
Раздзел I

— Том!
Адказу няма.
Том! Адказу няма.
Куды ён дзеўся, гэты паганы хлапчук?.. Том! Старая

ссунула акуляры на кончык носа і праз верх акуляраў
агледзела ўвесь пакой, потым падняла акуляры на лоб і
глянула з-пад акуляраў. Яна бадай ніколі не глядзела
праз акуляры, калі шукала вачыма якую-небудзь
дробную рэч, — напрыклад, хлопчыка, — бо гэтыя
акуляры надзяваліся толькі для форсу, для хараства, а
не для сапраўднай патрэбы: убачыць праз іх можна
было столькі сама, колькі праз печныя засланкі. На
момант яна збянтэжылася, а потым сказала не вельмі
сярдзіта, але ўсё ж такі настолькі гучна, каб мэбля магла
яе пачуць:

— Ну, трапіш ты да мяне... — я цябе...
Яна не скончыла, бо ў яе не хапіла дыхання: кажучы

гэтыя словы, яна старанна поркалася пад ложкам з
памялом. Але з-пад ложка яна не выцягнула нічога,
апрача кошкі:

— Вось нягодны хлапчук! За ўсё сваё жыццё не
бачыла такога!

Яна падышла да адчыненай дзверы і спынілася на
парозе, выгледжваючы Тома ў садзе сярод зеляніны
таматаў і пустазелля. Тома не было. Тады яна крыкнула
мацней:



— То-о-м!
Ззаду нешта шарахнула. Яна азірнулася і злавіла за

рукаў хлапчука, які збіраўся ўжо ўвільнуць ад яе.
— Ну, вядома, мне трэба было глянуць у гэтую

кладоўку! Што ты там рабіў?
— Нічога.
— Нічога?! Паглядзі на свае рукі, паглядзі на свой

рот! Чым гэта ты выпацкаў губы ?
Не ведаю, цёця!
А я ведаю! Гэта — варэнне! Вось што гэта такое!

Сорак разоў я табе казала, што калі ты не пакінеш у
спакоі варэнне, я цябе адлупцую розгай. Давай сюды
розгу!

Розга свіснула ў паветры. Небяспека была
немінучая.

— Ай! Гляньце, цёця, што гэта ў вас за спіной?
Старая спалохана павярнулася, прыпадняўшы

спадніцу, а хлопец шмыгнуў у бок, пералез цераз высокі
плот — і знік! Цёця Поллі пастаяла хвіліну здзіўленая і
збянтэжаная, потым ціха засмяялася:

— Ах ты, паганы хлапчук!.. ды няўжо ж я ніколі не
навучуся? Ці мала ён са мной такіх штук вырабляў? Вось
ужо праўду гавораць, што стары дурань за ўсіх дурняў
дурнейшы, і старога жа новым штукам не навучыш.
Але ж у яго і штукі ўсё розныя; двух аднолькавых ён не
выкіне, — ці тут здагадаешся, што ён надумаўся? А калі
возьмешся за палку, варта яму на хвілінку адхіліць маю



увагу ці прымусіць мяне засмяяцца — і ўвесь мой гнеў
ужо мінуў, і я яго пальцам не крану. Ведаю, ведаю, што
галава ў яго поўная ўсялякай блазноты, але што ж мне
рабіць? Ён жа ж сын маёй беднай нябожчыцы сястры, і ў
мяне неяк духу не хапае адлупцаваць яго, як след.
Кожны раз, калі я дам яму магчымасць унікнуць кары,
мяне так мучыць сумленне, што і сказаць не магу, а калі
пакараю — мае старое сэрца сціскаецца ад жалю. Ну, ды
добра! Сёння няхай пагуляе, а заўтра прыйдзецца
засадзіць яго за работу. Жорстка будзе прымушаць яго
працаваць па нядзелях, калі для ўсіх хлопчыкаў свята,
але нічога не зробіш: работы ён не любіць больш за ўсё,
а мне ж трэба хоць колькі-небудзь выканаць свой
абавязак у дачыненні да яго, а то скончыцца тым, што я
загублю гэтага хлопчыка.

Том сапраўды бібікі біў увесь дзень, нават не
глянуў у школу і вельмі добра правёў час. Ён вярнуўся
дадому акурат у час, каб дапамагчы негру Джыму,
хлопчыку-слузе, напіліць дроў і нашчапаць на распал
або, прынамсі, расказаць Джыму пра свае прыгоды.
Малодшы брат Тома, Сід (не родны брат, а стрыечны), к
гэтаму часу ўжо справіўся са сваёй работай; яму было
загадана набраць трэсак і стружак. Гэта быў
паслухмяны, ціхі хлопчык, які ніколі не сваволіў.

