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Dramske osebe:
Šeherezada
Šahrijar
Dinarezada
Veliki Vezir
Zaif Almuluk
Zbor

Oder je z eči poroz i i orie talskega videza )aveso, ta či o, ekaj v te s islu. Nekaj, kar
tvori pregrado, a je hkrati dovolj prepust o, da zlahka o ogoča prehaja je pregraje a dva dela.
Levo je spal i a kralja Šahrijarja. To prizorišče je a jše, daje vtis oblazinjenega bunkerja, kamor
res ič ost i a kaj dosti vstopa. Va j je postavlje a orjaška postelja, poseja a z dro i i
stilizira i i lazi i a i i prevleko. Raze je je v prostoru ajti sa o še Šahrijarjevo okras o sa ljo,
ki kot edina dekora ija visi ad postelj i vzglavje . Des o se za zaveso razteza veči ski del re i o
dve tretji i prizorišča, ki je kaotiče i a gosto poseja z rez i i rekviziti i ljud i. Daje vtis atrija
perzijske palače, v je je ajti kakš o pal o ali agru , vendar glede na namembnost spreminja
svojo aravo. Va j je postavlje z or, ki veči o a ležer o poležava e čez drugega, raze , kadar
jihove vloge od jih zahtevajo drugače.

PRVO DEJANJE

Prizorišče A:
Kralj Šahrijar leži a postelji, jegova glava počiva v Šeherezadi e
aročju. Utruje je, jegove oči
so priprte, od časa do časa zazeha. Šeherezada sedi, ud a je i z ra a, rav o zaključuje s
pripovedjo.
Šeherezada: Pote je v iru i lagi ji še dolgo vladal i s svojo že o živel v veliki sreči, dokler ju ni
obiskal ta, ki u ičuje sleher o veselje i ločuje vsakrš o združitev. Pote sta u rla kot do ra
muslimana, hvaljen bodi Bog, gospodar svetov.
Šahrijar: I zaradi dro

ega greha, ki sta ga zagrešila pred trideseti i leti, pristala v peklu.

Šeherezada (ga pogleda izpod obrvi): Gospodar.
Šahrijar: Ja?
Šeherezada: Pusti kakš i zgod i, da se sreč o ko ča.
Šahrijar (zaspano): Glej, ti postavljaš pravila. Jaz se lahko sa o pritožuje
ti počasi z a jkuje ateriala?

... I aš a zalogi še kaj, ali
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Šeherezada: Zmanjkuje, gospodar? Boji se le, da se uteg eš dolgočasiti i se oš mene in mojih
zgod aveličal, če jih o še dolgo pripovedovala.
Šahrijar: Ne dvo i , da oš opazila, kdaj i o postalo dolgčas. Ti kar nadaljuj. (Se obrne na bok in
se udobneje namesti v Šeherezadi e
aročju. )apre oči.
Šeherezada: Ni ti ez a o, gospodar, i edvo o si že sa izkusil, kako je človek pogosto tako
dobro razpolože , da vsakogar v svoji liži i priteg e v svoje veselje, ali se od srca navzame veselja
drugih. Večkrat pa se as poloti taka rako a potrtost, da s o sa i se i odveč, i tudi če i as
vprašali, kaj as tare, e i z ogli avesti vzroka, tudi, če i si a vso oč prizadevali. Takega rkega
razpolože ja je il ekoč slav i kalif Haru al Rašid …Gospodar?
Šahrijar s rči : …
Šeherezada ga rahlo dreg e : Gospodar?
Njegovo glavo ež o dvig e s svojih kole i odsot ost svojega telesa ado esti z lazi o. Tiho
zdrs e s postelje i se po prstih odkrade k pregradi. )a hip se ozre čez ra o, da i preverila, ali
Šahrijar res spi, ato steče a drugi del odra. Sklo i se k vetlič e u lo u, iz katerega se ohoti
orjaški agru i po rska ed okras i ka e je . Na pla o privleče pipo za kaje je hašiša, prižge.
Nervozno se sprehaja gor in dol po vrtu, po katerem razmeta o spijo čla z ora. Iz kota se dvigne
veliki vezir, je oče, i se ji z agli i koraki pri liža od zadaj, jo zgra i za ra o i o r e proti se i.
Prizorišče B:
Veliki vezir: Šeherezada, kaj se greš?!
Šeherezada: Sprošča

se.

Veliki vezir: Nisem ciljal na to. Če o jutri zjutraj ob glavo, je tvoja zasvojenost daleč aj a jši
pro le . Ciljal se
a sijaj e odločitve, ki jih spreje aš v zad je času. V vse svoje življe ju, pa
i ilo kratko, še svoj živi da ise srečal človeka, ki bi se prostovoljno postavil v vrsto za zakol.
Šeherezada: Res e? Poz a

čudovito zgod o o …

Veliki vezir (jo prekine): Nehaj, prosi te. Poz a vpliv e ljudi, ki i te lahko pod plašče
oči spravili
čez ejo. Zjutraj bi se lahko pretvarjali, da so te ugrabili beduini, ali kaj podobnega. Ne vem, izmisli si
kakše prepričljiv s e arij, saj si pravljičarka.
Šeherezada: Di arezado i pa pustili tukaj aše u do re u kralju za posladek?
Veliki vezir: Saj lahko tudi jo ugra ijo edui i, to i ilo

ogoče še olj prepričljivo.

Šeherezada: Pa ti? Kaj bi pa ti koristil beduinom?
Veliki vezir: Jaz se

že star, če

e e pustita za sa o, e o prevelike škode.

Šeherezada: Oče, daj o.
Veliki vezir (zapoje): Z nikomer te ne bom delil,
še aj a j s s rtjo.
Moja hči si, vsega se te aučil.
Upal sem, da se je kaj prijelo,
a zdaj vidim, da sem se slepil.
Šeherezada: Ker res si, oče, vse ga

e aučil,
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vem predvsem to,
da malo kaj velja
človek, ki vse spret osti o vlada
a nima jajc, da bi se z njimi lotil zla.
Veliki vezir: Lahko je v ir ih časih biti moder
in gobezdati, ko usoda mirno spi,
a ko udarijo pesti življe ja trdo
se vse dosti manj pompozno zdi:
viharje
ajlažje klju uje
tisti, ki v se ah ždi,
živali ajh e, ljudje tihi, izko rastje,
psi, ki daleč se držijo od ljudi.
Ju aštvo e pri aša preživetja
in od slave padajo glave.
Vse kar človek od življe ja ra i,
je da na mehkem spi in dobro je.
Šeherezada: Oče, če i vsi raz išljali tako kot ti, i šel svet že zdav aj k vragu.
Veliki Vezir: Ti pa si prepriča a, da ga lahko last oroč o reši ena mala, razvajena perzijska princesa.
Šeherezada: Nekdo ga

ora. Polju i očeta a te e, steče azaj v spal i o .

DRUGO DEJANJE
Prizorišče A:
Šahrijar (se sesede na posteljo): Ljubi Bog, nesko če da je za a o. Če i ili ljudje alo a j
za iti, i vode je kraljestva za kakše da z ajvečji veselje prepustil ko u druge u. (Zač e
rahlo zdolgočase o, a o last o otipavati Šeherezado.)
Šeherezada ga odloč o ustavi v jegovih prizadeva jih, ko vidi, da ji je uspelo, si jegovo glavo položi
na kolena in ga lju ez ivo po oža po laseh : Lju i oj gospodar, tako izčrpa si videti. Počitek
potre uješ. Če hočeš, ti lahko pove prelepo zgodbo, ki se jo malokrat pripoveduje in jo je malokdo
slišal od začetka do ko a.
Šahrijar: )akaj alokrat? Je dolgočas a? )ad ja stvar, ki i si je zdajle želel, so kakš a razvleče a
jajca. Ne i orda rajši Aladi a?
Šeherezada: Lju i og, Aladi je pa do esed o aj olj dolgočas a pripovedka a svetu.
Šahrijar: A pak vključuje letečo preprogo.
Šeherezada: Tisto letečo preprogo je dodala kakš a a a, ki je hotela svojega si čka ateg iti, da
u pripoveduje ak ijsko dogodivšči o, e pa edaste oralke o pohlep e čarov iku, ki ga
za i ata sa o oč i ogastvo, i le e , a do re fa tiču, ki ga ora življe je sa o alo o tesati,
pa o iz jega do er Musli a . Česa tako dvodi e zio al ega pa še e. Morda sa o sulta , kot
opozorilo vladarje , da jih epre išlje ost i krivič ost pa hitra roka pri o soja ju, lahko sta ejo
prestola, orda je kot lik sa o o ekaj vrede . Vse ostalo pa so čista jaj a.
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Šahrijar: Si pa kar samozavestna pri blatenju pripovedne tradicije. Kaj pa je na tvoji zgodbi, kar ji daje
pati o odlič osti? I zakaj se je očit o e lju i pripovedovati ikomur drugemu, razen tebi?
Šeherezada: Dolga je in zamotana, ljudje pa eučaka i i lač i preprostih zaključkov. A ti si oder i
razu e gospodar i prepriča a se , da se ti drago e e podro osti o človeški aravi i aravi
sveta, o katerih pripoveduje in bi jih drugi v svoji plitkosti zlahka prezrli, ne bi izmaknile. Če se oš
dolgočasil, pa le povej.
Šahrijar: Do ro, aj sliši .
Šeherezada: V glav e
estu Egipta je ekoč živel kralj, ki se je i e oval Ase , Safva ov si . Bil je
praviče , ple e it i je vsakogar avdajal s spoštova je , i el je veliko dežel i gradov, veliko utrd
i čet.
Šahrijar: Tako govorijo o vsako ur, ki je že več kot petdeset let
esposo a evža je il v res i i.
Šeherezada: Ne glede a to, kakš a esposo
ime Fares, Salehov sin.

a

rtev, e glede a to, kakš a

evža je il v res i i, je imel vezirja, ki mu je bilo

Šahrijar: Nikoli ise razu el, zakaj je tre a pri vsake človeku, o katere zgod a pripoveduje,
orisati še elo druži sko drevo. Si tega i tega, v uk tega i o ega, ratra e v četrte kole u
nekega Samerja iz Bagdada, tistega, ki je obogatel s preprodajo vrvi. Na koncu se nabere toliko imen,
da i aš poj a, kdo je kdo i e oreš iti iti dostoj o žaloste , ko glav ega ju aka pogolt e lač a
zemlja. Nič čud ega, da je tvoja zgod a dolga i za ota a, če je je e o sa o ašteva je.
Šeherezada: Naj skrajša . Kralj Asem je živel sto ose deset let i je il v visoki starosti zelo sla ote
in olehe , a rez poto a. Brž, ko je a jegov dvor zataval kdo z otroki, u je padla te a a oči.
Kdor i a poto a, je sreče človek, si je islil. Le jaz o
oral kraljestvo, prestol, ko je, služa ike
in zaklade pustiti tujcem i ihče e e o o e jal z lju ez ijo, elo ojega i e a se e odo več
spominjali.
Šahrijar: Kakš i advse ple e iti vzgi i za starševstvo.
Šeherezada: Lju i gospodar, če oš i el pripombo na vsake pol minute, lahko pripoveduje
e o oč.
Šahrijar: To i ilo pa res groz o. Kar adaljuj, ikar se e pusti

tisoč i

otiti.

Šeherezada: Kraja Ase a je pogled a tuj araščaj tako strl, da i ogel skrivati svoje ši kosti i je
jokal in se metal po tleh, dokler se ni ves dvor iz obzirnosti in nelagodja umaknil in ga pustil samega z
jegovo oleči o. Le Fares, veliki vezir je ostal, da i u il v oporo. Kateri kraj sveta, ga je vprašal, ti
je prizadejal oleči o? Kateri gospodar utrdb in gradov ? Povej mi, je rekel, kdo se je uprl tvojim
ukazom, da se odpravimo nadenj in mu iztrgamo srce iz trupa?
Šahrijar: Kakše rahločute

ožakar.

Šeherezada: Odpusti i, ili gospodar, pri pri ev, vladar pravovernih, kralj časa, a pak – pravi se
je oglasil. Ko je kralj Ase ko č o izdavil, kaj ga uči, je Fares pripo il, da je sa še kakš je leto ali
sto starejši od jega i ga pesti ista skr , tudi sa je il a reč sa i rez poto stva, da i a j
preložil delo, ki ga je sa poza il doko čati. Ko ga je kralj povprašal, če res i o e ega orožja,
nobenega orodja, nobene zeli pod soncem, s katero bi se lahko bojevala s svojim prekletstvom, je
vezir a pla o poteg il ogoklete predlog. Bilo je a reč tako: kralj Ase in njegov vezir Fares nista
poz ala vseviš jega Boga, arveč sta častila so e. A vezirju je prišlo a uho, da v deželi Sa a živi
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ogoče kralj Salo o , Davidov si , o katere gre glas, da je prerok, da obvladuje nebo, ljudi, ptice
i živali, zrak i duhove i da ta kralj, ta prerok, ta Davidov si , vse poziva k verovanju v njegovega
Gospoda. Na j i lahko aslovila svojo proš jo i če i ju uslišal i ju priporočil pri svoje Gospodarju
a višavah, i rada sprejela jegovo vero, če e pa bosta pač prisiljena potrpeti in se sprijazniti s svojo
jalovostjo.
Šahrijar: Nise

prepriča , koliko i a od Alah vernikov, ki se lepijo samo na usluge.

Šeherezada: Jaz pa ise prepriča a, da je pa et katerega koli človeka, pa tudi če je ta človek velik
vladar, kakrše si sa , dovolj velika, da i lahko tol ačila ožjo previd ost. Kraj Asem je, poln
upanja, velikega vezirja poslal k Salomonu in Salomon in njegov gospodar sta jegovo tož o, e glede
a tvoje po isleke, uslišala. )a slovo ga je Salomon o daril še s pečat i prsta o , eče , lokom
i škatlo, v kateri sta ležali z zlato okraše i o leki i rekel, aj ju s kralje podarita svoji a
otrokoma, ko bosta odrasla. In tako se je veliki vezir je vr il a dvor z do ri i ovi a i. Še preden se
je izteklo leto, sta soprogi v ple i e povili kot ese lepa i zdrava fa tiča.
Šahrijar: I živeli so sreč o do ko a svojih d i. I to je ta tvoja slovita zgod a eiz er e globine, ki
aj i prekašala Aladi a. Pa še iti pose ej dolga i.
Šeherezada: Ni še ko e . Kralj, ladi očka pri sto e ai ose desetih, je od sreče dal iz ječ izpustiti vse
zloči e i osvo oditi vse, ki so ječali v pri ežu dolgov, ljudstvo je za tri leta odvezal davšči , okoli
esta pa dal postaviti og jišča z lo i, v katerih so kuharji kuhali oč i da lač i
ešča o , da so
se najedli in napojili do sitega.
Šahrijar: I izpušče i klav i so med begom iz mesta po orili ešča e, ag ete e o kotlih,
je v naslednjem letu zaradi epre išlje ega poslova ja o u ožalo. Ko e -lonec.
Šeherezada: Ne, i še. )daj počasi zaključuje

esto pa

z uvodo .

Šahrijar: Malo zavlačuješ, e?
Šeherezada: Niti aj a j. Če i se hotela spuščati v detajle, bi ti lahko zelo nadrobno opisala obred
plod osti, ki ga je kralj Salo o aložil Ase u i Faresu, pa vizionarstvo, ki ga je pred velikim
vezirje uprizarjal ed časo
jegovega o iska a dvoru. Pa se i je zazdelo, da bi utegnilo biti to
alo preveč dolgovez o.
Šahrijar: Kako si pro i ljiva, lepa Šeherezada. jo zač e polju ljati po tre uhu.)
Šeherezada se ga spet otrese : Počakaj, zdaj posta e apeto. Ko se u je rodil si , je dal kralj Ase
skli ati vse uče jake i zvezdoglede, poglavarje ljudstva i števil e druge, da i ugotovili, kakš a
usoda leži ale u pri u pred oga i.
Prizorišče B:
Zbor: )vezda tega otroka je sreč a i čas jegovega rojstva je lagoslovlje , ve dar se
mladosti zgodilo marsikaj, česar kralju ne povemo radi.

u ov

Prizorišče A:
Šeherezada: Govorite i se e ojte, ji

je dejal kralj Ase , u irje i razu evajoč, kakrše je il.

Prizorišče B:
Zbor (zapoje):
Človek je ši ka igrača v rokah usode,
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ki ljudi ji ni kaj dosti mar.
Tudi ta ki vlada števil i kraljestvo ,
ni samemu sebi gospodar.
Vsi smo v os ovi rliči,
aš ilj je z a v aprej
kdor rodi se,
bo slej ko prej moral umreti
v dvorcu ali v kolibi iz vej.
Človek je ši ka igrača v rokah usode,
ki ljudi ji ni kaj dosti mar.
Tudi ta ki vlada števil i kraljestvo ,
ni samemu sebi gospodar.
Prizorišče A:
Šeherezada: Bo

oral u reti

lad? Se je z al Ase .

Prizorišče B:
Zbor: O, gospodar! )apustil o to deželo i odpotoval v tuji o, doživel o rodolo i za redel v
ujet ištvo i prestati o oral veliko stisk i evar osti; ve dar o aposled premagal vse težave i
prispel na cilj. Preostali d evi življe ja odo prijet i, svoji sovraž iko
o klju oval in vladal
dežela i ljudstvo .
Prizorišče A:
Šahrijar: Skratka že ve o, kako se zgod a ko ča i

i a s isla, da jo posluša o dalje.

Šeherezada: Dve ož osti sta dve: ali je smisel te zgodbe dokazati, da so prerokbe nesmiselne in se
a je e velja za ašati, ali pa to i je s isel, i as hoče ta zgod a o življe ju učiti z olj
prefi je i i sredstvi kot je ele e t prese eče ja. Si er pa se vse človeške zgod e tako ali tako
ko čajo e ako – vsi umrejo.
Šahrijar: Le da se ekateri

ed rojstvo

i s rtjo zgodi kaj, o če er je vred o pripovedovati.

Šeherezada: Vedno sem rada verjela, da kakovost pripovedi ni toliko odvisna od snovi zgodbe, kot od
vešči e pripovedoval a.
Šahrijar: I ti si, kakopak, v tej vešči i iz ojstre a kot je le

ogoče.

Šeherezada: Kakorkoli že, kralj Ase , u irje i razu evajoč, kakrše je il, je vedel, da se mora vse,
kar ljude
a e i vseviš ji Bog, zgoditi i da je človek proti sili usode rez oči, poleg tega pa je
razu el, da je prav, da pri i kdaj okusijo esrečo, saj ji
evšeč osti istrijo kreposti i jih učijo
bolje vladati, zato je prerokbo sprejel lahkega srca in z zadovoljstvom. Velikemu vezirju je ukazal, naj
se z druži o preseli a dvor, da odo fa tiča vzgajali kakor rata. Svojega sina je poimenoval po
svojem dedu – )aif Al uluk ali Kraljevi eč, vezirjevega pa )aid – Sreč i. In potem so, kot bi se ti
izrazil, živeli sreč o. A e do ko a svojih dni. Kralj i veliki vezir, ki že v začetku pripovedi ista ila
rav o lade iča, sta se postarala i spoz ala, da je skraj i čas, da svoje dolž osti predata svoji
sinovom.
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Prizorišče B:
Mlade ič se oddvoji od z ora proti središču svojega dela odra in poklekne. To bo princ Zaif Almuluk.
Nato se od z ora oddvoji še stare , tisti, ki si er igra Šeherezadi ega očeta, velikega vezirja. V rokah
osi kro o. Je stari kralj, Ase . O stoji za lade ičevi hrto , kro o drži ad jegovo glavo i
govori.
Asem: Vezirji i držav iki, visoki i ižji, prisot i i odsot i! Kdor e lju i, aj osta e i sliši oje
esede. Vsi s o častili so e i
ese , dokler a
i Bog podaril prave vere i as odrešil aše z ote
i pripeljal isla . )elo se star i eteže , zato hoče ves svoj čas v od ak je osti posvetiti olitvi
i vseviš jega Boga prositi, aj i odpusti ekda je grehe. Poz ate ojega tukaj avzočega si a i
veste, da je do er, razgleda , zgovore , ple e it, sprete , pa ete , uče , kreposte i praviče
lade ič. Torej u o izročil kraljestvo, da o a esto e e postal kralj. Kaj pravite k te u?
Zbor (grdo na kolena, poljubijo tla, dvignejo glave in vzkliknejo): Pripravljeni smo ubogati, kralj in
zaščit ik! Četudi i hotel pred as postaviti e ega svojih suž jev, bi ga ubogali, toliko bolj pa se bomo
pokoravali zdaj, ko ad as za vladarja postavljaš svojega si a )aifa Al uluka, ki ga, pri aših glavah
i očeh, radi spreje a o za kralja.
Ase

si u položi kro o a glavo : Glejte, to je vaš kralj!

