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W BATIGNOLLES. 

- Twoje zdrowie, mój biedny Boisjoli! 
- I t'Yoje, mój dzielny Pinsonie! 
Dwaj ludzie, którzy te słowa ,ryrzekli, siedzieli 

w pokoju jadalnym mieszkania przy ulicy Nollet, popi
jając zwolna. "\V tej chwili stawiają oni swoje szklanki, 
do polowy wypróżnione. 

Było to w kwietniu; na dworze deszcz uporczywy 
i drobny padać nie przestawał; na kominie trzeszczały 
i syczały kawały drzewa. Pan Pinson, gospodarz, był 
człowiekiem średniej tuszy, krzepkim, o spojrzeniu ży
wem, o włosach zwijających się, rysach twarzy inteli. 
gentnych, ustach wiceznie uśmiechniętych; jegą gość, 
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pan Boisjoli, przewyższał go wzrostem o głowę, a jego 
oblicze bardzićj wyraziste, bardzićj surowe, nosilq je
(~nakże cechy równćj ~wieżości umysłu i dobroci. Dwaj 
przyjaciele, sądząc z powierzchowności, byli w sile wie
ku; obaj zda;wali się mieć okolo czterdziestki. 

Postawili tedy swoje szklanki i jakby myśli ich 
hyły zajęte jakimś ważnym przedmiotem, w milczeniu 
utopili spojrzenia na dnie swoich talerzy. 

Nie jesz?-spytał p. Pinson. 
Nie; przyznam ci się że nie mam apetytn. 

,~ Obyż cig omijały złe i smutne my~li! 
Dziękt"0ę, lecz zkąd to życze'nie? 
Jeżeli się nie mylę - odrzekł p. Pinson - jest 

dziś lat temu trzydzieści i dwa, a przynajmniej blizko 
tego jak moja matka, prawic tyle tćm zgryziona, co i ja 
sam, odprowadziła mnie cIo kolegium Świętej Barbary. 

Trzydzieści dwa lata'!" .. jak to jednak cza ~ leci!.. 
- Co prawda" wcale mi to nie dodawało ducha

c~'fgnął p. Pinson.- \Vychowywalem się dotąd przy mo
jej drogićj matce i r.agle znalazłem się wobec setki 
uczniów, którzy spoglądali na mnie szyderczo i zło
śliwie . . 

- No ... nie wszyscy. 
- To prawda; byleś tam i ty. Gdy dzwonek ogło-

sił godzinę odpoczynku, podszedłem ze ściśnionem ser
cem ku drzwiom, za któremi zniknęła moja matka. Moi 
koledzy poszli za mną; słyszałem ich ironiczne szepty, 
ich złośliwe uwagi; zdawało mi się wówczas . że jestem 
ptakiem, któremu podcięto skrzydła. Zarzucano mnie 
pytaniami, podsuwano zagadnienia. Czułem że moja od-

Twoje zdrowie! 
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waga słabnie, myśl się chwieje, bystrość mnie opuszcza ... 
na odgłos śmiechów i przycinków. Któryś z uczniów 
ujął mnie brutalnie swemi długiemi rękoma, aby mnie 
·zmusić do śmiesznej, bo nierównej ,,'alki. Pragnąłem 
mu stawić opór ... ale on był duży, a ja sam jeden, prze
śladowany przez wszystkich, zmie~zany i rozżalony. Wów
czas zjawiłeś się ty .... Byłeś tam już od trzech miesięcy, 
8zanowano cię, znano.... i stanąłe '. w mój obronie, bio
rąc mnie w opiekę. Twoje zdrowie, mój stary przyja
cielu! 

- I twoje, serdeczny towarzyszu mlodości! 
Po tym toaście nastąpiło znowu milczenie l d waj 

przyjaciele zatopili się w rozmyślaniach. 
- W chwilach, w których smutek uciska duszę

odezwał się wl'eszcie p. Pinson - człowiek lubi zwracaó 
się ku przeszłości; ' Poczciwy stary kolego! Modlili' my 
się ta.m wspólnie przez lat dziewięć, przechodziliśmy ra
zem z klasy do klasy, walczyliśmy o pierwszą nn.grodę, 
którą. rada szkolna tobie przysądziła ... 

- Prosty przypadek! 
- Tak ... zależny tylko od zdolności i pracy. mój 

przyjacielu. Szczęście nawiedza często śpiochów i leniw
ców, ale nauka, to zupełnie co innego; tr-leba ją zdoby
wać pracą, wytrwałością i ustawicznem czuwaniem. Czy 
też pamiętasz dzień wyjścia naszego z kolegium? 

- VVybornie! P o raz pierwszy kazaliśmy się ",ów
czas ogolić, ażeby się zaprezentować świetnie w szkole 
centralnej. 

Któq ty ukończyłeś jako pierwszy uczeń. 
- A ty jako drugi -odrzekł p. Pinson.-Dyrektor 
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umieścił nas w biurze drogi żeln.znej Zachodniej, z obie
tnicą. szybkiego awansu. Przyrzekliśmy sobie wtedy, że 
nigdy się już nie rozłą.czymy. 

- Cóż chc.esz, mój drogi: straciłeś matkę i potrze
bowałeś mej pl'zyja~ni. We dwa lata później umarła 
znowu moja matka, a twoje uczucie dla mnie wynagro
,Jzilo mi stokrotnie to, co szlo z serca i z duszy. 

Rozmowa ta, pelna miłych i smutnych zarazem 
wspomnielI, wycisnęła łzy z oczu przyjaciołom; powstali 
nagle i przeszLi do saloniku, na kominlm którego stara 
służą.ca roznieciła suty ogiel'l. Tutaj usiedli przy ma
łym stoliku, na którym oczekiwała ich już czarna ka
wa, a p. Pinson, jakby rozmon'a nic została przerwaną., 
mówił w dalszym cią.gu: 

- Tak, przyrzekliśmy nie rozłą.czać się nigdy, a tym
czasem ty, Boisjoli, odjeżdżasz! 

- Ta]e być musi, Pinson, a ty sam, przypomnij 
sobie, ile razy mowa była o tern, zgadzałeś się na to, 
że wyjazd mój jest koniecznym. 

- "Ctrzymywalem tak istotnie, dopóki chwila od
jazdu była jeszcze dalek:}, bo zdawało mi się że nie na
dejdzie nigdy. 

- Od piętnastu lat-mówił p. Boisjoli- siedzę na 
lichej posadzie, która niegdyś w mej wyobraźni była 
niezłym począ.tkiem dla przyszłej karyery. 

- Nigdy cię nie ceniono, jak należy. 
- Tak, mój przyjacielu, ale w naszym krajtl o zdol-

ności nietrudno, a najlepsze posady nie są. liczne. Nie 
mam protektora, również jak i ty, któryby mi ułatwiał 
awanse i nastręczał tym sposobem możność pokazania, 
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do czego jestem zdolny. Ale ty przynajmniej odziedzi
czyłeś mały spadek ... 

- Który mi zapewnia pięć tysięcy liwrów docho
du i którym chętuie pragnąlem się podzielić z tobą., co 
i dziś jest mojem najgorętszem życzelliem. 

- Kto wie, mój przyjacielu, może przyjtlzie dziell, 
w którym zechcę korzystać z twej ofiary, lecz zanim 
przyjdzie, niechże spróbuję sam wywalczyć sobie tę nie
podległość, co ci pozwala pracować kiedy chcesz i jak 
chcesz. Tutaj, w kraju, widoków na przyszłość nie mam 
żadnych; wielu tu zrc86'cą jest powolanych, ale n1:1ło wy
branych. Wojna, która się rozpocznie lada chwila w Sta. 
nach ZjednoczonycH, (lla ludzi na,szego rzemiosła otwiera 
szerokie pole; otóż tam spróbuję SZGzę~cia.~j~ sobie 
dziesięć lat czasu do zdobycia upragnionej niezah'żnościj 

,po upływie tych lat dziesięciu wracam .-- bogaty czy 
ubogi! 

A czas ten czyż pozostawi wszystko oez zmia· 
ny?.. Czy się jeszcze kiedykolwiek zobaczymy? Czyż 

jestem nieśmiertelny, i ty także? .... 
- Było postanowione, drogi tO'warzyszn, że po raz 

ostatni przed moim wyjazdem obiadować będziemy 

wspólnie i wesoło. Zapóźno już cofać się .... Ta rozpra
wa próżna i bezcelowa smuci tylko i goryczą. zaprawia 
naszę uC,ztę. Powinienem jechać jutro i pojadę! Nalęj 
mi szklankę .... dóbrze, a teraz: twoje zdrowie! . 

Tym razem szklanki szybko wypróżniono, a p. Pin
,son, jakby naprzekór swej zwyklej wstrzemięźliwości, 

zapragną.ł pić za szczęśliwą. podróż towarzysza, za jego 
powodzenie, za rychły powrót ... Dwaj przyjaciele, któ-
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rych usposobienie było z natury wesołe, potrosze od
zyskali swój dobry humor, a stalo się to za prLlyczyną 
wspomnień młodości. Czarujące słowa: c:ty pctmiętas:t? 
krzyżowały się; śmiano się wreszcie serdecznie, głośno, 
do łez. Przyszła wesołość, dzięki wspomnieniom i szklan
kom, gawędce o czasach minionych i coraz nowym toa
stom. 

- Jeżeli jesteś takim prawdziwym przyjacielem, 
za jakiego cię mam-rzekł wreszcie p. Boisjoli-to wiesz 
cobyś zrobił? ... oto ... towarzyszyłbyś mi. 

- Na dworzec kolei? .. Czy sądzisz że jest to od
ległość, poza którll mój obowiązek przyjaźni nie sięga? 

- No ... nie, ale kiedy ci mówię: towarzyszyłbyś 
ml, to .... 

- To chcesz, abym cię odwiózł do Nowego Yorku? 
- in medio reritas l), jak nam powtarzali w kole-

gium - odparł p. Boisjoli semencyonalnie.- Zatanów się 
tylko, Pinson: jesteś wolny najzupełniej; nie masz obo
wiązków, ani żony, ni dzieci, nic wreszcie takiego, coby 
eię przykuwało do miejsca, a do Calais z Paryża jest 
tylko siedm godzin drogi. 

- Hm - odrzekł Pinson - odgadujesz moje chęci. 
Jużem sobie to dawno postanowił i chciałem ci tylko 
zrobić niespodziankę, siadając wraz z tobą do wagon u. 

- Brawo! otóż to mi się podoba! Niech żyje pię
kny zamiar! Zwracam tylko twoję uwagę, że do Calais 
postanowiłeś sam mi towarzyszyć i ja cię weale do teO'o _ b 

nie namawiałem. Ale osądź sam: co by ci też szkodziło, 
gdybyś się tak wybraL.. obejrzeć Londyn, ty, znbity 

I) erawda w pośrodku. 
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Paryżaninie, coś nigdy nie stąpił nogą poza rogatki 
miasta? 

Przepraszam: byłem w \Versalu! 
I cóż, pojedziesz ' ze mną uo Londynu? 
Dlaczegóż nie do Liwerpoolu? .-wykrzyknąl Pin

son, zrywając się z krzesła. 
~ To prawda, dlaczego nie do Liwerpoolu! Właśnie 

sam ci to chciałem powiedziec-odrzekł spokojnie Boisjoli.
Zobaczysz wciągu kilku dni część Francyi, morze, Wiel
l'ą Brytanią, jej stolicę, jedno z naj potężniejszych ognisk 
przemysłu i handlu, piękny steamer 1) Oanada, na któ
rym m~ur popłynąć ... I cóż, z~oda? ... 

- Ależ ty wyjeżdżaRz jutro o dziewiątej! 

O dziewiątej i minut pietnaście, przyjacielu. 

A tymczasem ja nie mam pasportu! 

Bo go nie potrzebujesz. 
Przeciwnie: jest on niezbędny. 
Przesąd! 

Potrzebuję torby podróżnej, boć przecież nie mogę 
jechać bez bielizny i odzieży! A najgol'aze z tego wszyst. 
kiego, że pojutrze mam się koniecznie widzieć z panem 
Viollet·le-Duc. 2

) 

- Możesz do niego napisać, że niespodziewany wy
jazd zmusza cię do odłożenia wizyty na dni, dajmy na 
to, osiem. 

- A jeżeli go to obrazi? 

)) Steamer, okr~t parowy. 
2) Znąkomity budowniczy, znany z prac swoich i w Polśce. Umarł w r. 18i8. 



