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&z.

"Д'ЬЛ.А8

МJYlCap.'.IJ Ивотвтута СтuропitiіСlСоrо, пбд'.Ь
loeflфа Д/ШII..tIO".

.aJNIAoII....

звБРкл ВЛЧЕРКбв~

s

Досв'hДЬІ зrь дифтеріею.
[OIlO.~~aв. cep~e••oro ИІО-ІОР •••88& В. Нв. Ві.-••е •.]

KOJJB, 86 к"у, так.. страшао 1'orA" БУШУВ&JI&
у вас.. дв.терів в Bc'hH" lІатеР8... BaraB8JJa божевбJJ.
Boro

страху, І. ,aKJlBкaB..

СВОЮ

авку в 8кааую'lВ

ва

иму

KJl8PY кажу:
- М08 JJюба, 8 бувшв ва тво..... ИКЦ. ве ПОВІО
JJB." б& lІuбй rp&8TB сосвове дерево.
- Ье-ж., мбй дороrій, що то 1І0.е пошкодитв?
- 8&M'hTBJJa ова в вже OYCTBJJa С8 БУJlа вБДВ8ТВ 1'01
кусок.. соеввв&,

B'hKOJlB

ме, ак.. то ж'hвкв,

ве можу1'.

оббЙ1'ВС.

В&ЙО'lеввдв-ЬЙШБЙр"'ІИ.

-

SI

бе8..

бодай 8&11У""

a&ll'hTY

XO'l.-б& в..

вбдпов'hВ,,:

Моа Jlюба, ее-.. докаааве, що сосввва ваймев

'Іе оожввве дерево, 8ке двтвва може

Ва те

ПО сосввву,

1108 ж'hвка,
opBT8rJla вв

що в.е

'hCTB.

БУJlа ПРОСТ8rJJа руку

вааад.. к" соб'h,

CKaaaJla:
- ЧОJJов'h'l8! 1'& се сам..
Kap'h кажут., що терпевтива

aaxMYPBJJaer.

в

JJ'hоше аваеШ....
в.. сосвив'h

Be'h JJ'h-

дуже добра

ва СJJабі ПJJе'l'h в ва ввркв.

-

Л, так.. І

ву, то

8

ве авав",

що

MaJla KJJ8pa
lаома ва ввркв в ПJJе'l'h та що JJ'hкap. пuрадив" - - AJJe-ж. хто каже, що се ваша КJJapa Baoua в&
ввркв В ПJJе'l'h?

-

Та-ж.

1'&,

отеперь,

1108

JJюба ..

МАРКА ТВЕЙНЛ
Що тоб.в свить ся? Н

та

BB'lOrO

Але-жь моя люба, ДВОХ'Ь

-- --

сказала

Нехай буде, що й сказала

згравти

такого ве казала І

мінут'!. ще вема, як'!.

KYCO'lOK'!.

1

Ма1JОЙ ве шкодит'!.

СОСВИВЬІ, коли мав охоту." та то сам'!.

звавшь дуже добре. Ова мав гразти и ковець І

силу

Ну, вже добре, моя люба. Теперь ПО'lуваю вже
твого

вягбв'!.
доки я

-

доказу и зараз'!.

СОСИИВIіІ,

-

щоБЬІ

кажу

мои

с~ровадити

КОJlька

двти ве терп.вли

ГОJlОДУ,

-

Прошу я тебе

f

вди соб.в до бюра в лиши меве

В'Ь спокою. Не можва зробити иайвеВинввйmои аам.вткв,
щоб'Ь ТIіІ ви не подхопив'!., и говоришь, В говоришь, поки
вакоиець

сам'!. не зиавшь

про що,

ба,

та lІ'hколв не

аваешь, про що ТIіІ говоришь І

-

Ну, вехай и так'Ь І

іїка, коли

-

Только-жь

JlRa

у тебе льо

-

3аКВIІ'Ь я договорив'!., жвика взяла дитиву и ВIіІЙ
ШJlа, тр.веиувшв дверми.

Того-жь

двя

при обвд'h ова

приступила ДО меие, БЛВД&, ЯК'Ь ст1Іва:

-

О,

Мортімере,

8ВОВ'!.

одио

1

Малай Джордzь

(ордои'!. ХОрlіІЙ 1

- ДиФтерія?
-- ДиФтерія І
- 66ТЬ бодай 8ка вад.вя?
- Наймен'І'ОИ І ОХ", щО то
Be'lepOM'!. п.ветунка внесла

буде 3'10 вами І
нашу малу Кляру, абlil,

8К'Іо ЗВIіІ'lайно, змовила з'!. матврю МОЛИТВУ и добранб .... ь

cкaaaJla. Hk'b-ра3"Ь ПРИСJlовах'!. "Хочу йти спати" мала
дрббку закаШJlЯJlа. Моя ж.вика ажь упаJlа, мовь мертва,

aJle

сеЙ'lас'Ь пбддвигвув'!. ви той сам'!. великій страх'Ь.
Приказала, щоБІіІ лбжко дитива

вата ДВТО'lои до вашов сuальвВ.

првнести з'!. коМ

Сама пбйшла вагла-

ЗВОРКА ВА qЕркбв'Ь
ВУТВ,

щоБЬ!

так'Ь

5

зроli.жено... очевидно В меве потаl'Jiа

3'Ь собою. За хвилю лбжко КларЬ1

6y.lO

В'Ь нашбl спа.

ВИ, а лбжко пісrув.ки уміщено В'Ь жilИЧВ'вбl ОД81'альви.

А.11е аараа'Ь 1ІІ0іl жівці
леко вбд'Ь

APYI'OB

80aJ10

ва гадку, щО ІІЬ! аа да

двтив&, аву' жь

вападе дифrерів...

такожь В'Ь вочи

61'0

в бitдва 8ВОВ'Ь з6JJitДJJа,

8К'І» rруо'Ь.

Оrже перевеОJ1В 11І& лбжка КJl8р1а1 В ОіОТУНКИ анов'Ь ДО

KOMBarr. AitrO'lOB;
вбм'Ь покою.
КлаРЦJl
вмерла.

а Д.11J1 себе УС'Dаввли .116жка в'І» с)'сіК

Але моіl жівцit авов'Ь ВПало:

aapaaBrr.

ма.110ГО 1"

ВаJJЛВСr. ІІІЬ! об08

восити .110ЖКО 8'Ь KOMBa~
ІІОВ жівка В'Ь двкбм'Ь

.А а&

1I&J10 ве
ак'Ь вайскорше вааад'Ь nepeдіточов до свого П'КОЮ, •

-

в 8ВОВ'Ь аб страху

страху lІало. що ве пБРВ&J1а 8'0

В'Ь кусві. Але в'І» вашдм'Ь

покою

ве БУJ10 де у_ожо.

J1бжка піотувкв, а 1ІІ0а жitвка БУ.11а тов гадки, що вео

цівова 8'Ь досвіду

'пisстунка

Ве

6YJ10 ИВIJ08 P&Дli,
MOItl.,. вааад'Ь до свови

.YCBТ'lt буr8 при

.'1»

переВЄ8J1И.Сr. ІІЬ)

KJI.".

цrJtJlЬ1I1'l1 кра..

СIJ8.11ьві, радв, BК"Ji тв птахв, що

8мучевв ВИХРОМ'Ь в'Ь дороаі дббюrь са до свого гніада.
Моа

жitнка п6ЙШ.1lа В'Ь комнату дitжо'lУ,

чи все rаи'Ь

B'lo JJaAit,

в аараз'Ь

BopBY.1la

под.вижв св,
а'Ь вовою жу

рою:

Що 1'0 таке, що lІІаJJ&Й спиrь

-

AJJe-жь моа люба, '1И вби'Ь колв спать ивакше?

-

Я

1'0

анаю...

жако го двввого І

raK.,. rBopAO?

Аве тепер. В1> вго

Вбв'Ь

вбддЬ)хав

так'Ь...

CBit 8crr.

щось

жак'Ь...

пр а

нв

.11 Ь В О 1 OX'lt, се сжраmно!
- Та-ась вбв'Ьвсе вбддЬ)хав праввльво 1
- Я aBato, ue вивit в В'Ь тбм'Ь щось страшВОl'О І
Мамка аа молода в BeAocBitABa. Треба-б'lo, щоБЬ! ПР.
вitй була }Іаріа, ак'Ь що ЛУ'lвть са.

-

Добра гадка, але хто т о б it поможе?

ТЬ! мдг'Ь б& помоrrв,

ак'Ь БЬ!

БУ.1l0

щО треБL

ІІАРКА ТВЕЙНА

6
A.lе де таll'Ь І...

в'Ь таквх'Ь

&

рагах",

о а 11 а _УШУ вое

.ро6вти І

- Ну, ое 61310 6м - В8Sy - прооrо orBABO, що6м & J1е8ав'Ь ІІа спав'Ь в ПОВВО,1JВВ'Ь rоси. са_ОI ТО_В
ВОі KOJlO ДВТІІВМ І
A.lе _0& 811вка вsБВJlа _ев1І тую raдBY В'Ь rOJlOBM
- ова IІУСВТі все са... Стара пoJJсrувва Марі& пере
BeCJIa С& вааад'Ь ва СВОІІ давве _1Іоце, до д1lТОIJОВ ВО_
ваІІМ.

IС.І&РЦ8 ааваШJJ&JJа дв1ІlJВ.

ЧОМУ

-

1'01

ДОСТОР'Ь ве пр.ходиrі? МОРІІі8ере,
BBaraJJ1I аа rop&lJa І ОІІ80-

8'10
,.

хаn ва rор8ЧО. Сес& хата

...

духу, IJВ

руру свореВіВО!
ОТВОРВВ'Ь,

sl

"нвм...

..

15

rJJBASIJB

ва теРIІОllетр'Ь

НаковеЦі веРІІа, ВОВВ.В'Ь

110&
CBaBaJJa:

JJoJJкapi хормІ, JJе8ВП.

ва 8е8е в првrветева

пsrаЮIJВСі

a'It

_1ІОІІа в а."ща"

811вва сrрашво

rJl&BYJJa

Се В8е рука проввд1lввІ

аво І

и

оrепев1Ів'Ь справд1l ва ГОРВЧО ДJJB ХОРОВ

TaB'It В8е првава
B1IKOJJII ве був'It хормІ, B1IBOJJB І Ма, lІор
8BJJB так'Ь, BB'It треба І Н 1'0611 то все а все

ВОВ'Ь

.ере, ве

aaua.

ТепеРі баlJВШі! Наша двтвва ве овдоров1І8. Д&

.уl Боrу,

KOJJ8

IJУ'Шr. сп веВВВВIlIІ'Ь,

&

ООси. проотвтв

ве 808уІ
Н окааав'Ь, ве ХОТ••В 8В 00кор6втв,

811О.В СJJбв'Ь,

що ве 1І08У доrJJВВУТИ,

ue
а6м

в ве ава-

8М

таве

хenroАушве _ВТІІ провадВJlВ.

-

МОРІІіllере І

Тм хочеш. спровадвти паJJець Бо

_іl ще І ва

lIuoro вашоrо? - в ПОlJuа ПJJакатв, ue
..paB'It BarJJe OBpBBBYJJa: - ДОКТОР'Ь _Y01lB'It же 8еди
цеВУ првматв І

-

ОlJеввдво

JqOбll Т" lІев"

-

Aua

ка8У

ооь ов&. Н 8дав'Ь .Івше,

-

lJасу-

-

3ВОРКАНАЧЕРКОВ$

-

'То давай:ве

раа'Ь,в сюда І

Kozдa ХВВJlЬва ~opora?

AJJe

7
Не

аваешr.,

КО.lВ прец'llвь ава., що хороба веВIІ.1І'ІІ'ІВllа ?
Н 8а те

-

CBaaaU7t,

Над'll8!

ЩО

ва що вбв'Ь IПJJе lІедвциву,

••

що де ще :ввтв, таll'Ь в й B~'II8.

Мортіlllере,

Тr.I ве ававшь, що 'Ііі

1'0.0-

рашь, 'ІІІ Бо1'У, 8В'Ь Іа Двтвва І KOJJb-б'Ь Тr.I - Що
8 ба'lУ: що-rодваа J10ze'lKY вбд'Ь ваВlІ1 Що rOA8aa І '.108e'lBY j Нп BOJJb-б'Ь 11І11 lIaJJB перед'Ь собою ва рату
воп ДВТВВІІ Ц'll.1lIlI в'ІІВ'Ь ІМортіІІІере, своревьво ІДа.
6ilДВ8ТВОВВ ве.1lВКУ .1Іо:вку, повву І...

прошу тебе,

оn

ша С81

таВ'Ь...

A.lе-жь, 11І08 JJюба, ве.1lвва .1Іожва

lIorJla

6к...

Не ДОВОДВ lІеве до 60zеlб.1lьст.аl •.• Ну Ву,тав..

_08

lІедвцвв_,

rО.1l1бо'lВО, ІІОВ ВІІІ сварбк...

Поrава,

1'брка

KJJ8PYC'll. Д.1l8 lІІаllВВОВ Рlllбо'l
Тав.., тав'5, а.1l0ЖВ rOJlQBODву ва lІамаву rpyAf> в авов .. а_свв, а зараа'Ь - - Ох'5,
Мортїмере, 8 аваю, оаа ве дожвв равву! Морті_ере, ••J1BBY .1Іожву повву щО ПОВ'Ь rOABBr.lI... ОХ'Ь, ДВТВВ"
треба в 6U.1l8AOBIII, то аваю... в ав:оніту І Подай, Mopтl
_ере! ОХ'Ь, в'ІІ! 8 О&lІа се ароБJJЮ, '111І В'ІІ'ІО ва 'Ід... ВО
рОЗУlІмmь оа •••
Уотавввшв .1Ібzво ДВТВВІІІ ВО.71О _атерв, 8 по.......
оа в утооеВr.l1 T8raBB801O ееllJас'Ь .асвув'Ь. Ж'ІІава '''U8

добра Р8

вв, ова о.Дороввть тебе...

~BTЬ 11Іеве:

-

ЧО.1l0ві'lе, 'ІВ п'll'lь ваоувева?
Н'ІІ.
Чи 8 тав:'Ь и ве

raAa.u?

ИДВ, проlПУ тебе, ово-

ревьво аасу.ь Р)'РУ, .'Ь хат'ІІ студівь!

Н '8оУВУ.'5

в

rBOTJ>

аасвув'Ь.

Ж'ІІвва аво.'5

бу

д.ть:

-

Мбl дороrій,

тоб'll '1еl ве

6YJlO

611І вепр•••с.

МАРКА ТВЕЙВА

8
В'Ь бlil лliжеч:в:о

поставити

В'Ь ТВОГО бов:у,

близше ДО

та при тбм'Ь

аачепив'Ь о

DlаФкиl

я: пересуиув'Ь

лli:аеч:в:о

"'&кКО и з6удив'Ь дитину.
JI

8BOB'Jo a&CBYB'Jo. Ane

Ж'hнк& ;утвхомирял& хору, а

зараа'Ь

'Іую

крбаь

СОв'Ь

мовь

sкійсь mопбт'Ь a'b-далека:

Мортімере, колв-б'.Ь иам'Ь трохи гусячого смаЛIt

-

цю! 8е ааД8ВОВИВ'Ь БЬ1 ТіІ?
8a-пбв'Ь соввЬ1Й встав'Ь Я, ватоптав'Ь кота, той зве
рещав'Ь, я аамахнув'Ь ся

КОПВУТИ

іГО ВОГОЮ,

та КОПВУВ"

еа сам'Ь О столець.

Мортімере,

~итиву

МОIl8В'Ь

-

ва що тЬ1 tав'Ь св'hтвшь?

3будвшь

!
Xo'lY

глявути, чи дуже

Так'Ь, ТО поглявь

81'0 І

ВoJ.днЬ1Й котИк'Ь

8у, про

Kora

8

скаJl'hчвв'Ь СЯ І

В ва СТ3.11ЬЧ:ИК'Ь...

f

4уло бlil, Як'Ь бlil Марів

6YJla

-

Я:К'Ь леrко

вже ве ГОВQР'ВП,
тУТ'.Ь

ТIіІ

-

Всеrо

OCTaJla

пввв()

TOl'O

ве

в роБВJlа та

ва рilчи, Щ!) вuежаn бliJlьше до нев, ЯК'Ь дО lІеве.

-

М:ортімере 1 аСТЬ1дай СЯ щось таке rовори'tВ! Т ()

ОУІІІІО, ЩО ТIіІ ве 1І0жешь

аробитв ТЬ1Х'.Ь кб.llЬка

_ць В'Ь сю страшну хвою, КОJlИ ваша дитива

-

AJle-zr.

добре, все ароБJlЮ, що хоч:ешь.

'1'i1II'lt дввбвв:ом'Ь 8'ВХОГО не збудишь, всьо спить.

др6б

-TliJlItKO
Де-ж~

~. гусяч:ій смалець?

-

Ва в:омин'k В'Ь д-Ьточбй

пбйшов'Ь В СПЬ1тав'Ь Марію

в:омиатіІ.

ІСоли-б'Ь Tr.I

1

ІІрввilс'Ь Я тойсмаJlець

в Л'hГ'Ь.

3НОВ'.Ь мене

бу

тебе турбую,

але

рть:

-

Мортімере,

я так'Ь

нерадо

~T'Ь ще ва студено натирати дитину.

8е аапалив'Ь бlil

ТіІ В'Ь печ:и? Потребувmь лише пбдпаЛИТR.

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~
я абрвав'Ь ся, аапалив'!>,

9

в амучевмв

С'ЬВ'Ь

ВОЛО

вечв.

-

Мортімере, ве сиДв таll'Ь,

3'Ь ХОЛОДУ

пожиешь

смерти І Идв до лбжва І

ТБJJЬВО- ЩО Я хочу укладатв ся, а ова:

-

Прошу тебе, дай во двти,,'Ь ще раа'Ь л'Ькарства!

Я Д&В'Ь...

Л'Ьварство 6уло ва роаБУДZQВ8

гумору в'.Ь ДВТВВ'Ь. ІІотОМ'.Ь я J1'ЬГ'Ь,

а _'Ьвка

доброгu
РО~ДJJГЛ.

ДВТ"9У и почала ва ве'Ь бо кв натиратв гуея.вм'Ь СІІ&JIЬ
цем'Ь. АJlе зараа'Ь авов'Ь lІе8е будить:

-

Мортімере,

SJ

чую ТУТ'Ь пр6дув....

Н'Ьчо ве

же так'Ь шкодитв В'Ь е'Ьй хоро6'Ь, зв'!> прОДУВ'Ь.
тебе, постаВIІО J16zечво
Я се аробвв'Ь, и

B0J18 печв!
J1eABB аасвув'Ь,

110-

Прошу

аара,'Ь 'ВОВ'Ь .у

е'Ьв'Ь вставати лагодитв 0ка&Д'Ь а'Ь J1ЬВЯВОГО е'Ь.евв ди

твв'Ь ва грудн.

Ба в дрова ве в'ыJи::

що двацять lІі

ВУт'Ь треба 6уло вставатв пбдкладатв ВХ'Ь. а ІІОЯ _'Ьв
ва ворве'!'а..а а'Ь ТОГО

двтнв'Ь JI'Ьварство,

мівут'Ь 3'Ь

rOB

в аа воzдмй раl'Ь

AYze

BUaJ1a AaBar.

щаслвва ТIilIІ'Ь, що урве десять

пбв'Ь ГОДВВIіІ. Вбд'Ь часу ДО 'Іасу ІІУС'ЬВ'Ь

а вБДВО.Л8ТВ ОВJ1ад'Ь J1ЬВ8ВIіІЙ

в

uaCTB

вові

OBJlaAIiI

3'Ь ГОРIJИЦ'Ь та ВС8КИ ПЛSJСТРIіІ, всюдr.l, де ще ва двтвв'Ь
6уло вБJ1ьве м'Ьсце.

Вад... раВКОIl'Ь ВlilіШJlИ вам'Ь дрова, а жiJвка про
свть меве ітв до пввввц'Ь

ra

ще ТРОХВ прввеств. Н 'ЬІ.

ва те:

-

MoSJ

вь в rак'Ь

люба, то трохв аа веJ1вкій

еить 6утв ДОСIіІТЬ тепло.
ОДВВ'Ь

овлаl1'Ь

AJ1e

TPY,1flo,

а ~BTB

В'Ь Т&Х'Ь всiJх'Ь овлацах'Ь та ПЛSJсrрах'Ь ІІУ

ЗаlliJсть

ДРОВ'Ь

loze-б'Ь ще

...

год-Ь.

Н муС'Ьв",

такв

првдвигатв ДРОВ'Ь а'Ь

МАРКА ТВЕЙНА
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ПВВВВЦ".

Потому

8

DОлОZВВ'Ь С8

В

аахропilв'Ь,

8К'Ь

тблько lІоже '.І0ловilк'Ь до краІвоств уму'.lевы •.

Вже роаlвдиitло

меве аа .пле'.lе. Дивлюс:.:

'rBa,

стовть

'.Іую

08,

ваАе ІІВОЮ,

хтось вапруго рваВУI'Ь

-

1108 жitвка, в.. жвва в.. lІер
OJlOBa выовитвB ве може 1

Ледви-ие-ледви прокааала:
Все пропало

-

Що вам..

1 вже

Ббй С8 Бога,

-

ковець 1Дитвва пот В т ь с 8

1

Ait8TB?
8К'Ь ТЬІ меве переЛ8кала 1 Чв

8

аваю, що дil8ТВ? Може ва8ТВ вв а'Ь лбжка та поставвтв
'ВВОВ'Ь ва пр6ДУв'Ь?

тв

11.

- А
1 Бilжв

дурвый ТН

ТУТ'Ь вема що й хвилькв теР8-

1

по доктора 1 Скажв вllУ, вбв'Ь мусвть првйтв,

жввы,' '.Ів уllерлый І

ВIіІТ81''Ь

8

свлом6ць

постелit в првпровадвв'Ь.
аав'Ь, що

-

раАОСТЮ,

бitдвого

ве умре. ДЛ8 меве

але

жitвка

МО&

ПОХОДИТЬ8'Ь

'.І0ловitка а'Ь

вбвТо

ое

малу

d

вв особу.

8КОГОС'

ска

було вевыкааавоюю

була аа те така люта,

КОЛI-б'Ь ДОКТОР'Ь оскорбвв'Ь
що кашеJJЬ

хорого

Оl'ЛJlВУВ'Ь

Потому

малого

&к'Ь

CKaaaB'lt,

водраавеВ8

гopJJa. Ж"вка М08, адавалось, уже ве отерпить и двер"

вllУ покаже. Наковець скааав'Ь, що треба Бы сповукати
cBJJ'IIы кашеJJЬ, а ПРВ'.Івна усуне С8.

Bit,

ое спроваДИJJО

свльвый

Вlilбух'Ь

Дав'Ь щось Двтв
каШJJЮ, и аараа'Ь

выетitлоo а'Ь гopJla кБJJька TpitCO'lOROЬ дерева.

Дитава

ДОКТОР'Ь,

-

дерева, '.Ів

aOBcit...

а тб.пько

'101'0

там'Ь,

ве

lІае диФтеріи,

мусitла

в

грнатв

-

скааав'Ь

трохв ооовового

колька трitеОЧОR'Ь достала В'Ь

горло. Онв itй ве пошкод&т,.

-

Hit, & того

певвы,'

терпевтвва В'Ь оосвввіІ ДУ.е
Мо& ж"вка може вам'Ь то

-

скааав'Ь
добра

AOEJIaABO

8. -

Противво,

ва де8кА хоробlil.
скааатв.

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
Аже ова

'1'oro ..е в.вввжа,

B6ABepB1~a са

11
В'ІІ обу

ревю в ВIіІЙШJJа 8'.Ь КОlІваІIil.

И вБА'.Ь

ваш3м"

loro .а01 8С'1'Ь ее одва '1'ака op&roAa В'.Ь
ва КО'1'Р1 IlIіІ BitKOJl& BUit'1'i ве ва

_&'1'IО,

'ІаВ8'МО •••

МАРКА ТВЕЙНА
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Опов'Йданв аrептз.
БsдвЬ1Й, аГРЬ1zеВfilЙ

чуживець

1 В1о іГО СlІирвбм1о

JJВЦВ, УТОIІJJевбll1о .поr.118ДS, авоmеибй JJ'hпшбй одежu БУ.110
ЩОСЬ

TaBoro,

za.пь,

хочь

а се

8eB'h

ЩО .. 810 мо'8lИ1о серцю еворо ааворуmив1о ся

пБД1>

пахою у вегоааUРВIІ'hТИ81> 8 теву,
cDOBYBa.JIO меве до тихов МО.71ВТВfiI: "дО.JIе 1 ве дай

аВОВ1> упаств В1> РУКВ а1евта1 8
Д1lЙСТВО

t

та JJюде все уМ'hють

роабудитв ааивте

ресовавв. 3акв
тоіі уже

во В

8 воріввтуваВ1> С8, 8В1> дО Toro ОРВЙШ.JIО,
РОВIlОВ1ідаВ1> MeB'h всторію cBoro автя, а 8 ВИ.JIь

31> спБВlJутвlИ1> ПРВС.11ухуваВ1> ся. ОповsдаВ'Ь М.11ьше

мевше таке:

POABIJ'h DOllepJJB, 8К'Ь 8 ще БУВ1> MaJJfilB'1o,
corBop'hB6M1o. Мбй дядько првтис'1о веие ДО
CBoro .11юб8'10rо серця в ува.жаВ1> меве аа свою BJlaCBY
-

Мов

ВОВВВВЬ1М1>

дитиву. Вбв'1о БУВ1> ОДИВОВВIІ1о СВ08КОМ1> мовм'1о ва ве2lИ
В6М1> та шврокБМ1>

твй и щедрЬ1Й.

CBSTS,

а.110 вБВ1> 6ув1о д06РfilЙ, боrа

Оаружвв'1о

и1tIJО вс хи6уваJlО меи1t

меве

ВС8ВВIІ1о

ДOCTaTBOII~,

TaKoro, що можиа БУ.110 дбстати

аа rрошS.

3'10 IJ&СОIl1> повБВ'ІИВ1> 8 уиіверсвтетсви студів в пу
оТИВ'Ь С8 а'Ь двома ПРВСJJужи.иваIИИ В1> ПОДОРОЖІ>
ровв JJST8B'Ь

8

ва .11егвих'Ь

ВРИJJах1о

враі. Вfilбачте ва сей поеТИ'lВfilй Вlо1слов'Ь

все одушеВ:ІЯВ1> С8 поевііЮ;

Чотири

УТSХИ В1> враю в'Ь

вбдважуюс.

IJOJlOB'hBa,
ва ее,

що

бо а..

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
вашого погляду

ба'lУ,

що и ВЬІ

13

ПUСВЯТИЛИ ея

сtй

бо

жественной штуцt. В'Ь далеквх'Ь ты'ь краях'!> крв пиВ'Ь

с4 я тою амврозівю,

що оживляв душу,

8

Але зб всего того, Щ()

духа и серце.

ба'lИВ'Ь, мому вродженому ЗМЬІ

~ло,и аРТВСТИ'lномувайбольше сподобав'Ь С8 ЗВЬІ'Іай бо
l'атЬІХ'Ь людей:
в

8

старав'Ь

збирати

С&

гарни й ДОРQl'оцtвни

ПРИ8днатв ДJJ&

топ

справьt

рtдJ' ОСТВ

мого

дядьк&.

Я П1lсав'Ь и Р08повtдав'Ь вму о пьtшибй зборцв муше;JЬ
у одного, о гарнбй КОlІ)l6Іщіи
у другого,

о богатбм'Ь

файок'Ь З'Ь морсков пtва

скарбt

ве'lИТКИХ'Ь

Mact

у третього, о веоц1lневби

аВтоtраФОв'.Ь

старов порцел&нЬ1 у '1е

'l'вертого, о цtннбй зббрцh марок'Ь у ИВШОГО, в т. Д. И. т. д.

OBO'l1l:

МОИ листьt скоро принесли

длд"ко роаl'ЛН

ВУВ'Ь С.8: щ6 БЬІ то надавало С& на зббрку?

Знаете мо

же, &к'!> скоро розвивають ся таки замилуваВIJ ... Дядька
опанувала просто

не звав'Ь.

H1IIJO

страсть

збира'lа

ВОВ':Ь ааведбав'Ь

lJact

.()8зрог'Ь В в'Ь короткбм'Ь

J --

я о тбм'Ь тогдЬ1

веJJИКУ свою
аовсіІм'Ь

TOprOBJlJO

заквнув'Ь

свов

.aaBsтв, а цtло вбддав'Ь с& мавіи збираня. Ма8ТОК'Ь мав'Ь
великій, а ва ту цtль не щадив'Ь авв трохи.

З'Ь-разу

вбврав'Ь

дзвбнки

ва

КОРОВЬІ.

СТНГИУ}l'Ь

.в:оллвкцію, ЩО заповнила dять веЛВК8Х'Ь саль в оббЙ.а
.1Іа

всв

.одного.

РОДЬІ
Той

КОРОВSIJИХ'Ь

В'Ь СВОВ.'Ь родіІ
'д&дько давав'Ь

.aJle

-

один'Ь

вму

аа

той

1'0 ВЬІЙШJlО,

дзвовок'Ь

81'0

-

з'Ь

штука,

БУJJа В'Ь посtданю

властитеJlЬ не ХОТВВ'Ь

pa'la

дзвоикбв'!>

старввиа

ВЬІИМКОIИ'Ь

одннока

веJlИ'lоану суму,

вбдступнти.

Що

не

ма8 найменшов

не

ТО-

вартости. 61'0

велике серце крав ся, вбн'Ь продав свбй скарб'Ь,
.6МУ

3'Ь

можете собt подумати ІУ правдивого аби

веповна аббрка

.заМИJlуван6'

pt'l'

иншого збира'lа.

переносить

на

таке

ПОJlе,

а сво •

котре здавть С8

занятЬІМ'Ь.

1'ак'Ь аробвв'Ь

в мбй двдько.

ПО'lав'Ь

пробоват.

МАРКА ТВЕЙНА
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а'Ь цеГJlаllВ. КОJJВ-:ВЬ вагрОIІІЦВI'Ь у:ве BeJJBKY, ду:ве
ц'Jtкаву 8ббрку, покааuась в ТУТ'Ь та сама хвба. И aBOB'Jt.

8J10IlBJlO

са

BeJlBKe Iro

серце І

Вбв'Ь

свого серца од вому броварввковв,
броварввцтво,

був'Ь

продав..

КОl'ркй,

BAeaJlOЬ

ПОКВВ1ВШВ.

ВJlаСrвтеJlем'Ь хвБУЮ1l0В Д8ДЬКОВВ

цеГJlЬ1.

Теперь дадько

ПОllав'Ь

пробу

доБЬ1. A.l:е вскор" ДОСJl"ДВВ'Ь,

MaT1I1BU&

ІМУ потр'JtбвА рвчв,

8бвраll"В'Ь таКВІІВ С811ь(IІВ

ОпБСJl8 абврав'Іо
аЬ1Х'Ь квтбв'Іо.

JlO

AJle

Р"lІаl1В кам"вво•.

що Фабрвка,

котра

ааОСIІОТРЮІ

до

в ввшвх'Jt.

p'JtllaI1B.

вбв'Ь ацтекскА вапвсв

в вкпха

по lІечувавЬ(х'Ь трудах!!» в ТУТ'Ь упа

ва вего вещаСТІ.

KOJlB

адавмо С8,

щО 8ГО аБОрка

в:ве КОIІПJlІтва, првве8ево 3'Ь (реО8вдів вкпхавого КВТ&,.

& а'Ь

КувдураВіО в'Ь цевтрмьвбй АllеРIІЦВ ацтекску ва

пвсь, котрА перевЬ1СlПUJI все,

аю.

що бу.по В'Ь ІГО пос'Jtда

Правда повеnось ІlІувабутв вкпхавого квта,

аnа

напвсь перехопвв'Іо 811У ввшій абвраllЬ. ПраВДВВЬ(Й кув
дураllіо, ІІК'Ь се може будете аватв, то т_к_ дорогоцоЬв
вбсть, що щасnввwй І'ой абвраllЬ, КОІ'РОIlУ пощаСТВJI() са
дбсl'_ТВ ІГО в'Ь СВОВ рукв І вбв'Ь скорше ГОI'ОВ'Ь Р08611'В
св а'Ь свовю РОДВВОЮ,

_ввась .БЬ(

._в" вбдре1JВ са

ваПВСIІ. Коnв I1бй Д8ДЬКО поба1JВВ'It,
пбйшов'It у такА lІу:в8 руки, що
1І0рве 8К'Ь вОрОв'Ь

ІГО

BOJlOCQ

8К'Ь ІГО JlюБВl1ець

BBKOJlB Bse
аа

1'0"

lІе вервесь,.

одву вб1J. поб'hnUо.

.овь свВг'Іо.

Теперь асдав'Ь в6в'Ь акійсь

В68'Ь ПОllував'Ь,

що

Oтze р'hшвв'! С8

ОД80

lIac'lt

ще

вЬ(братв д.п8 аббрки таку Р"lІі,

ве впuа ще ва гадку в" ОДВОМУ
l1ав'Ь справу ОСВОВВО,

ПВВ'Ь

-

-

1JOJlOB'hKOBB.

дуже ОСВОВВО,

абвратв еха.

Що? що?

в вадумув&в'Ь С8.

таке вещаСТІ уб8 іГО.

аапsтав" а.

аК&

Переду

в ВJCбвцв ВЬ(СТУ

ЗБОРКА HA~EPKOB~

--------------------

Еха, паве І

ПеРШВІІ'Jo

.ro

КУПВ08'Jo

6у.30 ехо

В'JO ДZОРАzів. котре B6116B8UO оа '10ТВРВ рввм, - CJl"A1lО'Іе 6YJlo шестира,ове ехо B'It ИаріJJ'.AiJ, Аuьше,
тр..аЦІІтькратве B'It МевіІ, в6Атав:'It А8ва"ьвраІве

B'Jo Кеваес" - аа 'tMM'It ваСТУПВJJО дваваЦІІ"ькра"ве ехо
B'Jo Теввесі. Сесе ехо 116r'Jo B6B'It д6статв Ayze ~еUlОВО,.
60 ово - TaK'It cuaa"B·6'Jo - ве БУJJО 8'1t РУХУ. Куоевь
CKeJJ", ЩО ЖВОРВ8'1t ехо, БУ8'1t CKOTBB'It са. AJJe мбй
ДМАЬВО BaдilaB'It са KOJDTOII'lt s6J!ItKOX'lt тмеа.ь АО.3ІІро ....
перевеств ваправу жа ще '1epea'lt IABBrBeB8 ІІУРУ скр"
овжв ехо. OABaК'Jo .рхіжев:т'It, КОТРМЙ п6Ава8'Jo са ТОВ ро-60ТМ, дО ТОІ'О .асу ве буАУВав'lt и"аsоrо еха

Ц"JlКОIІ'lt спарта.вв'Jo.

Закв

86B'It

- в A"JlO
роаПО'lав'It р060"1, ехо

все ще 86ДП08і1дuо троха, ak'It-бме8екруха;

OOTOBY-Z'

пеце .аАав...о оа хв ба ва 0PBTYJJOК'lt AJJa rJJYxo-п
IIMX'lt. BGATU'It дадько KYOB8'Jo tрупу дешевмх'Jo 8aJJ&X'ltOX'JO, щО JleZ8JJB роакввеві ПО цu611'1t Еро. Д6етan
BX'Jo о 10 процевТ'It дешеВJDО, бо KYOBB'It rypTOII'lt ц":ау
tрупу. ОоБOJJа вабув'Іо ехо B'It OpetoBiI, правдвву каво
ву tеТJlайвrа, котра - в"рте 8ев" - коштувuа .ro
цilJJМЙ lIa8ToK'Jo. Moze Ba8'1t ВilДОIІО, оаве, що ц"ва ex'Jo.
росте ~УІІупатввво, TaK'It, aB'It варатова csaJJa БРВJJав
жG8'1t. Одвокаратове

6БJJьmе,

aK'It

ехо варта .1І8ШЬ о десажь доuрбв'Jo

ТОЙ tРУИТ70, ва котр61170 ово в6ДІМ'"

двокарато.е ехо ІІа. варт6сть'трвцать ДОJJарБВ70;

С8;.

оать

варатове деватьсот'Ь оаАеС8ТЬ, десатькаратове трввацать

Т&С8ЧЬ AOJJap6B'It. Д_Аькове ехо B'It Ореrои" • ТЬе GreatPitt ЕсЬо· 6упо Ав&Цатьв:аратовою дороroц"ввоотію в
КОШТУ8UО Двilета шilс.ацить Тlilса.ь ДOJlарБВ70. Ово ка

XOABJJO

.BJlL вбд'lt вай6JJвашов oceJJiI.
B'Jo T6M'It 0&116870 '1аоil а О1упаВ70 по pozax70•.
S: aapY'I.B'It Ь а70 ОД8ВОКОЮ 8 ІІВJJОЮ АО.КОЮ авtJJЇЙ
cllOro tpa.a 8 а8JJюБВВ70 с8 870 В"Й ПО швю. S: UaBaB'Jo
оа .ОТ8рвста

АХ70 І

ИАРКЛТIsЕЙНА
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8'.Ь морю роСкоши. Родива

6Y.1la аа мвою, 60 8HaJJa, що
.01'0 Д8Дька, котрнй пос1sдаs'.{»
міJJіоибв'.Ь ДОJJярбв'.Ь. А B1sxTO 3'.Ь вас'.Ь вс

JI одивокій ваоJЖ1sдиик'.Ь

ма6ТОК'.Ь пвти

аиав'.Ь, ЩО двдько
6ЬІ ое потр1s6ве

отав'.Ь

а6рра'lем'.Ь,

Тн.часом'.Ь

и то МJJьше,

ВК'.Ь

еотеТltlJВОИ роарнвки.

6YJJO AJJB

абираJJИ св

хмарн вад'.Ь 11І0610 вевив

ною

1'0.1108010. Вбдкрril':tО божеотвевве· ех(), котре вбд'.Ь
того '1асу aB1soTBe в'.Ь ов-Вт-В пбд'.Ь ваавиІО "ве.пикіЙ Ко
гівур'.Ь" або "Гора еха". Се був'.Ь zellllJyr.,. ш1sотьде

евть и пвти стtшев-Вв'.Ь.

При добрб' погод-В чути бу.по

череа.,. пвтнацвть мівут'.Ь в6дголос'.Ь

AJJe

ааЙШJJа В'.Ь ДО.рогу

одиа

ВlіІокааавого о.по, ••

оботавива:

на т6м'.Ь ПО.1lи

~'.ЬBBBB'.Ь оа другій абирачь ех'.Ь. Оба кваПИJJИ С8 вабути

товар'.Ь ВНКJJЮIJВО дЛВ себе.
.цВОХ'.Ь

lІа.пнх'.Ь

горб6в'.Ь,

ПОО-ВJJ~ОТЬ
м1sжь

св а.,.

OBJJaAa1Ja

КОТРНІІІВ

ТВГВУВ'.Ь

с8

ПJ1нткій потбк'.Ь, а Jlеzить ова 8'.Ь боку вбд'ЬооеJlЬ Ню

йорксвов державн. Оба приБУJlИ
ВОТрlіІЙ 8'.Ь ВИХ'.Ь

:rYAa

вс авав'.Ь о прв1s8Д-В

~УJlо ВJJаовоотію когооь одвОго.
зав'.Ь до одвого ЧОJlов-Вва

віеа,
вода

абд'"

а аахбдвнй

CTaBOBBJla

ЯК'.Ь трв

Ехо ве

горб'.Ь

BiJl611COBa BOJJi.epa

КОJJИ

Джервіоа аа три

~чь ДОJlврбв'.Ь,

другого.

Всхбдвнй

до ДРУ1'ОГО,

ме_у.

рБВВО'lаово, а в-В

Гербітова

BaJJe-

Джер

И. БJJвдса;

мбй ДВДько вупив.,. горб'.Ь

_iJliOBH

дв-Вота в6ео:ыlесвтьь ТН

другій вабув'.Ь горб'.Ь Б.1І8Дса 18. бб.1lьше

.iJJioBH.
OTaJJO ов? Найпншв-Вйша В'.Ь
OTa.1la Bze раl'.Ь ва все ВЦОIИПJl6тsа,

И8ва6те, що теперь
~B-ВтЬ зб6рка

ех'.Ь

ова об6ймаJlа J1ИШЬ ПОJlОВВВУ цa~ вс-Вх.,. ех.,.. Н-В ОДІІВ'"
в-В другій ве був'.Ь ВДОВО.1lе rlНЙ
,стю, а в-В сей в-В той В8

овови паіки.
.варвв І

JlBa

А

Що

ТОЮ

xor1sB'"

подuевою

в6дступвтв

тоБУ.1l0 сврежету ауб6в",

вкбвци другій абирачь lаДУмав'.Ь

мо_е бути Jlишь

у абирач-Вв'.Ь,

BJJaOBO..
друго-у

І'в-Вву в

.6 a.1l0611,

ІвіВ8J1юватв

овбй

ЗБОРКА. НАЧЕРItОВ'Ь
t'орб'1» В та&'1»

аввЩВТ. ехо.

KO.lB

11

86в'1»

ве lІа8'1» еха,

ваl аЕе ве .88 в nЖТО ,црупll М61 Аад'ВО реItlОВСТРУ
ПрОТВВ'1» '101'0', aJle ееl паВОD ОВ888В'1»: Част, '101'0'
ех. Ba.JIes_'r. ДО .еве, 11 хо.у 8В .ВВЩВТ_ • аввщуl

Ban

ЖУР"'r' 011. евоею .астію І
Мбl ДІІД'ВО BыAB.nn
ввщев,.

ТоІ

ltpyril

СУД081і11

B..a8'JiaaCTaвoB_~.

_

оправаОП_ВВ.lа оа

аПe.JIlОваrr.

вв6вцв В'1» в.I.lilош3.... трвбува.l". Та.'1» ве

lIa.JIO Ba.JIO8&.218 с06" 1'0'.10." В.Д'1» еею соравою. Два оуд,оь 6y.l.
,rAДBB, ЩО ехо в ос06вотоlO B.JIaCBOOTIO, бо 8ro ве lІо. .а
ав" в_,ц",в, ав" д6тв.утвс., 8ВІІО Toro ІІОЖ.. 6y.lO 8ro
купуватв, ота:е в ОЦ"ВВ'rв. Два .вші су,ц,оь AYItlUB, що
ехо 8 peU'BoCTiIo, 60 ово о.еIВДІІ.К. BueZB'r'AO rpYB ..
..,у в ero ве 1І08ва перевес'rВ ....."оца ва .'hсще. Звов'J'a
:ве ввші суд'" Baaa.JIB, ЩО ехо ве 8 8.J1aCBOo'rlO. Ввбвцв
-оре.ево, що ехо , ВJЖасвоотlO; ЩО ВОZДIіІЙ !J'" павбв".
оАВII'It .ве.88ве.1І0 в6,ц'5 oЦpyroro, ООО"да. св61 rop6'J'a,
...Іе ехо , сп6J1ьва масв60т.. ДJl8ТОГО 0·631&.10В8ВО1l1
ПО8ВОJJево аВЇвеJlЮВ8ТВ св61 rop6.., a.le аавв ПРВСТУПВ'r•
.до "ов p060'r1il, ІІУСВТЬ 8JJ08B'r_ ІІВО аапоруку "рв lІі
.ІіОВIіІ ДОJlsрбв'1», котрі lIalO'ri O.JIYZBTB ва в6дшводоваВІ
В8 BIiIO.AOK'J'a, ЗК'" бlil "1il1l'1» 8ввщево ДІІД'ВОВУ паlВ1
-сп.

ДаJl.mе

оорОЬшево,

що 116і ДВД.ВО ве ОП, бе8'lt

oЦoaBo.lY свого СУООЬД8 уа:вватв ,го

rop68

дпа BIiIВJlBB.B8

еха. Правда, в ь С".'1» ВІіІП8ДВУ ве lІозе вбв'1» ауа:втву

В8'1'. ОВ08В .аоrи еха, 8ле ва се трв6уиВJI'1» ве аВ8'
811У

пораДвти.

'уа:вватв rорба

Воро.611'1»

lIoro

в

протввв_вовв

ДвД,ва oЦJlII BIiIВJlBKYBaBa

.....0

ааборове.о

,ro .ac'r."

ВIіІ еха. Реаул,та'r'1» ве "ВаЕВО вбдrада'rВ: ав" ОДВВ'1» ав"

Apyril ве 116г'1» BIiIВJlBBYBa'rB еХ8 -- в ваlаа.ОЬтв"lmе
'Та вalб6JJьmе ехо в'1» уо"х'1» ІІОВ.ВТЬ І Оееа Пlilшиа 116С".І6сть

0'rP8'rBJI.

в6д'1» "ОГД'" ОВОIO вартбо'r' в ве oЦao'r"

-са опро,ца'rВ.

Вlбвон" .abaaJlев. oonмel. Топ

LXV.

і

МАРКА ТВЕЙНА
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На ТЬІ8день перед'Ь МОИМ"
пав.. СЯ

в.. роскоши

бuзька и З'Ь-Д8J1ека прибуваJlВ

B'.hCTKY

одержую иаГJlе
'Іааво в вбдпвс"

aBeJlBlJaTB

о смертв мого

вго аав'.hщавв,

одввоким" вго ваСJI'.hдвиком'Ь.

CTaJlO

КОJlИ я ку

BeC'.hJlSM.. ,

и вsсокопостаВJlеии

JlИ':lИОСТИ З'lo

Bec'.hJli,

ваше

двдька а ровно

де я був..

вазва':lевwй

Ах'Ь, мввув" СВ вбв", ве

вже дорогого маго доброд'.hв 1 ББJlЬ, якій вsкJlи

кала сеся гаДЕа, поковав" мов серце

BaB'.hTi

серед.. та

ков весеJlОИ ХВИJl'.h. Н 1l0дав'Ь вбдпвс'Ь аав'.hщавв tра.ови,
бо

0'18

MeB'.h

так" ааЙш.lВ

сльоаами, ЩО сам ..

s

не мОГ'.Ь

'Івтати. tраФ'Ь І!рО'1втав'Ь, а вбдтак'Ь екааав'Ь поважно:
:Мбй пане,

-

ВЬІ

вашбй самохваль'lОЙ
ТОК'Ь...

назЬ}вавте

вбт'ІВВ'.h

ВЬІ увасл'.hдили

взагаJl'.h можвазвати

се богаТСТВОIl'Ь?

В'Ь

може се уходитв ва мав

Jlишь велику

зборкою те,

зборку ех'Ь,

сли

що роЗС'.hsне ІІО ц'.h

Jlбщ'Ь американьском" Rонтиневт'.h. Але що больше, мой
паве І

ВЬІ сидите по шию В'Ь донгах..,

и'.h одиого еха,

котре ве було БЬІ

Н ве твердого серцв,

люб':lИКУ,

бо вема майже

обтяжеве

гіпотекою.

але мушу дбати о ив

терес'Ь свови ДИТИВЬІ. Коли·б'Ь вь} пос'.hдали одно-одиво
ке ехо,

яке БЬ} нь} могли

справедливо

ВJlасностю, JlИЩЬ oAB'.h~'.hBiKe,

TOfA'.h

довгами,

1І0ГJlИ БЬ} вь} там'Ь

тввою та ПиJlЬВОСТЮ

Al!e

в ЗРУ'lвостю

жебракови J1 ве можу

дати

его, моя дитино 1 Бог'Ь а.. вам",
свовмв

аафавтовавЬ}ми

вазватв

ЩО ве БУJlО БЬІ

ос'.hсти

З'Ь мовю ди

ваР(JБJlSТИ
свови

своею

обтяжеие

ва житв.

дитинь}.

Лишв

пане 1 Ид'.hть соб'.h В..

ехамв И рав'І>

ва все

омивайте

IІбй дбм'Ь І

БJlагородна
в присягаJl~,

1І0Jl

що она

вsйде

аа

мене,

еха в ..

CB'.hTt. AJle се
- ОН8,

розпращатись

Ервестинаобнsла меве ва шию
добровбльно,

BaB'.hTi 3'.ь охотою
BaB'.hTi одного

ХО'lь-БЬ} я ве пос'.hдав'Ь
ве

MOfJlO

стати св.

МЬ}

мусilлв

щоБЬІ до року завявути и умер-

звБРКА НА~Ркбв~

8,

1'И, а
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щоБЬ1 даJJьше ИТИ еамотвЬ1Й в оумный по Дов

...

rбй дороз'.h житв, що двя, що годивЬ1 заВОС8 В MOJJBTBIї(

дО ве ба,

абlї( певно

вбдвайти ви таll'Ь,

08
JJaoKaBi'

де кбв",ить

все земсв:е терп'.hвв... Теперь, мбй паве, будьте

ееен картlї( и ПJJ8ВЬІ В'Ь мо'hй тец'h. Я певвай,

OrJJ8BYTB

що можу lІам'Ь опродати ВХ'Ь дешевше,

8R'Ь

хто-небудь.

8ке ехо. Двв'hть С8 ва отсе І Перед'Ь де08ТИ роками ОВО

8 дамь

коштуваJJО МОГО Д8дька. деевть ДОJJ8р6в'Ь,

ПОВВОJJьте, що перерву вам'Ь,

-

Вив'.h ве маю,

м6й JJюбай паве,

ред'Ь аtевтами.

перебив'Ь

-

8. -

ВаІІ'Ь

ХВИJlИВRВ опокоlO пе

Я КУПИВ'Ь машиву дО ШИТ8,

котрои В8

потребую; КУОИВ'Ь мапу а ва в'hй вовно похиБОR'Ь; ку
пвв'Ь ГОДВВВИR'Ь, U О ве хо ... е ходити;
ва

КУПИВ'Ь

тівктуру

а ова ИМ'Ь, ба ... ить СJl, дуже смаку в...

MOJJ'h,

Я прв

дбав'Ь соб'h ва rосшодарство мвожеотво вайнепотр'hбв'hй

mих'Ь у ов"т" Р"1Іей, а теперь
Ваmих'Ь

ех'Ь вав"ть ве

MeB'h того r
X01lJi- б. вlї( мев08
ва6рав'Ь БЬ1 08 геть

вже ДООЬ1ть
мати,

x01lY

"х'Ь даруваJJИ І Я ва ваmбм'Ь м'hоци
8'b-в6Д6И. Я все вевавиджу JJюдей, котрі ХОТ8ТЬ спро
дати

MeB'h

свою
вввЬ1

еха.

Ба",ите отсю

зббрку и щевайте,
ва

ОРОJJИТУ

AJJe

кровь

СТР"JJьбу?

ве Вl!аJJюйте

Бер'hть

ва мою

ооб-в.

rOJJOBY

•••

в6в'Ь JJИШЬ усм"хав'Ь С8 оу_оввтою, .lагбдвою

уом"шкою, и ще ВЬ1порпував'Ь

ЩОСЬ

b'b-м'hжь

карт'Ь.

JJerKO

вбдгадатв, бо де

Якій був'Ь реВУJJьтат'Ь,

вже ра8'Ь

впущево

аіеВlа В'Ь хату,

СВОИХ'Ь

бев'Ь вещаОТ8 ве

об6йде С8!

ПО rодив'h добвв'Ь
двбйве

8

В'Ь ВИМ'Ь торгу. Я Купив'Ь по

ехо В'Ь вайл'hпшбм'Ь

при",ивку ще

Apyre,

oTaB'h,

дати, бо говорить JJИШЬ по в1Імецки.
вбв'Ь ще

-

а вбв'Ь

додав'Ь у

котрого, ВК'Ь кавав'Ь, ве можва про

говорило

8кій опосбб'Ь отуп1lJJВ

IJ Ово

- ПРИIІ'hтив'Ь
aJJe ве вватв В'Ь
сDосббвосТв· •••

В611МВ' JlВllками,

sro

88ав:о,ВН

MAP~ ТВЕЙНА

ІО

Исторік Капїтоmmьсsои BeHepьt.
Перwа

rAaBa.

(..4.8IЄ.d• .,.ш:tИ

••

.&..і.)

-о Джорд_е І ак.. а тебе

ropa'lO JllОБJlIO І
Опаои-Б3г.. тоб" ва В"рие серце, Марів, а те
aJle '1О.У тв31 баТіКО такій BaB88TS., тавій

-

8ваlO .0стокіЙ?

Да:орд.е І

'1

вего

-

вбв"

Г.1lупота...

ие

вбв",

такіЙВJlIіІЙ...
купеЦі,

ввав

aJle
оа

штука

.1І.Ші

ва

бббках'lo та оерци. В3В'Іо ду_ав, що а п3йшовши аа тебе
у.ру В'Іо rOJ1oдI.

-

В"е'lo его 'J!бй веJJ8.удроеrи І Чо... а ве беасер

де1JИIіІЙ кравар.,

що вБИВА.

грош",

ре одаре.IіІЙ Во

ГО.'Іо aP'J!BOT'Jo-р"вьбаРі, що ве _ав що "отв І
- Не TpafЬ вбдвarв, дорогій ..БЙ Д.ор.е І
аарав'Іо ставе ввчій,

~liIca'li

-

окоро

тн

.1Іише

В3в"

тlі1х" патьдесать

ровдо -- Патьдесать rsca'l. чортбв'Іо! Моа .1ІlОба, а "ІВВШУ

AO.1lap3B'Io

ще ве ваП.1lатвв'Іо І

Apyra r.aB&.
('мЄWJNНe 81 .Pw.м.".)

-

Мбй

І' говорити.

J1юбlilЙ

паве,

я: В"'10 ве маю

шкода

проrи

"І.ОУ довше

BaC'lo.

про те

Аl.Іе во

8бддатв ДО"lКИ аа сма.аху В".JЮ60IВ, штука а

MOZY
rO.1l0AY-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

60

511

'Іого--ве6удь ВВШОГО ВІІІ, думаю, ве 8110же,0 'ЬІ ~aT"

Я 6'ЬдвнІ,

8Ba'lB"

C.1Ja8a

ве

У8е В'Ь'ІО? )[вогоповажавні Бо.1J.1JВиі ФУДJlЬ

8'1.

АРВОВ8еса ва:во,

првзваю

се.

A~e-:вь

'Ів

щО МОВ вова 6'1'а,у.ll АІІОРИВИ

меввте Д'Ь.1Jо рilзьбарства,

в

-

зва

вбв'1t Г.1Jубово переС.'ЬД'Іе

внІ, ЩО М08 ВІІВ ВОJJИСь засьвв О.1Jавою.

pO,y_t8
Bt'lO,
страхоиуда -

Е, дурвицt! Що

-

8'It .Арвевзеса?
шого

CJJaBa -

марморвого

ОВ ва

то

отое

рову потре6У8'1'е, щобн Вlllрt,ьбвтв,

В8ТО 8а '1'е в сто ДО.1Jзрбв'1t.
пзтьдеСSІЬ

-

ДО'lВУ

ТІІІОЗ1lЬ

паво І
ТО

ПJJатвть І

П3в

а пото_у ВО дбоr,
Й

Пова.t'1'Ь

60pt'1'I> c06t

_01
мо

а ввакше повtсьте все ва E.1JBBOВ'rt. ДаlD 8а.'І.

пб» рову 'Іаоу
8дороваl

-

Ht,

ДОJJзрGв'1t,

TGM'1t 1'01 OceJJ'1t

а ОВJJепов& ц'Ьиа ВЕ

зМраТ8

Ох'l. І Горе

п.тьдеcsть

'НОВ'ІЬ.

Бу.аlте

MOBt І
ТреТІ ГА.' •.

(П~ в,.дtиte amиї8.)

-

О Д:вове І дру:ве 1І08В ІІОJJОДОО'И І

Я "'веща

О.1JввtЙшіl 'IOJlOB"B'1t ва св'Ьт'Ь І
- ТіІ бараВ.'Іа rOJJOB.1

JllОбвтв,

Ht'lO ве острось _eBt 6Ь.1Jьше, щ6. _дг'l. 6а
BK'1t ОТСВ 6tABa статув - а ПОГJl.ВЬ, в....lь 1

.ев, ва ХОJJодвб_'1t 8В .ра_орвбll'1t
ав _ВJlосердз

ДJI8 _еве

-

JlВЦИ ве_. в.. ~рб6-

така гарв. ат... 6евсе,.

"e'lBa І

_

Та, ,в06080, мревы

-

Ох'l. д.ове І

- E'f'It, ДУРВВЦ" І Т. .ь е&ll'lt вazешr., що .М"
пбs'1t рову 'l&су, що6u ЗJJОЖИТИ ті грош.. t

-

Дzове,

ве

.артуl

ооб"

''І.

.ого

душо.вон

МАРКА твЕйНА
страдавв І А хо1Jь-Бы в
по_оже?

Що

m'hcTr.

порадить

отол'hТ'Ь

у60rій,

-

що то мевв

вещаствый

1JОЛОВ'hк'Ь

беа'Ь Вltlеви, беа.,. капіталу в беа.,. приател'hв.,.?

-

Дурию І

труое!

олабодуху І

llбв'Ь

року

часу,

щоб'Ь добути

rpom'h І Пsть 8-ЬС.&Ц'hв'Ь буде дooыr. І
- Чи TIil ,божеВОJlВВ'Ь?
- !і6в", року - ажь ааиадто до"ыьь І ДаІ _eB'h .
• aB~BOЬ ва AUO. SI rpom'h добуду І
- ЩО ТЬІ ПJJетеmь, Джове? Та ВJtиltl'Ь 1JBBODl.,. ва
ЦВJlбll.,. овіІтв ТЬІ роадобудешь 11. .11 В ltI еве таку ве
JJИ1J88ВУ ОуItlУ?

ro

А

X01Jemr.

адату ц'hJJУ рв'!ь ва ltIеие и дО

ве IІІВшатв СВ?

Дашь

ХО1J8Ш прJiсвrвутв,

88В'8 у ВСВItI.,.

вбльву

що ва все пр_отаиешь,

B"IJO,руку?

що в аро

БJJlO? Дашь lIeB'h OJJOBO, щО аа в'hави B1JBBBB ве БУД8Ш

MeB'h AoraBBTB?
- MeBojJ ОввТ'Ь
ralO тоб'h І
Джов,,"

ВХОПИВ'Ь

АІІервцв вбс.,. І

два

П&JIьцiJ

р.&8'Ь

-

в

врута!ь св... в дур-Ью... ме ПРВСВ

1І0лотqв'Ь В

Друrій раа.,.

обереzво

вбдтовк",

aaIllUBYB.,..OJlOTOII.,. -

Амервва дзве.ItКВУ.JIИ ва аеllЛЮ;

BaBaJlBa

уха вв.,.·Бы І ве

6YJlO;

•

третій

ще раа.,.

-

в ц'hJlый рад'Ь вбzвr.JХ'" паJJьцiJв", пбйшов", у кусвв; ба
ще раа.,.

-

•

JI"ва вога вбд.,. вол'hиа 3Сilпала св в.,. ВУ

пу рУlІовища.

llотбll'" васад.в.,. ва

rOJlOBY

вапеJlЮJ:.,.

•

пбіmов",.

ДЖОРДЖЬ ва трвцать секувд'Ь ВJI'hПІВ.,. вырiJщевіі

01.111

В'Ь поrОВlJевого, ОГВДIІОl'О страхопудІ, опБСJl.& ПОlJав.,.

каптв са по земли в. дбстав",

TSIl1Jaco• .,.
аатащов.,.

ва

Джов'І>

вбз'"

аРТВОІа

4W&ТУЮ а'Ь поJlоltlавыІвB

BOJlB,

BOP1J".

вервув'І> св

а.,.

воао.'І>,

ва.,. аJlомаваltl'l> серцеll'l> в

Bora_IiT&

поеввсrую'lВ пiJееиltВУ.

оворо

й ПОВП8'Ь ТВІ.О В по

Арт.ета аоадив'"

прввrо

ЗБОРКА ДАЧЕРКОВ~

13

.еmкавю, а 8'Ь стаТУ8Ю по'hхав'Ь даJlьmе в ще8'Ь ва Уіа
Quiriпаlis.

rAB,a.

Четверта

(Те C4UCe .me~t6'.)

-

Пбв'Ь року миве сегодия о друг6й годивt!

тів IІУК8 І ЖИТ8
В.ера ве itBOЬ а

1108 пропаJlО І
Be1Jepit. Нив'h

И3и швець ІІУ'JИТЬ

.равець ве ~a8 мевіІ д .. хати

f

ве свilдав'Ь. Не сміно пе

реступити порога гоетиввиц'h. Чи а ГО.7l0дев'Ь?
да й говорвтв'

OX'lo,

Коб.. вже раа'Ь умертв

--

шко

-

меие до смертв

-

господарь говить меве

ОХ'Ь, а вещаств"й І Джова в6д'Ь того 8.710В'hщого дви а :І
ае ба'lВВ'Ь.

U R а ycltJ'hxae

вемось ва УJlВЦИ,

са .7Іюбо до меве, ав'Ь вустр'Ь"

але старЬІИ аапека

стацкв ваборовав itй вав'ІІть

lIeBit...

батько по про

дввитв ся В'Ь сторову B'lo

Що се авоВ'Ь? хто та.'Ь стукав до дверей? ХТО

8ВОВ'Ь ве дав

в6ддЬ1ХВУТВ?

MeBit

О ааклад'Ь, що се той

проuатЬ1Й швець... Про ш у І

-

А І подай Господв щастя в гаравду Вашбй Вr.I

сокости, всякого блага на IІвога

ств првв'hС'Ь вов8

'10601'.....

.7I'hTa!

Я Ваm6й И.JlО

О, про 8аП.7lату, прошу, й ве

вгадуйте! То ве спilшво, 808с'lllll.. ве еп'hшво І Д.7lа lІеве.
ее буде 'ІеОІЬ,

KO.7lB

Ваша МИ.7l0СТЬ в на да.IJьmе ПО1Jтвте

.еве СВОИІІИ а&ItJОВ.lJеВ8I1И. Мов Г.7lубоке ПОВUlCавв!

--

Що ее? 0811'Ь 'І060ТЬ1 привосить І

акои ааП.IJата!

Прощав

яке Ве.IJИ1Jеетво.

Не

xO'Je

в'Ь

меве таКВМ'ЬПОUОВОIl'Ь, ІІОВ&

Бажав вбд'Ь

JJ:ЄВЬ І... Чв се ковець св:Ьта?

меве
А,

RO

даJlЬШВХ'Ь 8&МОВ
сто

-- -- -

-

-

Пр ОШ у!

-

Проетtть, Ваш& MI1.l10-СТЬ,

вовый одяг'Ь ва

--

-

Прошу!

aJJe

я прввtс'Ь ва...

O:rO.p.~вo .OOU)

-

pp;puB,) ЩО перешв&ДZ81О
AOJlD'k в'І. перш6М'І. П08еро1s
B.q пкшие .ешваВ8. Oecs в)'адевва

Ваш61 MUOC'lB І А..е
JlPBJIAДBB'I. дJlS
ие.ер. ве

roA.n

с8

11

в.

AJl8

nвo.ro

- - -

Прош)'1

-

- 8 првхоД8)' o....~. BUI'J'o, ЩО вредвк ваш..
. . ....6... бавк)' - перервавкl, в. ""і, .6д'l. llВО~. . .01 - жепер. впо.. и до вподобu привер!'а8".,
• lUiI БJ....о .vzo щau_88, ВОП '.OJlB!'I JlaO. .80 ДО
""'1. BQ*Aor,o .ао)' - -

-

ПРОІІІ)'І

-

1161

..

"'ОРЩ'ЇЙ .1І.,.

в)'1 Ов.

-

~8011 І В'І.

.В" буAt Ж;УЖ'llI Бер. ІВ, "в." 088.. вею б1""1о'l'

•• -

fon,

roпlJt,

-

IQ&OJI.8i І BJJ&rOoJlO..
f),Pp - -

.аO'lo Воа,

0601!

ПРОІІІ,І

- ОДаорда.!
опасе.аl

11&

o1st
_би

.І1О6кІ

8д.вкl

861,

Дасор",•• !

О Каріl! ..lОб. .011, lдава М&р.1 118 оп.оо_8
UO в 0'1)''1'1. .арв'І. ПР.ОllfВ)', ЩО . . . ., ДJIS.Oro

-

-

...... 1
ПIІТа

(~

.......
r.aU8.

)

ОАН....... HМP.O~Ba . .'р.....О8П'І. пав48'1. .--

, . . . 10."

..••,

1'1.

.аооп.ов

.11 81angwbaapr di

Во. .-

."'АН ІІAlРіІІтсl Перод'18 п68р88О11'18 .,п.... пulJt

-'0.'18

Омів, А••р.....ц.

Рв'"

.ulIl

..

ВО"'~~ІІІІЙ

про. . . . .ul

86",.,.

8100_.......

В'lI к..па

ров)'

ТУІ
вarpoCSBII.'" паltlll'lВВВО.'І. ром Оц_піово...,
.ор .Jl80'.~eu, aCSaв.po'lO•••oro СІО", ".І'В." Бор-

зв6РША НАЧЕРКQВ'Ь
і.... Пав'5 Світ'5 удав'Ь са ПОТ311'5 "О lІівістра пуБJJИ.
ІІІІ%'5
ра

авав'5 тоІ вуоои веИJl" вписати

rp"8B,

~Boro убогого

a.epDaBltcBoro

ApBOJJJtAa,

в ваа.в.-:"

артвета,

ва

0-

Вllевеll-:' Джор

що се ~... оа ТИТУ.JОIl'Ь аа

lI1IaТII в в3дшводо •• ва ва грошев. утрат&, аві давв"І

'1'0

ПрВ.ВВIіІ оотерп"в-:, оав'Ь АРВОJlr.~'Ь ва сво".

uаовооп.

Дur.ше 8IU1В.В-:', щО В3В'Ь вгад...1 В100В'Ь

ШІ В5

IIIIJJ" хо.е справитв CBOBIrЬ BJJaOB&1I5 ВОШТОIl'Ь, щ06а

•• JJY.llle

88СООВОВТВ

пошводовавоro

пава

ApBOJJltAa.

.мвр" ТlilZДB_B потр"6во 6YJJO ва 1'3.... ВУпоп перевест& деавА роввоп& - В пав.,. CIIЇТ'Ь

J1epe.I'II
08"1

при

1'011'"

.0дкопаВ$ ДУ8е ц"ваву старввву етатую, що

вопо. иuеzuа до богаТIіІХ'Ь

оарбввц.

ВlТукв lІ"ота

РИIlУ. всть се веп.ава отать

8 ..ио.а, а хо.ь 8МВО ва
ПJJtовю CTOJJ"TJt, то все-тав.

••••щева 60JJОТОИ'Ь В
Bozдe JJIO_C8e ОВО ве 1І08е бев'Ь .аlв&ошого под.ву
1'''аро ва пор••аю.у .раоу вв. Н3С'5, .1І".а вога вбд'Ь
ao.atвa, ухо • пu.ц" ОРНОВ вог&, а таво.ь д.а пuь
ці РУВ8 п6ують, пе ВОРО.ОIl$ OJJaB8a отат. ва прв
Ч1А'Ь добр. ~J:o.aвL
.Пр ••иu.О'lВО

88ТВ cтa'f1lO

оel.ао'Ь

• BlleBYBUO

Auo првкав'Ь 8бlсву ваBB'Jt IватовБВ'5 штукв,

.оlliсію

~oc.3'hA.Y"."B$ отарвв& в ВПI"В5 церквв, ардава
щ06-:. оц'llВВJJа "P~CTЬ твору штукв В IIIBBa.BJJa

..бп,

вбдш.одовавв, аве треба lао".ТВIВ .JlаОТИТе.1Іевв .tеца,
де статую вбдкопа.о. Ц"п сора.а до в.ера во.ера спо

.В.8.lа пб....

laOJJOIIOIO ва1ГJJ1БJ80. таlВIіІ. аа тоІ "О'Ь
oBA"Jla пр. ..••ВОвIіІВ д.ореХ'Ь в рад.за. В.е
...ероllt'Ь 8аПaJJа 0POfOJlOCBa YX8ua, що стату. во-

во.іоі.
ра

6раа:.. Веверу

в

ест. дt.:lO.... .вогось веlвавого, аJЖе

ввсоко TUa80BВ'lOrO

ред..

Рож~еСТВI)DI"

р'Ьв.6ар. В'Ь третього

хрвстовы''..

КОltісіа

ОТО."'1а пе

орекла, що

КАРКА ТВЕЙНА

26

ста'У8 &CT~ беаперечво вайбеа~огаввіійшвм'J,

2&8

шrукв

воііllВ, 8кі

lliiZi
"OK0J10

пбввочв

oBiir'J,

вбдбУJ10

rBopolI'J,

АООВ 88а&.

08

ос,авве 8аоіідавв ко

.іоів в ріішево, що Вевера варта веJlвчеаву СУ.У Д е
с 8 ~H 11 і JI і о в б в 'J, ф р а в к б в 'J, І А ЩО пБСJl8 РВІІ
свого права

в

8Вilчаю праввrеJ1ЬО'ВО &оть ва ПОJlОВВВУ

BJIaOTBTeJ1ell'J, Boiix'J,

творбв'J, шrувв, 8&В вбдваходаrь С8

в'Ь Кампавів, то ОВО поrребу& ВЬ1ПJ1а,вrв паву
довв Jlвше па:!ь lІіJlіовбв'Ь фр&вкбв'J"
посіідав& ,оа прекрасвов статуіі.

суть Веверу до КапіТОJlа в

а

APBOJli-

прий~е у віічве

Сегодва раво переае

вже остаае, а B'J, по
JlYABe комісіа буде ожвда,в пава ApBoJliAa а'Ь папсквм..
BaKaaOM'J, ВЬ1ПJIаrЬ1 a'J, дер.аввого скарбу СУМіІ П8'В
lІіJlіовбв'J, B'J, амотіі."
Х о р 'J, r о JJ о С 6 в 'J,: То pU'J, щаств І He':lYB&Be

T&II'J,

щаСl'вl

Од В8 'J,

'y7"J,

о JI о с .. : Мои павове 1 Я ввошу осв.Ува,в

r

сей':l&С'J, а_ервкавьске ,оварвс,во акційве

..

КУП8а aelleJJ~ ,а вwкопуваВ8 статуй

рокі 8В88В

a'J,

бавкамв ва ВаJlов6.Й УJlВЦВ

щоб'J, акців то пБАБиваrи в.. гору,

В С іі:

увбіr.

CJlaBBO!

8'J,

AJl8 8а
B'J, щв

Ню-lорку,

то 8бвв.rв

8'J,

АБJl'J,.

ПРВВ8'0 І
Шаста г.а, •.

(PeuccXЇrJ

н.Jaim0J&6.)

Люба Марів І Отсе ваЙCJIаввіійша с,аТУ8 ва Ц'Йl

.113...

свіітіі. Се ,а ваЙПЬ1швilйша капіто.7.lИВЬСU Вевера,

що то про веи
В'Ь

8"

'101

ТЬ1МВ др6бвЬ1М. ваА&ІІВ,

аРТВС'іІ РВlІскі

-

•

JJaTaBBBY

щО

ОВИ

Ось ова

CrQ-

щО ВХ" вайавамевв,шв

"apectaBpYBaJJB" .-

в.е само то,

смврву

вже так.. бorа,о ЧУJJа.

се·б'J, то ПО.7.lаr&JIВ

8важвли С8 ваа,в ва себе

такого маввого твору, ПРQСJIавить ВХ"

ЗБОРКА ПАqЕРRбв~

8.. ева, поки свtта-соиця. SlКИМ'Ь
- ое мtсце І В'Ь передодень тои
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'ІУДНЬ1М'Ь здавсь

щас,пивr.JХ'Ь ,пtт'Ь тому вааад'Ь ОСЬ-ТУТ'Ь СТОЯВ'Ь,

уБОГИIl'Ь 'Іо,повtком'Ь

-

був'Ь а

Боже ми,пЬ1Й! ше,пюга при душt

ве lІав'Ь. А прецtнь трудив'Ь св и Я

TorAt

kема,по вад'Ь

'1'&IІ'Ь, щобr.J РИМ'Ь став'Ь св в,пастителем'Ь

1101'0

MeBt

днинІ.І, ко,пи Я десвть

сего стаРИIІ-

твору штуки, иайве,пИ'lвtйшого ІІа цt,пый свtт'Ь!

выокоповажава,' CJ1aBHa капіто,пивьска Венера
на яку то су.у ви цtнують! Десять мі.1lіовов'Ь

-

11

франков'Ь!

-

Так'Ь

-

И

-

Так'Ь, так'Ь,

-

-

'1' е п-е р ь оаа то,пько варта

1

,пюБый Джордже, яка ова божески красна!

-

а,пе вt'lИМ'Ь ПРQТИВ'Ь того, вкою

бу.па, поки той зиаllев8тый ДЖОН'Ь Сміт.. не ПОТРОЩИВ'Ь
іій ноги и lІе урвав'Ь носа. выаходчивr.Jйй

лант..

-

благородвыі Сиіт'Ь!

-

рtдкій та

ТЬІ то творець всего на

шого щастя!

3акОНЧ8НЄ.
KaцiTOJlRBbCKa Вевер а все ще стопть В'Ь КапіТОJ1И

B'It

Ри.t и вое ще она найкрасше и иаЙе.павиtЙше дt,по

отариивои штуки, ЯКИМ'Ь свtт'Ь може пове,пИ'lатись. А,пе

лК'Ь Бы вЬІ КОJJИ бу,пи

так'Ь

щас,пиви

стаиути

Веверою и l'ЛЯДВ'Іи на неи муеt,пи-б'Ь :l.О'lь-ве
шевитись,

-

то ве

позвольте-жь

той

перед'Ь

:l.O'lb

правд_вой

оду

а се

кретнМ исторіи мутити вашого роскоmованя. А як'Ь ко
Jlи ПРО'lитавте про скамевtлого Го.півФта, що его вод ко

паJ1И ко,по Сиракуз'Ь В'Ь Ню-іорскбй державt або В'Ь ИІІ
шбм'Ь ЯКОМ'Ь .tсци,

-

то свою мудрость заховайте ДJ1Я

еебе- и ко,пи Барвум'Ь, що вго там'Ь закопав'Ь,

пред

JJОЖВТЬ вам'Ь, ЩОО'Ь вЬІ купи,пи аа веJlИ'lезну суму, то не

купуйте. Поm,пilть того 'Іо,поввгу до Риму.

МАРКА ТВЕЙВА

~8

Понснене справЬ1 веJlИRОГО контракту
на вонове :инсо.
ХОІ-В8'1о бs а, васкБJ.lЬКО J.IИШЬ Dlожва коротеllЬКО,
представвт. ваРОД08В овою ХОІІЬ в ак.,.

.aJ.lY

Уllаеть В'Ь

справ-В, що то так'Ь дуже заЙDlав пуБJ.lВКУ в сrБJ.lЬКО ва
псувма кров., а д.еввввв обох.,. DОJ.lОВ8В'Ь CB-ВІа СlБJ.lЬ
ко раабв'Ь уже ак'Ь ваЙ.lн6вiJЙше о вiJй

пнсмв в пере

садво ев оцiJваJ.lИ.

ПОІІИВ'Ь тов СУІІВОІІ спраВIі був'Ь ось-акій

-

а упе

вваю, що кожд-Вській факт.,. В'Ь DlO-ВDl'Ь переГJ.l8дiJ спра
ВIі 1І0же бут. пбд'Ь КО*ДIiIlrl'lo Ігладо_.,. докааавнй ура
довк_в аlСТ&ІІІІ правитеJJьства.

Джо• .,.

BiJ.liaoB...

,.,.

Меке.ці

Роттердаму

в.,.

фаф

ст" Ше.увt'Ь в.,. Вю-:Даераі, теперь [JокБЙ •• к"" ,аКJlЮ
l1Вn два а60 OКOJJO два

10

*08тва

1861

року

1C0BTpaKT'It

З'Ь· правите.1lЬОТВО.'It, lоБОU8УЮ.ВСЬ достаВ .... в іе.ера.10ВВ
ЮUер_авовв тр.ца ... ь боlJOlС'Ь

BOJJ080fO

_аса.

Ну, д06ре.

8'1t 80.10IS.'It .асо.'Іо, щобs .8881",в
KO.1l. ВР.6у.... до Вашівt
ШеРDlа.'Ь уже 8бдбйшо.... ДО Маасеаеа. Ona
..со • ПО8~8'1о аа teBepuo.'ltTY1l.., U88B08.,. ва

Вбв'Іо 8K~xaB'Ь

Шермава в е.у .бма",в. А.1Іе

то.а,
ваап

епtи 8а вбаво. Посп-ВmВ8'Ь ,а Шер.аво.... до IІашlі.1l.,
а 8'Ь Вашвuь до ЧатаВУів, а

- -ue
РУIІІВn

8'1t

Чатаву'. ДС) Ат.І8ВТIо1

аа-В судв Боже его дбг.ват..

•

60'У.ВВВО опtшвв'Ь

З'lt

ATJJaB ...1i

8ВОВ'Іо.

аа В••'Ь 8'Ь _аршв а:в.

ЗВОРКА НАЧЕркОв~
,"О мор&,

И

8ВОВ'І>

29

првбув'І> О кБJJька ДвоЬВ'І> 8а пб8ВО.

ОД.&К'І> довоЬ,цавшвсь, ЩО Шермаll'l>

удаее. в& ПРО1'УJJЬКУ до Св&тов
тilМ'І>

11&00_'1>

ва корабеJJЬ,

KOJJB

вб&

що

вБДПJJilВ'І> до Вейрута,

що 8110же перегнатв там той кора6еп ••

р&хуючв ва то,
ЛJJе

8'1> M'iscTa квекербв'І>
3eMJJit, вОн'І> CitB'I> 3'1>

30

СВОВМ'І> воповЬ1М'І> МЯСОМ'І> првбув'І> ДО

6русапвма, довоЬ,цав'І> ся, ЩО Шермав'І>
верского

моЬсто

не

вБДПJJЬ1вав'l>,

81tKY ДЬJ 8'1>

а вбдиаширував'І> в'І>

етеп& воюватв Ивді&и'l>. ІІовервув'І> отже
.до Америкв в ВЬ1рушив'І>

к'І>

кве

8'1>

СкаЛВСТІіМ'І>

6русапвма

горам'Іо.

ПО

m1JcTftoЦeC&TL в вбсьмох'l> двях'l> подороzв через'1> стеПli,

BOJJB

8БJJвавв'І> с& вже .пишь

на чотврв

'"о Шермавовов головвов кваТИРli,

аН(JJійски

мнпоЬ

напаJJВ ва вего Ив

ді&не, аарубаJJН томагавком'І> и 'ДОЙМВJJИ шкбру 3'Ь чупри

вою, а мя.со ааХОПВJJВ.
~двоЬсьвов бочки.

3аХОВИJJИ

все

крбм'Ь

-

одвои

Сесю ОДIlУ ааВЯJJа армія Шер_ава

-

в так'Ь см'hJJliЙ ПОДQРОZЦИn вавоЬть по смертв ще СПОВ

ввв'І> бодай В'І> псrв свбй ковтракт'Ь.

В'І> овооЬМ'Ь зав'h

ща;вю, УJlоже,бм'Ь В'І> ввдоь аамilток'Ь, 8аuисав'Ь вбв'Ь той

ковтракт'Ь СВ0ІІ1 ОliВОВИ ВаРТОJlОllеliВИ Віпьаоновв.
ВаРТОJJомей

•

потому

умер 'І>

BiJlftaoB'I>

ВЬ1ставив'Ь такій рахУНОВ'Ь

:

СПОJlучени ДержавЬ1

.нннИ помеРШОIlУ Дzонови
ДжеР8і:

BiJlftaoHY

Мекевцію

8'1>

Ню

ДОJJярбв'І>

Трицять

60'lOK'I> BOJJOB01'O

рапа Шермавапо

100

мвса дпв

(ене

ДОJJврбв'Іо

КоштЬ1 подороzв В транспорту

3.000

•

14.000
Ра80М'Ь

1 7.000

ОдержаВ0 в ааПJJачеВQ.
Нк'Іо кажу, потому YMep'l>. AJle вовтравт'Ь ПОJJВ
ШНв'Ь

BiJlJJtllOBB

І. Мартіновв.

Той отарав'Ь

08

ВІіота-

МАРКА ТВЕЙНА

30
JlJJеВIilЙ

рахувок'Ь внкасувата,

того, умер'Ь.

але заким'Ь

добив'Ь са

паперIil JJВШВВ'Ь Варкерови І. АJЖJЖ8ВО

Bct

вв. Той такожь пробовав'Ь рахувок'Ь перем'.Ьвити нагро
ш'.Ь, аJЖе ве ДОЖВВ'Ь

ШИВ'Ь АН80ВОВВ

1'.

сего.

Контракт'Ь

и рахунки ПОJJВ

Роджерсовв. Той ЗВОВ'Ь

lІопробовав'Ь

прнйтв дО СВОВХ'Ь грошей в дбйшов'Ь уже ДО

бюра де

ватого радввка, коJЖВ с_ерть ВВПJЖа св аОВС'ВIІ'Ь ве кJЖВ
:кава D такожь ве даJЖа

811У "Іввнтв Д8J.1ЬШВХ'Ь крокбв'Ь_

Вбв.,. ПОJJвmВI.,. рахувок'Ь одвому свовковн В'Ь Коввек
тікетіІ,

Гопківсовв.

Той НЬJдержав'Ь 'ІО1'врв ТIilЖДВ'.Ь Й

два дві в ввревнто

BЬJX(:CBYBaь'Ь сей "Іас'Ь,

бо

дбй

ШОВ'Ь аж. до Дваваца!ого радввка. В'Ь аав'.Ьщавю вапв

сав'Ь вбн'Ь рахунок'Ь свому дадькови ,ДЖОВВОВОІВ O-т'.Ьш

св. 'fБJJЬКО-ЖЬ в тому О-тіш-са

вапвс.,. сей ве .ПОСЛУ·

ЖВВ'Ь. ЄГОПОСJJ'.Ьдв8 СJЖОlа 6уJЖВ: "Не ПJJа1Jте 8а мвою 18 В'.Ьрю І вбв'Ь радо ЙШОВ'Ь

а радо сход.у 8'Ь сего свіІта
8'Ь-вбдси, бідввК8 І

Потому

ковтракт.,. перейшов'Ь

~iД811'Ь ще ва семеро людеі

-

ваковець дбстав'Ь "В вбн'Ь У _ов рук..
до вего "Іерев'Ь

одвого

мого свояка,

ФJJевм& Губбарда з'Ь Ивдіявк.
ва меве

саого

Be.1lBKY

8JJбсть,

a.1le

А ПРИЙШОВ'Ь В
Губбарда

Вбв.,.
себе,

ме ві

-

Ве

мав'Ь довгій "Іас'Ь

в'Ь ПОМ'.ЬДВIilХ'Ь

ЖВТВ ПОКJJвкав'Ь меве до

~ce в П.1lа'JУ1JВ подарував.,.

ва

всі онв померлв. Ажь

XBBJJB;JOЬ

ПРОСТИВ'Ь

меві

KOB~aKT'Ь ва

IO.1l0B8

ІІВСО.

Ткм.,. кБВ1JВТЬ СВ всторів того

ковтракту до хви

JЖі, КОJlИ в став'Ь св ВJJаститеJlеll'Ь 8ГО.

ТепеРі

xO'JY

спробоваТD оправдатись перед'Ь варо

ДОМ'Ь 8'Ь усего того,

що

дотквав 1І08В У'Jасти

В'Ь тбй

справі.
Я прввіс'Ь той ковтракт'Ь

8'Ь рахувком'Ь воштбв'Ь

ва

BOJlOBe

маС0 ра_ом'Ь

подороzв в трав спорту до пре

,їдевта СПОJJУ'lеВJilХ'Ь Держав'Ь.

ЗБОРКА ИАЧЕРКОВ$

ЗІ

Вбв.,. вБДО8вав'Ь са:

Ну, пане, '.ІИМ'Ь lІаю вам.,.

-

OJIYZBTB?

Я вбдпов1Ів",:

Паие Преаідевте!

8а

1861

Двв або

OKOJJO

два

10

.ОВТ-

р. ааКJJЮ'.lИВ'Ь ДЖОв'Ь BiJJraaOB'Ь Мекеиці а'Ь Рот

,"рдаму В'Ь tраФств1І Шемувl'т. В'Ь Ию-Дzераі, теперь ПО
_бівак'Ь, ковтракт'Ь а'Ь праввтеJJЬСТ80М'Ь,

paJJOBII
маса -

Шер_анови доставитв трицать

-

ТУТ'Ь преаідевт'Ь перервав'Ь
ща• .,.

що маі іеве

60'.lOK'" BOJJOBOrO

_elle -

'.Іемво

Ва другій день

aJJe

ІІОЮ 6еС1ІДУ

в попра

рilшу'.lО.

пбйmов'Ь а у вбдв1Ідвв& до секре-

тара державвого.

Вбв'Ь скавав'Ь:

-

Ну, паве І

Я вбдповilв'Ь:

Ваша KOpOJJ1IBcKa Васокоств І Два або OKOJJO
два 10 жовrва 1861 р. ваКJJЮ'.ІВВ'Ь ДЖОВ'Ь BЇJJЬBOB'Ь Ме
кеці В'Ь Роттердаму В'Ь tраФств1І Шемувt'Ь В'Ь Ню-Джер

-

ві,

rеперь

покбйввк""

ковтракт'Ь а'Ь праввтеJJЬСТВОМ'Ь,

що мав tеиераJJОВИ Шермавови

досrавиrв ТРllцать

бо

'.I0K'J!o BOJJOBOrO маса - --- Доскть, паве доскть І Сей вбдд1lJJ'Ь ве _ав 8.,.
вовтрактамв ва 1ІІасо lIilaKoro A1lJJa І
Kpe'.lBO меве ВSПРОСВВ'Ь ва двер1l.
Я роаважав'Ь с0611· p1l'.lL ОСВОВВО в ва другій деиь
_дЙшов.,. B6ABtAaTB міиістра мариварки.
Той скааав'Ь:

-

Ровкавуйте, паве, скоревько свою справу, у ме

ве вема '.Іасу І

Я ПО'.lав'Ь:
два

-

Ваша

10

Ж8втва

KOPO.1l1lBCKa
1861

Васокоств І

р. ваКJlЮ'.lВВ'Ь

ДВВ або

Джои.,.

OKOJJO

Мекеицаі.,.

ЦРКА .ТВЕЙВА

ЗІ

РотжеРАаllУ

B'lt tрІФСЖВ'h Шеllувt'.Ь B'lt Ню- Джер&ї, теперь
KOBTpaBI'lt 8'lt пра8втеJJIоСЖ801l'lt, ЩО lІав Іе
BepaJJOBB IOcrериавовв доставвт. жрвцатlо бочок'lt BO)1080rO _аса повбlввв'Ь,

Иівістер'lt _арвваркв

рвтв. И вбв'Ь жаво.ь

не дав'.Ь lІев" Д'Jllоше гово

а'Ь

KOBTpaKTOII'lt ва псо AJla
BepIJla D1ериава вс .ав BiaKoro A'hJlal
r_'lt І Вже-жь '1'0 - DO'laB'lt 8 соб'h думатв -

Іе

кіlсь ц'hва8ай ооб'h РОД'Ь

праllвже.lьства ІОВ0 В'Ь пе8-

вбl

lI'hp'h

тав'Ь

BarJl8Aa"

ВВ'Ь BOJlb-б'Ь мев"

а

aoac'hlrl'ii вс

хож'hJlВ ааПJlажвти 8а 80.l0ве 118соl

Ва

Apyril

девь УДРВ'Ь еа

8

ДОllівістра оправ'Ьвву

'1'р'hШВIоІХ'Ь.

Я ПО'lав'Ь:

10

Ваша Ц'hоарска ВЕІООКООТВ І Два або

жовжва

-

OKOJlO

два

.-

JI 8же ЧУВ'Ь про В8С'Ь.
8'1. оего будuвку а'Ь СВОВІИ'Ь JlедаЩIІIІ'lt
.о.жраВТОIІ~ ва 80Jl08e lІаооl )[івістерство ·опра8'Ь 8ВУ
"piIllBaX'lt во."в 8'lt харчоваввll'Ь вбlсва віакого Aua І
JI п61_08'Ь. ЬО щеве уже JlJOЖЬ B88J1a. Я Oкaaa8'lt
собі: Буду вх!ь пеРCCJJ'hдуважв І H'.h OABB'lt вбдд'.hJl'Ь сего·
--

Дооатlо, паве, ДООUЖIoI

Вавоеі!'ь оа lІеві

ПрСЩJJатого

праввжеJlЬСЖ8а

дотв ве буде

ПО'lуваТВС8

6е8пе1JВUIІ'Ь вбд'Ь меве, довв ве буде ,ll;оведева до кБВЦ8
справа вовтракту ва BOJlOBe маС0 І Вое одно: або добу
ду rpom'.h аа жой ражувов'lt, або ве вадержу проба в
аги ву, вк'ь иов попередвикв І

JI

ч'.hпав'Ь оа

teBepaJlIoBOrO

двревжора

06JJ8raB'Ь lliвіотеротво р6.2іЬВВЦТ8а.

ПОЧЖ'Ь.

Я аробвв'lt

s:

aaoisABY
ва преаідевжа паJlажа посJJ6в'Ь. Bo'.h овв ве _мв a'lt во
вВВUlІввоитравжаии ва 118СО B'.h8BOrO A'.hJla І JI 8вериув'lt
С8 дО диревтора уряду. патеВТ080ГО.

- JI cKaaas'lt :

ЗБОРКА НАЧЕркбв~
Басова :ЕксцеJl8вЦЇ8!

-

.0IlТИ. -

OKOJlO

дв. 10

-

А АО сто чортба'Ь І

-

Дв. або

88

Вас'Ь уа:е а'Ь вашим'Ь про

BOJlOBe М.СО вавовеЦі сюда
••"J10? Ма, чествай паве, 8'10 вовтрактам_ ва 11.00 ДП
.арів ве lІа8МО віІ.кого а віІ.вого AiJ.Ja!
- О, асе те дуа:е врасво - aJle х т о Сі прецiJвь
а8ТУЩВМ'Ь ковтрактоМ'Ь ва

8а8 ааПJlат_тв аа тото М.СО!

И

",сить бутв 8аПJJачеве, а віІ, то

те пер Ь

•

ово

вавіІть

ковфіскую той драв

8І

"ІlВilЙ урад'Ь патевтовай аб ІІСіІМ'Ь, щО В'.і віІn

-

J1юбай паве

AJle-zft,

-

-

ДJI. меве, паве, все одво, хто ааПJlат_ть!

BOJlOBe

т8два тава, що аа те

Впрочбм'Ь

"J'8BTOllal.

чи

Моа

м.со вбдповiJдав урад'Ь па

вбдповiJдав

чв ве вбдповiJда8,

~p.Д'Ь оатевтоваl мусить аа вего ааПJlатвти!

Як.. там'Ь ово подрОбво БУJlО, ее ДО рiJчв ве
"вть,

досаlЬ,

-

всторі.

св6ВЧВJlа са бійвою.

A1Je.

патевтовай побiJдив'Ь.

ори т6м'Ь

BaJleУр_д..

в6дкрнв'Ь 'щоо.

'такого, що мев1І МОrJIО вайтв В'.і
ЩО УР.Д'Ь окарбовай
~дaTB

-

то

xoceB'JJ. Сваааво ме",
BJlaOT8Be м __ сце, куда. lІаІО

С8.

ПБЙШ08'JJ

туАЬІ. Пбвтрет. годввн

8

ZAU'JJ .,

а

00-

.,ому ПрВВ_В'Ь _еве оершій директор'Ь УР.ДУ сварбоаого.

Н сваааа'Ь:

.дВ8 або

ВасокоБJlагородвнй,

OBOJlO

дв.

Ві.lьаов'Ь Мевев

-

-

10

ЖОВТИ.

Васовоповажавай

1861

паве

r

р. ааКJIЮЧВВ'Ь ДЖQll'Ь

-

Досать, паве! Я -ЧУВ'Ь оро вас'Ь. ИдiJть до пер

JПого радввва !р.ду екарбового.
Я 06Йшов'Ь.

Першій

другого радввв&,.

Другій

радввв'Ь

вБДОСJlав'Ь

третього, а третій пБСJlав'Ь меве до першого

ра IІбддiJJlУ

AJl8

а:вта

_еве до

радввв'Ь вбдораввв'Ь меве до

• BOJlOBOrO

BOBTPOJlftO-

.8е.. Ну, прецiJвь, по ..

В1баіоН8& В. . . . . .еВ. повtcrrel. To.~ LХV.

8

МАРКА ТВЕЙНА.

1JaJlO бояай BMr.1l8AaTB ва праВВ.1ІіВУ процедуру І Першій
ИОВТрО~Ор$ pOBrJlaд~B$ СВОВ кввгв в BC~ свов паперм,
пе ве звalШОВ$ B~8KOB вапткв про вовтраКТ$ ва во

.7І08е 118СО. а пБЙШОВ$ АО ДРУГОГО КОВТРО.7lіора B~M~.1IY.

BNQBOrO 118еа. ВБВ$ TaBOZi переГJIВА~В$
KBBrB в паперВt. 8J1e ва дарlІО. Се AOA_JlO lІев'5
Ю'ха, БОАай .YKaIOTi І В$ тбll$ TMZABB дБЙШОВ$ ..
aZi до meCTorO BOBTp~iopa сего B~ДД~.1IY. В .. друг6...
TMZДOB пеp€rt'!'JIОВ$ .. 16дA~JI$ Д.1І8 претевсіЙ. В.. тре,.
т611$ TaZABB розпочав.,. 8 в ск6ВЧВВ$ вБДД~.1І$ A.1l8 8а
JJaro~.eBiJX" Коатравтбв", в ув6ЙШОВ$ АО вБДД~JlУ A.1l8

AJI4

_вта в

СВОВ

ве ІвесеВІіХ$ рахуВКБВ$.

Тук 8а трв яв~ скбвчва'lt а

овою робоl'У. ТепеРі остава.ІО мевв ще JJаШі одно lІіс

це. Я. удаа.. са АО КОllісара

А.1І8

справ.. баtаfеJJінах..

1JB радше АО его секретара, бо ero са_огово БУ1l0.
В.. КОlІв_тіІ бу.ІО швсвацаТі гаРВІіХ$ ІІОJЖОДІІХ$
Аа...,., що пвсаJlВ що Сі В$ BBBfU'lt, JI сiJ.і MOJlOAMX"
1I0TOpaaX'lt пвсарiJВ$, ЩО вка8УВМВ A&II&M'lt, ак.. в що
пвсатв. MoJlOAi даllК CBiJTBJlB 8убкамв по-ва П.Іеч~, а
~Bcap~ пбдсмiJхува.ІВ са BBOB'lt АО ВВХ$, В все l'ут"
ВШ.ІО ОХОЧО, ак.. ва весiJJЖІО. Два 1JB ТрВ пвсарiJ, щО ЧВ..
та.7Ів іа8ета ПОГJJ8ВУ.ІВ ва меве досат. строго, а.ІО "JB,",UB дмьше в B~XTO ве ПРОІІОВВВ'lt в CJlOBa.
-

До того рода скоров 06с.пугв я ПРВ8вsчааВ$ С8 под-

1Jac.. цiJJЖОВ свое В богатов в.. првгода вавдрбвка - вБД$
того дна, KOJlB а веТУПВВ$ до першого бюра вБД,1lilJl1
Д.Ія _вта в BOJlaBOfO мяса, а опустнв'lt ПОСJJiJдве бюро У
вбддiJJliJ ДJJЯ аа.Іагоджев:r.rх", KOBTpaKT6B'lt. Л аа той "Jac..
таков вабрав'lt вправа, що .6r'lt вБД$ ХВВЛ~, як'lt увбй
mOB'lt до бюра, ажь ДО XBB.I~, КОЛВ пвсарь ааговорвв"
до меве, вастоятв на одной

другу ббJJьше

воз~,

ве

переступаючв ва

aK'lt два, ВУ, ваЙ66.Іьmе Bze три раза.
TaK'lt СТОЯВ'lt а ТУТ.,., покв ве 3.~BBB'lt BorB 1Je..

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~

...
вержмй ра8$.

TorA"
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сва8а8$ 11 ДО oд_oro пвсарв, 8авв

жоrо 1JIIЖав.JI'r. 'а8ОЖМ:

-

СвilЖJld Дар_оilде! ДО 8С!Ь Вопвій ТУРОВ$?
ЩО ВМ ХО'lожо паве,

5_$

сваважв?

Koro "81'0

ва rадцil? КoJlB Ba'laJliBBвa бюра, жо 86В$ вмIШОВ$.
- Чв В6В$ вв_" що Baвilдa8 rap'_$?

MoJloAliI1 '10JlOBilB$ DBJliKY поrJIВ,!fII8$ ва _ове
rp68Bo а пожову сжаи Д&JIЬШО '1вжажв tа80ЖУ. T6J1iBO-Zі
8 BZO ІваВ$ ватуру Ж&1Х$ пвсарilв",. Я 88ав"', що 11 спа
СОВ&1Й, BOJlB вБВ$ СВ6В'lИЬ '1в,.жв, Ba~B ще првйдо по'l
,а 8$ ВІО-Іорву. А. 8МУ J1BIII&JIBCi yzo T6J1iBO двil іа
встм. За '1аС06 упораВ$ С8 8$ жм..,., врilПВо повiluув'5
В СПlilжаВ$ 110_0, '1oro 11 XOV.
- ВеохваJlьвійmій в Всопова.вillшіЙ Ш&Jl&8ВJlО (
ДВІІ або OBOJlO ДВ8 10 ZОВЖВ8 - - То вм ЖОЙ '10JlOB:8B$ 8$ вовжракrОIl$ ва 80JlOBO:
_всо! Дайте _овіІ свов паперlil.

ВВ8В'5

ВХ'5 в по'!ав'5

довrій

СВОВХ$ баt.теJlЬВМХ$ сврав8Х$.

'1аС$

давво 88rуБJlеву 8811і1жву про вовжравr$

-

8вайmОВ$

свеJlЮ, о кожру

_ОВХ$ попоредввк68.,.,

8аКВDI$

-

бо,

8

- 8ваIШОВ'4
ва BOJlOBe 118СО,

Р08БВJlО С8 1'8К$
дбйшп ДО цilJlВ.

8raдKa rJlубоко меве 8ВОРУШВJlа.
ваво утilШВВ$ св

ввшпорижв В'5

Навовоц"

боrаrо
Сеса

ОдваК$ 11 в веваска

X8BJliI! Дро.а
rOJlOCODl$ ека8аВ$ 8:

1'О.8В$ сев

'!ВІІ$ в6Д$ 880рушеВ8 в 8Д8'1ВОСТВ

- ДаЙте-.. со lІевill ПраввжеJlLСТВО жеперь в.е
BaJl8ABTi справу.
AJle вБВ$ в6ДКВВВУВ$ _евіІ в 8а88В8$, що 'уж'5
'реба пооореД$ Bcero що де-що ПОJlаrодвтв.
- Д~ веть той Д.ОВ$ BiJlL80B.,. Мекевці? - со&
жав'5 _ево.

,..... НеБОщвк.,..
- KOJlB УІІер.,. ?

*

МАРКА ТВЕЙНА
Вбв'lo взагал'h вс уиврав'lo, его у6ито.

ЯК'lo ?
Тоиагавкои'lo.

-

Хто у6вв'Ь его rоиагавкои'Ь?

Ну, розуиoJlе ся, Ивдіввив'Ь.

гадатв, що якій

супер'Ь-ввтевдевт'lo

Чей-:ве вс 6YoЦef8
3'Ь якои вед'h.1lіНОИ

ШВО.1lIil?

-

ноь, сего не гадаю. Отже ИндіJ!ИИВ'Ь?

- TaB'lo.
- Иия того
- его иия?
- Я иушу

И ндіяиива ?
Того я вже ие знаю.
мати его иия

rА

хто 6ув'Ь свtдвои'Ь,

що его убито томагавком'Ь?

-

Не знаю.
Отже ВIіІ сами при тби'Ь ие бу.1lИ?
Се lІожете

бачити по моtй чупривt ва

fO.1l08t.

Кене там'Ь ве БУ.1l0.

А з'Ь-вбдви

ВЬІ знаете,

що

Мекеиці

ие6б-

-

Щив'lo?

Бо

вби'lo В'Ь тбм'lo

часt

дtйстио

ПОllер'Ь,

и я

lІаю всяку пбдставу допускати, що вбн'lo И даси .1ІИШИ8'Ь

СЯ Уllерцем'Ь. То Інаю певно.

-

МIіІ МУСИМО на то дока8ЬІ мат..

ВЬІ може при

ве.1lИ з'Ь собою ИндіЯНJlиа?

-

Зовсtм'lo

Ht.

Ну, мусите его сюда прив"сти. А томагавк'Ь ВIіІ

прввес.1lИ 8'10 собою?

-

АвoJIве еВИ.1l0 ся иеиt.

ВЬІ .усите привести

тоиагавк'lo.

Иидїянива мусите сюда доставитв.

1\O.1lB

Тоиагавк'lo в

чере8'Ь ВИХ'Ь

8110же бути дока8ана смерть

того Мекевція,

8можете

имеиовавои ва те,

удатись до комісів,

РОЗСJl"джувати преrевсіи,

-

тогдt ВЬІ

щоБЬІ

ву, в зможете мати деаку

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
8ад'hю, що dправа вашого

рахувку
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B'It

покотвть с&

пе

peA'It в, .оа:е бутв, що ваші A'hTB амоа:уть доа:втв 8Іі
u;.i.IaTli грошей в аимв пот'hшити СЯ. Аае смерть ТО1'О
':IOJJOBiJKa мусвть бутв докааааа. ВПРО':lбм'It, я МОЖУ BUI'It
& беа'It того скааатв, що правите.1lіОТВО коштбв'It ~paBO
порту В подорожа ПОRОЙВОГО

Мекевція

в-Ьsолв ае ВІі

ПJJатвть. Оао, моа:е бутв, ааплатвть ва тую бо':lКУ

.ого мяса, ЩО адоБУ.1lа армі& Шермава,
.60Ь, ВІі перепрете провкт'It аакова,

BO.1l0poaY8oJ.-

колв,

щобli

вашу справу

пбдпер'It
.ае

ROBtpeC'It в yAiJ.1lBB'ItCBOfO приаволов&• .!.Іе
lаплатвть BaM'It TliX'It двацять в девять 60':lOK'It,

оао
щО

спожвлв Вадіяае.

На такій спосбб'It ТО прийде мев-Ь асего-аа-все1'О

-

сто ДОляров'It,
ПО ВС-ЬХ'Ь

ба вав-Ьть

TЬ1X~

Европ-Ь, Ааів

•

TliX'It

371

ваадрбвках'It

Амервц-Ь І

сто ще ае певві І

вещастях'It в Rоштах'It транспорту J -

TIaJX'It
.ватв

веПОВВВВliХ'It душь,

J

ЛюбliЙ

~apaa'Ь першій

що

M&C08'It

ВОЛОВliМ'It

по ВС-ЬХ'Ь

-

И то

TliX'It

по

првгодu'1і,

по вагвбелв Bcrh~'.i

XOTiJ.1lB paXYBOB'It

вввас.У

':Іому-жь меао)) ТО1'.о ве свааав'1і

80.1l0A':le J

КОИТРОlІЬОР'It вбдд'Влу ДJlЯ жита в

80.10-

вого мяса?

