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         абыць гэта гісторыя
 і сапраўдная, а мабыць і не, 
але яна пра старога хітрага  
Джэка з казак, які быў знаход
лівым у старым свеце і працягнуў 
быць такім, калі пайшоў за намі 
ў гэту краіну.

Амерыканскія 
казкі 

пра  Джэка

Калі навала янкі вылілася ў вайну... 
якую неадукаваныя асобы працягваюць 
называць амерыканскай грамадзянскай 
вайной...  Джэк, вечна няўрымслівы тып, 
падумаў, што ён можа атрымаць карысць 
з такой велізарнай прыгоды.

Ён думаў, ці зможа ён ажаніцца 
з багаценькай прыгажуняй 
з жыхароў поўдня, калі ён 
заваяваць славу ў бітвах.

Такім чынам, надаўшы сабе 
выгляд джэнтльмэна і вывучыўшы 
вытанчаную манеру гаворкі,  Джэк 
паехаў на поўдзень, схлусіў 
пра некаторыя выдуманыя маёнткі 
і арыстакратычныя сувязі, каб 
запісацца дабраахвотнікам ад 
Луізіяны ў якасці капітана пяхоты.



Што ж,  Джэк так і не заваяваў 
сваю славу, таму што вайна 
не перавярнулася так, як трэба... 
прынамсі, не для паўднёвых 
арыстакратаў.
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Гэта гісторыя была створана спосабам адаптацыі пары казак пра горнага  Джэка 
з амерыканскага фальклору. Па сапраўдных традыцыях вуснага фальклору, яны былі 

вельмі зменены пад маім чуйным наглядам. Гэта з’яўляецца ветлівым спосабам сказать, 
што я сцягнуў усё, што змог выкарыстаць, змяніў некалькі рэчаў, каб задаволіць 

свае капрызы і прыдумаў усё астатняе. Біл.



Калі  Джэку стала зразумела, 
што Поўдзень прайграў, ён 
зманіў пра паміраючую маці, 
каб раней атрымаць адстаўку.

Выбірайся, 
хлуслівы ты 

шэльма.

Падазраю, што палкоўнік нават 
быў рады адпусціць  Джэка, таму 
што той спрытна абыходзіўся 
з калодай карт, і палкоўніку 
надакучыла заўсёды прайграваць 
яму сваё жалаванне.

Ну вы 
ўсе будзьце 
акуратней.

ідзі па даро
зе,  Джэк. Гэта 
даўжэй, але 
бяспечней.

Не зразай праз багну, там 
вядуцца ўсялякія зласлівыя 
стварэнні можастваваць і 

самавый Слізкі Нік.

Срыся яно 
агнём, малы, 

я не спужаюся 
ніякіх прывідаў.



Мабыць ён і сапраўды не баяўся, а мабыць 
ухіляўся ад дарогі, таму што яна была 
нават яшчэ больш небяспечнай. Разнастайныя 
банды разбойнікаў, дэзерціры, якія перайшлі 
на другі бок, і тыя, у каго справы ніколі 
не ішлі добра запаланілі ў тыя дні Поўдзень, 
які развальваўся. Якой ні была б прычына,  
Джэк зрэзаў праз багну.

Ах, Ларэна, 
мы кахалі болей, 
чым сказаць мы 
адважваліся...

Ну, каб стаць 
мне мулам
яйкасмокам.

Што такі стары прасцяк 
як ты робіць у адзіноцтве 

пасярод багны?

Пагульваю 
ў покер тут сам 

з сабой, каб 
адхіліцца ад 

парожняга пуза.

Перадыхніка тут, юнак, і згуляй 
са мной пару партый, мабыць 

я змагу выйграць у цябе штосьці 
з тваіх смачных прадуктаў.

Ну безумоўна покер мне 
падабаецца, але мне здаец
ца, па твайму выгляду, што ў 

цябе няма ніводнай рэчы, 
каб паставіць на кон. 

Хто ж ведае? Мабыць я суцэльны 
сіямскі кароль і ў мяне ёсць ўсялякія 

скарбы, складзеныя тут у маім мяшку. 
Ты стаў, што пажадаеш, а я ж 

паспрабую адказаць.