Z pewnością mc, boć przecież podasz mu przy-

czynę· 

Ależ.,. 

Tymczasem powićdz nu, co, zamierzasz; jest już 
późno! 

Ni~ch się dzieje co chce: jadę z tobąl-wykrzyknął 
Pinson" rzucaj ac się w objęcia prL:yjacielowi. - No!. .. je
szcze jeano zdrowie l 

- Twojel - odpad radośnie Boiejoli, oddając ser-
deczny uścisk. 

Naszej przyjaźni! 
Do jutra więc, na dworcu kolei Północnej. 
O godzinie dziewiątej. To już nieodwolalne! 
Do wi dzenia! 
Do widzenia! 

Gdy Boisjoli odszedł, p. Pinson począ.ł mierzyć swój 
salon dnżemi kroki w glębokiem 7.amyśleniu, a wreszcie 
udał się do sypialni. Otworzył tam szafę z bielizną, 
rozpatrywał z uwagą jej zasoby, artystycznie uporząd
kowane przez jego ątarą służącą Małgorzatę, i zdecydo
wał się nakoni.ec oświadczyć jćj, co postanowit Jejmość 
Małgorzata, która od dziesięciu lat swej służby u pana 
Pinsona nie widziała go nigdy oddalającego się z domu 
nawet na dwanaście godzin, wzięła to wszystko za żart. 

- Prr:ynieś mi moję torbę; trzeba upakować rzeczy. 
_ Torbe?-odrzekla zadziwiona. - Odkąd tu je

stem, nie sly~załam żebyś ją pan kiedykolwiek posiadał. 
Istotnie, Małgorzata mówiła najzupelniejszą prawdę· 

P. Pinson, zajęty pracami n:;), d'''lorcu kolejowym w Pa
ryżu lub w Pantin, w czasach swego urzędowania, wy-
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jeżdżał najdalćj do Saint-Cloud, Wersalu, Clul.teau-Thier
ry, a w takiej podróży jednoćlniow<!j , nie potrzebował 

torby. Obecnie stanę.lo na tern, żc s,tara slużąc~ obo
wiązała się kupić torbę nazajutrz jaknajraniej, a Pinson, 
bardzo zaj~·ty przyszłą. podróżą, udał się na spoczynek. 
Ale zegar wydzwonił dawno północ, a Pinson jeszcze 
nie spal; myśli nawałem tloczyły IDU się do glowy 

oczekiwana podróż odjęła mu zwykły Rpokój. 
"No-myślał sobie- dobrze będzie przewietrzyć się 

i nie siedzieć w domu, jak jaki .... stary kawaler. A przy
tern Boisjoli .... szkoda przyjaciela! Jakąż to smutną 

zmianę wywola jego wyjazd w mojem życiul Bywajcie 
zdrowe dysputy, wspólne prace, partyjki szachów, bezi
ka, dornino, długie gawędki zimowe, letnie przechadzki! 
A on, jak się tćż bezemnie obejdzie?" 

Nazajutrz, to jest w d. 28 kwietnia 1862 roku, 
o godzinie dziewiątej minut piętnaście rano, d'waj przy
jaciele zmierzali po drodze żelaznej do Calais. O go
chinie dziesiątćj mieli stanąć w Londynie, a ztamtąd, 

po trzech dniach pobytu, puścić si ę do Liwerpoolu, gdzie 
Boisjoli ma wsiąść na. statek Canacla. A podczas gdy 
on będzie zmierzał ku tej Ameryce, w którćj Washing
ton założył wzorową respublikę i z której do Europy 
przyjechało tylu bogatych .... wujaszków - p. ,Pinson po
'wróci spokojnie do Paryża. 
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II. 

D O LO N DY N U. 

Była godzina piąta wieczorem, gdy nasi przyjaciele 
przybyli do miasta Calais, starożytnego Galttum u Rzy
mian. :\<lieli oni zaledwie tyle czasu, ile potrzebowali na 
zjedzenie kilku tak zwanych sandwich t), które p. Pinsol1 , 
wedle radY,zyczliwej j akiejś jejmości, zakrzepil szklanką, 
grogu, co ni. by służyć miało jako wyborne prezerwatywa 
od choroby morskiej. W dziesięć minut potem byli już 
na statku AUGIt. 

Boisjoli nie znal c~eśniny La :J,Ianche, ale niegdY8 
podróżował po morzu Sródziemnem, co chwilowo nada
wato mu pewną wyższość nad przyjacielem. Pinson, 
którego wycieczki żeglarskie ograniczyły się do pływa
nia łódką po jeziorze d' Erzghien, i to przed dzieaięcioma 
laty, był formalnie zachwycony tćm w.'zystkiem, CO wi

dzi al l laokoło. 
Niebo było zachmurzone; fale morskie, pędzone przez 

gwałtowny wicher, "fryzowały s ię," jak mówią. żaglarze, 
t o jest, wzdymały w spienione pagórki i opadały z gwał
towności ą i szumem. Bezgraniczna płaszczyzna wód, 
o powier zchni metalicznej barwy, widokiem dzikim im
ponowała panu Pinson. Wrażenie dreszczem go przej
mowało i ... myślał w duchu o spokojnej siedzibie swo· 

j ej przy. ulicy N oUet. 

l ) Przekąski mi~sne. 

17 -

Setk~ ?od:óżnych rozmaitej płci i wieku, roznej 
J:arodowo~Cl, bIegała na wszystkie strony; popychano 
S I ę naw~aJem, tłoczono, kręcono po pokładzie, znOSzac 
rzeczy, pakując tłomoki, szukając najwygodniejszego 
m~eJ8ca. T~ż przy. wielkim maszcie, przywiązany silne
m~ sznuramI, stal kIlkoosobowy powóz, z siedzeniami na 
wIerzchu. Jakiś Anglik, wygolony, z potężnym i sta
rannie ułożonym fontaziem krawata, w rękawiczkach 
z elegancyą iscie po angielsku dokładną, zmierzał ln~ 
t emu powozowi, po~rzedzany jJrzez służącego w liberyi, 
prowadząc pod ramIę z wyszukaną galanteryą. jakąś mło
Il~ d~mę. Anglik i jego towarzyszka, na wielkie zdzi
';leme .współpodróżnych, ulokowali się na wierzchnich · 
sI.~dzemach. Służą:y obojej pIci wsiedli do środka, przy
mosłszy ~oprzedmo potężną ilość kufrów, pakunków, 
tłomoczkow, butelek, szklanek i zapasów, więcej niż 
zbyteczną. na dziesięciogodzinną zaledwie podróż. 

- Zawsze praktyczni ci Anglicy-zauważył p. Piu-
80n- ale cie~avv! }estem,. dlaczego sadowią się tak wy
soko, na tab w8Clekły wIcher. Przyznam się że wolai
hym na ich miejscu siedzićć w cieplej kajucie. 

- Chcą zapewne przypatrywać się okolicom - od
rzekł Boisjoli. 

- A! śliczne okolice, zasępione niebo nad głową 
l wokoło ponure, falujące morze! 

- Zapominasz że jesteśmy tylko o trzydzieści ki. 
lometrów od Douwru, i że brzeO'i au o'ielskie ·ukaźa n '~m 
:-3ię w chwili, w której znikn; l1::tln

o 
z oczu wybrz;ża 

FrancyL 
PodrÓi mimowolna . 

• 
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Steamer puścił się Vi drogę; p. Pinson, usiadłszy 
przy jego sterze, spoglądal ciekawie na oddalającą się 

ziemię· . 
__ Poeci mają sluszność - rzekł poważme - serce 

istotnie ścisi\:a się i drży, gdy się porzuca ojczyznl,? 
Bićdna stara Francyo! czyż jest kraj, któryby cię prze· 
wyższył w uroku swoim'?.. Tysi~ce p~dróżnik~w przy
chodzi do ciehie IV gościnę i tysIące Ich zostaJc na za-

wsze, aby cię nigdy nie opuścić. 
_ Zapominasz o Ameryce, Pinson; tam śpiesz[~ 

setki tysięcy, jak do ziemi obiecanej. . ,. 
_ Szanuję Amerykę, przyjacielu; masz w mCJ za-

mieszkać, to powód dostateczny. Zwracam jednak t'''ą 
uwagę na okolicznoś(:, że owe setki tysięcy śpie~zą c1 c~ 
niej z konieczności; to zupelnie co .jnne~o. D.o f ranc)'l 
przybywają Europejczycy, Az~acI, ~frykal11e, nawet 
Amerykanie i Australczycy, a clągną Ich tu nasze oby
czaie nasz charakter narocbwy, towarzyski, łatwy w po-

J , h . 
życiu, nasze zbiory,' szkoly. a wreszcie i nasza kuc. ma. 
Droo'u Francyo, zaledwie przed kwalleansem porzucIłem 
cię i jeszcze mam przed oczami twoje wybrzeża, a już 
się lękam, czy cię nie stl'Ucę nazawsze! . 

Pan Pinson, rzeklszy tu, począł się baCZnIe rozglą
dać w oddalających się coraz szybcićj wieżycach kościo
łów miasta Calais i jego murach, których kształty ryso

wały się niewyraźnie "'c mgle. ~Tesz~z: dojrzec było 
można wspaniałe kontury ratusza l kOt:iCIola Panny Ma
ryi, dwóch pięknych zabytków p.rzeszlości,. z kt~rych 
Kaletańczycy są tak słusznie dumnI. Jakkobnek .rnewy- . 
dalal się on nigdy z Paryża, był mimo to metylko 

ł 
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dzielnym inżelTierem, ale i człowiekiem bardzo wykształ
conym. Znal on doskonale geografią i historyą, a z na
uk ~~'zyrodniczyc~l posiadał wiele wiadomości. W tej 
ChWIlI przypommał sobie, że miasto Calais, którecro 
światła już teraz mógł zaledwie dojrzeć, w r. 1347 
ucierpiało wiele od oblężenia przez Edwarda III, króla 
Anglii, i wówczas świetnie broniło mu się pod wodza Eu
stachego de Saint-Pierre. Po dwóch wiekach niewoli 
angielskiej, Calais, zawsze wierne Francyi, dzięki wale
czności Franciszka de Guise (Gwizyusza), sławnego już 
przez obronę Metzu i bitwę pod Renty, powróciło do 
nićj. 

Pan Pinson, zwrócony ku niknącym w oddali wy
brzeżom, dzielił się temi wspomnieniami z przyjacielem, 
który je ze swojćj strony własnemi uzupełniał wiado
m.ościami. Po niejakim jedn:'lk czasie p. Boisjoli odpo
WIada! coraz krótszemi zdaniami, następnie już tylko 
potakIwał lub przeczył, a wre~zcie zamilkł zupetnie. 
Wówczas p. Pinson zwrócił się ku niemu. 

Co tobie?-spytał nagle. 

Mnie? .. nic. 

A jednak zbladłeś ... , 

dzie. 
Być może .... trochę mi niedobrze, ale to przej-

Pa.n Pinson spojrzał na pokład I, 

kiem który ujrzal, mruknął: 
- A to ciekawe! 

zdziwiony wido-

Istotnie, półgodzinna jazda zmieniła niezmiernie po
przednią scenę. W miejscu okrzyków, bieganiny, zapy-
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tall i odpowiedzi, które tow'arzyszą każdemu wyjazdowi, 
na pokładzie Avom~ za.panowało ' teraz grobowe milcze
nie. Mężczyźni. kobiety i dzieci, o błędnych spojrze
niach, o zmienionych rysach twarzy, wybledli i oblani 
kroplami potu, siedzieli na ławkach lub zwojach gru
bych lin, wącbając flakoniki z eterem, pomaraIlcze i cy
tryny. Dzięki sile wichru i kołysaniu się statku, choro
ba morska zapanowała już nad swemi ofiarami. :Młody 
jakiś gentleman, ze szkiełkiem na oku, z cygarem w u
stach, stał tryumfalnie na pomoście, jedną ręką. trzyma
jąc się zwoju lin, aby zachować równowagę, c1rugą zaś 
usiłując zaprowadzić porządek w swojej fryzurze, kMrą. 
wiatr nielitościwie burzył. Tu znowu . mąż podtrzymy
wał swą mcUejącą żonę, która wyglądała tak, j akby 
miała za chwilę skonać. Owdzie znowu dręczona cho
robą morską matka nie mogła się już zajmować swoim 
synkiem; korzystając z przypadkowej swobody, urwis 
biegał z kąta w kąt, z pokładu na pokład, zagląda
jąc wszędzie, plącząc się ustawicznie ludziom pod no
gami. 

