
„Złote drzwi” – podanie napisane przez Szczepana Kellera i zamieszczone

 w  „Pielgrzymie” nr 27 z 1870 roku

Koło Białego, jeziora, nad brzegiem,                     

Gdzie się Świętego pomnik wznosi Jana, 

Strumyk odmiennym piasek orze biegiem,

Stoi łódź jedna i druga dłubana;

        Tuż obok biedne rybaków mieszkanie,

        O którém lud takie chowa podanie:

W niém to od wieków po ojcach synowie

Życie przy wiejskiéj chudobie spędzali,

Dań dla klasztoru nosili w Żukowie, 

Z każdym porankiem na ryby jeżdżali

        Lecz rzadko kiedy mozolna ich praca

        Im się obfitym połowem wypłaca.

Razu jednego już o słońca wschodzie

Śpiesznie z wiosłami do pracy biegają,

Znak krzyża kładą na siebie i łodzie,

Potem je z piasku na wodę spychają;

        Szybko wiosłują ku przeciwnéj stronie, 

        Bo tam najlepsze więc bywały tonie.

Topią sieć naprost półwyspy Grodziska,

Na której stał niegdyś zamek warowny;



Dziś się tu ledwie domyślisz zamczyska,   

Bo już tu rolnik zagon orze równy;

        Już mury zamku dawno zapomniane,

         Lecz drzwi kaplicy słyną z złota lane.

Kiedy roztrzaskał Szwed z Tomowéj góry

Zamek i bramy śliczne Białogrodu,

Padły zarazem i kaplicy mury,

Pokryły ciała umarłych od głodu,

        A drzwi się na dół z wyspy zesunęły,

        W głębi jeziora dzwoniąc utonęły.

Tutaj rybacy nasi założyli. –

Już każdy powróz w łódkę swoją zbiera.

Niezmiernie obaj nad tém się zdziwili,

Że właśnie dzisiaj tak sieć gdzieś zadziera;

        Wiedzieli dobrze o każdej przeszkodzie

        I że tu żadnej nie było we wodzie.

Dziś się narobić musieli podwójnie;

Lecz już i klepki do łódki się snują,

Ciężka za nimi idzie sieć spokojnie,



A tu drzwi złote w matni połyskują.                    

        Niezmiernie cieszą się takim połowem,

        Radość wyrazić ledwie mogą słowem.

„To teraz nasze tak wielkie bogactwo!”

Jeden przemawia wespół do drugiego;

„Na cóż się przyda nam teraz rybactwo,

Kiedy żyć możem już z chleba lepszego?!

        Ja na nowy rok miejsce wypowiadam,

        Bo teraz inną radę sobie zadam.”

Drugi to samo czynić przedsiębierze;

W przyszłym pałacu widzi już pokoje,

Swe połatane rybackie odzieże

Już w duchu zmienia w najbogatsze stroje,

        Myśli pożegnać wieśniacze zagrody,

        W mieście używać rozkoszy, wygody.

Tak różne plany w głowach sobie kreślą,

Patrząc na złoto przed sobą leżące,

Ale o Bogu i duszy nie myślą.

Całém ich szczęściem to złoto błyszczące.

        W tém drzwi napowrót w jezioro wpadają,



        Tonąc brzęk tylko ponury wydają.

Tak nagle radość w smutek się zamienia,

W głowie znów wstają poprzednie kłopoty,

Wraz z skarbem toną szczęsne ich marzenia.

Lecz wnet się biorą znowu do roboty,

        Chcą przeszłą tonię w tém miejscu odnowić,

        By skarb stracony raz jeszcze wyłowić.

Już wyrzucają w téj nadziei siecie,

Aż głos z pod wody w te się ozwie słowa:

„Skarbu wy tego nigdy nie znajdziecie,

Dobrze go użyć nie wie wasza głowa;                  

        Lepiéj, że cnotę w sercach zachowacie,

        Z nią szczęście mieszka chociaż w nędznej chacie.”
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