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DZIEŃ PIERWSZY 
 

A więc to jest Gokul. 

Jeszcze wczoraj przebywałam w pałacu a dziś... dziś 

jestem w prostej chacie! Zaledwie wczoraj byłam ukochaną 

córką możnego pana, a dziś jestem żoną pasterza. Gdzie też 

może być mój ojciec w tej chwili i matka? Uszli gniewu króla 

– córkę oddawszy swemu zbawcy. Czy też myślą o mnie? 

Może nareszcie spokój zapanuje w ich duszach, gdy wiedzą, że 

nic mi już nie grozi. A to tak wiele w tych niespokojnych 

czasach, że można być wdzięcznym losowi. Gdzie mogli się 

ukryć? On wie. Ale nie powie tego, nawet mnie; mówi, że 

język niewieści łatwo może zdradzić, choćby we śnie. 

Zapewnia mnie jednak, że schronienie ich jest bezpieczne i 

pewne. A przecie przede mną nie mógłby kłamać.  

Zaledwie wczoraj..., a może to tysiąc lat, czy tysiąc 

wieków temu – otulał mnie jedwab najcieńszy, a dziś jeno ten 

zgrzebny, czerwony szmat osłania mą nagość. (Ale On lubi tę 

czerwień). Wczoraj zrywałam kwiaty z szeregiem mych panien 

rówieśnych, a dziesiątki służebnych wpatrywało się w 

najlżejsze poruszenie mych warg, gotowe w mig spełnić 

najdrobniejsze moje życzenie. A dziś muszę iść doić jego 

krowy na równi z innymi pastuszkami, i ja, ja – Szarmila, 

córka potężnego wodza... (cyt, imienia jego nawet szeptem, 

nawet w myśli wymówić mi nie wolno,) mam czekać na ojca, 

matkę siostry, tego Gauli. Czy to nie sen? Nie. Ta chata to 
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rzecywistość. I to czerwone sari, co mnie okrywa jest też 

rzeczywiste i ziemia na której spałam... 

Zaledwie wczoraj... Ach po cóż wspominać wczoraj? 

Nasz Guru mądrze mówił, gdy radził memu ojcu przeszłość 

uważać za niebyłą, bowiem już nie istnieje, a przyszłość też za 

nie rzeczywistą, gdyż jeszcze jej niema. 

Ten Gokul jest jednak przyjemny. On, ten pasterz, co uratował 

mi życie i wziął je sobie na własność, jest dla mnie łaskawy. I 

ojciec jego jest pełen dobroci. Matka... ach, dla niej jestem 

obca. Kocha syna; jakżeby więc mogła kochać mnie, która – 

jak sądzi – odebrałam go jej na zawsze. A siostry... Nie, nie 

będę myśleć o jego siostrach. Dobrze pamiętam słowa naszego 

Guru: „Staraj się nie widzieć przywar i usterek ludzi, a jeśli je 

widzisz, nie mów o nich.“ Ach Gurudżi drogi, nigdy już chyba 

nie usłyszę słów twej mądrości. Jednak, jeśli je  chociaż raz 

słyszałam, powinnam żyć wedle nich, a może przyjdzie spokój. 

O, bo serce me zdaje się pękać, w głowie huczy i tętni, a pod 

powiekami palą niewypłakane łzy... No, no Szarmilo, odwagi! 

Przypomnij sobie, co mówił nasz Guru: „Tylko ten jest 

prawdziwie dzielny, który wśród największego mroku zdoła 

myśleć o światłości.“ 

A ja wszak jestem mężna. Czyż nie pochodzę 

z prastarego rodu wodzów, z których każdy słynął z odwagi i 

orężnej dzielności? A może jeszcze jakiś dar nieznany ukrywa 

tu dla mnie życie? Kto wie. Czyż nie zapewniał nasz Guru 

zawsze, iż Bóg odbiera nam dary jedną ręką, tylko po to by nas 

drugą jeszcze szczodrzej obdarzyć? Więc odwagi Szarmilo! 

Staraj się myśleć o tym, co dobre i jasne.  

Gokul jest przecie piękny. Tak ślicznie śpiewają tu 

ptaki... „Pijii, pijii, pijii“ i „Pijuu, pijuu, pijuu.“ Wciąż „piji“ i 

„piju.“ Ale cóż one mogą wiedzieć o miłości i bólu? A coż 

wiedziała o nich Szarmila? Jeszcze wczoraj nie wiedziała nic. 

A dziś...? O, dziś..., dziś wie dobrze. Jak dzielnie drzewa 

opierają się wiatrom i ochoczo chwieją gałązkami. Spójrz jak 

delikatne witki pnącza Madhu-Malati, otaczają pień drzewa 
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swym zielonym oplotem, podobne wiotkim ramionom 

kochającej kobiety, otaczającym miłośnie silne barki pana jej 

serca... A papaja śpiewa miłość krążącą sokami w jej żyłach 

zielonych. A wietrzyk jest jak dziecko figlarne, co bawi się raz 

jedną, raz drugą rozkwieconą gałązką. A kwiaty są jak tkliwe 

myśli matki o swym dzieciątku... . Tak, ten Gokul jest jednak 

piękny. Lecz cóż to znaczy? Czyż cała przyroda nie jest tylko 

zwierciadłem duszy człowieka? Nowe, nieznane mi dotąd 

myśli tłoczą się do głowy i zdają się ją rozsadzać.  

O, nie spostrzegłam, że mam sari podarte. On się 

zmartwi. Nie chcę, aby się martwił, nie chcę, aby był smutny. 

Jeszcze wczoraj nie wiedziałam o jego istnieniu, a dziś nie 

chcę go widzieć smutnym. Dziwne zaiste jest serce 

dziewczęce. O wschodzie zastał mnie dziś klęczącą nad 

strumykiem, co biegnie przez pobliski gaj. Rozpuściłam 

właśnie włosy, a świeży „tilak“ świecił na mym czole. Patrzył 

na mnie długo i rzekł: „Zaprawdę, jesteś jak ten wiotki pnącz i 

jak kwiat i jak ten strumyk i rzeka.... Sam nie wiem, do czego 

cię przyrównać, bowiem całe piękno ziemi zawarło się w 

tobie.“ Rumieniec zalał mą twarz i spuściłam głowę. A 

wówczas dodał łagodnie i w zamyśleniu, a jednak głosem 

dziwnie radosnym: „A tilak na twym czole jest jak słońce 

czerwone na szafirze nieba, a brwi twoje jak dwa odwrócone 

sierpeczki księżyca wpośród nocy czarnej, a usta twe chyba 

sam Madan stworzył, na zatracenie takich biednych 

śniertelników jak ja...“ 

Nigdy nie słyszałam podobnych słów. Oniemiałam i lęk 

mnie jakiś ogarnął a zarazem radość nieznana, choć nie wiem, 

jak mogą one istnieć w sercu jednocześnie. Prawie ukradkiem 

rzuciłam nań wzrokiem, przez rozpuszczone warkocze, a 

widok tego wspaniałego, jak młody bóg bohatera, na kolanach 

przed kobietą, napełnił mnie nagle dumą i poczuciem własnej 

siły. Czułam, że słabość moja jest zarazem potęgą. I z sercem 

pełnym najsprzeczniejszych uczuć – co jest chyba przyrodzoną 

cechą natury kobiecej – uśmiechnęłam się. A on zatoczył się i 
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wykrzyknął zasłaniając oczy: „Ach zwyciężyłaś mnie, 

zwyciężyłaś...“ Chciałam właśnie zapytać jak i co to znaczy, 

gdy nadbiegła młodsza jego siostra, wysłana po mnie przez 

matkę... Zapomniałam jeszcze jedno: pochyliłam się raz nad 

wodą by spojrzeć czy równy przedział zrobiłam grzebieniem. 

„Oczy me są równie jasne jak woda, czy nie chcesz uczynić 

z nich twego zwierciadła?“ rzekł mi wówczas. Ale gdy 

chciałam spojrzeć w jego oczy – nie mogłam, sama nie wiem 

czemu.  

Ale teraz musi być głodny. Mam zawieźć mu garczek 

maślanki, jak mi to matka jego przykazała. Może znajdę w 

mym sercu odrobinę miłości i dla jego matki. Wszak 

największym jej skarbem jest on.  

Siostry jego uszorowały już garczki, ale nie dość dobrze, by 

mnie zadowolić. Wyczyszczę jego dzbanuszek własnymi 

rękami, zanim napełnię go świeżym dahi.  

Ten Gokul jest jednak naprawdę miły. Gdyby tylko 

rodzice mogli tu być! Muszę podlać Tulsi, z którego rwał dziś 

listki do Pudży...  

 

NASTĘPNEGO DNIA 
 

Woda Dżumny jest jak płynny kryształ; a niebo przed 

wschodem jak wielka, przejrzysta kopuła, prześwietlona 

najdelikatniejszymi odcieniami barw, których nazwy nie znam. 

A taka cisza wisi nad ziemią, jakby modlitwa wypełniała po 

brzegi rzecz wszelką. A powiew wiatru, co marszczy wody 

Dżumny, jest jak tchnienie z nieznanej krainy bogów.  

Tak miło iść z towarzyszkami o wczesnym ranku do 

Ghatu. I kąpiel tak przyjemna i śpiewy i śmiechy i rozhowory. 

Pluskałyśmy się i bawiły rzucając wodą na siebie, na 

wyprzódki, kto prędzej zmoczy drugiej warkocze. A 

towarzyszki moje, Gopi, wołały: „Hari Hari.“ A niektóre łzy 

miały w oczach, nie pojmuję dlaczego. A jedna zawołała 

głośno: „Gopala!“ I osunęła się na ziemię ze szlochem. Inna 
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mówiła: „Oczy me tak spragnione Jego widoku!“ A trzecia: „A 

ja się zmieniłam cała w słuch by pochwycić dźwięk jego 

fujarki.“ Jeszcze inna: „Serce me z tęsknoty wprost kona, 

kiedyż on przyjdzie.“ To znów: „Życie jest nie do zniesienia 

bez Hari.“ A potem: „A jednak sama myśl o Nim jest jak 

wytchnienie i napój ożywczy, orzeźwia i pokrzepia omdlałą ze 

znużenia duszę.“ Jedna tylko wzdychała głęboko i w milczeniu 

wpatrywała się w drugi brzeg. Aż nagle odezwała się inna: 

„Tak, tak, ale życie jest też nie do zniesienia właśnie dzięki 

Niemu.“ Wówczas wszystkie krzyknęły: „Jak to? Życie 

nieznośne dzięki Niemu? Co ty mówisz, co chcesz przez to 

powiedzieć? Ty niewdzięczna, ty chyba nie kochasz.“ I tak 

powstał gwar, taki chaos głosów, że całkiem zapomniałam 

spytać kto to jest ten – „On“ – (zapytam jego). A kiedy tak 

wszystkie Gopi rzuciły się na nią, ta, co była rzekła, iż On 

uczynił życie nieznośnym, podniosła powoli swój dzban, 

ustawiła go na głowie, podtrzymując go jedną ręką, drugą 

wzniosła nakazując milczenie.  

„Tak“ rzekła „powtarzam: dzięki Niemu. Bo mąż, który 

mnie kocha, tak pełen jest gniewu, iż nie może słuchać o tym, 

co zwie moim opętaniem, nie chce więcej przyjmować posiłku 

z mych rąk; a matka jego przestała odzywać się do mnie; a 

siostry jego swym szyderstwem i pogardą czynią me życie 

niemożliwie ciężkim. To też mówię – oby ten Kriszna znalazł 

się na dnie Dżumny.“ Z tymi słowy odwróciła się i poczęła 

oddalać powoli, jedną ręką przytrzymując dzban, drugą 

wspierając na biodrze. A patrząc tak na nią z oddali, zdawało 

się, iż nawet barki jej drżą krzykiem rozpaczy i buntu.  

Towarzyszki me jakby oniemiały po tych słowach. Po 

dłuższej chwili dopiero odezwała się jedna: „O chwała 

Krisznie! Przecie nie wszyscy ludzie podobni są mężowi tej 

nieszczęsnej. Co? Zazdrość? I to o Krisznę...?“ Na co 

wszystkie wybuchły wesołym, lekceważącym śmiechem.  

Co do mnie byłam tym wszystkim zaskoczona, tak 

zaciekawiona, kto to może być ów Kriszna, że zapomniałam 
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nawet się spytać. „Kriszna...“ takie cudne dźwięczne imię. Kim 

też on może być? 

 

W TYDZIEŃ PÓŹNIEJ 

 
Już ósmy dzień mija, jak się znalazłam tu, w Gokul. 

Całe moje dawne życie z jego przepychem i blaskiem, z jego 

sztuczną wesołością, rozrywkami i przyjęciami wydaje mi się 

dziś snem. Brindaban powstaje coraz silniej w duszy, 

niepostrzeżenie wkrada się do serca, aż zmienia się ono w jego 

wierne odbicie i jak echo powtarza jego wielobarwną pieśń.  

Na początku zdawało mi się, iż życie będzie tu nudne i 

smutne, a codzienne roboty staną się nieznośnie monotonną 

rutyną, że nie zdołam go znieść. Ale tak nie jest. Kąpiel w 

Dżumnie, wczesnym rankiem przed wschodem słońca; 

błyszczące dzbany mleka i dahi; porykiwanie krów, dźwięk ich 

dużych dzwonków łączący się z dźwiękiem srebrnym naszych 

bransolet i naramienników; szmer wonnych strumyczków 

ciepłego mleka, gdy spływają pieniąc się do cebrzyków, a 

nawet gorący oddech krów, pachnący świeżą trawą i ziołami, 

jakże są miłe, jak śliczne! Soczysta zieleń dookolnych lasów, 

bogata woń kwiatów i chóry ptaków, szum drzew i 

przejmujący dźwięk wiatru, gdy wpada pomiędzy wierzchołki 

drzew i ślizga się wśród ich konarów – wszystko to unosi mą 

duszę w spokój przedziwny.  

A nocą gwiazdy czuwają nad Brindabanem, mrugając 

swą modlitwę; a głębokie, przepastne niebiosa zdają się być 

wieczyście zadumane nad jakąś tajemnicą bezdenną. A ów 

święty dźwięk – „Om, Ommm“ – wszystkich skrzydlatych 

stworzeń nocnych i ten spokój przejmujący i cichy zawisły nad 

całym światem – jakąś trwogą poświętną napełniają duszę i 

radością nieznaną i tęsknotą, że tylko wielbić i płakać się chce. 

Ale nigdy mówić. Jakaś cisza święta dojrzewa w głębi, z ciszy 

Brindabanu zrodzona. Nie wiem, co jest w samym powietrzu 
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Brindabanu, w samej jego zieleni i barwie, co zdaje się 

skłaniać serce ku czci, aż samo pragnie tylko wielbić i 

miłować. Nawet Tulsi zdaje się tutaj znać swoją świętość; a 

mleko jest pachnące jak nektar, a maślanka i dahi są tak 

wyborne i oświeżające, iż śmieję się dziś z siebie, gdy 

przypomnę wymyślne i sute dania, które tak ongiś lubiłam. A 

woda taka przejrzysta jest tu i słodka, że nawet po ugaszeniu 

pragnienia chciałoby się pić jeszcze i jeszcze. Radością jest 

nawet zamiatać i sprzątać, gotować i zmywać; bowiem 

Brindaban zdaje się być świątynią, a każda w nim czynność – 

zbożnym darem miłości.  

