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Daleko na morzu woda jest tak błękitna
jak płatki najpiękniejszych bławatków i tak
przezroczysta jak najczystsze szkło, ale jest
bardzo głęboka, tak głęboka, że jej dna nie
sięga żadna kotwica; trzeba by ustawić wiele
wież kościelnych jedne na drugich, aby
sięgnęły od dna aż ponad wodę. Tam na dole
mieszka lud morski. Ale nie myślcie, że jest
tam tylko nagie, piaszczyste dno, nie - rosną
tam najpiękniejsze drzewa i rośliny o łodygach
i liściach tak giętkich, że poruszają się przy
najlżejszym ruchu wody tak jak żywe
stworzenia. Wszystkie ryby małe i duże
przemykają pomiędzy gałęziami jak ptaki w
powietrzu.



W najgłębszym miejscu stoi zamek
króla mórz mury ma z koralu, wysokie
spiczaste okna z najczystszego bursztynu, a
dach tworzą muszle, które otwierają się i
zamykają, w miarę jak faluje woda;
wygląda to prześlicznie, bo w każdej
muszli znajdują się promienne perły, jedna
jedyna byłaby już skarbem w koronie
królewskiej.



Król mórz, tam na dole, był od
wielu lat wdowcem, a jego stara matka
zajmowała się gospodarstwem; była to
mądra kobieta, ale dumna ze swego
pochodzenia i dlatego nosiła w ogonie
dwanaście ostryg, gdy inne wykwintne
damy mogły nosić tylko sześć. Lecz poza
tym była godna szacunku, gdyż kochała
bardzo małe morskie księżniczki, swoje
wnuczki. Było ich sześć, wszystkie były
ładne, ale najmłodsza była najładniejsza ze
wszystkich, cerę miała tak przezroczystą i
delikatną jak płatek róży, oczy tak błękitne
jak najgłębsze morze, ale tak samo jak inne
nie miała nóg, jej ciało kończyło się rybim
ogonem.



Przez cały długi dzień dzieci mogły się
bawić na dole w zamku, gdzie żywe kwiaty
wyrastały wszędzie ze ścian. Otwierano wielkie,
bursztynowe okna i wtedy podpływały do nich
ryby, tak jak do nas przylatują jaskółki, kiedy
otwieramy okna, ale ryby przypływały zupełnie
blisko do małych księżniczek, jadły z ich ręki i
dawały się głaskać.
Przed zamkiem był duży ogród z
płomiennoczerwonymi i ciemnobłękitnymi
drzewami, owoce błyszczały jak złoto, a kwiaty
jak płonący ogień i ciągle poruszały łodygami i
listkami.
Grunt tworzył najdelikatniejszy piasek, niebieski
jak płomień siarki. Nad wszystkim zaś unosił się
cudowny, błękitny blask, wydawać się mogło
raczej, że jesteśmy wysoko w powietrzu i że
mamy pod sobą i nad sobą tylko niebo, a nie, że to
dno morza. Kiedy nie było wiatru, widać było
słońce; wyglądało ono jak purpurowy kwiat, z
którego kielicha lało się światło.



Każda z księżniczek miała w ogrodzie
swoją grządkę, na której mogła sadzić i kopać, jak
jej się podobało; jedna nadała swojej kształt
wieloryba, inna wolała, by jej grządka
przypominała małą syrenę, ale najmłodsza
zrobiła swoją grządkę zupełnie okrągłą jak słońce
i zasadziła na niej tylko czerwone kwiaty, tak
czerwone jak słońce. Była ona niezwykłym
dzieckiem, cicha i zamyślona; podczas gdy inne
siostry ozdabiały swoje grządki najdziwniejszymi
przedmiotami, które znajdowały w zatopionych
okrętach, ona prócz czerwonych kwiatów,
podobnych do słońca tam w górze, wybrała sobie
tylko jeden posąg. Był to przepiękny chłopiec,
wyrzeźbiony z białego marmuru, który spadł na
dno morza przy zatonięciu okrętu.



Nie było dla syrenki większej radości, jak
słuchać o świecie ludzi mieszkających w górze;
stara babka musiała wszystko opowiadać, co
wiedziała o statkach i miastach, ludziach i
zwierzętach, wydawało jej się to cudownie
piękne, że tam na górze, na ziemi, pachną
kwiaty; na dnie morza one nie pachniały - i że
lasy są zielone, i że ryby, które przepływały tu
pomiędzy drzewami, tam tak głośno i pięknie
śpiewają, aż rozkoszą jest słuchać; miały to być
ptaszki, ale babka nazywała je rybami, bo
księżniczki inaczej nie zrozumiałyby, nie
widziały przecież nigdy żadnego ptaka.
- Kiedy skończycie piętnaście lat - powiedziała
babka - pozwolę wam wynurzyć się z wody i
będziecie mogły usiąść na skałach i patrzeć przy
blasku księżyca na wielkie przepływające
okręty, i zobaczycie lasy i miasto!



