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ªahriyar1

Dupã rugãciunea din zori, când întunericul începu sã
batã în retragere în faþa ºuvoiului nãvalnic de luminã, vizi-
rul Dandan fu chemat sã se înfãþiºeze la sultanul ªahriyar.
Neliniºtea se pogorî îndatã asupra lui. Inima bãtrânului
începu sã-i zvâcneascã în piept ºi, în timp ce se îmbrãca, îºi
spunea cu voce ºoptitã: 

— Acum þi se hotãrãºte soarta… soarta ta, ªeherezada! 
Strãbãtu cãrarea ce urca pe munte cãlare pe un catâr

bãtrân. Calea îi era deschisã de o ceatã de cãlãreþi în fruntea
cãrora se afla un bãrbat cu o torþã în mânã. În aer stãruiau
umezeala ºi o rãcoare plãcutã. Cât durase vremea poveºtilor,
trei ani, se zbãtuse între teamã ºi nãdejde, moarte ºi speranþã.
Aceste istorioare izbutiserã sã prelungeascã viaþa ªehere-
zadei cu încã trei ani. Dar, ca orice lucru, ºi poveºtile au un
sfârºit, iar acest sfârºit sosise cu o zi în urmã. Oare ce-þi va
fi hãrãzit destinul, preaiubita mea copilã?! 

Pãtrunse în palatul ridicat pe vârful muntelui. Chelarul
îl conduse spre un balcon ferit care dãdea cãtre o grãdinã
întinsã. Lumina unei singure lãmpi îl învãluia pe ªahriyar.
Avea capul dezgolit ºi un pãr foarte bogat ºi negru. Ochii
îi strãluceau, luminându-i chipul prelung, iar barba stufoasã
îi cãdea în valuri peste coºul pieptului. Dandan sãrutã

5

1 Nota traducãtorului: Deoarece în textul arab numele proprii
ocupã un loc important am optat pentru o transcriere foneticã apro-
ximativã ºi adaptatã specificului limbii române. 



pãmântul din faþa lui ºi, deºi se cunoºteau de atâta amar de
vreme, se simþi cuprins de spaimã în faþa unui om a cãrui
viaþã fusese plinã de fapte de cruzime ºi spurcatã de vãrsarea
sângelui nevinovat. 

La un semn al sultanului lampa se stinse. Întunericul puse
stãpânire peste toate, iar siluetele arborilor ce împrãºtiau
felurite miresme abia se mai întrezãreau. 

— Sã se facã întuneric ca sã pot vedea revãrsarea zorilor,
murmurã sultanul. 

Dandan îi luã spusele drept un semn de bun augur. 
— Înãlþimea Voastrã, sã vã bucuraþi, cu voia lui Dumne-

zeu, de tot ce e mai bun din noapte ºi zi…
Se lãsã o tãcere grea. Dandan nu reuºi sã desluºeascã pe

chipul sultanului dacã era mulþumit ori mâniat, pânã când
acesta nu rosti abia ºoptit: 

— Dorinþa noastrã este ca ªeherezada sã rãmânã aici ºi
sã ne devinã soþie. 

Dandan sãri în picioare ºi se aplecã ºi sãrutã mâna sulta-
nului plin de mulþumire, cu ochii în lacrimi, cuprins de o
emoþie adâncã. 

— Fie ca voia Domnului sã vã þinã de-a pururi sultanul
nostru! 

— Dreptatea, spuse sultanul, ca ºi cum tocmai ºi-ar fi amin-
tit de victimele sale, are cãi potrivnice, precum sabia ºi ier-
tarea. Înþelepciunea lui Dumnezeu este una. 

— Domnul sã vã cãlãuzeascã paºii cãtre înþelepciune,
Înãlþimea Voastrã! 

— Poveºtile ei sunt curatã magie albã, spuse sultanul cu
încântare, ºi deschid calea spre lumi care îndeamnã la cugetare. 