On z każdym dniem okazuje mi więcej tkliwości. 

Wypełnia mi całe życie i serce. Wszyscy są dla mnie dobrzy, 

oprócz jego najmłodszej siostry. O niej nie będę jednak 

myśleć; nie chcę nawet wspominać jak boleśnie mnie 

uszczypnęła, gdy On przyniósł mi nowe sari; ani jak szarpnęła 

za włosy, gdy raz zobaczyła, że On je pieści; ani jak umyślnie 

wylała moje mleko, abym cały dzień była głodna, bo dobrze 

wie, że suchego chleba nie potrafię jeszcze przełknąć.  

Ale nie będę o niej myśleć. Czyż nie mówił nasz Guru do 

mego ojca: „Pamiętaj, o wodzu, iż nic nie jest samo przez się 

złym, dopiero staje się takim, gdy zaczynamy myśleć, iż jest 

złym.“ Wówczas nie rozumiałam i śmiałam się z naszego 

świętego Gurudżi, ale dziś wiem, co chciał przez to 

powiedzieć. To też nie chcę myśleć, że Malati jest złośliwa, 

wiem, że taka myśl może wzmocnić w niej tylko tę wadę. 

Czemuż więc myśl do niej wraca jak urzeczona? Chcę myśleć 

o czymś pięknym, radośnym i dobrym...  

Ów Kriszna musi być jednak cudowny. Kim jest, co 

robi, gdzie przebywa i gdzie się może w tej chwili znajdować, 

wszystko jest pokryte tajemnicą. Gopi wiedzą; wciąż o Nim 

mówią. Nieraz chciałabym ich zapytać, ale coś mnie 

wstrzymuje, jakaś wstydliwość, czy niechęć ujmowania w 

słowa, może sama tajemnica jest tak radośna, że wolę jej nie 

rozpraszać; przytym dzwięk tego imienia tak dziwnie wzbudza 
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we mnie uczucia, że przytłumia wszelką próżną ciekawość i 

zmusza do milczenia.  

„Kriszna!“ Cudne imię. Wświetla się w głąb, przenika 

w krew jak promień księżyca, co ślizga się po srebrnych falach 

igrających wśród Dżumny. Słodki, przesłodki dźwięk. Jakby 

Słowo zaklęte. Zapada w serce i świeci tam łagodnie, jak 

nieśmiały blask księżycowy, co sączy się w te gęste gaje 

opodal, przenikając je nieziemską poświatą.  

O, naprawdę jest to imię pełne światłości i barwy, 

dźwięku i woni. „Kriszna.“ A ten, do kogo ono należy, ów 

tajemniczy Kriszna, czy sam jest pełen dźwięku i woni, barwy i 

jasności? Wszak musi nadejść dzień, gdy go poznam. Ale 

przyjdzie sam, we właściwym czasie. Nie chcę nic 

przyśpieszać, bowiem nawet nie wiedzieć o nim wszystkiego 

jest tak słodko. Kriszna – w mej wątłej o nim wiedzy – jest jak 

sierpek miesiąca wynurzający się na chwilę z poza gęstych, 

ciemnych chmur, tak drobny, tak delikatny, o tak łagodnym, 

nieznacznym blasku – jakby łuk wygiętej linijki czystego 

światła – iż nieraz zda mi się jeno srebrzystym snem... 

świetlanym, ułudnym marzeniem... Tak, owo imię błyska i 

chowa się, jaśnieje i zasnuwa mgłą w pośród chmur mojej 

niewiedzy. Kriszna! Kriszna! 

 

W DWA DNI PÓŹNIEJ 

 
Wołąją nań również „Mohan“ i „Nand-Kiszor“ i 

„Kanhaja“ i „Kanha“ i jeszcze wielu, wielu innymi imionami. 

A każde usłyszane na nowo imię jest mi jakby nowym 

dźwiękiem jakiejś cudnej pieśni. Gromadzę skrzętnie te 

wszystkie imiona jak perły, co tak słodko spadają z ust mych 

towarzyszek, nanizuję na złotą nić pamięci i jak bezcenny 

noszę naszyjnik. To imię tak mnie oczarowało, iż nieraz mi się 

zdarza zapomnieć się zupełnie i o niczym nie wiedzieć, tylko 

wciąż słyszeć wokół to jedno słowo – „Kriszna.“ 
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Jednak, choć może się to zdawać dziwnym – pamięć ta 

jest jakby poza moim codziennym życiem, nie zakłóca go i nie 

wpływa na mój stosunek do otaczjących. Ale muszę czuwać, 

gdyż Nat z takim zdumieniem spojrzał dziś na mnie, gdy 

rankiem, zrywając dlań listki do Pudży, tak się zapamiętałam 

powtarzając to imię, że zapomniałam o świecie bożym, znikło 

wszystko, i on i Pudża i Tulsi. A przykrość Nata byłaby mi 

gorsza od śmierci, bowiem stał się on naprawdę panem mego 

serca; czuję się sama tylko cząstką jego, a bez niego jakby nie 

pełną, znikomą, nieomal nie istniejącą. Więc bądź ostrożną, 

Szarmilo, gdyż to słowo: „Kriszna“ pozbawia cię zmysłu 

rzeczywistości i możesz łatwo zranić to wielkie, tak silne a 

tkliwe serce, co stało się schronieniem twoim i opoką twej 

mocy.  

 

PÓŹNIEJ 

 
Błądząc dziś po lasach z moimi Sakhi, dziwny ujrzałam 

widok. Kobieta z rozwianym włosem, w poszarpanym 

odzieniu, z oczami zapadłymi od bezsennych nocy i łez, szła 

z rękami wyciągniętymi, jakby w błaganiu, czy też szukając 

czegoś poomacku wśród drzew; chwiejna, niepewna, potykała 

się raz po raz, słaniając się, a nawet padając jak człowiek, który 

rozum postradał.  

Dziewczęta stanęły wszystkie i szept przeleciał: „Mai 

Jaszoda!“, „O nieszczęsna Mai Jaszoda, w poszukiwaniu Tego, 

który jej zniknął.“ Aż serce się ściska patrząc na nią.“ „Prawie 

wzrok straciła od łez, nie śpi, nie je, nic robić nie może, o 

biedna Jaszoda Mai!“ 

„To to jest Mai Jaszoda?“ szepnęłam wzruszona. 

A gdy przyjaciółki skinęły potakująco, z palcem na 

ustach, Mai Jaszoda zwróciła się ku nam i z piersi jej dobył się 

cichy jęk, a potem żałosne wołanie: „Kriszna, Kriszna!“ 

Zbliżyłyśmy się, a ona patrząc na każdą Gopi z kolei pytała ze 
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skargą w głosie i rozpaczą: „Córki me, czy żadna z was nie 

widziała Kriszny? Już wprost ginę bez Niego. Nie śpię i nie 

jem, odkąd Jego – światłości mych oczu, rozkoszy mego serca 

– nie ma ze mną by ukoić mój sen, a strawie smak nadać i 

świeżość. O, mówcie, czy żadna nie widziała Kriszny?“ 

I słodki jej głos załamał się w łkaniu tłumionym, a pierś 

podnosiła się gwałtownie, gdy Gopi powoli i smutno 

potrząsały przecząco głową. 

„My również szukamy Kriszny“, ozwała się jedna, „a 

dnie nasze są ciemne jak noce bez Niego.“ 

„Smutek ogromny zawisł nad Brindabanem“ dodała druga, „a 

kwiaty nie chcą już kwitnąć i drzewa utraciły swą zieleń 

soczystą, a pnącza swą wdzięczną wiotkość, odkąd nie ma tu 

Kriszny by nimi się cieszyć.“ 

Mai Jaszoda westchnęła. 

„Bracia moi odsuwają jadło i błądzą całę dnie i noce po 

lasach Brindabanu, szukając swego niezrównanego towarzysza 

zabaw i gier wszelakich“ wtrąciła trzecia. 

Mai Jaszoda westchnęła znów i w smutku głębokim 

potrząsnęła głową. A czwarta Gopi zwróciła się do niej: „Ach, 

Mai, nieraz przybiegałyśmy do ciebie uskarżając się na 

psotnego Kanhaję, co to lubiał zwodzić nas gdyśmy z rzeki do 

domu wracały i z drogi nas sprowadzać lub podkradając się 

z tyłu cichutko jak kot, porywać nam garczki z masłem; to 

znów potrąciwszy nas znienacka, przechylać dzbany niesione 

na głowie, aż nieraz zmoczone do ostatniej nitki musiałyśmy 

wracać do domu. A czasem głos jego fletni dawał się słyszeć 

z południa, to znów z północy, albo ze wszystkich stron 

jednocześnie; aż rzucałyśmy się w pogoń. Biegając to tu, to 

tam, stracone i pół przytomne, jak rozbiegające się w popłochu 

wiewiórki. Ileż to strofowań i gniewów zaciągnął na chaty 

nasze, aż trzęsły się nieraz od gorzkich wyrzutów i narzekań na 

Jego figlarne psoty. A jednak... jednak... o ileż lepsze 

wszystkie Jego psotne wyczyny aniżeli ta nieobecność okrutna. 
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Zaprawdę, umęczone już jesteśmy tym Gokul, co jest martwy i 

pusty bez Kriszny.“ 

Słysząc to Mai Jaszoda osunęła się na ziemię ze 

szlochem serdecznym, a serca nasze wezbrały żalem nad nią 

tak dojmującym, iż zdało się, że ustaną za chwilę.  

O jakiż smutny jest jej widok! Serce się kraje ze 

współczucia. A taka jest słodka, tak cudnie słodka. Nie tą mdłą, 

miodową słodyczą, a tę głębszą i piękną, co zda się płynąć 

z połączenia mocy i tkliwości. Wzrok jej z taką miłością 

spoczywa na każdej żywej istocie, jak by to było jej dziecię. 

Tak, ona jest MATKĄ. Matką wszelakiego stworzenia. 

Piastując Krisznę sama stała się uosobieniem najczystszego 

macierzyństwa, Matką wszechświata. 

Lecz kimże jest ów Kriszna, w którym się ma skupiać 

cała światłość i życie, piękno i wesele Gokulam? Dowiem się. 

Gdy czas właściwy nadejdzie, dowiem się na pewno.  

 

 

W TRZY DNI PÓŹNIEJ 

 
Widziano Go, widziano! Po ukończeniu całodziennej 

pracy siedziałyśmy na wzgórzu plotąc wieńce, śmiejąc się i 

gwarząc; jedne śpiewały, inne puściły się w tan, by ulżyć 

sercu. Ale jedna siedziała cicha i pogrążona w myślach, nie 

wymówiwszy ni słowa; nieruchoma wpatrywała się w zieloną 

dal Brindabanu, z dziwnym blaskiem w oczach, a zagadkowym 

pół-uśmiechem na ustach. 

Po chwili wszystkie Gopi przerwały tańce, jakby je 

nagle wszelka odbiegła radość i rzuciły się na murawę 

z westchnieniem, a jedna rzekła: „E, jaka to zabawa bez 

Kriszny, żadnej w niej nie ma uciechy.“ 

A wówczas ta milcząca zwróciła wzrok ku nam i 

wymówiła powoli, jakby ważąc każde słowo, a wszystkie aż 
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zadrżały, jakby wiew jakiś przeszedł po nich; nawet po lasach 

przebiegł dreszcz radości na jej słowa, bowiem rzekła: 

„A ja widziałam Go.“ 

Wówczas podniósł sie nieopisany gwar, głosy 

nabrzmiałe tęsknotą wołały: „Widziałaś Jego naprawdę? 

Gdzie, gdzie? O szczęsna, a błogosławiona od bogów kochana. 

Kiedyś go widziała? W której stronie? O, mów, mów prędko! 

A jak wyglądał? Czy miał swą fujarkę? O, powiedz! Czy 

mówił co? A jesteś pewna, że to on?“ 

Taki gwar, tyle głosów, jeden przed drugim, aż 

powietrze zakołysało się, jak od brzęku całego roju gniewnych 

pszczół... 

W końcu, gdy ucichł zamęt niespokojnych pytań, 

odezwała się ta jedna, błogosławiona i radośna. „Ujrzałam Go 

wracając do domu z łąk, gdzie niosłam mleko i chleb memu 

panu. Wsparty o drzewo Aśwata, stał w głębokiej zadumie, 

wpatrzony w jego konary. A fujarka zapomniana spoczywała w 

jego kwietnej dłoni; a pawie pióra w Jego diademie ani 

drgnęły. Tak wielką była Jego zaduma, że nie słyszał nawet 

srebrnego dźwięku moich dzwonnych obrączek. Zatrzymałam 

się cicho i zatonęłam w Nim wzrokiem. Nie wiem jak długo 

tak stałam, chłonąc błękit Jego świetlistego jaśnienia; wsączało 

się ono w me serce, prznikało nawskroś całą istotę, aż 

poczułam się skąpana w nieziemskim tchnieniu przestworzy. 

Jak i kiedy dostałam się do domu nie pomnę. A dziś poruszam 

się jak we śnie. Widok Jego ukoił spragnione oczy i same 

zwracają się dziś w głąb, gdzie obraz Jego trwa niezmącony. 

Tylko Jego dziś widzę.“ 

Wielka cisza nastała po tych słowach. A gdy spojrzałam 

wokół, wszystkie oczy płonęły, wszytkie lica były wilgotne od 

łez.  

W końcu, przynaglona nieodpartym pragnieniem by coś 

więcej dowiedzieć się o Nim, drżąc cała, z sercem bijącym 

jakąś nieznaną, przesłodką radością, spytałam: „Ile ma lat, 

ten... Kriszna?“ 
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„Dziesięć“ szepnęła jedna Gopi. A widząc moje 

zdumienie, dodała: „Ależ to nie jest zwykły, śmiertelny 

człowiek. Jego nie ograniczają żadne prawa, ni przestrzeń, ni 

czas, ni wiek. Dziesięć lat, a w mądrości, mocy i pięknie, w 

wielkości i potędze, wszystkich ludzi przewyższa; ach, 

zaprawdę, boski jest Kriszna.“ 

Milczałam chwilę, wreszcie spytałam znów: „A czy on 

szeroko jest znany, ów Kriszna? Czy go wielu ludzi widuje?“ 

„Skądże możemy to wiedzieć?“ odparła tym razem z lekkim 

zniecierpliwieniem w głosie.  

