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şeherazada povesteşte lui riar‑şah despre o călătorie la salom‑
sultan; vedem două şerpoaice cu lanţ de aur… întâmplările
sultanului seif almuluk, feciorul sultanului assem…

e istoriseşte, o, preafericitule şi dulcele
meu ascultător, că stăpânea demult, în
tărâmul Egiptului, un sultan cu numele
Assem – fiul lui Suvan – şi era drept şi
cinstit, şi iubit de supuşii săi, şi stăpân
peste multe tărâmuri, seraiuri, cetăţi şi
munţi, şi fără de număr îi erau oştile.
Şi avea acel sultan – lăudat fie‑i nu‑
mele în amintiri şi‑n cronici! – un vizir cu
numele Fares. Şi ajunsese Assem, fiul lui
Suvan, la ani una sută optzeci, şi fiind din
ce în ce mai slăbănog, se mâhnea foarte,
neavând fii şi fiice…
Se istoriseşte astfel că stând în jilţul său, înconjurat de viziri, sfetnici şi
hadâmbi, ori de câte ori veneau în faţa sa oameni cu copii, se întrista foarte,
gândind: „Toţi sunt fericiţi cu copiii lor, numai eu sunt singur… Când mi
se va stinge candela, averile mele, şi ţara mea, şi jilţul meu, şi robii mei, şi
toate comorile mele vor rămâne străinilor, şi nimeni nu‑şi va aduce aminte
de mine cu jale şi dragoste, şi până şi numele meu va fi dat uitării…“
Astfel de gânduri negre cuprindeau cugetul sultanului Assem, ori de
câte ori vedea copii, şi durerea îi era atât de mare, încât de multe ori
cobora din jilţ şi se jeluia, trântit pe pământul gol. Şi văzându‑l mai‑ma‑
rii, se temeau pentru viaţa lui, şi strigau celor de faţă, veniţi la divan:
— Mergeţi şi staţi liniştiţi acasă, până‑i va trece lui Assem mâhnirea…
Şi toţi se îndepărtau, şi numai Fares‑vizir rămânea, şi după ce sultanul
se liniştea, Fares săruta pământul în faţa lui şi‑i spunea:
— Ce înseamnă plânsul tău, milostive stăpâne? Ţi‑a făcut alt sultan
vreo nedreptate? Te‑au jignit stăpânii peste seraiuri şi fortăreţe? Au crâc‑
nit asupră‑ţi căpeteniile Egiptului? Spune‑mi cine s‑a ridicat împotriva
poruncilor tale, să‑i smulgem inima din piept…
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Sultan Assem nu‑i răspundea şi nici nu‑şi ridica ochii. Vizirul grăia
mai departe, după ce săruta pământul:
— O, milostive stăpâne! Sunt doar robul tău! Pe braţe te‑am purtat!
Dacă eu n‑am dreptul să‑ţi cunosc durerea şi mâhnirea, atunci cine are
acest drept? Cine mă poate înlocui? Spune‑mi de ce eşti trist? De ce
plângi?
Dar sultanul nu spunea nimic, nu deschidea gura şi nu‑şi ridica privi‑
rea, ci plângea fără sfârşit.
Odată, după o astfel de stare, vizirul l‑a privit în tăcere.
— O, sultane! a grăit după un timp. Dacă nu‑mi spui ce ţi s‑a întâmplat,
să ştii că mă omor! Decât să te mai văd aşa de trist, mai bine îmi înfig iata
ganul în inimă!
Sultanul şi‑a ridicat capul, şi‑a uscat lacrimile şi a răspuns:
— O, preaînţeleptule şi binesfătuitorule vizir! Lasă‑mă singur cu du‑
rerea şi tristeţea mea! Mi‑ajung mie însumi toate câte m‑au lovit!…
— Spune‑mi de ce plângi, poate‑ţi voi fi de ajutor!
— O, vizire! Nu plâng pentru bani sau stăpânire de pământuri! Dar sunt
om bătrân, au trecut peste mine ani o sută optzeci, şi n‑am nici fii, nici
fiice! Şi dacă voi muri, numele meu va fi îngropat odată cu mine, şi orice
urmă a mea ca umbra va dispărea! Şi nimeni nu‑şi va mai aminti de mine!
— O, stăpâne! i‑a răspuns Fares‑vizir. Sunt cu o sută de ani mai bătrân
ca tine, şi nici eu n‑am copii, şi trăiesc şi eu zi şi noapte în mâhnire, dar
ce putem face?
— O, vizire! i‑a răspuns sultanul Assem, fiul lui Suvan, nu ştii niciun
leac, nicio ieşire din nevoia asta?
