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През 1672 година в Лайпциг се случило, щото между слугинята
на един писар и един бояджийски калфа, които служели в една къща,
се завързала лековата любовна история и продължила известно време.
Скоро на калфата му омръзнало, той си тръгнал и се цанил при
някакъв майстор в Лангензалца. Слугинята обаче не могла да се
освободи от любовните си мисли и искала да си върне любовника. На
Петдесетница, когато всички домашни с изключение на чирака били в
църквата, тя поставила някакви билки в едно котле, сложила го на
огъня и когато започнели да врат, любовникът й трябвало да се появи.
Случило се обаче така, че докато котлето къкрело над огъня, чиракът,
който не знаел какво има в него, го отместил по-близо до жарта и на
негово място поставил своя тиган с туткала. Щом котлето било
доближено до пламъците, от него се дочул глас, който повторил
неколкократно: „Ела, ела, Ханзел, ела! Ела, ела, Ханзел, ела!“ Докато
чиракът бъркал туткала си, зад него паднало нещо като торба и
оглеждайки се, той видял да лежи там младеж само по риза и от уплах
надал отчаян вик. Слугинята дотърчала да види защо момчето крещи
толкова силно, дотичали и другите обитатели на дома и намерили
добрия калфа да лежи там по риза като току-що пробудил се от сън
човек. Междувременно той се освестил и като го разпитали, разказал,
че пред леглото му се появил голям черен звяр, космат и имащ вида на
козел, и така го изплашил, че тутакси го хванал за рогата и излетял с
него през големия прозорец. Какво е станало след това, не знае, не
усетил и нищо особено, само дето сега е толкова далеч, след като към
осем часа все още е лежал в леглото си в Лангензалца, а още преди
осем и половина е вече в Ерфурт. Той нямал никакво друго обяснение,
освен че Катарине, някогашната му любима, го е преместила, тъй като
при отпътуването му била казала, че ако не се върне скоро, ще накара
козела да го донесе обратно. След като била заплашена, че ще я
обвинят публично като вещица, слугинята се разплакала силно и
признала, че една стара жена, чието име издала, я придумала и я
снабдила с билките, като я уверила, че като ги свари на бавен огън,
любовникът й ще се появи, колкото и далеч да се намира.
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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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