Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Baśń o rumaku zaklętym
Trzeba barǳo natężyć uwagę, aby od początku do końca wysłuchać baśni o zaklętym
rumaku. Jest to bowiem baśń pełna zdarzeń niespoǳianych i cudów niesłychanych. Naprawdę czaroǳie ska baśń. Toteż nieuważnemu i nieostrożnemu słuchaczowi łatwo zabłąkać się w te baśni tak samo, ak się pewien chłopiec zabłąkał w lesie czaroǳie skim.
O północy wszystkie ścieżki i drogi tego ǳiwnego lasu zaczęły ze śmiechem skakać i pląsać i — rozpląsane — uciekały przed chłopcem, ile razy chciał na edną z nich nastąpić
nogą, ażeby po nie wrócić do domu. Trzeba być barǳo uważnym wówczas, kiedy się
wchoǳi do czaroǳie skiego lasu, albo wówczas, kiedy się słucha naprawdę czaroǳie skie baśni. Nawet królowie perscy, arabscy i indy scy natężali swo ą królewską uwagę,
gdy im opowiadano tę ǳiwną i straszną, i osobliwą, i niepo ętą baśń o rumaku zaklętym.
Prosimy więc o ciszę, gdyż oto baśń się zaczyna!
Każdemu, kto est znawcą ba ek z tysiąca i edne nocy, wiadomo od dawna, że w Pers i Nowy Rok przypada na wiosnę. U nas — na zimę, a tam — na wiosnę. Pierwszy ǳień
wiosny est ednocześnie pierwszym dniem roku. Persowie kocha ą słońce i kwiaty i dlatego też rozpoczyna ą swó rok wówczas, kiedy na świecie est dużo słońca i dużo kwiatów.
W dniu owym na całe ziemi perskie odbywa się wielkie święto. To barǳo przy emnie,
kiedy nadchoǳi wielkie święto i ǳie ą się rozmaite czary. Trzeba bowiem zauważyć, że
w Pers i est wielu rozmaitych czarowników, szczególnie w głównym mieście — stolicy
Pers i, która się nazywa — Szyraz¹.
W takim właśnie dniu, na Nowy Rok, w Szyrazie odbywało się wspaniałe święto. Na
ogromnym placu przed pałacem królewskim ustawiono wysoki tron, rzeźbiony ze złota
wydobytego niegdyś z Sezamu. Na tym tronie zasiadł sam król w płaszczu purpurowym
i w koronie gęsto nabĳane brylantami. Ciekawi poddani starannie zaǳierali nosy do
góry, ażeby za rzeć w oślepia ący blask korony królewskie . Ale promienie słońca, odbite
od brylantów, traﬁały im wprost na twarze i przypiekały nosy ciekawie zadarte do góry.
Po bokach tronu stali rycerze i dworzanie, a na przeǳie stali muzykanci nadworni.
Muzykanci byli dumni ze swoich złotych i ta emniczych instrumentów i z tego, że ich
nauczono grać na tych instrumentach rozmaite melodie. Grali tak zawzięcie i tak skocznie,
i tak do tańca, że nie tylko wszyscy poddani, ale nawet sam król nie mógł wytrzymać ani
usieǳieć na mie scu i z lekka poruszał się na złotym tronie w takt muzyki. Wszyscy się
poruszali i nucili półgłosem. Poddani nucili bez słów, a król nucił takie słowa:
— Przepraszam was, moi poddani, za to, że, zamiast nikogo nie słuchać, słucham
wasze gry na złotych instrumentach i poruszam się w takt wasze muzyki.
Tak nucił król. Tymczasem coraz większe tłumy gromaǳiły się na placu, bo każdy
chciał zobaczyć króla, muzykantów i Nowy Rok.
Wówczas podchoǳili do króla rozmaici luǳie z rozmaitych krain, żeby się pochwalić
magicznymi wynalazkami i czarnoksięskimi odkryciami. Taki był bowiem obycza w Pers i, że na Nowy Rok pokazywano królowi cuda i ǳiwy, nieznane dotąd nikomu.
Na pierw stanął przed królem Arab w białym turbanie i w białym płaszczu. Arab
pokazał królowi zwierciadło magiczne. Ktokolwiek za rzał do tego zwierciadła, ten zamiast
własne twarzy wiǳiał twarz swego prapraǳiada. Prapraǳiad kiwał w zwierciadle głową
na powitanie i uśmiechał się, zupełnie ak żywy. Królowi zwierciadło magiczne barǳo
się podobało. Kupił e i kazał natychmiast złożyć do swego skarbca. Potem zbliżył się do
¹ zyraz — miasto w południowym Iranie, dawna stolica Pers i. [przypis edytorski]
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tronu młody Syry czyk i położył przed królem zaklętego dukata. Dukat był złoty i miał
tę właściwość, że ktokolwiek wsunął go do kieszeni, ten natychmiast dostawał na twarzy
mocnych rumieńców. Królowi barǳo się ten dukat podobał i też go kazał złożyć do swego
skarbca.
Po Syry czyku z awił się Pers i rozwinął przed królem wielki dywan. Dywan był utkany z te same purpury, która się pali na obłokach wieczorem, kiedy słońce zachoǳi. Dość
było rozesłać ten dywan w poko u, żeby natychmiast słyszeć, ak słońce, zachoǳąc, opowiada złote i purpurowe ba ki, pełne złotych i purpurowych strachów. Żaden człowiek nie
umiałby opowieǳieć takich ba ek! Królowi dywan barǳo się podobał, kupił go i kazał
złożyć do skarbca.
I wielu eszcze innych czarowników pokazywało królowi różne cuda i ǳiwy. A gdy uż
wszyscy wszystko pokazali, król dał znak dłonią, że uroczystość skończona. Muzykanci
przestali grać na złotych instrumentach. Czarownicy wyruszyli z powrotem w drogę —
każdy do swo e o czyzny. Poddani zaczęli się rozchoǳić do domu. Wtem — nagle —
ni stąd, ni zowąd — wysunął się z tłumu akiś Indianin. Indianin prowaǳił za uzdę
pięknego rumaka, na którym błyszczał złoty czaprak² i złote siodło. Rumak był wyciosany
z drzewa, ale tak dobrze i dokładnie, że nie tylko wyglądał ak żywy, lecz naprawdę się
poruszał, wywracał ogniste ślepia, rozdymał nozdrza i ǳwonił złotymi kopytami o ziemię
tak zgrabnie i tak naumyślnie, akby chciał przy tym powieǳieć: „Czy słyszycie, ak ładnie
ǳwonię?”.
Wszyscy spo rzeli na Indianina i on spo rzał na wszystkich. Wszyscy na ego widok
uczuli akąś trwogę, ale on żadne trwogi nie uczuł. Szybko i nagle razem z rumakiem
zbliżył się do króla, padł przed nim czołem na ziemię, bo tak kazał obycza , potem powstał,
wskazał dłonią swego rumaka i rzekł z ta emniczym uśmiechem na twarzy:
— Królu, zbliżam się do ciebie ostatni, ale zaǳiwię ciebie cudem na większym ze
wszystkich cudów! Tym cudem est — mó rumak. Spó rz tylko na niego, a zobaczysz,
że mówię prawdę.
Król spo rzał na rumaka i rzeczywiście był zachwycony ego widokiem. Wszakże ukrył
przed Indianinem swó zachwyt, bo chciał pokazać, że est znawcą cudów i że uż nieraz
widywał daleko wspanialsze ǳiwy. Żeby to pokazać — zmrużył oczy, skrzywił usta i rzekł
z przekąsem:
— Już nieraz widywałem daleko wspanialsze ǳiwy, bo estem królem, a nie byle
akim włóczęgą. Wprawǳie twó koń est barǳo dobrze i dokładnie rzeźbiony w drzewie,
ale znam rzeźbiarzy, którzy potraﬁą wyrzeźbić takiego samego, a nawet pięknie szego
konia.
Indianin, słysząc te słowa, znowu się uśmiechnął ta emniczo i odpowieǳiał królowi:
— Ten koń nie tylko ma piękny wygląd, ale posiada zdolności czaroǳie skie. Jest
to koń naprawdę czaroǳie ski, niepodobny do innych, zwycza nych koni. Znam eden
taki sekret, że mogę mego rumaka przymusić do barǳo szybkiego biegu. Ten, kogo nauczę mego sekretu, może tak samo ak a eźǳić na moim rumaku. My, czarnoksiężnicy,
lubimy wszystko robić po czarnoksięsku. Nuǳi nas zwycza na azda na zwycza nym koniu. Daleko większą przy emność sprawia nam zaklęta azda na rumaku zaklętym. Jeżeli
Wasza Królewska Mość życzy sobie tego, to natychmiast mogę dosiąść mego rumaka
i wypróbować go przed oczyma Wasze Królewskie Mości i wszystkich poddanych.
— Dobrze — zawołał król — życzę sobie tego, bo chcę się przekonać naocznie, czy
twó rumak est naprawdę rumakiem zaklętym. Pamiętam, że niańka, kiedy byłem małym
chłopcem, opowiadała mi pewne nocy ba kę o rumaku zaklętym. Może to est ten sam
rumak z te same ba ki. A choćby nawet był rumakiem z akie ś inne ba ki, w każdym
razie chcę, żebyś go dosiadł w moich oczach.
Indianin natychmiast dosiadł rumaka, poprawił się w złotym siodle, ściągnął złote
cugle i zapytał króla z tym samym ta emniczym uśmiechem:
— Królu, dokąd mi teraz każesz po echać?
Król długo się namyślał, aż wreszcie rzekł:
— Wiǳisz tam — przed nami — za miastem — w pustyni daleką górę. Ta góra
est tak daleka, że nie widać e wyraźnych kształtów. Widać tylko błękitną mgłę. Ale ta
² za rak — przykrycie konia pod siodło. [przypis edytorski]
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mgła błękitna est właśnie górą, barǳo oddaloną od naszych oczu. Słońce teraz oświetla
ową górę, a właściwie ową mgłę błękitną. Oświetlona słońcem mgła błękitna wygląda
ak złota. Skieru swego rumaka do owe mgły złote , która est mgłą błękitną, a gdy się
zbliżysz do nie — zmieni się w górę. U podnóża góry rośnie palma. Znam wszystkie liście
te palmy, bo sam ą własnoręcznie zasaǳiłem. Zerwĳ eden liść palmowy i przywieź mi
go z powrotem na dowód, żeś był u podnóża góry.
