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Podobno dawno temu lasy wokół Świniuszki były w całości opanowane przez diabły i czarownice. Demony często zbierały się 
przy źródle bijącym u stóp góry, aby zażywać kąpieli po nocnych hulankach. Szkaradne stwory pod wpływem niezwykłych 
właściwości źródlanej wody zamieniały się w uroczych chłopców i piękne dziewice. Pod taką zwodniczą postacią czyhały 
potem na rozstajach leśnych dróg, aby zwodzić porządnych ludzi. Po wielu latach okoliczni mieszkańcy postanowili zrobić raz 
na zawsze porządek z siłami nieczystymi. Pod górą wystawiono brzozowy krzyż, a najodważniejsi mężczyźni skrzyknęli się, 
aby pełnić straż przy źródle. Przez kolejne noce stali wokół niego w ciasnym kręgu, dzierżąc w rękach zapalone gromnice. 
Demony, odcięte od życiodajnej wody, zapadły się w końcu pod ziemię, skąd jeszcze dzisiaj dobiegają niekiedy ich żałosne 
jęki*.

Według innej wersji, Świniuszkę zamieszkiwały niegdyś mamuny, demony przybierające postać kobiety i zajmujące się między
innymi porywaniem małych dzieci. W wypływającym spod Świniuszki potoku Minóżka mamuny miały prać swoją bieliznę a 
piersi miały tak duże, że aby nie przeszkadzały im w pracy, zarzucały je sobie na ramiona**. 

Źródło pod Świniuszką, zwane też źródłem Młodości, do dzisiaj przyciąga koneserów zdrowej wody, którzy przyjeżdżają w to 
miejsce z butelkami i kanistrami nawet z odległych stron. Podobno okoliczni mieszkańcy pili dawniej tę wodę na Wielkanoc, na
deser po obiedzie**.
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