
Pověst o malé zatopené vísce, v jejímž st ředu stojí kamenná studna  

Karel Va řejka 

V jedné malé vísce žili lidé, kteří si moc cenné a čisté vody nevážili. 
Když se potřebovali zbavit nepotřebných věcí, zkrátka je hodili do místní 
studny, ve které byla tak čistá voda, že jste mohli vidět až na samé dno 
studny. Časem ale nepořádku ve studni přibývalo, takže voda už nebyla 
průzračná jako dřív. A jak léta plynula, byl jejich jediný zdroj vody ve 
vísce zcela nepoužitelný.         
 Nepořádek se ve studni kupil,“ voda“ a odpadky ze studny tlačily 
vodu ze země na povrch. Hornina stále odolávala, ale jednoho osudného 
dne se v půdě objevily praskliny a pohroma už byla na světě!   
 Voda prudce tryskala a kusy zeminy nesla s sebou. Vesničané nic 
zprvu nevěděli, ale pak už si postupně celá víska všimla, že se voda valí 
a že smete z povrchu zemského vše, co  jí stojí v cestě.    
 Když už se voda dostala do vísky, topila domy, vyplavovala 
všemožné věci vesničanů z jejich domovů. A když přišel proud tak silný, 
že by snad pohnul i horou, nastal nelítostný boj o život.   
 Kusy střech vesnických staveb, skla z okenic, a dokonce i kusy 
mlýnského kola z nedalekého mlýna padaly na vesničany, vše 
unášela  velká vodní smršť. Voda se hnala rychle, ale chvíle ve vodním 
“pekle“ se jevily jako desítky hodin.       
 Po nějakém čase voda jakoby pustila vesničany ze svého sevření a 
ti se ze zbývajících sil vyšplhali na blízký kopeček a pozorovali to 
neštěstí, které je potkalo.         
 A když vesničané spatřili, jak jim voda ničí zbytky  jejich rodných 
domů, ty pro ně vždy znamenaly vše, uvědomili si, že něco tak cenného 
můžou vlastní vinou  lehce ztratit…a způsobilo to něco ještě cennějšího. 
Příroda se bránila. Lidé to nějakou dobu pozorovali, ale pak už se na to 
nemohli dívat, odvrátili svůj zrak a se zoufalým pláčem se celí mokří 
trmáceli pryč. Bylo to pro ně rázem nepotřebné místo.   
 A jediný, kdo si na tu událost vzpomene, a snad se mu i zasteskne, 
je malá kamenná studna z jedné (dnes zatopené) vísky, tam někde v 
bahnitém údolí mezi borovými lesy…  
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