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На върха на Рамберг в Хаберфелд лежат отчасти разпръснати,
отчасти наредени един върху друг гранитни блокове, наричани
Дяволската мелница. В полите на хълма един мелничар си бил
построил вятърна мелница, до която обаче понякога не достигал
вятърът. Та той си пожелал друга, която да е на върха и постоянно да
работи. С човешки ръце обаче такава не можело да бъде построена. И
тъй като мелничарят не намирал покой, явил му се дяволът и те дълго
се пазарили. Накрая мелничарят му завещал душата си срещу тридесет
години живот и безукорна мелница с шест предавки на върха на
Рамберг, която обаче трябвало да бъде напълно готова следната нощ
преди първи петли.

Злият враг бил доволен и наченал градежа в уреченото време; но
тъй като забелязал, че при тази бърза работа всичко ще бъде готово
предсрочно, мелничарят тайно обърнал лежащия наблизо воденичен
камък откъм кръглата му страна и го търкулнал надолу по баира. Като
видял това, дяволът си помислил, че ще настигне камъка, и се втурнал
след него. Само че воденичният камък се превъртал все по-близо, така
че злият не успявал да го догони и трябвало да се спусне чак долу, за
да може да го хване. Сетне с усилие започнал да го превърта нагоре и
преди да достигне до мелницата, петелът изкукуригал и развалил
договора. В гнева си злият враг се спуснал срещу сградата, започнал да
къса перки, колела и валове и ги разпръсвал далеч от мелничаря, който
напразно таил надеждата да получи почти готовата мелница, така че
възстановяването й станало невъзможно. Сетне дяволът нахвърлял и
скалите, които покрили Рамберг. Само малка част от основата останала
като спомен за неговата мелница. Под хълма все още лежи един
воденичен камък.
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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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