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Zatopione złote klucze
pod Unieszewem

D

ziwny kształt posiada ten stożkowaty pagórek pod Unieszewem. Wygląda tak,
jak gdyby czarodziejska moc ucięła jego czubek. Co ciekawsze, na szczycie tego
pagórka znajduje się w niewielkiej kotlinie okrągły staw, który ponoć nie posiada dna – tak jest głęboki.
Od zielonkawej powierzchni stawu zieje w ponure wieczory jesienne niesamowita groza.
Woda, poruszana jakby podziemnymi siłami, kotłuje się i bryzga obficie pianą na wszystkie
strony.
Zupełnie inaczej wygląda ten staw w pogodne dni lata, gdy cały pokryty jest białożółtym
kwieciem nenufarów, a przybrzeżne liście kalmusu wydają odurzający, gorzkawy zapach.
Kto by zaś pozostał przy zaczarowanym stawie do północy i posiadł specjalny dar łaski,
mógłby usłyszeć, jak w przybrzeżnym sitowiu coś szeleści, coś szepce tajemniczo o zatopionych w głębinie złotych kluczach, o żmii w koronie na głowie...
Posłuchajmy tajemniczych słów legendy...
Było to bardzo dawno temu. Na czubku pagórka, usypanego w mozolnym trudzie rękami
niewolników, znajdował się wspaniały obronny zamek bogatego księcia pruskiego, Saronga. Nad jeziorem, nazwanym od imienia pana zamku Sarong, znajdował się na półwyspie
święty gaj pogański, gdzie panował niepodzielnie wielki Kriwa, znany daleko i szeroko jako
niebezpieczny czarownik.
Sarong, pan zamku i całej okolicy, posiadał dużo bogactw w podziemnych piwnicach.
Pracowali na niego niewolnicy, trzebiąc lasy i uprawiając jałowe pole. Największym jednak
skarbem i umiłowaniem Saronga była jego jedyna córka, bardzo piękna, ale posiadająca
kamienne serce. Zły wpływ miał na nią ów czarownik Kriwa, który ją nauczył różnych
sztuczek i praktyk, żądając za to bezwzględnego posłuszeństwa. Księżniczka wchodziła do
świętego gaju potajemnym gankiem, który prowadził do olbrzymiego dębu, gdzie znajdowały się ukryte drzwiczki. Mogła więc się zjawić nagle podczas krwawych biesiad pogańskich. Wiedząc o wszystkim, co mówiono i nad czym radzono, uchodziła za wielką prorokinię. Dlatego wszyscy czcili ją i oddawali honory jak bogini. A ona skoro tylko zauważyła,
że ktoś ze służby i niewolników zaniedbuje się w pracy, bezlitośnie skazywała go na śmierć.
Coraz częściej po nocach krwawy blask ofiarnych stosów odbijał się w wodach jeziora Sarong, Pelongi czy Świętego.
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Ojciec księżniczki, chociaż sam był bardzo okrutny, bolał nad okrucieństwem córki. Ale
że bał się pogańskiego czarnoksiężnika, milczał.
Pewnego dnia książę umarł. Pozostała tylko matka. Cicha i dobra kobieta, która nadaremnie upominała córkę, żeby zaprzestała gnębić i mordować ludzi. Nic jednak nie pomogły matczyne prośby i przestrogi. Przeciwnie, chcąc pozbyć się staruszki, okrutna córka
postanowiła wygnać ją z zamku. Matka dowiedziała się o zamiarach wyrodnej córki od
zaufanej służebnicy. Pełna bólu i żalu siadła na przedprożu zamku i zaczęła gorzko płakać.
Z obfitych łez matczynych powstał stawek, który stawał się coraz szerszy i głębszy. Wreszcie
stał się tak duży i głęboki, że zaczęły się zapadać fundamenty zamku, a wkrótce zatonął cały
zamek, w którym tańczono właśnie i ucztowano.
Widząc to matka rzuciła do stawu złote klucze od zamkowego skarbca, które jej powierzył umierający mąż. Zauważyła to córka i skoczyła do wody, ażeby klucze odzyskać. Wtedy
matka zdjęła z głowy koronę książęcą i też wrzuciła ją do wody.
W tej chwili okrutna księżniczka zamieniła się w olbrzymią jadowitą żmiję, na jej głowie
lśniła złota korona.
Odtąd bez przerwy, dzień i noc, szuka w stawie złotych kluczy, lecz nadaremno. Czasem widzi je tuż-tuż, ale kiedy się przybliży, nie może ich
podnieść, nie ma przecież rąk ani nóg.
Raz do roku, w rocznicę zatopienia zamku, złote
klucze wypływają na powierzchnię stawu i świecą przedziwnym blaskiem. Mógłby je podjąć
z wody tylko odważny młodzieniec, który jeszcze nie pocałował żadnej dziewczyny i nie odmówił
nikomu jakiejkolwiek prośby. Zabierając klucze,
musiałby także zdjąć z głowy żmii koronę, potem
pędzić ile sił na biegłym koniu w stronę granicy
wioski, i to raz z północy na południe, a drugi raz
ze wschodu na zachód. Goniłaby go zaklęta żmija,
której moc sięga jednak tylko do granicy wioski.
Gdyby to wszystko się komuś udało, mógłby otworzyć zaklęte drzwi do skarbów znajdujących się
w głębi stawu.
Dotychczas jednak nie znalazł się jeszcze nikt
odważny. Złote klucze jak leżały, tak leżą na dnie
wody, a pilnuje ich potworna żmija z koroną na
głowie. Czasem księżycową nocą wypełza na
brzeg – widać wtedy jej złe zielone oczy, a korona
jaśnieje blaskiem złota i drogich kamieni. Niedaleko brzegu lśnią złote klucze, ale nikt nie ma odwagi ich podnieść.
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