Vizirul Fares a răspuns:
— Află că am auzit că ar fi trăind în tărâmul Sabei un sultan pe nume
Salom, fiul lui David, despre care se spune că ar fi profet, că ar fi nespus
de puternic, şi că ar fi stăpân peste seraiuri, oameni, păsări şi fiare, peste
văzduh şi spiritele câte se află; înţelege graiurile păsărilor şi ale tuturor
seminţiilor. Cred, o, sultane Assem, că ar fi bine să‑i trimitem sol în nu‑
mele tău şi să‑i cerem ceea ce doreşti… şi poate ştiinţa lui va fi atât de tare,
încât prin ea să avem amândoi fii şi fiice…
— Sfatul tău e cel mai bun, şi vorbele tale îmi alină durerea inimii! Dar
unde găsim sol pentru un atât de greu lucru? Nu e vorba de un sultan
oarecare, şi lucru mare e să te arăţi în faţa lui Salom! Aş vrea să te duci la
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el chiar tu, căci eşti bătrân şi trecut prin multe! Vreau deci să‑ţi iei această
osteneală, cu atât mai mult cu cât şi tu te afli în aceeaşi nevoie ca mine.
Călătoreşte deci la Salom‑sultan…
— Voinţa ta pentru mine e poruncă, a răspuns Fares‑vizir. Dar acum
aburcă‑te în jilţ, adună beii şi căpeteniile, oştile şi noroadele, căci toţi au
plecat de la tine cu inima neliniştită, şi nu mult după aceea, mărite fiu al
lui Suvan, voi porni în tărâmul Sabei, la Salom…
Assem‑sultan s‑a aburcat în jilţ, şi vizirul a poruncit celui mai mare
dintre străjerii uşilor să poftească beii, căpeteniile şi noroadele.
Şi au venit căpeteniile oştirii şi toţi mai‑marii, şi s‑au întins mesele, şi
au mâncat, şi au băut vârtos, şi s‑au dus fiecare întru ale sale, ploconin‑
du‑se cu călcâiele înainte.
Fares‑vizir s‑a îndepărtat şi el, s‑a dus acasă şi a început să se pregă‑
tească de drum. S‑a întors iar la sultan şi acesta a poruncit să i se deschidă
vistieria şi să i se dea cele mai preţioase stofe şi cele mai nepreţuite comori,
pe care niciun vizir şi niciun bei nu e în stare să le cuprindă cu mintea… I‑a
spus să se arate cum trebuie în faţa lui Salom, să aibă grijă să i se închine
şi să nu vorbească mult.
Vizirul a sărutat mâna sultanului şi a purces încărcat de daruri. A călă
torit astfel zi şi noapte, până a ajuns în tărâmul Saba, aflat la numai pai
sprezece zile.
Şi aducându‑i‑se ştire de apropierea soliei, Salom‑sultan a poruncit
îndată vizirului său Asaf, fiul lui Varahia, să purceadă în întâmpinarea
vizirului egiptean, însoţit de câţiva slujitori bine încărcaţi cu de‑ale gurii.
Asaf s‑a pregătit de drum şi a pornit în întâmpinarea vizirului. I s‑a
închinat şi l‑a primit bine. A pus să i se pregătească prânzuri bogate, apoi
a grăit astfel:
— Bine ai venit, egipţiene Fares! Sunt preabucuros de asemenea oaspeţi
şi rogu-vă să vă simţiţi la noi ca acasă!
Şi au pornit apoi mai departe, şi au călătorit până au ajuns în cetatea
de scaun.
Salom‑sultan a poruncit îndată fiarelor să se rânduiască, după soiuri,
şi au apărut apoi mai multe şiruri de spirite în cele mai felurite şi mai
înfricoşătoare înfăţişări şi s‑au aliniat în rânduri.
De asemenea, au venit şi păsările care vorbeau în cele mai diferite limbi
şi graiuri. Şi cum au ajuns în dreptul lor, egiptenii s‑au oprit cu spaimă,
nemaiavând curajul să înainteze. Asaf însă le‑a vorbit astfel:
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— Mergeţi mai departe, o, voi egipteni, şi nu vă temeţi! Toţi aceştia nu
sunt decât robii lui Salom, fiul lui David, şi nimeni nu vă va face niciun rău!