Ale najoplakatiszy obraz przedstawiali podróżni, usa
dowieni na wierzchu powozu. Pan i pani, niepodobni 
do siebie, z twarzami powykrzywianemi boleśnie, wy
chyleni na obie strony, przyzywali kolejno służących, 
ale Ci biedacy byli w stanie, który ich na.jzupełniej 
upoważnial do obojętności na rozkazy państwa. Majt
kowie, uśmiechnięci ironicznie, krążyli wśród ofiar cho
roby morskiej, które sądziły że się ich podróż nie skoń
czy nigdy i że im przyjdzie rychło przenieść się do 
wieczności. 
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.. Pan ~inson nic śmiał się bynajmniej. widząc co się 
dZIeJe; illlałna to zapoczciwe serce, a bladość przyjacie
la bardzo go niepokoiła. 

- To fras:ka-powtarzal p. Boisjoli;- znam ja się 
odda~,:na z tem~ przypadłościami ... jeszcze od czasu mej 
podrozy do AlglCru, \v której z niemi się zapoznałem. To 
:-ylko ... lekkie przypomnienie. Ale tr, Pinson, zawsze 
Jesteś szczęśliwy: odbierasz spadki i nie cierpisz choro
roby m~rskiej. Czy miałbyś odwagę postarać mi się 
w bufeCIe o szklankę grogu?... Zdaje mi się że mi to 
ulży. 

Pan Pinson puścił się tedy na poszukiwani:;\, <1roO'u' 
usiłował on iść po linii, o ile można, najpro~ts:ej: 
ale koł~·sania statku były tak gwałtowne, że po chwili 
nasz dZIelny inżćnier, rzucony jak piłka, znalazł się na 
plecach ja.kiejś otyłćj jejmości, która nie szczędziła mu 
za to.... błogosła.wieństw. Cóż by lo robić.... należafo 
iść dalćj, choć p. Pinson przekonał się z niemalem za
dziwieniem, że każdy jego krok gdzieindzićj go prowa
dził, niż iść zamierzał. Ha, od czego ostrożność i silua 
wola? Otóż p. Pinson, 'chwytając się lin, a w potrzebie 
i samej nawet podłogi, walcząc z szamotaniami i koły
saniem statku, po nadludzkiem prawie usiłowaniu, do
szedł nareszcie do bufetu i tam kazał sobie J:lOdać szklan 
kę grogu. Zdobywszy ją· , trzeba bylo wracać. Wraca 
więc .... ale zaled wic uszedł trzy kroki, gdy wtem stea
mer, uderzony przez potężny bałwan, skręca nagle na 
prawo, a p. Pinson, aby nic runąć, puszcza swą szklan
kę i siada na pokładzie. Grog wylał się na jakie<1oś nie-

l
. o 

szczęś lwego pasażel'a, który oczekiwał dobrodusznie są-
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du ostatecznego, a szklanka potoczyła Slę .... licho wić 

gdzie. 
Odnalazłszy ją wreszcie, ale ... próżną, p. Pinson, 

z miną straszliwie miłosierną i marząc o wygodach spo· 
kojnego mieszkania przy ulicy Nollet, zdąża znowu do 
bufetu i żąda drugiej szklanki grogu. Tym razem, przy 
niesłychanej ostrożności, udaje mu się w powrocie do
sięgnąć wielkiego masztu i jest najpewniejszy że wszyst· 
ko będzie jaknajlepićj, gdy jakiś gentleman, zbliżyw
szy się doń z niesłychaną. grzecznoAcią, odbićra mu 
niespodzianie grog i mówi najsłodszym tonem: 

l:> • dl . " . , - ame, a mOJeJ zony .... 
Pan Pinson, zanadto dobrze wychowany, aby w ta

kich razach prote.3tować, tćm bardzićj że blada miss, 
popijając grog, rzuciła nall spojrzenie pełne życzliwości, 
zawrócił ZnO\V11 w stronę bufetu i po raz trzeci puścil 
się z pełną szklanką.. Jeszcze tylko pięć kroków, a Bos
sjoli bęuzie posiadaczem napoju, gdy oto znowu jakaś 
dama, stając przed nieszczęśliwym Pinsonem, mówi doń 
głosem pełnym słodyczy i prośby: 

- Panie, dla mojego męża! 
Iożenier nie odrzekł ani słówka, chociaż ujrzał za 

chwilę, jak jakiś nieznany mu jegomość zapijał z miną 
obojętną grog, przeznaczony dla jego przyjaciela. 

Pun Pinson, cokolwiek już zirytowany, puszcza się 

po raz czwarty do bufetu, ale tam żądają przedewszyst
kiem zwrotu szklanek, wziętych poprzednio. Chłopiec 

posługujący tłumaczy mu to w najczystszćj angielszczy
źnie, z której p _ Plnson nie rozumie ani jednego słówka, 
odpowiada przeto w najczystszćj... francuzczyźnie, z cze-

InHnier slarał się ukryć swą zdobycz. 

• 
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go wynika, że obie strony nie mogą się przez długi 
czas porozumiććj na szczęście zjawia się jakiś usłużny 

pasażer, który rzecz wyjaśnia. Inienier dostaje - czwartą. 

szklankę i odchodzi, ale tym razem oslania ją starannie 
chustką do nosa, aby jej nikomu nie pokazać, bo słu

sznie przypuszcza, że na pokładzie A "onu znajduje się 

z tuzin mężów i żon, sióstr i matek i że Boisjoli, w roz
paczy i oczekiwaniu na przyjaciela, może nigdy owego 
grogu nie dostae. Co prawda, p. Boisjoli cierpiał bar
dzo i potrzebował szybkiej pomocy, a straciwszy jej 
nadzieję, wzdychał do portu i klął cieśninę kaletańską, 
która, zawsze duje się tak we znaki nowicyuszom żegla
rzom i podróżnym, nienawyldym do morza. 

Steamer wpłynął do portu w tój chwili wlaśnie, 
gdy p. Pinson znalazł się ze szklanką w rQku u boku 
przyjaciela. Rzucania się i kołysania statku nagle usta
ły, a p. Boisjoli, uleczony jakby przez czary, nie po
trzebował już grogu, z takim wy\valczonego trudem. 

Nasi przyjaciele wylą.dowali i pośpieszyli za innymi 
podróżnymi. Przyzwyczajeni do tego, iż we Francyi 
towarzystwa dróg żelaznych opiekują się bagażami po
dróżnych, skierowali się ku dworcowi kolejowemu, są

dząc że wypada im tylko wsiąsli do wagonu. Na szczę
ście jakiś współziomek ostrzegł ich dość wcześnie, że tu 
trzeba samemu odnaleźć swoje rzeczy i postarać się o do
stawienie ich kolei; wrócili przeto i zaczęli poszukiwa
nia. Panu Boisjoli wprędce się one powiodły, ale p. Pin
son nie mógŁ na żaden sposób odnaleźć swój torby. Po 
półgodzinnćm szukaniu ujrzał ją -l6żącą między rozmai
terni rupicciumi na. takićj wysokości, że potrzeba było 
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drabiny, aby ją. ztamtąd wydostać. Nic podobała im sw 
bardzo niedbałość o podróżnych, jaką tu spotkali, a p. 
Pinson zrobił uwagę, ~e praktyczni Anglicy mogliby sil} 
naucqć niejednej rzeczy od sasiadów, któi'zy w ich 

l)rzekonanin UChi)(1za za niedołeCJ'ó",.r. 
" "0 

Przyjaciele siedzieli wreszcie w wagonie, unoszEni 
przez pędzącą lokomotywę; była. już noc, nie można by
lo nic widzieć, ala nasi inżćnierowie zauważyli, że po
ciąg bieży w lekkich podskokach, kołysze się i drży. 

gruntu. 

I cóż ty na to?-spytał p. Pinson. 
Zdaje mi się że nie zniwelo"vano dostatecznie 

Ale pędzimy lotem ptaka!.. .. 
To prawda. 
Dzięki tej swobodzie, której nie kontroluje wła

dza, trzymająca na.s tak drobnostkowo na swoim opie
kUllczym pasku. 

- Niech żyje wfadza!- odrzekł p. Pinson. - Jćj 

kontrola pozwala nam jeździć bezpiecznie j .... nie Rhęci(" 
karku. 

W dwie godziny później podróżni nasi wysieclli 
,tv Londynie, w którym panowała obecnie ogólna zmowa 
woźniców. Zakłopotani wielce, co robić ze sobą., wy
szli z dworca i, dzięki Bogu, spostrzegli znak który 
wyobrażał wspaniałego lwa, z napisem udolu: 

"Tu mówią. po francuzku. " 
Ku temu znakowi udali się natychmiast. 
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III. 

HOTEL POD L \VEiVI CZERWONYM. 

Nasi podróżni, uradowani że znalez1i to, co im tak 
niezbędnie potrzebne, w bramie hotelowej wesolemi 
okrzykami nawoływali służbę, która jednakże nie uka
zywała się wcale. 

- Od chwili wyjazdu z Calais-odez,,"ał się p. Pin- -
son, widzą.c że nikt nie nadchodzi-miałem już ze dwa
dzieścia razy sposobność serdecznie żałować, że nie 
umiem przynajmnićj z kilkunastu zdań angielskich, za 
co chętnie oddałbym swoję greczyznę i łacinę. :Musimy 
wyglądać bardzo głupio, słuchając syczących i świszczą
cych dźwięków szlachetnej mowy Szekspira i nierozu
miejąc z niej ani słówka. I prawdziwie, ile razy pomy
ślę, że ty, kochany Boisjoli, nie znasz tego języka, strach 
mnie przejmuje na wspomnienie o losie, jaki cię czeka. 

- Od dwóch tygodni pracuję nad nim bez odpo
czynhl i znam już wcale pokaźną, liczbę zdUłl i rozmów, 
których jec.1nakże dotąd nie miałem okazyi użyć. 

\"'1 tej chwili naprzeciw naszym podróżnym wyszedł 
jakiś gruby człowiek z potężnym brzuchem, z rudemi 
faworytami, wygolonym podbródkiem, i zbliżywszy się, 

zadał i m jakieś angielskie pytanie. 
- Chcemy jeść i spać-odparł Boisjoli; -jesteśmy 

Francuzi i rozumiemy bardzo malo po angielsku 
Jegomość z rudemi faworytami odpowiedziaf na to 

jakiernś pełnem uprzejmości zdaniem, do którego dołą· 
czył wykwintny ukłon 
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- I .cÓż?- spytał Boisjoli. 
Gospodarz hotelu znÓw cos wyrzekl, czego nasi 

przyjaciele bynajmniej nie zrozumieli. 

- Jesteśmy Francuzi i nie mó,Yimy po angielsku
odpowiedział p . Pinson. 

Jegomości znów się ukłonił, z pełnym clodyczy 
uśmiechem, a następnie, podnosząc głos, jakby mó,vil do
głuchych, 'wyrzekł: 

- Pray, give '!J0W' otdres, gentlemen t). 
- Jesteśmy Francuzi!...- krzyknął p. Pinson z ca-

łych sil. 
Jeste~my głodni i chcemy j eść! ... dodal p. Bo·is-

joli. 
I ·spaćl. .. -a wyrzekłszy te słowa, p. PillSOll zło

żył glow<.; na dłoniach, chcą.c ge tem wyjaśnić ich zna· 
czenie. 

Rudy j egomość, są.dząc że pana. Pinson bolą. zQb.y, 
z wielką. uprzejmości,} zalecał m u płukanie z jałowcu , 

a wEzySCy trzej, w nadziei że będą. przez to lepiej zro
zumiani, krzyczeli coraz głośniej. To nieporozumienie
mogłoby potrwać bardzo długo, gdyby nie jakiś gosc 
hotelowy, który zbliżył się i zapytał po francuzku, o co 
chodzi. 

- Przyszliśmy tu, zachęceni przez znak, który 
opiewa iż s i ę tu w naszym j ęzyku rozmówić można, bo ? 
niestety, ani ja, :.tni mój towarzysz nic umiemy po an 
gielsku. Chcemy się posili ć i przespać. 

