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 На послушните и мили деца Сузи и Клара Клемънс тази книга 

посвещава с обич баща им. 

 Ще запиша тая приказка, както ми бе 

разказана от човек, който я бе чул от баща си, а 

баща му – от своя баща, чул я също така от баща 

си, и така нататък, през повече от триста години 

предавана от баща на син. Може да е история, а 

може да е и само предание. Може да е, може и да 

не се е случило, но би трябвало да се е случило. 

Възможно е някога мъдреците и учените да са 

вярвали в нея, а възможно е да са я обичали и 

съхранили само неуките и доверчиви сърца. 

 

От Хю Латимър, Устърски епископ, до лорд Кромуел (по случай 

раждането на Уелския принц, бъдещ Едуард VI) 

Из националните ръкописи, съхранявани от британското 

правителство 

 

 „Достопочтений, salutem in Christo Jesu[1]! 

И тук, сър, в нашите среди, се радваме и ликуваме за раждането на 

така отдавна жадувания наш принц, както (вярвам) са се радвали inter 

vicinos[2] при раждането на св. Й. Кръстител, както приносителят мастър 
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Еранс ще Ви разкаже, Бог да ни сподоби с благодат да принесем достойна 

благодарност на нашия Господ Бог на Англия, защото той се прояви 

наистина като Бог на Англия или по-вярно, като английски Бог, ако 

премислим и преценим добре как се проявява към нас от време на време. 

Той преодоля с неизмеримата си благост нашата немощ, затова ние сме 

длъжни повече от всякога да Му служим, да утвърждаваме словото Му, 

ако не сме обладани от самия сатана. Свършиха се вече напразните 

надежди, престанаха напразните оплаквания. Нека всички се помолим за 

неговото опазване. Аз от своя страна ще пожелая Негова Светлост да има 

всякога и още от самото начало разумни и достойни възпитатели, учители 

и служители, ne optimum ingenium, non optima educatione depravetur[3]. 

Но какъв невероятен глупак съм! Чия преданост се е проявила 

безброй пъти с по-голяма скромност! И нека Богът на Англия да бъде 

всякога с Вас във всяко Ваше дело: 

Ваш: преподобният Устърски епископ, понастоящем в Хартълбъри“ 

 

До Негова предобра светлост достопочтения лорд-канцлер, пазител на 

държавния печат 

„Бихте постъпили добре, ако пожелаете да предразположите приносителя 

да не злоупотребява с образна реч и да бъде по-склонен да каже истината. 

Но това да не изглежда, че изхожда от мене, а от самия Вас. И така 

нататък.“ 

 

 

Бележки 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Salutem in Christo Jesi (лат.) — поздрав в Исуса Христа. — Б.пр. ↑ 

[2] Inter vicinos (лат.) — между близки. — Б.пр. ↑ 

[3] Ne optimum ingenium, non optima educatione depravetur (лат.) — та нито 

превъзходният нрав, нито отличното възпитание да се покварят. — Б.пр. ↑ 
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Първа глава 

Раждането на принца и на просяка 

 

„О, милосърдие… 

Двойна благодат 

за който взема и за който дава, 

по-силно у по-силните в света, 

то повече от златната корона 

  приляга на монарха.“ 

 

Шекспир, „Венецианският търговец“ 

 

 В стария Лондон в есенен ден от втората четвърт на шестнадесетия 

век на бедното семейство Канти се роди момче, което никой не желаеше. В 

същия ден се роди друго англичанче на богатото семейство Тюдор, което 

то желаеше. Желаеше го и цяла Англия. Англия така дълго се бе надявала, 

молила и копняла за него, че когато то най-после се роди, хората едва не 

полудяха от радост. Познати и непознати се прегръщаха, целуваха и 

плачеха. Всички празнуваха. Велможи и народ, бедни и богати пируваха, 

танцуваха, пееха и се веселяха дни и нощи поред. Денем Лондон беше 

ненагледен, с весели знамена, развени по всички покриви и балкони, с 

великолепни шествия по всички улици. Нощем, беше пак ненагледен, с 

бенгалски огньове по всички ъгли, с весели ликуващи тълпи. В цяла 

Англия се говореше само за новородения младенец Едуард Тюдор, Уелски 

принц, който си лежеше повит в коприна и атлаз, без да съзнава тази 

суетня, без да знае, че важни лордове се грижат и бдят за него… Без да 

иска и да знае, че е така. А за другия младенец, Том Канти, повит в жалки 

дрипи, се говореше само в бедняшкото семейство, за което той беше нова 

беда. 

