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В село Егенщет край Магдебург, недалеч от Зомершенбург и
Шьонинген, на поляната откъм Зеехаузен се извисява голям камък,
наричан от народа Камъкът на вълка или на върколака. Преди много,
много години в Холце при Брандслебен, в съседство с Хакел и Харц, се
подвизавал някакъв непознат, за когото никога и не научили кой е и
откъде е. Той бил известен под името Стария, често се появявал без
много шум в селата, предлагал услугите си и местните жители били
доволни от свършеното. Поемал най-вече грижата за овцете. Случило
се така, че в стадото на овчаря Меле от Найндорф имало миличко
пъстро агънце; непознатият молел настойчиво и неотстъпно овчаря да
му го подари. Той обаче не искал. По време на стрижбата на овцете
Меле се възползвал от Стария, който му помагал; а като се върнал,
заварил всичко наред и работата била свършена, ала нямало и следа от
Стария и от пъстрото агне. Дълго време никой не чул нищо за него.
Най-сетне той изведнъж се изправил пред Меле, който пасял стадото
си в Катентал, и се провикнал подигравателно: „Добър ти ден, Меле,
пъстрото ти агънце те поздравява!“ В яда си Меле посегнал към гегата
и понечил да си отмъсти. Тогава обаче непознатият мигом се
преобразувал и скочил насреща му като върколак. Овчарят се уплашил,
но кучетата му се нахвърлили яростно върху вълка, който побягнал;
преследван, той прекосявал гори и долини, докато наближил Егенщет.
Кучетата го наобиколили, а овчарят извикал: „Сега ще умреш!“, тогава
Стария приел човешкия си образ, помолил за пощада и заявил, че е
готов на всичко. Обаче овчарят се втурнал гневно с тоягата си към него
и изведнъж пред очите му изникнал трънлив храст. Само че дирещият
мъст овчар не го пощадил и така, ами жестоко изпочупил клоните.
Непознатият пак се превърнал в човек и помолил да му бъде дарен
животът. Коравосърдечният Меле обаче останал неумолим. Тогава
онзи опитал да избяга като върколак, ала един удар на Меле го проснал
мъртъв на земята. Мястото, където паднал и където бил погребан, е
обозначено със скален камък, който носи името му за вечни времена.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.
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Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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