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Děvečka na faře Ónagerði v osadě
Viðareiði porodila nemanželské dítě
a tajně ho zabila. Na faře žil také
chudý čeledín, kterému se říkalo
Skrček. Tomu dívka sebrala jednu
punčochu, mrtvé děťátko do ní
nacpala a zakopala do země. Po
nějaké době se děvečka vdávala
a konala se velká svatba. Právě když
tančili svatební tanec, připlazil se do
domu duch pohozeného dítěte
zabalený v punčoše, skočil do kola
mezi tanečníky a zazpíval:

Matka má oděv zlatý
a já mám z vlny šaty,
v punčoše tančím tady.
Nato se duch svalil přímo pod
matčiny nohy. Děvečka padla do
mdlob a museli ji vynést ven, takže
svatebnímu veselí byl konec.

Ilustrace: Testérka fotky: Canon S120
e-mail: sihasapa@centrum.cz

DUCH DÍTĚTE V PUNČOŠE
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Duchové zabitých dětí jsou malí,
tlustí a baculatí jako nemluvňata
nebo veliká klubka vlny a mají tmavě
hnědočervenou barvu. Říká se, že
se objevují tam, kde někdo zabil
a pohřbil nemanželské novorozeně,
aniž mu dal jméno. Pletou se lidem
pod nohama, aby je svedli z cesty.
Pokud se duch někomu prosmýkne
mezi nohama, nedožije se takový
člověk konce roku.
Na poli u osady Skáli na ostrově
Eysturoy stojí kámen, jemuž se říká
Uličníkův kámen. Lidem, kteří
kolem něj chodili za tmy, se často
pletl pod nohama duch dítěte.
Jeden muž, který tudy svého času
procházel a duch ho trápil, se
rozčílil a vykřikl: „Ty uličníku!“
Duch se zahrabal do země vedle
kamene a už se nikdy neobjevil,
protože dostal jméno.
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6. 4. — bylo pravé jaro. Sešli jsme se jen v komorním počtu. Schůzku jsme strávili venku.
Dlouhodobá hra vás vtáhla do vzduchu — vyneseni orkánem jsme
„letěli“ na padáku. S padákem na zádech jsme pluli vyznačený
směrem a na závěr se ve spirálách snesli na loď.
Potom jsme si zazávodili v jedné z disciplín letošní Kuličkiády »kuUFO«. S pěti kuličkami na talíři jsme běželi terénní drahou a v cíli
nám musela zůstat alespoň jedna kulička.
Pokračovali jsme venku hrou »Zažeň míč«. Tenisáky jsme museli
zahnat volejbalový balón za území soupeřů.
Následoval »Triangl«. Obránce hájil trojnožku, když se ji někomu
z útočníků podařilo sklátit, mohli si všichni ulovit kaštan, jen je
nesměl o postavení trojnožky obránce chytit.
Uklidili jsme a přesunuli se do klubovny. Tam jsme si rozdali Šušně
za březen a vyhlásili vítěze — gratulujeme Káji. Před rozchodem jsme si rozdali
»nové číslo« oddílového časopisu, a pak už kolem slepic domů…
13. 4. — byly už i ranní teploty jarní. Opět jsme se sešli v komorním počtu. Schůzku jsme
strávili celou venku.
Pro dlouhodobou hru jsme řešili zajetí — pomocí pilouna jsme se museli dostat
z vězení. Řezali jsme zdatně a tak se nám podařilo uniknout.
Protože o následujícím víkendu budou velikonoční svátky, pustili jsme se do
výroby netradičně zpracovaného »Velikonočního vajíčka«. Výroba „provázků“
byla docela náročná, a dokončení, nalepením sady provázků na vejce, nebylo taky
jen tak, dokonce si někteří méně šikovní vyfouknuté vejce rozmáčkli.
Jako u draní peří jsme si povídali a po náročném zdobení měli všichni před koncem svou
ozdobu hotovou.
Uklidili jsme, a v klubovně si rozdali pozvánku
na akce, které do konce dubna proběhnou.
Poněkud jsme překročili čas, takže se za
případné komplikace omlouváme…

