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Prefaþã

Mai toate aventurile descrise în cartea aceasta sunt
întâmplãri adevãrate; una sau douã dintre ele sunt ale
mele proprii, celelalte sunt ale foºtilor mei colegi de
ºcoalã.
Huck Finn este un personaj real. Tom Sawyer, de
asemenea, dar nu de sine stãtãtor, cãci figura lui e o îmbinare de caractere.
Superstiþiile ciudate de care amintesc aici erau foar te rãspândite printre copiii ºi sclavii din vestul Americii
acum treizeci-patruzeci de ani.
Deºi am scris povestirea de faþã mai mult pentru a
dãrui câteva clipe de delectare tineretului, nãdãjduiesc
cã ea va fi luatã în seamã ºi de oamenii mari, cãci gândul
meu este sã le reamintesc ºi lor în mod plãcut cum erau
ºi ei odinioarã, cum simþeau, cum gândeau, ce vorbeau
ºi ce nãzbâtii puneau uneori la cale.
AUTORUL

Coperta ediþiei originale din 1876

CAPITOLUL I

– Tom!
Nici un rãspuns.
– Tom!
Liniºte.
– Unde o fi dispãrut, Doamne, cã doar acu’ îl vãzui!?
Tom, n-auzi?
Bãtrâna îºi potrivi ochelarii ºi privi pe deasupra lor
în odaie; îi împinse apoi pe frunte ºi se uitã pe dedesubtul lor. Aproape niciodatã, nu privea prin ei la un lucru
atât de neînsemnat ca un bãieþel, cum era Tom. Ea îºi
socotea ochelarii o podoabã ºi nu se îndura sã-i uzeze.
Avea ochi buni ºi putea vedea tot atât de bine ºi prin
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roþile maºinii de bucãtãrie. Se uitã în jurul ei, apoi se potoli puþin, dar, parcã dorind sã fie auzitã de mobilele din
casã, strigã:
– Sã ºtii cã dacã pun mâna pe tine...!
Nici nu-ºi isprãvi vorba ºi începu sã scormoneascã
pe sub pat cu coada mãturii. Zadarnic! Stârni doar pe
motanul ei favorit din culcuº. Acesta, de fricã, fugi afarã,
miorlãind.
Bãtrâna se ridicã ºi, gâfâind de obosealã, zise:
– Ah! Ce mamã de bãtaie am sã-i trag...
Se duse la uºã ºi aruncã o privire de-a lungul tufelor
de pãtlãgele roºii de lângã gard. Tom, nicãieri. Scoasã
din fire, strigã cât putu:
– Toooom!
Un fâºâit uºor ºi când întoarse capul, ce-i vãzurã
ochii? Tom! Un bãietan voinic, ce cãuta sã se strecoare
pe lângã ea.
– Va sã zicã, aici mi-ai fost! Ce fãceai?
– Nimic!
– Cum, nimic? Ia te uitã la mâinile ºi la gura ta. Ce-s
petele astea pe tine?
– Nu ºtiu, mãtuºico.
– Ba eu ºtiu. Sunt de marmeladã. Am spus de o mie
de ori cã, dacã te mai prind la marmeladã, e vai de pielea
ta! Dã nuiaua încoace!
Nuiaua începu sã tremure ameninþãtoare.
– Vai, mãtuºico, ia vezi ce-i la spatele dumitale!
Bãtrâna se întoarse iute, dând drumul bãiatului, care
într-o clipã se repezi la gard ºi-l sãri dintr-un salt. Mãtuºa
Polly rãmase mutã de uimire, apoi începu sã râdã cu
blândeþe:
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