Fares a pornit înainte, şi ceilalţi îl urmau cu spaimă, până au ajuns în
cetate, la casa oaspeţilor străini, şi timp de trei zile au fost înconjuraţi de
mare cinste, şi mereu s‑au întins şi s‑au strâns mesele…
A treia zi, Fares‑vizir s‑a înfăţişat la Salom‑sultan, şi când a intrat în
sală cu ai săi şi au dat să sărute pământul din faţa lui Salom, acesta i‑a spus:
— Se cade să ne plecăm numai în faţa lui Allah cel atotputernic, zidi‑
torul pământului şi al cerurilor! Cine dintre voi vrea să şadă, să se aşeze;
cine vrea să stea în picioare, să stea sănătos! Nimeni însă să nu se aşeze
lângă slujitorii mei…
Fares‑vizir şi câţiva dintre credincioşii săi s‑au aşezat, numai câţiva
slujitori mai tineri au rămas în picioare.
Nici n‑au apucat bine a se aşeza, că mesele s‑au şi întins! Apoi, Salom‑sul
tan i‑a vorbit vizirului egiptean, îndemnându‑l să‑i spună pentru ce a
făcut această grea şi obositoare călătorie.
— Dar, a urmat el, vreau să ţi‑o spun eu singur, vizire Fares! Assem‑sul
tan este bătrân, şi Allah nu l‑a binecuvântat cu copii, lucru ce‑l întristează
şi‑l amărăşte foarte! Aşa s‑a întâmplat odată, că stând în jilţul său, i s‑au
înfăţişat vizirii, beii şi toţi mai‑marii, fiecare cu unul sau mai mulţi copii;
şi Assem‑sultan s‑a gândit cu nespusă tristeţe: „Cine va domni după moar‑
tea mea peste Egipt şi peste supuşii mei? Eu unul voi fi dat uitării, ca şi
cum nici nu aş fi fost“… Şi a rămas astfel cufundat în tristeţe, până ce
din ochii lui au prins a izvorî fluvii de lacrimi; şi‑a acoperit faţa cu nă‑
frama şi a început a plânge amarnic, şi a coborât din jilţ şi a prins a striga.
Cămăraşii şi ceauşii au poruncit tuturor celor de faţă să plece, spunân‑
du‑le: „Vedeţi‑vă de drum, pentru că stăpânul nostru, sultanul, e bolnav…“
Şi au plecat toţi, numai tu, vizire, ai rămas şi ai sărutat pământul în faţa
lui şi l‑ai întrebat de ce plânge, dar el nu ţi‑a răspuns…
Când Salom şi‑a isprăvit cuvântul, a venit rândul vizirului Fares:
— O, profet al lui Allah! Toate astea sunt adevărate! Când am vorbit
însă cu sultanul meu, nu era nimeni de faţă; cine deci putea să‑ţi fi spus
toate aceste?
— Am şi eu ochi de privit şi urechi de auzit… a răspuns Salom, zâmbind.
— O, Saloame! Saloame! S‑a minunat vizirul.
— Nu cumva ai şi daruri cu tine? l‑a întrebat Salom, fiul lui David.
— Ba da, a răspuns vizirul.
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— Primesc toate aceste daruri şi ţi le dăruiesc ţie, a răspuns Salom;
acum, du‑te, vizire, şi te odihneşte o noapte, căci mai eşti obosit de drum.
Mâine, cu voinţa lui Allah, toate vor merge bine!
Vizirul s‑a dus la sălaşul său. Când s‑a crăpat de ziuă, s‑a sculat şi s‑a
întors la Salom, şi acesta i‑a grăit astfel:
— Când vei ajunge la sultan Assem şi veţi fi iar voi doi împreună, luaţi
arcuri, săgeţi şi paloşe şi mergeţi până în pădurea din apropierea cetăţii.
Urcaţi‑vă într‑un copac şi veţi vedea târându‑se de sub el două şerpoaice,
una cu cap mare, ca de vacă, cealaltă cu cap de arătare! Amândouă vor
purta lanţuri de aur în jurul gâtului. Îndată ce vedeţi şerpoaicele, sloboziţi
săgeţile şi ucideţi‑le! Apoi soaţele voastre vă vor naşte fii!
Sultan‑Salom a pus apoi să i se aducă un inel cu sigiliu, un paloş şi o
lădiţă cu două veşminte împodobite cu aur.
— O, Fares‑vizir! a grăit el. Când copiii voştri vor fi mari, îmbrăcaţi‑i cu
veşmintele acestea! Nu‑i nevoie să mai zăboveşti! Du‑te acasă, căci sul‑
tan‑Assem te aşteaptă zi şi noapte, ochii lui fiind mereu ţintiţi spre dru‑
mul de întoarcere…
Vizir-Fares şi‑a luat rămas-bun de la Salom‑sultan şi a pornit vesel, căci
îşi dusese aşa de bine solia la capăt.
A călătorit zi şi noapte, până a ajuns în apropierea cetăţii de scaun a
Egiptului. A trimis înainte un slujitor să‑i vestească sultanului sosirea.