 

 

Втора глава 

Първите години на Том 

 

 Да прескочим няколко години. 

 Лондон съществуваше от хиляда и петстотин години и беше голям 

град – за ония дни. Имаше сто хиляди жители, според някои дори двойно 
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повече. Улиците му бяха много тесни, криви и мръсни, особено в онази 

част, недалеко от Лондонския мост, където живееше Том Канти. Къщите 

бяха дървени, вторият им етаж се издаваше над първия, а третият 

подаваше лакти над втория. Колкото по-високи бяха къщите, толкова по-

широки ставаха. Те имаха скеле от яки кръстосани греди и яка, измазана с 

хоросан зидария помежду им. Гредите бяха боядисани в червено, синьо 

или черно, според вкуса на собственика, и придаваха много живописен вид 

на къщите. Прозорците бяха тесни, с малки, изрязани като елмаз стъкла, 

отваряха се навън, на панти, като врати. 

Къщата, където живееше бащата на Том, се намираше в една мръсна 

сляпа уличка, наричана Офъл Корт, извън Пудинг Лейн. Беше тясна, 

разнебитена, стара, претъпкана с нещастни бедняшки семейства. Челядта 

на Канти живееше в стаята на третия етаж. В един ъгъл имаше нещо като 

одър за майката и бащата. За Том, бабата и двете му сестри Бет и Нан 

нямаше ограничения – на тяхно разположение беше целият под и те 

можеха да спят, където пожелаят. Имаше останки от едно-две одеяла и 

няколко вързопа отдавнашна мръсна слама, но тия неща не можеха да се 

нарекат постеля, защото не бяха подредени – сутрин ги изритваха в обща 

купчина, а вечер си избираха от нея кому каквото трябва. 

Бет и Нан бяха петнадесетгодишни близначки. Бяха добросърдечни, 

нечисти, облечени в дрипи и съвсем неуки. Майка им беше като тях. Но 

бащата и бабата бяха същински сатани. Напиваха се, щом им се удадеше 

случай, и веднага почваха да се бият помежду си или с всеки, който им се 

изпречи. Пияни или трезви, непрестанно ругаеха и кълняха. Джон Канти 

беше крадец, а майка му – просякиня. Научиха и децата да просят, но не 

успяха да ги направят крадци. Сред ужасната сбирщина, населяваща 

къщата, но съвършено чужд ней, живееше един добър стар свещеник, 

когото кралят бе изгонил от дома му с пенсия от няколко фартинга[1]. Той 

събираше децата и ги учеше скришом на добро държане. Отец Андрю 

понаучи Том на латински, както и да чете и да пише; можеше да научи и 

момичетата, но те се страхуваха от подигравките на приятелките си, които 

не биха им простили такива необикновени съвършенства. 

Целият Офъл Корт беше като жилището на Канти. Пиянски сбивания 

и крясъци се чуваха там редовно по цяла нощ. Счупените глави и гладът 

бяха нещо обичайно в тая сграда. Но малкият Том не беше нещастен. 

Животът му бе тежък, но той не съзнаваше това. Такъв живот имаха 

всички момчета в Офъл Корт, затова той предполагаше, че това е нещо 

https://chitanka.info/text/25001/3#note_3-1
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редно и поносимо. Когато се прибираше вечер с празни ръце, той знаеше, 

че най-напред ще го наругае и набие баща му, след това ужасната баба ще 

повтори с още по-голямо усърдие всичко, а късно през нощта гладната 

майка ще му мушне скришом някоя жалка огризка или коричка, която е 

успяла да скъта за него, като не си е дояла сама, макар че съпругът ѝ я 

набиваше здраво за наказание, щом я заловеше в подобно предателство. 