Пакуль Том еў сваю вячэру і карыстаўся кожным
выпадкам, каб сцягнуць кавалак цукру, цёця Поллі
задавала яму хітрыя пытанні, з глыбокім сэнсам, — з



надзеяй, што ён прагаварыцца і сам сябе выдасць. Як
многія прастадушныя людзі, яна цешыла сябе думкай,
што яна вельмі хітрая, і самыя наіўныя свае замыслы
лічыла цудам хітрасці і дасціпнасці. Так і цяпер яна
павяла гутарку здалёк:

— А што, у школе сёння, мабыць, было вельмі
горача, Том, ці так?

— Так, цёця, досыць горача.
— Надта горача?
— Але, цёця.
—  І табе захацелася купацца, Том?
Тому раптам зрабілася неяк няёмка; у галаве яго

мільганула непрыемнае падазрэнне. Ён пільна
паглядзеў у твар цёці Поллі, але твар гэты яму нічога
не сказаў. І ён адказаў:

— Не, цёця, не надта.
Старая працягнула руку і памацала сарочку Тома.
— Але цяпер табе, відаць, не вельмі горача. Ты

ніколькі не спацеў.
I яна з гонарам падумала, як лоўка яна праверыла,

ці сухая сарочка, а нікому і ў галаву не прыйшло, што
яна сабе думае. Але Том ужо паспеў сцяміць, куды гне
цётка. І ён папярэдзіў далейшыя роспыты:

— Нашы хлопчыкі падстаўлялі галаву пад кран, каб
асвяжыцца. У мяне валасы да гэтага часу мокрыя.
Бачыце!

Цётцы Поллі аж прыкра зрабілася: як магла’ яна



выпусціць такі важны доказ? Але зараз жа ў яе з’явілася
бліскучая думка.

— Том, але каб абліць вадой галаву, табе пэўна не
было патрэбы пароць каўнер у кашулі ў тым месцы, дзе
я прышыла яго? А ну, расшпіліся!

Трывога знікла з твару Тома, ён расшпіліў куртку.
Каўнер сарочкі быў моцна прышыты.

— Ну, добра. Добра. Маладзец! А я была
ўпэўненая, што ты гуляў і купаўся. Але на гэты раз я
памылілася. Я думаю, што на справе ты лепты, як
здаешся.

Цёця Поллі была крыху незадаволена, што хітрыкі
яе прапалі дарэмна, але затое яна была рада, што з
гэтага часу Том ступіў на шлях паслухмянства.

Але Сід сказаў:
— Нешта мне здаецца, што вы прышывалі яго

каўнер белымі ніткамі, а тут чорныя.
— Ну, вядома, я прышыла белымі ніткамі... Том!..
Але Том не захацеў чакаць працягу і, апынуўшыся

за дзвярыма, крыкнуў:
— Будзе табе ад мяне за гэта, нягоднік!
Схаваўшыся ў надзейным месцы, Том агледзеў дзве

вялікія іголкі, утыркнутыя за каўнер яго курткі і
абмотаныя ніткамі. Адна іголка была з чорнай ніткай,
другая — з белай.

— Яна не заўважыла б, каб не гэты Сід. Ах, чорт,
яна ж рознымі ніткамі шые, то чорнымі, то белымі, —



дзе ж мне ўпомніць? Хай, ужо шыла б аднымі!.. А ўсё-
такі я Сіду за гэта дам, — хай мяне чорт возьме, калі не
дам!

Праз дзве хвіліны — і нават менш — ён ужо забыўся
на свае непрыемнасці.

Справа ў тым, што ён навучыўся ў аднаго негра
свістаць і цяпер мог без перашкоды практыкавацца ў
гэтым мастацтве. Негр пераймаў свіст птушак,
перарываючы яго гурканнем, для чаго трэба было трохі
датыкацца языком да нёба. Чытач, мусіць, памятае, як
гэта робіцца, калі ён калі-небудзь быў хлопчыкам.
Дзякуючы надзвычайнай стараннасці, Том хутка
зразумеў ў чым тут справа.

Ён весела шагаў па вуліцы.
Улетку вечары доўгія. Яшчэ было светла. Раптам

Том абарваў свой свіст. Перад ім быў чужы, незнаёмы
хлопчык, крыху большы за яго самога. З’яўленне новай
асобы ў такім маленькім гарадку, натуральна, выклікала
напружаную цікавасць у Тома. Да таго ж хлопчык быў
добра апрануты, — добра апрануты ў будні дзень! Гэта
ж нешта незвычайнае! На ім была надта прыгожая
шапачка; яго сіняя суконная куртка, шчыльна
ахапляўшая цела і зашпіленая на ўсе гузікі, была зусім
новая і чысцюткая, таксама як і яго штаны. На нагах у
яго былі чаравікі, хоць дзень не быў святочны. На шыі ў
яго была яркая стужка — гальштук! Наогул, у яго быў
выгляд гарадскога франта, што абражала Тома да



