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I

O nascimento do príncipe e do
mendigo

Na antiga cidade de Londres, em certo dia de outono, na segun-
da metade do século XVI, nascia um menino de uma família pobre, de
sobrenome Canty, que não o queria. No mesmo dia, nascia uma outra
criança inglesa, de uma família rica, de sobrenome Tudor, que o queria.
Todos os ingleses também o desejavam. A Inglaterra tanto almejara,
ansiara e clamara a Deus por ele que, agora que ele tinha realmente che-
gado, o povo quase delirava de alegria. Simples conhecidos abraçavam-
-se, beijavam-se e choravam. Todo mundo parou de trabalhar e nobres e
plebeus, ricos e pobres, festejaram, e dançaram, e cantaram, e se rego-
zijaram; assim se passaram muitos dias e noites. Durante o dia, Londres
era uma beleza de ver, com vistosas bandeiras agitando-se em cada saca-
da, em cada telhado, e grandiosos cortejos avançando pelas ruas. De
noite, era também uma beleza de ver, com grandes fogueiras em cada
esquina e grupos de foliões divertindo-se em torno delas. Em toda a
Inglaterra só se falava do novo bebê, Edward Tudor, príncipe de Gales,
que dormia envolto em sedas e cetins, alheio a toda aquela agitação, sem
saber que grandes senhores e damas estavam cuidando e velando por
ele… e também sem se importar com isso. Mas sobre o outro bebê, Tom
Canty, embrulhado em pobres trapos, nada se falava, a não ser naquela
família de mendigos que ele viera perturbar com sua presença.
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