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КаК научих за моисей и тръстиКите

Надали ще ме знаете, ако не сте чели книгата за приключенията на 
Том Сойер; но това не е важно. Тази книга е от мистър Марк Твен 

и е горе-долу вярно написана. Някои работи той е поизмислил, но изобщо 
казва истината. Както и да е. Не съм видял още човек, който да не послъгва 

сегиз-тогиз, освен леля Поли, Вдовицата, а може и Мери. За леля Поли – То-
мовата леля Поли, – за Мери и за Вдовицата Дъглас се разказва подробно в същата 
книжка; всичко там е, кажи-речи, вярно, само тук-там има и по някоя измислица.

Сега да ви кажа как завършва тази книжка: ние с Том намерихме парите, дето 
бяха скрити от крадците в пещерата, и забогатяхме. Паднаха ни се по шест хиляди 
долара – все златни. Такъв куп пари – просто да те е страх да го погледнеш! Както и 
да е! Съдията Течър ги прибра всичките и ги даде в банката, а на нас ни даваха всеки 
божи ден по един долар лихва – просто да не знаеш какво да правиш толкова пари! 
Вдовицата Дъглас ме осинови и се зае да ме възпитава; страшно тежко беше да жи-
вея в нейната къща, защото Вдовицата беше свикнала на ред и приличие; и като не 
можах да изтърпя, взех, че офейках. Навлякох вехтите си парцали, наврях се пак в 
сандъка от захар и си заживях на воля и свобода. Ама не щеш ли, Том Сойер дойде да 
ми каже, че събира разбойническа шайка, само че ако искам да вляза в нея, ще трябва 
да се върна при Вдовицата и да се държа прилично. И аз, ща не ща, се върнах.
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Вдовицата се разплака, нарече ме клето заблудено агънце, и прочее, и прочее, 
ама и през ум не ѝ мина да ме нахока. Облече ме пак в новите дрехи, а пък аз се потях 
и стоях като вързан. Както и да е, всичко си тръгна по старому. Вдовицата звънеше 
за вечеря и човек трябваше да отива навреме. Като седнеш на трапезата, не биваше 
да започнеш направо лапането, а трябваше да чакаш, додето Вдовицата наведе глава 
и помърмори нещо на яденето, макар че нищо му нямаше – хубаво си беше то, само 
едно му беше лошото: че всяко нещо беше варено поотделно. (В помийната кофа е 
друго: всичко е размесено, объркано със сос и по-лесно се лапа.)

След вечеря тя вземаше книгата си и ме учеше за Моисей и за тръстиките, а пък 
аз се мъчех да разбера какво ще стане с него; но накрая тя ми каза, че Моисей отдав-
на, отдавна е умрял; и престанах да мисля – много ми са дотрябвали умрелите.

По едно време ми се допуши и аз поисках от Вдовицата позволение да запуша. 
Ама тя не позволи. Каза, че било лошо, че ще мърся и че трябва да отвикна. Има едни 
хора – корят работи, от които нищо не отбират. Такава е и Вдовицата: грижи се за 
Моисей, дето не ѝ е никакъв, нито е дотрябвал някому, защото, както знаем, отдавна 
е на оня свят, а мене ме съди, дето съм вършил нещо не чак толкова лошо. Пък и са-
мата тя смърка енфие; но то е позволено, разбира се, щом го върши тя.

