Alojzy Śliwa

Góra Klasztorna
koło Czerwonki

W

pobliżu stacji kolejowej Czerwonka, w powiecie biskupieckim na Warmii,
wznosi się okrągła góra, zwana Górą Klasztorną.
Stał tam kiedyś klasztor. Musiał być wielki, gdyż dziś jeszcze widnieją ślady
obszernych, podwójnych wałów, które go otaczały. Na skalistym szczycie znajdował się niezgłębiony otwór – nawet najdłuższa lina nie mogła sięgnąć dna.
Według starej legendy, krążącej po okolicy Czerwonki, miał kiedyś w tym
właśnie miejscu zapaść się klasztor. Głęboko w komorach klasztornych
miały być ukryte niezmierzone skarby, a stróżem skarbów miał być
stary mnich ze śnieżnobiałą brodą...
Razu pewnego kilku chłopców z pobliskiej wsi pasło na górze klasztornej bydło.
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Stali nad przepaścią, wpatrując się w bezdenną głębinę, i gwarzyli o ukrytych w dole bogactwach. Przypominali sobie, co ludzie mówili o zapadłym zamku, w końcu zapragnęli
spróbować szczęścia.
Nie namyślając się długo, przynieśli linę, przywiązali do niej najmłodszego z pastuszków
i mimo jego łez i krzyków zaczęli pomału spuszczać go w głąb.
A lina była dłuższa niż wieża kościoła w pobliskim Biesowie. W pewnej chwili zrobiła się
lekka, skurczyła się – był to znak, że dotarła do dna. Chłopcy zaczęli głośno wołać, lecz nikt
im nie odpowiadał. Nasłuchiwali z twarzami przy samej ziemi, lecz żaden dźwięk z głębi
nie dochodził. Wreszcie zaczęli linę wciągać do góry, a gdy ukazał się koniec, a chłopca nie
było, opanowało ich przerażenie i w strachu wielkim rzucili się do ucieczki.
Następnego dnia zabrakło im odwagi, by udać się na Górę Klasztorną. Pognali bydło na
łąki, koło jeziora Dadaj, martwiąc się i wspominając zaginionego towarzysza. W pewnej
chwili, ku ich wielkiemu zdziwieniu i ogromnej radości, ujrzeli chłopca, którego uważali
już za zmarłego. Zbliżał się do nich w wesołych podskokach. Kieszenie i czapkę miał napełnione złotem.
Gdy obstąpili go kołem, zaczął opowiadanie:
– Gdy uwiązany na linie stanąłem na dnie, spostrzegłem, że znajduję się w wielkiej komorze. Była tak napełniona złotymi i srebrnymi przedmiotami, że ich blask mnie oślepiał.
Jakiś stary człowieczek podszedł do mnie, zagadnął uprzejmie, odwiązał od liny i powiódł
przez wiele lśniących komór, pełnych złota. Wieczorem zaprowadził mnie do miękko zasłanego łóżka, na którym przespałem noc. Następnego ranka obudził mnie, obdarował
złotem, mówiąc: „To daje ci mnich klasztorny”. Potem otworzył boczną bramę i wypuścił
mnie. Gdy się obejrzałem, znajdowałem się w dole przy Górze Klasztornej, a brama zniknęła i mnich zniknął.
Gdy chłopcy to usłyszeli, zapragnęli również stać się bogatymi. Popędzili pod górę i poczęli się kłócić o to, kto ma pierwszy zjechać na linie w dół. Nie mogąc się pogodzić, ciągnęli
losy. Ten, który wylosował pierwszy, obwiązał się sznurem, a inni spuścili go w dół. Gdy
sznur wyciągnęli do góry, chłopca przy nim nie było. Rozeszli się do domów pełni radosnej
nadziei, że następnego dnia kolega ich przyniesie bogate skarby i złoto.
Lecz chłopiec nie zjawił się ani na drugi dzień, ani na trzeci i nigdy już go nie zobaczyli.
Od tego czasu nikt nie miał odwagi spuścić się w tajemniczą przepaść.
Jadąc koleją do Olsztyna, przy dworcu Czerwonka, po prawej stronie zobaczyć można
ową zaklętą górę, a po lewej stronie – piękną zagrodę, którą niegdyś Jasiek-pastuszek wybudował za podarowane mu przez mnicha złoto.
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