„Ale wy przecie go znacie?“ 

„My! Ależ my go kochamy!“ 

A więc to tak, myślałam. Wiec nie wszyscy znają 

Krisznę, a tylko ci, co go miłują. Jeśli tak, to niestety nie ujrzę 

Go chyba nigdy. Jakże mogłabym go kochać ja, co miłuję pana 

mego? Czyż nie włada on niepodzielnie mym sercem; czyż nie 

jest tarczą mą i schronieniem; światłością mych oczu, samym 

tętnem życia? On, on jeden jest chramem i bogiem moim. Nie, 

nie zdołam cię kochać, Kriszno, tylko pana mego miłuję i 

nigdy miłować nie przestanę. Więc nie poznam ciebie? Nie 

zobaczę nigdy? A jakże inne Gopi? Wszak one też kochają 

mężów swych i służą im ochotnie i radośnie, a jednocześnie 

kochają Krisznę? Czyż więc istnieją dwa rodzaje miłości? Ach,  

Gurudżi, żebyś ty mógł tu być i odpowiedzieć mi na to trudne 

pytanie. Naprawdę nic nie rozumiem. A ten Kriszna, ten 

cudny, boski Kriszna, ma zaledwie dziesięć lat? Dziecko, a 

przecie... nie, niemożliwe, to wszystko jest jak sen. Miał rację 

nasz Gurudżi mówiąc: „Ze wszystkich niepojętych rzeczy, 

najbardziej niepojętą jest Prawda.“ 
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NASTĘPNEGO DNIA 

 
O Boże, co mnie spotkało! Po cóż mi było na świat ten 

przychodzić. O matko, po coś mnie urodziła! Ja, córa wodza, - 

którego imienia wymówić mi nie wolno – kwiat królewskiego 

rodu, jakże nisko, jak strasznie dziś nisko upadłam. O matko, 

mateńko, przyjdź do mnie – chcę ciebie, tęsknię, nie mogę już 

dłużej bez ciebie żyć. 

A może lepiej, że ciebie tu nie ma, że nie widzisz hańby 

twej Szarmili, we łzach, upokorzonej, sponiewieranej; nie 

zniosłabyś tego widoku. Ty, coś ją jak oka w głowie miłośnie 

chroniła, coś ją otaczała najtkliwszą pieszczotą, nigdy twardym 

nie zwróciła się do niej słowem. A dziś, dziś... Ach, czemuż 

żyję jeszcze? O, nieszczęsna, zapomniana od bogów i ludzi, 

spotwarzana, w hańbie i nędzy, po co, po co ty jeszcze żyjesz 

Szarmilo? Nawet śmierć zdaje się z ciebie szydzić.  

Uszy mam pełne wstrętnych, plugawych słów, których 

nie znałam wpierw nigdy. O jakże chciałabym umrzeć. I ona – 

ona śmie mówić, że to ja obraziłam ją, żem się na nią rzuciła i 

uderzyłam ją... ja, Szarmila. I oni jej wierzą? Mogą w to 

uwierzyć? A nawet mój Nat popatrzył na mnie tak smutno. 

Cóżem uczyniła, by ze mną tak postąpić? Nigdy, nigdy w życiu 

nikt mi takiej nie wyrządził krzywdy. Nawet w ten pierwszy 

dzień, gdy próbowałam doić krowę, a ta odwróciwszy się 

wierzgnęła i przewróciła cały cebrzyk mleka, i ona gniewała 

się na mnie bardzo. Ani wówczas, gdy wracając z rzeki, 

poślizgnęłam się, dzban spadł mi z głowy, tłukąc się w drobne 

kawałki, a sama byłam cała zlana wodą. Ani wtedy, gdy 

rwałam kwiaty „paridżataka“, a sari zaczepiło się o kolce i 

rozdarło się, a gdy starałam się je odczepić, pszczoła wyleciała 

z krzaku i ukłuła boleśnie Malati, która stała opodal. Nie, nigdy 

mnie dotąd tak nie skrzywdzono, choć owa siostra jego miewa 
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napady złości jak ogień chłoszczącej, a język ma jadowity jak 

skorpiony.  

A przecie wcale nie było w tym mojej winy, przysiądz 

na to mogę. Posłuchajcie i osądźcie sami.  

Stało się to tak:  

Dziś rano o wschodzie słońca, gdyśmy napełniały nasze 

dzbany, przyszła do rzeki postać jakby cała ze światła utkana. 

Tak cudne miała oblicze, że zapatrzyłyśmy się na nią wszystkie 

i o bożym zapomniały świecie. Jej wielkie, czarne oczy 

patrzyły łagodnie, z mocą i wielkim spokojem, spod brwi o 

linii tak czystej, a łuku tak górnie wygiętym, jak śnieżne 

Himalajów szczyty. Włosy czarne jak noc, okalając delikatną 

twarz zdały się być aksamitem falistym wokół wielkiej perły; 

związane z tyłu w duży węzeł, w pięknie swym szły w zawody 

z wianuszkiem kwiatów, spinającym go w pólkole. Białe sari 

otulało miłośnie jej wyniosłą postać i zdawało się samo być 

przesiąknięte na wskroś jej wewnętrznym jaśnieniem, 

przekazując je światu. Była, zaprawdę, nieziemskim 

zjawiskiem, boginią odzianą w chmurę świetlistą. Usta 

stanowcze, poważne a miękkie, o łagodnym ku górze 

wygięciu, zdawały się mówić o bezgranicznej miłości dla 

wszelkiego stworzenia, miłości rozumiejącej i współczującej 

z każdym, miłości, która znając wszelką ułomność i słabość 

śmieje się z nich łagodnie, zamiast karcić. Gdy patrzyłam na tę 

postać świetlistą, serce zadrżało w mej piersi, a potem jakby 

zawisło w ciszy niezmiernej i przepełniła mnie miłość ogromna 

i niewymowna, cześć i radość i trwoga jakaś święta. Głowa 

skłoniła się sama w zbożnym pokłonie, a ręce złożyły w pełne 

uwielbienia pozdrowienie. Tak samo uczyniły i wszystkie me 

towarzyszki.  

Gdy pochyliła się nad wodą by napełnić swój dzban, 

prawie nie mogłam złapać tchu z zachwytu nad muzyką każdej 

jej linii; delikatne wygięcia, wiotkość i krągłość szyi, ramion, 

rąk, zdawały się śpiewać. A gdy podniosła się z pełnym 

dzbanem na głowie i spojrzała na nas promiennie, z radośnym, 
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serdecznym uśmiechem, dusza ma porwała się ku niej w 

bezgranicznej miłości i przypadła do jej kwietnych stóp, jak 

pszczoła miodu spragniona... Odchodziła jak była przyszła, w 

dostojeństwie milczenia. Gdy tak patrzyłam na jej rytmiczny 

krok, na łagodne kołysanie się jej przepięknej, powoli 

oddalającej się postaci, zrozumiałam nagle, co znaczy słowo: 

„Gadża-Gamini.“ 

Serce me stao się jakby płynne, a kolana same uginały 

się pode mną, gdy zwróciłam się do jednej z mych towarzyszek 

i wyszeptałam suchymi, drżącymi wargami: 

„Kto – kto ona jest?“ 

„Co? Nie znasz Jej, Raadhy? Toś bardzo głupiutka.“ 

„Raadha?“ Powtarzałam szeptem, w zachwycie nad 

dźwiękiem samego imienia.  

„No tak, Raadha, ty naiwna dziewczyno. Raadha, 

przeczysta, przepiękna. Bhakta i Guru Kriszny.“ 

Raadha, Guru Kriszny... Raadha, miłująca Go, Jego 

Bhakta... Raadha-Kriszna. Raadha-Kriszna. Czy znała 

kiedykolwiek ziemia, od czasów swego istnienia piękniejszą 

pieśń, jak to imię podwójne? Szłam do domu jakby w 

zachwycie, uniesiona w zaświaty, a serce wciąż śpiewało: 

„Raadha-Kriszna“, „Raadha-Kriszna“ – każdy mój krok 

zdawał się brzmieć tym dźwiękiem, nawet bransolety same 

dzwoniły w rytm: „Raadha-Kriszna, Raadha-Kriszna“. 

Tak byłam pełna świetlistej radości tych magicznych 

słów, iż powtarzałam je sobie z cicha ciągle, nawet dojąc 

krowę; „Raadha-Kriszna, Raadha-Kriszna“ spadało 

nieświadomie z mych warg z każdym strumyczkiem mleka; aż 

zapomniałam się zupełnie i cały świat znikł mi z przed oczu, 

razem z krową i stajenką. „Raadha-Kriszna, Raadha-Kriszna“ 

śpiewało serce, a palce same, nieświadomie wykonywały 

swoją czynność. I chyba mój głos rozkochał się sam w tym 

dźwięku, bo nagle, wcale o tym nie wiedząc, wymówiłam 

głośno: „Raadha-Kriszna, Raadha-Kriszna, Raadha-Krisz...“ 
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Aż głos jakiś uderzył we mnie znienacka; głos ostry jak 

syk jadowitej żmii, a pełen nieopisanej ironii. 

„Taak? Naprawdę? Raadha-Kriszna, co?“ 

Podniosłam oczy – stała przede mną najmłodsza jego siostra, 

Malati. Widok jej bladej, gniewnej twarzy i żarzących jak 

węgle oczu, przejął mnie niemal grozą; milczałam. 

„Ach to taak, moja ty jaśnie-księżniczko. Tego się 

uczysz nad rzeką ty, niewiniątko! A gdy tak cicho uwijasz się 

przy robocie, takiego to raka hodujesz w swym łonie!“ 

„Nie siostro“ wyrzekłam cicho, drżąc cała. „Ja tylko 

mówiłam – Raadha-Kriszn... .“ 

„Milcz! Jeszcze raz ośmielisz się mi wymówić te słowa, 

a wyrwę ci jęzor z twej paszczy! Godnaś zaiste tych podłych 

Gopi, nędznych niewolnic tego urwisa i komedianta!“ 

„Gopi nie są podłe!“ wykrzyknęłam gniewna z kolei. 

„Niee? Oczywiście, jakże byś ty mogłą je uważać za 

nędzne? Pewnie sama czcisz ową złą Raadhę, co uczciwe 

kobiety wciąga w zasadzki kłamstwa i fałszu, nakłaniając je do 

lekceważenia ich przysięgi i „Pati-vrata.“ O, znam ja dobrze tę 

Raadhę, tę...“ I tu zaczęła wyrzucać słowa tak plugawe, iż 

siedziałam ogłuszona, jakby mnie kto do miejsca 

przygwoździł, prawie nie mogąc pojąć ohydy ich znaczenia; 

uszy me zdawały się być pełne cuchnącego brudu, jakbym 

tonęła w kałuży. Lecz naraz cierpliwość ma pękła, jak zbyt 

naciągnięta cięciwa, skoczyłam na równe nogi, drżąc 

z oburzenia rzuciłam się ku niej, zatykając usta ręką.  

„Milcz – milcz!“ krzyknęłam dziko. „Nie dotykaj mi 

Tej, której imienia usta twe wymówić nie są godne. Mnie 

możesz lżyć ile chcesz, ale ona – Raadhika, wara mi od Niej!“ 

Malati wyrywała się i szarpała jak szalona, chcąc uwolnić się 

od mej ręki, a gdy nie mogła się jej pozbyć – taka dziwna w 

niej była moc, chyba z żaru mego oburzenia zrodzona – wpiła 

zęby w moją dłoń, prawie aż do kości. A jednak ledwie 

poczułam ranę, taki mnie porwał gniew.  
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Nie wiem jak długo byśmy tak walczyły, gdy naraz 

doszedł do mych uszu dźwięczny głos Nata i gniew mój opadł 

w jednej chwili, a burza ucichła w sercu. Cofnęłam rękę od ust 

Malati, a widząc jak krwawi, schowałam za siebie, 

postanawiając nic nikomu nie mówić. Ale ona – ta dzika 

kocica – wcale nie miała dość walki.  

„Słuchaj, słuchaj“ wołała z gryzącą pogardą – „twoja 

ukochana żona, która oszukuje ciebie bracie i zdradza – wpadła 

na mnie z pięścią gdym jej chciała do rozumu przemówić!“ 

„Jak to!? Szarmila? Co to znaczy?“ Zadźwięczało pytanie 

mego męża, a odcień wyrzutu i smutku zadrgał w jego 

łagodnym głosie.  

Spuściłam głowę, nie mogąc słowa wymówić.  

„Znaczy? Cóż ma znaczyć, jeśli nie to, że ów wąż, co czai się 

w Gokulu i czyni z uczciwych kobiet obłudne nędznice, ugryzł 

i ją. ‚Kriszna, Kriszna‘ wciąż pluje mi tymi słowy. Nie zna 

innego imienia jak Kriszna. Nie zna innej myśli. To jego 

kocha, za nim goni, on to wypełnia jej dnie i nawiedza ją po 

nocach we snach. A ty, ty szanowny mój bracie, jesteś dla niej 

niczym. Życzę ci szczęścia z tą twoją – księżniczką żoną.“ 

I zanim miałam czas się opamiętać chwyciła mnie za 

rękę i pociągnęła ku chacie. Odwróciłam się jeszcze w stronę 

Nata, który stał z założonymi na piersiach rękami, poważny i 

smutny, i wyciągnęłam doń z rozpaczą swobodną ręką. Ten 

gest pełen prośby bezbronnej, pełen wołania, które przez usta 

nie mogło mi się przecisnąć, rzucił mu się w oczy. Jednym 

skokiem był przy mnie, a jego jasne oczy szukały w moich, 

niemal błagalnie, jakiegoś wyjaśnienia. Już, już chciałam 

przemówić, już otwierały się usta pod naporem cisnących się 

uczuć, gdy Malati szarpnęła gwałtownie mą rękę, prawie 

wykręcając mi ramię i krzyknęła: „Cicho być! Ty przeklęte 

nasienie zła, ty diabelska pannico! Bo ci to ramię wyrwę 

z zawiasów. Odejdź bracie.“ – rozkazywała – „i nie wtrącaj się 

w spory niewieście. Rzuciła się na mnie, zelżyła mnie, muszę 

sama wymierzyć jej karę.“ 



Raihana Tyabji – Serce Gopi Pasterki 

 

 28 

„Ależ...“ zaczął gorąco, czyniąc krok jakby mnie chciał 

odebrać. 

„Precz!“ krzyknęła w nieprzytomnej pasji. „Śmiesz mi 

się sprzeciwić? Jedno słowo jeszcze, a żona twa stanie ci się na 

całe życie nieznośnym wyrzutem, albo nie nazywam się 

Malati! Niech pocierpi! O, niech pocierpi! Zamknę ją, jeść nie 

dostanie. Pusty żołądek sprowadza rozum. Precz z mojej 

drogi!“ 

Z tymi słowy wciągnęła mnie do tej chaty i pchnęła w 

kąt, zapowiadając, iż mam siedzieć cicho, pod groźbą 

najsurowszej kary. I oto jestem tu sama. I ciebie wzywam, 

mateńko moja najdroższa. Mówią, że nie pozwolą mi więcej 

chodzić do rzeki, ani spotykać przyjaciółek; że przez długi czas 

nie będę miała prawa przemówić do nikogo, nawet do niego. 

On wprawdzie zaprzeczył; lecz Malati nieprzytomna 

z wściekłości, biła się w piersi, darła włosy i poprzysięgała, że 

się rzuci do Dżumny, jeśli on pośmie choćby spojrzeć na mnie, 

zanim nie odbędę mej kary. Przez wzgląd na matkę, dla 

uniknięcia dzikich w domu wrzasków i awantur zgodził się, ale 

– chwała ci o Wisznu – niechętnie, pod naciskiem tylko i 

wbrew woli.  

To jedno mnie teraz pociesza. Ach trudno, wszak 

przejdzie i to. O, daj mi cierpliwość, Ty, Raadhika najmilsza.  

 

 

NASTĘPNEGO RANKA 

 
Tak mnie boli ręka, a całe ciało jest jak zbite; nie mogę 

ani stać, ani siedzieć, ani leżeć, wszystko dolega nieznośnie. 