Сестра ѝ, мис Уотсън, е малко по-свястна. Тя е една суха стара мома с очила. 
Щом дойде да живее при сестра си, веднага ме пипна – да ме учи да чета. Цял час ме 
мъчи да сричам, дорде най-сетне Вдовицата ѝ каза да ме остави на мира. Не можех да 
изтрая повече. Цял час подир това се чудех де да се дяна. Мис Уотсън току повтаря-
ше: „Не туряй краката си там, Хъклбери“; „Не скърцай така, Хъклбери, стой мирно“; 
подир малко ще се обади: „Не се прозявай и не се протягай така, Хъклбери... Защо не 
се държиш прилично?“ После започна да ми разправя за пъкъла и като казах, че ще 
е чудесно да съм там, тя побесня – макар че не го казах напук. Само ми се искаше да 
се махна оттук; просто за разнообразие. Инак бях доволен. Но мис Уотсън каза, че е 
срамота да се приказва така; тя за нищо на света нямало да каже такова нещо; и щяла 
да живее, както трябва, за да попадне в рая. Добре, ама аз не виждах някаква полза да 
попадна там, дето ще бъде и тя, затова реших да не се опитвам да попадна. Само че 
не ѝ го казах, защото и от това нямаше да има полза, а вреда – сигурно.

Като започна веднъж, не млъкна, додето не ми разказа всичко, каквото знаеше 
за рая. Каза, че човек там няма какво да прави, по цял ден ще се разхожда с арфа и во 
веки веков ще си пее. Това не ми се хареса кой знае колко, ама не се издадох. Попитах 
я как мисли – дали Том Сойер ще отиде там; тя каза, че сигурно няма. И аз се зарад-
вах, защото исках да бъдем заедно.

Мис Уотсън все гледаше да ме клъвне, додето най-после ми дотегна. По едно вре-
ме събраха негрите в стаята, четоха молитви, после всички се прибраха, да спят. И аз 
се качих в стаята си с угарка от свещ и я оставих на масата. После седнах на стол до 
прозореца и се опитах да мисля за нещо весело. Ама без полза. Бях толкова самотен, 

че по-добре да бях умрял. Звездите светеха, листата в горичката шумоляха страшно 
тъжно; отдалеко някъде дочух кукумявка: сигурно оплакваше някой мъртвец. Ко-
зодой и куче виеха на умряло, вятърът се опитваше да ми нашепне нещо, ама като 
не можех да разбера какво, по гърба ми пропълзяха студени тръпки. После откъм 
горичката чух стенание, сякаш някой призрак искаше да разкаже какво му тежи на 
душата, а не можеше. Затова не си лежи спокойно в гроба, ами всяка нощ скита и 
се оплаква. Толкова се нажалих и уплаших, че ми се искаше да има някой при мене. 
След малко по рамото ми пропълзя паяк; пернах го и той полетя право в свещта. До-
дето се опомня, изгоря. Нямаше нужда някой да ми казва, че това е лошо знамение. 
Толкова се уплаших, че ще ме сполети беда, та душа не ми остана. Станах, завъртях 
се три пъти на пета, прекръстих се, после вързах с конец няколко косъма от косата 
си, да прогоня магесниците, ама пак не се успокоих. Това може да ти помогне, ако си 
загубил намерена подкова, вместо да я заковеш над вратата си. Ама не съм чувал да 
се спасиш по тоя начин от беда, когато си убил паяк.

Седнах си пак на стола, продължих да треперя и извадих лулата да запуша; защо-
то цялата къща беше сега тиха като гроб и Вдовицата нямаше да научи. Мина доста 
време, после чух как градският часовник удари някъде – бум... бум... бум... – дванай-
сет пъти; а наоколо една тишина – по-тихо от всяка друга нощ. След малко чух, че 
една вейка изшумоля в тъмнината – нещо се движеше нататък. Не мърдах, само се 
ослушвах. Право пред мене някой едва-едва се обади „мя-у! мя-у!“ Чудесно! И аз от-
говорих „мя-у! мя-у!“, колкото можех по-тихо, после угасих свещта и се прехвърлих 
през прозореца върху навеса. Оттам скочих на земята, пропълзях между дърветата и 
гледам – Том Сойер ме чака.
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страшната Клетва на шайКата ни

По една пътечка между дърветата тръгнахме на пръсти към края на 
градината, като се навеждахме, за да не се издраскаме от клоните. 