Ledwie król wyrzekł te słowa, Indianin natychmiast przykręcił śrubkę ukrytą na szyi
konia, pod grzywą. Czaroǳie sko nakręcony koń uniósł się wraz z Indianinem w powietrze. Uniósł się tak szybko, że od razu znikł w obłokach. I król, i ego poddani krzyknęli
ze zǳiwienia i szeroko otworzyli usta i oczy. Nie zdążyli eszcze przymknąć ust i oczu,
a uż zobaczyli w obłokach powraca ącego konno Indianina. Indianin szybko spuszczał się
z obłoków na ziemię. Skierował konia na plac — przed tron królewski. W edne dłoni
trzymał cugle, a w drugie liść palmowy, zerwany u podnóża góry. Zatrzymał rumaka
przed królem, zeskoczył z siodła na ziemię, padł czołem do stóp królewskich i złożył
wielki liść palmowy.
— Tak — zawołał król, zachwycony tym niezwykłym cudem — to est na pewno ten sam rumak zaklęty, o którym opowiadała mi mo a niańka, kiedy byłem eszcze
małym chłopcem! Jest to bezwarunkowo na pięknie szy rumak z na pięknie sze ba ki!
Chcę koniecznie kupić od ciebie tego rumaka! Dam ci w zamian tyle dukatów, ile tylko
zażądasz!
Indianin znów się uśmiechnął ta emniczo i tak odpowieǳiał królowi:
— Królu, otrzymałem tego rumaka od ednego ze zna omych czarowników. Nie
chciał brać w zamian ani dukatów, ani talarów. Zażądał natomiast ręki mo e siostry.
Prócz tego musiałem mu złożyć przysięgę, że nigdy nikomu ani za dukaty, ani za talary
nie sprzedam mego rumaka. Cudów sprzedawać nie wolno. Wolno mi tylko podarować
zaklętego rumaka temu, kto mi odda za żonę swo ą siostrę lub córkę. Jeżeli chcesz zostać
szczęśliwym właścicielem zaklętego rumaka, to musisz oddać mi za żonę swo ą piękną
córkę — królewnę perską!
Słysząc te zuchwałe słowa, wszyscy dworzanie i ministrowie wybuchnęli głośnym
śmiechem. Damy dworskie zawołały chórem: „Jak śmiesz obrażać naszą królewnę, która
tylko królewicza poślubić może!”. Ale na barǳie rozgniewał się na zuchwałego Indianina
syn królewski, młody książę Firuz-Szach. Nic ednak nie powieǳiał, bo był pewien, że
sam król ukarze śmiałka. Królowi ednak tak się podobał rumak zaklęty, że nie wieǳiał,
co ma teraz począć i ak postąpić. Zamyślił się i milczał. Milczał i patrzył na rumaka.
Patrzył na rumaka i zachwycał się ego złotymi kopytami. Wówczas książę Firuz-Szach
wystąpił naprzód i rzekł głosem spoko nym:
— Przepraszam cię, mó o cze-królu, za to, że się ośmielę zrobić ci uwagę³. Zuchwały
Indianin obraził two ą córkę a mo ą siostrę. Wobec wszystkich zebranych na tym placu
zażądał e w zamian za swego konia. Zapomniał o tym, że mo a siostra a two a córka est
królewną i może poślubić tylko królewicza. Ale ty, królu — zamiast ukarać zuchwałego
Indianina — zamyśliłeś się i milczysz. Milczysz i patrzysz na rumaka. Patrzysz na rumaka
i zachwycasz się ego złotymi kopytami!
— Przepraszam cię, mó synu — odrzekł król — przepraszam cię za to, że mnie
tak olśniły złote kopyta zaklętego rumaka. Kocham mo ą córkę i nigdy nie wydałbym e
za mąż za nieznanego włóczęgę. Wiem, ilu złych czarowników błąka się po nasze ziemi. Może Indianin est ednym z takich złych czarowników. Prócz tego córka mo a est
królewną i musi poślubić królewicza. Ale pomyśl sam, ak to przy emnie mieć w swoim
skarbcu zaklętego rumaka! Cały naród byłby mi wǳięczny za taki nabytek! Kto posiada
zaklętego rumaka, ten może swobodnie bu ać w obłokach i zwyciężać swoich wrogów
choǳących po ziemi. Pomyśl, co by to był dla mnie za smutek, gdyby król inne krainy
zgoǳił się na zuchwałe żądanie Indianina, oddał mu za żonę swo ą córkę i otrzymał w zamian zaklętego rumaka! Gdyby się tak stało — umarłbym chyba z rozpaczy! A przecież
wiem, że ani ty, mó synu, ani moi poddani nie życzą sobie tego, żebym umarł z rozpaczy. Dlatego też milczę i namyślam się, co mam uczynić? Chciałbym, mó synu, żebyś
ty teraz wypróbował zaklętego rumaka. Ciekawy estem, czy ów rumak bęǳie posłuszny
³zro

u a ę — lit. zwracać uwagę. [przypis edytorski]
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tobie tak samo, ak był posłuszny Indianinowi. Nie wątpię, że Indianin pozwoli ci dosiąść
swego rumaka.
Indianin, słysząc te słowa, natychmiast zbliżył się z rumakiem do księcia Firuz-Szacha,
żeby mu podać strzemię i nauczyć go sekretu. Lecz Firuz-Szach podpatrzył dawnie , ak
Indianin przykręcał śrubkę na szyi konia. I zanim Indianin zdążył cokolwiek powieǳieć,
wskoczył na siodło i przykręcił śrubkę. Zaledwo to uczynił, rumak w mgnieniu oka uniósł
go w powietrze. Firuz-Szach zniknął z oczu króla i wszystkich ego poddanych.
— Kto wiǳi w obłokach mego syna? — zapytał król zlękniony i zdumiony.
— Nikt, nikt, nikt! — odezwały się zewsząd głosy.
Wówczas król zwrócił się do ministra dworu i zapytał:
— Czyś zginął kiedykolwiek w obłokach i czy wiesz, co w takich razach czynić trzeba?
Minister dworu zarumienił się po uszy i rzekł:
— Niech mi Wasza Królewska Mość wybaczy mo ą ociężałość. Mam uż sześćǳiesiąt
lat i estem barǳo otyły. Odkąd ży ę na świecie — nie zdarzyło mi się eszcze zginąć
w obłokach i nie wiem, co się w takich razach czyni.
Król zawołał zrozpaczony:
— Mam ministra dworu, który nie może mi pomóc wtedy, kiedy spada na mnie
prawǳiwe nieszczęście! Syn mó zginął w obłokach! Jestem na nieszczęśliwszym ze wszystkich o ców na ziemi! Po cóż namówiłem swego syna, ażeby dosiadł zaklętego rumaka?
Gǳie est Indianin, sprawca mego nieszczęścia?
Indianin padł czołem na ziemię i zawołał:
— Królu! Nie z mo e winy syn twó zginął w obłokach. Chciałem go przed od azdem nauczyć sekretu kierowania rumakiem. Ale syn twó nieostrożny i dumny, ak każdy
zresztą młoǳieniec, nie czekał nawet na mo e rady. Wiǳiał on dawnie , ak przykręcałem
śrubkę na szyi mego konia, nakręcił ą, zanim zdążyłem cokolwiek powieǳieć, i zginął
natychmiast w obłokach. Tymczasem przykręcenie te śrubki zmusza rumaka do nieustannego lotu w dal i wzwyż — przed siebie. Aby go zatrzymać i skierować z powrotem
ku ziemi, trzeba pokręcić inną, mnie szą śrubkę, ukrytą niże , pod czaprakiem. Nie wiem,
czy książę Firuz-Szach domyśli się te ta emnicy. Nie mogę być ednak odpowieǳialny
za życie młodego księcia.
— Bo ę się — rzekł król — że koń twó rozbryka się w obłokach i wysaǳi z siodła
mego syna. Z takie wysokości nie spada się na ziemię bezkarnie. Śmierć est wówczas
pewna i nieunikniona.
— Królu, co do tego — możesz być spoko ny — odrzekł Indianin. — Koń mó nie
est znarowiony⁴ i nigdy nie bryka. Nikogo dotąd nie wysaǳił z siodła i nie stanął dęba
nawet przed na większą chmurą. Mogę ci przysiąc, że nie uczyni nic złego Firuz-Szachowi
i że nie pozwoli mu upaść na ziemię.
— W takim razie — rzekł król — będę czekał na powrót mego syna z obłoków przez
trzy miesiące. Jeżeli w ciągu tego czasu nie wróci, każę ci odciąć głowę. A tymczasem
wtrącę cię do więzienia, żebyś nie uciekł przed upływem trzech miesięcy.
Natychmiast wtrącono Indianina do więzienia, a król wrócił do pałacu, aby tam wyczekiwać swego syna.

Rozpacz

Ta emnica

*
Tymczasem książę Firuz-Szach, uniesiony tak szybko i tak od razu w powietrze, nie
rozumiał, co się z nim ǳie e. Nie stracił ednak przytomności, bo był odważny. A odwaga
est potrzebna, szczególnie wtedy, kiedy się lata po obłokach. Ziemia od dawna znikła
mu z oczu. Wiǳiał tylko obłoki oświetlone słońcem. Jedne były złote, drugie — srebrne.