глыбіні душы. Чым больш глядзеў Том на гэты цуд,
тым вышэй задзіраў ён свой нос, паказваючы, што не
цікавіцца такім убраннем, і тым бяднейшым здаваўся
яму яго ўласны касцюм. Абодва хлопчыкі не сказалі ні
слова. Але варта было аднаму зрабіць крок, як рабіў
крок і другі — толькі ў бок, па крузе. Пры гэтым яны
ўвесь час стаялі тварам да твару і глядзелі адзін аднаму
ў вочы. Нарэшце Том сказаў:

— А я магу цябе пабіць.
— Ну, паспрабуй!
— Што ж, і адлупцую.
— Не здолееш, куды табе!
— Не, магу!
— Не, не можаш!
— Не, магу!
— Не, не можаш.
Крыху памаўчалі. Потым Том сказаў:
— А як цябе завуць?
— Не твая справа!
— Ой, глядзі, задам я табе перцу!
— Ну, дык чаму недаеш?
— Скажы яшчэ два словы...
— Два словы! два словы! два словы!.. Вось табе! Ну?
— Во які спрытны! Я бы мог, каб захацеў,

адкалашмаціць цябе адной рукой, прывязаўшы другую
сабе за спіну.

— Чаму ж не калашмаціш? Ты ж кажаш, што



можаш.
— Вядома, магу! І дам, калі ты будзеш чапляцца да

мяне.
— Ай, ай, ай! Бачылі мы такіх!
— Франт! Думаеш, што расфуфырыўся, дык ужо і

важная асоба! Ой, які капялюш!
— А ну, паспрабуй збіць яго ў мяне з галавы! Вось

тады і ўбачыш...
— Лжэш!
— Сам ты лжэш!
— Ты задзіра і манюка!
— Добра, правалівай!
— Эй ты, слухай, калі будзеш яшчэ дражніцца, я

адарву табе галаву.
— Ой-ой-ой!
— І адарву!
— Дык чаго ж чакаеш? Чаму ты ўсё пагражаеш, а на

справе і няма нічога? Баішся, значыцца?
— I не думаю!
— Не, баішся!
— Не, не баюся!
— Баішся!
Зноў маўчанка, і зноў хлопчыкі абхаджваюць і

аглядаюць адзін аднаго.
Нарэшце яны зышліся плячо ў плячо.
— Выносся адсюль! — абвясціў Том.
— Сам выносся!



— Не жадаю.
— І я не жадаю!
І абодва сашчапіліся, палаючы нянавісцю адзін да

аднаго. Але ні той ні другі не мог атрымаць перамогі.
Калі, нарэшце, абодва запыхаліся і расчырванеліся,
ваяўнічы запал іх крыху сцішыўся, і Том заявіў:

Ты трус і шчанё. Пачакай, я напушчу на цябе майго
старэйшага брата, ён можа прыціснуць цябе да зямлі
адным пальцам, і я прымушу яго гэта зрабіць.

Не надта я баюся твайго старэйшага брата! У мяне
самога ёсць брат, яшчэ большы за твайго, і ён можа
перакінуць твайго вунь праз той плот. Гэта будзе лепей!

Абодва браты існавалі толькі ў фантазіі хлопчыкаў.
— Лжэш!
— Ты сам лжэш!
Том вялікім пальцам нагі правёў рысу па зямлі і

сказаў.
— Забараняю табе пераступаць праз гэту лінію, а

не, дык я цябе так скамечу, што ты і не ўстанеш.
Чужы хлопчык паспяшаўся стаць на гэту лінію,

гаворачы:
— Ну, паглядзім, як ты мяне скамячыш.
— Адчапіся! Кажу табе, лепш абыдзі!
— Але ж ты выхваляўся, што паб’еш мяне! Чаго ж

не б’еш?
— І паб’ю. Думаеш, не паб’ю? За два цэнты паб’ю.

Чужы хлопчык вынуў з кішэні дзве медных манеты і з



насмешкай працягнуў іх Тому.
Том выбіў іх з рук ворага на зямлю.
Праз міг абодва хлопчыкі качаліся ў гразі,

скруціўшыся ў клубок, як дзве кошкі. Некаторы час яны
тузалі адзін аднаго за валасы, за вушы, за насы і люта
рвалі адзін аднаму адзенне, пакрываючы сябе пылам і
славай. Нарэшце праз дым бойкі вызначылася фігура
Тома, які сядзеў вярхом на сваім ворагу і садзіў кулакамі
ў спіну, прыгаварваючы:

— Вось табе, хвастун! Што? Будзе годзе?
Хлопчык дарэмна стараўся вызваліцца і гучна роў,

галоўным чынам ад бяссілай злосці.
— Што? Атрымаў? Вось табе! вось табе — казаў Том