Fericirea vizirului nu mai cunoºtea margini. 
— Mi-a dãruit un fiu, iar furtunile care îmi tulburau su-

fletul s-au liniºtit ca prin farmec, spuse el. 
— Înãlþimea Voastrã sã aibã parte de fericire pe lumea

asta ºi pe lumea cealaltã…
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— Fericire, zise tãios sultanul. 
Pe Dandan îl îmboldi o presimþire rea. ªi cântecul co-

coºilor se auzi. 
— Cursul vieþii este el însuºi cel mai de neînþeles lucru

din viaþã, rosti sultanul ca pentru sine. 
Dar tulburarea din voce îi pierise când spuse: 
— Priveºte! 
Dandan se uitã spre linia orizontului ºi vãzu cum era

învãluitã de o fericire divinã. 



ªeherezada

Dandan ceru îngãduinþã sã-ºi întâlneascã fata, pe ªehe-
rezada. O roabã îl conduse în camera trandafirie unde covo-
rul ºi draperiile aveau culoarea rozelor, iar divanele ºi pernele
pãreau a fi îmbibate cu vin porfiriu. Acolo îl întâmpinarã
ªeherezada ºi sora ei, Duniyazad. 

— Fericirea mã covârºeºte astãzi, slavã lui Dumnezeu,
Domnul lumilor, spuse vizirul. 

ªeherezada îl pofti sã se aºeze alãturi de ea, în vreme ce
Duniyazad se fãcu nevãzutã în alcovul ei. 

— Am fost salvatã de la un destin sângeros prin mila lui
Dumnezeu. 

Dar abia purcese bãrbatul sã-ºi bãlmãjeascã mulþumirile,
cã ªeherezada continuã cu amãrãciune: 

— Dumnezeu sã le aibã în paza lui pe fecioarele nevi-
novate! 

— Ce înþeleaptã ºi ce curajoasã te dovedeºti, fiica mea. 
— Dar, tu ºtii, tatã, cât sunt de nefericitã! spuse ea abia

ºoptit. 
— Fii cu grijã, fata mea, gândurile se însufleþesc în palate

ºi prind glas! 
— Am ales sã mã sacrific pentru a stãvili puhoiul de sânge,

zise ea cu durere. 
— Dumnezeu îºi are cãile lui, murmurã el. 
— Iar diavolul pe cei care i se-nchinã, rosti ªeherezada

cu mânie. 
— Dar sultanul te iubeºte, ªeherezada, stãrui el. 
— Dorinþa de putere ºi iubirea nu pot sãlãºlui într-o

singurã inimã. El se iubeºte doar pe sine! 
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— Dar dragostea poate sãvârºi ea însãºi minuni. 
— De câte ori se apropie de mine adulmec mirosul sân-

gelui. 
— Sultanul nu este precum ceilalþi muritori. 
— Dar o crimã rãmâne o crimã… Câte fecioare a ucis!

Câþi credincioºi ºi oameni cu frica lui Dumnezeu a omorât!
Nu au rãmas în împãrãþie decât fãþarnici. 

— N-am pus niciodatã la îndoialã voia lui Dumnezeu,
spuse Dandan cu tristeþe. 

— Cât despre mine, eu ºtiu cã viaþa mea trebuie sã stea
sub semnul rãbdãrii, aºa cum m-a învãþat marele ºeic. 

— Aºa discipol, aºa ucenic, rãspunse Dandan zâmbind. 



ªeicul

ªeicul Abdullah Al-Balkhi locuia într-o casã modestã,
în partea veche a oraºului. Privirea lui visãtoare se cuibãrise
în multe dintre inimile ucenicilor mai vechi ori mai noi ºi
pãtrunsese adânc în sufletele discipolilor sãi. 

Pentru el a se dãrui cu desãvârºire nu era decât primul
pas, cãci el era ºeicul Cãii celei Drepte, cel care atinsese iubi-
rea ºi mulþumirea supremã. Când pãrãsi odaia de meditaþie
ºi se îndreptã spre camera în care îºi primea oaspeþii, îi ieºi
în cale Zubeida, singura lui fiicã, o copilã încã fragedã. 

— Tatã, oraºul e în sãrbãtoare! spuse ea fericitã. 
— Nu a sosit încã doctorul Abdelqader Al-Mahini? în-

trebã el, fãrã a lua în seamã spusele fetei. 
— Poate cã tocmai se îndreaptã-ncoace, tatã. Oraºul e în

sãrbãtoare cãci sultanul a primit ca ªeherezada sã-i fie soþie
ºi a oprit vãrsarea de sânge. 