-

Бо

-

Чому-жь мев'В

BOB'It

ве

що

aHaB'1o,

ваша претевсї&

опрu

дава.

того ае

CRaaaB'It

другій?

не свазав'It третій? Чому ве ска8ав'Ь ап'В ОДВВ'Ь

ВВКОВ'1і

BCiJX'1o

-

припвсув,

то

Ое ваЙЛУ'lша дорога.
правильва

в

ypsд

ТІіХ'Ь вбдді;лбв'1о И департамевтбв'Ь?

Бо В'В одив'1о

8'10

ВИХ'Ь в'В'Іого

все йде пбс.1l& рутинЬІ. ВІі
рути ва

Чому

a'It

доводить

в

ве

3BaB'1o. TYT'1o
BDOBBfJ поступалв так'1і, &K'1o

ВЬ1вайшлв,

що

ХОТ'В.1ІИ

Се в одивока дорога.
дуже

помалу,

але

:lватв.

Оаа дуа:е
дуже

певво

СВо))Тт» І

Туда

"О ц'Вли.

-

О,

TaR'It,

дуже певао ва тамтой

МАРКА ТВЕЙНА
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П~ЙШJlО вже богато перед'lt вами. И а вже аач:вваю по

чуватв,

що й lleВ'.Ь

CTe.1lBTIt

оа туда дорога...

Любай

BecO.1le, IIBJle д'.Ьвч:аt'КО, що
OBTall'lt сидвть, a'lt JlarGABallB ОВ"ВІІВ О'lВ._, ,3 CTaJ1elall'lt перОIІ'lt аа ушком'lt,. - а бач:у се по вашвх'lt сер
яеч:вах'lt ПОГ.1lадах'lt. Та хоч:ешь a'lt вею жеввтвсь - &.71е
жа б'.Ьдвай. Ось, простягвв-.ь руку, - lІ_вшь вов
IІО.1l0дч:е

t

Та .1Ію6вшь отсе

TpaкT'lt ва ВО.710ве ІІЯОО

t

Щ'О:llив81 Нехай

Бог'lt б:llаГООJ10ВВТЬ, 1І0В д'.Ьточ:кв 1

Ось в все,

BaC'lt

Идв до вев, 6ерв вв в будьте

що а акаю про ТОЙ ве.1lвкіЙ ковжракж'lt

B0J10Be lІ_со,кожрай сжб.71ЬВО варобив'lt ШУIlУ B'lt ц'.Ь
.1I611'lt св'.Ьт'.Ь. Пвсар., КОЖРОIlУ а вго подарував'lt, Yllep'lt.

ва

l);uьше lІев'.Ь вже в'.Ьч:о ве ав'.Ьожво

ав'.Ь про ковтравж'lt

ав'.Ь про в'.Ьвого. хто вго пос-Ьв'lt.

З :ІІВШЬ то аваю, що КОІІУ
довгій в'.ЬК'Ь, жой 1І0же,

Бог'lt

доеа"ь

ко.71В lІав аву оправу,

перейтв

вс'.Ь хода в прохода ур_дбв'lt

rBX'lt

жрудах'lt,

rp~aOTaX'lt

того, що Ібв'lt мбг'lt авайтв
процедура

B'lt

ypaA'lt 6YB'lt
&&II'lt.

та

B'lt

0YABB'lt

Вашівtжоі'.Ь в по дов

ПРОВО.1l0ках'lt

aapaa'lt

aB'lt

ба

дошукатвсь

першого дв_; KO.1lb-б'lt

ур_Д'.Ь 6У.1Іа УJ1аджева

в свстематв'ІВО,

,

TaK'lt

6аОТРОУІІВО

пев во ви У.1І8Джево, KO.1lb-б'Ь

веJ1ВВИМ'lt купеЦВВIІ'lt

BBcrBTYTOM'lt

првват

ЗБОРКАВАЧЕРКОв~
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JIк'Ь В'Ь мене в'ЬНуварву вр о БИJIИ ДYPBlI~
Пе8ВО, ЩО се ріllЬ ріІАВО ПРВІива .... саllОI'О себе
aJle lIaCOII'li, васповідавш.с., стаl 1I0JlOBis-

Обllов.п8Т.,

В08В .певше. И

вІтв

T8I'ap'li,

.XO':l.

11Іеве ~o

пвв1.

110.

Toro

хотів'Іі ба тепер,

'101'0
бо

13

свовв дУшis

0':.-

ВОI'ОСЬ вБДАаватв пБА'Іі ОСУА'Іі,

ажь пре, а.пе щобк ба.пьеаlll'li повро

Іравеве серце. (ПраВАа,

ве баJJьеаll'li,

що

8

вещоба

8 B'hBO,JB

8

ве Іваю, що ее та

вl'О ве ба':lВВ'Іі,

вие ДУllаю,

в&раау ТУТ'Іі YZВTB треба

BOBe':lBO.).
8 раа'li B'1t Нуварву
держаl'1t вбд':lВТ'1t д.п8 IIOJlOA&X'1t павбв'1t oABoro това
рвежв&. Отасе попо.пУАВВ жоrо ДВ8, во.пв lIaB'1t буж. в6д1I.T'1t, а аа6ав.пп'1t С8 8'1t ОАваll'li BI'1t Tfa1X'1t 1I0JlOA&X'1t
павбв'Іі, а .6n опов'hАав'1t lIeB'h, що мав Д8дьва, вожрd
a'1t 8SOВCIt жаll'1t Пр8':1в.а поотраАав'1t ада'СЬ ва B'hBB
в.,.вВ 180рушева душ'h. З'1t с.пеlаllВ B'1t O':lex'1t. r080p.8'1i
'1'01 IIrJO.1l0A&1 ':IOJlOnB'1t:
- Ox'1t, во6&.в ще БОАаl pal'1t поба':lВ"'1t, щоб...
вАа I&clli88'1t С81 ОХ'Іі веба .в поба':lВВ'Іі, щоба вбп
ааПJJ.в.... І
Кеве се 8РУШВJJО. Я ве IІІбr'1t r.пSА'hтв XOJJOABO ва
Моасе првгаду,те собі,

що

ту Р08111В1 в .в cb..-ав'Іі:

-

ПрввеА'hжь lІев1І

81'0

в. вБА':ІВТ'Іі.

Я

11'0

васе

Аовав • .пв І Ко.пв-б'1t

Ball'1t

роввесе.пю.

-

OX'1t,

8В'1і ба

•• Toro

МАРКА твЕйНА
ее yдuo СВ, ТО В08 ваша роnвва БJlаrОСJlОВВJJа ба
ПО

nBB BoJt'IBt. Вбв'lt Ball'lt такій Аороrіll О,

BaC'lt

доброд'hю IІбl,

І_о.ете II'O роаСIІ'hmвти? Зможете вавабити УОllИР81О1JУ
меау

85

II'O СУХИХ'lt 01Jей?

_еве ще l'.Іубmе аворуми.lО.

- Првведв тБJlЬВО, оаву, того старого оава. я: lІаlO
B'JO C'hM'JO вБД1J.Т'h вб.lЬВ8 zартбв'JO, КО"Ра вrо роао_'Ь
ша"ь, ВО.lи вбв'JO тб.lЬКО c.'hX'lt B'lt соб'h lІав, & BOJJB т8
во ООllозуr., то 8 маю кБJJ.ва ДРУГИХ'JO, щО его до OJJa'ІУ доведу". або убют., одво 8'lt ABOX'lt•.•
М:o~oдal 1JOJlOB'hB'lt б.lаrООJJОВИВ'lt lІеве, OJJa1JYIJB ви
.YB'lt са lІеllОЬ ва швю, ва вБДIJИ"'lt орив'hв'lt ОВО1'О Д8А.ка
• oooaABB'lt его проото вапротвв'lt 11Іеве B'lt nруrбй JJaBq'h.
я: ПО1Jа.в'lt оброб.l8ТИ вl'О. З'lt-ра8У пробовав'lo 8 .Іеl'
ПІІВ СIІ'hшкаIlИ, пото_у ООТрr.1ми; 8 8&J1ИВ'lt 81'0 вепски
ив zaр"аllИ в проверnв'lt его Аобраilи; а BCTP"JJDB'lt
... вего давиа BallO.101JeB8 дотепа в перед'hраввв'lt II'O 8'lt
переду в 8'lt 18ДУ рО8.ареваии 80ва1lВ; 8 pOlaUBB'lt С8
в ШТУРlІував'lt el'o 8'JO права, a'lt JiiJBa, 8'JO переlQ' в 87ваду'; 8 прilli'lt, ПОТВВ5 С8, КРИ1JU'lt, ворещав'lt, пови ве
охрвп, ве ОС.lаб.. , ве OMptB'lt и ве оотоб'hС'hв'lt,-
• вбв'lt В8бr.1 ооб1J :X01Jr. pal'lt руmив'lt С81 - 8 ве ВМАО
-був'lt 8'lt вего авОЬ oABoro усмііху, aB1J одиов CJle8a r Ко'611 :X01Jr. тilвь УОІІ'hшкв або OJl'hA'lt BO!tBOCTB B'lt O1Jex'lt t
Мове 80В. rрби'lt првбив'lt. Иареmт'h 8 ДокБВIJВIІ'JO вб,.
_Т'JO BpBBODl'lt р08ПУВВ -АВВВIІ'lt ва6УХОІІ" І'УІІОРУ
.epl''lt 'lІу OOT&TBaDl'lt отрашеВВr.1D1'JO дотеПОIІ'lt прос"о в..
пце r Потбll'lo а 8D111шаваl в аМУlJена', упав.. ва врііО.lО.
rOJJOBa товарвотва приходвть до меве, 811r.1B'JO _евОЬ
1'О.Іову :хоходвою водою та й о&тав:

-

1101'0

Р8IJИ.lВ са?

то В.lастиво

ва пбд..

вовець тав.. Р081'0-

ЗБОРКА. ВАЧЕРКОВ~

-

я хотilв'Ь

-

важу

-

розс_ilшвтв

овтого

.ста

рого дурва та_'Ь В'Ь другбй жавцil.

-

Ну, то ВЬ1 ва дар_о

"рудвжв оа,

бо то гжухо

віІ_Ь1Й в сзі1пЬ1Й, ак'Ь борсук'lt!

BOB'lt

Ну, прошу-жь

Bae'lt,

того старого пава?

J10вilва,

TaK'lt

'1'аТ8ЖЮ,. ак'Ь

пошвтв

B'lt

IJoJJoBilBa

в

красво

поступви брата

ГОДВJlО оа '118ве,

'ужого

.0-

дуриil? ПlіІтаю 1'8бе, J1юБЬ11 ,в

aK'lt

брата

-

6УJlО то врасво?

МАРКА ТВЕЙНА

Радости вавдидатсd:.
Перед.,. К3.1ЬКОllа IІ"МЦ811В аоожавв.lВ меве .веаа

ввев_а· в'lt веnвкбl oЦep3&Bt ВІО ІОР." кaaдBoЦaro_.,. прв
вмбор.. tуберважора.

..

Мов..

суаервва_в

буnв аавове

Д.ов.,. Т. с іж.,. в Б.uвв.,. І. Б.l8ВВ.,.. В.. одвбll"
діі

-

ceJ,'o 8

був.,.

аЦВIoJ.І

ОЖ08В.,.

-

8

aro38-

дuево lаоше

!fSX'" аавОв.,., а то _о....,. харuжеРОIІ.,.. З.,. '1аеопвееl
.IerKO 1І088а 6Y.1l0 а.іркуватв, що та павове lIoze
й аllaJJВ KOo3", щ6 ТО ава.вж. lІажв '1еетве В1І8, жа ТОЙ
'Іас.,. Д.1І8 вих.,. IIBBYI'lt І БУ.1l0 a8rU.BO аВіожве, що овв
в.,. остаокх.,. роках,. 8&пбавuв С8 8.,. ВС8_В_В orIIДBK
-в 8.10'lВВ.СЖВ&ІІВ.

_оnв 8 Beo3B'IaB.,. СВОIO
JlI06YBaB'" CJJ, BUa"YTBa
сп3д,.иа сжруrа 8ВОрУШ.В rJl1б"в. 1I0ro щаеЖ8 - а се
6YJla raдBa, що 8 6уду lІуе"в.,. '1УІВ, 8К.,. 1108 ВІІ8 в.,.
А.1Іе в.,. т61

са_бй

Х8В.1ІВ,

Вllош6еІЬ в в,. супокою !кlІ'Ь

товарвсж'" Вllев.,. таквх.,. JllОдей будут. ваЖ8rат. ва вс"
60КВ. ТО веПОКОВJlО lІеве асе

Вавовець вапвсав.,.

63J1.me

жа 6бжьше.

8 в.,. жбll.,. д"ж" до своев
"'l8y'lO. Пвcuа:

бабу

о... Ова вБДПОВ"Jlа скоро в

• Тк
р"'1В,

аа ц..nе СВ08 .ВЖ8 вс .В'ІВВВ'" В" одвов тавов
щобк пожребувu", 8В сор.втве. - ав" одвов І

А ож.. првдиввс. тн tааежаll.,., првдвввсь вn в пороау

оІ, 8вА жо ЖІОде жа павовеС.іт.,. в Бuвв,.. а ПОЖОll1
спнтаl себе 'Ів _аіШЬ ОХОЖ1 ав••ажв е8 ва той рбвевь,

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
ва вк3... ОВВ стовть, В 8аП1скатв СВ
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ВВІІИ П1БJlВ'ІВО

8'11

в.. оуперввцтво.·

Нк,,-р.'" те, ЩО веа." ДУllав.. 1
ТОВ BO'lB 11 І ока ве 8аzмурив...

все Р08ва

AJle,

.ивmв, а ве .3г.. вБДОТ1ПИТ.' Меие ВliбраJlВ борцеll'll
в в 111c'hB.. ВТВ до борбli. Св'hдаю'lИ, в 6е8.. уваги во

..,

-АВВ" ОКОІІ.. по 'Іасопвсах

ве одва отатв

-

OCTaBOBBJla

а_. вар....

в щвро ка-1,

.е

в ще и'hКОJlВ в.. _втю

.е 61В" такіl обуреВІіІ. Ооь ова, тав статв:

.КРlІlоприснrа.

пав..

перь, КОJlИ

- Мо_е
C'fa& перед..

ваРОДОIІ"

ва посаду t1бериатора,

Марк.. Твеlв" те

В.ОJJИТЬ

СТМО св, щО .8У в.. роц'h

1863

вко

8J10.&B",

ВК" то

в.. Вакаваку

Кохівхів$ трицвть в 'Іотирв свilАКВ
вопрвовгу, вку в3в'ІІ

кавдидат'lr

пововит.,

AOK&8&J1B

в..

кри

щобs 6і1двбl та-

1І0mвбl .Доn в 8И 6е8ПО1l6'1вбl родввіІ

8arap6a'fB
II:YCO'l06 'ПОJlВ 8асад.евого бававаllИ, 8В 8ДИВlil
по_ввок.. И пБДПОР1' в.. саilотвбй cSеВДОJJ.ВОСТВ в
в.. Р08ПУЦis.

Пав.. Твеlв"

П9вввев.. вк" 8а-про

се6е саIlОГО, так.. в 8a-ДJJB ТОГО

ЩО ТО О &ГО

rOJlocli

ВОВИ'fи.Ч:в вбв" се
Н просто одеревіІв"
IІВJJосердве обzаJlуваВ8 І

вмвкого

вбв" уб1lГ" св, оесю

Y'lBBB'fi? І·
... двва І Т.ке
Я

КохівхіВIІІ

.остоке,

В..

'іІ1l" ве ба'lВВ"! Про Вакавак" в В1І'ІО

вароду,

pis'li

.втю

B1IKOJlB
II'hZi
що lIeB'h

по
ве
сво

вавіІт.

во 'І1в .. 1 Я ве IІбг.. бli вкавати рб'ВВЦis

ПОJlе...

бававаllИ а кевіУру І... Я ВО авав",

'ІИВВ'1'и;

...

8 був.. , ровторощеВfliЙ в беВIІО1l61JвgЙ. ц'hJlliЙ девь lІевіІ

IІВВ1В" беа.. вisвкои
На другій девь

-

B'h'lO

BaaraJlis

роБОТІі.

тав саllа 'Іасопвсь прввеСJlа

O'fce

ббJJьше:

• ТО ЩОСЬ IнаЧIІТЬ І Зверта'IІО увагу ва те, що
пав.. Марк.. Твейв" про крввопрвсвгу В.. Кохів-

МАРКА ТВЕЙВА
хіа'Ь МОВ'ІВТЬ. ТО чей-асе ЩОСЬ ааа'lИТЬ І"
СЯ,

[POBYMt8

вже до

кбаца. борбЬ1

ВЬ1борчои тая

1IJасопис~ ае вааЬ1ва.11а меве ивакше, Як'Ь: "беЗ'lествЬ1М'Ь

вривоприсяасВИКОМ'Ь ТвеjіВОМ'Ь".

J

ПОТОМУ ПРИЙШ.11а .Гааета" ось В'Ь чим'І>:
.Просимо О ВОДПОВ1ідь 1 -

ЧИ вовЬ1Й кавдидат'Ь ва

посаду

tуберватора

буде

такій

ясвити

деяким'Ь З'Ь

горожав'Ь,

спбвмешкаицSJМ'Ь
су ДО часу

81'0

-

.11аскавЬ1Й
ЯR'І>

по

то було,

ЩО

В'Ь МОИ1аи'h вбд1о часу ДО ча

провада.11И

дрМви

аась поки спбвмешкаиц'h

81'0 -

вбдваходи.11И св все ЛИШЬ

при

дорогоц'hвви

р'Ьчи,

ТОМУ, щО ТИ р'h'lи

oc06'h

пава Твейва

або В'І> его "скривиl( (а то був'Ь аркуШі задруко
вавои tазетЬ1,

достатки)

-

В.11асвбм'Ь вго

бре
6МУ

61'0
.-

В'Ь котрЬ1Й

аавввав'Ь

ваковець бу.11И

BHTepec'h,

ц'h.11А

змушево

С80И

до

дати вму, у

добру научку, то всть: до

ПО1JуБИJlИ И прочухали, а потому порадили
аВЬ11Jайно

завнмав'Ь

В'Ь шатр'h, сейчас'Ь б'h1'СТВОМ'Ь спасти ся.

З'l> М'hСЦ8,

аве

вбв'Ь

Чи вбв'Ь

то ПОJlСВИть? І"

Чи lIo1'.11a бути яка ще см'h.11'hйше придумана ЗJJО
ба,як'Ь се? Н В'Ь житю в'hКО.11и ве 6ув'Ь у Моитав'h І

[Потому тав tавета,КОJJИ тб.11ЬКО про меие пвса.11а,
все говорила:

• Твейв'Ь,
MeB'h

Вбд'Ь тепері

B'J8

8ЛОД'hЙ 3'Ь МовтавЬ1".]
ажь страшво

руки, прим'hРОМ'Ь так'Ь саlllО,

пбдаести

ваКРLiвало 8'Ь

пб.ц'lt ВИ.'Ь буде 8D1LiЯ.

пу ло взвти іааету

ЯК'Ь коли-б'Ь хто lІав'Ь

постеJl'h, а догадував'Ь ся, що
Одного

дия

ОКО

М06 Уопало ва

таке:

"Аожь ясно докапна І

-

3апрвсвгненЬ1МВ воананя

ми св1Ідкбв'Ь Майкеля О'фЛ8ваtена, мирового су дь'h
8'1.

ФайФ'Ь-Пойвтс'Ь, п. Своба РаффертіОJО и п. Кет

ті МОЛ.11іtева З'Ь Battep'b-Стріт'Ь докаааво

мовь ва

ЗБОРКА RAЧЕРКОВ~
ДОJlОВ8,

ЩО пБДJlе

ГОJlошенв пава

мовь-бs-то незаБУТН08 паlllЯТ8

Марка

Твейна,

дilд'Ь вашого IJесж

ного ПРОВОДВ8ка БJlанка І. БJlянка був'Ь за рабу
ІІОК'Ь ва дорозil повilшевы,'

всть брутаJlЬНОЮ,

воздуха СХОПJlевою JI о жею, та що вема ан'"

З'Ь

C.1lil-

ду якого-небудь Факту, ва КОТРОМ'Ь тую JlОЖЬ мбl''Ь
бьt був'Ь

опеРТ8.

видовище, що,

ДJlЯ 'I~CTBьtX'Ь

аБы

осагrlУТИ

людей сумве жо

поліТИlJві

хватав ся аа таки огвдві средства,

усп'hхв,

як'Ь вападатв

мерцilв'Ь у гробах'Ь в веПОРОIJВИ имева их'Ь таска
тв в'Ь каJlюжу.КОJlИ МЬІ

погадавмо

якои тота вужденна подлость
неввнны'ь

своакам'Ь

справдіІ ать

в

ва

иусilла

другам'Ь

гpыоту,,

ПРИ'1ВНИТ8

покбйнвка, то

бере пас'Ь спокуса,

реву в оскорблеву

публику

до

законвов ВОДПJlат;.І КJlеветникоВв.

- вбаватв обу
CYMapBIJBOB • ве
Але воь І ПО.1lв

шilм'Ь его мукам'Ь остаЮIJОН ва тортурах'lt власвов

его совоьств І
верх'Ь в товпа
важила

В'Ь СJlilпом'Ь

КJlеветвика,

то

роз'Ьяревю '1ввво 8ве

'1ей-же

рilчь

ажь вад

то ясва, що в~яка зава судій првсаГJlьtХ'Ь

rJJa

BaaJJa

(ОчеВ8ДНО, колв-Бы првстрасть

Бы подсудны'ь

призватв

ве

110-

ВВВОВВJ.lМ8 в в'hякій

трвбувал'Ь судейскій ве мОГ'Ь БJ.l их'lt укаратв.)"
Той, не без'Ь ГJJубоков
мав'Ь такій успilх'Ь,

••йскорше
м.,

гадкв додаток'Ь

кбвцевJ.lЙ

ЩО зараа'Ь в'Ь во'1В а муСilвт.

ак..

ВJ.lСКО'1ВТВ зт. пос!'еJlil в y~e'1l1 задвывB двер

бо "обурева в оскорблева

пуБJlвка Ч ВJ.lлаГJJа

пе

ред'Ь МОВ ДОМ'Ь, прв првход'h ПОТОРОЩВJlа меноЬ і'It пра
ведвом'Ь обу ревю воква, ме6J1і1,

а пр. вбдходil аа брала

І'Ь собою столько рil'1ей, сколько могла удввгати. А пре
цilвь я можу руку ва евангелів положввшв сказатв, що

а в1sколв дilда пава БJlявка ве оклеветав'Ь, ба що ббJlЬ-
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ше,

8 az. до того дв& взагаJlil ВВ'ilО про вего ве 'ilYB'It
fOBOPBB'It.
МВIІОХОДОМ'It CBazy, що ПОВlilсше ваведева 'ilасо
ПИСЬ вбд'It тов пор ііі меве вже все TBTYJJYBua:
• Твейв'It, BJleBeTBBB'It веббщввбв'It".

аві ве

Най6JJвзша статв,

8ва авеРВУоІа ва себе ІІІІОЮ ува-

гу, тава:

"КраСНbll RаНАИАать І

- Пав'It MapB'It Твейв'It, що

то ,а веJlввбм'It В'ilераmвбllll'It вародвби'It ВВ'ilУ "ве

aaB8CBIlIiIX'It" lIIIaB'It держатв таву соврушаю'ilУ ІІІІ0'ilac'It І ТеJlвtраИ8
вго J1BBap& авiJщuа, що иовь-то СПОJJоmеві ВОВВ
B'It УПр8ЕВ перевхuв аго в ЗJlОИВJJВ в8У вогу B'It
ДВОХ'It ИВСЦIJХ'It;
що 80B.-ro СВ&1ІВ'ilеВIіІЙ терпвrь
страшві болв, в т. д., В т. д., СЛОВОIl'It цвлу
ву, ве по&ввв'It С8 ва В1іІ8ва'ilеВIіІЙ

вупу тавого врутарства.

"Неаависвмі"

старають

С8 щО CB.1ЬJ тоі вуждеВВIіІЙ

BIiIBPYT'It братв аа до

бру

6уцви'It-ТО ии'!.

lIoBery в поваауватвсь,

гадку ве ваП1llilJlа

пра в Д в в а ОРИ'ilива,

в ва

'ilО8У ве

&ВИJJО с& тото иеПО'ilестве сотворввв, що то вго ови

CBOBDI'It провБДВВJtои'!. ва8lі1вають. В 'іІ ера в 'It в е
'It б а 'іІ е в о о Д в о г о 'іІ О Л О В В в а, а а о и т О г О
и о в ь с в о І' В В 8, 8 К 'It З а т а 'іІ у Ю 'іІ И С Ь в о 11 В В '!.
С 8 дод О ptl У о а в а Т в е й в а. CBIJTIiIII'It 060В88'іІ е р

вои'It "везаВВСИIlIіІХ'It" всть теперь довазатв, що той
ОСКОТВВВJlIіІЙ 'ilолов'ІІв'It

-

то ве був'!. сам'!.

ТвеЙв'It. Навовець ІІавмо вас'Ь І

MapB'It

То ВIіІО_ДОК'Ь,

де

ВЕе

BB8B'It ве вбльво Вlilбр'llхуватись. ГРОМІ>М'!. ПIіІ
тав ГОЛОС'Ь вароду : "Х т О б У B'It Т О Й 'іІ О JJ 0В В в 'It ?"
Зараз'It B'It першбй хвяли годв 6YJlO уввритв се
було 'ilВСТО вевмов'ІІрве,

щоб'It ТО двйство мов ВІІ8 ва8-

лв та й сплеJJИ з'It ТIіІМ'Ь погаВIіІМ'It пбдозрВвви'!..

Цвлі

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

...

4.'1

уР8 рокв ИВВУJlО, ак.. а вав"ть ве покушав" ав" пвваt

....

ввва, ав" B"aKO~O ткеру І

[.А3е ово буде ц"каве, щ6 то Ifoze ПРВ8ва'lа8В't
aOJlB cкazy, що Д.lIІ .еве ве БУJlО Bze рбвведуmво,
_JlB В'Іо ваіБJlваmБи.. 'IBC.1l" тов 'Іасопвсв а вже був..
• авесева. ва степевь "Твейва, delirium tremens" SO'li а авав", що таа 1Jасопвсь вже azr. до кОвца ва
борОв" BeBIIOJlIIMO уперто буде иеве так.. BeJlII'laTB].
В.. тО... 'Іас" ПО1JаJlВ до

иеве а.. коzдою DОЧТОІО

ваПJlаватв Ц"Jlі купа беаИllеввах..

JlBCTOB".

Зва'lайво

6б.1lьmе-мевmе такі:

.Як" ТО БУJlt

8..

тою старою Z'hвкою, що ПРОСВJlа

вас.. о IfИJlОСТВВЮ, а ва 8В так.. СИJlЬВО поБИJlИ І

ЛоJr,b Праі.
Або:

"Ва ДОПУСТВJlВ са таких.. 'ІввОв",
хто ве ава8,

про котри в"

-

во

скупить са а.. кОлькома ДОJlарами, бо ак'Ь в".

то

вам'Ь все те

тБJlЬКО а ОДИВ'Ь.

poaKazy

Радzу ваи..

вт. іааетах'Ь

Генді Енді".

Се Jlвшь дла ПРИllilру, ак'Ь ваrJlвдаJlИ ти беаимев
в8 листа. Коли-б'Ь хто аабажав'Ь,

их'ь беа'Ь

кОнца,

я 1II0roь ба ваводитв

поки ба 'ІиrатеJ1еви

azr.

ве

ОСТО

t'ИД"1.1О.

Небавом'Ь .докааав'Ь" иев" В8Йповажи"йшій двев

ВВК'Ь .репу~ликанц"в'Ь",

що я брав'Ь хабар .. en gr08, а
ПРОВОДВЬ1й оріав'Ь "деиократОв'Ь" вакааав'Ь .вк'ь ва до
JlОВИ" твжкїй еJlУ'lай,

де

а старав'Ь

СВ пБДКУПСТВОJr1'Ь

уйти справедлив~и кара.

[Прв тбй ваl'ОД" заробив'Ь а собt дві даJlЬШИ ваа
ва: »Твейв'Ь, череваТill хабарвик'Ь" в • Твеflв'Ь, Ql'ВД8і11 ПОДКУПВИК'Ь суду".]

В'Ь тбй пор"

8MOr'1'.

ся- Bze КРИК'Ь 8а "вбдпов"дю"
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ва вС'Ь ті стра шві об.аловава, якА п6двесево ва меве.
РедаКТОРJiI в ПРОВОДВР'Ь а'1. мовв партів ааявилв, що для
мове довша МОВ'Іавка

рБВВJlJlась БЬІ ПОJlіТВ'Івбй

И ОТ'Ь, 8К'Ь колв-б'Ь ilх'Ь вакжвкувавю
шого ватиску, появв.1JО ся аараа'Ь

OBC8X'lo

рувв'Ь.

додатв ще ббль

другого ДВ8 В'Ь 'Іасо

таке:

.ПриrАIІНЬТ8DЬ тому чо"ов1іИО8И І

- Каидвдат'Ь "ве

аавИСВМJilХ'Ь" все ще завзято МОВЧИТЬ.

•

ритв

е

м а в в б д в аги.

об~овавя докааави ПОДОС1атком'Ь,
их'lo,

Бо

загово

Вс'Ь подиесеви ва ве1'О

в ще раl'Ь потверджув

вжасва

а потвердасув
в1'О

мвогомов

ва МОВ'Іавка, так'Ь, що теперь мав вже ва се6е до
паJil везрушима оо віки

в'Ь'lвИ.

Пригжявтесь

же

свому кавдвдатови, "веаависвиі"! ГJl8иьте ва 6ез
'Іоствого кривоприсяжвика!
~Jlеветвика
trеmепs

8'10

веббщик6в'Ь!

аJlОД'ЬЯ З'Ь МовтавЬІ І

СПОГJlsиьте

ОСК01вн'Ьлбй подоб'Ь І

ва

delirium

ва СВого

черева

того хабарника І ва свого огид вого пбдкупввка су

АУI

ПОДВВJlяйте 61'0 -

'ому скаж'Ьть сами,
ва таке оотвор'Ьвв,

ам'Ьрте его добре
чи моасото свои

що цiJЛJilЙ

той

твту.пбв'Ь зас.пужи.по соб'Ь свовми
.ВИloствами

и

rOJlOCJil

а по

СУМИJilЙ

РЯД'Ь

сквеРВJilМВ

ве ва_ить ся роаВ8ТВ рота,

датв

а.по
що6Ji1

бо~ай одво 8'Ь иих'lo запере'lИТВ!"
Н ве

_61''10

у_е В'ЬЯКИ_'Ь 'ІИВОМ'Ь

утииати ПОJJЬІ та

вт'Ькажи, отасо вабрав'Ь ся В, ГJlубоко упокоревай, писа
ти .вОдпов'Ьдь" ва ц'Ь.пу купу безосвовиах'Ь обжа.повав.

та пБДЛJilХ'Ь и 8.поБВJilХ'Ь брехевь.
дбйти до кбиця,
ш.па

taaera,

60

Але

год'» мев,» бу.по

в_е зараа'Ь ва друюій равок'Ь прий

а в'Ь и'Ьй появв.пась во ва огида,

вова

под

.пбсть: оиа об_аJJува.па _еве таки ва правду, що мовь
то В пбдпаJlИВ'Ь

AaMOIII'lo

дбм'Ь

бо_евбJlьвы'ь,,

ПустВв'Ь

81'0

з'lo

в рааои'Ь ВJilшквар1lв'Ь всilх'Ь бо_евб.пьвах'Ь, а
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ее ДJlЯТОГО,

бо

той Д"м'Ь
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ВИД'Ь З'Ь моrо

aaOJlaB8B$ MeB'h

.еmкаиа.

То вагиаJlО

MeB'h

Потому пБЙШJlО

.дядька,

ЯКОГООЬ павічвоrо страху.
оба:аловаВQ,

щобн прийтв В'Ь пос'hдавв

CBOro
-

ЩО.ll ОТРУИВ'Ь

всего

81.'0

майва,

6а ЩО 6БJlьше, рбввочаово В'Ь чаСОПИ6И ПОSВИJl06. в ва
I'Jlяче

вбававв,

щобн

сейчас'Ь вБДкопатв того дадька

JI'Ь гробу.
То AOBOoЦBJlO меве вже туй-туй ДО боzевОJlьства.
,Опбс.ll.ll обzаJlуваво меве,

що а,

"ева ДЛЯ пбдкввевнх'Ь Д'hтей, упх&В'Ь

ако

rOJlUBa

ааве

там'Ь ва кухаРВ1

беззубу и вепотр'hбву бабу, 80ЮСВО.ll'lКУ.
Я ПО'lав'Ь у.е хитати
А ваковець прийmов'Ь

11'01.'0

6$1, хитати са.
.. rоДинй та удаJlНЙ

в'hвец.

6е'ВСТЬІд"оrо переСJl'hдовав.ІІ меве 8a-оЦJlS парrіЙ"ОJl

~еВ8висrи. В8аJlИ деВ_.ІІтеро д'hтей, таких .. , що JI'oЦBB
8И.1lВ,

приабирuи

.ступеи'hв'J't 8.11едащ'h.1l0СТВ

ауzдевlПіЙ

.118-

тото ао во'hХ'Ь МОЖJlВВНХ'J't ви,цбв'Ь та

др6б'Ь,

в

KO.llB S

8Нllуmтрувuи,

аРОІІОВJl8ТИ 8'Ь трвбувн, ч'hпав'Ь са меве

"TaтylНе 61.110 . .е що д'hsти!

щ06'J't

бу'Ду ва абор'h

88

тоІ

BapooЦB48'J't
воrи в КРВ

..авь:

.. пбд'ДaJI'Ь оа. 8
MB'J't дп ВlIIбору

п06ачв""

SI 8BBBYB'J't

свою хору ГОВ.

що я не дорбс'J't

ДО ВНІІІО

&а tуберватора В'Ь 'Дерхсав'" Ню-Іорв'5,

ІОЖЬ а вБДКJIивав'J't свою ка.двдатуру, а

aaSBJleB8

С80.

tteАПве•• 'Ь .11 8'ь гБРКИIl'Ь БОJlеll'Ь оерца:

"Остаю 8'Ь поваа:аивll'Ь:

в о Л В6 Ь порsдвнй '10.10-

В'hК'Ь, а те пер ь

Мilpа T8~H',

6.

М.· В. ВІ М., М. н.,

d.

І.,

'С. ж.

А. с.-

ВlБDОТ_

.......8В.

Dоncжel. То... LХV.

,

.. О.
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Нв.'Ь JI познав'Ь СН 8'Ь АР1ШМОМ'Ь
Вардом'Ьо *)
я b'b-перше В'Ь житю

TorA1t

iro

Dобачив'Ь.

При ....

хав'Ь иа'Ь Cab'b-Фраlщіска, првв'hа'Ь а'Ь собою ПОРУ'lаю
'1е письмо вбд'Ь

спБJJЬВilХ.,. иаШIІХ'Ь

ПРОСИВ.,. меие ва си'hдаВ8.
перекускою пити

бо й riвtстои~

В()в'Ь

rOp'hBKY,

то

був'lI а'Ь вами.

ПР8ЯТU"'В'Ь и _а·

TaM'lI

ПРИВilК'lI перед'll

В аамовив.,. трв

Н скааав'Ь,

порціи,

що я дуже

paA'll бil не пити rOp'hBKB, бо она aapaa'll всаАИТЬ СЯ ме
B'lI rOJJOBY и так'Ь ааморо'lИТ", що аа десять мівут'Ь
8 поrуБJJЮ rJJyaAы. а ве хот'hВ'Ь перед'Ь 'lужимв JJЮДЬ·
8В покааатись мовь нкій JJюиатик'lI. AJJe Артим... так'Ь
в"

серде'lИО Пр8иукував'Ь,

що я,

а все при тбм'Ь думав'Ь,

протестую'lВ,

що

MeH'h

таки выив.,.,'

то ва добре це вы-

де. За одву-двоь хввп'" ПО'lав'Ь я аам'h'lати, що мои
ки ОПОВ8ва8 хмар.. Бояако

дожидав'Ь я п6'1ИВУ

в"', але в'Ь душ'h мав'Ь вад'hю,

raA-

розмо

що мбй роаум'Ь все-таки

буде нсвый в М08 побоюваН6 ве споввить сн.

Артвм'Ь выкааав'ьь кБJJька

авыайиьlх'ь

аам'hток'Ь,

апе потбм", орибрав'Ь ВВД'Ь иаДJJюдекоlt, поваги в почав'Ь
таку

дивву

rO

мову:

Ara,

щобil Ие аабутв

--

каже

-

я маю

вас'Ь

*) АРТИIlil'Ь Вард'Ь - то пеевдоиім'Ь а:иерикаиьско
rумориста Ch. F. Brovne (1834-1867).

ЗБОРКА BA~EPKOWЬ
ваПilтатв про одву Р".ь.
Вевад.. , уже два 'ІВ
карске О'lеВИАВО

rpB

VI.

ВІЇІ тУт'Ь В'Ь краю СР'hБJJа, В'Ь
рокв,

МУС".2І0

а ваше аавате

спонукатв

двевви

вас.. спускатв са

.'1> Г.2lу6'Ь копа.2lевь

в старавво перестудіюваrв ВС" по
дробвц", то Й ДОК.2Іадво вваете .2Іад'Ь копа.2lевь ср..6.21а.
Отже .ев" йде о... гltl'Ь ... ава8те ... о то, ак.. ВIїlГ.2lадають

поuадlїl pyдlїl. На ПРВК.2Іад'Ь: ДОПУСТ"М'Ь, що жвла, ко
тра,

Korpa M"crBTI>

ма покладамв

В'Ь с06" СР"6ло,

.2Іежить _ежв дво

іранітовlїІМВ в б".вть

поадовжь аеlll.2l"

або ВlїІстав ак'Ь граВВ'ІIІIїІЙ кам"вь. Добре!
."ІІІ'Ь, ва ПРВМ"Р'Ь, ЖИ.2ІУ

ве, во, або вав"ть
те, або такожь так'Ь

Оrже воаь

сrбп'Ь грубу або,

100 стбп'Ь -

копавмо аму В'Ь глуб'Ь,

600

40

про lІе

В скаж"м'Ь соб",

що

прамовисво В'Ь глуб'Ь, розуltl"'

ававу пкрвву П.2l0щу",СХОДИltlо ДО

стбп'Ь В'Ь ДО.2lвву,

або можемо

пбйтв

тб.2lЬКО

200,

ДOCIїITЬ, що йдемо В'Ь долвву, а жила став що-раа'Ь вуа

ща, колн ПОК.2Іадlїl блиашедо себе сходвть ся, а60 коав

XO'l6T6,

в аОВС"IІ'Ь абйдуть са,

то ава'lИТЬ, С.2lВ ови а61-

дуть св, асе, роауміІ. ся, не aaBC'ВГДIїI бував,
в.. Вlїlпадках'l>,

коаи вже

ови ОДВВ'Ь вбд'Ь другого
В.2Іастиво повввва,

вбдстаюrь да.2lьше,

а 'ІогО

хочь усе В'Ь с'hй вауцоЬ

ВIїІ мавте такій
так'Ь

що

аві>жь 61ї1

tеО.2lьогіа ве може поасввтв,

вкааУ8 ва то,

р6ввlїІХ'Ь обставивах'Ь ОВО МОГ.2l0
та й рі>чь певва,

особ.2lВВО

така природа Формацін,

що ве сталось

Вlїlпадок'Ь.

6[,1

що при аовсоЬм'Ь

стати са, а коли н"

б[,l

-

тог,цВ очевидво

ЯК'Ь думавте,

так'Ь

чи ве

?
Я соб'h подумав'Ь: "Бачите? Не кааав'Ь же а? Го

роЬвка так'Ь меве ааморочвла, що а роаумі>ю тб.2lЬКО, щ6
та курка". А потбм'Ь кажу В'Ь ГО.2l0С'Ь:
Я ••. а ... то авачвть...

-

KO.2lb-б'Ь ВІЇІ ве прогв1Іва

авсь, ве повrорилв бlїl ВIїІ ще раа'Ь? О'lевидво,. а бlїl повввев'Ь

...

•
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А.71е-жr. певно, певно!

Знавте,

s MaJJO

розумtю

рiJ'IЬ, то може не Вi;lКJ1адаkJ вв Bыa~Ho?f aJJe 8••.
- НоЬ, ніІ, цiJ.hteоМ't. и'h І ВЬІ BыJJaAasTee зов~iJм'Ь
іёіІО, аJlе та 1'OptBlta, 6a'rB'i'e... Я БЬІ ••. 8 розум'hю до·
еЬІТЬ ~обре,

aJ.ie KO.lB .. 61& 11Ь1 ДJJ8 JJУllшоа аВ8ЗВ може
- jtвже буду мухатв У1lаzВ'hйше!
Добре І Ось о що мен'» ііШJJО - (ПО'lав'Ь говори

ще раз'Ь іІереЙШJJВ

-

~" Артьм'Ь И8'Ь ще страmв'itшим'Ь ПРИТВСКОМ'Ь, 8к'Ьпер

ше, в кожду

ТОЧКУ

вr.i'1ВСJJЮВ&8'Ь иа паJJЬЦ8Х'Ь).

-

Та

жilла,або тувеJJЬ, Мо тота 8ма, 8К'Ь таll'Ь соб'h иаSЬІва-

8те, б'hzвть ООЗДовzь

двома tравітиЬІМВ ПОКJJа

MeZB

~fLіии. Дуже красво ! Ву, допуст'hМ'Ь, ВЬІ сходите вею В'Ь
Г3Іубlf.,еkаZ'h."

1000

ст6П'Ь,

або

Moze 1200
81. ббк'Ь,

т6и'Ь 11&.710 ваJJеatить), ааВ'l1 пбй/(еТ8

стбп'Ь (ва

а потому

Be~Te ,,"ов ШТОJJьиiJ, де8КИ вапоперек'Ь в:рбзь 811У, дру
гі 1І'Ь ИlI.ПРSМ'h здавzь, де

ЩО оilИ аовуть СJl ~iJРIJави
гЬ, зnzивіпи,

c'hp'laBi MeTaJi'h - 8
MeTaJJ'h, хотsй освова

щ(), о екб)Jысo а розумihю,

ГОJЖовва pis1Jf> JJ8ZMTf> ае В'Ь том,.,

8К'Ь

дпа

гадаю,

до т,О

гбрника

деilки думають,

Ое припавши таху 1'_дку, ilеllоже бути докаааво,

IJoily

баit ту)tsие ilогJtи бt.t ітв да1lьше ако веВ~ДПУ'lва .асть
'Сit.h.ДI1Ва тов 1J1> ув:ааlііБВl'ь ЗМЬІСnВ'hодвоDiу 3'Ь обох'Ь
'Ire ItoJtuшеd'oll .4itfir, бо cpeцii~ь пра ВВШВХ'Ь обставв

mtXlJ.afiBtfr.
8ІІаТіІ,

вовсііlll1> BeCBitAytцii вз;'

Baes

ІІОГ'Ь БЬІ пб-

пtо коn~б'Ьтаn ве БУJJО, ба, 8k'b-БЬІ ве доба

ЧВВ'Ь, KOJlb-БЬІ ,так'Ь БУJJО, або

саllО предстаВJJевв таков

'Pj~BBIiiC!lr'hS'Jllt. 'iJы, HaB~TЬ JtO.1li-б't.іIlУ се доказав о
.\і1t'Ь 1"~oJtcYSlt. Ще? не п~вду каЖ1?
Я вб,ll;пввilв'Ь оtm'!а'3ІеИЬІі:

..... !Іc1\tJtaю -св, пане Вард1.! З'ваю, що 8 властв1tb IНJвfиМ

rop'hBRa

Iru-e

роау*'тв,

а.не dаIJите, то та пfjОkJlJlта

в~вз~а до гo~oBы В мевіі годіі ПОВ8ТВ

вайпро-

•
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..,••шого ре'lевв. Я-жь ваlll'l» кааав'І», що ао .вою таке
fYAe •••
- О, прошу, дуже прошу 1 То певво ввва.•0.,
ХО'lЬ меи. адававо св дооать всво ДВІІ•.•
- Про те lJема і бесitДIIJ 1 Ясво J т..ь вІ!1 BIUIr
.ввв так'І» всво, що тБJlЬКО вужде...аЙ вдіот'1> .е ~
61і1 вас'І» ароаумitти. AJJe та ПРОКВJlта ropitBKa... ~. ВIL
роБВJJа всего JJиха І

раа'l»

Hit,

прошу

аа'lВУ а'l»

rOJJOBa

Bac'l»,

самого

ве кажitт, .пишь того 1 Я ще

ПО'lатку.,.

Не теперь 1 ВОйте св Вога, в вам'І» РУ'lУ, ІІОІІ
теперь 1'ава, що ве аваю, 'ІИ JI apoaYllitBiJ'. бl1

ваівевше аапа1'авв, вве ба ВIіІ

-

lIeBit aaBAUB 1
рааом'І» 11 8ам'І» уже
мусвте apoaYlllit1'B. За'lвиаЙIІО
св череа'l» C1'OJl'l», а'l» 8арааОIl'l»

Ву, ву, ве ббй~есь!

JlIіІJJОЖУ 1'ак'І» всво,

що

8'ь ПОllатку. (И ваХИJlВВ'І»

Св.'І»

.атуги в'І» вождОй 'Iepт'IJ J1ИЦВ

щоБІіІ

-!'08it,

в

1'О'lкв 'ІИОJlИ1'8, а

перед'l» в вже ажь-ажь 1 або

а'l» ПaJJЬЦSIІИ ва ПОІО

11 тавожь
spoaYllitTB

подав... св ва
або трупо ....

упаств.) 01'же, авав1'е, жи.па, вма, Р.'ІЬ, де вс1'.
'іереа'l» що вбll'l» твори1'. середи ву lІе:ви
свваllВ, lІВ то І'l» вввitшвого

ВО1'рі вступают. до авціи

AitJlaBS,

ва

lIeTU.,
ИИ'lВIІ.

'ІВ а'l» даввitйшого,

ВОрВСТ.

против... других ..., 'Ів ~pYГBX'l»
.с.х..., або обох... , або 1'акожь

BoitMB
lІВ

1'0

перmllХ~

про~вв", перших'l», або
Вlilрбввують pOJJ8TB8••

рб8ввцit, ІІві в в ... вруаоЬ ПРОlllit.lІ, 8'1»-вб,J;ВВ .аіРОIВ••ші рода Dодббвоств •••

-

А до 'Іорта а'l» .овю

каПУС1'IІВОIO

rOJlOBOIO!в ... CBJI'h в"

вриввув'І» в. - Ве ТРУД.ТЬ С8 довше, 8 ве
'ІОГО роаум.1'В І Чи..... вараавitйще ва BaKJlaдa81'e,.
та....

lІеИ'lе

можу схопити

8вв8

••••

Серед... 1'ого ПО'lув'І» JI аа с060ю 8кіЙе. аагаДО'lваl

rа.бр'l». Обервув'І» св

8 •

ба'JУ:

Гівtс1'ОИ'І»

ховав

08

.&
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ta8eTY

в

ажь душить са 116д'.Ь ом-Вху.

я ПОГJlSВУIІ'.Ь ва

Варда, а вбв'.Ь такожь 8аJlишав поважву

міву и регоч:е

С8. Ву, 8 вже am-Вркував'.Ь,

ЩО

а упав'.Ь жертвою

що ОКJlаl'ав'.Ь 08 8'.Ь Jlітавів

обмаву,

ввр8анsх'.Ь ВК'.Ь совце реч:евь,

овв 8'.Ь мене ааКПНJlВ в

аJlе ови В-ВЧ:ОГ8 а в-Вч:ого

не ,,'{ИJlИ.

ТОІ Вард'.Ь, о, то БУJlа

fOJlOIKa І

звБРКА ВАЧЕРкбв~
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ТавмниЧЙ В~ДВ~ДИНМ.
KOJJB

а ведавво "ОС-ВВ'Ь

ва вtідпо':lВВОВ~·,

bab-Вдав'Ь са до меве ОДВВ'Ь пав'Ь,
що всть ОЦ-ВВОВВВВОМ'Ь

'1'p-вшвы'ь
JI доси

доходбв'Ь

SiJ1JOrO

першій

вотра. св:ааав'Ь,

и мав авааи

що

а'Ь вБДД-ВJlОIll'Ь В8У

державвr.lХ'Ь.

Я

аа'nтвв'Ь,

ве ':IYBaB~ про вго гаJlуаь ПРОlllr.lCJIУ,

aBOJlBT.

'1'-Вшу С8, щО ба'!у вго, в lІоже вбв'Ь

ЩО

U8

с-Вств?

Вбв'Ь С-ВВ'Ь.
Я ве авав'Ь доuаДВО,вбд'Ь ':ІОГО Бы ПО1Jатв роамо
.у, а таки по'!ував'Ь, що JJюде,

верь, дбilШJJИ до ,гбдвоств

вотра,

ав'Ь отсе в те

BJJaCTBTeJJ8 дому,

мусвт. бутн

В'Ь товаристn роамовва, своббдва и добродушва. ОТ8е
В,

KOJJB

ІІСВ-В ве

ааОIalтав'Ь

вго,

ваПJJr.lJJО

':Ів

вбв'Ь

ва
ве

гадку

гадав

що-вебудь

отворит.

ивше,

врамнвц-В

8'Ь иаmбм'Ь сус-Вдств-В.
Вбв'Ь првтаввув'Ь.

Я ве ХОТ-ВВ'Ь поваааТЕ С8 веаваЙВОIl'Ь.
ваД-В8В'Ь св,

що вбвs leb-В сва8е,

aJJe

все-тав_

'ІОГО у вего 808ва

вупвтв.

Я вбдваж.в'Ь С8 соыатии вго,

вв'ь

вде вllУ ните

рес'Ь. Вбв'It вбдпов-Вв'Ь: "ОТ'Ь авось".
На те а свааав'Ь,

до вего, а ВОJlИ

що вр.

ВUI'Ь У

_агод-В

_101

аверве_оо.

вего тав'Ь оподобав

08, 88

У ДРУГИХ'Ь, то буде_8 р06_'П аавупва у вего.

Вбн'Ь Bыв:aaaBss в&Д-Вю, що ва.'Ь У него 'Іаn опо-

МАРКА ТВЕЙВА
доба. св, ЩО

87> B-ВКВItI'.І> б6JJьmе ве cxolJeltlo матв AitJJa.
aitKOJJa ае по
та ае fJJBAaB7> 8а ДРУГВИ7> представижеJJеltl7>

Хжо ра87> увбйmОВ7> У 8ВОСВВІо1 8'Ь ВВItI'Ь,
ВJlBYB7> вго

.ro

8ар6бку.

Се подобаJJО

AOBOJl-D ва caMOXBaJJi6y, aJJe помвнув

шв сей првродвlо1Й
ВО7>

•
r6ABoro

ВJJаотввlо1Й,

Вlilра87>

IJOJJOBitK7>

И-ВК'.Іеииооти,
той

BJJaOTBBO дБЙШJlО до
POIfOBOpBJJB ов, ЩО
QQ MaOJlit.

IUI

&Е7>

....7>

ВО"_7>

ва 80ВС-ВИ7>

'1еотв.

Не Іваю, ВК7>
._РУ

вкій

BtirrJJBAaB7>

того,

таК7>

aJJe MaJlo-

Р08мова

ЙШJJа

~ б8JI'~В Й бuакаJJВ й баJlакаJJВ -

бодай &.
_ .•101 onU.Ci, Oltlit&JJBO' в Oltlit&JJBOi бодай в6,,7>.
А.11е 81' весь lІаС7> РО81t10ВІіІ & 8аховаВ7> ПРВТ08lвботь ду
ха IJPOAzeBY "ев':Ь СКРlo1тдоть ВIiIКОРВОТОВУВIІВ7> в. оу
ВРОТВВ7> вего.

SI

посжавоввв'Ь,

_ВItIО

веаОВIо1Х7>

вго

вбдпов-ВдіЙ t

_добужв 87> вего все, що вБДВОСВJlООЬ до вго ПРО_Iо1CJ1У,
• жо ВliIдобутв таКВItI7> опоообоltl7>, аба в6в7> ве IItI-ВРКУ
"''.18, щ6 У меве ва гадці. SI 8&ДУItIП7> 8J10BBTB его
... Jlапку, устаВJJеиу дуже а дуасе г.иуБОЕО. 8 хот-Вв;".
опов1ІСІВ вllУ вое про свдй ВJlасвsй ВВlереС7>,

еереД7> lОГО 8в6двв'ІОГО

вsбуху дов-Врв

роа_&кве СУПРОТВВ7> _еве, 8абуде
усе о с в о в х

7>

0&

а

вби'Jt.

О'lеввдио геlЬ

ВРО8ПОВ"СТЬ lІев1І

_втересаХ7>, ав-В дуllВОЮ не lеl1У'ІВ, що.

'1 меве ва првк_ет1І. Любчвку І, -

Д)'''I'.18 & соб-В -

..

,JlBOOItl'io

Івавшь

,,"30...SI

1101,

87>

&ЕВ&

ежаРIiIItI'Іо

ТIіІ маешь

ска8аВ7>:

- За1l03:У С& 8'іо ва_в, що ВIіІ вевr...sже, кБJlЬКО
. . . оеВ'ВIUI В IIBBY~B ВОСВIіІ UPlleCJlI DI()II вбд

"11&1
-

Ні, ве IfraAaIO... O)'ItIB~alD с", 'ІВ в,.,ади.,. бlil,

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ$

б1

saB'hT' KOJlb-б'Ь ИШJlО О rOJloBY. ПО'lеваЙте ••• почекайте.
Може так'Ь ббJlьше-lІевше два TQoa'l'h ДОJlврбв1t? Ье
паве. Н 8наю, так'Ь боrато вЬ1 ве

s'h.. B'h,

тв. Ну, окаж'hIl'Ь, так'Ь

OKOJlO

ro-ro І Чв а ве ка8ав'Ь,
B6A'lBTB 8'10 .BByJlOB

да_те І

МОВ

прввеОJlВ

8ббра

IIOrJlB

o'hIlBaЦSTi СОтОв'Ь?

що вЬ1 B'hBOJlB ве BraвеСВІіІ в 8'10 сев 8ВllІіІ

мен" деходу '10тврвацать

TЬ10a'li

о'hаи. сот'!.

ПJiТідеоать ДОJlарбв'Ь. Що-жь вЬ1 на ее скажете?

Ну І '1удую са, просто ве

-

ЩУ соб'h се

8aBOTYBa'lB...

И

ВЬ1

XO'lO

оа

кажете,

B'hPJlTB... 1fyщО

то

ще

ве все?

- Що? А то добре І Ооь ва првміф'Ь M6ft дохбд'!.
8'l. "БуФаJlьс~оrо Екстра-Кур.ра" 1& '10ТВРВ м'hсац'k.
8'l. ВЬ1сот" OKOJlO - OKQJlO - ву, ЩО вЬ1 скажете? OBOJlO вБс'ыlь ТЬ1Си'lЬ ДОJlарбв'Ь?
- Що а сважу? Скажу хв ба те, ЩО хот'hВ'Ь ба
PU'li B'l. жвтю ПОПJlюскатв са В'Ь такбм'Ііо овеав" достат
ву. В.бс""мь TlaJ8a'li r н собiJ се ,анотую... ГМ'Ь І а прв
вс.'ыlь т611'Ь .ушу доrадуватввь, що се ще не вс.. ваша
.дoxoды

?

- Де-де-,це І МЬ1, вехай так'Ь сважу, дБЙШJlВ до
aepJla до п('ред."ота ІІОВ:І'Ь ДО:lод6в'Ь.. Ооь 1І0а книжка:
.BaBBlJi В'Ь П.одорожв" - ц'hва 8 AOJlSPQ 50 цевтбв'Ь
ІР б ДОJlарбв'Ь, вБДООJl'hдно до оправЬ1. Теоерь СJlухайте

t

11I.'hTi es мов.. В'Ь O'lB І За '1"С'Ь пос:а'hдвЬ1Х'Ь патв .іі
_ц'hQ'Ь 11101 OPOД,UB ТОВ КВІІЖКВ 95.000 ПРJJIІ"рввкб8'Ь 8Овс:JsIJ'Ь ве 8~"ДУIОIJв. О T611'l., кБJlіКО Р08БЙШJlОСЬ 8В
...род." ТЬ1О 1 девsтыJ;сатьь .. пат. TЬ1C8IJft r ПОДУllайже
со.б'h І За RО:СДJilЙ пр.....рlJвк'Ь перео'.Ь'ІВО OKOJlO IJOTB»H
A<mspы.

Т"С4"Ь

То,

цБIJВКУ,

ВЬ1ВОСРlЬ 6J1В8ЬКО IJОТRрвацать

MJl4p.6B'l.. И 8'10 тОГО ПР8п~а6 .еи'h 00)l08'В&. t
- Боже ...'ПОс.,РlUlr.lй І а в се занотую ооб"". ЧО
тврlJаЦ4ТЬ - c'h.. - ПlJrr.деоать - Вбо'hll'Ь - двіюта.

МАРКА ТВЕЙНА
ву,

Summa summarum -

ВІаВОСВТЬ ббJJьmе-мевmе

CJJOIIO чеет.D,

ДB~CTa

аа1'аJJьва

триваЦ8ТЬ

СУ1l1а

ДО '10тврва-

118TIt тасвчь ДОJJ8рбв'Ь. Чи се може бути?
- Може бути 1 А КОJJИ ааЙШJ1а вка похибка, то ее
МО1'ЛО стати С8 хиба TaKBM'It '1ИВОМ'Ь, щО 8 свои ДОХОДІі
OЦ~BYBaB'Ь аа вваько. ДB~CTa '10тирвацsть ТIiСВЧЬ AOJJ8рбв'Ь готБВltою се Вliсота МО1'О се1'орбчиоl'О ДОХОДУ,
КОJJИ В УІІ~Ю рахувв.ти.

Потбм'Ь пав'Ь

встав'Ь и ПО'lав'Ь

прощати ся.

Меве

О1'ОРИУJJО беа1l1'ЬРВО иеПРR8t'ве чувство, що 8 мабуть ва
даремво вБДКР6lВ'Ь перед'Ь ВИМ'Ь усе, ПОlИивувши вже· ТО,

щО 8, пБДJ1ещеИIiЙ ВIiКJJвкаии aa'lYAYBaB8 1'ОСТ8, подав'Ь
свои

ДОХОДІі

зва'lВО

Вliсше.

AJ1e в'ІІ -

в'Ь

DОСJl'Ьдвбй

ХВВJ1И той пав'Ь ВРУЧИВ'Ь мевіівеJ1ИКУ куверту, кажучи,
щО В'Ь 8іій м~ствrь С8 О1'о},(оmеи![

усе а вайду ,

аароБJJЯТИ, -

а вби'Ь

бу де

справд'Ь,

КОJJИ ма:rи- ме д~ло

кавьскимв доходами;
рбзві боrатв JJюде
уВБЙЩJlИ З'Ь ВИМ'Ь

вбв'Ь буде

ИЗ'Ь

правда,

r орд и т вс ь ТIiМ'Ь,

боrато-бО1'ато

такимв

В8JJИ

гадкв,

що 8

був'Ь

aJJe

скоро

тБJJЬКО ови

MYC~B'Ь усе вбдкраТI,

що оии мають J1едви Сt'ОJJЬКО, абьt з'Ь

в д'Ьйство так'Ь

З'Ь

вбв'Ь

BIITepeCьt,

там'Ь

8

КОJJИ я дамь 6МУ

ЧО.7Jов'ЬКОМ'Ь

В'Ь MitCTii,
В'Ь

ПРО1l1liСJJУ j

61'0

щаСJJИВЬJЙ,

1'OJJOAY ве вмерти;

вже УП.1JIі.1JО -.су,

вбв'Ь Jlицем'Ь В'Ь JJвце побачив'Ь

богатого '10.1JOBitкa,

ДОК.
r~

ВОрВВ'Ь 8'10 НВМ'Ь И 8JJасвами руками дбтквув'Ь ~8 &ro,"що J1едви

_оже

справд'Ь,

вбв'Ь

здержатись,

уважав'Ь

бьt

аба

во

обияти

.еие

Се за вай6БJ1ьmу ДJJ8 ее,6е

п_ску, КОJlи-б'Ь Я 8111У ПОЗВОJJВВ'J. оБВ8ТИ себе.

MeB~ сеС8 81'0 беС'Йlда так'Ь сподобаJ1& св, що 8
В'Йlть ве пробовав'Ь вбдмаl'атв С8,

1_-

ue В'Ь ОВО.. проctо
душвоств ПОЗ80J1IJВ'Ь. Гбсть ХОпив'Ь ..еве В'Ь обб.а
а кБJJЬ&& СJJ'ЬЗ'Ь УСПОК08В8 ПУСt'ИВ'Ь иевіі по-аа KOBBjp'lt.
Потби'Ь вбдбЙmов'It.

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ'Ь
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КОJlИ пбйшов'Ь, .11 роагориув'Ь вго ОГОJlошев.ІІ. Чотв
рв міВУТIі студіював'Ь .11 ИХ'Ь .ІІВ'Ь иаЙсов'ІІств'ІІЙше. Вбд
тав'Ь ааВJlикав'Ь я кухарву

-

Держ'llть меве,

бо

и

сва'ав'Ь:

ОМJlіваю,

паду І

Най там'Ь

ТliМ'Іасом'Ь Марія обертав Т"СТО'lва ва БJlясі.

ПРИЙШОВШИ помаJlУ иааад'Ь до себе,

пбслав'Ь я до

Фабрики РУМУ на роа'll УJlиці в Вliваймив'Ь с06'11 одного
штукара, ВО'l'рliЙ аа ТlіІждвеву ВІівагороду мав'Ь у ВО'lи

сидіти и того госта

ПРОКJJивати,

'1асу до '1асу давати

меи'll

а у девь мав'Ь в6д'Ь

штовхавца,

ак'Ь бlil а ВОJlИ

аацуввув'Ь са.

ОХ'Ь,

ЩО то аа

шибевив'Ь

був'Ь,

той г6сть І

его

.0ГОJlошева ПРОМIіІСJJУ" БУJJИ иічим'Ь ившам'Ь, ак'Ь J1ИШЬ
иуждеввою

картою

И:silХ'Ь Пliтавь

про

податковою

добру пайку '10ТИРОХ'Ь
тавь,

-

мои приватиА

МИИОХОJ\ОМ'Ь

вуаквх'Ь

оторби'Ь

сказавши, тав'Ь

дроваВrilХ'Ь, що иайстаршій

радом'Ь

спраВІі,

віком'Ь

беаВСТliД

що

ааймаJJИ

друву

-

бliСТРОУМВО

'ПIіІ
ВIіІМУ

'101l0В'ІІв'Ь В'Ь світі

ве мбг'Ь 61і1 ДО'І )вuатись, дО 'ІОГО ббJlьша 'Іасть иа'Ь Нвх'Ь

CTpeMiJla, - а дальше
'10JlOBiKa принеВОJlВТИ

Пliтава

оБЧВСJlевА ва те,

ВІіІ8ВИТИ може

и

щобli

'10тировратну

ВliСО1'У свого дійствого ДОХОДУ, ак .. бli не хот'ІІВ'Ь Фа.1lЬ
mВIО

првсягвути.

Я роаГJlанув'Ь са по вомиа'lі, ЧИ иема де Мlilша'lОВ
д'llРIіІ, аJlе, ба'lИJlОСЬ, не БУJlО ні ОДНОВ .

• Пliтавв
'l'aBe

B-р'Ь

1.8,

ЩО в6двоси.'JU СЯ до _ене,

веJlнводушие и широке, мовь

параСОJlЬ

бу:щ

роабоаТliА

над'Ь купивою иурашок'Ь:

.НкА БУJlИ В'Ь часі торб'lВОГО
а'Ь

TOPfOBJI'II,
веJlИ ?"

ПРОМliСJlУ або Фаху,

А се ПІіІТ8В8

додаТВОВliХ'Ь,

118.110

Ta~'lo

трввацать

само

рову

вашА ДОХОДІіІ

де-небудь бli ВIі вго
ИВШВХ'Ь

ц'llваВrilХ'Ь ;

ПIіІ'l'ань

-

наЙСІІврв'ІІйше

МАРКА ТIsЕЙНА
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8'J8-Miz. вВХ'Ь
CJl B~OIJY або
1J9РД'.Ь

CJI

домаГ8JЖО

рабувку

СПОJJУ'lеНliЙ

B'J8

ВЬ1ввЬ1, 'Ів

подпаJJоltl'J8

соосбб'Ь потавlJВОГО варобковаllJl

Jlsa

В

ве

ва дорові, або

або

ДОПУСТВВ'Ь

'ІВ в череа'Ь

ВQшій Jlвій

8"

ве вабув'Ь

ВJJасвоств,

ве БУJJа ваведева в .. ВІівві мого доходу орв Пliта

ВЮ В-Р"

1.

Меві стаJJО ВСВО вк'ь
1І0Г'Ь меці ОСJtlішити

CJI.

ва

ДОJJОВВ, ЩО

Ово 6УJJО всве,

гбсть допо-

дуже всве

-

и в ВliЙШоВ'Ь в'Ь дому та й ВЬ1иаймив'Ь собі ще ~pyгoг~
штукаРJl·

Той гб((ть,
меве до того,

подраввввmи мо.

що в подав'Ь

1J о тир В а Ц в т Ь

101 С в 'І Ь

саМОJJюбство,
дохбд'Ь

ва

вві!l'Ь

Д в іст а

Д О .11 вр б в '.Ь.

ПБСJJВ аакова

БУJJО В'.Ь того ТЬJсвчь ДОJJврбв'Ь вБJJЬВЬ1Х'Ь

вОД'.Ь податку

-

се

БУJJа

одивока всва

тБJJЬКО

вбд'Ь ста
суму

т

свбй

каоJЖВ

JI

мусів'Ь

дtЩВТЬ

ТО'lК8,

ТІіСВ'ІЬ

вку

В ДОГJЖВВУВ'Ь

В'Ь морі.

ПБСJJJI

ваПJJатиrи

правитеJJЬСТВУ

Ш'hСТЬ

СОТ'Ь

-

a.1le

ваКОВВІіХ'Ь

то

ПJlТь.

страшву

DJlтьдесять ДОЛВРОВ'Ь

Dо..цатку доходового.

(Мушу

варав" ОСЬ-ТУТ'Ь ПРПlllітвтв;, ЩО Я его ве

ааПJJатив'.Ь.)
Маю ввакомого

котрого дбм'Ь

одвого

дуже

богатого

'1oJJOBiKa~

паJJаТ8, СТОJJ'.Ь у вего RopOJJ'.hB~Kil, вR

-

датки вго _еJJикаиьски,
кого ~oxoдy, як'Ь

JI

а мимо

того вБQ'Ь ве .ав в1І.&

ее 'Іасто 6а1JИВ'Ь

ва KatlTJl.X... подат

КОВІІХ'Ь. Отже до вего я ввервув'Ь св о пораду.

Вбв'Ь .авв" вбд'Ь мене страШ.lil спист. IIJО'Х'Ь до
ходов"" ВUОЖВВ'Ь ва вбс..

ку. - в дввв І
вУВ'Ь f

OKYJJSpli,

ВВВВ'Ь перо В'Ь РУ

Я став'Ь убогвм'.Ь" 1ІІ0ВЬ б.атоrоJtf,'Ь

.

JJYC-

Се БУJJа вайпростіlша рі'!ь В'Ь світі. Вбц'Ь справ
JJВВ'Ь св

3'10

- JJише в.. 8р)'.'IЦlllі
,,8 б .ц Щ в 6 о к 'It. • Вбв'Іа.

ТІіМ'Ь вовсilм'Ь просто

спосОб'Ь У&JJа~ав'Ь

обрахувок"

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ$

--------------------------------------~----~

аок.пав'Ь мов

"податки державв8,

_адові" ва ст~.пько а стб.пько,

ПОКР1;mевв кора6.пisв'Ь, пожеzis"

~rб.llЬКО,

-

ІІОВ "втратЬІ

.прв продажи худ06ЬІ"

'ro" -

вародвоств8 в гро
ІІОВ "втраТJiI

-

в т.

'1ереа'Ь

д. ва отБJJЬВО а

при продажв tрувТБВ'Ь·

-

.прв ОП.llаn '1ивmУДОIІОВО

-

"прв репарацівх'Ь, ваправах'la, оп.патах'Ь ороцев

<І'бв'Ь ІС ва стб.пько а отб.пько
-окривджево

-

ООlИивувши вже, щО .ОВО

ва отб.пько а отБJJЬКО

оопоред'Ь оподатковаво

.ою

,,'1ереа'Ь то, що вжо

П1Jатвю

вко урадввка орв

арlИів, при Ф.пьотit, прв податках'Ь и т. д.
Доржав'Ь 11. Зб всisХ'Ь ТЬІХ'Ь

pis'lel

СПО.llУ'l8ВSХ'Ь

ВSВОДИВ'Ь вбв'Ь просто

8'ЬуиisваЮ'l8 "вб""mи6ки·.
Ко.пи упорав'Ь ов а'Ь ТЬІІІ'Ь в ВРУ'lИВ'Ь lІев'Ь пвоько,
я аараа'Ь поба'lВВ'Ь, щО В'Ь '1ао" поо.пisдвоrо року дisйст
ВSЙ аЬІОК'Ь а'Ь _ого

AOXO,u-

В&ИООИВ'Ь 'І

& С В '1Ь

Д В is о т а

о я 'І Ь Д о о я 'І Ь Д О .11 Я Р б в '10 В С О рок 'Ь Ц О ит б в 'Ь.

-

ОТ8е ка8те І

окааав'Ь вбв'Ь.

-

-

Т&С8ть

рбв'Ь вб.пьи8 вбд'Ь податку в ваll'Ь ве треба
ше,

як'ь .ІІиmь пбіти,

ааприсягвути

аап.патити податок'Ь пбд'Ь

ABiscTa

оей

Bis'loro

AOJl86БJlЬ

докуиевт'Ь та

пвтьдеовть ДОJlярбв'Ь в

СОрОК'Ь цовтбв'Ь.

[KOJJB

вдв'Ь ОО ГОВОРИ8'Ь, іГО С&ВОК'Ь

-8МУ а'Ь квшевis В'Ь

BallideJJiqis

6авквот'Ь

'Та І щеа'Ь иа'.Ь ВИМ'Ь, а я 8а.llОЖУО.

во

BiJJ.IIi

сввову,в..

ДВОДOJJяров&l,

aBa'l'i

о що,

що

EOJJb-6'Ь кбй гботь вбдвisдав'Ь аавтраоего КО.llодця, тоІ
певно подаВ'Ь

6&

8М1 фаJlьmиву в&вву свого дохо,цу.]

Чв в& - оп&тав'Ь я ового 8BaKo_oro - робвте
В'Ь такій спосбб'Ь "вддшвбвв" 11 ДJlЯ себе оакого?

-

вацвть

НУ, а ЯК'Ь же-8Ь В& гадаJlИ І
ратуввов&х'Ь

'ТВТУJlОIl'Ь "вбдмвбви·,

в.пsвау.l:Ь,

S

що

'1'0

Бе8'ЬТ&Х'Ь оди
фіtурують пбд'Ь

8'10 РОВУ В'Ь рбв'Ь ОХОДВВ'Ь бll
1'01'0 BeBaBBO'l'BO, негбдво, РО8-

ва AisAa, а6& пбдпврати
'вмацко, твраВіОКО праввто.llЬСТВО.

МАРКА ТВЕЙНА
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Той oaB~ отовть в&сово ОО-В8Д'Ь ваЙJJУ1JШВІІВ,

00-

JЖіДВ&IІВ IІУ3811В l'hota-- по-вад'Ь IІУ3&IІВ 1І0РaJЖЬВОВ
повагв, купецвов ретеJЖЬВООТВ,
веоорочноотв

-

отже

веааоеречвов товарвовов

& ОКJlОВИ8..

с& перед'Ь

его ори

II'hPOIlOЬ. Н удав'Ь с& ДО УР&ДУ податкового, првс11'УОВВ'Ь
до при саги пбд'Ь обвиваЮЧИIl'Ь
вього

гоот& В ааприо&гав'Ь

ПОГJl&ДОIl'Ь

JlO_.

оо .І03В,

по обllавьuтв'h, пБДJJОТУ оо обдлот'h, азь
цвр.лась

врввоприо&гаll8

ва

цаJlЬ

оаllоооважаве пропаJlО раа'Ь ва

АJЖе що то аиачить?

ІІОГО ВОJJ.Ш
обllавьотво

110& душа

опав

аавгрубшкв а lІое

все.

Те оамо чивать

B'Ji

Аllервц'h

рбк'Ь-рб'lВО т&о&ч'h JJюдей вайвsоше ооетаВJJеиsх'Ь, вай
богатших", иайгордоввтmих'Ь, вайоовазав'hйшвх'Ь,

почеотвtйшвх'Ь. Тому в

Оорому

& в~чо

aOBo'hIlOЬ ве почуваю,

вай

соб'h ве роБJJЮ 8'Ь того.

буду

дерзатв &І&К'Ь аа

аубами в стерегтись пере,l'Ь огветреваЛ&IІВ рукаввцвми,

аб& ве пооасти вевБДКJJВ1JВО В'Ь деакА
ваВ&IJКВ.

страlllВО ооганА
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Перекав'Ь про ВаіенфеJlЬД'Ь.
1.
Бб.lЬШЬ ак...

Tli10a1JlI JlisT'" ТОІІУ був... сей lІаЛIllЙ по
KopO.liBOTBOM"', 80воіІll'" BOBO.lB1JKBII... Bopo.lisBOTB01JКОМ ..., вааватв-б ... '1'0 бу.lО· 1І0жва мівіаТУРВIі1I1'" BIi1~.
віІт",

В'ІІ'" КОРО.lіІвотва.
Ово .Іежало ,!Іалово вбд...

BOpOI'OBaBa,

ворохобвis ТIIIХ'"

то во Вl'авав",

1Jасбв""

BO.lB

абруis, в так'.Ь ПJllllJlО там... _вт' в... спокою.

кавціІ бу.lВ .Іюде мвр'Олюбвві в чостві,

сварбв'.Ь та.
брS3Вб'....
el'O

ва.lа сеса кранвка в... l'.Іубокаll'" IІврвбм'Ь ОВіІ,
ббй твшввis веАis.lьвБЙ.

Но було

BisSKOI'O

8...

JlЮ

тут ... алобs, ааввотв;

во бу.lО 1Jоотвлюбввоотв, отже й ве було
аа ТIIIIІІ'" ве БУJlО й

ІІОШ

ТОІІУ в СПО1JВ

8J10CTB, а

волisд....

вещаста.

З... .асом'" помер... старlllЙ король, а по nM'" ува
'1'0 СLlВ'.Ь Губерт",. Любuвь ва

С.lідвв", преОТО.l1> lІаЛIi1Й

роду до вего РОО.lа а... два ва довь.

Вбв",

був...

такій

д06РIllЙ, такій веПОРО1JВIі1Й, такій БJlаI'ОРОДВIIIЙ. ИаJlО-ПО
lІалу

ееся

.Ію60llЬ

поройшла в... првстрасть, ба майже

в ... оботав,.
Прв ,го роджевю авіІадаріІ ПВJlЬВО СJlisДВJlВ аа хо

~OM'.Ь авіІад'" в аваЙШJlВ І'.Ь тіій
оаво ббльше*мевше ОСЬ, щО

.Колв

Губерт'.Ь

блеСТS1Jбй квваіІ вапв

:

стане ва 1Jотврвацsтбм'Ь роціІ,

.IY1JBTlI

св вкась воаВЬ11Jайна првгода.

трого

авук",

иайлюбisйmе

3В'ьра,

ааавеввть oЦJlS

'1'0

ко
УХа.

МАРКА ТВЕЙНА
ВЬ1ратуе вго вбд'ь омертв.

Докв

король в вго

ва

рбд~ будуть по~втатв се aB~pa ва вго добрнй вчи
BOK~,

дотв В двваотів ве

рбд~ ве ваввав

B'h

хибне

поті мкбв~ в ва

вбйвЬ1, B~ ~YMH, B~ голоду. Але

треба етерегтвоь хибвого ВЬ1бору."

До ТРИВ8цатого р<Лlу жита

KOpOJJa

'lfуж'h державні, паРЛ8ментвк~, нар6д'Ь
Jlиmь об'Ь одн6м'Ь, а имен во

eJ1'hABe

ЛК'Ь

:

іс'Ь

- BB'hBAap'h,

ГОВОРИJlИ вее

-

треба ровуМ'hти

речевв в'hщбr.t? 3'Ь попередущих'Ь

pe'.leil.

по

можва

БУJJО догадуватв са, що ввіра обаввть са саilо, КОЛП 8а
те час'Ь васпrЬв j

але анов'Ь к6вцеве

гадуватцсь,

поперед'Ь король буде lКyc~В'Ь вробити

що

1ІЬ1б3р'Ь та й окаватв, акій ввУк'Ь

pe~eBв каваАО до

381spaTB

вllУ 8д&вть ся

.ваЙлюб'hЙmвlИ'Ь. И КО.l8 вбн'Ь Вt.lбере Р081ИВО, то вабра
ве

BB'hpa

урату в ему жвте,

уратув

варбд'Ь j коли-жь вбв'Ь вробить

его двнастіlО в вго

.хибваЙ ваббр~"

~пe того то треба отерегти саl
З'Ь к6вцеи'Ь року БУJlО В'Ь тбй р'h'lи т($JJыіo

са_о

raAoKOЬ, що ва ПО'lатку, одвак'Ь ббльшбсть lІудреціів'Ь и

простакби'Ь ДУllала, що иайпеввііше буде,

BOPOJl..

ваlдалегбдь вробить

волв il8JlЬій
ваМр'Ь, и ТО ~81И'Ь скорше

'Т1It_'Ь JlУ'lШе.

И так'Ь УJJожево та ОГОJJошево прввав'Ь, епов'hща
ІОП, аба BC~ JJюде, хто тБJlЬКО _.в вке сп'hвуче 80Т80-

ПОПРВВООИJlВ ИХ'Ь У першій девь ВОВОГО

p'hB8,

ВeJlИКОИ сал'h
'Того

KOPOJl'hBCKOB

паJJата.

рову· ДО

И "Т&.110 са

пБСJlЯ

првкаву.

KOJJB вже всо 6упо пБДГОТОВJJево до проба, YB~I
шов~ ДО caJJ'h коропь, В'Ь еваточвбll'Ь одавоЬ, окруzоиі.1Й
.e'h_a свои_в ДОСТ!}ЙВИUІІИ. KopOJlIo 8aC~B'Ь ва ВОJlотби'Ь
ПJ.>ееТUJJ'h и JlatOДDBOЬ са до вадава внроку. Апе BarJlO
В()Д08вав'Ь оа:

-

Ти сотвор'hИS спiJваюr..

yc'h

варав'Ь;

га_бyr"

3B6~A НАЧЕРк6в~

8'!.

внде~жатв;

'fOA.iI

aaKOJJOTi

такБМ'!.

1'01'88'10

вilхто ве

.р068ТВ BH60py~ 'Заберilrь вх'!. ге" 8 дайrе 1ІеВ" По&~
.атв ОДВО ПО друг3м'!..

Так'!. в

CTaJJO

С,8. Добре авакомі спilВ'''О)С8В'Ь аа

пБД]Jещував.~ са уху

qYf811'1o

MOJJOAOro

коро.аа в .аllа

гав'!. са перевершв!в КОЖДОГ0 ввШого суаеРВlІКа. Доро

~ій. час'!. мввав'Ь,

так'!. М80ГВМВ '1аРУЮ'жвtnlсifJt

}leZB

.аРМ. дуже трудULtй 6ув'!. КОРОJJеви Bil6~p'!.,
ТР,У.АвilЙшіЙ,

Tails

що хибвнІ внрок'!. мав.,. спровад.тв ~кi

страшвА BaCJJtlAoEB. За-Д:ll8 того BGn вб:llька ра8'!. .8св В ве зважnВt. са

.rIP'!.

став'!. роздразнены,,

адатвсІ.

ва С80В

уха.

В6и

ва JJВЦИ вго М1.JJював'!. св В80110-

dЙ. MiBicIpы помilтв.7J·В се,

60

в'Ь ва ХВВJJЮ ве BBO~BJJB

01J8Й з'!. вего. Отже сказаJJВ саllі ДО себе:

-

CTBJJa

ВО8':Ь утратвв'Ь B~ДBaгy,

ХО.1Іодва роаи_га

ов,

его, вбв'Ь поIІыJвтьь СВ, В сам'!. та й его ДВllаctіs

в eГOBap~д'!. будуть

lIycil.7JB

Ц'ЬJJУ rоАВВУ caдilBOЬ

се спокутуватв.

KOtOJJЬ

мовчущо,

а

потб...

• бдоавав!Ь СВ:
- Прввecilть ще раз'Ь КОВОПЕ'JJьввка І
КовопеJlЬВВК'!.
рмь уже

1'1й-туй

Jlвща8'Ь
готов'!.

був'Ь

що вже дове.ршвв'!. внбору f

8&8'!..:
-

свою радоству арію а во
датв

a:lle

СКВПТРО"'Ь 8вак'!.,

аАержав'!. са

ПОЗВОJJьте М8Ьі) вабратв певвоств І

в

ска-

Прввееilть

.ще ДРQ8.ц& сюда в вехай обов спilвають ра80М'!..

Првве~ дрозда в оба птахи
ВIilIt сп'Ьв'!.. KopOJJЬ вагав'!. са,

BaJJa

що раз'!.

внразвilйшою,

ВК'!.

аJЖадно ",'Ьр&уватв по вго поведеJПO.
IІУJЖа серца cTapы'!. мініс'tрБВ'Ь

6Kopme,ISOJlB
ВI6ШОТ8"

пБДR8JlВ свбі .у.о

вд'!(так'!.

се можва БУJJО до

BeceJJa

вадіІа огор

в вХ'!. жвв,вкв 8аБВJ1В

пБАВ'ЬС'!. С8 СКВПТр'!., щоБы

8._. .е8.

вго ДУltlEа ста

-

поnотеl. То... LХV.

6
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Та в.,. оil' _О ХІВИ
РОА- "орв_а

-

BaOTaJJa 001'ава ООРОРlа І По
I&JJ7BaB'" 1'OJJOOBU' 1'OJJOO.,., ЩО 8ВУ'Іаl.,.:

І-аl і-аl і-аl

КoZД8'

00rJJ8tYI.,. ТУА8 _аивво в IJJOCTBK 08,
BOpoJJOBB оов..атв.
И 8а UBJJ••y 8.,.88BJla 08. в.,. O&JJB _ua OOJl8B.Cвa
" ..І...., 'І&В& ороврасна, тава _оа, що врасшов • _в
пІшов 1'0_ ообі І У8IВТВ. J(01'Jla _атв Аова. ровбв",.
Пр~рб6or&JIш~дооuі, OTua P08I'Jl8Aa~.c. AOIBOJla
.. ДВТВВnОIO цilВUOOTIO. Ьо 8В.,. ооба'lВJJа 0poOBilTJlO
2О0Р.СТВО в 81'.0 I'віlв8 JJBцa, oxallOBYJJac. ВИJlО, опу
ОПJJа rOJl08Y в 0'1. .aOJlUB.Jla I'ру601O .аоаОчооlO. На
р...,. rJlЩJlавоо_it.1,вво врб8Ь CJli088 в opO_OB.JJa:
- Пав8ВОРОJJІО І орост. _овіІ, 8 ДY8Ua, щО В8
p06J11O .іІ.О11) IJJoro.He. . у _8ве ві вБТЦ8 ві ванр.,
ue 11&ІО ВОlУ в oOJla - !о цпо 1108 lІаlв6. ІСоаа Аа8
вевіІ OOJJOДE8 .•0JlOBO, а BOJJB IІбl OCOJJ.,. оочве ВРВ'Іатв,
1'0 вев" 81'q. 1'o.JОО.,. 'АА8". 08 ВВJJіІ'ш._", в.. 108ва
.YIВвa. А BOJJ. 8&111і, оаве BOpOJJlO, BeCeJli'laK'" оваl.В.,.
80віІ, ІЦО вalJllОбiJlшil _ • • усі_ .np8.. оо.ак.,.
ураТУ8 ворову в варБД'lt, "а І вб81.В'" вево, щоб.,. 8
Орв8оа СlOда 0801'0 ома ЦilJl81 двбр.,. 186ух" rOJlOOB8_.,. с_іхо... а двтв
ва 886il'U па'lУ'l., ве оороБОlаlmв в,,"п "овбв'ІВТ.
СВ08. во&. Першіl _івіпор", Д&8'It орвватвкl орпав..
ПРОrв&тв дів'І.ВУ 8.,. ІВ 8JlОЩ&СТВі1В'" AOlroYXBМ'It в 00rрOlИВ іl, абк во o_Jla ООВ&8У8атв 08 TYI"I8 друril
р...,. • .,. Ті18'" 8вilрпо_.,..
Потб_... BeJJa 08 Д&JJ.ша проба отобl.,.. Ті два
В'lав OOiJBUB тав.,. добре, 88'18 JJВШ. ВОI'И, ue сввир"
верухо_о К руцil BOpOJJ8. Пuвou ваді8 ооу
oвua оеРЦ8 ут.,.. ЗВОК IIBBYJJa 1'ОАВВа, IIB&yJla дру
ra, а рilшввца 8В.,. ве_ тав.. во.а. Де•• Ba6JJB••B'" 08
ІЦО жро6а оо

31........

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~

0'Jo

к6вцевв,

а

дожвдаЮ1JУ

Ба

стаВ&.Іе уое ,-,еив-Ьйmе в ,-,еllв-ЬЙmе.

ракв

J1eABB MOfJlB
CJlOBa,

ПРО.ОВВВ'Jo

J1BKy

паJlатою ,-,овпу ва

oepeA'Jo

роду огор,-,аJlа жура в '-'ревога.

6'1
вже й

BllepKJlO ОВ,
KopOJl.. ІГО ДВО

вже ба1JВ'-'В ОДИВ'Jo другого. Н-ЬХТО ве
В-ЬХТО ве КJJВКИУВ'l> ва

пробу 8роБJJево в ова ве

CBit'-'J10....

OOBeJla 0&.

Бе

То Й ве диво,

що Ko.д~1 paд'Jo був'Jo оо,-,атвс. BeBBAВIIIIII'r.,

щоб'Jo ве

.радв,-,в ГJlубокого 60JlЮ свого серц&.

Наковец.
огород-Ь

-

- 9.У І Пре9.удова lIeJJrooAi& 8&.1УВ&.Іа ...
KOJJO OaJJaTS -- '-'О rOJJOc'Jo OOJJOB.&I
Гей-же І СКРИКВУВ'r. KOPOJl. -- каж-Ь,-,. Д8ВО

ввтв у ВС-Ь ДІВОВМ, OfOJlOCB'-'В вародовв, що вsббр'l> у.е

~оверmевsй ,-,а що

& ве ollaxBYB'Jo

в варбд'Jo ура,-,овава.

1Jb,-,аВ8

B'Jo

С&.

KopOJJr.,

двв&Сш

Вбд'r. ,-,епер. OOJlOB-ЬЙ в&й lІаl по-

Ц-ЬJJби'Jo краю. Скаж-ьт. вародовв, що Сllер'-'и

ПОЖВІ КОZДSЙ,

Х'-'О

COJlOBit&

зобвди,-,. а60

1JBBBO

8вев&

ЖВ'-'.. Се ГОВОРВ'-" KopOJJ.1
И '-'ОЙ lІ&.Іев.кіЙ OB'h1"r. ве пос-Ьдав" ов в... у"хи.
Замкв В .-Ьота Ц-ЬJJУ вбll.
огв-Ьи, J1юде

rYJJ&JJB,

БJJеСТ-ЬJlВ

вбд'r.

CB&'-'01JBIIX",

ПВJJВ, опilваJlВ а радБС'-'ВОIlУ Д8ВО

вевю дввовбв", ве БУJJО кбвцs.
,-,огО ДВ8 СОJJОВ-ЬЙ OTaB'Jo OCB&1JeBIIII'Jo ота
COitB'Jo J1yвaB'r. у кождбll'r. ДОІІ-Ь ; пое,-,s 811еп-Ьвув&.ІВ его XBaJJY, IIUJlpit .аJJЮВ&.ІВ ІГО, ІГО о,-,а,-,у&
... К&ІІев& OTO&JJa ва кождбll7. до.-Ь, ва кождбй 6p&lliJ,
ва ко.~бll'lt иурiJ. COJJOBit& BOКJJВKYBaвo ва КОЖДУ ра
ду KOPOJliJBOBY в пака B8Zb-Ьйша справа державиа во
порiJmВJlа С&, 8авв ве просп-Ьвав'r. прв тбll'1t СОJJОВ-ЬЙ •
Вбд'Jo

:ХОИ'Jo. вГО

ЇІІівістрн ве 8Жа1J10ЖВJJВ гадвв ,-,ого со-Ьву.

2.
МОJJОДSЙ

КoJJB

baC'-'aJJ&

KOPOJll» 1JBMaJJO

Jlюбував'Jo ов

B'Jo J10BaX'Ioo
B'Jo сово

весва, BSit:xaв'Jo вбв'Jo ОдвОГО дв&

•
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в в,. пеОМ7t

.JIallB

11,.

товарвств-В еllовв ШJlаХТЕІ.

вбд6вв7t са вбв7t вбд7t

"rall7t

а.аБJlукав7t СЯ.

"BX7t,

'Й,двв7t то ею~а то туда, в7t-першу

B"'-ВlOчвс. вбдвайтв дорогу,

пот611'- утратввшв вад-ВЮ.

вечер,., вапав,. с.уllерв:.. ,

DaCTall'Ji

ПОllаJlУ

ва-Вхав" у ГУСТElЙ .7І-Вс" в

а вб.,. уое ще 6жу

вав,. по тбй еаllотрбй, опущев6й овожвцв.

Та ТУТ,. поствг,а ІГО ватаотрофа!

В,. CYMepBa~"

продвраВ7t еа вБВ7t в_ вовв крб8Ь гущаввву,
ВЮВ&J1а

006010

06РElВ,. CBeJI-В.

опвввжв оя в,. дожвв-В,

вбв,

що васжо

8,.

А вожв вбв,

-В8дцеll,.

8J101l_В,. варв,. а -Вlдець

Bory.
В'ДВElЙ IІО.7l0ДІіІЙ КОРОJlЬ .7Іежав,. тут,.

сtрашвt

а кожда

60.71",

цеll7t. Вбв,.

РРВ.7ІОЖВВ,. ухо до 8е ....-В

'ІВ ве ваБJlвzа& са хто,

в

Тав,.

вкбвцв

OKa8aBIJi!
- Нехай

терП-ВI7t

f:1I в",у м-Вса
• 8aC.1lYXYBaB1t,

що подаВ7t БEl ПОIl6,.,

lІдг,. почутв в-В ГОJlОСУ,
пеБВ7t.

в

годвва 8д1Ua.7la

в1І

авука рога,

в-В

це ве

гавкоту

розпрощав,. ся Iбв7t в.. а&Д-В&ю

у.е смерть првходвт., ова прец-Вв. му

свть nРВЙТВ І
8к,,-раз..

KO.7lB

вбв" пд.цввгвув7t оа,

Jlодкій сп-Вв,. CO.7l0B-ВЯ серед,.

8a.1lYBaB,.

со

BOIIB.

- 8 уратоваВIіІI! - СК.7Івк&ув,. KOP0.1li - урато
.аВEl41 Се оовящеВElА птах,. В пророцтво т~пер. а ..... I<:Т·
вяв

ст.

ВElб4JР1 1
Пдв7t

СаllЙ

богв

ХОРОВВ.7ІВ

J1eABB

мбг,.

yraMYBaTB

меве

ue

що 'Іув

8а КОZДElЙ

раа,.

хвбвого

овою радботь,

IІБГ7t OJloвallB ВElРОВ"ОТИ овою поДяв,,".
вмо оа вllУ,

вБД7t

J1eABB

Що ХВВJlа аА_

КРОКВ аадхода•• х,. опасвте.7ltв7t,

РО8,аровував,. оа

-

В-ВХТО ае

а,.7І,1Ц1." оа ва ра.тбвоІW. Л-Вв"во ВQ.7І-ВКПО. гОДВВЕІ, віІхто
.е покааував" оа,
переотаво..

хо.ь

оп-Вватв.

ОСJl,tlЩ~JlElЙ

Kopo.1l'

птц7t

YOtt

ще .е

хот-Вв,. у.е ПРОКJlЯОТВ

звБРКА НАЧЕркбв~
овбй Вr.Jббр'lo, ме стрвмав'Іо С8. На Jtoc8ohTBaX'lo 8аIlОВВ'Іо
cn"B'Io птаха. Настав'Іо равов'Ь, а 8'lt ВВМ'ІО 11 спрага та
l'O:llOJtoft, а поltlо'l. 8В'Іо веllа, тав'Іо веllа. CTaBaJJO усе
811дв'Ьйше та види'ЬЙше. Наковец" EOPOJlJ. тавв про
ВJJB8~ C0J10llil8.
Теперь Р08дав'Іо С8 8'10 J10hca сп'Ьв'lt ДР08да. KopOJl.
ска8ав'Іо сам'Іо до себе:

Отсе б1В'Ь ВJlаСТВВLlЙ ПТ8Х'lo!

-

мбй ВЬ1ббр'lt був'Іо

:lвбиы •• Tenep'~ певио прийде спаситеJ1 .. 1
А.іе той ве nРИХОДИВ'Іо.

KopOJ1Io

утратвв'Іо

св'Ьдо

ибсть в вБJlьва ГОДВВ'Іо переJ1еzав'Іо бе а ... паМ8ТВ.

8BOB'lt O'lYB8B'Io,

по'lУВ'lo сп'ЬS'lo ковопеJ1ьвика.

КО.18

ПРИСJ1уху

вав'Іо св вже байдужво. его 8'Ьра вже пропаJlа.

-

Ті птаХІІ

-

сва8ав'Іо вбв'Іо

--

ве ІІОЖУТЬ по

датв помо'lВ. Прооав'Іо в и мбй дбм'Іо в мбй варбд~ І
Обервув'Іо св
бо

8'10

n

другій ббк'Іо

ro.1loдy, спраги та БОJlЮ

в

дожвдав'Іо емертв,

був ... дуже обеаСВJlеllвl

и ПО'lував'Іо, ЩО ваб.1lвzав са вго ковець.

Вбв'Іо уже й

баzав'Іо умерти, ЩООIіІ поібутв С8 вС'ЬХ'Іо терп'Ьвь. Годв
вамв JJежав'" вбв'Іо 8ВОВ'Іо беа'lo с'в'ЬДОМОСТВ и вепорушво;
О'отому

8BOB'lt

ПРВ:lОДВВ'Іо дО nаIlВТВ.

Настав'Іо раВОВ'Іотретього два.

Ax'lo,

СВ'ЬТ1і yee-rаЕВ

BыaB'lt св таКВDI'Іо BpaCBSMOЬ вго померкаЮ'lВIІ'lt

O'IJaM'!. t

ГОРВ'Іе бажавв жвтв ваПОВ1ІВJJО тепер.. 880В'Іо его серце

• 8'10

его дуltt'Ь пбдаемаоь

к", вебееам'Іо

CepJte'lBa 110JJae1ty

3В'Іва, б.1lагаю'lИ sебеса, щоб'lo ови ПР08ВВJlВ свою
Д.1l8 вего в
и

CBOBX'lo

A08BOJlB.1IB

вМУ nоба'lвта ще ра8'1о свбй дбll'Ь

другбв'Іо.

В':і dй ХВIІJ1и дав'Іо СІІ 'Іутв 3'1o-JtаJlека твхій

BpIlB'lt.

ОХ'Іо, ВВ'ІО BeBr.JCBa8aoo J1юбо ПО'lуло теперь жадоБВОВІ
cJlyxylb'le ухо 11:01'0.118 тато J1уваЮ'Іе 3'10 А&пв:
- І·а І і-а f і-а!
- Отсе, тав'Іо, отсе в той ваЙJJюбisйmій 8ВУВ'Іо, Tr.J-

МАРКА ТВЕЙНА

'10

С8чкраn. JJюбitйшій, вitжь ГОJJОС'Ь
ВОПeJJьввка,

бо

COJJOBit8,

_б.ь, а.пе вавіть певвбстIt п6110'J8.

вмй І

ДР08да,

ко

вбв'Ь прввосвть ве JJИШЬ вадitю ва по

8

Теперь

уратова

ооввщевый опisвак'Ь сам'Ь себе вмбрав'Ь,

Як'Ь то

вitща.по пророцтво. В1tщба вдitЙСТВИJJа св

-

те, мбй дбм'Ь,

Вбд'Ь сего ДВ8

мбй варбд'Ь

уратоваві І

и 1І0в жи

вехай буде оовящевыІ'ь ОсеJJ'Ь І

Освящеві ввуки
усе СИJJьвitйше

й

вrвсВ&JIИ ся до

уха

ДОХОДИJJВ

С8J1ьв1tйше

страда.пьця.

БJlВ8ЬКО бравмй вбслюк'Ь,
в&8'l» та внкр_кував'Ь

вв,

вое

та

ЩО

БJlИ8ше й БJlваше,

й що-ра8'Ь
Наковець

oCJla,

rOJJOCBO.

Поба'JВВШИ lІертвого ко

а вбв'Ь УК1ІВКВУВ'Ь,

чвввтв перед'Ь своею

цОЬкаво.

KopOJlf»

ЯК'!. ее ~BMK'Ь був'Ь

1І11аствте1lЬКОЮ.

МОJJодець

8'Ь ве1lИКИИ'!. ТРУДОИ'Ь и 8'Ь твЖкии'Ь ,БОJJеll'Ь

вмсадвв'Ь

св ва хребет'lO

уха. Осе1l1',

lІаJJОЮ

вадбйшов'Ь

шукаю'JИ lа аеJJаllИ БJlУ

пбдбйшов'Ь до вего и обвюхував'і.

ПОJJаскав'Ь

JJюбitіше

авitрятв И цупко Йиив'Ь еа аа довгі его

KPB'JY'JB,

пбйшов'Ь даJJьше в аавОЬс'Ь КОРОJJЯ

~O хаТЕІ ма1l0И сеJlВВЬСКОИ
ва постit1lЬ,
епitШВJlа

покрitПИ1lа

податв

вОЬстку

ЩО вsбрuи св шукати

дitв'JИВЬІ.

его

Она У1l0ЖИ1Іа его

жевтицею,

першому

а

вбдтак'Ь ПО·

CTpit'JHOIlY

а'Ь ТНХ'Ь,

JtOpOJJB.

КОР01lЬ выдоровоьв'ь.. ПеРШИIl'Ь вго AitJlOIllOЬ б,11О
ПРОГОJlОСВТИ овятбсть и неrsка.пьнбсть ОСJlбв'Ь;

ДРУГВІІ'Ь

eЦ'llJlOIIS, що, вбв'Ь ОС1lа, котрнй выажував'ь его, вробвв'Ь
перШ.IІІ'Ь СВОИIl'Ь иівістрои'Ь;
цitJJбll'Ь краю повищен~

а ва ИХ'Ь lІitсще,

стаВУ1lИ

всОЬ

треТИIl'Ь

д'ilJJОIl'Ь,

отатуОЬ н обраан

cTaTyis

щО В'Ь

CO.1l0Bit8,

и обравм 001lа;

вако

вець четвеРТНIІ'Ь дitJlОIl'Ь ВОрО;!8. бlJJО ПРОГOJlощеве, що

вбв'Ь

11І8.211

CeJJ8BrocKY

дisВ1JИВУ,

скоро

П8твацsжого року, ВОlьие собis аа

та1lька дбйде до

KOpOJleBY.

И ~oдep"B'Ь OJJOBa.
Отсе перека8'Ь про 3аtевфеJJЬДS.

Се П08СВ88 та-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
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71

'101lY ~all" 80бр. .еве OCJJa враСВІ. УС" СІ_Р. 81РІІ В браllК. Се П08СВ8е рбввоzь, ДJJ8'10rO ~a... Ц.JIII. .
С~ОJJ"18I1И 8авO'Itrдк OceJJ" 6ув" пеРШВIІ'It IIЇBicorpo...,
се 8ВIіІ1Jайво бувае ще й ВВВ.. B'It ввшвх" вабіве

8B'It

~B". И се ПОЗСВ8е ~aBozlt, '101lУ B'It ~б.'It вевеJlВ'Івб...
ЦUКІІВ C~OJJ.!'8I1B вс. веив. ПОСDПI, вn
В8.пвв8 6еС.ДIіІ, вс" BeJJBK8 BBBrB, вс. ауб.lВ1JВ. тор. . .

apOJJ.BCIB"

O~Ba в вс. дерzавв. Р08ПОР8дzеВ8

-

І-а І і-а І і-а І

8a1JBBaJJB

С8 8вува. . :
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ВещзедИВЬ1D женихrь Аврепіи.
Про фавтЬІ

В'Ь тб .. 'Ь

выадку,'

авій

XO'.ly

описатв,.

IIO.1l0AO& да_ы' що про
.tCT'h Сав'Ь Д:воае. Сеса дама ВО8""11'10 ве ававома lIeB'h в она С8БА Jlист'Ь пБДПВСВJIа
просто JIВШЬ .ABpeJIia Маріа", а ее, lІоже бутв, в псев.
довіll'Ь. AJIe aB'It таll'Ь ОВО в в - б-Ьдвбй дtВ1Jвв'hсерце
пукав Ba·AJIII JIBXOB AO.11'h, ака ви CTp'hT"JI8, в ова супе

дов'hдав'Ь са SJ а'Ь JIИСТУ одвои

жввав в'Ьвраевбll'Ь

ре'.lвыІии порацаllВ

абаJIаму'.lевы'ь

првате.11'hВ'Ь И В.110б

8'10 павтеJIИВУ, щ~ ве ввав,.
C'hTB трудвостій, в'Ь вві ова,

вы'ь вороrбв'Ь тав'Ь аБИ.1а ся

ВЕ'Ь 'hй выобутвB СЯ
ба'.lВТЬ СВ,

В3'Ь

беввад'hйво

ввертавсь ова О помб'.lЬ

вlіі...

вви

CJI08aIllB,

серце, просвть

Маю.в

одвоrо

.. еве

ааиотаJIась.
до

MOPJIB

б...

P0311I1f'lBrB

й

BaM'hBB&

о пораду в пбдпору.

швсвацвrь

110.10"01'0

В'Ь тбl вепеввоств

меве в вворушаю'.lО выІов

.1'h'l'Ь

-

пише

ова

-

п~звала

ЧО.1l0в'hва В'Ь Ню-Дzераі, навмв Вілеи

сова, старшоrо вбд'Ь вев щось о ш'hcТЬ JIiTOЬ, В ВJIюб.JIа

С8 В'Ь веrо ц'hJIЬІ..'Ь жарОIl'Ь првстраствов
аrодоlO СВ08В рбдв'В овв

8apY1JBJIB

д'hВ.ИВЬІ.

3а

са 11 авійсь .ас'Ь вда-

8aJIO СВ, щО овв В'Ь СВ0811У ж.Тю ве вазвають В'В8ВИХ'Ь
ВJIоuоrбв'Ь,

A,JIe

бев'Ь ВВИ:l'Ь ВВIіІ'.ІаЙво

варав'Ь вб"веРВУJJО са

JI8.СОВ'Ь д6С'l'ав'Ь вбспу, а
ШОВ'Ь

вавад'Ь

ДО

жвтв ве обходить св.

