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Розділ І
Ви нічогісінько про мене не знаєте, коли не прочитали 

книжки, що називається «Пригоди Тома Сойєра»; а втім — 
дарма. Книжку ту написав Марк Твен, і часто-густо він ка-
зав у ній правду. Траплялося, інколи прибріхував, та зде-
більшого казав правду. Але то байдуже. Я ще не стрічав 
таких людей, які ніколи не брехали, за винятком, звісно, 
тітки Поллі або вдови, та ще, може, Мері. Саме про тітку 
Поллі — Томову тітку Поллі, — та про Мері, та ще про Дуг-
ласову вдову найбільше й розповідається в отій книжці; 
загалом книжка правдива, хоча там трохи й прибрехано, 
як я вже казав.

А закінчується та книжка ось як: ми з Томом знайшли 
гроші, що їх розбійники переховували в печері, й розбага-
тіли. Кожному з нас припало по шість тисяч доларів — і все 
золотом. Ото була купа грошви, аж голова йшла обертом. 
А суддя Тетчер узяв та й поклав ті гроші в банк, на відсотки, 
і тоді ми щодня мали по долару кожен, і так цілий рік, — 
хтозна, що його й робити з такою силою грошей. Дугла-
сова ж удова прийняла мене за сина і взялася виховувати, 
але я мало не пропав, сидячи невилазно в хаті; а до того ж 
удова так допікала мені отими своїми порядками та добри-
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ми звичаями, що я далі терпіти не зміг і дав драла. Натягнув 
знову своє лахміття, заліз у ту саму стару бочку з-під цукру 
й живу собі, вільний і щасливий. Але Том Сойєр вистежив 
мене і сказав, що набирає ватагу розбійників; він пообіцяв 
і мене прийняти, якщо я повернуся до вдови і надалі пово-
дитимуся пристойно. Ну, я й повернувся.

Вдова розрюмсалася наді мною, називала заблуканим 
ягням і ще по-всякому, проте, звісно, й гадки не мала обра-
зити мене. Вона знову вдягла мене в нове вбрання, і я знай 
упрівав цілі дні та ходив, наче зв’язаний. Ну, а  далі все 
повернулося на старе. Вдова бемкала у дзвона до вечері, 
і боронь Боже спізнитися. Та ще й таке: хоч і сів до столу, 
а від разу не смій братися до їжі, мусиш чекати, доки вдова, 
нахиливши голову, побуркотить трохи над стравами, хоча 
страви були як страви, нічого поганого про них не скажеш, 
хіба те, що кожну зварено окремо. Нема у світі смачнішо-
го як назбираєш в одну посудину всіляких недоїдків! Було 
перемішаєш їх добренько, вони сік повипускають і  самі 
плигають у рот!

По вечері вона діставала свою книжку і давай читати 
про Мойсея та про те, як його знайшли в очеретах, і мені 
страх як кортіло довідатися, що з ним скоїлось, аж тут — на 
тобі! — з’ясувалося, що той Мойсей бозна-коли помер; тоді 
я зовсім покинув слухати про те, — на біса мені здалися 
мерці!

Незабаром мені захотілося курити, і я попросив у вдови 
дозволу. Де там! Не дозволила — сказала, що то непристой-
на, неохайна звичка і треба її позбутися. Бувають же такі 
люди: забороняють те, чого самі анітрохи не тямлять. Ось 
і вдова носиться з отим Мойсеєм, як курка з яйцем. А він же 
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їй навіть не родич! Та й взагалі на лихо він потрібний! Його 
вже давно й на світі немає. А на мене, бачте, он як напуска-
ється за те, що мені подобається курити, дарма що то при-
ємна річ. Сама ж, проте, любісінько нюхає табаку і вважає, 
що це пристойно. Як самій, то, значить, можна.

Її сестра, міс Уотсон, сухоребра стара діва в окулярах, 
саме приїхала до неї пожити й відразу ж учепилася до мене 
з  букварем. Вона мордувала мене цілісіньку годину, аж 
урешті вдова звеліла їй відчепитися від мене. Ще трохи — 
і я б не витерпів. Потім цілісіньку годину я нудився, сидячи 
в хаті, і ніяк не міг утриматися, щоб не крутитися на стільці. 
А міс Уотсон одно товче: «Не клади на стілець ніг, Гекль-
беррі»; «Чого ти так зігнувся, Гекльберрі, сиди рівно»; і зно-
ву ж своєї: «Не позіхай і не потягайся за столом, Гекльберрі! 
Невже ти не можеш усидіти спокійно?» А потім, коли вона 
почала торочити мені про пекло, я візьми та й бовкни: от би 
мені туди якось шаснути. Вона так і підскочила — страх як 
розлютилася, а в мене ж і гадки лихої не було. Просто хо-
тілось завіятися світ за очі, так мені все остогидло; я хотів 
дременути, а куди — однаковісінько. Тоді вона сказала, що 
гріх таке говорити, що вона сама нізащо у світі такого б не 
сказала; вона намагається жити так, щоб обов’язково попас-
ти до раю. Але ж я не вбачав для себе жодної втіхи в тому, 
щоб опинитися там, де й вона, а тому й вирішив, що не стану 
й пробувати. Але говорити їй про це я не схотів, бо тільки 
завдав би собі зайвої халепи, а пуття з того не було б ніякого.

