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"Za starých (prý) èasù svìt býval inaèí,
a velico sa dìlo, co sa vèil u nedìje."
Ve, co je v této publikaci uvedeno, je pouhým
zlomkem pokladnice bájesloví Valaska.
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N ÌKOLIK SLOV ÚVODEM
Na prahu tøetího tisíciletí snad u skuteènì
neexistují ádné èarodìjné bytosti. Ani ty dobré,
co lidem prospívaly, ani ty zlé, které spí kodily.
Lesní pìiny jsou zapomenuty. A kdyby hned ne.
Èlovìk by se po nich mohl procházet tøeba o letním slunovratu za mìsíèního úplòku, ani by nìjakou èarodìjnou bytost potkal. Také tùòky, ve
kterých odpoèívají horské potoky pøed dalí bìitou cestou zùstaly oputìné. Mokøady sice dál
obrùstají vivcem, ostøicí, ïáblíkem a irokými listy lopuchù, ale o vílu u na nich nezavadí.
A k osamìlým pramenùm a studánkám nanejvý
v tichosti slétne napít se pìnkavièka èi kropenatý
drozd, hned zase letí po svém. Údolí, ráztoky,
stránì, úmezky, vechny hory nízké, vyí i vysoké, oblé i strmìjí osiøely.
Ty tam jsou doby, kdy pøed bouøkou otevíral hospodáø okna a dveøe, aby raráek, který
pøitahoval blesky, mohl z chalupy ven. Neudìlat
to, dozajista by hrom udeøil do stavení. Kdeto
dnes? Co chalupa to hromosvod, nìkdy i nìkolik
na jedné støee. Bouøkové èinìní, hømìní a blýskání je promìøeno, propoèítáno a podle zákonù
fyziky vysvìtleno. Bouøka je u jen akustický ná1

sledek plácnutí blesku do mrakù, stromu nebo do
zemì. Mnohem zajímavìjí je hromová rána proudového letounu, pøekonávajícího zvukovou bariéru.
Po dosaení zemského souputníka Mìsíce
a po vykroèení dál do vesmíru u snad opravdu
nezùstalo nic, co by èlovìka jetì mohlo ohromit,
udivit, pøekvapit a vyvést z míry. U ádná tajemství. Vechna døívìjí tajemna jsou vysvìtlena na
bázi fyziky, chemie, matematiky, statistiky, filozofie. Svìt zestárl. A obávám se, e trochu zesmutnìl a malouko vychladl. Ten krásný strach z èarodìjných bytostí je v nenávratnu.
Èlovìk se dnes ve skuteènosti bojí u jen
jiného èlovìka. Zbranì, které jsme na sebe vymysleli, jsou tak mocné a zákeøné, e vlastnì nezbývá, ne rezignovat na vechny krásy svìta.
A tím i na vechna potìení, která ivot na zemi
pøináí. Vdy i to, co bylo vymyleno pro usnadnìní práce a pro rozko bytí, napøíklad letecká a
automobilová doprava, se promìnilo ve smrtící
nástroje. Poèty zranìných a mrtvých jsou ohromující. Tito padlí jsou ve skuteènosti obìmi kruté a permanentní války vech proti vem: lidí proti lidem, kadého jednoho proti sobì samotnému,
lidí proti vìcem a vìcí proti lidem.
Dvacáté století se pyní neuvìøitelným
rozmachem techniky. Ta promìnila planetu Zemi
k nepoznání. I nás lidi zmìnila. Pokrok patrnì zapudil èarodìjné bytosti z planety Zemì kamsi do
jiného zapadlého kouta Kosmu. Asi je tomu skuteènì tak.
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Kdy jsem pøed èasem zpovídal posledního vrchového baèu z Radhotì, Rudolfa Blinku
z Dolní Beèvy, který a do roku 1950 pásl na oblaèných høbetech Beskyd stádeèka oveèek, marnì
vzpomínal, e by tam kdy nìjakou èarodìjnou bytost spatøil. Tenkrát za jeho ogarských let nastala
prvá moderna: pøestaly se nosit hunìné gatì, které padly na tìlo jako ulité a drelo se v nich teplo. Módní zaèaly být gatì cajkové, sice znamenaly pokrok, ale bylo v nich zima. Tato moderna pozvolna vystoupala z hubokých údolí a na høebeny hor a vystrnadila posledního svìtlonoe i z toho nejzapadlejího koutu Beskyd.
Jak mne potìilo svìdectví staøenky
Veroniky Orságové z Hutiska - Solance, která mi
v roce 1997 vyprávìla o straidlech, která "na mú
duu eèe zaila na vlastní kou". V chalupì u fojtky na Hutisku prý za jejich mladých let vdycky
strailo. Tam nala Veronika se svým nastávajícím
na húøe v jedné truhle hrst starých penìz. Smìnili
je v Jièínì za platné, ale jen átek a koulu za nì
koupili. Potom noc co noc chodila straidla po vrzavém ebøi na húru, hledala v truhlách ty peníze.
Vak, co se straidly v chalupì! Fojtka, které u nezbývalo na jejich zamodlení penìz, sebrala myslivcùm na honu zajíca a poslala ho po
Veronice panáèkovi, aby duchy zamodlil. Takto je
zaehnali. Ale kdo ví, jestli vechny. Prý jetì
onoho roku 1997 se Veronice Orságové nìkterou
noc zdálo o penìzích, e jsou schovány v kterési
truhle, nìkde v rohu izby, nebo pod prahem a e
je ta straidla jpoøád jetì hledají.
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A co já se straidly? Mnou také pronikl
moderní svìt a do morku kostí. Navzdory tomu
poøád trochu vìøím, ale zùstane to jen mezi námi,
e ty bájné bytosti podnes pøeívají. Kolikrát u se
mi stalo, e jsem uprostøed lesa pøekroèil bludný
koøen a mìl pak co doèinìní najít správnou cestu.
Pokadé, kdy cestou necestou rázuji valaskými
krpály, vyhlíím po ránu na rubisku, mýtinì, seèi,
pasínku babku, která sbírá do loktue ranní rosu.
A nìkdy, "na mú duu", houtinou jako by se divoenky mihly. I málo viditelný ligotavý plamínek, zazdá se mi, obèas v noci a v lese zahlédnu.
