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s. 135: 
In den Ruinen in der Umgegend von Weißkirchen (in Mähren) liegen die Schätze während 
der Passion offen. Auch dort hat eine Frau ihr Kind vergessen. Dasselbe hatte nach einem 
Jahre gehen und sprechen gelernt und eine weißgekleidete Frau hatte es mit 
Nahrungsmitteln und Spielzeug versorgt. 
Auf der benachbarten Anhöhe Swrczow sah ein Mann ein feuersprühendes Schwein, das 
einen goldenen Schlüssel im Maule trug. Als es vorbeigelaufen war, rief eine Stimme: du 
warst nahe daran uns zu erlösen, du hast dich aber geweigert den Schlüssel mit der 
Hand zu nehmen. Er sah sich um und erblickte eine Weiße Frau. Diese fuhr fort: Hier auf 
dieser Stelle wird ein Kirschbaum wachsen und wenn er groß genug ist, wird ein Tischler, 
der noch nicht geboren ist, aus dem Holze eine Wiege verfertigen, und das Kind welches 
zuerst darin gewiegt ist, wird uns erlösen. 
 
Volný překlad: 
Ve zříceninách nedaleko Hranic jsou ukryty poklady, které se otevírají na Velký pátek. Jistá 
žena zde zapomněla své dítě. Po roce se naučilo chodit i mluvit. Potravou a hračkami jej 
zaopatřovala bíle oděná paní. 
Na nedalekém návrší Svrčově viděl jistý muž oheň sršící svini, která držela v tlamě zlatý klíč. 
Když začal utíkat, ozval se za ním hlas: Ty jsi nás mohl lehce vysvobodit, ale nesměl bys se 
bát vzít do ruky ten klíč. Ohlédl se a spatřil bílou paní. Ta mu pak řekla: Zde na tomto místě 
vyroste třešňový strom, až bude velký, udělá z jeho dřeva truhlář, který se dosud nenarodil, 
kolébku. A dítě, které v ní první bude ležet, nás vysvobodí. 
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s. 167: 
Jiné skupině náleží česká pravděpodobně pověst od Mor. Hranic, sr. Vernaleken, s. 135 
n. Na výšině Svrčově viděl jeden muž oheň sršící svini, která měla zlatý klíč v hubě. Za 
ním ozval se hlas: „Ty´s nás mohl lehce vysvoboditi, ale ty se´s zdráhal vzíti klíč.“ Ohlédl 
se a spatřil bílou paní, která mu pravila, že na tom místě bude růsti třešňový strom; ten 
až vzroste, udělá z jeho dřeva truhlář, který se dosud nenarodil, kolébku, a dítě, které 
první v ní ležeti bude, bude vysvoboditelem. 
 