Zbor (vzklika): O, kralj! Bolj kakor vsak drug zaslužiš, da si kralj!
Ase

se do polovi e o r e k z oru i po ig e k druge u

lade iču : )aid, si velikega vezirja!

)aid se pri liža, poklek e o )aifu Al uluku.
Ase : Njegov oče,
pravite na to?

oj veliki vezir, se je odrekel svoje u vezirstvu, da bi ga predal svojemu sinu. Kaj

Zbor (vzklika): Blagoslovlje ! Blagoslovlje ! )asluži si! )asluži si!
Prizorišče A:
Šahrijar: Šeherezada, o čuduje tvoj pripoved i slog, a pak še ved o se i zgodilo ič pa et ega,
predvse pa ič, kar i do glež jev doseglo veliči o zgod e o čaro i svetilki, v katero je uklet duh.
Šeherezada: Se spo iš darov, ki jih je kralj Salo o , Alahov prerok, podaril stare u vezirju, ko ga je
z o lju o plod osti poslal a pot v do ače kraljestvo? Po kro a ju so jih razdelili ed svežega kralja
i ovega vezirja. )aif, ladi kralj, je ajprej segel po pečat e prsta u, njegov vezir Zaid pa je zase
vzel eč. Nato si je )aif prisvojil skri ji o, )aid pa je segel po loku.
Šahrijar: Ta, ki je il predviden za kralja, je imel olj izostre okus za razkošje, ta, ki mu je bilo
usoje o, da ga ščiti, pa za orožje. Poglej, kako so vse stvari a svetu pravič o razporeje e.
Šeherezada ga pogleda izpod o rvi : Ali pa pre išlje o priuče e. A če se od razprave o vzgoji in
ožjih da osti vr e o k zgod i, se je ladi kralj okrog pol oči, ko je že vse spalo, pol radoved osti
odtihotapil k skrinjici, da bi videl njeno vsebino.
Prizorišče B:
Zaif Almuluk, o orože s sveč iko , v katere gori sveča, stopi a prizorišče i se pri liža razstavlje i
skri ji i. Na izo odloži sveč ik, skri ji o, iz je vza e o lačilo i ga razgr e pred sa o. Na jegove
hr tišču je z zlato izveze a podo a prelepega dekleta, ki )aifa pah e v laz ost. Mlade ič pade a
kole a i si o lačilo hlipajoč pritiska k o razu.
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Prizorišče A:
Šeherezada: O lačilo, ki ga je stare u vezirju poklo il kralj Salo o , so sešili duhovi. Od tre utka, ko
je )aif Al uluk uzrl podo o dekleta, ki je ila izveze a a jegove hr tu, i il več gospodar svoje
pameti. Zaljubil se je.
Šahrijar: V dekle, ki jo je videl izveze o a hr et plašča?
Šeherezada: Bil je lad oški rez sleher e izkuš je, o življe ju i vedel ičesar, edi a že ska, s
katero u je ilo da o preživeti čas, je ila jegova ati. O lju a ož osti, da nekje na svetu obstaja
nekaj brhkega in mladega, mu je vzela sapo.
Šahrijar: Sreč o kraljestvo, ki i a za kralja takega

odre a.

Prizorišče B:
Zaif Almuluk (hlipa v obleko): Če

oč lju ez i i poprej poz al,

previdnost me ne bi zapustila;
tako pa v rokah njenih sem pristal
i v ujet ištvo

e je vkle ila.

Iz z ora se izlušči )aid i se tovarišu prikrade za hr et.
Zaid (poklekne k Zaifu Almuluku in ga prime za ramo): Kaj se ti je zgodilo, moj brat?
Zaif Almuluk ne odreagira, samo hlipa in si tarna v brk.
)aid: Moj kralj! Tvoj vezir se
sočustvoval s tvojo usodo?

i prijatelj, skupaj sva odraščala! Če

i e odpreš sr a, kdo o

Zaif Almuluk nadaljuje s svojo demonstracijo trpljenja, kot da v sobi ne bi bilo nikogar.
)aid izza svojega pasu poteg e eč i si jegovo ko i o prislo i a prsi : Prijatelj, če e poveš, kaj se
ti je zgodilo, si vza e življe je. Ne ore te gledati takega.
Zaif Almuluk ( rez prave oči o r e glavo k tovarišu : Prosim prijatelj, vsaj ti ohrani zdravo pamet in
ne grozi s samomorom. Rad i se ti zaupal, a kaj, ko je vse skupaj preveč edasto.
Zaid: Rotim te pri Bogu, gospodarju vseh gospodarjev, osvoboditelju vseh zatiranih, vzroku vseh
vzrokov, pri edi e , darežljive ! Tvoj prijatelj se , tvoj vezir i tvoj svetovale i tvoja oleči a se mi
nikdar ne bo zdela vredna posmeha.
Prizorišče A:
Šahrijar: Čeprav je res i i a lju o vse skupaj res

alo sla ou

o.

Prizorišče B:
Zaif Almuluk: Pridi in poglej ta lik!
Zaid se zagleda v podo o, pre ere apis, izveze ad dekliči o glavo : To je podo a Badijale
Dža ale, v prevodu i to po e ilo Čudež a lepota, hčerke )ahala, Šahruhovega si a, kralja duhov, ki
bivajo na otoku Babel, v vrtu Irem.
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)aif Al uluk: Prijatelj, če ta lik res ič o o staja i ga je
hoče
e eh o iskati, dokler e doseže svojega ilja.

ogoče kjerkoli a svetu ajti, pote

ga

Prizorišče A:
Šeherezada: Ko se je zda ilo, se je kralj )aif Al uluk povzpel a prestol, ve dar i il razpolože za
vladanje. Bil je nemiren in je poprosil vezirja, aj z oru velikašev pove, aj se u ak ejo, saj se jihov
kralj sla o počuti.
Šahrijar: )aradi dekleta, ki jo je videl izveze o a hr et plašča?
Šeherezada: )ato, ker je il ši ak i edovrše človek i ga je vsaka stvar, ki u jo je življe je vrglo
pred noge, zlomila. Najhuje pri vsem skupaj je, da njegova bolezen ni trajala samo tisto popoldne,
arveč se je razvlekla a tri ese e i jegov oče, kralj Asem, je izgubil potrpljenje. Dal je sklicati vse
zdrav ike, kar se jih je spo il i ko ihče iz ed jih i dosegel žele ega rezultata, jih je nazjal kot
zverine.
Prizorišče B:
Ase : Gorje va , psi, če e orete ozdraviti

ojega si a, vas da

pri priči poko čati!

Prizorišče A:
Šeherezada: Veliki kralj in gospodar, so rekli, elo kadar zdravi o tuj e, e za e ari o ičesar. Kako
si torej e i a vso oč prizadevali, da i tvoje u si u, aše u kralju, e po agali okrevati?
Boleze tvojega si a tiči glo lje. Če hočeš, ti jo o o i e ovali.
Prizorišče B:
Asem: Povejte mi vse, kar veste o bolezni mojega sina.
Prizorišče A:
Šeherezada: Tvoj si je oro zalju lje , so rekli.
Prizorišče B:
Ase : Kako pa veste, da je zalju lje i kako hudiča se je zalju il?
Prizorišče A: Vprašaj jegovega prijatelja vezirja, so rekli. O poz a vse jegove težave.
Prizorišče B:
Ase

iz z ora za kravatelj povleče )aida.

Asem: Povej mi resnico. Kakš a oleze je apadla tvojega prijatelja?
Zaid: Ne vem, gospod.
Asem (z dna svojih pljuč : Ra elj! Pri i )aida, zveži

u oči i

u odsekaj glavo!

Zaid: Gospod! Zagotovi mi varnost!
Ase : Odpri go ček i var ost ti o zagotovlje a.
)aid: Tvoj si lju i hčerko kralja duhov.
Ase : I kje je

oj si videl hčerko kraja duhov?
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Zaid: Izveze o a hr et o lačila, ki a a ga je po
bodi z njim.

oje

očetu poklo il Salo o , Davidov si ,

Asem (se z dla jo lop e po čelu : Lju i Bog, sa o še tega se a

je

ir

a jkalo.

Prizorišče A:
Šeherezada: Stari kralj Asem je sprva še upal, da se o si a s toplo i razu o esedo dalo spraviti k
pameti. Predlagal je šport, lov, hra o i večje količi e vi a, poskušal u je razložiti, da hčerka kralja
duhov i človeško itje, i da tudi če u jo uspe poiskati, njuna skupna prihodnost ni videti pretirano
izvedljiva. A si je vztrajal i oče se je o ehčal. Ne azad je so u zvezdogledi že o rojstvu
napovedovali blodnjavo mladost in dokler se gre zanesti na njihovo napoved, da se bo s popotovanj
domov vrnil v enem kosu, se i ičesar bati. Zato je dal sklicati trgovce, kapitane ladij, popotnike in
derviše i jih povprašal, kje najti ta vrt Ire i otok Ba el, ka or sr e vleče jegovega edi a. Nihče
i vedel. Iz
oži e je ilo slišati sa o te ak glas, ki je predlagal, aj se ladi kralj odpravi na
Kitajsko. Le od Kitaj ev i a reč lahko izvedel, kje leži jegov ilj.
Prizorišče B:
)aif Al uluk: Lju i oče! Opre i

i ladjo za plov o a Kitajsko!

Ase : Pri vseviš je Bogu i zdravi pa eti te roti , o sedi a prestolu i vladaj, o šel jaz v tvoje
i e u a Kitajsko povpraševat, kjer sta vrt Ire i otok Ba el, ki počiva v je . Tako ali tako se star
i i a pa et ejšega dela.
)aif Al uluk: Oče, Kitajska je velika i var a dežela, ki hra i vseh vrst drago e osti, se ti e zdi
za ladega vladarja, da vidil več sveta kot zgolj dvorišče svoje palače?

odro

Ase : )a ladega vladarja se i zdi aj olj odro, da se posveča poslu, za katerega je il predvide ,
vzgoje i izšola . Vlada ju se da privaditi sa o z vlada je . Poleg tega, kako naj ljudstvo zaupa
vladarju, ki ga otra ji de o i e rzda o go ijo a vse štiri stra i sveta?
)aif Al uluk: Kako pa aj zaupajo vladarju, ki vsako jutro ko aj z ere oči, da se iz postelje privleče
do prestola? Kar se do rega vtisa tiče, je tako ali tako že alo prepoz o. Dovoli i, prosi te, da vsaj
poskusi . To je oja zadeva i ihče je e ore opraviti a esto e e. Če ajde kaš o sled, prav,
če e ajde
o e e, pa tudi – a potova ju se o oja oleči a orda u esla i če preživi , o
vladal kot razsode
ož, ki o svetu i se i ekaj ve i
u zato kaže zaupati.
Asem: Že o tvoje rojstvu so zvezdogledi apovedovali, da oš za redel v veliko evar ost i očit o
ti e preosta e ič drugega, kakor potrpežljivo vzdržati, dokler se sa ovolj a usoda e odloči, da te
povleče iz g oja. No e ega varstva i o e e oči i, raze pri Vseviš je i ihče se ne more
iz ak iti jegovi odločitva , še aj a j ši ak stare , kakrše se sa ali lod jav lade ič,
kakrše si ti. Pojdi v sreči i
iru. Izroča te v roke Boga, ki e zapusti ič, kar u je izroče o.
Prizorišče A:
Šahrijar i Šeherezada ležita a tre uhu, z glavo o r je a proti pu liki.
Šahrijar ki je ed te , ko je Šeherezada pripovedovala, zvijal joi t, ga prižge i ko e tira : Kar
samovolje s rkave , tale )aif Al uluk. poteg e di , poda Šeherezadi
Šeherezada poteg e, zadrži, po olči : Gospodar, odpusti

oji predrz osti, a pak …

Šahrijar: Ja?
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Šeherezada: Saj je vsee o.
Šahrijar: Daj o.
Šeherezada: Ne, i važ o.
Šahrijar: Veliko lažje i odpustil tvoji predrz osti kot te u, da zač eš
očeš izpeljati.
Šeherezada: Razjezila i te,
Šahrijar: Vsak

isel i je pote

vztraj o

ogoč ega vladarja pa i pa et o jeziti.

ogoče vladar i

oral iti vsaj

alo tudi us ilje .

Šeherezada se as eh e, alo i ič o, a tudi alo lju ez ivo : Saj to. Bo poskušala razložiti.
He o te je opazovati, kako strogo sodiš ladega kralja )aifa Al uluk, kot i ila jegova zasa ja ost
križa a z o last iško sa ovoljo ekaj, kar i ti ilo pod častjo.
Šahrijar: Kaj hočeš reči?
Šeherezada: Da to, kar pridigaš, i do ro uglaše o s te , kako rav aš.
Šahrijar se obrne na hrbet, ljubeznivo): Pa si res predrzna.
Šeherezada spokorje o : Oprosti, do ri gospodar.
Šahrijar: Ne, saj je za i ivo. Vladar redko uživa v razkošju iskre osti.
Šeherezada: Takole je: retorika teče sa a od se e, esede i
isli se od ijajo druga od druge i
vezejo nit, ne da bi jih mogel govorec pri tem zares nadzorovati. Zato je v govoru tako enostavno
osati oder i praviče . Le dovolj oporeč ega sogovor ika ali pred et razprave si ora o iz rati.
Težava z deja ji je v te , da tudi o a e adzorova o gazijo vse pred sa o, le da v življe ju e
ore o iz irati okolišči , ki jih pred as postavlja usoda i s pre išlje o iz iro varovati svojega
značaja. Življe je udari, kakor se u pač zlju i i če s o prele i, da i raz islili, prede ukrepa o,
hitro posta e o živali.
Šahrijar z dro

i

pos eho

: Do ro te je šolal aš Veliki vezir, i te zaman aučil rati.

Šahrijar: Ne pos ehuj se človeku, ki se na vse kriplje trudi povedati nekaj zelo izmuzljivega.
Šahrijar: Saj se e, sa o ikoli še ise

i el filozofske razprave z že sko.

Šeherezada: To verjet o zato, ker si jih vse prej o glavil.
Šahrijar se pri e za jaj a : U, pod pas, Šeherezada, pod pas.
Šeherezada: Bi zelo za eril, če te prosi , da i razložiš, zakaj si se odločil zdesetkati popula ijo devi
v kraljestvu? Vsaj deset različi zgod e kroži, rada i jo slišala iz tvojih ust.
Šahrijar: Hja, do ro, zakaj pa e. (globoko potegne dim) Moj oče je il velik gospodar, kralj ko aj
preštev ih kraljestev. Ko je u rl, je svoje oze lje razdelil a pol, polovi o poklo il v upravlja je
e i, drugo pa oje u lajše u ratu Šahze a u. Zemlje je bilo veliko in naseljevala je obilico
duš, zato sva se oba z bratom do komolcev zakopala v vladanje. Preden sem se dvakrat obrnil, sem
ugotovil, da sva se nazadnje objela dvajset let nazaj. Zato sem poslal svojega vezirja na pot in mu
velel, da aj se ikar e vrača rez ojega rata. Šahze a je il va ila tako vesel, da se je na pot
odpravil e udo a. A še pred pol očjo je ugotovil, da je do a poza il svojega ajlju šega sokola, ki
i i ga a oč rad pokazal, zato je zapustil odpravo i se vr il a grad.
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Šeherezada: I svojo rhko soprogo zasačil v o je u čr ega suž ja.
Šahrijar: I o e a prerezal vrat.
Šeherezada: Ker

ora vsak

ogoče vladar poz ati vsaj

alo us ilje ja.

Šahrijar jo pogleda izpod o rvi.
Šeherezada: Vidiš zdaj, kako je, če te ekdo epresta o preki ja?
Šahrijar: Šahze a u je padla te a a oči. K e i je prišel ves klavr . Bil je shira i ola , jegova
polt je bila vošče a. Ko se ga vpraša, kaj ga uči, je rekel le, da v se i osi ra o. Ker se ga hotel
razvedriti, sem organiziral lov, a ni hotel z mano. Na koncu sem moral iti sam, da priprave ne bi bile
zaman.
Šeherezada: Pote

pa.

Šahrijar: Potem pa sem se vrnil domov in oj rat, še do edav ega ves žolt i siv v o raz, je se je
astil i popival, ves čil i zdrav. Kaj le u je razvedrilo o ličje, se se spraševal. Nato se vprašal še
njega.
Šeherezada: I kaj je rekel?
Šahrijar: Rekel je, da i zdaj lahko pove, od kod oleči a, ki jo je še do edav ega osil s sa o. Da i
izvedel, kaj jo je odgnalo, pa se
oral še alo počakati. I je začel pripovedovati o ezvesti že i, o
suž ju, o u oju.
Šahrijar se zač e ervoz o sprehajati po prostoru.
Šeherezada: Pote

pa.

Šahrijar: Pote pa je predlagal, aj po ov o orga izira lovsko odpravo, a aj se ji e pridruži . Da
aj se potuh e , je predlagal. Preo leče aj se pretihotapi v jegove so ane in z njim opazujem.
Več i hotel povedati i jegova tiši a i je težko o ležala a sr u.
Šeherezada: I pote

si aredil, kot ti je svetoval.

Šahrijar stoji pred zaveso, ki prizorišče A loči od prizorišča B.
Šahrijar: Potuh il se

se v jegovi so i i skozi li o kukal a dvorišče svoje palače.

Šahrijar z roko arahlo od ak e zaveso i kuka a prizorišče B. Iz zbora se dvigne dekle, ki sicer igra
Dinarezado, zdaj pa astopi v vlogi Šahrijarjeve že e. )apeljivo zapleše, okrog je se dvig ejo še ostali
z oristi. Iz ed jih izloči aključ ega oškega i se u vrže okrog vratu. Okoli jiju tudi ostali
z oristi zač ejo zga jati aka alije. Ko opravijo, pol goli o ležijo drug čez drugega.
Šahrijar: To je še dosti huje od tistega, kar se doživel sa , je rekel oj rat. Še da es se težko
odloči , koliko sočutja je ilo v jegovi izjavi, i koliko privoščljivosti.
Šeherezada: I pote ?
Šahrijar se apol o r e k Šeherezad : Nise
il v sta ju za vlada je, podo o kot aš lod i
lade ič )aif Al uluk. Hotel se poseči po ratovi etodi prebolevanja in najti koga, ki mu je huje.
Čisto e je zlo ilo.
Šeherezada: Saj i vsakogar. Ne ve , če poz a človeka, ki u je lahko o
isli, da jegov lju lje i
nikdar ne more biti zares njegov. Da bo vedno mislil svoje misli in sanjal svoje sanje in da ga bo v teh
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sa jah prav zlahka i povse upraviče o od eslo stra . Le da i oder človek oral razu eti, da je
jegova žalost jegova i da jo ora dostoja stve o vzeti ase. Če je ta človek po aključju tudi kralj,
pa bi moral razumeti tudi, da prepuščati se laz osti i rav o z a e je politič e odrosti. Mislila
se , da to veš.
Šahrijar (se sprehaja gor in dol po prostoru, od zavese pa spet nazaj): Glej, z zlomljenim srcem je
težko ostati oder. Vsak se s svojo oleči o sooča z orodji, ki so u a razpolago. Svoje naloge sem
preložil a velikega vezirja, tvojega očeta, i skozi skriv i izhod zapustil palačo. Moral se ajti ekoga,
ki se u življe je še olj eus ilje o pos ehuje, kot e i. Če ga e ajde , se si rekel, se lahko
ir e vesti a ode
a eč, kajti vsaka s rt je oljša od takš ega življe ja.
Šeherezada: H , i to alo trhla logika? )akaj i ti ilo lažje o
isli, da je lahko še huje? Misli , če
ajdeš a svetu ekoga, ki u je huje, kot je te i – ne pomeni to zgolj tega, da morda tudi tvoja
last a oleči a še i dosegla d a?
Šahrijar (vznevoljeno): Šeherezada, to i logič a razprava. To je pripoved o
pusti, da jo ko ča .
Šeherezada razu evajoče : Seveda, prosi , ikar se e pusti

oji oleči i. Prosi ,

otiti.

