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ПРИНЦЪТРАК

Ималоедновремеединрибар,койтонико
ганеуспявалдауловидостатъчнориба,за

данабавицаревичнобрашнозакачамакнасе
мействотоси.Единден,докатодърпалмрежа
таусетил,чеетолковатежка,ченеможелдая
повдигне.Дърпал,дърпаливътреоткрилтол
коваогроменрак,чедвеочинестигали,зада
гоогледатцелия.

– Ех,какъвуловсамо!Данодамогадаку
пябрашнозадечицатаси!

Върналсевкъщисраканарамоиказална
женасидасложикотеланаогъня,защотощял
дасевърнесбрашнозакачамак.Иотишълда
занесеракавдворецанакраля.

– Ваше величество, – казал на кра
ля– дойдохдавидядалищеблоговолитеда
купитеотментозирак.Женамивечеесложи
лакотеланаогъня,ноазнямампаридакупя
брашнозакачамак.

Кралятотвърнал:
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– Аазкакводаправястакъврак?Немо
жешлидагопродадешнанякойдруг?

Точновтозимоментвлязлакралскатадъ
щеря:

– О, какъв хубав рак, какъв хубав рак!
Татко,моляте,купиго,купиго,умолявамте.
Щегосложимвнашетоезерцезаедноскефала
иплатиката.

Дъщерятанакраляобичаларибитеистоя
ласчасовекрайезерцетовградинатадагледа
какплуваткефалитеиплатиките.Баща ѝне
живеелзадругоосвензанеяирешилдаѝуго
ди.Рибарятоставилракавезерцетоивзамяна
получилкесиясъсзлатнимонети,коитости
гализацялмесеццаревичнобрашнозанего
ватачеляд.

Принцесатанесвалялаочиотракаини
коганесеотдалечавалаотезерцето.Знаелаве
чевсичкозанего,занавицитемуизнаеласъ
що,чеотпладнедотричасаследобедизчезвал
инебилояснокъдесекрие.Единдендъщеря
танакралясенаслаждаваланасвоярак,кога
точулаотнякъдееднозвънче.Показаласена
балконаивидялаединокаянскитникдаиска
милостиня.Хвърлиламукесиясъсзлатнимо
нети, но странникът не успял да я хване във
въздухаитяпадналавединров,пъленсвода.
Тойслязълвровадаятърси,гмурналсепод
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водатаизапочналдаплува.Ровътбилсвър
занчрезподземенканалскралскотоезерои
никой не знаел докъде стига.Плувайки под
водата, скитникът стигнал до едно красиво
езеронасредпросторнаподземназала,укра
сена със завеси, а внеябилаподредена тра
пеза.Тойизлязълотводатаисескрилзадза
весите. Точно на обяд насред басейна се
появила магьосница, възседнала гърба на
един рак.Магьосницата и ракът излезли от
водата,тядокосналаракасъссвоятавълшеб
напръчицаиотчерупкатамуизскочилкра
сивмомък.Тойседналнатрапезата,магьос
ницата почукала с пръчицата и изведнъж
чиниитесенапълнилисхрана,аканитесви
но.Когатомладиятмъжсенахранилинапил,
се върнал обратно в черупката на рака, ма
гьосницата го докоснала с пръчицата и той
заплувалотново, гмурналсев езеротоииз
чезналзаедноснеяподводата.

Тогавастранникътизлязълиззадзавеси
те,гмурналсеитойвъвводатаистигналоб
ратнодоезеротоскралскитериби.Кралската
дъщеря,коятобилатамисерадваланасвоите
риби,видяладасеподаваглаватанаскитника
иказала:

– О,каквоправитетук?
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– Замълчете, господарке, – рекъл ѝ
той– трябвадавиразкажазаедночудо.– Из
лязълиѝразказалвсичко.

– Сегаразбирамкъдеходиракътотобяд
до три часа! – казала кралската дъще
ря.– Добре,утренаобядщеотидемзаеднода
видим.

Така на другия ден преплували подзем
нияканалистигналиотезерцетодотайната
зала. После се скрили двамата зад завесите.
Иеточенаобядсепоявиламагьосницата,ях
нала рака. Тя почукала с пръчицата и от че
рупкатанаракаизлязълстроенмомъкисед
нал да обядва. Принцесата, която вече
харесваларака,харесалаощеповечемладежа,
койтоизлязълотрачешкатачерупкаиведнага
севлюбилавнего.

И като видяла, че близо до нея лежала
празната черупка на рака, се пъхнала вътре
безникойдаязабележи.

Когатомладиятмомъксевърналвчеруп
катанаракаоткрилтамкрасиватадевойка.

– Какво си сторила? – казал ѝ шепнеш
ком.– Акомагьосницатаразбере,щеумреми
двамата.

– Но аз искам да те освободя от магия
та! – казала му също съвсем тихо кралската
дъщеря.– Научимекаквотрябваданаправя.
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– Невъзможное– казалмладежът.– За
дасеразвалимагията,трябвадаимадевойка,
коятодамеобичаидаеготовадаумрезамен.

