuta ! 

Şi acestea-s poveştile minunate, numite O Mie Şi Una De 
Nopţi cu toate cîte sînt în ele lucruri nemaipomenite, învăţături, 
minunăţii, giuvaeruri, minuni şi frumuseţi. 

Ci Allah este mai ştiutor. Şi numai el poate să osebească dintre 
toate ceea ce este adevărat şi ceea ce nu este adevărat. Câ el este 
Atoateştiutor ! 

OR, MĂRIRE ŞI SLAVA, PÎNA LA SFÎRŞITUL VREMURILOR, 
ACELUIA CARELE RAMÎNE NEATINS ÎN VEŞNICIA SA, 

CARELE SCHIMBA DUPĂ BUNA SA VOIE ÎNTÎMPLÂ-
RILE, ŞI CARELE NU CUNOAŞTE SCHIMBARE, STA-

PÎNUL VĂZUTELOR ŞI NEVĂZUTELOR, SINGU-
RUL VIU ! ŞI RUGĂCIUNEA ŞI PACEA ŞI 

CELE MAI ALESE BINECUVÎNTARI FIE 
ASUPRA ALESULUI DOMNULUI CEL MAI 

PRESUS DE TOATE AL CELOR DOUA 
LUMI, STAPÎNUL NOSTRU MOHAM-

MED, SULTANUL TRIMIŞILOR, 
GIUVAERUL LUMILOR ! LA EL 

ESTE NĂDEJDEA NOASTRĂ 
ÎNTR-UN FERICIT ŞI 
PREAFERICIT SFÎRŞIT ! 
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