Šahrijar: Po d evu i oči ježe se zataval v a videz prijaz o rav i o s pit o vodo i ekaj drevesi.
Skle il se , da je to do er kraj za počitek. Zleknil sem se pod eno izmed dreves in se prepustil svoji
žalosti.
Šeherezada: Pote

pa.

Šahrijar: Pote pa je orje zakipelo i iz jega se je k e u dvig il čr ste er in se usmeril proti
rav i i. Ker e je popadla groza, se , rez da i zares raz išljal kaj dela , splezal a drevo.
Šeherezada: Pri ližal se je i ugotovil si, da pravzaprav e gre za ste er.
Šahrijar: Šlo je za e ega iz ed duhov ašega gospodarja Salo o a, ir odi z ji . Bil je orjaški, i el
je veliko glavo i široke prsi, a glavi je osil stekle o skri jo s štiri i ključav i a i. Sedel je pod
drevo, kjer se še do edav ega sedel sa , jo s el z glave, jo s štiri i pripadajoči i ključi odkle il,
ato pa iz je poteg il lade ko rezhi e rasti, zao lje ih prsi i o ličja kakor ese .
Prizorišče B:
Eden izmed zboristov predstavlja duha. Dekle, ki jo sicer poznamo kot Dinarezado, predstavlja
njegovo ujetnico. )a e krat sliši o sa o glasove, lika sta še pogrez je a v pletež teles.
Duh: O, gospodari a vseh svo od ih že a! O, ti, ki se te ugra il, prede te je kdorkoli, razen mene,
poz al! O, lju i a ojega sr a! Pusti e alo zadre ati v tvoje
aročju.
)asliši se gro ovito s rča je. Ko ekaj časa traja, se dekle izvije izpod duhovega telesa, kar se da
previd o, da e i z udila pošasti, i se odplazi k zavesi, o kateri ed te
a prizorišču A že stoji
Šahrijar. Dla i položi o zaveso.
Dekle: Vidi te. Če e prideš dol o
pomislekov požrl.

z udila svojega

oža, ki te o rez prevelikih težav ali

Prizorišče A:
Šahrijar položi dla i o zaveso v isti viši i kot dekle, z o razo
Zahtevala je, da jo ljubim in si jo vzamem.

a pol o r je k Šeherezadi :
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Šeherezada (posmehljivo): Ti esreč ik, ti, kaj si ko u hudega storil, da se ti lepoti e tako
pred noge? Je sploh še kakš a hujša kaze a svetu?

ečejo

Šahrijar: Naj spo i , da je ilo oje sr e pol o oleči e i edovzet o za tuja telesa, e glede a
to, kakš a lepota jih je krasila. Poleg tega se se a s rt al duha.
Prizorišče B:
Dekle: Moraš
naj te umori.

i ustreči, si er prisega

pri te , ki je o okal e o, da o

z udila duha i ukazala,

To rekoč, se ag e k zavesi kot v polju .
Prizorišče A:
Šahrijar se ag e k drugi polovi i polju a. Par se ekaj časa polju lja skozi zaveso.
Šeherezada čez čas preki e tre utek : I kaj si storil?
Šahrijar se o r e k jej do polovice): Ubogal sem, kaj pa naj bi. (se obrne nazaj k zavesi, z roke
s a e pečat i prsta i ga skozi zaveso poda dekletu, se u ak e od zavese i se zgrudi a posteljo,
Šeherezadi iz roke vza e joi t i glo oko vdah e
Prizorišče B:
Dekle (se obrne od zavese, v roki podrži prgišče pečat ih prsta ov i jih razkazuje o či stvu : Ti
prsta i so last ose i devetdesetih ož, ki so se uklo ili oji volji i so i po agali atikati rogove
temu odurnemu, gnusnemu duhu, ki me ima zaprto v tej skrinji, v kateri moram v razburkanem morju
živeti zastraže a, da i ostala krepost a i le jemu na razpolago. Ta ogaba a reč arsikaj ve, e
ve pa, da usode e oreš prete tati i da si človeškega hote ja ihče ne more pokoriti.
Prizorišče A:
Šahrijar: I tako se

ašel usodo, ki je ila grozljivejša od

oje.

Šeherezada: Biti takole zaklenjen v kozarec in razen v redkih trenutkih milosti odvisen od tuje volje je
kar grozljivo, ja.
Šahrijar: Nise

islil je e,

islil se

a usodo je ega

oža.

Šeherezada: Prosi ?
Šahrijar: Na poroč o oč je ugra il lade ko, jo zaprl v stekle o skri jo, jo zavaroval s štiri i
nezvesta. Ničesar i, o e ega zdravila, o e e zvijače, ki i že ski preprečila, da zlomi to je srce in
pomendra tvoj ponos. To je ta zgodba. Vrnil sem se domov, ukazal velike u vezirju, tvoje u očetu,
aj o glavi ojo že o in si dal pripeljati prvo devico. Vse, kar si slišala drži. Me prav za i a, kako se
bo vezir odzval, ko mu bom ukazal obglaviti svojo last o hčer reče utruje o, rez zlo e. Nato
zapoje).

Ljubil sem te, ljubil,
kot življe je sa o,
kot svoje zdravje, svojo srečo i uspeh,
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ljubil sem te kakor ljubi budala
prhek prah v svojih dlaneh.
Ljubezen ni demokracija.
Je oleči a, okrut ost, gorje
prej ko se človek te u privadi,
lažje ohra i elo sr e.
Ni miru
zaupanje je mrtvo,
od povsod egotovost preži,
rešitve i, odloga
i i povračila
nobene trdne vezi med ljudmi.
Ljubezen ni demokracija.
Je oleči a, okrut ost, gorje
prej ko se človek te u privadi,
lažje ohra i elo sr e.
Nihče iko ur e pripada,
vsak s svojo smrtjo je sam
zdaj razu e česar včasih ise
in danes lahko me je sram.

vedel

Ljubezen ni demokracija.
Je oleči a, okrut ost, gorje
prej ko se človek te u privadi,
lažje ohra i elo sr e.
Šeherezada: Ne razu e .
Šahrijar: Česa? Demokracije?
Šeherezada: To že, to je eka reč za Grke. Te e e razu e .
Šahrijar: Ja?
Šeherezada: Nič, sa o sprašuje se, ali veš, da tvoja lju eze , e glede ato kako silna je morda bila,
tvoji pokoj i že i najverjetneje i čisto ič koristila.
Šahrijar: Kaj hočeš reči?
Šeherezada: Mogoče posplošuje , a kot i je z a o, si se z jo poročil, ker je ila okras kraljestva.
Vsi so se stri jali, da je ajlepša, aj olj ila i aj olj ež a, že ska pač, kakrš a spada k kro i. Vzel
si jo, ker je ustrezala tvoji predstavi o popolni nevesti, jo pospravil v palačo, podobno kot tisti duh
prej v stekle o škatlo, i šel vladat. Pote te ves da i ilo, zvečer si jo lepo pozdravil, se zvrnil
nanjo i šel spat. I si islil, kako da jo lju iš.
Šahrijar: Šeherezada, ne izzivaj.
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Šeherezada se dvig e v pol sedeč položaj, se od ak e, kot i se pravkar ovedla, s ko
ves čas po e kuje. Hlad o reče): Poz aš zgod o o pre risa i Delili?
Šahrijar: Ne i

ise

prepriča , da

pravzaprav že

e za i a. Utruje se , spal i rad.

Šeherezada: Sa o rada i ti ekaj razložila a pri eru. Re i o, da je to

oja zad ja želja. Dovoliš?

Šahrijar: Daj, a pak a hitro.
Šeherezada: )a časa vlade Haru a al Rašida sta živela Ahmed Denf i Hasa Šu a . Bila sta
e avad o zvijač a i pre risana, zato ju je kalif postavil za poli ijska ačel ika i ji a določil tisoč
sre r ikov eseč e plače.
Šahrijar: Razsode kalif.
Šeherezada: Takše se je rez dvo a zdel tudi sa e u se i. Novi a se je hitro širila i prej kot v
enem dnevu kakovostnega opravlja ja, sta tudi že a i hčer ivšega poli ijskega ačel ika izvedeli,
da sta raz apa a, ki sta se pred leti pritepla v Bagdad zdaj e je a oža a položajih, o i dve pa
rez ugleda i plačila, ki i ji a po vsej pravi i i pravu oralo pripasti, tolčeta revšči o.
Šahrijar: Čakaj, hočeš reči, da je kalif zaposlil dva ova ačel ika i tako ostal rez de arja za
pokojnino po pokojnem? Morda pa le ni bil tako razsoden.
Šeherezada: Glej, e poz a vseh podro osti. Ve le to, da se je že a pokoj ega ačel ika, Dalila,
ki je bila sicer stara kot svet, a tako prebrisana, da bi lahko ose o i štruirala hudiča, odločila, da o v
estu ustvarila z edo, ki je ovopeče a fu k io arja e osta z ogla o vladati in tako opozorila
nase.
Prizorišče B:
Iz z ora prikrevsa dekle, ki s o ga si er vaje i v vlogi Di arezade. Opo aša ostarelo u o. Ovita je
široko vol e o togo s paso , v e i roki osi zastavo z rdeči i i ru e i i trakovi, v drugi pa pali o za
po oč pri hoji, o katero se sključe o opira.
Dalila: Najprej se se ustavila pri hiši povelj ika kalifove teles e straže. )elo ogat je, ta ož. Iz
držav e lagaj e preje a plačo, o te pa i a elo vrsto hiš i posestev. Hiša, v kateri živi, je e a
ajlepših v Bagdadu. A i sreče . Svoji že i je a poroč o oč o lju il, da si e o vzel druge, zdaj pa
se je izkazalo, da je jalova.
Prizorišče A:
Šeherezada: Ko je Dalila prikrevsala i o povelj ikove palače, je jegova že a Hatuna, oveše a z
dragocenim nakitom, ravno slo ela a oke ski poli i i otož ega pogleda zrla v daljavo. Nje
ož je
a reč rav o tisti da gostil z a e i prijatelje, ki so rez pravega us ilje ja ahali s svoji
araščaje .
Prizorišče B:
Dalila: Hčerka oja, se
mladosti navkljub.

ji rekla, tako žalost a si videti, svoje u ogastvu i razkošju, svoji lepoti i

Prizorišče A:
Šeherezada: Sveta že a, je potožila Hatu a, ko se se poročila, i je oral ož priseči, da o
e i
e o i el drugih že a. Ker pa i a otrok, grozi, da o, ko se vr e s potovanja, na katerega se
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odpravlja, o lju i avklju vzel drugo. Če to drži i če u o druga rodila otroke, bodo ti podedovali
jegovo pre ože je, jaz pa o ostala rev a i zapušče a.
Prizorišče B:
Dalila: Ra ljivi ljudje so lahkover i, zato se jo povprašala, če kaj ve o svete A u Ha latu. Da je
svet ik, se rekla, h katere u se zatekajo vse že ske, ki v zako u i ajo otrok. I še o e a ga i
obiskala zaman.
Prizorišče A:
Šeherezada: Hatu a je rez po islekov sledila Dalili, ki je za enkrat vedela le to, da či večje število
ljudi po či hitrejše postopku opet ajstila, ata č ejši ačrt pa se ji je izgrajeval sproti.
Prizorišče B:
Dalila: Na poti skozi Bagdad sva naleteli na mladega trgovca Hasana, ki so se mu ob pogledu na
Hatuno pocedile sline. Mati mu je že večkrat iz rala evesto za že itev, o pa i hotel vzeti dekleta, ki
ga i še ikdar videl.
Prizorišče A:
Šeherezada: )ato je Dalila Hasa u aložila, da je Hatu a je a hči, po pokoj e očetu o il o
o lože a z dedišči o i da u jo zlahka predstavi tudi rez ta či e, če ga ika poroka. Hasa je, rez
pomislekov, pristal.
Prizorišče B:
Dalila: Na poti skozi Bagdad smo naleteli na nekega pleskarja, za katerega i je ilo reče o, da daje
hišo v aje . Da i a do a večja popravila, se rekla, i da i rada ajela jegovo hišo. Rade volje
je privolil.
Prizorišče A:
Šeherezada: Tako je Dalila v hišo pospravila Hatu o, ki je verjela, da je o svet iški modrec ozdravil
jalovosti in Hasana, ki je verjel, da je tik pred zaroko z neznano lepotico. Hatuni je rekla, da pred
svet ika e ore stopiti v vse te lišpu i ji aročila, aj odvrže ta či o, Hasanu pa, da tudi on
pred svojo odstrto nevesto ne more stopiti o leče , saj i dekle orda islilo, da je go av. Brez
pomisleka sta jo ubogala.
Prizorišče B:
Dalila: Po rala se
ju a o lačila, akit i de ar, vse akrade o povezala v culo in se vrnila k
pleskarju najemodajalcu. Njegova hiša se i dopade, se rekla, najela jo bom. Rada bi le, da bi za
tre utek stopil va jo, da i il ekdo ta , ko pridejo osači z oji i stvar i. Po opravkih ora ,
sem rekla. I je šel.
Prizorišče A:
Šeherezada: Med te , ko pleskarja ni bilo, je Dalila vse, kar je vilo v trgovini vrednega, zmetala na
kup, zavila v culo in stopila pred vrata. Ravno tisti hip se je s svojim oslom mimo primajal oslar.
Prizorišče B:
Dalila: Posodi i svojega osla, se
u rekla, ti pa počakaj tukaj z barvami, dokler se ne vrnem.
Pleskar je moj sin, se rekla, i i a sreč e roke z zako o . Prišli odo ru eži i po rali vse, kar je v
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trgovini vrednega, zato bi rada pred njihovim prihodom vse, kar je vrednega, skrila. Kar bo ostalo, naj
po oje odhodu u iči, se predlagala. Raz ije aj kotel, poruši peč, u iči aj vse aprave za
eša je arv, da pijavke e odo i ele česa uple iti.
Prizorišče A:
Šeherezada: Oslar ji je rez po isleka izročil svojega osla i ji a j po agal aložiti vse lago, ki ga je
a rala v trgovi i, zrave pa še ves akit, vsa o lačila i ves de ar, ki ga je vzela Hasa u i Hatu i.
Pote se je Dalila z vso akrade o ro o odpravila do ov, oslar pa začel z vso v e o raz ijati po
barvarjevi trgovini.
Šahrijar: I rav o, ko je do ro začel

latiti s kije

po pečeh, se je vr il pleskar?

Šeherezada: I začel kričati i se etati po tleh. Oslar u je povedal, aj ikar e skr i, saj je tu po
aročilu jegove atere, pleskar pa je prebledel in pripomnil, da je njegova mati že deset let rtva.
Med tem sta tudi Hasan in Hatuna ugotovila, da sta bila opeharjena in na enkrat se je pred kalifom
z ašla kopi a razjarje ih ljudi, ki je od jega zahtevala, da sleparki, ki ji je u ičila vsaj kakše da , če
že e življe ja, aloži pravič o kaze . In Kalif je svoja poli ijska ačel ika, Ahmeda Denfa in Hasana
Šu a a, posla, naj v mestu, polnem stark, izsledita pravo. A Ahmed, ki nagrade ni hotel deliti z
nikomer, se je na lov podal sam.
Prizorišče B:
Dekle, ki je še do edav ega opo ašalo Dalilo, zdaj opo aša je o hčer )aj a o.
Zajnaba: Moja ati i ila eu a. Vedela je, da jo iščejo, zato se je potuh ila. Nič e skr i, se
rekla, tokrat bom jaz v tvojem imenu vodila visoko oblast za nos. Ahmedu in njegovim
e ai štirideseti
iriče
o po rala orožje i o leko i o oje pri esla domov.

ji

Prizorišče A:
Šeherezada: )aj a a, Dalilil a hčerka, se je skr o o lekla i od ekega ra jev a ajela sta ova je z
dvoj i vhodo . Naročila je jedi i pijače, v so e pa dala pri esti preproge i lazi jake. Nato se je z
napol zastrtim obrazom postavila pred vrata, dokler i prišel Ali, ede iz ed Ah edovih
podčast ikov. »Si ti Ah ed De f?« ga je vprašala.
Prizorišče B:
)aj a a orčavo opo ašajoč glo ok oški glas): Nise , toda De f je oj predstoj ik. Če i aš
kakš o proš jo, jo lahko prav tako za esljivo poveš e i, lepoti a. Kdo si?
Šeherezada sladko, edolž o : Moj oče je il krč ar v Mosulu, je rekla )aj
zapustil veliko pre ože je. Iz strahu pred kraljevi i o last iki se s svoji
Bagdad, zdaj pa išče Ah eda De fa, da i e vzel v zaščito. Slišala se
aj ogoč ejši ož v estu, pa tudi do er i
oča . )di se, kot ekdo, ki

a a. O s rti i je
de arje po eg ila v
a reč, da je za kalifo
u lahko zaupa .

Prizorišče B:
)aj a a: Alija i jegove ože se pova ila a prigrizek. Odpeljala se jih v sobo, jim postregla z
jedačo i pijačo i jih opijanila. V vino sme natresla uspavalo in kmalu so kot mrtve muhe pocepali po
tleh. Pote se jih skozi zad ji vhod ezavest e odvlekla a dvorišče. )a Alijevo skupi o je prišla
Abdulahova, za Abdulahovo Harunova, a ko u je s svoji i ož i prijezdil sa Ah ed De f. Vse je
doletela enaka usoda. Kot o e ogle pija e zveri e so o ležali po lazi jakih.
Prizorišče A:
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Šeherezada: Ah ed De f je o upal i za po oč poprosil Hasa a Šu a a. Kalif ji a je aložil, aj se
pred večero
a dvor ikar e vračata rez Dalile, ukazal pa je tudi, aj jo pripeljeta v e e kosu, saj
jo ka i v pri eru, da o vse oškodova i vr ila jihovo last i o, po ilostiti. Ni šlo toliko za to, da
i il Hasa spret ejši love od Ah eda ali da i ila skupaj toliko oč ejša, prej se je Dalili zdelo, da
je dokazala svoje. Ko sta ačel ika potrkala a je a vrata, si je okrog vratu zavila ruto milosti, na
osla natovorila vso nakradeno ro o i se pustila odvleči pred kalifa.
Prizorišče B:
Mož, ki s o ga vaje i v vlogi Velikega vezirja, astopi v vlogi kalifa.
Kalif: Zakaj si opetnajstila vse te ljudi, Dalila? Kaj ti je bilo tega treba?
Prizorišče A:
Šeherezada: Nise jih okradla iz pohlepa, je rekla Dalila, iti iz požele ja po tuje
lagu. A po estu
je slišati toliko hval i a raču Ah edove i Hasa ove spret osti, da se
orala dokazati, da
z ore več kot o a skupaj.
Prizorišče B:
Kalif: In zdaj, ko si to dokazala – kaj hočeš od

e e?

