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Szczęście w ponurym królestwie

Dawno, dawno temu, za siódmą górą, za siódmą rzeką, a nawet jeszcze dalej żył sobie

król, którego wszyscy nazywali Ponurym. Miał wszystko, o czym inni mogli tylko marzyć,

ale nie miał żony i dzieci. Przez to nigdy się nie uśmiechał i nie pozwalał robić to innym. Król

rządził  bardzo  wielkim i  potężnym państwem,  inne  państwa  bały  się  rozpoczynać  z  nim

wojnę. Żaden z mieszkańców nigdy nie był biedny i głodny, ale nikt nie był też szczęśliwy.

Król  miał  kuzyna,  który  rządził  sąsiednim  państwem.  Na  pierwszy  rzut  oka,  był

bardzo podobny do niego, ale tak naprawdę nie mieli nic wspólnego, oprócz wyglądu. Kuzyn

miał na imię Szczęściarz. Zawsze miał na sobie kolorowe ubrania i uśmiech na twarzy. Jego

państwo nie było zbyt wielkie, nie miał dużo skarbów w swoim zamku, ale był naprawdę

szczęśliwym człowiekiem. Miał żonę i dzieci, którzy liczyli się dla niego jako najważniejszy

skarb w życiu. Mieszkańcy uwielbiali królewską rodzinę. W każdą sobotę w zamku odbywał

się bal, na który byli zaproszeni wszyscy ludzie z całego królestwa.

Pewnego dnia żona Szczęściarza urodziła mu córkę. Z tej przyczyny w królestwie miał

się odbyć największy bal, na który zostali zaproszeni poddani, żeby zapamiętali go na całe

swoje życie. Król Ponury, siedząc w swoim bogatym zamku, też otrzymał list z zaproszeniem

na bal. Nie był on szczęśliwy z powodu radości brata, zazdrościł mu.

W dniu uroczystości Ponury przyjechał później niż inni, dlatego, że nie znosił hałasu.

Przez cały wieczór siedział sam i milczał. Szczęściarz podszedł do niego, żeby pokazać mu

swoją córkę. Dziewczynka miała na imię Idylla. Kiedy Ponury zobaczył ją, w jego sercu po

raz pierwszy od bardzo dawna coś drgnęło. Zobaczył jej wielkie niebieskie oczy i wszystkie

mury w jego sercu, jeden po drugim, runęły. Szczęściarz zauważył to i uśmiechnął się. Był

szczerze zadowolony z tego, że zobaczył uśmiech Ponurego. Powiedział mu, że kiedy córka

urośnie,  będzie  od czasu do czasu odwiedzała  go.  Ponury zapamiętał  to  i  przez  kilka lat

przygotowywał swoje królestwo do przyjazdu Idylli.

Pewnego dnia otrzymał list, w którym było napisano, że już za kilka dni przyjedzie do

niego  córka  Szczęściarza.  Pierwszy  raz  od  bardzo  długiego  czasu  król  założył  na  siebie

kolorowe szaty. Kiedy Idylla przyjechała, od razu było widać, że nie jest z tego królestwa.

Miała  duże  niebieskie  oczy,  w  których  każdy  człowiek  mógł  zobaczyć  blask  i

zainteresowanie,  ponadto jasne kręcone włosy, a na twarzy piegi, które były niczym złote



plamki. Miała na sobie niebieską sukienkę i uśmiech od ucha do ucha, natomiast mieszkańcy

tego królestwa zawsze mieli ciemne ubrania i ponury wyraz twarzy.

Ponury był bardzo zadowolony z tego, że nie jest sam. Pokazał jej królestwo i swój

zamek. Idylla pytała się o wszystko, co widziała: o ludzi, pogodę, zwyczaje, ale najważniejsze

pytanie  brzmiało:  Dlaczego  nikt  się  nie  uśmiecha  w  królestwie?  Król  nie  miał  na  nie

odpowiedzi, sam chciałby wiedzieć. Chciał on zapamiętać każdą chwilę spędzoną z Idyllą,

żeby odczuwać szczęście, nawet kiedy ona wróci do domu.

Dni  przebywania  Idylli  w  królestwie  dobiegały  końca  i  Ponury  rozumiał,  że  już

wkrótce znowu będzie sam. Bardzo bał się tej chwili. Dziewczynka zaczęła zauważać smutek

w  oczach  Ponurego.  Postanowiła,  że  musi  przed  swoim  odjazdem  nauczyć  go  być

szczęśliwym.  W ostatni  dzień  swojej  obecności  w  królestwie  zastanawiała  się  jak  może

pomóc królowi nabyć szczęście.

Chodząc ulicami, zauważyła dom, na którego drzwiach było napisane, że mieszka tam

czarodziej.  Pomyślała,  że  to  właśnie  on  może  pomóc  jej  znaleźć  prawdziwe  szczęście.