Auzind acestea, sultanul s‑a bucurat împreună cu dregătorii săi şi a
pornit în întâmpinarea vizirului, şi când s‑au întâlnit, Fares‑vizir a des‑
călecat, i‑a sărutat mâinile şi picioarele şi l‑a vestit tot atunci că soaţa lui
îi va naşte un fiu.
— Prea bine, Fares! i‑a răspuns sultanul nespus de bucuros. Du‑te
acum acasă, fă o baie şi odihneşte‑te o săptămână, şi vino iar la mine…
Vizir Fares a sărutat pământul, s‑a îndreptat spre locuinţa sa, cu ala‑
iul şi slujitorii, şi s‑a odihnit opt zile în capăt. Apoi şi‑a luat iar în primire
slujba şi i‑a povestit sultanului tot ce se întâmplase între el şi sultanSalom.
Mai apoi amândoi şi‑au luat arcurile şi săgeţile şi s‑au urcat în copacul
ştiut, şi iată că două şerpoaice s‑au arătat îndată… Când sultanul le‑a
văzut, nu mai putea de bucurie şi a spus către Fares‑vizir:
— O, vizire! Aceste şerpoaice au lanţuri de aur! Pe Allah, cât de minu‑
nate sunt! Să le prindem, Fares‑vizire, şi să le băgăm într‑o cuşcă, spre a
ne minuna privindu‑le!
9

Dar vizirul a răspuns:
— Mai bine sloboade‑ţi săgeata asupra uneia, şi eu mi‑o voi slobozi
asupra celeilalte…
Au coborât apoi din copac. Şi iată că într‑o noapte pe când sultăniţa
şedea liniştită, a simţit pruncul. L‑a chemat pe cel mai bătrân rob al ei şi
i‑a spus:
— Fugi tot acum la sultan, şi oriunde ar fi, spune‑i că soaţa lui e bine‑
cuvântată de Allah!
Slujitorul a fugit bucuros la sultanul aflat singur şi întristat, cufundat
în gânduri.
— Stăpâne, îţi aduc veste bună! a strigat slujitorul. Stăpâna mea, sul‑
tăniţa, e binecuvântată de Allah!
Când a auzit acestea, sultanul a sărit în sus de bucurie, a sărutat mâna
slujitorului şi l‑a copleşit cu daruri, apoi a spus mai‑marilor Egiptului care
se apropiaseră:
— Dacă mă iubiţi, arătaţi‑vă binevoitori faţă de acest rob: dăruiţi‑i bani,
pietre scumpe şi rubine, asini şi cai, moşii şi grădini… Şi toţi l‑au dăruit
pe slujitor peste măsură.
— O, stăpâne! a strigat atunci vizir-Fares, intrând repede. Stăteam sin‑
gur acasă şi mă gândeam, când s‑a ivit un slujitor şi mi‑a adus vestea că
soţia mea e binecuvântată de Allah… De bucurie, am dăruit slujitorului
toate veşmintele ce le aveam pe mine şi o mie de dinari pe deasupra, ba
l‑am şi numit frunte a slujitorilor…
Sultanul a răspuns:
— Deoarece Allah a fost atât de darnic şi m‑a dus de la întuneric la
lumină, vreau şi eu să fac o bucurie tuturor oamenilor…
— Porunceşte! i‑a întors cuvânt vizirul.
— Du‑te şi eliberează osândiţii din temniţe. Dă drumul datornicilor!
Însă cei dintre ei care vor face fărădelegi, de azi înainte, voi pune să li se
taie capul, aşa cum li se cuvine… Vreau, de asemeni, ca timp de trei ani
să nu mai iau dări de la mulţimi. Apoi, Fares‑vizire, porunceşte să se aşeze
jur‑împrejurul cetăţii vedre şi oale mari, şi bucătarii să gătească zi şi
noapte, şi să se ospăteze toţi oamenii din cetate şi din împrejurimi, să bea
şi să mănânce şi să se simtă bine… Cetatea să fie împodobită de sărbătoare
şi casele de negoţ să stea deschise zi şi noapte. Du‑te, vizire, şi fă ce ţi‑am
poruncit, altfel pun să ţi se taie capul…
Fares‑vizir a ieşit repede.
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Toate seraiurile şi cetăţile Egiptului au fost împodobite. Oamenii
şi‑au îmbrăcat cele mai bune veşminte, şi mulţimea mânca, bea şi dăn‑
ţuia, şi o ducea bine.
Când a sosit ceasul, sultan Assem a chemat înţelepţii şi astrologii,
căpeteniile poporului şi grămăticii. Şi au aşteptat toţi, până ce o perlă
a fost aruncată într‑o ceaşcă, semn al naşterii. Şi s‑a născut un fecior
semănând cu luna nouă. Şi au însemnat naşterea în cronicile Egiptului.
