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- Powiedziała, że ze mną zatańczy, jeżeli przyniosę jej szkarłatną różę - zawołał młody Student - a w całym moim ogrodzie nie ma ani jednej 

szkarłatnej róży. 

     Słowik ukryty w swym gniazdku na dębie usłyszał tę skargę. Zdumiony wyjrzał przez liście.  

     - Ani jednej szkarłatnej róży w całym ogrodzie! - wykrzykiwał młody Student, a z jego pięknych oczu płynęły łzy. - Ach, od jak drobnej rzeczy 

zależy szczęście. Przeczytałem wszystkie uczone księgi, zgłębiłem wszystkie tajemnice Filozofii, ale jeżeli nie znajdę szkarłatnej róży nie zaznam 

szczęścia.  

     - Oto chyba prawdziwie zakochany człowiek - powiedział do siebie Słowik. - Noc po nocy opowiadam gwiazdom jego historię, a dopiero 

teraz go ujrzałem. Włosy ma ciemne, o fioletowym połysku, jak kwiat hiacyntu, usta czerwone jak róża jego marzeń, namiętność uczyniła jego 

twarz bladą, a cierpienie naznaczyło swe znamię na jego czole.  

     - Jutro wieczorem Książę wydaje bal - wzdychał młody Student - a moja umiłowana będzie pośród zaproszonych. Jeżeli zaniosę jej szkarłatną 

różę, przetańczy ze mną aż do świtu. Jeżeli zaniosę jej szkarłatną różę, będę mógł otoczyć ją ramionami, a ona oprze mi głowę na ramieniu i 

włoży swą dłoń do mej dłoni. Ale nie mam szkarłatnej róży w moim ogrodzie, więc będę stał naprzeciwko niej, zaś ona przejdzie obok mnie i 

nawet się nie zatrzyma. Nie spojrzy na mnie, a me serce pęknie z rozpaczy.  

     - On rzeczywiście jest zakochany - zawyrokował Słowik. - Kiedy ja o nim śpiewam, on cierpi, to, co mnie przynosi radość, jemu zadaje ból. 

Miłość cenniejsza jest ponad wszystko, cenniejsza od szmaragdów i opali. Perły i granaty równać się z nią nie mogą i nikt jej nie wystawi na 



sprzedaż. Nie będą się o nią targować handlarze, nikt nie rzuci jej na szalę, by wymienić ją na złoto.  

     - Muzycy zasiądą na swej galerii - mówił wciąż młody Student - i uderzą w struny instrumentów, a moja umiłowana będzie tańczyła przy 

dźwięku harfy i skrzypiec. Będzie tańczyła tak lekko, że stopy jej zaledwie musną ziemię, a wszyscy dworzanie zapałają do niej miłością. Lecz ze 

mną nie zatańczy, gdyż nie mam szkarłatnej róży. - I rzucił się zdesperowany na ziemię, zasłonił twarz rękami i zapłakał.  

     - Dlaczego płacze? - zapytała niewielka zielona Jaszczurka z zadartym ogonkiem przechodząc obok. 

     - No właśnie, dlaczego? - zapytał Motyl, który przelatywał nad ziemią. 

     - No właśnie, dlaczego? - zapytała Stokrotka swego sąsiada słodkim a cichym głosem. 

     - Płacze, gdyż potrzebuje szkarłatnej róży - wyjaśnił Słowik. 

     - Z powodu szkarłatnej róży? - zawołali wszyscy - ależ to wprost śmieszne! - i mała Jaszczurka obdarzona szczyptą cynizmu wybuchnęła 

niepohamowanym śmiechem. 

     Ale Słowik zrozumiał głębię cierpień Studenta i siedział w milczeniu na Dębie, rozmyślając nad tajemnicą miłości.  

     Nagle rozwinął szare skrzydełka do lotu i wzbił się w powietrze. Jak cień poleciał ponad krzewy, jak cień przeleciał nad ogrodem. 

 

     Pośrodku trawnika Słowik zauważył piękny krzew różany. Zbliżył się doń i przysiadł na gałązce.  

     - Daj mi szkarłatną różę - zawołał - a zaśpiewam ci najsłodszą z moich piosenek. 

     Ale krzak pokiwał głową. 

     - Moje róże są białe - odpowiedział - białe jak morska piana, bielsze niż śnieg na szczytach gór. Poleć do mojego brata, na drugą stronę 

starego słonecznego zegara, a on z pewnością da ci to, czego potrzebujesz.  

     Słowik przeleciał więc nad trawnikiem na drugą stronę słonecznego zegara. 

     - Daj mi jedną szkarłatną różę, a zaśpiewam ci moją najsłodszą piosenkę. 

     Ale krzak potrząsnął głową. 

     - Moje róże są żółte - odpowiedział, żółte jak włosy Syreny, która zasiada na bursztynowym tronie, i bardziej żółte niż kwiaty, które zakwitają na 

łąkach, zanim zetnie je sierp żniwiarza. Ale idź do mego brata, który rośnie pod oknem Studenta, a on z pewnością da ci to, czego potrzebujesz. 