Да, животът на Том протичаше доста добре, особено лете. Той 

просеше само толкова, колкото да не яде бой вкъщи, защото законите 

против просията бяха строги, а наказанията тежки. Голяма част от времето 

си прекарваше да слуша вълшебните приказки и предания на отец Андрю 

за великани и русалки, джуджета и добри духове, за омагьосани дворци и 

славни крале и принцове. Главата му се напълни с тези чудни неща и 

неведнъж нощем, легнал на тъмно върху оскъдната корава слама, уморен, 

гладен, пребит от бой, той даваше воля на въображението си и забравяше 

своите болки и мъки, като си представяше прекрасния живот на някой 

гален принц в кралски дворец. Денем и нощем в ония дни беше обзет от 

едно неотстъпно желание – да види с очите си истински принц. Веднъж 

спомена за това пред другарите си от Офъл Корт, но те така безмилостно 

му се присмяха и го смъмриха, че той предпочете да не споделя вече своя 

блян. 

Той четеше често старите книги на свещеника и го караше да му ги 

разяснява и допълва. Бляновете и четенето постепенно го промениха. 

Хората в мечтите му бяха толкова изящни, че той започна да страда от 

мръсотията и дрипавото си облекло, поиска му се да е чист и по-добре 

облечен. Той продължаваше да играе с удоволствие в тинята, но вместо да 

гази из Темза само за игра, започна да го върши и за да се измие и изчисти. 

Том можеше да намери всякога развлечения около майското 

дърво[2] в Чипсайд или по панаирите, а от време на време както той, така и 

всички лондончани имаха възможност да видят военни паради, когато 

някой прочут нещастник биваше отвеждан в Тауър[3] по суша или с лодка. 

Един летен ден видя как изгориха на кладата в Смитфийлд нещастната Ан 

Аскю[4] и трима мъже, докато един бивш епископ им държеше проповед, 

която му се стори съвсем неуместна. 

Да, животът на Том беше изобщо разнообразен и приятен. Четенето 

и мечтите за кралски живот оказаха постепенно такова силно въздействие 

върху него, че той започна несъзнателно да се държи като принц. Говорът 

и обноските му станаха странно церемониални и изискани за най-голямо 

https://chitanka.info/text/25001/3#note_3-2
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възхищение и забава на близките му. Но влиянието му между младежите 

започна да расте с всеки изминал ден и с време те започнаха да го гледат с 

почуда и страхопочитание като по-висше същество. Той създаваше 

впечатление, че знае толкова много! Можеше да върши и да говори такива 

чудни неща! А на всичко отгоре беше толкова хитър и умен! Момчетата 

разказваха приказките и постъпките на Том на родителите си, които 

започнаха на свой ред да разговарят за Том Канти и да го смятат за крайно 

надарено и необикновено дете. Възрастните търсеха от Том съвет за 

затрудненията си и често се смайваха от остроумието и мъдростта на 

решенията му. Той стана герой за всички, които го познаваха, освен за 

собственото си семейство – само то не виждаше нищо особено в него. 

След някое време Том си устрои скришом кралски двор! Той беше 

принц, най-близките му другари бяха телохранители, камериери, 

оръженосци, адютанти, придворни дами и кралско семейство. Мнимият 

принц бе посрещан всеки ден със сложен церемониал, заимстван от Том из 

романтичните му четива, всеки ден важните дела на мнимото кралство се 

обсъждаха в кралския съвет и всеки ден негово мнимо височество 

издаваше укази до въображаемите си армии, флоти и вицекралства. 

След което тръгваше в своите дрипи да изпроси някой фартинг, да 

хапне коричка хляб, да си получи обичайните плесници, да легне върху 

наръча мръсна слама и да замечтае отново за празното си величие. 