Apoi, astrologii s‑au suit în foişoare, mai aproape de scrierea cerului, şi
au privit‑o şi au citit‑o uimiţi. Apoi au sărutat pământul şi au spus sul
tanului Assem:
— Steaua acestui copil e fericită, şi ora naşterii lui binecuvântată!
Totuşi, în tinereţe i se vor întâmpla lucruri pe care nu cu plăcere ţi le
spunem…
— Spuneţi şi nu vă temeţi! i‑a îndemnat sultanul.
— O, stăpâne! au răspuns astrologii, el va părăsi ţara şi va umbla prin
străini, va naufragia şi va cădea în prinsoare, îndurând multe nevoi şi
înfrângând primejdii! În cele din urmă, va trece însă cu bine prin toate,
şi va ajunge la ţintă. Celelalte zile ale vieţii lui vor fi plăcute! Se va îm‑
potrivi vrăjmaşilor şi va fi stăpân pe ţări şi seminţii…
— Nu prevestiţi lucruri prea rele! a spus sultanul. Laudă lui Ma
homed‑proroc, care veghează din corturile sale asupra pulberii! Până ce
fiul meu va trebui să treacă prin încercările suferinţelor, ne va desfăta
cu mii de bucurii…
Şi sultanul nu s‑a mai gândit la cele auzite, a dăruit astrologilor bo‑
găţii şi a părăsit divanul.
Vizir-Fares s‑a apropiat de el plin de bucurie, şi după ce a sărutat pă
mântul în faţa lui, i‑a spus:
— Stăpâne, un pic mai înainte soaţa mea a născut un fiu strălucitor
ca luna…
— O, vizire! a strigat sultanul. Adu‑ţi copilul să crească împreună cu
al meu…
Fares‑vizir şi‑a adus soaţa şi fiul, şi doicile au purtat copiii timp de
şapte zile, apoi i‑au culcat pe amândoi pe‑o pernă şi i‑au dus în faţa
sultanului, întrebându‑l ce nume vrea să le pună.
Daţi‑le voi numele ce vă plac… le‑a spus sultanul.
— Nimeni afară de tine nu poate hotărî una ca asta! au răspuns doicile.
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— Pe fiul meu să‑l numiţi Seif Almuluk, adică „Paloş al sultanilor“,
căci aşa se numea şi bunicul meu! Iar pe fiul vizirului să‑l numiţi Said,
adică „Preafericitul“…
Doicile au îngrijit copiii până la cinci ani, apoi au fost învăţaţi să călă‑
rească, să tragă cu arcul, să lupte cu paloşul, şi tot ce trebuie să ştie nişte
feciori. Şi au învăţat aşa, până la ani cincisprezece, şi‑i întreceau pe toţi
în îndemânare şi iscusinţă. Şi unul, şi altul erau în stare să lupte singur
împotriva a o mie de călăreţi şi să le ţină piept!
Sultan-Assem îi privea ades şi se bucura văzându‑i, până au ajuns la
douăzeci şi cinci de ani, când sultanul a poruncit să fie chemat Fares‑vizir.
— O, vizire Fares! i‑a spus el. Mi‑a venit ceva în gând şi aş vrea să‑ţi cer
sfatul!
— Fă ce‑ţi spune inima! Gura ta nu poate decât binecuvânta…
— Pentru că sunt bătrân foarte, aş vrea să lepăd povara stăpânirii
Egiptului şi să o dau fiului meu Seif Almuluk! E fecior vrednic, desăvârşit
în toate virtuţile şi înţelept. Iar în ce mă priveşte, vizire Fares, restul zile‑
lor mi le voi petrece în restrişti şi rugăciuni şi‑n tânguiri către sultanul
eternităţilor…
— Gura ta nu poate decât binecuvânta, a răspuns Fares‑vizir. Şi eu îţi
voi urma pilda şi voi da viziratul fiului meu Said, căci şi el e destoinic,
bogat în cunoştinţe şi cu înţelegere. Astfel vor fi împreună cei doi tineri,
şi noi îi vom sfătui să meargă pe calea binelui, dreptăţii şi binefacerilor…
— Întocmeşte firmanele… a spus sultanul. Pregăteşte solii, să por‑
nească în toate ţările! Porunceşte seraiurilor şi cetăţilor supuse nouă să se
adune toţi mai‑marii, într‑o anumită zi, aici, în cetatea de scaun, pe câm‑
pul de alergări…
*
*

*

Apoi, Assem‑sultan a poruncit curtenilor să împodobească cu covoare
şi cu cele mai scumpe stofe marele gang din mijlocul câmpului de alergări.