Като минавахме покрай кухнята, аз се препънах в един пън и изшумолях. 
Свихме се и се притаихме. Едрият негър на мис Уотсън – казваха му Джим 

– се показа на кухненската врата; ясно го видяхме, защото зад него имаше 
лампа. Събудил се беше, подаде глава навън, ослуша се около една минута и попита:

– Кой е?
Ослуша се пак, после слезе на пръсти и застана точно между нас; просто можех-

ме да го пипнем. Доста минути сигурно минаха, без да чуем нещо, макар че бяхме 
толкова близо едни до други. По едно време ме засърбя глезенът, ама не смеех да се 
почеша; после ме засърбя ухото; после гърбът, точно между плешките. Мислех, че 
ще умра, ако не се почеша. Оттогава много пъти ми се е случвало такова нещо. Щом 
си при важни хора, или на погребение, или се мъчиш да заспиш, когато не ти се спи 
– с една дума щом си някъде, дето не е място да се чешеш, ще започне да те сърби на 
хиляди места. След малко Джим каза:

– Я слушай, кой ти и къде? Кучета ме яли, ако не чул нещо! Хм, знам аз какво 
правя: сядам и седя, дорде пак чуя!

Седна той на земята между Том и мене. Облегна се на едно дърво, протегна крака и 
единият му крак просто се допря до моя. Сега пък ме засърбя носът. И ме сърбя, додето 
очите ми се насълзиха. Ама не се почесах. После ме засърбя отвътре. След това ме засър-
бя под носа. Не знаех как да стоя, без да мърдам. Тази напаст трая шест-седем минути; 
ама на мене ми се стори, че няма край. Сърбеше ме вече на единайсет различни места. 
Виждах, че не мога да изтърпя нито минута повече, но стиснах зъби и рекох: ще опитам. 
Тъкмо тогава Джим засумтя, после захърка – и на мене изведнъж всичко ми мина.

Том ми даде знак – млясна тихичко – и двамата запълзяхме на четири крака. Като 
изминахме десетина стъпки, Том прошепна да вържем на шега Джим за дървото. Не 

бива – рекох аз, – той може да се събуди, да вдигне врява и в къщи ще разберат, че 
съм офейкал. Тогава Том се сети, че свещите му били малко, и реши да се промъкне в 
кухнята да вземе още. Не исках да го пусна. Казвах му, че Джим може да се събуди и 
да си влезе. Ама Том искаше да опита; няма що – промъкнахме се и взехме три свещи. 
Том остави на масата пет цента, да ги плати. Като излязохме, аз се изпотих от бързане 
да се махна по-скоро, но Том не се стърпя и отиде пълзешком до Джим, да си изиграе 
номера. Толкова тихо и пусто беше наоколо, та чакането ми се стори без край.

Щом се върна, поехме по пътечката покрай оградата на градината и полека-лека 
стигнахме до стръмния връх на могилата зад къщата. Том каза, че взел тихичко шапката 
на Джим и я закачил на една вейка точно над главата му. Джим се поразмърдал, ама 
не се събудил. По-късно Джим разправяше, че магесниците го омагьосали и приспали, 
после го яхнали, обикаляли с него целия щат и накрая го върнали на същото място под 
дървото, а шапката му окачили на вейката – да се разбере кой е свършил тая работа. При 
второ разправяне Джим каза, че го яздили до Ню Орлиънс; при всяко ново разказване 
отиваше все по-далече, доде най-после каза, че го яздили по целия свят и го съсипали – 
по целия му гръб имало мехури от седлото. Джим ужасно се гордееше с това и просто 
почна да не поглежда другите негри. Те изминаваха много мили, за да го чуят, и Джим 
стана най-почитаният негър из нашите места. Чуждите негри го гледаха зяпнали, сякаш 
беше чудо. Щом се стъмни, негрите насядват около огнището в кухнята и все за магес-
ници приказват; ала щом някой заговори и започне да разправя надълго и нашироко, 
Джим ще се намеси и ще каже: „Хм! Че какво отбираш вие от магесници!“, и негърът 
се свива и смълчава. Джим носи постоянно на врата си петцентовата пара, нанизана на 
връв, и казва, че била магия; дяволът собственоръчно му я дал и рекъл, че може да изце-
рява с нея всекиго и да вика магесниците, когато си поиска, щом ѝ промърмори някак-
ви думи; само че никога не издаде какво трябва да ѝ каже. Негрите от цялата околност 
идеха при Джим и му даваха всичко, каквото имат, само да погледнат тая петцентова 
пара; ама не смееха да я пипнат, защото дяволът се бил допирал до нея. Джим вече не 
ставаше за слуга, страшно беше вирнал глава след срещата с дявола и магесниците.

