
Povesť o škriatkovi Valentínovi 

 

Na Holíčskej vyhliadkovej veži žije škriatok. Býva na prízemí a vychádza iba 

o polnoci. Vraví sa, že kto tam vstúpi o polnoci a nevyjde do svitania, premení sa na škriatka. 

Možno sa pýtate, ako táto ,,kliatba“ začala. Nuž poviem  vám to. V jeden upršaný deň 

sa mladý dobrodruh Valentín rozhodol, že sa pôjde pozrieť na novú vyhliadkovú vež. Keď ju 

prvý raz uvidel, očarila ho natoľko, že sa na ňu chcel pozrieť ešte aspoň jedenkrát. Povedal si, 

že najlepšie bude ísť o polnoci, pretože vtedy už celé mesto spalo a nikto ho tam nebude 

vyrušovať. Tak teda vstal z postele, obliekol sa a vyrazil. Keď prišiel na miesto, prebehol mu 

po celom tele mráz. Dvere boli dokorán otvorené. No ani jednej nohy tam nebolo. Aj sa 

vypytoval, či tam dakto nie je, no nebol. Vliezol dnu a pred ním sa otvorili dvere. Nevedel, čo 

a prečo tam sú, veď ráno tam ešte neboli. Ale čo sa stalo, vstúpil dnu a zatvorili sa za ním 

dvere. Pred ním bolo akési kreslo alebo čo to bolo. Skúsil si naň sadnúť a začala hrať akási 

pozoruhodná hudba. Vtom vyskočil, otočil sa a spadol obraz, na ktorom bol sám Valentín. 

Myslel si, že ho niekto čakal, no stále sa nikto neukazoval. Keď sa snažil dostať von, sily mu 

nestačili na otvorenie dverí. Boli pevne zabuchnuté. Vôbec nemal pojem o čase a vtedy ešte 

ani nevedel, čo sa stane. 

Začalo vychádzať slnko. Valentín sa tešil, pretože si myslel, že mu správca otvorí. No 

mýlil sa. Nastalo to najhoršie, začal sa meniť na škriatka. Každý deň veril, že ho príde niekto 

navštíviť, pretože iba tak sa môže oslobodiť. No pre stálu rekonštrukciu veže tam nesmel 

nikto vstúpiť. Valentín si myslel, že čím viac bude ničiť budovu, tým tam bude chodiť viac 

ľudí. No opäť sa mýlil. Odvtedy tam nikto nevstúpil a vraví sa, že to je zakliata veža škriatka 

Valentína. 
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