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azywam się Sindbad. Mieszkam stale w Bagdadzie. Ro
dzice moi umierając zostawili mi w spadku tysiąc worków złota, tysiąc be
czek srebra, sto pałaców, sto ogrodów i jeden trzonowy ząb mego pra
dziadka, który ojciec mój przechowywał w hebenowej szkatułce jako pa
miątkę i osobliwość. 

Po śmierci rodziców zamieszkałem w pałacu wraz z jedynym moim wu
jem Tarabukiem. Wuj Tarabuk był poetą . Co dzień niemal układał wiersze 
i odczytywał je potem tak głośno, że dostawał bólu gardła. 

Wuj Tarabuk kochał poezję, lecz nienawidził gramatyki . Pisał z błęda
mi i zazwyczaj na jedno słowo dwa do trzech błędów popełniał. 

Pewnego razu o poranku poszedł na brzeg morza. Ustawił stolik skła
dany, umoczył złote pióro w srebrnym kałamarzu i zaczął pisać jakiś 

wiersz na różowym papierze. 
Pisał i pisał, skrobał i skrobał, pocił się i pocił, sapał i sapał, aż wresz

cie po nieludzkich trudach i mękach ułożył wiersz następujący: 

Morze - to nie rzeka, a ptak - to nie krowa! 

Szczęśliwy, kto kocha rymowane słowa! 

Rymuj mi się, rymuj, drogi mój wierszyku! 

Stój w miejscu cierpliwie, składany stoliku! 

Stoi stolik, stoi, zachwiewa się nieco, 

Za stolikiem - morze, za morzem - Bóg wie co! 

Trudno uwierzyć, ile błędów ortograficznych zdążył popełnić wuj Ta
rabuk w tak krótkim wierszyku! Wreszcie zasnął snem nagłym, smacznym 
i pokrzepiającym. 



Chmury zgromadziły się na niebie, morze rozbłysło srebrnymi wstęga
mi rozszumiałych pian, zerwała się burza. Wicher uderzył w stolik składa
ny, porwał srebrny kałamarz i złote pióro i wrzucił je do morza. 

Wuj Tarabuk spał. 
Wicher powtórnie uderzył w stolik składany i zwiał wszystkie papiery 

do morza. Morze poczuwszy w swej głębi rymowane utwory wuja Ta1·abu
ka wzburzyło się jeszcze bardziej. 

Wszystkie rękopisy wuja leżały na dnie. Diabeł Morski ujrzawszy ręko
pisy zbliżył się do nich. Po odczytaniu kilku rękopisów machnął gniewnie 
ogonem i zawołał: Nigdy jeszcze nie czytałem tak głupich , brzydkich i nie
znośnych wierszy. Domyślam się , że autorem tych wierszy jest wuj Tara
buk. Ma on bardzo miłego siostrzeńca Sindbada. Biedny to siostrzeniec, 
który z takim wujem mieszkać musi pod jednym dachem! Skorzystam z te
go srebrnego kałamarza i złotego pióra, aby napisać list do Sindbada. 

Pewnej nocy otrzymałem list od Diabła Morskiego: 

Piszę z morza do Ciebie, kochany Sindbadzie! 

Choć się burza zerwała i fala się kładzie 

Na mój grzbiet i przerywa mój spokój i ciszę, 

ja - mimo burz i wichrów - list do ciebie piszę. 

Nazywają mię ludzie Diabłem Morskim, ale -

Choć jestem Morskim, diabłem nie czuję się wcale. 

Pr.z.eciwnie - jestem dobry, tkliwy, choć mbaszny, 

Bo mam brzuch zbyt pękaty i pysk bardzo straszny. 

Opuść prędzej swój pałac i pożegnaj wuja. 

Czyż nie wabi cię podróż dziwna i daleka? 

Cud nieznany w nieznanej podróży cię czeka. 

