
CUDOWNE DZWONY
Legenda nadnoteckich Gębic

Przenieśmy się myślą w zamierzchłe czasy,
I w ten czarowny baśni świat.

Wniknijmy na chwilę w klechdowe lasy,
By wykraść im legendy kwiat.

Legendy gębickiej wygrzebmy pyły,
Bajeczny odtwórzmy dziś cud.

Niech słowa legendy, co znów odżyły,
Powtarza wciąż pokoleń lud...

Na płaskim wzniesieniu, w kotliny kole,
Gębickie chaty wyrosły,

Z chędogich lepianek ukrytych w dole,
Lackie pogwary się niosły.

Po zachodniej stronie, brzegiem kotliny,
Noteć płynęła głęboka.

Wokoło moczary pełne gęstwiny,
I bagien przestrzeń szeroka.

Wśród bagien porosłych, wąskie ścieżyny
Do wsi pobliskich goniły.

Bujne szuwary i kępy wikliny
Często ślad drogi myliły.

Spokojnie płynęło w miasteczku życie – 
Skąpą uprawiał lud rolę,

Pracował wytrwale i w krwawym bycie
O lepszą modlił się dolę.

W modlitwie znajdował pocieszeń zdroje,
Do Boga oczy swe wznosił –

Do Niego wyciągał ramiona swoje,
O łaski błagał i prosił.

W miasteczku świątyni nie było wcale,
Więc lud wciąż szczerze zawodził,

Gdy chciał w kościele wylać duszy żale,
Do wsi pobliskiej zachodził.

Więc o kościół własny lud Boga prosił,
O własny boski przybytek –

Przeróżne ofiary na chwałę znosił,
Poświęcał cały dobytek.



Stąd co dzień do wioski rychłego rana,
Z dzieckiem niewiasta spieszyła,

I wciąż tam w świątyni Boskiego Pana,
O kościół w mieście prosiła.

Wśród męczącej drogi i wyczerpania,
Pobożne pieśni śpiewała,

I często w zapale, w żalu miotania,
Klęcząc, łzą ścieżkę zraszała.

I wtedy w zachwycie cudownym żyła,
A dziecię wśród traw hasało –

Matka o cudzie wciąż słodko marzyła,
A serce od szczęścia drgało.

Raz w błogiej tej chwili, w olśnienia czarze,
Odbiegło dziecię na bagna –

Ach! I utonęło w grząskim moczarze,
Siła porwała je zdradna!

Matka po czasie ocknęła się srodze,
Łzy jej spływały po licach,

Lecz w jednej chwili znikł ból po niebodze.
Kościół ujrzała w Gębicach!

Wysmukłe wieże kończyli anieli,
W przecudnym tonęli blasku,

A w górze dwie kule w stropu gardzieli,
W wirowym tłukły się trzasku.

Lecz kiedy dzwonów ozwały się tony,
Opadły ze świstem na ziemię...

A lud pobożny, co słuchał strwożony,
Bogu polecał swe plemię.

Umilkły trzaski, przestały bić dzwony,
A kościół stał okazały!

I z ust tysięcy hen na wszystkie strony,
Rozbrzmiały okrzyki chwały!

Dwa długie wieki wszechświat pożarł w sobie,
Miasto daleko słynęło –

Choć pięć pokoleń legło w ciemnym grobie,
Życie tu wartko płynęło.

Aż w jednym roku Szwedzi mur oblegli,
I grabieży dali hasła,

Lecz wszyscy ludzie wiernie miasta strzegli,
Zwycięstwa wiara nie zgasła!



Więc dzielnie bronili, tarli przeszkody,
Choć rzęsiste siekły strzały,

Lecz ogień pocisków nie czynił szkody,
Nie sięgał domów powały.

A ludzie przy dzwonach modlili się stale,
Ochoczo ciągnęli liny,

Dzwoniły kobiety i dzieci wytrwale,
Pragnienie gasił łyk śliny.

I wszyscy dbali, by dzwony wciąż grały,
Czy w noc, czy gdy wzejdą zorze,

Wiedzieli dobrze, że gdyby przestały,
Lud śmierci ściele już łoże!

Znalazł się zdrajca, wśród nocy mroków
Przedarł się w wrogów obozy,

I tam ze starszyzną, na dnie okopów,
Omawiał plan zemsty, grozy!

Zdradził wszystkim, że póki biją dzwony,
Kościół odporu ma siłę,

Lecz gdy przez chwilę nie płyną już tony,
Strzały pchną kościół w mogiłę!

A kiedy wracał z pełnym worem złota,
Omijał strzeżone drogi,

A choć go lata paliła spiekota,
Jeszcze wytrwale wlókł nogi.

Było popołudnie, gdy podszedł pod dzwony,
Co tak bez przerwy dzwoniły,

Liny trzech starców ciągnęło zmęczonych,
Dzwonili resztkami siły!

Więc do nich żywo zdrajca podskoczył,
I w ręce zebrał trzy liny,

I dzwonił mocno, choć w pocie już broczył,
I twarz zalewał blask silny.

Lecz w chwili urwał i zatrzymał dzwony,
Umyślnie wstrzymał tonów bieg.

I w tejże chwili już na wszystkie strony,
Rwał straszny huk i kul grad siekł!

Zapadł się kościół strzaskany kulami,
Z nim razem cudowne dzwony –
A lud znękany, skłuty kul bólami,

Litości żebrał strwożony!...



I dzisiaj jeszcze według podań ludzi,
W miałkim Noteci korycie,

Podobno rybaków wśród nocy budzi,
Zapadłych tych dzwonów bicie!

Takie legendy dziwne chodzą słowa,
Z pokolenia w pokolenie.

Niech je więc pamięć tych najmłodszych chowa,
By rdzy nie zgryzły ich cienie!
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