Następnego roku jedna z sióstr
skończy piętnaście lat, ale inne?... Każda z
nich była o rok młodsza od poprzedniej, a
więc najmłodsza miała przed sobą jeszcze całe
pięć lat do czasu, kiedy będzie mogła
wypłynąć na powierzchnię i zobaczyć świat.
Ale jedna siostra obiecywała drugiej
opowiedzieć o tym, co widziała pierwszego
dnia i co uważała za najładniejsze, bo stara
babka nie opowiedziała im jeszcze
wszystkiego i pozostało jeszcze tyle rzeczy, o
których chciały się dowiedzieć.
Żadna nie była tak niecierpliwa jak
najmłodsza, ta właśnie, która musiała
najdłużej czekać i która była taka cicha i
zamyślona.



Wreszcie najstarsza księżniczka skończyła
piętnaście lat i mogła wypłynąć na powierzchnię.
Kiedy wróciła, miała do opowiedzenia tysiące
rzeczy. Ach, jakże przysłuchiwała się tym
opowiadaniom najmłodsza siostra!
Nareszcie i ona skończyła piętnaście lat. W chwili
kiedy wynurzyła głowę nad wodę, słońce zaszło,
ale chmury połyskiwały jeszcze jak róże i złoto, a w
różowym powietrzu błyszczała wieczorna
gwiazda, jasna i piękna; powietrze było łagodne i
świeże, morze spokojne. W pobliżu stał wielki
statek z trzema masztami, tylko jeden żagiel był
rozwinięty, bo nie było najmniejszego wiatru, a na
rejach siedzieli marynarze. Rozlegała się muzyka i
śpiew, a w miarę jak się ściemniało, zapalano setki
kolorowych latarni; wyglądało tak, jakby w
powietrzu powiewały flagi wszystkich narodów.



Syrena siedziała na wodzie kołysząc się w
górę i na dół, tak że mogła zaglądać do kajuty; statek
popłynął szybciej, rozwijano jeden żagiel za drugim,
fale stawały się coraz to silniejsze, nadciągały wielkie
chmury i w oddali błyskało. Cóż to będzie za straszna
burza! Toteż marynarze zwinęli żagle. Wielki statek
kołysał się, szybował po rozhukanym morzu; fale
podnosiły się jak wielkie, czarne góry usiłując runąć
na maszty, lecz statek zanurzał się tylko między
wysokie bałwany, jak łabędź, i znowu wypływał na
powierzchnię spiętrzonej wody. Statek trzeszczał i
jęczał, grube belki gięły się pod ciężkimi uderzeniami
fal, maszt przełamał się pośrodku jak trzcina, statek
przechylił się na bok i woda zaczęła wlewać się do
wnętrza. Dopiero teraz syrenka dostrzegła, że ludzie
byli w niebezpieczeństwie; sama musiała się mieć na
baczności przed belkami i deskami okrętu,
unoszącymi się na wodzie.



Przez chwilę było zupełnie ciemno, tak że
nic nie było widać, ale kiedy potem błysnęło,
zrobiło się znowu jasno i mogła rozpoznać
wszystkich na statku. Każdy myślał tylko o sobie, a
syrenka szukała przede wszystkim księcia i kiedy
statek zaczął już tonąć „Nie, on nie może umrzeć" -
pomyślała. I przepłynęła pomiędzy belkami i
deskami, w ten sposób udało się jej dotrzeć do
młodego księcia, który nie mógł już utrzymać się na
wzburzonym morzu; ręce i nogi zaczynały mu
omdlewać, piękne oczy zamknęły się; gdyby mała
syrena nie przybyła do niego, musiałby umrzeć.
Trzymała jego głowę nad wodą i dawała się unosić
falom, dokąd chciały. Przypłynęła z księciem do
brzegu i ułożyła go na piaszczystej plaży.



Wtedy syrena odpłynęła znowu dalej, za
wysokie kamienie wystające z wody, okryła
swe włosy i piersi mokrą pianą, aby nikt nie
zauważył jej małej twarzyczki, i patrzyła
uważnie, kto zbliży się do biednego księcia.
Wkrótce podeszła do niego jakaś młoda
dziewczyna; z początku wydawała się
przerażona, ale tylko przez chwilę; potem
sprowadziła ludzi i syrena zobaczyła, że książę
wraca do życia, że uśmiecha się do wszystkich
dookoła; tylko do niej nie uśmiechał się, bo nie
wiedział przecież wcale, że to ona go
uratowała. Zasmuciła się syrena i kiedy księcia
wprowadzono do dużego gmachu, zanurzyła
się zmartwiona w wodę i wróciła do domu, na
zamek swego ojca.



