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Откуп

Ние със стария Мак Лонсбъри излязохме 
от тази сляпа игра с една златоносна минич-
ка с по четирийсет хиляди долара на глава. 
Казвам „стария Мак“, но той не беше стар. 
Четирийсет и една, не повече. Но винаги си 
е изглеждал стар.

— Анди — казва ми Мак, — омръзна ми 
да блъскам. Ние с тебе поработихме яко 
тези три години. Я да си отпочинем и да се 
поразтоварим от тия парици, дето ни вля-
зоха в ръцете.

— Това предложение ми допада — каз-
вам аз. — Нека поживеем известно време 
като набоби, та да видим как изглежда това. 
Искаш ли да направим едно пътешествие 
до Ниагара или да го ударим на комар.

— Години наред съм си мислил — казва 
Мак, — че ако един ден ми паднат повечко 
пари, ще наема някъде една двустайна къ-
щурка, ще си взема за готвач някой китаец, 
ще седя само по чорапи и ще чета „История 

The ransom of Mack

Me and old Mack Lonsbury, we got out of 
that Little Hide-and-Seek gold mine affair with 
about $40,000 apiece. I say „old“ Mack; but 
he wasn‘told. Forty-one, I should say; but he 
always seemed old.

„Andy,“ he says to me, „I‘m tired of hustling. 
You and me have been working hard together 
for three years. Say we knock off for a while, 
and spend some of this idle money we‘ve 
coaxed our way.“

„The proposition hits me just right,“ says 
I. „Let‘s be nabobs for a while and see how it 
feels. What‘ll we do-take in the Niagara Falls, 
or buck at faro?“

„For a good many years,“ says Mack, „I‘ve 
thought that if I ever had extravagant money 
I‘d rent a two-room cabin somewhere, hire a 
Chinaman to cook, and sit in my stocking feet 
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на цивилизацията“ от Бъкъл.
— Дааа, това е полезно за стомаха, при-

ятно за душата и скромно, без вулгарна по-
казност — казвам аз. — И не виждам нищо 
по-добро, в което човек може да вложи па-
рите си. Дай ми само един часовник с куку-
вица и самоучителя за банджо на Сеп Уинър, 
и аз съм готов да се присъединя към теб.

След седмица ние с Мак се изтърсваме в 
градчето Пиня, на трийсетина мили от Ден-
вър, и намираме една елегантна къщичка с 
две стаи — точно каквато ни трябва. Вне-
сохме една торба пари в градската банка 
и се запознахме с всичките триста и чети-
ридесет граждани на Пиня. От Денвър до-
карахме китаеца, часовника с кукувицата, 
Бъкъл и самоучителя и те веднага внесоха 
в къщурката ни домашен уют.

Ако някой ви каже, че богатството не 
носи щастие, не му вярвайте. Да можехте 
само да видите как старият Мак седи в лю-
леещия се стол, вирнал на прозореца крака-
та си в сини плетени чорапи, и как поглъ-
ща през очилата плявата на Бъкъл! Това бе 
картина на доволство, на която и самият 
Рокфелер би завидял. А аз се учех да свиря 

and read Buckle‘s History of Civilisation.“

„That sounds self-indulgent and gratifying 
without vulgarostentation,“ says I; „and I don‘t 
see how money could be better invested. Give 
me a cuckoo clock and a Sep Winner‘s Self-
Instructor for the Banjo, and I‘ll join you.“

A week afterwards me and Mack hits this 
small town of Pina, about thirty miles out from 
Denver, and finds an elegant two-room house 
that just suits us. We deposited half-a-peck of 
money in the Pina bank and shook hands with 
every one of the 340 citizens in the town. We 
brought along the Chinaman and the cuckoo 
clock and Buckle and the Instructor with us 
from Denver; and they made the cabin seem 
like home at once.

Never believe it when they tell you riches 
don‘t bring happiness. If you could have seen old 
Mack sitting in his rocking-chair with his blue-
yarn sock feet up in the window and absorbing 
in that Buckle stuff through his specs you‘d 
have seen a picture of content that would have 
made Rockefeller jealous. And I was learning to 
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на банджото „Старият негър Зип“, кукуви-
цата казваше навреме своите забележки, а 
пък А-Синг изпълваше въздуха с такъв въл-
шебен мирис на шунка с яйца, от който би 
се засрамила и горската теменужка. 

Когато притъмнееше толкова, че вече не 
можеше да се различават алабализмите на 
Бъкъл и нотите на самоучителя, ние с Мак 
запалвахме лулите и разговаряхме за наука, 
за лов на бисерни миди, за ишиас, за Египет, 
за правопис, за риби, за кожи, за благодар-
ността, за орли и за още сума неща, за които 
преди все не ни стигаше време да изкажем 
разбиранията си.

Една вечер Мак отвори дума и ме попита 
дали познавам добре навиците и политика-
та на женското съсловие.

— Разбира се — казвам аз самоуверено. 
— Познавам ги от Алфред до Омаха. Жен-
ската природа и тям подобни — казвам — 
са ми така ясни, както са ясни на катъра 
Скалистите планини. Надушвам им всички 
стъпки и зигзаги.

— Да ти кажа право, Анди — изповяда 

pick out „Old Zip Coon“ on the banjo, and the 
cuckoo was on time with his remarks, and Ah 
Sing was messing up the atmosphere with the 
handsomest smell of ham and eggs that ever 
laid the honeysuckle in the shade.

When it got too dark to make out Buckle‘s 
nonsense and the notes in the Instructor, me 
and Mack would light our pipes and talk about 
science and pearl diving and sciatica and Egypt 
and spelling and fish and trade-winds and 
leather and gratitude and eagles, and a lot of 
subjects that we‘d never had time to explain 
our sentiments about before.

One evening Mack spoke up and asked me if 
I was much apprised in the habits and policies 
of women folks.

„Why, yes,“ says I, in a tone of voice; „I know 
‚em from Alfred to Omaha. The feminine nature 
and similitude,“ says I, „is as plain to my sight as 
the Rocky Mountains is to a blue-eyed burro. 
I‘m onto all their little side-steps and punctual 
discrepancies.“

„I tell you, Andy,“ says Mack, with a kind 