Také dávám pozor na spadlá hnízda, hromádku plesnivého chleba, pøehrli ab. Na matná
svìtélka. Taková znamení prý toti spolehlivì
oznaèují místo, kde jsou ukryty poklady. I pod
zem do ïúr u jsem se podíval. A nejedenkrát cestou na Radho proel s hlavou sklonìnou místa
"na pokladì" a "penìité jamy". I velkou bøilu
jsem kolikrát odklopil a do koøání prastarého buku nahlédl. Nìkde ty poklady zakopané, ukryté,
zapomenuté musí být! Prozatím vdycky marnì
jsem hledal, ádný poklad, ukrytý ani zemský,
jsem neobjevil.
Vyjma pokladu jediného, toti krásy zdejích hor, Beskyd a Valaska.
I kdy dobøe vím, e v dnení moderní dobì u ádných èarodìjných bytostí není, pøesto
pro jistotu na tìch svých cestách necestách zdejími horami kadého uctivì pozdravím. Co kdyby
pøece...
R. S.
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È AROVNÉ VALASKO
Valai se pokládají za potomky valachù,
pastýøù betlémských. Odtud "sa rozláali po vech
konèinách zemì, a tak sa valai z Betléma dostali
a sem". Putovali po karpatském horském oblouku se svými stádeèky od 9. století a pøiblinì ve
12. století dosáhli nejzápadnìjích hornatých konèin. Právì tady se støetly dva kolonizaèní proudy.
Pastevci postupovali po høebenech hor od východu, zemìdìlci a hospodáøi údolími od západu.
Jejich asimilací a prolnutím svébytných kultur
vzniklo neobyèejnì malebné náøeèí, podivuhodné
názvy míst, odìvù i pracovního náøadí. Naivním
chápáním svìta a pøírodních dìjù pak také celá øada povìr a bájných bytostí.
Tak lid valaský vybájil celou øadu mythických bytostí. A jetì po pøelomu 20. století v nì
vìøil. Ty vak dnes pøeívají u jen v záznamech
starých písmákù.
Pøirozeným centrem Valaska byl od nepamìti Ronov pod Radhotìm. Mìsto obklopeno
vìncem hor, chránìno od severu masivem
Radhotì má neobyèejnì pøíznivou polohu.
Spisovatel Èenìk Kramoli se v knize Ronovský
okres, vydané roku 1907 v Brnì, zmiòuje o
Ronovu slovy:
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"Sestoupíce v nìmecké Polomi z vozu eleznièního, vsedneme na potu ronovskou a pojedeme smìrem východním po ´císaøské´. Z mìsta
Valaského Meziøíèí, první to osady èistì valaské,
pojedeme smìrem východním, údolím dolní Beèvy,
dìdinami Zaovou a Zubøím. Po tøíhodinové jízdì
ocitneme se v rozkoném svìtoznámém léèebním
mìstì Ronovì.
Z Ronova se nám ani nebude chtíti. Mìsto
pøívìtivé, poloha jeho rajská, obèanstvo národnì
probudilé, podnikavé, èilé a bodré, procházky na
blízku i opodál pøerozkoné, ivobytí jako snad
v ádném jiném mìstì lázeòském laciné a pohodlné."
Skuteènì! Podnes je Ronov místo neobyèejné pro ivot!
Moná i proto bylo právì v Ronovì u
v 19. století sebráno a sepsáno tolik poznatkù o lidové kultuøe Valaska. A zajisté nejpøípadnìji právì sem patøí také zmínka o bájných bytostech na
Valasku.
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B ÁJNÉ BYTOSTI
Bájné bytosti mohly být pùvodu nadpøirozeného i lidského. Èlovìku nìkdy pomáhaly, jindy kodily. Vzájemná vazba mezi lidmi a bájnými
bytostmi byla v minulosti velmi tìsná. Nebýt bodrých obyvatel Valaska, neexistovaly by bájné bytosti - a nebýt bájných bytostí, asi by neexistovalo
to pravé Valasko. S pøièinìním bájných bytostí to
nìkdy dopadlo s lidmi dobøe, jindy patnì. Ale
tak je tomu vlastnì podnes, i kdy na bájné bytosti dávno nevìøíme.

BLUD

Bludem se stane èlovìk, který se vypraví
do hor, zabloudí a chodí stále kolem stejného
místa. Proti takovému oblouzení staèí sníst sousto
chleba, kouzlo hned pomine. Proto by mìl kadý,
kdo se vypraví do hor, mít v batohu kromì jiného i krajíèek chleba.
BOCI
Byl to zvlátní druh vìtcù - zaøíkávaèù,
kterým se hanlivì øíkalo "bohoò". Bývali jimi mui i eny.
Bohoni, nazýváni také zaklínaèi, patøí mezi dobré èarodìje. Jsou jimi obyèejnì mui støedního nebo starího vìku, kteøí "neco vijá" (vìdí),
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zvlátì pastuchové, baèové, sladovníci, mysliveètí
mládenci (facírkové), mlynáøtí mládenci (krajánci), øezniètí chasníci a také vesniètí "dochtoøi".
Pokud si z nich nìkdo, zvlátì od pøísluného øemesla, dìlá "kláby", pak takovému zle poslouí.
Tøeba tím, e sládek nemusí navaøit piva, pán nevystøelí z ruènice, mlynáø najde ernov na støee
nebo mu bohoò pole do mlýna hadù jako smetí,
øeznický mistr nedokáe zabít vola nebo krávu.
Proto se kadému doporuèuje vycházet s nimi zadobøe.
Bohynì se zabývala lidovým léèitelstvím
a hadaèstvím. Pomáhala lidem ve vech pøípadnostech ivota a byla tedy celkem dobrou èarodìjnicí.
Boci odvádìli kroupy z polí na hory, pomáhali od èar a kouzel, "poznamenávali" èarodìjnice, dokázali vypátrat ukradenou vìc a udat zlodìje. A tøeba dívce souzeného milence pøiehnat
- jen bylo potøeba ráno, v poledne a za soumraku
vyjít pod iré nebe a zaøíkáváním milého pøivolat.
Z umìní léèitelského umìli boci zaklínat
"vøedy a nátchy". Podle bocù toti existovaly trojí hlavní nemoci: vøed, nátcha (rùe) a choldún
(hostec). Vøedù vak bylo tøikráte devìt a nátech
devatero.
Z èlovìka postieného nìkterým vøedem,
nebo tìkou nemocí vùbec, bylo tøeba zanést
bocovi at (z muského koili, z enské rukávce), dbán na vodu - a ètyøi groe. Boec bìhem
zaøíkávání nabral do dbánu z potoka vodu "jordánku" a za dalího zaøíkávání ji dal napít nemoc8

nému. Tak vyhánìl neduh z nemocného ven.
Nìkdy si pøi zaøíkávání nemocí "potajmì,
co áden nevidí" vypomùe vyloením karet.