вБД'Ь

ВІІХ'Ь щаСТ8.

Ві

BOJIB во довшбй ведув'В прай
aAOpOBJIBt fШО. .авце CTa.1O ІІlІвовате,

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~
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,..оаво,

81'0 краса пропаJJа рав'Ь ва всо. A8poJJia 8'Ь-ООР
BOCBJ1a са в'Ь І'адвою 86рвати aapYIJBiI.t.t, aJ10 IiIBJlO·
СОРД8 вад,. вещаеТВ~IІ" жовВхом,. 88BJJO Bepx'J> 8 он ...
• dДJJожиа Hec1lJ18 ва K6JJiKa мilс_ц1lв,., аб~ аа тоІ
.ас,. основтв са ВЗ'Ь aM1IHeB~M'Ь ставом'Ь p1l'lB.
Васп1lв'Ь н~заа'lеlrl.lЙ девь BocilJ1a в ось roro,
rлу

18а BiJJs8lCOBOЬ, ваДВВВВШI( св В'Ь І'ОРУ ва J10TOЬ 6а))ЬОВ8,
упав'Ь до

рона в BJ10MBHOЬ

соб1l

BOl'1

що вк6вцв троба БУJJ<J в6дтатв

8В

так'Ь

нещаслвво,

ПОВl.IСШО

KOJJ1IBa. И
.ABpe2lis 8ВОВ'Ь туй-ту. готова БУJ1а зnрвати зару'lИВ~,
одвак'Ь в Свм'Ь разом'Ь пореМОI'JJа JJю60ВЬ,

рав'Ь другій в6ДJJоаВJJа вос1Ілв,

10

отже ова по

щоб~ 8ВОВ'Ь ваВІІКВУТВ

вонов BII1IBы.

T~lIlJaCOMOЬ

вощаслввоl'О

МОJJОДОI'О

стріло ВОВО вещаств. Прв ваrод1l
З'Ь8Дввева

ypHaJJa

доржав'Ь

811У руку,

811У двугу

B~CTp1lJJBJJa

а 8'Ь три

.ОJЮ"ка зу

Сlатковава
за

lІ11сацОЬ

8.асво

па_а тк ..
кавова

опБСJJа

в

8БАОР8аJJа..

руку

MJJOT1IJJiBB. Се"А вещастнА првгода
ABPOJiiB. Ова DO'lYBaJJa вай
6aIJYIJB, ак'Ь 8В жевих'Ь ва 8В olJaxoь роз
кусв». Ова BBaJJa, ЩО прв так6м'Ь страш

.аЙжо ПОТОРОЩВJJВ СОРЦО
I'лу6mій ббJJЬ,
па.дав'Ь са ва

вбм'Ь процес» родукційвбм'Ь
ватп,

aJJO

вму

ве зваJJа способу, ак'Ь

СJ1Ь08аХ'Ь в ровоуц» ова 8Іа.l10

повilВlJuа са

3'Ь

ВВІІ,.

вараз'Ь

стара8СЬ

ова переМОГJJа вс» '1УВС1'ва
вепрвродвЬ1М'Ь

ЗВОВ'Ь

BaKJJOBOMOЬ

ваБJJвжав'Ь

са

тому зарадвтв. В,'Ь

що во ЖaJJуВ8JJа,

ПРВl'одil, вомовь той біржеввк'Ь,
mбм'Ь соадil курсу

вае ве довго вству

6t.1
по

першбй

що во

вещаств6й

що то варав'Ь прв оер

aaCJJOBBTB

са.

в р1lШВJJась

А все такв·

освовтв С8 8'Ь.

свого жеввха.

в~зва1JОВSЙ девь

8ВОВ'Ь ве об6ЙШJ10СЬ бев'Ь веща-ста

:

BeC»JJ8

а

BiJ18I1COBOЬ попав~

у жор06у в ОСJJ'ltп'Ь ва одно око. Рбдвакв

1I0JJOAOB

тов ['адвв, що ова зроБВJJавzе б6JJьmо,

в1Іаь 6ІІ ВІО-

БУJ1В

МАРКА ТВЕЙНА
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p08K_'It

P08Y_OIВ OJlOЬoЦ'lt

6YJlO 8Kltlar&"B

86oЦ'lt вев, в в&

пвраJlВ, щ06'1t ова уав&..& ааРУ'lВВIіІ 8а а6Р8аві. OoЦBaB'It

AapoJlis, по ав6_о. '1ао'Ь 8агаВІІ, 88S8BJJa 8'1t П08ВОlO
8J1aC!!BBOIO 'ЬІ веJlВВОД1швоотію, що ова .J:OJJOoЦBO р'Ь'І.
p088aZBJJa, МО во ltIo1'JJa в6.цкрк!!в в'Ь'ІО1'О, що 08OЬoЦ'lBJJO
6к О sвбl-ве6уд. 8ВВ'Ь BiJJ8I100Ba.
TaB'It вБДJlОZВJJа ова 8B08'1t дов, В'ЬВ'ІаВІІ, 8 8а тоІ
'Iac'It вбв'It 8:101lBB'It с06'Ь другу вогу,
ОуIlВКЙ ТО 6У81> девь oЦJl.II 6'Ьдвов ,ц'Ьв'ІВВК, BOJlB
п06&'ІВJlа, IIB'It J1OЬвapOЬ 8'1t поваZВlilltIв _іваllВ BKBOOBJlB
IIOЬJ:'It ПРВ8ваlеВ8 того IIOЬJ:8 8Bua ова вае 8'1t по
переДВКJ:'It ДОО8.Jsдбв'It -а вв серце r080pBJJO 'Ьй 1'6рву
правду, щО 8BOB'It пропаJlа 'Іаствва вв аеввХа. AJJe прв
,,611'1t ова в ПО'lУВ8JJа, що 8aCOЬB'It 8В СВllпатів усе C.BJI.вitйшо BKOTPOЬJlID8 8'1t ИОJJОС'It, ОВ& TKII'It дуzшо опвра
JJac. ваJJ81'авю О808В рб,цв'Ь В постаВОВВJJа т&вв актре
ватв 8'1t oBooыIIt ваIl1lр'Ь.
Та ва воротвій '1ао.. перод'lt Bec1lJl811'1t JJY'JВJlo СІІ
BBOB'It ВОВО вощаОТ8. То1'О рову Ивді8ВО осиu.пуваJJВ
8се1'О J1Bm. од&о1'О 'ІОJlоа'Ьиа,
а ТIіІIІ .. OABKI'It-8оЦВВКІІ'It
6YB'It 8B'It-ра8'1t ваш. BiJl8I1COB'It 8'1t Ию-ДzеР8і. Вкбра8шк 011 B'It 8eCeJJKII'It .еерЦОIІ'lt ДО ДОIl1, YTpaTB8'1t по .цо
ров'Ь BOJJOCi B'It 1'OJlOBK ва "вв - в B'It т6й 1'одвв'Ь РОВ
пувв 1'OTOB'It був'It 0pOKJJ80TB '118> BOJl&OBUY всву,· щО
ВКТІІJI& 811У J1вше швбру ва rOJl0811, а ве B6AT8J1& Ц'ЬJlОВ
ГOJJС)ВК.

Te~ep.

A8peJlill 8'1t ВJl9.пот1І, що 'Ьй ПО'lа"в? Ова
JJI06BT. 0801'0 Ві.і_сова, - B'It правдвво а'Ьво
'IBII'It .Y80~· 801l'lt пвше, що що .11106.'1. то, що ПОJJвmВJlО
011 B'It вего, aJlo 8В РОДВ'І'Ь р'Ьшу'lО проnв.а ТО.У по
~ру:вlO, 60 в6в'lt ве lІа8 В"8.01'О . .й ва та й ве спос66вкй до "ов-.о6удь р06ожк, 8 в ова во lІа8 в& c,,6J1••0,
що6к 0608 lIorJl. вм.втв.
все ще

ЗВОРКА ИАЧЕРКОВ~
Що .евіІ теперь 'Іввитв?

75

ПІІІТ&8 ова B'lt бо-

-

31О'Ібll'lt ]І тревоzибll'lt аеК.1Іопотавю.

-

То драаJlиве ПІІтаВ8 -

ПІІІтаВ8, яке "ОТІІІК&8 до

віІ'ІВОI'О щастя zевщивs в бб.1lьmе-мевше

ABOX'lt TpeTBB'lt
B8aB'lt
611І ва себе вадто Be.1lBKY одвіІ'Іа.1lьвбсть, KO.1lb-6'lt XOTilB'lt
ІІУЖ'lВВІІІ

-

в Я вбдчуваю, щО

B'lt cilM'lt

Вlllпадку я

датв р'IJшу'lУ вбдпов'hдь.

Щ6

6s то БУ.1l0, як'lt 611І попробуватв его BaaaA'lt
KO.1lH ABpe.1lїa мав средства, то 1І01'.1Іа
бlll CBQГO абеаображевого хсеввха 8аосмотрвтв B'lt дере
В.1Іавіі руки й воги, B'lt СК.1ІІІве око в B'lt перуку; вбд
TaK'lt МО1'.1Іа 6w BыBa'lBTBB 8МУ ще девятьдесять-двев
ВІІІЙ речввець, а KO.1lB вбв'lt аа той '1ac'lt ве 8.710МИТЬ c06'h

ареставруватв?

IDИ'h, вбддатв са аа веl'О JI адатись ва .1Іаску 60ЖУ.
На 1І0Ю
рвзвкує,

бо

l'адку

KO.1lB

зовс'hМ'lt ве 601'ато

ABpe.1lis TYT'lt

вбв'lt]l ва будуще

ос06.11ВВО1'0 ваклову до ока.1l'hч'hва,

са до сего ваl'ода, то ваЙ6.11вашіЙ

ве вртатвть

кб.1lЬКО

раз'lt

1'01'0
.1IY'lBTIi

експерімевт'lt аробвть

8МУ ковець, а

TOI'A'h ВІІІ, ABpe.1lie, 'ІВ будете аамужва,
'Ів останетесь пав вою, CaK'lt 'ІВ TaK'lt раа'Ь уже скбв'ІВТЬ
са. KO.1lb-жь ВЬ1йдете аа вего ва- муж..., ТО по '1'0 Сllертв
BAOB'h дбставуть СЯ В'Ь спадку дереВ.1І8ніі Ч.1ІевЬ1 r'h.1la
та й що там'Ь ще ц'hвuого B'lt тбll'Ь pOA'h ПО віім'Ь .1Ів
шить СЯ, В вам'Ь прийде СJl TorA'h ОПJlакуватв що-вай
бб.1lЬЦlе Jlвшь утрату '1&СТВВІІІ свого БJlа1'8РОДВО1'0 aJle
ве:даСJlВВОI'О мужа.

КОТРІІІЙ щвро хот'hВ'Ь

усе як'lt вай

J1У'lше, одвак'Ь lІав'Ь СУПрОТВВ'Ь себе веп060рвміі ВВСТННВ1'11І. Спр06уйте так'Ь, Марі& І

S:I

во та старааво В прийшов'lt

"0

Р08важвв'lt справу освов
пересвilД'lевя, що се

вас'Ь одввокій выбд'lt..
BiJl8MCOU'lt I18В'Ь 611І був'lt В6J1вкій

AJl8

poaYII'lt, 8K'lt 611І
6YB'lt почав'lt вбд'Ь СВО.В швіІ в васаllперед'lt &в aJlOIIBB'lt.
AJle В03В вбв" BCTYDBB'lt ва вашу дороl'У в справу TaB'lt

МАРКА ТВЕЙНА
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ду_е
в$

..oвro

вровооаilвав, то 8 ве дуllаю,

_ ....86у...

Сере....

таввх"

В"I:І1•• е,
к6ВЦ8.

що

щ06м 11М

в8,.

своеМ.. IIUB в..

обставав..
.Івм.

Ааст.

!611" веретка.._атв..
11.. .ус••о ро6втв а6

С8,

в свок61во АО_ВАата

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

Пав~ Мек'Ь Вin:вмсова и блисвавицн.
Tas.", тав."" па8О ~ ГОВОР8В'" па8$ BiJJIiIJIIO"'. p;aJJJo,го беО'»Діі 60а88. пе

mе, бо ое 8еБУ8." ПО'l&ТОК."
ред'" БJJ8сваВ,8цеlO

то ОД8а и. 8&і6БJJЬШИХ'Ь

ОJJ&боотеl,

. . ~BA JlIOAOBe IіІОТВО Dlоа:е терП$Т8. 08а огорта' ПО-8&1ббJJЬІВе жеИЩВ8іі, 8ВОГД$ такожь M&JJr.lX'l» пеО8вбв.", &
БУВ&6 вав'»ть В IІУ3l:'ІВВ"'. То аовоім'Ь оооБJJВва ОJJ&бботь,

60 ОВ& потра.вть отрево:ввтв JJIOABBY, IfB." 8'»8В& друга,
.а a~ про_веВlЬ .IіІВ &Н-· по добру, Р08В&ЖJJВВr.l1І8 O.JO".в, ав$ p;oralWlO. Жевщива, що 110ГJlа.бr.l беа." бо
лаев ДВ8ВТВ8Ь ва жввого 'ІОрТ& або.;в в& Dlr.lШЬ
Tpa1'B~Ь сповой, тратвть РО"."',. окоро a"'BГIЦtTBTЬ БJlВ
8ерав." &8It IІІвжосер~і,.

-окаввца. Таа бовввь Br.lKJlBBYS

Отже; ав." _аll'" цжу, а абудав." са, по.увВlВ пр в
,ГJlу_mевr.lЙ, боа8кіl ,арвк."

-

:

М:ортіllере 1 Морті_ре

J

Ледв. ожамоІЦВСЬ трохв, вбрвав", оа ав'Ь ПОТ8М
в&х,. В оБОвв&в." ca~

-

6SaBreJJBBO 1 ТО Тr.I? ЩО OTaJlO са? Де тlі?

-

ас." lЮ_е ~TO -СТЬІАМвсь, ВОJlВОВ.ТЬ? В",тбll'lt
QOJJOB$B'" ве 1ІІ0.е ВСТr.lр;атв

Замввв aJjJo_JlP'" 1 Тн .ВСТііДав." бr.l С8 прв таабй бур тав." спо.БАво Jlеж&тв й спатв•.
..,а Jlьоtі.... .ввав.геJl8ВО.
.еа тог.,ц,», вк,. спв!r.ь.

МАРКА твЕйВА
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ТІІ ве чобував'1І

-

.ш. ~обре, ЩО

'1'&

roro,

ве пробував'1І

Корті_ере.

Ca_~ ава

8i180.7l8.

ПР8 ж3М'Ji ПО.УВ'1І а првдушуваве П8пав'.
3ВУК8 П.7lа.1' так'1І в пер.7lВ .еве до ООТР08 8~~ПО
вilД8 В ова БУJlа у _еве ••е ва Yo'1'ax'1l, ме а .б~
П08і18'11

-

:
Ве rвilвай оа, двтввко, а

JlУЮ. Н ве дyМ88'Ji

-

спра8дil

...
-

МорИ_ере І

Гоопо~ І ЩО стмо 08, 80а Jlюба?
ве Jlе.вшr. 8'11 Jlб.8У?

- А .еЙ-8е ТІІ ще
- 110111-" бll віІ?
-

.UYIO,

'1' ' ' ue. Идв, ПОJlQ8В 08 8 Певво, що

Jl88Y.

3ара... уотавай І Н ду-uа, що 1'11 бод" аа-про

8еве та аа-про

A'lJTB ~баТ8-8еm. 1'рОхв о 0808 .8Т8,
. .е ве аа-про оебе oa.oro...
- AJle-•• ДВТ.В80 ...... - Ве rOBopB, Корті.ере І ТІІ а8а'Ш. ду.е добре,
щопрв такбй бур ве_а Вlбеапе••illшоro ПОЦ8, а& 1
Jlб• .,.. ее 811.8та.ш. l' вси" кв••кап. А ТІІ boe-тUII
Jlе.вш., rp•• m. с8 • •т...., ІДвво Jl8шr. Т08У, ,О 'l'II - Уоповбй 8е 08, 8.ureJl880 І 8 в.., теперь ве
8'11 Jlб.8У. Н - [11010 беоіду BarJle переР88J18 БJlВО88В8ЦS - вOJJ"Д'1l
.0 вею 8аступ.в" пожу-првдушев&й КРВ8'11 пав" Мек'1І
BiJl8_00BOB а вб~Т8& гу.вlІЙ удаps rpoll1.]
- Оо. ба.вm. ваа"док" І OX'1l, )(ор"і8ере, а&
коп

ТІІ _о.ешь б1S'В Т8К8.'1І 6о860.ВВК08'11, В'Ji так6й Х8ВП

бо""в 08 І

-

Н 8е бо.....

ДОК". Те оаие
ва ве П8ОВУВ...

aJle

08. Та ЙОВ0 .0вО..... ве ваоп
б1'ЖО-d'Ji OT8Jl0 08, хо•• -бll а б,8.. в 0.710ТІІ ее .ваеш. дyze добре, 8B&ВrUВBO,
88.'1"'0-

ТІІ аовввва зватв в то, що ВOJlB аТ_0о_ера

8&Ва eJI'8S'pв.воотію, то

-

-

ЗБОРКА НАЧЕРКОв~
Так'Іо; вмвсв.І

топорь І
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вм.оввІ

r

я во гоДва

аро8УIl1tти, ВIС'Іо тм таке ІІОZОШЬ говорити, 8ваЮ1JИ,

••

ДОIl'Ь

BOlla rpOII08BOAY, ОТЖО тв,а бisдва
д'Ьти 8даии qiJJlKOII.,. ва JlaoKY й BOJlaOKY

Ж80В

що

авка в

оудь6&...

Що т& ХО1Jешь р06втв? В'ІО таку пору 8аПUlOватв оіІр

.B1JKY?
-

Чв т& аБОЖОВОJlisв",?

&ій 1JOPТ'lo ставе са, а'Ьвко?

-

I'lt оов'Ьотв гр'Ьшввка та й

Загаси І вaraCB СОЙ1J8O'It І

-

Tyn

ХО1Jешь,

ПОГВВУJlВ? Т&-аь аВ.8ШЬ дуае добре, що

првтага8 БJlВОкавицis, ВК'ІО

ТОІІВО,

SK'It

абu

BiJ1JO

11& B01t
так.,. ве

[Пшш І Ч-1J-'11

OBiJTJlO.

Гур

I'Yp-гр- рІ] ЧУ8ШЬ? От.. бачвшь, '10ГО т& вар06ив" І

- НіІ, а ве бачу, 1Joro а варобвв". Нехай 6удо,
CiJPIIB'1K. lIoze 6J1векавицlO првтагll)'ТВ, ue BaOB~JI.80 а аваю, в&творвт. БJlвокавицю ои. ве lIoze. А то
.еJlВ'188И. рб8ВВЦS. И 110. сiJРИВ1Jва вс првтаГИУJlа aBiJ

'Що

.а феввк.. БJJвскаВВЦiJ.

Бо

KOJlb-б.. оей у дар..

1'0

првuадав'Іо оа дО 1І08В оiJРВИ1JКВ,

8'10 lІе8В ІІімова. ЧОIlУ-ас.,
бiJС8, aB'o-раа'lo ова lIua б& бутв тою в&браввцею?
- Вот&дай оа, Мортіllере І М& оroВIІО TYn перод..

'IB-6'rt,
ДО

l'РОIlУ

ова,такІ. ока8.

БУ.1а-Б.. в&браввцою

,.вцеll" Сllертв,

1І0асешь

а ТIіІ В'Іо

веоти такА

Мортіllере

'1ак~й

6eoiJA&.

торzеотвевв~й

ХВВ.1В

Чи 1І0же ХО1Jешь

-

-

1

Що?

-

А аIlОВВ'" т&

Be1JiJpBY IIOJlBDY?

-

Я...

та вапJlJ.IJIО lІеиiJ ва гадку в&ра-

aXOnB'Io,

хуватв, кБJlЬКО 6уде Двавацать раа.. по тривацать в

[Пm-ш І Гур-р І

-

fyp-ryp-p-p

- -

І]

01.'10, 11& пропащі І Беа'lo опрощева І
piJ1Ji В'Іо такбl порiJ аuвшвrв?

И ав'Іо

1'&

lI~r'It таку

БУJlО

- А.пе-8Ь Toгд'iJ ве бу. тава пора. На вебiJ ве
aBiJ XllapBB01JKB. &'10 а IІбг.. аватв, що aa-АJlа '18-

MAPkA ТВЕй8А

80
!сов ~6aBЦ.

p08TOpKO'le

св таке r1p-r1Р-Р?

ПgaJlд4. ве nло ся тоб'h робвтв 8Тt ЖООГО т.ву

Та й

ЩО

асторію,

тм".,. бб.lьше,ЩО со

JJY'Ja8Clo "~B. T.,It'It Р-ЬДКО. 8-ж.
8K'It ще '1~ИРВ РОКВ ТОІІУ, КОJЖа то
6уJЖО трасев. ,e_,1It ...

ае прдгр'hщвв'Ь са,

8'It

11080 ВИВМ

-

Мартіllереl

щО ТЬІ rовораш.?

Хаба т.М 8а6ув'Ь

жовту орооасавцю І

-Коа

ІІІ все ваВ~8'у'ШЬ ІІОВ'" '10ТУЖОВ

AalBBO t

80BC'hIl"

ту орооасввцю, асе,

ду.аlР,

Tr.I ве ІИ~ШЬ аав"'т.
aZ.l{O Ме••іС'Ь - то

теJJ'фаllJ,l g~CJfaTB

BaeopaBe~BBO.

беаоосереДIІО

8Е'Ь же _ца ~ы _оа Арб6ва оо

ц.6JCа С81:ата в'It ТIЩУМJ1е1JЬ?

'10'''', 60 210 61.10 6JJJI'.KO. ,це

Тра8ев. 808JЖ. прваваю

вехай _еве вов"'свть, КО
Jlb-б'Ь а "В'Ь бутв ОАв'li1J&.7JЬ8r.1Й аа коасде - [IJЩ-ЦlI

Гр-р-р І]

J'yp-p-pl

-Ох.,. Боже І Боze І Боже 1 Н

111810" )(oplillove,

ово уда~ажь у вас'Ь.

мыоo доасаlемо а080rо Два. До

бре ш.

ТІІ ро,ваасав'Ь,

-40с'hда

6YJJO, аЕ',Ь6..
--- Мортімере І

--- ЩО:f_IІІ1'.і 8ВОВ'Ь?
--- 110 '1во'hlИ'Ь rOJJOc'h

що твоа страшва

мtр.ую, що ІЬІ

--- ---

жil '1еl-

ве ве C10ЦIDЬ "еперь арв ко_вв"'?

BC"'X'It

Hk'b-раа'Ь СПОВВ81О сей aJJO'lBBOЬ.
Геть b'b-вбдтак'Ь, аараІ'Ь rеть І

ТІІ, ~a1JBT.

св,

вас'Ь хо,1J8шr. ооrу6аl8. чи сорщ'" ТІІ ао ававшь,

.що ве,ма 11У''1ШОfО пражага'lа 6JJвскаввцt, ВІС'Ь ОТlореВilЙ

ВОМВВ'Ь? Де

-

Ir.I leoepro?

КО.lО вбква.

ОХ'Ь,. маЙ.е "B~oeepцв І Чв ТIі1 аС181В'Ь св а'Ь

1'.l18дбв'Ь? З"'&8" вдв rеть ~'Ь-B6ДTB І

Uo..eBJ>BU7I

ав•• ,

aE'It

РТВ прв ВБКВ.... Боже,

ЖИТВ б"'JJОГО AB~

-

lI&JIitTJo lIВl'вва ІІ'Ь
Be6e80e1JBQ оБД'l80'Ь 6ур... ста
Божо 1 IJ аsаю, мев'" вже ае до

то

---

Морті.оре І

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

.......
-

Чого авов.,.

81

?

Що се аа шеJlео'r"'?
То

8

шеJlещу.

ЩО-.Ь 1'& РОбвшь?
Шукаю горшвои .ао'rИ IІОИХ'Ji Шl'ав3в""
Кивь ТО І .им'li борz"й І Не

• aдsra'rB 'ree

од"вв в.,.

'raBY

Bze-zr. 'rJi1 ХОЦШ•
ze ава_

пору? Прец"В.

ре добре, вс" ваукові повагв 8&3У'rЬ, щО ове.а ВОВ
_а првтлгав БJlискаВ8ЦЮ дуже СВJlЬВО.

Soze І

.31,

ве ДОСLl'rЬ, щовzе са_а првродва ПРВГОДJi1 I'РО

ІПЬ житю,

ще й

'rLl

-уоишь .ИВИТИ все

.ебеапе.вбс'lЬ аб3J1ьmи'rИ.

fJJ

ОХ'Ji Боzо

-

_OZJlBBe, а6к
'rJi1 00-

Не оп"вай :ве І Що

ДУIІ&8ШЬ?

- Чв 8 В.,. 'rбll.,. 'raKoz. в що aJloro?
- Mop'riMepe, 8 Bze 1'06" ве раа.,. в ве ДВІ ......
21, ЩО сп"в'Ji BSKJlBBY8 віБРlцію ВОіАУХа, .ере... що
авВ'rpИ1Jие ФJlЮWlW.,. - - Б3й е.І Бога, по що тм в6.-
"ВВ8вшь двер"?

-

БоГ'Ji

8.,.

тобоlO,

z"ико І

Чи в В.,.

,3_.,. 8

8В.

JЖВХО?

-

Нве JlПО? То смерть І КОЖAJiJЙ хто бодай трош

,ВИ ивтересував.,. сею справою, авав,

що пр6дуn впро

iaдzy& 6J1вскаввЦІО. Тм Jlвше припор.,. двер", 8ап..
ilx'Ji. добре І скореllЬКО І ивавше во" погивемо. U.l:'Ji,ЖО
..равдива вара божа бутв в.,. такбй ХВИJlВ ра80_'Ji •• 1''''
8ВIІ.,. пБВI'ОJlовкоltI.,. _. - Морті_еро І що 'rJi1 робишь?
- Н1І.01'0. Йду ДО УІІSВUЬВllцit. Туп. Tau ДYDI
но и 1'0рВ'ІО. ХО.У соб" JlВцe й руки ОIlО.И'rВ.

- TLI видко поабув'Ji св вже й ОСl'авку P08YIl1.
П8т.десвть рав.,. сворше, иsжь у вовку ввшу _аторію,

JlOTBTr.
OB"'r"

БJlискавицв у воду.

ОХ.,.,

В.О ве спасе вас.,..

Мев" адает. св,

.норті_ере І що се 8BOB'Ji?
Вlбаіоте.. вaiaulев. DonO"i.

8

ба.f,

То...

LXv.

що в".о

що

-

•

в.

-
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- То прок.7І - - ТО 8
- Ва такій спое3б.. ТЕІ
lJB T06iJ справд'Ь веВ'ЬАОМО,

СТРУТВВ$ обраа1і.
стовшь

KO.7l0

самов СТ'ЬВБl.

що вема .7Іучmого

аводу, 8К'Ь МУР$? Идв геть 8'Ь-вбдти І Став'Ь
в ще

ГрОМО

KO.7l0

МУРУ

Ox~, ав'Ь ТЕІ моа:ешь бути таКИIl'Ь вбдча-

KJleBe.f

8ВО беабЬzвs:и'Ь в ва свою родину СТ8гати таку не6е8печвбст.? - - Мортімере ! 'Ів ТБl свою перику про
CTeJl_B$ так'Ь, 8В'Ь 8 T06iJ KaaaJla?
- HiJ, 8 аа6У8'Ь.
- За6ув,,! А ТS-ЖЬ можешь се жвтеll'Ь ОПJJаТВТJlf
ЯК'Ь БS тsтеперь .7Ie2IЦ.8'Ь ва перив'Ь ва пбд.10а'Ь по ее
редвв'Ь комваТЕІ, ТЕІ був'Ь бs Ц'Ь.7lковвто 6еапеЧВIІІЙ. Хо
дв К'Ь мен'Ь,

ходи скоренько, аави авов'Ь ар06вшь

яку

ДУрввцю.

Н попр06ував'Ь

споввити 6И во.7lЮ,

a.7le

там'Ь

6YJlO

тав'Ь '1"ІІсво в ПрИ аа'Jвиевsх'Ь

Дверех'Ь так'Ь душно, що

Ball~

Н покаШ.7l8В'Ь хвв.7ІЮ,

6y.7lO

хв6а подушити С8.

потбм'Ь авов'Ь 'ПУСТВВ'Ь С8 посп'ЬШНО ДО дверей.
ж'Ьвва

а

Та М08

KpBKBYJla:

-Мортімере
бе уратувати!

! KOB<Je

щось треба аробити, а6Бl те

Подай мев'Ь И'ВlИецку КНИЖКУ, щО там'Ь

.7Іежить на компв'Ь ва tзимсiJ, и
ааПaJI8)Й! Дай мев'Ь

C'bPBB<JKY,

CB'b'JKY.

А.7Іе

CB'b'JBB

ве

а вже сама аасв'Ьчу. В'Ь

квиzц'Ь м'Ьстать С8 деакі укааки •

.а: П8дав'Ь

'ы

ВНИЖКУ

та й ще кБJ[іка дрббввць

аасв'ЬчеИ8 св'Ьчки.
раа'Ь потtill'Ь она

-

-

стовкши при тбм'Ь. в&ау

и она

TuTY Х8В.3Ю
CBpRBBYJJa:

B38JJa са ДО
СDовбй, a.7leal&-

теперь

мав'Ь а

~. Иортімере І а то що?

.-' HiI~o, кбтва.

-

ІСб'l'ва І

То загвбiJJlЬ І

шафки вбд'Ь УIlЬІваJlЬВИЦ'h.

іИ И замвнв

до

Скоренько, мМ .Іюбsl!

В.,.

3J10BB

ЗББРКА ВАЧЕркбв~

'p,ax'Jt

повво

ташва

B61JL

.'8

Чу.

-

88

еJl8КЖРВ1JВОСТВ 1 Н 8ваю,

оес.

8aKBII'Jt

IІвве, lІев'" ПООВ8'h8 ВО110С8.

-

она

8BOB'Jt

придушево Хl1ипа8.

k'Jt

бli

же, а 61і був'Ь в'» руКОI) в'» вогою ве рушив'Jt а.
ра жакого вебе8пе1JВОГО Qре,цприважя, _к'Ь цоввтв У

'іІотемках'Ь к6тку.
От:ве

.•с_к8

_

ВI8В'Ь с_

аа

A'hJlO,

поБОРЮЮ1JВ

Kp'hCJla

та

ввші переШКОДІі, що Т8ерді БУJlВ вс'» а де_ка
Ваковець спр_т8В'Jt _ кожвка АО

.-&.1в острі каВЖIi.

JD.ФКИ, ваПОРО8-бввавшв ВС_КВХ'Ь р'h'lей В'Ь вартоств

r&pox'Jt

1JO-

СОТ'Ь ДОJl_р6в'Ь.

Теперь ПО1JУВ'Jt я

-

аl1ьквра пБВГОJlосві

8'1.

CJlOBa:

в'Ь квващ'h стовжь, що вайбеапе1Jв'hйше п6Д'Іас'Jt

I'ромбв'Ь стоати ва СТ3J1ЬЦВ ва середвв'» комваТІі; в6:в
.в стБJJьца мусать стоатв
Itва'lИТЬ:

ва 8J1IiХ'Ь пров6дввках'Jt,

ТIі .УСИШЬ ВJlОЖВТИ

ИХ'Ь

В'Ь

CKJl8BY

то

посудиву.

[Пш-ш! Г,р-р-р І Ч-.-1J І]

:n

OX'Jt І

СJlухай :ве І

СП'hшвсь,

МоржіІІере,

8авв

жебе l1усве І
Н кввув'Ьса по скж_ву

1ДМО са мев'» придбати

посудиву. Ледвв,ве-Jlедви

1JОЖВРИ,

потовкши

ве'» про'li.

8'Jtва8J1ював'Jt а вб_кв стБJlьцtв'Jt

и :ВАа8'Ь

ва даJJьш8

ввструкців.

- МОРІімере! ТУЖ'Ь стовть: D Wihrend еіпев Gewitters entferne шan Metalle, wiez. в. Ringe, Uhren,
8cbltlssel et". von аісЬ und balte зісЬ aucb nicbt ап зоl
сЬеп Stellen auf, wo уіеlе Metalle Ьеі einander liegen, 0Іаег mit anderen Korpern 'Verbunden sind, wie ап Berden,
ОеСеп, Eisengittern u dgl с Що то 8Ba1JBTL, Мортімере ?
Чв в6в'Ь
"еТМ_IIrIИ,

ВВХ'" ?

ее роауміІв Іак'Ь,

що тlі( lІа8ШЬ окру:витв с_

'ІВ мо:ве М88ШЬ держати с_ 8'b-даJlека В3Д'Ь

..
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- 01, s в сам'ь AOKJlaABO ве вваю. Ово Bwpazeво трохв темво. Вс1l в1Імецкі petYJJIII трохв те. ві. A.Jle
8ев'Ь вда,ть ся,
в'5 трошкв

що
в

genetiv'y

pe1JeB& стовть в'Ь dativ'1I
дрббкою accu8ativ'y тУт'Ь в там'Ь

1'01'0

ПРВIІІSmаВIІІIІВ. ДJlЯТОГО в допускаю, що в6в'Ь каже, а6Іі

AOKOB1Je
-

окружвтв

MeTaJlBMB.

св

Ну пев во, так'Ь _усить 6У1'и.Се вказув

сам'Ь

8ДОРОВ1ІІ1 рОВУМ'Ь. Ба'lIJМО те ва грОмовводах'Ь.Воаьмв-жь,
Mop1'iMep~,

ва

mеJlОМ'Ь

rOJlOBY

пожарвов

сторожв,

З'Ь в1Ім'Ь "ак'Ь богато меrаJlЮ ...
Я ее В'ІВВВВ'Ь.

Теперь, Иортімере, мусвшь

UXOPOBBTB

собі

вогв.

Прошу тебе, ваJJОЖВ с0611 остроги І

MOD1JKB,

И се в В1JВВВВ'Ь,

СВJJУЮ'lВСЬ,

к6J1ьке вмо

гв, аапавувати вад'Ь собою.

- Мортімере І тУт'Ь стовть: "Оа8 Gewitterlii.uten
ist sehr gefahrlicb, weil ше GIocke selhst, sowie der durch
das Lii.uten veranlasste Luftzug und die Вбhе des Thurmes
den ВІіи anzieben kбппtеп.· Чи в6в'Ь 1'11111'10 XO'l8 скаа...
тв, що пБД1Jас'Ь бур'Ь вебеапе'lВО 6СТЬ ве дввоввтв?

-

Так'Ь, так'Ь,
то в

мев. вдавть св

що вбв'Ь ее

CJlB

singular'i.

Я так'Ь в думаю, ОВО ве ввакше. Так'Ь, так'Ь!

participium perfecti

В'Ь

X01Je
nominativ'i,

скааати...

ва мою гадку ilбв'Ь хоче скааатв, що при BЬ1,~OTi веж1l

цер1СОВВОВ в прв недостатку "пр6дуву"

6eaIlI1JIIO·

ааJlИШВТВ

а'Ь грОllами. ДаJlьmе

-

)(ОСIllТЬ

Дввовевв,

-

вже,

'Іасу баJlакавкою.

KOJlB

8СТЬ .дуже веабрве

CSI

бури

Jlортімере І

Не маРJlУЙ дорогого

Сп1lmв до веJlИКОГО дзвОвка прв две

рех'Ь у сіВJlХ'Ь правору'lЬ. Живо, JJюБЬІЙ Мортімере І МІі

вже туй-туй будемо обеапе'1еві. ОХ'Ь, мбй дорогій, в ва
д1lЮСЬ, що llІі вкбвци таки спасеllО св.

ЗВОРКА ВАЧЕРКОв~
н ВЬ1J1itз'І> ва СТОJlець

и

ВЗIJВ'І> са дзвовп:rи вТа тр

:страШВЬ1Й дзв~в'І>. Дзвовю вже щось С-ВІІЬ 'Ів вбе-В.ь мі

ВУТ'Ь...

BarJle 8'1> вадвор.у вt.А'ІВВ8ЮТЬ са ваші вав6в

ввціІ, вказувсь асва JI'Йlхтарва РУ'lва в

rOJlOC'l>
-

авійсь ХРВПJ1Ь1Й

пuтае:

Що, до 'Іорта тут'І> стало са?

Перед'l>

B6KHODl'l> стоала гурма Jlюдей в вачудуваво
B'Ji мо-Вй в6"вбй одежв та у во-

8b1tp-ВщаJ18 очв ва меве
8l1вби'It уоружеию.

Н перестав'І>

дзвовити,

8аКJlопотавнй

8J1'Й1З'l>

В8'1>

стбльца в сказав'Ь:

-

В'ЙІ'ІО ве craJlo ся, првател'Йl. СЗ J1ВШЬ ма.lе ва

рушеве супокою 8'.& ПРВ'ІІІНН громбв'І>.

Н

отсе

пробу

вав'І> вбдвервутв БJ1вскавицю.

-

Гро_н?

БJlискаввця ?

вн З'l> ума в6ЙШJ18?

ВбlJЬ

Паве

така

ва

Мек'І> BiJ18MCe, 'ІІІ
ПРВ'Іуд'l>

врасва,

асва, ЗВ-ВЗДllсrа, ав-В СJ1'Й1ДУ гро_6в'Ь І
Н BHrJlaBYB'I> ва двбр'l> •
просто остовп-Вв'Ji, ве
.6r'l> CJ10Ba ВЬ1добуrи 8'1> себе, а вбдrак'І> обб8вав'І> са:
- Сего а вже ве ,годев'І> зроаум-Вти. )lн-жь крб8.
8aCJ10BH в вав6кв.ц-В ВЬ1равно баЧВJ1В БJlвскаввц'ЙІ в 'Іу
JlB гро.нl

На те люде ОАИВ'І> по другби'l> почаJlВ вбд'l> см-Вху

вачатв са по ве8Л8,

а два YllepJlB в'І> perory.

OABB'.lt,

щО остав'І> са в'І> .ивнх'l>, 8&М-ВТВВ'І>:

-

Прошу Bac'l>, чому вн ве вБД'lВВВJl8 вбвва и ве

ПОД8ВВJ1ВСЬ
ВОН'І>,

тудн,

ва увгбре?

Вн ЧУJlВ паJlьбу 8'1> ка

а BBAitJlB блвск'І> вбд'l> CTpitJl6B'I>.

вочи теJlеtpаф'l> ПРВВ'ЙlС'l> воввву:
превідевтом'І> -

ТО OB0J10 пбв

rарФільд'l>

вн6]>аВЬ11

8 ее була пр.чина.

Тав'І> , raB'I> , паве Твейве І - вб.'ІВВ'І> пав'І> Меи
BiJ18I1C'l> свое опов-ВдаВ8. Нк'І> ТО а вам.. ва почаtв;у

свааав'І>, средства ОХОРОВН

Jlюдей

перед'l> БJlисваввцеlO
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• ІІН. Іва_еввті в таn. боrато вх.,.,
.е ІІО.У

apoaYllilTB,

8К.,.

rpO• .,.

що

.о.е ще

8 віІ крrпТ&І

Koro

трафвтв.

По сих.,. с.иовах.,. вОв.,. 888В.,. СВОIO торбу подоро.

.У та І парасо.и. ипопрощав.,. С8
доіхав", був.,. у.е ДО

8ro

сS'аціи.

80

.вою,

бо поit8Д'"

ЗБОРКА НАЧЕРК()В"Ь
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Статьи пава В.вьока.
В.ора

8'10

Bo.opOII'lo,

О пбавд. в.е

редаrщіЙв6.'Іо 6юрі,

редавтор&, пав'Іо Д.ОВ'Іо

а.,. l'.:ІІу60ВВІІ'ІІ,
ва

'1'0

серце

rOA.Bi, a'lo8BBB'Io

де в урадую

вво

са

88C'IfПВВD

ВіІ••'Іо Б.:ІІ.ОВ.,. а.,. Вірд.івів в

роадвра»•••.,.

60.:110....,

В.ДВКІІ'"

JJВЦIf, ПР.СТУПВВ'ІО до пу .:ІІьта в ".во а6тхвувІШІ

ПО.:llО.ВI'Іо

a'lo

ПО.ОСl'ію перед.. .ово статыо та І во

акваю.всь ПУСТВВ'Іо св
првставув'Іо ва :lВВJJЮ

06-

ПОВОJlВ до в6дход1. В'ІО дворех'5
- О.ОВВДІІВВ перо6уlU.,. 60-

pOI.6y, щ06.,. опавуватв ОВО. .У'Вотва ва от6J1.ВО, абll
116l"5 CJlOBO про_оввтв. В6Дlав.,., ввввувши 1'0000ВОЮ в.,.
оторову своев рувопвсв, ВКПQвів", ....раю.в.", 1'000o0011'10 О.:llова:
- Дру:ве .бll 0:1'10 вв.,. страшво І - в І.,. 0.81
'1'0 РВВУ.:ІІ_ О.:ll.О.К.
Кево 81'0 rope тав'Іо ІВОРУШВ.!О, ЩО. аара,.,. .ав.,.
ва l'адц" ааворвутв 81'0 • потisШвп, та 6YJlO В:ВО ва.
п6аво, в6n у.е 111Ішов.,..

Чаооп.с. БУ.:ІІа В8е ва lІаш••",

ue 8, Іваю.в, .0
aU8Z_Ti ва ВIІ"РУВОІІ8ІІІО рувопвсв,
та й вад"Ю.в 08, ЩО .0I'ОJlошев. тов Сl'ат... · прввесо
ро араду 81'0 опо.а.:llевому оерцю --8 ПОрорв8В'It друко
вав. в 8CJВYB.,. у ОТ08ПЦ" 81'0 стат.ю.
.О.У друl'ОВВ ду.е

З."оn сnт." 6ув", ОС.-8Вій:
СТРІІІІ.І ПР_ГОAl. Ко.:ll. в.ора

BO.Opoll'll, 01:01!0

ІВ, ..
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етов ГОДВНіІ, пав'Ь

ШУЙJJSР'Ь, етаРНі в по

BiJJSII'Io

вazавЬ1Й ГОР08аввв'Ь 8'10 СУТ'Ь' Парку, вышов'ь В8'Ь
СВОГО _ешкава в пуе'lВВ'Ь еа

ВК" ТО

8'10

6YJ10

A02lBBY

В'Іо

до мilста,

У вего В'Ь 8Вilчаю вбд'Ь ,lJОВГВХ'Ь 2Іilт'Ь,

ВIіІВИКОЮ тБJ1ЬКО ва веевіІ

1850

року,

вбв'Ь

В'Ь JJбzку

акого наПilтав'Ь

e06iJs, спробувавшв ваТРJlматв спо

JЖошевого

КОJlВ,

а

раВ'Ь В'Ь лівію

6iJry

крпав'Ь, а

ак'Іо

08,

ев 6уJЖО скорше,
ОВО скБВ'JВJJО са

8'10

веровва.во

кова,

ІІОГJЖО

6уJЖО

A2la

вего

еще
так'Ь

KOJJB

а ще

свilдком'Ь

при

стоаJЖа в ПРВГJlа

в&падковв,

ВlІовilрве,

стаJЖО

радше

род& БУJJа 8ГО теща, котра там'Іо
що-наймевче

ХВВJJЮ

копку

ак'Ь

рукамв В

aAepzaTB, хочь в
AOBOJJiJ lІещаС2lИВО,

сумвilйше в првкрiJйmе, що

дма СВ страшвому

поравева,

уставвв'Ь ся

Вlilllахував'Іо

JJI1ШЬ о одву

6&

6БJlliШЬ lІаПОJJохат_, авiJzь

1'&11'10

ПРВЧВВil

K02lB

lIyciJB'Ь леzатв

то

все-такв

вже

ве

певве,

ОВО

що

ова, 8К'Ь тБJJliКО JJучаJlВ С8 вещастві ПРВГОДil, ва
рав'Ь вбдверта2lа

08

в'Ь другій ббК'Ь,

a.le

6УJlа смil2Івва й веустрашвма,
ак'Ь ее

Mua

уае не6бщка,

BJJaOBa

аааввтв

П08аак'Ь

трема рокамв, повва

BQiIiJ

_атilрь,

перед'Ь

8..

теперь

бб2lЬШЬ ак..

ва радбстве

В8 а$ мерп&х'Ь, УООКОІВ са

11611..

8В

ова

бо ввагаJlil ве

вавilть врпавв,

воскреое

шilстьдеosтr.

qolo-

роцil ас_ТВ, ВК'Ь д06ра хрвстіавка, беа'Ь .uь

ЩЖJl& ііІ IІсе, що

60
lIua

ТОЖ81"

Нехай асе сеоа пова.ва Пр_ГОIl&

шв в бек .аЙв.,

JJIDACKe І

по:веz&

в. е'Ь...

в'ь

184:9

роц'" авв

oBiln.

АJЖе таве

ПОal)'*вть всilм'Ь вам'Ь в•. осторогу в коб& ТО
старалв са жвтв так'Ь,

&6&,

8К'Ь

смертв, MOrJJB YMep'lB. ПОКJJадilll'Ь
••1І081Js1l'ЬторжествеввilЙ ot1tT'Ь -

првйде

11 ііі

годвва

руку ва серце
вбд'lo сен хвв-

89

J1"

не ааГJ1sдатв

до

аапоморочуючои

чарав

J

[оpu.rїн.",ьн. H08UHIr& Oali{omїan'a.]
ПРИЙШОВ'І> сюда шеФ'l»-редактор'l», варобвв'1t страш
вого крвку,

рв'в'Ь собis

B0J10C. 8'1»

ГОJlо.а,

метавТо ме

ypBBTeJla.

'Jlаки, а _еие ВIііІJlаяв'І» вемовь того УJ1ВЧВОГО

R.aже

-

KOJlftKO

ра8'1»

вбв'І>

абliil Jlвшь ва пбв'І> годввЬ1,

мев"

поручвть

першому J1УЧШОIlУ дурвому ХJ10ПЧВСКОВВ
JlУЧШОIlУ боzевОJl .. НВКОВВ. А тота
ва статьа пава БJJь..ока всть

TopO'leBa -

вема

Tall'l»

часопкс.

8'1>

а дамь са вавести

каже

-

J1ише

ав" яков-вебудь
год"

страшев

-

купою

-ан.. в"якого амаОJlУ та й аагаJlОМ'І>

ПО.1Іе

або пертом,
страшевного

ТОЧКІІ опору,

8'1»

вев чогось

ДО8"дати СЯ, тожь • аовс"м'І» ве БУJ10 потр.. бво переРIііІ
ватвдруковаВ8 IJаuопвси, аба вв Ум"ствти.
Ось тоб.. ааПJlата 8а тво. добре серце J KOJ1b-б'1t а
буВ'l> такій веу.ввваЙ в беа'Ь .увотва,

ввші Jlюде, я 6ув'І> ба скааав'І>

Як'І> то бувають

паву БJ1ЬОКОВIІ,

жакбй пбав31 годив" ае ориймаю вго в"сткв.

щО о

А то в.. J

вго роажаJJеве пхивькавв аВОРУШКJlО мов серце в а аа

добво

ВlііІкорвотав'І>

наго..у,

щ06а

В'Івнвтв щось

AJJa

ПОJlекш" вго БОJ1Ю.
Я вав"т. не перечвтав'І» вго стать.. , абr.t побачитв,
'ІВ може Т&ІІ'Ь щО ве В'Ь ПОРВдКУ,

аJlе

оав'Ь

та й дав'І> до ДРУКУ.

KOJ1ItKa

стрil.ок'І> ва вступ'l»

покваово ваои

И що-ж.. теоерь _.ешь 8а свою доброту?

Хабасоору

порцію Jlайкв та дооаДИIііІХ'І> ПРОКJ10вБВ'І»1
Кушу теперь оам'І> пере.втатв статью в ооба••Т8,

'ІВ она дав подставу
так""

до от6J1.КОГО

гармідеру.

то вачвтаю а авторовв добрr.й от.енашь І

*
*

А КОJlИ

~

КАРКА ТВЕЙВА

~------------------------~--------------~

ПРОlJвтав'.Ь а 8В

в

мушу пр'вава!.,

що ва першіl

ПОГ.11В"'Ь ова В..Г.11вда8 трощви 6а.11амутвою.

А.11е мушу

6В ще раа'Ь переГ.118ВУ!И.

Перечитав'Ь

8

*

*

8И B'b-ДР1ге

_еві 8вачво 6б.11ьше

и

*

ова діlСтв!)

Bizr.

бuамутвою,

аа

Br.lAaecr.
першим'Ь

рааом'.Ь.

*

*

Теперь вбд.вrав'Ь
вачка вопве,

Ова ве в ..деРВУ8
а

Baaru'l;

8

ко.11в

*

8В пать раабв",

8

годев'Ь

ава.11іа...

8.11е вай меве

68 88 a&lr.lC.lY.

ДОГ.lупатв

в В'.Ь

вiJй

рі.в,

КОТР"Х'Ь

ве _08У ароаумітв.

Ова ве каже,

що ста.110

рОМ'!.. Ова говорвть про
аацікаввтв вас'Ь его

BiJl8MO_.,. ШУЙJl8ak'b-раа'Ь AOCIiJTL, що6..

вего

ДО.11ею,

а'Ь

68

ме

пот()_'!.

покнд.е его.

ХІО 8 той BiJl8М'r. ШУЙJl'Р'!. 8 В'!. котр6й око
.І8ЦИ Суп-Парку BGB.,. мешкав'!., а мв вбв'Ь О шестбй

Baarui

.... ст8, то .в ааlшов'!. та_То,
а BOJlB аайшов'Ь, то .и nY1JBo?Iacr. ему $Іва првгода? Чв
ТО В 6 в .. се ввдівіДУУIІ'!., .котре ПОСТВГJlа "отрашва
годиві пуетвВ'Ь е8 Ітв

до

првгода"?

3'!. Of.1J8AY

ва старавве

в"ведеве

повввво

рерват. друковане 1Jасопвсв,

о првгодiJ?

А 1І08е

ТОЮ

68

по"р06вць,

8ке

11010 гадку,
довідатись ва'!. вев <iorocr. ббnьше. Tr.lM1JaColI.. вавпакв
- ова темва, ба ве nlШЬ темва, a.Jie й 80ВО'Ь_'Ь веаро8уll... .1Іа. Чв то М08е 8.1101lаВ8 вогв пава ШуЙ.1J:8ра пе
ред.. ПS'!В&Ц8тьма ровавв, 6y.1lO тою .страшвою првго
дою-, ваа BaBeJla ва пава Б.1Іьока такій вев..мовв..1
б&.1ІЬ в каама 811У серед.. во,в бігтв до редпців в пе
8ам'Ь.ав С8 в'!. стать'Ь,

С8,

ва

аб.. податв св'Ьтовв в'Ьоть

"отрашвою uрвгоДою" 6у.1ІО

ЗВ()РКА ВАЧЕРК()В'Ь

'•••щев.
ocaX'JI?

91

lІ&1ва .''1'е!»в '1'ещ... пава ШуlJl8ра В,. дав.ах..
Чв

11081

вбв'JI мав,. ва гадц" о.ерть

6а перед'JI '1'ре.а рока•• ?

[XO'li

аДа,ть

ве в,.

08

'1'0. 000yllepJla
CJlOBOII..

ова

BaOJl"'AOK'JI _ещаО'1'В08· ПРВl'ода.] Одва.,.
BJlaO'1'BBO ....O'1'BJla С8 тота .,отрашва Пр81'0да·? Чого '1'01 rJlYOIII ooeJl'JI ШуIJl8Р'JI аб сво.... кр_
КО." та ва.ахуваВ8М,. рув". Сlав.... у оа.у J1i.ilO
Р08б ...I'У ОПОJlошевоl'О КОВ8, KOJl. хот.п, 8fO ..тр••аIВ)?
Та й 8K'JI, дО 1І0рl'а, IІбг'JI 81'0 пере"вт. кбвь, КОТРІІІ
6ув,. 81'0 . .е пере••вув'JI?
А Auime щ6 '1'0 тако .ае ПОOJJ1••Т. ваll1о 8а
.00'1'opory·? И n 8K~II" B31'J18д1t Ц"3111 '1'01 д.вовв.
вlІІ УО'1'1П'JI, ва-сврбаь беаТо '1'OJlBY, ••8 в"6111 6утв ДJl8
.ас,. .ваукоlO 8 ? А попер'Д'JI уоеl'О ве B8aI'U" .а8
-

В,. '1бll"

ту'1''' дЬо .8аПО.ОРОllУIO'Іа lІарва 8 ? :Мов" СПР.ІД" пред

C'1'a8J188 08 pi'li
по_ввев'JI

6ув7.

так.. , ЩО радше па...

larJl~Aa'1'.

до

BJJiOK'JI О..ТО

ве

аапоморо'lУIO'ІОВ lІар••,

а '1'еI'Д" ве _ав" 6а вбв'JI бувТо СlБJlЬВО ~ОПО'1'У Й lІув.

'То

rбревькоlO првrодоlO.
:Jepe'lB'1'aBТo 8 тую Г1l.упу ота'1'ыо, в.. Ц"JJGІ 8В пдд

'1'010

ПJlбв61

oaltloapolY."J100'1'B,

n rOJJo....
вев

8Ов"

_YAPIIIII'JI.

azi
- ue rод'" бутва..
дійство q'lua С8 .вкаоь

ще раа,. та І що р.I'Іо,

ХОДОРО." ходвть

Зд"ть С8, щО

вещаС'1'ва пр.rода, та в".в'Іо ве второпа8ШЬ, .вка ее бlJJа

пр.~ода'1'а І ХТО прв Т6.ТО потерn"'вТо.

XO'li ДУ.8 верадо, але ІІУШУ такв Проопв пава
BJlioкa - CJI. ще копс. J1Y ••Ti 08 що· ве6у дь .вВОllУ
81'0 ПР.8теJJОВВ, вевl дО ОВ08. в"'опв О тб.,. додасть
KOBe'lB8 П08ОВ81О'І8 пр."'твв, а611 8 IІб1''Іо ДОГJJ1паI'В М,
авс '1'0 6YJlO вещаОТ8 в BOro ово ПООТВI'JJО. s: BOJl"B'Io 611,
щ06. 8С" 81'0 ПРВ8'1'еJl" BllllepJlB, в_ь а6111 8 ще раа..
• а... '1'уl-'1'уl 8б08евоn'1'В, пр06уlO'ІВ вбдшв.руватв
'81i10Jl'JI дррого 81'0 Т80РУ •••

'_92_ _ _ _ _ _
М_А_РК_А_Т_В_Е_йв_А._ _ _ _ _ ~1
,~
~

Вать итавійсвій провбдпив'Ь.
я Вr.lСОКО ш.важаю

_orY'loro teBis МіКОJlь-А,вджеJlS
Буовароттіоrо" иужа BeJlBKoro В'Ь поеаів, В'Ь иаJl8РС'1'Вis,
В'Ь роЬаьбарс'1'Вis, В'Ь apxireKTypit, BeJlBKorO у вСitи'Ь, до
'101'0 '1'3J1LKO ва.в'Ь с.. А.1Іе. во потребую MikeJlL-Ав
д_еж. ва сві,.авок'Ь,

ва друrе свitдавв, ва обisд'Ь,

до

П3ДВО'lорковоrо чаю, ва ве'CJерю в до всіх'Ь перекусок'Ь.
Я JJюБJlЮ прв~аr3дву рб8вородвбсть.

А 'fr.lltl'JаСОIl'Ь В'Ь іевув все пБСJl8 ПJl.вбв'Ь MiKeJlLВ'Ь

ABAaeJl.,

МедіОJlЯВis

або еrо ШКОJlr.l, вбв'Ь

в'ІІ,

так'Ь саltlо ВСЮДr.l его ПJJВВr.I

вw_ааював'Ь 08ерn КОМ0, в'Ь Пад

Веров'ІІ, Вевеціи,

БОJlЬОВ'ІІ

-

В3Д'Ь провБДВ8кБв'Ь -щось ввшого,

хто ПОЧУВ'Ь БЬІ тут..
ве вив MiKeJlL-

ЯК'Ь

А,вда:еJl8 І У ФJlьор~вців вОв'Ь все Вr.lltlаJJЮВ&В'Ь в _айже

до всего

Ba.e'pKBYn

ПJJ.ВН,

а де вже ве_а вrо дiJжа,

таill'Ь вбв'Ь' 60дай .ас'1'О сидil....

на УJlЮ~Jlевбм'Ь

в огжвдав'Ь усе, та й покаауваво ваll'Ь той

Швis вбu'Ь пор06ив" ус'll DJlЯВr.I,

JlВШЬ не ва

:&у; та й тоту 6е8'Ь СУlІв'ІІвупрвпвсаво

,

ова ве

CTOBJla

ПJlЛ.iJ.

до

таК'Ь вадто крвво.

реtyJJвців

M8'l'()80ro

Вбв'Ь
дому

n

6&

ка_овв

каиitвь

c:rapy

В.,.

во

вму, КОJJв·б'Ь

то Ba'lepKBYВ"
Чі віта Векв:і ••

ВБВ$ B~rorOBDB" ПJJВВ" ва храи'Ь Петра, вбв"

aaqepK-

ВУВ'Ь' ПJlИН'Ь паm.t,' вбв'Ь 'аро'бввs ПJl.В'Ь ва Павтеов'Ь, ва

уіііФ'Ojjilrь опокоll інардів півайцарсков,

ва

реtУJlsцію

Твбру, ва Ватвкав'Ь, ва КОJlьое.Й, ва КапіТОJlій, ва Тар-

__-----з-В-()-Р-К-А-Н-А-ЧЕ-Р-К-О-В-'Ь---~

..Іо.аі

CВUEI, ва

Бар6ерівіХ78,

QU&TY

па

цервовь

08.

10ава Лвтеравьсвоrо, ва Каllпавю, ва АоаіЙСВl oЦopory,

.а О"ІІЬ rорббв1о, ва ВУПОJl" Kapa.a.u", ва аввадувТ'Ь
К&uДЇ8, ва ааllОВ78 МаКОИllа. БО80_ОРІвай СОIВОРВВ78

688Сllертве ІІ"СТО в ВIіІIІ&JIював78 в1о В"IІ78 усе,
8И 8ватовв в вс" ВВВЖВІІ

МОй

Apyr10

rOBOpBJlB

хо••-6111

ввавще.

ДавіВJl78 врввпув1о раа78 до провбд.вика:

Досать ужо, ДОСIіІТЬ І Ав" OJJOBa ббJlьmо І Все
пУC'lе І Ов,,"ть радше, що ГооподьБоl".Ь ООТВОРВВ78 Пта
Jlію обеJl8 IlJUJпбв1о MiKOJl-АВАZеJls І

-

Ще
80В

B"SOJJB

ВОСОJlООІИ

BIJepa,

в1о zвтю
в

TaKoro

дов"давшв С8,

ЩО

ве

8

'Іаков

B6AtjYB78

душеввоrо

щаеJlВ-

уеПОКО'В8,

МіВeJlЬ- АидzеJJЬО

8К78

BZO

ве

БОЩВК78.

Дов"дuвеь IlIіІ об78 тбll1о вбд1о вашоrо провБДИВКL
МП811В ВОДИI78 вбв1о иае78 ООIl"ЖЬ обрuа та
бlil В78 до_rВЖ78 воридораХ78 Ватввава и
06рааа та р"вьба ва ДBaЦSTII
поваауваВ78

ваll1о

веJJикіl

каПJlВЦВ в фресвв та й фрескв
абlll

ааПОВИIІТВ

Ц"JJIіІЙ

ииmВХ78

1І&.1IОИОВ1о

IIBJI8IIB

pilai-

ООIl"ЖЬ

lІ"еЦ8Х1о.

ВБВ78

В78 Оввотввьевбй

- 6YJlO- б78 Toro AOBOJl",

веб08вбд1о, аllай_е все lІа.llO

вав78 МівеJJь-Авдzе.lЬО.
От_е IlIіІ ПОIJ&JIВ такожь

В81о

ОВIІ78 оровБДВВВОIІ'lt

тоту

callY rpy, 80 в_е вераа78 ПОllоr.lа и&ll7t поб-J.двти
провБДВlІка IlIіІ OO.UB ставвтв ваввва, дурва ПІІІ
таВ8.

А тв СОТВОРИ8

во пбдоар-J.вають,

ве ІІ&ЮТЬ по

В.Т8 О оарваа....

ВБВ78 повааав1о ваll78 одву фitуру в ва.о:

- Stat-u. broDZO.
МIіІ

-

-

rJJSBYJJII

ва вев баідуzво, а доктор1о пат а,:

MiBOJJ-АВАzеJJ8?

.., ве

н

аваlO, .В8.

МАРКА твЕй8А
по~еll'lo
дов~ор'Ji

-

повавав'lo

Ball'lo

o~ape РВІІСіСе ФОРУIІ'1о.

А

ІВ08'1о:·

MiBe.Ji· Авдасе_ ?

ПР08бдввв'1о ВЕі~Р"ЩВВ'1о ва вао'1о О.В, по~бll'1о· окаlав'1о

:

- 8",

~II08.Ь .Jit~'1o равше.

ва .ерl'У прdшов'1о 1l'впетсвіЙ· обеJ1іов'1о.
- МівеJlь-Авдzе.JR?

-

ОЬ шоn

Dieu І

Паве, ~O БУJlО Дlа ~Eioa'iЬ J1"~'1o

равше.

To~o беlвас~авво одно ПЕі~аВІ

~aK'1o y~OIlBJlO ІГО,

щО 'ВВВОJ1И IдаваJ10 08, 8бв'1о в.е бов~" 08 покаlува~в

Ball'lo ще щооь бб.Jьше. НещаСТВIІЙ CBJlY8a8'1o 08, вБJlЬВО
БУJ10 81'0 aIlOI'B, BII8CBB~B ваll'1о, що МівеJlь-АВДZЄJl8
1І0асва

робвтв

одвt'іаJ1ЬВЕіIl'1о

СТВВІІ cBt~a, одвав'1о не
ТІІ

lа ООТ80реВІ ~БJlЬВО 'іа
~IIII'1o у

OC8raB'lo

BaO'lo li,»

КРВХ

ycatxy.

Вбди"ва вадll"РВОI'О вапруzеВ8 ока в ІІОІВУ пр.
с~удіоваию и ОГJl8даию веть вове'іВО по~рtБИОЮJ виав
ше ПРИЙШJ10СЬ бll иаи'1о IбоzеВО.Jtти.

ДJ18ТОГО оей про-

8бдввв'1о -.УОtв'1о ще 8sійоь ч:асов'1о ~ерпt~в ІІУКУ. КUJlИ
его· ое ве бавв.JО,

~Ei.'1o

І'брше

ДJ18

Bel'O -

1111 lIaJlB

lабаву.

На

otll'1o

ІІ"ОЦИ

IІбг'1о бll

8

вапвсат.

.BllaJlO

про

~e иеобхбдие

J1BXO -- про европейсвих'lo провбдиивбВ'1о.
8'10 ЦUОI'О ееРЦ8,
абw IІбl"lo оббйти е& беа'1о провбдиива, ue првйшовши
до ,перееВ"Д'іеи&, ЩО се pt•• иеllОZJ1вва, певно IIYOtB'1o
Неодив'1о ПОДОРОZИЕіЙ певво рц'1о був'lo

бодай 8абаzа~и и&доJlоzвтв

еобt ІІUОЮ

при&тибеть

Mьr вwбраJlИ ееою дороl'У,

а

KU.JB

1'01'0

товарветва.

иаШИIІВ

~осв"даIlИ

IІІ0асуть

другі, lІеие се ду.е буде rtшитв.

аабавкою ие

покорветуватв С8

Провбдивки В'Ь (евуи дуасе радо "eJlyza1"

подо-

ЗББРКА НАЧЕркбв'Ь
IО8ВЬІ"''Ь Амервкавц&м'Ь, бо тіі 'ІУДУlOlІа С&

"

.е МОЖУlJa

,8.1.ІіК8ію по КОJlю_б'h.
lІав'Ь

туда

аервву.
,ОРВВ'Ь

'JBMaJlO та
поба'JВВШВ &ку-вебудь.

вытвB а'Ь п6АВВУ,
такимв

Оlже ваШJa провбдввк'.It посп'h

пддскоками,

&к'Ь· Бы

проковтнув'Ь

Такій був'Ь ожввJlевы,, такій В81ерп&'Jій.

Го

:

-

павове,

XOA'hlJa,

аа мвою,

'.8'Ь JlBcTы, пвсавіі ХрветоФом'.It

XOA'hTJa І SI

КОJlЮllБОIl'Ь.

XOA'hlJa І
Пов'hВ'Ь вас'Ь до paryma. КJJЮ'J'h 'JBMaJlO
KOTaJlB с& прв вддмикавю богато аамкбв'Ь -

покаzу

Пвсав'Ь

вХ'Ь ca_~, ВJJасвою рукою.

вабревь
в переА'.It

0'111
AOJlKOJJa

ваllВ ПО&ВИВ'Ь с& ровпростертЬJЙ стар ЬІЙ Аокумевт'Ь.

провбдввка
нас'Ь
вав'Ь

И,

:
-

заВСКРВJlВ

доrьtкаю'JВ

Що-жь

вЬ1

св.

Вбв'Ь

перtамеву

аа

се,

тупцював'Ь

паJlJaЦВIІВ,

павове

?

Пвсьмо ХрвсrоФа КОJJюмба, вго самого
МЬІ

ABBBJlBeJa

рез'Ь добру

Чв

ПРИГОВ8РЮ

ве

правда?

BJlacBopY'JBe.

байдужно, вепорушно.

Докrор'Ь

'Іе

хвиJJЮ ПРВГJJ&ВУВ'Ь с& ПВСJaМУ дуже старав

во. Пот6м'Ь об6авав'Ь с&,

ве Вr.l&ВJI&Ю'JИ

aB'h

Арббкв 8а

ц'hкаВJJевя :

-

А І Ферl'усон'Ь

'ыав'ь с& той

-

'JOJJOB'hK1i,

&к'Ь

то

Br.l KaaaJJB?

&к'Ь ва-

щО се пвсав'Ь?

ХРВСЖОФ'Ь КОJlЮllб'Ь, веJlвкій ХРИСТОФ'Ь коJJюllб'ы

ДОКТОР1і ще рав'Ь ПВJlJaВО оБО'р'hВ'Ь письмо.

мо,

.А.І

-

то се в6в'Ь сам'Ь пвсав"Ь, 'Jи хтось ввшій?-

Саll1і Dвсав'Ь І ХрвстоФа КОJJюм6а

писаве

ВJlасвою

Теперь АОКТОР'Ь

-

Ну,

& В'Ь

BJlaCBe

пись-

рукою.

вБДJlОЖНВ'Ь докумевт'Ь в скававт.:

Амернц'h вв.цаВ1і чоrврваЦ&ТЬJJ'hтнЬ1Хоь,

ХJJОПЦ'ВВ'Ь, що потрафВJlИ JI'hоше вааис.ти.

-

AJle

-

я вас'Ь о те ве пыаю,' хто вбв'Ь такій І То вай-

то ве]Jв&ій Христо

-

-

~AP.RA ТВЕЙIfА

6

пог~вв'Ьйmе письмо, 8ке

8

"1-

KOJJb-веб11:tь баЧИI'lo.. Не

lІайте,ооб'Ь, ЩО ВLI lІожете наМ'Ь ТУllана пускати, ТОІІУ.
ЩО .1ІL1 ЧУЖИВЦ'Ь. Не така ІІLI. вже АУРН'Ь, в'Ь І КОJlИ
~'ЬЙотво lІа8те покаваТ8 lIall'lo що ва_іlтво написавого

то ОЮАа В'Іо BBII'lt І а Ko.7JB· в'Ь, то ЙАitit'Ь даJlьше І
ИLl пБЙш.Z.в Auime. ІЇровбдвик'Іо БУВ'ІоЧВIІ&JJО при

ГОJlОМЦlеIJLlЙ, aJl,e б,аЧИJJОСЬ ВОН'ІО все ще хот'ЬВ'Іо вребитв
ОАВУ пробу. ВО''Іо .ав'Іо iцo~ь, ЧIІМ'Іо Аумав'Іо ,ааЧУАуватв
иас'lo.

А І Ходііть,

-

панове,

~a мвою.

в: В&ІІ'Іо ПОJ!:ажу

краСВf>1Й, прекраСВLlІ бюст'Іо Христофа ІСОJlЮllба.

ІІLlШ-

в~l,роскБШВLlІ, чудо-краса І
ІІОВ'Ь1f'Ь . вбв'Іо

бlВ'.Ь оправдit

вас'lo

такіІ

-

.

Ао ПLlmвого

бюоту

-

бюоr'Ь

вбдтак'.Ь ВОАСКОЧВВ'.Ь ваад'lo в ва

В8ВШВ торжествевву пову IJРОІІОВИВ'.Ь:

Отже "ИВ$ть,павове І

-

отсе краОИLlЙ, веJJВЧВLlІ

бюст'.Ь Христофа КОJlЮllба І ЧУАОВLlЙ 6юот'.Ь, чур.ОВLlІ по-

СТУIl8ВТ'.Ь І

'

ДOKTO~'.Ь ПОАвііо'.Ь до ока CKJJ~

8ке УIILIСВО

спра

ВВВ'.Ь ооб1l за-А.l:8 того.
АІ

-

81''10

ВLI сказU11 18К'Іо ~BaB'Io

ХРИОТОф'.Ь

КОJJlОllб'lo,

08

1'01 пав'Ь

1

веJJИКЇй

Христоф.,.

Ко-

ВeJJикїl

ХРИОТОФ'Ь

ІСо

Jlюмб'lo І

ХРИСТОФ,'Ь КОJJЮllб'.Ь 1

Jlю_б'lo

1

-

А що вбв'Ь аробив'Ь?

Америку ВОАКРLlВ'Ь І ВОАКРLlВ'Ь Аllерикуl... А,,,о

':Іортаl

-

Америку

МLI-ЗЬ сама В'Ь
ХрпотоФ'lo
БОщиЕ'.Ь

-

BOAKPSB.,. 1
Аllерики.

}СОJJЮllб'І>...

1
Corpo di

То

Н'Ьчо

гарве

8кеоь

06'10

И1l8.

тО_'.Ь

1

ве чува,пи.

ЧИ вОв'.Ь уже

ВассЬо І Триота JJ'ЬТ'Ь.

А ва 8КУ %ор06у у_ер'.Ь

б&.71аIlУТОТВО.
ве

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

-- Не

91

З8аю. Не скажу.

Може ва вбспу?
Не ЗВАЮ, паве.

Не можу сказатв,

ва що вбв'It

Може ва КОР'Ь?

Можлвво... МОЖJJВВО •.. ве знаю. Думаю, що на авусь
коробу мусі1в'Ь у_ертв.

-

его батько-мат'hрь
Не мо-же бу-тв І

-

А І котре то бюот'Ь, а котре ПідеотаJJЬ?

-

Ага, ба'JУ вже, ба'JУ. ЩаСJJВВ& во_бівацїа, ду.

Santa

\Ц&СоІвва

Мапа І Отсе бюот'Ь

комбіваціа.

ще?

ZBBYT.

А 'ІВ

то

отсе П8дестаJJ. І

ТУТ'Ь

першій

раз'Ь сей

В&в'Ь в бюстом'Ь?

Сего жарту ПРОВОЦНВК'Ь 8е порозум'hВ'Ь; проводвв
.в ве годнв по.х6пвтв товкостій аиервканьокого жарту.

-

МЬ] вЬ]отровлв зБЬ]тка

такожь ПРОВОДВВКО8В

B'It

P.II~.
провелв

B'Jepa

'1 BaTBBaB'h,
"уй-туй

рil'Jію,

готовв

OpBXOABJJOCi

1

були

ба вавilть

удало са.

11&

трв

'ІВ

'Іотврв

ГОДВВЬ] ЗВОВ'Ь

ТО_'Ь чудесвом" свilт'» р'hдкостіЙ. Часто_Ь]

вам'Ь

Того

проаввтв

за'JУД'Ь

-

здержувати

певво

B'hXTO

за~'hкаВJJеИ8

З'Ь тажкою
оа.

иеодвою

.7Jвшь

А такв

б'hдою

ово

перед'It ваив ве

BaQ
AOKaaaB'It

ВативавіІ.
Проводнвк'It 80ВВ'Ь оа 8'Ь павтеJJВВУ, був'Ь у к.7JОПО

'". Вбв'It абilгав'It соб'h вогв, аБЬ] щось
BaC'It вЬ]шукатв, вбв'It В.7JОЖВВ'Ь у те вою

осоБJJВВОГО ДJJa
свою штуку

"а вадаремво І мь] ве вЬ]авлаJJВ зац'hваВJJева в'» дО 'ІОГО.
Ва

caM'It

ПОСJ['hдок'It вбв'It ПО.7Jвшвв'It

p'h'Ji,

аку уважав'Ь

аа вайббльшу
може
Авв'Ь

p'hAKOCTi - мумію 8гвпетского KOpo.7Ja,
B'It ц'h.7Jбм'Ь CB'hт'h вайлучше доховаву. Попрова
uac'It тудь]. На сей рав'Ь BOB'Ji ПО'JУ8ав'Ь са тавви'It

Вібmото" .аЙ8JWlев. по_отеl. То...

LXV.

7

МАРКА ТВЕЙВА

88
бе8пеIJВIiJ_.,.,

що до вего ПОlеРВУJ10 ц"'же ,го поперед_е

ОЮ'JП88жев,.

-

Д:вв"'n, павове І Мумі_ І .умі_1

Доктор.,. епок61во в пова~во, _к.,.

BBaIJalBO,

п6д

в"'с", еао до ока.

-

А І Ферtуеов.,.

-

-

-

_к.,..а

Мумі_1 ,гвпеТС8а муві_1

А, праІда І Тут.,. род_в.,. С8?

Н ... , 6гвпетека му_і_!

А, Ta~! ИllО."'РВО ФраВЦУ8.,.?
Н... , Не Фравцуа.,., ве Рв_ж_ввв.,. І

вS6г.пТ....

-

CKaBUB?

_к.,. то ва

.118 сему павовв?
и_.? Не ІІа, вмевв І

Род.еваl

'

в.,. 6гвпт'" poд~eBall Не

певво десь BaIJY~BB"? Муміа
СП0861, ака повага І

IJB

IJYBaB.,. •

ще

.... ROJ1B.

ТО

мумі.I ••• Якіl У вего

-

_08е вБВ$ ве ж_вай?

-

Sacrableu! Не, ~ввай уа:в в6Д$ треХ$ TIiJC_IJ.
'
Тепер. AORTOP'" ввеРВУВ$ е_ до вего В$ удаВliJlІ$

ж"'n.

....вО.$:
- Що
8а MpB"'n,
г

ее а.ов.,. ва' комедів І ':Ів хо'!ете lІатв ва.,.,.
тому, ЩО 11М IJуа:ввц"', ПРИЙШJ1В сюда, що

б.. '!огое. вав'!втв С_? А ДО сто '!орт6В$ І вабираlте е_

вб евовив етар"мв кбет_.аIlВ!
.ого трупа,

то

KOJ1B

сюда 8.,. вв_.,. І

-

мавте гарного св"'
ввав:ше,

8В8Т"1І$ Юрі, • .,., P081&J1B.~ вам.,. гo~o.y І

кжеву са

-

ЗВОРКА ВАЧЕРкОв~

99

Середнов~чннй pOMaH~.
Перша

rAua.

[B~МOНIНfJ, "..іЖ&.]

БУJlа вбllЬ.

ГJlубока твшвва ЗМ&Г.Jlа старкІ ба

ровьскіl а&Мок,. КJlюtевштаЙв7t.
ВК'Ь к6вцевв.

Вксоко

вежв lІеркотоЬJlО вД8ве

в,.

РБК7t

1222

КJlОВВВ,. ся

гороЬ У ваlббJlьшбl

CBtTJJO.

BallKoBGI

Та.,. вбдб1вuа С& тalва

варад&.

СУВОРIіІI старкІ пав7t ФОВ7t КJlюtевштalВ7tс.дt8~

аадумавкІ в,. пкшвБМ7t

KpitCJlt.
BtZBKM7t TOBOM7t:
Моа AOllKO І

По &кбlсь

XB.JJB

вбдо

авав,. С&

-

МОJlодець, БJJагородвов подоб&, вбд7t ГОJlОВ& до в6г,.
убрав&1 в,. JlB~apCBe зеJltзs, вбдповtВ7t:

-

Говорв, ОТ'Іе І
Мо& ДО'lКО, васп'hJJа пора,

в.тись тай ва,

КОJlВ .усвть вБДСJJО-

котра 8а весь віІк" твбй МОJlодеllій при

.8В88 вам,. стБJlЬВО UОПО2'бв7t.

того БУJlИ р'h.И, про 8ві

8

Tozr.

аваl, що ПрИ1l8ВОЮ

тоб'h теперь ХО'lУ розпопств.

Мбй браТ7t УJlьріх'Ь всть вм.ввм,. герцоіОIl'Ь Брав
девбурtа. М6Й отець ва СlllертеJlьвбll~

JlOZ1

поставоввв'Ь,

що во.пи·б'Ь У.пьріховв ве вародвв,. С8 С&В'Ь, ТО ваСJlіІд
отво

мав

перейтв

ва

гою, що lІІевоЬ вародвть

.61 дбм'Ь - пбд'Ь тою засторо
08 C&B'It. Одвав,. ва в&падов'It,

МАРК. ТВЕЙНА

10Q.
ЯК'Ji бli В.. У ОДвого

a'Ji B8C'Ji не БУJlО Сliвбв'Ь, а ТОJlЬКО
AO'lKB, то BaCJI"AOTBO мав перейтв ва AO'lKY УJlьріха,
C.1lB ова буде веств житв веПОРО'lне; КОJlИ·Ж' в'Ь, то ва
престо.1l'Ь lІав' аас'Ьоти 1108 дочка, ОJlИ ова вбереже ИМЯ
бе8'Ji П.1lЯМli. Отже 8 и МОВ отара ПОдPfl'а МОJlИJlИ ('ОРН
'10 Бога, щоб'Ji AapYBaB'Ji BaM'Ji СІіва. Та MOJlBTBa ваша
ве БУJJа Bf,lCJlyxaBa. УРОДИJlа СЯ BaM'Ji ТІі.
8 був'Ь У Р08ПУЦ'Ь. 8'бачвв'Ь, ЯК'Ji ве.1lичиа вагоро
да ВliповааJlа мев'Ь 3'Ь. руки, краоиа мр'Ьн poaB'bBaJla СЯ
ДВlІІОIl'Ь. А Я так'Ь дов'Ьрио иад'Ьsв'Ь 08'.
У J1bpixoь був'Ь уже П8fЬ J1'bT.OЬ жоиаТliЙ, а таки вго

ОУПРУl'а ве привела в.у ще В'Ь8коrо потомка, ав'Ь му
жеокогоав'Ь жеиьокого. Тогд'Ь

ще. ве вое YIp81JeBe.

S ОК8еав'Ь соб'Ь: Пожди 1

ПJlЯИ'Ь ратувку швбвув'Ji мев'Ь В'Ь

rOJlOB ••
ТІі POД~.1Iacь

О

пбвво'lИ.

Лвше J111i1:apb, вниька в

ш'Ьоть п'ЬСТУВОК'Ь аваJlИ про твбй ПОJl'Ji. Не

MBBYJlO І 1'0Д8ВЬІ, Я ПРВRавав'Ь BX'Ji' ВО'ЬХ'Ь аа ПОКОТОМ'Ь Вf,lв'Ьшат ••
Другого равку аапавува1Jа вебуваJlа радбсть

в ве-

6еJlООТЬ В'Ь

110111 ПОО'ЬJlООТВ ва в'Ьотку, що. КJlюtеиштай
вовв РОДВВ'Ь 08 С li В '10, а МОГУ'lОМУ Бравдевбурrови ва
СJl'ЬДИИК'Ь

преСТОJlа.

П'Ьотувкою

БУJlа рбдиа сеотра ТВОіВ матерв,

твого
Т08Ь

ДИТЯ'ІОГО
вбд'Ь

в'Ьку

ТОГДІі МЬІ

a'b1JOrOBe б08J1В ОЯ.
КОJlИ ТІі OTa.1la ва деО8тоItIУ роц1l, УJlьріхови уро
ДИJlаоь ДО'lка. }lІі ЖУРИJlВ 08, a.1le ПОКJlадаJlВ богато ва
Д"'Ь ва кбр'Ь, ва J111Kap1lBOЬ та й ва ввШвх'Ь ПРВРОДВliХ'Ь

вороrбв'Ь Д"Т80РІі. Одвак'Ь ваши дожвдаВ8 все ве опов
В8.11И· 08. Ова ЖВ.1Іа, pocJla в роавива.1lаоь -

ПРОКJJ8тв ве

бео'Ji 8а 8. 1'0.110811 AJle ое ДУРВВЦ8. МЬІ ве мавм'Ь '101'0 бо
НТВ он. Бо 'ІВ ма -

ха-ха 1 -

ве мавмо Cf,lBa І Та І 'ІІІ

вашь Оf,lИ'l! ве в будущвм'Jo, rерцоtом'Ji?

Чи-жь ве так'Ь,

JlюБИМЬІI вашь ,Ковраде ? .. Бо хочь ТIіІ д"В1Jииа ва два-

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~
цать В ОСЬ8611'Ь роцil,
ве

lIaJJa

ввшоrо

-

АВТВВО, ТIіІ

BilBOJJB

прецівь

Вllевв.

А ось теперь

брата

1108

1"01

CTaJJO С8, щО
TitJJeCBO в

"арбсть

вбв'Ь ОСJJаб'Ь

:вавви та:вко TOMJl8TЬ его.

Ize

прв6УJlа АО вего, абll1

статв герцоtОIl'Ь.

ТОIlУ вбв'А
ва

a_orJJa ..oro
KJl800TIiI' дер
ба_ае, щоб'Ь 1'111

духово.

AiJli,

ХОЧЬ ще ве І!О в_евв,

ТВ08 дру:ввва стовть

ва погетоn

-

сеГОДВ8 В'Ь ВОЧ8 1'1іІ вбд'Ь'Вадвшь ••.
Теперь :ве ОJJухай, що а 1'обі ГОВОрЮ.

KozAe *01

вбвй собі ГJJубоко В'Ь па1l8ТЬ.

CJlOBO

еоть вавов'Ь, 1'акій С1'ародаВВIіІЙ, ав'Ь са8. В:".еч
чвва.

Той аавов'Ь ПОС1'а&ОВJl88,

що

BOJlb-б'Ь :веВЩ8ва

хочь-бlil JlВШЬ ва XBBJlЬBY аасіла ва веJlввбll'Ь преС1'ОJlі
герцоtск6.'Ь, ІОВ она

1'opzeC1'BeBBO

РОДОІІ" БУJlа уворововава, тогді ова
От_е

YBazal

ва ІІОВ

CJlOBa.

пеР6Д'Ь уC'ltIll'Ь ва

11 у С В l' 10

УІІ е р 'і в І

Дераснсь СlІІвреввоств. О.ов

РОВСУДIіІ ОГОJlОШУ. ва'Ь С1'6J1ЬЦ8 першого DlівіС1'ра, вотре
С1'ОВ1'ь у ст6п'Ь 1'рову.

И чвви

ее 1'ак'Ь ДОВГО,

ДОЕВ ве

будешь укорововава и 1'ВОIІУ ZВТЮ ве гроавтв-ме вйва

вве вебеапечв6с1'Ь.
ПОJl'Ь

ВOJlBCЬ

ВНВРill

Ее І се річь
С8;

пе

щоб'lt DlН прв всі_'Ь постуоаJlВ
дасІ"

BeIlOZJlBBa,

що твбl

poaCYAJlBB6CTЬ

",aB'It

ое.во,

BKlla't'al,
aK'It Jl8ше

са В'Ь сіll'Ь 06I11аВ.8в6ІІ'Ь .втюаеDlв6_'lt.

6YJlo

О дорогій мбй 01'че 1 То

J10zію?

То

AJl8TOfO ціJlе Dl08 .ВТІ
AJl8TOfO _yoiJla а СВОЮ вевввву aJle-

lІівввцю обмаВОDl'" КРВВАВТВ ва вв, праві?
вадо ІІВОЮ, 01'че, пошавуй СВОЮ дитвву

-

Що 1 1'Н дy~ ве сотворіВI і

3I1В:lУ. св

1

Чв се ааПJJата аа те

вноше щаСТІ, аке внсиував'It ДJlа 1'ебе _бй

1I0IOB'It?

Кле

вусь ва Dlощі DlОГО вбтцs, ТВ 1'ВОВ СJlабощі аовоі_'Ь во
по ВУ1'ру 11Іеві. Оейчас'Ь внбврай ов ДО геРЦОіа І И С1'О

pezB

С8 аруйвуватв 80В ПJlВВR.

Ое вехal ВlІ1ставе аа пробу ВХ'Ь роа.оВК.

Дc)eIl1T~

МАРКА ТВЕЙНА

lOJ

-

БJlагавв, моnб& в СЖЬОІ&

ЩО ве IД8JIВ св.
к

н'Ь ОВИ,

'JYTJlBBOB Д'ЬВ'Jвв& В.. ва
Bis'JO В'.Ь ов'Ьт'Ь ве БУJlО
CTaporo пава ФОВ'.Ь К.1JЮ

в'Ь

ІВОРУШИТВ гордого

CBJIis

tеВШ'1'аЙва.

И '1'ак'.Ь

ero

ДО'Jка

поба'JИ.1Jа ввбвцв

З'.Ь

'1'ВЕКВМ'.Ь

горем'.Ь В'.Ь сеРЦIl, ВК'.Ь аа вею заllКВУ.1JВ св браll& заllКУ
в ова В'.Ь

rJlYxy

BaisXa.1Ja

теllВУ вб'lЬ

окружева Jlвцар

скою друзсввою уаброввЬ1Х'.Ь ваеа.1J'ЬВ'Ь та супроводжева
в'Ьрвою службою.

По вбд'.Ь'Ьзд'Ь ДО'lкв

старай баров'!t

.ОВІІКВ, ПО'1'бll'.Ь звервув'.Ь св

свд'ЬВ'!t довго

до свовв заСУlІІовавов оу

вругв в обб8вав'.Ь св:

-

Ж'Ьвко, ваша спраза,

Буде вже тому

ба'lВ'1'Ь са,

йде

'Іверть року З'.Ь ваК.1Jадом'.Ь,

мав'.Ь до ДОЧКВ ІІОГО брата,

Ковставців,

Г.1JадкQ.

ВК'.Ь в ва

З.1JобllO скра

того акрасвого tрафа Денціва, З'.Ь таDl'.Ь діВВО.1JЬСКВIІ'.Ь,
Івавш., ПРВПОРУ'Jеввlll'!t.
вже в'Ьвка

CB.1Ja

герцоtввею,
ве 6ужв 'Ьй

-

ве вове",есь вго П.1JSВ'.Ь,

KO.1JB

aJle

'l'огд'Ь 1111І ве КОВ'Іе беапеllВИ;

ак'.Ь воведе св,

то

ве вбйде В'.Ь дорогу вашбй двтвв'Ь С'1'а'1'В

ХОllь-бlll вав'Ьжь вепрвsзва

BisKO.1JB

судьба оудв.1J а

герцоtо1И'.Ь І

А lІІов серце

IIIYJlaTi

.1JвхИ в'Ьщовавв ••. та lІоже

ще все скБВІІВТЬ св й гараа.. 'Ь.

-

МОВІІВ, ж'Ьвко І СКВГЛЯВі ПО}lИШВ соваll'.Ь.

ва СПО'JВВОК'.Ь

та вехай

тоб'Ь

и веJlВllавбсть· вашого роду

сввть оа

Идв

Бравдевбурt'.Ь

t

Apyra rJa8a.
[Торжєcтl. u UЮВU.]
В'Ь Ш'ЬС'l'Ь дв'ЬВ'.Ь по розказавах'!t
Г~" првгодах'.Ь гарва СТО.1Jвцв

ІІ'.Ь

попередвбй

Бравдевбурtокого гер-

ЗБОРКА НАЧЕРКОв~
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цоіства асвіІла в" б.песву вовннов пашнота, а 1'амбрн&

~радбсть вilрвах" поддавwх"
-.прибув" Конрад", МО.1JО.1JЬ1Й
Старай 1'ерцоі"

.пуна.па

У.1Jицвмв

BacJlilABBB"

почував" св

-

БQ

КОРО,ва.

беа"

lІі1ра щаСJlВ

ваll". Красва подоба в IІИ.1Jе поведевв Коврада a"'8ДH~
8МУ вбд" само1'О першу првхв.пьвбсть 1'ерцоtа. Шв

JlB

рокі терема па.пата ааров.пи са ваеокородвамв Jlвца
рямв, що ввв.пвсь поввтатв Коврада.

так" б.п&свучо та щас.пвво,

И все ПО'lа.по СІІ

що у Коврада ве авать де

й Д'.!!Jla св вса гража в всil побоювавн, а ва их" мilсце

вступи.по беажурве

BAOBOJleB6.

А.Jе в" подаJlьшбм'lI

терен'.!! па.пата

BOA01'paJla 08
CTOBJla 8дива
двтана 1'еРЦОіа принциава Констанціа. Очн II&Jla аа1JервовіІ.пі, пБДПУХ.1Jі, пов ві слilа". Бу.па сама. Hapaa'lt
поча.па она наново п.паватн в 1'омовіІ.па в,,' 1'OJlOO":
- Шибевик" Денців" щеа'll- утilа" 8" 1'ерцоt
ства І З" першу а не xOTilJla оеllУ нвти вilра, aJle ох"І
оно суща правда - а в так" Jlюбв.па 61'0 І Я поважи
.Jась 61'0 Jlюбвт., ХQЧЬ aBaJIa, що' 1'ерцо!", мді отеЦі,
сцева aOBcil.~ ВВШО1'О рода.

Прв воквіІ

нilко.пв ие доаво.JИВ" ба мев'.!! вайтв
Я .1JюБИJlа

81'0 -

шil ненаввджу

аа ве1'О aa-IІУЖі.

пе теперь ненавиджу І

61'0 І

8'lt

цilJlОВ 1І.У

Ох", що то буде ао МИОЮ? Я про

паща, пропаща, пропаща ! Н а" роаУIlУ з61ду І

Третя

rAaBa.

[ВУВО"'. амяsyв ся.]
Мвву.по вО.пьва мilсяцilв".
Цil.паЙ свilт" не МОГ" -HaXBa~.BTB 08 праВ.JISНIІ

Jl01l.01'o

Конрада в

aeJlB'IaB..

lІудр6ОТі

61'0

110-

присудб8'lt,
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.1аrбдвбс~r.

ero.

ріішевь в смврвбсть, аку вбв'Ji

8aBBJJBB.,.

ва вuсокбм'Ji св01lм'Ji урвдіі.

С~арuй rерцоt'Ji передав'Ji 8МУ вевдовс1l всіі спраВіІ
р;ера:аввв, а сам'Ji

.AoBOJleB8M'Ji,

вк'Ji

8'10 боку ПРВСJJухував'Ji са 8'10 rOpllilM'Ji
8ro И&еJJіідввк'Ji ва'Ji с~БJJЬЦВ першоrо

мівістра ОПОJііщував'Ji р1lшевв КОРОВЕІ.

3AaBaJJO
.сіімв

оа

ие

-

бутв сумвііву, що

MOrJJO

так'Ji дуа:е JJюб.певЬ1Й,

веJJВ1Jавuй в

такій,

поваzаиuй

првиц'Ji, ак'Ji КQвраД'Ji,мбr'Ь бути .1Іиmе щаСJJВВЬ1Й. А та
вв - ово дввве - вбв'Ji вс був'Ь щаеJJВВЬ1М'Ji. Бо вбв'Ji
8'.1 бо.пем'Ji поба'JВВ'Ji, що ПРВВЦВ8ва Ковставція ПО'.lаJJа
.ro .1Іюбвти І Любовь вбд'Ji усііх'Ь ввшвх'Ji .1ІюдеЙ мав'Ь
.6в'Ji собіі аа Be.JBKe щаС~8, а.пе тота .1Іюбов. БУJJа AJJB
aero rрубо .1Іиховііства І Що ббJJьmе вбв'Ji ба'lВВ'Ji, що в
перед'Ji rерцоtом'Ji ве YTaBJlaCIt таа првстрасть ДО'.lКВ в
_О rерцоtа се радувало, ба вавііть rадкував'Ji yze о по
друzю. З'Ji двв ва девь усе ббJJьше 8BBKaJJa rJlубока
оу,lІоввтбсть, що т1Івю ВКрilва.. а JJ_це првацвзвЬ1; 8'10
801lЦilM'Ji двем.,. усе асвіійmе eItB.JB 8'10 вв О'.lвць вадіів
• oxo~a до *B~a, а В'Ji pBAil-rоАU MOZBa БУ.1l0 8апрв
.1I!'B~B вав1Іть пере.1lе'lВУ усм"шку ва об.пв'.ІЮ, котре до
сев ПОрU БУJJО таке сумоввте.

Коврад'Ji пере.пвкав'Ji св.

JQO

вбддав'la ев

eвoro

бazа.вю

WJyzвltl~ У па.1lат'.ІІ

.oze
AJJe
.8 -

r.пвда'lИ

скоро 'lб.1lЬКО првбув'Ji

BOJJa,

~Y:ВBB'Ji 8а

Гбрко к.пвв'Ji

TUII'la

-

&018

ПО'Jуватв в 8aSJВ.1Іатв

товарвства
сюда

то вбв'Ь

спБВ'.Іу~вм'Ji,

сам'Ji собіі,

8

так'Ь

вке тБJJЬКО

.1ІюдивЬ1

ПО'lував'Ji св
сумував'Ь

z1IBo'le

в

серце

•.

Теперь ПО'Jав'Ji вбв'Ji ВЬ1l1вватв свою П.1lеll1lвввцю.
~O вuхо,цв.по ще ва rбрше, бо вже 8'10 првродЬ1 р1l
'ІВIІ'Ji

ббJJьmе

вбв'Ь

8В Оlllвпав'Ji,

о~іійше стара.па св стріітнтвсь

JPlVB&JIO ero,

В8'Ь ВВМ'Ь.

а опбс1J1В страхом'Ji

ова ~HM'Ь 'Іа
Се

переЙмаJJо.

з'Ь-ра8У

Діів.вва

(І'

іі
ЗББР:КА ВА ЧЕР:Кбв'Ь
[:_--------------------;Jодвла 8а вим'!. кров'!. в'!. крок'!.,

І,

8&1 ва вего;

о

просто вбдбувала ло

кождбй пор'h в ва кожд6111'!. _'hсцв ова

була БВJJВ вего, як'!. дев{, так'!. вбчь. . Ова,

B08C'hIll'!.

CB'hT'!.

говорив'!.

в.. ' тбм'!.' була якась тайна.

Дальше так'!. вти не

MOrJlO.

Ц'hлнй

БВЧИJJОСЬ,

Р'hчь

п'hклувала св вим.. В.. ДиввнА спосбб'!..

певна -
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О т6 .... Ва лицигерцоtа вддбиваJJО св ваКЛОПО'Іанв усе

ббльшь в ббльшь.

Б'hдвнй

дра8иевв став'!. блtдsй лк"

:Конрад..

Одного двв, коли :Конрад..

редиои комиатн,

БОВ8НИ и Р08-

внЙшов'!.

що ПРИТНК.JJа

ставула вагло перед'!. НИМ'Ь

.ro

8'!.

cT'hBa.
до

аб свови пе

обраадв",

taJJQpiB

Констанція.

Она

схопвла

аа об'h руки в кликнула:

-

ОХ'Ь,

-

вчиввла

чому

тн мене

вн.вваешь?

ЩО в тоб'h ока8ала,

ОВОIO добру гадку о ~евt

-

Щ6

абн тн мдг'!.

бо-жь

справд'h,

в.тоб'h

утратити
тн попе

ред'Ь думав'!. о а:ев'Ь ииакже І Ковраде, ве горди мвою,
а амилооердво,

вад'!.

горвl .а: не можу,

серце_'!.,

в не годиа

ЩО

того, що теперь хо'lУ 7;об .. с.аа.тв,

_ов

-

В Л

10 б лют е бе

трохи

довше
бо

roAt,

в'!.

а'Ь

ооб'h

ииакше омерть

:К о в рад е І

.горди мвою, КОJlИ тобіі ивакmе

не пукне

утаити

Так'Ь,

але

теперь

S.I 11 У о

ОВОIi окаватв І

:Конрад'Ь стояв'!. вемовь оніІ_'hJJНЙ.

'h л а

Конотавціа

переждаnа хвилr.ку, а вбдтак'!., фальшиво толкую 'ІІІ со

б.. его 1ІІ0В'Іанку, попuа в'!. двку радбоrь,
'hй ва'!. очей

же ш ь

-

що внбухла

обвяла ІГО аа МИЮ в скааала :

Твов серце IІІвкне І твое серце макне І

-

Тн

_ 0-

тн х 0'1 ешь мене любити І Ох'!., вн_овь, що

хочеJПЬ меие любвl'В, _бй вдины,'
радеl

обожаннй

";'

\

Коврад'!. аднхнув'!. Г!JЛООИО.:' Смертельва
вкрнла вго лице,

в6в'!.

дрожав'!.

як'!.

лист'!.

мбй Ков

бл'hдбсть
трепетн.
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ПО1'бll'.Ь У враівбі РОСП1цiJ вбдбО:lВУВ'.Ь вбд'.Ь себе бiJдву
діІв.вву в вЖВвВУв'.Ь:

ТЬІ ве зва&шь,

.01'0 жада&шь вбд'.Ь меве. Ое
BeMOZJlBBe ДО суду-ввву І
По 1'I>1:1'.Ь CJlOBax." вбв'.Ь, мовь ЗJJоч:ввець, У1'ВК'.Ь

-

веИОZJlвве,

вОД'.Ь ПРВВЦИЗНЬІ,

ПОJlвшаIOЧ:В.В ОСТОВПВJlУ

3а ХВВJlЮ ова ПJlаВ&Jlа в :lJlвпаJJа,

а

З'.Ь обу рева.

рбвво.асво

рад'.Ь

ПJlавав'.Ь в :lJlвпав'.Ь у СВОВІІ'.Ь тереllВ.

паJJВ

В'.Ь росоуву.

Обо&

ба.ИJlВ

перед'.Ь

Ков

Обо&

собою

по

пащу

поrубr.t.

По аВб.сь ч:асв Ковстанціа

пбдвеСJlась ПОВОJlИ в

абіШJl8, в:ажуч:в про себе:

-

lIОДУllати,

ab'.b-раз'.Ь .8'.Ь

що вбв'.Ь ЗГОРДИВ'.Ь

:lBBJlB, BOJJB

а

AYlllaJJa,

ЩО

Jlюбовю

110&10
ова

8MarllJBTIo

еrо жостове серцеІ... Неиавиджу еrи І Вбв'.Ь вбдопхвув'.Ь
11Іеве -

так'.Ь, той Ч:ОJJовів'.Ь вБДОП:lВУВ'.Ь

lІеве вбд'.Ь се

бе иовь собаку І

Четверта г.ава.

[CтptJ'I./W,Є

88iJllpUme.]

ЧаС'.Ь мивав'.Ь. И ЗВОВ'.Ь rJlубовій СУІІІ'.Ь ОПОВВВ'.Ь Jlице
добров ДОIJВВ rерцоіа.

Теперь ве бач:ево вже ІВ В'.Ь 1'0-

варвствв 8'.ь КоврадОIll'.Ь. Ое ЖУРВJlО герцоіа. AJle тr.tждевь
по тыдвевв,' а румавц-h

ЗВОВ'.Ь

BepBYJlBCIo

ва Jlвца:l'.Ь

Конрад.. та і давввйша жвавбсть larpaJla В'.Ь &1'0 оч:ех'.Ь
в вбв'.Ь

правив'Ь

кеРIІІОЮ

державвою

З'.Ь асвоlO,

раз'.Ь

y-ра:;'.Ь дозрвваю'lОl'О lІудростію.

Зl'ОДОМ'.Ь по'!ав" даватвсь ч:утв усе rОJlосввlше двв
Вr.tй шепб1''.Ь ПGБJlВЗУ па.па1'ЬІ. Вбдтав'.Ь лував'.Ь усе дужч:е

• РОЗХОДВВ'.Ь са все шврше. 61'0 пБДХОПВJlВ мвскі Цово-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
ТУХВ.

'toro

Вкбвцв
шепоту
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06іІг'lt вбн'It цilJJе герцоіСТво.

А

all"C'l'lt

6YB'It:

- Прввциана Конставців пр.веJJ& двтв І
KOJJB довіІдав'It св 66'1t '1'бll'lt пав'It ФОН'It КJJюl'ен
штайв'Ь, махнув'It ШОJJомоltI'lt ТРВ'ІВ В'It KPYf'lt ВЦ'lt fOJJO_ою

В скрвквув'It

ГОJJОСВО:

Мво гав JJіІта герцоіовв

-

Коврадови І

-

60 6a'li,

вбд'lt сев ХВВJJіІ вбв'It уже певнЬ)й коровь)І Денців'It аух'Ь!
сповнвв'It свов пБСJJавввцтво. Бравого ше.JIыІy годвть св
вагоро,l;ИТВ І

И пав'It Фuв'Ь КJJюl'евштайв'Ь
роко ТА ,l;аJJеко в '1ереа'Ь
JJбм'Ь

пав.ствiJ

ОГОJJОСВВ'Ь віІсть шв

в вбс'hмь ГОДВВ'Ь в'Ь цiJ

КJJюtевmтайвiJ ве 6УJJО й О,l;нои душiJ,

що ие спiJвма-6т.,

lIiBYBaJJa,

COPOK'Ji

не ГУJJВJJа,

ве JJвкуваJJа та ве ВJJЮ

СВВТКУЮ'l8 веJJИКУ под'hю

-

а все те котТОIl'Ь

гордого в щаСJJИВОГО старого пава ФОВ'Ь КJJюtеиmтаЙва.

Пнта ГІВва.
[Сmр.'ШЄ'Нн.

1ttll"'tl.cmрофs.j

НаБJJвжав'Ь св девь СУдУ.

BciJ

веJJ_кА павове и 6а

repBiJ OABoro
ІІ'ВСЦЛ, де 6Ь) ввдець мбг'Ь був'Ь ставути або CiJCTB.
Коврад'Ь, ОД8гневЬ)и B'It пурпуру _ co60.JI'h, аасіІв'It
ва стб.JIЬЦИ першого мівістра, а по обох'Ь боках'Ь SaBBJJB
РОВЬ) Бравдевбурtа аббраJJВ св В'Ь судовбй емв В'It

цоtскбй

паJJатiJ.

Не остаJJО св

порожвого

MiJCцa вайвЬ)сmи судьіІ державвА.

СтарЬ)й герцоt.. ,l;&в'It строгій првкав'It, щоБЬ)
ство против'It вго ДО'lКИ

BeJJO

а еаll'Ь вбдтак'Ji а.,. тажв:ого гора

ІГО :ввтв 6УJJВ ПО'lВСJlев8.

CJJiJA-

св беs'It BiJaKBxoь ВВГJJJlдбв'It,

3JJ8f'Ji

У поот'hJJЬ.