Както и да е, стигнахме с Том до върха на могилата, погледнахме надолу към се-
лото и видяхме там да мигат две-три светлинки, сигурно при болни. Над нас блестя-
ха звездите, а под селото беше реката – тиха, величествена, цяла миля широка. Като 
слязохме от могилата, намерихме Джо Харпър, Бен Роджърс и още две-три момчета, 
скрити в старата табачница. Отвързахме една лодка, спуснахме се на две и половина 
мили по реката, до голямата канара при могилата, и там слязохме на брега.

Отидохме до едни храсталаци, дето Том ни накара да се закълнем, че ще пазим 
тайна, после ни показа една дупка в могилата, сред най-гъстия храсталак. Запалихме 
свещи и запълзяхме нататък. Като пропълзяхме около двеста ярда1 пред нас се откри 

 1 Английска мярка за дължина, равна на 91,5 см.
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пещера. Том поогледа пътечките, после се шмугна под една стена, дето никога няма-
ше да помислите, че има отвор. Минахме през един тесен проход и влязохме в нещо 
като стая, влажна, прогизнала и студена. Там се спряхме. Том рече:

– Сега вече ще съставим нашата разбойническа шайка. Ще я наречем бандата 
на Том Сойер. Който иска да се присъедини към нея, трябва да положи клетва и да 
запише с кръв името си.

Всички се съгласиха. Том извади един лист, дето беше написал клетвата, и я про-
чете. С нея всяко момче се заклеваше да не напуска шайката и да не издава тайните ѝ; 
а щом някой стори зло на момче от шайката, падне ли ти се по жребий да убиеш тоя 
човек и рода му, длъжен си да го сториш. Не бива нито да ядеш, нито да спиш, додето 
не го убиеш и не изрежеш на гърдите му кръст – сиреч знака на шайката ни. Който не 
е от нашата шайка, не може да си служи с този знак; ако си послужи, шайката ще го 
даде под съд; ако си послужи повторно, ще го убием. Ако някой член на шайката из-
даде тайните ѝ, ще го заколим, ще изгорим трупа и ще разпилеем пепелта му, а името 
му ще бъде задраскано с кръв в списъка; никой от шайката няма да го споменава, ще 
го прокълнат и забравят.

Всички казаха, че клетвата е чудесна, и попитаха Том сам ли я е измислил. Той 
каза, че нещичко измислил сам, друго взел от книги за пирати и разбойници. Всяка 
истинска шайка си имала такава клетва.

Някой рече дали не е добре да се избиват и семействата на момчетата, които из-
дадат тайната. Том призна, че тази мисъл не е лоша, извади молив и я записа. После 
Бен Роджърс рече:

– Ами Хък Фин няма семейство; какво ще правим с него?
– Как да няма, нали има баща? – рече Том Сойер.
– Ех, има баща, ама къде можеш да го намериш? Едно време се търкаляше пиян с 

шопарите около старата табачница, ама повече от година вече никой не го е виждал 
нататък.