Prizorišče A:
Šeherezada: Sa o tisto, kar i pripada, kalif, je rekla Dalila. Moj oče je il sod ik, oj ož pa
policijski poveljnik v Bagdadu. Prosi te, da e i aklo iš plačo ojega očeta, oji hčerki pa plačo
ojega oža.
Prizorišče B:
Kalif: I če ti ustreže ? Kako se oš za vse to oddolžila?
Prizorišče A:
Šeherezada: I tako se je pre risa a Dalila, zato da i dosegla ekaj, kar i ji po zako u oralo
pripasti samo od sebe, na koncu dolge i za ota e poti po udila še za oskrbnico kalifovega velikega
gostišča, svojo hčer pa predlagala za adzor i o golo je pošte. I tako sta namesto penzije dobili
plačo i Dalila, ki je ila stara kot )e lja, je orala delati dokler i prišel po jo tisti, ki ko čuje
vsakrš o veselje, a esto da bi uživala zasluže pokoj. A bolje to, kot stradati.
Šahrijar: In nauk?
Šeherezada: Nauk zgod e uči, da ora človek, ki ga je življe je stis ilo v kot, postati oprezen in
zvijače , če i rad dosegel tisto, do česar i oral iti tako ali tako upraviče . )atoniti tvoja zgodba,
niti zgodba o dekletu, ki svoje u pošast e u ugra itelju atikalo roge, e govorita o tem, da so
že ske itja, a katera se e da za esti, arveč, da se a o e o itje e da za esti, če u e
o ogočiš, človeka vred ega življe ja. )ato i veljalo raz isliti, ali to, da dekleta i že e tako pogosto
iščejo ači e, da i koga uka ile, orda e po e i zgolj tega, da ji je tako redko dopušče o dovolj
svobode, da bi lahko delovale naravnost.
Šahrijar: Šeherezada, tako se
Šeherezado okrog pasu

z atra , da sploh e razu e , o če

govoriš. Pojdiva spat. (objame

Šeherezada: Ampak ljubeznivi gospodar – pri zgod i o )aifu Al uluku i hčerki kralja duhov isva
prišla še iti do polovice!
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Šahrijar se pri e za čelo : O lju i Bog, še to. Lahko nadaljujeva jutri?
Šeherezada: )lahka, gospodar. ga polju i a čelo, u vr e o je , videti je, kot da sta o a
zadre ala. Ko se prepriča, da Šahrijar spi, se odtihotapil iz postelje in skozi zaveso iz prizorišča A
smukne na prizorišče B.
Prizorišče B:
Na vrtu jo pričaka je a sestra Di arezada.
Di arezada: Očeta zelo skr i zate.

Šeherezada: Očeta je zelo skr elo za e še prede se živela s po es eli

oril e .

Dinarezada: Tudi mene zelo skrbi zate.
Šeherezada jo stis e k se i i z levi o po oža po laseh : Saj ve . A pak u rla i tako ali tako,
petdeset let gor ali dol. Če o šlo, i rada svojo s rt vsaj pa et o u ovčila.
Di arezada: Kaj pa pravzaprav a eravaš?
Šeherezada: Ne ve še toč o, alo i provizira . )a e krat si predvse
pametnega ne pade na pamet.
Di arezada i ič o : Krase

kupuje

čas, dokler

i kaj

ačrt. )elo dovrše .

Šeherezada: Ti se kar zafrkavaj. Dlje kot jaz osta e

pri življe ju, dlje osta eš pri življe ju ti.

Dinarezada: Šeherezada …
Šeherezada: Kaj?
Di arezada: Razu e , da i se živa požrla, če i aletela a zlo i se u e i postavila po ro u.
Sa o prosi , e pretvarjaj o se, da to poč eš za e.
Šeherezada: Saj se e pretvarja o. Jaz sa o dela

edi o stvar, ki jo znam

Di arezada: Vse razu e , daj o se sa o zavedati, da ora ed te , ko se greš ju aštvo, ekdo
skr eti za evrotič ega očeta i z ega e služa ike, kar je e ako izčrpavajoče od tvojega e eh ega
tvega ja, le dosti a j slav o i osvo ajajoče. Je pa očitno, edina stvar, ki jo znam jaz. (Zapoje)
Tako si pridna, so mi vedno radi rekli,
ež a, kot ora iti dekle,
lju ez iva, posluš a i u ogljiva,
luč v te i i upa je.
Vsa se bom razdala za druge
i od e e e o ostalo ič,
skoraj gotovo o šla v e esa,
oje sa je pa o po ral hudič.
Izmojstrila sem se v svoji dobroti
trenirala milino in razumevanje
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poslušala, ko so govorili,
vedno pristala na vse.
Vedno sem vsem na razpolago,
zadolže a se za to, da dela
ir,
zmorem vse, kar se od mene zahteva,
samo svobode ni nikjer.
Vsa se bom razdala za druge
i od e e e o ostalo ič,
skoraj gotovo o šla v e esa,
oje sa je pa o po ral hudič.
I res razu e , priseže da razu e .
Prisluh e i i i težko.
Da bi le kdo mi nekaj tega povrnil
kar se va dala, ko ilo va je težko.
Vsa se bom razdala za druge
i od e e e o ostalo ič,
skoraj gotovo o šla v e esa,
oje sa je pa o po ral hudič.
Šeherezada: Poz aš zgod o o pri esi Parvezi?
Dinarezada: Ne, poznam pa zgodbo o princesi Dinarezadi. )elo je žalost a.
Šeherezada: Ne oreš vedeti, kakš a je, ker je še isi pre rala do ko a.
Di arezada: Nekdo i je prišep il, da jo a ko u u ije po es eli kralj Šahrijar, da za te , ko je
obglavil njeno sestro.
Šeherezada: Di arezada, za tre utek ehaj pa ičariti i
e poslušaj. Pri esa Perizada je z rato a
pri e Bah a o i Parvezo živela a ro u esarstva, v e e iz ed ajlepših vrtov v človeških
kraljestvih. Bili so sreč i i i ji
ilo hudega, dokler ekega večera a jihovo posest ni zatavala
ostarela romarica.
Di arezada: Po udili so ji pre očišče, o a pa jih je v spa u vse podavila kot lisi a

lade kokoši?

Šeherezada: Ne, ro ari a je ila a videz sila lju ez iva i škoda, ki jo je povzročila je ila olj
dalj osež e arave. V svoje gostitelje je a reč zasejala se e želje, ki je prej iso poz ali.
Di arezada: Kakš e želje?
Šeherezada: Kako lep vrt da i ajo, ji
ajlepši.

je rekla. Če i v je

prepevala še govoreča pti a, i il res

Di arezada: Kakš a govoreča pti a?
Šeherezada: Govoreča pti a, ki se jo ajde sa o vrh ajvišje gore v kraljestvu. Po poti, ki jo stražijo
šepetajoči duhovi, ki vsakega, ki ji prisluh e, spre e ijo v čr ka e .
Dinarezada: In kaj bi imeli od te ptice? Se niso mogli dovolj pogovarjati med sabo?
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Šeherezada: Seveda so se. A o se i so ili tako vaje i isliti, da živijo v ajlepše vseh vrtov, da se tej
isli iso hoteli odpovedati. I so šli po jo. Najprej sta šla rata. Perizadi sta zapovedala, da ora
ostati do a. Češ dekli a si, krhka stvar, življe je te o polo ilo, še prede se oš dvakrat o r ila. I
sta šla, ajprej Bah a , ato pa še Parvez a visoko čr o goro po govorečo pti o i o ede od jiju
se i ogel upreti šepetajoči glasovo , o a sta se ozrla i o a sta se spre e ila v ka e .
Dinarezada: In Perizada?
Šeherezada: Ko je pri esa izvedela, da sta je a rata oka e ela, se je še sa a podala a pot.
Ušesa si je za ašila z o aže i str o gledala v tla, dokler i prispela a vrh, zgra ila kletke i
stekla nazaj v dolino.
Dinarezada: Šla do ov i se do s rti pogovarjala sa o še s ptiče .
Šeherezada: Kar hoče reči je, da se včasih splača, če grejo drugi v žrelo pogu e pred ta o, ker se
lahko iz jihovega propada veliko aučiš.
Dinarezada: I pote

si živ, a pak sa . I do s rti se lahko pogovarjaš sa o še s ptiče .

Šeherezada: Lju i a …
Dinarezada: Ja?
Šeherezada: Vsak je sa . Ves čas.
Jo

oč o o ja e prek ra e .

TRETJE DEJANJE
Prizorišče A:

Šeherezada Šahrijarju, ki se šele počasi z uja iz s a, že pripoveduje adaljeva je zgod e o Zaifu
Al uluku i hčerki kralja duhov.
Šeherezada Šahrijarja ež o oža po laseh i pripoveduje s tihi glaso : Kralju Asemu torej ni
ostalo drugega, kot da se ukloni sinovi volji. Dal mu je opremiti štirideset ladij i tisoč suž jev za
spremstvo, denarja, zlat ikov, živeža i oj e opre e, za spre ljeval a pa u je odredil njegovega
prijatelja Zaida. In so odpluli na Kitajsko.
Šahrijar

ed zeha je

: Kakš a Kitajska? Kaj se dogaja?

Šeherezada: Mladi kralj Zaif Almuluk je pravkar odplul na Kitajsko.
Šahrijar si

a e oči : Kdo?

Šeherezada: Tisti, ki se je iz daljave zalju il v hčerko kralja duhov i je šel po jo a ko e sveta.
Šahrijar: Katerega kralja, kakš ih duhov? Koliko je sploh ura?
Šeherezada: Počasi se da i. Kralja duhov iz otoka Ba el, ki leži v vrtu Irem.
Šahrijar: Lju i Bog, saj je še sredi oči. Nič čud ega, da ko aj ve

zase, kaj šele za )aifa Al uluka.

Šeherezada: Daj o, iz zgod e, ki je včeraj isva doko čala. Jo lahko nadaljujem?
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Šahrijar: Lahko v es

alo ki ka ?

Šeherezada: Seveda, i pri er ejšega časa za pripovedova je, kot je a ro u spa a. Takrat so
podo e aj olj živah e, ker vz ikajo iz istega klopčiča kot sa je.
Šahrijar

a veliko zazeha : Pote

pa kar izvoli.

Šeherezada: Ko so a Kitajske videli, da je priplulo štirideset oj ih ladij, so
obleganje, zato so zapahnili mestna vrata in pripravili bojne stroje.
Šahrijar: Bolje je iti previde kot

islili, da se pripravlja

rtev.

Šeherezada: Na srečo sta ila stari kralj Ase i kralj Kitajske, Šah Fa ghfur, stara znanca in ko je Zaif
po odposla u sporočil, čigav si je, i poudaril, da prihaja v iru, so se vrata a stežaj odprla.
opo ašajoč kitajskega kralja, z glo oki glaso »Do rodošel odi v oje kraljestvu, jaz se tvoj
i tvojega očeta suže j. Moje esto leži pred te oj, ukazuj vse i vse u kot te je volja.«
Šahrijar: I a esto, da i ga Al uluk prijel za esedo, je
oleči i svojega sr a.

alo potožil o svoji lju ez i iz daljave i

Šeherezada: I kitajski kralj je težkega sr a izdavil, da še svoj živi da i slišal iti za vrt Ire , kaj šele
za otok Babel. Dal pa je skli ati vse zvezdoglede, popot ike, ladijske kapita e, trgov e i derviše, kar
jih je premoglo njegovo kraljestvo i jih povprašal, ali kdo ed ji i orda ve kaj več.
Šahrijar: I vsi so olčali, )aif Al uluk pa se je od ridkega gorja vrgel a sa ljo, jaz pa lahko zdaj v
iru še alo zadre a .
Šeherezada: I vsi so olčali pote pa je ede iz ed ladijskih kapita ov rekel, da
vrtu, otoku i dekletu izvedeti kaj več, obrniti in odpluti v Indijo.

ora, če hoče o

Šahrijar: Okrog riti v žep.
Šeherezada: )aif Al uluk je dal takoj pripraviti ladje za plov o, pri esti a krov vode, živeža i vsega
drugega, kar so potre ovali. Pote so ir o i var o v ugod e vetru pluli štiri ese e. Ne adoma
pa se je z vseh stra i dvig il veter z oč i dežje . Med es e je valov so v s rt e strahu
prebili deset dni. Enajsti dan pa se je veter tako silovito zagnal v ladje, da so vse, z vsem, kar do
nosile, potonile. Samo Zaif Almuluk se je z nekaj svojimi ož i rešil v aj o arči o. Pote se je
vihar polegel, valovi so se u irili i vzšlo je sijoče so e. )aif Al uluk je odprl oči i videl, koliko je
ostalo od jegovega ogoč ega ladjevja. )agledal je sa o e o i vodovje i
aj o arči o, v kateri
je bil.
Prizorišče B:
)aif Al uluk

a kole ih, vpijoč v e o : Kje so

oje ladje? Kje je je

oj prijatelj )aid?

) or: O, vladar! Od tvojih ladij i ič ostalo, vse so poto ile i postale hra a ri a !
)aif Al uluk se

eče po tleh, joka, vije roke i si puli lase, v ko č i fazi se kani natakniti na sabljo.

Zbor (zapoje): Človek je ši ka igrača v rokah usode,
ki ljudi ji ni kaj dosti mar.
Tudi ta ki vlada števil i kraljestvo ,
ni samemu sebi gospodar.
O, vladar! Kaj bi to pomagalo? Vse si si akopal sa . Če bi u ogal svojega očeta, se ti to e i zgodilo.
Ve dar je ilo vse že zdav aj v aprej določe o i
orala te je doleteti usoda, e ako eiz ež a, kot
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doleti vse druge. Nič drugega ti e preosta e, kot potrpežljivo vzdraži, dokler te vseviš ji Bog e reši iz
te stiske.
Prizorišče A:
Šeherezada: Barči o je veter e eh o g al se i tja i iso vedeli, ka kr arijo. )ačela sta ji
pohajati živež i voda, ko se ji je po volji vseviš jega oga a o zorju prikazal otok. Bili so
sestradani, zato so na barki pustili sa o e ega oža, da i straži, ostali pa so se razkropili po otoku i
jedli sadeže, ki so jih ašli spoto a.
Prizorišče B:
Iz rastja se dvig e glava lepega elega
imenu.
Beli

ož: Ha ed!

Hamed (s polni
Beli

oža, ki e ega iz ed )aifovih spre ljeval ev pokliče po

aročje

sadja, se do polovi e o r e : H ?

ož: Nikar e jej teh ezrelih sadežev. Pridi k

e i, ti o

dal do rih i zrelih.

Prizorišče A:
Šahrijar: Lju i og, kakš a os ov a zvijača. Kako eu e

oraš iti, da padeš a jo?

Šeherezada: Ker ga je ož pokli al po i e u, je ede iz ed )aifovih ož sklepal , da gre za
brodolomca i se je zelo razveselil. Ko pa se u je pri ližal, u je preklet ik skočil a ra e i z
nogami okleni okrog pasu.
Prizorišče B:
Beli

ož Ha edu skoči a ra e i se ga z ogam oklene okoli pasu.

Beli

ož: Te i, te i, Ha ed! )daj si

oj jezdi osel i

ikdar več se

e e oš z e il!

Prizorišče A:
Šeherezada: Ko je )aif Al eluk v daljavi zagledal ta prizor, se je odločil Ha eda žrtvovati i s
preosta ko svojih ož z ežal azaj a barko in urno odveslal z otoka. Po mesecu plovbe se je v
daljavi zalesketala nova obala. Čol so pustili ob bregu in se po ozki poti podali v gozd.
Prizorišče B:
Zbor, ki predstavlja Zaifa Almuluka in njegovo spremstvo, se po prstih, zgrbljeno pomika gor in dol po
odru. Le v kotu odra je ož, ki od daleč izgleda kot hlod podrtega drevesa, saj je ves ovit v rjavo
plahto. Šele ko vsta e vidi o, da gre za e o iz ed jegovih ušes.
Ede iz ed

ož, ga arahlo r e: Kaj le aj i to ilo?

Mož z dolgi uhlje
jegovo užit ost.

zgra i tega, ki ga je r il i ga zač e ovohavati i o lizovati, kot i preverjal

Ujet ik: Moj kralj! ) eži s tega otoka! a je
razrezali i požrli!

ivajo volkodlaki, ki žro ljudi! Me e odo k alu

Preostanek zbora jo urno ucvre stran od prizora in se stisne v kot.
Prizorišče A:
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Šeherezada: Ko je )aif Al uluk zagledal ta prizor, se je odločil, da zlahka žrtvuje še e ega oža in s
preosta ko svojih ož z ežal azaj a arko i ur o odveslal z otoka. Po mesecu plovbe so naleteli
na tretji otok.
Prizorišče B:
Ma jše število z oristov po kole ih plazi gor i dol po odru, a irajo sadeže i jih jedo, dokler se Zaif
Almuluk ne zaleti ob noge velikanke in preplaše o pogleda avzgor.
Velikanka (prime Zaifa Almuluka za ovratnik, si ga ogleduje, razgleduje se tudi po jegovih tovariših,
ki o e elo čakajo svojo usodo, ed te ko jih stražijo še trije velika i. se ozre k velika o : Moj
og, kakš e čudovite pti e! Narediti ora o kletko za vsako iz ed jih i jih razo esiti po palači, da
nam bodo prepevale.«
Prizorišče A:
Šeherezada: )aif Al uluk i jegovi tovariši so v kletkah preživeli širi leta. Jokali so i prosili
usmiljenja, ve dar so jihove tož e v ušesih velika ov do ele kot prelepo ptičje petje i niti na kraj
pameti jim ni padlo, da bi svoje čudovite hiš e lju lje e izpustili a prostost. Potem pa se je princesa
velikanov nenadoma ovedla, da a čed ega )aifa že dlje časa gleda z drugač o aklo je ostjo, kot jo
čuti o do do ačih živali i
u o lju ila, da ga z vse i jegovi i ož i vred izpusti a prostost, če
ji podari svojo ljubezen.
Šahrijar: V katere

jeziku?

Šeherezada: Prosi ?
Šahrijar: Rekla si, da je človeška govori a velika o zve ela kot petje, torej je iso razu eli. V
katerem jeziku mu je potem lahko karkoli obljubila?
Šeherezada: V jeziku ljubezni.
Šahrijar: Haha, pa te i a ! V tvoji zgod i se

aše

po a jkljivost! Utruje a si, pešaš.

Prizorišče B:
)aif Al uluk iz kletke, držeč se z roka i za je e rešetke : »Lju ez iva gospa! Lahko bi vam lagal in
vam za obljubo svobode o lju ljal več kot z ore dati, a ker ste tako lju ez ivi z a o se va
dolža res i o. Nihče, kaj šele ši ak človek, kakrše se sa , e gospodari svoje u sr u i
oje je
svojo ljubezen espa et o že poklo ilo drugi gospodarici.
Prizorišče A:
Šeherezada: Pri esa velika ov, izvedena v jeziku ljubezni, je )aifovo pripoved poslušala s težki
sr e . Že sa a po se i je ila dovolj žalost a, zaveda je, da je ladi tuje ikdar e i ogel lju iti,
pa jo je dotolklo do konca. Ni več zdržala pogleda a poklapa ega oža v kletki, ki jo je s svoji
za uhli izjoka i o razo iz d eva v da spo i jal a žalost, ki ljude je lje ladost, zato ga je
dala sneti s stropa in ga naredila za svojega osebnega slugo, ki ji je iz gozda pri ašal drva. A žalost i
leta mirovanja sta ga oslabila, zato je gospodarico poprosil, naj osvobodi tudi njegovo spremstvo, da
u o pri delu v po oč.
Šahrijar: Pri če er ni pomislila na to, da ljudje prostih rok i
zaprte v kletki. Dolge noge, kratka pamet.

og lažje z ežijo kot tisti, ki jih i aš
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Šeherezada sko ig e : Pri esa je ila ir a, ker je sklepala, da a otoku e odo ašli ičesar, kar
bi jim lahko pomagalo pri pobegu. )aif Al uluk i jegovi tovariši so tako aokrog pohajkovali rez
straže. Otoča i so jih poz ali kot pri esi e pti e i ihče ji
i hotel ič žalega. Po več d i so ostajali
zdoma, nabirali drva in jih nosili princesi v kuhinjo. Njihove roke in noge so se okrepile, edino, kar je
še ved o pešalo, je ilo )aifovo sr e. Kot a tisoče esreč o zalju lje ih bedakov pred njim in na
ilijo e za ji , ga je ilo pogosto oč ajti, kako sedi a skali o
orju in z govejim pogledom zre v
daljavo.
Šahrijar: Aha, vidim, da gre tudi tebi na jetra.
Šeherezada: Sa o

alo tre ira

različ e perspektive.