JtBiJ

МАРКА ТВЕЙНА
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----------------------------------------------Б-вдвый Коврад'Ь

BJl8CBe

жвтв

-

XOABJlO

О ~Г~

ПРОСВВ'Ь, щоб'Ь ~гo увБJlьвево вбд'Ь

TOl'()

нещаствого урядовавя
ПрВСУД'Ь о ЗJlО'lвв1>

'&К'Ь KOJlb-б'Ь ТУТ'І.

-

де то вби'Ь

-

свовв

мус1>в'Ь

вы8ват""

стрwЙвои. cecTpы та дарма

вго просьБы ве выJlухапо ••

НаЙббJlr.ша

пе'l8J1Ь

серед'Ь

ц'hJlОГО того

BeJlBKoro

абору Д8ВИJJа серце Конрадове.
Натом'І>сть найвесеJJ'І>йшого серця

Без'Ь В'І>дома свови

AO'lKB

КJlюtевштайв'Ь прибув'Ь

до столвц'l> в тріюмФую'lИ

безм-Врвого Щ8СТ.& свого дому завяв'Ь
мадою

був'Ь ІіІГО отець.

Конрада старЬІЙ барон'Ь фон'!.
м1ісце

lІІ'1>жь гро.

выокородиьl'І'ь..

Коли г~poJIьды В'Ь торжествевный

JlOCBJJB

вз'Ь

ПО'lВВ'Ь судовов

ПРО'lВХ'Ь

спосОб'Ь прого ..

розправЬІ в по сuоввевю

ВСТУПВЬ1Х'Ь ''1ивностіiJ,

BC'l>xrr.

оббзвав'Ь ся достойвы

судь.& верховиы::

-

Обжаловава, вытуп'l>тьь ва перед'Ь І

Нещаства

прв! цвзна

встапа в ОІ'Ь везасJJовевы'ь

JlaцeMrr. вытупвлаa пере~'Ь велике зборвще.
вер~оввый судь.& МоввВ'Ь дальше:

-

Пресв'І>тла прввцвзво І

Перед'Ь вайвЬ1СШВХ'Ь су

дь-Вв'Ь сев державЬІ увбйшло обжаJlовавв, в ово доказа

не,

що Ваша Пресв-Втлбсть

по-аа сватЬ1М'Ь СУПРУЖ6lМ'Ь

дарувапв жвте дитято, а пБСЛ8 старанвого права кра_
вого

постаВОВJJева 8а

те кара

смертв

-

8'Ь

вымкоІо

_двного случаю, .акіЙ Вам'Ь 6го ПреСВ-ВТJlбсть праВJJячіl
крззь,

вашь МВJlоствв'І>ilшій

герцоt'Ь Конрад'Ь

жеперь В'Ь сво'hи'Ь тора:ествеввбм'Ь

првсуд'l>

обяltllТЬ
ДЛ8ТОГО,

-

прошу, звол-Вть уважатв І

Коврад'Ь 8ВОJl'l>каю'lВ простагвув'Ь СКВD'lР'Ь

-

в в ..

той-же ХВВЛВ пбд'Ь его одеж:іlOзаДРОZ8ЛО серце ж'l>во

'Іе, СПОЧУJJаЮ'l8
вытупвлвB

3'Ь пещаствою обzаЛОВ8ВОЮ,

ему ва очех'l>.

в сдьовЬ1

Вбв'Ь ОТВОРВВ'Ь уста,

щоБЬ1

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ$
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промовити, та В'Ь тбй хвиля верховвЬ1Й судья аам'Ьrив'Ь
асваво:

-

Не 3'Ь вбдти,

Ваша

JtI-Ьсцяl Ое ПрОТИВ'Ь аакова

Пресвilтлости,

ОРИСУД'Ь ва якого-вебудь члева герцоtСК(jИ

r е р Цоt

В В Ш о гом 'ь с Ц Я, Я К'Ь З 'Ь

Б'Ьдвого

ве 3'Ь ТБГО

ирого.пошувати судейскій

-

Коврада ававт.

родинн

3~

с ко гот р О В У І

острах'Ь а сильва дрож'.

ПОТРЯСJJа зеJJ'hзну поставу вго старого отца. К о в рад ~
в е б у в 'Ь Щ е кор О В О В а в ь1 й

-

ве BEe-жь мав'Ь бн

вбв'Ь посмtти зневажити святбсть трову?
Коврад'Ь

вавагав'Ь ся в ажь

поб'Ьл'Ьв'Ь аб страху.

A.Je ее мусtло статись І Вже здивовак8 olJA цtлого збо
ру звернулнсь

на

него.

Коли-б'Ь

вбв'Ь звол'Ькав'Ь

ще

довше, то здивовавв готово перейти в.. пбдозр1tвв.

Вбв'Ь ВСТУПИВ'Ь на ТРОВ'Ь.

Вбдrак'Ь ЗlІова простяг

ИУВ'Ь СКИDТР'Ь И ПРОМОВИВ'Ь:

-

Обжаловава І Вт. имени вашого наЙМВJJОСТВВ'ЬЙ

шого Пана, герцоіа Ульріха З'Ь Браиденбурtа,

споввяю

я торжествевннй обовавок'Ь, якій мен.. отсе припоруче
ио. Уважайте ва мои слова І

Пбсла стариниого закова

краввого ВЬ1 мусиЖ'е нехибно поzвтв смерти
вазвете спБJlьника ВаШОIІ

-

хиба що

ВВВfII и ІІ-бддасте его каТ08И.

Звервtтьсвою увагу ва сесю

нагоду

-

ратуйтесь, до

КВ ще мавте час... Назовilть вбтця СВОіВ ДВТИНЬ11

Торжествевва мовчавка валягла у великбll'Ь абор"
судейскбм'Ь

-

мовчав&:а така глубока, що кождні мбг'Ь

.ути ударЬ1 свого сеРЦ8.

Вбдтак'Ь првнцизна
:вар'Ьли вевавистю

-

звервула св ПОВОJlИ

и она,

-

очи 8И

вказуючи палцем'Ь просто

ва Конрада, прорекла:

-

Тн той мужчииа І

Старинве пересв'Ьдчевв о вехибн6й

веJlвкбй вебеа-

МАРКА ТВЕЙНА
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пец-Ь

.орошв6.10

Коврада

веваче

гроаа смертв.

ава

опа ва

leDlJJB _0I'JJa-6... его ще опаств І
Абll опровивутв 0688JJOBaB8, _УО-Ьв... Ібв", ВIІ8IВ
тв 1'аlву, що вбв", жевщвва, а авов... аа те, що аа
о-Ьn ва. rерцоtскби... стБJJЬЦИ, :lКAua el'O, 8ВО ве80РО
воваву жевщи.у, вара смертв І

В... одв61

•

1'оl-а:е

ХВВJJИ Коврад... в его грGаВIІЙ

е1'араl нець OMJJoЬJJB в ПОІ&JJИJJиеь ва аеDlJJЮ.

*

*
Завб.чеВІ сеи
в ... ПРВГОДМ,

*

С1'раХОlИ1'ОВ ВС1'орів,

ве аваlдете

тав... БОl'атов

ав-Ь в ... отс-Ьм", очерву,

ав-Ь

вігде ввде, ао !'опорь, ав-Ь BoЬBOJJR в... буд1ЩВР. Ро)ч,
така, що я

cloro

герО8

(чв свою гороввю) впровадвв'5

У 1'аке дввво аа_отаве ПОJJоzовв,

я вІ':> ('ІВ вв)
вм

-

BOJJB

AJJ8!'01'0

ваварабватв

вебудь вадобув ... І'"

а ВОJJЮ

рувв ,над... Ц'ltJJОЮ

радше уматв

ве1'орівlO

оа ВІ'"

DIaJJY

перешводу,

десь ТОІІУ кОвца.

a}le,

'J'OB

свов

в ПОJJВПlВТВ

вападв-Ь

1'ВСЬ. $І думаІ"', що ово буде
1'ую

що ве зваlO, яв", 6а

аамотавв
веповввні

самБІ

особiJ

- або 1'ам", тав. остаaOBciJM'" JJerBn усувутв

ав", 1'еперь 6ачу,

ве lан

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
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Нк'Ь Н се:кретарював'Ь у сенатора.
я тепорь в:ве во е првваТВSIІ'Іо секретарем'Іо у се
.атора. Два м-Всац1l споввав'Іо а тоІ урад'lo aOBC-ВIІ'lo спо
.6lво в ду:ве прватво,
.рового два

--

ІІОВ

aJJe B6",Tan пбlШJJО аЕ'Іо а'lo по
BepTaJJB ва.ад'lo В ПОЕаау

робота

.a.DB С8 В'Іо спраll",-Вmвбll'lt CBO-В.'Іо BB~'Ь. Я У8вав'Іо .а
pit'li ваlпорадв-Вlшу - аречи св свого ураду. А ее ста
.10 ось аЕ'Іо:
Одвого равку, досать що В'Іасво, ПРВСJJав'Іо по 118ве IІбl %J1-Вбодавець. я ще '1ВIІ'Іо бор:в-Вl перепа'lЕува8'1о

.0таЙки кБJ1ЬЕа ВСУВОК'Іо В'Іо его ПОСJJ-ВДВУ
'ДУ О Фівавсах'lo в аввв'Ь са у вего.
В:ве 8верхваl его

Хустка

EOJJO

BSfJJaA'lo

JJBXO.
CJJBA'lo, BOJJOOe

b-Вщував'Іо

шв-В ве БУJJа пова8ава ак'Іо

беc'h

BeJ1BKY
акесь

BBABBJJB ПО8вакв првду.е
CT8CBaJJH па'lКУ JJBCваОП-ВJJа страховвта почта 8'10

.а8'1о р08чухраве, а ва лнци

ВОН бур-В.

его

пальц-В СУДОРОЖВО

'І6в'Іо; JI вже 8вав'Іо, що се

nобереzа Тнхого океава.
В6в'Іо оббавав'Іо С8:

Я ДУllав'Іо, ЩО ва урадвпк'Іо, ва котрого можва

ОІІУОТВТВ

08 .••

Я в6дпов-Вв'Іо:

-

Тав'Ь в

8,

паве.

А вбв'Іо ва се:

-- S:I

передав'Ь вам'Ь JJBCT'Ь

.sборц-Вв'Ь 8'10 ",ержава

НеваДіІІ,

в6Д/1> кблькох'Ь

В'Іо

1І0В:І:'Іо

Еотрбll'lo ОВВ про-

МАРКА ТВЕЙНА
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СИJIИ О основане уряду почтового В'Ь

вааавТо

CBOJlbKO

вам'Ь вбдповtсти
.пишь ваша амога

-

БаJIдвін'Ь-Ренчь, и

на него - Бытроумно,' на
наводячи DРИ'lИНЬІ, яви б..

ПРОСЯЧИХ'Ь перекова.пи, що вема ,ч'Ввствои DотреБы осно

вуватв УРЯД'Ь по'lтовый В'Ь агаданой мilсцевости.

вбддынув'ь JIекше.

sl
-

О,

BOJIB

ве мав.те вilчого ббJIьше,

пане

сенато

ре, то я ее ПОJIагодив'Ь, ак'Ь треба.

Тав.., ВЬІ по.паГОДИJlВ,

-

пере'lитаю вашу вбдповilдь

-

НК'Ь треба І

Ось я вам'Ь

чи ве аасоромвтесь •••

Вашінtтов'Ь двя

514

паДОJJиста.

Л(J/Н&М5 O.м.imoвu, ДЖО'НОВU U ТоварUWIJ.м.••
Панове І
Кат'Ь зва',

ва що

Вам'Ь В'Ь БаJIДвів'Ь-Ренчь по

тр'Вбво уряду почтового? На що ОНСІ Бы Вам'Ь ада

JlO

СЯ?

IIрец"нь

ававте,

що Tyды приходи.пи-б'Ь

JIBcTы' а ВЬІ-жь ве потрафите ВХ'Ь перечитати. Кро

М'В того .пИСТЬІ а'Ь грошмв, що

lIIyeilJIB

oы перехо

двтв череа'Ь Ваше м'Всточво В'Ь внші м"сцевоств,

BIIOBtPBO

не дБЙШJlВ Бы В'Ь првавачеве м'Всце. qей

же ВЬІ самі ее

JlerKO

ароilумilвте;

тав'Ь само аро

аУIІ"вте, що ово ПРИЧВВВJIО БЬ] вам'Ь вс'ВМ'Ь богато
КJIопотбв'Ь.

НіІ, ве робtть с-.)б" в'В BpьlxTы

BaAtt

ва УРНД'Ь по'lтовый В'Ь Вашом'Ь леговвщв.
Мев'В лежать ва серци Ваші вайсвятtйші ввте

pecы в я вбдчуваю,

щО УРНД'Ь по'lтовый

для Вас'Ь JIише глупою аабаввою.
Вам'Ь ваіпа'lе потрМво.

Гарно.

був'Ь Бы

ВЬІ анавте, чого
внанвцt

-

гар

нов, кр'Впко абудованов вяанвцt в вбльвов ШВОJIЬІ.

Ті

ааведевя

привесуть

BallOЬ

TpeBuy

б.пагодать,

-

ЗБОРКА НАЧЕРКОв~
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ароблять вас'Ь справд'h вдоволеНfilМВ в щасливЬ1МИ.
Я аа сю справу сейчас'Ь возьму ся.
Вашь щнро ОРВХИЛЬНfilЙ

Mapn

ТвЄЙНJ6

за Джемса В. Н.

сенатора СПОЛУ'lеНfilХ'Ь Держав'Ь.
Ось як'It ВfiI вбдпов'В.uи ва той ЛИСТ'Ь J Тіи люде пи
шуть менв, що поввсять мене ва першбй-лfшшбй галу
ІВ, скоро .71ишь кuли ПОЕажу ся ва ОХ'Ь тернторів,

в а

вповнв пересввдчен~й, що оно говорать не на в':hтер'Ь.

-

Ну,

небудь там'Ь

пане сенаторе,
зобиджу.

Я

я ве знав'Ь, щО ВХ'Ь '10М'Ь
хотоЬВ'Ь

лишь

пересввд'lВТВ

)ІХ'Ь.

•

Ах'Ь, так'Ь, ВfiI двйство перееВВДЧ:ИJlИ ВХ'Ь, о тБМIJJ

в'В др6бки не сумн'Вваю ев. Ну, але ось друга проба•••

В. дав'Ь вам'Ь просьбу

деяквх'Ь

панбв'Ь

8'Ь

ВеваДfiI, ЩО

просило мене переве('ти В'Ь коаіресв щ)овкт'Ь закова, св ..

J!ОЮ котрого

еIJИСКО1]ска

церковь

методвстбв'Ь

В'Ь дер

.авВ Невад'В О,1ержала бs права корпораційви.

Я

8ав'Ь вам'Ь у вбдпов'kдв зазначити,

такогО

аакома приналежить
ДОТfilЧВ ІИ державs,

властиво
в

просив

..

що

ДО обсягу
вас'Ь

Вfilданв

ка-

законодавСтва

старатись

доказатв

ВМ'Ь, що 8'Ь оrляду на тепеРВШI:lУ СJJаБОСИJ.lБсть ре.uіtіЙ ..

ного елвмевту В'Ь тбй вовдй републиц'В Jlедви чи вкааа
во бfil було вsзосажувати церковь правами корпорацій
вsми. А sк'Ь же вЬ1 се ваписали?
Вашінrтон'Ь ДНЯ

24

падолвета.

Всечєстн'ЬЙ'Ш'U.:иа ПtfJна.:иr. Дж01tу Гал,ЇФ_н:со8U 'U То
вар'Uша.кr..

ІІанове І
ВІіі мусите авернути ся зб Свовю спеКУЛllцівю
до ааководавства Вашои власвон державЬ1
ірес'Ь ВВ'1ОГО ве анав про реліrію.

.....

кон"

Та

тдлько

Віб.l1іотев& IІ&Й8Н&1І6Н. ооnотеі. To.~ LХV.

8.

ве

МАРКА ТВЕЙНА
сп'hшіть СВ, бо то, що Ва аагадувте, всть аовсіІм'Ь,

вепраКТВ'Іве

.1.18

Вашого ІІОJЩЦОГО краю

ба OB~

-

вавilть СIІ'hшве.

Люде там'!. у Вас'!., ЩО в'hба реJlіtійвіі, ве

магають ва УlІіІ, в'!. морuи в в'!. побожиости ваll'!. МОВОІІ'!. 6БJlьше-lІевше у BCiJM'!.. Отже

.100.1Ва

ароБВJlВ ба Р08УІІВО давшв спокбй тбй справ'h;
С8К'!. 'Ів так'!. Ва до B'h'lOrO ве доведете. Пре
ціІвь же ДJl8 такого праваllВ

корпораційваllИ

ва

'l'OBapBCTBa, 8К'!. Ваше, Ва ве 1І0жете
ВIіІ.ати и'hвквх'!. акцій - а КОJlи-6а IІОГJlИ, то по
падете у B'hIJBii КJlопота. Ившіі секта будуть Вас'!.
посажевого

погавити, руйвувати, продадуть Вас'!. повиаш. ціІ

ва коштб8'!. в Ваше товарвство ц'hJlКОIІ'Ji
тув. Ва ваitШJlИ ба ва тбll'Ji
свовми копаJlЬВВIІИ сріІ6.1а

ба пересв'hД'lеВ8, що

-

Ball'Ji

TaK'Ji

а6авкро

BK'Ji

са_о,

ц'hJlUЙ

CB'hT'Ji

ходвть Jlвшь о простаl

швівдеJlЬ. А Ва-жь поввввіі увикати всего, що

rJ10

6а таку СВ8ТУ ріІчь ввести

даіте са

Br.I

r-

ось ЩО

8

IІОJlИТВ С8 8 •

• 'hЙше -

иеСJlаву.

Ball'Ji oopaBAt

6YJlo-6'Ji

110-

ВстЬІ

прось6'h.

"А ІІа будемо

На ІІОЮ гадку ее

того

B'Ji

дуllаю о Вашбй

кБВlJвте вв CJlоваllИ:

а3

вабрав.,.

по в'hки

ваЙроау •

Dотр'hбио.

Вашь щиро ПРВХВJIьиай

Mtip1t'

Тм",

аа Джемса В. Н.
сева тора СПОJJУ'lева:х'Ji Держав...
To'rO преllУ.lре ПОСJlаві. ПРВКJlадав иев'h вбжь до.
ropJla cepe,1fЬ РeJJіtійвого круга IIOBX'Ji ва60рц'hв'Ji. AJle
що6а СІІЄ"'Ь ПОJlітвчва вєо%ибво lIe~e ае "B8yJla, пбд
шепву.'!. _eB~ 8кійсь .І8хіЙ ДУХІЬ

ДОРУ'lвти

ваllОЬ

TOT~

пропаll8тає ПИСЬІІО вбд'Ji достойвого круга С'rаршвх~ па

Jlбв'Ji, що ТВОР8ТЬ КОJletію lІ'hскои рада CaB'Ji-Фрааціска,

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ'Ь
а6в вв ва вего вБДП08;JfВ.

B'lo

Рствт. С& прос.6а,

BoвtpeC'lo

що6в
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пропаИ8твбll'lo ПВС.ІІ"

BaBOBOItI'lo

ватвер

ДВВ'lo ІІ;ОТУ право ва м'hсЦ8 "JfS:l 6у~БВeJJЬ .0ABB:I'lo .'lo
Dередвбй cropoB'h DI'hcra. Я скава.... BaDl'lo, що се p'h'li,

8'lo вку .даатв
DOpY'IBB'lo .all'lo
S'uбll'lo

св

ВDlВСJЖ'h,

lIB08l1a'lBBI -

60Boe'lBO. ОТ8е 8
paABB:I'lo nста JJBcr'lo .'lo
B;'1BII'lo ве .вватв С8 - JlBCn

6YJJo-6'lo

ваписатв

щ06'lo

ве ДУ8е

ДО

~e 6в, ва свБJl.ВО JlВШі ~CTЬ СВ, .ВІІВ

аево .свку 06'hЦ8ВКУ

& BaB'hr. 6ec'h~ О BO~BS:I'lo будб
.ac'lo 8 ще rp0:lB .утв - трохв СОРОІІУ,
s'o сей JlBCT'lo, щО ВВ ero ваПВС&JlВ ва освов; Toro прв
ПОРУ'ІеВ8 а 8 Ball'lo 81'0 ОСі вб~,втаю, чеl-8е ПО.ВВ.,В'lo
BarBaTB .aDl'lo сорому по саllі У:lа. ВВ вапио&JПI:
ВJl8X'lt. КОJЖВ У

Вашівпов" ДВ8
ПоtlfJJU•

..

27 паДОJJвста.

.во Иfl Рaдн6lЖІ _С8& fI "р.

Павове І
Юрій

Вашівtrов'lo,

всеПО'lтевввй

6ат.ко ва

шоrо краю, помер'lo. 61'0 ~OBre, CJlUBe A"JJaIlB 8В
т, вакБВ'ІВJJООr., ax'lo, ва .'hвв. B'lo о'hй часrв вашов

8araJJ.BBII'lo по...аВ811'lt,
а переД'lаева 81'0 вБВ'Івва OOKpBJla 8U060Ю вс..
rpOllaдy. В6в", Уllер'" дв& чотврваЦ8тоrо rpYAB8
1799 рову. МIlРВО ровотав", С8 .бв'lt 8'" п.опрВщеll"
ОIОВ:І" почесrіl в CJI&BBB:I'lt чввбв'lo - вбв'lt, вай6БJlЬШ. ОПJlакуваввІ в ваЙЩllр'hйше JJю6J1евsІ reроl, BBoro BOJlB ве6уд. веllJЖВ вБДСТУПВJI& СDlертв.
И в'" такбй то пор'h Вв rOBopBTe О IІ'hСЦ8:1'lo ва
.одні будбВJI'h І Яве-_. lІ"сце 8 11 У првввачеве 1
.бтчввs т;швв'lo С8 вбв'lo

всесв;твбl всторів?

Що то • CJl&Ba? CJlaBa - ее СJlучаl. Сер",
ИсааЕ BIDTOB'lo .бдкрsв'lt, що вБJlОВО ВП&JIО ва
Боrу, таке вБДВРIІТ' lІо_ва аробвтв
що-двв та І IIЇJliOBII JlJOAel оеред", ввм'" се .бд-

BeIlJlJO. 1)1

*

МАРКА ТJsЕЙНА
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КРSВ&.7Jи.

Аво вго РОДВТОЛ'h в СВО8КИ

6улв

ВПJISВОВИ, то й ПО'l8JJИ скрбвь РО8дувати
JlоаваlJУЩУ под'Ью,

-

докв не ~ро6ИJJИ8'Ь мухи ВОJЖа

8а вими жь ПРОС1'одушвsй СВ'ЬТ'Ь

тру6'Ьти

-

та й вара8'Ь, аК,'Ь

той ЧОJ10В'ЬК'Ь

они

-

006'
TpilcsYBS.

давай в

6атогом'Ь

С1'88'Ь ела8НIiМТ-.

добре сеси гадки

JlЮА-.

ТОТУ ІІа..

ЗапаМ8тайто со6і1'

c1'auyrlt AJ18

вас'Ь дорого.

Ц'ЬВВIiМ"Ь скарбомs.

Поовів!

солодка поеаів

r

хто годень ВМ'ЬРИ'l'8.

кБJJЬКО свilт'Ь тоб'Ь заВДЯlJув!
МаріЙк'г. ма]lа ягвичк,у

З'Ь РУ80М'Ь 6'hJ1еВЬКИ!tJ'Ь мовь OH'hroь.
Куда пБЙШJJа JlВШЬ Марійка,
За вою ЯГВВlJка й со6і1.
Джек'Ь и ДИСОВ'Ь ВIiJ1'hВJlИ ва гор6'Ь

Набратв кововку ВОДIi

-

Джекоь 8ДО1''hв'Ь та й ввви екрутвв'Ь,
А аа ввиоь в дЖОВ'Ь стрБИГОJ10В'Ь.

06'11 соси пооаійки 8 уважаю спра8дtiШНliiМВ пор·
JlaMB, 60-ЖЬ и доббрва В'Ь ВИХ'Ь иова и aB'h CJJtQ
таи'Ь иомораJlЬВIiХ'Ь тевдевціЙ. Они доотупиА всil...
СТУПОВ811'Ь Р08УМУ, вадають С8 AJ18 кождои офор.
ЖИТ8 В'ЬDОJ1И, 8'Ь дilТО'lбй комиат'h, у варотаО.
Оообливо-жь повввна ИХ'Ь вватв кожда рада и'Ьска,
ВООПОlJтенни доетойвики

! Напиш'hI'Ь що рав'ы
IJOJlOBtKa Т&К'Ь користио, 8К..
Пиш'hть ще р&3'Ь а кМи в'&

НillJО ве ВПJ1liвав ва

дружва переписка.
C'hMOЬ

Вашбм'Ь

щось

0006J19BO

пропаllнтнбм'Ь

ц'hкавого,

писыlll

воть може

то 6е8'Ь короводбв'Ь по.

звОРКА НАЧЕРКОВ~
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aaBcitroцы ГОТОВ'Ь дуже радо ПОС.7Jу

хати Вашого цв»рв:оту.
Вашь щиро прихи,пьвы

Мара Тdиs
аа Джемса В. Н.

севатора сооJJучевы'lt Держав'Ь.
Ось той вашь сl'раmеввый ,пSСТ'Ь

&"'8'10

1 Вбв'Ь

хеое

pit_o

вожа 1 Чиста роспув:а 1

- MeBit дуже прикро, ко,пи "ут'Ь що ве так'Ь, ак'Ь
a.7Je - a.7Je мев» все таки бачить ся, що справу
_оць ІІа будбВ.7Jit водив AOC;.rTJo зручно выиву,поo оа І
- Чорта там'Ь ВЬ1миву.7JО св І 01 •.. А,пе кехай у_еl
"ТуТ'Ь ВЬ1ходу вже нема крути-верти, треба Вllертиl
.. отсеl пос,пitдный вашь выбб'ь,' ЩІ) теперь его вбдча
,,10, вже аапечатав ... усе. Я аруйвовавый чо,пов'.hК'Ь 1 Ме
ке щось Jlк'Ь Бы твк,по, RОJJИ передав'Ь я ваltl'Ь ,пИСТ'Ь a'lt
тРеба,

r),ltIБО;Іьдта, де БУJJа. просьба,

щоt'iы

почтову дорогу а'Ь

.sдїаиьсков до,пИВЬІ до Шексuіровогu ПРИ1'брка в З'Ь ,пе-

8а'ilИж.'Ь м1і_ь .ВИІІІИ осевь перевести В'Ь 'іІасти ва старні
IJор.оиьскіЙ

ГОС'lввець.

.Адо

а скааав'Ь

.рааа драаввва, и остер'.hгав'Ь вас ь,
"тп по щирости, а вБДIlОВ'ВСТН
IРОС8'і18 оста,пись віі 8'Ь свх.'Ь

вевыаано,,

Bit

Гадаю,

що то

так'Ь,

абн

В'Ь Т'>ІХ7>. А яку-а:ь ВЬІ

_омиту вбдпов'.hдь 'да,пи в'Ь своtй

.в І

вам'Ь,

щоб'Ь lІе вбдвовit

ЗJJощаствбй ваввво

що затв:авте сuб~ ух .. ,

СJJИ ще е у вас'Ь

IІРббка сорому І
Ваmівt'r.8В'Ь Дна

30

Ла'ЩU&'6- Пер1tiнсоstl, Ва./'нерOtШ "
Дуже
дорога,

аве

то дразлива
КОJJИ

справа

ВОЗhмемщ:ь

ару'ilНОСТЮ та Део&на'ilВОСТЮ,

ДО

иадоввста.

Тоsapuw• .ш.

-

Т&8 Индїавьска
веи

8'Ь

иаJJеЖ8010

то Я ве сумвtваю 6а,

ЩО В'Ь сей чи в'Іо тu.й спосбб'Ь дбидемо до ,паду, бо
М'.hсце,

де ШJJЯХ'Ь минав Л!існ'Ь-Мідов'Ь,

говь

Ta.'lt,

МАРКА ТВЕЙНА
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10 lIIBBYJlOB 8ИМІаІ OCKaJlIIB08aBO
- Не8дарвого Местивка

Tы'ь ДBO~'I» ва

таа:к6в'Ь

в ХмароОЬда

а що одві хотаТі мати l'УДIаІ дорогу,

а

-

другА, аа.

~JlЯ осоБJlИВЬІ~'Ь ПРИГОД'Ь ВОJlJJТЬ Kyды ввде, бо Мор.
lІовьскій ГОСІввець ВIаІХОДIІТЬ

8'1»

Мосбі О Iрет6й ГО

дивв рак0 в ва ДжовБОВ'Ь-ФJlвr'Ь

иде

до БJl8'1ера

CKJ?Y'lYS ва
MitCTO'lKO ва прав6м'Іо
остав са JltBOPY'III, де дорога йде
8гаД"dlalЙ Довсово'lo а потби'Ь AaJlII-

а в6дтак'І» У-В88'Ь до Джеt'Ь- ГеВДJlЬ, де
право в О'lевидво ПОJlишав й

боцit, ДОВСОВС'Ь
ва

JlBBO

по·при

ше до Томагавка,

lІерев'Ь

шевшій в Jlекше доступвый
вего :може дбсrатв

СЯ,

що гостивець буде де

AJla КОЖДОГО,
AJla ввШвХ'Ь

ХТО дО

та іі

вбв'Ь вкаВУі вайббJlЬШВ користи,

Jlюдей

отже переважво

:му IJИCJIУ людвости подав найббJlьmе добра,
го

8

П08ваJlаю

собв

:матв

надвю,

що

в

AJl8TOвам..

такожь.

А покв-що а дуже

радо

гоrов'Ь податв Вам..

вбд'Ь 'Іаоу до 'Іаоу и даJlьшА ввств В'Ь тбй справв,

BOJlB

ВЬІ тБJlЬКО

8абажавте

ВIаІЙ департамевт'Ь

матв-:ме

сего та й коnв по'1ТО
8МОГУ

ті

ввств :мев"

достаВJlати.

Вашь щиро пр.t1хвJlьвый
Марк, Т6ЄЙН~
8а Да:емса В. Н.

севатора споJlу'l8вы'ь Держав'Ь.

Ось аам'Ь І :О:у, що- жь ВIаІ ва ее?

- ву, :меві
AB08Ba'lBO.
- ДВО8ва'! - - а аабвраіlе 08 :мевв 8'11 дому і
s: вруйвоваВIаІЙ '10JlОВ'ЬК'Ь. Тв дикувЬІ а'Ь ГУllБОJlьда в..
KOJlB ве аабудуть мев'Ь того веJlЮДСКОГО JlBCTY ва ВХ"
-

ГIl'Ь, ве 8ваю, паве севаторе.

Оно

адавть С8 •.• ОВО '1еЙ·zе вапвсаво Aooыьь

ЗБОРКА НАЧЕРRОв~
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".Іов,.. Я утраТВВ1І поважаВ8 у цор кв в :Мо~вотБВ1І,

88118ti.
еправд'h

рад,. и'hсков

-

Ну, ва со

вже

8 811

8

СВОИХ"

В1і

B'hIJOrO

во ва.у, бо

.lветаХ1І дО 'І,.Х1І

110.0

Й

пав6В1І в,.ока

'YBaB'Ja С8 трОХИ ва .lаrбдво. Ало ТНИ1l B'Ja Бщвів'Ja
PeBlJa 8 lJеЙ-.е доrодвв'Ja, паве севаторе І
- ЗаCSврайте С8 lIIeB'h 811 ДОllуl Та й хоровв 8ac'Ja
Во.е переступвтв ще KO.lB ..БЙ порбr'Ja І
sl добаЧВВ1І у тбll1l в.е щооь в'hб,. lа_асковав,..
BaT8K'Ja, що CeBa'l0p'Ja ве потребу, бб11ьше IIOBX'Ja YC.lyr'Ja,
в 8 8J10.BB1I ибй УР8Д'Ь. И B'hK011B В.О ве хочу бут.
арвватвн.... ceKpeTapOIII'Ja у севатора.
T,.II'Ja 11ЮД8I1ort
....8K'Ja ве доrо~вш,. Овв-.ь B'hlJorO ве РО8Уlll'hIOТЬ, то •
8е ДВВВВЦ8, що во

DотраФ118ТЬ оц'hввтв вашов прац'h.

МАРКА ТВЕЙНА
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Мой rоДинник'Ь.
(Поу'Ч,tJ,ю'СtJ, .к.Аen"ка ucmоріиltа.)
М6й красвый новЬІЙ гоДинник'Ь ИШОВ'Ь соб'.h пбвrора

року,

aa'.h

ве СП'.hшивсь,

aH'.h

не оа6аннв'Ь СН, аИ'.h

В'hяка .астииа машниеріи не зломвлась,
c~aHY.'Ь.

а вконци

набрав'Ь

и'.hколи ве

aB'.h

пересв'.hД'lева,

що мбй го

ДИВНИК'Ь В'Ь покаауваию часу в ГОДИН'Ь в нерогр'.hШИIJЬІИ,

а будова 61'0 т'.hла и костій,

просто

веввищвmа, в'.hчиа.

Але раз'Ь вабув'Ь а ~гo вакрутити и ВОИ'Ь вечеРОIJ'Ь
переетав'Ь

вти.

Мене

ее

засмутило, нк'ь

коли·б'Ь

еей

мари ЬІЙ ВЬІпаДОЕ'Ь був'Ь ведвовнаЧ8ЬІМ'Ь в'.hЩУВОМ'Ь и пе
редте.ею вещаств. Але мало-помалу вернула мов весе

Jl6с~ь.

Вакрутввши свбй

абвки

на хибив'Ь-трафвв'Іо,

l'ОДИННIНС'Ь

и уставившн вка

а прогвав'Ь

вбд'Ь

себе

yc'h

аабо60ВНИ .ПРО'lувавв.
Другого дНЯ ВСТУПИВ'Ь g до еклепу першого годии
викарв,

щоБЬІ уставити

вказбвки

ва

Mo'.hMOЬ годвннику

~овзадно пбслв часу.
Влайитель СКJlепу ВЗВВ'Ь мевь гоДвваик'Ь

В став'Ь

забиратись

уставвти

вказбвки.

:
-- Вби'Ь сповняє ся О 'lотирп
вути petYJlBTOpa ва перед'Ь.

З'Ь руки

В6дтак'Ь

ска

а8В'Іо

міиутЬІ.

Я пробовав'Ь здержати его вбд'Ь того
ВЬ1лоzитв ~MY,

щО

ГОДИRвИК'Ь

Треба посу

--

пде ЗОВС"М'Ь

пробовав'Ь
правильио.

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~
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AJJe дарма 1 тота капустяна голова В'Ь JJюдскбй подоб'h
усе вид'hла

одно,

ЩО ГОДВНВНК'Ь

~інутш та що треба реtУЛlІтора

оп6анвв'Ь св

посувути

о ЧОТIlРВ

троше'lКИ

а хочь в В'Ь TpeBoa'h ТУПЦ8В'Ь довкруги

oepeA'It -

ва

него

а благав'Ь его, щобlil лишав'!. ГОДинвак'Ь В'Ь спокою, вбн'Ь
таки,

холоднокровно

В

жостоltО,

СПОВВИВ'Ь

свов

огидне

д'hло.

Мой ГОДНВНИК'Ь почав'Ь

спі;mити ея.

З'Ь

КОЖДIilМ'Ь

двем'Ь спі;шив'Ь усе ббльше. В'Ь перmбм'Ь '1Ь1ждни аахо-.
рував'Ь ва силь"у пропасницю

-

іГО живЧик'Ь пбдв'hс'Ь

ОН ва сто ШІтьдеСJl'l'Ь у.цар6в'Ь у ті;ви. По УПJJЬ1В'h ДВОХ'Ь
мі;Свц'hв'Ь в6н'Ь ПОJJИШИВ'Ь
позаду себе, п~регнавши

о трввацнть

дв'ВВ'Ь.

часом'hры

yc'h

калвндарь

Таквм'Ь

м'Вста

де- що

далеко

больше

ЯІС'Ь

ЧВНОМ'Ь ВОн'Ь ОПИВИВ'Ь сн

вже 8'Ь падо.71ИСТ'В R радував'Ь ся (\U'hrом'Ь, коли ТЬ1мча

СОМ'Ь

ще

жовтневе

ЛИСТі

ПРИСКОрИВ'Ь речевець

ше.71ест'hпо

e8UJl3TIil

рбвваня р6чвы'ь рахувк6в'Ь

и

на

ЧИВШУ

B'hrp'h.

Вбв'ь

аа мешкаВ8,

ВЬІ

TЬJM'Ь подб6вЬ1Х'Ь р'hчей

в'І» такій руйвуючій спос6б'Ь, ЩО я вже не мбг'Ь дивитн
сн на се байдужно.
Я aaH'hcoь вго

до годивникаря,

ЩО;1il

ареtУ.71ював'Ь.

Той ааПlilтав'It мене:

-

Чи вбв'Ь був'І» ;уже коли В'Ь рещраців?

Я в6дпов'hв'Ь:

вав'Ь

H'h І Славити Господз. н'hRОJJИ це ве потребу

репаратурЬ1.

3'Ь

очей

ГlJдивввкарв

Вбн'Ь ШlJиденько

OTBOPIJBOЬ

аЗСЬВ.710

a}'106~e

ГОДИВВИК'Ь,

ВДО80.71енв.

ХОі,ВВ'Ь

..

шnюче скло, ааложив'Ь .11<1 ОКО, ЗЬ1РКНУ R'Ь У еред

поБОJJЬ
ну ма-

11Іввері:т .8 скааав'Ь:

- его треба КОНЧ" ВЬ1ЧВСТИТВ, HaC~lap~aTB, а КРО
ar'h 70ГО ще и ареtУ.71ювати. БУАЬТЗ ласк:>вВ. потруді!ть
ся сю;\а аа тыдень ••

МАРКА ТВЕЙВА

122

ВIіІ ... ищеВIіІЙ, васмароваВIіІЙ IІІбй

ГОДИНВИК'Ь

вщов'Ь

так'Ь поволеньки, що цокаВ'Ь BeBa'le· дзвововА годиввика.

Я почав'Ь утрачуваrи OOil8Alil 8е.1l1lЗВИ"'0,

ПРИХОДИВ'Ь аа

пбано ва

BC'h Уl!llОВJ1еиА СХОДИВІіІ, ве ааставав'Ь уже об'h
ду. Мой ГОДИВВИК'Ь продовжував'Ь
:rри AH'h термівова
ва чоrври в через'Ь те треба було BeKCJ1'h opOTeCTYBarB.
Мало-помалу а ПОПЛIіІВ'Ь вааад'Ь у в ... ераШВlilіі девь,
вО.цтак'Ь у поаавчераШВIіІЙ,
а ПОВоJJевькв а вже

ооОс.1ІЛ В'Ь таllТОЙ rlilждень,

ПРИЙШОВ'Ь

дО св'hдомости,

що а

са.'Ь ОДИВ'Ь ак'Ь паJ1ець б.1lУК8Ю

B'f> поаатамтбм'Ь ТIіІЖДВИ,
8'.іо о~ей Ц'ВЛIіІЙ CB'hTOЬ. В'Ь MeB'h по ... ало буди

агубивщв

ти са aKe~ь

побратвмче спочуваВ6

аею и бажаВ6

3'Ь муміями В'Ь му

обll'hвюватв са а.,. нимн вовивами.

ПБЙІІІОВ'Ь а анов'Ь до годииникара.
ВОв'Ь

-- таки при lIeH'h -- q'h.1lKOMOЬ роаббрав'Ь 1'0-

ДИННИК'Ь, а потбм'Ь екааав'Ь:

аа

-- ЦИ.1lіидер'.іо, ба",ите .СПУХ'Ь 11. Але ве жур'hть СЯ,
!'рв AB'h • ародукую 61'0 вааад'Ь до нормального

06611У.
ПослоВ тов ОІераціи ВШОВ'Ь ГОДИНВИК'Ь
добре

-- a.1le тб~ько й усего. Половину

вОв'Ь 1І03Ь алобs в'Ь .1ІюдскБЙ
ке аапаВ6, кре.ввв,

п .... Хав6,

аа каВі в

серед'Ь того гa~Miдepy

ве мбг'Ь "'утн
треваЛ0,

се

ИШОВ'Ь

подоб'h в попадав'Ь у та

ДУМОК'Ь.

ЯК'Ь АОВГО

"пересоВ",но"

ДНИВIіІ

ве

XPOO'hB6,

що а

СВОИХ'Ь влаСВIіІХ'Ь
було

В'Ь

цоВЛОIl'Ь

краю другого ,такого годиввика, ЩО потрафив'Ь бlil був'Ь

утатв таку _уку. AJ1e решту два
марвував'Ь T~'Ь богато

вОв'Ь був'Ь Пірегвав'Ь,
вбв'Ь ПО УПJ.lilвіІ

...асу,
8ВОВ'Ь

ЩО

вбв'Ь ооЬавяв'Ь са в
всоВ

годвввикв, акі

ваадогавалв 61'0.

И так'Ь

AB&q8ri н ...erBpoxoь ГОДНВ'Ь ставвв'Ь

С8 вкбвци ~BCoВM'Ь .то",ио В'Ь свою

пору ва свов моВсце.

ВаагалоВ пQtагував'Ь вОв'Ь пересоВ",но

доклаДВIіІЙ

...ас'Ь в
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--.
в'Ьхто ве

116r'l. екавати, щ06а B6B'Ji аробвв'.Ь щось 63J1Joше або мевше, SK'Ji свбй 060BsaoK'Ji.
AJle У rодиввика ДОКJlадиЬ1Й '!ac'Ji перее'Ь'!вай есть
Jlвше СУІІИ'ЬВВОЮ '!ествотою ТОІІУ-ТО а ааи'Ьс'Ji сей
BBoTpYlleBT'Ji дО ВВШОГО годинвикара.
Той eKaaaB'Ji:
- Пруа:ива ПУКJlа.
Ва ее а BaCKaBaB'Ji свою ~адбстr"
що ве J1Y'!BJlO
СН щось ще rбршога. ПравАУ скааа,ши, 8: ве MaB'Ji в
повата, що се таке пруа:ива, та lІев'Ь ІІаркотво 6YJlO
поваву.атись веаваЙКОIІ'Ji перед'Ji '!уzою JlЮДИВОЮ.

Зрепарував'Ji вбв'Ji пру_вву. AJle rOABBBBK'Ji -

що

ааскав'.Ь

B'Ji одвбll'Ji ваПРSIl'Ь, то CTpaTBB'Ji удругбll'lt.
Вбв'lt хввJlю йшов'lt а aBOB'lt ХВIJlЮ CTaBaB'lt, потому
aBOB'lt пускав'lt оа ІІа ХВВJlЮ, 8BOB'lt CTaBaB'lt, в TaK'lt
даJlьше. • прв тбll'lt переставкв ВЬ1бврав'Ji 006'11 пБСJlа
.подоба. Та й ще 8а К08дай paB'lt, KOJlB ровбгвав'lt оа
до хо..у, AaBaB'Ji штовхавца, веllОВЬ прв BыTp'ьJltt B'lt
lІушкета. КБJlька JJ;JI'JIB'lt а IIYC1I8'lt ватуватв соб1l грудв,
а вкбвцв пов'ЬС'lt а свбй годивввк'lt

до

ввшого

годвв

викара.

Той
вбдтак'lt

ровщипаl'lt
РУlІовище

его

ва

обертав'Ji

вайдр6бвtйші

кусо'!кв,

п6д'lt своиltl'lt CКJlOII'lt то

-сюда то туда, а вкбвцв

-

Здаеть еа,

CKaaaB'lt:
TYT'lt q1lJle JlBXO B'lt rОJlоввбll'lt ко-

J1ect.
Зрепарував'Ji

B6B'lt rодвввик'lt в пустив'lt его вавово
вбв'Ji робвв!) у_е свое A1lJlo добре,
коба J1ВШЬ ве О,!{ВО, ЩО по Koa:AaX'Ji AeOaTJoOX'Ji lІіву
TaX'Ji вкаабвкв с'!іШJlаJlВ са в'Ьба воа:вц'Ь в вбд'Ji тов
XBBJI'b lІаШВРУВ&JIВ вкуп'ь. Вайв'Ьков'Ьйшій '!OJlOB'ЬK'Ji
B'Ji OBitTS ве потраФвв'Ji ба прв такбll'Ji rодивввку 0ава'!втв: де rOJlOBa а де хвбст'Ji -пора два в TaK'Ji
B'Ji pyX'Ji

Теперь
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ве остаJlОСЬ

MeBt

Bt'lO

ввшого,

ЯК'Ь

знова нести евбі

ГОДВННИК'Ь ДО репараціи.
Тото ввдівідуум'Ь сказало:
Криштаll'Ь YB~fHYB'l> сл та й ланцюх'Ь ПОМОl'ав'Ь

-

ся. Ба добре Бы

6YJlO

в на частину верку дати легки

80лt.

3.1lадвв'Ь вб,,"!, усе те

бив'Ь свов
одно.

~'hло зовсtм'Ь

ВОД'Ь часу

в вже М"Й ГОДПННВК'Ь ро·

-

бездоганно,

до часу вбн'Ь,

аос'ВМЬ l'один~ спокбйно;

коБы

ЗНОВ'Ь

нагле 8ашуршить цtл/'ь иу

ТрОМ'Ь СВОВМ'Ь, почне 6аенtти,

мовь пчола,

вертять СЯ, Jltтаюrь так'Ь скоревько,

а вказовки

що гoAt не втра

тити ДО KpьlxTы вііру В'Ь ИХ'Ь вдентичвбсть,

ють С8

вже

лишь

цв.ерблятом'Ь
швх'ь

делікатны'ь

годинника.

Двацять

в

не

UОТРУДР.ВШВ СЯ ЯКВХ'Ь

Онп

и они зда

паlтиввм'Ь

ПО-Н8Д'Ь

перестриба.ryи наііблиз

чотири ГОДНН'Ь

а8

ЯКиХ'Ь

ш'hсть до

сtмь мінут'Ь а водтак'Ь 3'Ь ГУКОМ'Ь спивили ся.
3'Ь тяЖВим'Ь БОJJем'Ь серця lJl)йшuв'Ь я ще

до

pa<lb

одного ГОДИННlІкаря и пригля~ав'Ь сл, ЯК'Ь вон'1- ровбирав'Ь

мбй ГОДИВНОК'Ь. Серед'Ь того став'Ь я ГОТОВQТОСЬ ДО остров
перепаJlКИ З'Ь ВIiМ'Ь, бо справа ПО'lала вже ставати дуже

поважною. ГОДВВВИК'Ь коштував'Ь мене перв'hстно двііста
ДОЛЯРОВ'Ь,

а

3&

репаратурЬ1 ваUЛ8ТВВ'Ь я уже,

думаю,

два або й три тыячt ••

і{оли я так'Ь ждав'Ь

и приглядав'Ь ся,

В'Ь годuввцкарю сного старого зва&ОМОГІ)

машиніста ва паровбм'Ь Rоrабли,
КОН'Іе

и

-

пбввав'Ь

8

КО.llишньuго

то

машиніста ве

yc-n

'1&СТО'lки

вдалого.

Старанно ровслtджував'Ь
дивника, точнtс1.нько TaK~,
динникар-n,
Br.lAaBOЬ

вбн'Ь

ВК'Ь робили

го

усіі ииши 1'0-

а ПОТОМ'Ь 3'Ь такою самою певностю свого,

Bыt)Koь..

Вби'Ь скаа&в'Ь:

ЗББРКА RАЧЕРкбв~
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ГОДВВВВК'Ь робить аа богато пар&
свте до веВТИЛ8 безпечвоств првв'hситв

ВіоІ мукJlючь

mруб&

Monky І
Я роаваJlВВ'Ь 8МУ rOJlOBY ва м'hсщи

и вава8'Ь спра

вити 8МУ ПОХОРОВ'Ь ва мбй КQШТ'Ь.

Мой Д8ДЬКО ВіJ1ьгеJlЬМ'lo

(теперь

уже

веМщик'Ь.

aeMJ1a 8МУ пером'Ь І) говорить буваJ10: добр&й кбвь дотв
СіІ добр&м'Ь конеll'Ь, доки рав'Ь не аворовив'Ь 08, а до6рLlЙ ГОДИВНИК'Ь доти 8 до6р&м'Ь ГОДИВВИКОМ'Ь, доки ве
попав'Ь са раз'J.

В'Ь паJlЬЦ'h вапраВJ18чам'Ь.

BaJ10 адивоваво

ПЬ1тав:

щ6 може

И вбв'Ь 6у

стати са

В'Ь усiJх'Ь

Т&Х'Ь кБТJ10J1ат6в'Ь, руmввкар'hВ'Ь, шевц'Ьв'Ь та KOBaJl'hBOЬ,

КОТРЬ1М'Ь ввтерес'Ь ве веде С8? м6г'Ь дбстатв вбдпов'Ьдв.

та

ва се BitKOJlB ве
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Вояsrь Люltреціи ОиіТ~ВВОИ.
8 8 rOpSIJBII'l8 ПОВ.lОВВВКОIІ'lt ТІІХ'Ь B"ZBIIX'lt ВВС.lО
COJlOAKBX'lt BC1'opiIOB'lt B08BBIIX'lt, щО то оСтаВВlІlІВ lJaоаllВ .Іюде B'lt BBX'lt TaB'lt РО8J1ю6уваJlВ С8, в Я B'lt по
C.lilдBIIX'lt TpeX'lt IІ"С8Ц8Х'lt був'lt 8аВ8ТІІІ пвсаВ811'lt
всторів TaKoro хараК'1'еру. Тепер. 08а в_е док6ВlJева.
Мо_ва вповв"· спуствтвсь ва те,

що ова а_. до ваl

lІевшов ПОДРQбвц1J праВАвва,

60 фаК'1'IІ, які B'lt в"І 11.118'lt yp8AOBIIX'lt спраВ08давь депаР'1'аllев

С'1'8ТЬ ся, В88ті

ту в61ВІІ у Вашівtтов".

KO.l8 TY'1''lt

ВIІ8ВJJЮ,

.Вовиву Ш'1'уву

Тако_.

вс

щО Я ВIІВОРВС'1'ав..

Iomini'uro·

та

6уде вбд'lt ,....в,
ду_е

AouaABO

.Иавїфест'lt пре8їдевта в

супровОДві ДОКУllеВ'1'IІ·, а таВО:8Ь BC'ЬJl8Ki вартЬІ в воl

овові Д".Іа, яв8 прв 6)'дoвil таков вовт,
обх6дво потр"бві.

3'lt

ABpeBTop.lI'lt

товарв

ства '1'е.lвtрафу ва СУШ8 ва те,

корвстаю 8'Ь сев

ПО ц"в"

щО ОВВ П08ВОJlВJl8 lІев"

8BlIlJa1B61. А 8в6вцв
BarOAII, щобu 8.10"ТВ ваlеерде.В1JI
шу подяву Bnll.. TUII'lt щиро ПРВХВ.lЬВUIІ'lt прв81'е.l8....
котр8 д06РіІІІВ BIJBBК8IIB Т. 8аОХОIJУЮIJВІІВ C.lO...B вс
86ДВ&88.1В lІев" своек 8118B.IJB08 ПОIІО'l8 прв рвс&вю сев
ваторів о вояку ЛІоврецїв СІІЇт6ввов B'lt .8С" ПОС.І"д
BIIX'lt '1'pex'lt IІ"СЯЦ"В'lt, а 6y.lO BZ'lt В8НАДТО _oro, що6'lt
11 .6ro. вмев. BX'lt ТYT'lt В8вео'1'В.
8X'lt

дРО'1'6в'lt

ве

ВlІсва

вую подаву веВВIІ'l8Йво. y.BBBыI'lt

у_вва'1'В

8K'lt отся,

ос06.18ВIІIІ" ВДОВОJlеивll'lt

ЗВОРКА НАЧЕРКОВ~
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Перша r'818.
Од.ого ба~.еамі.вого .аевого ра.ву 1861 рову ва
ce~o БJlЮ.U" в.. Масса.усетс" .,БJl.ВО ..О

~eBe~B'IBe

оосапuо асва.,. сво.... ПРО."В81И'Ь вбlшовшо со.це.

Petillu.A" de Вітавор.., довіре.аl в 8AW:B...1 o~y·
га св~епов...1 Фірма Бушрод.. в Ферtусо... торговц"в"
lовар68" 6Вват....х.. в BO~ьOIlїSJliBIiIX.. та І B~acTBTe
~"B"

OO'lTa, встав.. ва.. ОВ08В прв.в пбд..
cueBi • вотрас.,. собою. В",вов"хавшвс. &
тагвувшвс., повропвв"

c.,o~o... У
добре ва

вб... пбд~огу в вабрав"

BuiTaB.. Одвав" ве свбв.ввшв С808В
J10BBBM, оів" ва бо'lВУ ... ГВ08да.в •

са до

робота в дО ВО

пото.ув" у ДУМ

...

вах

01'00 ПОСJlіД.1іІ1 мбl де.. в.. тбl барац"'! свавав" cu.. до себе. Тож. то Лювреціа ВIіІТР"
щвть О.В, BO~B ПО.У8, щО а Іду геть,

стаю

воаво."

r

Яка гордботь огор.е 8В, Сllау -ою ГОJlубву.
І вба ..
'уацїах..

Y8BJl8 ...

в08.....х..

-

вах.. пр.год.,.

ообі себе у всіх...08J1BIIiIX..

-

ав" гер08

ав" .0~OB"Ka

таса.а

•

покраТІіІІ шрама_в верта8 в.. рава"

.epaJla-бр.tадЇера до рбдвого
та І свою

CJlaBY an опuе

росту. ого в..

ав" ДІІТ& щаота, а.. вк6вцв поба.вв" оебе,
.1іІ1 со.це...

Aoap"JlY

0.-

.аД8ВIіІ'Іаl

COJla,

te-

щоб... С80. ПО'lест.

в ввершеву ~lОбов. а~ож.т. у .бг..

своев ЛJOвреців БОРД8ів Сllirбl.ОВ.
В.. оіl U.JI. уnха в гордбсть TpaC~B цit~а...
• го Ti~o... - ue KO~. вб ... г.:.:авув" .а аеuю в по
ба••в" свою _"Т:ІІУ, рfJl8.ець об~.в" 8ГО ж.це. З.. 0БJlакБ..., -що ооред.. ..х.. буав" перед.. ХВ.Jlв.ею, IJleтів.. стрб.го~ов" • став.. .ааад.. веа.а.ущвм", та ве-
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8вавЬ1М'Ь слугою склеП08Ь1М'Ь аа ТЬ1ж.цве8У ааплату П()8трета

долара.

Apyra rАава.
Того"жь АНЯ

о OCЬM~~

годоніІ

8ечером'Ь ~oдiI8'Ь

Реtінальд'Ь В'Ь хатіІ пава Сміта, дожидаю'lИ ПОJlВЬ1 Лю
креців, а серце у вего
чувства гордосто,

веиовь МОЛОТКОМ'Ь било сереА'Ь

.аку то

вбв'Ь

В:ВС1'Ь

подасть

своtй

лю6ц'Ь І
В'!! хввли,

Як'Ь ова увбйшла

'1ИВ'Ь ва воги о метвув'Ь

8'Ь хату,

вбв'Ь ско

ея tй ва аустрtчь.

Лице

его

сіЯJJО вбд'Ь факлt любови, що десь В'Ь вго І'оловt пала

Jla

и 8'b-вбдтах'Ь СЬ1пала ПРОМ'Ь1І8.

ва,

щоБЬ1 СХОПИТИ

СКРИКИУВ'Ь

-

В'Ь

оббймЬ1

Розпростерши ра.е
свою

l'олу6RУ,

IІбн'Ь

:

Любко моя вдова І

- вбдрtаала
KOpOJleBa.

Пане І

оскорблен&

она в ВЬ1простувалась мовь

Сердега Реtівальд'Ь З'Ь остовп'Ьия И. м61''Ь вЬ1МОВИ
ТИ Й

CJlOBa.

В'Ь хв или,

Той ХОЛОД'Ь,

то I'віІвве вбдступлеВ8

коли вби'Ь спод'hвав'Ь ся д&ввого

ваад'Ь

сердечного

привятя, орогвало радбсть з'1t

61'0

весела ясибсть

коло '10рва х.ара 8ас.lО

вить

лице

З'Ь кра6ВОДу,

серца,

соиця.

Хвилю СТОВВ'Ь вбв'Ь ц'hJlКОМ'Ь
ку, З'Ь

ЯК'Ь то ще8а8

'1УВС'1'ВОМ'Ь

аБВТJilЙ

опущевв, самотивЬІ;

'1УIlСТ8а мусить зазвавати той,

корабля у воду в П.llЬ1ВУ'lИ

що

-

иаl'.lIе

а'Ь пантеJlИ

такого

самого

шубовсве з'Ь

6еред'Ь глухов 000880'lИ ва

ФВJlВХ'Ь бачить, ВК'Ь судво ПЛЬ1ве
засловою теМРВВIіІ, а В'Ь 6ГО душt

606іІ дал'Ь

n

'1еаве аа

УТ8еРДЖУ6 св пере-

~
_________~3В~О~Р~R=А~В~А_Ч~Е~~~К~Ов~~~_______ ll!
......'1ев8,
tl'e

що ва вораБJJВ вовс'Ь... ве

aaapB8itTBJJB,

що

та... ве СЖ8JJО.

PetiBaJJ.A"

пробовав"

BaroBopBTB, aJlO

б....",8 уста

.6,.80В8..8 811У СJlужб.... В.Gвци прошепот'ы'::

.30

- О ЛlOвреці8 І Що 8 В'ІВВВВ" тавого ? Що ста
С8? 3"·вО,,,вв той жостовій XOJlOA"? Во вже-жь q

,перестuа .:ІІОБВТ8 СВО1'О

ви

yCla CBPBBBJlBOi

PetiBaJl.Aa?
до rбрвов поrорд... в ова в6д

.ІІОІ".:Іа товом.. КП_ВІІ ... М,,:

- Чи 8 переотаJlа JllOбв'1'В CBoro PotiBaJlIiAa? Тав.,.,
ве "lОБJJIО вже свого PetiBaJJ.Aa
ВеР'1'ай с8 ва8ад'і. ДО
свого ~уждеввоrо С&'lепу 8.. вовбасаllВ в бери у руву

r

lІІуждевв",й свбй

JJGKO'l'i,

а ва'1'вай соб'Ь добре ва'1'ОIO ух&,

~·б... т'" ве '1УВ", ав" Т.08 вб'1'lJвва ПВ'Іе '1'ебе ПОСП'"
ІІІВТВ в карабів.. ва ПJJе'lе ВВ8ТВ. Про'lЬ мев" в.. ollell
І'ОТ.

r

и по '1''''Х'' OJlOBax.. она, ве вважаlOlJИ ва вове св"
""0, ЩО б.lВО.lО І" ІГО О'lей, Вr.lЙШJlа It.. ВОlІват..., ще І
.aa'1'p"CBYJla ДІОР" ва ообоlO.
Ще '1'б.lЬВО одва XBBJliBa І Ще тб.lЬВО одна-одвво
.ва X.8JJ.Ka - думав.,. вб... - а був.,. б ... ровва.аа.. "І,
JlB" вбв" в6ДВJlВВВУВ" С8 ва ПОВJlВВ'ft вБТ.IІВ"', 8К.. ВПВ
.оав.. 08 в.. вовобравц" - в все БУJlО б... добре - 8ГО
l'pa'leBa оуджо а BepBYJJa б... БУJlа ВВВУ'1'8СЬ 8.У В..
~б6йм", в.. CJJOBallB XBaJJ'" в подякв ва устах...
Вбв" 00О'1'У08.'" 08 вреВОІІ" у перед.., щоб.. 8В
пвад.. ОРВК.lвватв, ue охамевув" 08 ПРВl'вдав" со
'., що вбв" .уже ве вба6iJJl"'Й lІаробок" вбд.. JJбвr8 до
JlО"О'1'ев", _ его воацка душа ве ООВВВВ.lа С8 просв
П опардов". Марсово в... аружев ...1 Вr.llшов" вбв" ...
&аТ'" в ав". раа.. ве 0l'Jl8RyB" С8 повад.. себе.

81680'"" nIIв""•. во_снІ. То...

LXv.
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Трет. rAaSI.

KOJlB

Люкреціа ПРОСВУJlас, другого два 8'Ь равку,

Dl'бдвмІ Jlегбт'Ь веСНВВilЙ ДОВОСВJI'Ь ДО вев

авбll'Ь CBo'hIlOЬ

_евв oЦaJleKBXOЬ 6арабавбв'Ь,

ва неокра

lІуавку СУРМ'Ь та rлухе 6у6-

KPilJl'h cJla6y

а

'ІНМ'Ь довше

она

oacJlY-

хувма, тilМ'Ь бб ..,ше авуко ГJlухша.7JИ, а В'Ь кбвци Й ao~
_e'hIlOЬ

aarJlYXJlB.

Довген,ко IІОJlежuа ооа, аатопввши СЯ

І'Ь ДУМК8Х'Ь, а вбдтак'Ь aoЦilXBYJla важко в ПРОIІОВВJlа:

-

ОХ'Ь, RОJlи-б'Ь ТО вбо'Ь 6ув'Ь серед'Ь ТОВ громаДЕІ

хор06рмх'Ь ювакбв'Ь. вк'ь бм В его ТОГДil JlюБИJlа І
Серед'Ь ДВВ вайшов'Ь до Смітбв'Ь СJlУ'lайво сус'hД'Ь,

.. B()JlB роамова вбіlllJl8 ва воакбв'Ь, оббввав'Ь СВ оус'hД'Ь :
- РеtіваJl'Д'Ь BiraKepoь ВUl'лядав'Ь ДОСіІІ'. пригво6JJeBO в BOBc'hMy. ве лвк.Ував'Ь, Вilмашировую'lИ сегодна
раво 8'lt ДРУГИМИ ХJlопцамв. в: ду маю, мусиr, то а'Ь ва
шов _ИВіІ, павво Лю XO'l, В'Іера Be'lepOMOЬ, Вк'Ь а
оrр'hIИ8'Ь оа в'Ь ВВІІ'Ь,
ваll'Ь

CB'Ji

всrу.пJlеив

110

ВОЛИ

йшов'Ь

войска,

вбв'L

сюда

ОDовііститв

думав'Ь,

що вм

жr.tll'Ь дуже ут'hшитес, в 6удете І'ордиrи СВ, бо-жь

--

І'осподи І щО В'Ь аамв, павво Лю І... ЩО стало оа д'hв

'JBB'h ?
Hii'lO -

тБJJЬКО наl'JlilЙ 6БJl',

MY'lBa роса,
aaTeJlitpaфуваJlа вl'О ва ви лици.
Не промовивши й CJlOBa, она
вСІма и пеВВilМ'Ь ВРОКОМ'Ь ВilЙШJlа 8'Ь комнатм. AJle в'"
сввтбй самотиости В'Ь ви KOMBaT'h не ВilД8ржаJlа ви
СИJl,ва BOJlB в В'Ь дііво'lВХ'Ь 0'l8Й ГОрВ'ІИ cJl,oail РИНУJlВ
упав'Ь ііі ва cepцe~

а

CMepTeJlfoBa

вемов,

бл'hдбст,

ПОТОВОIl'Ь. Гбрен,ко докорВJlа ова собiJ васвбй
Dоспііх'Ь передущого

Be'lepa -

доріікма собіі

с'!ке трактованв свого Jlю6кавк'Ь-раз'Ь

в'Ь

ДУРВilЙ
ва шор

X8BJIB, KOJlB

вбlJ'Ь SВИв'Ь СВ Вilпередвтв вайгордііЙШ8 бажаве ви сер-

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ'Ь
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Ц8 И OOCb-Вств -Вй, ЩО вбв'It y~e

CTaBDB'It са об,ц'It В08В
OX'It,
І'ругі AiJB'iaf& latb-муть БОРЦ-ВВ'Itва T&X'It поб08ввщах'It,
повв&х'It C.7JaB&, та Й иатв-муть право до журб& оер
дечвов в до CO.7J0ABOB тугв аа нввв Jlишь ова ве бу
де иатв TaM'It свого І Ав-В OABB'It борець вб BCoJJX'It BU8.еав&х'Ь apMillx'It ве в&шепче ви виенп, KO.7JB ваетаввт.
свою ГРУАЬ cepeA'It чераОВilХ'Ь ИQтокбв'Ь кров в ІОва о....
Ka.7Ja Aa.7JiJ - а радше оочвва.7Jа OJlaKaTB aBOB'It Tall'It,
де oepeA'It ХВВJlею иерестаJlа. В'Ь горю, B'It роопуц-В ова
в&й орапоp'It в аБАХОАвтьвоюваТJI 8ВО 8 в BOJlB'It.

ПРОК.7J8ва.7Jа тую поквапвбсть,

що

то

спроваДИ.7Jа увее.

бб.7JЬ ва 1И0.7Jоде 8В житв.

т&ждвJlмв ова потай мвру ГР&З.7Jась та ЖУРВ.7Jась

- в ва вв .7JВЦ8.1'Ь OOB8BYJl8 рож-в. А все такв ова ве
OOKBAaJJ& С8 в&,цiJ-в, що од вого ДВ8 B'It оерцв PetiBa.7JbAa
8BOB'It роацввте давва .7Jюбовь, в вбв'It вапвше АО вев.
OABaK'It довгі .7JiJтвИ BO.7JiJKJlB 08 JIiJBBB~ а JlBOT'It ве
BaAJ:OA8B'It. Часопвсв ажь КВШ-В.7Jв опвеамв б_тв'lt та
р-Взаввв& 8 ова жадобво перечвтува.7Jа усе, aJle 8а
кожд&й раз'It вз'It T&M'It CaM&M'It BJiilC.7JiJAKOM'It:
CJlbOBIiI
KOTBJlB С8 rOPOXOM'It з'It вв очей 11 8aJlIIBaJlB ПООJl-Вдві
стр-Вчкв ова вадармо r.7J8AaJJa за баzаВJiilIІ'It вме
вем'Ь и Г.7JухіЙ ббJlЬ звов'It повертав'It

у

вв

ввев-Вреве

серце.

ЛИСТJiiI до других'It
б-Вжво вгадку

оро вего,

д-Ввчат'It

OOAaBUB

маJlЮЮЧВ

усе ваСУО.7JеВJiilЙ,

BBKOJlB. 00вагравва YCTaX'It,

его все одваково

BiJKO.7JB усмiJшка ве
8'It лиця вбдбвваіСЬ вбдчаввв раЗ'It-у-раз'It ообачишь
8ГО B'It ваЙГОР8ч-Вйшбй битв.. , вбд'It оороху ажь оочор
BoJJB'It, а серед'Ь вайгуст"йшого rpa1lY куль вбв'It ходвть
соб" байдужво в бев'It ушкод&,
роваво, щО

KY.7J8

ЯВ'It колв-б..... его 8ача

вго ве йме С8.

Ажь такв одвого раву вебога Люкреці8 вБД'lвта.7Jа

•

.

МАРКА. ТВЕЙНА.

131

"

.

cepeA'Ji AOBfOrO спису поравеВІІІХ'Ji в поrвбших'Ji страшвА
cJt08a, BOA'Ji 8КИХ'Ji поваJJkJJась OMJ1'itJJa ва веllJJЮ:
.Р. д. BiTaKeplJ., ПРОСТІІІЙ, Т8ЖКО ра
во" ІІІ й".
Четверт.
На oAB611'Ji JJбжку

r'.B.

B6AA'itJJ'it шпвтаJJ8
его rOJJOBa
бужа так..,. 'щедро повяваіІа 06В8В&&1І8, щО 'IepT'Ji JЖВЦ8
ве БУJlОВВДКО. За те roA'it буво суи.'itватись О щаСJJИ
в68'1о JJ.'JКУIІОJlОДОИ д'itа'JИВІІІ, що cBA*JJa KOJlO Bero ТО БУJlО J1B'IKO Люкреців Борд.ів Сміт6ввов.
K6J1foKa TIII.AB*B'Ji TdJJJy, 8K'Ji ова ДОПІІІтаJlас ... ДО
B8ro в B~A'Ji тов ПОрІІІ ова терп'itJJВВО й беВ8аставво пе
pecBAZYBaJla прв 8ГО JJ6ZKY В оБХОДИJJа 8ro, ПРВХОД8'1В
раilО, скоро T6JJfoKO xipypt'Ji переВ_8ав'Ji 811У раВІІІ, а ве
поkидаЮ'l1l 8ro скорше, 8K'Ji а.. п3ВВІІІIІ'Ji Be'lepOIl'It,
BO)fBTO обх6д'It BOJJO xoporo переЙllав'Ji хто ввші.. Ра111110111 К1118 РОіторощиJJа бороду в B6B'It ве 116f'It ВІІІ
_.ВТВ aB'it П&В'Ji CJlOBa. TOIlY-ТО JIюкреція ва увесь
'-\VI. евови 101lJl8'10И опіки B8A'Ji ВИIl'It ве 8ua щаСТ8
по.,.orи ХО'l. paB'Ji KOJlB CJJOBO подяки B'Ji дороrих'It 8ro
y'C'r'Ji. Одиак'It ова бодро, и'itКОJlИ BaB'itTfo ве ворквувшв,
88дер.аJЖа ва CBO'itIl'Ji ставовищв, ПО'1уваю'lВ душею,
щО ВО)!В a3B'Ji поверие до 8ДОРОВJJЯ, ова ПО'1У8 86,1t'It
Bero щоеьтакоrо, щ6 сторицею в&вагороди1'Ь 8И 8а все
B'Ji

одвбll'Ji

у BamiBtToB* JЖе.ав~ поравеВІІІЙ B08K'Ji.

ва поа:ертвоваВ8.

О т6й ГОДВВ", 8КУ llііІ BIII6pUB до
rJlaBIII, Люкреці8 BaxoABJla С8 B'Ji веJlвкбll'It
ВІО ..... aJie то в.,. В8Jiикои щаСJJИВОСТВ; бо
aIЇBB'Ji 1Sй, що ви BiTaKep'Ji, СJЖава Богу, в.е
8а Cr6JJ.Ko, що lІоа:ва 811У 06В88КИ ВВ8'1'В

ПО'lиву сев
ровворуше

xipypt'Ji ва
03AOPOB'itB'It
8'It ГОJЖОВіІ.

ЗБОРКА НАЧЕРКОв~

lЗ8

Отже ова теперь 3'Ь rорs'lКОВОЮ ветерпs'lВ:ОЮ дожидаJIа

JI'hKapSt

що иав'Ь вадбйтв и вбдCJJОВИТВ

ви

О'lаи'Ь до

роги '1ертЬІ.

Ось вже
'1иии

О'lииа

тбм'Ь

JI'hKapJ.

и

8ВИВ'Ь

З'Ь тьохкаЮIJИМ'Ь

дожидавю

Люв:реціs, 8'Ь БJIыку-

CJI.

серцем'Ь,

В'Ь

ваХИJlИJIась вад'Ь .пБЖRО.

обввзку, потбм'Ь д~yгy й третю и адв І

-

страхови

3ввто одву

б'hдве араве

ве .пице показаJJОСВ ва св'hтло дия.

О _бй дорогій, 8;tивЬ1Й люб

-

Що тУт'Ь вараз'Ь

-

ся? що аа окааія?

CTaJIO

Ах'Ь, ТО було JIице '1ужоrо І

Б~два ЛюкреціJlI

Одвою рукою затуливши пб,!lве

севи К'Ь вебу о'lи, заточи.'!а св она 8'Ь вырикои'ь тsж
кого болю. Потбм'Ь ва;пад'Ь скажевои
-Ьі лице
так'Ь

--

оиа В8яла

СИJI&ИО,

цювати,

-

и

щО

Флsшки

скрикву

О,

кулаRОМ'Ь

злости

СКРИВИВ'Ь

грвмот'hти

з'Ь медициваии

о

стБJI'Ь

ПО'lаJlИ

тар

JIa :

ПРОКJIsта

а'Ь мене гуска І

СЮДR и В три смертеJIЬИИ

Прииесло

lІе.о

тыдв'h ПРОЦВВНДРИJIа TY.r~,

вычии за ИВ'ІИМ'Ь жовв'hрвщеи'Ь І

И се таки БУJIа сумва, преСУlІна правда.
иы'ь,'

aJIe

вевииоввыи'ь

був'Ь Р. д. а60 РВ'Іард'Ь

Неща~r..

та й весв'hдо_Ь1И'Ь об_авце~..

l(aiJIbBopTi

Вітакер'Ь

З'Ь

Віо

коваіва, 80ВК'Ь МИJJОИ д'hВЧВВЬІ 6вгевіи Мо.піtавбвиов

--

8амеmв:uои В'Ь т~й самбі держав'h, а.пе вашбй беатаJIав"
ибй

Люв:реціи

БорджівСмітбввбі зовс'h_'Ь

Тав:е то ЖИТ8 Jlюдске І

-

Q'hTO

веава....

8'Ь .ас'Ь ие без

печвыi вбд'Ь пако сти вхидвои до.п'h.

AJle

КИИЬІІО .заСJlОИУ

та й пе'lаJJЬНОЮ

оиа

ва тую печuьву исторію

мусить

ще остатвсь,

sв:ійсь час'Ь, бо правдивогоРеrіваJIьда
ще ие вбдваідево.

de

60дай

-ЩО

Вітакера дос.

МАРКА твЕйНА

HaЦЇOH8JIЬH& економія.
"Націова;Jьва ековоміll 8СТЬ освовою кождого

доброго праВJlііВIІ. Найму .1рtйmі lІужіі всііх.. сто

J1"T. ПОСВІІЧУВ2J1В тому пр.еДаІетовв - -тут.. переРВ&JI1І мевіі. ДаJlВ вватв, що якійсь чу
аїй ЧОJl08іік.. жде ва AOJlBBii 1j:0JlO дверей, бажаючи
поговорвтв 8б

.. вою.

НаБІшов.. У-ВВВ'Ь, ПРВСТУПВВ'Ь до вего в спыl'ав"
ІГО, 'ІОГО 86и..

3а

ве'сь

xo'lo.
той .час'Ь

11

боров'Ь СІІ

сам'Ь

31>

собою,

IQО6'Ь удержатв цііJlО сво в вацїоваJlLво-ековомї чві идеіі,
_ба ве дати И"'Ь

перерв.твсь а60 повамотуваfИ С8.

А

ме" побаzaв'Ь я ТОllУ вевиакомцеви: "ВОJl'hВ'Ь бlll ТЬІ,
вебоzе, в.. с ..й ХВИJIВ J1eZaTU ва двіі KaBaJlY в дввгатв

...
••

соб'h корабеJlЬВIІІЙ Jlадувок'Ь пшеввц'h І'"

Н 6ув'Ь ціі

ВІй У гор8IJЦ'h, а вбв'Ь 6ув'}. як'Ь ваЙХОJlодв'hЙmіЙ.

Вби'}. екавав", що ду'же, іМУ првкро, ЩО мусіів"
а 18 переХОДJl1J1f ПОУЗ'Ь мбй дбм'Ь,
8 потребую пару громоаводбв'Ь.
- А 4 так.., так'Ь, - првтаквув'Ь 8. - Ну В що-zь ?
Каж"ть AaJJLme І
Вбв" вбдповіів'Ь, що B'hIJOrO осоБJlИВОГО ве мав
"казати хи6а те, що вбв'Ь радо мбг'Ь Бы мевіі ВХ'Ь
перешкодити мевіі,
пои"rвв'Ь, що

ва даху

поставвти.

Н доперва вбд..

ведавиа

ВJIасrИТ8J1Ь

до ..у;

ц'hJI8

ЗБОРКА ВАtШРКОВ'Ь
8ВТ8 а провоЬВ'Ь по господах'Ь

136

жа реставраці8Х'Ь.

ЯК'Ь

всоЬ ввшА, щомuи подббву мввувшбсть, так'Ь в

8 в...

ІІагаю С8

-

СУПрОТВВ'Ь

'1УЖИХ'Ь

Jlюдей ~ пока'уватв

себе стаРЬ]IІ'Ь камеВВ'ІВВКОIl'Ь. Отже а 80BC'hIl~ сповбl
во скааав'Ь,

що у меве вже

вбд'Ь

довшого

.асу бу...

BaM'hpoь датв поставитв шitсть до в6соыllь ГРОllоаводбв",

ue-BeaBaKOMeц~

O'lB

-

в.. меве

адрбгнув'Ь С8

в ДОПь]ТJlIІВО

ВJlitпвв'іо

aJJe 8 ааховав'Ь beceJJo-спокбйвЬ]й ва
собit: BOJJB 8 може CTp'hJJBB" аву ~PBB

стр6Й. Думаю
цю, то вехай вбв'Ь мевоЬ сего ве ВЬ]'ІВТУ8 а'Ь JlВЦ8.
Вбз'Ь скааав'Ь, що 8МУ 8а81'В роботу у меве
БЬ] богато ПРВlіІlІв"йше, вitжь у вождого

ввшого

6YJlO
горо

жаввва сего м1оста.

SI
ПУСТВВ'Ь

в6дповitв'Ь: "Дуае мсве ее тitШIІТЬ 18 в 6оЬгце...

08

Ati

вааад'Ь

Одвак'Ь вбв'Ь

меве

своев

такв поtрitбво ба авати
поста8JJевЬ]х'Ь

вЬ]сово

вауковов

аавервув'Ь в СК&8ав'Ь,

AOKJlaABO, B6JJiKO

дручк6в'Ь,

ва 8КВХ'Ь

щО
а

робот&.

8МУ всс

xO'lY

_атв

чаС1'ах'Ь до.у вбв'іо

маі ВХ'Ь ваОТРОМВІВ в 8ка 8к6сть дручкбв'Ь вай66J1ьше
првпаJJа БЬ] .евоЬ до вподобм.

То бу..о критвчве ПОJJоzеВ8 ДJЖ8 ЧОJJов'Ька, котрмl
ве ава8 а'Ь практвкв, '10ГО дбм'Ь потреБУ8,

добре дав'Ь

ооб'Ь

ам"ркував'Ь, що

раду в вбв'Ь

8

вмовоЬрво

ue 8 аовсоЬ...
цitJJКО."

ве

В'Ь тбм'Ь дitJJ'h був'Ь ведосвоЬдвмl во

вак'Ь. Я скааав'Ь 8МУ, вехай ПОС'lавв1'Ь вбс",мь дручвбв'It,
в то всоЬ вбсitмь ва даху,
JJ1ЧШОВ

а дручкв

мають

6утв

вай

8КОСТВ.

На се вби'Ь вбдповitВ'Ь,

що мбг'Ь 6Ь] датв матері-

8J1'Ь: "ПРОСТНЙ· по дваЦIJТЬ цевтбв'Ь аа стопу, "по"'
Д8вевЬ]Й· по ДваЦ8ТЬ и П8ТЬ, а .ПJJ8твроваиЬ]Й цввкоlI'It
и спіра.1lыІo

абгвутЬ]Й·

по

ТРИЦ8ТЬ

цевтбв'Ь

аа стоО1_

ГрОМ08вбд'Ь 8'Ь его матерї8JЖУ СХОПИТЬ БJJвскаввца К08-

МАРКА ТВЕЙНА
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дай

paa'It,

аро6.ать

все ОДНО, куда-б'Ь она була призна1JеН8, та І

.ви пболавництво

беашкбднаl1'Ь в дальшій

,.

:аеж'Ь апокрвфі '1ВІіI1'Ь СІ •

Н aam-Втвв'Ь, що слово .апокрифі'lВSЙ· дуже храс
ве, о:бll'It больше, щО ~BO ПОХОllИТЬ вбд'Ь

-

але й по_ввувшв Фільол.оІ'і'lвА

ОТЦ-ВВ'Ь церквв

штудервоств, а хо.

'-ВВ'Ь бs _ати сорту спіральво абгвуту.
ПотGI1'Ь вбв'Ь скааав'Ь, що мбг'Ь бs д-Вло так'Ь ула
РТВ, абs вsстало

AB'hcTa

nвшв p-В'lЬ аробитв

паТ6дееать

порад во,

робота В'Ь ц-Влб_'Ь ІІ-ВСТ-В,

стбп'Ь

-

&.1Іе хо

щоб'Ь се була ваЙJIУ'lша.

щобs

вакликатв

дравемах!Ь ЛІОдей, ба в веправедвsх'Ь,

aa'lYAOBaB8

та й щобs вс..

еторовввцтва _ус-влв приавати, щО В'Ь CBO-ВIl'Ь житю ще

Щt ба1JВЛИ Г'ОlИоаводбв'Ь уста8левsх'It
І'шоте'lв-Вйше,

то вбв'Ь думав,

РОХ!Ь СОТ!Ь стбп.,. ве оббйде са,
,раравсь, ОДВ&К'Ь вад-Вв са,

що

СИllеТРВ'Ів-Вйше в

що ово таки без!Ь чоти

XO'llt вбв!Ь прв
8 буду ГОТОВ'Ь

тбм'Ь ве
аробвти

дробу.

s:

-

8бдuoв-Вв!Ь:
Чо_у б-В в-В?

uaйте,

8S'It

ва_'Ь

Добре І

бер-Ьть '10тириста, уста

ваЙJIУ'lще до 8подобs,

ТОJIЬКО

по

aВO.lЬTe _ев-В вервутв()ь до мовв робота І
Ву І вкбвци а вже спекав'Ь са

8ВШВ пбв'It ГОДВВІі, щоба

aBOB'It

вго

в теперь,

ЦIO:Х~ своих,'It ваціоваJJьво-еКОВОllі'lВНХ'Ь гаДОК'Ь,
.tUьше веств свою

•.•• вайбагатші

ага-

П0888.атв до купs лав
ІІОЖУ

pit'l'•
сварбs

.ВТ8 В свою У'lевбст,.

вои юрісарудевців,

свого

духа,

ДОСВ-ВДІі свого

ВеJJиd св-Вто'l-В КОllерцій

ввтерваціоваJJЬВОГО по братав.

в біольоtічвsх'lt аБО'lевь 1С-ВХ!Ь стоn-Вть, ycoвx'lt ЦК ..
віJJі8ацій в ВС-ВХ'Ь
а.ь до Гораца

Ва

CitlIII'lt

иаціоваn,востій вбд'lt 30роастра

Greele'ya -

_ев-» 8ВОВ'І.

_.

переби.1JВ в ПОКJJвкаJJВ lІеве

ЗБОрltА НАЧЕРКОВ"Ь
sa ДОJlИВу -

даJlьше

IІІ1

договорюватuоь

ва'Ь

громоавб~

ВИКОМ'Ь.

вr.aб'hl''Ь ПРОЖОГОМ'Ь,

SI

м'hВ'Ь веJlичаВ&8В гадкамв,

ц'hJl&Й

ажь КВП'ЬВ'Іо та шу

УВВ1'&МВ В'Ь СJl08а 1'ак'Ь ма

естатвчні, що кожде а'Ь НИХ'Ь бу ло само про себе ДО8Ж88вою процеоіею СВJlsб'Ь,

в

потр'hбво б& БУJlО пятваЦ8ТЬ

мівут'Ь, щоб& дбйтв там'Ь, де ГОДВJlОСЬ б& поставити точку.
И авов'Іо ПрИСТУПИВ'Ь S до ве1'О. ВGи'Ь аовс'hм'Ь спо

кбйвнй В Jlагбди&й,

а а СВ.lьво роаГОРSIJеВ&lЙ в роаво

рушев&Й.

Вбв'Ь еТ08В'Ь,
ваГJlsдаюч6й

вемовь

ПОС1'а81t

-

той КОJlЬОС'Ь

одною

ногою

а'Ь Родооа,

8'Ь

ва D(О'hй ВlОJlО

девьк6й тубероа'h а другою м'hжь моими братчиками 8а8ВШИОЬ руками аа бедра,
вою вад'Ь ЧОJlОМ'Іо,

одво

а'Ь крисою

ОКО

капеJlюха вбгие

ПРИ.МУРВВ'Ь

а

други.Ift

критичво В Jlюбуючв оа еПОГJlвдав'Іо у Bao,p8M'h мого 1'0-

JlОВВОГО комвва. Вбв'Ь скааав'Ь ВleB'h, ЩО 1'еперь .1'аlll'Ь"
С1'овть

A'hJlO так'Ь,

ЩО

A'hICTBO

роскбшь .В1'и,

и до

дав'Ь:

ПОJlишаю вам'Ь сам&м'Ь ОСУДВТИ,'1и В& баЧИJlВ

КОJlИ

В'Ь жвтю

що-вебудь

тав:'Ь

пор&ваючо

8К'Ь вбс1імь ГРОМО880д6в'Ь ва одибм'Ь
вбдпов'hВ'Ь,

SI

врасвого,

KOMBB'h?

ЩО В'Ь с'hй ХВИJlИ ве можу соб'h ві

'10ГО пригадати, щ6 БУJlО б& красше.

Вбв'Іо в&скааав'Іо СВОЮ думку,
аемскбіі

ОГJl8ДУ

1'БJlЬВ:О

ва

водопад'Ь

що ва ц'hлбй

Н8іар&

красу краеввду.

с1'ои1'ь

Теперь,

КуJl.

в&сше

аБы м61

З'Ь

д6м'Ь

зробвти справд'hшв&м'Ь баJlьсаМОIll'Ь ДJlЯ ока, БУ.1l0 б&
ва его щир&й ПОГJl8Д'Ь МВВЬ1

соор
'1ева,

трошкв

d'

првбратв

ПО1'р'hбвО
а ТЬ1В1'Ь

ще nвшь другі ко
ЧВВОВl'Ь

"аагаJlЬВОIfУ

оеіІ првдати УСПОКОЮЮIJОИ одностайвос1'И ВЬ1кбв

:КО1'ра БЬ1

aJlBBa.JIa С8 В'Ь одво ва'Ь З80руmевеll'Ь,

МАРК. ТВЕЙВА
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аке В&l'ур&nьво МУСВІ'Ь оо оершбм'It ОООР.

d' etat

ко все

ввевl'ВО OOOI'YO&TB·.

S 8&0IilT&B'It &1'0,

'ІВ

1'0

вбв'It

оа

BIiIY'IBB'It

8'It

КНВЖК8

I'U'It ГОВОРВІ'8, В '18 вбв'It бlil мев" копи ве П08В'ІВВ'It
1'08

кввжви.

Вбв'It oeM"XBYB'It са
сМу, беС"ДIіІ
ввше,

lІе

ав", nвщь

lІоже іІоnоввв&

'opYAYBaI'S

мвnо в СВ&І&В"',

щО 61'0 соо
1'It ввИЖов'Ь 1'& Й щО В"'10
дов"рочве тов&ришував& 1'It l'POM&U

ВlіІвчеВIіІЙ
8робвтв

спосббВIilIИ'It

так.,.

беlОО.lвбво

СI'ИJJеll'Ь РО8ИОВВIilIИ'lt.

Вбдl'&В'It перев'hв'Ь вбв'Ь воротвій обрахувов'It в СК&-

8&B'It, щО абlil а вбд'lУВ'Ь вравдиве вДовоnевв,

потр-Вбио

бlil щвдаJJЬШИХ'" вбс'hмь ГРОIИ08водбв'It; Р08вивеВIіІХ... по
IІО'hи'It д&ху, JI вбв'It спод'Ьв&в СВ, щО ва се ВІіІСТ8Л0 бlil

oal'icor'It стбо'It 1I&l'epiSJJY; при r3и'It додав'Ь, щО B'It
оершбll'It ак" вбв'It, тав... сва8ати-б..., СВРВВД8В'Ь себе
,",ошви, СПОl'ребувавши дс-що ббJJьше lIaTepiaJJY, ав'hжь
puyвaB'It так.. 6б.lьше-ІІевше сто стбп'It.
Я вб~IІОI"В'It, що Сl'р&шво ве lІаlO '1асу в XO'ly,
то, BBl'epeC'It поnагодитв в.е до вовца, бо ІІУШУ Bepl'aІ'В дО сво&в роБОТІіІ.
Ва те вбв'Ь СВ&8ав'Ь:

-

Я мбг'It БУВ1> уставвтв

аводбв'Ь та й втв соб'h даJ1ьше

таИТIіІХ'Ь вбс'hмь громо

B'It

дорогу

де буnв бlil так'Ь и В'ВВИJ1В. "AJJe В'В І

-

-

деакА лlО

СВ&8ав'Ь а со-

6в то. ЧОJJОВ'hв'Ь 10всвМ'Ь веаваКОlllіІЙ lІев1І, в а во
nlO умертв, ак'Ь &ІІУ крввду вробитв. :іІа доміі ще аа
118.110 ГРОIІО8вод6в'Ь В а ве рушу са B'It мвсц,в, докв ие
8роБJJІО TaB'lt, aK'lt бlil а' бажав'lt, абlil другі мев-В 8робв
J1B, И доки ІМУ сего ве ска.у І ВеаиаКОlІ'lе І а СПОВИ8В'Ь
свбй

обовsаов'lt.

КОJ1иреваJ1ьцитраВТНIіІЙ

н деФJ1ьоtі

СТВ'ІВIіІI пбеnанець небес.. траФвть у вашь дах'Ь

-

Аnо-жь добре, добре І

-

оереБВ8'Ь а ему

-

_.
в&-

звБРКА ВАЧЕРкбв~
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ще А8JIЬШИХ'Ь вбсвмь громоаводбв'Ь
ще ПЯТЬСОТ'Ь спірuьио SРУlJеиах'Ь дру.кбв'Ь -

бервть
робвть,

OIPOMitlL

1се, усе, щО J1ВШЬ

XO'leTe,

IБJlЬВО УСПQкбйте ОВОIO .УКУ

В старайте ся угамуваlИ свои СІувства там'Ь, де ови по

требують ПОМО'lи вбд'Ь
вте

ВБlроаУМВJlИ

А

CJlOBap8.

ОДИВ'Ь

другого,

TaMlJaCOM'I», ВОJlИ м"
8 спвшJ' АО СВ08И

робота.

Мабуть ЦВJlУ вте ГОДІІИУ переси.1ВВ'Ь
вагрввшв

'10Jla,

щоба дбйти вааад'" там""

СJJвдие перешкоджевв
ме

думаю,

що

аважую С8 вести

"....

8

'УЖ"', добре

де

перерваио мевв х6д'Ь

вкбици

pit'lL

ОВО

по

.epQ''''

-

гадок'Ь

.еи'Ь удuо е8,

и так'Ь

8

даJJьше:

БОРОJJИ СЯ а'Ь жы,,, В8JJ1іквм'Ь предметом""

а в

вайббJJьш8 М"ЖЬ ввми ваХОДИJlВ гбдвого супервика,
и то тавого;

щО

ПО

ко.дбм",

поражевю

во,о вставав'Ь аб свitжоlO СИJlОЮ

ВеJJикій Ковфуцііі

свааав'І», що

усе

ва

та 8'Ь усмВmВQЮ.

вбв'" JlОJlиr. бутв

басжроумвам'Ь ваціовuьвам'Ь евовомістом'Ь, аВ....
преаідеВТОIll'Ь ПОJlіціи.
що ваціоваJJьва

Ціцеро васка'ував'Ь .асжо,

евовомія

-

то вайвеJJВ'Іавitйше,

що 6ув'Ь у CBJI" СОТВОРИІИ ДУХ'Ь J1юдсвіl, а ваВ"IЬ
вашь Greeley хочь веварааво, aJle а'Ь ватиском'Ь
свааав'Ь, що

_

.101

ТУЖ'Ь громоавбдввв'І> ще раа", вааав'Ь меве ваВJlИ
кати.

Я абlшов",

ва

AOJlBBY

8'Ь жакбм'Ь

вастрою

духа,

що вже 6ув'І» 6J1иакіl ветеРП8'1ВИ.
Вбв", свааав'Ь,
авов", перешводити,

же

-

щО BOJJ"B'" ту І умерти,
aJle rOAB. Вбв'Ь пбдвяв",

ЯВ'Ь мев"
С8

-

ва

акордовои робота в вбд'Ь вего дожидав е8, щоб",

ова вышJlаa 'Ів сто й артисти '.Іво.
ВОJlИ Уl'ом& просто

3BeBOJlHJJa

Робота свбвчева,

еге до вбддаху

чвнку, 8КОГО вбв'Ь жав'Ь дуже потребув,

11

ме

вбдпо

в тавв мус1lв'Ь

МАРКА ТВЕЙНА
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ооб"

81'0

поаВОJJИЖИ

-

вбв""

главувшв в... гору о~иам~

lІетом... 08а помітив", що всі обрахувки трошкв
бо 80JJb-б...

raJJB,

вадБЙШJrа

6УР8

а той дбм""

KYJrIt.
ва ко.

трбм", 8"У JJИ'lВО так... 60гато ааJJеzить, ве мав... 6а ва

Ц"JJбll'" ов'Ьті ва С80Ю ОХОРОВУ
ше шісвацать rРОМОІводбв",

3аКЛIО'Ііll" МВР"!

-

Bi'loro
-

-

6БJJьше, 8К'Ь JJИ"

ОКРВКВУВ'" а.

-

Настро

-

міть Вх... · СТО патьдесать! Настром"ть кбnька ва кухвв І.
Настроміть туавв1. ва шоп'h! HaOTpo ..'hTIt пару ва ко

рові! Настром"ть ОДИВ'" ва кухарці І Роасапте вх'" во..
по тбll'" 6ураllВ говевб.... домі, докв вбв", ве ва6'ере

Bal'JJaAy

цввком", ПJJатвровавов, COЇpaJJItBO КРУ'ІеВОIi, ва

ШПИJJ8Х... посріБJJевои трощіl
zвйте увесь матеріал""
дбатв,

а 8К... yz~ ве отаве

СТРОIІJlЮЙТО

JJ8ДШТОКВ,

КВlІвмбв", ва сходах...
ко

MOZO

ва

aBaДO~BTB С8

артиств.ву

-

Жваво до робота!

кБJJЬКО

3у

JJиmьмоzете вго прв

вам.. ГРОllоаводбв""

то ва

вбд..
OABall... СЛОВОМ'" усе, що тБJJЬ
вашо ..у ст.-ашевиому апеТВТ08В
дручкв пбдпбрві, штабкв

кравввдву

првкрасу,

Jl8ШЬ

даЙт·о

спо·

кбй

..о ..у ШШЮCJОІІІУ lІоаковв в JJ"K'" "ОіЙ ро.дертБЙ
душ'h !
30JJilBO 1'01'0 .отво, IOBC'hIl... веарушеве - 8 lall'hТВВ" у вего тБJJЬКО JJereBItKY усliішку ПОСУНУJlО со
б'h І'" tраці8Ю мавшета ваад... в скааало, що теперь yze
аабвра8 С8 дО робота.
Ну, вбд...

!taB8,

'Ів

TorAt МИВУJJО Bze три годива. И
8 Bze успоковв", св ва отБJJЬКО, щоба

ва БJJагородвай темат... ваціовальвов ековомів.
д'ь _еві опертись бazавю такв

стрі6уватв,

ще па
пвсатв

AJJO
60 8Ь

го
со

пред_от ... , що а... усов ФіJJЬОСОФЇВ сего св"та вайБJJвашій

80"У серцю В ваЙдdpоzшій 1К0..у. моаковв.
о • • ваціОВaJJьва

eKOBOlli8 воть ~Л8 JJюдства ваЙJJУ.
KOJJB JJОГКОДУШВr.tЙ aJJe та·

шв..... даро..... Небес....

-

ЗВОРКА ВАЧЕРRОв~
,
.
",

'

.7JавоввтsЙ Вайров'Ь .7Jежав'Ь ва ВSl'вавю у Вевеців,
скааав'Ь, що коц-б'Ь ему суджево бу.7JО вавервутв о.
в змарвотрачеве ЖВТ8 вавово початв,

'IYBaB'Jo

БS

вбв'Ь ПОС88-

свои ПРОСВ-»Т318, везапо.орочеві

вже ве !воревю маСВІіІХ'Ь отвхбв'Ь,

a.7Je

XBB.7J"

пвеавю оту

дій про ваціова31ЬВУ економію. Вашівtтов'It .н>БВ8'It
оесю вебесву вауку

та й ииена так8,

ак'Ь Baker,
ва в-hки в-»чві зваlаві l'li

Beckwith, Judson, Smith
нею. Ва ва."ть божескій

В'Ь дев&тбй квва"

rOllep'Jo

овови И31і&дs I'ОВОРИТIо:

"Fiat justitia, ruat coelum
Post mortem unum, ante bellum.
Ніс jacet Ьос, ex-parte res,
Politicum е-сопошісо est·.
Ве.7J8чвбсть СИХ'Ь l'адок'Ь crapBBBOI'O поета B'li спо31yt(iJ ва'Ь щас.7J&ВSИ'Ь добором'Ь ВSО.7J08дв'Ь, В'Ь аві
B6B'It ВХ'Ь убирав, а тако:вь авsсшевбсть обрааб.rь,
котрам.
ови у&аr.7J&днають ов,
ВSІваЧ&.7J1І OD'li
CT&XaM'li Irь давна оооб.7J&ве lІ"оце 11 ароб&JlВ &X'li
О.7JавВіЙІОИМВ вбд'Ь уе<Ьх'Іі, вкі коnв-небудь - В_е ав" C.7JOBa ве XO'ly вбд'li вас'Ь чутн - ав"
одвого С310ваl 3роб"ть рахувок'Ь а вбдтак'Іі аападьте оа

B'li

О"ІІ'Ь ДО."

ку

- -

..

B'li

вепровиквуту

IІОВ'Іа.

Девать СОТ'Ь ДО.7J&рбв'Ь? То вже все?

Ось пе

реваа'Ь І ва

О суду-вОЬку

Bel'O

ВSПJJат&ть

ва.'Ь дотsчву

ДSЙ СО.7Jїдвsй бавк'Ь В'Ь Аllервц-»

-

• ПРВI'JlSНУТ& са
в:вежь БS JliOAe ще ве
ЯК'Ь кажете? .B"KO.7J&
IІОЗ80дбв'Ь

."B'li? -

ва

-

одвб.'Ь

B"KOJlB

ще ве баЧВJI&
будsвку?"

Ву, 1'&К8 мушу

тичво ДОСJl-»ДИТ&

ТУт'Ь ва У.7Jици?

ГРОИОlllодu'Ь?1І
ба1lИJJ&

До

чорта І

&е

I'ро_озводб8'li ?

тако& КУПS

rpo& арову
AOJlBBY В кр.

ЧІІ добре

86йти

тото розбуркав в

ко.

А чоrо ТІ) :lО·lІе

-

таа товпа вароду. ЩО ваrроиаДИ.7Jа с&

Що?

суму

8'Ь

ве08-»ДО.ООІ& .Jl.ЩдУ••

КАРКА 'l'ВЕЙВА

142
B'It

трв див пбав'hЙmе.

ММ всі! утомленв ва смерть.
Вашь дби'lt, немовь СВИВІ.СКОЮ щетввою ва'hжеНIіІЙ,

двацять в 'Іотврв ГОДВВIіІ

дввоваВ8 IfВлого lI'hcTa.
бо Jlайщаслввilйши

був'It npeAMeTOM'It роа1ИОВ'It в
B'It TeaTpaX'lt люде вудвлв С8,

ВІіваходЬ]

свдіскоІО щодевщивою

B'It

сцевіlJві

прирбввавІО дО

вводбв'Ь. Ваша улиця

була 8К'Іо девь

лоа'»

II'hZi

ОРИГЛ8да'1'hв'It, а

TaK8X'lt,
ее

що

варочво

ввмв

nрвбула

B'It

БУJ!В аовс'hи'lt

1I0BX'lt

ГРО1Ио

так'Ь вб'1Ь

B'It об

ваходвло С8 богато
села подиввтись ва

чудо.

ПРВ8тва полекша ваетала ДЛ8 вас..,
два вбрва.!а са бура, а бдискавица

кол в другого

пуствла ся

ва мді

AlIM'It. Она, TaK'It. скаватв-б'lt, ВЬ]ПОРОЖВИJJа tаJJ8ріи. До
пать MiBYT'It вс стадо аві! одвого приrJJ8дача! коло мого
ДОМУ ва B6AAaJJi пбв'It IJИЛ'iJ довкРУl'В; 8а те всі! ВIіІСО
кі АОIUЬІ 8'10 TaK611'1t в6ддалевІО БУJlВ повві людей - У
B6KBax'lt, ва врЬ]шах'Ь, oABы'It СЛОВОМ'It - усюда JЖІОде
й ДІОде. Та й годі! БУJlО братв BM'It Toro а& BJJe, бо ко
Jlв-б'lt аббрав'It до купы уеі! падаю'1В 3B'haAIiI в всі!
ШТУlJіі OГB'h, спалеви аа '1ac'lt ц'hлого одвого DOKOJl'hBII
в'Іо девь 'Іетве{)того липвв*), в KaBaJrЬ BM'It лвшь call:r.tM'It
блвща'1ВМ'It каПУСВ8IJКОМ'It падати а'Ь веоа ва OABB'It беа
ПОll6'1llІіІІ дах'Ь, то се ве було бlil ві! дрббку '1имсь
JI'ЬПШВЕ'Ь вбд'Ь піротехвіlJВОГО ввдовища, 8ке B'It lакій
веЛВ1jавЬ]й спосбб'Ь ВlіІввачуваJlО кбй .цбll'Ь eepeA'ltaaraJliBOB теир.аВIіІ бур'h.

*) ДВ8 'Іетвертого лвпвSJ СВ8ткув С8 рб'JВВЦ8 про
ГОЛQшtЩ8 веааВИСВІІІОСТИ аиерикаиьских'lt СПОJJУ'1еВIіІХ'lt
Держав'It.

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
При ДОE.1lади~м'Ь

ЧИСJJеию

8
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Д~ЙШОВ'Ь

до

BIiCJJiJAY,

що блискавиця ІІ'Ь СОРОК'Ь мівутах'Ь удаРИJJа В'Ь м~й бу1ІIiВОК'Ь

ciJMeOTOЬ

КОЖДIiЙ

раз'Ь она

шiJстr.десsтr.

8

a.le

чотири раЗІі,

свбць ва ОДRИ'Ь

тliх'Ь

3$

аа

в'hРИIiХ"

дручкбв'Ь, З~СОВГ.11а ся b'b-виз'Ь по спіра.11ЬИО скручеибll'Ь

мета.11Ю и стр'h.11И.11а

В'Ь аеМJJЮ,

час'Ь зачудуватись,

В'Ь якій

стало ся. И при ц'hJJбll'Ь

мабуть

заки ще

се спосбб'Ь

таке

T~II'Ь бомбардованю 6У.11а з~р

вава l1ИШr. одва дахбвка,и се .11вшь тому,
едвву ХВИJJЮ ГРОllоаВОДIi иа'Ь

ИУ домови

8C'h

Mua

В'Ь нею

БJJисвавиц'h,

cye'hAcTBa
котри

що ва одву

вбдступи.11Н мо

.11.шь ОНВ могли у

IІtствти У себе.
Кажу вам'Ь,

ВОД'Ь СОJворевя

чогоеr.

подОбвого

не бачliв'Ь

s'hXTO

Через'Ь ц'hJJЬ1Й девІо и ц'h.11У вбчь

CB'hT8.

ХТО T~.11ЬKO З'Ь мови РОДИНIі ва хвильку 8&ТВВУВ'Ь голо·
ву з'Ь воква,

сейчас'Ь аорвадо 8ИУ ВОЛОСі З'Ь голов&

ТОIlУ ваші ГОЛОВIі стали таки гладовІоКВ,
JJЯРДОВИ.