Să fie dus acolo şi jilţul mare, pe care sultanul obişnuia să stea numai la
zile deosebite. Toate au fost gata repede. Se adunaseră oameni din toate
locurile.
Şi au intrat întâi copiii de casă şi ajutoarele sultanului, însoţiţi de oştile
de strajă. Şi mai‑marii Egiptului strigau:
— Apropiaţi‑vă pentru divan…
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Şi s‑au apropiat judeţii, beii şi vizirii, şi au pătruns în gang, după obi‑
cei şi rang, şi se înfăţişau sultanului. Şi sultanul şedea în jilţul mare, şi
oaspeţii în picioare, şi după ce au venit toţi, sultanul a poruncit să se în‑
tindă mesele… Şi s‑au întins mesele, cu cele mai alese bucate şi băuturi,
şi toţi au mâncat şi au băut. Şi sultanul a dat porunci cămăraşilor să nu
lase pe nimeni să se îndepărteze până nu vor fi auzit toţi cuvântul lui.
Şi au ridicat apoi o perdea, şi sultanul a grăit astfel:
— Viziri şi mai‑mari ai ţării! Dregători mari şi mici! Ştiţi toţi că am
moştenit jilţul de la părinţii şi strămoşii mei.
— Adevărat este, o, sultane! au răspuns toţi într‑un glas.
— Ştiţi că sunt bătrân foarte şi slăbănog! Vreau să‑mi trăiesc zilele ce
le mai am în restrişte, să mă las rugăciunilor şi să‑i cer preaputernicului
Allah iertare pentru păcatele trecute… Îl cunoaşteţi toţi pe fiul meu Seif
Almuluk, şi ştiţi că e bun, învăţat, îndemânatic, înţelegător, plin de virtuţi
şi drept! Vreau să‑i dau domnia peste Egipt, să fie el sultan în locul meu!
Ce aveţi de spus?
S‑au sculat toţi şi au sărutat pământul:
— Suntem gata să ne supunem ţie, o, scutul nostru! Ne‑am supune
dacă ai hotărî să ne cârmuiască unul dintre robii tăi, dar când ni‑l dai ca
ocârmuitor pe fiul tău? Jurăm deci, întru aceasta, pe capul şi pe lumina
ochilor noştri, şi pe grădina Huriilor, şi pe ochii de mărgean ai nopţii…
Assem‑sultan a coborât din jilţ, şi în timp ce‑l aşeza în locu‑i pe fiul
său, spunea celor de faţă:
— Iată, acesta e sultanul vostru!
Şi şi‑a scos diadema de aur şi a pus‑o fiului, şi l‑a încins cu brâul sulta‑
nilor, şi s‑a aşezat pe un scaun de aur, în timp ce fiul său şedea în jilţul mare.
Şi, rând pe rând, juzii, vizirii, beii şi toţi mai‑marii au sărutat pământul
din faţa lui Seif Almuluk.
Apoi, ceauşii au dat strigările, şi împărţeau aur, şi ploua peste capetele
oamenilor cu pietre scumpe.
Sultanul împărţea daruri, veşminte alese şi dreptate.
Şi Fares‑vizir s‑a întors şi el spre bei şi mai‑mari, şi a vorbit astfel:
— O, voi toţi cei de faţă! Ştiţi că am fost vizir încă dinaintea lui Assem
şi că mai sunt vizir şi acum, când a lepădat domnia, spre a o da fiului său!
Aş vrea şi eu să lepăd viziria, dând‑o fiului meu Said. Ce aveţi de spus?
— Nimănui nu i se cuvine mai mult ca fiului tău să fie vizirul lui Seif
Almuluk, pentru că de minune se potrivesc…
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Acestea auzindu‑le, Fares‑vizir şi‑a scos turbanul de vizir şi l‑a aşezat
pe capul fiului, apoi i‑a pus călimara şi condeiele dinainte.
— Binecuvântare lui! Binecuvântare! Strigau ceauşii.
Apoi vizirul şi Assem s‑au ridicat, şi‑au deschis vistieriile şi i‑au dăruit
pe viziri şi bei şi pe mai‑marii Egiptului, şi sultanul cel nou, Seif Almuluk,
le‑a scris firmane noi, bătute cu sigiliul lui şi al vizirului Said.