Niektóre paliły się tak mocno, że aż dym złoty z nich buchał, ak podczas pożaru. Firuz-Szach nie wiǳiał nic prócz obłoków i słońca. Rumak biegł szybko i złotymi kopytami
uderzał w obłoki tak mocno, że się czasem rozpryskiwały na strzępy. Firuz-Szach czuł,
że koń unosi go coraz wyże i wyże , coraz dale od ziemi i od pałacu. Spo rzał w dół —
i zobaczył pustkę i przepaść. Doznał zawrotu głowy i pomyślał, że taka podróż po obłokach
est niebezpieczna i że trzeba wrócić na ziemię. Zakręcił więc tę samą śrubkę w przeciwną
⁴z aro o y — trudny do prowaǳenia. [przypis edytorski]
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stronę. Zdawało mu się, że tym sposobem skieru e rumaka z powrotem na ziemię. Ale
to nic nie pomogło. Rumak pęǳił dale , nie zwalnia ąc biegu. Tymczasem słońce, które
było dotąd nad głową Firuz-Szacha, zsunęło się niże i świeciło mu teraz prosto w oczy.
„W obłokach est eszcze ǳień — pomyślał Firuz-Szach — ale na ziemi na pewno panu e
teraz noc. Właściwie czas wracać do domu. Ale ak to zrobić? Czy czasem prócz te śrubki,
którą znam, nie ma eszcze inne śrubki, które nie znam? Muszę poszukać inne śrubki”.
Koń galopował po niebie, przeskaku ąc z obłoku na obłok, a Firuz-Szach szukał tymczasem drugie śrubki. Właśnie koń wspiął się na olbrzymią, puszystą i z lekka po brzegach purpurową chmurę, która miała wierzchołek złocisty. Firuz-Szach uczuł, że chmura
zakołysała się pod kopytami końskimi. Wierzchowiec natychmiast odbił się od purpurowych brzegów chmury i w ednym skoku przedostał się na e złocisty wierzchołek,
a potem ze złocistego wierzchołka zsunął się w dół na drugą stronę chmury i przeskoczył
z nie na pobliski obłok srebrny i chwie ny. W te same chwili, wstrząśnięty raptownym
i niespoǳianym podskokiem rumaka, Firuz-Szach bezwiednie chwycił dłonią za czaprak,
wysunięty spod siodła ku przodowi. Wówczas młody książę uczuł pod czaprakiem akiś
przedmiot mały i twardy. Za rzał pod czaprak — i akaż była ego radość, gdy zobaczył
drugą, nieznaną mu śrubkę!
— To ona — zawołał — to ona! Długo marzyłem o te śrubce i znalazłem ą nareszcie!
Teraz bieg rumaka zależy od mo e woli.
Trudno doprawdy opisać radość Firuz-Szacha. Nikt z nas nie był w ego położeniu,
więc nikt nie wie, ak to przy emnie, podróżu ąc po obłokach, znaleźć taką śrubkę, od
które zależy zbawienie. Firuz-Szach natychmiast pokręcił śrubką i uczuł, że rumak, zamiast unosić się ku górze, z wolna opuszcza się na ziemię. Opuszcza się coraz niże , coraz
niże i tak ostrożnie, żeby eźǳiec nie spadł z siodła. Firuz-Szach spo rzał w dół i zobaczył,
że tam w dole, pod obłokami, coś zielenie e. Ucieszył się, bo zrozumiał, że to zielenie e
ziemia. Nie widać e było wcale. Widać było tylko cudowną, daleką, zieloną barwę. Ale
im niże opuszczał się rumak, tym wyraźnie widniała ziemia. Już Firuz-Szach zauważył
czerwone i niebieskie barwy. Czerwone były zapewne dachy domów, a niebieskie — rzeki,
eziora i strumienie. Lecz długo, barǳo długo i powoli zbliżał się do ziemi rumak zaklęty,
że kiedy zbliżył się zupełnie, noc panowała na ziemi, a w niebiosach paliły się gwiazdy.
Rumak dotknął ziemi kopytami i zatrzymał się wśród ciemności nocnych. Firuz-Szach
zsiadł z rumaka i postawił na ziemi swe stopy, które tak długo bu ały w powietrzu, po obłokach. Ledwo mógł się utrzymać na nogach — tak go osłabiła azda powietrzna i głód,
bo od chwili od azdu ze swe o czyzny ku niebiosom nic nie miał w ustach. Zaczął się
uważnie rozglądać dokoła, żeby rozpoznać w mroku, gǳie się zna du e. W ciemnym poko u trudno rozpoznać, gǳie stoi krzesło, a gǳie stół, a gǳie łóżko. Co chwila, idąc po
omacku, zawaǳa się to o stół, to o łóżko, to znów o krzesło. Wyda e się, że wszystkie te
przedmioty zmieniły swo e zwykłe mie sca i że się same ustawiły inacze , niż e we dnie
luǳie ustawili. Ale daleko trudnie niż w ciemnym poko u dać sobie rady w ciemne
i nieznane mie scowości. Drzewa wygląda ą po ciemku ak strachy i potwory. Przedmioty bliskie robią wrażenie dalekich, a dalekie — bliskich. Wszystko dokoła zmienia
swe kształty obce i nieznane, wszystko chowa się w mroku, ucieka i znowu, strasząc, podchoǳi bliże . Firuz-Szach znalazł się właśnie w ciemne i nieznane mie scowości. Toteż
przez czas długi nie mógł zrozumieć, gǳie est i co się z nim ǳie e. Wytężał wzrok na
próżno, bo nic nie wiǳiał. Ale powoli oczy ego przyzwyczaiły się do ciemności i zaczęły
coraz lepie rozróżniać wszystkie przedmioty. Wówczas dopiero Firuz-Szach zrozumiał,
że stoi nie na ziemi, lecz na tarasie, gǳie było pełno palm i kwiatów w olbrzymich alabastrowych⁵ wazonach. Obe rzawszy dokładnie taras, Firuz-Szach przekonał się, że taras
zna du e się na dachu akiegoś pałacu. Po chwili młody książę zauważył schody, które
wiodły z tarasu do wnętrza pałacu. W głębi schodów, na ostatnim ich stopniu, u rzał
książę drzwi na wpół otwarte, przez które można było we ść w ta emnicze i oświetlone
komnaty pałacowe. Książę zbliżył się do tych drzwi i pomyślał:
— Mogę chyba śmiało we ść do pałacu, bo nikt mnie nie weźmie za zbó a lub niebezpiecznego włóczęgę. Nie mam przy sobie żadne broni, ani złych oczu, ani potworne
twarzy.
⁵ala a t r — biały lub delikatnie zabarwiony, lekko prześwieca ący minerał. [przypis edytorski]
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Pomyślawszy tak, szerze roztworzył drzwi, ale starał się przy tym nie czynić na mnie szego hałasu. Hałas mógłby obuǳić i przerazić kogokolwiek ze strażników lub służby,
która spała w pierwsze komnacie. Toteż książę ostrożnie i na palcach przeszedł przez
tę komnatę i o mało nie zawaǳił nogą o wargę tłustego strażnika, który się rozciągnął
ak długi na podłoǳe i chrapał tak mocno, że mu dolna warga podczas chrapania zwisła
bezwładnie i przylgnęła do podłogi. Firuz-Szach zręcznie wyminął tę wargę, ale musiał
wyminąć wielu eszcze innych strażników, bo pełno ich było w komnacie. Wszyscy byli
czarni, wszyscy chrapali i każdy miał szablę przy boku. Firuz-Szach domyślił się, że są to
Murzyni na usługach akie ś piękne księżniczki.
— Murzynów księżniczki uż wiǳiałem — pomyślał Firuz-Szach — chciałbym teraz
zobaczyć samą księżniczkę. Zapewne est piękna i śpi bez chrapania i bez szabli przy boku.
Prócz tego est dobra i lubi ratować nieszczęśliwych luǳi, którzy na zaklętym rumaku
przebyli pełną niebezpieczeństw drogę.
Tak rozmyśla ąc, Firuz-Szach zbliżył się do drzwi następnych. Te drzwi były na ładnie sze, całe ze złota, i na tym złocie wyryty był napis purpurowy: „Tu śpi księżniczka”.
Firuz-Szach zręcznie, bez hałasu otworzył te drzwi i wszedł do komnaty, która miała błękitne ściany, błękitny suﬁt i błękitną podłogę. Na suﬁcie wisiały błękitne lampy i oświetlały całą komnatę. Księżniczka spała na wysokim łożu pod błękitnym baldachimem;
dookoła zaś księżniczki na mnie szych i mnie wygodnych łożach spały e służebnice,
ażeby snem swoim towarzyszyć snowi swe pani. Firuz-Szach zbliżył się do śpiące księżniczki i spo rzał na nią. Była tak piękna, że się od razu w nie zakochał i pomyślał: „Jak się
to dobrze stało, że rumak zaklęty zawiózł mnie do tego pałacu. Nie chcę inne żony prócz
te księżniczki, która śpi w błękitne komnacie, pod błękitnym baldachimem. Muszę ą
przeprosić za to, że tak znienacka i niespoǳianie wszedłem do e komnaty podczas snu,
który zapewne est tak samo piękny ak ta, która w tym śnie spoczywa. Prócz tego muszę,
korzysta ąc z przypadku, okazać e natychmiast swó zachwyt i szacunek”.
W tym celu Firuz-Szach ukląkł obok łoża księżniczki i z lekka dotknął e dłoni swo ą
dłonią. Księżniczka otworzyła oczy, ale była tak zǳiwiona, że nawet nie krzyknęła, tylko
patrzyła na klęczącego u stóp łoża księcia.
Firuz-Szach, korzysta ąc z pomyślnego dla siebie milczenia księżniczki, pochylił głowę
i rzekł te słowa:
— Czcigodna księżniczko, ǳięki ǳiwacznemu i naprawdę czaroǳie skiemu przypadkowi znalazłem się w twe komnacie mnie więce o północy, kiedy wszyscy luǳie
zazwycza śpią i nikt nikogo nie buǳi. Jestem synem króla perskiego. Jeszcze wczora
z rana byłem w Pers i. ǲiś estem w nieznane krainie. Grozi mi tu niebezpieczeństwo,
o ile ty, czcigodna księżniczko, nie weźmiesz mnie pod swo ą opiekę. Jestem pewien, że
nie odmówisz mi swo e opieki, bo esteś piękna, a kto est piękny — nie może być zły.