1) uardzo proszę rozkazujcie panowie. 
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- Służący który mOWl po francuzku, jest w tej 
<!hwili nieobecny-objaśni~ ich nieznaj omy po chwilowej 
rozmowie z gospodarzem - ale już oświadczyłem o co 
panom chodzi właścicielowi C;:,crwonego lwa i niebawem 
woli waszej stanie się zadosyć. 

Zaprowadzono tedy naszych podróżnych do numeru, 
O'dzie znajdowały się dwa wąziutkie łóżka. W półgo 
dziny później, obsłużeni przez młodą. i uśmiechniętą 
Irlandkę, posilili s ię szynką i butelką piwa angielskiego, 
zw::mea-o "ale," co im musiało na teraz wystarczyć. Oko-

o , 

ło północy, narzekając na wązkość łóżek, twardosc ma-
teracy i zupełną nieobecno ' ć poduszek, umordowani 
drogą i zniechęceni niepowodzeniem-nasi dwaj przyja

ciele zasnęli. 

Slońce było już wysoko, gdy pan Pinson otworzył 
oczy; zdziwiony spojrzał wokoło. 

"Ach!-pomyślał-przypominam sobie! Nie jestem 
we wlasnem mieszkaniu przy ulicy N oUet, ale w stolicy 
Allglii. Pomiędzy mną. a Batignolles jest morze. Isto
tnie, trzeba było na to całćj przyjaźni moj ej dla tego 
zacnego Boisjoli, ażeby wydalić się choćby na godzinę 
z Paryża, gdzie rest.auratorowie jeżeli źle mówią po 
francuzku, to przynajmnićj wybornie rozumieją, co się 

do nich mówi." 
Boisjol i obudził się; przyjaciele przez czas jakiś 

przypatrywali się przechodniom przez okno, podobne do 
gilotyny, iVązkie, niewygodne, którego kształt mógł się 
tylko przechować w silnie zachowawczej Anglii . Gdyby 
nie ciemne i zadymione ściany domów i krzyki dziwa-
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czne na ulicach, nasi podróżni mogliby zalJomnieć, że 
nie są w Pa.ryżu. 

P. Pinson zadzwoniL. ... ukazała się uśmićclmięta 
Irlandka. 

-- Czy sluźq.cy, który mówi po fl'ancuzku, powrócil 
j uż?--'-zapytal wchodzącej. 

Ona słuchała bacznie, skłoniła. się z wyrazem pota
kiwania i wyszła. Po trzech minutach wróciła z miedllica . , 
pelną ciepłej wody. 

- I to się przyda- rzekł p. Pinsen-ale przyazlij 
n!J.ffi także służ~cego, który mówi po francuzku. Stu. 
żą-ce-go!! czy rozumiesz? 

- Yes, siJ·. 
Irlandka wyszła znowu. Podczas jej nieobecności, 

p. Pinson i jego przyjaciel, korzystają.c z przyniesionej 
wody, ogolili się i poczęli ubierać. Okolo dziesiątej, gdy 
nikt nie przychodzil, weszli do sali jaclalnćj i znaleźli 

się w towarzystwie póltuzina Auglików, zajętych tłucze
niem gotowanych na twardo jaj. 

Gospodarz podszedl ku nim. 
- Czy służący zapo\\'iedziany już wrócił? -spytał 

go p. Pinson. 
Gospodarz z uśmiechem najmils~ym, na jaki się 

mógł zdcbyć, wyjął z kieszeni swego surduta kartkę 
i podal mu ją. Na karcie napisano słowa następujące: 
"Służący francuzki nie może powrócić, jak dopiero po 
południu; gospodarz prosi szanownych panów, aby byli 
cUa!'l wzO'ledni i mieli cierpliwość." 1:) _ 

- Miejmy więc cierpliwość!- zawolał Boisjoli, za
nosząc się od śmiechu. 
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I jedzmy .... - dodał p. Pinson. 
1\l1oda Irlandka tymczasem postawiła przed Illml 

tacę z imbrykiem od herbaty, czterema jajami i kilko
ma kawałkami chleba z maslem. 

- Podaj nam kartę!-rzekł p. Pinson. 
- Czy rozumiesz? kartę z jadłospisem! - dorzucił 

p. Boisjoli. 
- Kar-tę- powtórzyła machinalnie Irlandka, 111 e 

• rozumiejąc o co chodzi. 

A następnie pokręciła glową, na znak że me wie 
o czćm mowa. 

Ależ jesteśmy mtiwni- rzekł p. Pinson. - Karta 
napisana po angielsku i do niczego nam nie posłuż y 
Słuchaj-no, Boisjoli, a czy między zdaniami, które umiesz, 
nie znajdą się oc1powiednie do chwili obecnej'? 

- I owszem: mogę zadysponować zupę żółwiową, 
plum-pudding i królika .... 

- Otóż musz! wyborna angielszc~yzna, lecz w po· 
rze obiadowej; teraz .. , schowaj ją sobie. Karol V mial 
racyą., kochany przyjacielu, twierdząc że się jest tyle 
razy czlowiekiem, iloma językami obcemi. ię mówi, i ro
zumiem teraz wybornie, dlaczego to panowie Niemcy 
i Anglicy 1) z takiem lekceważeniem nas traktują,. Jeże
li będę miał kiedykolwiek dzieci, będę je ciągną.ł z ca· 
łego serca za uszy, aby je zmusić clo nauczenirL się an
gielszczyzny. 

l) Tylko nie Anglicy, bo ci właśnie rzadko kiedy zo~jlJJ obce języki. 
(Przyp. tł.) 
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- A gdybyśmy tak zażądali befsztyku? - wtrącił 
zakłopotany Boisjoli. 

- Pra,vda; wyborna myśl! Słowo "beefsteak" jest 
angielskie i tym razem niezawodnie zrozumieją nas. 

Dano tedy znak małej Irlandce, która się natych
miast zbliżyła. 

- Beefsteak! ... - wrzasnął jej w ucho p. Pinson
beefsteak z kartoflami, czy rozumiesz? 

Irlandka zrozumiała i dowiodła tego uśmieohem. 
Zrozumiała tak wybornie, że po upływie pięciu minut 
postawiła przed przyjaciółmi potężny kawał świeżej wo
lowiny i kartofle gotowane na wodzie. 

Nasi towarzysze byli za rozsądni, aby się gniewać; 
mięso było bardzo apetyczne, jedli więc obficie i popi
jali piwem, tak wybornem, jak najlepsze wino. Powstali 
od stołu w doskonałym humorze, okolo południa i wy
szli na miasto, aby je zwiedzić. 

Przeciwieństwo, jakie istniEje między Londynem 
a Paryżem, dało, im się wkrótce odczuć. J'eżeli Londyn 
jest rozległy, Paryż jest zato piękniejszy, weselszy i le
piej zbudowany. Londyn jest Pot9żoym grodem robo
tników--Paryż wykwintną. siedzibą. przyjemności. Lon
dyn jest olbrzymią. kuźni,!-, składem towarów, żelaza 

i węgla; Paryż stroi się w pióra, jedwabie i kwiaty. Nie
podobna znaleźć dwóch miast, któreby były tak blizkie 
siebie przez oddalenie, a tak dalekie przez powicr2 cho
wność i obyczaje. Nasi dwaj przyjaciele krytykc ~-ali 
trochę, uwielbiali dużo, a... chodzili cały dzień. O go
dzinie szóstej, wieczorem znaleźli się w restauracyi fran
cuzkiej, gdzie mogli obiadować według woli i własnego 
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wyboru. O ósmej znaleźli się w teatrze na prze dsta
wieniu jednego z dra.matów Szekspira, ale, umordowani 
całodziennern chodzeniem, nie mogą.c zrozumieć ani sło
wa z tego, co mó wili artyści na scenie, przedrzymali 
prawie cały wieczór w swoich krzesłach i zbudzili się 
z kOIlcem widowiska. 

Na ulicy, prowadząe się pod ręce, nasi przyjaciele 
gawędzili wesoło o tem, co widzieli i słyszeli. Tak roz
mawiając, szli sobie naprzód, skręcali na lewo lub na 
prawo, wedle tego jak im było wygodniej, i nie tro
szczyli się bynajmniej o to, gdzie zajdą.. W pewnem 
o~daleniu od teatru, ulice były coraz pustsze i bardziej 
mIlczące. Londyn, surowy rękodzielnik, kładzie się 
wcześnie spać, nie jak Paryż, który czuwa noc całą. 

- Kiedyż my u licha zajdziemy: - rzucił pytanie 
p. Pinson. 

- Wlaśnie miałem cię o to zapyhć - odrzekł pan 
Boisjoli. 

Jakto, więc ty nie wiesz? 

Zkądżeż mam wiedzieć. J ostem dopiero od 
wczoraj w Londynie i nie postałem tu nigdy. 

- A gdzież mnie u licha prowadzisz? 
- Jest to właśnie pytanie, które zadać ci chciałem. 

Idziesz z taką JJewnością., że bylem naj zupełniej spokoj
ny ... 

- Ależ ja tylko pozwalałem się prowadzić! 
Dwaj inżenierowie sta.nęli. 

- Doprawdy- rzekł p. Pinson - powietrze starej 
Anglii usposabia nas do robienia głupstw. 

Podróż mimowolna. 3 
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- Mamy nauczkę, abyśmy uważali na przyszłość, 
jaką drogą idziemy. 

- Gdzież jesteśmy? 

- W Londynie, to WIem z pewnością. - odparł 
Boisjoli. 

- W jakiej dzielnicy? 
- Cóż nam z tego, przyjacielu, gdybyśmy to na-

wet wiedzieli? Jedynem naszem zadaniem jest odnale
zienie Czerwonego lwa. 

- A czy wiesz przynajmniej w której . on leży 
stronie? 

- Wiem tylko, że znajduje się w pobliżu dworca 
kolejowego. 

- Tak, a jak się ten dworzec nazywa? 
- To prawda, jak się u licha nazywa? - powtó-

rzył Boisjoli.-Trzeba się pytać. 
_ Kogo? .. patrz, ulice puściuteI'tkie, i o co wre

szcie? Trzeba wpierw wiedzieć, ile jest dworców kole
jowych w Londynie, a zresztą. nie wiemy, jak jest po 
angielsku dworzec. 

-' I to prawda-odparł Boisjoli. 
Pinson spojrzał na zegarek. 
- Pół do pierwszej -rzekł; -o tej godzinie zwykle 

już sypiam. 
Oddalone kroki dały się słyszeć; na ich odgłos nasi 

przyjaciele ucichli. Jakiś przechodzień zbliżał się. 
Wkrótce, gdy już był bardzo blizko, Pinson i Boisjoli, 
zdjąwszy kapelusze, podeszli ku nieńlU. 

- Przepraszam-rzekł' Boisjoli - czy nie mógłbyś 
nam pan wskazać ... 

p .. zechodzień zdawał się niepokoić ... 
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Nieznajomy podwoił kroku. 
- Szanowny panie- odezwał się zkolei Pinson. 
PrzechodzieI'l zdawał się być zaniepokojonym i spoj-

rzał wokoło.- Następnie, sięgną,wszy do kieszeni, wy
jął kilka su i, rzuciwszy je zdumionym przyjaciołom, 
krokiem gwałtownym począ,ł się oddalać. 

- Bierze nas za żebraków- szepnął Boisjoli.- Pa
nie!-zawołal głośno-hej, zacny panie!... 

Tymczasem przechodzień, będą,cy już daleko, począł 
biedz, wolając: 

Stop thicf! stop thief! (Złodzieje, na pomoc!) 
VV cieniach nocy znikł wreszcie, a p. Pinson rzekł : 
- Cudownie! Ten dzielny Londyl'lCzyk, utraktowaw

szy nas jak żebraków, wziął nas następnie za złodziejów, 
to widoczne! Czy wyobrażasz sobie nasze położenie 
wrazie, gdyby tak policyant, w imieniu jej królewskiej mo
ści, polożyl na naszych ramionach swoje godne szacunku 
dłonie? Jak tćż byśmy dowiedli naszej niewinności i py_ 
tali o drogę? W dniu, w którym powrócę do Paryża, 
zamawiam sobie na.uczyciela języka angielskiego i do
póty będę się męczyć nad tą szlachetną. mową, dopóki nie 
będę się nią mógł posługiwać, jak rodzolJY Anglik. 