Zwiedzaj wyspy, półwyspy, lądy i przylądki, 

I najdalsze zatoki, najstarsze zakątki. 

Tego ci życzy, ukłon przesyłając dworski, 

Kochający cię szczerze - twój dmh 

Diabeł Morski 

Nad ranem wyczekałem chwili, gdy wyj Tarabuk wychodził właśnie 
z pokoju . 

- Muszę się z wujem pożegnać! -rzekłem głosem stanowczym. - Dziś 

w nocy postanowiłem wyruszyć w podróż daleką. Czy wuj ma co przeciw 
temu? 

- Nie -odpowiedział wuj. 
Tego dnia wyjechałem konno z Bagdadu do Balsory, Balsora bowiem 

jest miastem portowym i okręty z portu balsorskiego odpływają we wszy
stkie strony świata . 



~a była cudowna. Wia", który =dymał na•ze żagle , u.ca· 
wał. 

Th1m marynarzy roił się na pokładzie, mrucząc i ponuro spoglądając 
w czyste, pogodne niebiosy. Znać było po nich uwogę i niepokój. Nie 
mogłem zrozumieć, skąd ta trwoga i niepokój. Wszakże niebo było czyste 
- bez chmur, bez skazy. 

- Musimy się pogodzić z nieszczęściem, które na nas spada - mówił ka-
pitan. - Wicher ustaje, powierzchnia morza wygładza się z niezwykłym po
śpiechem , fala za falą znika i zamiera. W powietrzu zaczyna dzwonić strasz
na, groźna, przeraźliwa i gniewna Cisza Morska. Jeszcze chwila - a wszelki 
powiew zamrze - żagle znieruchomieją i zamiast się wzdymać, zawisną bez
silnie. Okręt zatrzyma się jak skamieniały w tej martwocie i w tym bezru
chu . Będziemy zmuszeni stać w tym miejscu dopóty, dopóki wiatr lada ja
ki nie przyjdzie nam z pomocą. Wolę burzę niż tę Ciszę Morską . Z burzą 
można walczyć, z ciszą walka jest niemożliwa . 

Stary marynarz rzekł głosem ponurym, wskazując mię palcem i zwraca
jąc się wprost do kapitana: 

- Ten nieznajomy jest przyczyną naszego nieszczęścia . Nie podoba mi 
się bardzo jego korespondencja z Diabłem Morskim. Gdybym był kapita
nem kazałbym go wyr.rncić do morza wraz z listem Diabła Morskiego. Obe
cność tego człowieka na okręcie może być przyczyną tysiąca nieszczęść 
i przypadków. 

Kapitan zmarszczył brwi, zamyślił się głęboko i milczał. Wreszcie rzekł: 
- Nie masz słuszności , mój stary i wierny marynarzu . Młodzieniec ten 

nie jest ani złym człowiekiem ani czarnoksiężnikiem na usługach Diabła 
Morskiego. Otrzymał ów list przypadkowo, wyraz twarzy tego młodzieńca, 
jego zachowanie, dźwięk głosu , a przede wszystkim szczerość i prostota -
aż nadto świadczą o jego szlachetności. Nie tylko nie wrzucę go do morza, 
Lecz zabraniam całej załodze urażać go lub czynić mu cokolwiek złego. 

Odetchnąłem swobodnie. Byłem uratowany. 
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yszedłem na plac olbrzymi. Na środku placu stal tron zlo

ty. Na tronie sidział sam król Miraż. Obok tronu złotego ustawiono drugi , 
srebrny, i piękna Piruza zbliżyła się do srebrnego tronu. Z pogardą spoj
rzała na tłum i siadła na tronie. 