6. dubna — před námi byl úkol osmý. Zlý Veliký orkán hnal jejich loď na severovýchod.
Průlivem Öresund jeli jako blesk.
Veliký orkán ubohé Vikingy každou chvíli ponořil do vody, a ještě se jim přitom škodolibě
chechtal. Všichni byli promočení až na kost.
Vika i Idu to vyhodilo až k plachtě, která se utrhla a letěla i s nimi. Díky obsahu kapes se
jim podařilo z latěk a zbytku lanoví udělat řiditelný padák a pluli větrem za jejich lodí. Velký
Orkán pro samou zlost a touhu zahubit námořníky z Flaku najednou zjistil, že mu došly síly.
A tak najednou splaskl. A Vike a Ida přistáli ladně na palubu mezi unavené námořníky.
Prohlédli jsme si obsah kapes a zkusili si zapamatovat vše, co jsme viděli

NĚCO NA BEDNU…

Nazdar luštitelé. Pro dnešek zkouším zařadit po čase rébusy. Dobře si obrázky
prohlédněte, a rozhodněte, jaké mají rébusy řešení — všechny se týkají velikonoc.
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řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste
na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » 1 - střelka, 2 – ryska pro nastavení azimutu,
3 - chlívek, branka, 4 - ukazatel směru, 5 - otočné kolečko, 6 - stupnice «

13. dubna — nastal čas pro úkol devátý. Od nepaměti to vždycky bývalo tak, že bázlivým
klukům to myslelo líp než rvavým. Vike hrábl rukou za kazajku a vytáhl velikánskou rybu.
Houfem vikingů proběhl udivený šum. Dokonce i Snorre zíral, div mu oči nevylezly z důlků.
„Už jste takovou rybu někdo viděl?“ zeptal se Vike.
„Ne že bych věděl, jak se jmenuje,“ řekl Vike. „Chytil jsem ji náhodou holýma rukama,
když jsem vystupoval na břeh. Něco mi říkalo, že by se mohla hodit.“
Byla to veliká ryba. A měla mohutný »zobák« plný velikých špičatých ostnů.
„Uviděl jsem tě první,“ řekl Vike, „a křtím tě jménem piloun.“
Piloun pomohl našim Vikingům uniknout z vězení kam je uvrhli obyvatelé vesnice, kterou
se pokusili přepadnout.

LETEM SVĚTEM

Před časem jsem zaznamenal
zprávu o prameni u kapličky
v Bělském lese. Tento víkend jsem
procházel kolem.
KAPLIČKA PANNY MARIE
Když jsem kolem procházel jako dítě,
pramen neustále tekl, už v té době
kolovaly zprávy o blahodárných účincích
jeho vody. Lidé z okolí si v nádobách vodu
odnášeli. Pak prameny vytékal stále méně
až přestal vytékat zcela.
V roce 2020 došlo k obnově místa a já
jsem loni četl:
„Ukázalo se, že pramen nevyschl. Při
přípravě výměny horní dlažby narazili
dělníci na dubové trámy, pod kterými
byla jímka s propadlou skruží, plnou vody,
jen nemohla vytékat z kovové roury,
která byla ucpaná a zrezivělá.“
A tak pramen opět vytéká, i když
vzhledem k dnešním předpisům bude
napití jen na vlastní zodpovědnost…
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V uběhlých
týdnech jsme
pokračovali v cestě k jihu.
Naši loď překvapilo počasí.
V severních mořích nefouká vždy jen vánek, častokrát ti není ani
silný vítr, tu a tam se objeví vítr tak silným, kterému se mu říká Orkán.

pořadí jméno
1. Kája
2. Paťa
3. Kája ml
4. Matěj
5. Tete
6. Seba
7. Viki
8. Maťo
9. Ríša
10. Veverka
11. Danka
12. Patrik
13. Maty
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