працуючы кулакамі. — Прасі ласкі, нягоднік.
Нарэшце ў чужога хлопчыка вырвалася

прыдушанае «пусці!», і Том выпусціў яго, кажучы:
— Гэта табе навука. У другі раз не лезь да

незнаёмых! Чужы хлопчык пайшоў сваёй дарогай,
атрасаючы пыл з адзення, усхліпваючы, сапучы носам;
часам ён абарочваўся і пагражаў жорстка пабіць Тома,
«хай толькі ён трапіцца яму яшчэ раз». Том адказваў
яму насмешкамі і пайшоў дадому з вялікім гонарам.
Але не паспеў ён завярнуцца, як чужы хлопчык запусціў
у яго камень і трапіў акурат між лапатак, а сам кінуўся
бегчы, як антылопа.

Том гнаўся за здраднікам аж да самага яго дома і
такім чынам даведаўся, дзе ён жыве. Некаторы час ён



пільнаваў ля форткі, выклікаючы ворага на адкрыты
бой; але вораг толькі дражніўся ў акне, а выйсці не
захацеў. Нарэшце з’явілася матка ворага, абазвала Тома
брыдкім, папсаваным вулічным хлапчуком і загадала
яму ісці прэч. Ён пайшоў, запэўніваючы, што ідзе
толькі таму, што не хоча пэцкаць рук аб такую
поскудзь.

Дахаты ён вярнуўся позна ноччу і ціхенька палез у
акно. Але за акном яго пільнавала цётка. І, калі цётка
ўбачыла, што зрабілася з яго курткай і штанамі, яе
намер засадзіць яго ў свята за цяжкую працу зрабіўся
цвёрдым, як дыямент.

Раздзел II

Надышла суботняя раніца.
Том ішоў уздоўж плота з вядзерцам вапны і

пэндзлем на доўгім кію. Ён глянуў на плот — і ўсё
навакол зараз жа зрабілася цьмяным для яго, і глыбокі
смутак ахапіў яго душу. Трыццаць метраў шырыні і
дзевяць футаў вышыні! Жыццё здавалася яму нейкай
бязглуздзіцай, цяжкім бярэмем.

Са ўздыхам абмакнуў ён пэндзаль у вапну і правёў
ім па верхняй дошцы; паўтарыў гэта другі, трэці раз і
спыніўся; о, як мала ён зрабіў і як шмат застаецца! І ён
сумна сеў на лаўку.

З варот, падскокваючы і спяваючы, выбег Джым з
бляшаным вядром. Насіць ваду з гарадской студні



заўсёды было для Тома ненавіснай працай, але цяпер ён
з радасцю ўзяўся б за гэту работу. Ён успомніў, што ля
студні заўсёды збіраецца шмат народу: негры, мулаты,
белыя. Хлопчыкі і дзяўчынкі, чакаючы сваёй чаргі,
адпачываюць, сварацца, вядуць менавы гандаль
цацкамі, б’юцца, пяюць, як жаўранкі. Ён успомніў
таксама, што хоць да студні было не болей за
паўтараста крокаў, Джым ніколі не вяртаўся з вадой
раней, як праз гадзіну, ды і то яшчэ трэба было хадзіць
па яго.

— Слухай, Джым, можа хочаш тут крыху
пафарбаваць, а я заместа цябе пайду па ваду?

Джым паматаў галавой.
— Не магу, маса Том! Старая місіс загадала, каб я

ішоў прама па ваду і не спыняўся ні з кім гутарыць па
дарозе. Яна кажа: «Я ўжо ведаю, што маса Том будзе
клікаць цябе бяліць сценку, дык ты яго не слухай, а ідзі
па сваёй справе». Яна кажа: «Я сама пайду глядзець, як
ён будзе бяліць».

— От, глупства! Мала што яна гаворыць, Джым! Яна
заўсёды так гаворыць. Давай сюды вядро — я ўраз
збегаю. Яна і не пазнае.

— Ой, баюся, маса Том, баюся старой пані! Яна мне
галаву адарве, далібог, адарве!

— Яна? Ды яна пальцам нікога ніколі не кране;
можа толькі напарсткам пачне дзяўбсці па галаве, дык
гэта ж глупства. Хто ж на гэта звяртае ўвагу? Праўда,



гаворыць яна жудасныя рэчы, але ж ад слоў не баліць,
калі толькі яна пры гэтым не плача. Джым, я дам табе
мармуровую галачку... Я табе дам яшчэ маю белую
кеглю.