Kdy se objevil køíový král, køíová dáma a tøikráte smrt v podobì køíového esa, sdìlí domácím: "Dìte pro panáèka, nebude ten zeleného
trávníku lapa."
Za "tyry groe ajnù" vìru dokázali udìlat
mnoho muziky!
Boci byli uznávanými a vyhledávanými
proroky nejen na Valasku, ale i jinde na Moravì
a také mezi sousedními Slováky. Od domácích
brali "po tyroch grooch", od cizích "po rynskuli", ale tajemství své nesvìøili cizímu ani za nic.
BOSORKYNÌ
Bosorkynì jsou v èarodìjnické sortì na
úrovni èarodìjnic. Patøí mezi zákodné èarodìjnice, které rády zlomyslnì kodí èlovìku i dobytku.
Na Hrozenkovsku a Karlovsku ji také nazývají
stryga.
Kdo by chtìl poznat, která z en je bosorkynì, musí zaèít "na Lucu" (13. prosince) vyrábìt
"stolec" (stolièku pod nohy). Kadý den na ní musí nìco udìlat a práci si rozplánovat tak, aby stolièka byla hotova právì na boí narození. Kromì
toho vyhledá kus desky z rakve, ze které vypadla
"krkoka" (suk). Pak se potajemku na zhotovenou
stolièku usadí za oltáø a dírou po suku v desce
z rakve se rozhlíí po kostele. Která z en je bosorkynì, taková má "hrotek" (díku) na hlavì.
Bosorkyni bìhem bohoslueb o Boím
narození mùe mezi pøítomnými enami rozpo9

znat také ministrant ve chvíli, kdy pøenáí misál
z evangelia na epitolu a pøi tom se rozhlédne po
kostele.
Nìkdy se bosorkynì vyzradí sama, kdy si
na Boí narození pøijde vyptat do domácnosti
ohnì, který dìveèka v kamnech rozdìlala z "drven" (polen), nastøádaných od Luce a do Boího
narození. ádosti bosorkynì se oveme vyhovìt
nesmí.
ÈARODÌJNICE
Nìjaká "èarodenica" bývala v minulosti témìø v kadé dìdinì. Byla jí obyèejnì kadá stará
ena, nevrlá a svárlivá, "baba seknutá". Dokázala
uèarovat, aby kráva nedojila.
Na radu proti èárùm èarodìjnice chodili lidé k bocovi. Museli mu popsat chlév, kolik dobytèat v nìm je a kde které stojí. On jim pak øekl,
na kterém místì (obyèejnì pod prahem) jsou zakopány èáry (chlupy, skoøápky z vajec a èarodìjné byliny). Ty mìli vykopat a hodit do plamenù.
Kdy èáry shoøely, kouzlo pominulo. A èarodìjnice zùstala poznamenána, osypala se ve tváøi a
chøadla a do smrti.
V noci na den svatého Jana Køtitele mívaly èarodìjnice dostaveníèko s duchy pekelnými.
Vylétávaly z chalup komínem a na místo schùzky
letìly na pometlech.
ÈERNOKNÌNÍCI
Èernoknìníci (hortí mnichové) jsou
mocní èarodìjové, lidem vìtinou na prospìch.
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Hlídají poklady v lesích, ve starých hradech a zboøeninách. Z takto ukrytých pokladù obdarovávají
chudé.
Vyznají se také v léèení lidských neduhù.
Jejich pùvod není znám. Ale èernoknìníkem se prý stane zbìhlý student knìské øehole,
nebo... "Ze dvanásti edem jedenást sa jich vydaøí,
kadý dvanástý zbìhne jak Idá a je potem èernoknìníkem."
Takový èlovìk pak chodí celý v èerném,
pije pouze mléko od èerné krávy a jí vajíèka od
èerné kury (slepice), které si sám uvaøí. Kadý mu
dá obojího zadarmo, protoe èernoknìníkovo
"Bùh zapla!" prý váí víc ne peníze. Tvrdívalo se
dokonce, e èernoknìníci prý jsou lidé tak dobøí, jak svatí.
DIVOENKY
Divoenky byly lesní ínky. Jsou jimi silné
eny s vlasy neupravenými, odìné do metlice a
listí. Mají svá obydlí v lesích, zdrují se v houfech
po køovinách, pøi skalách, u studánek a potùèkù.
V lesích také mají své cesty.
Lidem jsou celkem pøíznivì naklonìny.
Ale kdy èlovìk vkroèí na jejich køiovatky, svedou jej z pìiny a on pak zabloudí. Mají spadeno
pøedevím na chlapy. Zbloudilého muského
obloudí oèarovaným nápojem, pak ho utancují a
umilují k smrti.
Také k sobì lákají kravaøe, e jim ukáí
malé ptáèky. Tvrdí se, e se na tìstí ádný kravaø
zlákat divoenkami nedal, take se neví, co by
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s takovým udìlaly.
O pùvodu divoenek se nic neví, ale jisté
je, e mají také dìti a rády je podstrkují neopatrným estinedìlkám, které jetì nebyly u úvodu.
estinedìlkám vezmou jejich dítì a namísto nìj
jim podvrhnou své potvorné dìcko s velkou hlavou. Neastná matka vak musí i s takovým zacházet jako s vlastním, protoe jak ona se chová
k "podvrenìti", tak se také dìlo jejímu dítìti u divoenky.
Za pìkného poèasí lítají divoenky po horách, kdeto nepohodu pøeèkávají v dìrách a vykotlaných stromech. Zimu pøespávají v jezevèích
norách.
DRACI A SMOCI
Drak má své místo v karlovském jezeøe.
Nejprve je hadem. Kdy ho po sedm let nespatøilo lidské oko, stane se smokem. Je asi na støevíc
tlustý, dlouhý 2 - 3 sáhy a má draèí hlavu. Po dalích sedmi letech, pokud smoka nespatøí lidské
oko, narostou mu køídla a je z nìho drak.
Smoci i draci pohlcují lidi i hovada. Spí
v lee, nataeni jako jedle, pøi spaní pronikavì
pískají. Mají-li hlad, øehtají jako kùò a jejich hlas
se rozléhá po horách i dolinách. Kudy se smok
plíí, tam vechna tráva shoøí.
Draky a smoky obyèejnì pouívají ke
svým povìtrným plavbám èernoknìníci.
Toti jen èernoknìník dokáe vyjmout
draka z karlovského jezera, ale potøebuje k tomu
ohlávku z konopí z devíti chalup vyptaných. Kdy
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draka osedlá, odletí s ním do horkých krajin. Kdy
letí nad pìknou dìdinou poutí drak "snìnice"
(kroupy), kdy letí nad horami tak poutí dé.