Księżniczka przetarła senne oczy i odrzekła:
— Rzeczywiście, est goǳina późna, ale wcale nie estem zmęczona, bo barǳo wcześnie ułożyły mnie ǳisia do snu mo e służebnice. Jestem na młodszą córką króla bengalskiego. O ciec zbudował mi pałac za miastem, z dala od swego pałacu, żebym miała świeże
powietrze, bo w mieście panu e zaduch. Możesz być spoko ny o siebie, mó niespoǳiany gościu, bo w Bengalu gościnność i grzeczność nie mnie est rozpowszechniona ak
w Pers i. Nic złego ci się nie stanie. Strasznie estem ciekawa, akim sposobem w tak krótkim czasie przebyłeś tak wielką przestrzeń — od Pers i do Bengalu. Jeszcze mnie więce
ciekawi, akim sposobem o tak późne porze przedostałeś się do wnętrza mego pałacu.
Ale wiǳę po oczach, że esteś zmęczony i głodny. Jutro z rana opowiesz mi wszystko,
a tymczasem zbuǳę swo e służebnice i każę im nakarmić ciebie i wskazać eden z moich
poko ów, w którym zna ǳiesz spoko ny nocleg.
Księżniczka klasnęła w dłonie i wszystkie służebnice obuǳiły się od razu. Wszystkie
ednocześnie przetarły swe oczy i wszystkie ednocześnie powstały ze swych łóżek, bo
spały w ubraniu, aby były każde chwili gotowe na usługi księżniczki. Wszystkie wzięły
do ręki po zapalone świecy i, błyska ąc świecami, podeszły do księżniczki, aby wysłuchać
e rozkazów. Każda, przechoǳąc kole no obok Firuz-Szacha, błyskała mu w oczy świecą
i ze zǳiwieniem oglądała ego twarz bladą, lecz spoko ną.
A księżniczka rzekła:
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— Ten, któremu kole no błyskałyście w oczy świecą, est synem króla perskiego. Nazywa się Firuz-Szach. Ponieważ zabłąkał się w nocy do mo ego pałacu, uważam go przeto
za mego gościa. Jest zmęczony długą podróżą, musi się pożywić i wypocząć. Nakarmcie
go suto i urządźcie mu wygodny nocleg w purpurowym poko u.
Natychmiast wszystkie służebnice, błyska ąc świecami, zaprowaǳiły Firuz-Szacha
przez długi szereg komnat w głąb pałacu, do poko u, który się nazywał purpurowy, bo
miał purpurowe ściany, purpurowy suﬁt i purpurową podłogę. Zanim Firuz-Szach zdążył
obe rzeć swó pokó , uż służebnice księżniczki przyniosły mu na srebrnych tacach smaczne potrawy i przygotowały łoże puchowe na nocleg. Potem wyszły, pozostawia ąc księcia
samego w purpurowym poko u.
Firuz-Szach adł szybko i dużo, bo podróż na rumaku zaklętym podnieciła ego apetyt.
Po z eǳeniu wszystkich potraw i po wypiciu wszystkich win wyciągnął się wreszcie na
puchowem łożu i zasnął. Przez całą noc śniła mu się księżniczka i rumak zaklęty, i smaczne
potrawy na srebrnych tacach, i pokó purpurowy, w którym się właśnie zna dował.
Tymczasem księżniczka z niecierpliwością wyczekiwała powrotu swoich służebnic.
Gdy wreszcie wróciły, zawołała e do siebie i rzekła:
— Czy według was młody książę est szatynem czy brunetem?
— Brunetem — odpowieǳiały służebnice.
— Na zupełnie się zgaǳam z waszem zdaniem — rzekła księżniczka. — Jest to
brunet barǳo piękny, dobry i szlachetny. Ciekawam, czy wam się podobał tak samo, ak
mnie, czy nie tak samo?.
— Tak samo”— zawołały chórem wszystkie służebnice, błyska ąc świecami.
— Byłam tego pewna! — rzekła księżniczka. — I wiem, że byłybyście rade, gdybym
wyszła za mąż za Firuz-Szacha, bo wszakże trudno znaleźć pięknie szego i szlachetnie szego młoǳieńca na całym świecie!.
— Trudno! — szepnęły zgodnie służebnice.
— Nie wiem tylko — ciągnęła dale księżniczka — czy Firuz-Szach zakocha się we
mnie.
— Księżniczko! — rzekła na to na starsza ze służebnic — estem uż stara i doświadczona. Zauważyłam też od razu, że Firuz-Szach est przeznaczony tobie na męża, i cieszy
mnie to barǳo, że wkrótce będę na waszym weselu.
— Ponieważ esteś stara i doświadczona, więc wierzę ci na zupełnie — odpowieǳiała
księżniczka. — Ale teraz estem śpiąca, przerwĳcie więc rozmowę i życzcie mi dobre nocy.
— Dobre nocy! — zawołały chórem służebnice, gasząc naraz wszystkie swo e świece.
Księżniczka wyciągnęła się wygodnie na swoim łożu i zasnęła. Śnił się e książę Firuz-Szach, ale ponieważ książę nie zdążył e eszcze opowieǳieć nic o rumaku zaklętym, więc
rumak zaklęty nie przyśnił się księżniczce.
Naza utrz, skoro świt, księżniczka bengalska zerwała się ze swego łoża i pobiegła do
zwierciadła. Wszystkie służebnice otoczyły ą kołem i czekały na rozkazy.
— Muszę się ubrać ładnie — zawołała księżniczka — bo za chwilę zobaczę się z młodym księciem. Poradźcie mi, aki stró mam włożyć? Czy purpurowy, czy błękitny, czy
zielony, czy niebieski, czy biały? Chciałabym włożyć wszystkie od razu, ale nie mogę tego
uczynić, bo chociaż każdy z osobna est lekki ak puch, wszystkie razem byłyby za ciężkie
i nie mogłabym się zgrabnie poruszać. Poradźcie mi, który mam wybrać?.
Jedne służebnice raǳiły stró purpurowy, drugie — błękitny, trzecie — zielony,
czwarte — niebieski, piąte — biały. Księżniczka załamała dłonie, bo nie wieǳiała, których służebnic ma posłuchać.
— Nie umiecie mi poraǳić — rzekła smutnie — może mi lepie od was poraǳi
mo e zwierciadło. Poda cie mi po kolei wszystkie suknie, a a po kolei w każde sukni
będę się przeglądała w zwierciadle.
I służebnice ubierały ą po kolei w rozmaite suknie, a księżniczka tymczasem patrzyła
w zwierciadło, aż wreszcie zawołała:
— Na ładnie wyglądam w sukni błękitne . Ubierzcie mnie w tę suknię, bo uż czas,
abym się zobaczyła z księciem perskim.
I ubrana w suknię błękitną księżniczka poszła odwieǳić swego gościa, gdyż była barǳo ciekawa ego przygód wczora szych.
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Książę Firuz-Szach uż od dawna był na nogach. Sieǳiał w swoim poko u przy oknie
i patrzył na nową, nieznaną krainę bengalską.
Był poranek. Słońce świeciło. Kwiaty w polu były pełne rosy i rosa błyszczała na
słońcu. Książę Firuz-Szach patrzył przez okno na poranek, na słońce, na kwiaty i na rosę.
Wszystko w Bengalu było inne niż w Pers i. Kwiaty były bengalskie i rosa — bengalska,
tylko słońce to samo co w Pers i.
Księżniczka weszła do ego poko u i rzekła:
— Obiecałeś mi wczora opowieǳieć o swo e podróży z Pers i do Bengalu, więc
przychoǳę, bo estem ciekawa.
Firuz-Szach uśmiechnął się i powieǳiał:
— Z rana wszystko się wyda e weselsze i nie tak straszne ak w nocy. Gdybym ci
w nocy opowieǳiał mo e przygody, to na pewno nie mogłabyś spać spoko nie, piękna
księżniczko. Śniłby ci się rumak zaklęty i okropny Indianin.
— Ponieważ nie znam dotąd rumaka zaklętego i okropnego Indianina, więc wiǳiałam
we śnie tylko ciebie. Opowieǳże mi pręǳe swo e przygody, bo umieram z ciekawości.
Firuz-Szach opowieǳiał e wszystko tak, ak było, od początku do końca. Księżniczka słuchała drżąca ze wzruszenia. Przestraszył ą barǳo Indianin, który podczas świąt
Nowego Roku pokazał królowi perskiemu zaklętego rumaka. I przestraszył ą rumak zaklęty. Ale na barǳie przestraszyło ą opowiadanie o tym, ak książę Firuz-Szach dosiadł
zaklętego rumaka, pokręcił śrubkę na szyi, pod grzywą, i uniósł się nagle w powietrze.
I ak potem nie wieǳiał, że prócz te śrubki est inna eszcze, pod czaprakiem, i ak potem
szukał te śrubki, galopu ąc po obłokach. Ale ucieszyła się, słysząc, że młody książę znalazł
tę drugą śrubkę i że rumak spuścił się z obłoków razem z księciem na ziemię i zatrzymał
się na tarasie e pałacu.
Klasnęła w ręce i zawołała:
— Jak to dobrze, że rumak zaklęty zatrzymał się na tarasie mego pałacu! Gdyby się
zatrzymał gǳie inǳie , tobym nigdy ciebie nie zobaczyła!
— I a bym ciebie nie zobaczył — odpowieǳiał książę — i nie mógłbym ci opowieǳieć swoich przygód. Ale zobaczyłem, więc kocham. Myślę, że roǳice nasi uradowaliby
się barǳo, gdybyś została mo ą żoną. Znasz mo e przygody, mo ą odwagę i mo ą miłość.
Ja znam twó pałac i two ą piękność, lecz nie znam two e miłości. Powieǳ, czy mnie
kochasz i czy chcesz zostać mo ą żoną?.
— Kocham ciebie — odrzekła królewna — byłoby mi smutno i nudno, gdybyś odechał i nigdy nie powrócił do mego pałacu. Jedna z moich służebnic — barǳo stara
i doświadczona — powieǳiała mi, że esteś przeznaczony na mego męża. I a myślę tak
samo. Ale zda e mi się, żeś powinien pierwe odwieǳić mego o ca — króla bengalskiego.
