Jezvé: Orlí skála plná tajemství a posunů v čase
Jezvé /ZA TAJEMSTVÍM ČESKOLIPSKA – díl 31./ – „A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.“ Tuto legendární hlášku z
divadelní hry Dlouhý, široký a krátkozraký z dílny Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka bychom aplikovat na následující
historku opravdu nemohli.
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Kupka, Hůrka nebo také Orlí skála je kopec jižně od Jezvé. Jako bývalá sopka je vyvřelý útvar vysoký jen 363 metry, tedy žádný obr. Leží v
malebném údolí, kterým protéká řeka Ploučnice. K těmto místům se váže jedna z mnoha pověstí, které mohou mít reálný základ.
Seriál Za tajemstvím Českolipska - Všechny díly ZDE
Když jednou v lese dvě děti sbíraly lesní plody, zabloudily a nemohly najít cestu zpět domů. Tu se objevil šedý mužík malého vzrůstu a děti
odvedl do jeskyně, kde o ně bylo velmi dobře postaráno. Teprve po letech, kdy opustily sluj, potkaly v lese své rodiče a zpočátku se jim ani
nechtělo vrátit se domů. Nakonec se domů vrátily a ještě dlouho vzpomínaly na úžasnou trpasličí jeskyni.
Tuto pověst přiřadil roku 1883 Anton Paudler právě k Hůrce nebo chcete-li k Orlí skále. Trpaslíky se to v okolí, podle legend a pověstí,
doslova hemží a jediná opravdu zarážející okolnost zmiňovaná v pověsti je barva onoho skřeta.
Od kdy mají trpaslíci nebo permoníci šedivou barvu? Mnoho záhadologů se zabývalo myšlenkou, že by se mohlo jednat o takzvaného
šediváka, tedy mimozemšťana malého vzrůstu našedlé barvy. Bohužel tato historka nemá možnost být přiřazena ke konkrétnímu datu, a tak ani
neobvyklé události, které by se mohli na historku vázat, tuto teorii tak možná potvrdit, nemáme.

Kam se lidem ztratil čas
Skála by se podle místní pověsti měla otvírat na Květnou neděli, ale za posledních několik desítek let nikdo nebyl svědkem takové události.
Kdo ví, třeba se tak děje ukryto zvědavým lidským zrakům. Ovšem trpasličí jeskyně není jediné, co je na tomto kopci zvláštní.
Někdo tvrdí, že zde dochází k časovým posunům. O co se jedná? Lidé, kteří dorazí do těchto míst, mají nevysvětlený pocit, jako by se zastavili
v čase. Jako kdyby na okolí pohlíželi skrz nějakou těžko definovatelnou clonu. Údajně to prý vypadá, jako když se na svět díváte skrz nějaký
filtr, který vám sice umožňuje vidět vše, ale zároveň vám znemožňuje se na dění kolem podílet.
Ti, kterým se tato situace přihodila, říkají, že jim pak schází čas. Mají pocit jako by v místech setrvali pár minut, ale hodinky poté neklamně
ukazují časovou ztrátu i několika hodin. Je pravdou, že ztratit víc jak dvě hodiny se ještě nestalo, ale i tak je to alarmující, jelikož to není v
těchto místech otázka jednoho jediného případu. Některým se dokonce stalo, že se jim zastavily hodinky. Ty, kterým se podobná věc přihodila,
se snaží zůstat v anonymitě, zejména ze strachu před posměšky z okolí.

Za vše může možná UFO
Orlí skála není v regionu jediným místem, kde by k obdobným událostem mělo docházet a okolí Žandova je na taková místa poměrně bohaté.
V souvislosti s trpasličí historkou se nabízí několik vysvětlení, ale to, které jsem slyšel z několika stran je možná trochu přitažené za vlasy, ale
není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Jaká je tedy ona teorie?
Vzhledem k postavě skřítka, možná malého a šedivého mimozemšťana, lze předpokládat, že zde přistálo UFO. Na pozorování podivných
úkazů na obloze je tato oblast také velmi bohatá. To mohlo, i vzhledem ke složení kopce, narušit časoprostor. V důsledku toho pak dochází k
podivné ztrátě času, časovým posunům i zastavení hodinek, které obsahují elektroniku.
Ano, tato teorie je dost šílená na to, aby ji rozumný člověk akceptoval. Ale je třeba si položit otázku: Víme dnes toho tolik, abychom skutečně
tuto spekulaci smetli ze stolu s pohrdavým úsměškem?
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