Oamenii au rămas aşa o săptămână, la un loc, apoi fiecare şi‑a văzut
de drum. Sultan Assem s‑a dus în serai, cu fiul şi cu noul vizir, şi chemân‑
du‑l pe vistiernic, a pus să i se aducă inelul cu sigiliu, paloşul, lădiţa de la
Salom şi arcul. A spus:
— Fiecare să ia ce vrea…
Seif Almuluk a luat inelul cu sigiliu. Said a apucat paloşul. Apoi, Seif
Almuluk a luat lădiţa, şi Said arcul. Au sărutat după aceea mâna bătrâ‑
nului şi s‑au dus acasă. Seif Almuluk a pus lădiţa pe jilţul de odihnă. Said
s‑a aşezat lângă el.
La miezul nopţii, Seif Almuluk s‑a trezit, şi‑a amintit de lădiţă, şi voind
să vadă ce cuprinde, s‑a ridicat, a luat o lumânare şi a intrat în încăperea
de alături. A pus lumânarea într‑un sfeşnic, a deschis lădiţa şi a găsit în
ea nişte veşminte lucrate de spirite, şi cum l‑a desfăcut pe unul, a văzut
pe el chipul unei fete pictat cu aur. Seif Almuluk şi‑a pierdut minţile. S‑a
îndrăgostit de fata aceea şi săruta veşmântul. A căzut la pământ, leşinat.
Apoi, trezindu‑se, s‑a lovit peste obraji, plângea şi se jeluia. Şi trezin‑
du‑se Said, şi negăsindu‑l lângă dânsul, şi văzând o lumânare lipsă, l‑a
căutat până l‑a găsit. L‑a întrebat:
— Ce ţi s‑a întâmplat, o, frate al meu?
Dar Seif Almuluk nici nu l‑a auzit măcar şi nici nu şi‑a ridicat capul,
ci plângea înainte.
— O, sultanul meu! Stăruia Said. Îţi sunt vizir şi prieten şi am crescut
laolaltă! De ce nu‑ţi deschizi inima în faţa mea?
Stăruinţele şi rugăminţile lui au fost însă zadarnice. Seif Almuluk nu
mai contenea din plâns şi nu scotea niciun cuvânt. În cele din urmă, Said
şi‑a pus pieptul în iatagan. A strigat:
— O, prietene, dacă nu‑mi povesteşti ce ţi s‑a întâmplat, îmi iau viaţa,
căci nu pot să te mai văd aşa!
În sfârşit, Seif Almuluk şi‑a ridicat capul şi a grăit:
— Prieten al meu! Ţi‑aş mărturisi pricina suferinţelor, dar mi‑e ruşine!
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— Te rog pe Allah, unicul şi atotmilostivul! Spune‑mi ce ţi s‑a întâm‑
plat, şi nu te ruşina, căci sunt robul tău, vizirul tău şi sfătuitorul tău!
— Vino şi uită‑te la chipul acestei fete… i‑a răspuns Seif Almuluk.
Şi uitându‑se la chipul fetei, Said i‑a văzut deasupra capului nişte cu‑
vinte brodate cu perle:
„Acesta este chipul fetei Badiala Djamal, adică Minunea Frumuseţii, fata
lui Sahal, fiul lui Suhrah, cel mai mare sultan al spiritelor credincioase, ce
locuiesc pe insula Babei, în grădina Irem.“
— Sultanul şi prietenul meu! Ştii oare ce scrie? a spus Said după ce a citit.
— Pe Allah, prietene, nu ştiu! a răspuns Seif Almuluk.
— Vino şi citeşte cu băgare de seamă…
Seif Almuluk a citit şi el, şi a strigat din adâncul inimii:
— Pe Allah! Prietenul meu, dacă fiinţa asta se află undeva pe pământ
şi poate fi găsită, eu o voi căuta necontenit…
— Nu mai plânge, prietenul meu! a răspuns Said. Du‑te, urcă‑te în jilţ
şi lasă‑i pe toţi să ţi se închine, apoi, când va străluci ziua, adună‑i pe toţi
dervişii şi călătorii prin ţări străine şi întreabă‑i unde se află grădina Irem
cu insula Babei…
Cum soarele s‑a urcat pe cer, Seif Almuluk s‑a urcat şi el în jilţul său,
şi sufletul îi era neliniştit. Iată însă că s‑au apropiat beii, vizirii şi mai‑ma‑
rii. Şi când s‑au adunat toţi, Seif Almuluk a spus vizirului:
— Arată‑le că mi‑i amară inima şi că ar fi mai bine să mă lase în pace…
Auzind aceste, sultanul Assem s‑a întristat foarte şi a chemat vraci şi
cititori în stele, şi s‑a dus cu ei la fiul său, şi i‑a spus să‑i prescrie doftorii
şi amulete; de asemenea, a dat poruncă trei zile în şir să se ardă mosc şi
ambră, dar Seif Almuluk era din ce în ce mai tulburat.