Jestem pewna, że mu się spodobasz i że się zgoǳi na nasze małżeństwo.
Firuz-Szach odpowieǳiał na to księżniczce:
— Nie mogę pokazać się na oczy królowi bengalskiemu bez bogatych stro ów i wspaniałe świty. Pomyślałby, że estem byle akim włóczęgą, a nie księciem perskim.
— Dlaczegóż a nie pomyślałam tego? — zapytała księżniczka.
— Dlatego, że mnie kochasz. A kto kocha, ten wiǳi prawdę, chociażby ta prawda
była ukryta i nie miała ani bogatych stro ów, ani wspaniałe świty dookoła siebie. Ale
twó o ciec, król bengalski, nie może mnie pokochać od pierwszego we rzenia, ak ty
mnie pokochałaś. Jeśli zaś spo rzy bez miłości na mó stró podróżny i na brak świty,
może nie zobaczyć prawdy i odepchnąć mnie ako włóczęgę, który tylko uda e, że est
księciem perskim. Dlatego też chcę natychmiast wrócić do Pers i i z odpowiednią świtą
przybyć do Bengalu, aby prosić króla bengalskiego o two ą rękę.
Księżniczka się zasmuciła i zawołała:
— Jak to? Jeszcze nie zdążyliśmy się przy rzeć sobie dokładnie, a uż chcesz wracać
do Pers i? Bo ę się, że w Pers i zapomnisz o mnie i nigdy uż nie wrócisz do Bengalu.
— Nie bó się — zawołał książę — nigdy o tobie nie zapomnę. Zawsze będę pamiętał,
że est na świecie kra , który się nazywa Bengalem, i że est w tym kra u księżniczka, którą
kocham. I zawsze zna dę drogę z Pers i do Bengalu, aby powrócić do ciebie.
— Nie, nie! — zawołała księżniczka, załamu ąc dłonie. — Nie od eżdża i nie zostawia
mnie same , bo będę płakała po całych dniach i nocach. A mówiła mi edna z moich
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służebnic, że kto długo płacze, ten może zupełnie wypłakać oczy, aż mu te oczy razem ze
łzami wypłyną. I nie bęǳie miał oczu, i stanie się ślepy. Jeśli nie chcesz, żebym od łez
oślepła, musisz eszcze eden miesiąc zostać w moim pałacu.
Książę Firuz-Szach zgoǳił się zostać miesiąc eden w pałacu.
Księżniczka, chcąc mu czas uprzy emnić, oprowaǳała go po ogrodach, po lasach, po
łąkach. Opowiadała mu rozmaite cuda, które się w Bengalu zdarzyły. Choǳiła z nim na
polowanie. Kazała służebnicom swoim grać na złotych instrumentach i zabawiać księcia
śpiewem i tańcem. Ale po miesiącu książę rzekł do księżniczki:
— Umówiony miesiąc upłynął, muszę więc wracać do Pers i. O ciec mó barǳo mnie
kocha i wyobrażam sobie, ak się o mnie niepokoi! Pewno nie sypia po nocach i nic
prawie nie ada. Nie mogę pozwolić na to, aby tak długo przebywał bez snu i bez eǳenia.
ǲiś więc postanowiłem od echać do Pers i, tym barǳie , że miałem w nocy sen ǳiwny,
o którym ci dotąd nic nie mówiłem, żeby cię nie przerażać.
— Jeżeli mnie kochasz, nie powinieneś mieć przede mną żadnych ta emnic! — zawołała księżniczka. — Musisz mi sen swó opowieǳieć. A eżeli mi nie opowiesz, pamięta ,
że i a swoich snów nie będę ci opowiadała!
— Dobrze — zgoǳił się książę — opowiem ci swó sen, ale się nie przeraża , bo
sen est ǳiwny i niezrozumiały. Otóż śniło mi się, że choǳę po ulicach Pers i i zbliżam
się do więzienia, w którym zamknięto rozmaitych przestępców i zbrodniarzy. Była noc
i wszyscy zbrodniarze i przestępcy krzyczeli i płakali przez sen, bo im się śniły ich własne
zbrodnie i przestępstwa, ażeby ich straszyć we śnie. Całe więzienie dygotało ak w febrze
od tego krzyku i płaczu. A wysoko ponad murami więzienia arzyło się szaﬁrowe niebo
zapełnione gwiazdami. Jedna z tych gwiazd oderwała się od nieba i, spada ąc na ziemię,
zgasła. Wówczas nagle ustał i krzyk, i płacz w więzieniu. Zrobiło się dokoła tak cicho,
że słychać było, ak przestępcy za murami przewraca ą się na swoich łożach, umęczeni
snami. Wtedy otwarło się edno okno więzienne i za kratami ukazała się blada, barǳo
blada twarz owego Indianina, który to przyszedł do Pers i z rumakiem zaklętym. Indianin
szeroko roztworzył oczy i spo rzał na mnie.
— Kto cię wtrącił do więzienia? — zapytałem zǳiwiony.
— Zły los — odparł Indianin ponuro.
— Czy na długo cię tam zamknięto?.
— Na trzy miesiące, po trzech zaś miesiącach ma ą mi odciąć głowę. Nie pyta mnie
o nic więce , bo nie wolno mi we śnie dać ci dokładnie szych wiadomości. Udało mi się
ǳięki czarom z awić się tobie we śnie. Ale czary owe i sam sen wymaga ą ode mnie, abym
przemawiał do ciebie nie asno, niezrozumiale, dwuznacznie, mętnie, zawile, chwie nie
i niepochwytnie. Powieǳ mi lepie , gǳieś poǳiał mego rumaka?.
— Jest w Bengalu — odrzekłem — ukryłem go na tarasie pałacu księżniczki bengalskie . Nic mu się złego nie stało. Nie popsułem go i nie połamałem.
— A czemu nie wracasz do Pers i?.
— Bo mi dobrze w Bengalu. Wystarcza mi tymczasem to, że Pers ę odwieǳam we
śnie. Wszak i w te chwili śni mi się Pers a — nieprawdaż?.
— Bezwarunkowo, śni ci się Pers a — potwierǳił Indianin. — Ale ednocześnie śni
ci się więzienie i a w tym więzieniu. Już miesiąc cały czekam na ciebie. Od twego powrotu
zależy mo e życie. Będę eszcze czekał dwa miesiące, co razem trzy miesiące stanowi. Czy
nie uważasz, że trzy miesiące czekania mogą doprowaǳić do rozpaczy?.
— Nie uważam — odrzekłem — nie rozumiem nawet, czemu tak pragniesz mego
powrotu i czemu życie two e od niego zależy? Nie byliśmy z sobą w przy aźni i prawie się
nie znamy. Co do mnie — wcale nie tęsknię do ciebie.
— Powtarzam — odrzekł Indianin — powtarzam, że sen wymaga, abym przemawiał
do ciebie nie asno, niezrozumiale, dwuznacznie, mętnie, zawile, chwie nie i niepochwytnie.
— Cóż mi więc eszcze możesz we śnie powieǳieć? — zapytałem Indianina.
Na to Indianin się zaśmiał i zawołał:
Głowy, którą mam na karku,
Nie kupiłem na armarku,
Lecz dostałem ą od Boga
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I dlatego est mi — droga.
Zaś gdy nóż tę głowę zetnie,
Kark wygląda bez nie szpetnie.
Czas upływa coraz chyże ,
A nóż grozi coraz bliże ,
Szkoda głowy nawet ciasne ,
A tym barǳie szkoda własne !.
I, wymówiwszy te słowa, Indianin zaśmiał się szatańskim śmiechem, zatrzasnął z gniewem okno więzienne i znikł za kratami. Wówczas całe więzienie zadygotało od ponownych ęków, które mnie obuǳiły. Nie wiem, co ten sen znaczy, i ak mam teraz postąpić:
czy wrócić do Pers i, czy pozostać nadal w Bengalu?.
— Pozostań nadal w Bengalu! — zawołała księżniczka. — Indianin est czaroǳie em
i złym na pewno człowiekiem. Jeżeli we śnie namawiał cię do powrotu, to znaczy, że cię
coś złego w droǳe czeka.
Książę Firuz-Szach posłuchał księżniczki i został w Bengalu.
Już dwa miesiące upływały od czasu, ak się Firuz-Szachowi przyśnił Indianin, aż nagle
pewne nocy znów go nawieǳił sen straszny. Firuz-Szach nad ranem rzekł do księżniczki:
— Sen, który miałem te nocy, stanowczo zmusza mnie do powrotu do Pers i.
— Opowieǳ mi na pierw swó sen — rzekła księżniczka — bo może znów źle go
zrozumiałeś.
— Śniło mi się — powieǳiał Firuz-Szach — że bawię się razem z tobą w piłkę
na ogromne zielone łące. Dokoła — pustka, ani żywe duszy, tylko nas dwo e i piłka.
Podrzucamy piłkę wysoko w powietrze i chwytamy ą na wyścigi w nastawione dłonie.
Piłka est duża i ǳiwna, zgoła niepodobna do innych piłek. Zaczynam się e przyglądać
i wiǳę, że est to głowa Indianina. Ile razy podrzucam ą w górę, tyle razy, wytrzeszcza ąc oczy, unosi się w powietrze i z wrzaskiem spada nam w ręce. Trudno mi bawić
się taką potworną piłką, ale muszę, bo sen mnie zaklął i przeznaczył mi taką zabawę.
Piłka tymczasem z rozwartymi ustami i wyszczerzonymi zębami przelatu e z rąk twoich,
księżniczko, do moich i z powrotem. Wreszcie chwytam ą mocno w dłonie i mówię:
— Czemu uda esz piłkę? Wszak wiǳę, że esteś głową Indianina.
— A czemuż ty bawisz się mną ak piłką, eżeli wiesz, iż estem głową luǳką?
— Bawię się tobą dlatego, że sen mnie do te zabawy zmusza. Na awie nie robiłbym
tego, ale we śnie muszę robić to, co mi się śni, nie zaś to, co bym sam chciał uczynić.