Ну, напэўна, гэта  
падыдзе. Раздавай.

Твая стаўка, 
юнак.

Я пачну з булкі 
хрумсткага свежа
спечанага хлеба.

Стаўлю на тое, 
што  ты, зразумела, 

жадаеш гэта 
выйграць, а?



Гэта была адна з картачных гульняў, якая 
была ня вельмі добрай для нашага хлоп
ца  Джэка. Стары худы балотны пацук 
правеў чараду гульняў, як стары кароль 
Дэвід праходзіў чараду жонак. Усё было 
прыемна і яны падабраліся да сканчэння.

Зноў твая 
стаўка.

Я ведаю! Я ведаю гэта! 
Табе ня трэба заўсёды на
гадваць мне зноў і зноў. Я 

стаўлю свой апошні чаравік 
супраць таго, каб атры

маць назад іншы.

і ў гэты раз я цябе адпярдоліў, ты 
стары рачны пірат, таму што ў мяне 

фул хаўс, каралі і тры тройкі.

Гэт безумоўна 
добрыя карты, 

хлапец, але чатыры 
маленькія двойкі ўсё 

яшчэ трох лепей.

Чорт цябе 
дзяры! Ты мяне 
абчысціў, стары 

гак!

Як? У мяне нічога 
няма акрамя маіх 

портак, і я не збіраюся 
бадзяцца па балоце, 

зіхацячы голай дупай!

Не жадаеш 
бош згуляць?

Гэта ня ўсё, што 
ў цябе ёсць, хлапец, 

у цябе яшчэ ёсць 
твая душа. Як наконт таго, каб мы 

згулялі яшчэ адзін апошні 
кон? Твая душа супраць 
усяго, што ў мяне ёсць, 
мае і твае рэчы разам.

Дык вось яно што. 
Трэба было адразу 

пазнаць цябе, 
спадар Слізкі*.

Дзе ж твае рогі і 
хвост, і падкаваныя 

капыты?

*Слізкі Нік (Slick Nick)  
адно з фальклорных мянушак 

д’ябла ў ЗША.



Давай па тэме. 
Згуляем яшчэ 

кон?

Я раздаю, Нік. Нават калі 
ты выйграеш у гэты раз, 

не атрымаеш нічога акрамя 
скарыстанага смецця.

Але калі я выйграю, я 
забяру ўсё, што ў цябе 

ёсць, як ты і абяцаў.

Нават твой чарадзейны 
мяшок, куды ты 

ўсё склаў.

О так, Нікі, я столькі 
сам выствеліў. Я бачыў, 
як ты клаў усё больш і 

больш у свой мяшок, але 
я не заўважыў, каб ён 

рабіўся поўным.

Колькі карт 
ты бярэш?

Я думаю, што 
захаваю гэтыя, 
але ўсё роўна 

дзякуй.

Ну мая пара 
дадана тузам – 

высокі флэш.

Але ён ня б’е карэ, 
як ты паказаў мне ў 

мінулы раз, стары Нік.

Чатыры 
валета*.

Трасца табе 
ў бок! Ты мяне 

яксьці абхітрыў!

Лухта, хто можа 
абхітрыць самога 

д’ябла?

Дык як гэта 
дзейнічае?

*У англійскай мове картачны валет пішыцца і чытаецца як  
Джэк (Jack), як і імя нашага героя.



Стары Нік так ніколі і ня высветліў, як яго 
абхітрылі. Некаторыя кажуць, што  Джэк 
проста быў найлепшым ашуканцам.

Мне да горада 
скакаць дзесьці 

яшчэ міль пяць.... ОЎ ДА ДО ДА ДЭЙ!

Калі  Джэк залазіў глыбока на дно шклянкі, ён 
пачынаў хваліцца, што не было такой калоды карт, 
з якой ён ня змог бы, калі б ні падажаў, раздаць 
сабе чатыры валеты.

Чорт, у пару!

Кажыце колькі жадаеце пра старога 
Слізкага Ніка... ён ніколі не парушаў зроблен
най здзелкі. Ён сказаў  Джэку чарадзейныя 
словы, з дапамогай якіх ён мог перамясціць 
кожную рэч у мяшок, які ніколі не запаўняўся.