Când însă au trecut de la îmbolnăvire trei luni, sultan-Assem a strigat
vracilor şi celorlalţi de faţă:
— Vai vouă, câinilor! Dacă nu sunteţi în stare să‑l lecuiţi pe fiul meu,
voi porunci numaidecât să fiţi ucişi…
— O, marele nostru sultan şi stăpân! au răspuns vracii. Nu lăsăm nimic
la o parte, chiar când avem a vindeca un străin; deci cum să nu ne dăm
toată osteneala să‑l vindecăm pe sultanul nostru? Dar boala fiului tău e
adâncă, şi dacă vrei, îţi spunem despre ce e vorba…
— Spuneţi‑mi numaidecât tot ce ştiţi despre boala lui! a strigat Assem.
— Fiul tău, Asseme, e bolnav de dragoste…
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— De unde ştiţi voi una ca asta? Cum a ajuns să se îndrăgostească?
— Întreabă‑l pe prietenul său, vizirul, că ştie… i‑a răspuns cel mai mare
vraci.
Assem s‑a dus îndată în încăperea sa şi a poruncit să fie chemat vizirul
Said. L‑a întrebat:
— Ce boală l‑a lovit pe prietenul tău?
— Nu ştiu! i‑a răspuns Said.
Atunci Assem a poruncit gâdelui:
— Ia‑l pe Said, leagă‑i ochii şi taie‑i capul!
— Stăpâne! a răcnit Said, tremurând ca varga.
— Vorbeşte! a strigat Assem.
— Fiul tău s‑a îndrăgostit de fata sultanului spiritelor!
— Unde‑a văzut‑o fiul meu pe fata asta? s‑a mirat Assem.
— Pe veşmântul dăruit de către Salom, fiul lui David, pace lui în ve‑
cii‑vecilor şi cât vor scânteia luceferii…
Assem s‑a dus la fiul său:
— O, fiul meu! De ce te frămânţi oare? Ce‑i cu chipul acelei fete?
— Mi‑a fost ruşine să‑ţi spun, o, tatăl meu, a răspuns Seif Almuluk.
Dar acum, dacă ştii, te rog vezi ce‑i de făcut…
— Dar cum am putea‑o dobândi pe fata sultanului spiritelor? a răspuns
tatăl. Însuşi Salom, fiul lui David, în faţa ei ar fi neputincios! Scoală‑te şi
ai curaj! Du‑te la vânătoare, ospătează şi bea, şi goneşte‑ţi astfel amarul!
În locul acestei fete, îţi voi găsi o sută de beiţe! Doar fata sultanului spiri‑
telor nu e fiinţă omenească…
Dar Seif a răspuns:
— Pe Allah, o, tatăl meu! Nu pot trăi fără ea!
— Dar cum s‑ajungem la dânsa, fiul meu?
— Pune să se adune toţi neguţătorii şi călătorii, să‑i iscodim unde se
află grădina Irem cu insula Babei…
Şi sultanul a poruncit să fie adunaţi neguţătorii, căpitanii de corăbii
şi toţi călătorii şi dervişii; şi i‑a întrebat pe toţi de grădina Irem şi insula
Babei, dar niciunul nu fusese vreodată pe acolo şi nici nu putea da vreo
ştire.
— O, stăpâne! a spus unul, la urmă. Dacă vrei să cunoşti insula cu gră‑
dina aceasta, du‑te în China, care este o ţară mare, plină de tot felul de
bogăţii şi locuită de oameni de toate seminţiile; numai de la ei vei putea
afla unde se află acele locuri…
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— O, tatăl meu! a spus Seif Almuluk. Pune să mi se pregătească coră‑
bii pentru China!
— Rămâi în jilţul tău, o, fiule, şi stăpâneşte‑ţi supuşii! Mă voi duce eu
în China în locul tău şi voi afla de insula Babei şi grădina Irem…
— O, nu, tată! Asta trebuie s‑o fac eu. Nimeni altul în afară de mine
nu poate întreba de insula Babei şi de grădina Irem… Lasă‑mă, tată, să
călătoresc un timp! Dacă găsesc o urmă, e bine, dacă nu, în călătorii,
printre străini, mi se va vindeca inima, şi dacă rămân în viaţă mă întorc
înapoi teafăr…
Assem n‑a avut decât să încuviinţeze plecarea. Seif Almuluk a porun‑
cit să i se pregătească patruzeci de corăbii, o mie de robi, bani şi comori,
hrană şi scule de război. Şi‑a luat rămas-bun de la părinţi. L‑a luat cu sine
pe Said, ca însoţitor.
Curând, corăbiile au ridicat ancora şi au călătorit până în China.

