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Според някои император Фридрих, след като бил освободен от
пленничеството си при турците, пристигнал в Кайзерслаутерн и
задълго се установил тук. Построил дворец, до него красиво езеро или
басейн, наричано и до днес Императорското езеро, в което веднъж
уловили огромен шаран и за да бъде ознаменувано това събитие, от
едната страна на хрилете му окачили златен пръстен, снет от
императорския пръст. Според преданието тази риба ще остане в
езерото и няма да бъде уловена до пришествието на император
Фридрих. По някое време, като ловели риба в езерото, хванали два
шарана, свързани един с друг чрез златна верига, окачена на вратовете
им, и за да бъде запаметено събитието, изваяли ги върху каменната
Метцлерска порта в Кайзерслаутерн. Недалеч от двореца била
изграден красив зоопарк, та императорът да вижда от двореца си
всички чудновати животни, ала по-късно на това място било създадено
езеро, а също стрелкови окоп. Във въпросния императорски дворец
има и окачено на четири железни вериги легло и както се говори, след
като вечерта леглото бъде оправено, на сутринта то се оказва
разтурено, така че на него очевидно някой е лежал през нощта.

По-нататък: В Кайзерслаутерн има скала, а в нея пещера или
дупка, толкова чудна, че никой не знае къде е дъното й.
Общоразпространеният слух е обаче, че именно в нея е жилището на
изгубилия се някъде император Фридрих. Веднъж спуснали някого с
въже, а над дупката окачили камбанка, та ако не може да продължи, да
позвъни и да бъде изтеглен обратно. Като достигнал дъното, онзи
видял император Фридрих, седнал на златен трон и с голяма брада.
Императорът го заговорил и му рекъл да не говори с никого тук и
нищо няма да му се случи, но да разкаже на господаря си, че го е
видял. След което човекът се огледал и видял красива обширна
равнина и мнозина човеци, които стояли край императора. Най-сетне
позвънил с камбанката, бил измъкнат без никакво увреждане горе и
предал на господаря си посланието.
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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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