Na to głowa Indianina wyszczerzyła zęby i rzekła:
— Otóż nie tylko we śnie, lecz i na awie bawisz się mną ak piłką, bo nie myślisz
wcale o powrocie do Pers i. Od twego powrotu zależy mo e życie. Jeżeli nie wrócisz, to
nożem lub toporem odetną mnie od karku i spadnę na ziemię ak piłka. Wraca więc
natychmiast, w przeciwnym razie zemszczę się na twoim o cu, królu perskim, za pomocą
złych czarów, zaklęć, przekleństw i rozmaitych słów magicznych. A teraz podrzuć mnie
do góry, bo chce mi się wylecieć z twego snu i znowu przytwierǳić się do karku, na
którym zawsze tkwię nie ako piłka, lecz ako głowa.
Podrzuciłem więc potworną piłkę do góry, a ona, unosząc się w powietrze, wywrzaskiwała takie słowa:
Odlatu ę w górę,
W niebo i w chmurę,
Piłka wrzaskliwa,
Krwawa i żywa.
Znam czary liczne,
Słowa magiczne,
Zaklęcia skryte
I rozmaite!
Lecz z piłki krwawe
Nie rób zabawy,
Bo zemsta zdradnie
Na ciebie spadnie!
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Wszak estem przecie
Słynna na świecie
Głowa edyna
Imć⁶ Indianina!
Pobyt w Bengalu,
O, książę, skróć
I wnet bez żalu
Do Pers i wróć!.
I, wymawia ąc to słowo: „wróć!”, piłka, a właściwie głowa Indianina, znikła w powietrzu. Wówczas zbuǳiłem się i postanowiłem natychmiast wrócić do Pers i.
— Ach! — zawołała księżniczka — dopiero trzeci miesiąc dobiega do końca, a uż
chcesz mnie porzucić?.
— Trudno! — odrzekł książę Firuz-Szach. — Głowa Indianina wyraźnie mi pogroziła we śnie, że się zemści na moim o cu za pomocą złych czarów. Pomimo że cię
kocham, muszę do Pers i natychmiast wracać i żadne prośby two e nie odmienią mego
postanowienia.
Księżniczka zamyśliła się i rzekła:
— W takim razie i a z tobą do Pers i po adę. Tam weźmiemy ślub i zawiadomimy
o ślubie mego o ca, króla bengalskiego. Czy na zaklętym rumaku odbęǳiemy tę podróż?.
— Ma się rozumieć! — zawołał Firuz-Szach. — Odbęǳiemy ą na zaklętym rumaku
— i to zaraz, w te chwili, bo czas nagli.
Mówiąc to, wziął księżniczkę za rękę i zaprowaǳił na taras, gǳie dawnie ukrył zaklętego rumaka. Księżniczka spo rzała na rumaka i rzekła:
— Wątpię, aby ten rumak był tak silny, żeby unieść dwóch eźdźców na grzbiecie.
— Nie bó się — rzekł Firuz-Szach — estem z góry pewien, że uniesie.
I Firuz-Szach dosiadł rumaka, przechylił się w siodle, u ął wpół księżniczkę i posaǳił
ą przed sobą.
— Pozwól mi pokręcić śrubkę! — rzekła księżniczka. — Kiedy mi opowiadałeś o zaklętym rumaku, marzyłam w duszy, że sama kiedyś zakręcę śrubkę magiczną.
Książę wskazał odpowiednią śrubkę, księżniczka pokręciła i rumak uniósł się wysoko
w powietrze. Firuz-Szach skierował go wprost z Bengalu do Pers i.
Rumak zaklęty tak szybko unosił księcia i księżniczkę, że w ciągu dwóch goǳin
uż byli w Pers i. Książę Firuz-Szach zatrzymał rumaka nie przed pałacem królewskim,
lecz przed innym, letnim pałacem, za miastem. Chciał bowiem osobiście uprzeǳić króla
o wszystkim, co się stało, a potem dopiero uroczyście zapoznać go ze swo ą narzeczoną. Zsiedli więc obo e z rumaka przed pałacem letnim, w którym zna dowała się edna
tylko stara i wierna służąca — Badora. Książę oddał księżniczkę bengalską pod opiekę
Badory, zostawił rumaka zaklętego w podwórzu pałacowym, a sam pośpieszył do pałacu
królewskiego, aby się zobaczyć z o cem.
Książę zastał króla perskiego i całą ego świtę w żałobie, gdyż wszyscy sąǳili, że młody
książę od dawna uż nie ży e. Jakaż była radość starego króla, gdy u rzał swego syna i gdy go
przycisnął do piersi! Książę Firuz-Szach opowieǳiał mu wszystkie przygody od początku
do końca, a na samym właśnie końcu swego opowiadania zarumienił się i rzekł:
— Księżniczka bengalska, która mnie przy ęła tak serdecznie w swoim pałacu, opuściła
ǳisia państwo Bengalu.
— Gǳież się obecnie zna du e ta piękna księżniczka?” zapytał król Pers i z wielkim
zaciekawieniem.
— Zna du e się w Pers i — odparł książę Firuz-Szach, spuszcza ąc oczy.
— Pers a est obszerna — zauważył król — i mnóstwo miast rozmaitych posiada.
Powieǳże mi, w którym z tych miast przebywa obecnie księżniczka?
Książę Firuz-Szach uśmiechnął się ta emniczo i rzekł:
— W tym samym mieście, w którym i my w te chwili przebywamy…
⁶ m — dawne wyrażenie grzecznościowe przeważnie przed nazwiskiem lub tytułem; skrót od: ego miłość.
[przypis edytorski]
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— W takim razie powieǳ mi dokładnie , gǳie się ukryła, abym mógł ą powitać
uroczyście i zaprosić do swego pałacu.
— Zostawiłem ą w pałacu letnim — za miastem. Chciałem cię uprzeǳić, o cze,
że kocham ą i posiadam e wza emność. Przy mĳ więc księżniczkę ako mo ą narzeczoną, a swo ą synową. Chciałbym ǳiś eszcze ą poślubić i zawiadomić ak na pręǳe
króla bengalskiego o naszym ślubie. Przypuszczam bowiem, że król bengalski może się
zaniepokoić o losy swo e córki, która tak nagle zniknęła ze swego pałacu.
— Przydał wam się ten rumak zaklęty! — zawołał król. — Bez tego rumaka nie
moglibyście tak szybko odbyć podróży z Bengalu do Pers i. Otóż pragnę natychmiast
pó ść wraz z tobą do pałacu letniego i poznać swo ą przyszłą synową. ǲiś eszcze wesele
wam wyprawię huczne. Z powodu zaś tak uroczystego dnia każę uwolnić z więzienia stu
przestępców, a przede wszystkim Indianina. Wtrąciłem go bowiem do więzienia aż do
czasu twego powrotu. Gdybyś wrócił o ǳień eden późnie , uż by to przypłacił głową.
— Teraz rozumiem mo e sny w Bengalu — rzekł książę Firuz-Szach. — Indianin
w moich snach z awiał się blady, zlękniony i zniecierpliwiony i naglił mnie do powrotu.
Król klasnął w dłonie na służbę i wydał rozkaz, ażeby Indianinowi przywrócono wolność. Po czym i król, i książę przybrali się w szaty odświętne i, otoczeni świtą, skierowali
swe kroki w stronę pałacu letniego, gǳie księżniczka bengalska wyczekiwała niecierpliwie przybycia swego narzeczonego.
Tymczasem Indianin, wypuszczony z więzienia, dowieǳiał się od tłumu, zebranego
na ulicach z powodu powrotu młodego księcia, o wszystkim, co się stało. Nie zwleka ąc
chwili, pobiegł do pałacu letniego, zanim król i książę zdążyli tam przybyć. Zapukał do
drzwi, które mu otworzyła Badora.
— Król i książę — rzekł Indianin do Badory — przysyła ą mnie tuta , abym na
rumaku zaklętym przywiózł księżniczkę bengalską do pałacu królewskiego. Tam bowiem
ǳisia eszcze ma się odbyć ślub młode pary. Wskaż mi więc, gǳie się zna du e rumak
zaklęty, i uprzedź księżniczkę, aby była gotowa do od azdu.
Stara i wierna Badora uwierzyła Indianinowi, wskazała mu mie sce schowania rumaka
zaklętego i przyprowaǳiła księżniczkę, uradowaną wieścią o prędkim ślubie.
— Księżniczko! — rzekł Indianin z niskim ukłonem — Dosiądź rumaka i pozwól, że
odwiozę cię wprost w ob ęcia pięknego Firuz-Szacha, który w pałacu królewskim czeka
na twó przy azd.
Księżniczka, promienie ąca od szczęścia, zręcznie wskoczyła na siodło, Indianin wskoczył za nią niemal ednocześnie, zakręcił śrubkę odpowiednią — i rumak ak strzała uniósł
się w powietrze.
W te właśnie chwili nadszedł orszak uroczysty z królem i księciem na czele. Książę
pierwszy zobaczył piękną księżniczkę w potwornych ob ęciach Indianina. Rumak zaklęty,
tańcząc, galopował po powietrzu. Indianin, u rzawszy orszak uroczysty, zaczął śmiać się
wniebogłosy i szyǳić z króla i księcia.
— Kto późno przychoǳi — ten sam sobie szkoǳi — wołał, obe mu ąc coraz mocnie
zlęknioną i nieprzytomną prawie księżniczkę, która zrozumiała podstęp i zdradę Indianina.
— Odda nam księżniczkę, a dostaniesz w zamian pół mego królestwa! — krzyknął
mu w odpowieǳi stary król, zaǳiera ąc głowę do góry i poprawia ąc na nosie ogromne
okulary.
— Wolę mo ą zemstę niż pół twego królestwa — odpowieǳiał Indianin. — Po coś
mnie wtrącił do więzienia? Po coś trzymał mnie przez trzy prawie miesiące w strachu
o mo ą głowę? A ty — hardy młoǳiku, głupi Firuz-Szachu — czemuś tak długo sieǳiał
w Bengalu, pomimo, iż ci się z awiałem we śnie i nagliłem do powrotu?