H'hKOMY

И вехай читате}!ь в'hрить мев'» або ве
З'Ь вас'Ь за

весь той час'Ь

aB'h

--

ЯК'Ь ВУ.11'» 6і

У с!І'»

B'hPBTIt,
не при

СВИJJО ся ВIiЙТИ ва двбр'Ь.

Наковець васп'hв'Ь
В'Ь хмарах'Ь вад'Ь

страшибй об.110З'h ковець

--- 60

вами ве оста.110 ся вже н'» КРliхбтки

еJl8КТРНЧИОСТИ

ви

громоаводЬ1.

-- так'Ь нзжер.11И
TorA'h я BIiJleTiIBIЬ З'Ь

хаТІі, првзбирав'Ь от

мои

вевасЬ1ТИМИ

чайдушв&х'Ь роббтвикбв'Ь и доти ве поаВОJJВ.11В МIі соб'h
авіІ

KycO'lSa

ПОЖИВIі,

авіІ мівути сву,

ДО1tИ ц'hлковито

ве роаббра.11В дому З'Ь ц'h.110ГО вго страховитоrо риштув
ку

-:-

а'Ь ВIiВМВОЮ трех'Ь громоаводбв'Ь ва дом», ОД вого

ва кухви та одвого
б'h

--

д() вин'hшвого

скорше

--

аважи.11И

ва шоп'h
ДВЯ.
ся

-

в ТИ стоять

Ажь потбм'Ь

JJюде

--

в1І

там'Ь со
ХВИJJЬКУ

звова вступити ва

вашу

У.11ицю.

МИМОХОДОМ'Ь заавачу ТУТ'Ь,

щО я в'Ь час'h ТОJl тре-

МАРКА твЕйВА
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801'В ВUВШВв'І. роботу

ВМ••У евовомію.

ва,ц'l. 11І0810 отудї,В) про

HaBitT.

80В що во пр........ до ое6е ва

8808'1. ваатв

0&

до

ваціо

тепор. мов

BOPBriI в мбй 110OTOJliBO, щобril а 1161'S

8а сю роботу.

8 С it х '1.,

Bcitll'll 5.",

що

.в О 1'0 О О О б х о Д в r
потробують

трв

••

TrilOS1Jit ABitcTa

ОДВВIЩSть стбп'l. цввво." П.1JІТИРО8авоI'О, опіраJJЬВО ВРУ
'IOBOro lІаторіи~ ва I'POII08BOДril ваl.1JУ1JШОВ &воств в

mitcTJ.

оот'І. ТРВЦИТЬ В одев'І. ДРУ1Jвбв'І.

ШПUSІІВ, УОО В'І. ,восво добр6.'І.

poas

узвтов.. ,ва'lВО 'узвто,

8'1. П080JlО1JОИrilIlВ
отав" - а хотаl '10-

то Ісо-тавв Д.1JB в-.ов

81ri1чalвов В'ВI'Р-ДК

що в6дпо• •0,

еов ввв;квв lваватв

BBTOPOO'l..

- .030

вauадіщь

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ'Ь
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O~ тй пово~ввиl
f[aBCo)s
родвоств

поконвв,

ОВ8;1

",YJJ8,

8воrо~б~ в-Ьву·. або 8bob-б'It

ва

ввдаю отсвn овбl ПВ&JJ.рсвіl

tlPOBl1~B'lo J
I(ОТ8В&:

ОВ8

aaBc,rAK аадуть ПОДУШВ8 ва тбll':l вБВЦ8
JIб.ва, що BallpOTIIH св-Ьчввва taaoBoro, TaB'It що '1'11,
ХОТ8'1В поред'lo CIIOIl'It 'Івтат. або ByplI'1'B - 8В'lt .10 8
oO'1'apOoЦaBH&II:ft • ,цу.о пова•• IіІIІ.,. aB&.a811~ ваВ&JJ8рб.~
- IІУО8Т. B:ft дужо вов&rбдвбм", ПО110.0ВIО дор.атв
ввв.ву B'It ropy, абк aaCJ10BBTB соб-Ь 0'111 перед'It 00Jl'Ь
UJJ8101JBM,. Cb-Ь'l'JJОIl'It.
KOJJB-.' A,yroro ДВ8 рано ОВІІ ааставуть ПОДУШВВ
lIepoc'1'aBJlod ва друliй вовець JJб.ка, '1'0 во првй....
10'1'. '1'08 уваlВВ до врВХIJJЬВОВ в-ЬДОІІООТВ, aJ1e росвошу
ІО'ІВ ев 880810 аБСОJ1Ю'1'ВОIO ПОВВОВJ1ас'1'lО в боа.,. IIBJ10еердів ilaA'It ваlllОIO беаПОllб'lВОСТЮ CT0J18Ti JJбжво.авов'It
~О'lв-ьctВіВО '1'aB'It, 8К.. 6YJ10 пер.о, а в .. дус-Ь оердо,во
nШ8'1'Ь .св а.. вашеrе r."BJ в 8...уви, ЩО ва... ПРІІ41ВВВ' ВЖ" '1'8pall.CI'80.
11 то все а 8Со, ВОJJИ'1'БJ1ЬВО поба'l8Т., ЩО ПОАУDI
. . ПОРОСТUJ1еві, ОВВ pyIIlYIO" BalВy роботу, '1'KII'lt 'ІВ801l'It 8&8&ваIOТ. вас... 8 стараlD'1'Ь 08 aar6p'lIlTB Ball'lt
.8'1''' дареваве Вoroll':l.
816"ииа

..........

ВО_ _"

То...

LXV.

10

МАРІСА ТВЕЙНА
Овв, КОЛИ ие можуть уставити свtтла В'Ь иекориетве
вам'Ь положевв В'Ь лкійсь иашій спосбб'Ь,

то

пересува

IОть лбжко.

ТЕі поставишь свби куфер'Ь иа шtсть цалtв'Ь ВОД'Ь
етіІВЕі, щоБы' ЛК'Ь отворювшь вго,

-

8J1e

они все

8

віІко

TOQt

все посунуть

MOrJ10

ваЗ8Д'Ь

опертись
до

самои

ст"вЕі. И се роБЛJlТЬ ови тобt умыво ••

ХО1Jешь мати СП.llюва'lКУ ва певвбм'Ь иtсци, де Бы
ова тоб.. в.. гбдвобула пбд'Ь рукою,

то

ови ва

се ве

ПРИС'l'авуть, аа КОЖДlolй раа'Ь аавроторлть ви' авов'Ь де
ввде.

Наши други 1Jобот" ови CTaBJ1JJTL В'Ь недоступнА
lІі1сцл. ДЛЛ ВИХ'Ь то вайббJlьша радбсть - аасувути
ИХ'Ь пбд'Ь лбжко так'Ь AaJ1eKO, иа скБJ1ЬКО J1ише стіІна
Д08воллв.

А ови роБJ1ЛТЬ ее

длsтого,

що 'МЕі водтак'Ь

мусимо повижуватись до иедостойвои поаиціи,

'l'емках'Ь

8'Ь

ХJ10пцем'Ь у руці>

ТОВ1JИ

В'Ь

пQ

собою и погаво

КJlЛСТИ, колько влtае сл.

ОIlИ аавсіІгд..
иише мtсце

-

KJ1aAYTL

коробку

а'Ь сtрииками ва

деинде,

а там'Ь де перше

и ТО що-днл

сtрвики СТОJJJ1И, ставллть фллшку або лке иише кр"хке
зиадМв зб скла.
шукаю'lU

И ови се

робллть

ва-помацки, стовкли

на те,

скляву

щоб'Ь

МЬІ,

посудиву В зро

били собt шкоду.

Все а все ови пересувають меблі. Приходишь пбз
во Be1JepOMOЬ до дому, то можешь бути оеввы,' ЛК'Ь два
раз .. два 'lотири,

що стбл-. до оисавя

де раво столла шафа на одtжь.

8'Ь хатш лишишь

KpilcJ1()

помывпк'ь

ПОД'Ь вбквом'Ь, ТО будь

·або больше-мевше о той порt

заставешь там'Ь,

А коли В

K0J10

.. ХОДЛ1JИ

раво

дверей а гойдапие

певвы,'

вернувши

що о

ПОВВG1JИ

до дому,

00-

mоотавшь сл о крtсло и повалишь сл ЛК'Ь ДQВГій, а ко
Jlи доооацавшь сл вже до воква,то сядешь соб13 В'Ь по-

ЗББРКА НАЧЕркбв~
8Ь1ЙВИК'Ь.

Ово

'10ловilковв

чей-же
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ве прввмво, а ови

еету дуже ради.
Та й ваагалil, де- вебудь
на гадку ве прийде

що

поставишь,

pt'lb

полвшити

ва

ИМ'Ь

тоltl'Ь

aBit

мilСЦИ.

При пеРШОЙ-wJУ'lшбй BarOAil ови забврають З'Ь вбдтааи,
• nруть деивде. То вже В'Ь ВХ'Ь BaTypil. ВПРО'lбм'Ь ОВО
., робить им'ь приятвбсrь такою безлв'ІИОСТЮ злостити
IOJloBilKa. Ови волilли бs вмертв, авilжь залишвти овои
lDельмовски збsтки.

Ови завоilгдs вsзбирують усіІ старі окрайцil дру80вавого сltlilтя, яки

повsкидав'Ь ва землю, И укла

TS

.аають ВХ'Ь тобil старавво
"і1ввilйшимп вашими

ва столil;

рукописями

6увае якійсь особливsй

старsй

1'обil ОСТОГВД'Ь больше вilжь

Bcil

за те ЗВОВ'Ь

пбдпалють

шматок'Ь
ввша,

в

паперу,

"ВОН робота І

зав,цавай

собil

JaBc'hrAs

що

добвраеmь

TS

-

:fСЯквХ'Ь МОЖJJВВSХ'Ь способбв'Ь позбутись вго,
lе ніІ ва що ве здасть ся,

вай

В'Ь пе'lll.

пуста

и ве знать колько труду,

бо они старе

воднайдуть и правильво

овуче паперу

положать иазад'Ь ва

те саме Мilсце. ИХ'Ь се тilшить.

Олilйку

иа

волосвкожда З'Ь

ВИХ'Ь

СПО!rребову&

'бльше, вilжь шilСТh ltIуж'1ИВт.. А повввишь ев,
"икала до фJlJlЩИВS, то выреe СН,
.и очи.

Де ови пsтают"

про

що ова

абреше тобil ІІ'Ь ЖН

тамтой

свilт'Ь?

Глндай

,акои І
Полишишь яа-для ВЬІгодs КЩОЧЬ у дверах'Ь

Овв зараз'Ь

аавесуть его

-

В'Ь доливv до портіера.

10ЛКУЮТЬ тобil се ТЬІМ'Ь, щО вilБЬІ то страх'Ь
Jlежуть вашого майва перед'Ь злодіІями

-

ого І

Ови

дуже сте

але то лишь

аОКРЬ1вка. По правдіІ 0ІІІІ чинять се

лишь ва то, щобs

IIЬJ, прийшовши утомлена

8НQВт.

еходах'Ь у долину аа

до дому,

ключем'Ь,

аеприатнбсть, кажучи кельверовн

або

злаЗИJlИ по

вараЖУВ8ЛИСЬ ва

принести

КЛlOчь ва

КАРКА ТВЕЙВА
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ropy, 60 '101, ро,у.'" 0., .apaa~ .усвт, дбсжажв ва в.80 - а Р"'1Ь IIO.J1B88, щО 1'10 Ж8вбll'lo 8"'Падку '18 8.11е
А8щ":ві еОТІОР"В_ Д".І81Ь о. д06 ...'1ОЮ.
ООВО"В8В бо,ваетавво

.Іб.ко, аакв ж... ще Iсжав'Іо,
8.18ЮТЬ вас'Іо красвого

80'181$,

вамагаюжь С8

в

раввого

'1"'11'10
сву.

.астеJlЮВ8tН

чвво.~ овв поабаAJJO 8К'Іо ж... вае

овв ав" ПОК8.УТЬ С8 жоб" ва о.в,

хвб8 ао.

АРУГОГО ДВ8.

ОДВ"'ItI$ C.lOIOItI'lo - овв допускають 08 БС871В'ІВО
С'l'ЇI, 8в8 .ІВШЬ 1І0.УЖЬ Інду_атв, в ТО все ''10 ва8...

8'10 _вов-вебудь ввшов Врв.вв....
В$ ПОВО"IВ8Х$ 8811t1CP.lO Ісаве .ІlОДове ~Y'l".
KO.lB _ .авшь 8110:l8У пероц~р~~ !I~ eall:9BOAa'l'BIiIX
""J18Х$ ввесев., щоб.. ПОКО"ІВВ свасуватв, '10 вс а.......
оn8шов 8JJобн, а 8С

81У се в.вввжв.

_~__----~З=Б~О~Р=КА~Н=А~Ч=Е~Р=RО~в~~~------- l~

о исторінх'Ь веJIИRОДУЩПОСТИ.
цoJsао ОВ08 8ВТ', що В3Д'Ь ДВТВIlIіІ,

JlюбllВ'Ь & Р08-

.вту.атв с& в'Ь одвбй 8ббрц'" авевдот'Ь -

oЦJl& роарlil."

В ПОУ1Jевs, aвt 8 8'10 вБД'fаll'lo 1Jерпав'Іо.
СОС8 ВВВ8ва JJo_aJla всо
ВОЮ

-

в

BOJlB тоаьво

8

ВIilГОДВО lІев'" пбд'lo ру..

ПОlJав'Іо вваько

ДУІІ.ТВ

про

С.ОвХ'Іо БJlВ8вliх'Іо, авервув'Іо 08 я до вев в ова прогв"
таву ДУIlВУ;

або 8В08'1о, ВOJlB опавувмо

lІеве ПО1J1Т.,

щО & саllОJJюБВIіІЙ, аJJIіІЙ в веБJlаГОРОДВIіІЙ,
С& дО вев в ова ПОУIJВJlа меве, що

8

8 авервув
YIJBBBTB,

ПОВВВОВ'Ь

абlil ВОД81і1сватв СВО в саllопова_ав,.

Нераа'Ь 6а.ав'Ь &,

щоБІіІ превраові

ypliIBaJlB 0&

ва щаОJJВВIіІХ'Ь

роаВ88уваав

дм'Ь орнеllВУ всторію

оповoJsдав& во

степевовав&х'!:,

о

ме

щоб.

доБРОД'Ь&JЮ

о ТIіІХ'Іо, що добродitють та й о ТIіІХ'Ь, що доброд"'оzlO
првЙмаЮТі. Оесе баZ.IJ~ тав'Ь беаУ08в,во вБД8~lа.1l0.0t

8 В.ПВРUО с& В'Іо моoJsй грудв, що 8 вкбвцв ПQСТаво
.вв'Іо собt оповввтв 'Г9 сам'Ь УВJlадаЮ1JВ ПРОДQВ80."
ТIіІХ'Ь аве.дот'Іо. За~рав'Ь ся & до того It по ВеJJввб....
трудoJs та по ДОВГВХ'Ь доо.п'Ьдах'Ь ОПОВВВВ'Ь & свою аа
Aa1JY·
XOIJY ТУТ'Ь по"а'1'8 IJBTaTeJJeBB BIiICJloJsAOЬ своев PQ,.
БОТІіІ. Наведу оо lJераoJs авеКДОТіІ, а в3дтак'Ь продов_ев.
KOZДOB, &В'Ь то

СJJ'.ІІдбв'Ь.

8 его у аожвв'Ь ва освов'.ІІ СВОВХ'Ь дО..

МАРКА ТВЕЙВА
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Одвв,- добросердвЬ1Й

(що 'Іитав,- кввzки}

JI'hKapb

авайшов,- одвого два ПУДJlа зб ЗJJомавою вогою, KO:rpO.
го пав,- прогвав,-.

Л'hкарь УЗ8В'Ь бідве звіра до дому,

а 8.1[ОZВВШИ ушкодzевй суставЬ1 до иутЬ1 и перевазавши,

DУСЖИВ'Ь малого прогвавца
і ве ДУмав'Ь

KOJIB

о тбм'Ь.

ва волю

ЯК'Ь же-ж,Ь

в'Ь кБЛliка двів'Ь

оп6сла,

та

й

ббльіпе

Bze

вбв'Ь адпвував'Ь оа,

отворивши свои Д8ері,

поба'lИВ'Ь ВД8'1ВОГО ПУДЛ8, al:t~ ТО* перед'Ь двервма жер
DeJlИВО ждав'Ь В'Ь товаристві
що жаВО_1і 'Іерез'Ь

гу.

ДобрЬ1Й л'hваРIi 'сеЙ'Іас'Ь

.8іражв

и

другого

прогвавого пса,

аВУСIі ПРИВJIЮ'lку ма8'Ь

дав'Ь

по.б'lli

8J10MaBY

во

терпа'lОМУ

ве мбг'Ь ва'lУlІуваТИ61і веДОСJJідвмбй добро

'1'іІ в Jlасц'h Провидіва, що послужило са тавим .... дрбб
В& ... орудаll'-, ак'Ь lІа ... Й прогвавЬ1Й пудеJlЬ, аБЬ1 датв
.0.1[08іІвовв науву, що

-

н т. д. В Ж. д.

ЙродО8Жєне.

CJJiAYIO'Ioro
обох'Ь псбв'Ь,

равку

ак'-

8'-

добросеРДВIіІЙ

сіа'lИМИ

JliKapr.

аастав'Ь

вБД'- радоств О'lима '1е

кaJJI перед,- дверми, а ВОJlО ВВХ'Ь два ившА окалі.іJJЙ

ПСЬ1.

KuiBB

сей"!ас'Ь дбстаJlВ

.отврв пбйшпи собі,

JliBapcBY

ПОlИб"!ь

ПОJlвшаю"!в добросердвого

в'Ьще 6БJlIiШ3М'- побоzвбll'Ь аа'lудовавю,

B1tZIi

-

В всіІ

JI'hBapa
досв.

Иивув,- девь, васпів,- ВОВЬ1Й равок'Ь. Перед'Ь две
РВІІВ устаВИJI. са .ожври ВЬ1J1'h'lеий псЬ1, а по-прв ВВХ'Ь

"отврв IІ'ІІшt, що ще потребуваJlВ

3ВОВ'Ь

ІІИВУВ'Ь

ШіСВАцаЖf.. псбв~,

девь

Jli'leua.

в вастав'Ь

другій.

Теперь

l1іІжь ВИІІВ вбсімь свіzих,- каJl'hк'Ь,

аіСЖУПВJlО трожуар'Ь. Люде IІУС'hли ВХ'Ь 06ходотв. Около

ЗБОРКА НАqЕркбв~
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ПОJlУДВЯ поломави вогв бул в уставлеви ЯК1> СЛ'Вд'Ь, а.1l8
до побожвого 'ІУJlувавя

В1> ДУШ'В доброго л'Вкаря ПО'lа

.110 вже ПрВIІ'Вшуватв ся самохбть щось беабожвого.
И

авов'Ь

аБЙШJJО

в ДВОХ1> псБВ1>,

сов'В'ІКО

м'Вжь ТІІІМИ

в

ОСВ'ВТИJJО

трвцятr.

ш'Всвацять а1> ПОJJомаВllllІІИ

вогамв. Они обсадили .ве лишь тротуар1>, а.1lе й полови

ву УЛВЦ'В;

другу 00.1l08ВНУ ааооввилв ц1fкави прохожt

люде. ВІІІтв окаЛ'В'І'ВЛIІІХЬ в радБСТВІІІЙ гавкБТ1> ВІІІ.1І'В'Іе8111Х1> бестій, ЯК1> в аам'Вткв горожаВ1>,
ся сему

-

все те BыJJBKyBaJJoo

що ПРВГ.1l8даJJИ

велвку й одушеВJJSЮ'lУ

весеJJбсть, але комувікація на тбй УJJВЦВ БУ.1lа перерва
ва. ДобрЬ1Й n'Вкарь

ваваВ1> соб'В дО П080'lВ пару .1І'Вка

Р'ВВ1>- асвстевтбв'Ь в упораВ1> са

роботою ще переД1> амеРКОМ1>,
остороZНЬ1Й, що переД1>

а1> СВ06lЮ МВJJосердиоlO

та вже б1В1> ва стб.1lЬКО

ТЬ1I1'Ь ВЬ1писаВ1> ся 81> братства

церковного, аБЬ1 мбг'Ь своббдво ВЬ1СJJОВВТИСЬ так'Ь,

ак."

ГОДВJJОСЯ В'Ь С'ВІІ'Ь ВЬ1падку.

AJJe все lІав свои граввц'В. КО.1lв аиов'Ь поБJJаrос.1lО
.1І'Вкарь поба'lВВ'Ь AueKO ca~

ВВ.1Іось ва СВ'ВТ'Ь в добрЬ1Й

гаю'lУ масу ВЬ1Ю'lВХ1> в БJJагаЮ'lИХ1>

-

Мушу вже прваватв са -

ве В'Ь дури'В.

Овв

опов'Вдають

исторій, а потБМ1> 1РЬ1ваIOТЬ.

псбв'Ь,

ПрОIІОВ8В'Ь:

КВВЖКВ ПОШВJJВ lІе
лише красшу 'Іастиву

Пвдайте

мев'В рушвицю

f

того доброго вже 8а богатоІ

ВЬ1йшов~ 81> оружвМ1>
стоптав'Ь

хвбст'Ь

першого

ва

двБР1>

ПУД.1lя

-

в

вехота'lИ ва

а той

8араа'Всько

УКУС8В1> его В1> вогу. Се в~лике в добре ABJJO, яке той
пуде.1lЬ В8ЯВ'Ь ва себе,

ВЬ1К]Jвкало В1> В'ВМ1> таке 1101'1'18

в 8ростаюче одушеВJlеив,

щО

ОВО

ваковець

aaBepBY.1l0

вму С.1lабу голову в довело его до ошаJl'5J10СТИ.

В'Ь.о

тири ТЬ1ждв'В опБСJlЯ, КОЛВ добросердвЬ1Й JJBKapi JlеЖIВIJ.
в'Ь

передсмеРТВЬ1Х1>

мукаХ1>

скажевввЬ1,

ПРИКJlикав'Ь В'J.

соб'В пла'lУЩИХ'Ь приатеJl'ВВ1> в скаааВ1> ДО ВВХ'Ь:

МАРКА ТВЕЙНА
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Cl'epeztl" са перец'lo кважкамв t Они оповitда
JJBmi дО ПОJJОВВВ&. KOJJ. акій XapJlaK'Io про
свть Bac'lo о помб1JЬ, а 8& .авте Cy•• itB'lt, акі BaCJJtAKII
1І08)'1'Ь 1&lтв 8'lt вашов добросердвоств, то скорветайте
в& СУlІвіІву в ПaJJьвtть такому КУJJею 8'lt .І10б'lt.
-

ІОТЬ всторів

ЩllросеРАеЧНЬlil Пllсате",ь.

OABB'lt .ОJJодець. ПО1Jатковнй пвсатеJJЬ, вадарм()
aaXOABB'lt са ПРв."ствтв де-вебудь свов РУКQПИСВ. На
ПОСJJtдок'lt, KOJJB в.е rOJJOAOBa с.ерl'Ь rp~8Bo 8arJJaAaJJ ..
ему в't. 01JB, вбв'lt предсrаввв'lt СВ08 сумве ПОJlоzеВ8 од
аOllУ 8аrаJJЬВО aBilcrBQmy авторов. и БJJаrаВ'Ь 8ГО о по
раду в пбдпору. Той веJJIІВОДУШВНЙ мужь сеЙ'lас'lt вбд
~OZBB'lt ва ббк'Ь свов власв8

rJl8AY

сееЮЧОJJовtКСJJюбвву

laSB'lt

са до пере

рукописіl.

СкБВ'ІIІВШВ

A'hJJa

одвов 8'10 поrОРllжев&х'Ь
роботу

в

y60roro МОJJодца в ска8JJe. HaltAalTec, до меве

8aB'lt: • На мою raAKY ово ве
8B08'lt у поведtJJОК'lt·. B'lt ВН8ва1Jевбl порt заrаJJЬВ()
8.'1О1'внІ aBI'0p'lt, YCM'hxalll1JBC' првавво, aJJe ве KaZY'lB
І CJJOBa, p08JJOZBB'Ь часопвс., ще BorKY 3'lt-пбд'lt Пр.СIІІ.
И IIK'lt же C1JYДYBaB'lt са убоnl .0JJоцеqь, КОJJИ ва аа
друковавбl CTOpo8t поба1JIІВ'lt СВОЮ стаl'Ю t У павшв ва
&O.l'1.a в Р08ПJlакавшв оа, CBJJBBBYB'lt : "ЯК'lt а 8МОЖУ
88ддачвтвсь BaM'lt KOJJb-вебудь аа сей БJlаrородв&й Y1JBаыtь І· Т&М." 8аrаJJЬВО 8ncrB&M'Ь автором'Іо був'Ь c;saBВІІЙ Oвo.цtpac'Ь, а убоrвм'lt tIOJJOA&M'Ь ПО1Jатковвкок'lt, В'Ь
rой ОПОСМ'Іо в&добут&.'lt
пб8вiJйше рбаво-zь

враева подtа поо~ужать

Br.acJI1:1aTB

8'lt

УВр&l'а а

СJlаВ8111Й

B.M'lt

Свеtсбt.

rOJlOAY,

був'Ь

Нехай же отса

ва 8аохоту

-

JJaCKaBO

коzдоrо початковика, потребуючого П1JDrlОЧИ!

3БОРКАВАЧЕРКОв~

16$

ЛродовЖЄНtl.
Ва другій Тliждевь Свеtсбі ПРВЙШОВ'.Ь
патьма в6.дкивевммв

рукопвсамв.

вагв JlЬВО вв-Вствого автора,

вад-ВЙВIiЙ

бо В'.Ь

IІОJlодець добвваю'lВСЬ

ВВОВ'.Ь -

Се ТРОХВ
вввжаах'.Ь

В'.Ь

CIJYAOBUo.
- ІІВОГО

карі'РIі, потребував'.Ь,.

б.IJВТЬ са, тБJlЬВО одноравовов ПОIll0'lВ. А.1Іе В-ВIJО! С.1lав
ВЬ1і автор'.Ь переорав'.Ь паперli, ПОВlillliкав'.Ь ВJПlшв8 цn
Ііі в перекопав'.Ь кБJlька 1ІІ0рtбв'.Ь

в-В -

ПРВВllевввковов стер

тогд-В й уда110са еllУ ДВОМ'.Ь в1о ТIiХ'.Ь статей ввай

тв м-Всце.

бі

МВВУJlО 8ВОВ'.Ь lІоже В'.Ь ТІіждень, а ВДIІIJ.IiЙ СвеСі
аВJlllі са В'.Ь ВОВIІIІ1о .1Ia~YBKOIl1o корабеJJЬВr.I.1І'.Ь. За

гаJlЬВО BB-ВОТВIiЙ

автор." ПО.У.'Ь

був'.Ь щире

КОJlВ першій рав1о вааввв'.Ь свою

BAOBOJleB8t

ПРВХВJlьвбсть мво гова

А-ВЙВОМУ МОJlодцевв, в 8'.Ь справд-Вшвою горДостю пuрбв
вюва8'.Ь себе В'.Ь веJlВКОДУШВIiМВ
В'.Ь кввжках'.Ь;

мужами,

опвсуваВЬ1I1.

аJlе теперь ПОlJав'.Ь уже пбдовр-Вватв, що.

вбв'.Ь QaTKBYBOЬ
ВIiХ'.Ь УlJввк6в'Ьо

св ва щось
его

вового В'.Ь фаху

Од1шеВJ1евв

ОХО.1l0JlО.

ве був'.Ь вбв1t В'.Ь С8J1-В вбдбпхвутв того
1І0JlОДОГО пвсатеJlВ,. що Jlвп'Ь ДО

б.1lаГQРОД .
А все-тавв

IІвоговаА-ВЙВОГО

вего так'.Ь

прамод1ШВО

в 8'Ь таКВIІ'Ь ДОВ-ВР'ІІ'Ь.

Ковець кБВЦОIl'Ь -

вас.1l-ВДОКЬ усего того БУ8'Ь та

кій, що вага.1lЬВО 88-ВСТВliЙ

а8ТОР'.Ь lепер. ма8'.Ь убогого

II0J10AOro ПО'lаТВОВ8ка беаваставво ва карку. ДареllвА
БУ.1l8 во-В де.1lікатв8 проБІі· СКВВУ"В В'.Ь себе "ой тагар'.Ь_
В6в'.Ь ІІУС-ВВ'Ь девь-в'.Ь-дев, YAuaTB
b'b-девь

8aOXOIJY8alB

,го;

МУС-В8'.Ь

'ІІУ пораДІі,
в дальше

Аевь

Clap.TBC.

о ПРВВВllаве ,го пвсавь до 'Іасопвсій, а 8бд"ак'.Ь .1Іататв
его рукопвев, щоб...робвтв В.1'Ь 8д66вм_в ДО друку.

КUЛИЖIo по '1ас-В

МОJ10Дr.lЙ

карі,ровв"ІЬ

ва вогв в сам'.Ь ·8.е мав'Ь ДОСТУП'Ь

до

став'Ь уже

вмдаВВВЦТ8'.Ь, то.

МАРКА ТВЕЙНА
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ОДВЬ1I1'Ь

маХОIll'Ь

зробив'Ь

щасrв

В'Ь

тоА

спос6б'Ь,

що

описав'Ь приватве жите загальво зв'hстиого автора З'Ь та

квм'Ь оВДКИМ'Ь ГУМОрОМ'Ь
дробницвми,
розхоплево

що

-

И З'Ь

такими

веЛИ'ІезнЬ1Й
а

загальво

пікавтиЬ1МИ

наклад'Ь

квижки

звоВствому

по

просто

авторовв

серце

пукло. КОllаю'ІИ ВЬ1пов'hВ'Ь вбн'Ь отсі слова:

-

А,Х'Ь, книжки ошукали

мене І

Оин

оповоВдають

не цоВлу исторію. ПриателоВ, стереж'hrь св молодого ав
topa-карівРОВВ'Іа І

Кому було суджеsо гииути З'Ь голо

ду, того нехай 'IОJIОВ'hк'Ь не

зухвалить ся

ратувати

.ва

свою власву погиб'hль.

ВДЯЧНblіі

муть.

Одвого двя оВхала од ва пав'h З'Ь СЬ1НКОИ'Ь головвою
улвцею великого

M'hcTa.

Нараз'Ь копоВ сполохалвсь в ша

.жена пбгнали. Вбзвик'Ь злетоВв'Ь З'Ь кбзла, а павоВ в хлоп
'Івва 3'Ь остраху мерли.
щО ПОВОЗВВ'Ь ВОЗОМ'Ь

Але ОДВВ'Ь

8'Ьматеріяламв,

сrр'hт'Ь tаЛЬОПУЮ'Івм'ЬзвоВрам'Ь

вумер'Ь, а прийшовши до дому,

свому

мужеви

опов1іданв,

а

чвтав'Ь

в-Вдома

BaB'hTb

марнай воробець

покликав'Ь бравого молодця до себе,

герой

квижки).

8аслухав'Ь зворуша

подякувавшв

првверневимв ему дорогвми особами Тому,

ro

зу

свого

запамятала собоВ его

(КОТРr.lй

вбдrак'Ь

верг'Ь ся ва

опов'hла о тбм'Ь

Той уважно, зб слезами В'Ь ОlJех'Ь,
Ю'Іого

молодець,

в З'Ь варажевем'Ь

жвтв здержав." ИХ'Ь. Вдячна пав'h
схбм'Ь чиноВ

бравый

враз'Ь

ИЗ'Ь

без'Ь котро

не впаде на землю,
IІР1'ІВВ'Ь ему пере

каз'Ь на патьсот'Ь доларбв'Ь в сказав'Ь до .вего: "Возьми

ее, ВіJlьгельме Ферtусоне, яко нагороду
рuднай У'ІВНОК'Ь, а ВК'Ь ба та

тела, то пригадай

соб'h,

щО

за свбй благо

коли потребував'Ь

ТОМПСОН'Ь

прив

Mek'b-Сиаден'Ь

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
мае ВДЯ'.lве серце ll •
добрslt учввоІС1.
ХО'.lь-бs

З1.

того
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можемо

поучвтв

ся,

що

веохибво принесе поzиток1. У'.Іввному,

був1. в вк"ь М&J10ввачущою nюдввою.

B6B1.

ПроОО,жєне.

BinIoreJlЬM1.
Вввв'Ь

СЯ

Ферtусов1.

У пава

aapaB1.

MeKC1.-Спадева

JЖВВ'Ь свого вп.:пSВУ

AJlB

другого

В'Ь

ТІіЖДВ8

просьбою,

щоб'Ь

придбаня вму якогось ВЬ1СШОГО

аавв'І:.8, бо в'БН'Ь почував С8 спос6бвы'ь до .:пУ'.lШВХ'Ь

BOBOM1. B1.

'.Іеl, аввжь пововвтв

Спадевт. внстарав'Ь

p'h-

Dlатерів.:п&ми. Пав1. Мекс'Ь

811У посаду

конторвста

В"Ь доброю

п.:патвею.

В'Ь тбм'Ь '.ІасВ

aaBeAyzaJla
- - а.lе

іусова в Вільгельм'Ь
РОКО,

Вlатирь ВільгеЛЬDlа Фер

абs ве розводитвоь ш·и

коротво свахсу: пав'Ь Mek'b-Спадев'Ь

arOA.B1.

оа

888ТВ ви дО СВОГО дому.

BeBAoB8'h

оиа 8абавувuа аа товарвством'Ь

CBOBX1.

1І0.:пОДШIІХ'Ь двтіl, о.тже пав1. Mek'b-Спадев1. ПРИИ8В1. та

кож. Марію и Ю.:пію в 8Х'Ь браТ'.ІlІва, ма.:пого Явова.
ЯЦВО мав'Ь квmевевt.lЙ ВОЖВК'Ь, ааавандрувавшв

81.

вИм'Ь одвого ДВ8 до о.льону,

lІеБJlВВ'Ь

BB1.

зредукував'Ь

вартбсть

десвть ты8'.1ьь до.:п8р6в'Ь ва веозваqеву су

му. В'Ь девь чи два опБС1JВ

вби'Ь упав'Ь

зб CXOД~B'Ь

в

СВРУТИВ'Ь ооб'h карв'Ь.
Ва

похоров'1t вбйшло

оимвацвть CB08K(jBOЬ. При

ов

T(jl

до

дому

вагод'Ь

MeK1.-Спадева

онв

DlSIІИ в в(jд'Ь тогд'Ь ве Bыf1BB1JBB В'Ь кухв'Ь,

ку ве

дава.:пв

спокою

родввв

зваво

а В'Ь додат

Mek'b-Спадевбв'Ь,

щобs

CrapaJlBCIo

о вов8,

стара.:пась дЛВ ВИХ1. о п00ады, в 3ВОВ'Ь

KOJlB

стаnи

тамті ВМ,'Ь СПРВВРВJlВ С8. Стара мат в пвnа ДОСЬ1ТЬ

кр'Ьпво та І к.:па.:па ДОСНТЬ крtпв:о, а ВДЯ'lви Meb'b-Спа
девЬІ, роаум'Ью'.lВ,

щО ИХ1.

оБОВЯЗВQМ1.

8СТЬ уБJlагород-

МАРКА ТВЕЙНА
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ваЮIJО ВПJJlіІватв ва веи

11.118

ВІІХ'Ь УЧВВИВ'Ь

-

а'Ь ОГJJЯДУ ва те, ЩО ви СIіІВ'!.

-

ваЯllВ са благородво

до сев вели

кодушвои роБОТІіІ.
Сам'!> Вільгельи'Ь ааходвв'!> дО ВИХ'Ь lJасто в дбста
вав'Ь усе яквсь СУИIіІ

грошеві;

вбв'Ь

магав" ся 8SСШОГО и дох-бдвilйшого

MeK'b-СПІІодев'Ь аавсilгдн
lІевше

paa'b-по-раа'Ь

11.0-

аавятя, а ВД8'1ВSЙ

внстарував'Ь

ему

Мльше

або

скоро.

Мек'Ь Спадев'Іо,

по девких'Ь ааиilтах'Ь, агодив'Ь са

вавilть пбматв BiJlLreoЦLMa ва Факультет'Ь. АJЖе ко.пв ва
дбйшлв перші Феріи,

а герой ааправвв'Ь

ва подорожь аа-для адоровля до Европs,

ковче грошей
довготерпеJJВ-

80llУ Mak'b-Спадевовв ве стаJЖО вже терпцю, абувтував'Ь
С8 ПрОТИВ'Ь твраиа и обуревsй просто й рilшу'lО в6дио
ВИВ'Ь вму грошей.

Матilрь ВЇJЖьгеJЖьма
остовпilла

,

вжь

Ферtусова

ф.паmку

а'Ь

В'Ь

горіІвкою

перш6й

хвили

внпуСТИJJа

землю та й нечвсті ви губs ВliIповilJlИ ііі службу.

ва
Ко

.пи-жь првЙш.па до себе проворчала :

-

То 'Іака у вас'Ь вдячнбсть? Де бs БУJJа теперь

ваша авка та й вашь хлопець,

-

ак'Ь бн не мбй СІїІН'Ь?

віJJьге1Jыllь в собil:
То така у вас'Ь вдячнбсть? Чи JI вратував'Ь ва-

шбй жіівціі жате, 'ІВ ніі? Так'Ь або віІ?

СіімааЦ8теро СВОJlкбв'Ь ВSJlетilло рови'Ь ва'Ь кухв$
в всіі В'Ь ОДВН'Ь rOJlOCOЬ:

Отже то така вго 8ДЯ'lнбсть І
ві.п,ге.пыІ)віi сестрІїІ отаВУJJИ JlК'Ь вкопави та й со

-

біі аа тамтІїІМВ:

-

Отже то така его вдя'l

Мати перебила ИМ'Ь
квула:

-

-

-

Slilбухла Пllа'lем'Ь в крв

звБРКА RАqЕркбв~
А мов

-
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мбй боrобойв&й ЯЦЬКО aaOJla'l'BВ'lt

AB'l'BBa,

3BT8M'lt B'lt СJlужб-В у такоrо KPOKOltBJlBI
TYT'lt уже крайва J1ЮТЬ XBarBJla збувтовавого MeK'ltСоадева и вбв'Ь вбдрубав'Ь сердвl'О:
ПРО'lЬ З'Іі моrо

--

6рацквм'lt

раз'ы b'b-друrе ве
rеJlыl,, КрВКВУВ'Ь:

жisвц1l,

'le

ое

дому З'Ь ц'hJl&М'Ь

вашвм'lt

OAypBJlB кввакв, та
ОДУРВТЬ! -- А звервувпraс~ до
-- Так,", І& вратував'Ь ЖВТ6

КОДJlОМ'Ь!

аараз'lt

Меве

друrій оо тоб1l,

жеJ1вше

ВіJlЬ
моisй

ВК'Ь б& ще

paa'lt

ООСІаввтв

свбй

зробвв'Ь, вехай rвве l'акв ва м1Ісцв!

я ве сввщеввк'Ь,

то

в

ве

можу

'leKCT'lt ва кбвцв свово орооов1Ідв, заll1l0rь
B6B'lt в&ват&й ОЗ'Ь ооомивбв'Ь оава Воа
презідевта

Monthly"

ЛіВКОJllіва,

вадрукован&х'Ь

ва ПО'lатку.

Брукса

В'Ь

про

• Scribners

а ЗВУ'lВТЬ:

"Актор'Ь ДЖ. Г.

faKeT'lt B'lt

сто одушеввв'Ь Лінкольва.
в&дерасав'Ь б& був'Ь,

ролв ФUістафа 0"0-

А що JIіВКОJlЬВ'Ь вilколв ве

щоб'Ь ве завввrв

APYl'BM'lt

ВДВ'Івоств, то в вапвсав'lt до актора біJJвт'lt,

JleTB&IIB CJlOBallB

в&сказав'lt вму свою

онови

де ВЬ1соко

радбсть з'lt абд

дава тов роп1І. Пав'Ь Гакет'Ь вбдпов1Ів'lt првсr.iJlВОЮ квв.

вв презідевrовв
автором'Ь

--

-

може

а такожь

бути,

вапвсав'Ь

що вбв'Ь сам'Ь

6іJJ6тбв'Ь: Одвоrо ве.ера, вже зовс'hМ'Ь пбзво
ов се,

KOJlB

6YB'lt

до преаідевта

в вже й забув'Ь о rОй всторів

-

-

вв

кБJlЬU

а

lIiJBJlO

пбйmов'Ь

в В'Ь одвбй урадовбй сорав1І до Б1ІJlоrо дому_ Ввбйmов
шв до бюра

презідевта,

пок1Ітвв'Ь

а З'Ь за'lудоваввм'Ь,

faKer'lt, вековь-б& ждав'lt ва
авдіевцію. Преаідевт'lt CO&TaB'lt меве, 'ІВ B'lt передповоlO
е хто. А волв Я aAaB'lt вму справу, вбв'lt MUO щО ве
ОУМОВВТО CKaaaB'lt:
щО В'Ь псредоокоlO свдвть

МАРКА ТВЕЙВА
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- .ОХ'Ь, 8 ве 1II0ZY вго ПРИПУС1'ити, в'h8К'Ь ве
MOZY. Я спод'hвав'.Ь С8, ЩО вбв'.Ь п6Йmов'Ь." - А ПО1'68'.Ь
rOBopBB.,. давьше: "Се пока8ув Ayze добре, 8К.,. то ае
BliIr6ABO ва 01'C'hM'1o yp8A'h мат в доБРlilХ'Ь ПРВ81'еJ1'hв'1о в
8ваКОIІІІІХ'.Ь. Ві1 ававте, 8К'Ь ВliIСОКО Я ц'hвю Гакета SKO
автора, в ава61'е, що я вllУ ее вапвсав'Ь. В6в'1о ПРИСJJав'.Ь
мев" тоту квижку в Я думав'.Ь, що ва 1'бм'.Ь

В6в'.Ь,

ва IІбй

ПОГJJSД'.Ь,

yze

арrис1''.Ь в'.Ь сво'hи'.ь

ковець.

фаху тай

lІа1'еріввьво С1'ОИ1'Ь добре.

A.JJe щО МІІІ оБМ"ВSJJВ са кБJJЬ.
вома ПРВS8НliIМВ JJBC1'aMB, SК'.Ь се ІІОГВВ 8робвтв два
перmі-JJ"пmй IIYZ':IBBIII, вбв'.Ь уже мав жадавв. И SK.,.
бlil 'ІІІ AYMaJJB? ':Ioro вбв'.Ь жадав?" Я не 116г'.Ь вБДl'ану1'и, а JIіВКОJJЬН'.Ь скааав'.Ь даJJьmе: • Ну, в6н'.Ь :i.o':le
6у1'И КОВ8УJJем'.Ь в'.Ь JIOBAQH'h. Господв МИJJосеРДВliIЙ І"
НаПОСJJ"ДОК'.Ь 8ам"':ІУ, ЩО првгода 8'.Ь ВіІьге.l1ЬМОМ.,.
Ферtусоном",

Д"ЙС1'но

ВВ':ІВО 8наКI)МliIХ.,.

-- S

JJУ':lИJJа

CS,

в то серед'.Ь мовх.,.

т6JJЬКО перевва':lИВ'.Ь подр6бвос1'В,

щоБІіІ віJJьгеJJыІ,. не пб8наl.,. себе В'.Ь с"й ВС1'орів.
Во"

':IB1'aTeJJ"

сего

Ba':lepKy

певво вбдограJJВ В'.Ь со

JJодк6й в пересадво щаСJJвв6й годвв" свого жвтя РОJ1Ю

героя в.,. sвбйсь
бlll

8

всторів

веJJикодуmВОС1'IJ.

lIyze

рад.,.

88а1'И, к6вько 8'.Ь ПОІІІ"ЖЬ вих.,. мав ОХО1'у ГОВОРВ1'в

О 1'бlll'.Ь епі80Д" в ':ІВ зюБJJSТЬ ови, щоб'.Ь ИМ.,. вгадувати
о вго ваСJJ'hдках'.Ь.

ЗБОРКА ВАЧЕркбв~
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Перед'Ь СУДОМ'Ь ПрИСНШНЬІХ'Ь.
SI

сид'hВ'Ь осьде ~ РОЗК&8ував'Ь судья

старбм'Ь

судейскбм'Ь

кр'hсл'h и ПРОВОДИВ'Ь

В'Ь отс'hМ'Ь

-

розправt. А

мали МІІІ перевести СУД'Ь над'Ь ОДНІІІМ'Ь ОПРИШКОМ'Ь,
ианцем'Ь, рОCJIІІІМ'Ь,

пле'lИСТSМ'Ь,

ОТ"Іайдушного

Нс

розби

шацкого лицз. Вбн'Ь був'Ь обжалувавsй за 8амордовавв

мужа однои МО20РВОИ в краснои Мексикавки.
Був'Ь парнsй л'hТВSЙ день, В'Ь додатку ще вестер
пвмо довгій, а абанавз св'hДК3В'Ь Gулн вудвВ.
В-Вхто 3'10 нас'Ь ве ввтересував"Ь сз рО8Правою
трошки

-

&B'h

8'10 вымкоюю тои вервовон, иеспокбйвов '10Р

тицt МексиJtанки. Вs-жь 8навте, ЯК'Ь онв .1Jюблять и не

навидзть І

-

а сесз .JJюбила свого мужа

цtлы'ь сер

цем'Ь, цtлою душею, то теперь всю тую любовь перето
пвла

ова

11'10

жарю'lУ

ненависть,

в

колв

осьде

стозл&,

то 3'10 ви О'lей ИСКРS ненависти так'Ь н сsоались ва Ис

павцз. Кажу вам'Ь щиру правду, що 80Д'Ь '1асу до '18СУ
маленька блискаВО'lка 3'10 ви ока,

мигвувши БJКОМ'Ь к'Ь

мев'», розбуркувала меве 3'10 мови вsгбдвости.

Н, бачи

те, скиНУв'Ь В3'Ь себе СУРДУТ'Ь, пятами опер'Ь сз о стбл'Ь,
вызгав'ь сз в оотивсь та КУрИ8'Ь одво 3'10 Т@Х'Ь циtар'Ь

ПОХОЖИХ'Ь ва капуетявый качан'Ь, що то людцt 3'10 Сан'Ь
Франціска увнали ИХ'Ь иа ти часы зовсtм'Ь
ваше пбдвебtвв.

АдвокатЬ1

такожь

добрыии ва

пороздзгали сз 3'10

еурдутбв'Ь и курили та ножиками рtзьбвлв по столах'Ь.

МАРКА ТВЕЙНА.
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Не

що

ввше

ро6ИJJВ й св'hдкв,

ба

BaB'1tTi

в обжаJJО

вавнІ.

Та й ве двво

-

~ax'.Ь процес'Ь о иорд~

БаlJВ'lе,

p'hlJ& 61.118

така,

80вс'hllll'.Ь пе

цilкавоств.

ГОРJJОР'hз'.Ь аавсilгдЬ1 ВЬ1ХОДИВ'.Ь пБСJJВ вердикту

~удь'hв'.Ь ПРВС8ЖВЬ1Х'.Ь .ве вввев'Ь",

JtaJJB

що В'.Ь ТЬ1Х'.Ь 'Іа

6удвв'.Ь

св,

щО

вреlJвбсть.

прв

Отже

вагод'h

XOIJf»

првсв~ві спод'h

60

вбв'Ь таку саиу ВИ'Ь аро6вть

дохаз'Ь в»иЬ1 того ИспаИЦ8 6ув'Ь

~езсуии'hввЬ1Й та всвЬ1Й лк'.ь 60ице,
що ве иожеllll() его аасудитв,

60

то

так в мЬ1

8BaJJB,

В'.Ь такби'.Ь ВЬ1падку воа·

жо 6Ь1 ва васт. пбдоарilВ8 о ввусь зароауи'hJJбсть та са

IIOBOJJIO

СУПрОТВВ'.Ь воадого 8'.Ь гроиадil.

авати, щО В'.Ь ТЬ1Х'.Ь lІасах'Ь ве

6YJJO

А тре6а ваи'It

TYТ'It ще віІ варава·

sGB'It, вiJжаJJМВЬ1Х'Ь IIIIYBдy~B'It ва похороввбй ПРВСJJУ
.ail, 1'0•• в 8ДВВОЮ ПРВJJВ'ІВОЮ методою 6YJJO, щО кож
.дай lIaB'It c06'h свов првватве КJJaдDввще.
AJle тота ИОJlОДВЦЛ, ввдко БУJJО, CTpaX'It вапос'hJJа
-еа, щоБЬ1 Исоавець поввс'It ва швбеввцв. Треба 6YJJO
B&II'It ба'JВТВ, ВК.'.Ь ова ва ХВПJJЮ сважево BOBJJBTi а по
тому БJlагаЮIJО arJJBBe ва меве - 8К'Ь вбдтак'.Ь скрутве
.оа в ао пвть иівуТ'It чвтав ва JJВЦВХ'It судь'hв'It

-

вах'.Ь

BK'It

иаJJо:-поиаJJУ спустить ва хаВJJВПУ JJвце

~OJJовіІ, ВК'.Ь KOJJb-б'Ь туй-туй готова
роепукв,

-",'hnil

в

але

::JBOB'It

присаж

6YJJa oKaMeB'hTB

B'It
а.

В'.Ь ИВГ'.Ь ока ова вже вааад'It прв своєму

така жввва в ааоаnева, 8К'.Ь перше.

КОJJ8-ЖЬ судьil првсажии

OrOJJOC8JJB

вввев'.Ь 8 в в аааввв'.Ь обжаJJовавоиу,
8бд'.Ь ВЙlва й кара в _оже собil йтв

вердвкт'.Ь: .ве

що вбв'.Ь вБJJьваl

-

тогд'h тота ж'йlв

.. lЬ1простувuа 08 так'.Ь, що баlJВJJООЬ став
.218&010 та грGавою, ак.. корабеJJЬ о двацвть в

такою ве

ЧОТВРОХ'Ь

кавовах'.Ь, в оббаважа св:

-

о,.дьо! 'Ів В

аете, що отсей

BaC'It добре арозум'hnа? То ва ка
'10JlOB'hK'lt ве BBlleB'It? - сей '10JlOB'hB'It,

ІІІ

•

1110 _оro _ysa 681'58"8ВОВ ОрВ'ІВВІІ .а_ОРМ8аа ва
~.IX'" _ОВХ'5 В .раБВІІХ'5 808Х'5 ."I'O'lOB'5? жа І 8 •
• -не, що 0УUРОЖВІ'5 В81'0 СООl81ВО все, ЩО ..e~.BO
6уJЖО .'5

ou..

lавона В опраll.сJJВвоеI'8?

Я Ba"OOI"n:
- ТаВ'51
И ав.. _. ~у_аlже? ЩО ОВ. ЖОI'''' '1В8.Ж.? Ву, .а.
••pl'ae 08 ва.... .0 жого .80.В.ОВОI'0 ВРЦВI8&В _0. . . .ва BOI'вa, .8'1110 11І1'81'.' P810Jl.llpoA. ооре,," Jl8Цоа
ЦЬОГО УР8д1I1О'ІОro оу1l.Y lасI'Р".' .го 8В.. 006ав7 І
- А".ожво, 81:1:!» IIOJlO.Bцsl _ушу ее ОРВlкав.
- А що? 8. орав•• ? - ОРВТ.В8УІ... оу"" ('.,ІВ"
.JЖ'8111. - Тов eЦIВEl, ва.у В....' а 81 0PODl"ВSB'5 б.
бу...

8" ва ЩО В" Оlіn.
я 081. .0'5 1••ВВУІ'5 ОУ"ОIУ рОlира.у В
ао...
Nll'авшв еУРА1ТІІ, 8111DIJJII 81'5 cut, .p06.~8 OВJI8.cвJ
~a Меве8ваВВ8 8 . . 1'0.30"ВIІХ'" ВОВ'І1881'''' І'а І Вllоа..

11.,

.п 18 8а 1'0рІІ ДО ІВ ОРИ8жеJl"В... Го-ro І 1'0

CSYJJa

80ЖОД8Ц81

1И6DОЖOU

..........

воdoжel. То... LХV

11

'ух..

КАРКА ТВЕЙВА
1~----------~~~~---------------

ВодвrhдинЬ1 интервювера.
Крепкіl в меткій

80JJoAJil ~OJl08oaK'It ва 8010 просьбу
aa8888'1t, що вбв'Ь lІа8 8888В 87t "ЩодеВВJiDl'lt
l'pO_060.M'It" в дОКВВУВ'Ь:
- Вадоайеь ВЬІ Boa~oгo ве будете 8атв протвв'Ь
ЖМО, щоб'Ь 8 Bao~ ввтервював'Ь?
- щоБы ВЬІ меве - - t
- Щоб'Ь 8 вас'Ь в в :r е р в ю в а в 'Ь І
- А так'Ь І Чому воа? ГМ'Ь І Добре••• Ayze добре.
Я того рава був'Ь 8кійоь оаll'Ь ве 0861. ЗдаваJlО
еа, щО ІІОВ AyxgB8 CBJIJi доайство трохв потеРП-ЬJlВ.

пп.,

а ПуСтвв'Ь С8 дО шафы 8'Ь ввижкамв, а повип&вшв там'Ь

ш-Ьсть або С-ЬІІЬ 8ЇИУТ'Ь,
~O

МУС-ЬВ'.Ь 8 иа8ад'Ь авервути са
IIOJlOAOrO ~OJlOBoJtKa:
- НВ'Ь ВЬІ се пишете?
- НВ'Ь 8 пвшу? ЩО таке?
- "ИвтеРВIО8&ТИ·.
- о Господи І На що-жь B&M'It того пвсатв?
- Меи-Ь й ве В'Ь гар;ц-Ь пвсатв; S :ІО'У ааГJl8ИУТВ t

щ6 8.0ВО виачить.

-

Ну, то дивве І

в-Ьгде правды д-Ьти...

Jlаи'Ь св:а8атв, щ6 се 8Ba~BTЬ, ВОJlИ

6ум

О, дуже добре І

Ba87t

дуже BД8~BElI.

дОСJiТЬ

BJi -

я IIIOZY
BOJlB BJi -

буде,

вк'ь скажете;

ЗБОРКА ВАЧЕркбв~

-

Ив: в-в, тер: ,-е-р, ввтер •••

-

А BIi-ЖЬ, .-асваВIіІI цаве,

.163

Отзе пвшете .И"?
Роау.іІl с&1

О, аа ТIіІIІ.. то

& :й

r.п~Аав'.Ь тав'.Ь AOBru.
&кою БУКВОID

XOTitJJ8

авеатв?

Л

•

-

&-

BJJaCTBBO

шував'.Ь ва ,вGВЦJ,

.~рааваIlВ.

A.JJe

Ва&в" .ІIj1ВСВВОВ..

..О

ПОДlilб,пю

lІежв

то дуже старе вадаВ6.

Ну, П08ажаВІіІІ

-

ве аваю.

ваАitю'.ІВ С&,
друже,

о бр а8 ка

TaBoro

ве

_аIШ.1lв-б'.Ь ВIіІ в В'.Ь ваівовitlш611'.Ь ВIіІД

JlaCKaBlili

паве,

Jllilr.1lлда6те

!lе воаьміІть lІевіІ, аа

так'.Ь

так'.Ь

-

- - Даруйrе,
a.JJe - a.1le ВIіІ а8

BBTe.1lїteBTBO,

-

ЛВ'.Ь л

ва

ДіІ&в'.Ь сл. Бев'.Ь rBitBY - вовсіІм'.Ь 6ев'.Ь rBitBY.
- О, прошу, дуже прошу І Н lJував'.Ь часто, в ТО
.1ІюдеЙ J вотри ве пддх,пitб,п&ют:ь та І ве ІІають

BGA"

лвов IІРВIJВВIіІ до ПБДХ.1litБет_а,
просто орвtїва.пЬВJi1I.

8..

Так..

-

що S
тав'.Ь,

BtВ'.Ь тдll" Bar.1l&A"
о тбм'.Ь ro_op&rIt

О,1О'шев,певеll'.Ь.

Вitрю, вitрю.

-

А.1Іе

теперь що-до Toro ввтервю.
6 поведtвка ввтервюватв кож
TG.JJ.,KO ВІІЛ araAY6 С& В'.Ь житlО пу

ВIіІ вваете, що теllерь

Aoro

ЧО.1l0вitка,

'.ІИ6

б.1lи.вб.~.

-

.A.ra І A.Je & о

т61И'.Ь ще ве '1ував'.Ь.

Ово мусвт.

бути дуже ціІкаве. Як.. :ве ВIіІ ее _IіІКОВУ8те?

-

(ГM~ ... а-а І -

rм'.Ь -

то Moze 8И80хоrвти І)

Ивогдit, .1ІаекаВIіІЙ паве, треба БЬ] BЬJKOB&TB ее БУIJКОМ",
8.JJe аВliчайво робить С& так.. , що ивтеРВЮЮ'lїl вавдаа
IІІlі1тав& а ввтервіоваВlіІ1 вОдповitдаі.

...

мод-Ь.

Теперь ово дуже

Чи повво.-вте lІевіа аа_дати ваll'.Ь

!lава, &кі мають ВlіІвеств ва свіІтло двл

деаки ПIіІ

ваlважвitйши

rO'.lKB вашов пуб.1lВЧВОВ в приватвои ІІJlВУВШИВIіІ?

-

О, дуже радо

-

дуже радо І Я, щО правда, lІаlO
ІІІ

КАРКА ТВЕЙВА

184.

веаДАЖ1 п••ять,

.,se

....1'..

З."те,

••е,

М

••to,.,se

ее

.е.е п•••т,

1

8....

ве

,,8ВО вепраВВ.'ВL И80rд" .8твт. ОВ. tuьODO .... ,
~1 а808'll потреБУІ 8ер.а..

щобll

••811'8

-

а..

•

по

.от.рв.цать ДВі...,

Я&10' то• .,.. Ое .еВІ .,8е

О, ТО в".о ве 8адит.,

'1.'-

вепр.IВ.'••

rpll18.

.бll ІІІ ••ше.. жот"х.

C.JJ".

ароб8Т8 те, що '1де 8.. ..шбl
- Ое яжо.,. МJШ1 в66ратв
К1ПІІ 8СЮ 1Bar1•••
- Оп.с.бб' ва... І ВІІ в.е rOTo.8? .0••• ва.а'.?

.0

-

а

rOTO.....
Оllтав,:

.. ?

Кб•• ко 8а.... ат

ВБДDОВ"Д.:
ДеIЯТВ.Ц8ТL, в... .ерIВ ••
Пктав,:

Що

811 к••ете І А 8 БУ8'" 611 8..... д.ва... тр.

Ц8Т' П8Т. дО шflстr.. Де вк родв.в ся?
Вбдпов"д.:
В.. Міооурі.

01l,а81:

Ко.в по••• в. 811 пвсат.?

ВБДDОВ"Д.:

1836-oro.
А.е·•• як.. то
~e88TBaЦ8T' JI"n?

ПIІТ.8':
6утв, КО.8 lа... тепер.

.0_

1 0ero

ВБДDО."ДЬ:
Оа... ве Іваю. Здаеть С8 Д.8ВО? в.. ?
ПIІ,аВІ:

Д"йотво дввво І
."ЙlВоrо

Koro 811 УВ".l1'е в. в.й.....,.0JlO."K., uoro ВІІ пбав.в?

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВЬ

101

Аро•• Бурр•• *)

Де-.ь І"

.0r.lB

0&'.В8:
8В.'. АРО88 Б1РР., 8В.. В8 ••••

lе допер •• деВ8'В.ЦІ'. .Ііl~
В6дпов

--__,..:

КОJlВ

1& .Іtпше 8В.8" про .е.е, в... оап,
по що ••• е8е а&'88"?
0&'1'8.':
То 6у.l. .І.ше догадв., бб ..ь.. .t.oro. А 8К" ••
11688U. Бурра?
В6дповtд.:

Ву, одвоrо ДВ8
РО8t

8 в6...
lав", 8 --

op.O.ДBO.~ 6YB~

B6Д08ВaB~

08

до .08е,

8 .а .ro 00%'"
.6& 8 •• fuaC1l._

0&'1'8.':
Bora рад_І Ко.l. 1& 61.1BB&'ro вохорові,
'1'0 10B'It 1І10tв" 80 61'В .еР'I&Й; а КО.l. 611~ • .,..
'1'1&1, '1'0 8Н вО в.. .6r.. 81р8'1'В С8 '1'11.", .8 в& ra.l&оува..., •• .t?
ь.-.,

Вбдоовtдь:

Ве
.І0вtв".

888...

Ве66щ.в" 1се

671..

'1'акіl .Y~81

.0-

О&,.в,:

В. l08віl ооооМ..

8 cero ве В'1'ороо&lО.
8" ...., • 6YI'lt lІер..ець.
В6ДООlt•• :
IBaaal'lt. щО BGB'It 6Y8'1t УІІ ер...

Кasel8,.

що roJlОРИВ..

Я ве

APOB'It Bypp'lt 6YB'It віцепреаїдеВIОМ'"
Уві. в 1'It 1804. роцt '&Сlрt
JlBB'Jo ,. ПО'ДВВВ1 8.С.7Jуzеиоrо .У8. Aep"I.Oro"аоавдр. r.lli.. iToaa.
*)

ПО.7JВОВВВD

П6вв6.ВО· •• &Р_В8вьсао.

МАРКА ТВЕЙНА

166

ПlїІтавв:

Ота:е ве був'It lІерJlеЦf»?

Вбдпов'Ьд.:
ГИ'І>, одвА

KaaaJlB,

що у.ер'Ь, а друга, що в'Ь.
ПІїІтаВ8

А

SB'It

а:е вlїІ

:

AYllaJlB?
Вбдпов'Ьдь:

А що то меве обходunо І

Се-а:ь ве був'It lІей по

XOPOB'It.
Пьtтанв:

А 'Ів ВIіІ ве дБЙдеllО.

аnе даймо вже епокбй, сеиу м&

ПоаВОJlf»те

иев'Ь спьtтатв

BaC'It

JlaAY

О щось вв

ше. Якогодва 81і1 родвnв С8?
Вбдпов'Ьдь:

B'It

повеД'ЬJlОВ'It

31

а:овтва

1693.

ПlїІтавв:

Що·о? Не l'Joa:e бути І На такій спосбб'It ВIіІ
ба сто вБс'ыlесатr. ,niJT'I>. Як,. Bьt ее поаС88те?

11&"8

Вбдпов'Ьдь:

30BciJM'It

ве беру са поаевлти.
ПlїІтавв:

Бо-а: ....
ватвацать

cBala'nB перше,
JIiJT'It, а теперь дав те

що ваи'І>
соб'Ь

Jlвmе-що де

сто вбс'Ь.д.сать.

Се-жь '1удоввщва еуперечвбсrь.

:
llIiJPBYBA'nB?

Вбдпов'Ьдь

ДИВ'Ьть І в ВІІ ее
ово

Bepaa'It

(ОтtlЄ," Р1ІІШ.) Мев'Ь

впада.nо ваче еуперечвбеть,

ве мбг'It р'Ьщвrв СЛ.

А

SB'It

aJle, ве аваю, а
a•• pKYBUB І

ва 60Р80 тет()

pal'It-Ава І
Патаве:

Дакую д,.е красво аа ВО8ПJlї.евт'It І
бр.тбк,

eecrep'It?

А .М8 81ї1

ЗББРКА ВАЧЕl'Кбв~
16"
----------------------------------------ВОДП08ВДЬ

...,.1

г

Я

-

.а; -

.даееь

:

lІева

-

...... -

...0 ••

uр.rадую соБВ.

Пilт.вв;

Ву, ее вже

иайве'Вilчаіввіща

80ДIІ0"'», _ку.

80.lВ почув.,. І

ВБАВОВ'дь:
Иrв І ав.,. ВіІ то рову.Ввто?
Пilтавв:

А вжежь во ввавщо. Прошу, поrJlавьте во
ЧИЙ то портрет.,. ов.,. ва еr-Вив?

oBr.... r

ЧИ ТО ПРИD&АВОI1S"

вашь брат.,.?

Вбдповвдь:
так.,., тав.,. І

OX'It,

То б у в.,. мбй брат.,..

браТ'J.l

Тепорь

То ВіJJJ>~ОollЬМ'" -

приrадуJO

006..

ВUI.· 8ВU. . .

~ro. ВilДВIІІЙ старіІЙ Ві.lЬ І
lliIтавв:

НК.,. то?

••

вби.,. уже во~бщ.в'J.?
В6дпов",дь:

Та вже І Я тав.,.
lІе

Mor.lB.

AoraQ'1O

са. Ва певво скаааж.

..

То бу. ду:ае ааr.,цочв. всторі8.
lliIт.ве:

СуDlва р.чь,

AYze

оуив..

Т.. .бu.ось про

І&в,,?

В.БДПОliilдь:

Пропав.,., в
СІоо6б.,..!.ІіІ ero

1'0, ОВ&8атв·б.,.,
aoxopOBBolIB.

в.,. ваЙ8в••аlвt.ашіl

Пilтаве:

По х о р о в в .І • І

ПОХОРОНИ.lв, ве 8В.IО••,

..

ва.

.РТВilЙ, ЧИ в.?
Вбдповвдь:

v

в.l

Tu'J.

ОВО ве бу .. о. В6в.,. був.. Д04Sі1т.у.е,..

~

-.

IU.Р.КА ТВЕЙВА

188

п_u.:

И" ар.'... U, ~oro

1:0,0.8.118 .ro •
В.,

.'

Ar.,

.В• .1ІВ, що

• ••
.68S

,0"."10.

".'Р'5

ВО.О_ ••

:

)(м .1 r.дu., щО ТО
ПІІТ•••

КОП.ІІ 00-

-

.0.'5.

:

ТіО'р. .в. Р08181О. В6в'5 8б". о•••", 1-

'5'

ВО.по...~.:

А." В' М•••
В1, '10

ПаТ.ВІ:
а n

••ТІО

.oroo. T.Boro

,.••

Х 'І о С.
ps.
61.11. aar."вa?

Ко r о С. 001:0....8.

щ.

В'5

•• .,•••s.

'10.'"

.'-В.

B6~0"'д.:
Куовте І••'., 1111 б1.11.

ra І 'ОО. б.ч.те! то в••••оі

6....8ВIОВВ

-

.еб6щвв'5

а

•

Т.

-

•

В.С'"

06....а.о

1 ......, BO.1lB В..", 61.110
•

дооер.. .ОТ.рВ.Ц8Т' ~".'I
О.'В'" 85 В8О'5 утоо_.", св. А.1Іе МІІ •• 'BUB, вотр&І

.'-1:'10 ДУМ.'''', щО Віа.,

••-по

8ВО."" щО 8.

ПІІ'••':
Чу. . . .иор18. $.ІВ.... ваш. ДУ.В.?
ВО.цО..... :

... Госаод• •088 •••нl

о
.а'5

6& •

8а те,

.6&

lІопв ІВ.Т8.

3В.IН, ЦРА С."Т'
Т.8 ДОСТОО01J1'е.В!t

аа СТР.І:О.ВТ• • •r-.вa В"".1І. Т"В' в. Ц".1Іе 80' 8В".
Аа 8" • • ••5 .0••РlllO тalву,8ВО. 8 ще в" одв8
~1O.B8" •• .б"РІІВ",. ОДВ8'5 .", вао'5 ••1'1» ос06.111О'

ирв."1'1 - .e.1lBBi. 8BUS ва .1І"8бl руц.., 8'5-8••У'"
то fya7r а. И о еоа Т.О .В1'в • • • ТОО 8.11. С8.

•

ПElтаВ8:

В1 от.еl ПБО.1l8 .c.ro
.ор.,. ... 6У1'8 8а"адо'lВОЮ.

Toro 8

ве б.чу, ЧОllуrа
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В4~по."д.:
Ве

6•••1'8? A~8 а 6••1. В. .савіl опос46... •• ро81."10, а••8... І...ТО.... 80. ~.~. ,..... ba-OJI"по 8ora•
• '8'.0. ДО ....... • поsоро••,. •• "0'11 Д.'.81? .A.~e
~.xo, ша І В. 1'080Р"I'. О ~48"', ~. 61і1 80а po~... 8or~.
по.,'.. ОД8.-5, Во.... ,ва', .4...80 о.. І 6е,... ,oro !.р
П.1І81'.

81••, ...

I'рlІ_

...

О'РЦ' П1....

О"Т••' :

В" м"., ПО88-ЩО ~001l" , • •
eep~•••o ~8.Y. .Н'" 8. 'Р7А5. .Lw.

8 •• 8.",p.8q •
.'01'0 18ше опо."
•••• оро ооsоро.... Аро•• В,рр• •у•• 68 бу~о Ц"В.8е
...8 8е ••• В. 6У.1l.·6..... 80. . . . .ов••8 с••,.,., 8В.
оооб.1l888 обо'l'••••• ара........5 •• 1'.~BY, ЩО Ву"...
'18... "авіl 8118....... ""О."'Н"'?
В4~П08"Д.:

61.11. .p3d••1UL Do....r. П".Д'08'.8. .1І.Аа
•• .11..... •• ОД••'" 888р.'8'" 6.. б1" .а ее ,.аl", ПО
пропоВ..... ..Д'" ве64Щ••08'і., .0.11. oox3~", 8б.Р.'5 оа
Р1Ш.Т. ва В.1І.Д08.ще • "0808В.' ,... 1'it.1l08... вр.о.о
'.110.'.0 •• "Р.8••"', в3.... • ....B'It, IQО ХОП8'" 68 ІІІ'
.'It-пос..iJI.... ПОf.1l8.'Т••• п.р ••"
О,• • • • , . . . . . .
0"8 ... ооб'Ьвоао ПОI'О •••••
А, ,о

•

*
*

....DI.

Теп.р. 80.1l0ДІІІ .оа08".ОВ"', .ед
П3.Ш085.
щ.''''

Ду..

.ва_1

08 8... • ......

J

Т08.РІСТ.'"

• 8

..... . " ' . "
.ерадо ВР.-

МАРКА ТВЕЙВА

170

Наука противFЬ, припадку.
B~ КеВ'1'укі (опов"дав.,. дова8аВІІІІ павOJ. К-) бувOJ.
'lorJloЬ ааКОВOJ.дуже стро,.,іl ПРО'rвв'Ь жак'Іо ававов ",ааард
ВОВ

"'РІІІ.

OJIBoro

дв& увбlшов':fII

ДІ;» .суду

JIOBOC'lo

ца

6бnше &К'Іо 'rуаии'lo 1II0.l0JII!II:.'Io .Іюдеі, що в'Іо rрош.. r,PЦ8
.Seven up" або "Old sledge 8 - 8 вsrотоВJJОИО .K~
об88.10В&В&.

Оборову ИI:.'Іо lІІ'ав'Іо оБИ8'ril Д'8ЇИ'lo
б6.1.ше роадумуваВ'Ь вбвiJ.

Ч'вll~

C,yptic'lo.

Baд~ справою в роаr.l&давOJ.

С& 8а средстваllИ докааВІІІIІІВ,

'rr.1I11'1o

вuра_в"йilIе пб8"

- про
80 с& аапере'lВ'rВ, що 110.І0ДЙ JJЮДО rpa.lB В'Іоrрошil "'рв raaapJIBoa. По СІОРОВ"
Стурііса БУ.lа вав"жlo cBIIIDatl& пуб.lвав. Люде rОВОРИJlВ,
ва8'1о, що кру,а-вортв ІІІУСВ'"

справу пр6rратв

сто пвши: пропа.lО! Ве дасть

що ШКОД&, аба в6в'Іо собit

псував'Іо

ІІІвоroвад"lву

0-

рївру ПРОЦОСОІІOJ., 8кіі веожвбво МУСВТЬ проrра'r8.

AJle

по кб.l'КОХ'lo

беаСОВВIІI:.'Іо

BO'lal:.'Io

ваР"$ 8а

б.lВС.lа у СтуР1іса С."'.І8В,а ra.1C8 8 вбв'lo BSCKO'lB.",,'5
посте.l" веС8.1ІІІі та ypaдYBaВIII. Спрара, 6а.вJIOСЬ ••У,
жеперь У8е

aOBc"lII'ft

r.l&дка.

Зарав'Іо раво пошеПfа8'1о 8бв'Іо ввШкОМ'Іо

a'lo

СВОИІІІВ

В.lіввтамв, а КОJJИ ПРВЙШ.lО до роаПра81і1, вбв'Іо ПРВ8вавOJ.

вправд", що

.Old sledg08 rpaBo

В'Іо rрош",

D6ДB"C~ '1УДОВИЩВIіІЙ ааllflж'ft, що то ВО в

• .10 прв т6111'1о
rp. rааарди.

ЗБО.РКА ВА.ЧВ'ЬЕРК
На ті софіСТВ"Ів8 СJЖова
хто тБJJ.КО був.. У суд"',

cepAe'lBO
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а&СМ"'8.1В С8 ВС,,

Нав"'т. оредС"'датеJЖ.·

)'010-

хав!. С8.

АJЖе

, Oryptiea

міва бу... пова.ва, 80.ва-6.. ева

-аатв вав"'т. СУВОР ••

ПуБJJВ'ІВIіІI провуратор" пробував.. СIІ"'шва_в аб
laB8Toro C'l'авоввща, aJJe ее 811У ве

пх.утв оборовца аа..
удаJЖО С8.

Продс"дато". суду пддвііс.. _арТОIІ& ва_в8 ІОР.
..ЦВ'ІВ8 ааll"'ТfII', аJЖО й ОВВ ве аРУШИJlВ оБОРОВЦ8. Оправа
става..а пова.воlO.Оуд.1О бража В.О ВОТОРП8'1В& В вбв"
хот"'в", абlil той асар.,.. у.е свбв'ІВВ" С8.

Та Дасі...

OTyptic..

-бутв І беС.ДIіІ О а:арт.

-

варати аа споввеве р"'1Н,

11010

rpolO, aJJO

'ІВ

'10

вбдпоnв", ЩО тут" во 1І08е
81'0 вJiіевтбв" ве lІо ••а по
8ВУ

до-хто

rpa raaapABa,

вааlilвае

со

що

в О

ral&p.док а

.аво.

ОУД.81 npoвypaTOpCЬC&88U.,
Jlовшоrо,

8""

що. во_а в".о1'о

поревест. дова8$, в ОУД.8 Вllевував

.. 8ва

'10В&IІВ ді8lЮВбв" Д_оба, [ІеІерса,Бурвай Д80Вl8ва
та пасторбв.. Вірта І

MitJl8ca - а '1'8 супротив.. 8УДРО
OAB01'O.lOOBO В ваlр.шу.-'Йше, що
.Оlд sledge" усе в аа lіІ 11 а во raaapABolO rрою.
- А 8В.. ще І по ор. вааlilваIDТ .. ? - СПIіІ'!ав"
еудь ...
- Я 8ааlilВаю ""1ВОIОЮ 1'рОIO, - 8аll.ТВ." ОТУР
пе.., в 8 1'О'1'ОВ" поревес~в ва се Доваl'Ь праВДІіІ.
Ва.....р... оборовц& ПР.В8ТО дО в"'ДОIІОСТВ-.
Вбв" ва •• в" 11....1 вупу ДOB.aВIIX" средств.. '1'а
сnдоцтв", аба вgвааати, що .Old s1edge" 8 1'рою ве
вава Отурііеа I&8ВИJJВ

rааардвою, аJJе.вау,ВОВОЮ.

И Ое. вараа..

8..

ов"тіІ,

eTaJla

'."110, 8ва адава..а С8 вайпростilйmОID

омтаВіВ" ааllотаВIіІIІ.., 8В.. р.дво.
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С,д.а ПО.У86 оа .. .y~o.т. • 0 ••' ••5, ЩО 8'It
Іоl опооОбт. roJI" 6УАО д41Т. до .6.ца, 60 авт. .а од
.1І.т. Ta8'lt • •• .Plr.~ поr.иаД08т. 80••а ПOC'f.'.П
од••во.о ••МО о.....О.т.. А.ие .е.т. т••, p.~" 6.. ВДО
І•• ІТ. об" ОТОРО.ІІ - • ОВОРО ~IIII' CTfPtio,,6yae вт.
0 • .21" ПОО~•• В"І ••0.,•••• аво 6у.о-Ь .0••••' до пр.
пта в уоу.у.ио 6. "РУД.ООТ., .Оlт. rот••т. тав•••е08.8
пр••а.,••

C"IPti" xO~.S 08 оо. .aгoДII обо.а РУ".В.
- з.....УII. or1l.т., аваТ080.т.: Ш"ОТі>
.иroдеl .пр.п.у· ВPOl••,. IIIUnOSS. .881В8"; lІаl'1'&
••,. о............. , ...11 .a~. ВIІІІРавт, тоІ оу,....
• вато.О_ .АО .......,11· .ap814s а вОдтаа .0••,.81.0 р.-

"'0 -

аУJЖ.тату.

Прот••т. того Yllaaoro про,.ту ro,... 6у.и0 п6Д.'ОТ8
авіl .....,т.. СУДіа ар....." uploary 'ІОТIРО.т. діаво
••ІІ'ІІ • 06...5. вaOTO,88'Jt аво ' ••ТОВ88" .r•••pq8, •

• U6p••1I8S Ш• •08т. .мп:р060.U&.т. вроноор••" гра
аво ..fYlya ••B.8S •••у•• ". И 0.1 YAU. оа ДО oa:lt.
••радт..
По ••ох.. roaвaa:lS діавоВт. Петеро'Jt 8a •••'Jt по
прос.т. од.ого 01ДіlO пр.оа•• ого,· а" ВОТРIІМт. .І.т.
У ПРlааВ8, о цоа•••у "ре:lт. ДОJlарО.т.. (BМIII1t1 .......
По да.'ШВ:lт. ,..0:1" ГОД••• :lт. паеторт. IІftJl.От. ПРIOJl.....
ДО APYNrct ap.ea••oro, свого прва.,ОJlа, преОIТВ о по8 •• ВУ ••• от•• ву". (На",."" см.......) З& .&от. Д&:lІо
ШВ:lт. "р8:1т. 118 .0.,8РОХт. годвВт. uрвс&.и&:l8 т.во••
AP1r8 П8010Р& І 14і88ОВIІ до ПР80а.ВIІ:І.. 8I1ГО"ВТВ в ....
• аJЖЕі.В по••••••••
Пу6JJІВВ ваГрО_ЦВ:lО оа 8т. 01Ao.610&JJ8 тавт. бо
гато, що IІІП• .и.ц" ве БУJJО-"" де уп&отв, а BC1t терпе-

>

ЗБОРКА. BA.tIEPXOBOЬ
.18ВО дожадаJJИ
цiJк&вwl

pe8YJlIolaty, 60-•• се 6ув'5 8е81111'1аllво
судов,.1 СJlУ'l.Й, акі. _yciJI'5 КОВО.ВО .&8ВІО

ресуваТIІ кождоrо вБТЦ8 родив,..

Конець исторіа _ожаа ровк••атв КОРОІКО:
НаД1> раВОIl1>,

eJlOIBTBCЬ, аватокв

Д_06ь, 8веРХВВК1>

кола І.е ПО'lаJlО ва CBiJT'1t6.1.roBepBYJlB дО C&JJ" судовов В .-іакОВ'1t
BX'1t, BGoЦ'lBTaB'1t ось-такій

B"POK'1t:
.и,., аватови B'1t процес .. AepZaB,. Кевтукі про
'l'BB1> Джова BiJJep. в товариш"в'1t, p03BaZBJJB
справу сов"ство в роаСJJ"ДИ.7JВ ст61вбсть В,.ГОJJоше

B11IX'1t р6аВ,.Х1> тоорій. И пра
S,.CJJiJAy, що ввава 8В"'Іайао
up" або .00d sledge" гра
-степеви

т6111> пр.Йшnа

до

п6~'lt ваавою ,,8еуеп
всть

вауковою, а 30вс"М1>

nepeBeAeBGII'1t,

11111

В1> ваЙв,.сш611'lt

ве гавардвою.

Прв

повторев6111> в ще рав'Р повторевбll1>

-та І продовzувавбll1> 'Іереа1>

qBJJ7 86 •• всп,.П B'lt
B11I8BBJJO С&, ЩО "ІІУ." првпадку" ве
в,.гратв аа .. одвого раву, ХО •• YCJJ6Ba 6YJJB

"!Gй lІатерів
':OГJJB

~В"'Іайво oЦJJ8 ВВХ1> рбвво корвстві,
."т, векорвств"lші

AJJa

а .аООIl1> ва

протвввов сторов,..

06дпорu вашого в"року ІІУСВІІО

мевв,.1

фаКІ'1t, щО "МУ." првпадку·

..пв,

Т11І1І'ІаСОIl1> .ІІУЖ" ваукв·

KOJJB

8ВВШВ все Ів, вватокв

ПР.ЙШJJВ

вс.. програ

B,.rpaJJB.

Зва-

~O p"ВJ1'10Гo пе

рвСВ"Д'Іена, що .теоріа прападку·

up·

ДJJа

пбдвеСТ8 жоl ава

що~до

.Веуеп

8СІЬ ваlхвБВ"lша, об'lВСJJева ва те, .а6,. вара

звтв ва веВl1Iскававі lеровва в ва ужрату гроше8У

8С" ті ГРОllад",
орію."

акі

ХОlаl.

TaKBII'1t .BBOItI'1t (a&.iJIBB1>

опертись ва тоту lе
п. к

-)

првІш.10 ~O

_АРКА твЕйНА

!'oro, що "Seven·up" B7t КеВі'уві ВВВ.ВОВО YBazae.
е. rp810 во ra8IPABOJD, 11.110 ВI1ВОВОЮ, в ~810ro во
80ZBa 8а вев вараlВ. ТоІ BBPOB7t 8а8 8Bana8праввов rр.ИОІВ
oa~.

lа І що

ВІВ'ІІ 8а8 оБОВ88УЮ.7

~_________З~Б~б_Р_RA~,_Н_А_q_Е_РК
__б_В_~_______ 17&

Ниrь л: peдaI'yBaвrь rосподарсву
чаоопись.
Обвав~ а .аоово редакцію одвов rоеподарсков .а
оопвев ве бе8~

TpeBorB -

TaK~ само,

об6jllав~ першіЙ-JliJпшій

!l'peBOrB

мевду Baд~ .0раБJlеll~.

AJle

а був..

обе~ав BBax~, ЩО rод-Б мев-Б б1.110
будь П.llатвею.

BJlaCTBBliB

покидатвсь акою-ве

авА вбв'І> мев1і преДJlОZВВ'ІІ,

ПО.Уl'в, що а 8BOB~

правдввою роскошію
Жlizдевь веВТОМВIІІО в
ШJ10

8..

друку

-

В а

во

жоrд-Б B~ жаквх"

peдaBTOp~

raAaB~ ВІііхатв кудвсь ва вБДДliХ'l>,

YCJlOBa,

aK~ бм ве 6e8~

_ешкавець С8.11а

lJaCOOBCB

тов

за

а а, првставшв ва

ero ІІ-Беце.
61.110 AJla .еве

8aBaB~

прв роботі,

IІУХОВОIO, в а орацював'І> ці.1lМЙ
8'1> ОХОТОЮ. ЧвеJJО часопвси. вмв
переzдав~ ОДВВ'І> девь трохв

еоовбйиС}, раднв дов-Бдатвсь,

ве

'іІв моа робота 8вервева

себе аку

YBary.
BliXOAalJB перед~

8аходом'І> совца

tрупа ІІІУZIJВИ~ в Х.1Іопців'І>, ЩQ

сходбв'І>,

Bapa8~,

CTOaJla

бюра, ба'JУ

8'1>
ва

Itl()вь-6м ва вомавдо,

AO.1lBBi KOJlO

Р08скаК1всь в

робить ме ві ІІІ-Бсце, та й 'іІУIO, aB~ два· або трв 8~ іру
ом

KaZYTIo:
- Отсе вбв~!
Сеса OPBKJ1ID.Ba,

Р08Уllюа, УТ*ШВ.Jа меве.

МАРКА ТВЕЙВА
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Другого ра.ку

п06а.В.$

8

В$ ВВ8У прв

Dо~46ву tpупу І ТІВО." вавкруг.

"III~ .а ДОр08В роаСilпавА

пар.. ТІ й поодввовА

•
оооб..,

,.oJl08iB'5 оваlав'1.:
- Двв. во .1 .ro O'lB І
в: УДІВ'5, ва'lе-б'5 то ве 8а....аю 8ВОРВОВОВ ВІ 110увагу, 1.710 .'5 душі тішу 08 '1"11'5 в поотаВОВJl8Ю

• 8

_е

оходаХ$

дому ОТ08J1В ТУТ$

ПО'lУВ'5, 8В'1. ОДВВ'5

еобі опвоати все те в пБОJllrв 80ій тітці.

В"ЙШОВDlВ

.IJI"IIB сходаllВ ва гору, ПО'lУВ$ В,
BoeoJlA rOJlociI. J1аоltій ОllіХ$
8$ ред&Вціlвбll'Ь бюрі. Рвавув'Ь 8 ва двер'" в п06аЧВВ$
,ДВОХ'Ь 80JlOAIIX$ J1ЮДОЙ, вібu еОJlюхБВ$. ЛОД8В ооб •• в
JJ. _ове, BIrJlO поБJlіДJlВ, ВІПОJlО:цJJ.СЬ- • оБІ В'Ь
BOJI.BBII'It J1УПОТОIl'Ь в .. око.вп вБВ.ОІІ$, в: оотовоіВ$
M.,ze ТІК" в'1. пбв'Ь го...... 1$8В.В$ С88ВЇйсь
О'1'ІР"Й пав'Ь, 8'1. довгою ОВІОЮ б().родою, .пвцs AOJliBa'1'вого, 1.710 доо..'1'Ь О'1'рогого. в: попросвв'5 его eisсти •
ааБJlВ.УЮ'lВСЬ до дверей,

вб.'Ь сів'Ь. БІ.ВJlI) св, ПВ'Ь щооь ва.вого
3ДОЙIІИI'Ь ВІПОJlЮХ'Ь, ООС'1'ІВВВ$ его
.добув'Ь .орво.у

_1810.
вою

.ІООПВО

JII08BO'y

ВІ

ООРЦ8.

І потбll$

ХУО'1'ву до ВОСУ В од.о

••OJlO

••

ПОJlО••В'It .ІСОПИС' вІ BOJliBa
OBYJlBPIl, аБДОIВІВ'Ь С8:
-- То ,.. ВОВ ..І родавтор'Ь?

-

BI80IlJlB,

В, в"твраю•• хуож-

в: вбдповіВ$, ЩО lІаю .оожь ...

BIBJlBC" 8а родавцію
110.0 во.пв POAltYBaJlB?
- Ні, -- вб"вааав'Ь В, -- оо пеРШІ 1108 проб ..
- Ну, ОВО '1'ІВ$ В ...rJlBAae... Чи ... lІа"о 8В.
араК'1'в.нА досвід..... рі'Іах'lt господарових'Ь?
- )[абуть ві.
- Ба••жо, авіlоь .ВО'1'.ВВ'1'$ пороовід..... _ево
••0 06$ '1'411$, ОQl8В$ О'1'ар... оаВ$ в ва.1l0.ВВШВ ва
--

11в в.. отое поршіl ра8$

І'ооподаровов 'ІСОПВСВ, 'Ів В.О

ЗБОРКА ВА Ч;ЕРКОВ'Ь
.бс~

oKYJlapU,

првrJlадав'ІІ самевов остро по-вад~ скла,

арБВВО'lасво ск рада в..,. с06ов

ее.бе ФОрму.

'Іасопнсь

У вuгБДВУ

ДJlІІ

ПоаВОJJЬТС lІевов ПРО'lвтатв ваll~ТО, ЩО

-

.еве прввеJlО ДО такоrо ввстввв:товоrо пересвОВД'lеВI{. Т.о

ваша вступва статьаl СJ1ухайте а ПОТОМУ скаж.ОВть мснов,
.в ее вн сам. ваПНС&JIВ.

"БураR6в~

ве ПОВИВВО са рватв;

ее

шкод.:r.

ИМ'ІІ. ДаJ1еко JlУ'lJИС пбдсадвтв ХJ10пца иа дерево

•

вай трасе."

-

Ву, що ЖJo

ва те скажете?

BU

-

60

а справ

ДОВ думаю, що се ВЕі пвсаJ1В.

-

Що а ІІа те скажу ~

Я обстаю прв тбм~,

TaK~ добре. Обстаю при тбм'ІІ, щО В'ІІ тбм'ІІ "раціа.
певвuй,

що кождоrо

року B~ самбй вашбй

lІовста міліовн

и міліQИS 'IBepTOK~

.Івшь длатого,

щО HX~

пр~цtиь, aK~ 6а п6дсадитв ХJlОПЦВ,
ревиву

-

-

Я

ДОВJlЬИВЦВ

буракбв~

аРЕіваl са иа-пбв~

що

псув са

AoaptJ1i,

абs потрвс~

а

де

-

Трисовт~ ВЕі свою бабувю І

Бураки

жь вс р,О

стут. ва дepeBa:1~ І

-

А І аоЬ?

справд..

Bt?

А хто-жь скааав'ІІ,

що

ростуть ва деревах'ІІ? То 6уло лишь TaK~ обрааово СК,а
ааве, цtлком~ обрааовый BыJ10B'II.. КОЖДSЙ,

Jlt

хто ваага

спосббвЬ1Й повиматв, 8apaa~ ам1!ркув мою гадку, що

J:JIопець маі ТРВСТИ(ТSКИ

-

-

Отарні пависко СХОПDВ~ св,

пбрвав~ часопись ва

дрббві шматки и даВI&Й ВХ'ЬТОЛО'lити І
цею ПОТОВК'ІІ усикі рt'lИ,
иtбs в дурвilйшій
дверима, ажь

cTtBa

вбд~

а ва

коровн.

аадрожала

Потбм'ІІ

пали

вбдхбдне CKaaaB~,

-

ВSХОДВ'Іи
одинм'!>.

що

лусвув'Ь
CJlOBOM~:

ПОВОДИВ'ІІ св В'Ь такій спосбб'Il, що в впав'Ь ва гадку, 'ІВ

вби'Ь може 'ІВМ'Ь иевдовоJJ.(ВНЙ. Але ие аиаю'lИ, щО 611У
вбішло B~ дороrу, lІе мбг'Ь а 6МУ

Bt'loro

Бі6піотева ваЙ,ва.еи. пов~стеі. То...

порадит ••

LXVI.

12

МАРКА ТВЕЙНА
По хвили влет'Вла

В':Ь хату якась довжезиа,

_ер

твецки бл'Вда вреатура, З':Ь Р-ВДКВМ':Ь a!IВ1> иа плеq-В спа
даюqим':Ь волосвм':Ь, иеоголеИIllЙ,

тав..

що щетина

Ba'le

стервн -Вжила сн ва горбвах':Ь и долнввах':Ь JlИЦН. У вбй
шовши, приставув .. вагле, в-Вбlll прврбс .. до 8емл-В, пр .. J10ЖИВ .. па.1Jець до УСт':Ь и

веМОВI> васлухую'1И.

передом .. т-Вла нахилив':Ь сн,

Тихо було, 8':Ь в-В вбдки

ab-D '111-

qирк':Ь ... Вбв':Ь усе ваСJ1ухував':Ь... Твхо, ХО'1. мак':Ь с-ВЙ•••

Опбслн замквув':Ь двер-В ва КЛЮ'1ь

и осторожно ваблн

аив':Ь сн до мене ва оден'Ь КРОК'Ь.

ПОСТОНВ'Ь нкійсь '1а

СОК'Ь, вглsдаю'1В

В'Ь мов лице,

сн

В'Ь

напружеНБlМ'Ь

вбдтак'Ь

заинтересоваввм'Ь

добувши В'Ь наrрудвои

кишев"

8J10жевЬ1Й нумер'Ь вашои qасописи, оббввав'Ь сн:

Отсе осьде вЬ1 писали І

-

Скоренько,

скоренько

переqвтаіте мен'»! Полекш-Вть меп-В І Я страждаю!

Я ПО'1ав'Ь qитати

8'1>

а коли ре'1евв ВЬ1ХОДИ.1Jи меи-В

-

УСТ'Ь, баqвв'Ь н, нку се робвло вму поле:в:mу, баqив':Ь,

НК':Ь вааружени мнзи охлнвали,

SilК'Ь перестрах':Ь

усту

пав'Ь з'Ьвго лицн а иатом-Всть спокбй и погбдибсть роз
J1ивались по лици,

м-Всвцн
тав'Ь

так':Ь само,

розливавсь

по

~'Ь МИ.1Іосердие CBiJTJlO

пустииибм'Ь

краввид-В.

Я

qH-

:

,,! у а н о

то прекрасна птиця,

ВЬ1l11агав веЛНRОИ
треба

як'ь

1

старанности.

ве скорше

вересви.

НІ!'Ь

але ХОВ'Ь ви

Спроваджувати іи

В'Ь qервни а не пбавilйше

В'Ь зим-В треба дати -Ві тепле м-В

сце, де она зможе ВЬ1сид-Вти молоди.

Не може бути

СУМН1ІВУ:

ЩО на наше

з б б ас е

сего року пбани будуть жнива. Тому було БЬ1 по
радно, щоБЬ1 хл-ВборобЬ1 заqалп садити кукурудзн

ні ка'1авЬ1 и греqани галушки вже В'Ь ЛИПИИ, а не
ажь

В'Ь

серппи.

Де-що про

гар

6у

з 'Ь.

Оесн нгода в лІОБИМIIlМ':Ь

3БОРКАНАЧЕРКОв~
вапитком"
ови й до

дикувбв'Ь

ГJJубив"

8'10

овочевнх'Ь
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ПJlяцкбв'Ь

Новов АвtJlіи;

ВОJ1ЯТЬ 8И,

B'ha:r.

.аtрест'Ь, а такоа:ь ГОl1УЮТЬ вею коровн радв'hйmе,
в'hжь маJlИВОЮ,

бо lІаJJина ббJJьше рО8дував ХУА0-

-6нву авіЕЬ ~учить. rарбув'Ь
порода

1'10

,пБВВОIJИ,

се_ейства

8'10

то одивока 'hДОllа

-

оравж'hв'Ь,

внимкою гар6уаа

,аВНlJай сади~и его КОJlО

aOBc'hMIЬ перевоДит~ ся,

що в.. гарбува 8КО

M'ha:r.

xa~H

60

що доар'hва8

фJlЯШКОВОГО.
корчами

вагаJJЬВО

ва

AJle
в ••

паву. гадка,

Аерева даю чого ~'hBIi не.а п.

житку.

Теперь,

ваБJJижа8СЬ

KOJJ!I

теПJJе

-

с а к н почивають иврити сл ~.

Ty~'Ь

вворушевні

в6реll8

и

r у

11

СJJУХа.чь присваКУ8

до

мево,

еrеска8 мєи'h руки в каа:е:

ДОСНТЬ уасе І

-

ВJJепкв В'Ь

само,

ЯК'Ь

rOJlOBiJ,
я. AJJe,

Теперь

8&

бо

пане,

8

аиаю,

вбдчитаJJИ

КОJJИ

8

ЩО у меве вС'ІІ

C;JIOBO 8.. C;JIOBO

так'Ь

инв'hраво прочитав'Ь

~ce першій рав'Ь, свавав'Ь я сам'Ь соб'h: "Н'hКО;JIИ,

BOJJB

доси ве

XOT'hJJO

ся

MeB'h

B'hPB~B,

що

8

B'h-

д'hйстио

Iбйшов'Ь В'Ь ума, ХОIJЬ мои приятеJJ'h дуже строго ПИJJЬ

ВУВ8JJИ меие;

aJJe

теперr. в'hрю, що

8

варіят'Ь І"

И

я

AB'h MB;JI'h,
в почав'Ь ГJlядати, 'ІВ ве попаде MeB'h хто
аБЬ) ровдертв его ва швамаТ8 бо, мусите

вам'Ь зареи'hв'Ь, що МОГJlи-б'Ь БУJJИ почути ва
'вбрвав'Ь СЯ

пбд'Ь руки,

звати,

8

був'Ь пеВВНI1, що до сего СКОр.ше чи пбвн'hйше

'прийтв мусить,

чати.

отже все одво БУJJО й аарав'Ь 'Іакв по

ПРО'lитав'Ь я ще рав'Ь ОДИВ'Ь

щоБЬ) пересв'hдчити С8

паJJИВ'Ь свою хату а сам'Ь дав'Ь
вих'ь JJlОдей вбив'Ь ажь

З'Ь ТНХ'.Ь уступбв'Ь,

ці!JJRОМ'Ь вапевно
до ва.1І'hцтва

-

в я пбд

По доров'» я вся

ApaJJa.
а

одвого хлопця

вагвав'Ь ва дерево •.• ЯВ'Ь lІев1І буде треба, я его В'Ь' вбд
"1'/1 дбставу.

AJJ6

переХОД8ЧИ отсюда,

подумав'Ь я собt

...
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вайдв,

881·80
правду.

ровмовь

а

0&,

певво

внвilдавшь

".ІИОТТ

Ну й дilЙС!'80, теперь &. Bze цil.пком'Ь спокбй

внй, в кажу

то щаств д.п& того х.попц&

BaM'It,

деревіІ... вертаю".lВ

до дому

свружив'It вму в&вв.

був'It бн

&

Tall'lt

ва

цil.пком'Ь пеВ80

Бувайте здорові, паве,

остававте

8Baere, вкій важкій rвгар'Ь авв.пв ва
_еаil 8'1t грудв, Мбй poaYII'lt BHAepZall'lt пр06у ва одвбй
8'10 ваших'Ь господарсквх'lt оrатей, 1'0 & В певвнй, що.
В"".І0 вже B'It св-вril ве ,авадвть вllУ. Най вао'Ь> пане,
Бог'Ь мав д у ж е B'l> своіІв .пасцill
МевіІ ароби.по с& трохи MapKorBO, ПО'lувшв про
B'It

гаравдill Вн ве

такі вабавн того ".І0.пов-»ка, ВК'Ь пбдпа.п~ та пока.пil'lевв
.пюдеЙ

бо·жь годil 6у.по мевіІ ве ПО'lувати св, що до

-

&коись мilрн

&

був'Ь

В'Ь rбм'Ь сп6вввиоввикомь,

тв гздкв 60рао перейшли,

60

до

бюра

а.пе

-

увбйmов'Ь вла

сrввнй редакrор'Ь.

Я подумав'Ь с0611:

до Єгвпту, &к'Ь ее
ІІав..

вагоду

Ну, колв-б'Ь ТН був'Ь внilхав'Ь

& тобil

аробвтв

радив'Ь,

то в може був'Ь бн

8'Ь '1а00ПВСИ щось гОдного.

Але·

тн вже иаааJ;'Ь 8'ЬВВИВ'Ь св. Ну, в й сподilвав'Ь св тебе.

3'10 JJВЦВ редактора ВН'Інтав'Ь в сум'!:,

пересrрах'Ь

в беауrilшнОсть.

Вбн'Ь

роаГJl&ВУВ'Ь })fйвацію,

&ку

аробили старнй

га.пабурдник'Ь в два МLI.подИ селюхи, а потому скааав'Ь:.:
То сукна асторів, дуже сумна. фlIвшва а'Ь ро

-

отввною ОЛИ80rою в шrhсть швб'Ь та в сплювачка абитА,

а два лrhхтарil по.помавА.

Але

то ще п6в" бilдн-лвха.

Добра с.пава часописа твжко пбдкоuава
щО вже ва завс1lгдн.
ве бу.по

raRoro

-

в в бою С&,.

Правда, аа '1аоописію ще вrhколн

ПОПf.tту в н1Іколв не роаходвв'Ь са такій

велвкій ваклад'Ь та й нilколв ве дбйшла она
славн,

-

до такон

а.пе-жь 'Ів хто бажав'Ь 6н вславити св боже

вб.!lЬОТВОМ'Ь

ra

аробвтв мавток'Ь

ва

CB01lB

г.пупотiJ

? ...

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~
Мбй друже, даю ваll'Ь ':Іеотве

lfJl
ОВ'Ь ва у .1ІВЦ.

OJJOBO -

поввitоько JJюдей, а другі .еПJl!Ь ва ПJJотах'Ь, бажаю ••

Dоба':lВТИ вас'Ь 8'Ь JJВЦ8,
аСУВУJJИ

CJI

а'Ь ума.

бо ови пересвitдчеві,

Ву, в мають рацію,

ваші стать'В. ТИ

cTaTbit -

ВК'Ь ваll'Ь

ВJIitзти В'Ь

JIit

1I0rJIO

гавьба

AJIJI
rOJJOBY, ЩО

редаtувати таку .асопиоь І

aBit

.ІІавте

вн будете В'Ь СВ
бачить

CJI, ..

Вн говорите о бороадit в о бо

JlKOЬ бw ТО БУJIО ОДВО В те саllе. ПJJетете о пор",

BJa1

aa-AJJ8

и ару'lВОСТИ

вго

BeCeJIOB BAa':lit

рбв'Ь. Ваша ааиitтка,
ве

рушить

Щ()

XO':lb

С8,

МУШJJ.it

усе,

В'Ь

бн

освоювати тхор.
В'Ь JJОВJJевю Щ1-

буде

тихо

nежатв

itй

и

ве

aOBcitllOЬ

а

80Вcitм'Ь

вождбй

муаики ови ве мають вмнспу
кажу ваи'Ь,ДРУ2fе:

радите

МУШJIS

'пригравав'Ь, буnа 8nишва,

ва.

перечвтавш.

журвалістикв. И

Вн-жь,

'ВОJIИ ВОРОВН пitр8ТЬ С8.

й

ва

о caMr.lXOЬ перших'Ь ваЙпростitіших...

ПОВJlТJI

і)свовах'Ь гооподарства.

POBit,

ЩО

порit

aBit

8зать

сповБЙвt.

дрббкв.

JlB'"
8.11ИШ

ДJJ_

О, -Господи,,

КОJJи-б'Ь вн цitnе жите свов ПОС88-

ТИЛИ БУJJИ ва ВЬ1студіОВ&В6 гnупотн,

вас'Ь ве 1І0ГJJв-б.

БУJJИ а'Ь, ббJJЬШОЮ ПО'lестію промуватв ва доктора,
отсе вивit І

Ваша

Чогось подббвого

aaMitTBa,

ToproBnB,
aapitaaTB.

-

оБIJИСJJева хвба ва те,

8itTpH.

потitхв. А вже цitJIКОIl'Ь певно,

евдitJJИ ва MoitMOЬ

MeBit

а'Ь вих...

8В'Ь бн вн аа той 'Іао..

редакторскбll'!!.Н ба раа...-

Kpitcnit

у·раа'Ь l'рожав'Ь 8б страху,

Я просто

щ06.

Я вже ДОСІІІТЬ у •• в'!!

8ПРО'lбlИ'Ь в так'Ь ве БУJlО 611І

lі4УИУ пора.. у.

JlB",
cTpit'laB....

ВіІ мусвте покивути сеою по

еаду и йти сuбit ва 'ІОТВР"

вакацій

В'Ь житю ве

,що дикій каштав'Ь мав 'ІВIИ'Ь-раа'Ь 6б.n

шій ПОПWТ'Ь 8'Ь
мою часопись

JI

JlKY

то 811І аВ08'Ь BIiiгaдa8Т4t

ВlІІсвакую 8б шкбрн,

B6n••
AJIS УС1'риць ц4aJIB пбд'Ji .аГО!l9.го..'Ь .. Ог~роднн~тво citJJ.CBe 8 • My~2е ..бвР4~ св 8...·В4дс.1 З. ."'.0 8'lt ев"'" 8 . .
..-,...