Często wieczorem lub rano
płynęła do tego miejsca, gdzie zostawiła
księcia. Widziała, jak dojrzewały owoce
w ogrodzie, widziała, jak je zrywano,
widziała, jak na wysokich górach tajał
śnieg, ale księcia nie widziała, i dlatego
wracała do domu za każdym razem
coraz bardziej smutna. Jej jedyną
pociechą było siedzieć w ogródku i
obejmować ramionami marmurowy
posąg, który był podobny do księcia, ale
nie pielęgnowała już swych kwiatów,
rosły dziko, ich długie łodygi i liście
posplatały się z gałęziami drzew tak, że
w gąszczu tym było zupełnie ciemno...



Wreszcie mała syrena nie mogła już dłużej
taić swego smutku i opowiedziała o nim jednej ze
swoich sióstr, która miała dokładne wiadomości o
księciu; ona również widziała święto na okręcie,
wiedziała, skąd książę pochodzi i gdzie leży jego
królestwo. Wypłynęły sznurem na powierzchnię
morza w tym miejscu, gdzie wiedziały, że stał
zamek księcia.
Był zbudowany z jasnożółtego, błyszczącego
kamienia, miał szerokie, marmurowe schody,
prowadzące do samego morza. Wspaniałe, złocone
kopuły wznosiły się na dachu, a pomiędzy
kolumnami, otaczającymi cały budynek, stały
marmurowe posągi, które wyglądały jak żywe.
Przez przezroczyste szkło wysokich okien widać
było wspaniałe komnaty, gdzie wisiały drogie
jedwabne zasłony i dywany, a wszystkie ściany
ozdobione były wielkimi obrazami, których widok
sprawiał prawdziwą rozkosz.



Syrena wiedziała więc teraz, gdzie
mieszka książę, i często wieczorem i w nocy
ukazywała się tu na wodzie. Coraz bardziej
zaczęła kochać ludzi, coraz silniej pragnęła
przebywać między nimi, świat ludzi wydawał jej
się o wiele większy niż jej świat, ludzie mogą
przecież pływać statkami po morzu, mogą
wspinać się na wielkie szczyty wysoko aż pod
chmury, a kraje, które do nich należą, ciągną się
lasami i polami o wiele dalej, niż sięga jej wzrok.
Pewnego wieczoru na zamku został wystawiony
bal. Była to wspaniała uroczystość, jakiej nikt nie
ogląda na ziemi. Syreny i trytony tańczyły przy
dźwiękach własnego słodkiego śpiewu. Mała
syrena śpiewała najpiękniej, wszyscy oklaskiwali
jej śpiew; i przez chwilę syrena czuła radość w
sercu, bo wiedziała, że ma najpiękniejszy głos ze
wszystkich na ziemi i w morzu. Ale zaraz potem
znowu przyszły myśli o świecie na górze.



Dlatego też wymknęła się z zamku ojca i
podczas gdy wszyscy śpiewali i bawili się,
siedziała smutna w swoim małym ogródku.
Nagle usłyszała dźwięk myśliwskiego rogu,
dochodzący ku niej poprzez wodę i pomyślała:
"Oto płynie sobie tam w górze ten, którego
kocham więcej niż ojca i matkę, ten, do którego
należą moje myśli, ten, komu bym chciała
powierzyć szczęście mojego życia. Odważę się na
wszystko, by zdobyć jego nieśmiertelną duszę.
Podczas gdy moje siostry tańczą na zamku, pójdę
do czarownicy morza, do tej, której się tak zawsze
bałam, tylko ona może mi poradzić i pomóc!"
I oto mała syrena porzuciła swój ogródek i poszła
w stronę gotującego się wiru, za którym
mieszkała czarownica.



Przybyła do dużego, błotnistego
miejsca w lesie, gdzie kłębiły się wielkie,
tłuste węże, pokazując wstrętne, białożółte
podbrzusza.
- Wiem dobrze, czego chcesz! - powiedziała
czarownica - robisz głupstwo, zrobię jednak,
co chcesz, bo to doprowadzi cię do
nieszczęścia, moja piękna księżniczko.
Chciałabyś się pozbyć rybiego ogona,
zamiast tego mieć dwie podpory, na których
mogłabyś chodzić jak ludzie, aby książę się
w tobie zakochał i abyś miała jego i
nieśmiertelną duszę.
Tu czarownica zaśmiała się tak głośno i
wstrętnie, że ropucha i węże upadły na
ziemię i wiły się u jej stóp.