Ale stokroć więcej boli mnie serce i tęsknota do jednego bodaj 

dobrego spojrzenia mego Nata i lęk by nie zwrócił się przeciw 

mnie, okłamany, podjudzony przez swą diabelską siostrzycę. 

Mogę nie mówić do niego – przyrzekłam to nawet jego matce, 

która drży z obawy by Malati, w swej niepoczytalności, nie 
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uczyniła sobie coś złego. Teść lituje się nade mną, to wiem, a 

jeśli uparcie odwraca ode mnie oczy, by nie spotkać mojego 

spojrzenia, to tylko dla tego, że troszczy się i obawia o mnie. 

Wszyscy oni żyją pod terrorem Malati. (Ale nie ja. Nie darmo 

krew wojowników płynie w mych żyłach.) Ale nie chcę by 

jakieś słowo moje, gest czy spojrzenie, zwiększyły niesnaski i 

tarcia domowe. To też leżę cicho w tym kącie, do którego mnie 

wepchnęła; nogi mam skrępowane sznurami, gardło 

wyschnięte, bez odrobiny wody, a serce chore, wprost chore 

od bólu. 

No, no, Szarmilo, cóż to – rozpacz jest wszak słabością. 

Do góry głowa! Słabość nie przystoi córce i wnuczce 

wojowników, co na polu walki śmierć spotykali z uśmiechem. 

Jeśli oczy twoje łzy ronią, możesz im na to pozwolić; ciało 

twe, bowiem, jest naprawdę słabe i bezbronne, ale niema takich 

więzów, które by ci duszę skrępować mogły. Ta jest wolna i 

nie podległa nikomu. Nawet tyran Kansa nie potrafiłby złamać 

twego ducha. Cóż ci więc szkodzą te więzy? Pamiętasz, co 

mówił nasz Gurudżi: „Człowiek jest takim, jakim jest jego 

myśl.“ Niechże więc nie myślę, że jestem więźniem. O nie, nie 

jestem wcale więźniem. Jestem wolnym duchem. Wolna 

jestem, wolna, wolna... Spójrz Szarmilo jak łagodnie świeci 

słońce nad Brindabanem; jak wiatr igra wśród konarów i liści 

drzew; jak wesoło latają motyle wokół miodnych kwiatów, 

błyszczących barwnymi plamami na zieleni Wradży. Pomyśl 

jak lekkonogie sarny, o nieśmiałym, łągodym wejrzeniu, 

przemykają się teraz wśród drzew, lub skubią spokojnie trawę 

na cichych polanach; lub nasłuchują zatrwożone nagle – może 

to dźwięk naszych bransolet słychać w oddali – stając całe 

sprężone i gotowe do skoku. A sarna w skoku jest jak wybuch 

pieśni, jak muzyka nagle rzucona w przestrzeń. Tak wesoło 

migają sari twych urodziwych towarzyszek – mieniąc się 

nieoczekiwanymi barwami w słońcu, trzepocząc w świeżym, 

łagodnym wietrze; śmiejące się, ruchome żywe kwiaty – oto 

Gopi.  
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Nie myśl, Szarmilo, o twej ranie bolącej, o zdrętwiałych 

w przegubach członkach, z których – chwała ci Wisznu – 

Malati zdecydowała się, pod naciskiem, wreszcie zdjąć mi 

więzy; ani o odparzonych i poranionych stopach. Raczej 

pomyśl o grze świateł na szerokim, falistym łonie Dżumny, o 

jej świeżej, tak miło chłodzącej wodzie; o plusku przyjaznym 

fali, gdy zanurzamy w nią dzbany; o kręgach, które się 

wówczas tworzą, rozchodząc się coraz szerzej i szerzej i 

szerzej, aż chyba dotykają krańców nieskończonych... 

Pomyśl o wieńcach, które plotłaś, jak to on uśmiechał 

się gdyś raz zbliżyła się doń z tyłu, cicho, ukradkiem, gdy 

siedział pilnując stada – i zarzuciłaś mu znienacka pachnący 

wieniec na szyję.  

Myśl – ach, myśl o tej świetlistej Raadhadżi, w której 

oczach zdaje się kryć cała mądrość, słodycz i miłość wzystkich 

trzech światów, oczach Bogini, kobiety i matki. Guru Kriszny. 

Kriszna... O! Słuchaj! Co to? ... Czy to przymusowy post tak 

wysubtelnił me zmysły, że ucho łowi dźwięki, których prawie 

niema na tym świecie? Coo...? Fujarka? ... Nie, ja chyba śnię..., 

żadna ziemska nie wydawałaby tak boskiej melodii. Słuchaj, 

słuchaj Szarmilo! Muzyka zdaje się płynąć od strony Dżumny, 

niesie ją wiatr od drugiego brzegu. Czyż może głos fletni nieść 

tak daleko…? Ach, serce me wzbiera radością nieznaną, aż jej 

pomieścić chyba nie zdoła... . A może ja naprawdę umarłam i 

w niebie Indry jakiś mistrz muzyki – nawet wśród 

Gandharwów największy – gra na swej fletni...? 

Ależ nie, spójrz na naszą krowę, podniosła głowę i 

słucha. O, i sarna przestała skubać trawę i też zwróciła się ku 

Dżumnie, tam, skąd dźwięki płyną. Wszystko ucichło i 

słucha.... Ach pójdę, pójdę tam gdzie ta fujarka gra.... Zobaczę 

tego zaczarowanego grajka.... Wszak sznury te mogę potargać 

odrazu.... O! .... umilkła fujarka! I cały świat zdaje się w sen 

zapadł na nowo. Krowa i sarna znów skubią trawę spokojnie. 

Ptaki, króliki, wiewiórki odzyskały chyżość ruchów. A drzewa 
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i pnącza nadal igrają swobodnie z wiatrem, chmury znów suną 

powoli po ciemnym błękicie nieba... jak przedtem... 

A jednak zdaje się, że jakiś nieziemski duch, 

przywołany na chwilę boską potęgą muzyki, gdzieś odleciał i 

opuścił świat.  

Muzyka... Cóż za potęga! Rzekłbyś, iż sam Bóg posyła 

wiew swej miłości przez jej dźwięki. Czyż nie jest ona głosem 

Jego? Jak kwiaty – Jego uśmiechem, a bezmiary oceanów Jego 

Myśli ogromem; a niebo o świcie, przed wschodem słońca, 

dalekim echem Jego Samadhi.  

Muzyka... I ja bym chciała śpiewać, śpiewać o moim 

smutku, o moim... A czemużby nie? Pomyśl, Szarmilo, czyż to 

nie wspaniała rzecz. Nie wolno ci mówić, ale nie śpiewać. Nie 

wolno ci wyrzec słowa do twego Nata, ale któż może mu 

zabronić słuchać twego śpiewu? A więc do dzieła. Jutro 

wszyscy idą na cały dzień na jarmark. I ty miałaś iść razem... 

Ale... on pójdzie również? Nie, coś mi mówie nie pójdzie i nie 

zostawi swej Szarmili samotnej i głodnej przez cały dzień. 

 

 

NASTĘPNEGO DNIA 

 
Chata pusta, niema nikogo, oprócz tego więźnia 

unieruchomionego bezlitośnie w kącie. Czy Nat mój wróci? 

Coś w samym powietrzu, w świeżości wpadającego wiatru, w 

szumie drzew, których konary chylą się ku mnie, jakby mi 

chciały powierzyć jakąś słodką tajemnicę, i „coś“ w mym 

własnym sercu, co dziwnie się łączy z tym wiatrem i szmerem i 

tchnieniem powietrza, mówi mi, że przyjdzie napewno. 

Wyszedł wczesnym rankiem, wrócić musi za chwilę, chyba, że 

to serce, które go kocha, jest całkiem niemądre, a prawda nie 

istnieje w żadnym z trzech światów.... 

Tymczasem pieśń, którą ułożyłam jest mym 

towarzyszem; a także i papuga, co skacze z drzewa na drzewo i 



Raihana Tyabji – Serce Gopi Pasterki 

 

 32 

woła mego Nata. Znalazł ją był kiedyś pod płotem, jako małe 

pisklę, pokaleczone i krwawiące, podniósł, przyhołubił, wziął 

do domu i wyleczył, a potem nauczył ją swego imienia – 

„Madhava.“ Teraz ilekroć go widzi, cieszy się, stroszy pióra i 

wyrzuca ostry dźwięk: „Madhava“, „Madhava!“ Nat ma tak 

dobre serce, nie dziw, iż uczynił niewolnika miłości z tej 

papużki. Znalazł również niedawno sarnę ze złamaną nogą, 

przyniósł ją w ramionach do domu, przewiązał nogę, 

pielęgnował jak dziecko zanim nie wydobrzała. Teraz pasie się 

zawsze przy naszej chacie i wciąż nasłuchuje, jakby stęskniona 

za jego głosem. Znają go wszystkie wiewiórki i ptaki, cały 

pierzasty i ufutrzony światek, mieszkańcy lasów i łąk, wiedzą, 

że jest ich przyjacielem, przychodzą doń swobodnie i bez lęku.  

Zaczynam się niecierpliwić. Co zatrzymuje go tak 

długo? Że przyjdzie – wiem. Na odchodnym rzucił mi 

spojrzenie, w którym była obietnica. O..., coż to? „Madhawa, 

Madhawa, Madhawa.“ To pewnie on, kochana papużko bądź 

błogosławiona, chętnie bym ci pomnik wystawiła i zawsze 

składała dzięki. Tak, to on, znam jego krok. Chwała ci Wisznu! 

O niechże mi wszystkie bogi wymowy pomogą, niech Madan, 

bóg miłości, użyczy czaru mej pieśni, a sam bóg harmonii 

niech tchnieniem ją swoim nawiedzi i głosu mojego użyje... 

 

 

PÓŹNIEJ 

 
Radość skrzydła przypięła mej duszy, że mogłaby 

ulecieć aż w Swargę, a taką moc tchnęła w me członki, że całe 

znużenie i głód i ból ostatnich dni znikły, jakby ich nigdy nie 

było. O chwała ci Wisznu! Chwała wiecznie i zawsze i jeszcze 

raz chwała. Tak cudnie mi poszło, jak wyśnić bym nawet nie 

mogła w najśmielszych snach. Osądźcie sami. 

Słysząc jego kroki zbliżające się do chaty, zebrałam 

wszystkie siły i wznosząc całe serce w jednej płomiennej 
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modlitwie do Pana światów wszystkich – Parabrahmy Samego 

– rozpoczęłam mą pieśń. Odrazu przy pierwszych dźwiękach 

kroki umilkły, jakby ze zdumienia, a potem dały się jeszcze 

słyszeć lekkie i ciche.  

Śpiewałam o sromotnym upadku Szarmili, córy 

królewskiego rodu, córy wojowników, którzy raczej życie swe 

radośnie składali w ofierze i poświęcali, co mieli najdroższego, 

aniżeli by mieli dopuścić by cień najlżejszy padł na ich cześć. 

Śpiewałam o podejrzeniach haniebnych na nią rzuconych, a w 

chwili, gdy gorące słowa cisnęły się na me usta, uchyliły się 

drzwi i stanął w nich mój Nat, jakby oniemiały i dziwną siłą 

przykuty do progu. Widok jego podwoił me siły i głos mój 

uderzył w pieśń o takiej mocy i namiętności, wzniósł się do 

tonów tak gorących, jakich nie znałam u siebie nigdy. 

Śpiewałam dalej.  

„A czy to prawda Szarmilo? Czyż jesteś tak podła, tak 

przebiegła, pozbawiona wszelkiej szlachetnej wdzięczności, że 

mogłabyś zapomnieć pana twego, dla kogoś, kogo nigdy nie 

oglądały twe oczy? (Nat się poruszył, a wzrok jego płonął, na 

twarz wystąpiły rumieńce) „Kriszna,“ śpiewałam dalej 

z lekceważeniem, „Kriszna? Kimże on jest ów Kriszna? A 

gdyby nawet był miłością wcieloną, nie, gdyby nawet miał 

moc dwudziestu bogów miłości, czyż mogłabyś dlań 

zapomnieć tego, który jest panem twego serca, tchnieniem i 

życiem twej istoty, bogiem duszy twojej? Mówią, żeś oszukała, 

żeś sprzeniewierzyła się panu twemu. Gdyby tak było 

Szarmilo, najczarniejsze dno piekła byłoby jeszcze za dobre 

dla mrocznej twej duszy. Co? Zawieść jego? Zdradzić tego, 

który pamiętając jakąś dawną przysługę przez mych przodków 

praojcom jego wyrządzoną, narażał swe życie by ostrzec 

rodzica przed słodkojęzycznymi pochlebcami, knującymi 

spisek zdradziecki, oraz przed niespodzianym gniewem 

zapalczywego króla. Zawieść i zdradzić tego, który 

tysiąckrotnie narażając siebie dostarczył przebrań do zamku i 

pomógł twoim wymknąć się zeń niepostrzeżenie, a potem 
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prześlizgnąć się niewidocznie przez całe miasto, by dalej 

drogami tylko jemu znanymi, ujść w bezpieczne schronienie? 

Czyż mogłabyś kiedykolwiek zapomnieć tego, który cię wziął 

w swe mocne ramiona, gdy słaniałaś się z wyczerpania i grozy 

przeżyć doznanych i niósł cię z tak tkliwą dobrocią, jak niesie 

matka swoje niemowlę, nie wiem nawet jak długo? Czyż 

byłabyś zdolna zawieść tego bohatera, który chcąc cię ochronić 

stanął do walki z bandą opryszków, sam, innej nie mając broni 

jak swój podróżny kij? A gdy ich zwyciężył i przegnał, 

wojownik zmienił się znów w matkę - któż bowiem jak nie 

matka tylko, umiałby okazać tyle łagodnej delikatności i 

troskliwej opieki? I znów wziął cię w ramiona i szedł tak 

szybko z ciężarem, ile godzin nie pomnę, niczym nawet 

najlżejszym westchnieniem nie zdradzając swego znużenia. 

A gdy cię przyniósł wśród nocy głębokiej do tego 

pięknego Gokul, w domu swym dał ci schronienie, a potem 

pieczęć swego nieskalanego imienia i miłość serca, co jest 

nieustraszone i jasne. Ach, chyba skałą byłabyś nieczułą na 

wszelkie ludzkie uczucia, gdybyś takiego Nata mogła 

kiedykolwiek zdradzić.“ 

Krótki okrzyk wyrwał się z jego drżących ust i zanim 

mogłam pojąć co się dzieje, jednym skokiem znalazł się u 

mych kolan.  

„Szarmilo, Szarmilo, ach Szarmilo!“ wyszeptał drżąc 

cały.  

Widząc jego głębokie wzburzenie, moje własne znikło 

w jednej chwili; bezgraniczne szczęście wypełniło mą istotę i 

uśmiechnęłam się całą duszą do niego.  