вагадаю СQбit, що ВІіі о парвах'Ь

МАРКА ТВЕЙНА
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прмовжу соб'h Ферій xo'lt.-Бы ва ОДИИ'Ь девь.

ОХ'Ь,

'10-

11"

ВЬІ lІевОЬ нес к а з а л в, ЩО ВЬІ ва господарств1І воь

"10

ве розум'hвтесь?
Чому

-

вам'І, того весказав'Ь? вн кvкурудаява

8

lIJумеливо І вн каПУО1'8ва голово І

ВЬІ

Першій раз'Ь В'Ь житю

безсерде'lВИ

'ІотврваЦ8ТЬ

уже

'1ую

л'hТ'Ь

таки

маю

д'hла

бобове

бадпло

ДОКОРLl.

З'Ь редакціями,

о!'ое п~ршій раз'Ь '1ую, що до редаtованя

t

8;.

'1аСОПDСИ МУ

оить С8 щось зватв. ОХ'Ь, ВЬІ паот'hввнй бураку І Хто-жь
пвше драмати'lИВ

критики

ДJJЯ ДРУГОРЯДНЬ!Х'Ь '1аооои

сей? Адже-жь '1ереда перевчевнх'Ь
карчукбв'Ь,

що ва театралr.нБИ

ВLlведевю ви розуМ'hють С8

ве ббJlьше,

квижки?

8К'Ь

8

Люде,

ва

що

шевцОЬв'Ь та аптн

штуц'h

як'Ь-раз'Ь

господарств1І.

в1Іколи

в

ва добрбм'Ь

тБJJЬКО,

А

хто

80ВСОЬМ"

рецензув:.

ве ваписали авОЬ ОДRОИ.

Х!'О л1lпвть ТРУДВВ статьОЬ вступнв Прll справЬ! Фівавсо
вА? Ивдівідуа, котрв аа весь свбй в1Ік'Ь

мали ваакрао

шу вагоду в'hчого о тбм'Ь ве довОЬдатвсь. Хто критику ...
вбйвЬІ
рукв,

Павове,

?

пороху

котрА

ве ВІІ1ІЮть

карабіва ВЗ8ТИ в..

в1ІКОJfИ ве повюхаJfВ,

а ва тактиц1l ВО

вввба розум'hють С8 стблько, що курка ва перцв.
IІВше ПОКJJИКВ за тверезостію

в

JfeMesTye

пад'Ь

Хто

пі8Ні

отвом.. мас'Ь вародвы'ь??

Люде, що ажь у гроб1l оер

шій рав'Ь будужь тверезА.

Хжо редаtув господарекА іа

lежы' ВЬІ барабОJf8ва ХОПТ0? 3ВLI'Іайво панове, KoTpы'в>
ве потаJJаВВJJО В'Ь етвхоробсТВ1І,

В'Ь

peM1ICJJ1I

страховв

жы'ь ромавб8'Ь, вуо брав_в оевааційвы'ь драм'Ь, В'Ь 8е
;lBKO-1І1Іскбм"
хапають оа

диеввикаротв'h

аа l'осподарс!'во

8К'Ь

ра!'увку пере1!'Ь ДОМОIl'Ь у60I'ИХ'Ь.

.еве

оро

_YPBaJJioTB'IBA

справы

в тому
аа
В

LI

хl'о

ава., t'&.'Ь.

08
8
Ball'l>:

берете

Павовьву,

ішов$. 8Х'Ь вЛд" uL.ы ~o 0.еі8, в ка.у

• •ше

ваПОСJJ1Ідок'Jir

ПООJJ1Ідву дошкт
В.В!'ІІ

пере

'11Н1Кt

ббJJіше rОJJООВ&.'Ь 8'lа.еа

•

3ББРКА_ВАЧЕРКОВ~

-ІВ3

----------~--------~------------

ТНИ'Ь

ббJJ&ШОВ

П.7Jатьis

СВisДВОМ'Ь, щО 8В'Ь ба
ВНМ'Ь,

lІоже

8

a.7Je теМВ8ЕОМ'Ь,
, 8 мбг'Ь бьt

в

ВСТWДВІІІІІ'Ь

8'Ь

сisМ'Ь

внповisдь,
товаВ8,

св6й

8

аимвбм'Ь
паве.

вс

СМИрВНIІ'Ь,

б1В'Ь

Заававши

оБОВ8ВОВ'Ь.

'JОJJовisКОIl'Ь
вwробитв

саМОJJюбвбм'Ь

аовсіІм'Ь

ГОТОВ'Ь

Я

Бог'Ь

AOMararBCIo.

ве був'Ь

в6д'Ь

cBisTis.
вас'Ь

вбдбіти.

СООВВИВ'Ь

овБJJЬВО даво _ев" сповввтв.

ue

бе..

собis

ВІІ.

Я

•

всіІх'Ь верств'Ь

BaeeJJeB8 -

вовтракту,

и в довавав'Ь

8кааав'Ь, що 80бовваую св п6двеств

сооисв

равіІть ва

дааЦ8ТЬ

8В1> бlil мевіІ буJJО СУДИJJОСЬ

трав

СПОВВВВ'Ь

Я свавав'Ь вам'Ь,

.,.аю св спос6бвьtм'Ь аробвтв вашу 'Іасопись

AJJB

првймаю

7:авого

Аnе

YCJJ6B8·

иев"

оо В ... '18-

ва

що по
цisвавою
того.

S:I

8аКJJад'Ь вашов '1а

TьtC8'1Ь првмisрввк6в'Ь.

И

остатв С8 редактором'Ь ще

.аашь два тwж.цвis, в був'Ь бlil довіІв'Ь до того. И в був'Ь

'ііі вам'Ь а.цобув'Ь
uщь во.7JИ

lIa.7Ja

'JBTaTe.7JisB'"

ваЙJJУ'lШОГО сорта,

вва господарска '1асопвсь

ІІВ ве авайшов'Ь БU св

aBis

ВВВХ"

... - межв

одвisській Х.7Jilбороб'Ь,

вв

або

ХО'Jь-бьt 8весь таве ввдівідуум'Ь, що 8ваJЖО бlil ровр6авв

тв кавувове дерево,вбд'Ь бресвввовов
рвавю контравту ве

8

тра.у, а}lе ВIіІ

отовбуреl Бувайте 8доровіl
И в п6йшов'Ь_

-

ваТВВІІ. На 8б
ВIіІ паштеТОВIіІЙ

М:АРК'А твпи'!
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НК'Ь .ll'hчити неmит'Ь.
pil"llt

Нехай н красва

КВ,

aJJO

писатв oЦJJa аабаВJJеВJI пуб)JJi

даJIековавеСJJійше в БJJаrородвilйmе працюваn

перои", Д1Ja поу'іева вв, oЦJJa вli БJIаrа,
вoro в

Пишу~в отсю статейку,

lІет1І, в

KOJJB

БJJва:ВЬОIlУ

P'OBJJ8,

Ala

вв справд1lШ

o~eBHДBOГO ІЦаста.

8

_аю вдвно

те

Apyre 11'&

ова хо~ь-бr.i тБJlЬКО ОДІІОИУ отраас:Д'Ю~ОИ1

вкаже

спосоБЬ1, ак",

ваправв'tв

овов адо

ак", в", првгаОJJбll'lo оцil ровдмухатlі вавово

aaBllepJJOIlY

BaoЦil1l и втilхв а свому

серцю

-

бастрі веJJвкодушие пОрr.iШ даввilйmих", дВilв'Ь,

а

10.c1l117t

вебаа:аю ббJIЬШОВ

а мою душу огорве

ва, христіявив""

Я аавсilгда

тОТО

нагорода

вilв'Ь

а8

святе одушев.певв,

вробввшв добре,

житв

_еве О охоту

.исте

дурвтв

вке

ПО.1'.

й

веПОРО'lве, ТОМ1
авав,

koro-веБУДБ,

ве аа

2'0

вбдквве ІІОВХ'" рад"', як. а отсе xo~y податв.
саllбй пуБJJвцil ВЬ1йде

осьде спвсаве досвilда

8'"

ТО

мбй ТРУД"

.о.повilКОJJюбве oЦ1lJJO.

маю право вад1lятвсь, що в1Іхто, ХТО меве

пБДОВРIiТЬ

a:ayr.

привервуn:

ва поа:вток'Ь,

як",

в

В8

Ово.

ПРО'Івтав мо.

про JJiI~OBi вежвту

в вступ • .,.

1І0вс.пilда.
Ко.пв arop1lBOЬ Б1ІJJай дбll'Ь у Вірда:івів, я утр.т....

в х.ту, В спокбй,
швв ДВОХ'"

рil'lей

и ВДОРОВЖ8 в ву.ер"',
ве

lIua

oЦJl8

lІеве

Утрата

в.дто

пор

80JJ.....

звОРКА НАЧЕРкбв~
Во 'ІВ JJекше

18a'J"B8.

що дбататв,

185

вк'ь

хату,

де

ав'Ь

cecrpa ав'Ь даJlека МОJJода куаliвка спрвтува
Віll'Ь 1'801'0 брудвого 6iIJJ8 та аабвраввм'Ь Ч8реввв68'Ь
ДJlВ ВІіІ'Івщевв ве ваrадуе тоб", що в COTBOp'hBB, котрі'
ІІатв, ав"

думають о тоб.. в дбають про тебе.

Та й утратою спо

reri-To _УРВ8'Ь СВ, бо в ве поет'Ь а меті.хо
.:пв JJlfДВВ 'Ів cxoTiiJJa бlil у меве довше попасатв. AJle
1ТраТВТ8 добре адорОВJJ' в ще 1JУ'Jшій куфер'Ь то
вою в ве

ІМ БУJJО мер" дуzе веМИJJ8.
вабаввв'Ь св погавого

BeZBTY

В'Ь

той девь поzеz" а

В'Ь ваСJJ"ДОВ'Ь

BaAIl1spBorO

ЗУСВJJJJВ взвтв св до ввовсь робот&. Bop0'J6MOЬ МОі ПО

аортвовавв БУJJО вадаремве) бо в&думаВIіІЙ _вою пJ(Вв'Ь
гащевв 01'&Ю був'Ь такій СВОМП1JіковаВIіІЙ, що в упораll'S'
ев з'Ь ввм'Ьаzь В'Ь ПОJJоввиіі друrоrо т&zдвв.

KOJlB

В

першій

раа'Ь

П<JОХВУВ'Ь

,

пораДВ8'Ь

- ВlіІвупатв воrв В'Ь
JJ6ZBO. Я се В'ІВВВВ'Ь.

ОДВВ'Ь мбй товарвшь

в ПОJlОZВТВСЬ В'Ь

мовoйt

rОРВ<J6й lедoйt

Зара.а'Ь потбм'l> друrій првлrеJJЬ порадвв'l> мев"
.стаТв в взвrв аВМВIіІЙ тушь. Я

B'l>

TaB'l>

rодвву оп6СJJВ третій ПРВВТОJJЬ аапеВIІВВ'l> мево,

)цо треба

"BeZBT'l> B&TY1JB'!B

а пропасввцю

Я терп"в'Ь ва одво й друrе,

-

:tilпшв

-

в вробвв'Ь.

ваоа"пвред'Ь

OTze

об_ертв св

B&IIOPB'tB".

узвав'l>в аа вай

ПрОТВВ'Ь

BeZBTY

а

потому поствтв в так'Ь пропасвицю ваМI)'РИТИ.

B'l>

таввх'Ь в&падвах'Ь,

ВВ'Ь

отсві,

В

рitдко

II:OJJB

ро6J1Ю щось ва ПОJJОВВВУ. Я п'б'Д'l>"В'Ь еоб" ВОВС"irI'Ь прв
.:ІВ1JИО

-

вотр&й

вме_во 8айшов'l>8 до о,цвоrО1Jуzоrо

'1'01.'0

ДВВРРО

ВБВ'Ь за весь

.ac'l>.

O'1'aopBB't»'

1JOJJ08"Ba,

ооб" 'tуr-..ресr*врацію.

до" в: ве упорав'Ь СВ

8'Jt ory1Jelie....

fJЇoro аеввту, C'foSВ'l>· г'Ь п'd8НSIІ'l> пова.в.& коJЮ .nв'

_d81Jвa,

• ic'tG

а.

oo6CWi etti.1'1'8n

ВОАУl'Уtoть Ііа

BeZBn'.

'.ве,

'І_ у Вірдzіві. JiЮ••

Меа.. вда.а.:lО· са', що_yDtf
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ва се гащ~тав. притаввутв, а вбв'It сей'!ас'It

ВliЙШОВ'It

•

гвав .. СВОЮ ВІівilску.

SI пбйшов'It ДО бюра а по дороаil стрilтив'It ся· 8'la
O.ltBliM'It CepAe1JBliM'It приятеJJем'It. Тоі свагав.. MeB'h, що
ва вежвт'It веlfа H'h.O JJУIJШОГО, яв'It вr.tпвтв вварту со
вовов аве ГОРЛ1JОВ ВОДІі.

SJ

ве

довilряв'It, абм У меве

aJJe

зваЙШJJО. ся ще ва стБJJЬВО пороа:вого мilсцв,

спробував'It, аву· жь сесе поможе.
С8 ве1JУ8аВliЙ. МеніІ

aAaBaJlOCB,

таВIІ

Васд'hдов'It покааав'J.

що а .. меве Вliпре

11010

безсмертву душу.

llоваяв'.Ь я свов

TliX'It,
B6A'J. рі.••

AOCB'hAli

а:втву

щО XOPY~TЬ

ве

буде

ровкавую

вдвво

ІІа сеtю ведугу,

ДJlЯ

то,

по

гадаю,

OCTepe1JB ВХ'.Ь вбд'" ужитку тавих..
DOBa8aJlB са вевда.ІЬ1МВ. Отже, ва

среДСТ8'.Ь, ~B8 У меие

OCnOB'h·

ввасвого

пересвііДlJевя

остеріігаю

ИХ'.Ь

перед'J.

горя'JОЮ соловою водою. Ова може собіі бутв й аовсііlll"
1I0брliМ'.Ь средством'Ь, аде,

SIS'J.

бк Я ще раа'.Ь

BOJlB

ва мою гаДЕУ" оно аа остре.
ПОП&В'.Ь У вежвт'Ь

а

OCTaJJOCIt

бli мевіі Вlllбиратв межв вемдетрясеввм'It а ввартою го

РЯIJОВ

COJJOBOB

80ДIІІ, Я вже водіів'.Ь бli спробуватв

веll

деТРllсевя.

Коли удагд& ся буря, що JJютуваJl& В'.Ь моіі)tJ'.Ь а:о

JlYAKY, в ве в'Ьявдав'.Ь ся віівкій МIІJlосеРДВIІІЙ Саllарв
тавив'.Ь, я AaJlii ав'ІИВ'.Ь соб~ хустов" ДО воса в роа
ПlJвхува8'It ВХ'.Ь ва аТОIІIІІ,
TaB'J. свмо, 3В'.Ь В'.Ь поперед
ВІіХ'Ь стадіях'Ь ІІОГО вежвту. Але увБЙQIОВ'Ь я В'.Ь дорогу

oABltl даllіі, вотра ПР8БУJlа 81> Т&ІІТОГО бову прерій в
ЯВ'.Ь 1I0BaJla прожвва.1а В'.Ь ОВОJl8ЦВ, де ріідво поuа
даІ С,. JliisapIt, Т08У ова а'.Ь вовеlJВОСТВ ваБУJlа таМ'.Ь ве
абк-явов apY'JBOCTB B'J. Jlit"OBIO ПрОСІIІІХ'.Ь
.ДОІІОВІІІХ"
хороб'.Ь·. И діІlство 8ycitJla ова lІатв дуже бог.то ,11008'1tAY, бо ItIllГJJядаJlа, 3ІИ» ~ОJlв-6.. lIua сто пятьдеС8ТЬ
....т.. що-ваЙмеВlJе.
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Оаа зробила мікетуру З'Ь свропового вавару.
7рОВОГО квасу, терпеQТВВЬt та

tбв'Ь В заордивуваJIа

Тота

й рбвsЬtх'Ь ВВШВХ'Ь

мевоЬ

що

ПО

одвбй

СКЛSВ'ІВВУ вбд.. ввва.

МІть.

сапі-

чверть

го,цВВIІІ

дро

повву

дозt .мав'Ь я вже до

одва доза геть обрабувала мене 8'Ь МОВХ'Ь

.0paпЬHЬtX'Ь засад'Ь в Р08будила всоЬ негбднQ внстинктЬt
М08И BaTYpЬt. Пбд'Ь 8В 8лобвЬtм'Ь двпанвм'Ь

BЬtгaДYBaB'Ь '1удеса пБДЛОТіІ,
щоБЬt ВХ'Ь BЬtKOHaTB.

мои

моаок'Ь мбй

руки були ва слабі,

ЯК'Ь БЬt тогдоЬ мов свлЬt

ве

бузв

ОХ3ЯJJИ пбд'Ь вапором'Ь ЦВЗ0И чергв веохвбвЬtХ'Ь звкбв'Ь
ва мбй вежит'Ь,
часть зюдей,

що Я був..

то ІІОЖУ собв пбдхлвбитв,

БЬt спробував'Ь обрабувати трупа.

'1acto

Н, як'Ь в ваііббJJьша

lІаю гадки пБДJJИ и вбдповвдно тому

Й ДВJJаю; апе доки я ве зажив'Ь тов медвцивЬІ,
передше ве

роскошував'Ь

ся

я

такоlO

ввколв

противпрвродвою

пБДJJОТОЮ в не ГОРДВВ'Ь ся вею.
Минули два ,цив и я вже

ПРИЙШОВ'Ь

до

стБJJЬКО, ЩО мбг'Ь 8ВОВ'Ь с06в JJВкарювати.
кБJJька веохи6ВIіІХ'Ь средотв'Ь
перестуду 8'Ь ГО30ВІіІ

-

себе

ва

а В8Л8'Ь ще

в вкбвцв 8агнав'Ь СВОЮ

до зегквх'Ь.

а почав'Ь безнаставио кашзятв а мбі ГОЛОС'Ь упав'Ь
П(lвизше вера; я ГОВОРВВ'Ь ГРИМУ.ИМ'Ь 6асом'Ь,

о

двв

0-

KTaBЬt вввше вбд'Ь природиои ВОЗ0ГВ мого гозосу. У ночи
мбг'Ь Я ааснути а.1І тогдв,

CBJJIiI

до краю, а пот6м'fo,

ПРОГОВОРИВ'Ь крб8Ь СОИ'Ь,

ЯК'Ь кашезь ВЬtчерпав'Ь

вехаЙ. "8ШЬ

кблька

80.

слбв'Ь

8арав.. 8будвnа меие двсгар

мовія .ого гоіосу.
:Моя

ведуга

cTaBua

8'.ь двя

ва девь

пова.вiJЙ-

11І010. Пора,циnв мевв чнсту 8JJбвцВвку. Я uив". Потб ...

8J10вець Н8'Ь СИРОПОМ'Ь. И се я важввав'ІІ.
.ець В'Ь цвбулею.

В

6JNW1$ 10.0

тро.

Я

-

до.Вшав'Ь до того

ue

ве

мбг'Ь

Опбсзя
ще

8.110-

й чосннку

,ц06а ••тн

.Мкого

МАРКА ТВЕЙНА
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оеоБJlВ80ГО BaCJlit'ltBY, пба що в дботав'Ь вБДДIіІЖ'Ь таві.
JlВ'Ь 1If'iix'Ь вовальсвііі.

Яуважав'lt За ПОРа'Аве В8'Ь1ІВТВ В08ДУХ'Ь.
ВІІ'Ь

товарвшем'Ь,

репортером'Ь

ВіJJЬСОВОIІІ'lo,

З'Ь 80-

BIiIiIXaJl8

1ІІ1і1 вад'Ь БіtJlврске оверо.З'lt првятвостію вга.ую, ВІ&
івамеийто вбдбуваЛВМlilеюП'Одоро_ь. М'liililха.2lВ В'Іо OilDсвбй будіІ, а м3й товарвшь

уаввУо

ВУВОВ'Іо, що свладав'Ь св

Д'ВОХ'Ь ПЬ1IQВIіІХ'Ь

8'10

8'ь ообою цilJlIіІЙ ва

:ХУСТВВ'Ь ДО восаи 8'Ь AatepoTBttilOB

mоввовlП~

ФотоtpаФїв

его ба

бувіІ. ЦilЛIіІМВ

ltBS'M8 МIііІ веС.2lУВ8J1ВСЬ в ПОJl,юва.uв в JlOВИJIИ Рliilбу и тавцюваJIВ, а вбдтав'Ь Ц'hJIУ вб':lЬ В JIiI':IQn
С8 8'10 ве_нту. ТIііІМ'Іо ЧП1l0Dl'Ь довава8'Ь 8 штуви ва
ворвотувати Bcil Дl!ацвть в ':ІОТВРВГОДИВ'Ь. Апе мов :хо
роба усе погбршuа С8.
3ахвапеао

MeB'h вупilJIЬ В'Ь простираJIіІ. Не вбдвв
B'h одвов пораДІііІ, то ВlllдаваJJО с8
lІевіІ ГJ1уаотою, a~ь теперь aa':lBBaTB. Отже 8 поотаво
вУв'Ь

8

ДО ТОВ ПОрІііІ

ВВВ'Ь У88ТВ вупilJlЬ В'Ь ироотираJJ'Ь,
В8т&,8ва

се

В8&ТО е& до вев о пбвво':lВ

рову.

хочь В ве lІав'Ь по

властвво процедура.

пБД':Іао'Ь

веливого

110-

Обважево _евilгрудв й ПJlе':lil в обввваво меве

MeB'h 8даваJJоеь ТIііІС&':І& JJбвтilв'Ь ДОВГВМ'Ь проствраJI08l'А,
наМО':lеВIilIІ'Ь у BOAil аимндй &в'Ь лilд'lo, ажь & отав'Ь
('ру бliilЙ , &в'Ь вайгрубшій евбп'Ь ГОРОХОВ8НIІІІ.
Страшва ее

процеДу;ра.

р&Дио доторввеоь теПJIОГО

Копветудеве мовь жilД'Ь

TiJ<JIa,

ТІІІ

,Dбдсвакуешь 'В'Ь

'1"

сilх'Ь ОВJJ'Ь В

Ba':le B'lt передо_еРТllБЙ боротьбil Jlапа,m.
808ДУХ'lt. МевіІ шпік'Ь aa_epaaB'lt у ВООТВХ'Ь а серце пе
ре'ставаJlо.бвтв.

Я думав'Ь,

що

вже

ПРllйшла оотатва

ПП ('одина.

ПРВ8теа ВіJlr;сов'Ь ГОВОРВВ'Ь, що оео& Bel'Opї'S IIJИI
І'аду• •8У

ав.доту

проодвoro

Betpa,

вож,ого

о:хреотвтв В'Ь pilllil, а 8бв'lt 8l1СJlиавув'А с& 8'10 РУВ"

.....

•••-

ЗБОРКА НА ЧЕРКОВ'Ь
щеввка в DlаJlО що ве В'ІОIJ8В'Ь С8.
пав .. , то ВНр8вав'Ь,

внпорскую.в

вкбвци,

Апе .~$. то

ва-п6в~

аоду, .цобвв'Ь С8
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8аJlВТilЙ,

берега.

ПО1'а

C~I&*eBQ

BHCKO'lBBmB

ІІа

6ереr'Ь ВНПJlюваl'Ь воду мовь тов Квт'Ь морсків, а вБА
так'Ь, крайво огБР'lевнй,

замо)}твв'Ь:

роботою

утопите

веіра

вн

ще КОJlВСЬ

веВА&.1ІОЮ.

паиова

его

f"

Не беро)}ть

КОJlИ І

Во)}К8J1И, купеJlо)} В'Ь простираJlо)}

B'h~

-

По66чь вепрвятвости здн6arи 8вакому даму, ко

-

тра

11 Такою

ЯКОМУ.СЬ

з'Ь ПРИЧИВ'Jo ваЙJ1учше

'hи самбй

8BaBHX'Ji -

110

бачить тебе, хочь ДВВИТЬ С8 ва тебе, и ве хоче 1'вбе п6зиати, КОJ1И

re6e

-

п06а'l8ТЬ

я ве

8ваю другов ббJlьше

вепрвятвои ро)}чи ва сво)}то)}, ЯК'Ь тота КУПо)}J1Ь_

вертаюсь

AJ1e
paJl1l

КОJlИ

в1І дрббки ве ПОIІОГJ1а lІІево)}

мевв одиа

8'10

до р1lчв.

првятеJ1ька

горчицв.

Jl1ІЧИJ10,

Ндучи

ва ltашеJ.aЬ,

пораДВJJа

ва груди

ПJ1ястер'Ь

ПРИJJОЖИТИ

Думаю, що се

6н меве

6YJ10

8К'Ь бн ве 6ув'Ь в6 мвою

спати

красини

ПРВJ1адив'Ь

6ув'Ь,

я

со6-В

вбс-Вм.ваЦ8ТЬ

В'Ь прости

1t1Uo)}JlII

справд-h вн

товаришь

сииапіsм'Ь

ВіJ1ЬСОВ'Ь.

-

а дуасе

цаJl1lв'Ь квадратовЬ1Х'Ь І

-

в думав'Ь с0611: маЮ его п6д'Ь рукою_ Та ПРВ8теJlЬ ВіJlЬ
СОВ'Ь

1

вочи попав'Ь у страшвни rОJ10Д'Ь в

-

решту до

сп1lвайте соб1l самі.

По восьмодвевв6м'Ь побут-В

БіtJ1врсквм'Ь 08е

BaA'Jo

РОМ'Ь пбйшов'Ь я до паровЬ1Х'Ь

жереJ1'Ь

И,

BGX'Jo

безло)}чь

вайвужденв-Вй

ку о eJ1-ВВ'Ь,

8аzивав'Ь

я

поббчь пар

ших'ь Jlо)}кбв'Ь, ЯКИ тБJ1ЬКО КОJlИ внсиаzуваво. Овв
бн меве ВЬ1J1'hЧUJ1И,
де

8 -

aJ1e

я МУС-ВВ'Ь вертатв до Вірджівів,

мим() вайрбзвородво)}вших'Ь

девь 3~ двем'Ь

-

6YJ1B

дов-Вв'Ь до того,

J111кбв'Jo, JlЬ1каиЬ1Х'Ь

що

мов

хороба, ча

рез'Ь веоrJ1вдвбеть и чере8'Ь страпацЬ1, ще пог6РШВJ1а С8.

НаПОСJ1о)}ДОК'Ь
Фр&вціска.

ПОСl'аВОВИIl'Ь

3араа'Ь того

caMoro

в

удатись

двв,

KOJ1B .s

до

Сав'Ь

Т&IІ'.1> при-

МАРІСА ТI:SЕйНА
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~хав'Іо, дораДИJIа _ев-В одиа пав-В
двацять в ЧО'l'врв

ГОДВВ'Іо

BBap'l'Y

.'10

rOTeJlB -

гор-Ввкв, а

ПИ'l'в ЩО
ОДИИ'lo

првяте.u:ь у м-Вс" ааХВ8.u:ив'Іо мев-В те саме.
радИВ'Ь мев-В аажити вварту гор-Ввки ва Ц-ВJlе ведро. а: аажвв'Ь

И так'Ь, маючв

ак'Ь

-

1161

КОЖДElі

вабра.u:о са тог.

та Й все ще живу.

вайкрасті BaM-вpы' пору.а.

уваа-В be-Вх'Ь паціsвт6в'Ь тів сорокати ме'l'ОДЬІ курвцівві,
аки а переЙmов'Ь. Пробуйте,
по_оже, то й ве аавадвть
праввть вас", ва таи'rОЙ

.u:aCB&Be

б6Jlьmе

CBit'1"lr.

павс'rВО І

по-иад'Ь

ro,

KOJlII

в.

щО ВЬІ

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~
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Беl:JCонна в~чь.
ИIіІ nОКJJаJJИ ея опати о ,!І.е08тБЙ

OBOВT'ft

хот'hJJИ

МЬІ вти В'Ь A&JJLmy

Х8ВЛЬКУ ще JJежаll'ft
раз...

безТо

ону,

дорогу

а Гарріот.

Я венавиджу такВхт. JJюдей,

П.J8ЮТЬ.

годив'h, бо Окоро

що

Се щооь таке, "Іого. правда,

домбвь.
з&овув'ft

S
ва

оеЙ"Іао'ft B&cы

ГОДОВ ц'hJlКОМ'ft ва-

8ватв вапастію, але Ta~B оно беавстывботь,' в то така,

8КОВ трудно отераВтв.

Тому JJеж&в'Ь

8 B'ft JJбzку роз

гввваВIіІЙ тою кривдою и rJробував'ft ааонутв.

Але

XOTBJJO 08

'1BM'ft ббJJьше 8 BaMaraB'ft .08, Tы'ft ббJJ,mе вс
иенв опатв. Прв тбм'ft 8 '1YB'ft 08 цtJJКОIИ'Ь

еамотныи'ft вт. теМР8віІ, В'Ь товарвотвіІ

JJИШЬ

одвов ве

отравлевов

Be"lept. ПОВОJJВ ПО'lвв'ft мбй духт. Вblве ртатв
козJlы - CTaB'ft розважат~ ПО'lаток'ft УОВХ'ftріо"lей, 8кjI
KOJJb-вебудь ВLlДумано. AJJe по-ва ПО"lаток'ft ве рушав'ft
даліІ. Вбн'Ь хапав'Ь С8 8ВОИОЬ
д&в'Ь j

ВТО окаженбм'Ь

р'h'lИ В оеЙ"Іао'ft ви поки

посп'hху

і'навт.

В'Ь преД&l~ТУ ва

предмет~. МИНУJJа одна година, а меніІ здаваJJО
В'Ь мовй

l'JJJOB'h

ВРУТВТЬ08 МЛLl90ве

колесо,

08, щО
8 був'ft

обезсвлеНLlЙ в УТОМJJеНLlЙ ва сме рть.
Утома була так'Ь веJJика,

що ова сеЙ'Іаст. против

ставвла певный опбр'ft нервовому роздраввеню.

И коли

8 У8ВЛIlВ'Ь соб'h, що не сплю, 8 вже давно aacHYB'ft, але
иаuраСВrii3l'ft сtпнеd8М'ft,

8ке мало ве пбрваJJО мев" СУ-

МАРКА Т,БЕЙНА
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етавбв'Ь,
С8, що

8

8

абу~вв'Ь СН в В'Ь першбй

XBBJJB

мевОЬ a~aBaJJO

JJечу а'Ь 8КОВСЬ скепОЬ. А_ь грвмиувшв В'Ь той

спосбб'Ь вбс'hмь 'ІВ деВ8ТЬ раабв'Ь, вбдкрЬ1В'Ь
ПОJJоввва мого lІоаку вбс'hмь

8,

ЩО о~иа

'ІВ деВ8ТЬ раа'Ь ааСИУJJа8

ве проБУДВJJась, а ТЬ1It1'1асом'Ь СВJJЬИО д'h8J1ьиа друга по
JJоввиа поааввдуваJJа

ТОIlУ;

усе ббJJьше й бб.жьше

вкбвцв

u

попав'Ь

у

періодвчиа

весв'hдомбсть

роапвгапа С8 В'Ь МООЬМ'Ь моаку

совв6СтІо,

що-рав'.Ь ГJJJбшу.

•

Беа'.Ь

сумвilву! а 6ув'.Ь БЬ1 туй-туй аапав'Ь у
сповенву, совву аамороку, копв

Мов

СИJJЬ1 духові ОZИВИJJВ С8 в'.Ь 'Іаств ва

MJJaBi

ВОВО в стаJJИ

враа1JВВ'hЙШВМИ.

B6aдaJJB ваблвжало СЯ щось,
а вевдоваОЬ

мав'Ь

AaJJO

3..

С8 роабивати

МИJJ'h, ВЬ1дав'Ь С8 мевОЬ
прийшов'Ь

'1верть годивЬ1.

дмеков, бєамеZВ08

CTaBaJJO що·раа'.Ь ДУ_'1иl'l"
ВЕ'.Ь JJоскбт'Ь ; з'Ь-раау ДУ

що се уява. Той JJоск6т'.Ь,

8,

теперь

COJJiABY, БJJаго
вараа'Ь що се таке?

з'Ь-разу

даJJекій ва

потому JlК'Ь гримотЬ1 бур'h;

вбв'Ь БJJваше

-

..едввз'Ь

ва

Чи то може був'Ь оридушевЬІИ

даJJекои машивЬ1? Ось пбд6ЙШJJО ще БJJиаше.
С8 8К'Ь БЬ1 стук6ть крокбв'Ь

aJJe
ltIaJJY

СКрИП'Ь

BЬ1AaBaJJO

машврую'lОГО в6Йска.

Ще

БJlиаше в ще БJJиаше, вк6вци ОПВВВJJО са В'Ь комнат'В ~
то IІІЬ1ШЬ ГРЬ1зпа щось ВЗ'Ь дерева.

И '1ереа'.Ь таку дур

вицю а ц'hJJЬ1И Ч&С'.Ь JleZaB'Ь беа'Ь вБДДЬ1ХJ.

AJJe

що

CTaJJO

са,

то

opooaJJO.

Теперь

ХОТОЬВ'Ь

'1ВМ'Ь скорше заснути, щоб'Ь ваДОJJУZИТlI втрату.

8

БУJJ~

се МЬ1спенв беа'Ь DlЬ1слеЙ. Не хотачи, ба навОЬть беа'.Ь ДО
брого свОЬдома

а

васжухував'Ь

уважно

за ШОРОХОМ'Ь и

весвОЬдомо ЧИСJJИВ'Ь звуки, ЯВ'Ь МЬ1ШЬ yrpЬ1aaJJa. Сеса
бота, що правда,

чимало мене МУЧИJJа,

се 8ВОЬС'.Ь дуже радо,

JJошила ся.

AJJe

як'.ь

БЬІ

_Ь1ШЬ

aJJe

БУJJа

R був'Ь

бg

при СВООЬМ'.Ь

де там'Ь! На часок'Ь ароБОJJа оавзу, а

ждуч. ва ООИОВJJевв ви роботЬ1 и ваСJJУХУЮЧИ,

б6JJьше,

ро

BilZL1itOJJB

ова ГРЬ1ЗJJа. З'Ь-разу був'Ь

8

тероilв'.Ь

8

ГОТОВ'.Ь

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
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ва8ва'JИТИ ва сесю IІЬ1ШЬ премію пять, шiJсть, с'iJIІІЬ, де

сять долярбв'Ь; та вкбвци

поставив'Ь я вже й ббльше

вiJжь мав'Ь. Я ааткав'Ь собiJ уха,

D аакотив'Ь

вав'Ь ушвицiJ

-

до середи ва

ВХ'Ь у шестерo'l'а й Впакував .....

BiJ дрббкв. Нерво
lIeoiJ СЛУХ'Ь, що вбо .....
Bcilx ..... мовХ ..... ааходбв'Ь чув .....

ааострило

став'Ь lІікроФовом'Ь и мимо

aOBc'iJM.....

П08агв

-

аве ОВО ве помагало

ве рО8дра8веов так'Ь
усе

то ава'.lDТЬ

ВЬ1рааво.

К08 аJlбсть ваквп'hJlа до JlЮТОСТD.

Наковець аробвв'Ь

так'Ь,

ПО'.lавшв вбд'Ь Адама

8
- 8

туда.

хватвв'Ь

СХВJIВВШВ сЯ,

Jlбжку BaCJJYXYBasoь,

8К'Ь

поставоввв'Ь

8

a'b-вбдкв

а

вбв'Ь

'10JlOBiJItIb

цвiJркотвть сверщка.

усе

деввде.

В'ввутв

череввк'Ь

Jlюде

J1ciJ

'.Івмось

в сiJвшв в .....

ВЬ1ходвть ШОРО:Х'Ь.

пуста ро60та! то так'Ь само, ЯК'Ь

куватв, де

роБВJIВ

годев'Ь

.Але

8l1iJp-

ТобiJ адавть св осьде,

РОВJlючевЬ1В

КОМ'Ь ва Вгад ...... Череввк'Ь ударвв'Ь

RBBYBIb
О

я

черевв

МУр'Ь вад'Ь самою

головою Гарріса в впав'Ь ва вего. ЯК'Ь я мбг'Ь шпурву
тв так'Ь

AaJleKO,

сего ве годев'Ь був'Ь

ріс'Ь пробудив'Ь С8,

aJle

ве

8

зроаум1JтВ. Гар

св.

yrBiJB8Bfb

Се lІене

BTiJ-

ШВJlО. Вбв'Ь скоревько авов'Ь ааснув'Ь. Я дуzе рад'Ь був'Ь
8'Ь того.

Аве мь1шь

8ВОВ'Ь уавла албсть.

аарав'Ь

ПО'Іал& вавово свов.

Не хотіІв'Ь

8

будутв

Меве

Гарріса в'Ь

друге, але колв мь1шь ГРЬ1зла й ГРЬ1а.ла та й КОВЦ8 Т6-

му ве було,

MyciJBfb

Я кивутв ДРУГИМ'Ь череввком'Ь. Те

перь СТОВК'Ь s1. аеркало.
а я СТОВК'Ь,

pOSYMiJe

В'Ь

KOMBaTiJ

'СЯ, бблвше.

було р,ва зеркаJlа,

Гарріс'Ь авов'.Іі пробу

дJlв'Ь С8, але ве зробив'Ь мев'» докору. Се меве ще ббльше
8асlИУТИЛО

в

8

постановив'Ь

соб'h

радше

перетерпiJти

в ве звать яки муки, ЯК'Ь збудити его b'b-третє.

Наковець
чав'Ь др'hмати,
Слвв'Ь Я гоДввЬ1

машь уступила ся.

& туТ'Ь

починав

бити

В ЗВОВ'Ь aaApiJMaBOЬ,

Я мало-помалу по
ГОДI1НВВК'Ь.
ба!

ПО'.lи

аа'Іивае

Бібnіотева ваЙlаамев. пов'hстеі. TOM~ LXVI.

18

бита
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ДРУГІВ ГОДВВНВК'Ь.

SI

ВВОВ'Ь ПО'lИСJ.lИВ'Ь.

Потбм'Ь '1ую

-

два ве.7lикА дввовн ва раТУШ0 внбивають голосво й ме
льодіЙио.

Н'Ьколи ще

В'Ь житю ве 'ІУВ'Ь я таких'Ь ми

ЛНХ'Ь, 'Jарбввнх'Ь, тавмви'lИХ'Ь ввукбв'Ь. Але коли ее по

треваЛ0 во '1верть годивн,
ажь ваиадто.
ве васвув'Ь,

було мев'Ь

Та й опбсля,
усе

вбудвв'Ь

А коли я пробудив'Ь ся,

колько

меве

TOrIJ

равбв'Ь

якійсь

доброго вже
я мало що

вовь]й шелест'Ь.

ва КОЖДlo1і рав'Ь

ве БУ.7l0 пе

ривЬ] иа лбжку и Я муС'ЬВ'Ь схилятись ва вемлю й под
восити

ви.

Напосл'Ьдок'Ь пропала
ресв'Ьд'ІИВ'Ь

ся,

що мев'Ь

вся охота до спавя.
вовс'ЬМ'ь

xO'le

ве

SI

пе

ся спати, а

при тбм'Ь маю спрагу ЯК'Ь у горячц'Ь. Ровваживши р'Ьчь
сюда й туда, узвав'Ь
ва поДвбрв,

TaM'J,

а ва вайлучше

одягнутись,

ВНЙТВ

при кирници обмЬ]тись, осн'Ьжитись и.

вакуривши циtаро та давши думкам'Ь волю,

переждатв,

ажь ИО=ІЬ мине.
Мен'Ь ВД8иаJ10 св,

що потраФJJЮ

одвгнутись

и при

жбй робот'Ь певно не збуджу Гарріса. Правда, свои '1ере
вики покидав'Ь

а за мЬ]шею,

але

саму службу вроблять пав:rоФл$.
ло-помаJJУ ОДЯГВУВ'Ь са ц'ЬЛКОМ'Ь

у

-

таку

Отже я встав'Ь и ма

-

лишень десь подilла

са одна скарпитка. Кблько а иамацав'Ь са
лбжка

HO":lb

JJtтвю

аа вею коло

вема І Але що без'Ь веи год'Ь було оббйти св.

то а СОУСТИВ'Ь св ва кол'Ьва й руки И,

3'Ь ОДВНМ'Ь пан-,

тоФлем'l> ва нов'» а З'Ь ДРУГИМ'Ь у руц'Ь, ПО'lав'Ь я ра":lКИ

швиряти довкола по пбдлов'Ь.

Але дарма!

SI

аато'lИВ'Ь

ширшій КРУГ'Ь и рачкував'Ь та ИИШПОРИВ'Ь дальше. Кблько
раа'Ь рушу кол'ЬНОМ'Ь, пбдлога тр'ЬЩИТЬ тоб'Ь,

тр'ьщиты1

А JJИШЬ ДОТОрКНУСЬ вкон р'Ь'ІИ, С'lинвв св стукбт'Ь певно
трицять пять або

й трицять

ш'Ьсть

в'Ьжь БЬ] ва днв.

В'Ь такнх'Ь

ХВИJJВХrz. я все аапирав'1t

вбдднх'Ь и прис:rавав'Ь,

доки

ве

разбв'Ь

ббльшій,

перековав'Ь са,

що
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Tappi%'lt ве пробудвв'lt С8. Потбм'lt 8BOB'lt pa1JBYBaB't. 8
oДaJlit. OYBaB'lt С8 8 в сюд'lt В TYA'lt, aJ.le сварпвтвв во
мдг... вваЙти. Та й Baaran'h ве IІбг'lt 8 ваlтв Bit1JOrO
«вшого, 8B'lt пише оам8 JИебnit. Me.it aAaBano С8, щО
B'lt часit, 8B'lt 8 впав.. С8 спатв, ве 6yno B'lt BOMBarit
"'taB'lt богато иебn'hв.., ОС'обnвво BpitCOJJ'lt - теперь усю
..да BpitCJJa І BpitcJlal Чв ба ва той час'lt спровади.lО С8
сюда .6JJьва родвв,,? А ще до того 8 тах.. BpitCOJ.l'lt 80
4tвдitв'lt, а тоnьв:о чув .. вх", paa"-В'lt-рав" удар_ючв
.J!обои .... Меве anoc" браnа що-рав'Ь ббJJьша в пр.
даJJьшбм'Ь рачвовавю BspBano С8 JИевit веодво погава
~Jl080.

Нав:овець, B~ првстувit
ХВУВ'Ь

8

рув:ою

JI бев'Ь вев.

.а8

-

св:ажевов

ва сварпвтву

-

Я став'Ь ва вогв в

nютоств,

ма

МОЖУ прецitвь ВЬ1йтв

-

ЯS'lt

JИевit

пуСТвв'Ь С8 ДО дверей; вараа'Ь баlJУ:

8

BAaBaJJO .
ОDИВВ8'lt

е8 перед'Ь веа6втЬ1М'Ь аерв:аnом'Ь. На ХВВJJЮ опеРJJО ме

Bit BOAAax'lt -

8

JИав'Ь ПОВЯТ8, де

пбавав'Ь,

що аабnував'Ь

С8,

та й' во

poarBitBBJlO меве. Ко
JJb-б.. '1 BOMBaTit JJ&ШЬ одво БУJJО aepsaJJO, я .ибг'lt 6s
~ув'Ь 8В:ОСЬ роабаватв С8; ТЬ1МlJасом.. 6YJJO двов аор
aan'lt, а то BBalJBJJO СТОJJЬВО, ЯВ:'Ь БЬ1 ВХ'Ь 6YJJO тасаlJЬ;
ДО того

8

в. Се страшво

ще овв виоitJJ& ва ПРОТВJJОЖВІІХ'Ь отitвах'Ь ВОМ

BaTS. Правда, 8 ба.вв'Ь ііі веВЬ1рааві ваlJервв вбв:ов'Ь,
.aJJe серед'Ь 1І0вв врутавивs ве МОГ'Ь 8 добре роабаватв
,С8 В'Ь ПОJJожевю вбвов'Ь в AJJ8TOrO ови, aaMitcT. ПСIlОГТВ
_eBit, ще 60Jlьше меве бuаIlУТИJJВ.
8 поступив'Ji ва перед'Ь - • перlвервуа'Ь пара
·СОJJЬ.

Вбв'Ь,

упавши

ва

веВВ:РlІті

-дошвв, варобвв'Ь тавого гув:у,

В:ИJJИМОJИ'Ji тверд8

8В:.. БЬ1

BSCTpitJJ'Ji а.. пі
eTOn8. 8 aaTBCBYB'lt а.тБЬ1 в аапер'Ji BOAALIX'lt - rappic...
ве BOPYXBYB'lt са. Повоnовьвв в обережво првотавив'lt
.,8 парасоnь до муру ane neABB JI вбдвав'lt руву, вб.'lt

•
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вавад'Ь •.• тарах'Ь І Я ВДРОГНУВ'Ь ся, ХВИ1.lьку наМухував,
у в'hмбй 1.Іютu

в'hякого

-

1.Іиха,

спокой.

ПБДНЯ8'Ь

а

3ВОВ'Ь той парас01.lЬ и вже В'Ь найббльшою стараиност[().

та обережностю опер'Ь вго

остіІну

але о І

-

я 1.І1ІD1Ь

нSПустИв'Ь его В'Іо руки, вбв'Ь вавад'Ь ГРИМНУВ'Ь.
Я вже во 81.10СТИ

мало

не трilС'Ь.

ЯК'Ь бьt не то,

1Ц0 В'Ь с'hй ве1JИКОЙ глухбй комнатіІ БУ1.l0 так'Ь темно а
soоржественно, так'Ь глубоко-поважно,

бs УЖИВ'Ь

soaHKY

я

напевно був'І,

яки не могли-б'Ь увбйти

BfalC1.l0BOB'Io,

для недil1.lЬНОИ школьt,

бо ледви

В'Ь чи ..

чи хто купИв'Ь

бьt таку книжку. Коли-б'Ь тота довга суванина не

6Y1.l8

вже ОС.lабила CB1Jьt мого роауму, то чей-же МОГ'Ь я був ..
В8ЯТВ СЯ до чогось лilпшого,
В'Ь поrеtdках'Ь

ставитн

ЯК'Ь

парас01.lЬ

пробувати
на Г1Jадку

тажь ое навіІть 8а асного дня удало бьt са
ажіо ва пятьtМ'Ь разом'Ь.
потilха

-

Та бодай одна

роговкав'Ь;

В'Ь

не МОГ'Ь послужити меніІ

комнатіІ

та й всil однакові.

було

ва до

вагадав'Ь

явнайти

Я поднilс'Ь са и спро

та сейчас'Ь СТРУТИВ'Ь образ'Ь. Був'Ь то обрав'Ь

невеличкій,

але гармідеру

Івалила ся

цilла панорама.

варобив'Ь такого,

Однакожь а вже прочував'Ь,
аго, коли не за1.lИШУ

аами.

меніІ

ажь чотири парасолilв'Ь

Отже теперь

двер'h мацаючи пальцями стilну.

-

хиба може

OCTa1JaCIo

Гарріс'Ь спав'Ь дал'h спокойно, не рухав'Ь са.

Парасоль вавilть

бував'Ь

у ночи.
пБД1.l0ГУ;

Радше дамь

Гарріс'Ь

такнх'Ь експеріментов'Ь

усему спокой

В'Ь

-

-

-

Я вже кбльrcа

и вбн'Ь послужить

подорожи

Кола знанду ложко,

ВОВ'Ь в'Ь водою

8'10 обра

в лишу са В'Ь хаті.

ОТ'Ь подьtблю ще раз'Ь ОКРУГЛЬ1й СІбл'Ь
DlевіІ 8а точку BьtXOДy

БL1

що бев'Ь сумнilву вбуджу

раз'Ь натквув'Ь сн був'Ь на аего
мого ложка.

ак'Ь

авіІ не ПИСНУВ'Ь ..

длн

воднаходу

звайду в свой зба

погашу палючу спрагу а ляжу. Тому

почав'Ь а дал'в вже

n'haTB

рачви

-

до

рачковавя

на-
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при тбм'Ь и'h'!ого

верву. По час'h в в иатквув'Ь св

о

стбл'Ь

JJобом'Ь,

-

ротершв соб'h трохв іу лю, встав'Ь в ва иоги

І'нувши рукн ступав'Ь oЦaJl'h.

Намацав'Ь

поrому МУр'Ь, вбдтак'Ь друге кр'hсло,

ве пере

&

в проста

я одно кр'hСЛО"

потбм'Ь софу, вбд

'Так'Ь гбрску палицю, опбсля авов'Ь софу.

Се геть ааllО

РОЧИJlО мене, бо в був'Ь тои гадки, щО В'Ь

KOMBaT'h

JЖБJlЬКО одва софа.
вавово

вбд'Ь

Н

аIlОВ'Ь

вбдвайшов'Ь

вего ваВТJiI соб'h вапрам'Ь

БУJJ&

стбл'Ь, щобu

до

aJJ8

Jlбжка,

а анайшов'Ь JJише кблька KpiicOJJOЬ.
Теперь впаJJО мев"

Bze

передше

-

ва думку

Dовивев'Ь я був'Ь

о 'Ібм'Ь

подумати

-

ВJJастиво
ЩО етБJJ~

КРУГJJr.lЙ, длвтого вбв'Ь В ве адаJJЬ1Й ва Вr.lхбдву

а вже

OTze

B'b-IІІ'hжь

POBr.I-

почав'Ь

ступатв

КРФСОЛ'Ь в соф'ь,

завшов'Ь

в

В'Ь везвавА

ето

Br.lBepBYBOЬ л'hхтарь З'Ь tаимсу, мацаючи аа пііх

'l'арем'Ь перевервув'Ь ввмпу,

JlВМПОЮ,

ВЬ1вервув'Ь

а

збавок'Ь

ГJ1вдаючи

З'Ь

8'.і ГРИМОТОМ'Ь. Н
авайшов'Ь в

8'J>

ТО'lВУ.

ва вгад'Ь; ПРО.llвраючись

Bze подумав'Ь
тебе І а Bze гадав'Ь,

ва-помацкв аа

ВQДОЮ,

соб'h:

ЩО

В

упа&

"Ба'lВШЬ,

так.

що вам'Ь ве стр'hнутись

собою І" Нараа'Ь Гарріс'Ь ЯК'Ь ве 8верещвть:
Роаббйвики І ЗJlОД'h'h І

-

-

а по хвиJ.iИ:

-

Я пота

паl()! івавт'Ь 1

Галас'Ь Гарріса вwкликав'Ь ребеJJію

1I'h.

Паи'Ь

РО'lц'h,

8'Ь

х.

зб

BaoЦJJeT'hBOЬ,

св'hчкою

другою св'h'lкою.

процесіа 8'Ь св'hчками

вь

в'.і

довгбй иб'lвбй

руц'h;

за

ВВМ'Ь

Другимв
в

в'Ь ц'h.llбм'Ь до-

JJише

IІО.поДr.lЙ

со

z.

дверми вадб'hг.па ц'й.JJ.

JJ'hхтарввми:

господарь

дому,

два гостіі-Н'hМц'h В'Ь вб'lвбй одежи в так'Ь саllО одва

A'hBKa

З'Ь

KYXB'h.

Н розг.пввув'.і св довкопа.

Гарріса

-

СТОЯВ'Ь я

вбд'Ь мого да.пеко ва ц'h.пу

ко.по .пбzв&

вед'й..пьву про

rу.пьку. Пбд'ft МУРОМ'Ь стов.па .паШі одва софа та й оди.
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.и8mь 6у.ио B~CJlO, О вке в мОг'lo ТОВ'ІВ СВ.

80'.18

КРУЖ8В'Іо в ",ОВВРУГ8

рви св

8'10 8811'10

вего

,.ОВЬ

ПО.lОВIІIIJ

D.lаиеrа

8 8'.1-

вв'І> вомета.

а повеВВ8'1> .І1О"'В8'1>, щ6 В 8.ВВ8В'І> В AJIВ1Joro.

rQ10

сподарь 8'1> .ІЮДЬІІВ пбйШ.lВ собiJ, а 1111І В88.18 оа .18"8.

C8"~a80B"', 60 ва A80piJ вже СВ8Т&.І0. а ИВВІВО• ." а."...
ВУ''І ва св3й педо.еr,р'l> в п06а1JВВ'І>, ЩО в ар06вв'І>С,"",
ро&'І> в О"ІІЬ 8В.lЬ aBtJliICEBX'Jo. Але ее ве а&8УР'•
ав' дрОбвв, бо-жь в 8 жав." lІав'І> 8aDl'p'Jo80._

• еве

БУІВ П'ШУ ПС)ДОР08Ь.

ЗБОРКА HA~PKOB~

199

БлисизвRИ ума у Двор~чвЬІХ'Ь Д~Tea.
Вва'Ьшв. д'Ьтв, ВВДКО,

MBJJY

-

8ВІІІlІКУ, а _мевво

мають
ОНВ

$Іка JlУllають С8, а осоБJJВВО

ОрВ

одву

8YXBaJJY

ВС8КВХ"'"

орв таквх"",

в ве

вагодах

вагодах'.і,

..... ,

110

овв B8araJJ'b ве повиниа й уст ..... отворити, ВЬ1ГО)10ШУЮТЬ
.мудра ВЬ1ска8ІІІ". КОJJи-б'l» судити пБСJJ8 переС~lІИ ОПу
б.пвкова_sх'l» ороб'l» мудрЬ1Х..... вsска8бв'l», то д'Ьтв пбдро

стаJOЧОГОПОКОJJ~ва

..а.по

що JJішm8, aK'l» вдіОТІІІ. А.

8BOB'l»

родите.п~ .абуть copaBД~ Ittа.по JJoJшmа вбд'l» д~тей,
oo-ваЙбб.пьше

овв

то

ого.пОlDують

60·

тІ 6.пвскв

Ai'1'01l0B
ГJJ1ПОТU, акіа_ь с.п'ЬПJ!8ТЬ иам"", 01lИ, ВЬ1б.JВСКУЮЧВ ва..
СТЩlПц'Ьв ..... вашвх ..... часопвсеі.
:Може а говорю трохв пристраство, ба в rOTOB'l»
хто пбдоаv'Ьватв, що a'l» мовеговорвть аавдрбсть; отжо
а ПV8811аю са ОВО дtйство гв'Ьвит. меве, КОJJИ 8
ВИВ:Ь мушу CJJyxaTB о такбм'Ь MBozeCTBit ВАСОКО Ta.llaВОВВТІІІХ"'" дitтей, а прв тбм"", пригадуватв собit, що 8
сам ..... , бувшв ще дитвною, ріІдко КОJlИ Вilскавав..... що.
МУДРОГО. Спробував ..... а щось раз ..... lІВ два, aJJO во MaB'J,
щаста. :Моа родвва во спод'hвала са вбд..... меве БJJIІСКУ-

1JBX'l»

8амОЬток"""

тому або вакрвчаJJИ ва меве або й да

.пи п.пацка в по всьому. А. все-такв моровом"", переЙlJае
меве в кровь стагае в

БУJJО бs

CTaJJO

.....

ЖВJJах'Jo,

коли подумаю, щ6 то

са во мною, ак ..... бs

8

посмitl"'" був ..... ПО-
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ВВОJlИТИ соб'h на деаки мудрі ВІіІска81і1
"ей ввв'hШВО1'О ПОКОJl'hва

дворб':lНIІХ'Ь

имен во, KOJlb-бu

-

.Ув'Ь lІеве IІбі отець. Здерти а'Ь мене zивцеll'Ь
в се уанати .а сповненв свого обова.ку

бll вбв'Ь був'Ji аа

аJlО'l1l8НУ

"ако1'О 1'р'hшввка. Вбвт. був'Ji

BO.l8

':IOJlOB'hK'Ji

УСІІ'hхиув'Ji са, а вевавидt8'Ji

.асвов

ap'h.lOCTB.

ЯК'Ь бlil а .цеакА

.атлкав'Ь, ВIil1'ОJlОСИВ'Ь був'Ь

то

--

поБJlаZJlивБсть

шrrбру

YBazaB"

супротив..

строгій,

ріІдко

усак&. РОДІІ перед

ВlіІскааlil,

вТо ІГО

A'k-

був'Ь по

ва акі а

присутиоств,

-аби..

6ув'Ь бlil меніІ 8робив'Ji аміІвь. На правду, так'Ь бll був..
• робив'Ь, роауміІ6 са, КОJlи-б'Ji MaB'Ji до се1'О ва1'ОДУ. А.lО
АО 1'01'0 ие БУJlО бll првІШJ10, бо а ':Iel-ze був'Ь бlil ва
сж6J1ЬКО IІУДРЬ1Й, щО вперед'Ji aazBB'" бlil-ІІЬ був'Ji СТРВХ
.іиu, а azio опдСJlІ BIiI'hX&B'Ji БЬІ-IІЬ аб СВОВІІ'Ь .УДрlilll'Ь
1ІІІ08&аОIl'Ь.

Непоро':lНУ всторію свого жита СПJlаввв'Ь а тб.7.lЬКО

О~ВіІІІ'Ji-ОАВВОКВIІ" дотепом'Ь.
~о"еп'Ji, ГOBBB'Ji аа ІІВОЮ

Мбй отець,

':Іере.'Ь

':ІОТВРВ

ВlЩЬ моЬста, абlil поабавитв меве _вта.

• ОРООJl..Й,

вби'Ji,

O':leBBABO,

ПО':lу'вmв сеl
':Іи пsть

A'h.7.lio-

Як.. бlil а був..

був'Ь БЬ1 в,. прав'k;

a.7.le

що

а був'Ь ще двтина, то в rooЦ'k lІевіІ БУJlО РОІУІІіІтв, 8КО-

1'8 8

беабоzного ДОПУСТИВ'Ь С8

A'h.7.la.
lall'kTOK'It, що то вх" yze
воред'lt ТIІIІ'It а'lt реіУJlIіІ B&aIilBa.7.lB
.МУДР"ІІВ в"ска.а11.8; aJle то ве 6ув'It дотеп'Ь. А прец'hвь вбв'Ь lIaJlO ЩО
ве спровадив'It dOBaZHoro роарlil8У lI'hsio МОВІІ'Ь вдтцеll"
• ІІВОIO.
:Иои pOoЦBTeJl'h, ДвД,ко ЕфраВIІ'Ь и 61'0 z'kBKa та І
~O в6.1ька осбб'Ь CBA1lJlII Й ба.lакаJ1И. РО8вова 8БЙШJlа
ва ВІІв, аке бll ltIевіІ датв. в: Jlежавт. соб'h В'Ь КОJl.. СЩ'k В
.робував'Ь K6J1iolCa tYIlO8I1X'Ь ПИПОК'Ь уСИкВХ'Ь вабрц'k8'Ь,
а аробвв" О/(НУ

1'11

ТІІХ'Ь

ХОІ8':1В Вllбратв ОДНУ. Ра.ите, л вже був'Ь УТОІІJlеИIіІ.,
.бlil oЦaJ1'k пробуваrв прокусуваrв соб'h 8убlil ва па.7.lЬ-

3БОРКА НАЧЕркбв~
Ц8Х'Ь JJюдей, отже хот'JtВ'Ь

а авайтв

201
соб'h

аБЬ] по aMoa'h ак'Ь вайскорше упорати С8
~авsтись

'1имсь

щось

а'Ь

таке,

аубамв в

ВВШJilМ'Ь.

ЧИ ВЬ] '1асом'Ь ве ам11ркувалв, ака то
ДЛ8 вас'Ь прокусуватв соб11 ауБЬ]

MOaOJJa БУJJа

ва па.7JЬЦ8Х'Ь

Й8ВЬКВ,

або кБJJЬКО то вь] ва.7JОМИJJВ с0611 хребта та й ваМУ'lИJJВ
са, аах:от1Івmи прокусуватв

вбжвбм'Ь паJJЬЦИ?

ВХ'Ь

ва сво11м'Ь

И 'ІВ в'І в11ко.пи

ве

ве.1l8КОIl'Ь

страТИJJВ

пр.

тбlІ'Ь терпцю та й ве аабажа.7JИ, щоБЬ] ваши аубll1 '10РТ'Ь
уа8В'Ь,

аакв

овв

вам'Ь

ще й дО

ПО.7JОВВИЬ]

ве цроко

ея?

JIOJJB

Мев'Ь адавть 68, 8К'Ь КОJJи·б'Ь усе ~ A11S.l0 са В'Іе
ра. Та й овО TaK~ бував дtйство у деаких'Ь д11теЙ. AJJCI
л водб'hг'Ь ВОД'Ь р11'1В.

НК'Ь скаааво,

JJежав'Ь

8 соб11 в пробував'Ь іумо
аирквув'Ь 8 ва 1'одвв

Вr.lХ'Ь ПВnОК'Ь. Пригадую соб'h
ВВК'Ь и пом11Т8В'Ь,

ІІЇИут'Ь 8ев1І

що

аа одву 1'ОД8ВУ

в Двацять пать

скБВЧИТ5> С8 два Т'Іждв11 ЖИТ8.

ПРИЙШJJО lIrIеи11 ва думку,

И To1'A'h

ЯК'Ь MaJJO 8 ще аробвв'Ь, а6&

,аСJJУЖИТВ с06'11 ва тв доброд11йства, аквмв так'Ь щедро
меве обсЬ]пува.7JИ.

Нараа'Ь '1ую -

-

мбй отець каже:

ABpaaM'Jo красве В1І8.

Мой д11д'Ь

авав'Ь С8 та

кожь Аврааll'Ь. *)
На те CKaaaJfa М08 мат в :

-

Авраам'Ь красве ВМ,8, дуже врасве.

мо вllУ ва перше Иll8

Отже дай

ABpaaM'lt.

Н оббав&в'Ь С8:

*)

Вь Аиервцll

8 В'Ь аВМlJаю 66льше, в11жь у BaC'lt

имева a'lo Отарого 3ав11т&. Тави имева lІа8 601'ато мав
вь]х'ь Америкавцllв'Ь.

МАРКА ТВЕЙНА

-

ABpaall~ подоба80Ь вваше пбдпвоаВОIІУ.

)(бl ОІець

YOII;XBYJJa

ва_орщвв'lt бровЬ1,

а lІатв

ВДОВОJJеll()

С8.

МОВ т"'та ааn"ИJJа:

- Якіl ,,0 "lОБЬ1l, rаРИЬ11
)(61 о"ець окааа.... :
- Иоаак'lt красве ВІІВ и

бахор..
Яков'lt

(
TaKO.~

_рас

ве В1І8.

М08 _атв првжаКВУJJа ГО..ОВОIO ва авак,. агОДIІ в
CKaaua:
- Краош_х.. _lIeB~ в ве мо:ве бу!'в. Так .. додаl110 до 81'0 Вllевв !Це И!Suа • Якова.
а Onl.B'lt:
- Добре І Иоаак" • Нков.. увбідуть ра ••рщro
ПО~Р80ГО CJJlf8. AJJe прдайте .е8"', б1ДЬ~ ..ао.авА,
Ka..a:rua сюдаl а·.ь .е бу,.,. q'bJJsl де.ь :вува"в ось
де tYIIY І
.18; ОД", QPlI . , "BOUBa,Ja CBX,'lt 1І08Х" 'Jle~a
аб.~, щ06'lt BU Qпу,БJJВВ,lа..-в. Поба.8J1Ш" що В"'хТО ()
TO.'ft .. ве по,u8ав'ft, • С811" ее "В88В"; .вакше бу
..в-б.. тА 1108 ВIіІОК881і1 q"'JJK08" пропа"8 Д1ЦІ ЩI"'та.
А..е - 8К.. то бува.. а.. дпу.Г811В Д"'ТЬІІІВ, KOJlB ОВВ
духово CJJaal.lo Р~IfJl8J1аюr.. С8 .ой отець теперь, 88lІilс,ть додатв мев'" б..агородвов ааохотЬ1, r,J8I1YB.. ва.
lІеве ПОГJJ8ДОIІ" ХІІУРIіІIІ" в JlIОТЬТIИ'.Ь. М08 lІа"в ПООУІІ-

1І; ..а в aa..J8KaJl.OJt, а ИJав.... тЬ а.. JlBq8 т;ткв 8 аllilрку

вав" 8В гадку, що

8

Н в .. аЗJоетв укусив..
ОДВО ваЗJа"аЗJО ва
8IJЬ

08

в;

ІІабуть тавв ва да .. ево аагваа..

tYIJOBY

ГОЗJОВ;

вбто~кв

-

але ве оббввав,,-

OJJOBOII ...

Зараа!l» по"б_.. ка:ве

-

08.

пвпку в потаікв роаБJiв'Ь

eUYBJJ"

861

отець:

авамеввте ВІІВ.

Н ВIJ;РЕував.. ,

що аавосвть

08

ва ВКУСЬ

веllИJJ7

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~
воторіlO. В'Ь'ІО ве

IIOf.1l0

JlО*ВВ'Ь ЩІОВ ка.Dата.Dа,

203

вже вбдвеРВУ!8 хмарм. Я в3д
пооп)"окав'Ь кра811'Ь

,еlll.DJO АnДЬКОВilЙ Ср'ЬБВL1Й ГОДВВВВВ'Ь,

ва oдeac*~

дереваву 00б8'1КУ,

терко та

8В'І8 Р*'І8,

•

KO.1lL10KB

ва

щ'Ь!ку до чвще

О.1l0ваВL1:1'Ь

котрЙ а .DlОбив'Ь

асовВ'ЬР3В'Ь,

в ро

Of.1lBAaTB

битв ва 8В:І'Ь ~ОО.1l'ЬДL1, 8ВОГД'Ь О'lввав'Ь ВВВВіВ веприем
ВL1Й гамбр'Ь, а

KOJlH

мев*

треба

6Y.1l0

8ДОРОВО вабав.1ІS

'О в ПОУ8I&В'Ь, товк,," та .1І0IlВВ'Ь. ОпбоJ.lВ убрав'Ь оа

TBOft,

а В'Ь ОУКОВК1, mаП.ВВf ва

ОДВ1РУКУ а .1ІlОкреqію

rO.1l0BY,

ва "ем.1ІЮ. Тогд* ска8ав'Ь

JlliCKB

В8В8'Ь черевв'І&В ВІ.

в'Ь другу та й 8.11iJ8'Ь

s

ооб*:

В8'1» ко

"Ву,

теперь

ва. д'Ье оа, що :lо.е, а ва все гОТОВ'Ь 1"

Потому оббававоь

ОТ'Іе,

-

а

rO,1JOCBO

в Р*ШУ'ВІІ'Ь Т080М"':

ва ВІІ8 Саllува а вilВВIІІ'" '18НОМ'Ь

ВО

IІОасу ПРJlотатв І

-

CL1Byl
8

ОТ'Іе,

8ваlO,

що говорю.

Кажу ще ра8'Ь: ве

_ожуl

-

А ТО 1ІОМУ?
В 1ІУЮ

- 01'.0,

вепоборв_у

веохоту

до

того

вмевв.

-

CL1BY,

веР08УІІва ТВОВ бес*да І Богато

Be.1lBKB:I...

в гБДВli:l'Ь IІУас'Ьв... lІа.DВ ва ВМВ С8I1УВ.1І'Ь.

-

Мбй паве І

8

ще ве

ПО'lув", ав'Ь одиого

пр в

м'Ьру.

- Що? І А от... ва ПРВІІ'ЬР'Ь ПрОрОК'Ь СаIllУИ.D'Ь. Но
був'Ь асе-ась вбв'Ь веJlикій и гБДВL1Й?
-

Не 8080*М'Ь.
C~BY І Тавь Господь Бог'Ь К.Dвкав'Ь вго СВОВІІ'Ь

ГО.1l0ЄОМ'Ь.

-

T~K'Ь,

мбй

паве

-

aJJe

му01lв'Ь вго два paaЬJ

КJJикати, 8аки вбв'Ь вагадав'Ь С8 прийтв І

И ПО ОИ:І'Ь

O.1l0BaXOЬ а К8ИУВ'Ь ОЯ

ва втеК8, а р( В-

МАРКА ТВЕЙНА
JJЮ'JевЬІЙ отаРЬІI 8а мвою І ДО1'оввв'18 .еве ДРУ1'О1'8 ДВ8
в'18 ПОJl1ДВ".

По тбй СТР-Ь'JИ првmПИJlево мевіІ ВМ8 Са

.1BJI'Ь, кроміІ ТО1'О оМрвав'18

в де8КИ

ввши

8

ще добру порцію 6у.кбв"

ПОZИТО'lви ПОУ'lеВ8.

В'18 такій

опосбб'18

8/)J'BaB'18 овою J1юr .. 8'10 ееРЦ8 в B~p/)BBaJlO 08
веПОР08УJII'hВ8, аке 1101'210 6YJlo довеств до P08P~BY мilж.
вамв ра8'18 ва 8aBC'Ь1'Д~, КОJlи-6'18 8 ве В8ВВ'18 6ув" ва
розум ...
AJle - lІ'hркую'lВ по тбй ПРВКJlЮ'JЦ'Ь - щ6 6ув"
6ЬІ 8робив" 8б МВОIO мбl отец .. , ак.. 661 8 В'18 81'0 прв
CYTBocrB ВЬІповilв" 6ув'18 одвв'18 8'18 тЬІХ'18 ПJlЬІrквх.., IIJla.61

6ат"ко

ВЬІХ" в~ока8бв", 8КИ ввв'" ДВОР/)'Івв д'hrв

О1'ОJlоmуютr.

дРіко." ? а: думаю, В'6 вашбй POABB'h ве оббЙШJlО БЬІ
08БУJlО 6е8'18 ВЬІпадку д'Ьтеубій сжв••

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~

!05

ДИВНЬ1Й СОН'Ь.
(Містить 81 собі .JCoPtlJf.b.)
Повавчерашвов

BOIJB

мав'Ь

& ДИВНЬ'lЙ СОВ'Ь. Сввть са
- вмов"рво ве В'Ь

lІев", що в'ЬБЬ'l 8 сиджу ва сходах'Ь
_кбмсь

:Могпо
В'.&

осоБJJввБм'Ь

д"&твсь

в ПОТОВУВ'Ь У думках'Ь.

MiJOTiJ -

окопо двавацятов або оершов

годвва

ВОЧИ.

Погода orO&JJa баJJьсаміlJва в оречудва. Не БУJlО
'I)'rB JJЮДСКОГО ГОJlОС)', а вав"ть вбдгомову крокбв'fo. З'Ь
В.. вбдкв ве ДОВОСИJJО н'В&кого ввука, ЩО оереравав'Ь
ба м"ртв)' rишиву, .;хвба вбд'.& 'Іаоу до lJacy деоь AaJJeKO
BaraBK.JJa гпухо собака, а ще гпухше вбдовваJlа 0&
другадесь

вще даJlьше.

Варав'Ь IJУЮ
кбстьми.
CraBerЬ'l

AJJe

ХВИJJВ

&кого rоварисrва,

за ХВИJJЮ бачу

мавстатичнЬ'lМ'Ь

)'

ва УJJИЦИ якійоь lIpeJlI-Кl\ТОЬ, &к'Ь ба

-

В'Ь перmбй

--

& подумав'Ь.

що десь

по-при мене

КРОКОIll'Ь

ВЬ'lсокjй

перейmов'Ь спiJmно

кбсrяк'Ь.

lIего щось н1Ібн капуаа, ba-пбв'Ь

И збутвiJJJЄ lІертвецке проетнраJJО,
JJiJоаJJИСЬ оо клiJтцiJ ребер'Ь.

чв то ве ка

ВІІІгравлвв сереваду.

На гоповіі

одiJrsй В'Ь подерте
котрого

шматкв те

Кбст&к'Ь оересувув'Ь с& в

ще8'Ь В'Ь сiJрбм'Ь еумерку звiJзд'Ь.

На ПJJечах'Ь вilс'.& вбн'Ь ПОJJоману в

!очеву

домоввну,

а

в'Ь

руцiJ

мав'Ь

:x:potiaKaMB

&кійоь

по

ВУЗJJВК'Ь

~06

МАРКА ТВЕЙНА

------------------~--------~-------------------

я вже зм'hркуваs'Ь,

з'Ь·вбдкв

взЯв'Ь ся той дренькбт'Ь.

То

6YJJO иаJJатавв суставбв'Ь в удаРІіІ
KOJJB кбвтяк'Ь сюда переходив'Ь.
Скажу правду я перестраШИ8'Ь
3аки а

всп'hВ'Ь

зМратв

гадки

JJбкт'hв'Ь о 60КВ,
СВ.

в ааставовити са

вад'Ь ТІіМ'Ь, щ6 мог.!а бw ава'lИТВ еееа проява,

надходить другій кбстяк'Ь

вбм'D мевв каJJатавю.
мовинЬ1 ва ВJJечах'Ь,

а

-

Сей

ЧІЮ

Bze пбавав'Ь вго по ава
дв'» третивw свовв до

B'he'!>

а дощинки

вбд'It

Й

rOJJOBW

вбг'Ь

пбд'Ь пахою.

Меве ажь пеРJJО зирквути
в ааговорити до вего.

кбстякови пбд'Ь капуау

Одвакожь,

вбв'Ь МВМОЙДУ'lв

KOJJB

обервув'Ь са и УСм'hХВУВ'Ь са до меве ГJJуБОКВІІВ ямка
МВ О'lей в вwстаючою бородою, н подумав'Ь с06"

во

-

лю ве задержуватв вго, вай соб" йде 8'Ь Богом'Ь.
Ледвв

той перейшов'Ь,

чую

авов'Ь

в

KaJJaTaBQ -

1ІВОВ'Ь З'Ь темравого оумерку ВІіІрввав кбстак'Ь. Сей сту
пав'Ь агор6JJенwй

пбд'Ь

I'р06вого, а за собою

вагuтою

тажкого

ТЯГВУВ'Ь ва шнур..

. KaMt1Ba

ва

вуждевну де

мовиву. Порбввавшв са ЗО IІІНОЮ з ПИJJЬВО пригладав'Ь са
мев"

кБJJька

ПJJе'lима

--

и

XBBJJL,

потбм'Ь

вбдвервув'Ь

сн

до

мене

ПРОМОВИВ'Ь:

Чи тЬ1 бw ве помбг'Ь меа .. отсе там'Ь адоймитв?

Я ПОlllбг'Ь вllllУ звнтв З'Ь ПJJечей нагробвЬ1Й кам"вь
Коли МІіІ вго аДОЙllалв а потбlll'Ь
н зам'hтив'Ь, що ва ві!м'Ь

{Jopinanhur8t" ,а такожь

.МаЙ

Мерлець, УТUIІІJlенwй,

~ep'Ь с06"
кою

Jle

-

08 frontis

6ула

в

1839"

C'hBOЬ

ПОКJJалв иа ЗОІІІJJЮ,

вапвсь:

IIJohn Baxten

ако дата вго Сllертв.

с06"

6BJJa

моне

в об ..

(кб сть ЧОJJОВУ) свовю велвкою що

ва мбй ПОГЛЯД'Ь JJвше З'Ь даввов вавw'JКИ,

60

а

доба'lВВ'Ь, щ06w вбв'Ь стврав'Ь uбт'Ь.

-

Погаво, дуже

J;loraBol -

скааав'Ь в,

ВІіІТНГВУВ-

3В()РКА НА ЧЕРКОВ'Ь

20

ШВ 8'Ь ДОМОВВВIїІ ааржав"'.пsЙ l'вбздь, почав'Ь ВВІІ'Ь беа'Ь
~8ИКВ драпатв соб.., кбсткв ва воа"'.

['О,

- 8аПlїІтав'Ь 8 вго.
Ma110 що ве жаJlУЮ '10-

Що таке погаво, друже?

ОХ'Ь, усе, уое І 3вавшь,

8

ЩО

вмер'Ь.

3ачуДовувшь

'laK'1t?

меве

такою

Чв тоб.., що ве ДО .паду?

бес"'дою. Чому-zь

Що-жь тоб.., в.паотвво

хибув?

Що мев'" хвбув І

-'-

емерте.пьие сукво

-

каміІвь

Та

.пвшь

подивв са ва отое

Ц"'ЛКОМ'Ь дравка. Пог.пввь осьде ва

-

Ц"'JJКОМ'Ь обтовчевlїІЙ.

Поглввь

ва тоту сла

ветву стару домоввву І Все, що я аос"'даю,
ва очех'Ь пропадав

-

атЬІ ще пыавшь,,

не до .паду? А вай то ГРОМЬІ .пускають

Утихомврв св,

ЛіГ0.

-

що погаво,
щобlїl тоб..,

.soraTo
-

втвхомирв

Правда, ово погаво,

-

а.пе мев'"

aBt

ся І

ве дасть
ва гадку

руйвув св,

чи

1
-

ме в'"

що

вспокоював'Ь
св

ваперечити,

бs ве ваПllSЛО,

В'Ь тав:бм'Ь положевю, ЯК'Ь ТIїІ в

-

так'Ь

валежало ва таквх'Ь р"'чах'Ь •••

Ну, мбй 1'1>1 ВЬ1сокоповажавЬ1Й, мев'"

богато

ва

тбм'Ь за.пежвть. ТУТ'Ь уражева мов гордость, обмежева,
ба можу скааатв

8вищева моя

-

-

~обt свов по.пожевв
в'Ь такій спосбб'Ь,

аБЬ1

ТI>1

еХО'lешь меве ВЬ1с.пухатв,

-

св:ааав'Ь

ве

'првбрав',Ь

гармовіював'Ь

~гo ставоввща В'Ь жвтю

ввтвсь

-

до бійки.

вы.пJ!д'ь

-

CJlB

Ну, говорв І

-

КОСТВК'Ь,

Череа'Ь

аабаввы,,

по

те

ЩО во

характером'Ь

вольво ме в'" так'1о ВЬ1ра

контраст'"

~ilM'Ь вастровм'Ь.

-

вго

KOJlB

смерте.пьву

В'Ь аоважвЬ1М'Ь

в був'Ь У вр.кОМ'Ь

выожуy
тоб'»

б"'двмй

свою

Kpыуy t Вк'Ь ко.пв-б'Ь аабврав'Ь св
ВОИ'Ь весв"'ДОIІО

Н

док.падно зроаумtв'Ь,

вбдкидаю'lВ 8'Ь, ГОЛОВЬІ ва плеqt

BctDrl'J.

выода..

постараюсь ВЬ1воввтв:

скааав'Ь я.

В'Ь іГО

сумови

МАРІСА ТВЕЙНА

~08

-

SI

живу B~ ВУЖАеввбм'Іо

ст~рбм'Ь

к.падовищв~

при с'hй у.пици, о кб.п,ва переу.пкБJ'Ь ВLlсше вБА'Ь тебе

-

А.пе поди ви .В8 ТLI,

-

ОТС& ХР"!Іства вбд.пет'h.паl
Аруже, првв&жв

110

&Й
-

ве спод'hвав'Ь

трете

св,

щобu

ребро 8'Ь виву

-

-

кбиCJВК'Ь до стовпа хребетвого, а.пе

.3цво шпаtатом'Ь, во.пв ма8ШЬ 8ГО прв соб'h, ХОCJ', правсвававши, КУСОCJОК'Ь cp'h6Boro Арота був'Ь БLl МIІ.п'hЙ

1f1

шій, трввк'hйшій в гарв'hйшій, а ще &к'Ь бlll 8ГО Вlllпо.пі
рував'Ь

-

-

ОХ'Ь, .пиш. подумати,

сбб'Ь ХриСт&вИв'Ь

все те тб.п •• о

ров.паввт, с&

CJерез'Ь

щО В'Ь отаВій спо

ва

BYCB'h,

шматкв й

а

байдужвбст, и ведбuьство сво

ИХ'Ь потомкбв'Ь І

И б'hдва кара васкрегота.па зубами

В'Ь

такій соо

сбб'Ь, що меве аЕЬ стр&с.по в DfОРОЗОМ'Ь пров&.по
ТУТ'Ь скреzет'Ь 8уббв'Ь

д'h.пав'Ь

беаковечво

черев'Ь те, що ва .0JJов'hCJБЙ свасти ае бу.по

B'h

БС)

-

св.п,в'hЙше

aB'h

шкБРІІІ

мвса.

Кбст&к'Ь ПО'1ав'Ь да.п'h перерваве

-

SlК'Ь сказаво,

& живу

000B'hAaB8.

ва старбм'Ь к.падовищи, в

то вже бев'Ь-иа.па трвцвть ровбв'Ь. И кажу тоб'h

8И'hвв.по с& вбд'Ь тОГО часу, ко.пи

1'0 & першій

JJОЖВВ'Ь там'Ь СВ08 старе СТ08.певет'h.по,
в ПРОСТВГНУВ'Іо ва довгій СПО'1ВВОК'Ь
ПОCJуваВіМ'Ь, ЩО а вже ва

8'Ь DfОВОJlОЮ И в.пбстю,

8aBc'hrAs,

8'Ь бо.ввію,

гореи'Ь. Ут'hшно в В'І> що-рав'Ь

-

па мою домовину,

Bepr'lo

-

8'Ь роскБШВLlМ'Ь

ва

B'hBa

упорав'Ь С8

В'Ь сумв'hваив в В'Ь

бб.пьmвм'І>

першій рав'Ь

ажь дО ХВ8.п'll,

JJeABB чутв БУJlО .пегоньке
вои ooeJJ'II. Кажу тоб'll -

по

обернув,. 8ГО

вдово.пеВ811'Ь.

вас.пухував'Ь JI ва роботою грабарв, почавшв вбд'Ь
коту, вк'І> грабарь

всь()

рав'Ь

.попатою

JJOC-

персть

ВОJJП вже JJедвв-пс

ПJJескаВ8 ва КрЬІшв

М08В во

се бу.па росвбшь І Рад. ба

8,

щоБІІІ ТLI раа'І> спроБJвав'Ь, ХОCJь- бlll Й сеи вочи І
И прв ТLlХ'І> с.повах'І> lІер.пець

ударившв

мене З'Ь

ЗБОРКА ВАЧЕРКОв~

209

p08llpyxal'lt

древькоrОIl'lt к6с"ввоlO руко_,

_еве В8.,. 8а

думн.

-

TaK'lt,

"ак""

Вже трвцвть

.1I106'JBKyl

JJ'hr",

'ОIlУ,

ак", в ПО.1l0.ВВ'lt св "аи'lt в 6ув'Ь ТНІІ'" ду.е щаСJJВВIІЙ.

Бо, ІІУОВШЬ 8ватв, тогдоь оадсввще J1ежаJJО 8а lІоЬС"ОIlll'"

- ва в6дшв6is - oepeA'lt opeKpaOBIolX'lt отарнх", JJiso6B'lt.
Tall'lt 6УJJО в В08духа, в ЦВisт6в"" в В.ТРН шепотisJJВ
8'lt .1Івот,м"" в IHBispKB B8ll'lt ва_в в llOBKOJJa BaC'lt ока
K&JIB 8'lt дерева ва дерово, в ПОВ8У'Jі 8вilрвтка вав*ду
ІМВОЬ

дО вас""

в

пташвв

_У8ВКОЮ

ааJJВlала

"ВХ1

оаIlОТУ.

варто 6YJlO аа деовть
BOitlI'lt 6УJJО гарво й ИВJJО.
Я .ав", в добре OYOisAOTBO, бо воі! веббщвкв, шо меш
К&JIB KOJlO 80ве, 6УJJВ 8'" ваЙ8ватвisйшвх'lt РОДИВ'lt lІ'Ьота.
Наші потовкв, 6аЧВJJООЬ, ду.о дбаJlВ про BaO'lt. Огоро
:аса КJlадоввща 6Y.1la 8авс'ЬгДн B'lt ваЙ.1lучшбм'Ь став'Ь.
Ваші гр06н удор.уваво B'lt вайотараввilйшбм'Ь по
рвдку. Дощввкв У rOJJOBaX'lt 6УJJВ ПОJJвкироваив а60
Го І тогд'Ь бутв

JlisT'"

Dtерцо_'lt

.втв JJІОДОКОГО.

б'ЬJJО потввковавВ.,

У

а окоро

J1ВШ'

ПО'lаJJИ

чорвilти або

aapa8'lt дававо вовВ. Дбаво о 1'0, щоБQ па
мвтвикв OT08J1B просто, щ06н штахотн 6YJlB вовару
шовв в воо хороші; шоБЬ1 корчикв рож'В та й BB'J'
поуватв СВ,

кущ. БУJJИ ладво пообтвиавв, ВЬ1р6ввави в боа'Ь уся
КИХ'Ь хиб'lt;

щобs

дорб.кв

6УJJ8

гладкв

в

чвств

T~

й усо поонпавв др6бвою роЬВIО.
ті красви

чаон

8абулв о вас",. Мбй

Але

BBYK'lt

мввулв св І

Наши

потомка

живе в", пропнmвбм'Ь дом'Ь,

вкій с06'ЬабудуваJl'Ь аа грошil аароБJJеви отсими МОВІІВ
отаРНIІИ рукамв
ажь квшвть

JlOKpHBaJJO

-

а в СП.1lЮ

хр06а'JВОЮ,

B'lt

аапущевбll'Ь гробis, до

що роаmпаJJа

ооб'Ь ва гв'Ьада.

SI

МО8> смертеJJьве

в ІІОВ прввтеJJ'Ь,

щО

JJO-

:ва"ь КОJJО lІове, ПОКJJаJJВ пбдваJJВВЬ1 В. обе8ПО1JИJJВ ДОВlбшотев& ваіаваев. оо.':ІІотеl.

To.'It LXVL

1~

МАРКА ТВЕЙНА
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6р06111Т'Ь оего краового

що

м1Іота,

а ввв1І аа те така Д8ка,

ва.'Іо гвитв ва такбм'Ь аапущевбll'Ь

KazYTL

ВВЩИ, котре

еуо1lДІІІ

ПРОКJlивають а

'!Іуzивц1l

KJJaIOВlllОIl1l

вають.

38azr. T6J1LKO р6аввцю мilжь даВВllllІ'Ь а вивilш
- ОТ'Ь ва примilр'Ь: Наши гробil теперь
вс1l поаападаJlВ 08; ваші дощввкв у ГОJl6ва:l.'Ь· ПОГВИJlВ
й поопадаJlВ; ваші штах,еТіІ гойдають 08 то оюда 10
ВІІІМ'Ь '!Іаоом'Ь

туда в а'lo В(ЩРВJlВ'ІВОЮ Jlегкодушвqстію вадврають одву
-вогу В'Ь гору; ваші паlll8ТВИКИ

YTOMJleBO ПО:l.ВJl8ЮТЬ оа
В'Ь 6бк'Ь а вагробві ПJlІІІТІІІ BBeO:l.O'!leBO вв1Ішують 1'0JlOBIaI; В'Іо прикрао'Ь вема Bze й oJlilAY авіІ pozL,
ав1І кущ1lв'Іо, ав1і ПООlllпаВIІІ:І.'Ь р1lвю AOp6Z0K'Io, та й ва..
гaJlOM'Io B'h'!lOГQ, щО 6YJlO 6l1i1 оку МИJlе; в,ав1Іть ВJ.lJlИВ8JlIаІЙ вив1І паркав'Іо, що КОJlИОЬ удавав'Ь, а1l6111-ТО XO'le

вас'Ь, мовь 8кі ОВ8тощil,

О:l.ОРОВ8ТИ

в6д'Ь

товариства

авіІР8Т'Ь та в6д'Ь 6еВ'!ІещеВ8 6ев60ЖВ&lIІВ вогами, теперь
вбв'Іо геть подав'Ь С8, ва уJJВЦЮ авиоав

ияв вам'Ь ще 6~Jlьше гавьБJ.l,
иещасве ваше
можемо

м1Ісце ОУПО'!lввку.

аакрJ.lТИ В'Ь Jl1Ісах'Ь
и'hсто

Jlax6B'Io ;

.•

ввавую'!lИ,

жбnьво ПрВ'Іи.

що осьде

И теперь МІІІ

свого

y60zeCT8a,

1'01'0
Bze ве
СВОВ:І.'Ь

ПРОСТ8ГJlО даnево свои всеподаВJl8Ю'lі

рамева та й иас'Ь aaropBYJlO, а В'Іо весе.пощilв'Ь старІ1І:І."
вашв:І.'Ь

oceJlII OCTaJla 08

Jlвше

громадка

СУМВIаІ:І.'Ь де

реВ$ JI'hОВІІІ:І.'Ь, щО аиудzеви и иаВКУIJВВШИ

00611 lІіІске
ZBTe, вгваnвсь вогамв В'Ь ваші ДОМОВИВІІІ, ПОГJl8дають
В'Іо даnеку AaJlL в а6Т:l.ають: О:l.'Ь, ко61а1 туда І Kazy
'І 0611 огида І
Теперь IJОЙ yze POBYII'hemL, '1еl у,торопав'Ь, 8К'Іо
ОВО И що. П6ДlJас'Ь КОJlИ ваші
у иilст1І ZИВУТЬ
СИМО ТУТ'ІО

T8ZKO

потомкв

довкруrи ваС$

00611 роск6шво аа ваші грош1l, 1111І му
60рr.кати С8,

абlal

свои Jlобlal й кости. Гей DlИJlIІІI Боzе І

вкуп'h

утримат.

иа вашбм", кn.-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
..доввщи не анайдешь и'hодиого

гробу,

аиil одного І КО1JИ В'Ь НО'.lи

,AilpH -

911
де бн ве буnо

йде дощь,

МIіІ .у

СИМО ПОЕидатв ВМН н чвпilтн ва конарах'Ь дерев'Ь.
рав'Ь, вк'ь студева
арнвавшь св

аб

вода

сву

ааД8ЮРЧВТЬ

вк'ь

Bcil

по

Ве

карку,

TurAil,

8вавшь,

старА памвтвнкн

перец ор

ша1JевнЙ.

скрбаь пбдвоcsть св гробiil,
тають св н

тоб'h

кбствкн дра1JУЮТ"',

на деровіІ аа ..

абн

хопитв вке lІilсцечко І Господи, ВК'Ь бн ТН У таку нбчь
переХОДИ8'Ь був'Ь туда, о двавацвтбй годввіІ,
'.ІВВ'Ь бн був'Ь ао пsтвацsтеро
вбм'Ь конари, а ваші

крбвь ребра

~iITep'Ь

вас'Ь

суставн

свище І

сумовито

Дуже

~и a'b-вБДТВ продроr1JИ,
другому

свого

I'роббв'Ь.

Коnв

ваад'Ь,

тн

а

спвчв,

ХО'.lошь,

в

та й аи'.lВnВ

ВIіІ'.Іерпувати

аараз'Ь

'.Iepes'Jo

ааглввь

KYBJl1JH мн
a1Jilaa-

потбм'Ь

аадубil1J8,

-

черепа

ка1Jатаютlt, а

часто

'Так'Ь три або й чотврн довгі ГOДBHЬJ, а
-одно

тн поба

cKY1JeB~XOЬ ва од

воду

переХИ1JЮ

РОТ'Ь,

то

Й

поОа'.lвmь J

кБJ1іКО там'Ь у '.Іерепil старого, заСХ1JОГО васаду
Як'Ь то вбд'Ь

сего

ввогд'і1

ТВ.ВТІ>

и

а'Ь

голову,

TYllaB'iJe

та й

-

голова І

Кажу тобіІ, J1юбlilЙ друже, ВК'Ь бн тн туда переходвв'Ь
'~YB'Ь досвilта,
ВН'ІерпуваJ1В

BepalJ'Jo
гробн,

6ув'Ь 6н захопвв'Ь вас'Ь, ВК'Ь ІІН
а

наше смертеJ1ьне

OAitB8 COXJ10

розвіІшаве ва паркавіІ.

Ах'Ь, одного ранку

YKpaJ1B

меніІ

дущсе

~PH"

по

єрЬ1ваJ10 в пбдозр'hваю, що то ПОТВГНУВ'Ь нilкій
CMiT'Jo, а'Ь Пl.lвбеЙСКОГОКl.Іадоввща, овтам'Ь трохв да
J1i1, - . пбдоар'iJВ8 СВО8 опвраю ва тбм'Ь, що вбн'Ь,
EOJ1B в першій раз'Ь 8го ба'.lИВ!Ь, мав'Ь ва с06і1 nвше
K0J1I>0POBY сорочку в'Ь кратн, а остатвнм'Ь разом'Ь то БУ1.l0 при BaГOAil
ВОllбм'Ь Кl.Іадоввщв

ОДИНХ'Ь

-

бачу,

товарвских'Ь
вбн'Ь

серед'Ь

риства вайкрасmе одilтнй lІерJ1еЦI> -ба

СХОДИВ'Ь
усего

ва

това

ІІвогоав&'.ІУ-

..

МАРКА ТВЕЙВА
ща обстав.ва ще І

що вбв'І», пООа.ввшв lІеве,

20,

ееl

.ac~ 8бдбIШОВ'І».

ВеаДОВ8'В П02бll'l» пропаJJа одв61
8ав" ДОDlоввва

ова 88&.аlво

-

.B~ KyДliJ-Be6yдь В&ХОДИJJ8,

вашбй

браJJа вв

отарmбit
с0601O,

8'1»

бо 8apa8~ переотуд.,ваJJа

ова, 1118pJJa вв.ол"док~ ре811аl'И811У 0102а20 вв й ТУ2'1» JJОIІИ2Ь, 8К'І» 2БJJЬКО ве встере.е С8
аеред.. И6'іИ&." XOJJOAOII'l». Ова И88&В8JJа С8 Го.кіс'.іо
- Авва МаТИJJьда rO'iKic'l» 11080 2& в. 8вавшь?
Оиа 888 ва перед" два ауб&; рООТОIІ~ в&оока, ue 8'Jo.
JJРИ8&.КИ ХОДИТЬ уое приrорБJJеио; беа~ одиоrо JJitBOroребра;
lІа8 ще ТРОХИ сивоrо BOJJOOS, щО ввисав .. , по
,,"в6м'Ьбоц" rOJJ08&, та й ще lИаJJ&Й КОСІІИК'І» В'І» пра
.oro боку, 2роше.ки перед'l» праВ&DI'І» ухо1И~; ДОJJ-ВШИ&
\Щока 1'1» одвои сторои&, таll~,
де роаJJа8ИJJа 08, 88888В8 APOTOII'l»; ва передраllевв хибув одиов кбсткв М, а ІЦО
86B~,

втраТИJJа ви ра8'1» у бійц'В;

при ХОД'В ТРОХИ додав соб-в.

80JJИ.ВQСТ., вв&.аlво вде пбдбО.ившись та і кврпу lа

B&rJJSAae

дирав;

'Щаиу

JJerKy

ва ДОС&ТЬ

та й скрбвь

ушкоджева

в

й JJеrКОIІ&ОИУ .ев

потов.ева, так'І»

що.

подаба8 ва к6шь ПОВВЬ1й .ереП8. Т& 1І0же стр".ав'І» са

.вОJJВ

8'1»
-

вею?
Оохравв Господв І

-бо, ве 8ваю .ому,

8

0&таВ8 в ово трохв

aapaa'l»

такв

-

B&BeJJO

DОХОDВВ'І» СЯ в,

скриквув~

ве сподіавав'І» св

lІеве

8'1»

8 саllохбть,
raRoro ва-

рбввовагн.

щоб'l» ваправити

свою

A~e а

Be8it.JJB-

830ТЬ, окааав'Ь:

'ІаТ8 св

XOT'hB'I»
а'Ь вею -

Н

JJвше скааатв, щове мав 'І» .еств

бо

8'1»

poaMыJJoltloь

в

BitKOJJB

CTpt-

ве

ro-

ilОрИВ'І» БЬ1 беа'l» респекту о тво'.ЬЙ ПРВ8теJJЬЦ'.Ь ••• Т& 0ка38в'І», що тебе обдкраJJИ

('авьба.

AJJe

-

все, Ц':ЬJJКОМ'І»

ІІ':ЬРКУЮЧВ по оставках'І»

од".в, 8ке т& lІавшь

ва соб'.Ь,

то ово

справед.1JИВО,

CMepteJJfoHoroBL1rJJ8Aae так'І»,

сего

ЗБОРКА Ш ЧЕРКОВ'Ь
111
----------------------------------------------~K.,. бlil

JCOJlBCIt БУJlО :r_KB ДУ.О коштовво. ЯК'lt.О.
e:ruo св? - На :ro 11І0. а_па:rаВI ПО'lав~ св ватворІОВ_ТВ во
.....ь ааЩОВJlаll& '10рта_в ПОВОР'lовоrо JlBq8 .ОГО ГО. .
дужо с:rрахбтвай вар_в" -- в в вжо BO'l_B" 6YB'lt ВІ
поков:rвс. ба й страшитвсь; a.IJe вбв'lt ІІОВ'" CKU_I'lt, ...
~IIY ходв:rь о 8а_оввай ХВТрL1Й успх'lt AJl8 Ba:r88J',
щО B'lt :r6й пор.. , KOJlB вбв'lt добув'lt с06" отсе од"В"
'Тав о С_ІІО пропаJlО друго_у духовв

ва СУС"двбll'lt &Ja-

доввщв.

Со IСПОВОВJlО lІове. A.lJO в попросвВ'lt

81'0,

щоб...

~удущо об_о_ав'" С8 :rБJlЬКО ва живу бес"ду, бо вар...
JlИЦ8 У ВО1'О трошки вовараввай в вав"ть прв &аі66а

шбм'lt старавю

IIGr'lt

ба хибити

~ай вастер"гаlСIt 1СIІ"ХУ.

Передовс"п в...

q".IJB.

Вбв'lt _бг'lt ба в_йщврit_1ІІ8

~YTB пероковавай, щО ІІІУ щось авамеввто

yAaJJO 0., •
aOBC"M'lt ивавшо. SI Щ•
• _у скааав'Ь, що дужо радо pOallOBJl81O a'lt кбс:rВКОІІ'"
6а вав"ть ве lIaB'lt б.. -ІІ. В"'10 протвв'" ТОГО, щ06а 16_
а ааасартуаав.,. ПРВJlВ'ІВО, aJJO ду_аю, що yeDl"x'lt . . .
вбеТ8ка во ВОВ'ІО дО JlBq8.
-- Так.,., тав.,., _ВJlай друже, - ааговорвв.,. сер
дога вБСТ8К.,., усо достоту TaK'lt, 8B'lt 8 :r06i1 роаво
в"в". Два 1'10 :rwx.,. CTapaX'lt КJJадоввщь -- той, ва вкб...
8 жвву, в другій, трохи даJJЬШО аа ВИIІ'lo -- ваші 811.У'І8 топорь BO:rODlEII ов"домо аавехВлJJВ а.і :raB'lt, ..О

'Т1іІ1И'JаСОIl'Ь в арову_"'в'" б .. може

ва вих.,. уасо В"8ВIІ_.,. '1ИИОМ.,.

AJJ8

вувшв веВlі1года

ВНЦЯ

В'Ь

тако

іСТЬ руввою

ваших'lt

СJJОТJJИВО

AJJ8

во _о.ва _вти.
костей

lере_8

-

-

а

со

во

вввilШИIіІЙ

По_в

••р
C1'U'lt

вашого майва. У вас'Ь дБЙШJJО ДО ТО'О,

що ваlll'Ь або поропроваджувати св 8'Ь-вбдта_.,., або ба_"

дужво ПРВГJJ8датвеь,
вс"_", вищать С8.

8K'lt ваші P"'JB псують св 'ІВ І 88JJOABB даШІ? а"ру, aJJe то .в_

Т&

МАРКА ТВЕЙВА
правда:

ПОlliJжь усіма ІІОИМИ 8BaKODlЬtMB вема аиiJ од

вого, що .ще _ав'І» БЬt ДОМОВИНУ В'І» добрбм'І» стаиiJ. Ка-

81

тоб», се факт'І».

Не гадай, що

& маю

ва ~УDlцiJ

той

ПРОСТЬtй

ва

рбд'Ь, що то ва КJJадовище првiJвдить у сосвовбм'І» дере

BiJ, & говорю
даі rOJJOC'l»

ввщв, вержевдм'І» ва спiJmвЬtй вб8'1».
IВбі ДОІІІовввіІ,

що

Д8вдв'І», о оббвтбй

COPTiJ,

ПОКОВ1'авmи

срiJБJJОМ'І», о

походу прибував

вботь ВЬtбратв

1І0ВЬ

mОRУ81евтаJ1ьвбй

lІавстатвчво

собiJ ваЙJJучше

.аюва гадці таКІІХ" ,пюдей,
",а БJJвДС1

та БОРJJівtв

БJJВ8ЬКІІ руивн.

в

и

мав

ва к,падопищв

ак'Ь

такА

мож

мiJсце

-

POДBBЬt Д*ерві

01''1»

ввші.

овв

BBBiJ

BCiJ

А то БУJJИ иайеОJJідиiJішв JJюде, &кВХ'Ь

cepeA'l»

ІІН lІІаJlИ

себе. Теперь

подиввсь

копи ва ВИХ'Ь

цiJJJВОМ'І» ва бiJду 8~ЙШnВ І
Одев'Ь

БJJвдсу

8'1»

''Ь ОДВНИ'Ь

б,ВШВDI'І»

ІІ&ТВВВ'І» аа 1'РОЩВИ

Кажу тобiJ

n

вашбй

о ва

щО то пбд'l» 1Jopbo-піірввЬtМВ китвцами передом'Ь

веJJвчавого

-

ви,

-

то

-

факт'І»

ве,пьверОDl'Ь
свiJжого

перегевДnював'Ь

-

свбі

вагробвнй

С1'РУГОВИВ8

той фавт'І» ГОВОРВ1'ь

TODlIil,

пбд'l»

па

гоnову.

бg-zь мерлець.

ва що 1'ав'Ь ве гopдЬti, &к'Ь ва свдй вам&1'ВВВ'І». Вбв'Ь

"'О JJюбllТЬ pa8'b-по-рав'І» BOoЦ1JB1'YBaTB вапвсь ва пам&твв

.1

в по

.вбlИСЬ

вапвсаво;

.асОЬ

call'l»

П08iJрвть

1'огдiJlЮ8ешь вго ба1JИТВ

R JJюбув е8 свовю
piJ1Ji дешева, а ова

ендить ва огорож.
ва вагроБВВВ1
ста. веJJВВОЮ

ПРВ8!воетю,

осоБJJИВО,

8'1»

1'е,

що

таМ'Ь

вб1Jf> В'Ь вб1JЬ, 8К'Ь
вапвсію.

Напвсь

~,п8 сараки _ерц&
КОJJИ хто 8а жвта

ве 8аавав'Ь радости. Н гадаю, во повввво С8 жого жаJl1ватв ДJЖ& веббщввбв'І».

Що-до мево

-

cuaавшв В'Ь 'Іотврв

ву,

8

O'lB -

пuв тави ТрОХ'! веврасво,

ве можу

варiJвати,

8JЖе

мов ПОТОМКВ, думаю, ПОО1'У

давшв

MeBiJ

8а вагробвив'.Ь

ЗББРКА НАЧЕркбв~
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а ще поrав~йше,

-

що ве ВЬ1пвса.11В

ва в~й 80BC~M'Ь B~Bв:oro славословів. Стовлв там'Ь слова
Переuшоtll НіІ moit С8'Йms,
'Щоб,.. nрuняmu ВtJCJI,ужеН1І н.городу.
Побачввшв першій
св

був'Ь

-

rордЬ1Й

і'ВВ'Ь, ЯВ:'Ь ОДВВ'Ь

ра8'Ь сю вапвсь, в

вею;

-

ОРВ8ваю

одвав:ожь 8'Ji 'І8СОМ'І» В пом~

мбй Сі'арЬ1Й првsтедь,

переходвчв

00-

прв мою "ОltlБВIІ:У, оuер'Ь бороду g ПОРУ'l8 В 8дввовавЬ1Й
П'>Ч8.В'Ь вбдчвтуватв, а ЛВ'Ь ..БЙШОВ'Ь ДО ТЬ1Х'Ь СJJбв'Ь, аареготав'Ь св

cepAe'JBO и дуже ВДОВОJJевЬ1Й обйшов'Ь даJJЬ

ше. To['д~ а абшв:робав'Ь

тЙ С.110В8, аБЬ1 вже ббJJьше ве

ба'JВі'В ТЬ1Х'Ь дypB~B'Ь.

