Deklica v noči
Kategorija: Srbske urbane legende

Ta zgodba je iz Sremčice.
Dekle je odšlo domov okoli 23 ure. Bila je pri fantu, tako da je on prišel ven, da jo pospremi…
Ko se je fant vračal domov iz postaje, je šel skozi slabo osvetljeno ulico. Na eni strani so bile hiše, a na
drugi strani ceste njive in travniki…
Medtem, ko je hodil po ulici je videl deklico staro 5-6 let. Deklica je imela svetle (blond) lase, vrtela se je
okrog sebe, gledala v nebo in nekaj mrmrala… Takoj mu je bilo nenavadno, kaj počne majhen otrok sam
zunaj in to skoraj polnoči. Šel je mimo nje, vendar ga je še vedno zanimalo kdo je ona, ker je prej ni videl
v soseščini. Obrnil se je, da bi jo ponovno videl… Samo deklica ni bila več na ulici, ampak na dvorišču
neke hiše. Vendar so ograja in vrata bili visoki okrog 1,5 m, luči v hiši pogašene in nikogar ni bilo na
dvorišču, da bi jo spusti noter… Prav tako je bila na kraju, ki je precej oddaljeno od kraja, kjer je stala, ko
je fant šel mimo nje, tako da ji v tem kratkem času sigurno ne bi uspelo prečkati te poti.
Fant se je prestrašil in pospešil… Vendar ga je radovednost prisilila, da se ponovno obrne. Tokrat je
deklica bila na drugi strani ulice, na sredi polja, precej oddaljenega od dvorišča. Še naprej se vrtela v krog
in gledala v nebo… Fant je hodil še hitreje in ko se je ponovno obrnil deklice ni bilo več…

Legenda iz Vojvodine
Ljudje so govorili, pred nekaj 8-9 leti, da na trgu videvajo majhno deklico. Deklica ima bel obraz in lase
(neverjetneje svetle (blond) lase). Največkrat se je pojavljala na trgu, zato menijo, da je tu umrla. Prav
tako se verjame, da je nemškega porekla, ker so na tem kraju največkrat živeli Nemci, Židje in Grki.
Deklica se je včasih pojavljala tudi v okoliških ulica, kjer je sledila starejšim moškim, medtem ko so se
pozno vračali domov. Dolgo je šla za njimi, nato pa nenadoma izginila…
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