A tymczasem idźmy. 
- Idźmy .... ale gdzie? 
- Ha, na los szczęścia; może wreszcie znaj dziemy 

kogoś, co nam wskaże .... 
- Ach Boisjoli, nie jest-że to potężnem głupstwem 

rzucać spokojną ulicę Nollet, aby zginą ć o północy w mie
ście t rzy razy większem niż Paryż, i to j eszcze nie zna
. . k! 
Jąc Języ "a .... 
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_ Naokolo nas trzy miliony ludzi zusYPJaH, mój 
przyjacielu, a czy przebudzą, się ·wcześn iej , czy później, 
zawsze znajdzie się któ ś, co nas z obecnego kłopotu wy-

bawi. 
_ To znaczy że proponuJesz, abyśmy przenoco-

wali na bruku? 
Jeżeli jesteś zmęczony, usiądźmy nad rynszto-

kiem. 
Boisjoli, twój spokój doprowadza mnie do roz

paczy! ... 
_ Mój drogi, niema rady ... Niecierpliwość i gniew 

nic tu nie pomogą. 
_ Chodźmy-zawolał p. Pinson; - nie myślę stać 

tu do rana. 
_ Gotów jestem ręczyć, że kręcimy się w okolicy 

naszego hotelu - odrzekł Boisjoli. 'N podobnych wy· 
padkach bywa tak zawsze. Ale ... czy słyszysz? 

Jakieś kroki dalekie zachęciły naszych przyjaciół 
do puszczenia się naprzód; śpieszyli aby się zetknąć 
z nowym przechodniem, usiłując tak się zachować, aby 
go naj ściem swojem nic odstraszyć. Wkrótce też spo
strzegli kilkonastoletniego chłopca, który, ujrzawszy ich, 
przebiegł na dmgą stro~ę ulicy, aby zejść z chodnika, 
którym się oni zbliżali. MIody jego glos nucił nastę
pujące słowa po fl'ancuzku:-

"To matka Michcl krzyczała przez okno, 
"Że jej gdzieś przepacU ukochany Miluś ... !" 

_ Hćj, mały! - wykrzyknęli jedno cześn ie obaj to

warzysze głosem pełnym radości. 
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Chl~piec stanął, obejrzał się, a następnie czyniąc 
g~~t żolmerza, nadstawiającego bagnet w pozycyi obron~. 
ne], za,yolal: 

- Kto idzie! 

IV. 

ZYWE-SREBRO 

Przyjaciele!--odrzekl Pinson, kierując swe kroki 
w stronę chłopca. 

- ' Nie zbliżajcie się - zawołał on-albo natychmiast 
dr~pnę w~m z prze~ nosa! Już po północy, . prześw i e
t~I panowle, a pOnIeważ moja kieszeń jest puściuteńka, 
me mogę wam przeto nic ofiarować. Kto j esteście i cze
go chcecie? ... 

- Chcemy zapytać się o drogę, przyjacielu, bośm 
zabłądzili. y 

. ~ H~ h?! zabłądziliście w Londynie- odrzeH iro
l1lczme chłopIec. - Nie mnie prawić takie bred . I D Od . me. o 
WI zema! 

. ~ ~le.ż .wst~z~ma~ si~-woła Pinson- jesteśmy lu
dZIe UCZCIWI ~ mOWlę CI naJ oczywistszą prawdę. Pomów
my zdaleka, Jeżeli nam nie ufasz, ale nie rzucaj nas 
be.z wskazówki. 

Chłopiec znów stanął, 
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- Cóż u 1icha-rzekł-przecież macie języki i mo
gliście się już dawno spytać kogokolwiek o swoją drogę· 

- Jesteśmy dopiero od wczoraj w Londynie i ani 
ja, ani mój przyjaciel nie mówimy po ~lllgielsku. Za
czepiliśmy przed chwilą jakiegoś przechodnia, który nas 
nie zrozumiał i wziął nas za. żebraków i złodziei. 

- "Vyborny żarcik! - wykrzyknął ze śmiechem 

chłopiec , i, z niemalem zdziwieniem obu przyjaci0ł, wy
konał przy tych srowach skok, znany w cyrkowej ter
minologii pod nazwą "salto mortale." 

- No, zaraz się o tem przekonamy- dodał, zwra
cają.c się do p. Pinson. - Gdzie pan mieszkasz? 

- W Batignoltes, przy ulicy N ollet-brzmiała od
powied~. 

- To da,leko... nie mam czasu was tam prowadzić! 
Chcielibyście mnie wywieźć w pole, ale to nie dla mnie! 
Do widzenia! 

- Jakież głupstwo palnąlem-mruczal p. Pinson.
Stój, czekaj! - zawołał głośniej -- ja bynajmniej nie żar
tuję i ofiaruję ci sto i3U. 

- Za 'wędrówkę do Batignolles? .. ślicznie dziękuję! 

- Za zaprowadzenie nas do hotelu pod C;:e1'wonym 
lwem, w którym zamieszkaliśmy od chwili przyjazdu do 
Londynu. 

- Moi panowie, jest tutaj ze setka hotelów tój 
nazwy; na której ulicy się on znajduje? 

- Na jakiej ulicy? .. -pyta p. Pinson towarzysza. 
- Słuchaj mały - rzekł Boi.:joli - ponieważ nie 

umiemy mówić po angielsku, nic przeto dziwnego żeśmy 
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me mogli zapamiętać nazwy ulicy, wiemy tylko że leży 
ona w pobliżu dworca kolejowego. 

A którego dworca? Londyn ma ich kilkanaście. 
- Tego, w którym się staje, przybywszy z Paryża. 
- Acha, już wiem, to London-Bl'idge-station! Jesteś-

my od niego o pół milki, nie więcej; nie leży on wpra
wdzie na mojej drodze, ale jeżeli istotnie macie mi pano
wie zamiar dać owe sto su, .. 

- Oto masz natychmiast zadatek, rzekli z pospiechem 
dwaj przyjaciele, zatapiając jednocześnie ręce w kiesze
niach i podając mu pieniądze. 

- Hm, więc wy naprawdę jeste~cje poczciwi lu
dzie! Ale was jest dwóch, a ja.. . jestem podejrzliwy 
cokolwiek, dlatego, też chciejcie mi tu rzucić owe pić
niądze, abym miał pewność. 

- 'Wybornie-i p . Pinson rzucił sztukę zlota pod 
nogi chłopcu. 

- Szlachetny dźwięk- odrzekł maly akrobata- ale 
widzę że t a sztuka warta jest dwa franki i pięćdziesiąt 

centymów, nie zaś pięć, jak było 'Umówione. 
Dopłacimy ci resztę w hotelu. 

- Dobrze, zgadzam się na to, zacni Paryżanie,
a teraz w drogę! 

I, zrobiwszy owo "salto mortale," chłopiec we
solo poszedł naprzód. Szedł ciągle środkiem ulicy, w tej 
samej linii co i nasi znajomi, nie spuszczając ich ani na 
chwilę z oka. Był odziany bardzo ubogo, spodnie miał 
cokolwiek zakrótkie, a na głowie mały okrągły kape
lusz. W postaci jego przebijała pewna wykwintność, 

'miałoM i zręczność, a towarzyszyły im żywy wyraz 
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czarnych oczu, usta zdradzające dowcip wrodzony i cIe
mne kręcące się włosy. 

Pinson. 
Czy jesteś Francuzem?-spytal go po chwili pan 

Tak, panowie; urodziłem się w Paryżu. 
I oddawna przebywasz w Londynie? 
Od lat trzech. 
Czy uczysz się tutaj jakiego rzemiosła? 
Nie; robię co mogę, czekając aż dorosnę. 
A czem B ię zajmują twoi rodzice? 
Nie mam już rodziców; matki swej nie znalem, 

a mój ojciec umarł w pół roku po przybyciu do Lon
dynu. 

- Biedne dziecię!- rzekli jednocześnie obaj towa
rzysze z takiem szczerem współczucjem, że chłopiec, po
zbywszy się odra.zu fnvej nieufności, znalazł się tuż przy 
ich boku. 

- Jak się nazywasz?-spytał go Boisjoli po chwili 
milczenia. 

Quick-Silver (Żywe Srebro). 

Ale to nie jest imię francuzkie-zauważył Pinson. 
Nie, to tylko przydomek. Anglicy nie są zbyt 

ruchliwi; spokój, to ich siła, kiedy tymczasem ciągły 
ruch jest silą moją. Dlatego to w'łaśnie przezwano mnie 
Żywem Srebrem. 

- A jakież j est twoje imię chrzestne i nazwisko?' 

- Wiktor Brigaud; tak przynajmnićj twierdzi mat-o 
ka Pitch. 

- Czy to twoja krewna? 
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Nie; co do krewnych, posiadam wuja w Bordeaux, 
ale nie znam nawet jego adresu. Matka Pitch jest wdo
wą po marynarzu; dzielne to kobiecisko! Kiedy ~ój 
ojciec umarl, a ja znalazłem się na bruku, zaprowadziła 
mnie ona do swego ubogiego mieszkania. 

- I czy opiekuje się tobą? 

- Nie, panie; jest na to zbyt uboga. Zaprowadziła 
mnie tedy do swej stancyjki, ażeby mnie utulić w żalu, 
i przez osiem dni żywiła mnie i pozwoliła u .si~Lie no
cować. Po upływie tego czasu, gdy mogłem JUZ pomy
śleć bez płaczu o moim biednym ojcu, poczciwa matka 
Pitch przedstawHa mi w serdecznych słowach własne 

i moje położenie. Była biedna, bardzo b~edna, ~o ~() 
mnie zaś, pozostałem bez żadnych środkow do zycla. 
Powiedziała mi więc: "Musisz pracować, aby żyć; mo
żesz się tu u mnie przesypiać, a gdy będę mogła, 
czasem} ale zapewne bardzo rzadko, podzielę się z tobą 
ziemniakami i szklanką piwa ." I czyni to, ile razy czy. 
nić może. 

- Czy oddajesz jej pieniądze, jakie ci się uda za
robić?-

- Nie zwracam jej tylko to, co na mnie wydaje. , . . ,. , 
Jeżeli mi się trafi jaki dobry zarobek, kupUJę JeJ spo· 
dnicę, rękawki ciepłe na zimę, wędlinę za którą prze-

.pada, i napełniam jej szklankę wybornem piw~m. Gdy 
zarobek mój jest mały, albo żaden, mogę SIę za~vsze 
napewno spodziewać, że matka Pitch nie poskąpI mI 
pełnego talerza i słowa zachęty. ., . 

- Czem się zajmuje ta zacna kobieCIna? 
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- Skubie włosie do materaców; jest już tak stara, 
że nic innego robić nie może. 

- Czyś si ę nigdy nie dowiadywał o krewnych, któ
rych masz we Francyi? 

Wiem tylko że mieszbji!> w Bordeaux, oto wszyst-
ko. 

Czv sa biedni? 
J " 

Bogaci, tak bogaci, jak nim był mOJ OJCIec. 
Przypominam obie że w naszym domu w Paryżu były bo· 
ny i liczna służba, a nawet był i stangret. Mój ojciec, 
zrujnow"any nie wiem z jakiej przyczyny, przeniósł się do 
Anglii; mial nadziej ę że tu zeloła odzyskać t o, co w Pary
żu stracił, ale śmi erć zaskoczyła go niespodzianie. 

Umiesz czytać? 

- Tak, panowie; umiem także pisać 
- Jakże tu pędzi z .~ woje życie? 

Boisjoli. 

i rachować. 

spytał zkolei 

- Spełniam rozmaite polecenia, pomagam przy ła· 
dowaniu okrętów, a najczęśc iej cowieczór jestem zajęty 

u Astley 'a, jako figurant. 

Któż-to jest Astley? 

Jest to Franconi w Londynie l) . 

"\Yięc ty jesteś akrobatą.? - pytali jednocześnie 
nasi przyjaciele, przypomniawszy sobie d wukrotne "sal
to mOl'tale" chłopca. 

Dotą.cl jeszcze nie, ale się uczę. Zaczynam już 

l ) Franconi jest właścicielem cyrku w Paryi u. 
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trzymać si ę nieźle na koniu, a w koziołkach p rzewyż

szam swoich kolegów. 
. - Czy j esteś poczciwym? 