Prizorišče B:
Zaif Almuluk (sedi na skali v pozi Rodinovega misleca): Kako dolgo o še oral o jokovati svojo
usodo? Ve , da ožje pero zapisuje po areku ožje pa eti i da človeku e preosta e ič drugega
kot potrpežljivost. Da bi mi milostljivi Bog, ki mi je vse to zakuhal z enako predanostjo hotel tudi
pomagati!
Eden jegovih tovarišev, z aročje

pol i

drv, se

u postavi za hr et.

Tovariš: Skriv ost a so pota gospodova.
Zaif Almuluk: Hm?
Tovariš: Po agaj si sa

i

og ti o po agal.

Zaif Almuluk: Bi šlo tudi rez ugank?
Tovariš: Odpusti, ljubeznivi gospodar, do tega trenutka nisem sprevidel, da lju eze škodi tudi
ožga o , e sa o sr u. Hotel se sa o reči, da vseviš ji e rav a ved o a ajočit ejšega iz ed
vseh ož ih ači ov i včasih lač e u e po udi ri e a sre r e plad ju, arveč pali o, s katero
se jo da uloviti.
)aif Al uluk: I kaj je v aše

pri eru pali a?

Tovariš: Hja, pali a.
)aif Al uluk: Povej več.
Tovariš: Rešil e ike že ves čas rastejo povsod okoli as, le da do s o do zdaj s tako zavzetostjo buljili
v drevesa, da nismo ugledali gozda.
Zaif Almuluk (pogleda izpod obrvi): Prihrani mi, prosim.
Tovariš: Radi i z ežali z otoka, pa i a o ladje. )graditi ladjo je težaško i za ud o opravilo, je pa
zato toliko lažje zgraditi splav. Razklali o o dolga debla in iz lubja spletli vrvi, s katerimi jih bomo
povezali, nabrali si o o sadja za a pot i odri ili. Šele po te lahko zač e o upraviče o tar ati, da
nas je dobri Bog zapustil.
Prizorišče A:
Šeherezada: V ese u d i je ilo delo pravlje o i splav izdela . Štiri ese e so preživeli a orju,
e da i vedeli, ka jih osi. Pošel ji je živež i pritis il je glad, že kakše
ese so ili siti zgolj drug
drugega. Tedaj pa se je orje e ado a začelo pe iti i es eti v visokih valovih i z orskega d a
se je pog al straše krokodil i v e e za ahu pogoltnil dva izmed Zaifovih tovarišev.
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Šahrijar: To pa i ilo preveč realistič o.
Šeherezada: Je ilo pa slikovito.
Šahrijar: Krokodili sploh živijo v

orju?

Šeherezada: Poslušale , ki bi bil dovolj velik človek, da se ne bi prepustil svojim malenkostnim
vzgi o , i ato izvedel, da je krokodil do posled jega uda eus ilje o raz esaril vse ože iz
spre stva )aifa Al uluka i da je aš ladi kralj, pol strahu, apel svoje zad je oči i z ji i
odveslal do otoka, sredi katerega se je po os o očila visoka gora.
Šahrijar: Po drugi stra i pa i pripovedovale , ki il dovolj velik človek, da se e i prepustil svoji
patetič i vzgi o , pustil pri življe ju koga a j očit ega kot svojega glavnega junaka.
Šeherezada: I začel pripovedovati o ko druge , ki i po urah pripovedova ja spet postal glav i
ju ak i tako dalje i tako aprej v esko č ost.
Šahrijar: Razen, če ga e i po tretjem stavku pogoltnilo brezno in tako dalje in tako naprej v
esko č ost.
Šeherezada: In kdo pravi, da )aifa Al uluka e čaka rez o za četrti

stavko ?

Šahrijar: Ker se do il vtis, da o je zelo rada a dolgo i široko pripoveduješ i da i si tudi, če i
hotela opisati jegovo s rt za to vzela kakše da ali dva časa. Poleg tega imajo najbolj bedasti liki
o ičaj o ajvečjo srečo.
Šeherezada: Prepriča a se , da je dobri Bog bolj domiseln ustvarjalec od tistih, ki mislijo, da
osebnostne lastnosti vedno pridejo v naprej predvidenih šopkih.
Šahrijar: Do ri Bog že, a azad je ko se

preveril, te zgod e i pripovedoval o .

Šeherezada: Drži, to zgodo pripoveduje ekdo, ki ve, da je )aif Al uluk, lače , u iče i žaloste štiri
ese e sa popotoval čez hri e i gore, po puščavi i rodovit i deželi, spal pod milim nebom in kot
kak osel ulil stepsko travo. Čr o up je že do do ra ačel tisto alo, kar je ostalo od jegove duše,
ko je v daljavi zagledal ekaj, kar i lahko ilo videti kot zatočišče. Bolj, kot se je reči ližal, olj očit o
je postajalo, da se pred ji
oči visok grad, ki ga je zgradil Jafet, Noetov sin. Kdo le mu je
gospodaril? Duhovi? Ljudje? Volkodlaki? Zaif je, odkar je bil na poti, naletel na toliko zla, da od
jegove deške zaupljivosti i ostalo skoraj ič.
Šahrijar: Hočeš reči, da je postopoma postal malo manj butast.
Šeherezada: Hoče reči, da je postopo a postal alo olj previde . Po urah o ahova ja se je
potiho a prikradel skozi grajska vrata. Notri je ašel sede hod ikov, a o e ega človeka. Na koncu
sedmega hodnika so bila vrata, oveše a z zastavo. Dvig il jo je i skozi prehod vstopil v veliko
dvorano s svilenimi preprogami po tleh. Sredi prostora je stala orjaška zlata iza, o lože a s
štirideseti i pogri jki, s katerih so se ohotile ajslast ejše jedi. Na koncu mize je stal zlat prestol, na
katere je sedela kakor sijoča lu a lepa dekli a, odeta v kraljevska o lačila i okrasje, kakrš ega
osijo eveste a poroč o oč.
Prizorišče B:
Dekle, ki s o je vaje i kot Šeherezadi o sestro Di arezado, zdaj v vlogi Davlet Hatun sedi za mizo.
Zaif Almuluk sede nasproti nje.
Davlet Hatu : Si človek ali duh?
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Zaif Almuluk: Ede

aj oljših ljudi se , kar jih je kdaj živelo. Kraljevi si i tudi sa

kralj.

Prizorišče A:
Šahrijar prh e kot i se davil s s eho

: Prav gotovo.

Prizorišče B:
Davlet Hatun: Najprej kaj pojej, potem pa mi povej kako si prišel se .
Zaif Al uluk se kot divji prašič zakoplje v hra o.
Prizorišče A:
Šahrijar: Nisi nekaj rekla o tem, kako je poba z leti postal manj zaupljiv? Takole po tuji hrani planejo
samo amaterji.
Šeherezada: I sestrada i ljudje. Po te , ko lakota posta e prehuda, posta e človeku evar o
vsee o, ali u je u reti od stradeža ali od zastrupitve. Poleg tega je redko kateri oški dovolj
pa ete , da i se al že ske.
Prizorišče B:
Davlet Hatun: Kdo si in od kod prihajaš? Kako ti je i e i kdo te je pripeljal se ?
Zaif Almuluk (s polnimi usti): Moja zgodba je zelo dolga.
Davlet Hatu : Pa povej sa o, od kod si i kaj oš tu počel?
)aif Al uluk: Pa ti povej, kdo si, kdo te je pripeljal se
Davlet Hatu : Pripeljal? Kaj veš o
)aif Al uluk: Čisto ič,

i zakaj ivaš tu čisto sa a?

e i?

ila gospodari a, priseže . Sploh e ve

kaj govori .

Davlet Hatun: Sem Davlet Hatun, hči kralja I dije. Palača ojega očeta leži v etu Sere di i slovi
po svoje čudovite vrtu. Nikjer a svetu e ajdeš lepšega, ikjer a svetu i takih dreves, takega
vetja, ikjer i tako velikega ri ika. Nekega d e se šla s suž ja i v ta vrt, slekle smo se, stopile v
ribnik, se škropile i s ejale, ile s o lade i ile s o sreč e. Nato pa se je ad e sklo il orjaški
o lak, kot i se kos e a upog il i se ag il k e i, e iztrgal iz ed suže j, dvig il od tal i poletel z
a o. Pote
e je spustil v tale grad i se spre e il v lepega, sijaj o o leče ega lade iča. Me
poz aš?, je vprašal. Nisem ga poznala.
Prizorišče A:
Šeherezada z do eči glo oki glaso , opo ašajoč oškega : Jaz se si
odrega kralja duhov, je
rekel lade ič. Moj oče iva a o alah Rdečega orja i vlada tru i ad šestkrat sto tisoč letečih i
pod vodo plavajočih duhov. Na svoji poti sem letel nad krajem, kjer si se kopala, zaljubil sem se vate
in v tvoj lik, zato sem se spustil k tebi in te odnesel v ta trdni grad, v katerem bivam. Sem ikoli ihče
e pride, e človek i e duh, od tod do I dije oreš potovati sto dvajset let. Nikoli več e oš uzrla
dežele svojega očeta i
atere, ostala oš pri e i. A ne boj se! Prikazal se ti bom, kadarkoli oš
želela, dal ti o vse, kar si oš za islila i lju i te o
oč eje, kot te lahko lju i kateri koli človek.
Šahrijar: In punci je gotovo nemudoma odleglo. Kako je že rekel pes ik – če ekoga lju iš, ga
osvobodi?
Šeherezada: I

ihče se tega ačela e drži zvesteje od te e, do ri gospodar.
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Šahrijar: Pa se v tej tvoji zgodbi kdo zaljubi tudi v koga, ki ga dejansko pozna?
Šeherezada: Nise prepriča a, da tisti, ki so s pred eto
ljubljene kaj bolj poznajo, dobri gospodar.

svojih želja poprej že govorili, svoje

Šahrijar: Kar po e i … ?
Šeherezada: Da sr e sliši, kar hoče slišati, e glede a to, kaj je v res i i izreče o.
Šahrijar: Šeherezada, če prav razu e , pred
Šeherezada: Ne, gospodar. Se

a o še isi i ela

oškega?

pa veliko pre rala.

Prizorišče B:
Davlet Hatu : Nekaj časa e je pustil sa o, pote pa se je vr il s tole izo i preproga i. Pride vsak
torek in ostane pri meni do petka popoldne in potem ga do torka spet ni. Skupaj jeva in pijeva, poljubi
e i o ja e, ve dar se še ved o devi a. Lju ez iv je i ič hudega i oče, le na svobodo me ne
izpusti, kot i i el kaj od tega, da e sa o gleda, tudi če se o je vsa esreč a.
Zaif Al uluk s pol i i usti : Toč o ve , o če

govoriš.

Davlet Hatun: Moj oče, Kralj kraljev Tadž Al uluk, o oji usodi ič e ve i za e krat vse kaže, da za
e oj i odkril še o e e sledi. U ira od žalosti, ko si ga predstavljam, kako blodi po svetu in me
išče, vsak da olj gotov v to, da se kje pokopa a. K alu o o upal i poza il a e, da i se rešil
pred žalostjo. kot i odrezal spre e i to Tako, to je oja zgod a. )daj pa si i ti dolža svojo.
Zaif Almuluk: Moja zgodba je dolga in bojim se, da bi se duh utegnil vrniti, še preden bi ti jo povedal
do konca.
Davlet Hatun: Petek je, pravkar me je zapustil in do torka ga ne bo nazaj. Sprosti se in kar povej od
začetka do ko a.
Prizorišče A:
Šeherezada: )aif Al uluk je začel pripovedovati svojo zgodbo, ki se ti je zdela alo trapasta že ko
se ti jo povedala prvič, zato je e a erava o avljati. Ko pa je prišel do i e a Badijala Dža ala,
se je zgodilo nekaj nenavadnega. Davlet Hatu so oči zalile solze.
Prizorišče B:
Davlet Hatun: Lju i Bog, Badijala Dža ala, tako je ve dar i e oji sestri! Gorje tiste u času. Se
še spo i jaš? Se kdaj vprašaš, kje je tvoja sestri a i kaj se ji je zgodilo?
)aif Al uluk z ež i , razu evajoči glaso : Lju a Davlet Hatu ,
pa si človeško itje. Gotovo e gre za isto ose o.

e

oja Badijala Dža ala je duh, ti

Davlet Hatu : Badijala Dža ala je oja sestra po leku. Na dan, ko je moja mati povila mene, se je
a drugi stra i ašega vrta rodila Badijala Dža ala. Nje a ati je k oji poslala ekoga po ekaj
hra e i perila. Moja ati ji je poslala vse, za kar je prosila i ju s hčerko pova ila k se i. Prišli sta i
oja ati je pote dojila tudi alo Badijalo Dža alo. Pri as sta ostali dva ese a, pote pa sta se
vr ili v svojo do ovi o. Prede sta odšli, je je a ati oji ekaj podarila i rekla: če e oš
potrebovala, o prišla k te i v vrt. Pote sta prihajali vsako leto i vsakič ekaj časa ostali pri as.
Če i e srečal do a, )aif Al uluk, i zlahka spoz al tudi jo. Tako pa si e ašel v te od oga
pozabljenem gradu, na milost i e ilost prepušče o ožji volji i sa ovolji ojega oža.
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Zaif Almuluk: Pripravi se, pobegnila bova.
Davlet Hatun (resignirano): Ampak kako? Ka
pol minute ujel in podavil.
)aif Al uluk: Torej se o

pa aj greva? Če i prehodila pot e ega leta, i aju v

skril i ga počakal. Ko se vr e, u o

Davlet Hatun dvo ljivo : Čisto sr e i aš, )aif Al uluk, pose

skočil za vrat i

u odsekal glavo.

o doje ljiv pa isi, kaj?

Prizorišče A:
Šahrijar: Vidiš, še o a ve!
Prizorišče B:
Davlet Hatu : Ne oreš u do živega, dokler e u ičiš jegove duše.
)aif Al uluk: I kje je jegova duša?
Davlet Hatu : Večkrat se ga povprašala po jej, pa je vztraj o olčal. Nekajkrat je elo po orel. Kaj
i o jegova duša, kaj da i a opraviti z jo. opo ašajoč preteklo se e, s pretira o edolž o
zapeljivostjo Mi raze te e a svetu preosta e še kdo? se rekla. Moja duša lju i tvojo i če e bom
edela ad tvoji življe je , kaj o z oji , ko te e o več? Dovoli i, da spoz a tvojo dušo, da jo
o varovala kot pu či o svojega očesa.
Prizorišče A:
Šeherezada opo ašajoč do eč glo ok oški glas : Že od rojstva mi zvezdogledi napovedujejo, da bo
ojo dušo u ičila roka človeškega pri a, zato se jo spravil v vra čevo golšo, vra a zaprl v pušči o,
pušči o v sede škatel, škatle v sede za ojev, za oje pa v ar or ato krsto, ki se jo zakopal a
obali orja, oddalje ega od vsake i vseh dežel, ka or o e človek e ore. Ti si edina, ki sem ji
zaupal s svojo skriv ostjo, če jo ko u izdaš, ti zavije vrat, je še rekel.
Šahrijar: Je še rekel pu i, ki jo je iztrgal iz sveta živih ljudi i jo zaprl v grad na koncu sveta. Kot da bi
imela komu pripovedovati.
Šeherezada: To

u je rekla tudi o a. I ve dar – glej jo zdaj, kako večerja s človeški

pri e .

Prizorišče B:
Davlet Hatu : Svojo dušo si spravil a odlič o esto, se
u rekla. Kako i ga katerikoli človeški
pri sploh odkril? I pote
i je povedal, da aj i i el ta človeški pri
a prstu e ega iz ed
Salomonovih – mir z njim! – prsta ov. Če i ga položil a orsko gladi o, dal a j roko i prikli al
jegovo dušo, i se ar or a krsta sa a vzdig ila iz tal i se raztreščila a kose z za oji i škatla i
vred. Vra e i zletel iz pušči e i pri
i ga lahko po ili volji zadavil.
Zaif Almuluk: Davlet Hatun! Jaz sem ta princ! In to je ta prstan! Vodi me k morju, da vidiva, ali te ni
duh morda nalagal.
Prizorišče A:
Šahrijar: Vidiš, kako se v pravlji ah vse lepo poklopi. Kot i si jih kdo iz islil.
Šeherezada: Neham?
Šahrijar: Ne, ne, nikar, saj je zabavno.
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Šeherezada: Odšla sta k orju. )aif je položil prsta a gladi o, dal a j roko i dušo si a odrega
kralja pokli al a pla o. Morje je začelo kipeti, iz glo oči se je dvig ila krsta i se razletela. )aif
Al uluk je vra a ujel še zad ji hip. Vra e je v s rt ih krčih zažgolel ekaj o te , da u o izpol il
vse želje, če ga le izpusti a svo odo i )aifov prije je že alo popustil, pote pa u je Davlet
Hatu rekla, aj e o trapast i človeški pri , ki so ga apovedovali zvezdogledi, ga je zadavil do
konca.
Šahrijar: I pote

sta sto dvajset let hodila do ov?

Šeherezada: In potem je Zaif Almuluk, ki je ekaj izkuše j s splavarstvo že i el, s el s tečajev
grajska vrata, z zaves potegnil vrvice in ji a izdelal ekakš o zasil o plovilo. Pote sta si agr adila
hra e, iserov i dragih ka ov, se podala a pot i
olila Boga. Po štirih ese ih ji a je živež pošel
i
olila sta še alo olj zavzeto. Neke oči je Davlet Hatu , ki je stražila, opazila, da se splav liža
kop e u i da plujeta v prista išče, v katerem je bilo zasidranih veliko ladij. Zlezla sta s svojega
splava in kapitana prve ladje, na katero sta aletela povprašala po i e u esta, kjer sta pristala.
Med dvema morjema, je rekel. I Davlet Hatu i od veselja skoraj kap. Vr ila se je a reč do ov.
Prizorišče B:
Veliki vezir oziro a kralj Ase , zdaj igra kralja I dije i očeta Davlet Hatu , Tadža Al uluka kar
pomeni, da ima na glavi tretji turban).
Tadž Al uluk: Me i i
oji hčerki si aredil toliko do rega, da te e o
ogel ikdar zadosti
poplačati. Sa o gospodar svetov ti lahko to povr e. Želi , da a esto e e sedeš a oj prestol i
vladaš I diji. Podarja ti svoje kraljestvo, zaklade, služa ike i vse, kar i a .
Zaif Almuluk (pade na kolena pred kraljem in poljubi tla): O, kralj sveta! Naj bo, kot da sem vse sprejel
od tebe in ti potem vse vrnil, kajti gospodar, ne mikata me ne kraljestvo, e vlada je. Moja edi a želja
pred Bogom je, da me pusti prispeti na cilj.«
Prizorišče A:
Šeherezada: Kralj je sko ig il z ra e i i služi čadi velel, naj z njegovim gostom ravna kot z
gospodo , pote pa dal lade iču osedlati ko je, da i se alo razgledal po mestu. Zaif Almuluk, ki
je od dolgega lode ja že alo izgu il o čutek za človeške reči, je po ud o z veselje sprejel i
prekrižaril trž i e, trgovi i e i azarje. Dobo uro se je brez resnega cilja potikal po mestu in kramljal
s trgovci. Na e il se je že azaj v palačo, ko je s kotičko očesa opazil oža, ki se u je zdel eka
z a . A kako i lahko poz al aključ ega i dijskega trgov a z o lačili? Svoji
ože je rekel, aj ga
zadržijo i pripeljejo a grad, da se o, ko se zvečer vr e z lova z njim malo pogovoril. Tisti obraz mu
ni dal miru.
Šahrijar: )akaj pa se i

ogel sa

pogovoriti z ji ?

Šeherezada: Ne ve , kakš ega o to a se držijo egipča ski kraljeviči, predvse
e taki, ki so toliko
časa lodili po kop e i
orju, da ko aj še znajo govoriti. Mlade iča so )aifovi ožje vsekakor
zgrabili, vendar pa so gospodarjev ukaz razumeli malo po svoje in namesto, da bi ga pogostili, med
te , ko i čakal, da se ladi kralj vr e z lova, so ga vrgli v ječo. I ko se je )aif Al uluk zvečer vr il, so
a lade iča vsi skupaj, z ji vred, že zdav aj poza ili.
Šahrijar: I

ič hudega sluteč kra ar je po pol leta v i dijskih ječah u rl od lakote.
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Šeherezada: Pravzaprav e. Čez kakše tede se je )aifu Al uluku pred oči spet prikradla jegova
podoba i svoje ože je povprašal, kaj le se je pote zgodilo s tisti
lade iče i ko je izvedel, ga
je dal po hitrem postopku privesti predse.
Prizorišče B:
)aif Al uluk sedi a prestolu, pred oga i u kleči
mladostnega prijatelja Zaida.
Zaif Almuluk: Kdo si

lade ič, od ekod si

lade ič, v katere

prepoz a o jegovega

iz a .