Джым пачаў хістацца.
— Белую кеглю, Джым, дасканалую белую кеглю!
— Яно так, штука важнецкая! А толькі ўсё ж такі,

маса Том, я вельмі баюся старой пані!
Не стрымаўшыся ад спакусы, Джым паставіў быў

вядро на зямлю, але праз хвіліну падхапіў яго і з
бразганнем панёсся па вуліцы, а Том энергічна пачаў
мазаць плот... Гэта цёця Поллі з пантофляй у руцэ
прымусіла іх узяцца кожнаму за сваю працу.

Але энергіі Тома хапіла не надоўга. Ён пачаў
думаць аб тым, як весела ён збіраўся правесці гэты
дзень, і яму зрабілася яшчэ горш. Сёння ўсе хлопчыкі
гуляюць. Яны, вядома, збіраюцца на розныя вясёлыя
гульні, прыйдуць па яго — і будуць насміхацца, што
яму даводзіцца так цяжка працаваць. Самая думка аб
гэтым паліла яго, як агнём.

Ён выцягнуў увесь свой скарб і пачаў разглядаць
яго: тут былі ламаныя цацкі, мармуровыя галачкі,
кубікі, рознае барахло — гэтага не хопіць на тое, каб
купіць сабе хоць паўгадзіны волі. Ён палажыў свае
багацці у кішэнь і адмовіўся ад спробы падкупіць
таварышаў. У гэтую цяжкую і безнадзейную хвіліну на
яго раптам надышло натхненне — іменна натхненне,



геніяльная бліскучая думка...
Ён узяў пэндзаль і спакойна прыняўся за работу.

Здалёк паказаўся Бэн Роджэрс; яго насмешак Том баяўся
больш за ўсё. Бэн не ішоў, а падскокваў, ляцеў —
верная ад знака, што на душы ў яго было лёгка і што ён
многа добрага чакаў ад гэтага дня. Ён еў яблык і час ад
часу працяжна меладычна свістаў, перамешваючы гэта з
больш нізкімі нотамі «дзінь-дон-дон, дзінь-дон-дон», бо
ён прадстаўляў з сябе параход.

Падышоўшы бліжэй, ён сцішыў хаду, стаў сярод
вуліцы і пачаў павольна, асцярожна, з намаганнем
заварочвацца, бо ён прадстаўляў з сябе «Вялікую
Місуры», якая сядзіць на дзевяць футаў у вадзе. Ён быў
суднам, капітанам і матросам у адзін і той жа час, так
што яму даводзілася ўяўляць, што ён стаіць на ўласнай
палубе, сам сабе загадвае і выконвае гэты загад.

— Стоп машына! Дзінь-дзілінь-дзінь-дзілінь-дзінь!
— Ён паступова зышоў з сярэдзіны дарогі і набліжаўся
да краю. — Назад! Дзілінь-дзілінь-дзінь! — Ён
выцягнуўся, як перад начальствам, трымаючы рукі па
швах. — Задні ход! Трымай правей! Чшш-чшш-чшш! —
Правая рука яго апісвала вялікія кругі, цяпер ён
прадстаўляў з сябе кола сарака футаў у акружыне. —
Заварочвай левым бортам! Дзілінь-дзінь-дзінь! Чшш-
чшш-чшш!

Цяпер ён апісваў кругі левай рукой.
— Стоп машына! Дзілінь-дзінь-дзінь! Не так



шпарка! Заварочвай! Нос правей! Кідай канат! Жывей!
Чаго стаіш? Лаві канат! Накінь пятлю вунь на тую палю!
Зацягва-а-й! Адпусці! Машына стала, сэр! Дзілінь-дзінь-
дзіпь! Шг-шт-шт! — пераймаў ён сіпенне пары.

А Том мазаў сабе, не звяртаючы ніякай увагі на
параход. Бэн са здзіўленнем паглядзеў на яго, а потым
сказаў:

— Гы-гы! Трапіў бычок на вяровачку! Адказу не
было. Том, як сапраўдны мастак, цешыўся з свайго
апошняга мазка, потым яшчэ крыху мазануў і адкінуўся
назад, каб паглядзець.

Бэн падвёў свае судно бліжэй і стаў з ім борту борт.
Том сліну глытаў, гледзячы на яблык, але прыкінуўся,
што нічога не бачыць, і старанна працаваў.

Нарэшце Бэн сказаў:
— Што, браток, засадзілі цябе за работу?
— Ах, гэта ты, Бэн? А я і не бачыў.
— Слухай, брат, я іду купацца, так! Пэўна, і табе

хочацца, а? Але табе, відаць, прыйдзецца працаваць.
Ну, вядома, прыйдзецца!

Том паглядзеў на яго і сказаў:
— Што ты завеш працай?
— А ці ж гэта не праца?
— Том зноў пачаў мазаць і сказаў нядбала:
— Можа так, а можа і не. У кожным разе яна па

густу Тому Сойеру.
— Ну, ну! Не будзеш жа ты сцвярджаць, што гэта



занятак табе падабаецца?
Пэндзаль захадзіў шпарчэй.
— Падабаецца? А чаму ж і не спадабацца? Ці ж

хлопчыкам кожны дзень даводзіцца бяліць плот?
Справа набывала новы сэнс. Бэн кінуў грызці яблык.