AJJe, ав:.. в:ажу, ltIерлець усе гордвть св СВОВМ'Ь
ваrробвЬ1М'Ь паМВ1ВВВ:ОIl'Ь.

ОВ'Ь, бачишь,

вкоь-раа'Jo вде

rурі''Ь Джервісбв'Ь 8'Ь РОДИВВЬ1М'Ь

памві'ВВВ:ОМ'lt.

сюда

Та й Сміі'ерс'Ь перед'Ь хвилею переходвв'Jo CI('Aa вб сво
ВІІІ'Ь, вавввшв до дввrавв в:блькох'Ь ду:tбв'Ь.

Гей І Гіджівс'Ь І НВ'Ь св ltIа8ШЬ, старЬ1Й друже І ... То

Мередіі''lJ Гіджівс'Ь -

помер'Ь 44-01'0 -

ва ВJJадоввщв

валежвть до вашоrо вБДД'ЙtJJУ

- аватвЬ1Й стаРRЙ рбд'lt81'0 прабабка 6У.11а Ивдіввв:а - аа'Ь ВВItI'Ь аа пав'Jo6pai''It - ве почув'ыlвеe в JJВШЬ тому ве вбдпов~.'Ь.
А веJJика шв:ода, бо а був'Ь 6& радо тоб~ 81'0 преДСі'а
вИв'Ь. В6в'Іо був'Ь БЬ1 і'об~ дуже сподобав'Ь св. ТЬ1 певво

ще ве бачвв'Ь другого TaBoro В:ОСі'ав:а поломавЬ1Й В'Ь в:рвжах'Ь,

JJeABB AepZJIT'

UОВЬ1ВIІ:lувавЬ1Й,
св В:УОІІ,

aJJe

ЩО

ва дотеПВIіІЙ та ва6аВВІіІЙ І ко.11В CIII~8 св, і'0 па1Jе-6'Ь xro
Tep'Ji в:aM~BЬ а60 вам'Йtвь, а все 8a1JBJla8 весеJJ.IilIИ'Ь веро
esolII'lt - і'аВ:!8 в 8да8і'Ь св, ВВ:'Ь 61і1 ХТО ЦВВХОIІ'lt шар
ВУВ'Ь по шв6~.

Гей І Джовее І...
смеРі'ве

ПОВ:РIіІВaJJО

То Сі'аРIіІЙ
в:оштува.по

КОJJюмб'Ь ДЖОВС'lt

'Іотврвста

ДО.11врбв'Jo

.

КАРКА. ТВЕЙНА

іl6

••JlI

Bpaa'Jo BI'Jo паIlВТВВКОІІ'Jo _ва 'ІМ
OOT'Jo. ТО .цtBJlO С8 ва весв" J6-oro. Ово 11&'
'1'0. '1ao'Jo 61J1o Be.lB'IaBe. )(срц" 01:0Д8.1. ОВ сюда а. .
к E.JiteBi, абм подвввтв СВ. OABB'Jo веМщвк'Jo, що .aB'Jo
rpбб'Jo BapU'Jo ПОМ'Іь мого, паllВ'І'ав усе Ayse допадво...
А бачвшь овто .BAiBiAYYII'Jo, що йде 8'Jo КУОВIІКОllт. ва
ПВСВОВ ДOВlKB пбд.. пахою, 6el'Jo ГОJlевв повваше KOJlltBa
• аві O.1ltA1 вкогось покр&ваJlа ва T"JJt? То Барс'l'О
~u.ьгaya.. - п06б •• КО.1ЮIl6а Дsoвса 6УJlа се вайро
скбмвtйше ВЬ1поеаsева ос06а a'Jo- lІі.ь yctx'Jo, що посе
вмпос",в, У.'

СВ." cilм,

.ІВJlВ." ва вашб...

КJJадоввщв.

Всі м& ГРОllадво ВЬ1СО

JIJ0880 СВ. Довшеве опро_ога ваи'Jo стерпtтв ПООТУ80BallBK .ам. иашвх'Jo поrомкбв'Jo. ЗаВОДВІЬ вові KJJaAOввща, ue lIao'Jo ПОJlишаlOТЬ в.. такбм'Jo погавбм" став".
lІапраВJlВЮf. УJlвцt, aJle Bt&OJlB ве В8праВJlВТЬ вtчого,
що в KQJlO вас.. а60 ваше.
Дквв осьде ва мою домоввву, па ова І - а ка.у
жобit: CBOrO '18СУ то був'Jo lІІебеJlЬ, що aBepBYB'Jo 6& був..
ва себе уваг1 B'Jo коzдбм'Jo мешканю сего Пст&. KOJl.
ХО'lешь, В ІІО.У тобt вв подаруватв в так.. в ве
lІаlO аа що датв

ІВ

DOJlOBBBY ВОВОГО
BOBoro .Футрввв,

віка в

_орбвввв вівка

ввша .цOI1~BKa

тебе, ве 1!ВКУЙ

-

зрепаРУВ8'lВ.

BaJlOz.

Дай вове дво, встав.
а..

а буде тобоВ така

Jlt80ro

Вlїlгбдва, ЩО ОВ. во

того рода

-

вема о чбмr. в говоритвl

ди l1еве воВЧJl8J!1&Й,

боку ТРОХВ

-

Прошу

'1'&

бувт.

ТОI1! я

BOJltB" б& дат. тобit усе,
11І0 .Івшь посtдаlO, авіж. _aB'Jo б& хто вааватв меве ве
ВД8ЧВIїІIІІ'Jo. 0'1''1. В сесв хуствва вбд'l> поту JJ'Jo сво
;1I'lt родit дуже IIBJla рtчь ,- KOJlB тобоВ 80же сподо
баJlа СВ, то - НоВ? Ну, ва MBJlYBaBI веllа CBJlYBaBB,
a2le В дуже радт. б& покааатв СВ ВДВЧВ&ІІ'І> AJlB тебе в
ще.цР&IІ'Jo УІІеве ве аваЙдеш. воВ дрббкв пБДJlОТЬІ.
Бувай аДОр08'1>, друже,

_ушу вже Йтв.

Х тв Івав

ЗБОРКА НАЧЕркбв~
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.o~e .евВ првйдеть С8 сев BO~B аро6втв д~eBY ДОР.

ry.

Роау_ilв св, ваповво ве MO~y аватв; аJЖе ОДНО анаю

На аапущевGIІ'lt

8 теперь B~ доро_іІ ва пересеJJев,.
CTapOII'lt ВJJадоввщв ве перово'JУЮ .~o

віІ одвов BO~B.

Буду вавдруватв, довв ве авайду с06в

певво, а в:иевво, що

ПРИJlИ~ВОВ ква1ВРIil,

рувати а_ь

а ХОlIJь·ба ПРВЙШJJОСЬ lІевв lІашв

до Ню-Д~ераі.

И всil ІІа ваваВДРОВУ'IIІО.

B~epa ве.ерОIl'Ь ва пуБJJИ'lВОЙ варадіІ аапаJJа

YXBaJJaаойде, y~e n

пересеJJИТВ С8 8'lt-водта8'Ь
етарах'Ь вашвх'Ь

- HB'lt совце
AOIIOBBaX'lt вilхто ве пода6J1е

авіІ од

80AJl8 CBX'lt

вов кОСТО'lКИ. Таки ВJlадовища IIO~O й добрі ДJl8

.вХ'Ь ~ИВУ'ІИХ'lt

CllepTeJlItBaX'lt

ПРВ8теJJilв'Ь,

ие дОбрі

оставков'Ь, ЩО маюr. осьде 'Іесть васва

аати ее пере~'Ь тобою.

aaraJJY.

aJle

А IІGй ПОГJJ8Д'lt ІСТЬ

КUJJИ сумвilваешь С8 о тО.'Ь.

ПОГJJ8ДОIІ'lt

то пойяв

TaM'lt.B
подвви С8, 8В'І» ваваВДРОВУЮlIJі духв перед'lt BGAXOAOII'lt
,.СЬО вавертають. Свое ИОВДОВОJlОU8 вывJJлIoтьь ови B'lt
способ'Ь_uо ЩО ве революційвай•••
- Гей І - ади, овде йде BOJJItBOX'lt БJlедсу - ""Коба та був'Ь JJaCKaB'lt аавдати lІевіІ ва ПJlе'lil сей ва
.ilвь, то 8, вадilюсь, договю
ИХ~ в пойду B'lt BX'lt то
варвотвіІ AaJlil То Bыокоo поважавай давиай
рбд'lt Колв Л перед'Ь плтьдеслтьма ровами ходив'lt
у девь симв УЛВЦ8МВ, ОВИ авыlайвоo ilaABJl8 ве ввавше,
ав'Ь JJвше mеотивБВВ1!lIИ'Ь карававом'Ь - Оотавай В'Ь
І'араадil, дpy~e І
И ва8ВІІІІІ свой вагр06вый вамilвь ва ПJlе'lil, потlО
пав~

•

ПРВЛУIIJВВ'lo

СВ дО страховвтого походу, а ушво

Ді'еву домоввву BOJl"KOЬ аа
:хотilв'Ь

BOB'lt

006010,

бо

меве вею обдаруваТIІ, в

XO'lL В BB'lt щвро
piloiy'lO вбдвавав'lt

св ПРВВSТІІ его гостеJJЮI)ВВу домОвву.

Ио_е

30

двіІ гoдBBы

BaBAPYBaJlB

по-прв меве ті

сумоввті вагиавц'Йі, каJlатаЮIIJВ КОСТЬІІІВ, в ABBra1JB сво.

МАРКА ТВ~ЙВА
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p'h1JB.

ГИДКИ
ДBB~

И весь тоі 'iIac~ а пересидilв~ та ми.посер

са Baд~ нещасIІын

Два 'ІВ трв a~

••

наімо.подmв:х.~

Hы~~ дов'hдува.пись у мене,

и наімеН'Іе ввище

KOJlB вбдходать попБВНО'ІвА

по'h3ДЬІ ае.пil3ВВ<JИ. ДругА, бачвJ.:ОСЬ,
способу

ііадЬІ и роапыуваJ1ии

ще неавалв

б.11И'lВИ гостинц'h до p~aHЬ1X~ MiiCT~ и мilсточок~.
то a~ TЬ1X~ ocaд~ нема .вже теперь на JlJап'h,

нев, TaK~ само як~ в a~ аем.п'h,

трвцатьма роками,

ще!;!.пв а'lo>

а деякі навііть н'hв:о.пв не вствува

.пи, хиба тО.пько Bj& мапаХ~t

CSJ

пу
Вога

больше,мевше перед'lo>

аимевно

ва првватвЬ1Х~

мапа:х.'Ь ко.пвmвы~~ аіевтур'Ь tpyHfoBыоь..
тува.пв

TOf()

меве про ВВЬІчайвА

А всіі Д 'ПL1-

мене про став'Ь к.падовищь по TЬ1X~ мііСТ81'.Ь

І[ MiiCTO'II,ax~ та й про те,

яку с.паsу

мають

мilщане.

ЩО-ДІ) шанована СВОВХ'Ь покбінвкбв'Ь.

Ц'h.па ссса исторіs

а по-прв те вбудв.па

вещастиывB
~lДaBaпo

мене

B~ меніі щвре СПО1Jуваве 3'Ь ТЬІІІВ

встаами беа~

що ее т.б.пько СОН'Ь,
по

опвс"

вац'hкавв.па

батькбвщивЬ1.

А що все те

ся 118ніі д1lіістностію в я не мав'Ь СВ"домоств,

BaBApOI;IBSX~
.пась

неаВЬІ'Іайно

го.пОВ'h

того

то Я BL1CKaaaB~ перед~ OДHЬ1M~ a~

кбстякбв'Ь свою гадку,

-

а вменно,

що

небуваJlОГО в дуже

ака меніі свува
ого.пошу

сумного

ДРУКОМ'Ь

пересеJlевв.

Одвакожь .в рбаНО'Іасно прим'hТИВ'Ь, що годіі меніІ буде

87t

опвсатв все агодно
ово бу.по, бо готово

правдою, ТОЧf.-В~-ТО'Іь так'Ь, як~

впаста на мене пбдоарilвв, монь-то

а беру ва г.пум'Ьр'h'Іь поважну в допускаю св авеваги

покбіu:вкбв'Ь,

а се мусil.по БЬІ обидитв н аабо.п'hтв жв

.У'ІВХ'Ь и:х.~ приате.п'hв'Ь.

А.пе

тоі в'h'ІJ1ИВЬІВ в 'ІестиЬ1Й

оставок'Ь ко.пвшиого горожаввва

1Jepea7t

огородові

да.пєко переХИ]JВВ~

С8

ворота и шепнув'Ь мсніІ B~ ухо ось

ти с.пова:

-

llе дай са абат.1 а'Ь пантелику

1 rpOMaoЦa,

котра

ЗВОРКА НАЧЕРКОВ~
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lІоже терп'Ь2'В такі КJJадоввща, В'Ь ВКВХ'Ь МЬІ ут'Ькавмо,.

в В'Ь

CIIJJis

зве ств

все-,

ХО1Jь-бs й ве звать

що скааав"

про ваведбаВf>1Х'Ь 8 опущевы'ь там'Ь покБЙввкБв'Ь.
Нк'Ь·рав'Ь В'Ь тбй ХВВ.lв

вап'Ьвв'Ь

хбд'Ь иерц'Ьв'Ь щев'Jt, ве ПОJJвmвв'Ь
mиаТО1Jка, ав'Ь одвов
1JВВ'Ь,

У-ВВ8'Ь

вБСТО1JКВ.

щО

JJежу В'Ь JJбжку а

-

а такеПОJJо_евв

КОГУТ'Ь

-

в по

по соб'Ь вв'Ь одвого.
Н збудвв'Ь св В поба-

rOJJOBa

8ввсла

надав св

мен'Ь

дуже

геть

добре

AU

сну о свах'Ь, що мОЬствть В'Ь соб'Ь lІораJJЬ, а не до свбв"
поеТВ1JВIіІХ'Ь.

К бв Ц е в апр в 11 'Ь

Запевввю

1JBrare.lB,

щО

KOJJB

ст'Ь удержують св В'Ь до6рбll'Ь

r

ка.

кладоввща в'Ь вго м'В

став'Ь,

то сей

СОВ'Ь

80-

ВС'ЬМ'Ь не вбдносвть са до его м'Ьста, а п'hв св В'Ь н'Ьм."
передовс'Ьм'Ь, в то дуже
с'Ьдного lІІ'Ьста.

8JJ06HO -

до вайБJJВ8ШОГО су

МАІ-КА ТВЕЙВА.

810

Исторіа о добр~мrь и 8JI~мrь XJ10ПЦИ.
ДоБРLlЙ ХJIопець.
Був'Ь соб'h раз,. добрнй ХJlОП'lвва
вевс,. авав,. св.

Вбв'Ь

усе СJJухав,.

-

Як6в'Ь БJ1Ї.

СВОВХ'Ь

родвч'hВ'l

ХО'lь.бн их,. првкаан БУJJВ в ве авать вкі глупи в 6е8-

ГJlУВДИ.

Раз'Ь-у-рав"

учив,. св

аавдавого в ВИКОJJВ вО'

сп6аввв'Ь са ДО школн. В.6в'Ь в'hКОJlИ ве бавив,. св кв.'
даввм,. ВУJlВIІИ свіігу,

РОВЬ1й

вавііть тогдн віі, ВОJJВ вllУ адо

роаум,. говорив,.,

що c~ БУJJО бн ще ваЙJ1ііпmе

аб ,сього, дО ЧОГО б,. вбв" уавв'Ь св.' Нііхто а,. ввших'Ь
хлопціів,. ве
ПВJJЬИНЙ.
в вк,.

BIilr6ABO

бу .10

годвть са брехатв

ABJJa

був,. дорбвватв вму

rOAeB"

НііКОJlИ ве абрехав"

AJJJI

--

-

вего;

---

ве

6го праведвбсть дохо

орвtіиаJJьве

его иереВЬ1сmаJ10 усе, щ6 досв в'І> евіітіі

поступоваве

буваJJО.

вііКОJJИ ве ба8ИВ,. св у ведііJJЮ в,. жмурва,

ВЬ1брав,. пташивого

такій був,.

вбв" скааав,. с06іі:

в ковець.

просто до СМ'5швоств

--

ХО'lь-бн се чаСОIІ,.

гвііада, в'hКОJlИ маJlП'h

п6дсувув" у руку Р88пе'lевого февика -

В6в'І>

JI'hволи ве

optaBjcTS

ве

О'lItВИДВ'ІВИ ве

тsгло вго ДО віівков раціоваJJr.вои аабав",. Другі ХJlОПЦ"
пробуваJlВ доход~ти ПРВЧВВIil, чому-то вбв'Ь такій, одвак'Ь

не всп'hлв прийтв ДО ВДОВОJ1ВЮЧОГО ВЬ1свовку. Ови ува-

..

ЗБОРКА НАЧЕРКОWЬ
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8го щось нitб&

аа
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"СУlIIО8ВТОГО·,

браJJВ его в'Ь

оБОР0 ву в ве D08ВU8.11И, щоб& хто 8робив'Ь 8МУ крввду.

Той д()брwй попчива читав'Ь ус'.Ь читанви швБJJьнt

-

В'Ь тбм'Ь ваходнв'Ь вби'Ь иайБОJlьmу ПР8втибсть и се

БУJl&

Ц'.ЬJlа

тайва тои его ватур&.

Вбн" в'.ЬРНВ'Ь У до

'бр&х'Ь ХJlОПЦ'.ЬВ'Ь, 8ВВХ'Ь подwбував'Ь у ТЬІХ'Ь чнтавках'Ь,

в ПОКJlадав'І» ва ВВХ'Ь усе свое "ов'.Ьре. Вбв'Ь тУ_вв'Ь аа
Т&М'Ь, абw ра8'Ь

KOJl8 В'Ь
-- aJle ее 8МУ

жвтю

СТР'.ЬТ8ТИ СВ

ХJlОDцем'Ь

В'.ЬКОJlВ

ве

yAaJlo

8'10

тавим'Ь

ся.

Може

бути, що ОИВІС'.Ь перед'Ь чаООIll'Ь вwмеРJlИ. КБJlJВО ра8'Ь
читав'Ь

вбн'Ь

щось

оеоБJlВВО' 8намевитого О. добром'Ь

ХJlОПЦИ, 8араа'Ь перекииув'Ь картвв до коицв, аб& поба

чвтв, щ6 8'Ь него ВWЙШJlО,

бо рад'Ь був'Ь

ТWС8ЧЬ !КИJJЬ. абw J1ВШЬ его побаЧ!lТВ.

ііхатв вав'.Ьть

Та дарма І такій

добр&й ХJJопець аавс'.ЬгдЬІ умврав'Ь у оста,вбй
там'Ь був'Ь обрааок'Ь похорону
крбвн8, а дов вола
штаВ8тах'Ь

гробу

глав'.Ь в

на обрааву БУJlВ уе..ь

-

ОТ08ва шк6льна діітвора, В'Ь

усе 8а КОРОТКИХ'Ь,

и

в'Ь

сурдутах'Ь

усе аа

ДОВГИХ'Ь, та й во_де ХJJипаJJО у хустину до воса, довгу

що-найменше два л~кт'.Ь.

вав'Ь С8.

Н'.ЬКОJlВ

И так'Ь

ве 1f6г'Ь

вбн'Ь усе р08чарову

поба1fПТИ

бодай

одного

8'10

l'ЬІХ'Ь добрЬ1Х'Ь Х"ОПЦ'.ЬВ'Ь, бо они все умирали В'Ь остат
вбі гвав'.Ь.

Якбв'Ь J1еЛ'.Ь8В'Ь у СВО'.ЬМ'Ь
бути описаНЬ1I1'Ь B~ вкбй

серци

читанц'.Ь

горде бажане

шк6JJьнБЙ.

там'Ь СТОЯТ8 а'Ь обрааками. На ПРИIf'.ЬР'Ь

-

-

ХОТ'.ЬВ'Ь

ОДИН'Ь обра

аов'Ь предстаВJI8В'Ь БЬ1 вго похваJlЬНУ вбдраву до брехн..ь
перед'Ь lІІат'.Ьрю В JlК'Ь матн .плаче

такого СЬ1иа;

-

другій' обрааок'Ь

8'10

що

Mali

покааував'Ь БЬ1,

8К'Ь

радостн,

вби'Ь стопть ва пороа'.Ь и б'.ЬднбЙ жебрачц-Ь

а'Ь шестеро

д'.Ьтьми дав феивва и при тбм'Ь поучав ви, щоб& щаДИJJа,
ве марнотратнва, бо марнотрата в ГР'.ЬХОМ'Ь;

обрааок'Ь,

котрЬ1Й

св'.ЬДЧИВ'Ь

6&

-

такожь

О вго веливодуmНОСТИt

МАРКА ТВЕЙШ

'101'0

.яВ$-ТО ВОВ$ ве ХО'!О ПОВІІОВВ вааватв

8,1JОl'ОЦОП ..

ЦВ, що усе аае"даво. ва воrо ва Р08" у.пиц..,
вде" до ДОМУ, В ваJlИТЬ

.JI,BO

реrо'!е

08

Jlівівю та І ще

81'0

8а ИВМ$,

ко.пи

вб8$

8$

KOJlB в6• .,..
поrОIl$ rJJY._

rревогою жев,

.до дому. То БУJlа амбіці8 lИо.подвго Якuва Б.1Іівевоа.
ВОв'Ь страХ$ бажав'Ь увбlти В'Ь mк6J1ЬВУ
Роаум", ОВ, ИНОI'А"

OTaBaJlO

вllУ трохв

роаваЕВВ'Ь, що добрі Х.1ІОПЦ" все
.дЕІ .д"rи, вбв'Ь .пюБВВ$ житв

-

YMBpa.1lB.

аое

чвrавву.

KO".JIa

маркотво,
д.п8

Ніrде пр .....
х.пОПЦ8

И811

,mк6.пьвов КЕИZКИ бу.па ПРИКllе!а 8К$ ваll'брmа. Вбв"
;&ваВ$, ЩО бути добрЬ1М'Ь ве вдоро_о. 3вав'Ь, що бут.
"'1'ак'Ь вадприродно доБРЬ1I1'Ь, 8К'Ь х.попц" В'Ь книжках.

_

то ще r6рше, 8К$ ОУХОТIіІ. ВОв'Ь 8ваВ$, що до теперь ві
-ОДВИ'Ь

ТIіІХ'Ь до'БРLlХ'Ь х.попціВ$ ве м61''Ь довго пожв . . .

3$

ТВ, в вl'О бо.п".по,

KO.1lB

поrадав'Ь,

що

вбв'Ь ве побачвт,",

тов квижки, де ко.пис. буде описаИIіІI,

а 8ВОВ'Ь 8К$ б.

киижка П08ви.па С8 ще перед'Ь вго омертію, ТО може-б-.
в ве ков'!е чита.пи ви, бо ва к6вци ве бу.по бlil

ПоХорову.

Не

богато

обраак.

БУJlа бlil варта шк6.пьна квижва;

В$ котр61 ве ОТ08.п0 бlil

в"чCJf'О О поучевsх'Ь,

8КИ б...

вБВ$ давав'Ь 8гро_аджеВlilltI'Ь при вго смертв6м'Ь

..зваживши се, вбв'Ь очевидво мУс"в'Ь

вковЦИ

.пожу•

прийти д~

пересвідчевs, ЩО В$ таКИХ$ обставввах'Ь д.пs вего вай•

-

.пучmе

жвтв

по

.пюдски,

доки

.пишь

можва, а СВОВ

пос.підві с.пова держатв В'Ь поrотові, ажь васпів пор&;

ТЬ1l1часом'Ь ваШОIlУ доброму ХJlопцевв віЧ0 ве yдa~
ва.по С8,віч:о ве хот".по ск.паств С8 так'Ь. 8К$ то діs.п.,
С8

8$

добрwмв х.попцsми в.. чвтавках'Ь.

У

TWX$

I'ДIil все ваходи.по ва добре, а 8.п1!: Х1Jопці .по_аJlIІ

ВО1'1; У вего жь

IIYC"JlO

8аво.....

сом..

бутв щос. В'Ь тоІ маmиверів по..

асоваве, бо все ВЬ1ХОДИJlО ввакше.

Рав'Ь вБВ$ D:оба'!ившв,

.яБJIока,

8аIШО!l'Ь

ПБД$

ЩО

Джіll'Ь Б.пвlк'Ь

крад•

8БJl6вку в оповilв'Ь 8J10lJввцова

звБРКА НАЧЕркбв~

2ІЗ

.сжорію про В.1ІО1'8 Х.1l0ПЦS, що упав'І» a'l» sБJJБВКR oyc~дa
в 8JJO_BB'I» соб~ руку.

И Джім'Ь упав'І»,

a.1le впав'І» ва

ве r о в 811У B.1IOMBB'It руку, а call'lt ве потерп~в'І»

B~B

ков УШК'ОДIil, Якбв'І» ве мб1''It 8роаУIІ~ЖИ жо1'О. Чогось жа
&01'0 ве мб1''І» в68'1» виайжв B~ В'І» одвбй ~вжавц~.
Звов'І» же paB'It кБJJЬКОХ'І» aJJIilX'I» XJlопц~в'І» аавеJJИ
CJJitoo1'o ЧОJJоs~ка у ТР80авище. Якбв'І» ПОСП~ШИВ'Ь ва
uомбчь ка.1l~цt. AlJe О.7l~ПIilЙ, 8aM~CTЬ поБJJаГООJJОВIІЖИ
-81'0 аа же, ПОЖВ1'ПУВ'Ь 81'0 па.1lвцею по 1'OJJOB~ • ще ска
аав'Ь, що ак'Ь бil С.J:ОПВВ'Ь 81'0 в'І» свои руки, ТО у6вв'І»
Оil

ва

смержь

а

пожоиу

ПРИЙШОI'l>

бil

8МУ

В'І» по·

мбчь. И жакого вашь доБРilЙ ХJJопець аіі1'де во стріі.ав'Ь
у ~.жавках'Ь.

Якбв'І» в~чо1'О жак'І» 1'ОрlІ'ІО ве баzав'Ь, 8К'Ь ІІвайти
KY.1lBBOГO пса,

бев'І» ДомБВЕИ, 1'OJJOABOГO и переСJJ~дуsа

ВО1'О, та й УВЯТИ

еJJУZИТИ соб~
виайmов'Ь

до дому,

81'0

у ве1'О

такого

ПJJекажи его и жак'Ь ва

.ва ДО8~ЧВУ

поа

и

sдвчВбсть.

~YB'I» С8 дуже

Вкбвци

щаОJJИВr.JМ'Ь.

ПРІІВ~В'І» 81'0 ДО дому, ва1'одуаав'Ь, а.пе ко.1lи хотіів'І» по
{'JJадитв

81'0,

псище кивув'І» С8 ва ве1'О, подер'Ь 811У oд~

В8 В иаробив'І»
"ІижаВОR'І»,

еправ~, &.пе
JJИШИВ'Ь св.

отрашво1'О 1'aJJacy.

чи ве ВВІйде жам'Ь

акій

Вби'Ь Bar.1lSBYBIЬ до

8КО1'О Вil80веВ8

був'Ь МУДРilЙ перед'Ь ТillІІ'Ь,

В'Ь тбй

такій в

Пес'Ь був'Ь жако в са_ов породЬ1, 8К'І» ЖОЙ У

"Івжавцit, а прецiJвь покавав'І» св ввакше.

Та й що-вебудь

почав..

1І&ХОДИJJО 8МУ ва JJИХО.

сей доБРIilЙ ХJJопець, уое

та са_8 СПр_ВіІ, акі доБРilll'Ь

"ХJJОПЦВМ'I:J ,кввасках'І» ПРИВОСВJJВ ваl'орОДIil, д.пв вего бу

.JJИ таКЙ вевдвчві, що гБРШIІХ'Ь гoд~ й ПОДУllажи.

Рав'Ь вбв'Ь, ндучи в'І» ведiJ.1ІЮ до шко.пr.J,

поба'lИВ'Ь

кБJJЬКОХ'І» BJJilX'I» Х.7Іопц~в'І», ак'Ь вабнраJJВ св вс~даЖIІ ва
.овво повеСJJуважвеь.
8иав'І»,

що Х.1l0пцit,

его zax'lt вапав'І»,
вос.пУЮ1JВ

бо

В'І» ~итава

С8 в'Ь ИОД~JJЮ,

IІУсат1о

МАРКА ТВЕЙНА
утопитись. Отже по6tJг'Ь що духу туда, щ06w ИХ'Ь осте
регти

и, иа вещаета,

ptJKY. 8кіЙеь.
JJtJKapr. ВIіІП08ПУ
ва8'Ь 11'1» вего воду, aJJe вбв'Ь опБСJJВ вапав'Ь У rOpB1JKY
8 переJJеzав'Ь девять TIiIZABtJBOЬ. А вайдвввtJйmе 6YJJO
се, що 8JJIіІМ'Ь ХJJОПЦ8М'Ь
повеJJО св В'Ь 1JOBBtJ 80веtJlt'Ь
добре, 6aBBJJB св аиаltеввто в що ваЙЦ'llкавitйmе BepBYJJB до доltу жвви Й адорові. 8вбв'Ь Б.1івевс'Ь ди
вував'Ь СВ, що B'II1JO такого ие
етр'll1Jав'Ь 1 кввжках'Ь.
-

еам'Ь упав'Ь 820

'10JJовtJк'Ь 8ІІІТВГВУВ'Ь вго ще в'Ь пору,

XJJОП1JВСЕО геть B6aJJaMYTBBOЬ СВ.
ПоадоровtJвmв, 8бв'Ь троха ввеохотвв'Ь СВ,

такв поставоввв'Ь ВlіІтреватв.

aJJe

все

3вав'Ь уже добре,що вго

досвіДIіІ ве вадають СВ ДО 'Івтавкв, aJJe-жь вбв'Ь ще ве

мав'Ь '1асу дбйтв до ~IiIX'Ь YCJJOBJlBOЬ жвта, акі В'Ь ЕВВЖ
ках'Ь прнавачевв
дtJю,

-

що

прв

AJJ8 д06РIіІХ'Ь ХJJОВЦ'llВ'Ь, OTze мав'Ь ва
BIiITpeBaJJOCTB чей же до кбвцв свогО'

_вта такв дббвсь до тов меТІіІ.
допвсаJJО,

ra І

oCTuacr.

все так в

А EOJJb-б'Ь усе аму во
бlil ДЗlа вего ще промо

ва ва емертвбм'Ь .710ЖУ.
Поmукав'Ь ва порадою В'Ь СВОВХ'Ь чвтавках'Ь

•

ввай

ШОВ'Ь, щО ему теперь пора вступвтв ва корабеJJL. прак

твкуватв ва морака.
кврабеJJЬНОГО
капітан'Ь

•

НаПlіІтав'f>

важадав'Ь

ВОД'Ь

ВIіІТЛГВУВ'Ь В'Ь квшев'ІІ

'1евй ему мова:

Такого

Се

БJJівевеовв

НкБВ'Ь

"Ет'Ь,

вбд'Ь

у мене се

ро60ТЬІ.

KOJJIf

вбв'Ь гордО'

его

щвро

ве варта аа.

що,.

ТIіІ мев'ІІ до

YMtJemr.
xptJBY 1"-

ще в" ва8вав'Ь В'Ь eBOtJMOЬ :в.тю.

у BCtJXOЬ чвтавках'Ь, лкв вбв'Ь виав'Ь,

КВ8жкіІ вбд'Ь

А

капітав'Ь, ПРОСТIіІЙ, брусова

орец'llвь ве докав'Ь,

ИIilТВ та й ивmй

двва

8его св'ІІдоцтв'Ь,

AJJe

ТIіІЙ '10JJOB'IIKOЬ, скааав'Ь:

CTOJJIil

одвого капітава

КВИЖО'Jку в вкавав'Ь ва ПРВСВЛ

"Нкову

ПРВХВJJЬВОГО учвтеJJЛ".
ВЮХ'Ь табаки І

вОв'Ь

ПрОСВВ'Ь са в'Ь С.71ужбу у вего.

првявва првсват~

Y1JBTeJJa BaBctJrAIiI rJJy6oKo 88opymYBaJJa.

ЗБОРКА.НАЧЕРКОв~

оо.

221)-

аорабеJl'И&ХS капіТ8вGв'І». И· _ОСТВJlа _олодцевв дорогу

ДО ВСВКВХ'І» досrОИВIІСТВ'І» в до доБРf)ГО б&ту. Вбв'І» прО
ero rраТИ8S вoJtру уовов 8M&CJJI1.
ХJlопцевв ІШJlО все вавoJtть Ayze 8JJe. HoJtlJO ве ст8JlО 08 жак'І», 8К'І» п6СJJ8 его авторітетбв'І» повивно БУJJО
отатвсь. Вrcбвцв :tIYIJBJJa С8 ему така Dриго~а:
ОДВОГО ДВ8 БJJукав'І» в6в'І» по MoJtCTiJ, щоб& по сво
му 88&lJalO ваводвтв 8JJ&X'I» х.попцoJtВ'І» ва добру "орогу..
В ь одвбl 8еJloJt8вбl гутoJt под&бав'І» в6в'І» ГУРТ'І» 8J1aX'ItхлооцoJtВ'І», 8К'І» роБВJJВ. собoJt аабавку Т&М'І», ЩО IJO~BpBa
.ц8ТЬ 'ІВ пвтвацить

~O другого,
&ОВОВОК'Ь.

пс6в'І»

а хвост&

8а ПОКОТОМ'І» BBBBYBaJJB одво
lIaB&.1JB ВМ'І» вітроt.піцерввою ,s

Якова 8аб8JJoJtло серце.

Вбв'І» сiJв'Ь ва ОIЩТ-

8'1» Т&Х'Ь КОВОВОК'І» - обlllаватв св товщеll'Ь у Bero BoJtlJO
ве BHaIJBJlO, KOJJB Іш.по о споввеве оБОВВВКУ ХОПВВ'І»
ваlБJlН'ШОГО пса

ва

коввoJtр..

в

остро

ПОДВВИВ'Ь

С8

ва шибеввка Тома Джовеа. . Одвак'Ь В'Ь тБЙхви.пи ва-·
дбlшов'І» комісарь по.піціи. Mek'b-Вальтер'Ь, .пют&Й, ажь
иокр& В'Ь OlJel C&OaJJBCIt.

Зли х.попцoJt поутoJtка.пи.

Якбв" БJJівевс'l», свilДОМ&Й свовв веввввосrи,

8alJaB'It

одву

3'1» T&X'It

да 8аIJивае СВ: .ОХ'І»,

А.пе·

встав 'І» в

ПРОІІОВ'І» ВЗ'Ь lJитавок'І», що-то кож-·

павеl"

-

хотsй В'І» дoJtlСТВОСТВ

BoJtKOJlB жадев'Ь ХJJопець, будь вбв'Ь добр&1 IJИ ВJJ&Й, ве
8aIJBBae СВОІИ бесiJ.Дiil вбд'Ь "ОХ'І», паве 1" AJJe комісарro
ПОJJіців аиiJ думав'І» ждатв ва продовжеВІ о))омов& Якова

Блівевса.

Вбв'.Ь ХОПИВ'.Ь ero ва ухо, обкрутив'.Ьивм'Ь

кБJJька раз'Ь, а вбдтак'.Ь аамашвсте копвуВ'.Ь

lІащев&й вітроt.піцеривою 8ад'.Ь.
Dопець

ero В'.Ь аа

В'Ь тбй XBBJJB добр&й

B&JJeTiJ.If'l» крбвь дах'Ь у ВОВДУХВ, а враз'Ь вз'l»

вв"'.Ь кусвoJt В'.Ь пsтвацити псбв'.Ь,

ЩО зввса.пи вбд'.Ь вего

ІІОВЬ хвбст'.Ь У кота. Та й в'.Ь комісарв ПОJJіців

в a'l» ае
JliJaBo8 гут& ве ·ocTaJlOCI> вoJt СJJ<ВДУ.
И TaK'It cepAera Якб» Б.півевс'Ь ве мав'Ь вавilт",
Вібшотева ваіаиахев. пов:kстеі. Tox~

LXVL
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МАРКА ТВ.ЕЙНА

BarOAS

В'.Ь

0P0808S, XO'li в." Вад....
в." .B~IO - хвба 8080
0~ахб8'.Ь. А ХО~8Й ero ка
ведаJJекбм'.Ь oropoAit, ~O

p08Be02l0

ва ве" 'IO~BPB Д"21ЬВВЦ"

BsrOJlOeB~B ООСJI"ДВОВ

ва ее 8s~ерп1lВ." с~БJlьКО
ОРОІІОВВВ." щО ~all'" у
довб'.Ь

уоа8'.Ь

ва sБJJБиву

жав в РОШ~У его ~"Jla
lІіІста в БУJl8

а_ь OS~i ОУД080-JlіІварсввх'.Ь доход_еВі,

'Ів 86и." 008ер.",
Тавого

nBxa
rop" 110

'ІВ віІ,

"P080'hsBoro"

а

ПОllер"', ~O в6д'" 'Іого.

KOnB
8101

Х2l0ПЦВ

оевво

ще

B'hKOJlB

во

6аЧВJlВ!
Тав." аагврвв." св добрsй

ХJlопець, що по ОВJlам."

еВОИIl'Ь Д"Jlав." ВВ'.Ь ваЙJ1'hпше, аJlе пБОJ1В првпве6в'.Ь '1В

тавов'Ь ве мбг'.Ь оовгвутв віІ'1О1.'О.
оець, що

AilJ1a8."

хамв, J1вше в6в", віІ. Се д1sйство
6УТі віІВ:ОJlВ ве

КОZДLIЙ ввшій

X2l0-

~aв:'Ь саме вв." B~B'.Ь, ~'hшвв", ОВ усоіІ

BSBCB'TI>

ABBBSI вsпадов." в lІа-

св.

8лЬІ' хлопець.
Був." собil раа'Ь 8JJSЙ Х2l0пець
хо.ь ва

-

CJlB

Джім", авав'.Ь

-

СХО'1ете трашвв посввтвтв увагв

ревова&тось, що у вашвх'lt '1втаввах'Ь

8nB

-

ХJJОПЦis

'1аіво вавыают,' ся Джемс.". Дввве, ажо правдввс

011
по

авЬІ

!

Той

ОДВВ'Ь ввав'Ь св Двіll'Ь.

Вбв'.Ь во lІав'Ь хоров матерв - тов хоров матерв,
що буза Бы побожва в xopybaJ1a-б'Ь ва CYXOTS, щО во

пilва Бы БУJJа паг'l'В В'Ь
жвтю 'l'БJJr.ко

BOJlBBa

.. огвву, аве AepzaJla &в прв
ABTBBS, т6вько ПО'lуваВ8
CTaJlO, овіІт'Ь був'!» бs AJlB &в

J1юбовь до

жаху, щО ВК'Ь ба &в ве

ДВТВВЬІ ХОJ10ДВliI.Й в zоотовіЙ. 3J1И ХJlОПЦ'h В'.Ь '1втавкаХ1І

звуть Са по-вайббJlЬШО Джеме'!»

'1'0
кв· що

ваВ'Іа&

M8J10rO

в мають хору

кааати: "а топерь в йду

а саМІ СОJ10ДВВМ'Ь, ТУ_JlВВLIМ'Ь

MaTispir
спатовь

rOJ,lOOOM'"

8аво-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ'Ь

917

JlfilCY' ІГО ао сву, Ц".ІУ' ·81'0 ва аббравбчь а потбll~
)'В.l8ва8 прв ВО.lНСЩ" в aa.lBBa8 С8 СJJьоааllВ. З'1» CBII~
=ке ХJJопцеll'1» БУJJО

ввавше.

80BC"III'J't

Вбв'J't

Ba8HBaB'J't

са

а 81'0 матерв В"'10 ве хиБУllаJJО - ве MaJJa су
хбт'J't ав" В"'10ГО тавого. еи 1I0ZHa бу.lО радше вааватв

Jtzilll'J't

кремезвою,

80BCiJM'J't

ве бу JJa побоzвою

а дО ТОГО в В&

Дзіма ве дба.lа аві трохв.

Ова BaBaJJa, щО 8В':Ь ба
CBpyTBB'J't, ве BeJJBBa БУJJ& бн швоа8.
Ова, вагвавшв 81'0 спатв, ве ЦiJJJуваJJа 81'0, ва8павв, ЩО
BaTOpГ8JJa 811У ухо, BO.1lB xOTitJJa внйтв В':Ь хатн.
.бв':Ь собis варв':Ь

ОДВаГ0 ДВ8 .ПОЗВЧВВ'Ь· собit сей ХJJОП'lива ВJJЮ'l&

вбд':Ь воморн, вакрав'Ь ся туда в оораввв':Ь
ВВВ':Ь

-

CJJ08 догтю. И по
Bit'lO ве ваmitп
ТО 1'оДвть СЯ ве C.ly-

рав'Ь ПОМ"ТВJJа убутов'Ь,
"'lбll'Ь ве 01'ОрВУВ'Ь

"'lYBaJJO

собit ораз

Ba.1laCYBaBOЬ С8 вовфітур'Ь, а щобfil матв вева

81'0

иаJJВВ'Ь дО

BaГ.1le страх'Ь в

8МУ: "Щ6 тн вробв"'Ь? 'Ів
'Ів то ве 1'рііх'Ь таке чиввтв?

хатв матерв?

'laKBXOЬ вегбдвввбв'Ь,

свови дорогов,

що

крадвв

добрав матерв?"

пав'Ь в'Ь самоті! ва

KOJJitBa

щ6 чока8

8'Ьitдаю.,ь коsфіТУРfil

И опБСJJ8 вбв'Ь ве у

в ве ОРВСЯ1''Ь собit, що

Bze

lІе буде таввм':Ь .1Іиход"sм'Іо, та і ве обдвitс':Ь СЯ з'Ь по
Jlевшою в весеJJостію В'Ь серцю,
усе розвазатв ііі,

~ОВ'Ь

прввятв

абн пбітв до матерв,

БJJагатв вв о прощеВ8,

бllа1'ОСJJовевв

вбд'Ь

а

вев,

ваПООJJ1І

ОРОJJвваючов:

С.1lЬОВIа1 радО'Сти в ВДЯ'lвоотв. Н1І1 таве д1l808 В'Ь вввж
аах'Ь в'Ь ус1lма 8ЛНМВ хлопцямв,

8'J't

але

-

дивве двво

-

Дzімом'Ь БVJJО ц1lJJКОМ'Ь ввакше. Вбв'Ь пбд'Ь1Ів'Ь ообiJ

вовфітур'Ь в, ве ПОlJуваючвсь до гр1lха, безвстндво сва
ilав'Ь ооб1l,

що зробив'Ь дуже добре,

TaBOZ' Ayze

ру пбрве 8.11бсть, коли пом1Ітить ее

TBJJa,

AO.1lBBOЬ

добре, в ще aaCIl-Вав'Ь

вбв'Ь боzвв'Ь ся,

08:

1"

кБJJЬВО

ДО1'тю

Toz'

то ста

А копи ова поміІ

ва '1бм'Ь еВ1Іт'Ь,

во авав; ова ВlilllаРИJJа вго,

JJ

що в1І о '1бм'Іо

BJJilaJJO

е8,

а вбв'Іо

МАРКА ТВЕЙВА
.рвчав'It що духа CBJJьt. Все у того ХJJопца
.ее

","'a.710

6Y.710

дввве,

са 8'1t BBII'It 80BC"'.'It внакше, авilжь 8ВЬJ1IJаЙ...

110 д.в са в6 8.71ьtMB Джемсамв в.,. чвтавках'lt.
Одвого два BьtJJil8'1t вбв'It ва аБJJБвку сусilда враста

..б.710ка. Та й ве 8JJOIIBB'It вогв, ве впав'Ь та й ве скру
u n рукв ; ДОllашвьtй пес'It ве KBHY8'1t са ва вего; ве
.аежаl'lt тьtЖДВ8МВ хорьtЙ
.еети еа

8'1t

У JJ6жку,

ведуl'В сокрушевьtМ'Ь

абьt

оп6СJlа пбд

в попраВ.71еВIІІМ'It. Де

Ж"'It 1 вбв'Ь BaKpaB'It аб.пок'Ь, кб.пько XOTilB'It,
ІДОрОВ'Ь И8'1tа6J1бикв.

Та

раду: що пес'lt иаб.пИ8ВВ'It са,

То

6Y.710

I'IiIX'It

_ввве

-

в

8.п'h8'Ь

й 8'1t ПСОМ'Ь вбв'It дав'Ь си6..,.
а

вбв'It В'Ь вего цеГ.710Ю.

чогось такого иilко.71В

ве

бува.по у:

кввжках'Ь~

ОДВОГО два YKpaB'It вбв'Ь
п060авшиса,

учите.71еви

ВОЖВК'Ь,

що крадilжь може ВIІІКРIllТИ са

вабере букбв'Ь, пбдсувув'It ВОЖИК'Ь

Ві.пьсона. Джорджь,

в

ао

вбв'Ь

B'It шапку Джорджа

СІІІВ'Ь уДоввцil Ві.1ЬСОИОВОИ,

був.,.

ZU'ze МDра.71ЬВIІІЙ х.пОП1lJвва, В80рець доброго Х.710пца ва.
ц'itJJе село, BaBcilrAIII ПОСJJуmвшй матери,
вilко.llИ
ве
ска8ав'Ь вепраВДIll,

вавдаве усе вмilв'Ь и до ШКОJlIІІ хо

ДИВ'It ак'Ь ваЙПВJlьвilЙmе.

КОJJИ

ВОжИК'It

8вайшов'Ь са

В'Ь шаIIЦ-В, б-ВДВІІІЙ ДЖОРДЖ'Ь, ПQ1IJервовil8ШВ, DОХВЮDВВ'Ь

rOJlOBY, ак'Ь koJIb-б'Ь вГО гр 11І8.71 а совilсть.
так'Ь учитеJJЬ,

бо.71ЮЧО уражеВIІІЙ,

А ко.71И вбд.

DОВВВВВ'Ь вго о кра

д1lжь та Й вабирав'It са рбвкою Вlllпарвтв дрожачи ПJJе

'!I'h

хJJопчивы

-

то ве В'Ь8ВИВ'Ь са посеред'Ir ВВХ'Ь свво

ВОJJОСІІІЙ, поважаВIІІЙ РОВ'Ь8МВВК'Ь

ИІІповуюч6й ПОС'lавіІ:

та й ве КРВКВУВ'Ь В'Ь

"Поmавуйте

сего

б.71агородвого

XJlопцаl вегБДВIІІЙ ВВВОВВВК'Ь ОВ'Ь там'Ь 1 Н вепомtчеио
переходвв'Ь по-при

вБД1lJввеви двер'»

ХТО В ак'Ь доауствв'Ь са крадежв
дбстав'Ь ваеJJужевов
.прОIІОВьt

Kapьt та

й

1"

ШКОJJІІІ в BBAtBOЬ,

ИПОТОМУ Джім'Ь ве

судьа ве ВІІІГОЛОСВВ'Ь

до П.71ачущвх'Ь ШКО.71арilв'Ь, вс ВЗ8В'Ь Джорджа.

ЗБОРКА ИАЧЕРКОВ~
$а РУВУ В ве свавав'Ь 8111У,
1Іа вбдвва1JеВ8,

1181

а вбджав'Ь

щО тавіІ ХJJОП8ЦЬ

BaCJJY1'J.

ве аробвв'Ь 8МУ ПРОП08Вців:

првІде до вего в жвве В'Ь вего

буде вавцеJJаріD

-

~aMilTaTB, топвтв В'Ь пе1Jах'Ь, бilJ,'8ТВ ва ПОС&JJВВ, дерева

·вруб.8, буде студіюватв право
1І'Ь ведевю домового

1SaBBTB

в

помагатв 8ГО

господарства,

ПРО1Jіl

С8, а 8а вее те дбеТ8ве СОРОВ'Ь цевтбв'Ь

саць в буде щаСJJвв&І. Ніі, щось тавого

-6атв в'Ь 'Івтаввах'Ь, а !'Ут'Ь

......
80••
ва .....

'Іас'Ь

можва ВО_

- Дzіи'Ь в&грав'Ь.
lIafJJe В'Ь mBOJJY в

Н"а.

ве ...
1IBOJJBB.,. 8'Ь бilдІ.І В8брцевого ХJJОПЦ8 .в;жордzа, а Д8і1l'5
.ав'Ь YTisxy 8'Ь того, бо JleABB 'ІВ хто другі І жав'Ь, а_
стар&І СУДЬ8 ве увбйшов'Ь

Д_ім'Ь, вевавидisв'Ь мораJJЬВ&Х'Ь ХJJОПЦisв'Ь.

AJJe ваlдвввillше БУJJО се,
ШОВ'Ь JJOBBTB р&бу В'Ь ведisJJЮ,

що

BOJlB

Д_іи'Ь в8"

61JN1 11
.....
..таввв аедilJJЬВОИ ШВОJl& до ваукв вбд'Ь Новего P08J'
дО Рбв.цва, атавого вмпадку, Яв'Ь сей, в& вilгде . .
rpбм'Ь В'Ь вего ве вдарив'Ь.

под&БJJете.

Навпавв,

~JJ&Х'Ь ХJJопцilв'Ь, котрі

ве

арІ.Іва.па С8

Ровдивilть

ВЬ1 там'Ь вваідете, що 8С".
В'Ь ве.цilJlЮ JJОВJJЯТЬ р&бу, ~

св!'ь васво'lИТВ бура та й грбм'Ь убвти.
уое грвмвть в ГРОМЬ1 бють,
йдуть ва р&бу.
МУ, ое

AJJ8

в& усil

KOJJB BJJ8

В'Ь

'1BTallВU5

хлопцil У вед.....

Що .ц_іDl'Ь явось уйmов'Ь буріІ.

rpo-

иеве аагадва.

Bil1JO ве MOfJJO вашводвтв. 88_
CJJOB08B в'Ь MeBazepiB повву _.евlО T8.spOBBaJJBB.,. 8МУ rOJJOBrot хО'60ТОIl'Ь. Вбвs ....
РВВ'Ь У шаф'k 8а горilввою, а ве ПОМ&JJВВ'Ь 08, ве __
ПВВ'Ь CaJJiTpaBOro квасу. П6таіі батьва ував'Ь его cтp"t.1D
БУt пбйmов'Ь ПОJJюватв в ве вбдстр'kJJВВ'Ь со б.. ~
"Ів 'ІОТВРОХ'Ь паJJЬЦ'kв'Ь. В'Ь гвilвіі удар.в'Ь СВJlЬВО 81....
КОIl'Ь свою вraJlY сесжрв'ІВУ в ова ве xopilJla Ц"Jlе ......
а вкбвцв І ве YlJepJJa В&СI8ВУЮ'lВ передs CBOB08S .....
Тому иОП1JИСВОВИ

пбдсувув'Ь
• СJlОВЬ ве

180
r8д.8

O.1l0B.

проще.а,

аотрl ПОДВО!)В"'.

611 8ro '11lJ.

В.., O~ '10 пере61.11L
В"В5 У'l"В5.5 ДО.У • П10'l."" оа ва .оре, м.
ве •• те, .611 ОП"ОВ, веР.'IШ. ДО."В5, по6...'1. 086.
О880'1ВIІ.5 І. ОllущеВIІ.,.,

во"х" СВО.Х5 дopor.x,.

••-

е'l.'в ва 13.5 а.1l8ДО•• Щ. • &О.1І.шве .BBorpaдO.5 опо
••'1е ••'1.110.5 IIO.1l0дe.BXS nil,. ••ПУОn.1lе в 'Р1Iво
...е. Ві 1 .,......'рв,n до ,,0.1 П8.1І1 аа... ааВов• •
~''1'" перш.

Aop6r. ero 61.11. - "0 аоРШІІIІ.
1 nMa І о.ев.в", 08, СІ.В,. 6• .,іВО.,..
"О.1І8вво& РОД&ВІІ, 8.110 ОДВОВ .0.. В.Р16.15 во"-х,. •
• 08 -ООКВРОЖО. УоаВВМ. 80.n.ВIІ.& ц.пВіСIВ••В В.
~"д~~в.м.дороб..... С8 60r.TCIB. & В"В" 'Іепер. в.l
.,-..е••іlшіl П"Д.1І8а. в ... сВоі.... род.вв3.... МіМі,.
. ,••••r.niBO по••••вНI • ..110.... П.рn8_еВIУ.
Так... 6•••'10, .... • • .,.ВК.Х5 ша3nЬВІІХ5 ВІІ в •
..&lAe'l'e в.віт. 8noro Д.е_оа, ко'рнl 611 В5 ОВП....
.••'lIO •••5 !'аве ш.nе.е щ.оТ8, 8К!і сеl веnеrріш•••.,..
П"д"lшо....

.-.і

...
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Статистиио.и морuьиости·.
Дайте _ев" СІІО
к81 а'Ь вашою статвствкою І Н ваав'Ь Ц"Jlай вашь BpaIВ'Ь
в аапаJlВВ'Ь с06" вв_'ь Фаlку.

дей, .в'Ь ва І

Веаваетавво

ебб'Ь 1JOJl0811K'Ь
роаУIІ'Ь

тратвть,
два
ори

-

8
ellB

обдрааа.

кб1lЬКО

Венаввджу

таквх'Ь

JlID-

Ba1JBCJlaSTe: В'Ь .віЙ спо
8AOPOBJI' та OCJla61188

со б..

Д01lsрБВ$

та цевтБВ$ вбв'Ь марво

а'Ь оогу6вов

BaBa1JBB вурвть дев.тьдеовть
рокв, в C.1lI1 првиагб,!Сво 8'10 6i.uард'Ьаагра., в С.1В
CTO.1l1l поаВ01lВТЬ е0611 CBJI.B1JBBY ввва, в т. ,!С. В т.

д. Ва 6е,ваставво варахову_те:

p1l.1l0 BBa01l"AOK$

ве6еапе1JВОВ

кБJJЬВО .евщвв'It аго

_ОДі1

носвтв

BpBBOJJiBII,

В Т. д. В т. д. Ва уое ба'lвте P"1Jf> тб.1lЬВО .$ одвого
бову. Ва о.1l1lп8 ва фавт'Ь, щО В'Ь АllерВцiJ старА JIЮде
оо-ваlбб.1lьше вур.ть в
теорів овв ооввввА

0101'''

БУJlIІ

ваву,

хот.Й обс... вашов

aa-.01l0АУ оомертв;

ва факт'Ь, ЩОlеее.1lА старі АвtJJjlЦ" ОІОТЬ

да1lьше

ввво В жв

вуть, а оградв8

старА ГОJJJI.ВДЦ" AO-CX01JY 11 пЮть В
кур.ть, а такв усе отар"Ють С. та й грубвуть. Ва-.5

B1IKO.1lB ве спр06уете сковстатуватв: кб.1lЬКО то куревв
1JO.1l0B"KOBB правдввого вдовопев., роаравкв в прв
.Т800ТВ 8а '1ас'Ь вго жвт.,
- а ее aaBaZBTlt у дес.те
дав

ро тА ГРош", .кВ ба вбв'Ь аащадив'Ь

,аJJвшаЮ1JВ кури"

МАРКА ТВЕЙНА

ІЗі

'ІІІ

або

-

В'It

другого

боку:

яку

то веJlичеаву суму

щастя траТІІТЬ ва час'Ь JlЮДОКОГО В'Йlку

aK'It

ва? Рtчь певна,

BctX'lt

пят'десять лtт'Ь

атвоотій,

ови,

можуть

такн

вБДМОВJlЯЮЧВ

ТЬ1Х'Ь дрббВБlХ'Ь

ве курці

ообt

черев'It

ГР'ЙlmВБlХ'Ь при

ваощадити· грошей,

щ6 вовв

-- aJle

пбчвут, В'Ь грбmми? ва що ВМ'Ь вдали ся грошt?

ClleprBOB

MaMOHan

ИХ'Ь душв

спасе.

ЧОJIовtкови ОJIУЖИТИ вдиво ва те,

собt BIЦOBOJIeBS в ПРlІятвбстr.;
JIевя в ПРИЯТJlОСТВ

а

аБЬ1

можуть

вими

ОКУПИВ'It

ВЬ1 ВОРОГ'Ь вдово

KOJIB

то п6 що rрошt вбвватв?

-

Беа

Грошt

На те

ВЬ1 чей-же ве вамвтвте, ЩО можете ужити ИХ'Ь Jltпmе

ва ДО~РЬ1й етравувок'Ь,
uбдмогу

&S'lt

'8вавте,

Aa.1J'h

просвtтвЬ1М'Ь

ва доброд'hйві ц'hJlИ та ва

товариствам'Ь,

и ц'hJlЬ1Й св'hТ'Ь

вва8,

дрМнах'Ь грtхбв'Ь, ве ВЬ1даоте
скупите ооб'h так'Ь,

-

що ва,

бо-ась

самі

Jlюде

бе8'Ь

й цента 1 а що-до

'h,-Jl'

r01l0,llBH

щО ВЬ1 аавовгдЬ1

в СJIабо

СИJJН. Ва Ц'Йlлай девь ве вбдваzите с& васмв&тв, бо бо

вте 0&, щоБЬ1 sкій бtдаЧИlDе, увидtВlD1J 8ас'Ь В'Ь добрбм'Ь
ГУIlОРВ, ве опробував'Ь позичитв у вао'Ь дол&ра. У цер
к,,-Ь,

коли

вождай

ХОДІІТЬ в'It тацою

paB'Ji

вбирати

вакравmи ДОJlОВЯМВ. Дохода свои ВЬІ

оцtвочиому урвдови
lиавте

-

по

ие правда?

правдt.

га?

ва тогдв

аа:ь до ПОВ&JlОГО,

rpomt,

васохлого

коли оии

M01lBT8t, лице
BtKOJlII ве подасте

ВЬ1-жь

Ну добре,

р.аВ по що ва продовzувте ообt
щадите

датки,

ва КОJItиах'lt, вавуревн В'Ь

1'0'10

апе

усе те самі
В'Ь тав:бl1'1t

нужденне жите

ввку отаречого ?

ДJlЯ ваот. 80ВО'kм'Ь а

На що

BOBctll'lt

бев'Ь вартости? ОДВЬ1м'Ь С1l0ВОВт.
оа де в'Ь пустиню и ве умрете,

6аJlамутити Jlюдей, щоБЬ1 отали

- Ч:ОІІУ ва ие удалита
a1le вtчоо иамагаетес,
0& таlt'Ь еамо веllИJlаllИ

в тав:'Ь опротивtли КОЕДОIlУ, &к'Ь ва ч:ерев'Ь свою .ста

тистику 1І0рали"?

Н аовсвм'Ь ве похвал&ю розпуста и

'hй ве вбддаю СВ;

ахе

TaItOZr.

ве маю

в' дрМки до-

звОРКА. НА ЧЕРкбв'Ь

2ЗЗ

~--------------~~--

8ОЬра

](O'!OJJOB'hKa. боз'Ь

доякВх'Ь

'ХliМУ Й О вас'Ь ве хоху
той самай '!О1JОВ'hК'Ь,

.. евОЬ

вавОЬть '!ути.

-

МовОЬ вдаliСЬ, ва

щО то тамтого ТIіІЖДВЯ

Цвіарбв~, а потому,

як'Іо

ПрИЙШ08~ звова и СВОВМfI

.IіІМВ рукаввЦn_1і

ГОВОРIl8'Ь

мово ве БУJJО

81JО'ІИВВIіІIІВ

"МОJlОДОМУ писатеJlе8И"~ -

Так'Ь, Аіассі *) справд'"
бо ФОСФОР'Ь, акій мОЬ

ствть са B~ рlilб'Ь, ВlіІтворюв 'МОВОК'Ь.

правда. Аnе що-до того,
ве внаю nКу дати

ва певво.

C1JB

статья,

ДОllа,

веспаJJВ

В'Ь хата мою красву пі'Іt.

Br.tB01JitK"

ПОРУ'Іав пвсате1JЯМ'Ь 'Ьств Р1il6у,

сти,

гр'hШК3В'Ь,

Довже8ВУ пропов'Ьдь I1РОТИВ'Ь повижаю'ІОГО иuогу

курона

В&В'Ь

иаJJIіІХ'Ь

На

CT31JLKO

ваша

кб1Jj,КО Рlilбr.t вам'Ь треба В'Ь'Ь
вам'Ь

пораду

КОТРУ

--

бодай ве внаю

ВIіІ ва пробу

всть 8ВIіІ'Іаввоюперес'h'lВОЮ працею,

вадБЄ1Jа1JИ,

ва лку ВIіІ годві

~tДобутв ся, ТО

-- ва мою гадку -- оттак'Ь K01JLKa кв
XBB1JeBO аовс'Ьм'Ь досать Д1JЯ вас'Ь. Но 8'10
сорта, a1Jo ВВIіІ'ІаЙВIіІХ'Ь, добрах'Ь КІІтбв'Ь

'ХБВ1> БУ1JО бlil
вавБОльшов
середвов

ве1JИ'ІВВQ.

"HaJlOr080MY жебраИО8И 8 •
6 анквотбв'Ь аІ pari.
"СТ.
"Мов жвтв

КІсР'Ь1

-

Н'Ь, во

ПРВВltlайто

ГIДlllис'Ь В'Ь ЛОС'Ь
Авtе1Jвс'Ь. Н 1Jюбвв'Ь, JJюбвв'Ь BAea1JLBO, ша

BJ10MaB8.

лево, а тота,

котру

*) Agassis --

s

любвв'Ь,

у'Іены,,

уродженець Шваицарів (род.

XOJJOABO

сJ1аввый

вбдвеРВУ1Jаоь

прироДозвавець

1807), пересе1J8В'Ь оа 1846

до Пбвво'ІВОВ АмеРВКfI, до професорував'Ь В'Ь Боетов'h,
а ОПОС1Jа )1'10 Ню-Кембріджь. Одвам'Ь B~ rOJJOBBIiIX..
предметов'Ь вго ваУКОВIіІХ'Ь РОЗСJJВДбв'Ь БУJJВ РIіІОа.

'З4

. МАРКА твЕйВА

~------------~------~--~----------------

83дt. .еве в .щ.еJl ••ВJI. O.C}.~ JllОБО110 ДР1"'О{О. щ6

.&

4-

меві ПОР.ДaJJ81 8

То 8 ... пов.вв. 8'1t еВ081О JlІОб081О '''РВ1Т. 08 ~O
друro8 - або і дО В3J1ЬВОХ-А, BOJi. • •.8!е ббJlJoщіl.I&64".. n.Jlьте - роб"т. ,се, що Jl8ШЬ •.0.8еже, . ' .

c'8otl д•• в"lш31

881'8. B'1Ipo••~
•••'1Іщ.ОJl••іlш.,q....... 8.".
дрУr8.'1І .,.•••• 010, 1'&.'11 Щ.СJl.вilЙшіl 8В Щ.О'l'8МS В
~BBI1I 8. вох••ец., 8О'І'рому 08. ..'1'8 8.108BJI.. Ве
-'рже 8'11 'І'.в8 ."сеВ"'І'ввц"l ч._'1І ббJllше 11"8 д" •• в
.& ор••в.& В.ВТIі ОВ,що ве в"йшJl. 8. B.O'1l, 1'&11.".
б3J11оше будеже .& ПО.УВ.ЖВ Ідово..еВ8. Ово ве поеж••• о,
ue ,а· те 11.18. 8ДОРОВ. 1'еорів•

18_,.1'.

.8J1бl 8.ТрО.Т.

АУРВ" r.дву, що

• Арит.етикови" 8'11 Вірд.івів, ВеВ8да. - "KOJlB
BYJl8 8'11 ,-,.р_атк оотре6У8 ЗІ,. севувд"" щоб.. оермо1'''1'В , ••JI'II, вБД'l'ав'1І 33,. oeB1BД'1l ва даJJьш8 " II.JI",
ПО'l'0-1 З5,. ееву.д'1l 8ВОВ'1І ва .0'l'8РВ •• Jlt, в 80Jl. ово
рОсть 8В же'l'У 8'11 жОIl'lo саllб.'1І вбдвошевю усе .евша"
- 80.жьво часу 6уде ова OOTpe6YBa'lB, щоб.. переJlе","ж&
1500 lІіжіовб8S _ИJl.1А .в 88ваlO1

.ПИАЬНОМУ WКОАяреви· В'1І Оа8вдil. - "_8'11, в_ш.
ор.вда А_ервву вОДВРI18'11 ве АJlекс.вдер'1l СеJlЬ-

8ipB'lo.*)
*) Selkirk -

l'ерой 8ва.01'0

ромава

Давівж_ Дефо

о. 881'•• RobinSOD Crusoe" (•• ",. РобіВ8'lo КРУ80).
Теll.'1''1І ДО ",oro Р08.В. В8ВВ'1І Дефо 8 .. всторі. IВВО'l'

(Defoe)

c801'o ІІОРВВ. CeJlJoBipB8, во!'рнй чотври РОВВ оере888'11
call'1l ОДВR'lo на 06TPOB'h XyaB'1-Фервавдес'lo, ДОВИ 1769
р. ве ,ваjшов" 8r() o~eH'.Ь аиt.7JіЙевіЙ ворабеж ••

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~

.BIAnp.'.I'H••Y .1О6КО.IІ". - .$1 ;l1О6ВI'" в все ще
.11106,.. кр.".у Е.вНу rо••раБJВУ в II••S B.... p'18 оае..
• и~в С8 ''18 ••10. Ан ах.,. t Ко,* 8 '88\10ro flI.~.8De
реБУ8.n h Вевіцlв, ов. B8M8J.Ia cs ,. Даовс.. ч.
щаen .oro 8.~8 . .е ва в"кв ПРОП.JJО? 'Чв Bisno. вс
. . . .е

р,,'"

Р08уnа

08, .....8..

Ко_де право, пвеаве 'І. ве

писаве, стовть 8а В.8В. Ве д".1І. В'• ..1Іе в .... р '18 ста
ВОВВІ'5

• в в.,..

8.110'lBB$ -

а60

BBIDВ..

C.1l08..11 :

стаВОІВТ.,

Ко.1lИ ІІІ СВО.У cep~.BOIIf ВРПТ811е8В

cвa.8~et

що в8в'5 6о8816.11.В81, в ВІі В ....рs.1l806Вдит. его, то
ее • с 1'. 06вд.; .JJe CJJB
XO'leTe ero оБВДИ1'8, 1'0 се

ВІі JJ1fшеТ8'5 Z8pТYlТe в В8

в е обвда.

KOJJB

аер.,. ВllпаJJ8Т. п р в о а Д в о • о в у6, вого,

вашь

peBOJJI»-

ВІі

мо_ете

.1Іі'8

8'10 того бе8варво, 60 ВЕіІ ве СПОВВВJJ8 у6іЙств. ;
BOJJ8-ZJ. ВІі8.,. O'leBaABU,III'" 11 а м" р Q • .,. првступаие
до у6ійстаа в оно вам.. 80всіІIJ'18 ВСІ удасть св, то вавоп
тави стоить ва тбм'І8,

що в а м .. р '18 ставовить аJJОЧВ8'18
Ergo: KoJlb-,б'18 ІІі 6У1l8 о_еВВ1ІВ
С8 1'18 ЕдвітоlO О Р В п а дв 0.1 о, ве ма8ШИ до ТО1'о 8 а м .. ру, ВІі В'18 д"йетвоств аовс"м'18 ве БУ1l11 611 о_евеви І.,.
вею, 60 а в і''18 zеВ8тьбll БCl8'18 101'0 В а ІІІ .. Р У був'Ь оро
сто веIlО_JJВВIІЙ. Так.,. саllО ВEilХОДВТЬ с'1'рОГО 06сп8
духа laK(JBa що В01lВ 8Іі 8'18 роаМІіС1l01J'18 И а ... р 811 В о_еввтв С8 8'18 ЕАВітою а ве В'Івввав тоrо, то тавв
ВІі о_евеви 8.,. вею - 60, 8К'18 8 сиаlав'Ь ВІісше, В .м" р'" р.. ша8 о ІJJОЧИВ". От_е Р"'1Ь 8сва 8В,," совце,
що Едвіта всть ваlПОЮ _"ввою. А що-до того, .11 • Д1l8
вас.,. яка рад_, ТО, Р08У."8 С8, в ~ воаь."ть ДР11JОк.,.
в Вllгарат_йте дzовс_, вБJJLВО 1І1ІШ. BJJ'.Itae св. К'_Дt.l1
прец"'вь .а. пра80 БОРОВIІТВ СВОЮ _"ВКУ перед.,. laJJBЦ8Вкамв ВВШВХ'18 муzчив'18 І AJJe ВЕіІ мавте ше друrу
МО_JJввбсть : Вuбу 1ІВ ожевеві а,," Едвjтою в а ііі' е 'р-

в ВІІ вввви у6іЙсrва.

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~

.BIAnp.'.I'H••Y .1О6КО.IІ". - .$1 ;l1О6ВI'5 в все ще
.11106,.. КР• .,В' Е.ВНУ"·rо••раБJВУ в ••IS B.... p'18 08еt.
ви~в С8 8'18 ••iJ. Ан ах.,. t Ко,* 8 '.ln'ortJ Пlk~В8 пе
ребув....... Вевіцlв, 9В. B8~8J.Ia с8 8а Д80ВС" ч.
щаen .0't0 8.~8 "е ва в"кв ПРОП.JJО? 'Чв ilisnOB ве
. . . .е paur?"
Р08уnа '08, .....8.. Ко_де право, пвсаве 'ІВ ве
писаве, стовть 8а .a.B~ Ве Д".1І.в" • .1Іе в .... р 'іі ста
ВОВВІ'5 8.110'lB8$ а60 8.1DВ.. C.1l0B..II:
етавоlвт.,
.8 В '5. Ko.1l& ІІІ' СВО.У cep~.BOIIf врпте1lевв.С"8~еt
що в8во:. 6о8816.11.В81, в вliВ ....рs.1l806Вдит. его, то
ее • с 1'. 06вд.; .JJe CJJB ВIі JJ1fше rП'Ji Z8pТYlТe 8 В8
XO'leTe ero оБВДИ1'8, 1'0 се в е обвда. KOJJB вашь peBOJJI»"
аер.,. ВllпаJJ8Т. п р в о а Д в о • О В у6, вого, ВIі мо.ете
.1Іі'8 8.,. того бе8варво, 60 ВЕіІ ве СПОВВВJJ8 у6іЙств. ;
ВОJJ8-ЖЬ Вli8.,. O'leBaABIi,III'18 8 а м" р Q к.,. првступаие
до у6ійстаа в оно ·вам" 80Bctll'18 вс удасть СВ, то вавоп
тави стоить ва тбм'І8, що в а м .. р'" ставовить aJJO'lB8'18
в ВІІ вивви у6іЙсrва. Ergo: KoJ1b-.б'18 Ііі 6У1l8 OZeBB1IB
С8 8'18 ЕдвітоlO О Р В п а дв 0.1 О, ве ма8ШИ до ТО1'о В а м .. ру, ВIі В'18 д"lетвоств аОВС"М'І8ве БУ1l11 611 оzеиеви 8.,..
вею, 60 а в і''18 zеВ8тьбll бе8'18 101'0 в а ІІІ .. Р У був'Ь оро
сто веIlО_nИВIІІ. Так.,. саllО ВEilХОДВТЬ с'1'рОГО 06Сn8
духа 8aK(JBa- що ВО1lВ ВIі 8'18 роаМliС1l01J'18 И а ... р 811 В оzевитв С8 8'18 ЕАВітою а ве В'Івввав тоrо; то тавв
ВIі о_евеви 8.,. вею - 60, 8К'18 8 сиа8ав'Ь Вliсше, в ..... р'" р.. ша8 о 8nО'lИВ". OTze р"'1Ь 8сва 8В,," совце,
що Едвіта всть ваlПОЮ z"ввою. А що-до того, .11 • Д1l8'
вас.,. яка рада, то, Р08У."8 С8, в ~ воаь."ть ДРJ1l0к.,..
в ВlJгаратайте Дzовса, вБJJLВО 1ІВШ. вn"ае СВ. К'ZДt.ll
прецtlвь .ав право БОРОВIІТВ свою _-ЬВКУ
Ц8Вкамв ВВШВХ'18 муzчив'18 І
МО_JJввбсть

:

AJJe

Вliбу 1ІВ ожевеві

ВЕіІ

a'18

перед.,.

мавте

Едвjтою

aaJJB-

ше друrу
в а ііі' е .р-
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mо -

ва основв свого обдуманого вамвру

-

мо:вете теперь об:ваJlуваТIf &и аа ,цВОllу:ветво,
потому пбйшла за Д:вонса:

Ба,

oЦOK'Ji ма& ще одну сторону:

ВЬ1 намврялн

a'Ji

от:во ВIіІ
бо ова

сей аамотаНIіІЙ ВЬ1па

о:венитв са

Едвітою, от:ве она, по 8акону, &сrь вашою жiJнкою

ва те

Bt1JOrO

не пораднмо.

-

Tы'IacoM'Ji Ер;віта не ВЬ1I

тла а а в а с '10, а слн она в не мала нам в р У 6УТІІ ва
шою жвикою, ТО ВЬ1, 01J~BBABO,

Ова, ВЬ1Йшо.вши аа Джонса,

&

Ве

стала С8

B'Ji ПОР8ДКУ;
- она, вбддаю'lВСЬ .а
Джовса, не lІала ившого мужа, OTze й в е допустила С8
.цвомужства. ГЛ8ИУВШИ ва сей ВЬ1падок'Ji a'Ji ТОГО боку,
то Джонс'Ь о:венив'Ji ся З'l> Д і в 1J И В О 10, котра зараЗОІІ'l>
6ула в д о в ою и такожь :в в н &ою другого, але 6У.71а
6418'1> му:ва, вік ол в мужа ве lIaJla и ВВКОJlИ ве в а м і
Р 8 JI а ВЬ1ходити за-му:вь, от:ве й ие БУJlа BBK01JB аа
мужною. А посля того самого ВЬ1воду ВIіІ & б е а :в е в

ства, ао була :вввкою иншого
пе знов'Ji

-

-

11 у Ж е 11 '10.

ви

вин вою двому:в

в доси вее

помвркуйте добре І

в lіІ І, бо в.Ь1 иtКОЛ8 не були вужем 'Ь, -

60

ма&те ZИЮ'lу

В е Ц ь,

бо

ztBKY, -

в&м'І>

и ва ВС8кій

врабоваво тую жtнку,

В Ж О В ат ь1 Й,

спосбб'Ь

-

8 Д 0-

а поперед...

усего в& с&БВ1JеВIіІВ о сел '1>, бо по ЩО вам'І> було ііхатв

до Бевіціи, коли ситуація була така закотана
перь

8

й сам'І> в'І>

хаосі!

того

веаВ&'1айвого

? ..

А те

в&падку

AJ18
Ba.C'l> paды, бо вкбвци я rOTOB'Ji ще стати баламутн&и'l>
в Be8eBIiIM'Ji. Менв аД'іТЬ С8, 8 був'І> бlil B'Ji СИ.71t ПО'lатв
вости AaJlil докаа .. a'b-вБДТIІ, де 8 УР8ав'Ь, а Dовtвшв
4ilГО хвилю CTPOI'O ЛЬОtі'lНО, 8 IІбг'l> бlil мо:ве, ва ВД080-

та&'І> аакотав'І> С8, щО мушу залишитн даJlіі cв.YBa~H

~OB& ваше,

докааатв,

що а60 вас'Ь

свіітв, або ВIіІ теперь веббЩВК'І>,
С8 вак.. тота

8BpOJlOMBa

нвколв ве БУJlО ва

отже й ДО бвса ада.71а

Едвіта. Гадаю,

ВОJlв·б'l> оно вас'Ь яко-тако вспокоило.

8

БLl се ВТ8В'І>,

ЗБОРКА НАЧЕркбв~
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МОJlОА6іі матери.· Отже ВЬ1 думавте, що мала
есть ,,1JYAOMIh красЬ1 и 8aBciJrASl YTiJxa:l? Ну,

ди ти ва
думка

гар ва,

о своiJм'Ь

aJle

ие вова; кожда корова думав те саме

8J16

Може корова думав мевше

TeJlBTB,

такв думав.

Тому в и шавую корову.

важавмо ТОЙ аворушаЮ1Jій

eJletaBTBO,
BciJ мЬ1 по

матеРIІВіскій ИВСТВВВТ'Ь,

де

тБJlЬКИ стр'.Ьтвмо вго, 1JB В'Ь ПЬ1швбй паJlат'.Ь, 'ІВ в'Ь про

стбй хатив'.Ь коровЬ1.

AJle справд'.Ь, JlaCRaBa пав'.Ь, KOJlB

а роаберу Р'.Ь1JЬ аб всilх'Ь 60кбв'Ь, то ве скажу, щоБЬ1 ВЕІ

IIIUB правду В'Ь кождбм'Ь ВЬ1падку. ДИТВВЬІ вамураавои,
roAiJ а'Ь 1JIІСТОЮ совiJстію
ваавати I11JYAOM'!; краСЬ1 8 , а ПОваЯК'Ь ДИТВВВЬ1й В'.ЬК'Ь тре
а'Ь вапущеИЬ1D1'Ь ВОСОDl'Ь 1Jей-же

вав Jlиmь ТрВ коротки роки,

то

мати нретевсіи бутв утiJхою
так'Ь В'Ь одвбм'Ь

ре'!Jевю

в'.Ьвва

ди ти ва ие 1ІІ0жEt

"a&BciJrAS". Прикро MeBiJ

руйвувати

р;в'.Ь третввЬ1 вашов

aJle а'Ь ОГJIядуиа мов редакторске ставо
MeBiJ стерп'.Ьти, щоБЬ1 ВЬ1 баJIаМУТИJlIf
в тумаНИJIИ ПУQJlИКУ своими пб,цХJl'.Ьбсrвамв. SI внаю B'Jt.
МВJIОИ думки;

вище ве ВОJIЬИО

сiJм'Ь м'.Ьст'.Ь

д'hВ1JИВКУ,

одну

дитину

ва

вБС1lDlВВЦВТОМ'Ь

що ве ВЬ1держить в'Ь POJlB

м1ісвци"

"утііхв" вавiJть

двацвть 1JОТИРИ ГОДИН'Ь, не то "вавсіігдЬ1". Она ЩО-ДІ)
характеру в апетиту ВЬ1ЛВJIвв

кБJIька таких'Ь ДИВВЬ1Х'Ь

вевормаJJьвостій, о ЛкиХ'Ь а вiJКОJJИ ве 1Jував'Ь.

Подамь

вам'Ь тУт'Ь переГJJЛД'Ь операцій тов дитвqЬ1, аві ова сама
8а одив~-одвiJській девь ВЬ1думаЛ8,

УПJIлвуваJJа и пере

вела В'Ь oЦiJJJO, без'Ь повуки або ПОМО'JИ вбд'Ь матери або
_ОД'Ь кого-вебудь. А те, ЩО в оповiJдаю, можуть потвер-

дати св1Ідви ПОД'Ь присагою. Отже тая дiJВ'Jинва В'Ь'.Ь1I8'
васамперед'J> двавацвть
деJIО'JВОМ'Ь~

пігулок'Ь

потбм'Ь ЗJJеТ'.ЬJJа

хівіиЬ1 враз'Ь ИЗ'Ь пу

AOJJiJ сходами, пбдвеJJа св'

8'10 свними Й 'JервовЬ1МИ іуаамв ва 'Іоліі та й роаГJJЯВУ

лась за даJl'ШОЮ роботою
вамисто

8'Ь

МОСЯЖВЬ1ми

в вабавою. Звайшла склаке
приздобами,

ПОТОВВJJа, 8'ЬiJЛ8

~
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<ОАО,

OO:lWUJ1_ _ОС88Ь. ПО~0-1 ВМП8J1_ а78
8 в6J1ьваа_Ц8IЬ .71080&'1, CBJliBOrO
В".ОрОВОI'О спіРТ1. В6J1ьше опіЮIІ_ ве aBJI_, 60 в.е во
4YJlo. Оп6С:l8 .7J81'D rорilJlВЦЬ В lIав_й всувати с06і1l1ер8_:lао :l08ва 08ТЬ 'ІВ шісrь Ц8J1iIB78 rJl16oBO B'Jt rop1:_а,1 - ra й 1_8'Jt добре laoxaJla, що lІатв а,. 1'88&010
бitдою вмдоБУJlа, ве вмr8!'вувша враа78 В &уоввв_ IIBrB..
вм. Теперь lIaJJeB.Ba дбсrаJlа апетвт'Jt 8BOB'Jt ва сао.
()rOHBJJa B6JJiB_ 'Іаро'lОВ'Ь вбll'Jt ввва в raltlaJla, ве OMr_ІО'ІВ, ЩО BOJliвa раабв'Jt CBUit'lBJI_ С8. ПоrGItI'Ь а'ЬitJl_
порцію lIaC.7Ja, COJlB й перцю, 6еру'ІВ все ва ОДВВ'Ь р_8'Ь
.JI08eIJSY ItI_CJla, Jl08е'lВУ OOJlB, Jl08e'fBY перцю ra й тра
або 'іОІВРВ сіІрав'І&В. Вбдrав'Jt 061t11i1J1a 006іІ rOJloBY ІІМ
JЖОIl'Ь, решту _IiIJla B'JtitJJa _ llIiIJlBB8 ПВJlа стБJlЬВО, овБJlЬВО
7JИШЬ 8110rJl&. Теперь вмбраJJа С8 ов_ до ВОРОВІіІ в, 8В78
ВОJJИ б& 'YJla а'А &оровою аа паа'Ь-6рат'Jt, ХОПВD 8В аа
хвбст'Jt а ворова ВООВУJlа 88 B'Jt rOJlOBY. У вБJlЬВ&J:'Jt хвв
J1J1XOЬ, BOJJB првпаДКОIІ'Jt тав "вавоіІrд& yт'ltxa 8 ве lIaJla
B'Jt ПJlавit 'Іоrось осоБJlВ80rо, убвваJlа 'Iao'Jt T&II'Jt, ЩО ВУ
.дась BMJJitaaJJa в BaBalI'Jt спадаJlа, а прв тбй операців усо
_

ДВ_ЦІТ'

в6I1Т_В78

BUeJl.

ооію_а

ЩОСЬ собil ааподitаJlа.

11088

бужи, що в

Я ве аваю

BBeJlB'faB'Jt

.JIKi ВІ вдввують віІкоrо, хжо
І.'адаю, щО ОВО жак'Jt ве

.д'аJJЬВОСТВ

ЖОВ

8,

ДВТВВМ

1І0В.

С8

ва діІтвх'Ь,

ЖОІІУ

8ве ДВВО такі рil'lа,

вва8 діІтв.

TMII'.IaColI'Jt 8

ДJJ8Toro ще рав'Ь 8а:ву, що О

pOBKaB&B'Jt 8

свату

правду;

а KOJJb-б'Ь хто ОУlІвіІвав'Ь С8, 1І0:ВУ 811У тую двтвву по
каватв. Д_JJ.ttrе - ,8 РУ'.ІУ, щО ова прово_тве ВСО, що
.... тБJJЬіСО дасте (ВІ 1І08У РУ'Івти хвба ва ОДВО - аа
&08aJlo), ra що ова упаде B'Jt ко:вдов ВМСОТМ, ва 8&У 8В
.мвесете (тБJl.ВО- аастерitrаю, ...06м все YBBrJl8AB81B 8В
.aXBJJ'Jt до падаВ8 rОJlОВОЮ, lIJl.8TOrO rреба вмбаратв 1'0'1&У ДО СМТ. в&соко, аб& ова DlorJla в&коватв ее п6св
~IOГO 6а. .в.8). AJJe, .8E'Jt lІilрвую, 8 вбд6itr'Jt вб.'Jt рil'lВ,

3ВОРКА НАЧ~РКОВ~
'Жо.у 8110ка.у бо... ДU.ШВХ.,.

138

докав68.,. ще ра...

080_

ПОРОО8oJJД'lовв, що во КО. Д а двтава воть • 'ІУДО краСІІ"

•

"а&воoJJГДIіІ утoJJха -•

• АРИТМ'ТИІОВІІ". Вірд.іві8,

H08aAL -

.8

ОД1-

Ш08J10ВІІI студевт", .ато.атвкв В .овoJJ так'" прикро, що

.61

поотуп.,. раа.,.-у-раа.,.

ra_YJOT.

т8

aal'aAo'lB8

арит.о

'ЖВ'Іво-тохві'lв8 подробвцoJJ. Вуд.те-.. Jlаокаві, П080ВoJJт.
IІОВoJJ рбаввцю lІoJJ.. іоомотрів!) а ковхіОJlЬОііl10 І3ВОВ.8ао.,.

ваДВООJlО

в.,.

8аШИІІВ

аРВТIІОТВ'ІВІІІІВ

~ypBBЦIIIIB топер., КОJlВ ПJlюrаВІІІ. во.•• т", Дllхатв lІевoJJ
во даІ. KOJlb-б.,. Bg

IIOrJlB поба'l8Т8 тоІ
Ollpa'lBB.,. lІевoJJ

.дEl, 8кіl перед.,. ХВВJlею

8&ра8.,. поrор
JlВЦО а

•.,. оота

ТВElIІ.,. ПIJВХОІІ.,. ровпвре.,. ва 8еoJJ бокв ІІОВЬ роабвте аер
&аJlО,

811

повво ВО БУJlВ бll lІевoJJ

81BAa8UB Toro

паеку

..цвоrо ВІІтаВ8. КОВПОJlьоtіа то ваука, 8ка 8'Ь lІаТlllатв

.aABoro АoJJJlа, ова ааІllав с8 JlВШО шкар
cTporo p'hlJfJ бору'l., во воть ковхІо
.JJiOtOIl.,. тоІ, хто 81цо оббарав - - ву, ва еoJJІ ПОРJloJJ
.сарка,му така б08душва IІУШJl8, 8&.,. ВІІ, во роаУl10JJІ
-08. ВЕІ пор6вваlто ковхіОJJьоl'ію а поба.вте рбаввцlO в
laTB-lІоте 8бдповoJJДі ва еВОІ ПElтаВІ. T6JJiKO а.,. іООIlО
'lрівю, во 1I0PO'lTO _ово даJloJJ аРВТl1еТВ'ІВ&IІ. IІОР80таIlВ,
..цокв во довoJJдаlтоеь, щО ВО.ВТ'" У.О в6д'lОПВВ'" С8 110во. 8 в'1і сoJJІ ХВВJlВ 8аlO страшовву вевавветь до 8ао.,.
- AO-.fJ пак.,. І .Y'lBTO мово в'1і такіl опоо6б.,., а 8 вoJJ
до '101'0 ве aAuIII, тБJlЬКО ПIJВ:l:атв, бoJJсв,в 08 та :l:У
.ств ВКВ ровпорокуватв ва аТОIІІІ. Нк.,. 6& 8 вас.,. топор.
_а8'1і ва вбддаJl!! стрoJJJlУ пореА'" СВОВІВ.,. ВОООІІ.,., 8raкою во lІав

.JJупа_в. Аво такв,

.св в.,. бll-ІІЬ ваll'1і .ВТІ, 8К'" JlОIОВУ евoJJ'ІКУ.

МАРКА ТВЕЙВА
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о упадку Ш'l'укибрехнrh.
Boдt#.uт'5 данЬІй nOда дискусію

на

дJ&Я ucmоріu

8'5 Гаmфорді

ный на

n старuнностіu

"онкурс& .0

ровnисаню

J&ЯpQВ/J
Поперед'Ь

васtданю
нагороды

f)

триста

до-

*).

всего ваетерilгаю св,

ДУМЦ-Ь, .овь-бlll то

Товариств.,
те й 8Ь1ма

що в не маю н&.

б ІІІ Ч а й брехніІ bb'b-небудь пбд'l>У

пав'І> або пбйшов'Ь У за6уте. Нов І

60

брехнв вко честно

та, яко васада, rрввати-ме во ві!ки; брехнв вко прием
нбеть, ако вбдрада,

вко прибilжище в'І> бilдil,

tраців, десвта мува,
те.пька чо.повilка,

наЙ.пУ'lша

'1eTBepra.

и пай вilрнilііша

всть безсмертна и не

прив

може щезнути.

з'l> лицв зем.пil, доки еесе Товариство вствуе. З, з'l> :ва-·

JleM'I>,

говорити МУ о упадку Ш тук и брехніІ.

КождЬ1Й '10.повilк'І>

правдивого серця,

8'1>

ВЬ1сшвми думками, ЧОJlовilв'І>

див.пsчись на нииі ІОну

отsжil.пу

Іі

вуzдеину брехию, МУСИТЬ еумува ти, шо така б.пагород
на штука а так'І> поиижена. В'І>

cilM'I> многодоевilдибм'Ь.
O'leBIIAHO ЛИШЬ не-

ТовариствіІ ДОТІІІкаюсь в сеи теМІІІ

*)

Не дбстав'І>

JilaropoAIII.
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Оll'll.пиво,

- 1'0 l'аК7», ~B7» бs яка Bel'xa д'ІІ.а бра.па сн
даваl'И иауву матеРЯМ7» В7» Иараи.п8, ак'Ь оии маюl'.
",'111'8 п.певаrи. Не я.по С8 lІеи'll Вр:Вl'икувати ваС7», 110.
павове 8аС7», що ІІаіже всіі в'ІІвом7» старші вбд'Ь
.еве І'а й В7» 1'6117» фаху ббJJьше l'/імущА в'ІІжь 8 - а
во.пв-б7» TYI'7» и таМ7» IІОГ.по ваll'Ь щось І'аве повид'lll'.
08, то будьте певви, що оио буде по-иаЙбб.пьше В'Ь
IIІІіІCJI'ІІ

радше

ПО:lва.пs в'ІІжь догаВІіІ,

&ОJJи-б7» таа вайврасша
.сюдн' таву

пбдпору,
бував'Ji

З7» враСВІіІХ'Ь

дбаJ1бСть

и

aaOXOl'1

Бо в д'llйсl'ВО,
шrук'Ji

и С6Р'llстьу

8B'Ji В7» Ol'c'llll'Ji Товариств'ІІ, тогд'll 8 lІе Пc,lтре-
ТОгО свого жаJJЮ 8 ве ароиив'Ь

бs ВSВОДИТИ

бs-мь в'ІІ вдивов с.пьозЬ1.
а реrе.пьво,

держа1JВ

Говорю се ве а'Ьuб.пеотвоста,

ся

засадs:

чео2'Ь

вому

(Н ж.в. шucір. вs сі.юs ..ictf. Шlвес... .."е,..
10'112

ваЙШJJа
оп'llву.

npll..tpьz,

lUe в. дєя1tUЖS

..

1Joorr.!

'lWяснн-

nOll'lUJ1C', mct2 про...... св'

twcepeдa в8бранЬІЖ'І, B..ip1C1/B5ВS н, 'що .7&tnwe

буде не ва

"УС1С.т. 'св в. tIOдpобuцt, а вести рі•• ваг• .7&ЬНО.)
Не аиаю другого
тоі,

що брехвя

вбдвеОИВ7»

-

801'10

І'ожь

аовнй 8В'Ь совце.

в

rзк'Ji

веоохитиого

BoBe'lBы'Ji

ви

8BS

ваших'Ь

BSBlIA'Ji, що ова всть 1JееrвоI'ОЮ,..
1JeCrBOTa :ве 1І0же дбіrи ДО

Н'ІІака

вайширшого роаповсюдвеВ8 беа'Ь дбаJJОГО
вого ПJJевава

фавl'У,

вsо.п'llДОIl7»

и аапоuад.пи

08 саllО собою, щО'
в вашов тре.>а вчити В7» ШВОJJах'Ь, B'Ji дома, ба BaB'IIrr.
В'Ь часописsх'Ji,

-

отже розуМ'ІІв

Бо що зможе иеУВІЙ, иевправвsі бре

ХУВ7» супротив'Ji JlЬ}ШКОJJевого аиаВЦ8? Що

8

МОЖУ СУ

протвв'Ji пава Пер - СУОРОТИIІ'Ji aABOKal'a? Св'ІІl''''
потребув р о з у ІІІІ В О И брехвit. Ивогдit думаю с06'11, що
BaBitTЬ .пitпше
хати,

ав'ІІжь

11

aAopoBitiime

брехати

БУJJО БЬ}

верозумво.

aOBcitM7»

Дурва,

ве бре

веваувов&

бреХВ8 1JaCOM7» ве д'll.пав, таК7» само, аК7» правда~
А І'сперь пог.п8ВЬМО: ЩО кажуl'Ь ФЇJJЬОСОФr.l,
Вlбаіотева

..ав.мев.

поailoтel. TOMS

LXVL

18

КАРКА ТВЕЙНА
Прошу

p08BazBTB поваzву поо.повицю: "дітв
8 а в о .. l' Д К правду". И8~ сего ВlоІв6д'І.
.п юдо дорос.п8 в .YIIPH в .. КО J! В ве ГОВОР8ТЬ

в дурв" ГОВОР8.,.
80И кl:

правдк. НОТОРВК'І. Парк.ав.,. пише: "Засада праВДОIІОВ
воств

IIOZO

посувуrась

azr.

до г.пупоrн".

А ва ДРУ

I'б • .,. м"сцв тов самов г.павк .вта6110: "Давво то ВІІ
ре.ОВ6, що во аавс"гдк тро6а кааатв правду; а хто
_оро.овкй хор06J1ВВОЮ

-

совilст.пввостію

ва.погово

-

.по_вть сесю аасаду, той дуревь в ко_до_у оотогвдве".
Скаааво остро,

Hilxro а.,. вас.,. во
8$ ва.пОГОIІІМ70 правдомовцеМ$,
а,lе, Богу Д8кувати, BaBilTJt во поrроБУ6МО. Ва.поговкl
правдомовець просто вобll.пВЦ8: такого вома ra
І в"ко.пв во бу.по. РоаУМ"6 С8, 8 .пюде, що ду 11 а 10 т • ,

1161'$

бк

zaTB

од вак.,. ово правда.

вкупil

ІІОВЬ-ТО ови вilко.пв во брешуrь;
в

-

11 со самодурство ва.пе_в.,ь

вес.павою вкркваюrьвашу

ТКIІ.аСОІІ$
до ТIоІХ$

так'І.

88аву

таК$ во

p-Ь.еЙ,

що

І\вві.піаацію.

Ко_дuй б,ешо

- коzдого ДВ8, KOZAOB ГОДВВЕІ, ва 8В-Ь,
MptSX$, в.,. YTilct, В$ горю; ко.пв 88ЕІВ$ ва
првповt, 1'0 рукв, вогв, о.в, постава усе обмаВЮі,
в то свilдомо. НавіІть у в.падвкв два а81о1КВ а.по .пв
В$ св .., В$

шtМ$ со.

В$ одвбм'І. да.пок6М$ краю, де а ко.пвеь проzвваВ$,

да.1І lІа.пв 8ВІоІ.аЙ робвrв с06і1 ВКРУГ$ віаВІЕІ овв
вilбu ТО В$ по.ута прва8ВОСТВ ІІусil.пв кове.во ба.втв
одві ДРУГВХ$,

А ко.пв тава дама вервупа до .. ому,
&JJlІкву.па урадуваво : .НввіІ 8робв.па а шilевацsть ві8B'l~, а 'Іотврвацвть во ааеrа.па домаl"
ввд-Ьтв ТОТО во.пвке 6В вдово.пОВ6.

8ВUIJайвtйшою

8

rреба бу.по

О.еввдво, МВВІІО вв

6аа:авв поба.вrв ТЕІХ$ 'Іотврвацвть
у КОТрЕІХ'І. ова мовше lІа.па щастs

- •

-

та І таllТН

lIat,

бу.по тою вай-

ваЙ.паг6двtйшою фор_ою брехвіІ, 8КУ

~oeEITЬ 8да.во вавuвають а60.ОВ'IІІ$ вбд'l» праВДIil.

11.

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
МО_8а 8В оправдатв? Зовсilм'І» певво І Оаа врасва, ова
~..argpOA8a, бо 88 цilJ.l' 1В0рвсть

во аб&

ОС8ГВУТВ 8by-там'І»

AJ.lB собе, aJ.le аб& шilсваЦ8ТЬОМ'І» 8робвтв прв-

8твбсть. Твердосердв&и врамар. правд& отворто дав'І»
б& 06вватв або в сваваа'l» б& оросто

8'1» моста, ЩО 811У
И оовавав'І» б& 08
OCJ.lOII'l», бо обидив'І» бlil вовсilм'І» бев'І» потреб&. ,8;aJ.lLme
~all& в'І» тбм'І» даJ.lевбм'І» враю lIaJ.lB ввнчав - aJJO
ЩО то І овв Ma.lB т&сачь opBaTB~X'l» соособбв'І» брехатв,
~ все то OOXOABJ.lO в'І» БJ.lагородв&х'l» мотивбв'І» в ориво
06авду_о ба'lИТВ тавА особ&

ву

-

еиJ.lО че.ть ИХ'l» ровумовв та в вх'l» серцвм'І». Тому в во
.uотрilбио ва пу свати са в'І» подробицil.
МУ_'1вв& в'І» тбм'І»

AaJ.leB611'1»

краю

буJ.lВ брохув&

едов'І» в'І» одвого. В_о само их'І» "Як.,. са ма8те?· БУJJО

06рехвею,

:JIIaB'i, -

60 ОВВ ве п~таJJВ спраJ>дil о то, 8В'і хто С8
хиба ВОJJИ то БУJJИ предпрвtмц1l

оохоровбв'І».

ЗВ&'1айвому '10J.lOB1IBoBB вбдпов1ІдаJlО са брехвею -

бо

в1Іхто во ставив'І» сов1Іствов аїаІвов& свого ставу, ко_
д&і вбдпов1Ідав'І» ва вгад'l»

вув'І» СВ.

в

завс1lгд& грубо промах

Броха.lО са 11 перед'і ООХОРОВIІ&М'і

~MцeM'i, ГОВОРИJ.lО св,

ЩО

вжо

брехва вовс1lм'і похваJ.lьиа,
ама, а другого ут1ІШВJJа.

бо
Коли

туй-туй

предпрв

ковоць,

-

се

одвого В1І'ІО ве кошту
хто

чужій аагоствв'І»

ДО вого во в'І» оору, ГОВОРИJ.lО са сордечво: "Дужо мові

IIBJlO І· а в'І» ГJlубви1l сеРЦ8 AYMaJlO са: "Бодай тобо
6y.lO 8aBOC.lO до JJюдо-Ьдбв'І» в то пбд'l» сам&й об'hд'l» І"
AJle ВОJJИ гбсть вбдходив'І», ГОВОРВ.lО са В'і _алом'І» :
.Що? спраад'h мусито 8бдходвти" и A4ilAaBaJ.lO са: • Про
еВIІО загостити звов'І» ак'І» вавскоршо І- И ово B'hIJO ве
BaABJ.lO, бо гбсть добре звав'І», щ6 квпilJ.lО 8'1» господар'h,
а ввов'І» госоодарь оббйшов'І» са 3'1» гостом'І» аовсім"
в'hЧJJИВО. А вехай БЬ1 тут'І» ВШJlО БУJlО по оравді І Об..
~YJ.lB БЬ1 готь свваСИJlВ са

J

•

МАРКА ТВЕЙНА
на МОЮ думку вс& та

•

B'h.JJBBa

брехв& всть

IIBJJOIO

б.3агодатвою штукою. И вв треба ПJJекаТ8. НаіВНСШI,

78вершева

в'h.JJввбеть

-

то красвнй БУДНВОК$,

.увдамеВ1'бв", аась ДО вершка

• 0080JJo.eB&x.,.

8JJozeBHi 8.,.

вбд'Ь

приваДВIІІХ.,.

~I)PM'" JJюб&8ВОИ Й весаllО}Jюбвои брехв'h.

Над.,. 1JИІІ.,.8 ZaJJ'hю, то вад'It ТНМ$, щО все ббJJЬ
ше бере верх.,. брутаJJьва правда.

TpyA'hII'Io

С8, кБJJЬК()о

110га, щоб.,. в. внкоревити J ОбвдzаЮ1Jа правд.а в'hЧВIІ"'·
ве JJ'hпша вбд'" обидzаючо. брехв'h.
ве повивва

B'hKOJJB 8$

УСТ$ внЙтв.

АааЮ1JУ правду, бо ввакше,
севв

Aym'h,

IIOB}J&B$,

той вехай аваzить,

одва

H'h

о

такбм'Ь

друга.
обв

утратив.,. бн спа

що така душа ВJJасrиво

ве варта спасеи&. Хто абреше, абн &кого
ІВОJJИТИ 8'Ь хаJJеп&,

B'h

Хто Г080РИТ.

c'hpolIaxy

вн

aBгeJJfJ певво говор&жь:

.ДВВ'hть, ось JJицарека душа: свов

добро посв&

'1У8

сего

aa-AJJ8

помочв БJJИZВЬОIlУ.

BJJaCBe
XBaJJ'hre

мшвого брехува ІІ ОбидzаЮ1Jа брехв& ве гддва

BeJJBKOXBaJJH,.

а.пе таК$ само в обвдzаЮ1Jа правда. Се фаКЖ$, привиа
вні 8аковом.,. О обид'h lJести.

M'hZIt ввшимв 8ВЬ1'1авв&ltIи бреХВ8МQ lIrIaellO брехвю·
11 о в 'І У Щ у, - обману, аков хтось допускав С&, KO}JB по
ороету DlOBurIt в аажаюв правду. Богато уперт&х", кра
lIapiB'It прав,Jtн вбддаюrь еа 'Іому rp'hXOBB, а думають,..
що ови ве брешуrь, KO}JB ве l' о в о р 8 l' Ь брехвt.
В$ тбllrl'Ь да}Jекбм", краю, де 8 RОJJВСЬ жвв.,., БУJJО
ОДНО JJюбе вство даllа, у KorpOB кождні рух.,. був.,.
БJJаrородвЬ1Й и IJВСТЬ1Й та й характер'" такій самні. Од
вого двя був'Ь

CTOJJOM$

& там.,.

гостем.,. в &кось

скааав'Ь 8,ЩО ІИ&

врааИ}JО в она

BC'h

прввагбдво

аа

ва купу брехувЬ1. ви е&

aaMBTB}Ja:

-

Ба 'Іеі-же ре вс 'h?

ТО

A'h8}J0

сЯ ще В$

lJac'h, KOJJB

М& ве ава}JП Ріna-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

for'a*),

отже в,

240

вбдповisв'Ь isй ве так'Ь, ак'Ь

poaYM'hicb,

ОЬ1-мь вбдповisв'Ь вивiJ, але а в6друбав'Ь отверто:

-

Таки так'Ь, в с

BcisMы брехувЬІ, 60З'Ь ВЕІ

08 -

имки.

Оllа вдвВи.па св В'Ь
в

меве

мало

що не обиджева

сказала:

-

НК'Ь се? то и в?
ва мою гадку ВЬІ вале.ито

OlJeBBABo!

aaBisTI>

до

фаховы'ь..