Започнаха да се съвещават и без малко щяха да ме изгонят, защото всяко момче 
трябваше да има семейство или човек, когото можем да убием; инак няма да е спра-
ведливо. Но като не можаха да измислят нищо, всички се объркаха и млъкнаха. Аз 
без малко щях да се разплача; ама изведнъж ми хрумна нещо и предложих мис Уот-
сън – нея да убият! Всички рекоха:

– Виж, тя става! Работата се нареди. И Хък може да остане.
После всеки се убоде с карфица да вземе кръв за подписа си. И аз също.
– А сега – рече Бен Роджърс – какво ще върши тази шайка?
– Ще грабим и ще убиваме – каза Том.
– Кого ще ограбваме? Къщи ли, добитък ли или...
– Глупости! Да грабиш добитък и така нататък не е грабеж, а проста кражба – 

рече Том Сойер. – Ние не сме крадци. Кражбата не е достойна работа. Ние сме раз-

бойници. Спираме, маскирани, то се знае, дилижанси и каляски по пътищата, убива-
ме хората и вземаме часовниците и парите им.

– Непременно ли трябва и да убиваме хората?
– Разбира се. Така е най-добре. Някои мислят другояче, но повечето хора смя-

тат, че е най-добре да се убиват всички – само някои можем да докарваме в пещерата 
и да ги държим, додето получим откуп.

– Откуп ли? Това пък какво е?
– Не знам. Знам само, че така се прави. Чел съм в книгите; затова и ние трябва 

така да постъпваме.
– Как ще го вършим, като не знаем какво е?
– Ех, не приказвай така, трябва да го правим. Нали ти казах, така пише в книгите? 

Да не искаш да постъпваш не така, както е писано в книгите, и всичко да объркаш?
– Всичко това е чудесно на думи, Том Сойер, но как, дявол те взел, ще получим 

откуп за тия хора, щом не знаем как трябва да свършим тая работа? Това искам да 
разбера. Как мислиш ти, какво е това откупът?

– Как да ти кажа, не знам какво е. Казано е да ги държим, додето ги откупят. 
Може би значи, че трябва да ги държим, докато умрат.

– Това, виж, е някак по-ясно. Може и така да е. Защо не го каза по-рано? Ще ги 
държим, додето ги откупят. Ама че напаст ще бъдат – ще изпоядат всичко и все ще 
се мъчат да бягат.

– Какво разправяш, Бен Роджърс? Как ще бягат, когато ще има часовой? Ще ги 
застреля, щом рекат да мръднат.

– Часовой ли? Как не! Да стои някой цяла нощ буден – само и само да ги пази! 
Глупост! Защо да не вземе една тояга и да ги откупи още щом ги доведат?

– Защото не пише така в книгите... Затова! Слушай, Бен Роджърс, ще вършиш ли 
работа, както е прилично, или няма?... Да се разберем! Смяташ ли, че хората, дето са 
писали книгите, са знаели как е редно да се постъпи или мислиш, че ти ще ги учиш? 
И дума да не става! Не, сър, ще ги изкупуваме, както му е редът.

– Добре. Нямам нищо против. Казвам само, че редът е глупав. Я слушай, и жени-
те ли ще убиваме?

– Ех, Бен Роджърс, ако бях глупак като тебе, нямаше да се обаждам толкова чес-
то! Да убиваме жените ли? Никъде не пише такова нещо. Жените закарваш в пеще-
рата и се държиш с тях учтиво като паж; а те полека-лека се влюбват в тебе и не искат 
вече да се върнат в къщи.

– Добре, щом е така, съгласен, ама не виждам никакъв разум в тая работа. Много 
скоро пещерата ще се препълни с жени и мъже, които чакат да ги откупят, и няма да 
остане място за разбойниците. Ама карай, няма какво да приказвам повече!

Малкият Томи Барнс беше вече заспал, а когато го събудиха се уплаши, разплака 
се, взе да вика, че иска да си върви при майка си и не ще да бъде вече разбойник.
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Всички му се смяха, викаха му плачльо, а той се разсърди и каза, че веднага ще 
иде да ни издаде. Том му даде пет цента да мълчи, после нареди всички да си идем в 
къщи и да се съберем пак идущата седмица, за да ограбим и убием някого.