Принцесатаказала:
– Аз те обичам и съм готова да умра

затеб!
Докатовътревчерупкатанаракаводели

този разговор, магьосницата го възседнала и
младежът, движейки както обикновенощип
китенарака,яотвелпрезподземнитеканали
къмоткритоморе,безтядазаподозре,чезаед
носнеговътресеескрилаикралскатадъщеря.
Следкатооставилмагьосницата,навръщане
къмезеротопринцът,защототойбилпринц,
обяснил на своята възлюбена, прегърнати
единдодругвчерупкатанаракакаквотрябва
дастори,задагоосвободи:

– Трябвадаотидешнаеднаскаланамор
ския бряг и да започнеш да свириш и пееш.
Магьосницатаумиразамузикаищеизлезеот
морето,задатеслуша.Тящетикаже:„Свире
те, красива девойко, много ми харесва.“ А ти
щеотговориш:„Разбирасе,щесвиря,стигада
ми подарите цветето, което сте закичили на
главатаси“.Когатополучишвръцетеситова
цвете,азщесъмсвободен,защототовацветее
моятживот.
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Всъщиямоментракътстигналдоезерце
тоипусналкралскатадъщерядаизлезеотче
рупката.

Странникътсебилвърналсамитъйкато
ненамерилпринцесата, сипомислил,че сее
забъркалвбеда,нодевойкатаизлязлаотново
от езерото и му се отблагодарила пребогато.
Следтоваотишлаприбащасиимуказала,че
искадасенаучидасвириидапее.Кралят,кой
то ѝ угаждалзавсичко,изпратилдаповикат
найдобритемузикантиипевцидаѝдаватуро
ци.

Веднагащом се научила да свири, крал
скатадъщеряказаланакраля:

– Татко,искамиседаотидадапосвиряна
цигулканаскалитенаморскиябряг.

– На скалитенаморскиябряг?Дане си
луда?– нокактообикновеноѝугодилияиз
пратилнабрегазаедноснейнитеосемприд
ворни дами, облечени в бяло. За да избегне
какватои да било опасност, изпратили една
въоръженадружинадаяследваотдалеч.

Седнала на една скала заедно с осемте
придворнидами,облеченивбяло,коитозаста
налинаосем скалиоколонея, кралскатадъ
щеря засвирила на цигулка. А от вълните се
появиламагьосницата.
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– Колко хубаво свирите! – казала ѝ
тя. – Свирете, свирете, защото много ми ха
ресва!

Кралскатадъщеряѝказала:
– Да,разбирасе,щесвиря,стигадамипо

даритецветето,коетостезакичилинаглавата
си,защотомногообичамцветята.

– Щевигодам,акоуспеетедаговземете
оттам,къдетогохвърля.

– О,азщеотидадаговзема– ипринце
сатазапочналадасвириидапее.

Когатосвършила,рекла:
– Сегамидайтецвететоси!
– Етого– казаламагьосницатаигохвър

лила навътре в морето, колкото се може по
надалеч.

Щомпринцесатаговидяладасеносисред
вълните,хвърлиласеизаплувалакъмнего.

– Господарке, господарке! Помощ, по
мощ!– завикалипридворнитедами,изправе
нинаскалитесразветиотвятърабелирокли.
Но принцесата плувала, плувала, изчезвала
средвълнитеисепоказвалаотновонаповърх
ността, и вече се съмнявала, че ще успее да
стигнедоцветето,когатоеднавълна ѝгодо
неслаправовръцете.

В същиямоментчулаедингласпод себе
сидаказва:
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– Ти ми върна живота и ще бъдеш моя
съпруга.Сеганесебой,азсъмподтебищете
отнесадобрега.Нонеказвайнищонаникого,
дориинабащаси.Азтрябвадаотидадапре
дупредя родителите си и до едно денонощие
щедойдадапоискамръкатати.

– Да, добре, разбрах – отвърнала му тя
едваедва,защотовечебилаостаналабездъх,
докаторакътподводаяотвеждалкъмбрега.

Такаследкатосевърналавкъщи,принце
сатаказаланакраля,чесеезабавляваламно
гоинищоповече.

Надругияденвтричасазабилибарабани,
засвирилирогове,зачаткаликопитанажреб
ци.Явилсеединлакейдасъобщи,чесинътна
неговиякралмолидабъдеприет.

Принцът поискал от краля ръката на
принцесата,кактоередноиследтовамураз
казал цялата история. Кралят малко се раз
сърдил,защотонезнаелнищозаслучилотосе.
Извикалдъщеряси,атясевтурналаисехвър
лилавобятиятанапринца:

– Това емоятжених, това емоят избра
ник! – и кралят разбрал, че не му остава да
направи нищо друго, освен колкото се може
поскородаотпразнуватсватбата.