-

ІІст'Ь! пст'Ь! дisти!

З'Ь оглвду ва дisти, ЩО
МЬІ аалвшвли

той

.Але копи

AisTBopa

рервавого

темату

-

БУ1l8 В'Ь ващ6й KOMBarlt,

темат'Ь в балакаJlИ о 'J6MOЬ

ИВIJG.~•

уступила ся, дама певеРВУJ1а
и

до пе

скааала.:

Я. поставила

ве збрехати и ав. на

c06'h аа правв.по житв XBB·.7JbKY в6д'Ь сего в ве

вisв:о.пв
аБОIJВJlа.

На то в ааиisтвв'Ь:

-

ЗовоisDl~ во

XOIJY BaMIJt

a.7JO AislcTBO

ухибитв,

ВІІ

аа веоь час'.Ь, aK~ в тУт'Ь сиджу, бреха.пи ажь вам'Ь оа

а'Ь вооа курило.

Мев. оо

БУ110 дуже

веии.по, бо а ве

привы'ь до того.

Она аажадала в6д'Ь

меве вавОСти

ist

ПРИlИisр'lo

-

J1ВШЬ одеи'Ь-одвisськїt ПрВlИisр'Ь.
Отже в скаеав'Ь:

-

Добре, ваводу вав'Ь првмisР'Ь:

выоввевьlйй дуплїкат'Ь Форму Л8РВ,

Ось .пежвть ве

ввій вам'Ь прис.пu.

а'Ь ОК11ввдского шпвта.пв lІереа'Ь Аоаорвицю

.пи ова првйшла обходити вашого малого

XOPi1X'lo,

сеетр'hвцв

&о

ва

lІас'Ь Т8Ж&ОИ его ведугв. Той Формулврь OI4ВBTЬ У08кА

*) То твту.п'Ь одвов КОItIЇIJВОИ опеpьt, що
рвц. првдбала соб-J. була "eJJIIKY славу, а В',і

А..е
в'hй 8&-

n

ступа.па одва особа ажь до см'hшвоотв правдомовва.

.'6

МАРКА твЕйиА

------~---------------------------------------

ПIіІ~.В. про OOBI~IB' А080РВВЦ"': ••• B~ ВО.8, Д088Р&10. . жороrо, 81 I&CBYJI& BOJl.?8- .'В .&eo.~ ВІ вавl
дбu&д&~в хоро., J1"'B1?" В ~&B~ дu.... B~ ~б.'5 .ор
.1.1.'" BaAI)'IDТЬ B&C~ ААВ.Ж'В вб~по""дв "У.І OOB"'C~
ВО В р... ш)'.о, бо BBTlP8C~ ОJl1'.бll BII8a;r&., щобll Д080Р
В8ЦЮ ва ВІ~б.J1ЬОЖ'ilО повар.т. I'ротlВОIO к.роlO .бо •
8В~ вваВШІ. Ba1'oBopBJl8 118....' що аОIОРВВЦ8 прост..
О••р)'88.1& В.С" ОВа ••.1. десат. IІІе8 чь чесЖ'воЖ's.
а ~БJl.ВО ОДВ)' Х86у, в.ев8О: 8М В"'ВО.lв ве 1101'.1. ва..
вев СО)'СЖ'В~В С8, щО ОВ. обl'ОРВI В.аса бодай В8 00.108.81 I&B~ .в.,. треб., во.lв 868.,. ..де в. ЖО.lодqб.s.
ВрісоІ"', lа.. ОВ& аАДВТ. ..у 'І'еВJl1 оост •• ВІІ 811008ВПВ

.,o.lі8аЖ"Jt

сев

"P~BB в в6ДОСоІ.JlВ

~О80рв.цеD

B88.~"ДO ШО.Т8Jl8. И 8В'5 вЕі 8БДDО."J1В в. мсе ПІІП
в.:

,,'ІВ ДОІОРВ8Ц8

0po.88BJla св BeA6.J1iOI.O.~, BO~POH .8CJI"дE6.~ 1101'.1. б1~. оереСТ1д& жо
po1'o?· Д.I~e р)'вуl - ~YT~ B~ lui.op8iB все р... ша.
B"BOJlB

ве

08 I.ВJI.ДO.~: дeC8~Ь AOJl8p6B~ оропв" дee.~. цeBT6.~"
IQО у .6дпов"д. в. ее ОIlТ8В. ва IбреUJl ••

- 8",

'1'01'0 8 ае B••BBJla, - вБАПОВ"J1. Ов., - .'
... с Ц І.
- Ож.е •••же І - Ва • о •• 1 Щ о 16pexaJlB. Ва
AooyeTBJlB жаву 'І'а.'5 ду.ву, що ... ~6.~ 81'J18A" ве ••.І В ІІІ В .І а о о ро. в е

'1'....

ае в".воI'о І.ВВД),.

-

08~ І

- ' ••"''1'•.1.

ов., -

'1'0 ее у B8C'lt бреЖВ8?'

8в .8 .ев" I'O~BJlO е8 1I'аду.&тв о ~6й 8Д8в6й 8В ЖВ

&11,

воп ова ОРец.... б,.1. т.в. д06р.?

То

б,J1О

бll

80С1'08О І

8

.6ДOO."'B~:

BOJlB ~1I1I'Jt .О.В. 0.1000 БУJlО 8B~ ООВВВВО,.
'l'6J1.BO 8.ШЬ СУА'" ве 6YB'Jt IP"J1I1I, • то 8~ 8IР08У ••О.
ирIВ'illВ.. P .. aaazre теоерь HaC.l1lAI)BOЬ '1'01'0 ваlllОI'Оо
-

Врlж.~В

1.8C'IJrIII

081'ВУ'18 ЩОС. 106ро1'0.

~реба,

Ваше

ЗБОРКА ВАЧЕРК~В~
,,160.lва8 • ПІ.Во.а....

B"AOIIO,

'уіпі оаliа Д.овrа

-

.111-

.вт. та8ВО Х8рмІ ва ЩUР.1l.:rв.у - в ТІВlРЬ таа д"в
•• ва, .epea'lt вашу таву гора.у 88:1ВІ.2ІУ, . .е • ,_.'It В
~OIBpa. _uoro. Вса родвва, ДО .УО'ду BTOII.2leBa, сов,ь
C801l'lt OpUeДB&:I'It У8е .0ТВРВlцат. fOAIB'It, ІД.8ШВ
свого .2ІlРбв_ца 8'1t ПОВВ&IІ'It A08i1p._'It B'It ті В.2Іощасжв8
рувв - 60 8&, aB'It opaBI~B.II:'It I1BopдZ'lt ВашіВtrов'It,
ма," .".ь .2I1O~_B C.2la - - Ву, BOJJB ва 118'ра 8а
Вlз.аду.а.2l ••ого ввшого, то а lайду в 8абlРУ .ac'lt ва
OO:l0POB'It, бо-в. орец" в& 6YlIIT8 0006.1ВВО ввтереС08_
в8 1'It сil орвгодil - в то ввтересо.аві .Ів'ІВО, "as'lt са110 aB'It ореДОрВ'lІец. ООХОРОВВIіІЙ.
А.2І' то 8.е БУJJа 6ес"да ва ."Tep'lt. sl ще ве CJr~R·
'IBB'It, а ова В.І CBД"JJ_ у 80В" В rBua - скорості»
'РВЦ.'. IІВ.2ІЬ ва ГОДВIУ - до до-у Дzовса уратуватв
8'1t .uoro 17'i.2l~i БОДlI те, що ще 8a~00B'l'., в рО8ваlа
жв усе, що 8BaJJa о ве6е!:lое.вбl ДО80РВВЦВ. Та все же
БУ.1l08звmво, бо YiJJJJi був'It 8ДOPOB'It aB'It р&ба І - а, б __

.

.Вl'е, 8брехав'It. А все-тавв ова ще жого самого два об
сза.lа до шпвжа.lа
брвву оо~вше.у

вб.lьва Р8двбв'It,
ПОРО.ИQ в

що ВВООВВВ.lв ру

BaBeJJa •

а В'!'

&

ав" В"

доаадв"llВl.

ТеОlРЬ 6а.вте, 00х.6воlO жов да.& ве 6y.lO те, що
ОВа бреха.lа, a.le що брехаJJа В8Р08У.ВО. Ова оовивва
б,.1а ж а. 'It спаажв оравду,

двтв . ДОIОРВВЦВ
На

аВВIІСЬ

·Op8."P'lt lIor.la

Aa.lime

ва оаоерil дого

8Iі1ДУllаВ&IІ':і

а

BOIIDJJiIlIB'OIl'lt.

ваовсажв:.В'It одвб_'It IrJJaд" т_а

ДOIopBB~. вва_еввжа -орв Д08вравІО

B"BO~B во хра

пвть·. Маl.о во.да дрббва а ІРУ.ВІВіва брехв.

6Y.la
Bqo.ly.aJJa 1'88 првкре a.le вове.ве подав. оравд&.
Врехва 8СЖЬ а8 • .цеn lara.l.B&_'It - 8С" IUI брешеllО
'1а І ва,вше ве 1I08ell'li. Д.Jажого вдоров&1 poay_'It ва
ВПУ' праа8&.автвс. брехатв РОІ.авво, .'АРО. бр.-

б&
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хатв В'.Ь д.обр6м'.Ь ваll1lр1l, а ве В'.Ь 8J1бм'.Ь,

'П.ожот.оК'.Ь ДРУГОІІ'.Ь, а ве соб1l,

-

брехатв ва

-

брехати ц1lJlЮЩО, со

~OДK.o, ПрИЗ8В.о, а ае жосток.о, ОСК6рБJlЗЮIJ.о,

брехатв

rJlaAKO

8J1.оби.о,

в В1ІЧJlОВО, а не аеаРУIJВ.о й груб.о,

-

бре

-

хатв певво, своббдв.о, в:репв:.о, а'.Ь п6двееев.ою Г.оJl.овою, а

ве КУJlьгаво~ путаючвсь,
Зк'Ь b:.o.1lb-б'.Ь

а'Ь маJl.одушвостію

IІІіІ СОР.оМВJlО

Тогд1l ПО8будем.о

e.fJ

ві, д.обрА о вецq'd,

преп'Огаве

б6-ZЬ ус1l 1ІЬ1 преЦ'hвь

п.оВВЬ1м'Ь

а зкі ан.ов'!.
д.ов'Ьрвм'Ь

-

вwвзвшв

-

-

В'.Ь с1lй МВJlбй

'l1oBapBCTB& І

щ.о ов.о к.оВ'Іе потр·ilбв.о
бре:хв1І

ма

пововив

брехатв

-

вайрадше

A03BOJlBTB-

11 у С В М .о

в вс1l

св.оIJ.о пересв1Ідчеиз

вбддатв В'.Ь рукв

сео корп.орацїв

~PIiIX'Ь В'.Ь тбв'Ь аГJlJJ;ДiJ

-

Т.огд1І

бре

paAr.& иаірадmе .омивати. И .отсе

зку з пбens

Т.овариства

веремв.

и еJIa6ый ДО'ІАl'к.овець

,03CJl1lAOTB р68УМВ.о: зки рщ~Ь1
• 8'.Ь вайб61JЬШВМ'Ь u.ожитаО1tl'!Ь

то справа,

BeJlO-

ав:.о г6двв жвтеJl1l сег.о сВ1Іта, де

Бе8'Ь жаржу, а ду цю.

-

аачуМJlЗЮЧ.ов

пр.р~~а авwчаЙв.о бреше

штуц'Ь, а ве берусь учвжо е еl' (}

lІІе • .о,

в

JlВЦВ,
ававз.

губвть,..- т.оГД1І ставеllО

хвба, КОJlй ~ащ)в'5д.в
пе з ще в.ов8.к'ь

ва

свог.о ВІіІС.ок.ого

тов 8ах.опчуюч.оR

праВДЕІ, що край вашь
BaвilTЬ всеБJlагаз

сз

lІ.ожу 8'Ь

сег.о досв1Ідв.ого

8p1lJl&X..

lІуж1lв'І>,

в.о

м.ожва беа'Ь всвв.оо .оБJlеств.ооти

В.8вати IСJlЗСВ'ПІЬ1I1R 118Йстрамв.
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НОВЬІЙ рбд'Ь 8JIОЧИlIУ.
Америка 8'1> друг6й ПОJlоввв1І дев&твац&тоrо СЖО
J1isT& може ВliIкааатв де&кі вайорвtіваJlьвisйш8 ваоадав
60ZeB6J1&, &кі тБJlЬВО 8&a1:l8 В'1> нсторів.
Ось ва првм1Ір'1> выадов:'ь БаJlдвіва B'Ji Огіо, sкій
J1УЧН8'1> С& в'1> с1lИ.1еСЯТliIХ'1> роках'Ь. BaJl,!tBiB'It був'1> 8'1>
д1lточвх'1> Jl1Іт'Ь в~паСТJlВВОВ,

Одвому

ХJlопцевв

ВliIбвв'Ь

8J10бвов в lІеотвов вдачis.

око в а&іІ OJlOBe·'IKOII'1>

ВliIВВВВ'Ь zаJlЮ. Та й ве ОIВО
ваПОСJl1lдок'1>

УЧIІВВВ'1> щось

ще
таке,

таке

вдіІ&IІ'1>.

во

AJle

що в_е треба' БУJlО

6ратв дуже пова_во.

В6в'1> 8мервом'1> п6йшов'1> до од

ВОГО ДОМУ, ааотукав'Ь,

а

вбв'1> 8aCTpis.1JBB'1> 81'0.
его 8J10BBJlB.

Два двіІ

KOJlB

мешканець

ВliIЙШОВ'1>,

.ПОТОIlllУ кввув'1> ся ВТ1Іка1'В,
перед'1>

uo

ТliIlИ'Ь вбв'1> 8'10 ОУСТ8ТliI

абlilТВУВІВ'Ь 0& вад'Ь б1lДВliIиft каJl1lкою, а той ЧОJlОВ'Jsк'І>,
ва котрбм'Ь

8б.il'1> у6ійчою КУJlею кроваво пБIlОЖВ8'Ь С&,

УАаРВ8'1> ero аа те. Отое 61В'1» '1'ой ВliIпаАОВ'1» Ба:адвіва.
Процес'1» тst8УВ'Ь С& довго • ровБУ~1вав'1» В80РУ
шеВ8. Цis.1lе 11110'1'0 61.110 врайво р08'Ьвреве. Beit lIaJlB
одву гадку,

що сей 8J10БВliIЙ погавоць AOBOJlit BZO аа

ковв'1> JlBXa, а топерь П08*ВВО

ста'1'ВОЬОО аакову..

овв OOMliIJ1BJlBOIt. БаJlДВЇВ'Ь, ба 'Ів те, 6у.'1>
В ііі Й

'1'orait, KOnB СПО8ВВВ'1>.ВВ'1» -

Та

б О. е в б '1І·Ь

а овв

&к'1» Р.&$ О

"бм", ве ПОДУllа.1lВ. 61'0 оборовоць ооровilв'1> докав'І>, що
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Бuд.ів,.

.,.

дов.

,одвв.

оород,.

ТРВ"• .1І0

.ro,

сврато.біЙП..

о

об.,.

одвв.цаТ08

OOJl1ABO.,. 860.'BOJl"n в бо.о.б...
-- OДBB.ЦSTЬ ,одвв,. в об.,..
Ов..,. 1біlе'1'.0 б1J1О 1110ТВ80.&ВО JI Б.J1двів. 1.б .. ьвв
..в. T.as ба.вто - BOJlb-б,. С1д'Ь 6БJlЬШО 61." CJl1вв,. боnдк 608Т&..ВОВ Р0880Р1шевов ТОВОВ, ав"."
lIepeBeAOBOl'OAOBal1 ад.оватв,БУJlО бк 1'ОТО 6іІдво, ве
IQ&CJlBBO ООТВОР"В8, в.nд:веве 6оасовБJlЬСI'.01l,., по
CTp.a.JlO т.в,. пр.шво • 608IВВВО. Бuдвів" вкlшов",
в. 10JlIO, • 81'0 сво&вв В ПРВ8ТОJl", ХО.' о.оввд.о MZO
061РIO....80.- 06ВД••IО•• 8В пБДОlрiJlв&"в • поrовораll.
"lОдоl, 80 xent3B .:ВО ІІСТВТВ С& в в"воrо во П08К••Jl8. B.J1ABiBIiI б1JfВ 80Jl.и8 60r..... ТоІ са..,. Бuдвів",
...n 0080.11& що дв. оорехбдва .ападк 60.0B6J18 • в,..
060Х" 880ДВВ" вб св"т. JllOaol, вотрвх,. веваввд"В".
06. та "воадвв еВРКТ016іЙСТВ. б1J1. т.в8 в••ва д1шоr1б,.поа....,. С8 T.BBII'J'o 608cepae.BBII'J'o т. 8Рад
JlBBIJ"S, що Бuдвів"', &'8,. 6к во боzевбJl8, 81С"8... б.
618,. бо.... 00"В"1В.В& В ..В..ОООРД8 ПОВВСВ1ТВ. Д"JI&
CT08J10 'I.B'1o, щО .6к В81тв b'b-обд... С1д1 вБJl'ВIІ""' t
вб в... В... одвб..'Ь ВКОВДВ1 111С"В'" D1СТИ1'В В... Р1Х'" 1С"
СВОВ ООJlіти.в8 В родввв8 IDJlBIB, • в... AP1r611 ... 111оадВ1 ВОПіТУlаJlО 81'0 дос&ть ТВС8.. ДОJl8рбl~. Одвбl
ВІ'" ТІІХ'" :вертв", Ібв", 0PBJlIOABO 8аГР08ВВ... 16іIС'lВОIІ'"
д ••••ц&т, ...itn ••0еред'Ь. Лвжа 'одвва B.ABeCJI. 'Ior&
вощ.ствоro 8а"'-Р.8'" в... XBBJlB, BOJlB 1 Бпдвіва ВІІ61ПО бо_овбJl8, в дБО1'.8'" JlaAYBOa'ft ШРОТ1 в... oJle....
Або rJl8 ....0 •• Іко._ов... са8001д1 Гавета в.,.
ПОВСВJI,вовів. Вбв", дво.а в'воротам. в.оа.... 8'1. оа...цеlO в.' 016.... вбll... ІІ"СЦ. OABoro И"8Ц&, Р"8ВВ8&
Фо"'дuр., ажо Р"8ВВ.,. 06а Р.ВІІ вб_бвв... С8 &yJl.Ba...-. Гавет'Ь буn 60raTsl,ropawt, в.ре8ввl овв'Ь,щ6
.КСОВО BJI.B... , свою вро.' • сВОй рбд'Ь та ІДУІІав,.),
&В,.- бк .І'&в,.
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боrаI'О'lIО." муеа"ь Jlюде БВIВ

ВВ8ьві ПОUОВiJ. Д8а I'H8ДBoJ. рОIДУ.УВ8В'"

P08oJ.,

аворо. вабрав"

08

вбв" О со

в" 'І6й ПРJlВJQD.ЦoJ., а ПОI08У

BS порохбдвб... ..падoJ. бо.евбJl8 уору.вв" С8, OoJ.l'"
ва ВОВ8 в п6rваl" до lIoJ.cra. Т.... rOДBBa8B доасвдаl",

11.0"8

во поба.В8. фОJlЬД8I1ра,

Qo-пБД"Р1ВВ

увбlmJlВ

yrBaB"

I ..

B.A'J:OAI,"

ПОДlбр. ДОIlУ,

Фоль"ВОРОВВ

вб_.

ва 8oJ.сцв. Жtlваа хопuа

8К"1t

УJlВЦОro,

110

8"

•

8бв",

ТОЙ

ВІ'"

опБСJl8,

БУI"

.oJ.BBOIO
BOJlB обо.
lа.авв.. е8,

ПОliJJlВЦIO в Ібвв",

.ro

.OJlOBoJ.Ba а вБДlав", ве ІД ер8ПШ" ВIіІПУСЖ.Jlа ero ва BeIlJJIO. 0608 б1JJВ OBpOB.BJleв8. ГаВОІ", веООJlIіІЙ, оаа88В... · до 80ваа.вв, щО ОВ., ав.
1I0JlOдa 8івва .axoloro poJ.8IJB&a, IiОIВО 8ваЖВ-8О оцoJ.
ВВІВ аРЖВОІв.ве внвовав, удару В0808"', вожрнй дав..
oJ.l 1І08вбот. 8ВОВ.. IНйТВ цБU8 .вподобн ва- 8У_.. И
0.80 00010 8ro lalloJ.TBY, а "&808. lI.pyry, овава8У до
oaBoro ПрВ8~В, що У .OJIOBoJ.aa жааов оуспБJlЬВ08 по8вців, убвтв ПрОСЖОI:О ropozaBBBa есть .евоцев."в.во
оrіlO- а ве ВJJО.ИВОІІ", - обoJ. т8 ва8.rвв Гаво,.а В881О
в привваво 8а довав" 8ro бо_евбJl8 в ва жбй пБДОlаl'h
вбв", уlшо;)... ааріІ. OyдItoJ. првовакв8 ' .. -ра8У ве ДУ.О
UJlBJlB оа У8важв ое 8а дова8.., ІНМ'" ббJJьmе, ЩО Га
ает" BoJ.a02lB перед... ТНІІ'" ве бо_еВОJloJ.в" та й по 8apoJ.І&ВІО .OJlOBoJ.Ba оей.ао.. пбд... уопоаОIOIО•• IІ... ВО2lН
во... poJ.8aвBBiJ повервув" до Р08У8У. AJle BOJlB обо
ровець вще внва.ав", що TpelItoro отепеВ8 ВУІВВ" вбl
'ІВМ. 8*ИВВ Гав "а 8б08еВ02l*В" • до жоrо ще й вбе..
. .В'Ь 'Іо.в".ьво жавов оа80В Формн, 8n Гавеж", ОЖ80
уГавета б08евбJl8 БУJlО 1BaO,1l.Д8eBO, - то првоа.в8,
Р08У.". 88, ПУОЖ.JlВ .ro ва ВOJJIO. ТО був.. дарувоn
Jlaoa.BOB aOJl." що рбд.. пав. ГНОlовоа IІбr.. жаве ВIіІ
'ва8а"8, - 601.. loro був.. бн ГaaeТ'lt, вовво повве'Jt ва
швбенЦІІ.
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Оно й ве

оповоВетввсоВ

IIO*JIIIBO

ороtівальнj} ВIіІ

падк" боже8~JIа, акв В'Ь послilДВIіІХ'Ь десаТИJIilтsх'1> бе в
теЖИJIИ публику.
Але ОТ'Ь Ві1падок'1> Дурtінбввов,

що ЛУ'Jив,. са пе

ред'Ь кБJIьв:ома рокамв Н'Ь Ню-Джерві І
СJIужнвца,

д'kвчив&

Брід",ета

спаJIьвіІ свого п&в-В В вожем'Ь
ва

кусвіІ.

КОІІваТIіІ

в

Повво

Дурtіиовва
порilвала ви,

ПОl'бll'Ь

ВIіІВОJI'hкла

бilJIа й

TOBKJI& ero

до

ckabatb-б'Ь

T'hJIOB&CepeA'1>

мертве

крtслами

ВВШIlIlil'Ь. Вбдтак'Ь попорола подушки,

В'Ь вочи

аайшла

та

й

таКВIІ'Ь

BIiIClo1oaJIa

пilР6 ва

трупа, полв~а всеаафтою В пОдпаJJвла. ОпGСJI8 ВХОПВJJа
oKp08I.LBJIeuывB руками дитину убитов в пБЙШJ.l8 В'Ь вею
босово",ь по свіІгу до ДOll'у сусоВда, чверть

IIBJ.I'h A&JIeRO.

Там'Ь оповitдал& вайдввачв'hвmв IІсторів, ПJJела таке, що

ве держало С8 куп_~

Говорвпа,

-8КИ~Ь люде, потому дбм'Ь

AIlJI&

П~Д'Ь вебеса.

Она

ЩО

MOrJIB

ва одежв, ва двтввоВ

uа"ДЬRала, ЩО бовть 'С8,
Повв-Вйmе вв

CJIilAIiI

-

та й свilдоцтво

отже о !Иести
вавоЬть

отже й о рабунку не

вВв'Ь б(.жевОJl8?8

-

СВОВХ'Ь

6YJIO

'Іиаtе}lЬ П8ВВ4) еваже:

ввдко

-

обдоврilвв ва вю,

AJIa д'hВЧИIІЬ1

НвШих'Ь

убійвиц'h усе

ве мorJIO

Й беоtДQ. ТаRо.r.стверджево, що
аабрu& ~'Ь до.у,

6YJIO

кровв ва 8В ру ках'Ь,

звертатв

lокав&ло, що вебощка пав'h бу .. а
добра й прваав&

са В'1> хату

Крвчала в 8аво

'Ів тв JJюде ве вбвлв ви павю.

првввавв

BJIaCQe

Ao6YJIB

ак'Ь В'Ь усего

-

авіІ подуМавmв о lО.'Ь,

що

пОдпаJIВJJВ.

тУт'Ь

бутв

дilпвва воВчого ве

череввков'Ь ве Вliа.па,

щО ВI.Lвilть

rOBopBTII.

Теперь

,,'Ну~чей-же в тук сУд'Ь ори

Де-а:ь

T&M1J І

Нilчо такого ве под

B808JI() ва 811' обороау. СУД'Ь В&О-УДИ8'1> вв

-

в'hко1ИУ

оиадаrвrу6'е'риа~()р& В'Ь аросьбаllВ о ПОІІВJIУВ&В&

-

6YJIO
В вв

ПУВКТУ'JJЬ.О повilСВJIВ.

Або згадаю того 1И0JIодоrо ЧОJJовilка 8'Ь ПеВСВJIьве;.
вів, щО то кБJIьва JIoВTOЬ ТОllУ вго

ПРВ38ав&

перед'Ь су-

ЗБОРКА ПАqЕРКОв~
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Вбд~ початку до кбицs

п~'hв'Ь та й п~'hв~ сухого дуба и Т8ка сама БУ~8 потому
Довга вго бес'hда

цii~ыlї

рбк~

женщиву,

ва шафот'».

му~и~а

щоб~

Того

кортн'!ка

вііхто

MO~OДOГO

ве оженив~

eaM~ ве був~ за~юб]JеиЬ1Й 'B~ в'hй

сн

его й ве KOPTii~o

моподу

B~ вею.

Вби~

та й ве хотіів'Ь же

витись a~ вею, a~e такожь ве XOTiiB~, абн

хтось другій.

'!O~OBiiKa

збезобрваитв

-

пбйти

ее в'!ииив~

куда-небудь з~

вею, 8пе такожь був'!> ПРОТИВ'Ь того, щобн ова ЙШ]Jа з..
ившим~.
зкесь

Одвого р8ЗУ З8думав'Ь вбв~ пбіти B~ вею ва

весііпв, а колв она вніШ]Jа

гого, вбн~ етежов'Ь их');,

В'Ь товаРИ0ТВ'h дру

вам'hривша або спонукати ви,

аБЬ1 завеРВУ]Jа са, або ви товариша вбито.

Перев'hвmи

TaK~ '!ерез'Ь цt]JНЙ рбк~ веодну безсонну вб'!Ь ва сво

'ВM~ бажавю, спробував~ вкбнцо uеревести вго В'Ь д'Впо

-

збезобрааити тую жевщииу.

И се вму повело

es -

вбезобраавв~ ви рав'Ь на всіІГДЬ11 Коли ова В'Ь родичами,
братьми и сестрами сидt~а при стопіі, вбв~ спробував~
стр'h]JSТИ ДО веи B~ ]Jице,

красн

-

щоб~

череа~

а ТЬ1м'!асом'Ь ОД8а купа

чи~а ви смерте.пьно.

Вбв'Ь до поcn'hдиои

вбдкааував'Ь на те З]Jощаств,

те збавоти вв

трохи хиБИ]Jа о B~y
ХВИ]J'h

ЖИТJI

що она В'Ь тбй крпти'!нбй

ХВІІ~И РУШИ]Jа головоЮ. TaK~ и помер'Ь, видимо ва- пбв~
у пересв'hдчевю, що го.повво ова сама аавиви.па в'Ь сво

-Вй смеРТIі. Того идіота повiJСИ]JИ. Зам'hту божевб]JS TYT~
и'Вхто ве пбдн'hс~.
Справд'h,

божевб]JЯ

В'Ь свіІтіі

що-раз'Ь

бб]Jьше, а

8]JОЧИВ'Ь ВЬ1мправ. СКРЬІТоубійиикбв'Ь нема вже

пема

ажь

тблько,

щоб'Ь о вих..

Передше КОJlИ хто вбвв'Ь '!оповіІка,

жевбльнЬ1Й;
мав грош'h

11

божевб.пьиЬ1Й.

теперь же,

-

бодай

варто БУ]JО говорити.
то м о Ж е був~ бо

як'ь убв 'lо.пов'hка

хтось,

що

прввтеJl'hВ'Ь, то вже док а з а н е, що вбв~

Ко.пи

вви'В чо.пов'Вк~ В'Ь добров родивн

ИА,РКА ТВЕЙНА

• ва BUOOB311'lt ОУОП3.11ЬВ311'lt О'1'авоввщв
B3B'lt ХОРfIIl ва в JJ 8 П Т О 11 а в і 10 Н 8ГО

увраде ЩО,
а8 смжаlO'1'Ь

'1'0
B'lt

.д311'Ь боа:овбJJ'Вr.lХ'І. А вожв ввій '10ЖОВ"В'Ь ва Вr.lСШ&IІ'lt
О'1'авоввщв

прогаЙВУ8

ОВ08 .аlво а 00'1'311'Ь агвво

B3A'lt

оО'1'РУ" або вбд'lt ВУЖіВВ, '1'0 вбв'Ь важоа:вв'Ь ва оебо РУВУ
.в'Ь .ХВВЖОВ311'Ь р о а от рою У 11 а 1&.
Та 'Ів
'l'а.7JЬВflllИ'Ь?

боzовб.7JВ

'1'01 aaIllS'1'''

Чв во О'1'ав'Ь а:вь

"la'1'e.7JЬ чаСОIІИСВ

T&B'ft

ва:о ваповво

8&ra.7JЬBUII'.i, ЩО

спод"ва8СЬ,

вunадок'Ь карвмl, 4кіl ПР.ХОДИ'1'Ь
ВВ'1'Ь ОВ боа:овбJJ811'Ь?

во О'1'ав'Ь ов в:ве аа

И '1в-:вь

ЩО

'1.-

ВО:ВДІІЙ

поред'Ь СУД'Ь. ВІІВС

'1'01

аа."'1''Ь

во

такій

деmОВIІЙ, '1'акій повсеДВОВВ1І1 В часто вав"'1'Ь '1'акій '1'РВ

BiB.7JIoBIII,

що чвта'1'О.7JЬ lІусвть

'1'ако В'Ь двовввках'.і?

ВСIІ"ХВУ'1'В св,

'1итаючв

Та Й чи ово во чудво, ВК'Ь вбв'Ь

вераа'Ь УСПОКОЮlOчо A".7Ja8 ва ввав"в'Ь? В'Ь ПОС.7J"ДВIІХ'lt
РОК8Х'Ь, бачить св, вав"'1'Ь веIl08.7JИВО, щобll X'1'OCJt пе
ред'Ь СКРIІ'1'8вбіIСТВОIІ'lt в"в'Ь св '1'ав'Ь, абll еrо ве при
ава'1'В бо.овб.7JfИUIl'Ь. Говорить оаl1'Ь до себо

ва:о бо

-

:вовб.7JЬВIІI. Годвву перод'Ь еКРlІтоубіIС'1'ВОIl'Ь був'Ь вер
ВОВІІІ В воспокбlвuй

ва:о

-

ва:о боа:евбJJЬВJilЙ.

веrо все В'Ь жад".

Кожв скрuтоубііВВЕ'Ь В'Ь rодиву liо

аJIОЧИВ" воепокБЙВIІЙ, аворушовul,

ва:о боа'Ь СУI1В"ВУ боа:евбJIЬВIІЙ.

.. ого

ПJIачо

ПРВВ'1'е .. " 8ГО ХИ'1'аютr. гожоваll~ в бов'1'Ь св, чи У

ПО'1'р"бво,

'1'0

СУВ'1'вть ОВ

- вбв'Ь
C.7JB Ball'lt
8J101Jввбв'Ь, a.7Jo

Д"ЙС'1'ВО І

ве аакова ПРОТИВ'Ь

аакова ПрО'1'ВВ'Ь бо:вовбJIВ. Ос. В'Ь 1'бll'Ь усе

JlBxo.1

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~

'Чому JI впоживrь посл'ВДнЬІЙ ypHДrь?
Вашівtтои'l> ~ грудна

1867.

я

BJloa:BB'1> 6вбй урад'1>. ПраввтеJlЬ6ТВО, ввдко, ХО118
AaJl'h свовю давною дорогою, а все-таки теперь
8'1> вв KOJle6is ве CTaJlO ОДВОВ шпицil. Я був'І> 6екрета
ремт. севатского ВliдilJlУ AJla ковхtОJlьоtіи в покввув'It
,еесю П06а1lУ. ПОllilтввшв у ДРУГВХ'1> 11J18вбв'1> правите... ства 011еВВД8е амагавв -- ве допуствти меве AU lUДu~У
-В'Ь paA'h ваців, В, mаВУЮ11И овою повагу, ве lИ:бг'l> довше
-оставатись в'1> ypaA'h.
Нк'І> бli а хотilв'І> подрббво ваводити BC'h обидн,

-ступатв

~Ki ва меве Сliпап са ва ТІіХ'Ь ш'hсть
tI'I> урадовбм'Ь

CTBOII'l>,

xapaKTep'h

AB'hSOЬ, КОJlИ а

мав'Ь аВОСВВІі

a'l>

правитеJlЬ

TOII'l>.
BliABJlY дпа

то се оповisдав& ваПОВНВJlО бli ц'hJlНЙ

ЗаимевуваJlИ мене секретарем'Ь

.ховхіОJlьоtіи, а потбм'!. ве
-- в а не мав'1> BaB'hTi 8'1>

ТОI'О

:,,:от'h.. и датв меніІ а_ануевта
КИМ'Ь аагратв В'Ь біJlSРД'1>. Та

'хО11Ь в ак'Ь БУJlО нудно, був'І> бli а ще стерп'hВ'lo, KOJlb-б'l>
.у ДРУГВХ'І> "ІJ1евбв'І> кабінету був'Ь а стр'hтив'І> са 8'Ь ТОЮ
вilЧJlИВОСТЇЮ, ака мевіІ а'1> ураду валежаJlа са.

Тнмча

~0_'Іо БУJlО инакше. Н, скоро тБJlЬRО ПОМ'hтив'І>, що шеф..
~KOГOCЬ департаlllевту робвть ве так'Ь, ак'Ь треба. покв
..чаю оеЙчас'!. усе,

.обовааок..

-

йду ДО

вего в

-

aK'lo

ее

був'І>

пробую вавеотв вго ва добру дорогу.

мБА

Та

МАРКА ТВЕЙВА
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'.ІВ ду •• ете, що ЧОJJовilв'Ь бодай раа'Ь
ПОДВВВ

ПОЧУВ'Ь

BOJJB

CJJOBO

?

З'Ь ваЙJJisпшим'Ь вамііром'Ь пбйшоп'Ь

до міністра

8

.&ринаР~R В свааав'Ь до вего:

-

Паве,

адltlіраJJ'Ь

ве можу 1І0ВЧRВ

8

Фарраtут'Ь

диввтвсь ва те, 8К'Ь

віічо, JJвше швендав С8

туда

по

Европіі, щось тав'.Іі, наче-б'Ь р06вв'Ь собis прогу JJr.BY ва
свisжій

1108

Ву,

BoaAYX'.li.

може

гадка о тбм'.Іі ввакша.

оно

8:0JJИ

й

дуже гарво,

вбв'Ь

Ве

aJJe

мав и-в'lого

воюватв, то переважilть вму, вай вертав до дому. Якій,
прошу В вас'Ь,

ПОЖИТОВ'Ь а'Ь того,

що ОДВИ'Ь ЧОJJовilв'Ь

веде ц-Впу ФJJЬОТУ ва ПРОГУJlЬВУ оттав'Ь дпв прввтвооти?
Ое аабавва надто дорога.
ПРОГУJJЬОВ'Ь

Роаумilв ОВ,

в ве в протв

l!ривтвооtи ваморсвнх'Ь оФіцирбв'Ь,

AJJ8

-

вехай бs JJИШЬ ті ПРОГУJJЬВИ маJJИ ввусь ро'умву Ц-ВJlЬ

-

вай бs ови БУJJВ дешеві.

оФіцврs

бs

MOrJJB
-

ріІц-В Місіоіпі

прец-Ввь

На ІІОЮ гадку,

ті панове

пере-Вхати С8 дарабою по

-

Треба бlJ1О ваll'Ь чути, В'Ь ВВУ вбв'Ь попав'Ь JJIOTItI
Хтооь бs IІбг'Ь 4ув'Ь поДумаrи, що 8 СПОВВИВ'Ь ве авать
8кій 8JJОЧВВ'Ь.

в ве дав'Ь С8 абити 8'Ь павтеJJИКУ. а

A!1Je

окааав'Ь, що че.-же тава ПРОГУJJьва

в дешева,

в повна

реDуБJlвкаВЬОВ08 простотs в цis.1lВОIl'Ь беапечна. Я ска
аав'Ь, що

AJJB

оповбйвов ПРОГУJJЬВВ

віІ'ІО ввше ве може

вадатв ОВ тав1. добре, 8В'Ь бараба.
Потбм'Ь ааusrав'Ь ОВ мене
Ва мою вБДПОВ-ВДI>,

що

8

MiBiCTep'.li,

хто

R. тавій.

отою В'Ь авооинах'Ь 8'Ь правв

теJJЬСТВОDl'Ь, вбв'Ь аахотilв'Ь аватв, В'Ь ввбм'.Іі то харавте
рil. Я вбдповilв'Ь, що мав'Ь бs-м. де-що свааатв о орв
іівапьвоотв
вбд'Ь

'.IJJeHa

raBoro ero
того

J18Шr. тБJJЬВО, що

КО8хіОJJьоtіи. Ву,

аапsrанв,

апе

щО ОВО JlIііІЙШJJО

1'0 оважу виу
8 в oeBperapI> OeBarCBoro ВliilдіІпу дпа
ra й РО8ХОДИВ'Ь св-ась вбв'Ь! А вапосамого

правиrеJJьства,

ЗБОРКА ВАЧЕРКОВ~
СJl'IJдок'Ь веJl'IJв'Ь

_eB'IJ

917

в&восвтв С8 в ва будуще .урв'1'.

С8 Jlвше СВОВІІВ обовsава.. УРВДОВІІІІВ.
СВВ'Ь С8 8'Ь гаДВОЮ П088J1ВТВ
що .ереа'Ь 'Іе ве

T6J1.BO

в6в'Ь

З.. -раау

8

во

его а'lt 8IiBiCTepO'lBa. AJle
ca.'It, aJlo • ввші JlIOA8

.aJl. б& -трату а мевіІ во БУJlО б& В'Ь того праВДВ80ГО
ПО•• 'ІКУ, 8 ПОJlВШВВ'Ь ,го ва ypBД'IJ.
ТОllер. u6йшов'Ь 8 до lІівістра в618&. Той 1'b-ра8;У
вавilт. ве хот'lJВ'Ь допуС'lвтв .еве до себе, az. 8В'Ь 1'0в'lJдав'Ь св, що 8 lІаlО Івоевв& 8'Ь праВВ'ІеJl.СТВ08l'Ь,ка
вав'Ь 8І8ВО l1ПУСТ.ТИ. ДУ8lаю, що вавilт. ве був'Ь б&-••
добив'Ь С8 до вего, 8В'Ь бн ве те, що в ПРВЙШ08'Ь 8..
дyze 8азв61 справіІ. ЗаС'lавшв ,го а'Ь цвtаро.'Ь, DОПро
СВВ'Ь

8

AilJliI.

У вего огвю, а в6дтав'Ь ПОlJав'It о

я: аа8-

ВВВ'Ь, щО ве lІаю віІ.о ОрОТВВ'Ь того, ЩО в6в'Ь обста, аа

YCJl6B881B,

8В'

вамрат6в'Ь,

teBepaJl..

Лі поставвв'Ь

себе в СВОВХ'"

AJl8

одвавоз. ве мозу похваJlВ2'В способу,

8кій в6в" вою, ПрОТВВ'Ь Ивдівв'Ь.

Лі

-

вазу

-

В'Ь

вою.

аавадто ва-Р08С&ОВУ. А в6в'Ь повввев'Ь Ивді8В" б6J1.ШО
агаВ8ТВ В'Ь ВУОУ

де бн

",Jl8

T8B'It
зу -

внрil8атв

-

в6гватв вх'ь В'Ь ввесь догбдве lІilсце,

обох.. стор6в'Ь БУ1l0 ДОВОJl'ЙІ провіавту, а вбд

BillJO

В'Ь

Ивді8В'Ь

C8'IJ7'IJ

до воги.

ве перевова,

Ивдівввва

TaB'It,

- ва
DOrOJlOBBa

вв'ь

рilавв. K-ОJlВ-Ж. вбв'Ь ВО вгодвть св ва рilввю, то другій

спосбб'Ь

II&JlO

в

ва Нвді8ввва

opocB'lJTa

-

ІІІНПО

в

ве дilJlають тав'It

.асн овв ще ббnьще смертов()сні.

оросвilта.

Barno,

Ha-п6в'It аамордова

внІ ИвдіЯВRВ'It тавв ще мозе 08доровilтв,
его

lIpocBil1JYBaTB

в

МНТВ,

вбв",

вео:хвбво миве С8. Се пБДRопув
п6дваnввн его сутН.

-

Паве І

-

вавБВIJВВ'Ь

В'Ь

3BJlaX'lt.

сворше

але 8В'Ь ба
'.Ів

п6авilйше

sro BAOpOJtJJ8,

се РУЙВУ'

8, -

ЩО потрilбво тавов З0СТОВОСТВ,

Правда,

аnе ва довші

BacDilna

взе пора,

абн азь вровь СТИГJlа

Ко.дого Ивді8ввва,

що

Вlбаіожева ваЙ••а.ев. повісжеЙ. To.~

оустошить ваші

LXVL
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p3BBBBьr, ВБlШJl1lть АО дому 8'10 МБlJlОМ'Ь В букварем'Ь, ва.
умврав

1

Мівістер'Ь 8aoьrTaB'Ь меве, 'ІВ а IJJleB'Ь кабівету. а

-

св:ааав'Ь: так'Ь І

а до тоrо в. ве 8'10 ТIіІ):'Ь, що то ааЙ.

маюrь посадьr оровіВОРИIJВО.

•

6Й урад'Ь.

ВБlд1lлу

AJlB

првка8'Ь

в4.00В1ІВ'Ь,

SI

ковхіОJlьоtів.

арештуватв

ДаJl1l coьrTaB'Ь 11Іеве, акі •

ЩО S

секретарь

севатскоrо

BCJl1lA'Ь аа СВМ'Ь

дав'Ь в6в'Ь

меве аа обвду В'Ь урв.д1l в 'рабу

вав'Ь мен1І свободу ва вайкрасшу lJасть о.ноrо днв..

По таких'Ь досв1Ідах'Ь 8 мало що ве р1lшввсь

уже

ва будуще сид1lти твхо а ораввrеJJЬСТВО вай соб1l дал~
6реде В'Ь що-раа'Іо ббJlьше 6аrво. Але обовааок'Ь

OOKJlB·

кав'Ь меие в а ПОСJlухав'Ь.

Пбйшов'Ь в. до мівістра Фіваисбв'Ь.
Вбя'Ь обб~ав'Ь са до меве:

-

Чоrо Bьr

На таке

80

XOlJeTe?

ааОБlтавв

оодумав'Ьв. соб1l:

мвою, так'Ь ав'Ь тобою,

-

-

ву, ак'Ь ТК

в кажу:

Хочу повчу.

На ее вбв'Ь:

-

Коли вас'Ь,

паве,

'10 каж1lть, аке ма6те

CJlf)BaMB.
TOl.'A1l

прввеJlа сюда акась орудка,

A1lJlo -

а вьrпов1Ів'Ь

свбй

и то по аlllоа1l кБJlькома

жаЛБ,

що вбв'Ь ува.ав'Ь

за вбдпев1Ідве так'Ь вечемно ам1Інити

предмет'Ь

розlИО

ВБl, бо таке поступоваве дуже обиджае меие. Однакожь

-

кажу

-

а'Ь

orJlaAy

ва давА

()бставвиьr в. ва ее не

зва:каю в аараа'Ь првступаю дор1lчв.

Теперь ваав'Ь св. в поважво предстаВJlатв fИ.у,
ЩО вбн'Ь свое експозе

Фінансове

poaBaJlKYBaB'Io

оо

у таку

~овж1lвь? Н скагав'Ь, що оно УJlожене и неорактично в
веаручио та й богато буде коштувати.

~ОDсбв'Ь, ав1І поеаів, ав1І .уства, ·а01l

Нема там'Ь

rep01lB'lo,

aH'h

ао-в дра·

ЗВОРКА ИАЧЕРКОв~
.ажв'ІВОВ ваможаввqu,.

8B-J. ·06раебв,," -

tб9

вема вавisжь_е

реворнжбв'Ь. Се-жь всве вв'Ь совце, що тавого вisЖlове
~ЖО'l.О 'ІвжаIВ. Н вапвраа,," ва вего,щ06u ве друвував,,"

"loro, CJtB

во ЖО"'lеваГВРIІТВ 0108В.

OJlaBU. KOJlB

lІадisюожавужв вмоаво. В"" .1Іітер.журis,

(\в СУЖ'Ж'ЬD8др06вць.8 ввавав,," 811У

pe'lB

вбв,," ма,

вусвжь· оже

1'0

ва

Ba.1l8B-

.даріІ. Чо.у .1ІlОде тав,," .1Ію6уfOЖЬ собis В'Ь ва.1l8вдарвж,,"?

-

60

таll'Ь ввайдуть

ДJJатого ·вв,," 6а

В поевів в вагадвв

Й вбll""

В'Ь

СВОІ

.Оllisшв0 8_

в

евспове

Фівавсове

.РУ'lВО ПОlfавтuВаll'Ь вагадов,,", сщisжовввов,,", то се прв

ЧВВВДОСЬ ба до ровпродажв іГО б6J1ьmе, вisжь уоіІ вву

трisщві дожода,
_В&жь sБJlЬВО.
серцв,

ЖО'll>-ба вбв,," иж"" ва пер"" жуда

Н Вr.lскава8'Ь уое те

в

во

В'Ь

вайщврisйmого

а абв,," вам,," оввпisВ'Ь гвОЬвоltl'Ь,

ажь ПООВlfisв'Ь.

Подумайте, вавіІть прбввав'Ь меве ОС.1l01l'Ь І З.1Іаав'Ь
DОСJlisдваlИВ

C.1l0BallB

а вавовеЦI> окавав'Ь, щО ВК'Ь ба а

ще рав'1і вторквув,," св в"" его справа,

аеllе вбввом,,".

На те Вlбдповisв'1і,

хотіІв'Ь обжо~втв СВ
вке ва.1lеЖIІТЬ ов

80

вбн'1і

що

ваверже

KO.1lb-б'Ь вбв,,"

ІІНОЮ ве 8'1і таКВIІ'Ь поважаВ811"",

мому

УРВДОВОІІУ

ставоввщу,

TO'lBiscl>KO

радше вовыиy капеJlЮЖ,," в ЙДУ собis І

пБЙшов'Ь.

.0110

Б6в'1і поводвв,," СВ

то а

в в дisйотво

жав,,",

ВК'Ь ТОЙ

еlisжо dпе1Jеllай пвсатеJlI>. Тожи тавожь, вадавшв першу
свою кввжку, дувають,

що РО8УМisЮть свою

pis'.ll>

.1IY1J-

ше, н-J.жь жто-вебудь. Ті .1Іюде ве првймуть ваукв вбд'Ь
віІкого.

За весь '.Іас'Ь,

еТВОIl'Ь,

BOJlII

то В мав'Ь ввввв В'Ь праввте.1lЬ

ваГJlвдаJlО так'Ь,

вв'1і ба в в"" своіІм'1і УРВДО

в611'Ь жараВТ8Р-J. ве мБГ'1і одвого кроку вробвти,

вапататв ообis

JlBxa.

А предсв·'жь

в

аб& ве

ЧввВв'Ь в пробо

BaB~ т6J1ЬКО те, що уваасав,," ва корвстве Д.1lв сво ви 8бт
.вна. Заподissва lІеніІ крввда

lIorJla

довеств меве до

весправеД.1lвваж,," .в В.1Іобввах,," ВlіІсвоввбв'ft,

a.1l0

ІІОВ"

*

МАРКА ТВЕЙНА
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.КДМО С8 Ц'8JJКОIІ'1о певвою Р'8'1ею, що

MiBic'!ep'1o справ'1о
MiBicTep'1o ~iBaBC6B'1o т&
І ввшА _ОВ кu.ж8tв уже 8'10 С8IІОГО ПО'lатку BM08BJJB С8
прогватв Mt5Be 8'10 упраВіІ державвов. 3а 'Iac'1o своих'1о
888веl 8'10 праввтеJJЬСТВОIІ'1о 8 був'1о уеего .1JlimL ва од
B6M'1o 8аС'8давю вабіве'!у. И доснть мев'8 6YJlO того
одвого І Воротарь B.Jloro дому} ба'lВJlОСЬ, MaB'1o "1ІІ8У
ве впустити меве, ажь КОJJИ 8 8апsта8'1о его, IIJB другі'
.JJеИJil вабівету вже ПОСХОДВJJИ С8, B6B'1o впустив... Ска8aB'1o, що вже вс1l в, в 8 TOrA'h переСТУП8В'1о пор61".Ь. Та
і д.Йство, 6YJJ8 вве BC'h мівістрн, а.же B'hXTO ве попро
CBB'1o меве C'hOTB. 3иркаJJВ ва меве, 8B'1o ВОJJи-б'1о 8 аа
.11'88'10 м'hжь вах'!., ве маю'lВ до того права.
.вутр.швIїІХ'1о,

MiBicTep'1o

в6lвн,

Об6авав'!. С8 ДО _еве превідевт'l>:

-

Слухайте, паве, хто вн?

Я подав'1о іМУ СВОЮ карту а

B6B'1o

вБД'lитав'1о:

.Марк'!. Твейв'1о

севретарь севатсвого

BSA'hJJY AJJ8 KOBXioJJLotib-.
rOJJOBS до B6r'1o, 8К':ь

ПОТОМУ 8M1IPBB'1o меве в6д'Ь
БJil доси ще ве чував'1о про _еве.

-

Се той в.ж'hSJJИВSЙ осеJJ'Ь, що првходвв'1о до меве·

8'10 порадою,
7.'aB'1o поеаіи,
SaJJCIBAapL.
ПОТОМУ

-

щобs.а

B'1o

свои Фівавсові' евспоае ВП:l'h-

8агадвв в авевдотки,

MiBiCTep'1o

KOJJb-б'Ь то був'Ь

в6йвs:

Се той сам'Ь Фавтаст'Ь,

меве а'Ь UJJНВОМ'Ь,

8K'1o

що В".Іера првйmов'Ь до

щобs часть Ивдіsв'Ь

св'hтою а оставвнх'Ь

вsгубити про

Bsp'hBaTB.

Мівістер'Ь марвваркв свааав'Ь:

-

Пбанаю сего молодого

".Io]JoB'hKa.

То той сам'Ь,

що сего тsжднн наJJааив'Ь до мене втнкатв воса В'І> мов

A'8JIa.

ему не даі спатв жура, що

потребув ц'hJJОВ ФJJЬОТS

на

aAMipaJJ'1o

прогуnьви

Фарраtут'Ь

аа-дп

ПрИНІ-

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ$
воств

--

aK~ вбв~ ее ваанвав.
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его провкт~ аковсь бо

аевБJlЬВОВ ПрОГУ.71ькв ва дарабil вадто в_е Г.71упнй, аба
про вего й говорвтв.

а CKaaaB~:

Мов павове, 8К'Іо а ба'lУ, TYT~ павув aMaraB8 -'коzднй &кт'Іо М08В УР8ДОВОИ дil81JЬВОСТИ в' огидитв, баv

--

TYT~ в друге амагавв

--

аа всаку

цilву ве ДОПУСТ.І!ТНt

.абн мой r0.710C'lo щось ана'lИВ~ В'Іо ваціОВ&JIьвбй' paд~.
ОТ'Іо вввіІ ве дбстав~ а повilДОМ.71ева о варадil кабінету.
Тб1JЬКО С1JУ'lайво довilдавсь

що сегодва мав бутн аа

8,

еilдане. Апе ПО.71вmilll~ се ва боцil.

Я тб.71ЬКО

p.д~ б.

аватв: .в то аасilдавв кабівету, 'ІВ віІ?
Преаідевт~ првтаквув~.

КО.71В TaK~,

-1110

-

MOBBB~

8

сеЙ'lас'lo ДО предмету Bapaд~

рогого 'Іасу ва те,

щобн ОДИВ'Іо

дапіІ,

- то приступайа во TpariMO дармо до
ApyrOMY B~ В8'1емвнl

спосбб'loдогаВ8В'Іо аа-про ваПІt урадові поступкв.

Теперь промоввв~ lIrIiBiCTep~ справ~ ввутрilшвнх",
ду_е ПРИ8ЗВО, 8К'Іо то вби'lo аВН'Іайво:

М:ОЛОДSЙ 'ІоповіІ'Іе,

-

BS

хорі ва вепороауВilНI.

Секретарil KOBtpecBSx~ В(,JдilJlбв~ ве в 'ІJlеиамв кабіне
ту. Це в вимв вавilть првдверввкв КапіТОЛ8,
ОВО 'Іудво lІо_е здавати са.

ТомУ·то, ХОТ8Й

ба8а8110 собil покорвстуватвсь

прв

хе'ІЬ ак",

•

aK~ ltПI

ваПІВХ~ варадп",

ваПІОЮ, бб1Jьmе вilа:ь '1О1JовіІ'ІОЮ мудростію, такв

--

а:аль

по закову ве lІоа:е_о.

Народва

рада

--

пuра,цIiТВ соб-В без~
щаств,

-

а ово

Bac'lo. !СО.71В a~ cero вsйде 8ке
pil •• во BOBcilll'lo BeIlO_JlBBa, -- то

хай ваПІОЙ опе'lаJlевбй ДУПІіІ ба1Jьсамом~
ва, щО

BS

СВОВОМ'Іо И '1ивом~ вроБВJlВ

.БУ1JО У вашвх~

CB.71ax~,

абs

те

11&

ИУСІІП

не
ве

буде обстав.

все,

що

тБJlЬВ~

вещаств вбдвервутв.

Идilть ае собil B~ Павом~ Богом~ І Бувайте вдорові І
Ті в.71еЙві С.710ва втихомври.71И вою збевте_ову

,;s-

МАРКА ТВЕЙНА

2бl

Ш1 8 8 пбйшов'It с0611. Апе опуга варо)(у ве В&8вав спо8010. Ледввщо 8 Bel'BYB'It С8 дО свовв KJJ1Itttit ва :kапі
~ОJJЮ В, BK'It соравдіпtВliі BacТYJ1BBK'It аароду, ПРОСТ8r8)'1'It ВОГ8 ва стБJJ'It; вп.дав ОДВВ'Ь BB'It севаторбв'It КОВ'"
xioJJhoti'IBOro BIij(1IJJ1 - JJЮТIiЙ ваМ$, JJЮТSЙ! - 8 до
.еве:

Вас'Ь ВУДIi

Н

ц1l.1JIiЙ девь?

BOCBJJO
що

Ba.itTBB'It,

КОJJИ

lІеве, ще вку JlЮДВВУ, то

8

се lІо_е об хаДУІ"; в,

БУ8'1t ва вас~д.ню кабіве'lY.

Адв І ва ,асilданю каБІвету І

-

88'ТВ, вке в а 11 'It БУJJО таll'"

Я вбдповilв'It,

вром'&.

PaA'lt бli 8 AYzo

AilJJO?

що ХОДВВ'It-вмь тудн аа порадою

AaB'It 8 вму пбава'іll", Щ'о и .1'0
ее lІо_е 8'1t 8кбмсь BarJJBAilBHTepec),B&TB. Та вбв'It бе.
BC.TIi1ABOAaJJiI ва .. евв, а ваковець CKaaalJ'S, Щ~ Р08П»
"'8 ва ІІІВОЮ в_е трв дв1І, бо В M8B'It переовеаТd вМУ
в пр, тб..'It

AJJB

докаау

_ійсь реферат'It о шкарJJупах'It бом6'1t,

В8Цw.,

.ушеn

it

.ар4

вовхіОJJьоtіею,

...

ввав чого

еще,

що 8в_е С8

3'1t

вilхто ве IІбг'lt меве зоаЙтв.

Сего

6YJJO мевіІ ВЕе аа богато. Н сквпilв'It вJ.iбстІО
В CBaaaB'It:
- МБЙ паве, 'ІВ ВIі ду.аате, що 8 ва шilсть AOJJSрОВ7> ва девь буду ще й р о б в тв? KOJJB BIit BQCBTtI с.
87> таКВІІВ думкамв, то 8 осмilJJВЮСЬ порадвтв севат
C~OM1 BIiAilJJOBJI ДJJ8 KOIIXiOJJhotiB, вехай вайме соб-&
80ГО .другого. Я ве 8 вевБJJЬОВК'It в is 8 В О В партів І Ва..
ше првпоручеое нечесть AJJ8 lІеое. ВБДКJJвчте его! Дай
~e lІеаіІ во.пю,або Сlllерть І
И вбд'lt

CUOM'It.
бівету,

сев

хвввіІ

8

пбрвав'Ь ,вввв

3'1t

праввте.пь

Зазвавши варуга вбд'lt департаменту,
вапомisДОR'It

в

вбд'lt

fOJlOBIi

ВIі~іІ'лу,

BOA'lt

ка

котрог()

окрасою 8 C'1'apaB'It СВ статв,
уступвв'It 8 перед'lt
пере
CJJilAY8aH811B, вбдкинув'Ь геть вбд'Ь себе небеапекв в

ЗББРКА НАЧЕРКбв~
покусь1 мого

B8JJBKOrO

263

урвду в ПОJJВШIJВ'І> свою стра.ду

щу в61''І8В1 В'І>тн.к61 годвв1І ва 60.У

ПОСJJ)*IJВ'І> дер.ав1І, тому

AJJe 8
:

BOJJIO.
B&CJJaB'I>

н такій

рахувок'І>

Спо .11 У 'І ев. ДеР:8 а в

&

П Gв в

G'І

В О В АІІ е р, вк В

дов.ві

C.1lY ••

BeJJЬMo.BOMY Павовв lІаРКОВIJ тв.Івово, в&
секретаревв ееватового BыoьJJyy AJIa ковхіОJJьоtі'В:
ДОJI8рбв'Ь

За одву вараду в'І> міністром']'; вбйвs
За o~oy вараду
За ОДву вараду

8'1>
в'І>

lІівіСТРОIІ']';

БО

марвваркв

50

Фівавсбв'І>

50

мівістро.'І>

За одву вараду В'І> ка6іветом'І>
Дівт& под6ро_в ДО

6p1CaJJ811a

аа

а

1'1>

дурво

вбдтв

ваваД$ Уіа 6гиоет'І>, АJIь.ір'l>, ti6pa.1lЬ

Tap'l>

в Кадів'І>,

14.000

мвnь, а

20

цев

тбв'І>

2.800

DJlaTa 8К'І> секретареви севатского ВSA1I.JJy
AJlH KOBXi6JJ,otiB, 6 дв1Ів'І>, ДО.1l8рбв'І>
ва девь •

36
2.986

Рааом'Ь

и ЩО BIJ ска.ете?

-

вои поавців сего рахувку,

Jlsрбв'І>

секретарсков

вс ВЬ1П.1lа'lево lІе01l ав'В од
КРОІІ'В тов дрб60вц1l

п.1l&т&.

MiBicTep'l>

36 до

ФівавсGв'І>, пе·

реСJlilдую'lВ меве ажіо до ПОСJI'ВДВОВ :хввп1І, шарвув'І> пс
ром'І> по вс1lх'І> ввчвх-'І> DоавціJJХ'l>

8вачвв'І>: .Не уавав С8-.

в

.'Інше

ПОСJI& а7а тервторій '1ВС.1lsть с0611 ті дівт&

aaA'l>, XO'l'

a'l>

Iq)аю аа-

[Що-до дівт'І> подоро.в

они вс вертають, В:ОJlИ вже

Т1да

paa'l>

-

то

в ва

ПРВ'ВХUIiJ~

ЧОМ1111ев1І вБДIІОВJlево дівт'І> подорожи, сего н в.е в-В-

8&.'1>
ство

ве гоДев'І> втор6пати.]

aB&ZBJlO

ТаВВIІ'І> 'Інвом'І> праввте.1lЬ

С8 вкбвцв ва стра шву aJIЬTepBaTBB1. ОВО

ПО'lа110 вс уававати довгбв'І> державв&х'l> І

Нар6д'l> про-

МАРКА ТВЕЙНА
пав'lt І

Правда,

преаідевт'lt репуб:иикв

обіщвв'lt, що в'Ь

cвoisM'It ПОСJlавію до вародного ааСТУDвицтва агадаі про

.010 претевоію в ПРВПОРУ'lвть, щобlll ВlIIОJlа'lево меніІ 8В

8'lt перmвх'lt грошей, аві AepzaBa oAepzBTL a'lt вбдmко
~OBaH8 аа АJlsбаму*). A,JJe 'ІІІ ово Jlllmb не аабуде ва
меве? Er'lt І ово готово аабутв в аага1l0Мт. ва в'hРИТ8:lisB'It дерваВlII, KOJIH ПРllйде тото вбдmкодовавв.
Що буде то буде, а в вве урадовову ZIlТЮ ска-

8&B'It: прощай І Нехай с!)б'h остають св B'It урвдв ти ее
Kperap'h, Щ() поаВОJJIІЮТЬ робвтв ат. еебе Ayps'hBYt. Н
Інаю B'It Aeaap'faMeB'h ц'hлв ГУрМlII oeKpeTap'hB'It, котри
H'hKO.JIB ве дбстають повіЦОlИlIевв, KOJJ8 мав водбуrвсь
I&c'hAaB8 кабінету, - ГOJl08l11 вацін B'hBOJlH ве Пlllтають
HX'lt о раду В'Ь справах'lt ВБЙНЬІ, або .ЇHaHC38'1t, або тор
rOB:lis - просто такт., BK'It КQ.JIи-бт. онв ве lIaJlB ав~аи
1'It правитеJJЬСТВОМ'It, а прецввь оин ,lteSL-ВYt-АСВL выв-
l&ZУЮТЬ B'It CBOBX'It урвдах'lt в роБJISТЬ І Овн роаум.ють
8е.JIике свов aBa'l'hBi ди ваців и покааують се беsсв'h
"0110 CBOBM'lt поведеввм'It та, й способ!) ... , в'Ь в;кій У 1'0сr8ВВИЦИ днвтують вду AJIS себе aJJe овв працюють.
в: аваю од вого, КОТР&lЙ мав оБОВfl801С'It КJIИВТВ веа

ва 1І0ЖJlІІв2 РОДlll MaJJы'lt вы1Jакбв'It

a'lt taaeT'It B'It од-

*) АJlsба.а - ваава кораБJIа, котрого ваавою охре
щено lІеzиваРОДИlllЙ спбрт. [А,JIsбамсва квеотіа] lIeZB
А..t.JIівю в caoJly'leHывB Державаи. пБД'lас'Ь ахервкавь
свои гороzаньо~ои ВОЙНЬІ. AHtJlia вбдт. 1861 р. AOSBOJJIIJla
08081&:'Ь приставей ва кораБJJ-D кон.едерацін ЮZВlIIХ'Ь
Дера:ав'Ь, а ті Kopa6JI'h, 0006118ВО корабеJJЬ

АJlвбама,

роБВJIIІ П68вб'lВWIll'Ь ДерлсаВIІIІ'It богато mводы~ 3а те
AHt.JIia MYCBJIa СаОЛУ<JеиЬ1М'Ь Державамт. (ва освовіі прв
суду' мврового суду B'It Жевев-D 1872 р.)ааплат~тв 151/•
• i.JIіои3вт. ДOJJsрбвт. вОдшкодовавв.

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
ву кввжку

BBora'h

иав'hrl>

B6e'h_L

оа вого два. Но робиrь

pia8K6B7o

в6и7о
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або" _ОС8rь вЬ1-

ео добро,

а вее

жаки робвrь

raK70 добре, aK70 YM'he. Со робоtll. беако
TO_JJa'la. Ова й Вr.I'ІОрОУ6 УМ'Ь. А вби'lt побирае
J!ише 1800 AOJJap3B7o аа рбк7о. З7о жакою rOJJOBolD мбг7о
б& rой МОJJОД&Й '10JJОВ'hк'Ь, лк7о б& cxor'hB7o, вбвваrв й
Ж&С8'1'h .цОJJлрбв7о B70 ак6м'lt,вебудь ввш6D17о звавю. AJJO
B'h - вбв7о сво в сорце вбддав7о в6т'ІВВ'.ІІ, в :ХО'lО '.ІІЙ
во'lИО

ОJJужвrи,

доки У ВОВ будо

:ХО'lь-б&

одна вдива кввга

в&р'Ьакбв'Ь.

Я аваю такожь
ВІІ-Dюrь

Ayze

cOKpeTapBB7o, коrрА, що
aJJe ававв, лке

добре пвсати,

ОJ1агороДв&й спосМ7о СКJJадаюrь у вбг7о
В аа

правда, во
м:l.ЮТЬ,

B70

СВОІИ вбт'ІВВЬ1

rOMJJarL Са rа б'.llДують. Що
ови вапишуть, _услrь Bepaa70 другі секретар'Ь що paa70
писатв, а1l0·ЖЬ кожи '19J10B'hK7o жертвув сво'Ьі вбr'lВВ'Ь
2500 AOJJ8p6B7o

рб'lВО

иаИJJУ1Jше еВ08 аваив, 'ІВ 1І0ЖО. его вБТ'Івва жаJJуватисr

ва вего?

Потому в сокретар'.ll,

що ве _аЮТI> посад7о сокре

тареквх'Ь, а _УС8ТЬ ждаrв rа й ждатв ва сrале вмово

вавв

-

терпеJJВВО

ово'hй вбт'ІИВ'h

аа со всього

-

2000

ждати ва иагоду
а

B70 '1ac'h, KOJJB

ДОJ1лрбв7о

р6'1ВО.

стаrи

B70

првгод'Ь

онв z.дуть, дбстаюrь

То СУІІВО

-

дуае

СУІІВО.

Якійс,

'1JJOB7o KOBtpeey мав ПРВ8т.ва а той мае
BeJJBKe ввавв, aJle ве мав аввата,
.аб& BX70 в&користатв 870 пожвrком7о. TorA'h '1J1eB7o вов
іросу даР1в corQ првлтеJlа сво'hй вбт'ІВВ-В, в&старавши
вму 870 аsб_7о-вобудь мівістерств'Ь посаду секретара.
И TaM7o· rой '10JJOB'hK7o мусить цilJlе свов жиrв робвтв
aK70 вевБJJЬВИК'lt, _усвть AJJa добра ваці. вести борбу
870 докуменrами, а ваціа aB'h во ЖУРІТЬ С8 BB_7o, а.'8·
ВОJ!ИКВ соосббвосrв в

МАРКА ТВЕЙНА

966
MBJJocepoЦia ЦJJiI,

BeJ.'O BU мав, "ОВ'ІО 8& всю свою РО
бо1'У а _уву дбстав 9ООО до 8000 ДОJJврбв'Іо рО.во.
KOJJB В сВбв.у свою JJi c1'Y ВОЬХ'Іо секретар'ів'Іо ва.
пС)садах'lo РО рб8аl:il~'Іо ,цепартаме.1'ах'Іо. враат. 118'1» аб
браВl:iIМВ да1'амв,
аю д6С1'аю1'Ь,

Bpo1'apisB7J

1'0

вема ще й

1'а що 1'а, вка в,
вкт. БЬ1

вку ОВВ

маю1'Ь

робо1'У

в к6JJЬВО аа

КОZДl:iIЙ певао пересаiJдчвrь св, що се

BaB1t1"
BaJJeZaJlo.

DOJJOBBBB ТОГО, кБJJЬКО би 1'реба,
ва POJJOBDBY ве PJJa.eBB "В'Іо,.

звОРКА НА.ЧЕркбв'Ь

~6T

ЛюдоrЬдство ва веllrJЩIlИЦИ.

s: "8АВВ$

вода.во до От.-Лвri.

Пбдча С $

"811& в..
• ax-&As, по 8."В" ваtо*бв'ІІ в'- ТеРР$ Гот.'ІІ, в" Иадів.",
во"'" ~8 ПО"8д1' В8 одв6й ОТltційц" ввіlо. пав", 8.,.
В1І1'311Д1' ~аr6ДIiIilЙ в В"UВВIіІЙ, BS в"ц" б6.11ьmе-lІеВЦІ8"
00Jr0В'1. а60 ООРО&$ в П8Т1. J1"Ж"', та І ааввв'Ь м"оце
по'ббп меве. Ма 68J18&aJ1. 8$ ообоlO lІоже 8$ rOAB"
80ВО".'11 пр.втвопро воя ..В1
ЧОJ10В"ВО.$

ве8в&чаl80

8

вб8$ ооваааВ$

р0811181і111$

в

B6B'Ji, довtдaвmв ов, що В 8$ ВашіВіТ08а,
ПМ Т1вав..

lІево о рб8ВIіІХ$

опраВІіІ ВОВірео,.,

8 8

8ва81і1Х'll

оеlчаO'1t побаЧ8В$,

08

.eB~

р08110В81111$.

аараа" Р08-

lІужаХ$

тІ. й О

щО Р08110В2ІВIО

8S 1JОJ10В"В:Оит. доб'реобб88аВі1I1" 810 ПОJ1іТ8ЧВIіІIІ.. Ж8'1'8.$ ,. ОТОJ18ЦИ, 8'Jo ЧОJ10В"ВОIl'Ь, що 8вав.. вдачу а ва
в"т. ваВIіІЧВВ оеватор6в'Ь в 000.l6BOЬ oaJ1aT", 8аково
ДATBOrO T"J1a.
Сер,еД$ вашов Р08D10ВlіІприотаву.11В ко.по вас .. два
111-.ВВIіІ в ОД8В$ ока8а • .,. до Apyroro:
- Гаррісе, BOJ1B ТIіІ ое в,вввшr. д.пв IItBe, в тоб'"
до в"ву 6уду 8ДВЧВIіІDI'Ь І

ОЧВ

1101'0 BOBoro товаР8ша П8ДОрОZВ BeOeJ10 аа
0J10Ba IІУО".118 Р08БУД8ТИ У веrо 8КУОЬ ща
O.1l8BY 8raAKY. А.11е по ХВВJ1И в-а его .п8ЦВ пока8аJJа С8
б.1l80.1l8. Ті

МАРКА ТВЕЙНА

і68
аадума

в

вповilв'Ь

:

В6в'Ь

авервув-ь

са

до

меве

в

Поаlольте, а роакажу В8М'Ь одву всторію, тай

вwй

хмурбсть.

епіаод'Ь

ВВ'Ь свого жвта

ГОВОРВВ'Ь ще віІвому,

в6д'Ь

-

епіаод'Ь, о ак6м'Ь а ве

ВОЛИ вбв'Ь мевіІ ЛУIJВВ'Ь са.

Слухайте-жь терпелвво, тбльво прошу вас>ь, ве перебв
вайте мевіІ.

Я обilцав'Ь ве перебвватв

а

тwй

-

в

то аворуше

глубоко перева

оповilв'Ь ось-таку дивву пригоду:

о п о в іІ Д а в в
Два

19

ГРУД8Я

1853

в е в в а ком Ц а.
рову

ВІііilхав'Ь

поilвдо,,'Ь а'Ь Ст.-Люі до Чіваtа.

Було

цвть и 'ІОТВРОХ'Ь

авіІ

авіІ

-

вОв'Ь

во, то мелавхолійво, а все ПОВажно

ПОДОРОЖВWХ'Ь,

одво •. двтввм.

а

B8'JBPSI.1MOЬ

вас'Ь усего два
ОДВОВ

жевщввw,

Вс1l МІіі булв В'Ь вайврасш6м'Ь ва

строю в ,арав'Ь повава'уваво богато ввакомостіЙ. Подо
рожь, адаваЛ0 ся, буде щаслива,

в

певно

8'10 вашого товариства ве тавло ХОlJь-бlil

авіІ

ОДВОГ8

Ap6601JBY,

ава

страшва пригода жде вао'Ь веаабаром",.

О одивацатбй

годввіІ

перед.,.

ПОJJудвеlll'Ь

ПО'l8В'Ь

сwпатисвilг'Ь. Невдоваil, 8-К'Ь п01lвд'Ь МИВУВ'Ь село Веnь

дев'Ь,

ОПИВВJJВСЬ

тsглв са мвnамв,

МІіі

серед'Ь

серед'Ь

ажь до ЮвіJJейвои осаДІіі.

бовмеЖВIіІХ'Ь

OYC'l8BiI
ВilТРІіі,

прерій, що

беа'Ь дом6в'Ь,

гевь

ве соввюваиlt дере

вами або горбами, або ХО'lь-бw де-ве-де скелами, вwлв,
сваВУJJilли
cUrт.

оу~тиввою

••• е

ВВХрО.'Ь.

Свilг'Ь

IІ8ІІШ.ЮЧОЙ

роввввою

та

гиалв

иаКООИlJуваВ'.і са усе больше в МІіі оо

скоро сти

поilаду

Вllilркували,

ЩО машива

ПРОМ0щув 80б1l дОРОГУ 8'Ь що-рав'Ь бб.llЬШЦIІІ'Ь

ИВВОJJИ

оадаЮlJій

01lву ва хребтах'Ь ФВJJЬ ІІОРЯ РО8бурхавого

машина

справд1l

ТРУДОIl'Ь.

lІайzе става:1а серед'Ь вели-

SВOPKA ВАЧЕРКОВ'Ь
ВВХ.,.

8aBaJJ6B'"

1JeBBA

МОГВ2І&.

Наша

ов"гу ва ШJlаху,

poa:tlOBa

269

що подабаJlВ ва

П01lа.1lа ур&ватв

08. BeoeJJ60Ti

BeJ.lBпере

M"BB2Iao~ в.,. поважве ватревожевв. КОЖДОIJУ ОТ'21а пе

01lB

ред'"

DlОЖJJввбсть, ЩО ПО"РД'"

гу. в. пуотвввбі прерів,

авого-вебудь ДОIlllУ.

BacTparBe cepelI'lo св"

патьдеса!lЬ _В2ІЬ дмево 16д'"

Оа гадва

.yc"JJa

вождого

8.,.

вас.,.

првгвобвтв.

О другбі годвв" ПО

SI ceil'lac.,.

ПО"ІД'"

OU6BB01lB

перерва руху роаБУДВJJа меве

отаву в.,.

в

в.,. веспок6івов ДР"МОТIіІ.

пбавав", страшву праВlIУ

-

11&

попаJJВ

в.,.

ПОJ.lОВ.,. свіІговіІ" І

-

Гей І BO~O, щО жвве, у поllll611ы

Ва той OOBJlBBOЬ во" вбрваJJВ оа

• .,.

воаБВ",

..,.

- вс.. BIiICB01lBJ.lB
B01lB, У B8JJ& овіІгу,

1І0РВУ ТОМр8ВУ дввов

пере"8!8 Св"ДОІІоотію,

що ага8ВШВ

ПРВЙШ2l0СЬ б& ПОl.'вбатв.

lооер'hшву ХВВJJЮ

- ВОО,
oei1l80.,.
в.,. робоп. То буn страХОВВІні 06Р8В'Ь BeBeJJBBa
грОllадва оереетраШОВIіІХ'Ь JlIOAei В'Ь борб" В'Ь Ba2lallB
св"гу, XBBJJSMB в.,. ваічорвilйшбі темравіІ, ХВВ2ІВIІВ В'Ь
sрвбм'Ь ·OB'hIJ.l" РОФJ.lввтора а'Ь JJiOBOIIOHBiI.
ДООНІЬ БУJJО одвов ведовго'В rOlIBBIoJ, аб& перево
1ІВМ'Ь тБJJЬВО

1{a2l0 08

СВ.

рувв, дошв"

СВ"Г'Ь вбдгр'hбатв,

В.ІВСЬ, щО ВОВ робота,

8lIa1JB

Лооат&,

БУJJО

воіІ вашА вамагаВ8 ва в'hЧО ве

Зав В М& одву барвваду

мн

1i0BIiIX'lo.

YCYBYJJB

ва.,. швв.,.,

r6ABpHJ.lB, що орв ПООJJ"дв6й веJ.lввбі Balya" _ашв
вн OYOPOIBB.,. ворога OOJJ8I1aB.,. 08 BaJJ.,. poarOBBoro во
JJeoa ва оередіІ в а'Ь ааду. ВавіІть прв вБJ.lьв611'Ь ШJJЯХУ
'ве БУJlО lIJ.lS иао'lo рад&.
IIoToMJleBil роБОIОЮ в аажуревв BC'hJ.lB м& вааад'Ь
у воан. ІІообстуоавшв печв, 001JaJ.lB мн поважво обго
BopIOBalB овов ООJ.lожеВ8. У вас'Ь ве буJ.lО в'hавих'Ь харВВХОр'Ь вавосвв'Ь деОНІЬ

И

-

що ще гбрше

МАРКА ТВЕЙВ.!

і70

В orce ваЙбб.wьшо вас.,. КJJопоrа.:llО. 3allepaByrB
"OrJJB, бо ..аOlВВОВКЙ вба.,. ..ав.,. ДОВОJJ" аапаоу
АРаВ"', Ое 6Y.:lla одввока ваша пот"ха. Нарада окб.IJИ
.:ІІа 08 8CraTOIJBO вевбдрадвк"", Д.:ll8 вас.,. р'hшаЮIJВМ.,.
.&скаао ...,. BOBAYBropa, що проба - пуоваrв 08 п"хо
rою тавими свilгамв П8rьде08ТЬ МВ.:ІІЬ, овБВЧВJJа 6&·08
Оllертію в во BBarr. 8ВОГО ЧОJJо."ва. Так.,. оrже 11І& во
mOf.:llB пбса:аrв аа ПОМОlJію, а вав"ть 8В.,. б& ее бу.:llО
1І0ЖJJи.е, помбlJЬ во M8fJJa бн првбуrв. Нам.,. ВО оота

41".'" ІІК ве

вось в".о ввшого,

8К.,. пбддати С8 оудьб" в а.,. терпе

JJввостію, ва 8ВУ JJИШЬ кого статв, до.вдать ПОМОIJВ або
ГОJJОДОВОВ смертв І

Ну,

серце ОIВОВУВ.,. жах.,.,

8 гадаю, що й вавбдважв"йше
BO.JIB по'lУ ВО 08 тавА O.JIOBa.

Вбд.,. тов ХВВ.:ІІ" ваша ровмова
шовшв в.,.

твхій шепбт""

тут.,. то там.,. ПОIJУТИ,

Лямп&

ropilJlB

аасвути,

тБJJЬВО удас1'Ь

ВОВВ вамовваво

перей

дав.,.

гудilВ8

08

ввхру.

880СЬ повуро. Найб(Мьша чао тв ва подо
в прв 6JJвмаю'lВХ'" овilТ.1Іах.,. ва ...-

рожв~х", ПОJJ8гаJJа

l'aJJa 08

аавмерва,

ЩО в.,. ряд&-год&

аб& аабутв

тепер'hшвботь,

ковв

ое

08.

Веаковечва вбчь

-- ова адаваJJа 08 вам.,. в"чво
-- ва6J1ваИJJаоь JJ"BBBO дО вБВЦ8 В ва воходil аа80pilJJO ХО.JIодво в оrудево, KOJJB отаво роавидвюватвсь,
подорожві ПОlJа.:llВ одвв.,. по другб...,. будити 08. Кож
дай иаоуsу • .,. ширововрво&й вапеJlЮХ.,. а.,. ЧОJJа, В&Т8Г
стію

вув» аатеРПJJА ЧJJев& в роаГВ8дав.,. врбаь вбвво су.в&Й
ввд"'. Вбв.,. був.,. дilйство сумв&й

-

вilгде 8ВОГООЬ жи

Во!.'о 8ст.а, вilгде JJЮДСВОГО ЖВТJJа; в"чо, JJИШr. беамеж

ва бilJJа ПУОТВВ8.
вруrв.пи С8
rу

-

rO

Немовь вбрвавА в.,. гору проствраJJа

сюда

ro

.оре ВВРУЮIJИХ.,.

rуда гиаиі в"тро •

.,. ..ас&

ов"

ПJJастввов.,. аавр&во sебоавбд'"

перед.,. иашими очима.

Ц"JI&Й девь переовдil.JIВ

11&

тупо, ГОВОРИ.:llВ

MaJJO,

ЗВОРКА НАЧЕРКОв~
а ду_uв
.У

Ще одва

60118'1'0.
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така ОУ8ва вб'lЬ,

а ПОТО

1'ОJlОД'l> І

-

~иву.па ВВОВ'І> вб.ь,

ВВОВ'І>

8асввта.по

-

девь У 1І0в.авц"', ОУМ'І>, РУЙВ11О.іЙ 1'о.под'l>,

....в8

в 8ВОВ'І>

бе8ВВД"'йве

ва пом6.ь, 8ка ве може прийти. Нб.ь В'І> веспе

кбйвбй ДР"'МОТ"', В'І> свах'l> о 6евкетах'l>

потбм'It вуж

-

девве пр06удzеВ8 вбд'l> доску.пЬВО1'о 1'0.пОД1.

Четверткй дев. вастав'І> в ІІВВУВ'І> - ба в 08ТК.!
П~ть ДВ"'В'І> страшвон В8аанц"'l Го.под'l> вк,врав'І> ДИКО

ВС"'.'І> ва'l> о.еЙ. В'І> ткх'l>

O'lex'l> можва БУJJО ПОIІ....аТВ
.01'oo. CTpaxOBBTo1'o - 1'роаьба .ВІІОСЬ, ІЦО що
Be08Ba'leBO ворушв.по С8 в'І> серцн кождо1'О в .01'0 до
ев ще в"одвв'І> ВВКЕ'І> ВО поважвв'І> св УВ8ТВ В'І> CJJOBa.
МИВУВ'І> шесl'SЙ девь семкй васвнтав'І> вад'l>
П08вакв

rРОllадкою J1lОдей,

аастава.па

ВК8В.

так.,.

Ово вже

8КВХ'l> сиерт.

певво

в"ко.пв ще во

BBCOXJlIiIMB, вк6.п"ДJlSІІВ
_YC"J10 вкйтв ва BepX'It І

та 6еЗНU;l'hй

То, що к6.п

.в.по С8 в'І> серцв КОЖДО1'о, вкбвцв ДОСО"'ЖО, а6к вксту

пвтв У КО:ВДQ1'О ва уста.

.ycitJJa

Натура, вапруzева до краю,

податв м.

Рі.ард'l> Г.

r а с '1' О а ...

а'Ь Міваесотк, вксокій, БJJ ... •

.дкй 8К'Ь ТРУП'Ь,

Обдв"в'І> св.

Вс"

-

rOTOBBJJB

С8

ВС'" ввазв,

ДІІЙ BucTopit1'aB'Ь С8 вав"ть виа.ку

-

J1вше спокбйва,

що

'1'0

В"'ХТО ав" ве ВОрОХВУВ'Ь св,
оовиа

дум'І>

буде.
кож

BK01'OC' вворушеВ8
пова1'а BK8BpaJla В'І>

о.еЙ, перед'Ь ХВВJlею ще таких'І> диквх'Ь.

-

Мои павове І Довшо вбдк.падатв вже

1'oAit.

Пора

вже крайка І Мусвмо р"швтв, хто ''1> вас'Ь lІа8 умертв,

а6к датв поживу ПрОЧВМ'Ь І

П. дЖОВ'Ь І. У і.п .71 і вмс 'І>

а'l> ИJlJJівевс'l>

встав'І>

в скавав'Ь:

-

Мов

павове І

SI

преДКJlадаю

~:вeltloa Оава8ра в'І> Теваесі.

все.еств"'Йm 01'0
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По віll'Ь Р. А д а 11 С'Ь В'Ь Ивдіавн:

-

SI

даю

свбй

rОJJОС'Ь

ва п. Давївп&

CJJiOT&

В'Ь

Ик:-Іорву.

П. Ч.Р.lЬВ'Ь І. Л

-

л: вмевую п.

8 ві до в 'Ь:
CaIlYBJJ& А.

Бавва В'Ь Ст.-Люі.

П. СJJЬОТ'Ь:

-

Мов павове І

.рікаю еа внбору

8

В'Ь ворвсть

п. Джова А. Вав'Ь Иостравда ІІОJJОДШОГО В'Ь Ию-ДжеР8і.

П.

r а сто В 'Ь :

-

KOJJB

віхто ве пбдвесе

lаМіту

ПрОТВВ'Ь сего,

то ставе оа пБОJJ8 вашого баж_в.а.

Одвав'Ь п. В_В'Ь Иостравд~ пбдвіс'Ь ааllі'l'Ь в аре
.еВ8 п.

CJJr.OTa

переП_JJО.

Та іі пп. Сава8р'Ь В Бавв'Ь
ють еа вsбору,

a.le

arOJJOCBJJB,

що аріва

рбввClЖ' пбдвеСJJВ са 88l1іітн, ТОІІУ

ВХ'Ь аре.ева вбдвввево.

П. А. Л. Б а С в о

-

8

ввошу,

11 'Ь

ЩQбн

І'Ь

Orio:

ввесева

оеЙ.аС)'Ь ухвапвтв. в

вехай паJJата првступа8 до пьосовава.

П. Сава8Р'Ь:

--

Мов п_вове І

8

воl'О поступовава. ОВО

рішу.о .ротестую ПрОТВВ'Ь та

B'lo

вождого

в вевбдповідве. в: стаВJJЮ внесеве
сеЙ'lас'lo

У8ва2'В ва веаажве,

-

ol'JJalIY

про:rввправве

все, що десв БУJlО,

а внбратв предсoJlда'lе.lа

8бору в вдббвsх'Ь урадвввбв'lo дО ПОІІО.В 811У.

Копв се

етаве са, тогд..в мЬ1 вможе.о првступ.тв до еправн пб
ела вагальво првва70В повед..вВЕВ.

П. Б ель

-

8'lo

ІовЬ1

:

Мои павове І апротввині ТОІІУ ввесевю.

таю СЯ вас'Ь І 'Ів теперь пора вн..в8ДИТВ

церемовіаllВ?

жввн. Кожда

8ОЬ

Пн

фориамв та

Вже ббJJьше с..вМОХ'Ь дв..вв'Ь 1ІЬ1 бев'І> по

XBBJJa,

8ббJJішув вашу ІІУВУ.

аЕУ ІІН марво тратиио ва дебату,

8 rOAzycr.

ва переведеві ВЬ1борu
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IИЬІ годимо са

A1Ja~oro

118-

мн В8 IІОГl1В б& 8араа'Ь ВLlбраrв вще

ОIlВОГО або ДВОХ'Ь.

SI

ОТ8Вl1Ю реВОl1lОцію

-

-

П. {астов'Ь:
а

- РеаО.1lюціs 801'11а бн orpil1'BTH оа З'Ь op01'eCTODlS;
T01'Ail, обсв реіуааміву, .yC'lt.u бw цill1нj девь l1е

жатв. Чероа'Ь ее справа ПР080Jl"К.1Іась бll, а вн Вllевво

1'01'0

бовте св. Пав'Ь 8'Ь Вю-Джер8і
П. Вав'Ь В Q-O

-

-

-

r ра вА 'Ь:

Мов ааиове І Н чужввець м"жь вамв, а ве аа

бilгав'Ь у ваO'la

JlaCBB,

щобw

yAoor08.11B

ВІІ lІове

1'аво1'О

вбдаJl&'JеВJI, та й lІоа СlІвревва вдача ве 8eJl8TЬ ІІОВ"

П. 1{ ор t а В'Ь 8'Ь Алsбам" (перебвваю'JВ):

-

SI

оrаВjJЮ ввеоевв:

1'O.1l00YB3TB.

Внесев& прввато В, Р08УIІ"&СIo, ТIilIІ'Ь оаИIІМ'Ь утато
дальш,. добату.

ПОТОIlУ

переЙш.по

внооев& ва вн6бр-ь

прсзідіJl в внбраво: п. {аотова пре,lС"датеJlем'і, п. Б,пв
ва севретарем'Ь,

8'Ь

пп. Го.пЬВОDlба, ,цавра

утворено коміто1''Ь внборчій а п. Р.
во ва провіавтового майстра,

Ба.пьдвіва.

•

М. Гав.паида внбра

що lІа8'Ь бутв ДО ПОIІО'lО

вомісів при вЬ1бора:l: ....

Вастав пБВГОДlJвва перерва и аа 1'ОЙ чао'Ь вбдбу
.пось вб,пька варад'Ь поовреllО.

8ВОВ-Ь вббра,пJl са и ко_ісіа

Ва

здала

звак'Ь

авбнва

справу,

ВС$..

поставввшп

каидвдатамв пп. Ферtусова 8'10 Кевrеиі, Гермааа 3'10 Лю

ваіВНIІ в Мессіка 8'10 КОJlьорада. Почuась дебата.
П. Ро,,", ас ере '10 8'10 Міссурі: Паве презідевтеl Ко
.пи в же папата мав предnоzевв перед'Ь собою,

ось

Tall'Y

поправку: ва мilсцо

в.

Гер_ва

а виошу

поставвтв D.

Гарріса З'Ь Ст.-Люj, Вс"м'Ь вам'Ь ввавого чествого

1'0-

рожавива. Прошу во 8розумilтв

меве так'Ь, мовь- бн а

:l:отill3'" :l:О'lь-бн ваЙ.певшу т"вь

винути ва внсовій ха

рактер'Ь в ва ставовище пава 8'10 Люизіввн, о тбм'Ь МО-

Щбаіотев& uhи&.е•. повіотеі. То...

LXVI.
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МАРКАТJiЕИНА

274

в-В авоВ ве сввть ся. а ПО'lуваю та&е uоважанв в ПО'1еать

д11.Я вего,

ва 8&е тб11.ЬКО

годев'Ь хто ва'Ь вас'Ь адобути

С8; а11.0 8НОВ'.Ь воВхто м-Вжь вами ве

що аа ті два тuzдв-в,

ЯК'Ь

ааперечвть

факту.

МЬІ тут'Ь каравмоеь,

в6в'Ь

-

утратвв'Ь маса бб11.ьше, в-Вжь хто-вебудь другій;

воВ

хто a'lt вас'Ь не може 8ааере'lИТИ .акту, що комісів по
СТУПИ11.а б'СВГО11.0ВО, чв 8'Ь недба11.ьства чи 3'Ь чогось

вще

г6ршого, преД11.0ZИВШИ пбд'Ь ГО11.0СЬІ пава, КОТРЬІй, хо'lЬ

БЬІ У вего самого в вайчвст-Вііши бу11.И МОТВВЬІ, мав по
жввнuх'Ь матерій _евше, вl'Іжь
IІредс-Вдате11.Ь:

-

-

а мушу вбднати С11.0ВО оановв

8'Ь Міссурі. Суми-Вву В'Ь чистоту мотивбв'Ь комісіи

пбд

иосвти ве вб11.ЬВО, хиба ,цQРОГОЮ порадку двеввого. аке
еrавоввщеаавмав П811.ата до впесева сего пава?

11.

r а 11.11. іде

а'Ь Вірджінів: а став11.Ю вко даJlьmу

поправку преДJIожепв: аамоВсть п. Мессіка поставитв п.
Давіса

8..

ОРОl'она.

lIaBQBe

МОГJIв-б'Ь обднести, що

80Jlы, В иедостаткв пог,авв'ІВОГО ж.тя ароб.JlВ

110-

п. Даві

са JlUKOBarUMOЬ; аllе-жь, мои павове, 'ІВ теперь пора тор

гуватв ся 8а-Д11.8 11.wкоsатосжи; 'ІВ теперь пора ва пере

ббР'lивбстr. 8'Ь дрббВИЦ8Х'Ь? 'Ів теперь пора ва СПОрЬІ В'Ь

_аJlОВ.ЖВUХ'Ь pil'laxoь? Н-В, мов павове І Нам'Ь потр-Вбво
lІасм

матерів,

-

ввмога

-

вагв,

ве тмавт'Ь,

обвму

-

отсе

теперь ГО11.0вва

ве БЬІстрота ума,

ве У'!lев6сть.

Ду.е прошу ПРВВ8rв МОі внесеВі.

11. Jl ор t

а в 'Ь (роаJlЮ'lевsй):

МУШУ тому ввосевю СПРОТ8ВВТВСЬ
І'Ь

OpotoBa

Паве преёlідевте І
ваЙаававтущо.

стармі, а до того его маса

-

а

Пав'Ь

11.ашь кости,

ве I118СО. Пuтаю С8 пава 8'Ь Вірджінів: 'ІВ вам'Ь потр-В680 шшкв, '.ІВ твердов пожввu? чв вбв'Ь

XO'lO

аадурвтв

вак nвію? '.ІВ вбн'Ь ореtоньскою марою хоче ПОГДУ8У
ватв 8'Ь вашвх'Ь ІІУК'Ь?

llЬІтаю св его,

чвть Довкругв себе 11.вць

cTpaXOM'l»

'Ів в6в'Ь ве ба

ПОКОР'!lевЬІХ'Ь, 'Ів вбв'Ь

ЗБОРКА НАЧЕРКОВ~
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де ваглявув'Ь у СУ"ВИ ваши очв, чи вбв'Ь ве чув ВЬ1жJi
ваючого битн ваmих'Ь серрець, а таии гадав, що мЬ1 да

мо са ввати ва его

сухоребре

обмавьство?

вго, чи вбв'Ь ве авав о ваmбм'Ь

ПЬ1таю ся

беаВЬ1хбдвдм'Ь полоа:е

ию~ о ваmих'Ь дотеперilmвЬ1Х'Ь журбах'Ь,

о

ваmбй тем

JJдй будучиости, а таки хоче пБДСУIlУТИ иам'Ь того Beдo~

битка,

Tory

руиву,

1'01'0

8'10 вбг'Ь упадаЮ'lе цигаиьетво,

того костомашвого, пережитого, беасочвого ВОJlОЦЮГУ ''10
пустаРВЬ1І'Ь побержій

OpetOBa! HiJ,

сего ве буде'!

в,,-

1!:0JlИ! (ООJlески.)
Сеся друга поправка, давава

fOJlOCLl.

оо

гора'lбй

дебат" перепала. На освов11 першов поправки поставле
во п. Гарріса ва

JliCTY.

ПотБМ'Ь 00'la8'Ь ся ВЬ1бдр'Ь. Пать

рааБJt'Ь

голосова во

без"Ь

рааом'Ь

ВЬ1БРJШО п. Гарріса

одного, вго Вllасвого.

peaYJlLTa~,

вс"ми

ажь

аа шестЬ1М'L

fOJlOCalfB

ПрОТПВ'L

Опбсла постаВJlево ввесеве

тверди тв АГО внббр'Ь аКllамаціею,

-

але ие удало са,

аа

бо

вди'Ь ВИОВ'Ь rOJlocYBaB'Ь против'Ь себе.
П. Рад в а й поставив'Ь внесене: приступитв
до ВЬ1бору а'Ь

1III'h..

,apaB'L

ПрО'lИХ'Ь двох'Ь кавдвдатбв'L одвого

ва са"дааок'Ь. На се веі! ВГQДПЛИ са.
Про перmбм'Ь голосовавю була рдвабсть ГО.1l0сбв'Іо,
бо половвва Чllев6в'Іо обставаJlа аа одаЬ11111'Ь каадвдатом'!.
ва-дла іГО іИОJlОДОСТВ, а друга

B01J'hJla

тамтого,

бо був'L

ббльшіЙ.

fOJlOC'Ь преаjдента рilШИ8'!. ВММР'Ь ДРУГ8ГО, п.

МессІка.

Сеса

YXBa.7Ja BLlKJlBKa.1la ве.7Jике aeBltOB0J1eB8

межвпрвателамв переоавшого каад.дата п. Ферtyсова
в вбдо'вваJlО еа кб.1lька ГО.1l0сбв'L ва

ПОВОВ8Ь111'L

f0J10CO-

BaaQM'Ь. Але 'Ь1I1'1&СОIll'Ь переlmJlО внесеВІ, щобк свраву
ВБДJJОЖIІТИ,

8

.борн сеЙ'І8С'L РОВБЙШJJИ са.

Приготовава до об'hду 8аВВJlВ ва весь
парrів Феріусоиа в ова

перестала

JCривдt, а ооБСJlВ,

могла

колв

час'!. увагу

TOJ1EYlaTB о cBo'hi
була aBOB'L вериути до
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СВО1'О, то васе

aoit

ПО1'адаJlа О тбм'.Ь,

ПО1JУВШВ

оповitСТК1, що п. Гаррісь уже готовы..

BYBaJlB

СТОЛЬІ В'.Ь

воаовы'.ь

радоству

МЬІ ваВDlпрові

опвраJJ'.Ь в В'.Ь вдя'.lвыI'It ее.-

8..
cuit M6r'lt

цем'.Ь поаас":ЬдаJJВ до пиру, такого краеВОІ'О, щ() ваll'.Ь

чаоit еемидвеввого страждана ледвв чи и В'.Ь

присввти са.

Яs'1і

IІваItше

ПО'lувались МЬІ

КОJIЬкома 1'оДивамн, а теперь І

To1'Ait

ще поред'lt

6еаиадitйва стра

ховита вужда, ГО:ІОД'Ь, веохибва смерть, роспука

-

перь вдячвость,

Ка.у

веселбеrь,

вевыкааваa радость.

те

вам'.Ь, се була вайщаСJlив":Ьйmа 1'одииа МОГО I1Івогодосвіід
ВО1'О жита. ВВХОР'.Ь вы'.ь в дико метав'.Ь СВ":ЬГОМ'.Ь ва ва
шу ваввицю, але ее вже

Гарріс'Ь омакував'.Ь

тій,

але окажу

MCB'h.
CM'hJlO,

М6г'.Ь був'Ь

що

B'hoABa

бути

•.•

трохи мяк

JJюДвиа в'hКОJlИ во

B'hoABa И":ЬКОJl.
во дала мев":Ь так'.Ь веJlИКОГО ВДОВОJlевя. .AB'h OJlOBa, 11
Мессік'Ь був'.Ь дужо добры,' ХОЧЬ трохи мав'.Ь haut g011t,
aJle що-до ретеJlЬВОВ ПОЖІІВИОСТВ и AOJliKaTBOcTBBOJlOKOB'It вема ДРУ1'ого Гарріса. )fессік'.Ь мав'Ь свои добри
СТОРОВЬІ, ве пере1JУ, одвак'.Ь ва cB'hAaIlB вОIІ'.Ь, ввавто, ва
давив'.Ь са тав'.Ь, ак'.Ь мумія - де-де І худы-господІІ!!
а Jlыавьlйй І О Х'.Ь , ааій Jlыавьlйй І ВЬІ ве можете собit то1'0 уавит•.
- Чей-жо ВЬІ ве ДУDlавте, що - - Но перебивайте мевіі, будьте даекавиl По СВВдавю вырuвB МЬІ на ве1Jерю ВаJlькера 311 Дет рейта.

oYJJa MeBit

таIt.'.Ь до "[усту,

ве .мало оилы аасмутити вас'.Ь

Був'Ь ввамевитый І
ц'h. ЗаСJJУЖИВ'Ь

як. Гарріс'.Ь,

Я опбсля пвса1l'.Ь о тбм'It Сllоіій ж'hв

ва повву ПОХВUУ.

Я ВаJlьвера

ве аабуду. Хочь ве вовс'hМ'.Ь выечевьlй,,

доб~ы.. ДРУ1'ого два

BiiKOJlS

та був'Ь дуже

MaJJB І(ЬІ ва cBitAaBOK'It Моріава 8'.Ь
OABB'It а.. ваЙврасших'.Ь Jlюдей, аквх"
8 в.. zвтю спожвв", - гарвай, добре выовавай,, васо
ко оевit'!евай, ГО80РВВ'Ь плавво вБJlько_а яааками .Аля6амЬІ. То був'It
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сшравдtшвsй двеllТЛЄ.1lеВ1> и ІІа ПРН'ІУД'Ь со'lIlстый І Н,

ве'lерю малв
роаум'Ь І

МЬІ патрінрха

старuй,

-

й О'писати,

сухій,

.а: вкбици

нК'Ь ХО''Іете,

81>

ОреіО'ва

тО' але був'Ь

-

лs&О'в"тsй, .• ее ве дасть он

с&ааав'Ь:

nПанове, робіть

сО'бt,

але н ждати-му ва иишій .sб{tр'Ь".

Та Й

rраймс'Ь 8'Ь Иллівевс'Ь скааав'Ь ВМ'Ь: nПавове, В я чекаю.
:Коли выеретеe щось гбдвого, н радо 3ВОВ'Ь дО вас.. приста
ву". И иеаабаром'Ь 00&аза.1l0 ся, що неВДОВО.1lеНі 3'Ь Да
віеа а'Ь

OperOHa

доБРЬ1ивастрБй,

було ааг~льне.
нкій

Отже щоб'Ьудержати

так'Ь любо панував'Ь

вбд'Ь '1асу

Гарріса, поновлено выбр'ь в ВЬІ6раво Бекерса 3'Ь Джор

джів. :{1ув'Ь ана~еRВТSЙ І
В Гаківса

и

Ну, оотО'му мали МЬІ Дулітлн

Ме&-Ельрон

був .. неаВS'Іайво малЬІЙ

[ва

сего

в тонкій]

вбдкаауван(),

бо

о Пенрода в ДВОХ'Ь

Смітбв'Ь В Белїого[Белі lrIав'Ь деревнну нО'гу, се О''Іеввд
~o була втрата,

але BopO'lOMD 6У8'Ь добры)) в О'дного
opraoicTa в харла&а-волоцюгу, що длн тО'
був .. неужитком'Ь та й снвдано&'Ь 3'Ь вего був'Ь

Ив~іновваи
вариства

кеоскіі. Та МЬІ ради БУJlВ, що вsбралц его,
Ш1l0

вQаволевв

-

ааки орий

.•.

То сподввавого вsаволенн 'l'8KB дождали сн?
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ва рбвв'.h

меве ОШОJJОМВJJО.

MOB'h

мап0

симпатію

Не

милого

aaBMepJJO,

ДО мене та ЩО вбв'Ь
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Имева уе"Х'І»

васажврбв'І»

Уll1l8
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ак'It а· Ь·с. Ко.ив псitсть

Ві1бвратв

ва
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в&іШОIl'fo В'.Ь ввбору В;

а В"8К08

a.le 8

оповвців lJe буво,

аріік'І» СВ в протвв'І» того

в"хто ие пБД8'.hс'l» ааll"ту.Так'І» 80СЬ-ТУТ'І» 1"
Не треба й каа8ТВ, аков поJiекmiJ В18аВ811'1, д3Br.JC.1JYX8B'I» лвme веВJlВIІЙ ф8J1тавів боже

Іва.шв св, ЩО.

IІб;/J'ВОГО, а 8е l1'lJис'JВВ .DрИГОДL1 кровожадвого JJlОдоiJда.
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