Król Miraż wstał z tronu i spojrzawszy po obecnych rzeki głosem do
nośnym : 

- Zwyczajem dorocznym wobec wszystkich moich poddanych wygła
szam swoją zagadkę. Kto ją odgadnie, ten posiądzie rękę mej córki , pięk
nej Piruzy, oraz pól mego królestwa. Mam nadzieję , iż w tym roku znajdzie 
się rycerz domyślny, który zagadkę rozwiąże; jak dotąd, przez długie Jata 
nikt mi nie dał trafnej odpowiedzi. Słuszne więc , iż córka moja jest już 
zniecierpliwiona niedomyślnością moich poddanych . Z dwóch pytań skła
da się zagadka tajemnicza: 

Pierwsze pytanie: 

jaka pogoda pomimo pogody 

Zwiastuje klęski, nieszczęścia i szkody? 

Drugie pytanie: 

Kto listy pisze wpośród fal powodzi 

I, będąc diabłem, z piekła nie pochodzi? 

- Królu - rzekłem - odgadłem twoją zagadkę! Mogę ci odpowiedzieć na 
twoje pytania! 

- Odpowiedz - rzeki król. 
Piękna Piruza uśmiechnęła się, ja zaś mówiłem dalej: 
- Pierwsze pytanie - Cisza Morska. 
- Zgadłeś - rzeki król. 
Piękna Piruza spojrzała na mnie z zachwytem i wdzięcznością , ja zaś 

mówiłem dalej: 
- Drugie pytanie - Diabeł Morski. 
- Zgadłeś - powtórzył znów król. 
Piękna Piruza wyciągnęła ku mnie obydwie dłonie i szepnęła: 
- Nareszcie! 
- Jak ci na imię? - spytał król. 
- Sindbad - odrzekłem. 
- Sindbadzie! - zawołał król. - Jesteś najmędrszym ze wszystkich łudzi 

na świecie! Rozwiązałeś zagadkę, czego nikt dotąd nie potrafił. Ułożyłem 
ją sam, gdyż układanie zagadek jest najulubieńszym moim zajęciem. Lecz 
łatwiej o wiele zagadkę ułożyć aniżeli odgadnąć. 



\ „ "''"' na< zmieneh wieczorny. W tym zmiemhu znienaeka 
błysnęło jakieś światło purpurowe, kołyszące się na miarowo rozechwia
nych falach. Światło zdawało się piętrzyć na morzu i coraz zbliżało się do 
naszego okrętu . Pomimo ciemnoty wieczoru widzieliśmy wyraźnie koły
szący się na falach Purpurowiec. Na pokładzie purpurowca widniały groź
ne postacie olbrzymek. Oczy olbrzymek płonęły niby gwiazdy. 

Wkrótce Purpurowiec zbliżył się do nas o tyle, żeśmy mogli dosłyszeć 
śpiew. 

- Morze, głębokie morze, bezbrzeżne morze! - śpiewały olbrzymki. - By
stry Purpurowiec unosi nas na wzburzonych falach. Noc nadchodzi. Zbli
ża się godzina bitwy. Biada naszym wrogom. 

Śpiew olbrzymek napełnił nasze piersi uczuciem lęku. 
Purpurowiec zbliżył się jeszcze o krok jeden. Jedna z olbrzymek tygry

sim susem przeskoczyła na pokład naszego okrętu i spadłszy na kark wu
jowi obaliła go na ziemię. W tej chwili reszta jej towarzyszek, skacząc 
w ślad za nią , przedostała się na nasz okręt. W okamgnieniu niezwalczone 
olbrzymki skrępowały sznurami całą załogę. 

Leżeliśmy na dnie Purpurowca pokotem - bezsilni i bezwładni. Płynę
liśmy w ten sposób dni kilka, aż wreszcie przybiliśmy do brzegu Wyspy 
Szmaragdowej. 

Olbrqmki niezwłocznie zaniosły nas na sam środek wyspy, gdzie znaj
dował się rynek. Na rynku tym sprzedawano wyłącznie niewolników. 