А желанието да зърне поне веднъж някой истински принц растеше 

всеки ден и всяка седмица, докато най-после погълна всички други 

желания и стана единствената страст в живота му. 

В един януарски ден при обикновената обиколка за просия, бос и 

премръзнал, той скиташе с часове унило около Минсинт Лейн и Литъл Ист 

Чип, като надзърташе през прозорците на гостилниците, примамван от 

страшните баници с месо и другите изкусителни изобретения, изложени 

там – защото за него това бяха лакомства, достойни за небесни жители, 

съдейки само по миризмата им, разбира се, защото не бе имал никога 

щастието да получи и да хапне такова нещо. Ръмеше студен дъжд, времето 

беше мрачно, денят тъжен. Вечерта Том се прибра вкъщи толкова 

измокрен, уморен и гладен, че щом го погледнаха, бащата и бабата го 

съжалиха посвоему, напляскаха го набързо и го изпратиха да спи. От болка 

и глад, както и от ругатните и побоите из къщата той лежа дълго време 

буден, но мислите му се понесоха пак към далечни романтични страни и 

той заспа между обсипани със скъпоценности и позлата князчета в 
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просторни дворци, където прислужниците им се покланяха до земята или 

тичаха да изпълнят заповедите им. После както винаги сънува, че и той е 

принц. 

Блясъкът на кралското достойнство сия цяла нощ над него, той се 

движеше сред важни лордове и лейди в ослепителна светлина, вдишваше 

благоухания, опиваше се от прекрасна музика и приемаше ту с усмивка, ту 

с леко кимване на царствената си глава почтителното покорство на 

блестящата тълпа, която се отдръпваше да му стори път. 

Когато се събуди сутринта и погледна жалката обстановка, сънят му 

завърши с обичайната последица – като засили хилядократно мръсотията и 

нищетата. Тогава дойдоха огорчението, мъката и сълзите. 

 

 

Бележки 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Фартинг — 74 пенса. — Б.пр. ↑ 

[2] Майско дърво — окичен с цветя и знамена висок прът, около който 

танцуват и се веселят на 1 май. — Б.пр. ↑ 

[3] Крепост-затвор за благородници в Лондон. — Б.р. ↑ 

[4] Протестантка, наказана по обвинение на католическата църква — 

Б.пр. ↑ 

 

 

Трета глава 

Том се среща с принца 

 Том стана гладен и заскита гладен, но погълнат от мисли за 

призрачното великолепие, което бе видял насън. 

Той се шляеше из града, без да забелязва къде отива и какво става 

около него. Хората го блъскаха, някои го ругаеха, но нищо не достигаше 

до унесеното момче. То се озова полека-лека до Темпъл Бар, докъдето не 

бе стигало никога по-рано. Спря се, позамисли се за миг, после потъна 

отново в своя въображаем мир и излезе вън от лондонските крепостни 

стени. Странд не беше вече селски друм и се смяташе за улица, но беше 

съвсем слабо застроен. От едната му страна имаше наистина сравнително 

гъста редица от къщи, от другата само няколко пръснати големи сгради – 

дворци на богати благородници сред просторни красиви градини, които 

https://chitanka.info/text/25001/3#ref_3-1
https://chitanka.info/text/25001/3#ref_3-1
https://chitanka.info/text/25001/3#ref_3-2
https://chitanka.info/text/25001/3#ref_3-2
https://chitanka.info/text/25001/3#ref_3-3
https://chitanka.info/text/25001/3#ref_3-3
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стигаха тогава до реката, а сега са превърнати в усамотени мрачни арки от 

тухли и от камък. 

След някое време Том зърна селцето Чаринг и седна да си почине до 

прекрасния кръст, издигнат там от отдавна свален от престола крал, след 

това заскита по спокойния, приятен друм, покрай величествения дворец на 

великия кардинал към още по-величествения и великолепен дворец зад 

него – Уестминстър. Том загледа с радост и почуда огромната сграда, 

широко разгънатите ѝ крила, настръхналите ѝ зъбери и кули, грамадната 

каменна порта с позлатени решетки, великолепната украса от величествени 

гранитни лъвове и други знаци и символи на английската кралска власт. 