Том мякка вадзіў пэндзлем узад і ўперад, адыходзіў
назад, каб нацешыцца сваім мастацтвам, сям-там
падмазваў і зноў крытычна аглядаў зробленае, а Бэн
сачыў за кожным яго рухам, усё больш цікавячыся і
захапляючыся. Нарэшце ён папрасіў:

— Слухай, Том, дай мне памазаць крыху!
Том падумаў і зрабіў выгляд, нібы гатовы згадзіцца,

але потым парашыў іначай.
— Не, не, Бэн, нельга! Бачыш, цёця Поллі надта

вымагальная, плот жа выходзіць на вуліцу. Каб яно на
двор, тады іншая рэч, а тут яна вельмі строгая, — трэба
бяліць вельмі старанна. Я так думаю, што з тысячы,
нават, магчыма, з двух тысяч хлопчыкаў не знойдзецца
ніводнага, які здолеў бы пабяліць яго як след.

— Ды няўжо ж? Ну! Дай мне толькі паспрабаваць,
крышачку толькі. Каб я быў на тваім месцы, я б цябе
пусціў. А, Том?

— Бэн, я рады быў бы цябе пусціць, ды цёця
Поллі... Вось Джым таксама хацеў, але яна не дазволіла.
Прасіўся і Сід — яна і яго не пусціла. Цяпер ты
разумееш, як мне цяжка даверыць гэтую работу табе.
Калі ты пачнеш бяліць, ды што-небудзь выйдзе не так...



— Не, не! Я буду асцярожна. Ну, дай паспрабаваць!
Слухай: я дам табе за гэта кавалак яблыка.

— Добра, давай! Але... не, Бэн, лепш не трэба —
баюся я...

— Я табе ўсё аддам!
Том падаў яму пэндзаль нібы з неахвотай, але з

вялікай радасцю ў душы. І пакуль былы параход
«Вялікая Місуры» працаваў і пацеў на сонцы, мастак
сядзеў на бочцы ў цяньку, боўтаў нагамі, еў яблык і
рыхтаваў пастку для новых нявінных ахвяр.

А недастачы ў ахвярах не было; хлопчыкі адзін за
адным падыходзілі да плота; яны падыходзілі, каб
пасмяяцца, а заставаліся бяліць. У той час, калі Бэн зусім
змарыўся, Том ужо прадаў другую чаргу Біллі Фішару
за папяровага змея; а калі і Фішар стаміўся, яго замяніў
Джоні Мілер, заплаціўшы за гэта здохлым пацуком і
вяроўкай, — каб прывязаць гэтага пацука за хвост і
размахваць; і гэтак далей, і гэтак далей, увесь час.

А палове дня Том з няшчаснага бедняка, якім ён
быў раніцай, ператварыўся ў волата. Апрача вышэй
пералічаных багаццяў, у яго набралася дванаццаць
мармуровых шарыкаў, свісцёлка, чарапок сіняга шкла ад
бутэлькі, драўляная пушка, адмычка, кавалак крэйды,
шкляная затычка ад графіна, алавяны салдацік, пара
палонікаў, шэсць бразгалак, аднаглазае кацянё, медная
ручка ад дзвярэй, сабачы ашыйнік (толькі сабакі не
было), ручка нажа, чатыры апельсінавых коркі і старая



паламаная рамка ад акна з-пад страхі. Ён надта прыемна
правёў час, нічога не робячы, у вялікай кампаніі, а на
плоце засталіся нават тры пласты вапны! Каб у яго
хапіла вапны, ён абабраў бы ўсіх хлопчыкаў у горадзе.

Раздзел ІІІ

Том з’явіўся перад цёткай Поллі, якая сядзела каля
расчыненага акна.

— Цёця, можна мне ісці гуляць?
— Як! Ужо? Колькі ж ты зрабіў?
— Усё зроблена, цёця.
— Том! Не мані мне! Я гэтага цярпець не магу.
— Я не маню, цёця. Усё гатова.
Цёця Поллі ўсё ж такі не паверыла. Яна пайшла

сама паглядзець і была б рада, каб словы Тома хоць на
дваццаць працэнтаў аказаліся правільнымі. Калі ж яна
ўбачыла, што ўвесь плот пабелены, ды яшчэ пабелены
густа, у некалькі пластоў, і нават па зямлі ўздоўж плота
праведзена белая паласа, — яна прыйшла ў невыказнае
здзіўленне.