V horkých krajích èernoknìník draka zabije a jeho maso prodává za drahé peníze. Obyvatelé horkých krajin, aby od horka neshoøeli, si dávají
kousky draèího masa pod jazyk.
HAD S KORUNKOU
Had s korunkou je v té èi oné krajinì králem vech hadù. Je jen o málo mení ne pauz.
Málo se ukazuje a vidìti jej nejsnáze o svatém
Bartolomìji. Tehdy se toti jeho hadí èeleï slézá a
on ji pøehlídá a poèítá. Po skonèení pøehlídky se
vichni vrací a zalezou zpìt do svých podzemních
bytù, kde prý jsou neslýchané poklady.
Pokud má chalupa svého hada hospodáøe,
nebo abu hospodyni, a nakládá-li se s nimi dobøe, pøináejí domu tìstí. Pokud zle, jsou na netìstí. Kde hada zabijí, tam hospodáø do roka
zemøe. Ale kdy se nìkomu podaøí vytrhnout hadovi z huby koøist, napøíklad ábu, nikdy na soudì neprosoudí.
HÚKALKY
Húkalky bývají také nazývány húkavky.
Jsou to lesní panny, víly, obývající hluboké lesy.
Lákají k sobì lidi zpìvem, zvlátì pak húkáním.
Ozve-li se jim èlovìk, nebo kdy se jim posmívá,
hned jsou u nìho, popadnou ho a tanèí s ním a
do umdlení, nebo a má nohy celé odøené, èi také a klesne bez ducha na zem.
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Húkalkou se stane dívka, umøe-li v den,
kdy jí jdou ohláky.
KLEKÁNICE A POLEDNICE
Malé dìti se straí polednicemi, zvlátì
pak klekánicemi, aby se po klekání (veèer) ji netoulaly a domu se drely. Prý je klekánice chytne,
budou-li se po klekání toulat. Dìti také straívali
Magou: "Nechoï ven, chytne a Maga." Nikdo
vak nevìdìl, jak takové bytosti ve skuteènosti vypadají.
Pravdou je, e velebné ticho, které zavládne v pøírodì v poledne a veèer, nahání strach nejen dìtem, ale také dospìlým. Odtud asi povìra o
polednicích a klekánicích.
LUCIE
Svatá Lucie je ochránkyní pøed èarodìjnicemi. Jejího svátku vyuívají zvlátì hospodynì
a dìveèky, aby na boí narození rozpoznaly, která z en je èarodìjnicí a mìly se pak pøed ní na
pozoru.
Aby se rozpoznat èarodìjnici podaøilo,
musí hospodynì nebo dìveèka u od Lucie a po
Boí hod plést punèochu. Kromì toho zhotovit
stolièku. O Boím narození usedne v kostele na
jitøní bohoslubì na stolièku a dírou v punèoe uvidí èarodìjnice na "ohøebloch" a "ometloch" jezdit kolem oltáøe. Nebo èarodìjnici mezi ostatními lidmi pozná podle toho, e má kadá na hlavì
buï hrotek nebo krajáè od mléka.
Která z en na jitøní je èarodìjnicí pozná
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se i tak, e jde k oltáøi pozpátku.
Rozpoznat èarodìjnice pomùe také révek
z tøenì, utrený na Lucii.
Èarodìjnici lze na boí hod uvidìt dírou
ve vaøeèce, strouhané od Lucie. Nebo dírkou po
suku z desky z "kerchova" z truhly mrtvého.
Èarodìjnici mùe spatøit i èlovìk narozený na bílou sobotu.
Èarodìjnice se prozradí také sama tím, e
si na Boí hod pøijde "pùjèit ohnì", protoe si zapomnìla koupit "sireèek", ale zkuený hospodáø
popadl provaz a "vydral" ji z domu.
Na ochranu proti èarodìjnicím se na Lucii
natíraly dveøe obydlí i od chléva èesnekem.
Na Lucii se nesmìlo nic dìlat, co Lucie
pøi obchùzkách po chalupách kontrolovala.
Pokud nìkterá pøadlena pøece její svátek nesvìtila, bila ji Lucie vaøeèkou a rozházela jí niti nebo
nadrhnuté peøí.
Lucie také pøedpovídala poèasí pro celý
pøítí rok. Hospodáø v ten den namaloval na trám
dvanáct kroukù a do kadého z nich zaznamenával poèasí kadého dne a do Boího narození.
Jaké bylo v který den poèasí, takové pak odpovídalo v daném mìsíci pøítího roku.
MORA
Morou se stane dítì, které se narodí zubaté. V dospìlosti se jeho bytost rozdvojuje: zatím
co tìlo zùstává leet bez citu v posteli, due
obchází spáèe a vysává z nich krev. Po nocích
n a v tìvuj e mora spící lidi a poutí na nì tvrdý
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spánek. Pak jim z prsou saje krev.
Pokud se takovému dítìti, døíve ne okusí
prsu matèina, dá do úst døevo, bude chodit na
stromy. Ale matce bývá obyèejnì dítìte líto, e by
zhubenìlo, radìji mu dá do zubù kravský cicek,
tak bude chodit na "ludské" (cizí) krávy a bude silné.
Mora nebo také múra je tedy obyèejný
smrtelník, zvlátì enská. Pozná se podle toho, e
má rovné lapy.
enská, která je morou, a pøijde-li na ni
ten èas v noci, promìòuje se v èernou koèku, je
pak pøichází na èlovìka ve spaní a jej cucá (saje).
Nìkdy se promìní ve stéblo nebo jehlu a vtáhne
se do jizby klíèovou dírkou. Mora pøichází v urèitou hodinu - nespí-li èlovìk jetì z nìjaké pøíèiny,
vidí ji jako koèku, kohouta, slepici, kuøe, ale jen
on ji tak vidí.
Èlovìk, kterého dusí mora, si sám nepomùe, jen kdy jej nìkdo jiný vzbudí. Èlovìk napadený morou zaène ve spánku mrèet, promluvit
nemùe, probudit se také ne, ani pohnout se nemùe. Èlovìk na nìho mora chodí je zesláblý,
nìkdy ani chodit nemùe. Okolí bradavky má na
prsou èervené a bradavka je veliká a jako vysátá.
Kdo se chce pøed morou ochránit, postaèí
nakreslit svìcenou køídou na dveøe a na postel
"skøítkové nohy" (dvojitý trojhran).
Mora prý nejde na èlovìka, který snìdl nìco pøipáleného.