Nimic nu putea sã-l smulgã pe ºeic din pacea lui sufle-
teascã. Mulþumirea din inima lui nu scãdea, dar nici nu creº-
tea. Zubeida îi era fiicã, dar ºi ucenic, ºi era încã la început
de drum. La auzul unor bãtãi în uºã pãrãsi încãperea spunând: 

— Þi-a sosit prietenul în vizita lui obiºnuitã. 
Doctorul Abdelqader Al-Mahini intrã în casã, iar cei doi

se îmbrãþiºarã. Se aºezã pe saltea, alãturi de prietenul sãu.
Cum le era obiceiul, începurã sã-ºi împãrtãºeascã secretele
la lumina lãmpii aºezatã într-o firidã. 

— Fãrã îndoialã cã þi-a ajuns la urechi vestea cea fericitã,
spuse doctorul. 

— ªtiu doar ce îmi e dat sã ºtiu, rãspunse ºeicul cu un zâmbet.
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— Oamenii vorbesc cu cinste de ªeherezada, amintind
cã þie þi se cuvin cel dintâi laudele. 

— Laudele se cuvin doar Celui Iubit, zise cu mânie ºeicul. 
— ªi eu sunt credincios, dar cercetez lucrurile de la începu-

tul lor ºi nu trec cu vederea nici roadele. De nu þi-ar fi fost
discipol de când era doar o copilã, orice ai spune tu, ªehe-
rezada nu ar fi cunoscut atâtea istorii care sã-l bucure pe
sultan, abãtându-i gândul de la vãrsarea de sânge. 

— Bunul meu prieten, fãcu ºeicul, nu þi-ar fi socotit un
pãcat dacã nu ai mai gândi atât de mult. 

— Dar asta îl îmbogãþeºte pe om. 
— Iar mintea însãºi ne aratã graniþele ei. 
— Sunt credincioºi cei care socotesc cã mintea nu are

margini. 
— Pe mulþi n-am izbutit sã-i aduc pe Calea cea Dreaptã,

iar tu eºti în fruntea lor. 
— Oamenii sunt doar niºte biete fãpturi, învãþãtorule, au

nevoie de o cãlãuzã pe drumul vieþii. 
— De multe ori un suflet bun mântuieºte o lume întreagã,

spuse ºeicul cu încredere în glas. 
— Ali As-Saluli este ispravnicul mahalalei, rosti doctorul

cu mânie, cum poate fi izbãvitã mahalaua de rãul pe care-l
face? 

— Cei care se strãduiesc sunt de mai multe feluri, spuse
ºeicul cu tristeþe. 

— Eu sunt doctor ºi mã intereseazã ce poate sã lecuiascã
lumea în care trãim. 

ªeicul îl bãtu cu blândeþe pe mânã, iar doctorul zâmbi
ºi urmã: 

— Iar tu eºti însãºi bunãtatea-ntruchipatã ºi-ai fost bine-
cuvântat de sus. 

— Îi mulþumesc lui Dumnezeu cã nici o bucurie nu mã
tulburã ºi nici o tristeþe nu mã atinge. 

— Cât despre mine, prietene drag, eu sunt trist. ªi tot mai
tare mã-ntristez ori de câte ori îmi amintesc de cei cu frica
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lui Dumnezeu care au murit pentru cã au spus adevãrul ºi
s-au ridicat împotriva vãrsãrii de sânge ºi a prãduirii avuþiilor. 

— Cât de puternice sunt legãturile ce ne-nlãnþuie de avu-
tul lumesc! 

— Adevãraþii credincioºi ºi oamenii drepþi au murit, rosti
cu regret Abdelqader. Cetatea mea, cât îþi deplâng soarta
amarã! Astãzi doar nemernicii au pus stãpânire pe tine.
Învãþãtorule, de ce doar animalele bolnave au rãmas în staul? 

— Nesfârºit e numãrul celor care iubesc lucrurile mã-
runte! 

Zvonul de surle ºi trâmbiþe izbucni din mãruntaiele
mahalalei ºi, rãzbind pânã la ei, le dãdu de veste cã poporul
sãrbãtoreºte vestea cea fericitã. Atunci, doctorul hotãrî sã
porneascã spre Cafeneaua Emirilor. 
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