— Podły Indianinie, nikczemny czarnoksiężniku — zawołał Firuz-Szach — wiem, że
żadne obietnice ani groźby, ani prośby nie zmuszą cię do oddania mi porwane podstępnie
księżniczki. Ale wieǳ o tym, że zemsta mo a dosięgnie ciebie wszęǳie, choćbyś miał sto
rumaków zaklętych i choćbyś ukrył mo ą księżniczkę w na dalszym obłoku!
— Do wiǳenia — odparł ze śmiechem Indianin, kieru ąc rumaka w górę, w sam
błękit. — Bywa cie zdrowi! Nie troszczcie się o nas! Damy sobie rady na świecie. Świat
est szeroki, a rumak mó nie zna ani przeszkód, ani zmęczenia! Żegna cie raz na zawsze!
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I, mówiąc to, eszcze mocnie pokręcił śrubką. Rumak wzbił się w obłoki i znikł z oczu
króla, księcia i całe świty.
Któż opisze rozpacz Firuz-Szacha, ego łzy i ego lamentowania? Rzadko to bowiem
się zdarza, aby ktokolwiek komukolwiek przed samym ślubem porwał narzeczoną i uciekł
z nią w obłoki na rumaku zaklętym. Niezwykły ten zbieg okoliczności zwiększał tylko
rozpacz biednego Firuz-Szacha. Postanowił on ednak nie tracić czasu i natychmiast wyruszyć w podróż niewiadomą na poszukiwanie księżniczki. Przebrał się tedy za derwisza⁷,
pożegnał się z o cem i poszedł w świat — przed siebie, gǳie oczy poniosą.

Rozpacz, Porwanie

Podróż
Przebranie

*
Indianin, szybu ąc po obłokach, mówił do omdlałe księżniczki:
— Ocknĳ się i spó rz na mnie. Musisz zostać mo ą żoną. Nikt cię teraz nie wyrwie
z mych ob ęć. Bądź mi więc posłuszna i przyzwycza się do myśli, że należysz do mnie.
— Kocham Firuz-Szacha — szepnęła księżniczka, buǳąc się z omdlenia.
— Firuz-Szach est uż daleko — rzekł Indianin — nigdy go nie zobaczysz. Rumak zaklęty uniesie nas na drugi kraniec ziemi — w krainę samotną, gǳie będą kwiaty
i drzewa, i ptaki, i strumienie, i ogrody, i pałace, ale nie bęǳie Firuz-Szacha.
— Kocham Firuz-Szacha — szepnęła znowu księżniczka.
— Nie powtarza tych słów! — zawołał gniewnie Indianin. — Ja teraz estem twoim
panem i nie wolno ci nikogo prócz mnie kochać. Jeżeli raz eszcze szepniesz o miłości
swo e do Firuz-Szacha, to zrzucę cię z siodła i spadniesz w przepaść!
— Kocham Firuz-Szacha — szepnęła znowu księżniczka.
Słysząc te słowa, Indianin chwycił ą mocno w ob ęcia, uniósł w górę nad siodło i uż
chciał rzucić księżniczkę w otchłań, która ich od ziemi ǳieliła, ale spo rzał raz eszcze
w e twarz i powstrzymał się. Była tak piękna, że nie mógł wykonać zbrodniczego zamiaru. Posaǳił ą z powrotem na siodle i w milczeniu cwałował z nią razem po obłokach.
Wszakże głód zaczął dokuczać Indianinowi. Postanowił spuścić się na ziemię, aby głód
zaspokoić i w dalszą podróż wyruszyć. Zakręcił więc inną śrubkę, i po chwili rumak, kołysząc się lekko, opadł na polanę leśną — pustą i samotną. Indianin przywiązał księżniczkę
do drzewa, rumaka zostawił w pobliżu, a sam poszedł w las, aby tam upolować akąkolwiek zwierzynę. Gdy Indianin odszedł, księżniczka próbowała zerwać powrozy i uciec.
Lecz daremnie! Była związana tak mocno, że wszelkie wysiłki spełzły na niczym. Prócz
tego osłabił ą głód i niezwykłe wypadki tego dnia ostatniego. Westchnęła więc i trwała
nadal — nieruchoma i cicha. W te chwili właśnie usłyszała tętent koni. Z lasu na polanę
w echało kilku eźdźców bogato i askrawo ubranych. Na czele ich echał na pięknie i na bogacie ubrany, zapewne król akiegoś państwa, bo miał ruchy królewskie i królewski
wyraz twarzy. I rzeczywiście był to sułtan⁸ Kaszmiru⁹ ze świtą swoich dworzan.
Sułtan spostrzegł księżniczkę przywiązaną do drzewa, pod echał ku nie i pochyliwszy
się z konia, zapytał:
— Kto cię przywiązał do drzewa, piękna księżniczko? Bo na pewno esteś księżniczką,
ponieważ masz książęcą postawę i książęcy wyraz twarzy.
— Zgadu ę, że esteś sułtanem — rzekła księżniczka — więc zwracam się do ciebie
z prośbą o ratunek.
I księżniczka opowieǳiała sułtanowi o tym, ak zły czarownik wykradł ą z domu
na rumaku zaklętym, lecz przemilczała o swe miłości dla Firuz-Szacha… Ze łzami na
oczach skarżyła się sułtanowi na Indianina, który ą do drzewa przywiązał, aby mu nie
uciekła. Właśnie gdy księżniczka kończyła swe opowiadanie i swo e skargi, Indianin wrócił
i, wiǳąc co się stało, rzekł do sułtana:
— Ta kobieta przywiązana do drzewa est mo ą żoną. Sprzeniewierzyła mi się i dlatego
ą w ten sposób ukarałem. Nikt nie ma prawa wtrącać się do naszych kłótni małżeńskich.
Toteż żądam, abyś ty, sułtanie, wraz ze swo ą świtą oddalił się stąd i zostawił nas w spoko u.
Sami, bez niczy e pomocy, na lepie do ǳiemy do porozumienia.
Sułtan spo rzał na Indianina na pierw lewym, potem prawym okiem, wreszcie obo ⁷ r z — wędrowny mnich muzułmański, pobożny żebrak. [przypis edytorski]
⁸ u ta — tytuł dawnych władców Turc i i niektórych innych państw muzułmańskich. [przypis edytorski]
⁹ a zm r — region ǳiś leżący w Indiach i Pakistanie. [przypis edytorski]
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giem oczu i zawołał:
— Wiǳę, że esteś złym czarownikiem i że porwałeś tę piękną księżniczkę przeciw
e woli! Ale nie u ǳie ci to bezkarnie!.
To mówiąc, dał znak swym rycerzom, aby zabili Indianina. Rycerze natychmiast złotymi mieczami posiekali złego czarownika, a sułtan tymczasem własnoręcznie rozwiązał
powrozy na rękach i nogach księżniczki.
— Teraz esteś wolna — rzekł do nie . — Zapraszam cię do mego pałacu w Kaszmirze.
Rumaka zaś zaklętego zabieram do swego skarbca.
Rycerze podali księżniczce białego konia z purpurowym czaprakiem i złocistym siodłem i wszyscy udali się do Kaszmiru.
Wkrótce księżniczka znalazła się w komnacie pałacowe i, zmęczona, zasnęła. Co się
e śniło te nocy — nie wiadomo. Zapewne wiǳiała we śnie Firuz-Szacha. Spała wszakże
mocno i bez przebuǳenia aż do świtu. O świcie ednak zbuǳił ą hałas niezwykły. Zaczęła się przysłuchiwać temu hałasowi i zrozumiała wreszcie, że są to odgłosy trąb, bębnów,
cymbałów i innych instrumentów. Wy rzała przez okno. Tłumy luǳi na ulicach otaczały eźdźców, którzy na rozmaitych rogach ulic ogłaszali ludowi, że sułtan zakochał się
w księżniczce i postanowił ǳiś eszcze ą poślubić. Dlatego też kazał bić w bębny i dąć
w trąby, ażeby tym sposobem zwiększyć uroczystość tego dnia. Zanim księżniczka zdążyła obmyślić plan dalszego postępowania z sułtanem, drzwi e komnaty rozwarły się na
oścież i wszedł sam sułtan, kłania ąc się, uśmiecha ąc i robiąc na przy emnie sze wyrazy
twarzy, na akie go stać było.
— Księżniczko — szepnął — przynoszę ci wiadomość, która cię na pewno uradue. Nie chcę ci te wiadomości uǳielać od razu, bo zbyt wielkie szczęście mogłoby cię
przyprawić o zemdlenie. Wolę więc tę wiadomość poǳielić na trzy pomnie sze szczegóły, które się złożą na piękną całość, mianowicie: po pierwsze — podobasz mi się, po
wtóre — kocham cię, a po trzecie — ǳiś eszcze postanowiłem ciebie poślubić i uczynić
sułtanką Kaszmiru.
I sułtan przymrużył oczy, chcąc zobaczyć, akie wrażenie na księżniczce sprawią te
słowa.
Tymczasem księżniczka postanowiła udawać szaloną, która nie rozumie, co się do nie
mówi. Zaczęła więc biegać i miotać się po komnacie, drapiąc każdego, ktokolwiek się do
nie zbliżył.
— Niestety! — zawołał sułtan, załamu ąc dłonie. — Ta piękna księżniczka est obłąkana! Obłąkane poślubiać nie wolno!.
— Jestem chora, od rana do wieczora trapi mnie zmora! Połknęłam potwora! Wpadłam do eziora! Ratu cie, bo uż pora! Poślĳcie po doktora! — wołała księżniczka, stara ąc się dobierać słowa bez sensu i związku i, podbiegłszy do sułtana, podrapała mu
lewy policzek prawą ręką, a ednocześnie nogą uderzyła go w brzuch opasły i pulchny ak
poduszka.
— O ! O ! O ! — zawołał sułtan. — Czylim się spoǳiewał, że ta drobna rączka tak
drapie, a ta mała nóżka tak kopie! Sprowadźcie ak na pręǳe doktora! Niech uleczy tę
piękną księżniczkę, abym ą mógł nareszcie poślubić!