Proti moøe pomáhá obléknout si na noc
kabát nebo kacabaju obrácenì, toti záda dopøe16

du a vzadu zapnout, pak mora na èlovìka nemùe. Nebo kdy se na noc poloí pod poltáø noe
køíem, mora nad takovým spáèem nemá moci.
Nejlepí ochranou, kdy nìkoho tlaèí mora, je dát
mu pod hlavu nù, natøít mu prsa a okno jizby
èesnekem a zabodnout do ètyø úhlù okna ídla.
Moru, kdy ji èlovìk uvidí, je potøeba popadnout
a pøipíchnout ídlem ke stìnì. Pak nekodí, pokud se ídlo nevytáhne.
NÁTCHA
Nátcha (rùe) chodí po domech. Na koho
chce usednout, na toho nìjakým známým hlasem
zavolá jménem a ozve-li se, u ji má. Nìkdy krábe u dveøí a kdo jí otevøe, u je v nìm.
Nátchy a vøedy jsou zosobnìné, zlé bytosti a je jich velmi mnoho. Nátech je a sedmdesatero sedmero a vechny pochodí údajnì z pyných andìlù, které Bùh zavrhl a odsoudil je tlouci se svìtem.
Kdyby estinedìlka, døíve ne jde do kostela, na nìkoho zavolala oknem, dostane nátchu
(obyèejnì do prsu).
NEMODLENEC
Nechtìjí-li se dìti veèer pøed spaním modlit, straí je dospìlí nemodlencem: Nemodlenec
pøijde pro tì! Ale nikdo neví, jak vlastnì takový
nemodlenec vypadá a jaká kouzla svede.
RARÁEK
Raráek (na Ronovsku nazývají raráka
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pírkem - piritusem) se ponìkud podobá drakovi, je asi na dva sáhy dlouhý, hlavu má èernou a
ploskatou jako dlanì, zbytek tìla je okrouhlý a
ohnivý. Kolikrát z nìj jiskry prí.
Lidé vìøí, e se raráek vylíhne z vejce
od èerné slepice, ale èlovìk takové vejce musí 9
dní a 9 nocí nosit pod paí. Za celou tu dobu se
nesmí umývat ani pøevlékat, ani modlit, jinak by
se mu raráek nevylíhnul.
Hospodáø, který má svého raráka, neboli
pírka, v krátkém èase nabude jmìní a zbohatne.
Raráek toti pomáhá èlovìku pracovat, radí mu
co a jak prodat, aby vydìlal, povídá mu o skrytých
a tajných vìcech, o pokladech. Èlovìk mùe podle rarákovy rady tøeba i léèit lidi. Raráek kromì
dalího také prozrazuje zlodìje.
Raráek se podle hospodáøova pøání dokáe i v leccos promìnit, napøíklad v ptáka a je
moné dát jej do klece, nebo se promìní v boty.
Kdy u nìkdo raráka má, pak musí dbát na to,
aby se ho vèas zbavil.
Prvý i druhý vlastník raráka se jej mùe
zbavit tøeba tím, e mu naporuèí promìnit se
v boty a ty pak odloí na chodník. Kdo je zvedne, u ho má, boty se promìní zpátky v malého
raráka a ten novému majiteli skoèí tøeba do kapsy.
Tøetí vlastník se vak u raráka, i kdyby
co dìlal, nezbaví, tomu náleí napoøád a toho si
raráek nakonec odnese do pekla.
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SKØÍTEK
Se skøítkem je patná práce kdy se blíí
bouøka. Lidé vynesou pøed dùm pantok i lopatu
od pece, ohøeblo i vidly. Vechno poloí pøed
chalupu køíem. Nìkdy vynesou i stùl. Pak otevøou okna i dveøe, aby skøítek mohl utéct. Nebo
skøítek, takový èertík, chce se pøed hromem ukrýt
a jak hledá nejvhodnìjí skrý - fuk tøeba èlovìku
pod pai, a hrom èlovìka zabije.
Skøítka v sobì prý má i dítì, kterému vlasy ne dolù, nýbr nahoru jako vylíznuté rostou.
SLIBKA
Dívka, která zruila slib svému milému,
stane se po smrti slibkou. Promìní se v bíle odìnou enu, chodí po horách a láká muské povoláváním: "U, poï sem." Pokud se muský ozve,
hned je u nìj a utancuje jej k smrti.
SVÌTLONO
Svìtlonoi (bludièky), byli malí muíci
s lucernièkami, kteøí se hned tu hned tam objevovali. Mámí za noèního èasu osamìlé chodce. Èlovìka, který zbloudil, zavedli do bainy a hned zase zmizeli.
Nesmí se na nì køièet, zahánìt je modlitbou ani kletbou.
Tvrdí se také, e kde v noci pod irým nebem svìtélko kmitne, tam prý hoøívají peníze.
VODNÍK
Vodník bývá také nazýván jako basrman,
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besrman, jinde hastrman. Byl to malý èlovíèek
dlouhých zelených vlasù, obleèený v zeleném kabátci a v zeleném klobouce. Druhdy vak mùe
být i velkým èlovìkem, obyèejnì myslivcem, ale
i v jiných podobách se objevuje a mùe mít i podobu zvíøat, obyèejnì zajíce. Poznat ho lze podle
toho, e mu z levého osu kape voda.
Besrmanka chodí poèernu a kape jí vdy
ze òùrky voda. Také ona se mùe v ledacos promìnit.
Vodník obývá hluboké zhlanì, umpy, tùnì. Rád vysedává na splavu, pod mostem, na stavidle rybníka nebo v rozsoe staré vrby. Je znalý
v evcovském øemesle a komu se podaøí vodníkovi jeho dobøe uité boty uzmout, vydrí mu jako troje obyèejné lidské.
Vodník láká lidi rozliènými vìcmi, je zavìuje na vrboví, chrastí a podobnì. Vábí dìvèata
na barevné stuky nebo sklíèka. Kdy se nìkomu
taková vìc zalíbí a vezme ji, propadá jeho moci.
Kdy vodník spatøil èlovìka, pak zaøehtal a skoèil
do vody. Nebo se dal s èlovìkem, obyèejnì podnapilým, do praèky. Pokadé zvítìzil, nebo byl
mìkký jako vosk, take jej nebylo moné ani poøádnì uchopit, ani pohlavek mu neublíil, "jako
by do bláta mlátil". Ale kdo jedl chléb dvakráte
peèený, takového èlovìka vodník v zápase nepøemùe.
Nejvìtí moc má vodník ve vodì, a to
o polednách. Due utopených schraòuje na dnì
rybníka v hrníèku pod poklièkou.
