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JAK SE LUKAJDA STALA ČARODĚJNICÍ
V jedné malé zemičce byla malá krásná vesnice jménem Lukavec. V ní ţili lidé v lásce,
pokoře a radosti. A jak je známo, v lásce a radosti se rodí děti, tak i jedněm mladým
manţelům se narodila hezká dcerka, které dali jméno Lukrécie, po jedné římské šlechtičně,
která prý byla její pra pra pra pra prabába. Doma dívenku oslovovali Lukajda, snad i podle
místa narození v Lukavci.
Lukajda rostla do krásy a měla dobré srdce. Kaţdému pomohla, na kaţdého se usmívala
nebo pro něj měla dobré slovo. Protoţe ţila s rodiči na kraji vesnice u lesa, často tam chodila
na borůvky, maliny nebo šišky na topení. Vesele poskakovala, zpívala, vítala kaţdý nový
den. V lese všechna zvířátka mile pozdravila a vţdy pro ně měla z domova připravené
nějaké dobroty. Proto ji měli rádi lidé ve vesnici i zvířata v lese.
Jednou se v lese zatoulala trochu dál a ztratila cestu. Pomalu se smrákalo, v lese je tma
rychleji neţ na poli, a Lukajda začala mít strach. Všude bylo ticho, ani ptáček nezazpíval, ani
větévka nezapraskala pod nohama, jen vítr skučel mezi stromy a tma byla vetší a větší.
Najednou uviděla Lukajda v dálce probleskovat malé světélko. Myslela si, ţe je to světluška
a ţe ji třeba posvítí na cestu ven z lesa.
Klopýtala přes kořeny, několikrát upadla, aţ byla celá rozedraná a unavená. V tu se před ní
objevilo cosi tajemného. Vypadalo to jako doupě nějakého zvířete, ale bylo to o hodně větší
a ţádné zvíře nikde neviděla, ani neslyšela. Opatrně nakukovala do doupěte a tu se v něm
něco pohnulo. Krve by se v Lukajdě nedořezal! Celá ztuhla, nemohla se pohnout a jen
škvírkami mezi víčky se dívala, co se to štrachá ven.
Nejdřív se objevil obrovský dlouhý zelený zahnutý nos. Pak vykouklo jedno krví podlité oko,
které zářilo ve tmě ţlutě. Pak se vyhrabala ven celá postava a Lukajda uviděla, ţe je to
hrozná čarodějnice Hroznice, o které slyšela z vyprávění rodičů. A protoţe byla slušně
vychovaná, tak ji třesoucím se hláskem hezky pozdravila: „Dobrý den, milá babičko, nevíte,
kudy vede cesta z lesa?“
Avšak odpovědi se nedočkala. „Jsem čarodějnice Hroznice“, řekla ta osoba před ní, „uţ
mnoho let čekám, aţ ke mně zavítá lidská noha a budu moci zase vyzkoušet sílu svých
kouzel.“ Lukajda se polekala, slyšela, ţe Hroznice je zlá a zaklíná lidi do různých podob. A
co slyšela, to se stalo.
Hroznice se hluboce nadechla a s kaţdým dalším nadechnutím se zvětšovala a zvětšovala.
Kdyţ byla vysoká jako vzrostlé stromy okolo, skřípavým silným hlasem zvolala: „Zaklínám tě
na 400 let do podoby čarodějnice. Budeš zlááá, zlááá, zlááá, stejně jako jááá, jááá, jááá.“
Stromy se pod sílou hlasu ohýbaly, vítr zesílil, z dálky byl slyšet hrom a Lukajda se pomalu
měnila v nehezkou starou čarodějnici. V této podobě se Lukajda bála jít mezi lidi z vesnice,
bála se ukázat svým rodičům, vţdyť by ji ani nepoznali a z domova vyhnali! Zůstala tedy
sama ţít v lese a lidem se vyhýbala. A protoţe byla od srdce dobrá, nenaplnila kletbu
Hroznice a nestala se zlou. Byla to nešťastná hodná čarodějnice, která byla osamělá.
Naučila se ţít sama v lese, ale hodně plakala nad svým osudem, vzpomínala na rodiče a lidi
z vesnice. Téměř 200 let proplakala. A kdyţ nastal dvěstěprvý rok její čarodějnické podoby,
přijala skutečnost, ţe tuto kletbu nemůţe změnit a rozhodla se, ţe změní to, co změnit můţe
a ţe letos poprvé vyjde mezi lidi. Vţdy měla ráda děti, tak pro ně připravila dárky a těšila se,
jak jim je předá.
Jak to ale Hroznice uviděla, sebrala jí její věci a zvířátka, zaklela je a dala hlídat strašidlům.
Lukajda poprosila děti z vesnice, zda by ji nepomohly věci získat zpět. Protoţe děti byly
statečné a Lukajdy se jim zţelelo, všechny věci jí vrátily.
A šťastná Lukajda se s nimi skamarádila, dala jim dárky a hezky se s nimi rozloučila a slíbila
ukázat se zase za rok. Protoţe čarodějnice nemohou chodit mezi lidi kdykoli, ale pouze
v den Filipojakubské noci, tedy v den čarodějnic.
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VYBARVI OBRÁZEK LUKAJDY!
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TŘEM ČARODĚJNICÍM, ČERVENÉ, MODRÉ A
ZELENÉ, SE ZAMOTALY JEJICH VĚCI. POMOZ JE
ROZMOTAT. VYMALUJ PODLE BARVY
ČARODĚJNICE VĚC, KTERÁ JÍ PATŘÍ.
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NAJDI 7 OBRÁZKŮ ZVÍŘÁTEK LUKAJDY.
POMŮŢE TI, KDYŢ SI JE POSTUPNĚ VYBARVÍŠ.

JEDNÍM TAHEM OBTÁHNI TUŢKOU NEBO PRSTEM LET LUKAJDY
DO JEJÍ CHÝŠE A LUKAJDU VYBARVI.
©Zdena Zuzana Bednářová

Lukajdin

má děti

na ně

pak si vezme

v ní ustele
a bude spát za chvilku.

DOPLŇ BÁSNIČKU PODLE NÁPOVĚDY:
= had

= rád

= syčí

= písnička

= krabička

= postýlka

A tímto se Lukajda s vámi loučí a jde také spát.
Můţete se na ni těšit zase za rok.
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