Zaid: Iz Egipta sem, gospodar. Zaid je moje ime, sem sin vezirja Faresa.
)aif Al uluk se u vrže v o je : Lju i Bog, pa ti si še živ! Jaz se )aif, tvoj rat, si kralja Ase a!
Prepriča se
il, da te e o več videl, dokler tudi po e e pride s rt.
Ko se nehata objemati, sedeta na tla in si pripovedovati zgodbe s svojih potovanj.
)aid: Saj res i preveč o etav o kazalo. (zapoje:)
Če isi pri , če isi lep, če isi zvezda,
si v os ovi rlič.
Živiš, dokler kdo kaj ra i od te e,
pote pa se vr eš v ič.
)aif Al uluk: Tudi če si pri , i kaj dosti drugače.
)aid: Bo držalo. Ko se je aša ladja raztreščila, se
il pravzaprav prepriča , da ste vsi potonili in sem
ostal sam. Brez pravega upa ja i rez prave oči se se poskušal o držati ad gladi o, pote pa
se
e ado a aletel a ekaj aših ož, ki so pluli a odlo lje i deski i se se ji pridružil. Prvi
otok s o ašli k alu, a i ilo orda olje, če ga e i. Sestrada i s o se vrgli na prvi kup sadja, ki
s o ga ašli pod prvi dreveso i si ga asali v usta, akar se je ad as vsul trop itji, a las
podo i hudiče , ki so as askočila od zadaj i se drla, da ora o zdaj teči, ker da s o jihovi
jezdni osli.
Zaif: Vem! Tudi as je aplavilo tja, a s o še pravi čas z ežali. Sa o e ega
žrtvovati, reveža.

oža s o ji

orali

)aid: No, i is o i eli te sreče. Možakar, ki je jezdil a e i, i je e o ogo ovil okrog vratu i
e
tako zelo stiskal, da sem skoraj umrl, z drugo pa me je tako suval v hrbet, da sem mislil, da mi bo
preluk jal trup. Ko je opazil, da se lače , e je odpeljal k drevesu i
i dovolil po ali ati par
sadežev, pote pa sva orala v galopu aprej i pes se i je režal v glavo i govoril, kako da tako
dobrega jezd ega živi četa pa še e.
Zaif: In kako ste se jih potem znebili?
)aid: Hja, težko. Po letih ježe s o zagledali orjaški asad vi ogradov, o teže ih z grozdje . Natrgali
s o ga, apol ili z ji
liž jo ja o i z oga i zdrozgali jagode, da je ila jama kakor velik ribnik.
Na j je sijalo so e i čez čas s o do ili vi o. Ker a v življe ju i ostalo več kaj dosti prostora za
srečo i svo odo, s o se apili kot zveri e.
)aif: I hudiče odg ali s s rado

svojega kozla ja?

Zaid: Hja, ko bi bilo vsaj tako e ostav o. Pesja i so opazili, da s o eka rdeči v o raz i e avad o
dobre volje, zato so ukazali, da naj jim nekaj vina prepustimo. Prinesli so lobanje, ki jih je za sabo
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pustila prejš ja ge era ija jihovih jezd ih oslov i si atočili. Tudi o i so hoteli iti rdeči v o raz i
edasto poplesovati. Najprej so alo degustirali i vihali osove, češ da je gre ko. Pa se ji rekel,
da ora, kdor pije, da i il pija , spiti veliko več i da ga s časo a gre ko a eha otiti. To je ilo
sicer res, nisem pa vedel, ali o tudi dovolj uči kovito, zato se rekel še, da vsek, ki zač e piti i
pote spije a j kot deset litrov, še isti da u re. Ne ve zakaj so e poslušali, a pak več kot so
pili, več so hoteli in na koncu so nam kar sami zdrs ili z ra e . )ložili smo jih na kup, jih povezali z
viti a i i prekrili z leso i podtak ili oge j. Pote s o ežali, kolikor so as esle oge.
)aif: Naj uga e . Bili ste že prepriča i, da se va kaj dosti hujšega e ore zgoditi, ko ste aleteli a
volkodlaka z orjaški i ušesi, ki ali a orjaške oške.
Zaid: Ugi a tudi, da je po ali al sa o e ega iz ed tvojih, ostali pa ste lahkih og z ežali a drug
konec sveta?
)aif: Sreča, stari, čista sreča. ) iče er si je ise

zaslužil.

)aid: Jaz se se oral alo olj za ašati a pamet, da ise ko čal kot arezek. Saj s o si ili sa i
krivi, ikdar e i s eli zaupati človeku sa o za to, ker je videti prijaze . A ili s o sestrada i i o je
o lju ljal ovčje eso i sveže leko i za ji s o šli kot zaupljive dekli e. Pripeljal as je v jamo,
kjer je že čepel kup ljudi i rekel, da a
o skočil po ekaj za prvo silo, dokler se ov a e zapeče. Vsi
so delovali nekam slabotno, bili so pepelnati in niso se kaj dosti premikali. Ugotovil sem, da so slepi.
Enega med njimi se prijel za ra o i ga povprašal, kaj se dogaja. Povedal i je, da imamo opravka z
volkodlako , ki žre ljudi. S prvi kozar e
leka jih oslepi, pote pa jih v jami zaprte pita z ovčji
mesom, dokler niso primerni za zakol.
Zaif: Glede a to, da še vidiš, sklepa , da si ga nekako uspel nategniti.
)aid: Vzel se
vid.

kozare , ga položil k usto , tekoči o pa previd o zlil

i o i začel kričati, da se

o

)aif: I kako to, da te i vrgel a raže j?
)aid: Ker je i el a voljo kar ekaj tolstih odojkov, ki jih je redil že ese e, jaz pa se
il ves presuše
od svoje prejš je suže jske epizode i je ilo tre a za e še poskr eti. Pa i ilo za j olje, če i e
takoj po ali al. Po večerji je šel alo počivati. Nag il je vrč vi a, legel i zas rčal. Opazil se , da je
a žerjavi i ostal par a odal, od peke še ved o raz elje ih. Tiho sem vstal, jih dvignil iz pepela in jih
zaril volkodlaku v oči, po e o v vsakega. Lju eze od življe ja ga je pog ala a oge i
ed te ko je
slep mahal po prostoru, da bi me zgrabil za vrat, sem z des i o še e krat su il va j i ga a odel
naravnost v srce. Pote se z ežal i lodil po svetu, dokler me ni pobrala ladja, namenjena v Indijo.
I zdaj se tu. Že sede let živi od ešetarje ja, ker se brez tebe nisem hotel vračati v Egipt. Pa ti?
Si ašel prikaze svojih sa j?
Prizorišče A:
Šahrijar: )akaj pa )aif e

ore iti glav i ju ak tvoje zgod e? Glej, kako očarljivo or ale je.

Šeherezada: Saj veš, zakaj.
Šahrijar: Ne, poj a i a , kako aj i vedel?
Šeherezada: Seveda veš. Če e i vedel, i ilo tvoje življe je povse drugač o, kot je to, ki ga živiš.
Nobene zgodbe ne bi bilo. Samo mirno, počas o i eva je časa, o katerem se nikomer ne bi ljubilo
pripovedovati in bi ga zgodovina pozabila. Do ri ljudje e poga jajo zgod i tudi, če se v jih
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z ajdejo, o ičaj o aredijo vse, kar je v jihovi
zdi res ič ost preveč apor a.

oči, da i se iz jih rešili. )god e so za tiste, ki se ji

Šahrijar: A pak saj je preveč apor a.
Šeherezada o ja e jegovo glavo : Saj ve .
Šahrijar

erazpolože o : Res? Kaj toč o pa je tisto, kar ti iz prve roke veš o življe ju?

Šeherezada: Ne prav dosti, i to je tudi jedro pro le a. Vsi vedo vse a esto

e e. (zapoje:)

Vsi vedo, kaj je pametno zame,
vsi vedo, kako se živi,
kako si oprezen, kako si previden,
kako pestuješ svoje kosti.
Vedo, da se moli in ljubi,
da se dela, počiva i je,
kaj čigavi vlogi pritiče,
kako mora ravnati dekle.
Vedo, koliko sta e sreča
i koliko žalost,
s či se plačuje pogu ,
le kako iti človek, čeprav e aj oljši,
še iko ur i padlo na um.
Vsi vedo, kaj je pametno zame,
vsi vedo, kako se živi,
kako si oprezen, kako si previden,
kako pestuješ svoje kosti.
Ni a velikih ačrtov,
i a velikih želja,
vem, ne bom
esari a ogoč ih esarstev,
poveljnica zmagovitih vojska.
Ne zahtevam lju ez i, oči i vpliva,
jaz bi rada le svobodna bila.
Šahrijar: U oga revi a i rada ušla iz zlate kletke.
Šeherezada: Ni s eš o.
Šahrijar: Seveda je. Toliko lahko po svo odi hlasta sa o ekdo, ki se
tudi odgovornost.
Šeherezada: Seveda se

u iti sa ja e, da z jo pride

i sa ja.
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Šahrijar: Saj i aš prav, sa ja se ti res izdat o. Sa o z res ič ostjo si ista aj olj a ti. Ni čud o, da
se tako spoz aš a oralo, ko pa te življe je i postavilo še pred o e o preizkuš jo. Tudi jaz i il
do er, če i i ilo da o ele d eve sedeti v očetovi k již i i i prežvekovati življe ja drugih.
Šeherezada: Šahrijar, kriviče si.
Šahrijar: Ne, življe je je krivič o.
Šeherezada: Prav i aš. Življe je, v katere se lahko zgodi, da ti človek do esed o z
razlaga o tem, kako lahko je tebi v primerjavi z njim, res ni kaj prida.
Šahrijar: Lahko si
poljubljati)

eče

a vratu

i hvalež a. I aš vsaj e o res ič o izkuš jo a razpolago. jo zač e o last o

Prizorišče B:
V vrtu ob ribniku sedi Davlet Hatun, Zaif Almuluk se jih ves živče pri liža.
)aif Al uluk: Gospodari a, kaj se je zgodilo z o lju o, ki si i jo dala v vrtu? Nisi rekla, da oš
apravila vse kar je v tvoji oči, da potešiš oje hrepe e je, če ti le po aga do ov?
Davlet Hatu otož o : To sem rekla, in obljubo sem pripravljena izpolniti. Prosim, pusti me za
tre utek sa o, da jo pokliče . Ko ova pripravlje i, pošlje pote.
Zaif Almuluk vzneseno prikima in izgine, Davlet Hatu vsta e i se počasi i a videz alo poklapa o
odpravi do lo a, v katere Šeherezada skriva travo. Ven vzame ekakš o kadilo, ga prižge i se
ozira aokrog. Sprehodi se proti zavesi, ki ločuje prizorišči i o jo prislo i dla i.
Prizorišče A:
Šeherezada se iztrga iz Šahrijarjevega polju a, se pri liža zavesi i položi dla i v viši o Davletinih.
Prizorišče B:
Davlet Hatu : Lju a sestra, kako eprijaz a je ila aji a ločitev, kako lepo je po ov o s ide je!
Prizorišče A:
Šeherezada a pol o r je a k Šahrijarju : Badijala Dža ala, ki se je že apol privadila a isel, da je
njena sestra za več o izgu lje a, če e kar rtva, je ko aj verjela, da spet vidi je o o ličje, da sliši
je s eh, da ji lahko govori i jo posluša, da jo lahko o ja e. se o r e proti zavesi Kje si ila lju a
sestrica? Kam si izginila in kako si se vrnila?
Prizorišče B:
Davlet Hatu : Veliko let se
ila sa a v trd e čr e gradu i se d eve i oči jokala, jokala za
ta o, za očeto i
aterjo i zdaj ste i vsi, zahvalje odi Bog, spet podarje i. Si
odrega kralja,
princ duhov, me je videl, se zaljubil vame in me odnesel s sabo na konec sveta.
Prizorišče A:
Šeherezada: I kako si

u ušla, u oži a?

Prizorišče B:
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Davlet Hatu skoraj zalju lje o : Na vratih čr ega gradu se je pojavil lade ič, ki je zataval.
Mlade ič, ki je osil Salo o ov prsta i je il dosti oč ejši, kot se je zdel a prvi pogled. )adavil je
duha, s el grajska vrata s tečajev, iz jih aredil splav i
e pripeljal do ov.
Prizorišča A:
Šeherezada: Slišati je kot pri
a ele ko ju, sa o e e stvari e razu e – kako lahko kdorkoli
pomoto a zatava v kraljestvo si a odrega kralja, sto dvajset let daleč od zad je človeške hiše? I
kako lahko prej kot v sto dvajsetih letih na grajskih vrati privesla nazaj?
Prizorišče B:
Davlet Hatu : To je sila e avade
lade ič, Badijala Dža ala, ki ga po svetu prej vodi Božja roka,
kot človeške poti. Bolj za i ivo vpraša je je, zakaj se je na vso to dolgo pot sploh podal.
Prizorišče A:
Šeherezada: I odgovor?
Prizorišče B:
Davlet Hatu : Težko ti pove . Malo edasto je slišati i

e i rada, da si fa tu kaj sla ega

isliš.

Prizorišče A:
Šeherezada: Lju a sestri a, veliko skriv osti aju druži i tvoji sod i popol o a zaupa . Karkoli že
je, vse i povej i ičesar e izpusti.
Prizorišče B:
Davlet Hatun: Zaradi tebe.
Prizorišče A:
Šeherezada: )aradi

e e kaj?

Prizorišče B:
Davlet Hatu : Mlade ič, )aif Al uluk u je i e, se je a vso to dolgo pot podal zaradi te e. Me e je
ašel po aključju. Vpraša je, če i se sploh ukvarjal z a o, če u e i povedala, da te poz a .
Prizorišče A:
Šeherezada: Kako isliš – zaradi e e? V življe ju še ise
Almuluk, kaj šele, da i ga kdaj srečala.

slišala za človeškega pri a po imenu Zaif

Prizorišče B:
Davlet Hatu : Saj se rekla, da se sliši edasto. Takole gre: tvojo podo o je videl a o leki, ki jo je
tvoj oče poslal kralju Salo o u, ta pa jo je )aifove u očetu, stare u kralju Asa u, poklo il skupaj z
drugimi darovi ob rojstvu prvorojenca. In ko jo je taisiti prvorojenec razgrnil, je na njej zagledal tvoje
o ličje i se v istem trenutku na smrt zaljubil in si prisegel, da te o šel iskat a ko e sveta, pa tudi,
če ga a poti sreča a gel s rti.
Prizorišče A:
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Šeherezada: A pak to i a ikakrš ega s isla. Vso to dolgo pot skozi pekel je prehodil s ta o. Ne
glede a to, čigav o raz je kdaj videl a eki sliki, i se moral zalju iti vate! Še o e človek, ki se je
kar tako v tri krasne zaljubil v prikazen ni bil pripravi. To ni ljubezen, to je neumnost!
Šahrijar izza je ega hr ta : Pa et a pu a.
Šeherezada: Poleg tega je Badijala Dža ala vedela tudi, da se o e človek e s e združiti z
nobenim duhom.
Šahrijar: No, a pak tudi si

odrega kralja i v te

videl ikakrš e težave.

Šeherezada: Ker je il gospodovale pesja . No, saj teoretič o e gre za to, da se človek i duh e i
mogla združiti ali da i se o ju e prve polju u z e a pog al a gel aščevale z goreči
eče i ji a s el glavi z vratu. Sa o tisočletja izkuše j so pokazala, da to i ajpa et ejša ideja.
Šahrijar: )akaj?
Šeherezada: Ker je lju eze
katastrofo.

ed dve a tako ee akovred i a lju i

Šahrijar: Pa i podo

ed ljud i?

o tudi

e a še z eraj vodila sa o v

Šeherezada: Je, ja. A ljudje smo si vsaj v smrti vsi enaki.
Prizorišče B:
Davlet Hatun: Ljuba sestrica! Pri mleku, ki naju je obe dojilo, pri napisu na Salomonovem
ezlo ljive pečatu, pri Bogu! Moraš e poslušati! Saj e pravi , da ga lju i, sa o e krat se u
pokaži i sa o e krat ga poglej. Ne zaradi jega, zaradi e e. V ze ljo i se udrla od sra u, če i
prelo ila prisego, ki se
u jo dala v čr e gradu. Človek i je ve dar rešil življe je!
Prizorišče A:
Šeherezada: Lahko

u dovoli

e pogled a svoj o raz, a sa o zaradi te e, da s o si a jas e .

Prizorišče B:
Davlet Hatu : Sijaj a ovi a, takoj pošlje

po j!

Davlet Hatun zbezlja v neznano.
Prizorišče A:
Šeherezada se o r e k Šahrijarju : Davlet Hatu je )aifa Al uluka živč o iskala po jegovih so a ah
i po vse gradu, a ga i ašla. Stvar je ila a reč v te , da sta )aif i )aid pri kosilu spraz ila zlato
kupico ali dvajset in Zaif, ki mu vino in hrepenenje ista dala iru, je v težki pija osti odkolovratil v
vrt.
Šeherezada stoji pri zavesi i radoved o kuka skoz jo, opazujoč pija ega )aif Aluluka.
Prizorišče B:
Zaif Almuluk v stanju visoke patetiziranosti blodi po vrtu in vzdihuje svojo osebno visoko pesem.
Zaif Almuluk: O, Badijala Dža ala, bodi milostna z mano! Izgubil sem razum in potrpljenje. Bdim vse
oči i
oje oči jočejo, ker e ve , ali o kdaj doživel tvojo privolitev. Ko bi vedel, da ti moje solze
niso prikrite! Želim si, da bi mi spanec zatisnil oči, ker upa , da te o videl v sa jah. Bog po oži
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tvoje veselje i tvoj lišč. Tvoja odkup i a i orala iti ves svet. O, Badijala Dža ala! Ti si oje
življe je i skriv ost, ki jo hra i oje sr e! V oje sr u gori oge j i jegov pla e je vse večji.
Poskuša skriti svoje počutje, a oja žalost e eh o raste. Hrepe i po te i i hrepe e je e hudo
o re e juje. Mar e oš sočustvovala s tisti , čigar telo je lju eze tako izčrpala, ki je čisto
iz akaže i je jegovo sr e ol o? Oh, odi ež a, laga i darežljiva! O, oja zapoved i a! O,
Badijala Dža ala! O, ti popol a lepota! Us ili se svojega suž ja, ki je zaradi te e že toliko jokal,
zapustil očeta i
ater, ki ved o edi i eži od spa a. V o e o druž o e gre , e da i se s
tovariši pogovarjal o te i. Ko žeje pije vodo, ved o vidi v kozar u tvojo podo o! Kaj šele ko pije
vino!
Ko odre itira svoje, leže pod drevo i uto e v pija ske sa je.
Prizorišče A:
Šeherezada poškili k Šahrijarju, zdi se, da je zadremal): Zelo pogosto se zaljubijo ušesa prej kakor oči.
Stopi skozi zaveso i se po prsti pri liža )aifu Al uluku.
Prizorišče B:
Badijala Dža ala, ki s o je vaje i kot Šeherezade, poklek e k )aifu Al uluku i opazuje jegov
o raz, kot i prvič videla človeško o ličje. Pri ližuje se i se oddaljuje, ga alo po oža, dvig e jegovo
roko, in pusti, da kot mrtva klada telebne nazaj na tla.
Badijala Dža ala: Ti spiš, a spati e s ejo lju eči. Kdor lju i, se
njemu in se objame z njegovo roko)

ora tudi spa ju odreči. (se stisne k

Zaif Almuluk se počasi z uja. Ker se u zdi, da sa ja, se zač e i sti ktiv o polju ljati z Badijalo
Dža alo, za katero i videti, da i jo vse skupaj kaj prida otilo i par se zač e strast o ečkati. Med
tem naokrog blodi Davlet Hatun, kot bi nekoga iskala.
Davlet Hatun: Badijala Dža ala? )aif Al uluk? Kje za vraga ste vsi?
Pride do zavese, radovedno kuka skoznjo, vstopi.
Prizorišče A:
Dinarezada (skloni glavo kot v priklon): Gospodar?
Šahrijar še

alo

atast : Di arezada?