I sułtan wyszedł, zostawia ąc księżniczkę samą w komnacie. Natychmiast wydał rozkaz, aby sprowaǳono na sławnie szych doktorów. Naza utrz kilku słynnych w całym
Kaszmirze lekarzy weszło do poko u księżniczki. Księżniczka wciąż biegała błędnie od
ściany do ściany, wykrzywia ąc twarz i krzycząc wniebogłosy:
— Kto się zbliży na łokieć — w krtań mu wsunę paznokieć! A kto bliże przyskoczy
— temu wydrapię oczy! Jestem straszna i wściekła, rodem z samego piekła! Mam a duszę
ponurą i diabła mam pod skórą! Brat mó — wąż, siostry — żmĳe! Kogo dotknę — zabĳę!
Zabitego w piec wkładam i smażę go, i z adam!
Doktorzy, słysząc te groźne słowa, bali się pode ść do księżniczki i zbadać e puls oraz
stan zdrowia. Gdyby zbadali, może by przyszli do przekonania, że tylko uda e chorobę.
Ale ponieważ żaden z nich nie ośmielił się księżniczki dotknąć, więc tylko kiwali smętnie
głową i mówili szeptem do siebie:
— ǲiwna choroba… nieuleczalna choroba… niebezpieczna choroba…
Sułtan, słysząc te szepty doktorów, pogrążył się w rozpaczy.
— Czy nie macie żadne naǳiei na uleczenie księżniczki? — zapytał drżącym głosem.
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— Żadne — odrzekli chórem doktorzy.
— Kocham ą — szeptał sułtan — ale est obłąkana, więc nie może mnie pokochać!
Gdybyście ą uzdrowili, na pewno wyznałaby mi miłość i byłbym na szczęśliwszym ze
wszystkich sułtanów na świecie.
— Nie wątpimy o tym, że pokochałaby ciebie — rzekli doktorzy — przede wszystkim
dlatego, że esteś władcą Kaszmiru.
— I dlatego, że estem piękny — dodał sułtan, głaszcząc dłonią swo ą brzydką twarz.
— I dlatego, że esteś bogaty — rzekli doktorzy.
— I dlatego, że estem mądry — dorzucił sułtan, robiąc przy tym głupią minę.
— I dlatego, żeś ą wyzwolił z rąk złego czarownika — mówili dale doktorzy.
— I dlatego, że mam miły głos, wyraziste oczy, ponętny podbródek i czaru ący nos
— zawołał sułtan, wzdycha ąc głęboko.
— Tak! — rzekli doktorzy — posiadasz mnóstwo zalet, ale musisz się wyrzec księżniczki. Nie znamy środka, który by ą uleczył! Przez całe życie bęǳie obłąkana.
Powieǳiawszy te słowa, złożyli niskie ukłony i wyszli. Sułtan, pobity i posiniaczony
przez księżniczkę, też opuścił komnatę i udał się w głąb pałacu, aby tam rozmyślać o swoim
nieszczęściu.
W tym właśnie czasie przybył do Kaszmiru akiś derwisz z obce krainy. Był to Firuz-Szach, przebrany za derwisza. Ponieważ w całym mieście mówiono o chorobie księżniczki bengalskie i o tym, ak ą sułtan wybawił od przemocy złego czarownika, właściciela zaklętego rumaka, więc Firuz-Szach od razu się domyślił wszystkiego. Był pewien,
że ego narzeczona uda e obłąkaną, ażeby tym sposobem uniknąć przymusowego ślubu
z sułtanem. Natychmiast zrzucił szaty derwisza, przebrał się za doktora i poszedł wprost
do pałacu sułtana.
Zǳiwiono się wielce w pałacu, że znowu nieznany akiś doktór zamierza leczyć księżniczkę. Sułtan sam wybiegł na ego spotkanie i zawołał:
— Nieszczęsny doktorze, nie mam uż naǳiei na two ą pomoc i na two e znawstwo.
Czeka ą cię tylko kopnięcia nogą, uderzenia ręką i przekleństwa tak straszne, że włosy
dęba sta ą na głowie! Nie bęǳiesz mógł nawet zbliżyć się do obłąkane księżniczki, ażeby zbadać puls, ale eżeli chcesz koniecznie spróbować szczęścia — to spróbu ! Wszakże
trudno znaleźć mędrszego, pięknie szego i ponętnie szego człowieka ode mnie, a pomimo
to księżniczka nie pozwala mi zbliżyć się do siebie!
— Znam takie ta emnice medycyny — odrzekł Firuz-Szach — i posiadam taką potęgę spo rzenia, że potraﬁę ugłaskać księżniczkę i nawet — o ile los mi dopomoże —
uzdrowić zupełnie.
— A więc we dź ak na pręǳe do e komnaty — zawołał ucieszony sułtan — i zrób
wszystko, ażeby wyzdrowiała i mogła nareszcie wyznać mi swo ą miłość, bo wiem, że mnie
kocha, lecz obłąkanie mąci e rozum i przeszkaǳa rzucić mi się na szy ę z wyznaniem
miłości.
Firuz-Szach pogłaǳił siwą, przyprawioną brodę i szybkim krokiem wszedł do komnaty księżniczki. Księżniczka, u rzawszy doktora, zaczęła ak zwykle biegać po poko u,
wrzeszcząc i wygraża ąc pazurkami. Sułtan stanął opodal i przyglądał się te scenie.
— Niech śmierć ciebie zaskoczy, niech czart wyżre ci oczy, niech cię obłęd zamroczy!
— wołała księżniczka, zaciska ąc pięści i tupiąc nogami.
Firuz-Szach zbliżył się do nie i szepnął tak cicho, ażeby go sułtan nie słyszał:
— Księżniczko, estem Firuz-Szach, twó narzeczony, przebrałem się za doktora, żeby
ciebie ratować. Uspokó się i nie lęka niczego. Powieǳ mi tylko, gǳie się zna du e rumak
zaklęty?
— Zda e mi się, że sułtan złożył go do swego skarbca.
Tymczasem sułtan zdumiony był tym, co zobaczył. Po raz bowiem pierwszy obłąkana
księżniczka pozwoliła doktorowi zbliżyć się do siebie. Firuz-Szach zbadał e puls i rzekł
do sułtana:
— Zda e mi się, że potraﬁę chorą wyleczyć, ale muszę przedtem wieǳieć, z akiego
powodu zachorowała? Czy nie miała czasem akiegoś osobliwego zdarzenia w życiu? Może
rzucono na nią zły urok, który trzeba odczynić? Świat est pełen czarów, zaklęć i ta emnic.
Musiałbym wieǳieć dokładnie, akie czary opętały księżniczkę.
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— Zda e mi się — rzekł sułtan — że ą opętał zły czarownik, który ą uwiózł skądś
na rumaku zaklętym.
I sułtan opowieǳiał Firuz-Szachowi, ak wybawił księżniczkę z mocy złego czarownika. Wówczas Firuz-Szach po udanym namyśle rzekł:
— Przychoǳę do przekonania, że azda na rumaku zaklętym est przyczyną obłąkania
księżniczki. Aby ą uzdrowić, musiałbym w e obecności odczarować rumaka zaklętego.
— Rumak zaklęty zna du e się w moim skarbcu — zawołał sułtan — możesz go
stamtąd wydostać i odczarować.
— A więc utro, skoro świt, każ mi sprowaǳić rumaka zaklętego na plac przed pałacem. Księżniczka też przy ść tam powinna. Mam kaǳidła, których dym zniszczy wszelkie
czary i w rumaku, i w księżniczce. Wówczas choroba ustąpi zupełnie.
Powieǳiawszy te słowa, Firuz-Szach ukłonił się i wyszedł.
Naza utrz, skoro świt, sprowaǳono na plac przed pałacem księżniczkę i rumaka zaklętego. Firuz-Szach ustawił rumaka na środku placu, a sam z księżniczką stanął tuż
przy siodle. Potem otoczył rumaka i księżniczkę kaǳidłami i zapalił wszystkie kaǳidła.
Gęsty dym, unosząc się w powietrzu, zasłonił i rumaka, i księżniczkę, i Firuz-Szacha
przed oczami sułtana i gromady dworzan, bo wszyscy zebrali się na placu, aby patrzeć na
uzdrowienie księżniczki. Wówczas Firuz-Szach wraz z księżniczką dosiadł rumaka, śrubkę odpowiednią zakręcił i po chwili sułtan i cały dwór ego u rzeli, ak ponad dymem
kaǳideł księżniczka w ob ęciu Firuz-Szacha unosiła się w górę na rumaku zaklętym.
Sułtan zrozumiał, że go zdraǳono, i zawołał:
— Podły doktorze, odda mi księżniczkę, która est zachwycona mo ą urodą!
— Księżniczki ci nie oddam — odrzekł Firuz-Szach z konia — ale mogę ci oddać
mo ą brodę, którą sobie przyprawiłem.
Mówiąc to, zd ął przyprawioną brodę i rzucił ą tak, że upadła na łysinę sułtana.
— Zdrada, zdrada, zdrada! — krzyczał sułtan.
— Nie zdrada, lecz kara! — odpowieǳiał Firuz-Szach. — Tak niecha będą karani
wszyscy, którzy chcą poślubić młode ǳiewczęta, nie zapytawszy ich pierwe o zgodę.
Rumak zaklęty z błyskawiczną szybkością pomknął w błękity i zginął z oczu sułtana.
Jakaż była radość w Pers i, gdy Firuz-Szach powrócił wraz z księżniczką! Tegoż dnia
urząǳono im huczne wesele i król perski natychmiast wysłał do króla bengalskiego posłów z zawiadomieniem o ślubie księżniczki z księciem Firuz-Szachem. Król bengalski
uradował się barǳo i po echał zaraz do Pers i, aby poznać osobiście swego zięcia. Odtąd
Firuz-Szach i ego piękna żona spęǳali czas w szczęściu i weselu. Często wybierali się
na spacer po obłokach na rumaku zaklętym i wspominali dawne przygody i nieszczęścia.
Ale wspominali z uśmiechem, a rumak zaklęty wesoło galopował po błękicie.
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