     I tak Słowik poleciał wprost pod okno studenta. 

     - Daj mi jedną szkarłatną różę, a zaśpiewam ci moją najsłodszą piosenkę.  

     Ale krzak potrząsnął głową.  

     - Róże moje są szkarłatne - odpowiedział - niczym nóżki gołębi, czerwieńsze od korali, co oplatają rafy ciepłych mórz. Zima jednak zmroziła mi 

żyły, śnieg zniszczył moje pączki, a wichura połamała gałęzie, tak więc tego roku nie mam ani jednej róży.  

     - Tylko jedna szkarłatna róża, to wszystko, czego pragnę - wykrzyknął Słowik - tylko jedna róża! Czyż nie ma żadnego sposobu, aby ją 

otrzymać?  

     - Owszem - odrzekł Krzak - jest sposób, ale tak straszny, że brak mi odwagi, by ci o nim powiedzieć. 

     - Mów - zawołał Słowik - ja się nie boję. 



     - Jeżeli pragniesz mieć szkarłatną różę - tłumaczył Krzak - musisz sam wyhodować ją swym śpiewem przy blasku Księżyca i zabarwić krwią z 

twego serca. Musisz śpiewać dla mnie z piersią wspartą o cierń, aż nareszcie ten cierń przebije twoje serce, a twoja krew popłynie w moich 

żyłach i stanie się częścią mnie.  

     - Śmierć to wysoka cena za jedną różę - wykrzyknął Słowik - a życie zbyt drogie każdemu stworzeniu. Lubię wzbijać się w górę, lubię 

spoglądać na złoty blask Słońca i srebrną poświatę Księżyca. Słodki mi jest zapach głogu i słodkie dzwonki w dolinach. Jednak miłość ma 

większą cenę niż Życie, a czym jest serce Słowika wobec ludzkiego serca? 

     To rzekłszy, rozwinął swe szare skrzydełka i wzbił się w powietrze. Jak cień przeleciał nad ogrodem, jak cień przeleciał nad zagajnikiem.  

 

     Młody Student wciąż jeszcze leżał w trawie, tam, gdzie ostatnio widział go Słowik, a łzy wciąż płynęły z jego oczu.  

     - Ciesz się - krzyknął mu Słowik. - Dostaniesz swoją szkarłatną różę. Wyhoduję ją dla ciebie moim śpiewem przy świetle Księżyca, zabarwię krwią 

mego serca. O jedno cię tylko proszę, kochaj prawdziwie, gdyż Miłość mądrzejsza jest od Filozofii, choć i ta mądrość swą posiada, i mocniejsza 

od Siły, choć i ta ma swoją moc. Skrzydła jej mają barwę ognia i barwę ognia ma jej ciało. Usta jej słodsze są od miodu, a oddech jej niczym 

kadzidło. 

     Student uniósł głowę i słuchał, ale nie pojął słów Słowika, gdyż rozumiał tylko to, co było napisane w książkach.  

     Dąb jednak zrozumiał i zasmucił się, gdyż kochał małego Słowika, który uwił swe gniazdo pośród jego gałęzi. 

     - Zaśpiewaj mi ostatnią piosenkę - zaszumiał - będę czuł się samotny, kiedy ciebie zabraknie. 

     I tak Słowik śpiewał dla Dębu, a głos jego brzmiał jak szmer wody ze srebrnego dzbana.  

Gdy Słowik zakończył śpiew, Student wyjął z kieszeni notes i ołówek.  

     - Forma jest doskonała - mruczał do siebie, wyciągnięty wśród krzaków - temu nie można zaprzeczyć, ale czy on potrafi coś czuć? Sądzę, że 

nie. Jest jak większość artystów: brakuje im wrażliwości, choć mają styl. Dla nikogo się nie poświęcą. A ten myśli wciąż o muzyce, choć wszyscy 

wiedzą, że nie ma większego egoizmu ponad sztukę. Z drugiej strony trzeba mu przyznać, że głos ma ładny. Założę się jednak, że nic on nie 

znaczy i, że nie daje nic w praktyce! - Zakończył myśl i poszedł do domu, aby na swym wąskim sienniku porozmyślać o tajnikach miłości, wkrótce 

też zasnął. 

 

     Gdy zaś wzeszedł Księżyc, Słowik usiadł na różanym krzaku i oparł pierś o cierń. Całą noc śpiewał z piersią wspartą o cierń, aż chłodny, 

kryształowy Księżyc pochylił głowę i słuchał. Całą noc śpiewał, a cierń coraz głębiej wbijał mu się w pierś, aż popłynęła krew.  

     A Słowik śpiewał o tym, jak rodzi się miłość w sercu młodego chłopca i młodej dziewczyny. Zaś na najwyższej gałęzi różanego Krzaka 

wykwitła najpiękniejsza róża, płatek po płatku, w miarę jak jedna pieśń rodziła drugą.  