Pøed vodníkem se nemá utíkat rovnì, ale
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do strany. Nejbezpeènìjím prostøedkem na
ochranu pøed vodníkem je èesnek. Také cibule
chrání pøed vodníkem a pøed jakoukoliv kodou.
Rovnì i køí na tøi strany udìlaný a zaøíkaný:
"Køí Krista Pána pøede mnou, køí Krista Pána nade mnou, køí Krista Pána za mnou."
Vodník plaí lidem dobytek. Ale nìkdy se
pøiel i ohøát k ohni k hlídaèùm ovoce.
ZAHUBENÈATA
Zahubenèata jsou nepokøtìná nemluvòata.
Zahubila je jejich krkavèí matka a pochovala na
odlehlém místì pod vývraty nebo v poli. Kdy nìkterá matka dítì zahubí a nìkam zakope, slýchati
v tom místì o poledni nebo o pùlnoci náøek.
Due zavradìných nemluvòat, èili zahubenèat, se
stále potulují. O pravém poledni nebo veèer po
klekání bìhají s pláèem po polích. Za noci køièí,
a mráz èlovìka obchází.
Potká-li èlovìk takové zahubenèa, nesmí
se ho bát, ale musí mu nìco od atù hodit, protoe zahubenèata jsou vdycky nahá.
Jiné pomoci není, ne se za nì pomodlit.
A kdo umí na køik naøíkajícího dítìte odpovìdìt
modlitbou, ten to dítì vysvobodí.
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S TRAIDLA
Tak tomu v minulosti bylo. Lidé se scházeli, besedovali, vyprávìli i naslouchali. Dobøí vypravìèi byli vdy a vude vítáni. Zvlátì o besedách, drhlaèkách. Ruce pracovaly, ui naslouchaly. Vyprávìní se toèilo jako pryskyøici vonící kouø
nad komínem. Besedovalo se o velièems. I velijaké zkazky se vyprávìly a besedníci pravidelnì
pøecházívali z pohádek na duchy a straidla.
Vyprávìní o straidlech bylo vdy vdìèné téma,
nìkdy pøi nìm a krev tuhla v ilách.
Ve Zlínì prý koulíval umrlec svou vlastní
hlavu po rynku.
Jiný chodíval do hospody hrát karty. Slovo
za celou dobu nepromluvil, jen pokadé usedl za
stùl a vytáhl karty. Ostatní pøisedli a dali se do
hry. Obehrál vecky. Jak pøiel, tak také odeel. li
jednou za ním a vidìli jak leze do hrobu. Pøítí
den hrob otevøeli. Leel v nìm umrlec obleèený,
tváøí dolù, v jedné ruce drel mìec penìz, ve
druhé karty. Obrátili jej naznak a znovu zakopali.
Od té doby se neukázal.
Mezi jedenáctou a dvanáctou s ohromným
rachotem jezdíval Zlínem od vrchu "Hradièka"
èerný koèár bez koní. Øítil se dolù potokem a pak
nìkterou zlínskou ulicí kamsi do polí, tøeba a do
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sousední dìdiny a zase nazpìt. Jeden z lidí, kteøí
jej "na své oèi" vidìli, kdy jej koèár míjel, usedl
vzadu na nìj. Ale u za chvíli se octl v trní a chrástí a kdesi u Provodova.
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P OVÌRY
Také povìry mìly v minulosti na Valasku
v kadodenním ivotì lidí své místo. Mnohdy mìly blízko k dovednosti s èarováním. Vysvìtlovaly
nevysvìtlitelné, lidem zajiovaly vlastnosti jinak
nedosaitelné. Snad u jen vìdomí, e bylo pomocí povìr vykonáno nìco pro zajitìní lepí budoucnosti, mìlo pøíznivý dopad na dalí osud èlovìka.
Dìti pøináí veliká voda, babka je z vody
vyhrabuje "hrabjami". Pøekroèí-li nìkdo sedící dítì, neporoste. Má-li dítì poøád zavøené pìsti, bude a vyroste lakomcem.
Kdy novorozenì koupají, dají mu do
koupele devaterníku a støíbrný peníz, aby bylo
astno, a jeøabin, aby bylo èerveno a krásno.
Kdy dítìti vypadne zoubek, má jej matka snísti ve chlebì, nebudou ho zuby bolet.
Leklo-li se dítì nìèeho, lejí nad ním olovo,
by poznali, èeho se leklo. Bylo-li to nìjaké zvíøe,
nakuøují dítì chlupy z nìho. Kdy dítì zatne vøed,
roztrhnou na nìm rychle at a zakopou pod okap
nebo hodí do vody.
Malé "ogary" (chlapce) i mladé psíky "zamrazují": prostrèí je tøikráte po sobì hlavou kolo24

vou, tím je "zamrazen", nechytne se ho ji støelená ani atá.
Aby jestøáb kuøata nevidìl, nastrkají je gazdovi za òadra, ale musí mít pøi tom oèi zavøené.
Takto vyjde gazda ven, kuøata z pod koule vypustí, vrátí se zpátky do jizby a teprve tam oèi
otevøe.
Nebotíkovi dávají do rakve peníz do ruky, "aby hospodáøství nelo za ním". Umøe-li gazda, rozetnou peníz, polovici dají mrtvému a druhou si nechá gazdìna.
Potká-li nìkdo èasnì ráno starou babu, èeká ho netìstí; potká-li mladou enu, bude mít
tìstí. Kolik bab èlovìk potká, tolik pendlíkù má
odhodit, aby nebyl ten den neastný.
Staví-li se domek, dá se pod základní kámen po desetníku nebo aspoò po ètyráku, aby se
pøi domì vdy drely peníze.
Svrbí-li koho pravá dlaò, bude dotyèný
pøijímat peníze; kdy levá, bude vydávat. Svrbí-li
pravé oko, bude nìkoho rád vidìt; kdy levé, bude plakat nebo mít lítost. Svrbí-li nos, bude se
hnìvat.
Pøebìhne-li zajíc komu pøes cestu, hotové
netìstí!
Kdo ráno vstává levou nohou, bude celý
den neastný.
Chytí-li nìkdo blechu na ruce, dostane
psaní; blecha na ruce - psaní na cestì.
kytne-li kdo ráno, vzpomíná naò smrt,
dopoledne-li - pøítel, odpoledne - ledakdo, veèerli - milý nebo milá.
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K OØALKA A TABÁK
Vyprávìl mi ve Starém Zubøí pamìtník, e
jako malý chlapec musel v létì u èasnì ráno do
lesa sbírat jahody a maliny. S nimi pak pìky pøes
Veøovické vrchy a na trh do Nového Jièína.
