
 

Michalina Filipek – O królu Redzie, który przez swą chciwość wylądował w biedzie 

 

Było raz królestwo, w którym królował tylko kolor czerwony. Rządził nim król Red i 

jego żona królowa Redbeka. Mieszkali oni w wielkim marmurowym zamku, a powiewający 

nad nim sztandar ział z oddali intensywną purpurą, wrota z kolei wyciosane były z dębu 

czerwonego, który to porastał każdą aleję w całym królestwie. Aby dopasować się do panującej  

i obowiązującej tu monotonii wszyscy dworzanie nosili szkarłatne szaty, damy dworu zdobiły 

swoje szyje pięknymi czerwonymi koralami, a usta malowały na malinowo. 

W zamkowym ogrodzie rosły zaś tylko krwistoczerwone róże, w warzywniku hodowano 

pomidory, paprykę, buraki, czerwoną soczewicę i fasolę, oczywiście w barwie bordo. Choć 

nadworni kucharze robili wszystko, aby z tej niedużej grupy warzyw przyrządzić prawdziwe 

specjały król był niezadowolony. 

- A gdyby to tak urozmaicić - mruczał dziś rozmarzonym głosem nad miską barszczu. -  

Dać trochę czegoś białego...jakiejś śmietanki. - Kiedyś był w gościnie w królestwie, w 

którym za to wszystko było białe. Tamtejszy król dał mu wtedy spróbować śmietany i 

takiego cudownie szczypiącego pod język srebrzystego proszku...chyba soli… 

- Miły Redzie - Redbeka zachłysnęła się czerwonym winem, które właśnie popijała do 

obiadu. - A po co ci znów takie wymysły? 

Ale król już wezwał do siebie swojego pismaka i dyktował mu list do króla Białego Królestwa. 

- Szanowny Przyjacielu Królu Bieleju, ja Król Red, władca Czerwonego Królestwa 

pragnę jeszcze raz podziękować Ci, o Hojny, za wspaniałą gościnę. W akcie mej 

przychylności dla Twego Królestwa chciałbym odkupić z Twej błogosławionej hodowli 

jedną krowę. 

A ileż z takiej jednej krowy byłoby pożytku! Będę miał nie tylko śmietankę, ale też mleko, 

masło i jogurty, myślał sobie król, a apetyt mu już rósł. Słynny był ten nasz władca z tego, że 

zawsze robił tak, że nie poprzestawał na małym, a dużego nigdy dla niego nie było. Dyktował 

dalej: 

- Czcigodny Bracie liczymy, że weźmiesz pod uwagę tak wielkie poszanowanie dla Twej 

ziemi i tego co na niej hodujesz i jak najprędzej prześlesz nam krowę - mówił sprytnie 

licząc, że takie wzniosłe słowa zrobią na Królu Bieleju wrażenie. Ale monarcha ten 

wyznał się na Redzie podczas pobytu w jego królestwie i wiedział, że nic nie płynie u 

niego prosto z serca, tylko z przebiegłej żądzy zysku. Dlatego przeczytawszy list nie 

uwierzył w nic, co władca w nim napisał. Stwierdził jednak, że jest to znakomity 

pretekst do uczciwej zamiany, bo i jemu znudziło się patrzenie w jednokolorowy talerz. 



 

Odpisał więc: 

- Mój Drogi Przyjacielu, Królu Redzie, Powierniku Mych Myśli, właśnie dokładnie to 

samo chciałem ci zaproponować, abyś i Ty użyczył mi  plonów Twej ziemi. Podaruj 

nam choćby po kilka sadzonek z Twego warzywnika, w zamian zaś oczywiście dam Ci 

krowę... 

- Co?! - wykrzyknął Red czytając powyższy list, niezadowolony z takiego układu rzeczy. 

Znany był z tego, że zawsze chciał tylko dostawać, a nie dawać, a zamiana w ogóle nie 

wchodziła w grę. Ale taka krowa, rozmyślał, to skarb. 

- Co o tym myślisz, Redbeko? - Doradzał się władca swojej zawsze rozsądnej żony. 

- Gdybym to ja była tobą, poszłabym z królem Bielejem na kompromis i zrobiłabym z 

nim tę wymianę - odparła rzeczowo królowa. 

 Król przechadzał się w koło po swojej komnacie, w której wszystko od dywanu po sufit było 

czerwone i rozważał jej sprawiedliwe słowa. Muszę mieć tą krowę, postanowił w końcu i 

zawołał do siebie ogrodników. Wydał następujące instrukcje: 

- Zapakujcie królowi Bielejowi natychmiast kilka sadzonek, najmizerniejszych  i 

najbrzydszych  jakie macie. - Nie chciał się bowiem dzielić ze swym ,,przyjacielem i 

bratem’’ tymi obiecującymi, przeznaczonymi tylko dla niego. Żeby było mało 

niesprawiedliwości dodał: - A wy - machnął ręką na posłańców - zanieście mu je i 

pilnujcie, żeby moja krowa była najładniejsza i najokazalsza ze wszystkich - a 

posłańcy, którzy nigdy krowy nie widzieli i nie wiedzieli, jak rozpoznać taką piękną 

krowę jaką ich pan sobie życzył, skłonili się i pokornie pokiwali głowami. 

