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awno temu, gdy goœciñcami wêdrowali ryce-
rze w zbrojach a ludzie podobni byli herosom, polowa³
w bia³owieskich kniejach na grubego zwierza pewien
litewski ksi¹¿ê. M³odzieniec odznacza³ siê ogromn¹
si³¹ fizyczn¹ i jeszcze wiêksz¹ odwag¹. Doœæ rzec, i¿ na
niedŸwiedzie wyrusza³ samotrzeæ uzbrojony jedynie
w drewnian¹ pikê zakoñczon¹ ¿elaznym grotem. Pew-
nej czerwcowej nocy myœliwy odpoczywa³ po udanych
³owach nad rzek¹ £utowni¹, gdy w promieniach wscho-
dz¹cego ksiê¿yca ujrza³ dziewczê przecudnej urody,
za¿ywaj¹ce k¹pieli w nurtach puszczañskiej krynicy.

M³odzi przypadli sobie do gustu i wkrótce zakwit³a
miêdzy nimi wielka mi³oœæ. Oksana nie widzia³a œwiata
poza ukochanym a ksi¹¿ê z zapa³em znosi³ do jej chaty
ubite ¿ubry, niedŸwiedzie, tury i jelenie, co w dawnych
czasach by³o równie wielkim dowodem mi³oœci jak dziœ
kosze czerwonych ró¿ w œrodku zimy.

Rzecz ca³a toczy³a by siê najpewniej utartym torem
i ca³¹ opowieœæ mo¿na by zakoñczyæ sakramentalnym
,,¿yli d³ugo i szczêœliwie”, gdyby do sprawy nie wmie-
sza³a siê pewna wiedŸma posiadaj¹ca nie tylko zna-
jomoœæ zastosowania zió³ wszelakich o czarodziejskim
dzia³aniu ale i przekazywan¹ z pokolenie na pokolenie
tajemn¹ wiedzê pozwalaj¹c¹ zaklinaæ rzecz jedn¹
w drug¹ zgodnie z jej ¿yczeniem. Ksantypa, bo tak
w³aœnie mia³a wiedŸma na imiê, zamieszkiwa³a od nie-
pamiêtnych czasów polanê nad rzek¹ £utowni¹, oto-
czon¹ krêgiem prastarych dêbów. Sêdziwa niewiasta
trudni³a siê zbieraniem zió³, rzucaniem uroków, spo-
rz¹dzaniem wszelakich lekarstw i trucizn oraz innymi
zajêciami w³aœciwymi jej profesji.

Ksantypa na ogó³ chwali³a sobie pustelniczy ¿ywot,
spokój leœnego zak¹tka oraz towarzystwo dzikiego
zwierza licznie wówczas zamieszkuj¹cego bia³owiesk¹
krainê. Spokój jej run¹³ jednak w gruzy w chwilê po

spotkaniu poluj¹cego
w kniei ksiêcia. Stara wie-
dŸma zapa³a³a do m³o-
dzieñca uczuciem œwie-
¿ym jak majowy wietrzyk
i zarazem potê¿nym ni-
czym zimowa nawa³nica.

Ksantypa ukazywa³a
siê ksiêciu pod postaci¹
a ju¿ to d³ugonogiej ³ani
czy sarny o za³zawionych
oczach by wkrótce prze-
mieniæ siê w ho¿¹ dzie-
wojê z wydatnym, jêdr-
nym biustem.

Innym razem obja-
wia³a siê jako zwiewna ru-
sa³ka, wabi¹c nieczu³ego
ksiêcia œpiewem tak czys-
tym i powabnym jak owo-
ce malin zroszone poran-
n¹ ros¹.

Wszelkie zabiegi pod-
starza³ej czarownicy koñ-
czy³y siê jednak totaln¹
klap¹ gdy¿, jak wspom-
niano wczeœniej, m³o-
dzieniec ów by³ bezna-
dziejnie zakochany w Ok-

sanie, dziewczynie m³odej i wielce urodziwej.
Po wyczerpaniu ca³ego zasobu zaklêæ i czarów Ksa-

ntypa da³a za wygran¹ i najpewniej pozwoli³a by ko-
chankom za¿ywaæ doczesnego szczêœcia gdyby nie fa-
talne spotkanie z m³odym ksiêciem w wid³ach £utowni
i Narewki. Myœliwy, ujrzawszy wówczas wiedŸmê w jej
naturalnej postaci pomarszczon¹, przygarbion¹, z ku-
rzajkami na twarzy i krukiem na ramieniu, postanowi³
do³¹czyæ Ksantypê do reszty zwierzyny, któr¹ go knieja
ostatnimi czasy obdarzy³a.

W zapalczywym gniewie wzi¹³ szeroki zamach, by
ugodziæ sêdziw¹ niewiastê sw¹ drewnian¹ dzid¹ pro-
sto w serce. Ksantypa, choæ ju¿ wiekowa, nie by³a jed-
nak pozbawiona refleksu niezbêdnego do prze¿ycia
w Puszczy pe³nej dzikiego zwierza. Zanim zimne ostrze
dosiêg³o jej piersi, zd¹¿y³a wypowiedzieæ odpowiednie
zaklêcie i w mgnieniu oka zamieni³a zapalczywego
ksiêcia w leœn¹ mysz.

Zagniewanej wiedŸmie nie doœæ jednak by³o tej
zemsty i by jeszcze bardziej ukontentowaæ siê swym
zwyciêstwem, przemieni³a piêkna Oksanê w pusz-
czyka, który – jak wiadomo – by prze¿yæ, musi po¿y-
wiaæ siê wszelkimi leœnymi i polnymi myszami.

Od tamtych czasów ka¿dy puszczyk ostrzega wszel-
kie myszy, norniki, pi¿maki swym pohukiwaniem, by
przypadkiem nie po¿reæ ukochanego ksiêcia przemie-
nionego w leœn¹ mysz. Legenda g³osi, i¿ z³y czar pryœ-
nie, gdy przez sto lat cz³owiek nie wytnie w Puszczy Bia-
³owieskiej ani jednego starego drzewa.

Czy pozostaje nam li tylko ¿ywiæ nadziejê, i¿ Ok-
sana i Piêkny Ksi¹¿e stan¹ siê w jakiejœ odleg³ej przy-
sz³oœci odpowiednikami biblijnego Adama i Ewy?
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