- Tak są.dzę - odparł Zy we "'rćbro, patrzą.c z p ro · 
sto tą. w oczy mówią.cemu . - VlT kilka tygodni po śmierci 
ojca praco walem z innymi elłopcami nad przesypywa
n iem węgla; zauważyłem wówczas, że mają. oni za",,'sze 
więcej pieniędzy, niż zarobić mogą. . To mnie dzi'iviło. 
Jeden z nich wyznał mi w sekrecie, że pieniąelze pocho 
elzą. z kradzieży, że to rzecz "wcale łatwa i on mnie 
tego nauczy . Nie chciałem o tem sluchać. Powiedzia
łem to później matce P itch; odrzekla mi, że tysią.c razy 
lepiej umrzeć z głodu, niż jadać dobrze za kradzione 
pi en i ą.elze , zaklinająo mnie na pamięć ojca, wymogh 
przyrzeczenie że zawsze będę uczciwym. Tak, panowie, 
przyrzekłlCm i dotrzymuję świ ęcie obietni~y, a ile razy 
wrócę na spoczynek, matka Pitch tak usilnie uczy mnie, 
jak odróżniać dobre od zlego, że si ę ni.gdy pod tym 
względem pomyli ć n ie mogę · 

Opowiadanie dzielnego chłopca tak żywo zajęło na. 
szych podróżnych, że naj zupełniej zapomnieli o cUugoBci 
drog i i położeniu wlasnem; zdziwili ię tedy niezmiernie, 
gdy naraz przewodnik ich z a wolał: 

- P anowie, otóż i L ondon-Bridge tation! 
Pinson i Boisjoli poczęli się rozglądać, ale cisza no · 

cy taką. tu spraWIła różnicę widoku, który inaczej przed
stawial s i ę podczas dnia, gdy ruch i halas życie mu 
nadawały, iż nie mogli si.ę narazie zoryentować. Żywe 
Srebro rozsą.cln i e i cierpli wic doprowadził ich aż do sa
r;nej bramy, przez którą. weszli od strony dworca kolejowe-
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go, a następnie zwolna wskazał im wszystkie cechy miej
scowości, co im ją wybornie przypomniało. Chłopiec ujął 
następnie młotek wiszący przy wejściu i uderzył nim 
kilkakrotnie u drzwi, po czem ukazał się w nich otyły 

jegomość z rudemi faworytami. \V)' sluchawszy opowie
SCI o wydarzeniach, które przy,padly wciągu dnia 
w uc1ziele naszym przyjaciołom, gospodarz uśmiał się 
serdecznie . 

- Zapytaj go, czy służący Francuz powrócił nare
szcie? -rzekł p. Pinson. 

Żywe Srebro, po cUuższćj rozmowie z gospoda
rz·em, oświadczył naszym podróżnym, że służący będzie 
na ich usługi od jutrzejszego rana. Następnie krzyknąw
szy wesolo "dobranoc!" puścił się szybko z powrotem. 

- Ach, nareszcie! -odezwał się p. Boisjoli, siada
jąc na wygodnym fotelu w numerze hotelowym.-I cóż 
ty myślisz, Pinson, o naszych awanturach dzisiejszych? 

- Myślę, mój kochany, że jesteśmy prawdziwymi 
bohaterami z krotochwili i że wszystko, co mnie spotkało 
od chwili wyjazdu z ulicy Nollet, zarówno jest bajeczne, 
jak dziwne. 

- W podróży bywają rozmaite wypadki powta
rzam ci to ciągle . 

- Tak... bywają i straszliwe umęczenia; czuję to 
i obiecuję sobie spać, jak zabity. . 

Tymcza,sem, zamiaRt pójść do łóżka, p. Pinson w za
myśleniu przyglądał się swemu towarzyszpwi, który się 

rozbierał. 

O czem tak myślisz, Pinson? 
O tym małym diable, który nas c1oprowadził 
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tego wieczora, a raczćj tego rana, do naszych łóżek. 
Czy wiesz, ten chłopiec żywo mnie zajmuje . Co za ru 
chliwość, bystrość umysłu, jakie wejrzenie mile, Jasne 
l swobodne! Żałuję że odszedł tak szybko. 

- Czemu? 
- Chciałem go jeszcze wypytywać. Podobał mi 

się bardzo. To dziecko, rzucone na bruk wielkie<To mia-
D 

sta, jest naszym ziomkiem. Ma krewnych, a jestem 
pewny że odnalazłszy ich, wieleby na tem zyskał. Obe
cnie żyje w nędzy! . Zezasem któż wie, czy namowy, 
pokusy i złe przykłady nie przemogą dobrych rad, ja
kich nie skąpi poczciwa jego opiekunka. Jest-to umysł 
którego szkoda, który ginie, lub zginie kiedykolwiek ... 
warto go ratować! 

- Wybornie, Pinson, otóż to myśl godna ciebie! 
Po powrocie z Liwerpoolu, jeżeli istotnie policya tutej
sza zasługuje na to, co o niej mówią, przy jej pomocy 
nietrudno ci będzie chłop ca odnaleźć. Jest on tak roz
tropny, że może ci udzielić pewnych wskazówek, które 
dopomogą ci do odnalezienia jego rodziny. 

- Zrobię to, Boisjoli, zrobię to w twojem imieniu; 
ten dobry uczynek przyniesie ci szczęście w przyszłych 
pracach i zamiarach! 

- Dziękuję ci z całego serca! ~ odrzekł Boisjoli, 
podając rękę przyjacielowi , 

P . Pinson, nie cbcąc się dłużej opierać zmęczeniu, 
położył się do lóżka i prawie natychmiast zasnął. We 
śnie widział Żywe Srebro, który wywracał ulubione ko. 
ziołki, a następnie opowiadał głosem słodkim l sympa
tycznym smutne wydarzenia swojego życia. 
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Dzieli by1 oddawna, gdy p. Pinson obudził Się; jego 
towarzysz wata! wcześniej i ubierał się. 

- Czy to istotnie promienie słońca przedzierają 
się przez nasze okno?-spytał inienier, przecierają,c oczy. 

- Najistotniej -odrzekł Boisjoli-mogę ci to zarę
czyć. Tak jak: ty, a zapewne i wielu podróżujących 
Francuzów, wq.tpiłem o tem przez chwilę. Promienie 
te są jakby wyrobem przemysłu 3.ngielskiego... obliczo
no je przedewszystkiem na oszczędność. Różowa jednak 
plamka. która 3wieci na ścianie, .dowodzi że matką ich 
jest rzeczywiście s{Ollce. 

Czy już dzwoniłeś? 
Nie jeszcze. 
Boisjoli, nie odznaczasz SIę wCl;l.le ciekawością. 

-- Dlaczego? 
- Mojem prn,gnieniem jest ujrzćć raz nareszcie 

o"'egu służą.cego Francuza; którego .oczekujemy od cztćr
dziestu óśmi u godzin. 

- Podejrzywasz, jak i ja, że ... 
_ . Zadzwoll, nie przewidujmy nic. 
Boisjoli pocią.gną.ł za taśmę; na korytarzu dały się 

słysz M lekkkie kroki. 
- Aha!. .. nasza nadobna Irlaadka - rzekł p. Pin· 

son-jestem tego pewny! 
- I pomylisz się. 
Drzwi otwarły się szybko, a wnet na środek pokoju 

wyskoczył z nich Żywe Srebro, który, wywróciwszy 
zgrabnego koziołka, rzekł z ukłonem: 

- Otóż jestem, panowie! otóż jestem panowie. 

rou r 62 mimOlro]f1a. " 
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v. 

WLONDYNIE. 

Żywe Srebro, przybrany '1'- no"\'"e suknie, z białym 
kołnierzykiem u koszuli, w spodniach niezaslugujących 
na zarzut z powodu dlugości, wyglądał wcale pokaźnie; 
dzisiaj wydał się naszym przyjaciołom bardziej jeszcze 
zajmującym, niż dnia poprzedniego. 

- Wybornie!-wykrzyknąl p. Pinson, zmierzywszy 
go wejrzeniem-ale zką,c1że się tu wzięłeś? Czyś się cza
sem nie zapisał do szeregu służby hotelowej? 

- Tak, panowie, od wczoraj. Slużący, który bywa 
zazwyczaj kornakiem dla cudzoziemców ... 1). 

- Kornakiem?!... -zawołał Boisjoli. 
- Przewodnikiem - poprawił się żywo chłopiec-

przepraszam. Otóż ten służący jest.... ::cięty. i nie może 
od trzech dni ustać na nogach. Jeżeli się panowie zga
dzacie, ja tymczasem pełnić będę jego obowiązki. 

- Domyślam się-wtrącił z uśmióchem p. Pinson
że ten służący nie istniał nigdy. 

- Ha, to sprawa gospodarza hotelu-odrzekl chło
piec., spuszczając oczy. - A teraz co panowie rozkażecie? 
Słyszałem dzwonek i przychodzę po wasze rozkazy. 

- Przedewszystkiem chcemy wypłacić ci twą na
leżność, boś nam nie zostawił czasu do zrobienia tego 
wczoraJ 

l) Kornak, przewodnik słoni6w. 
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- Było już bardzo późno; matka Pitch niepokoiła 
się o mN.ie, a ja przecież wiedziałem, gdzie panów szukać. 

_ A zatem jesteś na nasze usługi i wyłącznie tyl-

ko na nasze? 
Na calutki dzień! 
A znasz dobrze Londyn? 
To przecie nietrudno. 
Nie podzielam twego zdania. Miasto mające 

trzy miliony ludności, złożone z siedmiu dzielnic, w któ
rem mówi się tylko językiem... Ale mniejsza o to! Czy 
wiesz co tu jest ciekawego do widzenia dla cudzoziem
ców? 

- Doskonale! przedewszystkiem: Zoological Ga1'~en. 

- Mów po francuzku, przyjacielu. Z nami jest to 
rzecz konieczna. 

_ Zoolegical Garden znaczy toż amo, co Ja?'din 
des Plantes . w Paryżu. Jest to Ogród zoologiczny, w któ
rym widzieć można najrozmaitsze zwierzęta z różnych 
stron świata, a wszystkie żywe, żywiuteńkie. 

- Dobrze. Cóż więcej? 
- Jest kościół Świętego Pawła, niby drugie Notre 

Dame Paryża. 
- Dalej? .. 
- Colosseum, pałac kryształowy, muzeum brytn.ń-

skie, Westminster, Izba gmin, Izba lordów, galerya 
królewska, obserwatoryum astronomiczne w Greenwich, 
kolumna Nelsona, Tower l) ... 

l) Tower, wieża więzienna. 
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Dosyć-przerywa p. Pinson;-mamy tylko dwa 
dni do rozporządzenia, ani chwili więcej. Przedewilzyst
kiem zaprowadzisz nas do Św. Pawła, a potem zoba
czymy. 

- Chociaż naj ciekawszym ze wszystkich tych rze-
czy-niech mi panowie wierzą -jest Ogród zoologiczny. 

- Czyś go widział? 

- Nie... wejście kosztuje zadrogo. 
Dwaj przyjaciele, ubrawszy się, zeszli do sali jadal

nej, gdzie ich gosl!0darz powitał uśmiechem zadowolenia. 
Poczciwy człowieczyna usiłował być t ak uprzejmym, a 
mala Irlandka tak serdecznie uśmiechniętą, że nasi przy
jaciele nie mieli oclvragi skarżyć się na zawód, jakie~o 

przez dwa dni doświadczali. 

- Każ nam podać-rzekł p. Boisjoli do chłopca
befsztyk ze smarzouemi kartolfelkami. 

- Takićj potrawy kuchnia angielska nie zna
brzmiała odpowiedź. -Jeżeli panowie chcecie koniecznie 
befsztyku z kartoflami, zaprowadzę was do restauracyi 
francuzkiej. 

Cóż ty znowu, żartujesz chyba? - zawolał pan 
Pinson. 

Nie, panie; zamiast kartofli, jadają tu groszek, 
bez masla i z miętą, która służy za przyprawę. Jadłem 
to z moim ojcem w dniu naszego przybycia do Londy
nu i pamiętam jeszcze nasze zadziwienie. 

- Wybornie!- rzekł p. Pinson. - I cóż ty na to, 
Boisjoli - befsztyku z kartoflami nie znają w Londynie, 
w Anglii! 
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Podróże są wielką szkolą-·od}Jowiada sentencyo
nalnie p. Boi joli. -One nas kształcą i rozświecają nasze 
przesądy. 

- A raczej rozwiewają nasze złudzenia. Każ-że 

nam, chlopcze, podać cóś smaczne~o, i to prędko, bo 
szkoda czasu, którego i tak mamy niewiele. 