-Przychodzisz w samą porę - powiedziała
czarownica. - Gdybyś przyszła jutro po wschodzie
słońca, nie mogłabym ci dopomóc przed upływem
roku. Przygotuję ci napój, musisz popłynąć z nim,
zanim słońce wzejdzie, aż na ląd, usiąść na brzegu i
wypić go, wtedy odpadnie ci ogon i skurczy się w to,
co ludzie nazywają pięknymi nóżkami, ale to będzie
bolało tak, jakby przeszył cię ostry miecz. Wszyscy,
którzy cię zobaczą, będą mówili, że jesteś
najpiękniejszym ludzkim stworzeniem, jakie
widzieli. Zachowasz swój powiewny chód, żadna
tancerka nie potrafi tak się kołysać jak ty, ale za
każdym krokiem, jaki uczynisz, poczujesz ból, jakbyś
stąpała po ostrzu noża, jakbyś doznawała krwawych
ran. Jeżeli zgodzisz się to wszystko znieść, spełnię
twoje życzenie.
- Tak - odpowiedziała mała syrena drżącym głosem i
pomyślała o księciu i o nieśmiertelnej duszy.



-Ale mnie musisz także zapłacić! -
powiedziała czarownica. - A żądam nie byle
czego. Masz najpiękniejszy głos ze wszystkich
tu na dnie morskim, sądzisz, że tym mogłabyś
oczarować księcia, ale oddasz mi twój głos. To,
co masz najwartościowszego, oddasz mi za mój
drogocenny napój. Muszę bowiem dodać do
tego napoju własnej krwi, żeby był ostry jak
obosieczny miecz.
- Cóż mi pozostanie, gdy mi odbierzesz głos? -
spytała syrena.
-Twoja piękna postać - odpowiedziała
czarownica - twój powiewny chód i wymowne
oczy, którymi możesz oczarować ludzkie serce.
No i cóż, straciłaś odwagę? Wysuń języczek,
obetnę ci go jako zapłatę, a wtedy dostaniesz
mocny napój.
- Niech się stanie - powiedziała syrenka



Słońce jeszcze nie wzeszło, kiedy ujrzała
zamek księcia i wdrapała się na wspaniałe,
marmurowa schody. Księżyc świecił niezwykle
jasno. Syrenka wypiła ostro palący napój i
poczuła, jakby obosieczny miecz przeszył jej
delikatne ciało. Wtedy zobaczyła, że jej rybi ogon
znikł i że miała najładniejsze, małe białe nóżki,
jakie tylko może mieć mała dziewczynka. Książę
spytał ją, kim jest i skąd się tu wzięła, lecz ona
spojrzała na niego słodko, a jednocześnie
żałośnie swymi ciemnoniebieskimi oczami, nie
mogła przecież mówić. Wtedy wziął ją za rękę i
zaprowadził do zamku. Przy każdym kroku, jak
jej to przepowiedziała czarownica, czuła ból,
jakby chodziła po spiczastych szydłach i ostrych
nożach, ale znosiła to chętnie; trzymając księcia
za rękę stąpała tak lekko jak bańka mydlana, a
on i wszyscy inni podziwiali jej czarowny,
powiewny chód.



Ubrano ją w kosztowne suknie z
jedwabiu i muślinu, na zamku była
najpiękniejszą ze wszystkich, ale była niema i
nie mogła śpiewać ani mówić. Książę
powiedział, że musi pozostać przy nim na
zawsze. Z dnia na dzień książę coraz bardziej
cenił małą syrenkę i pokochał ją tak, jak się
kocha dobre, drogie dziecko, ale nie
przychodziło mu wcale na myśl, aby uczynić z
niej królową, a przecież musiała zostać jego
żoną, aby zdobyć nieśmiertelną duszę, inaczej
w dzień jego zaślubin stanie się pianą
morską...
"Czyż mnie nie kochasz więcej od
wszystkich!" - zdawały się mówić oczy syreny,
kiedy brał ją w swe ramiona i całował jej
piękne czoło.



Dni mijały, a książę spędzał każdą
chwilę z Syrenką. Z każdym dniem jego
uczucie rosło, aż w końcu poznał w niej swoją
wybawicielkę.
- To jesteś ty - powiedział książę. - To ty mnie
uratowałaś, kiedy leżałem jak martwy na
brzegu. - I chwycił swoją zarumienioną
narzeczoną w ramiona. - Ach, jestem zbyt
szczęśliwy! - powiedział do syreny. - Spełniło
się moje najgorętsze marzenie! Prawda, że
cieszysz się z mego szczęścia, bo kochasz mnie
najbardziej ze wszystkich! - A mała syrena
pocałowała go. A zaraz później Syrena
odzyskała głos i opowiedziała Księciu swoja
historię.



Zakochany książę od razu
poprosił Syrenkę o rękę, a ta się
zgodziła. Wyprawiono wspaniałe
wesele, na które zaproszono również
ojca Syreny i mieszkańców
podwodnego królestwa. Królewska
para doczekała się ślicznej córeczki i
wszyscy żyli odtąd długo i szczęśliwie.


