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Един човек от Верен край Хьокстер отивал към воденицата в
Амелунген да смели зърно; на връщане поискал да си отпочине край
хладните води на едно езеро. Тогава откъм разположения срещу
Годелхайм Вилберг се спуснала някаква госпожица, доближила го и го
заговорила: „Изнесете ми две ведра с вода до върха на Вилберг и добре
ще Ви наградя.“ Той изнесъл водата; ала тя рекла: „Утре по същото
време елате отново и донесете китката, която носи върху шапката си
овчарят от Остерберг.“ На другия ден мъжът поискал цветята от
въпросния овчар и ги получил, макар и след много молби. След което
се отправил пак към върха на Вилберг, там стояла госпожицата, отвела
го до една желязна врата и му казала: „Поднесете китката пред
ключалката.“ Щом го сторил, вратата тутакси се открехнала и те
влезли вътре; в пещерата пред една маса седяло малко човече, чиято
брада била прераснала през каменната маса, а наоколо имало огромни
несметни съкровища. Зарадван, овчарят сложил китката цвете на
масата и започнал да пълни джобовете си със злато. Ала госпожицата
рекла: „Не забравяй най-доброто!“ Мъжът се огледал и помислил, че тя
има предвид един голям свещник, но като посегнал към него, изпод
масата се подала ръка и го зашлевила през лицето. Госпожицата
повторила: „Не забравяй най-доброто!“ Той обаче мислел единствено
за съкровищата, а за китката дори не си спомнял. Като напълнил
джобовете си, понечил да излезе и тъкмо бил прекрачил прага, когато
врата се захлопнала със страшен грохот зад гърба му. Човекът понечил
да извади съкровищата, ала в джобовете му имало само някакви
хартийки; едва тогава си спомнил за китката и проумял, че тъкмо тя е
била най-доброто, след което се отправил тъжен надолу към дома си.
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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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