Po kilku dniach wrócili z niczego sobie, tłustym zwierzakiem. Poddani wychodzili na 

ulicę, by podziwiać to prowadzone przez posłańców dziwo, które cudacznie ryczało, wyło i 

zawodziło, wymieniając zachwycone spojrzenia. Król jednak nie podzielał ich uniesienia, gdyż 

w głowie pojawiło mu się nowe pragnienie. Jak już się rzekło, apetyt rósł naszemu królowi w 

miarę jedzenia. W tym to znaczeniu wymyślił sobie, że jedna taka krowa to stanowczo za mało 

i postanowił mieć drugą. Ale nie chciało mu się dokonywać kolejnych interesów z królem 

Bielejem, ot to, to nie. Postanowił, że z tej jednej krowy zrobi drugą, król nasz bowiem miał 

taką maszynę, która posiadała specjalną własność: podwajała wszystko. Nazywała się 

Mnożownica. Mnożownica działała na zasadzie potęgowania, więc jedną krowę mogła z 

łatwością zamienić na dwie, potem na cztery, osiem szesnaście i tak dalej… Jej niezwykłe 

zdolności matematyczne wpoił maszynie sam król, który zaczął od uczenia jej tabliczki 

mnożenia. Okazało się, że posiada ona całkiem ludzki system pamięciowy i zaraz zdołała 

opanować proste działania w obrębie liczb 1-100, a potem zaczęła bardzo szybko powiększać 



 

ten zakres, nie mogła jednak pojąć jak to możliwe, że nie ma on końca. 

- To znaczy, że można mnożyć w nieskończoność? - dziwiła  się - ale co jeżeli 

już się do tej nieskończoności dojdzie? Czy jest nieskończoność bardziej 

nieskończona albo skończoność dokończona? - Pytała jak dziecko. 

- Hmmm… - Zastanawiał się król jak jej to po rodzicielsku wytłumaczyć. - Nie 

ma! A zresztą gdyby dało się dojść do nieskończoności to wtedy nie byłaby już 

nieskończonością. A czy jest cyfra do, której nie można dopisać innej cyfry? 

Nie. Można to robić bez końca. I to jest właśnie nieskończoność, nieskończona 

i niedokończona, cokolwiek by to znaczyło. 

- To znaczy, że mogę tak mnożyć i mnożyć i nigdy nie dojdę do tej ostatniej 

liczby, którą jest każda ostatnia? - spytała Mnożownica. 

Król, który nagle wyobraził sobie zamiast tej liczby rubin, zaraz rozkazał, aby 

sprawdziła to na przykładzie rubinów. Od tego czasu jego królewski skarbiec 

rozrastał się ogromnie. 

Jaka ta maszyna była cudowna!... Władca nie zwlekał i odpędzając się od służby 

poprowadził rozbrykaną dopiero co nabytą  krowę prosto do pomieszczenia, w 

którym trzymał maszynę. Było to pomieszczenie ciemne i małe, zanosiło się jak 

zwykła komórka. Król specjalnie je tak urządził, aby nikt nie podejrzewał, że 

przechowuje tu coś cennego. Mnożownica stała pośrodku, a obok niej wielki 

stos rubinów. Król zdał sobie sprawę, że dawno tu nie wchodził. 

- Mam dla ciebie coś nowego -  Władca pokazał jej  krowę. - To jest 

krowa. 

- Mój stwórco, a czy krowy mnożą się w nieskończone? - Zaciekawiła się 

maszyna. 

- A czy mnożenie rubinów dało ci coś do myślenia? - Odpowiedział 

pytaniem na pytanie poirytowany król. 

- Tak: ciągle da się je mnożyć - odparła Mnożownica. - Więc jeszcze nie 

wiem czy tak naprawdę są nieskończone. 

Król, któremu nasuwało się do głowy proste tłumaczenie, którego nie mogła za nic w świecie 

zrozumieć maszyna  zrezygnowany przerwał jej. 

- Czy zatem możesz odłożyć na później sprawdzenie tego i zajmiesz się moją krową? 

- Niech ci będzie, stwórco - odparła urażona. 

 Monarcha popchnął ku niej krowę, ale ta zaczęła gniewnie szamotać się, w efekcie czego 

Mnożownica zamiast krowy podwoiła niechcący króla. Po bardzo dziwnej chwili pełnej 



 

złowrogiego napięcia stanął przed nim drugi Red. Podobny był do prawdziwego jak dwie 

krople wody. Prawdziwy król, popatrzył na tego sklonowanego i poczuł zagrożenie: nie może 

być dwóch królów, dlatego ja właściwy Red muszę go zlikwidować. Tamten miał rzecz jasna 

identycznie zaprogramowany umysł, więc pomyślał  dokładnie to samo i w tym momencie 

obaj rzucili się na siebie. A potem się rozszarpali. Krowa zaryczała dojmująco. 

I tak zakończył swój żywot chciwy król Red, który przez swoją zachłanność i ciągłą potrzebę 

więcej i więcej dał się zniszczyć własnej maszynie, a tak naprawdę potem samemu sobie. 

  Martwego króla, a właściwie królów pierwsza znalazła Redbeka. Gdy doszła do 

siebie po tak wielkim szoku, zainteresowała się tym co było w pokoju, czyli maszyną. A, że 

była bystra szybko zorientowała co tu zaszło i jak ona działa i wpadła na pewien pomysł. 

Nikomu nie powie o śmierci męża, sama podwoi się, a jej kopia przebierze się za król i w ten 

sposób byłaby i królem i królową, na świecie zaś święty spokój, a bo po cóż to  martwić 

poddanych tak smutną wieścią?  Tak też się stało i odtąd wszyscy się dziwili jak to się dzieje, 

że król tak bardzo zaczął słuchać się królowej, dzięki czemu w Czerwonym Królestwie działo 

teraz się dobrze i sprawiedliwie. Co zaś smutne królowa raz na zawsze zniszczyła 

Mnożownicę, w obawie, że może jeszcze wyrządzić więcej zła, jeżeli będzie utrzymywać ją 

przy życiu... 