Ще бъде ли най-после задоволен неговият копнеж? Пред него беше 

истински кралски дворец. Защо да не се надява, че – ако е рекъл Бог – 

може да види един истински, жив принц? 

От всяка страна на позлатената врата стоеше по една жива статуя – 

прав, внушителен, неподвижен войник, облечен от глава до пети в лъскава 

стоманена броня. Множество селяни и граждани, застанали на почтително 

разстояние, очакваха да зърнат случайно някоя царствена особа. 

Великолепни каляски с великолепни лица вътре и великолепна прислуга 

отвън влизаха и излизаха през други величествени врати на кралската 

градина. 

Когато се приближи, пристъпвайки бавно и плахо покрай часовоите, 

с разтуптяно сърце и растяща надежда, бедничкият дрипав Том зърна 

ненадейно през позлатените решетки гледка, от която без малко не извика 

от радост. В двора се виждаше едно хубавичко момче, загоряло от игри и 

упражнения на открито, облечено в коприна и атлаз, блестящо от скъпи 

накити; малка сабя и меч със скъпоценни камъни висяха на бедрото му, 

обуто беше в изящни ботушки с червени токчета, а на главата му имаше 

весело алено кепе с пера, закрепени с голям блестящ елмаз. Наблизо бяха 

застанали няколко велелепни джентълмени, негови служители навярно. О, 

то беше несъмнено принц… жив, истински принц… Сбъднал се бе най-

сетне блянът на бедното момче. 

Том се задъха от възбуда, очите му се разшириха от учудване и 

възторг. В съзнанието му остана само една мисъл: да се приближи до 

принца, да го погълне с поглед. И преди да се опомни, притисна лице о 

решетката на вратата. Още в следния миг един от часовоите го сграбчи 

грубо и го запрати сред селските хапльовци и лондонските безделници с 

думите: 
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– Дръж се прилично, просяче! 

Тълпата зашумя и се разсмя, но младият принц изтича до вратата със 

зачервено лице и пламнал от възмущение поглед и викна: 

– Как смееш да се държиш така с бедното момче? Как смееш да се 

отнасяш така с най-безпомощния поданик на баща ми, краля? Отвори 

вратите и го пусни да влезе! 

Би трябвало да видите как изменчивата тълпа свали веднага шапки. 

Би трябвало да чуете как нададе одобрителни възклицания и завика: 

— Да живее Уелският принц! 

Часовоите взеха за почест с алебардите си, отвориха вратите и взеха 

отново за почест, докато малкият нищ принц влезе да стисне ръка на 

принца с неизброимото богатство. 

Едуард Тюдор каза: 

– Изглеждаш уморен и гладен, зле са се отнасяли с тебе. Ела. 

Половин дузина прислужници се спуснаха… не зная защо, сигурно 

да се намесят. Но бяха отстранени с царствено махване с ръка и се вковаха 

по местата си като статуи. Едуард заведе Том в едно разкошно дворцово 

помещение, което нарече свой кабинет. По негова заповед донесоха обед, 

за какъвто Том бе само чел. С царствено внимание и благовъзпитаност 

принцът отпрати прислужниците, за да не стесняват с присмехулното си 

наблюдение неговия скромен гост, после седна до Том и започна да го 

разпитва: 

– Как ти е името, момче? 

– Том Канти[1], ако ти е угодно, сър. 

– Чудновато име… Къде живееш? 

– В града, ако ти е угодно, сър. Офъл Корт, извън Пудинг Лейн. 

– Офъл Корт! Още едно чудновато име. Имаш ли родители? 

– Имам, сър. И баба имам, ала не я тача много, Бог да ми прости, ако 

е грехота да казвам така… И две сестри имам, Нан и Бет. 