Lecz pomna obietnicy, dodałam wciąż jeszcze 

śpiewając: „Nat, o Nat mój, czyś zapomniał przyrzeczenia 

danego Malati?“ 

Lecz on wybuchnął gniewnie: „Malati, to niech się topi, 

jeśli chce. Przyrzeczenie było rzeczą nędzną, tym lepiej, że jest 

złamane. O niechże wpierw uwolnię twe stopy najdroższe, 
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niech nakarmię cię i ukoję ból twych wiotkich członków, a 

wtedy opowiesz mi jak to było.“ 

„Ależ...“ zaczęłam… 

„Nie, nie, ani słowa więcej“, rozkazał śniejąc się do 

mnie pełnymi łez oczyma, zajęty rozplątywaniem mych 

więzów swymi silnymi, szybkimi rękoma. A gdy już byłam 

wolna, te same drogie ręce przyniosły mi pożywienie i zaczęły 

karmić jak dziecko, a ja musiałam się zgodzić, nie chciał 

bowiem słyszeć, bym męczyła swoje, a radość mu sprawiało 

największą mnie jak dziecko karmić. Czyż nie było to radością 

i dla mnie? Kiedy poczułam się nieco pokrzepiona i silniejsza, 

wziął mnie w ramiona i tak, z głową opartą na jego ramieniu, 

opowiedziałam mu całą prawdę. W miarę słuchania twarz jego 

poważniała coraz bardziej, a oczy gorzały, lecz nie mówił nic, 

tylko tulił me ręce z jeszcze większą tkliwością i westchnął 

parę razy, jakby mu brakło tchu. A gdy skończyłam 

opowiadanie, wysunęłam się z jego ramion i przytuliłam do 

kolan, składając ręce.  

„Najdroższy“ wyszeptałam cicho „nie ma słów twoja 

mała Dasi by ci wypowiedzieć swój żal nad tym, co zaszło; nad 

tą niezgodą, którą jej niebaczne słowa wniosły w twój dom. 

Gdyby była wiedziała, jaką niechęć żywi twa rodzina do 

Raadhy i jej Sziszji – Kriszny, gdyż mówią, że ona jest jego 

Guru – czuwałabym starannie nad każdym mym słowem i nie 

wypowiedziałabym tych imion...“ 

„Nie, nie“, przerwał mi „to nie to...“ 

Popatrzył na mnie poważnie, w głębokim zamyśleniu. I długa, 

długa zapanowała cisza.  

„Szarmilo“ wyrzekł wreszcie cicho, „pójdź, oprzyj 

głowę na mym rmieniu, taka blada jesteś i zmieniona. A teraz 

opowiedz mi prawdę, co mówią Gopi o Krisznie i jego Guru.“ 

„Panie mój“ odrzekłam z powagą „z tego, co widziałam 

i słyszałam sama, Raadha jest otoczona najgłębszą miłością i 

czcią. Zazdroszczą Jej, to prawda, ale tylko jej najczystszej 

Bhakti, a nawet i ta zazdrość jest jakby rodzajem uwielbienia. 
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Zaiste godną jest ona najgorętszej czci, bowiem sam Jej widok 

napełnia serce niewymowną radością i światłem, a obecność 

Jej zdaje się czynić Boga tak bliskim.“ 

„Ah...“ westchnął Nat coraz bardziej zamyślony. „A... 

ten Kriszna?“ 

„Kriszna“, powtórzyłam powoli „Kriszna. Światłość 

oczu jego matki, radość serce wszystkich Gopi, życie samo 

całego Gokulam.... O Nim cóż mogę powiedzieć, nie 

widziałam Go sama. Słyszałam jeno me przyjaciółki mówiące 

o Nim – o niczym innym właściwie nie mówią – a imię jego 

ma dziwną nad mym sercem władzę.“ 

„Ach!“ prawie ostro wykrzyknął Nat, a oddech jego stał 

się ciężki i świszczący. 

„Nat“ zaczęłam miękko, „posłuchaj mnie. Gopi kochają 

swych mężów, a wielbią Krisznę. Te dwa miłowania są inne, 

różne, jedno w niczym nie przeszkasza i nie umniejsza 

drugiego. A jednocześnie w jakiś niepojęty sposób są ze sobą 

złączone; jedna z Sakhi, gdy inne śmiały się z jej zakochania – 

tak to nazwały – w swym mężu, powiedziała: ‚Wszak Krisznę 

widzę w jego oczach.‘“ 

„Znaczy, iż Krisznę kocha, a nie swego męża“ wyrzekł 

prawie posępnie Nat.  

„Nie, to nie tak. Naprawdę nie wiem, jak ci to 

wytłumaczyć, ale wiem, że się mylisz. Miłość dla Kriszny tylko 

wzmaga jej przywiązanie do męża, a jej gorące, czyste 

kochanie pana swego, pogłębia jej Bhakti dla Kriszny. Nie 

wiem jak to się dzieje, a jednak tak jest, mogę ci na to 

przysiąc.“ 

„Szarmilo“ rzekł Nat po dłuższej chwili naprężonego, 

chmurnego milczenia, „oczy twe sa jak przejrzyste zwierciadła 

prawdy, czystość w nich widzę i szlachetność, a 

nieustraszoność bije z twego czoła, a jednak słowa twe dziwnie 

brzmią i trudno je pojąć. Powiedz mi czy sama najgłębiej 

wierzysz w to, co mówisz?“ 

„Tak, Nat, wierzę całym sercem, do dna.“ 
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„A przecie kochasz mnie?“ 

„Oczy me lepiej ci to powiedzą niż usta“ i patrzyłam 

mu w oczy prosto, otwarcie, niewzruszenie. Długo, długo 

wpatrywał się w nie, jakby chciał duszę mą przeniknąć do dna 

– aż wreszcie, jakby pod wpływem magii nieznanej i nagłej, 

twarz mu wypogodniała, oczy rozjaśniły się i przytulił mnie 

mocno do serca. 

„Wierzę ci. Choć nie pojmuję, a jednak wierzę, tak, aż 

do śmierci i poza śmierć.“  

 

 

NASTĘPNEGO DNIA 
 

Długośmy wczoraj rozmawiali z Natem, a dusze nasze 

zjednoczyły się nierozrwalnie. Miłość – choć to najsilniejszy 

ze związków – może czasem pęknąć, jeśli nie wzmocni jej 

rozumienie. Nigdy nie zapomni me serce tej niewysłowionej 

radości, gdy cała dusza ma stała otwarta przed rozumiejącym 

wzrokiem mego Nata.  

Opowiedziałam mu wszystko o mym dawnym życiu, a 

gdy skończyłam, uśmiechnął się.  

„Wszystko to wiedziałem już dawno.“ 

„Jak to“ wykrzyknęłam w zdumieniu, „a to jakim 

sposobem?“ 

„Od dawna, bardzo dawna kochałem ciebie, Szarmilo; 

od chwili, gdym po raz pierwszy, jako szesnastoletni chłopak 

usłyszał zachwyty nad twą pięknością i słodyczą, w twym 

mieście rodzinnym...“ 

„Wciąż jeszcze obawiasz się wymówić imienia?“ 

„Nie, to nie obawa. Ale dałem słowo twemu ojcu, że 

ani jego imię, ani jego rodziny, czy miasta gdzie przebywałaś, 

nigdy nie wybiegną z mych ust.“ 

„Wierny przyrzeczeniu jak zawsze. A jakżeś dotrzymał 

obietnicy danej twojej siostrze?“ śmiałam się. 
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„Ach, moja siostra... zapomniałem o niej. Bedzie 

istotnie wiele krzyku, gdy wróci. Jednak nie obawiaj się. 

Malati nie miała racji i za daleko uniosła ją złość, musi 

wiedzieć, że nie jestem dzieckiem, które można nastraszyć 

gwałtownymi słowy. Sądzę, że to więcej zazdrość o ciebie ją 

wzburzyła, aż do takiej niepoczytalności, aniżeli niechęć do 

Raadhy.“ 

Uśmiechnęłam się na te słowa, bowiem nawet najlepsi i 

najmądrzejsi mężczyźni są w porównaniu do kobiet, jako 

dzieci, lub jak ślepe nietoperze, a ich zdolność rozumienia, 

przy kobiecej, jest jako słoń przy jętce. To też uśmiechnęłam 

się tylko i nie zaprzeczyłam.  

Zmieniłam temat rozmowy, zaczęłam opowiadać o 

cudownej fletni, której głos płynął był wczoraj z oddali. 

Słuchał uważnie, aż potrząsnął potakująco głową i wyrzekł 

powoli: 

„To Krisznę słyszałaś.“ 

„A czyś ty go kiedy widział?“ spytałam z bijącym nagle 

sercem. 

„Nie, gdyż matka wymogła na mnie przyrzeczenie, że 

go będę zawsze unikał, a poza tym – jak wiesz – mało 

przebywam w Gokulam.“ 

„A teraz?“ 

„Teraz wrosłem tu na dobre. Czyż nie jest to bowiem 

twój dom?“ 

I tak mówiliśmy ze sobą w głębokiej i cichej harmonii, 

aż słońce pochyliło się ku zachodowi, zbladły ostatnie jego 

blaski i barwy płomienne na niebie i ziemi. A cisza zmierzchu 

spłynęła na nasze dusze i siedzieliśmy w milczeniu, nie 

drgnąwszy, gdy nagle poczęły na nas padać złote krople 

dźwięków, jasne, krysztalne, przejrzyste, a każdy zdawał się 

być zakończony żywą, ognisto-barwną gwiazdką. Za chwilę 

złocista ulewa zmieniła się w tęczę klejnotów, świetlistych, 

lśniących, jarzących barwiście, aż oboje podnieśliśmy ręce do 

olśnionych oczu, nie wiedząc sami czy widzimy te dźwięki, 
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czyli też słyszymy barwy... Jak długo to trwało nie wiem, gdyż 

oboje byliśmy uniesieni zachwytem, zupełnie nieświadomi 

otaczającego świata.  

Wiem teraz, co znaczy Samadhi. To było Samadhi, ten 

boski zachwyt zaświatów, to zupełne oderwanie się od ziemi, 

od zewnętrznych zmysłów, od świadomości ciała – ta 

szczęśliwość niezmierna i bezgraniczna, gdy dusza nareszcie  

staje twarzą w twarz z Bogiem i wie, iż Nim JEST. Tat Twam 

Asi. 

Nigdy, przenigdy nie zapomnę tego wieczoru, bowiem 

wraz z pierwszym dźwiękiem niebiańskiej fujarki narodziłam 

się na nowo, by nie umrzeć już nigdy. 

A to, co się działo, gdy rodzice wrócili z jarmarku i 

Malati ujrzała mnie wolną, a Nata niezwracającego na nią 

najmniejszej uwagi – to lepiej przemilczeć i zapomnieć. Tak 

też i jest zapomniane. 

 

 

NASTĘPNEGO DNIA 

 
Nie wiedziałam sama jak bardzo kocham nasz Ghat i 

cichą toń Dżumny szerokiej, poznałam to dziś dopiero, po tych 

dniach przymusowej rozłąki.  

A moje Sakhi... nie przeczuwałam nawet jak mi są 

drogie; tak, każda z nich; odkryłam to również dziś, gdy znów 

je spotkałam.  

Wszystko miało dziś nowy czar – zabawa była milsza, 

praca radośniejsza, śmiech brzmiał większym weselem, a 

przyjaźń miała dotąd nigdy niewyśnioną słodycz. Żywobarwne 

sari zdawały się płonąć jaskrawiej, a kwiaty mocniejszą 

darzyły wonią; głosy ptaków odzywały się dźwięczniej, a wiatr 

łągodniej pieścił.  

Serce miałam tak pełne radości, że łzy wzruszenia i 

szczęścia kręciły się w oczach.  
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Wracałam do domu po świeżej murawie, która 

aksamitną, miękką pieszczotą chłodziła me stopy; nad głową 

mając błękit szeroki, dżdżący ulewą świetlistych uśmiechów. 

Radość dodawała chyżości mym ruchom; chata zamiotła się w 

mig, krowie karm został podany, garczki i dzbany oczyszczone 

z rozmachem, który wywołał słowa uznania nawet z ust jego 

matki. 

Wszystka robota ukończona i jeszcze mi zostawał czas 

do południa. Pochwyciłam więc moją błyszczącą lotę z półki i 

pobiegłam wesoło nad strumień, co płynie opodal, przez gaj 

tamaryszku, by tam poćwiczyć rytm nowej Raasa, którą 

pokazały mi dziś rano przyjaciółki. Lota na głowie, dla 

równowagi, ręce swobodne, dla wybijania taktu, „padar“ mego 

sari podniesiony wysoko i zatknięty za pasek.  

Tańczyłam tak wkoło, raz, drugi, trzeci, licząc: „raz, 

dwa, trzy, cztery“, „raz, dwa, trzy, cztery!“ co wkrótce 

zmieniło się w: „Ma-a-dha-wa, Ma-a-dha-wa.“ Mocne 

uderzenie w ramię przywołało mnie do przytomności, ale 

wstrząs był dość gwałtowny by lota zachwiała się i upadła na 

ziemię z łoskotem. Jednocześnie usłyszałam syk bólu, podobny 

do zgrzytliwego jęku strun Sarangi niezręcznie potrąconej 

dłonią. Odwróciłam się szybko i ujrzałam Malati, która 

trzymała się za skaleczony palec u nogi, miotając 

przekleństwa. 

„Ty-ty-opętana przez złe siły“ skrzeczała, „ile razy się 

znajdę blisko ciebie, zawsze mnie musi spotkać jakieś 

nieszczęście.“ 

Chciałam wypowiedzieć słowa współczucia, ale widok 

Malati trzymającej się z trudem na jednej nodze, piastującej 

pieczołowicie palec drugiej nogi ręką, był tak zabawny, że 

musiałam się odwrócić i naciągnąć koniec sari na twarz, by 

ukryć mimowolny śmiech. Przezwyciężyłam go powoli i 

zwróciłam się do Malati, już spokojnie.  

„Siostro“ mówiłam ze skruchą, „tak mi naprawdę p-p-

rzykro, - czyś bardzo się skaleczyła?“ I pochyliłam się by sama 
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obejrzeć palec; trochę by ukryć moje zbyt wesołe, rozbiegane 

oczy, głównie jednak aby, przekonać się, czy istotnie moja 

nieszczęsna lota tak dotkliwie skaleczyła jej nogę... 

„Akurat – wierzę jak, b-b-ardzo ci przykro! Twe pląsy 

tego dowodzą.“ 

„Ależ, ależ ja...“ wyjąkałam zaskoczona „tańczyłam 

przed twoim przyjściem.“ 

„Dobrze, dobrze, to wszystko jedno. Teraz się już 

wynoś. Prędzej! Idź już, czekają tam na ciebie.“ 

„Kto? Dokąd mam iść?“ 

„W pole, trzeba zanieść chleb i zsiadłe mleko bratu. A 

pamiętaj nie zamarudź, bo...“ 

Nie czekałam już dalszych jej słów, szczęśliwa, że się 

tym razem tylko na tym skończyło. Znalazłwszy się w domu i 

czując, że mogę już nie wstrzymywać śmiechu, puściłam mu 

wodze, i po chwili teściowa znalazła mnie opartą o drzwi, 

zanoszącą się śmiechem tak serdecznym, że mi łzy płynęły po 

twarzy.  

„Szarmilo, co z tobą? Co się stało?“ 

„N-n-nic Mateczko, m-myślałam tylko jakby wyglądały 

loty gdyby naraz zaczęły ... t-t-t-tańczyć.“ 

Matka potrząsnęła głową. „Co za dziecko jeszcze 

z ciebie“, ale głos jej był miękki, a usta zadrgały od tłumionego 

śmiechu, jakby obraz tańczących lot ubawił ją więcej, niż 

chciała się do tego przyznać. Wybiegłam z chaty.  