Zapukała do drzwi, ale nikt nie otworzył. Wtedy zapukała jeszcze raz i drzwi otworzyły się

same.  Bardzo powoli  weszła  do  domu.  Z zewnątrz  dom wyglądał  całkiem inaczej  niż  w

środku. Kiedy go zobaczyła, nie odróżniał się od innych, był ciemny i skromny, ale wewnątrz

był bardzo podobny do dużej biblioteki w średniowiecznym zamku. Zauważyła krzesło, w

którym ktoś siedział. Przywitała się radośnie, ale nikt nie odpowiedział. Wtedy zdecydowała

się podejść bliżej. Na krześle siedział śpiący starzec z długą brodą. Po chwili dotknęła jego

ręki i starzec się obudził. Przywitał się jak należy i wspomniał, że spodziewał się jej przyjścia.

Czarodziej  żył  na  tym  świecie  już  bardzo  długo,  opowiedział  on  Idylli  historię,

dlaczego król się nie uśmiecha. Bardzo dawno temu król miał żonę, ale nie mieli dzieci. Byli

bardzo smutni z tego powodu. Pewnego dnia król miał sen, jakby dostał się do królestwa,

które zamieszkiwały muzyczne stworki. Ponury podzielił się z nimi swoim nieszczęściem. Ich

król obiecał wsparcie i pomoc. Oddał mu swoje magiczne skrzypce przechowywane w jego

pałacu pod siedmioma skrzyniami. Nakazał zagrać na nich jego żonie i ostrzegł, aby nigdy nie

dawać ich w niepowołane ręce. Obecał, że jeśli będą przechowywane w bezpiecznym miejscu

w pałacu,  to nadejdzie  pokój i łaska Boża. Wszystko zrobił  król, tak jak kazał mu Klucz

Basowy. Pewnego dnia urodziła im się córka. Rodzice nazwali ją Melodyjka. Księżniczka

rosła  w oczach,  była nie  tylko  mądrą i  piękną,  ale  także bardzo utalentowaną muzycznie

dziewczyną.  Melodyjka od rana do wieczora grała  na skrzypcach.  Pewnego razu królowa



zachorowała, pałac pogrążony był w smutku. Melodyjka wzięła skrzypce, zaczęła grać i nagle

zdarzył się cud. Królowa wyzdrowiała i wszyscy zrozumieli, że skrzypce te nie są zwykłe, a

magiczne. Od tego czasu, kiedy ktoś miał kłopoty przychodził do Melodyjki, żeby zagrała na

skrzypcach  i  pomogła  w  potrzebie.  Niedługo  potem  o  księżniczce  i  jej  magicznych

skrzypcach dowiedział się zły czarownik. Postanowił ukraść skrzypce. Kiedy zapadła noc i w

pałacu  wszyscy  spokojnie  spali,  słudzy  czarnoksiężnika  dostali  się  do  pałacu  i  zabrali

skrzypce. Jak tylko trafiły one do cudzych rąk, Melodyjka razem z królową zniknęły.

Czarodziej opowiedział to i wyjął skrzypce z szafy, Idylla bardzo się przestraszyła, ale

on kontynuował swoją opowieść.  Przyznał się,  że to właśnie on był królem muzykalnego

królestwa ze snu Ponurego. Stworzył ten sen, żeby pomóc królewskiej rodzinie,  a ten zły

czarownik był jego bratem. Kiedy zły czarodziej poleciał na polowanie, dobry dostał się do

jego zamku i ukradł skrzypce, ale nie znalazł tam Melodii i jej matki. Wstydził się wracać do

króla  tylko  ze  skrzypcami.  Idylla  zauważyła  łzy  w  oczach  czarodzieja,  postanowiła,  że

przyniesie skrzypce do Ponurego.

Kiedy Idylla przyniosła skrzypce do króla, pojawiły się u niego łzy. Wszyscy słudzy

bardzo się przestraszyli,  bo nigdy nie widzieli  go w takim stanie.  Wziął skrzypce swoimi

drżącymi rękami, ale gdy jedna łza spadła na nie, stało się coś dziwnego. Nikt nie rozumiał co

się  dzieje,  ale  przed królem stanęła  Melodyjka  z  królową.  Okazało  się,  że  zły  czarodziej

nałożył  na  skrzypce  zaklęcie,  przez  które  magiczne  skrzypce  leczące  chorych  stały  się

pułapką,  którą mogły otworzyć tylko łzy Ponurego. Cała rodzina zaczęła się przytulać,  na

twarzy Ponurego zjawił się uśmiech.

Idylla wróciła do domu, a w królestwie Ponurego po raz pierwszy od dłuższego czasu

świeciło słońce, na ulicach grała muzyka, a ludzie się uśmiechali. 