Бен Роджърс каза, че може да излиза само в неделен ден, затова поиска да започ-
нем идущата неделя; но всички момчета рекоха, че е грехота да започнем в неделя, и 
така си и остана нерешено кога да започнем. Казахме, че ще се съберем в най-скоро 
време да определим деня, после избрахме за главатар на шайката Том Сойер, а за 
помощник-главатар Джо Харпър и си тръгнахме за в къщи.

Аз се покатерих по навеса и се прибрах през прозореца още преди да съмне. 
Новите ми дрехи бяха изпонакапани от свещ и изцапани с пръст, а пък аз самият бях 
уморен като пребито куче.

Глава трета 
 
 
 

засадата срещу арабите

На сутринта старата мис Уотсън здравата ме нареди за изпомач-
каните дрехи; Вдовицата не ми се кара, само изчисти окапаното 

и пръстта, като гледаше толкова тъжно, че реших да се държа прилично, 
доколкото мога. После мис Уотсън ме заведе в стаичката да се молим, ама 

нищо не излезе от тая молитва. Каза ми да се моля всеки ден и тогава, как-
вото поискам – щяло да ми се даде. Нищо подобно – нали опитах! Веднъж получих 
въдица, ама без кука; а за какво ти е въдица без кука! Молих се три-четири пъти 
за кука – кой знае защо, нищо не излезе. По едно време се престраших и казах на 
мис Уотсън да се помоли вместо мене, а тя ми рече, че съм бил глупак. Не каза защо, 
нито аз сам можах да разбера.

Веднъж седях в горичката и дълго размишлявах по това. Рекох си, ако човек 
може да получи всяко нещо, за което се е помолил, защо дякон Уин не можа да си 
върне колкото пари изгуби, като продаде свините? Защо Вдовицата не може да си 
върне сребърната табакера, дето ѝ я откраднаха? Защо мис Уотсън не може да по-
надебелее? Не, рекох си, всичко това е празна работа. Разказах тия мисли на Вдови-
цата, а тя рече, че с молитва човек може да получи само „духовни дарове“. Това вече 
съвсем не можах да разбера, но тя ми обясни какво искала да каже – трябвало да 
помагам на другите хора, да правя за тях всичко, каквото е по силите ми, да се гри-
жа само за тях и никога да не мисля за себе си. В това число, както разбрах, влизаше 
и мис Уотсън. Отидох пак в горичката и дълго размишлявах, ама не видях никаква 
полза от това за себе си – ползата беше само за другите; затова най-после реших 
да не се измъчвам вече с такива мисли и просто да я карам, както дойде. Понякога 
Вдовицата ме повикваше насаме и започваше да ми разправя за провидението така, 
че слюнки да ти потекат от устата; а още на другия ден мис Уотсън ще ме пипне и 
ще ме обърка. Доколкото разбрах, имаше две провидения; с провидението на Вдо-
вицата човек все някак ще се оправи, но пипне ли го мис Уотсъновото провидение, 
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нямаше спасение. Премислих всичко и реших да ида при провидението на Вдови-
цата, ако ме приеме; не разбирах само за какво ще ме вземе, като съм толкова неук, 
невъзпитан и прост.

Повече от година вече баща ми не беше се мяркал насам и това беше чудесно за 
мен; никак не ми се искаше да го видя. Когато беше трезвен, почваше да ме бие, щом 
му попадна под ръка; макар че аз гледах да отпраша към горичката, щом разбера, че 
е наблизо. По едно време се разчу, че го извадили удавен от реката, на десетина мили 
по-нагоре от селото. Успели някак да го познаят; удавникът бил на неговия ръст, 
дрипав, с много дълга коса, точно като на баща ми; само лицето не могли да разпоз-
наят, защото било стояло толкова време във водата, та не приличало вече на лице. 
Разправяха, че плувал по гръб. Извадиха го и го погребаха на самия бряг. Само че 
радостта ми не трая много. Скоро се сетих, че удавен мъж не плува по гръб, а по очи. 
Тоя удавник не ще е бил баща ми, а някоя жена в мъжки дрехи. И пак се разтревожих. 
Очаквах, че старият все ще се покаже някой ден насам, а никак не ми се искаше да 
го видя.