– Както разбирам, баба ти не ще е много добра към тебе. 

– Към никого не е, ако е угодно на Ваша светлост. Лошо сърце има и 

цял живот е вършила зло. 

– Лошо ли се държи с тебе? 

– Ако е заспала или пияна, не вдига ръка, но щом дойде на себе си, 

здравата ме бие. 

Очите на малкия принц светнаха гневно и той извика: 

– Какво? Бие ли те? 

https://chitanka.info/text/25001/4#note_3-1
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– О, да, разбира се, ако Ви е угодно, сър. 

– Да те бие?… Такъв слабичък и дребен. Слушай, още преди да 

мръкне, ще я приберат в Тауър. Баща ми, кралят… 

– Всъщност Вие забравяте, сър, долния ѝ произход. Тауър е само за 

големци. 

– Вярно, наистина. Забравих. Ще помисля как да бъде наказана. А 

баща ти добър ли е към тебе? 

– Не по-добър от баба Канти, сър. 

– Бащите може би са все такива. И моят не е от добрите. Тежка му е 

ръката, макар че мене ме щади, но езикът му, да си призная, не ме щади 

всякога. Ами майка ти как се отнася с тебе? 

– Тя е добра, сър, от нея не виждам нито грижа, нито мъка. И Нан и 

Бет са като нея. 

– А те на колко са години? 

– На петнадесет, ако Ви е угодно, сър. 

– Лейди Елизабет, сестра ми, е на четиринадесет, а лейди Джейн 

Грей, братовчедка ми, е на моя възраст, а при това е хубава и мила, но 

сестра ми, лейди Мери, с намусеното лице и… Слушай, забраняват ли 

твоите сестри на прислужниците си да се усмихват, за да не погубят с тоя 

грях душите си? 

– Сестрите ми? Да не мислиш, че имат прислужници, сър? 

Малкият принц загледа учудено просячето, после каза: 

– А защо да нямат, моля ти се? Кой им помага да се съблекат вечер? 

И кой ги облича, когато станат? 

– Никой, сър. Да не мислиш, че събличат дрехата си и спят голи… 

като зверове? 

– Дрехата си! Те само една дреха ли имат? 

– Ах, Ваша светлост, че за какво им са повече? Ни една от тях няма 

по две тела. 

– Странна и чудна мисъл! Извинявай, нямах намерение да се смея. 

Но твоите Нан и Бет ще имат и дрехи, и прислужници, и то много скоро, 

моят ковчежник ще се погрижи за това. Не, не ми благодари, това е дребна 

работа. Ти говориш много хубаво и увлекателно. Учил ли си? 

– Не зная съм ли, не съм ли, сър. Един добър свещеник, отец Андрю, 

ме научи от добрина да чета от книгите му. 

– Знаеш ли латински? 

– Много малко, сър. 
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– Научи го, момче, мъчно е само отначало. Гръцкият е по-мъчен, но 

нито тия два езика, нито кой да е друг, струва ми се, са мъчни за лейди 

Елизабет и за братовчедка ми. Трябва да чуеш как тези девици говорят 

латински! Но я ми поразкажи за твоя Офъл Корт. Приятно ли прекарваш 

там? 

– Да си кажа правото, да, ако Ви е угодно, сър, освен когато съм 

гладен. Има куклен театър, маймуни… такива смешни зверчета! И така 

хубаво нагиздени!… Има игри, в които играчите викат и се бият, докато се 

пребият всички. Чудесно е да се гледа, а пък струва само един фартинг… 

макар че е много мъчно да се сдобиеш с тоя фартинг, ако е угодно на Ваша 

светлост. 

– Казвай още. 

– Ние, момчетата от Офъл Корт, се бием понякога с тояги, както се 

бият чираците. 

Очите на принца светнаха. 

– Ех! – каза той. – Такова нещо би ми харесало. Разказвай още. 

– Надбягваме се, сър, да видим кой ще излезе най-бърз. 

– И това би ми харесало. Продължавай! 