Po tej naradzie inżeniel'owie siedli do s olu, zapra
szając także małego towarzysza, Podano im ostrygi, 
z wielkiem zadziwieniem obydwu przyjaciół, na płaskich 
muszlach. Zażądali salaty, do której przyniesiono sel'wi. , 
złożony z dwóch Haszek, tak małych, iż mieściło się 

w nich zaledwie po łyżce oliwy i octu . To ich sl;:rdecz. 
nie rozśmieszyło! Co do chleba, to podano im go' wtak 
maleńkich kawałeczkach, że się u tawicznie o więcej do
pominać musieli . ~ywe Srebro jadł tymcza em kartofle 
z masłem i zapijał z wielkim smakiem herbatę bez cu
kru. Po śniad~niu puszczono ~ ię na miasto, a najpierw 
ku kościołowj w. PawIa. 

W drodze p. Boisjoli oświadczył, że pragnie wstą
pić do którego ze sklepów, wcelu kupienia sobie roz
maitych przyrządów tualetowych, z których Anglia jest 
sławna w świecie całym. Młody przewodnik wskazał 
mu natychmiast skład, wybornie w takie wyroby zao
patrzony. "Tchodzą. tedy, a p. Pinson i jego przyjaciel 
pozdrawiają, kupca zdjęciem kapeluszy. 

- Nakryjcie panowie głowy-mówi Żywe Srebr'o
inaczej wezmą. was tu za lużących. 

- A to dlaczego? 
- Nie jest zwyczajem w A,n gli i zdejmować kape-

lusz przy powitaniu; chciałem to już panom oznajmić 
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dzisiaj rano, widząc jakeści e odkryli głowy przy spo

tkaniu się z gospodarzem. 
'Wybornci - mruczy p. Pinson. 

- Do licha- rzecze pan Boi Joli- otóż teraz rozu
miem, dlaczego wczoraj w nocy ów spotkany jegomo ' ć 
wziął nas za żebr~ków! ... 

Nasi przyjaciele poczęli się rozglą.dać po składzie, 
do którego weszli . Była tu nieprzehrana ilość najroz
maitszych przedmiotów, niezbędnych dla człowieka ucy
wi lizowanego, a wszystkie odzna.czaly się praktyczności ą 

i doskonałością. wyrobu. P. Boisjoli: wybrawszy sobie wy
borny nóż z fabryki w Scheffield, najznakomitszej w ca
łej Wielkiej Brytanii, zapytał o cenę. Kupiec wymienił 
dwadzie ' cia trzy fl'an ki. Panu Boisjoli cena ta zdała 
się zawysoką, ofiarował przeto dwadzieścia franków, ale 
zdziwiło go to niezmiernie, że kupiec! nie odpowiedziaw
szy ani słowa, wyj:}.t mu nóż z ręki, w łożył' go do sza
fy i usiadr najspokojniej. 

-- Jakto?.. cóż to znaczy? - zapytuje po chwili 
inżćnier. 

- Ten zacny czrowiek obraził się pa11ską propo
zycyą.-obja 'nia Żywe Srebro. - Nic chce z panem ga
dać, bo dałe ~ mu pan do zrozumienia, iż chce cię oszu
kać . 

- Czyż istotnie-pyta p . Pinson-dobra wiara jest 
przymiotem tak bardzo rozpowszechnionym między kup
cami londyńskimi , że im można wierzyć na sIowo? 

Ależ tak, panowie, a przynaj mniej z niezmiernie 
małemi wyjątkami. 
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- Jakżebym pragnął, aby zwyczaj taki przyjął się 
w naszej Francyi-powiada pa"ll Pinson - choćby jedynie 
dla oszczędności czasu! 

Podczas gdy nasi przyjaciele rozpatrywali szafy 
i pólki składu, Żywe Srebro ze szczególnern zajęciem 
przyglądał się nagromadzonym wjednem miejscu ogrzć
waczkom. Po chwili zapytał on kupca o cenę jednego 
z tych pożytecznych sprzętów i skrzywił się nieprzyje
mnie, gdy mu wymieniono dwanaście franków. 

A na cóż ci ogrzewaczka? .. -pyta p. Pinson. 

Eh ... to nic ... Przyszło mi na myśl.. .. 

Co za myśl, mów śmiało? 

Widzicie panowie, matka Pitch ma fatalny reu
matyzm i wapomina ciągle ogrzćwaczkę, którą miała za 
lepszych. czasów. Otóż myślałem, że na kupienie nowej 
wystarczy mi owe pięć franków, kt6re dostałem od pa
nów, gdy do nich dodam dwa szylingi, obiecane przez 
gospodarza hotelu,.. ale nie przypuszczałem .... 

Panowie Pinson i Boisjoli spojrzeli na siebie zna
cząco. 

- Każ zanieśc taką ogrzewaczkę dla Pani Pitch
przerywa mu p. Boisjoli. - Przyjmij to jako podarunek. 

Trzeba było slowa te powtórzyć chlopcu, tak bar
dzo zdawał się im niedowierzać. Gdy ogrzewaczka była 
już zapakowana, adres podany, a p. Pinson należność 

zapłacil, Żj wc Srćbro, z niemalćm zJziwieniem kupca, 
jego chłopców i osób obecnych w sklepie, wykonał "sal
to mortale" ... Uścisnął następnie po angielsku, to jest 
z całej sily, rt;CC swoich dobroczyńców. 

Każ pan zanieść fil owzewaczkll do paRi Pilch ... 
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Do brze-rzecze p. Boisjoli - bardw dobrze, tylko 
nie wywracaj swoich koziotków w miejscu publicznem, 
bo z twej przyczyny wezmą i nas za skoczków. Chodźmy 
dalej, zaprowadź nas na wybrzeże, z którego m.oglibyśmy 
zo baczyć Tamizę. 

- Na wybrzeże? .. Tamiza. nie ma wybrzeży. 
'- Jakto, jest więc z obu stron obsta,,,iona budynkami, 

jakeśmy to widzieli z mostu, przez który przejeżdżaliśmy 
onegdaj? 

Tak, domy stoją tuż nad wodą· 
- I cóż ty na to, Boisjoli? 
- Gdyby Tamiza miała wybrzeża, Sekwana nie 

przewyższałaby jćj w niezem. 
- Uwaga pateyotyczna! A więc do więtego Pawła! 

W półgodziny później nasza trójka stanęła przed 
fasadą wielkićj i wspaniałej tćj świątyni, która, jak 
Panteon w Paryżu, jest wystawiona nawzór sławnego 
kości ola Świętego Piotra w Rzymie. 

Zbudowana z kamienia portlandzkiego (Portland 
mała wysepka, stanowiąca przystat1 w Weymouth), świą
tynia ta jest uziełem architekta Wrena. Budowę rozpo
częto w r. 1675, ukot1czono zaś w czterdzieści lat później, 
to jest w r. 1715 . Wzniesiono ją na miejscu, na któ
rym stała niegdyś świątynia bogini Izydy. Jej kopula 
ma trzysta czterdzieści stóp wysoko~ci, a średnica tej 
kopuły ma stóp przeszło sto. Panowie Pinson i Boisjoli, 
podziwiając jako znawcy przepyszne proporcye budynku, 
zauważyli jednak, iż dwie wieże, które stoją po obu 
stronach fasady, przez własną nieproporcyonalność psują 
tylko arcydzieło Krysztofora Wrena. . 
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. Po obejrzeniu głównej nawy kościola, zkrytykowa
lll~ naw bocznych i niektórych wąd, widocmych w roz
m:ar~:~1 . pojedYllczych częci, nasi przyjaciele zapragnęli 
wIdzlee I wnętrze kopuły, co zmusi!o ich do rozwiąza
nia sakiewek. 

- Praktyczni, bardzo praktyczni ci panowie Angli
cy!-rzeld p. Pinson.-Gotów sie J'elltem zaloz' . . 
. ' •• v yc, ze po 
SClą~nJęClU z nas szylinga za obejrzenie kościola, i pól 
szylll1ga za zwiedzenie kopuly, każą nam jeszcze zapla
Cle dwa razy tyle za prawo wyjścia. Nie mówię teo'o 
przez zar~zumialość narodową, kochany Boisjoli, :Ie 
nasza goścInność, która darmo dta całeao świata otwiera 
rnu~:a i zb~o~y Francyi, więcej stokroć ~varta> niż uprzej
mosc Anghkow, którzy na każdym kroku każą sic sobie 
opłacać. -

Żywe Srebro, który podczas tych słów doś",iadczał' 
echa, odbijająceg~ się ze szczególną wyrazistościa we 
wnętrzu ?~ościola Sw. Pa,wła, co wynika z zalet ak;sty
cznyc.h tej budo~y, wyprowadził przyjaciół na ogromny 
plac I przypommał znowu cuda OO'rodu zooloO'iczneao b e> O' 

- Pójdziemy teraz do Muzeum brytańskiego-rzekł 
p. Pinson. 

Chłopiec spojrzał żałośnie i .... poszedł naprzód. Dro. 
ga pro~a.dzila około pomnika, który Anglicy wznieśli 
na pamlątkę .pożaru w r. 1666. Pożar ten zniszczył 
Londyn prawIe zupełnie. Z wysokości teO'o pomnika 
n~si ~od~óż?i zapragnęli przyjrzeć się miast~; przedsta
WIła lm SIę Jednak tylko niezmierna ilość dachów i ko· 
minów w mgle i dymie. Ten widok czarny, ponury na-
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sunął im myśl, że Londyn należy do rzędu miast smu
tnych. 

Powóz publiczny, kt-órego piękny zaprząg zachwycił 
p. Pinsona, zawiózł ich zta,mtąd do Muzeum. Tu zno 
wu trzeba było płacić; ale jeżeli skarby zbiorów t~tej
szych są istotnie bogate, to do najcenniejszych przedmio
tów należą tu niezawodnie płaskorzeźby Ponteonu ateń
skiego, sprowadzone w r. 1810 przez lorda Elgin. Lord, 
za ten rabunek Aten, uchodził w opinii publicznej za 
barbarzyńcę, a przecież te cuda sztuki, jak wiele in· 
nych wspaniałych arcydzieł byłyby także zniszczały 
w oblężeniu Aten przez Turków:. w r . 1827. "Szkoda 
tylko że jaki Francuz nie wyprzedził lorda Elgin w prze
niesieniu tych zabytków do Paryża!" -tak sobie myślał 
p. Pinson. 

Galerya, w której są pomieszczone okazy z historyi 
naturalnej, zajęła również naszych podróżnych . Zmusze
ni by li przyznać, że olbrzymie sale, które tu widzieli, 
są urządzone wspaniale i o wiele bogatsze niż tego ro- . 
dzaju zbiory Paryża, oddawna już niegodne stolicy Fran
cyi. Żywe Srebro najgoręciej się interesował widokiem 
wypchanych zwierząt i co chwila zachwycał się, choćby 

tylko ich podobizną rysunkową lub rzeźbiarską. 

- Jak to musi być pięknie- mówił z promienieją
cymi oczyma-kiedy te śliczne ptaki o piórach czerwo
nych, zielonych i błękitnych latają w powietrzu, lub 
siedzą na drzewach . Tutaj, w Londynie, niema z pewno
ścią innego ptastwa, prócz wróbli, czarnych od dymu 
z węgli kamiennych. Proszę pana - dodał po chwili, 
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zwracając się ku panu Pinson - czy to Robinson spro
wadził tu te wszystkie zwierzęta? 

- Nie-odrzekł zapytany, nie mogąc powstrzymać 
uśmiechu - choćby tylko dlatebo, że Robinson j est 
osobistością zmyślon ą, a potem i dla. tego, że nad ze
braniem takiej wielkiej liczby stworzell mu iała praco
wać niejedna etka uczonych. 

- Jakto, Robinsona nigdy nie byfo na ś wiecie?
wykrzyknął chłopiec. 

- Był tylko marynarz Selkirk, którego przypadki 
opisał Daniel de Foe, znakomity autor angielski, który 
na dość szczupłym wątku oparł swoje poetyczne po_ 
mysły . -

- A Piątek? .. a ludożercy? .. 
Pan Pinson usiłowałl)rzeko nać chłopca, że to wszyst

ko byIy tylko wyt\.vory autorskiej fantazyi, ale Żywe 
Srebro z niezachwianą energią obstawał przy ich spra
wiedliwo' ci. Przekładał on Robin so na nad inne książki 
i czytał go matce P itch ze sto razy, a ona, bardziej je
szcze niż on sam, wierzyła. w rzeczywistość opowiedzia
nych wydarl el'l. 

