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В Заалфелд насред реката стои църква, до която се стига по
стълба откъм разположения наблизо мост, ала в която вече не се
проповядва. В тази църква като герб или знак на града е изваяна
разпъната на кръст монахиня, пред която е коленичил мъж с цигулка, а
до него лежи пантофка. За всичко това се разказва следното:
Монахинята била кралска дъщеря, която живеела в манастир в
Заалфелд. Поради изключителната й красота един крал се влюбил в
нея и не искал да отстъпи в настояването си тя да се омъжи за него. Тя
останала вярна на обета си и упорито се противила, но тъй като той все
повече настоявал и тя не знаела вече как да му се противопостави,
помолила накрая Бога да я спаси, като отнеме плътската й красота и й
придаде някакво уродство; Бог чул молбата й и в този миг й пораснала
дълга грозна брада. Когато видял това, кралят изпаднал в ярост и
накарал да я разпънат на кръст.

Тя обаче не умряла веднага, ами трябвало да изнемогва няколко
дена на кръста в неописуеми мъки. В това време като особена милост
се появил цигулар, който трябвало да облекчи болките й и да придаде
сладост на смъртните мъки. Той засвирил с цигулката си толкова
добре, колкото можел, и когато вече не се държал на нозе от умора,
коленичил и продължил да свири утешителните си мелодии без
прекъсване. Това се харесало на светата девица дотолкова, че като
награда и спомен тя оставила да падне от крака й една скъпоценна,
обшита със злато и драгоценни камъни пантофка.
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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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