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В планината Майснер в Хесен някои неща със самите си
названия говорят за древните времена, като например Дяволските
дупки, Кървавата морава и особено Езерото на госпожа Хола.
Разположено на ъгъла на една заблатена ливада, то има днес диаметър
от около четиридесет или петдесет стъпки, цялата ливада е опасана с
порутена каменна ограда и нерядко коне пропадат в нея.

За тази Хола народът разказва много неща, както добри, така и
лоши. Жените, които се спуснат при нея в кладенеца, тя дарява със
здраве и плодовитост; новородените деца идват от нейния кладенец и
тя ги изнася оттам. Цветя, плодове, сладкиши, каквито притежава в
езерото си и каквито растат в несравнимата й градина, тя споделя с
хората, които я срещнат и успеят да й се харесат. Тя е много уредна и
поддържа добро домакинство; когато при людете вали сняг, тя изтупва
завивките си и от там са снежинките във въздуха. Мързеливите
предачки наказва, като цапа хурките им, заплита преждата и подпалва
лена; напротив, на девойките, които предат старателно, подарява
вретена и нощем преде вместо тях, така че масурите са пълни на
сутринта. Издърпва завивките на ленивките и ги оставя голи върху
каменния под; напротив, прилежните, които рано сутрин донасят вода
в кухнята в чистите си ведра, намират сребърни грошове в тях. Обича
да увлича деца в езерото си, като превръща добрите в късметлии, а
лошите — в уроди. Всяка година прекосява земите и прави нивите
плодородни, ала и плаши людете, когато се носи през леса начело на
беснуващата войска. Понякога се явява като красива бяла жена вътре
или в средата на езерото, понякога е незрима и човек чува само от
езерото да се носи камбанен звън и зловещ шум.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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