Сюды, 
свінка.

Клікеці клок! Хутчэй 
у мой мяшок!

Ты будзеш маёй выдатнай 
і вытанчанай вячэрай, 

спадарыня свінка.



і мабыць мне пашанцуе 
двойчы і я знайду тут 

кагонебудзь, хто 
мне згатуе.

Прывітанне!

Доблесны воінгерой 
з’явіўся! Хтонебудзь 

дома?

Хтонебудзь 
валодае гэтымі 

слаўнымі тлустымі 
кураняткамі?

Тады ніхто і ня 
супраць, калі я 

парачку прыбяру 
сабе.

Сюды, 
цыпцыпа!

Клікеці клок! 
Хутчэй у мой 

мяшок!

Эгей!



Джэк знізу даверху абшукаў 
асабняк у пошуках кагонебудзь, 
хто зможа павітаць яго і згата
ваць яму вячэру.

Няўжо 
нікога тут 

няма?

З усімі разбойнікамі і 
бандытамі, якія шныралі 
навокал, вельмі дзіўным 
было знайсці багатую 
сядзібу... нават настолькі 
струхлелую... пакінутую 
ўсімі.

Дык што ж, мне 
ўладжвацца тут 

як дома?

Пакуль ён не зазірнуў у 
апошнюю куткавую 
спальню ўсходняга 
крыла.

Эгей!

Вох.

Добры дзень, сэр. 
Сардэчна запрашаю ў 
Сарамор, фамільнае 
гняздо маёй сям’і.

Я Салі 
Карнвелес.

ЭЭЭ… 
Я  Джэк. Я...

Узнагароджаны герой 
вайны? Так, я ведаю. 
Я чула вас з таго мо
манту вашага даволі 
шумнага прыбыцця.



У такім выпадку 
чаму вы нічога 

не адказалі?

Юная лэдзі з добрага роду 
не выкрыквае сваё вітанне 

нібы невуцкі хуліган.

Тады чаму вы ня 
выйшлі, каб як след 

мяне павітаць? 

Таму што 
знясільваючая хва
роба адолела мяне 
і я не магу ўстаць 
са свайго ложка.

Ты 
хворая?

Ня бойцеся. 
Гэта не заразна. 

Прынамсі раней яна 
закранала толькі 
маіх сямейнікаў.

Дзе яны?  Дзе 
ваша сям’я?

Усе ўжо пакінулі 
гэты свет. Ахвяры той 
ж смяротнай хваробы. 

Я апошняя з галіны 
Карнвелес.

Ніводны джэнтльмэн 
ня ўзяў мяне, ведаючы, 

што мой стан будзе 
пагаршацца, пакуль я 
не была пакінута так.

У нас рэпутацыя праклятых. 
Я здзіўлена, што вы былі да
статкова храбры, каб  рызык

нуць прыйсці ў нашы землі. 
Пра нас ходзяць чуткі, як пра 

апантаных, вы ня ведалі?

А нявольнікі? Усе ўжо даўно ўцяклі ці 
былі праданы. Мая нянь
ка, зразумела, засталася 
са мной. Храбрая і пэўная 

нянька. Але зараз ад 
смерці мяне аддзяляюць 

толькі гадзіны, я вызваліла 
яе гэтай раніцай.



Вы 
вырачаны 

на смерць?
Праз гадзіну ці дзве. 
Найхутчэй перш чым 

наступіць ноч. Я ўжо здала
ся. Апошні боль пакінуў мяне 

некалькі дзён таму.

Гэта жудасныя навіны. 
Вы самая прывабная 

жанчына, якую я калі
небудзь сустракаў.

Вы вельмі 
пахвальны, сэр.

Вы не павінны 
паміраць, перш 
чым нават не 
пачалі жыць.

Мы ня можам 
распараджацца 

сваім лёсам.

Гэй, 
я думаю, а не 

жадаеш апошні 
раз паклосціцца? 
Перш чым жняяр 

прыйдзе цябе 
забраць?

Прабачце?