Dostal za nì pìt nebo est korun. Doma je dal tatovi. Ten peníze vzal a propil v hospodì Na fojtství.
Èím vìtí ve kterém kraji se drela bída,
tím více se tam pilo "goøalky". Hospod a idovských krèem bylo vude plno. Ve Zdìchovì o 156
èíslech byly ètyøi krèmy, na Hovìzí vedle cesty na
vzdálenosti 50 krokù jich bylo est. Ani nejvzdálenìjí ráztoky nezùstaly bez krèmy.
Aby koøalka silnìjí byla a piják "zvìdìl,
e nìco pil" (aby se do nìmoty omámil), dávali do
ní nìkteøí idé lilkový koøen, který nakupovali od
horalù po nùích.
Pasekáøi, kteøí mívali do krèmy daleko, nakupovali u idù líh a doma si pøipravovali tak øeèený "ám": smíchali tøetinu lihu se dvìma tøetinami vody.
Pro slavnostní pøíleitost pøipravovali
Valai z koøalky "valaské thé": vaøili koøalku na
rendlíku, zavaøili do ní skoøici, høebíèek, cukr nebo med. Nìkterá ena vypila "valaského thé" tøe26

ba i litr.
Valai povaovali koøalku za nejlepí dobro v tomto slzavém údolí. Také o ní rádi prozpìvovali: "Na to goøalenka na svìt pøila, aby staros
z hlavy vyla. Jak jí vypiju sklenièku, já sobì zazpívám pìsnièku."
Vøelý vztah ke koøalce dokazuje i úsloví:
"tvrtka goøalky lepí, ne kdyby zlatý kord do
bøucha pích."
Pili chlapi, pily i eny, jak dosvìdèuje popìvek: "Jaký si hospodáø, takovú má enku, ty
pije v hospodì, ona pije v enku."
I dìti záhy okusily té dobroty, matka se
nerozpakovala dát jim koøalky. Valaky kojily dìti tøeba i dva roky, aby byly silné a zdravé. Kdy
se prý jednou zeptali dvouletého dìvèátka, kde
má maminku, odpovìdìla: "Ja li nì na Vsetín na
goøalku, budú òa ostavia."
Valai byli také náruivými kuøáky.
Tabáku øíkali "suchý nápoj" a byl pro nì "koøením
ivota". Podle jedné anekdoty by prý valaská ena ráda koupila na trhu tøi vìci: chuti (sùl), obyèaje (koøalku) a zvyku (tabák).
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P ØÍSLOVÍ, POØEKADLA A ÚSLOVÍ
Úseèností, øízností, vtipem a zdravým
úsudkem se vyznaèují pøísloví, poøekadla a úsloví, vzniklá na Valasku. Nìkolika slovy výstinì
charakterizují situaci, kterou by jinak bylo mnohdy potøeba zeiroka popisovat.
Od jalovej krávy tela by vyptál (spí, ne
by od lakomce nìco dostal).
Lepí slamìný mu, ne hedbávné dìti, øíkají vdovy.
Vdavekchtivé eny vzdychají: Nech by píl
aj bíl, enem dyby býl. Dyby edem býl, baraj by
mòa bíl, kau bych vaøila, na duu mastila.
Dy dobøe zele, jak dyby pravdu povìdìl.
Co èího nech, vyspi sa jak mìch (t.j. nekraï).
Kdo sa za hubu stydí, nedostane do ní ani
po ní, kdo sa nestydí, dostane buï do ní nebo po
ní!
Posmìek na vybíravého enicha: Ten ual
pníèka u chodníèka. - Chodil po celém háji a ual
na samém kraji.
O spoøádaných rodinách: Tam chybí enem
ptaèí mléko. - Majú penìz jako ab po Juøú!
Na blázny netøeba hnoja vozi!
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Èeká-li nìkdo nevdìk: Jdi, dostane z koláèa ïúru! - Dbá o nìho, jako pes o pátú nohu! Má ho rád, jak v patì trn.
Kameò do vody! (t.j. mlè o tom!).
S pány sa neraï, psa proti srsti nehlaï!
Bìda tomu domu, kde porúèá kráva volu!
Èerná koza trèe nebo netrèe, bílá koza nebo netrèe, nebo trèe (obì trkají; jeden za 18, druhý bez 2 za 20).
Aj starý opálený peò je pìkný, kdy ho
pøistrojí (= bláznu sluí kadá èepice).
Modli sa, nemodli sa, z prázdné mise nenají sa (vecko je nadarmo, ádná pomoc napø.
v nemoci).
Pohnúl rozumem, jak kráva chvostem!
Mlè, mlè! Si tak múdrý, jak alamúnova
koula!
Kdy pøíde mezi vrany, musí kráka jako
ony!
Zlým zlého nezaláce (nespraví).
Mìl s ním deset svìtù (køí).
Nadøi na dlani chlupù, dy ich tam néni!
(kde nic není nic se nevezme).
Koa pila, koa dr! (snáel-lis pøíjemné,
okus i nepøíjemného).
O lháøi, kdyby tøeba nìkdy i pravdu mluvil: Kdyby mi duu na dlaò vyplúl, to mu nevìøím. - Jak dyby z motyky støelíl. - To je tak pravda, jako e blecha kale.
Lehkomyslný praví: Neukrade nemá, nezabije nejí!
Panský kúsek, svinský obyèaj.
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P OKLADY
Poklady, to jest buï peníze ukryté lidmi
pod kamenem, v dutinì paøezu, nìkde v tajné
skrýi, nebo poklady zemské, mìly v minulosti
v ivotì Valachù své dùleité místo. Kdo by nezatouil po bezpracném zisku, po náhlém zbohatnutí? Zvlátì na Valasku, kde i jen prostá obiva
znamenala døinu od slunka do slunka a zisk byl
minimální, nebo ádný.
Pokud jde o poklady, mìl Valach neomezenou dùvìru k matièce pøírodì, aby mu dopomohla k bezstarostnìjímu ivotu - t. j. k penìzùm. Pøitom je pøíli skromný na to, aby chtìl zlatem oplývati, chce si pouze pohodlnìji ivot na
zemi upravit. A protoe pole na Valasku tolik nerodí, chce nalezením pokladù alespoò pomoc na
nìjaký èas dosáhnout.
Vìøí se, e kde je na Valasku význaènìjí
vrch, skála nebo roklina, vude tam leí poklad,
zlatá nebo støíbrná ruda.
KDE HLEDAT POKLADY
Pokud chtìl nìkdo poklady hledat, musel
být obeznámený s místy, kde se nalézají.