На разбойници играхме цял месец. После аз се отказах. Отказаха се и другите 
момчета. Никого не ограбихме, никого не убихме, само уж нападахме. Обикно-
вено се втурвахме от горичката срещу свинари или срещу жени, които караха в 
колички зеленчук и плодове за пазара, ама ни веднъж не ограбихме някого. Том Со-
йер наричаше свините „кюлчета“, а репите и другата стока „скъпоценности“. Като 
се върнехме в пещерата, почвахме да се хвалим какво сме извършили, колко хора 
сме убили и белязали с нашия знак – макар че не виждах някаква полза от това. Вед-
нъж Том изпрати едно момче да тича из града със запалена пръчка, която нарече 
„парола“ – знак за всички от шайката да се съберат. Като се събрахме, съобщи за 
тайното известие от съгледвачите ни, че на другия ден в пещерата ще отседне цял 
керван испански търговци и богати араби с двеста слона, шестстотин камили и над 
хиляда товарни мулета, всички натоварени с елмази; охраната им била само чети-
ристотин войника. Затова ние ще поставим засада, каза Том, ще избием всички и 
ще заграбим богатствата. Накара ни да наточим сабите, да почистим пушките си и 
да бъдем готови. Той не тръгваше дори срещу кола с репи, ако не е наточил сабя 
и почистил пушка, макар че те бяха прости пръчки и дръжки на метли – точи ги, 
колкото щеш, ако си нямаш работа, не ставаха нито на косъм по-добри. Аз не вяр-
вах, че ще можем да избием толкова испанци и араби, ама исках да видя слоновете 
и камилите, затова на другия ден, събота, отидох за засадата. Щом чухме заповед, 
всички изскочихме от горичката и се спуснахме по могилата. Само че нямаше ни-
какви испанци и араби, нито камили и слонове. Едно неделно училище беше изляз-
ло на разходка, и то само първото отделение. Нахвърлихме се срещу децата и ги 
разгонихме из цялата долина; а плячкосахме само пържени сладки и мармелад. Бен 
Роджърс грабна и една парцалена кукла, Джо Харпър един молитвеник и някакво 
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друго книжле; ама като ни подгони учителката,, захвърлихме всичко и беж да ни 
няма. Не видях никакви елмази и не си премълчах, ами го казах на Том Сойер. Той 
каза, че имало цели товари елмази и араби, и слонове, и какво ли не. „Защо не ги 
видях тогава?“ – попитах аз. А той ми каза, че ако не съм бил толкова прост и бях 
чел някаква си книга, наречена Дон Кихот, щял съм да зная тия неща и без да пи-
там. Каза, че магия развалила всичко. Имало стотици войници, слонове, богатства 
и така нататък, ама ние сме имали врагове – казвали се магесници – и те просто 
напук превърнали всичко в детско неделно училище. Добре, рекох аз; тогава да на-
паднем магесниците. А Том Сойер каза, че съм тъпак.

– Виждаш ли – рече той, – магесникът може да повика цял рояк зли духове и 
докато се усетиш, те ще те насекат на парчета. Високи са като дърветата, а широки 
като черква.

– Добре – казвам, – а не може ли и ние да повикаме на помощ някои зли духове, 
да избием другите?

– Как ще ги повикаш?
– Не знам. Как ги викат другите?
– Как ли? Потъркат някоя стара тенекиена лампа или железен пръстен и всички 

зли духове се втурват, наобиколят те гръмотевици и светкавици, дигне се пушилка и 
каквото им заповядаш да направят, веднага го свършват. Нищо не е за тях да разтър-
сят из основи и да съборят бойна кула и да чукнат с нея по главата някой директор 
на неделно училище... или кого да е.