— Ну, ведаеш, гэтага ўжо ніколі не падумала б!..
Трэба сказаць праўду, Том, ты можаш працаваць, калі
захочаш. — Тут яна палічыла патрэбным змякчыць
камплімент:

— Толькі вельмі ўжо рэдка табе гэтага хочацца. Ну,
ідзі гуляй. Толькі глядзі — прыходзь дахаты ўчас, а то я
цябе!..



Яна была ў такім захапленні ад яго вялікага
геройства, што павяла яго ў камору, выбрала лепшы
яблык і паднесла яму, доўга разважаючы аб тым, што
пасля добрасумленнай работы яблык здаецца
саладзейшым. Том тым часам паспеў сцягнуць пернік.

Ён выбег на двор і ўбачыў Сіда, які падымаўся па
сходах, што ішлі знадворку і вялі ў заднія пакоі верхняга
паверху. У адзін момант паветра напоўнілася гукамі
звонкіх пляскачоў, якія градам пасыпаліся на Сіда. Раней
як цёця Поллі паспела на дапамогу, шэсць-сем удараў
ужо трапілі ў цэль, а Том пераскочыў цераз плот і знік.
Была на дварэ і фортка, але звычайна Тому не было калі
дабегчы да яе. Цяпер, калі ён разлічваўся з Сідам за тое,
што той выдаў яго, паказаўшы цётцы Поллі на чорныя
ніткі, — яго сэрца ахапіў салодкі спакой.

Том прайшоў прыгуменнямі і завярнуўся на
гразкую дарогу, якая вывела яго за кароў і хлявы. Тут ён
ужо мог не баяцца, што яго зловяць і пакараюць; ён быў
у поўнай бяспецы. Таму ён адразу пайшоў на вясковую
базарную плошчу, дзе, па дагаворанасці, ужо сышліся
для бойкі два «ваенных» атрады хлопчыкаў.

Адной з гэтых армій камандаваў Том, другой — яго
неразлучны прыяцель, Джо Гарпер. Абодва вялікія
палкаводцы не маглі біцца асабіста, — гэта павінны
былі рабіць простыя салдаты, — яны кіравалі бойкай,
седзячы побач на узгорку і даючы загады праз сваіх
ад’ютантаў. Пасля доўгай і цяжкай бойкі армія Тома



перамагла. Затым абодва войскі падлічылі забітых,
памяняліся палоннымі, дагаварыліся аб умовах і тэрміне
наступнай рашаючай бойкі. Потым яны выстраіліся ў
шарэнгі і цырыманіяльным маршам пайшлі адгэтуль.
Том накіраваўся дадому адзін.

Ідучы каля дома, дзе жыў Джэф Тэчэр, ён убачыў у
садзе незнаёмую дзяўчынку — прыгожае стварэнне з
блакітнымі вачыма, жоўтымі валасамі, заплеценымі ў
дзве даўгія касы, у белай летняй сукенцы і вышытых
панталончыках.

Ён цішком любаваўся гэтым новым анёлам, пакуль
не заўважыў, што і «анёл» таксама ўбачыў яго. Тады ён
зрабіў выгляд, нібы зусім не бачыць дзяўчынкі, і пачаў
выяўляць сваю спрытнасць, вытвараючы ўсялякія
недарэчныя штукі, як гэта ўласціва хлопчыкам, калі яны
хочуць спадабацца. Так ён стараўся некалькі часу.
Потым у час аднаго галаваломнага гімнастычнага
практыкавання ён зірнуў у бок і ўбачыў, што дзяўчынка
завярнулася і ідзе к дому.

Том апусціў нос і падышоў да плота; ён спадзяваўся,
што дзяўчынка яшчэ трошкі пабудзе ў садзе. Яна
сапраўды крыху затрымалася на ганку, але потым
накіраваўся да дзвярэй. Том цяжка ўздыхнуў, калі яна
паставіла ножку на парог, але раптам твар яго асвятліўся
радасцю: раней як схавацца за дзвярыма, дзяўчынка
азірнулася і кінула праз плот кветку. Хлопчык пад бег,
спыніўся за два крокі ад кветкі, прыставіў далонь да



вачэй і пачаў пільна прыглядацца ўздоўж вуліцы, нібы
там з’явілася нешта асабліва цікавае. Потым падняў
саломінку, паставіў яе сабе на нос, і, задраўшы галаву,
пачаў хістацца з боку ў бок, каб утрымаць саломінку ў
раўнавазе. Такім спосабам ён патрошку ўсё больш і
больш набліжаўся да кветкі; нарэшце наступіў на яе
босай нагой, ухапіў яе сваімі гібкімі пальцамі, паскакаў
на адной назе, уносячы свой скарб, і хутка схаваўся за
домам. Але не надоўга — роўна настолькі, колькі
патрэбна для таго, каб расшпіліць куртку і схаваць
кветку на грудзях, бліжэй да сэрца, а можа і да
страўніка, бо Том быў не надта моцны ў анатоміі.

