
1

БРАТЯ ГРИМ
ГНОМИТЕ

Превод от немски: Цочо Бояджиев, 2009

chitanka.info

http://chitanka.info/


2

Гномите, или рудничарите са обикновено като джуджетата само
три лакътя високи. Те имат вида на стар мъж с дълга брада, облечени
са като рудничарите с бяла качулка, прикрепена за ризата, и кожа
отзад, имат фенери, клинове и чукове. Не причиняват никакви
неприятности на работниците, а когато понякога хвърлят малки
камъчета, пак не им навреждат, освен дето онези се гневят на шегите и
глумите им и ги ругаят. Те могат да бъдат видени най-вече в тунелите,
съдържащи руда или в които се очаква да бъде открита такава. Затова
рудничарите не се плашат от тях, ами смятат явяването им за добро
указание, възрадват се и копаят още по-усърдно. Тези същества бродят
из изкопите и шахтите и привидно много работят, ала в действителност
не правят нищо. Понякога изглежда, като че копаят проход или жила,
понякога — че насипват изкопаното в кофи, понякога пък — че въртят
макарата и искат да изкарат нещо нагоре, ала те само дразнят и
подлъгват рудничарите. Понякога викат, а приближи ли се човек, там
няма никого.

При Кутенберг в Бохемия често са виждани в голям брой да
излизат и да влизат в изкопите. Когато там няма никого и особено
когато предстои голямо нещастие или беда (смъртта на рудничаря
предсказват с три почуквания), гномите биват чувани да ровят, копаят,
блъскат, тропат и да се преструват, че вършат и други рудничарски
работи. Понякога пък, но по-рядко, се престорват, че правят като
ковачите, блъскат наковалнята, обръщат желязото и коват с чуковете.
Именно в този рудник са чувани много пъти да удрят, чукат и
потропват, все едно, че работят двама или трима ковачи; поради което
бохемците ги наричат „малките къщни ковачи“. В Идрия рудничарите
им оставят всеки ден гърненце с храна на отредено за това място.
Всяка година в определено време им купуват и червена мантия с
дължина като за дете и им я подаряват. Пропуснат ли да го сторят,
малките люде се разгневяват и стават неблагосклонни.
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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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