— Мій пане, тут лише гриби та ягоди з нашого лісу, — відповіла Марія.
— Та як у тебе нахабства стало це зробити?! — розлютився лицар. —
Злодійко, ти вкрала гриби і ягоди з мого лісу! За це тебе буде покарано!
Висмикнувши з рук Марії кошик, лицар висипав його вміст на землю,
а саму дівчину збив із ніг і вдарив своїм гострим мечем. Із рани ринула
червона кров, і бідолашна Марія знепритомніла.
Лицар залишив її в лісі і, нічим не переймаючись, поїхав геть. За деякий
час Марія прийшла до тями й насилу підвелася. Рана вже не кривавилась,

5

але горіла вогнем, і дівчина заповзялася шукати воду, щоби збити жар.
Побачивши галявину, яку перетинав крихітний струмочок, дівчина не
стала вагатись і майнула до води. Раніше їй доводилося чути, що в цьому
місці часто-густо зустрічаються мандрівні вогні — злі духи лісу, — проте
безстрашна Марія сподівалася на Божу допомогу.
Вода принесла омріяне полегшення, одначе Марія була заслабка, щоб
іти далі. Тому вона прилягла відпочити у траві й мимохіть заснула. Розплющивши очі, дівчина побачила, що землю оповила глибока ніч, а по той
бік струмка миготять дивні вогники. Вони то наближалися, то віддалялися, пританцьовуючи в нічному повітрі, і до Марії долинали їхні голоси
й тоненький сміх.
Намагаючись не ворушитися, поранена дівчина принишкла... І незабаром почула звук важких кроків, а за мить упізнала в темряві силует лицаря. Він розмовляв із вогниками:
— Усі мене обминають відтоді, як ви забрали моє справжнє серце і замінили його бездушним каменем. Я настільки нещасний, що й жити не
хочу...
Вогники затремтіли від холодного, злого реготу.
— Ти ж став могутнім і багатим! Отже, ми виконали все, що обіцяли.
— Але це не зробило мене щасливим! — вигукнув лицар. — Я хочу забрати назад своє справжнє серце.
— Ні, це неможливо, — відповіли вогники і знову зареготали. — Ми не
змушували тебе, ти сам його віддав. А тепер запізно. Ти можеш повернути
своє серце, тільки якщо хтось інший віддасть своє чисте і безневинне серце навзамін твого... Але ти накликав на себе стільки ненависті, що знайти
таку людину буде важко.
Лицар скрушно зітхнув і вже зібрався був повертатись у свій холодний
замок, коли раптом побачив поруч Марію. Слова вогників змусили її зрадіти і розхвилюватися водночас. Її серце радісно калатало від того, що
лицар не винен у своїх учинках. Нещасний, він спокусився обіцянками
вогників, а коли серце в його грудях замінили каменем — озлобився. Тепер він прагнув позбутися чарів, і дівчина готова була померти заради
коханого. Сповнена сили та мужності, вона звернулася до вогників:
— Візьміть моє серце!
— Але ж ти помреш, — відповіли ті.
— Якщо ви повернете лицареві його справжнє серце, я віддам своє
життя.
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Вогні погодилися, додавши:
— У тебе є час подумати. Якщо
не зміниш своє рішення, приходь,
коли місяць буде у повні, на це місце, і ми візьмемо твоє серце.
Робити було нічого — довелося Марії погодитися. А лицар мовчав. Учинок
дівчини, яку він удень жорстоко поранив, анітрохи не здивував його.
Минали дні. Рана дівчини загоювалася: лікувальні трави і мазі сприяли
швидкому одужанню. Утім, свого рішення Марія не змінила. Щоби не засмучувати батьків, вона вирішила ні про що
їм не розповідати, а з настанням повні
попрямувала до лісу. Поблизу струмка,
як і минулого разу, Марія побачила лицаря
і мандрівні вогники. Духи запитали, чи не змінила вона свого рішення,
а почувши, що її намір віддати серце є непохитним, звеліли готуватися
до загибелі.
Лицар між тим незворушно спостерігав за розмовою, проте… варто
було йому почути спокійне і тверде Маріїне «так» — у його душі раптом
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щось змінилося. Уперше за довгий-предовгий час серце в його грудях
тьохнуло і закалатало! А коли Марія оголосила про свою готовність до
самопожертви, удари стали настільки сильними, що лицареві здалося,
ніби його груди ось-ось розірвуться! Помилки бути не могло: замість каменю в них билося справжнє людське серце.
— Зачекайте, я не дозволю Марії страждати! — відчайдушно вигукнув
лицар. — Можете робити все, що заманеться, але ця дівчина залишиться
зі мною!
Ураз вогники зникли. А лісову гущавину накрив морок... Здригаючись
од холоду і хвилювання, Марія тихесенько плакала. А лицар чимдуж намагався заспокоїти свою рятівницю. Дівчина засмутилася, що її серце не
стало у пригоді, але юнак запевнив її, що самого лише бажання виявилося
цілком достатньо.

Відтоді лицар знову став добрим і турботливим. Тож за деякий час
піддані пробачили йому і знову полюбили. Незабаром лицар подарував
Марії золотий перстень і попрохав стати його дружиною. Довгенько
жили вони вкупочці, і мир, злагода й кохання ніколи не залишали їхню
оселю.
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