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Преди години в Швайдниц живеел градски съветник, който
обичал златото повече от Бога и научил една гарга да минава през
счупеното стъкло на зарешетения прозорец на разположената точно
срещу дома му градска хазна и да му донася оттам по една монета.
Това ставало всяка вечер и тя му донасяла в човката си по една златна
или сребърна монета от оставените на масата градски приходи.
Другите служители в съвета забелязали най-сетне, че съкровището
намалява, решили да заловят крадеца и скоро забелязали гаргата, която
след залез-слънце долетяла и отмъкнала една златна монета. Те
поставили знаци на няколко монети и ги положили на същото място, а
гаргата отмъкнала една след друга и тях. Тогава градският съвет се
събрал, разгледал случая и решил, ако крадецът бъде издирен, да бъде
поставен горе на венеца на високата градска кула и да бъде осъден или
да умре там от глад, или да бъде принуден да се спусне на земята.
Междувременно пратили хора в дома на заподозрения съветник и те
открили там не само летящия пратеник, ами и белязаните златни
монети. Злосторникът признал престъплението си, подчинил се
доброволно на присъдата, която, съобразявайки се с напредналата му
възраст, другите поискали да смекчат, ала той не се съгласил и
разтреперан от страх, се изкачил до венеца на кулата. При спускането
надолу обаче скоро достигнал до каменна решетка, от която нямало
път ни напред, ни назад, така че той трябвало да спре. Десет
денонощия бедният старец останал пред очите на всички в това жалко
положение, без храна и вода, додето най-сетне от нетърпим глад
започнал да отхапва от собствената си плът, от ръцете и дланите си и
дълбоко разкаян, свършил живота си по този нечувано жесток начин.
Впоследствие на мястото на трупа на въпросната решетка било
закрепено каменно изображение на човека и на гаргата. През 1642
година бурен вятър съборил статуята, ала главата все още изглежда да
е запазена върху сградата на градския съвет.
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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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