– Лете, сър, газим и плуваме из каналите и реката, всеки гледа да 

потопи съседа си, да го облее с вода, гмуркаме се, крещим, премятаме се… 

– Заслужава да дам бащиното си кралство, за да се позабавлявам 

поне веднъж така! Продължавай, моля ти се! 

– Танцуваме и пеем около майското дърво в Чипсайд, играем на 

пясъка и всеки гледа да зарови съседа си, правим сладки от кал… Ако е за 

игра, няма по-хубаво нещо на тоя свят от калта!… Цели се оваляме в кал, 

сър, да прощава Ваша светлост. 

– Ох, престани, моля ти се, това е славно нещо! Ако можех да се 

облека в дрехи като твоите, да се събуя и да поцапам поне веднъж из калта, 

само веднъж, без да има кой да ме мъмри или да ми забранява, мисля, че 

бих се отказал от короната си. 

– А пък аз, пресветли сър, ако можех да се облека веднъж… само 

веднъж… като тебе… 

– Охо, искаш ли? Хайде тогава. Сваляй дрипите си и облечи моите 

труфила, момче! Ще изпитаме кратко, но прекрасно щастие. Ще му се 

порадваме, докато можем, и ще се преоблечем, преди да ни видят. 

След няколко мига малкият Уелски принц се нагизди с дрипите на 

Том, а малкият бедняшки принц се премени с блестящата кралска 
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перушина. После двете деца застанаха пред голямото огледало и, о, чудо! 

Не забелязаха никаква промяна! Те се спогледаха, погледнаха в 

огледалото, после се погледнаха отново. Най-сетне учуденият принц каза: 

– Как ти се струва тая работа? 

– О, предобри ми господарю, не настоявай да отговоря. Не подобава 

на човек като мене да каже такова нещо. 

– Тогава аз ще го кажа. Ти имаш същата коса, същите очи, същия 

глас и държане, същата снага и фигура, същото лице и изражение като 

мене. Ако тръгнем голи, никой не ще може да каже кой от двама ни е Том, 

кой Уелският принц. А сега, когато се облякох с твоите дрехи, мисля, че 

мога много по-добре да изпитам това, което си изпитал ти, когато оня 

грубиян, войникът… Чакай, синина ли е това нещо на ръката ти? 

– Да, но то е дребна работа, а пък Ваше височество знае, че горкият 

войник… 

– Мълчи! Той извърши позорна и жестока постъпка! – викна 

князчето и тупна с босото си краче. – Ако кралят… Не мръдвай, докато не 

се върна! Заповядвам! 

Той прибра набързо една много важна държавна вещ, оставена на 

масата, изхвръкна из вратата и хукна през дворцовите ходници в 

развяващите се дрипи, с пламнало лице и святкащи очи. Щом стигна до 

главния вход, сграбчи желязната решетка, опита се да я разтърси и завика: 

– Отваряй! Отвори вратата! 

Войникът, който бе ударил Том, изпълни веднага искането и докато 

принцът, почти задъхан от царствен гняв, се втурна през вратата, войникът 

му удари една оглушителна плесница, от която детето се завъртя на пътя. 

– Ето ти, просяшко семе, за мъмренето, което ми докара от Негово 

височество! 

Тълпата се заля от смях. Принцът се вдигна от калта, погледна 

яростно часовия и изкрещя: 

– Аз съм Уелският принц, моята личност е свещена и ти ще бъдеш 

обесен, загдето посмя да вдигнеш ръка върху мене! 

Войникът вдигна алебардата си за почест и каза присмехулно: 

– Здравейте, Ваше височество!  

После добави гневно:  

– Махай се, побъркано изчадие! 

Присмехулната тълпа заобиколи нещастния принц и го изблъска по 

пътя с подсвирквания и викове: 
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– Път за Негово кралско височество! Път за Уелския принц! 

 

 

Бележки 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Канти — Canty (шотл.) — Енергичен, пъргав, весел. — Б.р. ↑ 
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