Тут вона і давай мені про рай теревенити, все своєї та 
й своєї править. Усім людям там, мовляв, тільки й діла, що 
цілісінький день з арфою туди-сюди походжати та співати, 
і так на віки вічні. Мене, як по правді, все те не дуже вабило. 
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А проте я змовчав. Запитав лиш, як вона гадає: чи попаде 
в рай Том Сойєр. Вона відповіла, що ні, його туди й близько 
не пустять. Я дуже зрадів, бо ж хотів, звісно, щоб ми з ним 
завжди були вкупі.

Міс Уотсон усе мене гризла та й гризла, так що мені 
зрештою все те остогидло і стало дуже нудно. Аж далі за-
кликали до кімнати негрів та почали молитися, а тоді всі 
полягали спати. Подався й я до своєї кімнатки з недогарком 
свічки і поставив його на стіл. Вмостився на стільці біля вік-
на і спробував думати про щось веселе, але нічого не вийш-
ло. І раптом напав на мене такий смуток, що хоч помирай. 
Горі ли зірки на небі, а на деревах жалібно шелестіло листя, 
і здаля долинало: «Пуу-гу, пуу-гу...» То пугач сповіщав, що 
хтось помер; чути було, як кричить дрімлюга та виє соба-
ка, — це віщувало комусь смерть; і вітер усе про щось мені 
нашіптував, а я ніяк не міг второпати, що ж то він шепоче, 
аж мурашня мені по всьому тілі почала бігати. Потім у лісі 
щось застогнало, немов привид, який хоче сказати, що йому 
гнітить душу, але ж ніяк не може, отож не влежить спокійно 
у своїй домовині, блукає ночами й тужить. Мені стало так 
моторошно й тоскно, так захотілося, щоб хто-небудь був 
зі мною. А тут ще й павук десь узявся та й поліз по моєму 
плечі; я дав йому щигля, а він упав просто на свічку, і не 
встиг я отямитися, як він згорів. Я й сам добре знав, що то 
страшенно погана прикмета: безперемінно чекай біди. Від 
ляку жижки мені задрижали. Я зірвався на ноги і тричі об-
крутився навколо себе, та ще кожного разу хрестився, а тоді 
перев’язав собі ниткою пасмо волосся, щоб убезпечити себе 
од відьом. А проте, я не заспокоївся. Це справді допомагає, 
коли знайдеш підкову, не встигнеш прибити її над дверима 
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і загубиш, але я зроду не чував, щоб можна було таким спо-
собом позбутися лиха після того, як уб’єш павука.

Так мене враз морозом і всипало... Я знову сів і дістав 
люльку, щоб закурити; у домі було зараз тихо, неначе всі 
вимерли, отож удова нічого про те не знатиме. Так минуло 
чимало часу; аж раптом стало чути, як у місті б’є годин-
ник: бам-бам-бам! — дванадцять разів, а далі знову все за-
тихло — стало тихіше, ніж перед тим. Незабаром я почув, 
як унизу, в темряві, під деревами хруснула гілка, — щось 
там ходило. Я завмер, затамувавши дух, і прислухався. На-
раз хтось унизу ледве чутно нявкнув: «Ня-ав! ня-ав!» Мені 
відлягло від серця. Я й собі нявкнув: «Ня-ав! ня-ав!» — 
якомога тихіше, а потім погасив свічку й вікном виліз на 
дах комори. Звідти я тихенько ковзнув на землю й подався 
нишком під дерева. І справді, там на мене чекав Том Сойєр.

Розділ II
Ми навшпиньках скрадалися стежкою поміж деревами 

до самісінького кінця вдовиного саду, пригинаючись, щоб 
не зачепитися за гілки. Коли саме проходили повз кухню, 
я спіткнувся на корені й наробив шуму. Ми припали до зем-
лі й завмерли. Здоровенний негр, на ім’я Джім, що належав 
міс Уотсон, сидів на порозі кухні; ми його добре бачили, 
бо в кухні світилося. Він схопився, витягнув шию і якусь 
хвилину прислухався. А тоді гукнув:

— Хто там?
Він почекав, знову прислухався, а тоді підійшов нав-

шпиньках і зупинився якраз між нами; ми майже могли 