Dinarezada: Ste kaj videli Šeherezado?
Šahrijar: Ne ve , še i uto azaj je ila tukaj i pripovedovala eko ro a tič o zgod o o eke
idiotu. Očit o se
alo zadre al.
Dinarezada: Dobro, pridem malo kasneje.
Šahrijar: Ne, ikar e hodi. Saj jo lahko počakaš tukaj.
Dinarezada: Hvala, gospodar, ampak mora

še po ekih opravkih.

Šahrijar: Le kaj i lahko ilo olj uj o od tega, kar ukaže kralj?
Di arezada: Nič, gospodar.
Šahrijar: No, pridi se .
© Katja Perat
Uporaba in reprodukcija besedila brez pisnega dovoljenja avtorice je prepovedana.

Di arezada v krču pristopi lja do postelje i sede a ro . Šahrijar ji v
popravi lase za uho.

a iri starega perverz jaka

Šahrijar: Kaj zavidaš svoji sestri, Dinarezada.
Dinarezada: Seveda.
Šahrijar: Nje ega čudovitega

oža?

Dinarezada: Marsikaj.
Šahrijar: Ti ise

všeč?

Di arezada: Čudoviti ste, gospodar.
Šahrijar: Še dosti olj, kot si predstavljaš.
Šahrijar zgrabi Dinarezado za lase in jo posili. Dinarezada zakoplje obraz v blazine.
Prizorišče B:
Med te se Badijala Dža ala i )aif Al uluk ehata strast o polju ljati i se zač eta lju ez ivo
pomenkovati.
)aif Al uluk: )adušil se o

od veselja, jokati

ora

od neznanske radosti.

Badijala Dža ala: Saj i tre a toliko jokati, gospodar.
)aif Al uluk: V oje sr u zavze aš veliko prostora, Badijala Dža ala. Moja duša je ačeta, oje
sr e ol o od lju ez i, od ojega i ljivega telesa je ostal sa o še ajhe kr . Razjedata me
ljubosumje in misel nate. Sklo je gleda k zvezda
oči i
oje sr e je žrtvova o esko č i
ridkosti. No e a potrpežljivost i o e o prizadeva je e po agata več, ved o o govoril: Mir
ožji s te oj v vsake času. To je pozdrav hudo obremenjenega zaljubljenca, prosim, ne zavrzi ga.
(zapoje)
Iskal sem smisel
i ise ga ašel,
iskal sem ga povsod
na svoji poti bi zlahka potonil
pod težo svojih za lod.
Iskal sem tebe, ljubezen
i ise te ašel,
iskal sem te povsod
na svoji poti bi zlahka potonil
pod težo svojih za lod.
M ogi do ri ožje
so umrli zate,
na moji blodni poti okoli sveta
mnoge sem pustil
za več o za sa o
v iskanju tvojega srca.
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Če i z ogel,
te raje ne bi ljubil.
Pravič o vladal i kraljestvo i ljude ,
poročil i se do ro, vzgajal otroke,
a očit o tega e s e .
Nisi kriva, saj vem,
i ič i e dolguješ,
ič te a e e veže,
kadarkoli bi rada poslala me k vragu
se zlahka z e iš oje teže.
Svobodna si, ljubezen,
svobodna bolj kot jaz,
da odločaš o svoji usodi.
Le jaz te bom vedno moral ljubiti
kot nekdo, ki na pol nor po svetu blodi.
Badijala Dža ala se pos eh e : Svo od a pa, svo od a.
)aif Al uluk: Saj veš, kaj hoče reči.
Badijala Dža ala: Seveda ve . Reči hočeš, da se ose o odgovor a za tvojo oleči o i s rt tvojih
ož, a če hoče , lahko do s rti v sa oti pestuje krivdo.
)aif Al uluk: Badijala! Saj veš, da i tako. Reči hoče , da te lju i
mislim vsiljevati.

i ker te lju i , ti svoje lju ez i e

Badijala Dža ala: Vse to tako lepo zveni in rada bi te ljubila, ker vidim, da si lep in verjamem, da si
dober, a boji se, da i e oš vračal zveste lju ez i, če se ti vsa preda . Ljudje ste le redko zvesti,
ši ki ste i
ed va i je veliko izdajstev i hudo ije. Celo aš gospodar Salo o se je z Balkis ože il iz
ljubezni, potem pa jo je zavrgel zaradi lajše.
Zaif Almuluk: Ljubezen moja! Vseviš ji Bog i ustvaril vseh ljudi e akih. Ved o ti o , tako hoče Bog,
zvest i o u rl pri tvojih ogah; prepričala se oš o res i i. Moja notranjost je zaradi tebe ovenela,
tudi če i hotel, ne bi mogel ljubiti nobene druge. Bog e sliši i ja či za oje esede.
Badijala Dža ala: Lju i, saj ti verja e , iko ur i skrito, da si laze od lju ez i. Prepriča a se ,
da bi mi bil rad zvest. Nise pa prepriča a, da si mi lahko.
Zaif Al uluk: Pa

isliš, da i lahko živela s tvega je ?

Badijala Dža ala: )aprla o oči i poskusila verjeti, da Bog ve, kaj dela i da pravič o kaz uje
izdajal e, čeprav ve , da te u i tako.
Par si po ov o pade v straste polju . Badijala Dža ala se odmakne iz polju a, čeprav še ved o
vztraja v objemu.
Badijala Dža ala: Ko prideš v vrt Ire , oš videl razpet velik šotor iz rdečega atlasa i svile z zlatimi
količki. Na prestolu oš ašel starko a zlate prestolu, to je oja ati. Ko vstopiš, jo dostoja stve o
pozdravi, vze i je e opate, jih polju i i si jih daj a glavo. Če ti o Bog aklo je , orda
posta e tvoja že a.
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Ga polju i a čelo, steče k zavesi i s uk e skoz jo.
Prizorišče A:
Di arezada se vid o pretrese a, tresoča i o jokana v naglici o leče i švist e
skozi zaveso, še prede i jo ta lahko ustavila.

i o Šeherezade

Šeherezada z izrazom globokega nerazu eva ja pogleda Šahrijarja.
Šeherezada: Kaj se dogaja?
Šahrijar: Ne ve toč o, ker se
alo zadre al, a
spoz a lju eze svojega življe ja.
Šeherezada: Ne v pravlji i, v res ič e

isli , da je pri

)aif Al uluk tik pred tem, da

življe ju.

Šahrijar: Ljudje se rojevajo i u irajo, esarstva rastejo i padajo, so e vzhaja i zahaja.
Šeherezada: Kaj si aredil

oji sestri?

Šahrijar: Je kaj aro e? Glede a to, da se o prej ali slej poročila z
izgu i edolž ost da es ali jutri.

a o je olj ali

Šeherezada s pokrče i i kole i sede pred posteljo in zakoplje obraz med dlani, i
Šahrijar leži a tre uhu, z glavo obrnjen proti publiki, govori Šeherezadi a uho.
Šahrijar: Kaj je, Šeherezada, eka
Šeherezada: Vse je v ajlepše

a j vsee o ali
ekaj časa

olči.

erazpolože a si videti. Je kaj aro e?

redu, gospodar.

Šahrijar: Ne bodi žalost a, lepa pri esa, e poda se ti k o razu.
Šeherezada: Saj ise

žalost a.

Šahrijar: Kaj pa? Jez a? Razočara a? Ko si odprla vrata – kaj te je najbolj zabolelo? Si se zbala za svojo
sestri o? )a je o življe je ali za je o oralo? Ali bi bilo lahko ljubosumje? Si bila ljubosumna
a jo, Šeherezada? Si ji zavidala? Se ti je zdelo, da sva si v zad jih d eh prišla tako lizu? Si mislila, da
sem se zaljubljal vate? Si i ila že skoraj pripravlje a odpustiti oje epre išlje ost? Ali te je še
aj olj prizadelo to, da si se z otila? Da si se uštela, v svoje razu eva ju? Da si stavila a apač o
karto, ko si islila, da se da vsakega človeka pregovoriti, le dovolj spret osti je tre a i eti? Ko si že
skoraj verjela, da se ehča , da se po svoje prav si patiče ? Te aj olj oli, da isi tako spret a,
kot si mislila, da si? Ali da ljudje niso tako gnetljivi, kot si hotela verjeti?
Šeherezada: Misli , da sem samo za trenutek pozabila s kakš o lahkoto i kakš o radostjo se ljudje
izživlja o drug ad drugi . Zdaj pa sem se spet spomnila.
Šahrijar: Daj o, Šeherezada, še ikogar ikdar iso aj olj olele aj olj a strakt e svari.
Šeherezada: Me i se okrut ost e zdi a strakt a.
Šahrijar: Svo oda, okrut ost, kadarkoli odpreš go ček, ve padajo sa i poj i. Kot i
filozofske razprave. No e e avte tič osti ikjer.
Šeherezada: Gospodar?
Šahrijar: Ja, Šeherezada?
Šeherezada: Ti lahko pove

še zad jo zgod o?
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ali ala

Šahrijar: Ves čas se pogovarjava o drugih ljudeh, dajva reči kaj o te i. Tako, iz sr a.
Šeherezada: Sa o še e o zgod o, prosi .
Šahrijar: Katero?
Šeherezada: O Ali Ba i i štiridesetih razbojnikih.
Šahrijar: Kaj pa )aif Al uluk i hčerka kralja duhov?
Šeherezada: Na se ko u poročita.
Šahrijar: Če

i e poveš, kako do tega pride, ti da

odrezati glavo še da es.

Šeherezada: Zaif Almuluk je stopil pred kralji o duhov i jo zaprosil za roko je e hčere. Pri je , ki
je raztegnil svet in dvignil nebesje je prisegel, da ji bo do smrti zvest in kraljica mati je ocenila, da je
po a eže , olika i lepe rasti i da u lahko zaupa s srečo svoje hčere. Prede i sprejela ko č o
odločitev, se je želela posvetovati sa o še s svoji si o Šah a o , zato je )aifa prosila, aj zdrži še
alo i aj se, ed te , ko čaka, alo sprehodi po vrtu.
Prizorišče B:
) or: O, lepi lade ič! Do ro si opravil, ko si u il si a odrega kralja i rešil Davlet Hatu tega
hudobnega psa. Brez te e se e i osvo odila, četudi je hčerka kralja esta Sere di . Le kako se ti je
to posrečilo?
)aif Al uluk: Bolj po esreči, kot karkoli drugega. Poko čal se

ga s te le pečat i

prstanom.

Zbor: Aha, kriminalec, sam si se izdal!
Ga zgra ijo za oge i
u za ašijo usta, i ga kot uple je o divjad esejo pred odrega kralja, ki je
ponovno tisti, ki smo ga vajeni kot kralja Asama, le da ima zdaj na glavi tretji turban.
Modri kralj: Zakaj si umoril mojega sina, pesjan? Kaj ti je naredil?
)aif Al uluk: Me i ič, u oril se ga zaradi jegove epravič o si i asilja. Ugra il je pri eso, jo
skril v trde grad, jo ločil od je e druži e i užalil je o deviškost, zato se ga us rtil, zdaj pa je na
pravič e Bogu, da jegovo dušo zapre v pekel i ji od er sla kraj v je .
Modri kralj: Kako aj us rti
) or: Vsak da

tega človeka? Na kakš e

uke aj ga o sodi ?

u odreži e ud!

Modri kralj: Hm, premalo.
Zbor: Presekaj ga na dvoje!
Modri kralj: Preveč us ilje o.
) or: Daj ga razčetveriti!
Modri kralj o ahuje. Iz z ora se oddvoji star
Stare : Milostljivi kralj,

ož i spregovori s tihi

i oš zagotovil var ost, če ti pove

svoje

glaso .
e je?

Modri starec: Seveda, emir, govori in ne boj se.
Stare : Če oš rav al po

oje

asvetu, tega

oža e oš poko čal.
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Modri kralj: Kako prosim?
Stare : Sliši , da je ta ož gost v vrtu Ire i da je ladi pri esi o lju lje za oža. Šah a ga o
svoji sestri a lju o zahteval azaj, če e zlepa pa z vojsko i
ogoče , kot si, jegovi četa
e
oreš klju ovati. O drži ga v ujet ištvu, če ti je toliko do tega, ga še ved o lahko us rtiš ekoliko
kasneje.
Prizorišče A:
Šeherezada: Ko je kralji a ati slišala, kakš a usoda je doletela je ega odočega zeta, je svojega
si a ajprej alajala, kako je lahko dopustil, da so se tuji ožje eopaže i vtihotapili v kraljestvo i
zaplenili njihovega gosta.
Šahrijar: Kako to
zadevah.

iliš, kako je lahko dopustil? Saj ga je o a pokli ala k se i a pogovor o druži skih

Šeherezada: To je rekel tudi o , ja. Rekel pa je tudi, da da i čisto prepriča , ali se je pripravlje v
i e u e ega ičvred ega človeka, ki je e azad je le orile , spreti z duho i začeti voj o, za
katero je vpraša je, ali jo lahko do i.
Šahrijar: A pak

a i a je ukazala i si ček je u ogal.

Šeherezada: Tako je. Šah a je iz spoštova ja do atere z ral svoje čete i drugi da odri il a itko
s četa i odrega kralja. Do ov se je vrnil kot zmagovalec in Zaif Almuluk je bil svoboden.
Šahrijar: A Šah a u se je zdelo za
preprečil?
Šeherezada: Če se
Šahrijar: )delo se

ožje krvaveli zaradi ekega tuj a i je poroko

ti rekla, da se a ko u poročita.
i je, da si si

Šeherezada: Lju i Bog, saj se
Šahrijar: Pote

alo, da so jegovi

ogoče izmislila.
si vse skupaj iz islila.

si lahko tudi pre isliš.

Šeherezada: Pa si oče . Glede a to, da e i aš v popol i o lasti,
svo ode, da zgod e zaključuje po svoje.

i lahko pustiš vsaj toliko

Šahrijar: Privošči si.
Šeherezada: Do ro. Aja, še to – a ko u se poročita tudi Davlet Hatun in Zaid.
Šahrijar: Od kod pa zdaj to?
Šeherezada: Kar tako, za pre itek sreče.
Šahrijar: Kako pa veš, da sta se poročila sreč o? Čisto
videti.
Šeherezada: Ve , ker se

ož o, da se po e e

gospodari a tega vesolja i če zaukaže

letu ista več

ogla

srečo, se sreča tudi zgodi.

Šahrijar: Ko i le imeli tebe namesto Boga, ki ga imamo na oblasti.
Šeherezada: Ne ve , če i to te i prav dosti koristilo.
Šahrijar: Mi groziš?
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Šeherezada: Ne, gospodar. Rada bi samo nadaljevala z naslednjo zgodbo. Te zanima?
Šahrijar: Se ta tudi ko ča s poroko?
Šeherezada: Ne, gospodar.
Šahrijar: S či

pa?

Šeherezada: S s rtjo.
Šahrijar: Sijaj o! Vse povej.
Šeherezada: Pred dav i i časi sta v eke perzijske
spo i ja, živela dva rata, Kazim in Ali Baba.
Šahrijar: Vsi so poza ili i e

esta, dva aključ a

estu, katerega i e a se ihče več ne

ešča a pa sta se uspela zapisati v zgodovi o?

Šeherezada: Očit o sta ila edi a, o katerih se je zdelo vred o pripovedovati. Kakorkoli že. Kazi je
vzel za že o hčer ogatega trgov a i je po tastovi s rti postal last ik velike, z redki i iz ra i
lago založe e trgovi e, skratka ede ajpre ož ejših ljudi v estu. Ali Ba a pa je poročil že sko,
ki je bila enako revna kot e sa i z jo zaživel v rev i koči a o ro ju, služil pa od prodaje kuriva, ki
ga je a iral v liž je gozdu i ga a svojih treh oslih spravljal a trg.
Šahrijar: Dokler i v spa ju u oril svojega rata i se polastil jegove že e i

jegovega ogastva?

Šeherezada: Ne, zgodilo se je ekaj drugega. Nekega d e, ko je v gozdu o ro u peči e nabiral
suhljad, je v daljavi zagledal velikanski oblak prahu, ki se je naglo valil proti njemu. Zbal se je, da se
ližajo raz oj iki, ki ga odo u ili i
u odg ali osle, zato je živi o odg al v gr ovje, sa pa splezal
a liž je drevo i se potuh il v kroš ji.
Šahrijar: A a esto jezde ev je z zahoda prihru el puščavski vihar, izruval drevo z Ali Ba o vred i ju
raztreščil o skalah.
Šeherezada: Ne, ili so jezde i. I ili so raz oj iki. Pred peči o je razjahalo štirideset postav ih,
gi č ih, do zo o orože ih ož i se pri ližalo ste i. Nato je jihov poglavar, kot i se pogovarjal s
kamnom rekel: »Sezam, odpri se!«
Šahrijar: I Peči a se je razprla i ga pogolt ila.
Šeherezada: I peči a se je razprla i razkrila dolgo votli o, do stropa zasuto z dia a ti i z zlato .
Raz oj iki so va jo vrgli vreče, ki so jih pritovorili s sa o, zavpili »Seza , zapri se!« i odjezdili.
Šahrijar: I Ali Ba a je votli o izropal, postal pre ož ejši od svojega rata, da pa ga je od zavisti ubil?
Šeherezada: I Ali Ba a je po poglavarjeve zgledu odkle il votli o, aropal ekaj vreč, jih od esel
domov, skrivnost pa zaupal svojemu bratu.
Šahrijar: I

rat?

Šeherezada: ) desetimi mulami je odjezdil k peči i, da i preveril, ali je vse res.
Šahrijar: I

ilo je.

Šeherezada: I ilo je, le da je z ede i Kazi
seza a, začel vpiti a ječ e .

a poti iz ja e poza il čaro

Šahrijar: Nerod o.
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e esede i

a esto

Šeherezada: Usod o. Ko so ga raz oj iki ašli, so ga rez us ilje ja presekali na pol in vsako polovico
trupla obesili na eno stran vhoda kot svarilo. Po dveh dneh je jegova že a vsa o joka a potrkala Ali
Babi na vrata in ga rotila, naj preveri, kaj le se je pripetilo. I je šel.
Šahrijar: In ašel svojega rata o eše ega a kavelj kot divjači o.
Šeherezada: Natovoril ga je a osla i kose jegovega trupla zakril z dračje
videlo, kaj nosi. Druga dva osla je otovoril z zlatom.

i ši je , da se e i

Šahrijar: Velik je človek, ki ne dopusti, da bi mu sentiment udaril na razsodnost.
Šeherezada: Pod plašče
oči se je Ali Ba a odtihotapil do hiše svojega pokoj ega rata i tiho
potrkal a vhod za služi čad. Kazi je i el suž jo, ki je slovela kot izje o istra i iz ajdljiva. I e ji
je bilo Morgjana. Ali Ba a je i el veliko srečo, da u je odprla prav o a. opo ašajoč oški glas
Morgja a, od te e pričakuje predvse , da oš olčala kot gro , ji je rekel. Tvoj olk o koristil
tako tvoji gospodarici kot tudi meni. V teh zavojih je truplo tvojega gospodarja. Pokopati ga moramo
tako, da bo videti, kot da je umrl naravne smrt. Odpelji me k svoji gospodari i i do ro poslušaj, kaj ji
bom rekel.
Šahrijar: Je ratovi že i povedal, kakš ega je ašel je ega soproga?
Šeherezada: Povedal, povedal, ve dar ji i privoščil kaj dosti sentimentalnosti. Usoda hoče, kar pač
hoče, je rekel, i da je zdaj o vse skupaj pač tre a olčati, ker so od tega odvis a življe ja vseh
vpletenih. spet opo ašajoč oški glas Počakaj, da i ejo d evi predpisa ega žalova ja, nato pa te
vza e za že o i živela oš prijet o i udo o. Nič se e oj, da i te oja že a učila i ti gre ila
življe je z lju osu je , ker je do ra i i a zlato sr e.
Šahrijar: Lahko je takole govoriti v tuje

i e u.

