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Było to za czasów wielkiego księcia Witolda...



Większość mężczyzn od miesięcy wojowała gdzieś 
w obcych stronach, kiedy tu, w Trokach, zdarzyła 
się wielka powódź.



Na skutek wiosennych roztopów tak podniósł się poziom trockich 
jezior Galwe i Tataryszki, że te w efekcie połączyły się, tworząc 
jedną, migotliwą, ciągnącą się w bezkres przestrzeń.



Została zalana cała Karaimszczyzna i jej biedne domy 
sterczały z wody niczym smętne wysepki.



Wszyscy – starcy, kobiety z dziećmi na rękach – rzucili się na 
wzniesienie i jęli trwożnie rozważać sytuację. W końcu, widząc 
swą bezsilność, postanowili zwrócić się o pomoc do wielkiego 
księcia.



Nie myśląc długo, podpłynęli łodziami do murów zamku 
i gwarnym tłumem skierowali się ku wierzejom.



„Ratuj, najjaśniejszy panie!” – wołały kobiety. – „Nas zalało, a tu 
znikąd pomocy! To już rok, jak bracia nasi i mężowie wyruszyli 
przeciw twym wrogom... Tyś nam ojcem i władyką, nie zostawiaj w 
biedzie wiernego ludu...”



– Spojrzał Witold przez okno – wkoło tafla wód i tylko na 
widnokręgu majaczy pas lądu z iglicą kienesy.



Zasępił się książę, jednak rychło jakaś myśl rozjaśniła jego 
smagłe oblicze: „Moje dzieci, – rzekł – idźcie w pokoju, wkrótce 
do was dołączę.”



I rzeczywiście, ledwie tłum dotarł do brzegu, w oddali ukazał 
się Witold na bojowym rumaku. O, sławny był to koń, 
czarodziejski, ponoć dar żmudzkich kapłanów... 



Kiedy tylko stanął na twardym gruncie, Witold zsiadł, klepnął 
go czule po grzbiecie i jął poić wodą. 



I, o cudzie, poziom wód w jeziorze zaczął niepowstrzymanie 
opadać. Jedna po drugiej ukazały się przemokłe na wskroś 
chałupy, między jeziorami zarysował się znowu pas lądu wstęgą.



Wiosenne słońce nie zdążyło jeszcze dobrze osuszyć ziemi, a 
ogrody już pokryły się świeżą zielenią, rzekłbyś – żadnej powodzi 
nie było.



Zdumienie Karaimów nie miało granic... „Wiwat książę, 
wiwat nasz ojczulek!” – wołali. – „Niech jego imię wiecznie 
trwa, a pamięć o cudownym koniu niech na długo zachowa 
się wśród naszych potomków!” –



Chcieli ludzie podziękować księciu, jednak ów zniknął. Spełniwszy 
swe zadanie, cudowny koń uniósł swego pana z powrotem.



Zdjęte radością kobiety mało dumały nad wydarzeniem, wzięły 
dzieci i wróciły do domów, ale starcy długo jeszcze stali 
zamyśleni nad brzegiem. Kręcili siwymi głowami, skubali brody... 



A następnego dnia rano gruchnęła wieść, że do Jezior Trockich 
przybyło jeszcze jedno, i to dziwne: życia w nim nie ma, woda zaś 
trąci koniem...
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