Потым ён вярнуўся назад і да самага вечара вісеў на
плоце, вырабляючы ўсялякія штукі. Але дзяўчынка не
паказвалася, хоць Том і пацяшаў сябе надзеяй, што яка
глядзіць аднекуль з акна і бачыць, як ён стараецца.
Нарэшце, ён вымушаны быў пайсці дахаты, з галавой,
напоўненай марамі і зданямі.

У часе вячэры ён быў у такім узбуджаным стане,
што цётка толькі дзіву давалася — «што сталася з гэтым
дзіцём?» На яго добра насварыліся за тое, што ён
пакалашмаціў Сіда, але ён, як відаць, зусім не
пакрыўдзіўся. Ён паспрабаваў быў сцягнуць кавалак
цукру з-пад носа ў цёткі і атрымаў за гэта па руках, але
зноў жа не пакрыўдзіўся і толькі сказаў:

— Цёця, чаму вы не б’еце Сіда, калі ён бярэ ў вас
цукар?



— Сід не мучыць людзей так, як ты. Каб не я, ты не
выпускаў бы з цукерніцы лап.

Цётка выйшла ў кухню, і Сід, шчаслівы, што яму
ўсё дазволена, зараз жа пацягнуўся да цукерніцы, нібы
здзекваючыся з Тома. Гэта было ўжо занадта! Але
цукерніца выслізнула з пальцаў Сіда, упала на падлогу
і разбілася. Том быў у такой радасці, у такім захапленні,
што нават стрымаў сябе і прамаўчаў. Ён рашыў не
гаварыць ні слова, нават калі ўвойдзе цётка, і сядзець
ціха, пакуль яна не спытаецца, хто гэта зрабіў, і тады
толькі сказаць. Ён загадзя радаваўся, што «любімчыку»
здорава ўляціць. Старая вярнулася і, пляснуўшы
рукамі, спынілася над разбітай цукерніцай, кідаючы
маланкі гневу цераз верх акуляраў. Том казаў сам сабе:
«Вось яно, пачынаецца»! І ў той жа міг ён ужо ляжаў,
расцягнуўшыся на падлозе. Карная рука замахнулася
ўжо другі раз, але Том з плачам крыкнуў:

— Стойце! Стойце! Завошта вы б’еце мяне? Гэта ж
Сід разбіў цукерніцу!

Рука цёці Поллі замерла ў паветры. Том чакаў ад
цёткі жалю і раскаяння, але яна стрымалася і толькі
сказала:

— Гм! Ну, усё-такі я лічу, што табе дасталася не
дарма. Ты, пэўна, таксама дурэў, пакуль мяне не было
тут.

Сумленне папракала яе, ёй вельмі хацелася сказаць
хлопчыку некалькі ласкавых слоў, прылашчыць яго. Том



ведаў, што ў душы цётка цяпер гатова цалаваць яго
ногі, і гэта давала яму суровую асалоду. Ён парашыў не
рабіць ніякіх крокаў да прымірэння і не звяртаць увагі
на цётчыны забяганні. Ён ведаў, што час ад часу яна
глядзіць на яго жаласнымі вачыма, затуманенымі
слязьмі, але не хацеў заўважаць гэтага. Ён уяўляў сабе,
як ён ляжыць хворы, блізкі да смерці, а цётка схілілася
над ім і чакае, каб ён сказаў, што даруе ёй; але ён
паварочваецца тварам да сцяны і памірае, не сказаўшы
ні слова. Як жа ж ёй тады будзе? Ён уяўляў сабе, як яго
прыносяць дадому мёртвага, выцягнутага з вады; валасы
яго ўсе змоклі, яго бедныя рукі, складзеныя на грудзях,
супакоіліся навекі, і яго хворае сэрца таксама. Як жа ж
яна тады кінецца на яго труп і будзе плакаць-галасіць
над ім і маліць бога, каб ён вярнуў ёй яе хлопчыка, і
што яна ніколі-ніколі болей не будзе крыўдзіць яго
дарма! А ён будзе ляжаць бледны, халодны, нерухомы,
— туга беднага маленькага пакутніка скончылася
назаўсёды... Ён так расчуліў сябе гэтымі жаласнымі
карцінамі, што ўвесь час у яго вачах плавала нейкая
вільгаць, якая кацілася праз край, калі ён мігаў, цякла
ўніз і капала з кончыка яго носа. Яму так прыемна было
пеставаць свае гора, што ён не мог цярпець каля сябе
вясёлыя твары і смех.

Таму, калі ў пакой, падскокваючы, прыбегла яго
кузіна Мэры, прынесшая з сабой вясёлыя песні і сонца,
— ён, пануры і хмуры, выйшаў з дому. Ён бадзяўся