Šeherezada: Ali Ba o je revšči a privadila praktič ega išlje ja i šlo u je predvse za to, da i se
vsi skupaj či hitreje o r ili i či
olj uči kovito vz ujali vtis, da se i zgodilo ič pose ega.
Šahrijar: I kako

u je uspevalo?

Šeherezada: Načrt je il tak: Morgja a je kakše teden vsak dan hodila v lekarno po zdravilo, ki ga
daje o u irajoči , da i ji olajšali oleči e i se pred lekar arje od žalosti etala po tleh, češ
kako ola da je je gospodar, da ič e pije i e je i da so ad ji vsi skupaj že alo o upali.
Bog ve, če o še živ, ko pride do ov, je govorila. In potem nekega dne »ni bil«.
Šahrijar: Njegovo truplo pa se je

ed te

že ko kret o us radilo.

Šeherezada: )ato je asled jega jutra avsezgodaj o iskala Ba o Mustafo, krojača rtvaških prtov.
Obljubila mu je plačilo v zlatu, u zavezala oči i ga peljala do ov, kjer je ležalo truplo je ega
gospodarja.
Šahrijar: I krojač ga je zašil?
Šeherezada: Pote

u je dala še zlat ik viška i sešil je še dostoje

rtvaški prt.

Šahrijar: In potem so ga dostojno pokopali.
Šeherezada: Jokali, vili roke, si pulili lase i se zaprli pred sveto . Mi ilo je štirideset d i
predpisa ega žalova ja, pote pa je Ali Ba a spakiral kovčke in se preselil na posest rajnkega
Kazi a. Jav o se je poročil z jegovo vdovo, njenega sina pa pregovoril, da prevzame in vodi trgovsko
dejav ost svojega očeta.
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Šahrijar: To je pa e a pre ej dolgočas a zgod a. Prepriča se , da z oreš več.
Šeherezada: Saj še i ko e . Dokler je raz oj iški poglavar živ, tisti, ki hodijo po svetu z njegovim
ogastvo , e odo ašli iru.
Šahrijar: Torej a ko u u re raz oj iški poglavar.
Šeherezada: Ali pa i

iru.

Šahrijar: Ali pa poglavar sicer umre, miru pa vseeno ni od nikoder.
Šeherezada: Vse to je v rokah usode.
Šahrijar: Res? Pa se

dobil vtis, da je v rokah pripovedovalca.

Šeherezada: Kdo pa pravi, da pripovedovale

i sa o podaljša a roka usode?

Šahrijar: Takole a pa et ti e i ikdar prisodil fataliz a.
Šeherezada: Kdo pa pravi, da je ila to fatalistič a izjava. Skratka. Ko so se razbojniki vrnili k votlini, so
opazili, da je ekdo od esel truplo i da so tudi kupi zlata ekoliko a jši, kot so jih ili vaje i. Nekdo
pozna njihovo skrivnost. Nekdo, ki ga je treba izslediti in mu vzeti glavo.
Šahrijar: I

akrade o zlato.

Šeherezada: I , dokler še diha, iz jega izvleči, ali je skriv ost iz le etal še ko u. I so šli v
poizvedova je. Najprej so poslali prvega raz oj ika. Naše il se je v trgov a i šel a azar
poizvedovat, ali je v preteklih dneh kdo naletel na kaj nenavadnega.
Šahrijar: Na pri er koga, ki je aokrog tovoril razkosa o truplo ali večje količi e de arja.
Šeherezada: Do raka je lodil aokrog i se trudil či
olj eo re e je o kra ljati z ljud i, a do
trde oči i aletel a čisto ič pose ega. Sa o a starega, skrive če ega krojača, ki je sedel pred
svojo trgovi i o i v pol raku ekaj šival. opo ašajoč oški glas Kako to šivaš, stari, saj je čista
tema, mu je rekel razbojnik.
Šahrijar: I stari u je rekel, da to pa ja i ič takš ega, za človeka, ki je še pred nedavnim v popolni
te i sešil rliča.
Šeherezada: Kako si vedel?
Šahrijar: Ker i se
krojača.

i zdelo

alo čud o, da i se v tvoji pravlji i po čiste

aključju pojavila dva

Šeherezada: Raz oj ik ga je prosil, da u pokaže hišo, kjer je svojo u et ost opravil, a stari mu je
razložil, da so ga po estu vodili z zaveza i i oč i i da e glede a to, kako ape ja spo i , e
ore i eti iti aj a jše predstave, kje je ta hiša stala. A razbojnik je imel idejo. Kaj pa če, je
predlagal Babi Mustafi, ti zaveže oči, ti pa po o čutkih poskušaš ugotoviti, ali je s er, v katero te
vodi , prava? ed te , ko govori, si z las s a e trak i ga preveže Šahrijarju čez oči. Ta se alo
poskuša upirati, a se azad je vda
Šahrijar: Tega se e da.
Šeherezada: )god a o Ali Ba i pravi, da se da. Ba a Mustafa je po o čutku u ral pot, po kateri ga je
vodila Morgja a, dokler i e ado a o stal. Stala sta pred hišo raj kega Kazi a. Raz oj ik je vrata
zaz a oval z elo kredo, da i jih lažje ašli, ko se odo vr ili po tatu.
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Šahrijar: A Ali Ba a je z a e je opazil, skočil po elo kredo i z e aki

oz ačil vsa vrata v soseski.

Šeherezada: Ali Ba a i opazil ičesar. ) ečako sta pregledovala poslov e k jige i se spraševala,
ali i začela uvažati vrvi iz ko oplje. Je pa opazila Morgja a. I ja, skočila je po elo kredo i z e aki
z a e je oz ačila vsa rata v soseski.
Šahrijar: Je to važ o?
Šeherezada: Kaj – če je važ o?
Šahrijar: Je važ o, da je ila prav o a ali

e sa o rada popravljaš?

Šeherezada: Seveda je važ o. Važ o je, ker je sa o človek, ki se ora v svetu oč ejših epresta o
boriti, da mu zaradi malenkosti ne snamejo glave z vratu, na malenkosti zares pozoren. Tudi Ali Baba
je il opreze , dokler je il erač, pote pa so se u ožga i pole ili. Ista zgodba se je potem
ponovila še e krat. Po te , ko je raz oj iški poglavar prve u izvid iku s el glavo zaradi do ev e
esposo osti, je v esto poslal drugega. I ker ož i il ed ajpa et ejši i, je vajo do
pota kosti po ovil, le da je a esto ele upora il rdečo kredo.
Šahrijar: I suž ja je spet šla i po arvala še vse sosed je vhode.
Šeherezada: I še e raz oj ik je ostal rez glave. I pote se je poglavar odločil, da gre v esto
sa . Našel je Ba o Mustafo, ašel hišo, si jo zapo il. I izdelal ačrt. Pretvarjal se o, da je trgovec
z olje . Nakupil o ose i trideset ehov gorčič ega olja, e ega apol il, v ostale pa skril svoje
ože. )večer o z otovorje i i ula i priro al pred hišo Ali Ba e. Poz o o i dajal o vtis
utruje osti. Ko o gospodarja prosil za pre očišče, mu ta e o ogel odreči. Ko o vsa hiša spala,
odo jegovi raz oj iki poskakali iz ehov i po ili vse, ki ji
odo prečkali pot. I o vse spet tako,
kot mora biti.
Šahrijar: Raze , če je Ali Ba a svojo skriv ost zaupal še ko u.
Šeherezada: Ugi a , da je raz oj iški poglavar iz svoje izkuš je sklepal, da tisti, ki poz a skriv ost,
veza o a večje količi e de arja, zlata i dragih ka ov, o jej raje olči.
Šahrijar: Kaj pa ve , vsakogar, ki trepeta za

oč i pre ože je v te

ih očeh davi para oja.

Šeherezada: Do ro, orda je ačrtoval tudi zasliševa je z uče je , e ve . Vsekakor se je že
očilo, ko je prišel pred hišo Ali Ba e. Gospodar se je v večer e
raku sprehajal pred svoji
do ova je i v utruje e prišleku, kdo i le vedel zakaj, i prepoz al raz oj iškega poglavarja.
Šahrijar: Ali je ila kri ka zelo do ra ali pa Ali Ba a zelo eu e .
Šeherezada: Karkoli že je ilo, je raz oj iški poglavar za čez oč v upora o do il hlev, večerjo i
ležišče. Svoji
ože je aročil, aj skriti čepijo v sodih, dokler e pride po je. Ko odo zaslišali
jegov glas, aj z oži pla ejo iz sodov i zač ejo klati.
Šahrijar: A gospodar je po o il i večerji zadre al i pla je padel v vodo?
Šeherezada: Gospodar i se že z udil, a je ekaj prišlo v es. Morgja i je ed kuhanjem zmanjkalo
olja. Kakš a sreča, da je il gospodarjev gost rav o oljar! Vzela je skodeli o i šla v hlev, da i si
izposodila ekaj kaplji . Ko je stopila k e e u iz ed ehov, je raz oj ik, ki je tičal v je slišal je e
korake in ker ni bil preveč pa ete , previde ali pozore , je mislil, da prihaja poglavar, in tiho
vprašal, ali je že čas. opo ašajoč oški glas Ura še i prišla, je rekla Morgja a i si rekla, da karkoli
že je, kar se dogaja, gotovo e ore iti dobro. Sprehodila se je od enega meha do drugega, jih
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pretipala i ugotovila, da v čisto vseh, raze v zad je , tičijo ljudje. Pote
katere je ilo deja sko olje, i s tihi i koraki odšla.
Šahrijar: I gospodarju povedala, da so

je z osla s ela

eh, v

u ure štete.

Šeherezada: Pravzaprav e. Vr ila se je v kuhi jo. Šla je po velik kotel, ga do ro a apol ila z olje i
pod ji za etila velik oge j. Ko je zavrelo, se je vr ila v hlev i ga začela po vrsti zlivati v ehove.
Razbojniki so drug za drugim poginili od opeklin. Ko se je prepričala, da so vsi rtvi, se je vr ila v
kuhinjo in skuhala juho za Ali Babo.
Šahrijar: Daj o.
Šeherezada: Kaj aj ti da ?
Šahrijar: To je spet e a od tvojih pouč ih zgod a te o epričakova e že ske zvijač osti, ki raze
nauka, ki tebi ustreza, nima nobene druge kakovosti. Suž ja je v e e za ahu do s rti poparila
sedemintrideset ljudi. Ne me basat.
Šeherezada: To se ti skratka zdi čud o, to, da se votli a odpira i zapira a ukaz pa ekaj aj olj
vsakda jega v življe ju?
Šahrijar: I zakaj raz oj iki iso kričali?
Šeherezada: Ker so ili rezpogoj o vda i svoje u gospodarju i
jegov ačrt propadel.

ihče i hotel iti kriv za to, da bi

Šahrijar: I pote ?
Šeherezada: Vidiš, da te za i a. Poglavar se je z udil. Ko je videl, da v hiši e gori o e a luč več, je
zaploskal z roka i i dal svoji tovariše z a e je, aj prilezejo iz svojih skrivališč. A iz te e in
tiši e se i ič oglasilo. )askr lje je odšel v hlev i ugi al, kaj se je zgodilo. Ko je odprl vrata, u je v
os i e udaril vo j po sežga i koži. Ne ado a se je ovedel, kakš a usoda je doletela jegove pajdaše
i v skr eh za svojo kožo izgi il v te o oč.
Šahrijar: Pa Ali Ba a?
Šeherezada: Ali Baba se je zbudil. Morgjana ga je prijela za roko in rekla, da bi mu nekaj rada
povedala a sa e , Odvedla ga je v hlev. Težak vo j je še ved o visel v zraku. Suž ja je pokazala a
enega izmed mehov in rekla gospodarju, naj si kar ogleda, ali je v njem olje ali kaj drugega. Ali Babo bi
skoraj zadela kap. Ta človek, je rekla Morgja a, ti e ore storiti ič zlega. Mrtev je. I
u je razložila
vse, kar se je zgodilo prejš jo oč. I Ali Ba a ji je o lju il svojo več o hvalež ost. Trupla sta
zakopala, skrila ehove i orožje, ule pa e o za drugo prodala a azarju. )god a i prišla a pla .
Šahrijar: A dokler je raz oj iški poglavar živ …
Šeherezada: Ali Ba a se i ogel otresti strahu, da o za vse skupaj drago plačal, ko o aj a j
pričakoval. Skrival se je pred ljud i i i hodil z do a, predvse pa je pazil, da e i kdo česa izvedel
o ogastvu, ki ga je pritovoril iz raz oj iške votli e.
Šahrijar: Pa poglavar?
Šeherezada: Ves togote je po eg il azaj v goščavo. Ali Babo je treba spraviti s sveta, to je bila edina
stvar, o kateri je il prepriča . A kako? Odločil se je, da o a azarju ajel prodajal o, tržil ekaj
ajfi ejšega laga, kar se u ga je valjajo po votlini in dal vse od sebe, da bi se poniknil v
oži o kot
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čisto o ičaje
ešča s čisto o ičaj i
se da narediti.
Šahrijar: Krase

pokli e , trgove , Hasan Hogija po imenu. In sproti videl, kaj

ačrt. )elo dovrše .

Šeherezada: Včasih aj oljši ačrti astajajo spoto a.
Šahrijar: Sa o uspe jih olj malo.
Šeherezada: Hasa Hogija je i el srečo. Njegova prodajal a je po aključju a reč stala asproti
trgovi e raj kega Kazi a, ki jo je zdaj vodil jegov si , Ali Ba i ečak Abdulah. In ni trajalo dolgo, da
je tudi Ali Ba a sa prišel i o, da i preveril, kako ali posluje. Ko je raz oj iški poglavar seštel
e a plus e a i ugotovil, kako glo ok je ed, v katerega u je padla sekiri a, je postal do lade iča
neverjetno ljubezniv. Poklanjal mu je darila, ga vabil k sebi na kosila in ga pital z najbolj izbranimi
jedmi in Abdulah je bil od vse pozornosti v globoki zadregi.
Šahrijar: Veš kaj i il sijaje zaključek tvoje zgod e?
Šeherezada: Ve .
Šahrijar: Kaj?
Šeherezada: Ko e

o, ko o ko e .

Šahrijar: Pa lahko jaz pove

svoj alter ativ i ko e že zdaj?

Šeherezada: Ti si gospodar, ti ukazuješ.
Šahrijar: Da i raz oj iški poglavar ugotovil, da kot trgove lahko zaslužiš veliko več, kot ko raz oj ik
pa še glave ti i tre a tvegati i se udo ačil v svoje
ove pokli u. Pote
i ugotovil še, da je a
smrt zalju lje v Alijevega ečaka, ali e i i el i proti i sreč o i živela do ko a svojih d i.
Šeherezada: I ti si po ove
Šahrijar: Sa o rad i a

pa ifist i ro a tik.

epričakova e preo rate.

Šeherezada: Pote pa kar počakaj. A dulah je il v zadregi, ker je vedel, da i il počasi skraj i čas,
da lju ez ivega tuj a tudi sa pova i a večerjo. A jegova hiša je ila ajh a i tes a i v jej i
ogel prirediti gostije, kakrš o si je za islil.
Šahrijar: )ato je prosil Ali Ba o, če lahko za avo orga izira pri njih.
Šeherezada opo ašajoč oški glas : Seveda oraš pova iti svojega prijatelja i ga pogostiti tako
dostojno, kot je on pogostil tebe. Glej, jutri je petek. Zgodaj zapri trgovino, Hasana povabi na sprehod
i ga pripelji k a . Morgja i o
aročil, naj pripravi kaj izbranega.
Šahrijar: I poglavar si je
Šeherezada: I Ali Ba i

islil, da je to ajsreč ejši d a jegovega življe ja.
aloda e pla il v o je .

Šahrijar: Veš kaj e e pri teh tvojih zgod ah aj olj fas i ira? Kako so se ekateri ljudje srečali že
vsaj desetkrat, pa se še ved o e prepoz ajo.
Šeherezada: Morda pa je il raz oj iški poglavar res ojster preo leke. S rt a sovraž ika sta si tako
pla ila v o je i Ali Ba a je vztrajal, da ora prišlek ostati a kosilu.
Šahrijar: I ?
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Šeherezada: I poglavar je rekel, da z veselje
soljenih jedi.
Šahrijar: Kako to

osta e, a da

u je zdrav ik ukazal, da e s e jesti

isliš? )akaj kdo e i hotel jesti sla o?

Šeherezada: To si je islila tudi Morgja a, ko je prejela gospodarjevo aročilo. Pri vsem skupaj je
ekaj s rdelo. Hotela si je ogledati čud ega gosta. Izza kuhinjskih vrat je pokukala v jedilnico in takoj
ji je bilo vse jasno. Seveda, si je rekla. Raz oj iški poglavar. Lopov je vražever a ara a, i ker je sol
znamenje prijateljstva in zvestobe, bi se mu zdelo, da si je a vrat akopal kaj zlega, če i jo zaužil v
sovraž ikovi hiši. Opazila je tudi, da pod plašče skriva odalo.
Šahrijar: Ker je ila o a po defi i iji spret a i

istra, je gospodar pa po defi i iji olj lage pameti.

Šeherezada: Vedela je, da i a dosti časa. Med te , ko so se gospodje astili s posladko , je izgi ila
in se preoblekla v plesalko. Obraz si je zastrla z dragoceno tkanino, na glavo si je nadela pisan turban
in si okrog pasu ovila svileno, z zlatom in srebrom vezano ruto, za katero je skrila bodalo. Stopila je
pred svojega gospodarja, se glo oko priklo ila i prosila, aj ji dovoli gostu a čast zapeti i zaplesati.
Šahrijar si s a e prevezo z oči : To pa

ora

videti.

Šeherezada: Kaj?
Šahrijar (se dvig e a postelji, s a e okras o sa ljo, jo vrže Šeherezadi : Te e, kako plešeš z
bodalom.
Šeherezada z ede o, z o e a roka a drži sa ljo pred sa o : Jaz e z a
opisovati druge, kako plešejo.

plesati, jaz z a

sa o

Šahrijar vsta e, stopi za njo, tako da se je dotika s eli teleso , pri e za je i roki. Skupaj izvlečeta
sa ljo iz ož i e. Šahrijar se od ak e, stopi pred Šeherezado, da roke v oke i jo opazuje.
Šahrijar: Paše ti. )daj se pa sa o še

alo pre ikaš v okih, to je pa po

oje

to.

Šeherezada (nameri konico sablje v njegove prsi): Pa se ti res zdi do ra ideja, da i daješ orožje v
roke? Morgja a je raz oj iškega poglavarja ed pleso zlahka zaklala, čeprav je ila pu a.
Šahrijar: Saj i ič e oreš. Če e u iješ, odo te odo oji ujeli, ujeli tvojo sestrico in tvojega
očeta, ju pred ta o učili i u orili, uči še te e i te atak ili a kol.
Šeherezada: )elo
smrti.

oraš iti zaverova v svojo o last, da raču aš, da ti odo poda iki zvesti tudi po

Šahrijar od ak e rezilo, stis e Šeherezado k se i : I ti
kralju. Si že kdaj koga u orila?

oraš iti zelo sa ozavest a, da groziš

Šeherezada: Nise , gospodar.
Šahrijar: Ni lahko, veš.
Šeherezada: Verja e .
Šahrijar: Ko si e krat
dobrost?

oril, si za več o

orile . To osiš s sa o. Nisi ti tista, ki tako ponosna na svojo

Šeherezada: Ne ve , gospodar.
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Šahrijar zač e Šeherezado polju ljati po vratu, pri e za je o roko, razpre je o dla , da sa lja pade
a tla. Polju lja jo po ra e ih i po prsih, upog e kole a, poklek e, drži jo za oke i jo poljublja po
trebuhu.
Šeherezada izza pasu poteg e dro

o odal e i ga Šahrijarju zarije v vrat.
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