Na początku róża była blada jak śnieg na górskich szczytach, jak płatki dnia, jak skrzydła świtu, jak cień róży - taka była róża, która wyrastała na 

najwyższej gałązce Krzaku. Ale Krzak różany krzyknął do Słowika, by mocniej oparł się piersią o cierń. 

     - Oprzyj się mocniej, Słowiku, gdyż w przeciwnym razie Dzień wstanie, zanim róża w pełni się rozwinie. 

Toteż Słowik oparł się mocniej o cierń, a jego śpiew stał się dźwięczniejszy, gdy śpiewał o miłości w duszy chłopca i dziewczyny.  



     Delikatny rumieniec zabarwił płatki kwiatu, niby fala krwi twarz oblubieńca, gdy całuje usta oblubienicy. Ale cierń jeszcze nie sięgnął serca i 

środek róży pozostał biały, gdyż jedynie krew z serca Słowika byłaby w stanie zabarwić serce róży.  

     I wówczas Krzak różany zawołał do Słowika, aby oparł się mocniej piersią o cierń, i cierń sięgnął serca. Ptaka przeszył dotkliwy ból.  

     Miłość jego przyjęła postać cierpienia i tym bardziej namiętnie zabrzmiał śpiew, gdyż Słowik mówił o Miłości Doskonałej, co trwa do śmierci, o 

Miłości aż po grób.  

     A róża stawała się coraz czerwieńsza, niczym niebo o wschodzie słońca. Szkarłatem oblały się płatki, szkarłatem pysznił się środek róży. 

     Lecz trel słowiczy cichł. Ptak zatrzepotał jeszcze skrzydłami a oczy jego pokryły się mgłą. Nie mógł wydobyć już głosu i tylko czuł, że coś go 

ściska w krtani.  

     I jeszcze wyśpiewał ostatni akord. Posłyszał go blady Księżyc i zapomniał o bliskości świtu, i wzeszedł wyżej na niebie. Usłyszała szkarłatna róża 

i wszystkie płatki rozchyliła z rozkoszy, wystawiając je na świeży chłód poranka. I Echo go posłyszało w swej purpurowej grocie wśród wzgórz, i 

zbudziło pogrążonych we śnie pasterzy. I poniosło go nad rzekę, a ta przesłała go dalej do morza.  

     - Spójrz, popatrz! Róża już rozkwitła! - Zakrzyknął Krzew różany. Ale Słowik nie odpowiedział, upadł martwy na trawę, z cierniem w sercu.  

 

     W południe Student wyjrzał przez okno. 

     - Ach, jakież mam niewiarygodne szczęście! - wykrzyknął - oto szkarłatna róża! W życiu swoim nie widziałem podobnej róży. Tak jest piękna, że 

z pewnością nosi długie łacińskie imię - i pochylając się zerwał różę.  

Potem włożył kapelusz i z różą w dłoni pędem pobiegł do Profesora. Córka Profesora siedziała na schodkach  

i nawijała na szpulkę lazurową nitkę. Przy niej wiernie stróżował jej ulubiony piesek.  

     - Powiedziałaś, że będziesz ze mną tańczyła, jeżeli ofiaruję ci szkarłatną różę - wykrzyknął Student - Oto najbardziej szkarłatna z róż świata. 

Przypnij ją sobie do sukni, a gdy będziemy tańczyli, powiem ci, jak bardzo cię kocham. 

     Ale dziewczyna zmarszczyła brwi: - Nie pasowałaby do mojej sukni - odparła - no a poza tym siostrzeniec Szambelana ofiarował mi 

prawdziwe klejnoty, te zaś są więcej warte niż kwiaty! 

     - Doprawdy, bardzo jesteś niewdzięczna - zawołał oburzony Student. I rzucił różę na drogę. Zaraz ją tam zmiażdżyły koła przejeżdżającego 

wozu. 

     - Niewdzięczna?! - wykrzyknęła dziewczyna. - Wiesz co? Brak ci taktu i umiaru. A poza tym kim ty jesteś? Tylko studentem. Pewna jestem, że 

nie masz srebrnych klamerek u bucików, jak siostrzeniec Szambelana -  

i wbiegła po schodkach do domu. 

     - Cóż za głupia rzecz, ta Miłość! - mówił do siebie Student, odchodząc.  

     - Pod względem użyteczności równać się nie może z Logiką, gdyż niczego nie dowiedzie i mówi tylko o tym, co i tak się nie zdarzy, i każe 

wierzyć w rzeczy nieprawdziwe. Brak w niej jakichkolwiek cech praktyczności.  

A ponieważ w naszych czasach tylko względy praktyczne się liczą, zwrócę się lepiej ku Filozofii i będę studiował Metafizykę.  

     Wrócił do domu, wyciągnął grubą, zakurzoną księgę i zagłębił się w czytaniu.  