У мяне не было жанчыны тры 
гады, ня лічачы, зразумела, 
самадаек... і паколькі ў цябе 
няма планаў на поўдзень...

Вы прапануеце мне ўступіць 
з вамі ў цялесную сувязь? 

Я збірался прыйсці да майго 
Бога цнатлівай! Вы ніякі 

не джэнтльмэн, сэр!

і дазвольце мне таксама заўважыць, 
што вы, відавочна, таксама і не 

паўднёвы чалавек. Ваш падроблены 
акцэнт прыходзіць і сыходзіць 
часцей чым сакавіцкі ветрык.

Ах... так. Думаю, я так звыкнуўся 
там пераймаць гаворку тваіх людзей, 
што я забыўся адмовіцца ад яе, калі 
пакінуў пяхоту. і што гэта ты кажаш, 

«падроблены»?



Ведай, што некалькі лэдзі 
з НьюАрлеанскага гра
мадства знайшлі мяне 
вельмі сапраўдным і 

чароўным.

Бясспрэчна ў якасці забаўнай 
пацехі. Калі ласка, будзь

це дастаткова правільным і 
пакіньце мяне для маёй су
стрэчы з цёмным анёлам.

Гэй, гэта 
ідэя!

Што ты скажаш, калі я 
змагу ўтрымаць старыя 
дрынькаючыя косткі ад 
таго, каб забраць цябе?

Ні ў каго няма такой улады. 
Вы бязлітасны чалавек, калі 
спрабуеце адрадзіць маю 

надзею дзеля вашай 
хворай забавы.

Не, я сур’ёзна. Ты жадаеш 
жыць? Якую ўзнагароду ты 

гатовая дать за ўцёкі ад 
смерці сёння?

Безумоўна 
ўсё, што пажа

даеш, але...

Дамовіліся!

Сядзі ціха, Салі, і 
дазволь мне ўсё зрабіць 
самастойна, а пасля па

мятай пра нашу здзелку. У 
мяне даўно не было жан
чыны, і ніколі такой пры

вабнай як ты.





Ага, містэр дрынь
каючыя косткі! Вось 
зараз я цябе злавіў.

А?

Клікеці клок! Хутчэй 
у мой мяшок!

Ты зрабіў гэта,  Джэк! 
Ты захапіў саму 

смерць!

і, вой... я зноў 
магу рухацца. 

Параліч прайшоў!

Як адчу
ваеш сябе, 

дзяўчынка?

Цудоўна. 
Выдатна.

І зноў я герой дня. І 
зараз я патрабую маёй 
геройскай узнагароды.

ФУУУУУУУУ.

Я ведаю, што мне 
трэба рабіць, і я не 

адмоўлюся ад маёй 
здзелкі, але...

...ці магчыма, 
каб ты спачатку 

пажадаў прыняць 
ванну?

Усё, што ты 
пажадаеш, мая 

салодкая.



Вох, Божа мой, якія 
непрыстойныя рэчы 
ты прымушаеш мяне 

рабіць.

Непрыстой
ныя!

Я такая 
брудная!

Я брудная, 
Джэк? Я такая?

Я брудная, 
ці так, джэк?

Назаві 
мяне бруднай 
дзяўчынай,

 Джэк!

Назаві 
мяне 

бруднай 
дзяўчынай!

Зрабі гэта! 
Назаві мяне 

прастытуткай! 
Самадайкай!

Я такая 
дрэнная! Я та
кая брудная!

Бог 
усявышні, 

Салі!

Ня можаш ты хоць 
на секунду забіць зяпу?  
Дастаткова, каб даць 

мне кончыць?

Я разаб’юся, проста 
спрабуючы паспець за 

табой, жанчына!



Вох,  Джэк, які цудоўны 
свет ты адкрыў мне.

Калі ты зможаш 
працягнуць?

Ты мяне проста 
забіваеш. Мне трэба 

паспаць.

Калі ў цябе засталася 
столькі энергіі, пайдзі 
згатуй мне абед... ці 

зараз снеданне?

ідзі забі штонебудзь. 
Мне патрэбіцца шмат, каб 

аднавіць усё, што ты ў мяне 
забрала.  Давай.