Lasy stały milczące, w pełnym południowym słońcu, 

gdy wyruszyłam w pole. Zgrzana i nieco zmęczona 

przysiadłam po drodze, w cieniu olbrzymiego banjanu, 

wyciągającego swe olbrzymie konary, jak ramiona chcące 

objąć świat cały.  

Jak tylko usiadłam pod jego rozłożystym baldachimem 

z listowia, usłyszałam głos fletni z oddali. I znów wszelka 

świadomość siebie i wszystkiego wokoło, znikła od razu, 

byłam głucha na wszelkie inne dźwięki, a czas przestał istnieć; 

zapomniał się cel mojej drogi, znikło wszystko... Dopiero 
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spadająca gałązka uderzyła mnie w twarz i przywołała do 

przytomności. Podniosłam się i ruszyłam dalej z sercem 

radosnym i dziwnie smutnym zarazem, głęboko wzruszonym, a 

pełnym ukojenia.  

Nat czekał na mnie i powitał uśmiechem, którego nikt 

oprócz mnie nie widuje na jego ustach; uśmiechem, co 

tysiączne światła zapala w mym sercu.  

Niestety radość ma trwała krótko. Gdy zdjęłam lotę i 

chciałam nalać mu mleka, o zgrozo! Lota była pusta. 

 

 

PÓŹNIEJ 

 
Opowiedziałam to zdarzenie moim Sakhi, gdyśmy się o 

zachodzie spotkały nad rzeką, by razem potańczyć, a one 

uśmiechnęły się tylko. 

„Kriszna“, zadecydowały zgodnie. 

„Kriszna? Przecie Go nie było nigdzie w pobliżu.“ 

„A czyś spojrzała w górę na konary drzewa, pod którym 

spoczywałaś?“ 

„Tam gdzie słyszałam fujarkę? Nie. Czyż mógłby się 

tam ukrywać?“ 

„Napewno. Ten Psotnik chowa się tak zawsze.“ 

„O, ten Kriszna posuwa się za daleko“, wykrzyknęłam 

z gniewnym protestem. „Mleko było dla mego Nata i Kriszna 

nie miał prawa go kraść.“ 

Na te słowa gdzieś nad nami rozległ się śmiech; a 

potem głos słodki, jak harfa, miękki jak płatki kwiatów, a 

kpiący, jak psotnego dziecka. 

„Słuchajcie, słuchajcie, co ona mówi!“ szedł głos 

drgający śmiechem, jak trel ptaka.  

„Wiedz głupiutka, że nie istnieje ‚moje‘ i ‚twoje‘ w 

Brindabanie. Wszystko tu należy do Mnie, którym jest panem 

Gokulu. A jeśli której z was się zdarzy o tym zapomnieć, 
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Kriszna ma wiele sposobów, by wam pamięć odświeżyć. 

Rozumiesz to dziewczyno?“ 

Głos ucichł powoli i miękko. Cisza zawisła dziwna. Ale 

na chwilę tylko. Gdyż zdumione Gopi wkrótce odzyskały 

mowę i rzuciły się na wsze strony wołając: „Kriszna, Kriszna, 

Kanhaja!“ i biegały tu i tam, jak pszczoły upite miodem; a nad 

nimi znów brzmiał ten sam, kpiący, zwodniczy, srebrzysty 

dzwonek śmiechu.  

Niezbyt wiedząc, co robię zawróciłam i popędziłam jak 

strzała do domu. Wpadłam z pałającymi policzkami, dziko 

bijącym sercem, mając jeszcze pełną duszę przedziwnej 

muzyki tego głosu, tego rozdzwonionego figlarnego śmiechu.  

 

 

JESZCZE PÓŹNIEJ 

 
Widząc mój stan i domyślając się, że mnie coś 

niezwykłego spotkało, Nat wziął mnie na stronę i spytał, co się 

stało. Chciałam mu odpowiedzieć, ale mi język uwiązł w 

gardle i nie mogłam głosu wydobyć, a sama poczęłam drżeć. 

Wówczas Nat wywołał mnie z chaty i poprowadził przez 

zalany księżycową poświatą gaj, w świeżość rosistej, 

pachnącej nocy, aż nad brzeg Dżumny srebrzystej. Jasność 

głębokich niebios, rozświetlonych księżycem o barwie złotego 

miodu, czar ślizgających się jak strzały błysków na wodzie, 

uspokoiły mnie nieco i po chwili mogłam już mówić. 

Zwróciłam się wówczas do niego i opowiedziałam, co zaszło. 

„Dziwne“, wyrzekł Nat, gdym skończyła, „bardzo 

dziwne; a jednak“, zaśmiał się „Kriszna zdaje się być 

bajecznym, przemiłym psotnikiem; lubię figle i psoty, ale gdy 

nikogo nie krzywdzą.“ 

„Ależ dzięki temu byłeś głodny i spragniony przez cały 

dzień“ protestowałam, „dlatego to nie podobała mi się wcale ta 

psota.“ 
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„Ależ skąd znowu, tyle jagód jest teraz w lasach, a 

wiosna we Wradży jest słodszą od najlepszego napoju. 

Chciałbym jednak zobaczyć tego Krisznę. Jego fujarka tak 

mnie oczarowała, iż byłbym gotów upaść mu do nóg we czci.“ 

„Ach Nat, a jego głos, jego radośny, dziecięcy śmiech... 

Pełną mam duszę, serce, uszy, wprost ani na chwilę zapomnieć 

nie mogę tego dźwięku.“ 

„Taak? Widzę iż Kriszna ukradł i twoje serce, 

Szarmilo.“ 

„Któż by mógł go nie kochać?“ westchnęłam. „Tak 

bardzo pragnę go ujrzeć!“ 

„Jeśli chcesz naprawdę, to go zobaczysz. Czyż nie 

ukazuje się On tym, którzy go miłują?“ 

„Tak ludzie mówią.“ I umilkłam pytając siebie, czy też 

przyjdzie kiedy błogosławiony dzień takiego szczęścia.  

O, bo kocham już Krisznę naprawdę. A przynajmniej 

głos Jego wypełnia całą mą istotę; a fletnia... ach, czyż mogą 

ludzkie słowa wyrazić to, co jest najwyższe i boskie? 

 

NASTĘPNEGO DNIA 

 
Cały świat pływa w szafirowej poświacie. Ziemia, 

niebo i niezmierzone pomiędzy nimi przestwory rozdzwoniły 

się w jedno wielkie „OM.“ A Szarmila jest w niebie, czyż 

bowiem to bezpamiętne pogrążenie się w ekstazę, która niemal 

z bólem graniczy, nie jest tylko niebu właściwe? Nie ma w 

sobie nic z ziemi, to pewne, ziemia go nie zna, nic o nim nie 

wie. Chyba, że sama zmieni się w niebo. Któż wie, może i to 

jest możliwe. Dziś wszystko się wydaje możliwym. Ziemia-

niebo... Niebo na ziemi... Czemużby nie? Czemu, jeśli 

wszystko cokolwiek istnieje to Kriszna, a Kriszna – to niebo 

najwyższe? Narak jest tam, gdzie Kriszny nie ma.... 
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Z tej dziedziny ziemskiego mroku przeniosła mnie 

nagle czyjaś moc w najwyższe niebo, w ten raj, co się rozciąga 

u błogosławionych stóp Kriszny... 

Czym jest Szarmilo owo przesłodkie szaleństwo, które 

cię ogarnęło? „Szarmila?“ Nie - Kriszna. Żadne imię nic dziś 

mi nie mówi; żadne nie ma treści, oprócz tego jedynego 

imienia: Kriszna, Kriszna. „Idę, o Panie, idę. Niech jeno 

dźwięk twej fletni usłyszę. Zagraj na Twej fujarce, a przyjdę.“ 

Wszystko opadło ze mnie, jak odzież zwietrzała; otulają mnie 

szaty świetliste najczystszej Bhakti; jasne, olśniewające, jak 

skrzydła białych gołębi w słońcu... „Idę, o Panie mój, idę.“ 

Jak pszczoła zbiorę ciężki, złoty miód Prema z lotosów 

Twych Stóp. A Twe jaśniejące spojrzenie skąpie mą duszę w 

wodach nieśmiertelności. Zawołaj mnie jeno, o Panie, zawołaj, 

a przyjdę. Tam gdzie twój wieczysty wiedziesz tan z każdą 

z dusz miłośników Twoich. Idę weń i ja, Panie mój. Na 

nieśmiertelną ucztę z umiłowanymi Twymi spieszę. O Ty, 

Uwodzicielu boski, co zwabiasz człowiecze serce w radość 

niezmierną boskiego zjednoczenia... Idę, Panie mój, idę. 

Czy to głos ptaka, czy to Kriszna mnie woła? Czy to 

łania, czy też Jego własny, pierwotny, jakiś prosty wdzięk, w 

kształt zwierzęcia zaklęty? A to? Czyliż tylko drzewo – czy też 

Jego energia żywotna, w brunatne, zielone, chwiejące się 

konary wcielona? Czy to niebo błękitne nade mną, czy też Jego 

świetlista promienność, stropem nad ziemią rozpięta? A ten 

jasny, zielenią, szmaragdem, brązem, czerwienią błyszczący 

się drobiazg, co trzepoce się i lśni i mieni w słońcu – czy to 

liście, czy też krople dźwięków Jego boskiej Muzyki, jak 

płaszcz rozpostartej, rzuconej na drzewa i krzaki i pnącza, by 

ich nagość osłonić? Ach, Szarmilo, czy to szaleństwo nagłe, 

czy właśnie najjaśniejsze porywa cię widzenie...? 

O... Jego fletnia! Idę, idę o Panie! Nie, to tylko głos 

Puszpawati, Nata siostry starszej... Powstań, Szarmilo. Tak, 

Krisz... , nie, Siostro, idę. Idę, idę, o Panie mój. Zaczekaj jeno 

chwilę. O, zaczekaj Bhagavan... . Wszak wpierw włosy muszę 
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przyczesać i związać. Gdzież jest mój grzebień? Kriszna, idę 

już, idę, niech jeno znajdę mój grzebień. Ach, Szarmilo, 

zostawże to. Czyliż ON dba, jak doń przyjdziesz – uczesana 

gładziutko, czy z włosem rozwianym; z pięknym węzłem, czy 

z warkoczem w nieładzie? Ale tilak musi być świeży i jasną 

świecić na czole czerwienią. Gdzież jest mój Kum-Kum? Mój 

Boże, nic nie widzę wokoło tylko Krisznę. Kriszna, Kriszna, 

najmilszy, daj mi że mój Kum-Kum, tak proszę gorąco! A teraz 

gdzie są moje kolczyki? O jakże się zmartwi Nat, że je 

zgubiłam. Ależ Szarmilo, tyś nie przytomna, wszak masz je w 

uszach. Uszy – uszy... tak pełne dźwięków Twej fletni. 

Błogosławione, po trzykroć błogosławione tym dźwiękiem, co 

wam do ozdób kosztownych? A ty, po trzykroć, nie, po 

tysiąckroć błogosławiona, najszczęśliwsza Gopi, co ci po 

wszystkich, najdrogocenniejszych klejnotach ziemi, tobie, co 

z gwiazd masz koronę? 

O, idę już Krisz... Mateńko moja jedyna! 

 

 

PÓŹNIEJ 

 
Szarmilo szalona, nieprzytomna, upojona winem 

nieziemskiej radości. Uniesiona w zaświaty piękna. Szarmilo 

ucisz się, uspokój, powróć na ziemię, słyszysz? Nat ciebie 

woła. Idę. 

 

JESZCZE PÓŹNIEJ 

 
„Szarmilo“ rzekł mój Nat z odcieniem zdziwienia w 

głosie, gdyśmy szli przez cichy gaj, zalany srebrną poświatą – 

cały rozedrgany szmerami: „KRISZNA, Kriszna.“ „Szarmilo, 

żono moja najmilsza, co się z tobą dzieje?“ 

„O Nat mój najdroższy, zdaje się, że nie jestem na 

ziemi, chyba umarłam i raj mnie otacza niebiański.“ 
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„O nie, chwała Wisznu, żywa jesteś i zdrowa, i oto tu 

na ziemi kroczysz przy boku tego, który cię kocha.“ 

„I którego ja miłuję gorąco,“ wykrzyknęłam. 

„Za co też chwała niech będzie Najwyższemu; a jednak 

niepokój mnie jakiś przejmuje o ciebie najmilsza.“ 

„O nie Nat, nie, po cóż ta troska o mnie, u ciebie, który 

mnie kochasz? Niepokój, gdy Szarmila dotąd ślepa – 

przejrzała? Gdy Szarmila dotąd żyjąca we śnie – zbnudziła się 

nagle; niepokój, gdy Szarmilę przebywającą w Narak, wichry 

jakieś uniosły w Swargę? O nie Nat, jeśliby tak było, 

znaczyłoby jedynie, że miłość twa jest jak ta poświata 

księżyca, srebrzysta i miękka, ale wiotka i złudna.“ 

„Miłość ma, Szarmilo, jest głębią swą oceanom 

podobną, a czystość – kwiatom „Czamali“; nieśmiertelna jest 

jak Czas, jako sam Bóg prawdziwa. A pomimo to lęk mnie o 

ciebie przejmuje.“ 

„Ucisz te obawy, najdroższy“ rzekłam biorąc jego rękę. 

„Opowiem ci wszystko, co tak niespodziewanie spadło na twą 

Szarmilę, a miłość jej – pamiętaj – to Sam Bóg. Ukoił się już 

twój lęk?“ 

„Ach, któż mógłby go czuć będąc przy tobie, Szarmilo. 

Chodź tędy i opowiedz, opowiedz mi wszystko.“ 

W tych oto słowach opowiedziałam mu co zaszło. 

„Wiesz Nat najdroższy, co mi się przytrafiło, byłam 

właśnie nad rzeką i wraz z towarzyszkami weszłam w jej 

chłodzące wody, ale gdym chciała już wracać i ubrać się – o 

zgrozo! – ubranie me znikło. Szukałam go wszędzie stroskana, 

szukały i wszystkie me przyjaciółki, ale nie mogły 

zatrzymywać się dłużej – czekano na nie w domu – więc choć 

niechętnie i wbrew swej woli, musiały odejść, zostawiając 

mnie samą na bezowocnych poszukiwaniach. Gdy były już 

daleko, nieswojo i smutno mi się zrobiło, tak samej, bezradnej i 

w tak nieznośnym położeniu... Nie przestawałam jednak 

szukać. Gdy dźwięk ich bransolet ucichł w oddali, a ich barwne 

postacie znikły mi z oczu, naraz ujrzałam me sari. 
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Podskoczyłam w mig, z okrzykiem radości i wyciągnęłam ręce, 

by zdjąć je z gałęzi, na której spokojnie wisiało. Ale gdy go 

dotknęłam, zdało mi się, iż palce me zanurzają się w 

najdelikatniejszy jedwab, a sari moje tak się nagle zrobiło 

świetliste, jakby je kto w płynne zanurzył złoto. Zdumienie 

moje nie miało granic, niemal lęk mnie zdjął, aż drżałam.“  

Umilkłam, a Nat mój szepnął prawie bez tchu. „A 

potem?“ 

„Nałożyłam je prędko“ – zaczęłam, i znów umilkłam 

nasłuchując. „Nat, czy to nie dźwięk fujarki?“ 

„Nie Szarmilo, tylko krzyk ptaka nocnego. Mów dalej.“ 

„Ubrałam się więc i napełniłam mój dzban i 

wykręciłam sari matczyne, com je wzięła do uprania i ruszyłam 

do domu. Ale przy tym wielkim drzewie o płomiennych 

kwiatach, musiałam się zatrzymać; nogi mi ciążyły, że nie 

mogłam ich podnieść, zakręciło mi się w głowie, aż musiałam 

oprzeć się o pień; nagle głęboki, złocisty głos wymówił: 

‚Szarmilo!‘ Wiedziałam, że to Kriszna i wszelki lęk 

zniknął. 