Na Radhoti v místì, kde je hlína èervená
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jako krev, v ní je tolik ryzího zlata, e by jím moravskou i èeskou zemi zaplatil.
Proti meziøíèské ibenici v potoku jsou na
rokytì øecká písmena vyryta, o devìt lépìjí dál je
kámen, na nìm klíè vyrytý, pod ním je achta a
v ní èisté zlato.
V Kladném potoku ukazuje ruka o dvou
prstech, vyrytá do kùry kmenu jedle, k slunci východu. Naproti v buèku je vyøezaný kalich. Dole
v baøinì, je zlato potoèné, veliké jako bob nebo
hrách a èerné jako smola. Kdy se roztluèe, je
z nìj pìkné a èisté zlato.
Na Hostýnì nad Bystøicí je za kostelem lískové houtí. Tam jsou elezná vrata. Za nimi starý buk srostlý s jedlí a v jejich koøání høebík vbitý. Dva kroky odtud je achta velmi bohatá.
KDE LEÍ POKLADY
Poklady bylo moné objevit podle nejrùznìjích znament i mimo uvedená místa.
Kdy se na nìkterém místì noèní straidla
ukazují a èlovìk na takových místech pociuje
strach a zdìení, kde nebývá rosy, kde svíèka najednou zhasne, kdy se ukáe oheò, hromada záøivého uhlí, hromádka plesnivého chleba, kolikrát
také aby, hnízda a jiné divné vìci ukazují, tam
urèitì poklad ukrytý je.
KDY A KDE POKLADY HLEDAT
Bylo dùleité vìdìt nejen to, kde poklady
hledat, ale také, kdy poklady hledat.
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Jsou dva dny v roce, kdy jsou vechny poklady osvobozeny, e duchové pøi nich nejsou: na
svatého Jakuba a na nebevzetí Panny Marie.
Kdy neví, kde poklady hledat, vezmi
z potoka kamínek, kterým voda hýbá, napi na
nìj zaklínadlo, dej pod hlavu a odøíkej 5 otèenáù
a 5 zdrávasù, pak pøijde k tobì duch a ukáe, kde
poklad hledat.
O KOPÁNÍ POKLADÙ
Pokud hledaè pokladù dopátral a vyzvìdìl, kde poklady leí, zbývalo mu u jen vìdìt,
jak se pøi kopání pokladù chovat, aby bylo dosaeno úspìchu.
Kdy mìsíce pøibývá, kopej na místì známém beze vech ceremonií, bez zaklínání, kopej
vesele a beze strachu pøed duchy. Kopáèi pokladù mají spolu mluvit, zpívat, ne zarmouceni, ale
veselé mysli býti.
Kdy se dokopává k pokladu a slyí se nìjaký hømot a hrozné vìci se vidìti dají, to je znamení, e je poklad od zemských duchù hlídaný.
Pak se má dát slouit me svatá, vzít ke kopání
køí, nebo svìcenou vìc, tøeba svíci, zadìlat svìcené vìci do lopat a motyk, zavìsit svìcené vìci
na sebe aby zlí duchové nemohli kodit.
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Z ÁVÌREM
Proel jsem Valasko køíem kráem, ale
ádného pokladu v horách ani v údolích jsem neobjevil. Kromì nìjakého desetníèku, vypadlého
z kterési kapsy. Z toho jsem nezbohatl. Ale nepohrdl jsem jím a uschoval jej, to aby se mì peníze
drely.
Také pokadé poctivì poèítám kukaèèí
kukání, kolika penìzi toho léta zbohatnu. Marnì.
Pokud mi kdy nìco kapsy nadouvalo, tak pouze
vítr, ale ten vdycky utekl a nechal kapsy prázdné.
Jsem èlovìk moderního vìku, nevìøím na
kouzla a èáry, ani se o nì nestarám. Ale kdy mi
pøebìhne èerný kocour pøes cestu, radìji poèkám,
a pokud nìkdo jiný èarovnou linii pøetne pøede
mnou, nebo si alespoò tøikrát do tøí rùzných svìtových stran odplivnu. V poledne se klidím z cesty polednici a veèer klekánici. Po lesích se vyhýbám místùm, kde se vyskytují húkalky a divoenky, raráci a èernoknìníci. Obèas slyívám kvílet
na oputìných místech zahubenèata. Na noc si
kladu pod poltáø dva zkøíené noe pro pøípad,
e by moderní panelákové bytovky obcházela
mora, dusila ve spánku lidi a sála z nich sílu.
Nejvíce ze veho vyhlíím nìjaké zname33

ní: svìtélko, spadlé ptaèí hnízdo èi hromádku
plesnivého chleba, které mi bezpeènì ukáe místo, kde jsou ukryté zemské poklady. Posud marnì.
Kolikrát usednu na vrcholku hory, sedím
na kameni, shlíím na høebeny okolních hor, také
do údolí, osady i mìsta v podhùøí.
Najednou vím, e tím nejvìtím pokladem,
který se mi v Beskydech podaøilo najít a objevit,
je právì hornaté Valasko.
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Na èarodìjné bytosti jsem se v teplém
mìsíci lednu 1998 zeptal pana Jana Blinky, narozeného r. 1916 v usedlosti v údolí Rozpití na
Dolní Beèvì, kde se podnes øíká "u Vojkùvkù",
nebo "ve dvoøe", na samotì na samém úpatí
Radhotì, kde jeho pøedkové sídlili odnepamìti,
snad u od 16. století.
"Á né," jenom se zasmál a pokraèoval
mìkkým libozvuèným náøeèím. "Ani rodièe
o nich nevykládali, to o tych svìtlonooch, e
kdesi cosi. To bylo tak. el chlap z hospody popitý, nebo co, poèápal kdesi po baøinách... My jsme
pøi pálení hromad (døevìného uhlí) spávali v lesi. O èarodìjných bytosách, o tom nebylo zmínky. Moná lidi tenkrát vylekalo, kdy sova zahúkala, to není pìkný zvuk, a oni si hned mysleli
bùh ví co to... uhýk vydával etì horí zvuky.
To esli toto lekávalo toty ludi nebo nelekávalo,
ale my jsme to znali tenkrát, to pro nás nebylo
nic tajemného."
Nebuïme zklamáni. Ponechme prostor
fantazii. Potìme se bohatstvím povìstí o èarách,
kouzlech, tajemných bytostech, o pokladech kdesi pod zemí pozukrývaných a zakletých...
Vdy co krásnìjího a vzácnìjího mùe
èlovìk získat, ne právì bohatství lidové tvorby.

