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O ZŁODZIEJU I GŁUPCU 

Opowiadają, że pewien głupiec szedł, trzyma
jąc w ręku -powróz, na którym ciągnął za sobą 
swego osła. I zobaczyło go dwóch złodziei , a je
den z nich rzekł do swego towarzysza: Zabiorę 
osła temu człowiekowi. Spytał go ten drugi: Jak 
to zrobisz? Powiedział mu: Chodź ze mną to zo
baczysz. I poszedł ów drugi złodziej. Pierwszy 
zaś zbliżył się do osła, zdjął mu z szyi powróz i 
kazał zwierzę prowadzić swemu towarzyszowi. 
Sam zaś nałożył sobie na szyję powróz i szedł za 
głupcem tak długo, aż upewnił się, że jego to
warzysz zdołał się już oddalić z osłem. Wtedy 
stanął, a głupiec ciągnął za powróz, ale on nie 
ruszał się z miejsca. Wówczas odwrócił się głu
piec i zobaczył, że ciągnie na powrozie człowie
ka. I zapytał go: Czym ty jesteś? Złodziej od
parł: Jestem twoim osłem, a zdarzyła się rzecz 
dziwna. Miałem mianowicie matkę, pobożną 
staruszkę, i przyszedłem do niej pewnego dnia 
pijany, a ona powiedziała: „Synu mój, nawróć 
się na Allacha. Najwyższego, porzuć grzech." 
Chwyciłem laskę i zabiłem matkę. Wtedy prze
klęła mnie i Allach Najwyższy zamienił mnie w 
osła, oddając w twoje ręce. Spędziłem cały ten 
czas u ciebie, aż do dziś, kiedy to matka moja 
przypomniała sobie o mnie. Allach bowiem na-

pełnił jej serce tęsknotą do mnie i zniosła modły, 
a Allach przywrócił mi ludzką postać, jaką mia
łem przedtem. I rzekł na to głupiec: Nie ma po
tęgi ni siły poza Allachem Wielkim i Mocnym. 
Na Allacha, bracie mój, odpuść mi to, co z tobą 
robiłem, odpuść mi, że jeździłem na tobie i 
wszystko inne. 

Potem pozwolił odejść złodziejowi swoją dro
gą, sam zaś wrócił do swego domu, pijany ze 
smutku i troski. A w domu spytała go żona: 
Cóż ci się przydarzyło i gdzie jest osioł? Odpo
wiedział: Ty nic nie wiesz o sprawie osła, więc ci 
opowiem. I opowiedział jej wszystko. Wówczas 
rzekła: Bójmy się kary Allacha Najwyższego. 
Jakże mogliśmy przez cały czas wysługiwać się 
człowiekiem jako zwierzęciem. Potem rozdawa
ła jałmużnę i prosiła Allacha o przebaczenie. A 
jej mąż siedział przez długi czas w domu bez ża
dnej roboty, aż kiedyś rzekła mu żona: Dokąd 
będziesz siedział tak w domu bez żadnego zaję
cia? Idźże na targ i kup nam nowego osła do 
pracy. Poszedł więc głupiec na targ, zatrzymał 
się przy pewnym ośle i stwierdził, że to właśnie 
jego osła sprzedają. Skoro go rozpoznał, pod
szedł do niego i przyłożywszy usta do jego 
ucha, . powiedział mu: Biada ci nieszczęsny. Z 
pewnością wróciłeś znowu do pijaństwa i zabi
łeś własną matkę. O, już ja cię nigdy nie kupię. 
To rzekłszy odwrócił się od osła i odszedł. 
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OPOWIADANIE O BIEDAKU 
I JEGO SZLACHETNYM 

PRZYJACIELU 

Opowiadają, że pewien człowiek był niegdyś 
właścicielem wielkiego majątku, ale stracił go 
i pozostał bez niczego. Wówczas poradziła mu 
żona, aby prosił któregoś ze swoich przyjaciół o 
coś, co wspomogłoby ich w niedoli. Udał się te
dy do jednego ze swych przyjaciół i opowiedział 
mu o swoich kłopotach, a ten pożyczył mu pięć
set denarów aby mógł rozpocząć handel przy 
ich pomocy. A człowiek ów był dawniej złotni
kiem. Gdy więc wziął od swego przyjaciela pie
niądze, udał się na bazar do złotników i otwo
rzył tam sklep, aby prowadzić w nim kupno i 
sprzedaż. Kiedy zasiadł w sklepie, przybyło do 
niego trzech ludzi i pytali o jego ojca. I powia
domił ich o jego śmierci. A oni pytali dalej: Czy 
pozostawił potomstwo? Odrzekł: Zostawił tego 
oto waszego sługę, który stoi przed wami. Spyta
li: A kto wie o tym, że jesteś jego synem? Od
rzekł: Ludzie na bazarze. Rzekli: Przywołaj 
ich, aby poświadczyli, że jesteś jego synem. 
Przywołał więc ludzi, którzy to poświadczyli. 
Wówczas owi trzej mężczyźni przynieśli sakwę, 
w której było trzydzieści tysięcy denarów, a 

„ 

także klejnoty i cenne metale. I rzekli: Prze
chowywaliśmy to dla twego ojca. I odeszli. Po
tem przyszła do niego pewna kobieta i chciała 
kupić spośród tych klejnotów jakiś przedmiot, 
którego wartość wynosiła pięćset denarów. Ko
bieta jednak dawała złotnikowi za to trzy ty
siące denarów, a on sprzedał jej ów przedmiot 
za tę cenę. Potem powstał, wziął pięćset dena
rów, które pożyczył był od swego przyjaciela, 
zaniósł mu je i rzekł: Weź te pięćset denarów, 
które pożyczyłem od ciebie, bo obdarował mnie 
Allach i ulżył mej doli. I rzekł mu przyjaciel: 
„Podarowałem ci je i zrzekłem się ich wobec Al
lacha. Zabierz je więc i weź także tę kartkę, ale 
nie czytaj jej, aż dopiero gdy będziesz w domu i 
postąp wedle tego, co na niej jest napisane. 
Wziął tedy złotnik pieniądze i kartkę i poszedł 
do swego domu. A gdy rozłożył papier, znalazł 
na nim wypisane te oto wiersze: 

Ze mną byli spokrewnieni ci, co w domu twym bywali: 
Był to ojciec mój, stryj mój i wuj Salih ibn Ali. 
To, coś sprzedał, moja matka zakupiła potajemnie, 
Zaś pieniądze i klejnoty przynoszono ci ode mnie. 
Nie pragnąłem ciebie przez to ni poniżyć, ni omamić, 
Jeno cię pragnąłem ustrzec przed wszelkimi nieszczęściami. 

Księga z tysiąca i jednej nocy. PIW, Warszawa 1982 



O bracie! Nocą się ciemną świat staje, 
Zaciągnij przeto zasłonę u łoża, 
Żal i łzy porzuć, w sen zapadnij słodki 
I śpij spokojnie przez ch~ilę niedługą. 
A jeśli tumult twoich czasów srogi 
U snąć ci nie da, baśń cię ukołysze. 
Ach, znam ja baśni przecudnych krocie 
I opowieści też mam ulubione. 

· Za wieś me perły w uszach swego serca 
I słuchaj baśni, nie roniąc niczego. 
Bowiem me pióro lancy jest podobne, 
A me legendy znane są szeroko 
I świat zdobyły dla dzielności swojej. 
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