Olbrzymki po pewnym czasie straciły nadzieję na to, że nas ktokolwiek 
kupi. Obawy ich jednak były zbyt przedwczesne. Wkrótce bowiem zbliżył 
się do nas jakiś czarnoksiężnik. Czarnoksiężnik ten nazywał się Barbet. 
Warcząc zwrócił się do olbrzymki, która nas sprzedawała: 

- Potrzeba mi trzech niewolników, a widzę że masz właśnie trzech do 
sprzedania. Za tego młokosa dam ci sto dukatów, za Chińczyka - pięć

dziesiąt, a za tego trzeciego - dam tylko jednego cekina, ponieważ jest 
wstrętnie brzydki i ma gębę zgoła zakopconą. 

Olbrzymka zgodziła się na ceny proponowane przez czarnoksiężnika , 

lecz wuj Tarabuk z oburzeniem spojrzał na kupca i zawołał: 
- Jak śmiesz proponować tak niską cenę za mnie! Jestem poetą! 
Czarnoksiężnik z pogardą odwrócił się od wuja Tarabuka i wypłacił ol

brzymce należność. 



. ~ >kaś ,;i, niewid,ialna pnenio,la ""' do wnę<na pMarn po
twornego Barbela. Znaleźliśmy się nagle w komnacie pałacowej . 

W głębi komnaty stały trzy królewny: królewna w szatach tęczowych , 

królewna w szatach błękitnych , królewna w szatach złocistych. Wszystkie 
trzy królewny zdawały się być nieruchome, drętwe i jakby nieżywe . 

W kącie komnaty stal trójnóg, na którym płonąJ ogień różowy. 
Barbet pozbawił nas więzów i rzekJ: 
- Spójrzcie na tr.ty królewny. Sen, podobny do snu wiekuistego, obez

władnił ich ciała. Powołać je do życia można tylko za pomocą tańca. Czy 
słyszycie muzykę cudowną, która si~ dobywa z głębi płonącego na trójno
gu ognia? Ogień różowy gra im do ta1'1ca, lecz trzem królewnom brak 
trzech tancerzy. Zbliżcie się do nich i zaproście je do tańca , a natychmiast 
ożyją i wesprą się na waszych ramionach , aby wespół z wami wirować 
w tańcu zaklętym 

Rozpoczęliśmy taniec zaklęty. 
Wszystkie trzy królewny tańczyły w milczeniu. 

Pierwsza odezwała się królewna tęczowa - Wiedz o tym , że tańczysz 
z motylem, którego czarnoksiężnik zaklął w królewnę . 

- Wiedz o tym, że tańczysz ze strumieniem, zaklętym w królewnę - za
wołała królewna błękitna . 

- Wiedz o tym, że tańczysz ze złotą rybką , zaklętą w królewnę - zawoła
ła królewna złota . 

- Jest jednak sposób zniweczenia czarów, które nas wiążą! - zawołała 
tęczowa królewna. - Trzeba tylko w czasie tańca zbliżyć się do trójnoga 
i zdmuchnąć płonący na nim ogień . 

Wuj Tarabuk dmuchał tak potężnie, że ogień zgasł od razu. Dźwięki 
muzyki ustały. Ztrzymaliśmy się nagle w tańcu. Pałac w tej samej chwili za
mieniJ się w dolinę kwiecistą. Królewna tęczowa przedzierżgnęła się 

w motyla. Królewna błękitna przeobraziła się w strumień. Królewna złota 
zmieniona w złotą rybkę wskoczyła radośnie do strumienia. 

Natychmiast udaliśmy się przed siebie, aby dotrzeć do brzegów wyspy. 
Właśnie płynął w pobliżu okręt. 

Na dany przez nas znak okręt się zatrzymał. Wl;>iegliśmy wesoło na po
kJad. 

Po trzech miesiącach żeglugi stanęliśmy w porcie bałsorskim , a stamtąd 
udaliśmy się do Bagdadu. 

Nazajutrz w Bagdadzie odbyły się dwa śluby - mój z Arkełą i wuja Tara
buka z Barabakasentoryną. 
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