‚Idę o Panie‘ odpowiedziałam natychmiast wyraźnie, 

prawie nieświadomie. 

‚Czy kochasz mnie już Szarmilo? Czy oczy twe mogą 

Mnie już ujrzeć?‘ 

‚Ty sam wiesz najlepiej, o Panie.‘ 

‚Wiem. A serce twe czy dość już jest czyste, by obraz Pana 

twego, jak w świątynię przyjęło?‘ 

‚Ty sam wiesz najlepiej, Panie.‘ 

‚Wiem; a więc bądź gotowa, o Gopi błogosławiona, ujrzeć 

tego, którego miłujesz.‘ 

I wówczas... Ach, wówczas zdało się, iż słońce z szafiru 

zstąpiło z niebios, a jego jasność zalała Wradżę... Stała przede 

mną postać nieziemska, z samego światła utkana, a tak piękna, 

tak bosko piękna... o Nat!“ 

I nie mogłam mówić dalej, opuściłam głowę na jego 

ramię i płakałam. A on ogarnął mnie cicho ramieniem, gładził 
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włosy, nie odzywając się ani jednym słowem, lecz czułam, że 

cały drży, tak samo jak ja.  

Po chwili, gdy największe wzruszenie minęło, 

opowiadałam dalej: 

„I w moich oczach to żywe Piękno rozjarzyło się w 

coraz to większy i większy blask, aż oto miałam przed sobą 

Światłość najczystszą, jakby szafirowa, olśniewająca 

błyskawica w linię kształtu ludzkiego zaklęta, zjawiła się nagle 

przede mną. Oczy przymykały się same od tego blasku, oddech 

urywał z zachwytu; chwiejna osunęłam się na kolana, 

podnosząc ręce do olśnionych oczu.  

„Dość, ach dość, o Ty najcudniejszy, jedyny, Ty, 

piękno najwyższe i nieogarnione. Dość, oczy me oślepione 

Twą światłością, a serce już ginie od Twej niepojętej urody. 

Miej litość o Panie, bo padnę u Twych stóp bez życia – nie 

pomieści serce tej ekstazy nadludzkiej.“ 

„To dobrze, Szarmilo“ wionął znów ten głos. „Spójrz 

teraz prosto na Tego, który odtąd będzie towarzyszem twych 

zabaw i prac; schronieniem twym w dnie bólu i trosk – bowiem 

nikt, nawet ty, uniknąć ich nie możesz; patrz na Guru twego i... 

twego niewolnika, Szarmilo, jeśli Go miłujesz naprawdę.“ 

„Trwożnie odkryłąm oczy i spojrzałam na niezrównany 

czar, na wdzięk nieziemski Kriszny, dzisięcioletniego syna Mai 

Jaszody. Wielkie czarne oczy, jak płatki wilgotnych lotosów, 

otulały mnie swą jasnością; delikatne, dziecinne usta słały mi 

uśmiech; a pióra pawie chwiały się i powiewały w diademie, 

gdy pochylił się by podnieść mnie z klęczek. Serce me 

wypełniła cisza niewysłowionej słodyczy, a miłość bezmierna, 

nieznana spadła na mnie jak niepojęte zaklęcie.  

„Tak, czyś zakosztowała teraz uciechy najwyższej, o 

Gopi?“ 

„Tak, Panie.“ 

„To dobrze. A przyjmiesz mnie za swego towarzysza?“ 

Z radością, o Panie.“ 

„I za ucieczkę twą w godziny mroku i smutku?“ 
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„Czyż może istnieć mrok tam gdzie Ty żyjesz na 

zawsze w sercu, o Panie?“ 

„A przyjmiesz mnie Szarmilo za Pana i Guru twego?“ 

„Zaprawdę, zaprawdę, o Panie, Nim byłeś zawsze.“ 

Uśmiech niewysłowiony był odpowiedzią. I ręka Jego 

na chwilę spoczęła w mojej; a żadne słowo ludzkie nie wyrazi 

tego kwietnego dotknięcia. I ... byłam znów sama. 

„A jednak nie sama, w sercu mym – które za godny 

swój chram zechciał On – jaśniał obraz Jego i jaśnieć już 

będzie na wieki...“ 

„A teraz wciąż słyszę Jego głos; cały świat wokół stał 

się jeno zwierciadłem Jego nieskalanego piękna; piękna tak 

doskonałego, iż nikt z ludzi wyśnić go nawet nie zdoła. A serce 

me... ach, chyba przestało bić w piersi Szarmili.“ 

I nastało długie, długie milczenie. A wtedy... 

„A cóż ze mną będzie, Szarmilo?“ spytał bardzo cicho 

Nat. 

„Nigdy, nigdy, nie NIGDY, nie kochałam cię tak jak 

dziś,“ wymówiłam z mocą.  

„Coo?“ 

„Ach, Nat, Nat. Może tego nikt nie rozumie, prócz tych, 

co miłują Krisznę.“ 

„Istotnie, nie rozumiem. I lęk mnie ogarnia, taki lęk 

Szarmilo.“ Wstrząsnął się cały, jak od nagłego zimna i ukrył 

twarz w dłoniach. 

„Nat“ odparłam z powagą, spójrz w moje oczy, 

głęboko, do dna i wsłuchaj się w każde słowo, które ci 

powiem, a jeśli w nich będzie najlżejszy cień nieprawdy, niech 

oczy te już nigdy nie oglądają Kriszny; klątwa niech spadnie na 

Szarmilę i trwa poprzez wszystką wieczność. W obliczu 

najwyższego Boga, którego czcisz, mówię ci, Nat, gdyby 

Szarmila nie kochała ciebie miłością tak czystą jak Sita 

miłowała Ramę, tak bezdenną jak oceany a jak wieczność 

bezgraniczną, nie mogłaby nigdy, nigdy, NIGDY, umiłować 

Kriszny. 
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A gdyby nie kochała Kriszny, nigdy, nigdy, NIGDY nie 

byłaby zdolna kochać ciebie miłością, na jaką zasługujesz. 

Wszak nie zewnętrzną twą postać kocham jedynie, Nat, a 

duszę twoją, z całą jej mocą i słodyczą, dobrocią i 

niezłomnością. Miłuję twe męstwo i wielkość, rozum i 

dzielność, twój czyn i łągodność twoją, miłuję prostotę i 

tkliwość, rzetelność i niewzruszoną stałość. A przecież każda 

z tych cech – to ON, Kriszna. Wszystko jest Kriszną. Wszystko 

cokolwiek istnieje to tylko Kriszna.“ 

A gdym skończyła zatonęłam wzrokiem w jego oczach. 

Nagle w ciszy ozwał się dźwięk fletni, przenikający nas aż do 

samego dna całej istoty, każdy nerw, każdą kropelkę krwi, 

nawet włosy zdawały się drżeć, a łzy popłynęły same.  

I oto biegły małe strumyczki, ruczajki, pasemka i trele 

dźwiękowe, przejrzyste, jasne, jak krople dżdżu; poczęły 

spadać, jedna po drugiej, igrając, tańcząc, lśniąc; równie jasne, 

jak słowa; nie, wyraźniejsze od słów, jakby potwierdzenie mej 

gorącej wiary: „Wszystko, wszystko to Kriszna. O wiedzcie, 

wiedzcie wy ciemni i ślepi, po omacku błądzący wśród świata, 

wy, co zapominacie tak łatwo, iż wszystko, wszystko to 

Kriszna. Wszystko to ON. O, wiedzcie, iż rzecz każda, na 

niebie i ziemi, w przestworzach, w bezmiarach i WSZĘDZIE – 

to tylko ON, to Kriszna, Kriszna, Kriszna.“ 

A gdyśmy zmów spojrzeli na siebie, klęczeliśmy oboje, 

Nat i ja, ze złożonymi we czci dłońmi, z twarzą mokrą od łez 

najwyższej radości. 

„Teraz rozumiem już ciebie, Szarmilo,“ wyszeptał Nat, 

z westchnieniem głębokim; a noc stała się jako południe jasna, 

dla mych najszczęśliwszych oczu. 
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W DWA TYGODNIE PÓŹNIEJ 

 
Życie zmieniło się w zaczarowany sen, a każdy dzień 

jest jak klejnot przebarwny, na złotą nić czasu nanizany; a 

każda noc – najświętszą świątynią z żywą obecnością Pana 

wszystkich serc. Kriszna wypełnia i przenika nasze dusze 

radością i śmiechem i pieśnią; niezliczone są Jego psoty, 

przemiany i zabawy zwodnicze i radość, gdy Mu się uda 

wyprowadzić nas w pole. Czasem zjawia się wśród nas, w 

świeże, jasne godziny poranku i gra na swej fletni, a my 

tańczymy radośnie otaczając Go kołem; to znów w wesołej 

gonitwie, bawiąc się w chowanego zawodzi nas coraz dalej w 

bór, w nieprzenikniony gąszcz, a gdy zziajane, zmęczone, 

tracąc już wszelką nadzieję schwytania Go, zatrzymujemy się 

by odetchnąć, rezygnując z daremnych wysiłków, nagle spada 

jakby z nieba ulewa płatków kwietnych i oto widzimy Go jak 

huśta się wesoło na gałęzi, ukryty wśród listowia, wysoko 

ponad nami, rzucając srebrzystą muzykę śmiechu wprost w 

nasze wzniesione, zapatrzone twarze.  

Czasem ukazuje się znienacka, gdy siedzimy cicho, 

albo rozmawiamy o Nim i jednym przeciągłym dźwiękiem 

fujarki pozbawia nas przytomności. Nieraz fletnia jego zdaje 

się odzywać z wszech stron; jedna Gopi woła: „Kriszna, oo... 

gra tutaj“; a inna: „Skądże, z tej strony dźwięk płynie“; a 

trzecia: „Mylisz się, głos niesie od rzeki.“ I tak każda słyszy 

inaczej i woła po swojemu, aż spierać się poczynają i biegać tu 

i tam, przysłuchując się; aż naraz w sam środek ich kręgu 

wpada Kriszna i przewraca im loty i porywa im wieńce lub 

kwiaty przygotowane do Pudży. I gwar się zrywa, śmiechy i 

lament i pół-radośne strofowania.  

Ale najbardziej lubi nas zwodzić i rozmaite przybierać 

postacie. Jak tamtego dnia, gdy szorując garczki i dzbany, 

ujrzałam pacholę zbliżające się do mnie ze słowami: „Czyś ty 
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jest Szarmila, żona Madhavy Gauli?“ A na moje gorące „Tak“, 

oraz pytania: „Czyś go widział? Jak się ma? Gdzie się w tej 

chwili znajduje?“ 

Odparło mi: „Jak się ma – nie wiem, ale wiem, że cię 

potrzebuje i woła, chodź zaprowadzę cię do niego.“ Zerwałam 

się rzucając dzbany i gary i pobiegłam za chłopakiem przez 

lasy. Lecz na szerokiej polanie zniknął mi nagle, a oto Nat 

szedł naprzeciw. 

„Ty tutaj? Szarmilo! A ja właśnie idę do ciebie, 

powiedziano mi, że mnie wołasz.“ 

„Jaa? Ależ myślałam, że to ty na mnie czekasz, tak 

mówiło chłopię, coś po mnie przysłał, gdzież się ono 

podziało?“ 

Rozglądaliśmy się daremnie, aż mi nagle błysnęło 

przeczucie, a Nat roześmiał się jednocześnie.  

„Ach! To Kriszna znów swe psoty stroi!“ Po chwili 

serdecznej rozmowy poszliśmy oboje do swych zajęć. 

A wieczorem Nat wrócił niespokojny i zafrasowany: 

„Szarmilo, stado mi znikło, nie wiem nawet, dokąd uciekło.“ 

„Coo? Znikło?“ ozwał się głos zbliżającej się właśnie 

Malati. „Cóż za głupstwa braciszku, śnisz chyba, czyż nie 

zapędziłeś go sam przed godziną?“ 

„Ja?“ wykrzyknął Nat, „ja tu byłem?“ I podskoczył 

niepewny do obórki, by wrócić po chwili ze śmiechem.  

„Tak, całe stado stoi tam sobie spokojnie. Znów 

Kriszna.“ 

„Że też nigdy nie można ci wierzyć bracie, czemuż nie 

mówisz nam żeś spotkał Lakszmana, który chciał kupić parę 

krów od ciebie i ubiłeś z nim dobry interes?“ 

„Ja? – ja? Ach“ zaśmiał się znów Nat, ale po chwili 

spoważniał i zamyślił się. Nazajutrz wstał wcześniej niż 

zwykle, a gdy powrócił oznajmił nam radośnie i triumfująco, 

że istotnie świetnie sprzedał krowy Lakszmanowi, jednemu 

z najbogatszych Gauli w Gokulu. 
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„Widzisz Szarmilo, psota Kriszny okazała się 

zbawieniem i pomocą.“ 

„Ów Kriszna nie jest ostatecznie tak czarny jak go 

malują“ ozwał się ojciec Nata, wycierając głośno nos i 

spoglądając w niebo.  

Pamiętam też jak tydzień temu, gdy chodziłam po lesie 

zbierając kwiaty, spotkałam starą, zgrzybiałą niewiastę przy 

krynicy.  

„Kto jesteś piękna dziewczyno?“ spytała mnie po 

chwili rozmowy. 

„Szarmila, matko, żona Gauli Madhawy.“ 

„A córka... ?“ i tu pochyliła się i wymówiła cicho imię 

mego ojca. Struchlałam, a serce jakby uwięzło mi w gardle. 

„Skąd wiecie, matko?“ zawołałam „czy znacie ich? 

Widzieliście ich może? Gdzież są? Jak się mają? A Mateńka, 

braciszek? A... .“ 

„Cicho, sza!“ i palec położyłą na ustach, „Wszyscy są 

zdrowi i bezpieczni, a ciebie zawsze pamiętają z czułością. 

Właśnie przychodzę z miejscowości, gdzie przebywają. Prosili 

mnie bym ciebie odnalazła i przekazała ich błogosławieństwo i 

powiedziała, abyś wyzbyła się wszelkiej o nich troski i 

obawy.“ 

„O dzięki wam, matko, dzięki z całego serca, niechże 

Kriszna zawsze was błogosławi.“ 

Ale, o dziwo, nie spodobało się to starej. 

„Kriszna?“ wyrzekła pogardliwie „nie znam żadnego 

Kriszny, kimkolwiek jest nie potrzebuję wcale jego 

błogosawieństwa.“ 

„Nie ma takiego człowieka na ziemi, któryby 

błogosławieństwa Kriszny nie potrzebował“ odparłam miękko.  

