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КАМБАНАТА БИЕ САМА
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На 27 март 1686 година в един прочут имперски град така
наречената Пазарна камбана сама ударила три пъти, скоро след което
умрял един съветник, който същевременно управлявал пазара.

В един дом шест или седем седмици преди смъртта на
домовладиката започнала да бие една извънредно звучна камбана, при
това двукратно. Тъй като домовладиката бил свеж и здрав, пък жена му
лежала болна на легло, той забранил на прислугата да й казват каквото
й да било, опасявайки се да не би тя да се уплаши, да започне да си
мисли разни тягостни неща, да заболее още по-тежко и да умре. Това
знамение обаче било за него, понеже той се споминал, а жена му
оздравяла напълно. Седемнадесет седмици по-късно, докато чисти и
четка дрехите и палтата на блаженопочившия си съпруг, пред очите и
ушите й се разлюлява камбаната на хармана и започва да издава
обичайния си звън. Осем дена след това заболява най-възрастният й
син и за няколко дена умира. Когато вдовицата се омъжва отново и
ражда няколко деца на втория си съпруг, те повяхват като мартенски
цветя само няколко седмици след раждането си и биват погребани.
Всеки път камбаната удряла по три пъти, макар стаята, в която висяла,
да била заключена, така че никой не можел да дръпне въжето.

Някои смятат, че този звън, който често бива чуван от други, а не
от болните и умиращите, е причиняван от зли духове; други, напротив,
от добри ангели. Трети пък твърдят, че той идва от духа пазител, който
предупреждава човека и му напомня да се приготви за скорошния си
край.
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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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