Хопіць па
трабаваць з 
мяне. Я іду.

Разбудзі 
мяне, калі 
ўсё будзе 

гатова.

Дзюш
ка.

Ці 
ялавічына, 
ці кураня.

Я не 
пераборлівы, 
пакуль гэтага 

шмат.

ідзі 
сюды!



Злавіла! КУДДАХ!

Супакойся, 
дзяўчынка. 

Больна будзе 
толькі секунду.

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

ііііі!

Што гэта 
за вядзь
марства?



Джэк? Джэк?

Прачніся, 
Джэк?

Салі!

Што 
здарылася?

Нішто не памірае, 
Джэк.

Пайдзі паглядзі. 
Пайдзі паглядзі 

сам.

Пачакай. Спыні цягнуць 
мяне, ляснутая ты баба!

Бачыш 
пра што я, 

дарагі?

Божа 
мой!

муууу!

ХРРРУ!

ХРРРУ!

ХРРРУ!

муууу!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ! КУДДАХ!

КУДДАХ!

КУДДАХ!



Што я 
нарабіў?

І гэта яшчэ ня ўсё, 
сонейка маё. У нас 

госці.

і я лічу, яны прыйшлі 
пабачыць цябе.

Джэээ
эк.

Джэк.

Што ты 
нарабіў,  Джэк?

Нас забілі ў бітве 
гэтай раніцай,  Джэк, 

але мы ня можам 
памерці.

Чаму ты не 
дазваляеш нам 
пайсці за нашай 
узнагародай?

Што ты 
нарабіў?



Я не вінаваты, 
хлопцы. Не зусім. 

Я проста жадаў вы
ратаваць дзяўчыну.

Паглядзіце на яе. Хіба вы б не 
пажадалі зберагчы яе ад старых 
кіпцюроў і дрынькаючых костак, 

калі б маглі?

Не пераклад
вай гэта на мяне, 
Джэк. Я была га
товая адправіцца 
ў абдымкі май
го шаноўнага 

збавіцеля.

Ты знішчыў звычай
насць рэчаў,  Джэк.

Стойце!  Я думаю, 
што яшчэ магу 
вярнуць усё да 

правільнага.

Чакайце тут! 
Ня рухайцеся!

Я магу гэта 
выправіць.

Усё, што мне 
трэба зрабіць...

Выходзь 
адсюль, 

спадар Косці. Спяшайся,  
Джэк, яшчэ 

рэчы надыхо
дзяць.

Жудасныя 
рэчы.

Як ты зрабіў 
гэта са мной?

Зараз не злавай
цеся, сэр. Я магу 

ўсё растлумачыць.



Злавацца? 
Чаму я павінен 

злавацца?

Гэта быў мой першы 
выхадны, які ў мяне калі
небудзь быў! Гэта было 

выдатна. Я адчуваю сябе 
такім адпачылым!

Тады паміж намі 
ўсё добра?

Пакуль ты дазваляеш мне браць 
выхадны ў тваім чароўным мяшку 
адзін раз кожны год ці каля таго. 
Цяпер, калі ты прабачыш мяне, у 

мяне ёсць некаторая праца, 
якой трэба заняцца.

Але што са мной? 
Мяне таксама 

забярэш?

Я дам вам яшчэ 
адзін год, каб вы 
былі разам. Гэта 

лепшае, што я 
магу зрабіць.

Адзін год. 
Памятайце.

і якім цудоўным 
будзе гэты год! Хіба мы 
ня будзем шчастлівымі, 

Джэк, каханне маё?

Эм... Безумоўна, 
даражэнькая. Гэта 
будзе здорава. Але 

толькі...

Так, маё 
сонейка?

Можаш 
спачатку 
прыняць 
ванну?

Але Джэк страціў і каханую, 
і чароўны мяшок праз некалькі 
тыдняў  з гэтага дня. Прываб
ная Салі ўцякла з вандруючым 

прапаведнікам і барабаншчыкам
п’янчугай. і мяшком? Мабыць 
гэта казка, якую трэба раска

заць у наступны раз.

Далей: Аперацыя «Шарп»