– А кой ги кара да беснеят така?
– Който търка лампата или пръстена. Те са под негова власт и са длъжни да вър-

шат, каквото им каже. Ако им каже да построят дворец от елмази, дълъг четирийсет 
мили, и да го напълнят целия с дъвка или с каквото искаш, а подир това да доведат 
в него дъщерята на китайския император, за да се ожениш за нея – те трябва да го 
направят, и то преди да се съмне. Длъжни са още да търкалят двореца ти, където 
поискаш, из цялата страна, разбираш ли?

– Добре – казах аз, – ама те трябва да са много прости, като не задържат двореца 
за себе си, ами се трепят така. После, ако аз бях зъл дух, щях по-скоро да се спри-
ятеля с дявола, отколкото да си зарежа работата и да ида при някого си, защото бил 
потъркал някаква вехта тенекиена лампа.

– Защо приказваш така, Хък Фин? Ти не можеш да не идеш, щом оня потърка 
лампата; щеш не щеш, ще идеш.

– Макар че съм висок като дърво и широк като черква? Добре, да кажем, че ще 
ида! Ама обзалагам се, че ще накарам този човек да се покатери по най-високото 
дърво из този край.

– Ех, няма смисъл да се приказва с тебе, Хък Фин! Сякаш нищо не разбираш... 
Просто истински глупак...

Мислих два-три дни по тия неща, после реших да разбера дали има нещо вярно в 
тях. Взех една вехта тенекиена лампа и един железен пръстен, отидох в горичката, за-
почнах да ги търкам и търках, търках, додето се изпотих като индианец; исках да ми 
построят дворец и да го продам; ама нищо не излезе, никакъв дух не се яви. Тогава 
реших, че всички тия приказки са измислици на Том Сойер. Той може и да е вярвал 
за арабите и слоновете, ама аз не вярвам. Ясно го видях – неделно училище беше.
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Подгонват ни!
	Глава дванадесета



Най-добре да не се задяваме
	Глава тринадесета



Честна плячка от „Уолтър Скот“
	Глава четиринадесета



Мъдър ли е бил Соломон?
	Глава петнадесета



Как измамих горкия Джим
	Глава шестнадесета



Кожата на гърмящата змия 
си върши работата
	Глава седемнадесета



Гренджърфордовци 
ме прибират у дома си
	Глава осемнадесета



Защо  Харни хукна подир шапката си
	Глава деветнадесета



Поява на херцога и дофина
	Глава двадесета



Как височайшите особи 
оплячкосаха поквил
	Глава двадесет и първа



Какво се случи в Арканзас
	Глава двадесет и втора



Как пропадна линчуването
	Глава двадесет и трета



Кралете не са кой знае какво чудо
	Глава двадесет и четвърта



Кралят става пастор
	Глава двадесет и пета



Плач и ридания
	Глава двадесет и шеста



Аз открадвам плячката на краля
	Глава двадесет и седма



Покойникът получава жълтиците си
	Глава двадесет и осма



От хитруването няма печалба
	Глава двадесет и девета



Аз офейквам в суматохата
	Глава тридесета



Златото спасява крадците
	Глава тридесет и първа



Не бива да се молим лъжливо
	Глава тридесет и втора



Пак съм с ново име
	Глава тридесет и трета



Тъжният край на височайшите особи
	Глава тридесет и четвърта



Насърчаваме Джим
	Глава тридесет и пета



Тайни планове
	Глава тридесет и шеста



Опитваме се да помогнем на Джим
	Глава тридесет и седма



Джим получава магесническата баница
	Глава тридесет и осма



„Тук беше разбито 
едно затворническо сърце“
	Глава тридесет и девета



Том пише анонимни писма
	Глава четиридесета



Заплетено, но сполучливо избавяне
	Глава четиридесет и първа



„Духове са били“
	Глава четиридесет и втора



Защо не обесиха Джим
	Глава последна



Няма вече какво да пиша