„Co? Śmiesz mi zaprzeczać, dziewczyno? 

Powiedziałam, że nie potrzebuję Kriszny. Nie znam go.“ 

„Żal mi was, matko, serdecznie“ westchnęłam. 

„Co ty mówisz? Ty litujesz się nade mną, która 

mogłabym być twoją babką?“ 
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„Bhakti nie zależy od wieku, matko, a ci, co jej nie 

znają, żyją w mroku i są naprawdę godni współczucia.“ 

„Milcz, dziewczyno, lepiej czytaj księgi Szastr. Znasz 

je? Nie! Nie tylko więc szacunku dla starszych ci brak, ale i 

wiedzy.“ 

„Wybaczcie, nie chciałam was urazić, matko. Lecz 

Bhakti nie ma nic wspólnego z księgami, z Szastrami...“ 

„Mówię ci milcz, mała! Czy chcesz uczyć mnie, która 

jestem żoną bramina i wielkiego mędrca, doskonałego w 

Gnjan?“ 

„... ani też z Gnjan, matko... ,“ odpowiedziałam cicho. 

‚Zaiste aby zostać Bhaktą człowiek musi wyrzec się 

wszystkiego, nawet swojej Gnjany.“ 

„Świetnie, doskonale! Szarmilo“ rozległ się nagle 

słodki, śmiejący się głos, który znałam tak dobrze. „Zaiste 

dobrze powiedziałaś; jedna nauka już przyswojona, lecz druga 

czeka cię jeszcze.“ 

Wraz z tymi słowy znikłą w moich oczach sędziwa 

niewiasta, jakby rozwiewając się w powietrzu. Znów byłam 

sama. Rozejrzałam się wokoło, przetarłam oczy, nie było 

nikogo. Ale lasy przepełniał cudowny, upajający aromat, 

wsączał się z nozdrza, przenikał całą istotę.  

Zastanawiałam się długo i głęboko, jaka też może być 

ta „druga nauka“, ale nie potrafię odgadnąć. Pytałam Nata, ale 

on również mało rozumiał jak i ja. I życie stało się nieznośnie 

ciężkie; dnie pełne poszukiwań, noce wciąż powracających 

pytań, ale odpowiedź nie przychodziła, rozwiązania nie było. 

Pytałam ptaków i drzew, niebios i rzeki, strumyków i krynic 

przejrzystych, pytałam kwiatów i sarny, a nawet do krowy 

naszej zwróciłam się z tym pytaniem; lecz wszystko było 

nieme i milczące, zazdrośnie strzegące swej tajemnicy. Byłam 

zupełnie stracona; cierpiałam; nie mogłam jeść, pobladłam; aż 

dopiero wczoraj Bhagavan ulitował się nade mną i Sam dał mi 

odpowiedź na to niepokojące pytanie. 

A stało się to tak: 
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Tańczyłyśmy właśnie na murawie nową „Raasa“. Gdy 

wślizgnęła się wpośród nas cicho i bezszelestnie nowa 

tancerka, tak do Malati podobna, że wykrzyknęłam w 

zdumieniu – „Co, Malati tu?“ Ale w tej samej chwili dał się 

słyszeć okrzyk innej Gopi: „O, moja siostra“, a inna woła: 

„Ależ skąd, wszak to ma siostrzenica.“ Ślepe jesteście 

dziewczyny, toć przecie moja córeczka.“ „Moja siostra 

cioteczna“. „Nie, nie“ wołam głośno i przyglądając się jej 

uważnie, „To Malati, Malati.“ Nie, nie była to Malati, a 

Puszpawati starsza siostra Nata. Przetarłam oczy, a już 

słyszałam ze wszech stron“ „O Matulu, jakżeś ty tu trafiła?“ 

„Patrzcie, cioteńka przyszła nauczyć się naszej Raasa.“ „Co się 

wam stało siostrzyce, wszak to Kusumawati we własnej osobie, 

do najmniejszego paluszka u nogi, poznaję nawet jej 

pierścienie.“ I poczęły się spierać gorąco, mówiąc sobie 

wzajemnie, że są ślepe i niemądre, że podlegają złudzeniom i 

nie umieją patrzeć... 

Aż naraz Szri Radhika, która przyłączyła się była do 

nas przed chwilą, roześmiała się srebrzyście, klasnęła w dłonie 

i wykrzyknęła głosem słodkim a dźwięcznym jak dzwonek: 

„Ależ to Kriszna! Chodź, chodź ty Zwodniku, 

poznałam cię przecie.“ 

I w tej chwili znikła nowa Gopi, a przed nami stał 

Kriszna, z fujarką przy uśmiechniętych wargach, założoną 

stopą, kołysząc się lekko i patrząc świetlistymi oczy 

z niezrównanym weselem w nasze... przez chwilę stał 

nieporuszony, po czym pobiegł do Szri Radhi i ugiął przed nią 

kolana. 

„Bądź pozdrowiona, o boska, najpierwsza wśród 

Bhaktów. Ty jedna, z pośród wszystkich Gopi, umiesz poznać 

Krisznę pod każdym Jego przebraniem i w każdej postaci. 

Oczy twe, prześwietlone miłością, umieją przeniknąć każdą 

zasłonę ułudy i dotknąć treści Rzeczywistego poza nią. Uczcie 

się, uczcie od Śri Radhi, niemądre, ślepe dziewczęta, uwikłane 

w złudzenia waszych wątłych pięciu zmysłów. Wiedzcie, że 
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każda rzecz jest jeno zasłoną, która Mnie skrywa, a 

jednocześnie sama w sobie jest całym Brindabanem, gdzie 

wciąż czuwam i gram w chowanego z tymi, którzy Mnie 

miłują. Uczcie się odnajdywać Mnie w rzeczy każdej, a 

Kriszna stanie się waszym na zawsze; nigdy nie będziecie 

samotne, obecność jego będzie nieprzerwana, bowiem 

wszechświat niezmierzony, ze wszystkim, co w nim istnieje, 

będzie samym Kriszną dla waszych widzących, 

prześwietlonych oczu.“ 

I zwrócił się do mnie: 

„Szarmilo, chodź bliżej. Czyś przyswoiła już i drugą 

naukę?“ 

„Tak, o Panie“ wyszeptałam i osunęłam się do Jego 

lotosowych stóp. 

 

NASTĘPNEGO DNIA 

 
Cisza w naszej chacie. Matka i ojciec wzdychają po 

kątach. Nawet Malati milczy... Cień padł na me serce, a myśl 

ciężka przeczuciem złowrogim. Ciemno już, dawno po 

zachodzie, a Nat jeszcze nie wrócił. Nigdy tak długo poza 

domem nie bawił. Co też go mogło zatrzymać? Chodzę 

niespokojna, od chaty do lasu i z powrotem do chaty. Co 

zatrzymało Nata? O gwiazdy, czuwajcie nad nim! O, 

zadumane, wygwieżdżone niebiosa, chrońcie go! O drzewa 

zielone dajcie mu osłonę. O wietrze prowadź go tu, w dom, 

wprost do mnie.  

Coraz głębszy niepokój mnie chwyta; pomną, dziś rano 

przyszedł ktoś do chaty szukając Nata – w interesie – jak 

mówił. Nie podobał mi się. Miał złe oczy. O, Kriszna, strzeż 

Ty mego Nata tej nocy, chroń przed nieszczęściem i przed 

złoczyńcami. Niema dziś nigdzie spokoju ani odpoczynku. 

Pójdę do Kriszny. Słyszę Jego fujarkę. 
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PÓŹNIEJ 

 
Kriszna siedział na polance, oparty o omszały pień 

drzewa, tego, co ma kwiaty płonące za dnia jak wielkie 

pomarańczowe lampy. Pęk Radhakali spadał pieszczotliwie na 

Jego czarne jak heban włosy, lśniące w świetle gwiazd jak 

jedwabista szafirowo-czarna przędza. Ręce jak delikatne 

bliźniacze lotosy o błękitnych, światłem promieniejących 

płatkach, trzymały fujarkę. A oczy jarzyły się jak dwie 

gwiazdy, co wiodą duszę wędrowca do jego ojczyzny.  

„To ty, Szarmilo?“ odezwał się miękko, gdym się 

zbliżyła cichutko. „Masz zmartwienie? To dobrze żeś do Mnie 

przyszła.“ 

„Skąd wiesz, o Panie?“ spytałam pełna wahania. 

„Serca tych, którzy Mnie miłują, do Mnie należą i Moje 

bije w ich rytm. Chodź! Co? Nat twój nie wrócił do domu?“ 

„Nie wrócił, o Panie. I jestem pełna lęku.“ 

„Lęk, Szarmilo, tu w Gokul? Chodź, usiądź tu przy 

Mnie. Tak, i siedź cichutko, nie ruszając się.“ 

I nastało długie, długie milczenie. Widziałam, iż 

Dżanardana zapadł w głębokie Samadhi, a świat cały zastygł w 

zupełnej ciszy. Chwila, gdy był nieporuszony i nieobecny zdała 

się memu dżącemu sercu długa jak wieczność. Zbudził się 

z tego stanu nagle, jak był zapadł; a gdy się poruszył wszystko 

ożyło, lasy i gaje i polany, ptaki nocne zaczęły znów 

pokrzykiwać, gwiazdy mrugać, a wiatr igrać swawolnie, a 

krzewy i drzewa radośnie chwiały gałązkami, a słodki, 

przejmujący aromat wypełniał Wradżę, bowiem Jego Samadhi 

nowym napełniło życiem rzecz wszelką, oddźwięk wywołując 

nieświadomy a głęboki. 

„Wszystko dobrze“, rzekł wreszcie. „Nie obawiaj się, 

nie obawiaj, Szarmilo. Twój Nat ma czyste serce, a Ja czystość 

serca cenię więcej aniżeli monarchowie ziemi najrzadsze 
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klejnoty w swym skarbcu. Nie obawiaj się. Odzyskam ten 

klejnot i wplotę w moją koronę. W „Mugut“ swym będę go 

nosił.“ I z tymi słowy zniknął. 

A serce me ciche już było i ukojone, wszelkie cienie i 

lęki rozwiały się i znikły. Nat mój bezpieczny, bowiem Kriszna 

wziął go w swoją opiekę. 

 

NASTĘPNEGO RANKA 

 
Gokul rozbrzmiewa weselem i niebo się śmieje 

radośnie. A serce me śpiewa jak ptaki; bowiem Nat mój 

powrócił... z Kriszną! 

Gwiazdy jeszcze błyszczały na niebie, a cisza 

uchodzącej nocy wisiała nad ziemią, gdy zapukał ktoś do drzwi 

chaty. A gdym otwarła, zarysowała się w progu sylwetka Nata, 

na tle olśniewającej, szafirowej światłości, co zdawała się noc 

w dzień przemieniać. Gdy chciałam rzucić się do Nata, 

powstrzymał mnie skinieniem, a głos jego zabrzmiał po chacie 

donośnie i uroczyście.  

„Ojcze, matko, siostry, powstańcie! Chodźcie uczcić 

Tego, który mnie wybawił tej nocy z rąk królewskich 

siepaczy.“ 

„Gdzież on? Gdzie ten błogosławiony wybawca? 

Prowadź go tu, ku nam byśmy mu cześć oddali!“ krzyknęli 

wszyscy razem biegnąc do drzwi.  

„Panie mój“ ozwał się Nat, zwracając się ku 

niewidzialnemu gościowi, „Czy progi te ubogie zaszczycisz?“ 

„Nie, nie wchodzę nigdy tam, gdzie Mnie nie pragną“ 

zadźwięczał głos najcudniejszy. I zdało się, że cała chata 

rozdzwoniła się melodią tysięcznych dzwoneczków 

srebrzystych, a aromat przedziwny przenikał wszystko i 

wsączał się w dusze.  

Wszyscy oniemieli i stali jak w ziemię wryci.  
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„Wejdź, wejdź, kimkolwiek jesteś, o zbawco syna 

mego!“ zawołał w końcu ojciec drżąc cały.  

A matka i obie siostry powtórzyły: „Wejdź, wejdź!“ A 

wówczas zdało się, iż słońce złote powstało w chacie, aż z niej 

promienie szły na cały świat, a my padając na kolana, 

zasłoniliśmy wszyscy olśnione oczy.  

„Nie, odsłońcie twarze i patrzcie na Mnie, o ludzie Moi, 

i zbądźcie się lęku przed Kriszną.“ 

„Kriszna!“ wykrzyknęła matka i uczyniła ruch, jakby 

porwać się chciała i uciekać.  

„Tak, Kriszna“ ozwał się głos Nata donośny, wezbrany 

miłością i uniesieniem. „Kriszna, który z drogi mnie zwiódł, 

wraz z opryszkami, którzy mnie pojmali i wodził po drugiej 

stronie Dżumny, i nie wiem jak strachem na nich uderzył, 

oniemił i obezwładnił; a potem zjawiając się im w postaci 

ogromnego tygrysa rozproszył na wsze strony, rażąc 

przerażeniem, bowiem miecze ich uderzały w próżnię, gdy 

chcieli tygrysa dosięgnąć. Tak, to jest Kriszna, Pan mego serca. 

O cześć Tobie Dżanardano! Ciebie jedynego wielbię, ciebie 

jedynego miłuję. Tobie i tylko tobie służyć pragnę na wieki.“ I 

z tymi słowy rzucił się na kolana przed świetlistą Postacią i 

czołem dotknął Jej stóp i usta do nich przytulił gorąco w 

uniesieniu najwyższym.  

A wówczas i ojciec ruszył i matka i Puszpawati i drżąc 

zbliżyli się do Kriszny, skłaniając się przed Nim w pokorze. A 

po chwili i Malati uczyniła to samo.  

On rękę prześwietloną, promienną, podniósł w 

błogosławieństwie, a w tej chwili świat cały rozdzwonił się 

muzyką i setki niewidzialnych głosów, radosnych, weselnych, 

het z lasów i gajów płynących i z wnętrza chaty, w pieśń 

uderzyło niebiańskiej harmonii, pieśń uwielbienia i chwały i 

czci. A pieśń lecąc i Gopi zwołała, i biegły z wszech stron i 

stając w Jego jasności nieziemskiej, żywym wtórowały 

refrenem. 
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„Chwała Krisznie, chwała Murari, chwała Tobie, o 

Światłości światów wszystkich. Dżaja, dżaja, dżaja Kriszna!“ 

Jednych wołasz ku Sobie Twym pięknem, a innych 

pieśnią boskiej Fujarki... Jednych zdobywasz sztuką bogów, a 

innych zniewalasz przez gniew.  

Jednych w walce zwyciężasz otwartej, a innych magią 

czarodziejską słowa. Lecz z orężów twych wszystkich niemaż 

potężniejszego nad Miłość, o Dżanardana. 

„Witaj Murari, trzech światów Radości. Dżaja, Dżaja 

Kriszna, Dżaja Kriszna. Dżaja, Dżaja Kriszna.“ 

I myśmy powstali i wznieśli głosy swe, w tę pieśń 

weselną wplatając sercem wezbranym miłością i czcią: Dżaja 

Kriszna, Dżaja, Dżaja Kriszna.“ 

 

OM, SZANTI, SZANTI, SZANTI.  