- Pozwól chłopcu pozostać przy j ego silnej wie
rze - wtrąci ł p. Boisjoli; - nic mu ona nie zaszkodzi, a 
zczasem sam dojdzie prawdy. 

Zaraz po wyjści u z Muzeum, Żywe Srebro odwa
żnie przypomniat dwom inżćnierom ... Ogród zoologiczny, 
choć to już było późno. Ale p . P in son obstaw-al przy 
zwiedzeniu Toweru, więc udano s ię w jego stron ę . 

To ' ''''e 1', którego budowę historycy odnoszą do cza
sów J uliusza Cezara, istniał już niezawodnie za czasów 
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Wilhelma Zdobywcy. Jest to olbrzymią, forteca, a ra
czej silny zamek, otoczony głęboką fosą., w którym je
szcze na początku naszego stulecia mieścily ię więzienie 
dla prze tępcó,,- stanu: mennica, ol brzymi arsenał, skar
biec koronny i menażerya dzikich zwierząt . 

Takie polączenie rzeczy, które nic wspólnego ze so
bą nie mają, jest dość po politem ,y Anglii - krainie prze
ci wień sh\". 

Po zwiedzelIlu al"enału, w towarzystwie dwóch 
grenadyerów, ubranych w kostiumy z epoki H enryka 
VIII; po obej rzeniu doldadnem skrzyń z klejno tami ko
ronnemi, których warto'ć wyr osi, j ak mówią, dwa mili~ 
ony gwinei - p. Pin on i jego przyjaciel przypomnieli 
sobie o obiedzie. Dzięki swemu mtoc1emu przewodniko
wi, dwaj przyjaciele mogli jeść to, na co mieli apetyt, 
i wiedzićć zgóry, ile im wypadnie zapłacić. Po obie
dzie nastą.pila narada nad tern, jak przepgdz i ć wi eczór. 
Ponieważ panowie Boisj oli i Pinson czuli s ię njezmiernie 
zmęczeni, więc zapragnęli poprzestać na j akićmś wido vi
sku, któreby tylko zajmowalo ich >'izrok. 

- Jeżeli panowie się zgodzą. - rzekl chłopiec - za
p rov;-adzę was do cyrku Astleya. Tam wszystko je t 
zrozumiałe i j asne; dosyć patrzeć, by wiedzieć o co cho
dzi. "Cmieszczę panów w sali, a następni e udam s i ę na 
scenę, wcelu wykonania swej roli, która mi co wieczór 
przynosi dziesięć pensów, a stracić ich nie mam ochoty. 

Przyjaciele zgodzili s i ę na ten wniosek i w cyrku, 
gdy zajęli miejsca, chłopiec wnet ich opuścił . U przedzif 
ich przedtćm, że dzisiej zego wieczora wy kona rolę pa
zia, na małym koniku, w orszaku, k tórego defilada za· 
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kończy przedstawien ie. N asi podróżni podziwiali dowcj p 
clowna, zręczność j eźdźców, p i ękność koni i ich wyborną 
dresurę . Zauważyli że Anglicy, zamiast krzyczeć bis, 
gdy chcą. aby powtórzono jak ą.ś sztukę, wołają. francuz
kie encore. Żywe Srebro ukazał się w jakiejś scenie 
komicznej, a następnie w zapowiedzianej defiladzie, wśród 
której zwrócił się ku przyjacioLom z ukłonem. Po wio 
dowisku przyb i egł, aby im towarzyszyć przy wyjściu. 
W godzin ę później nasi podróżni znaleźli się w swoim 
hotelu, a chłopi ec pobiegł do domu, niezmiernie cieka
wy tego, co też powiedziała matka Pitch, gdy jej wrę
czono ogrzewaczkę. 

VI. 

LIWERPOOL. 

Była już dziesią.ta godzina zrana, gdy p. Pinson 
zadzwonil; tak samo jak dnia poprzedniego, ukazał się 

we drzwiach Żywe Srebro. 

No, mały, co słychać nowcgo?-spytal go inie-
nier. 

Przynoszę panom podziękowanie od matki Pitch, 
bo powiedziaŁem jej że to wam powinna być wdzięczną. 
za otrzymaną ogrzewaczkę· Wczoraj póżno w noc ocze
kiwała na mnie, bo niezmiernie ciekawa byla, zką.d i od 
kogo przyszedł ten podarunek, i zobowiązała mnie abym 
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panom oświadczył, iż pragnie z panami pomó wić .. . o m nie 
i o mojem ojcu. 

- Po powrocie z Liwerpoola zaprowadzisz mnie do 
niej - odrzekł p. Pinson - to rzecz już ułożona. A teraz 
marsz na śniadanie!... szkoda czasu. 

- Cóż dzisiaj będziemy robić? -pyta p. Boi joli. 
- Pl'zedewszystkiem obejrzymy doki Kompanii in-

dyjskiej. 
- _\ następnie? 

- Ogród zoologiczny-wtrąca Żywe Srebro; - taka 
śliczna pogoda, słońce tak świeci jasno... . 

Nasi przyjaciele poprzednio już zauważyli szczegól
ną predylekcyą. chłopca do owego ogrodu; pojmowali 
wybornie jego ciekawość i pragnienie widzenia tylu ży

wych cudów, które podziwiał wczoraj z taką. gorą.czk ą.) 
choć były tylko wypchane. 

- Chodźmy do doków-rzecze p. Pinson - a następ
me zaprowadzisz nas, gdzie ci się podoba. 

Oczy chł0pca zaświeciły, jak dwa brylanty. 
Około drugiej po południu, nasi przyjaciele, po od

byciu długiej przechadzki w olbrzymich składach Kom
panii wschodnio -indyjskiej, właścicielki niegdyś olbrzy
mich posiadłości, które przeszły obecnie w posiadanie 
korony , po wielu dysputach i uwagach o przedmiotach 
tam widzianych, dali nareszcie chłopcu pozwolenie pro
wadzenia się wedle jego chęci. Poprowadzil ich przeto 
na statek, który spełni a obowią.zki omnibusu na Tami 
zie, a następnie do tunelu, który przez bardzo długi 

czas był ósmym, ale nieuiytecznym cudem świata. Tu
nel ten obecnie służy t eraz jako droga dla kolei żela-

Podróż mimowolna. 
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znej pochiemnćj, a zbudowany byl przez Franciszka 
Brunela. N ależy on do osobliwości Londynu. Z tunelu 
udano sig powozem do Ogrodu zoologicznego. Skoro 
przekroczono próg wejścia , po oplaceniu biletów, Żywe 
Srebro nie mógł się wstrzymać od ulubionego koziolka. 

Ogród zoologiczny jest zakładem niezmiernie cieka
wym; j est to właściwie zakład pryvlutny, ogród spacero
wy, który, aby ściąg:s.ąć jak: najwi ększą liczbę przecha
dzających się, ma się rozumieć za oplatą, posiada także 
wielką menażeryą, bogaconą nieustannie coraz nowemi 
zwierzętami ze wszystkich pięciu części ś wiata. Niedźwie

dzie, leopardy, pantery, nosorożce i slonie zaciekawi
ły nadzwyczaj młodego chłopca. Nie mógł się on przed 
niejedną klatką powstrzymać od wykrzyku radości, a je
go oklaski wielce bawiły naszych przyjaciół. 

- Jaki on musiał być szczęśliwy! - rzekI naraz 
chłopiec z serdecznem westchnieniem. 

- Kto tah? --spytał p. Pinson. 

- Robinson, proszę pana; podług pana, nie było 
go. nigdy na świecie, a przecież istnieją kraje w których 
znajdują się te wszystkie z,\'ierzęta i dosyć było Robin
sonowi staną.ć z fajką. w ustach na progu swego dom o . 
stwa, aby mógł widzieć przebiegające no oroźce, niedźwie
dzie, tygrysy i lwy. 

- Nie wiem nic o tem czy Robinson palił fajkę, 
mój chłopcze-odrzekł p. Pinson, nie mogą.c powstrzy
mać uśmiechu- ale zato mogę c i ę upewnić, że na wy
spie Robinsona nie było ani nosorożców, ani sloniów, 
ponieważ te zwierzęta żyją tylko w Afeyce i Azyi. 
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- A w Ameryce czyż ich niema wcale? 
- Najzupdniej, tak jak w Europie. Ameryka po-

siada zato bizony, kajmany, kuguary, jaguary, węże 
dusiciele zwane boa, najrozmatsze zwierzęta z rodziny 
kotów i tygrysów, niedźwiedzie, małpy i szczerbaki. 

- I pan to wszystko będziesz mógł widzi.eć?,-sl>Y
tal z odcieniem zazdrości chłopiec p:lna Doisjoli. 

- Nie, ponieważ jadę do Stanów Zjednoczonych, to 
jest do kraju, który co do zwierzą,t i wogóle co do pro
duktów natury jest pcdobny do Europy. 

. - W którejż części Ameryki żyją, dzikie zwierzęta? 
- "vV Meksyku. w Brl1zylii, w Gujanie, w pusty

niach dawnych posiadłości hiszpaJlskich. 
- Gdybym był tak. bogaty- szepnął Żywe r&bro

abym mógł opłacić podróż na okręcie, pojechałbym na· 
tychmiast do Iudyj, do Afryki, do Ameryki ... wszędzie, 
choćby jak najdalćj! 

- Czy tak bardzo lubisz podróże? 
.- 0, bardzol Pragną.łbym widzieć kraje w któ

l'}'ch żyją małpy, papugi, boa, w których rosną drzewa 
kokosowe, ananasy i dyamenty. Przebywałem nieraz na 
pokładzie statl-ów, udaj ą,cych si ę w te śliczne okolice, 
i słyszałem co o nich opowiadali majtkowie. Mowili 
że ludzie tam nie potrzebują. żadnych mieszkań i da
chów, że drzewa ustawicznie okryte są kwiatami, że 

slOl'lce nigdy nie zac1::odzi. Opowiadali sobie cudowne 
rzeczy, i gdybyście panowie to wszystko słysz eli, za
pragnęlibyście także niezawodnie jechać .... 

- Niekoniecznie - odrzekł p. Pinsol1; - ja na przy
kład kocham Francyą, kocham Europę i wyją.wszy jego 
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błota, sądzę że pobyt w Paryżu jest bardzo przyjemnym. 
A co do widzenia tygrysa- wcale sobie tego nie życzę; 
wystarcza mi gdy go widzę w Ogrodzie zoologicznym. 

Olbrzymia klatka z malpami tak żywo owładnęła 
zachwytem chłopca, że bylby przed nią stal do nocy, 
gdyby pora zamykania ogrodu nie zmusiła go wyjść 
wraz z innymi. Dzięki względności dwóch przyjaciół, 
którzy podziwiali żywość jego umyslu, naiwność pełną 
szczerości i ciekawość Żywego Srebra-dowiedzial się on 
wielu nauczających szczegółów o krajach w których ży
ją rozmaite zwierzęta, o ich obyczajach i naturze. Pod
czas obiadu mówiono tylko o ogrodzie zoologicznym, 
a wszystko, czego się chlopiec dowiedzial, podsycalo 
w nim chętkę ujrzenia tych dziwów i tych szczególnych 
krajów. Ale nasi przyjaciele coraz lakoniczniej odpo
wiadali na jego zapytania, a im godzina stawała się 
późniejszą, tern oni uparciej poczynali milczeć. 

Nazajutrz p. Boisjoli mial odjeżdżać... Przyjaciele 
nie zapomnieli o tern wśród zajęć dnia; blizkie ich roz
lączenie już teraz zwaliło ciężar smutku na ich serca. 

Towarzystwo Żywego Srebra tak bardzo okazalo 
się pożytecznem dla naszych podróżnych, tak im poma
galo we wszystkiem, co bez znajomości języka angiel
skiego moglo im sprawić tysiączne klopoty - że posta
nowili zabrać go ze sobą do Liwerpoola. Stanęlo na 
tern, że chlopiec, wróciwszy ztamtącl z p. Pinson, za
prowadzi go do matki Pitch, po rozmowie z którą i po
wrocie do Francyi ten zacny czlowiek rozpocznie poszu
kiwania rodziny Żywego Srebra, aby go uchronić w przy
szłości ocl włóczęgi i zbijania bą.ków. Bylo to cudem 
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prawie, że chłopiec, po trzyletnim pobycie na ulicach 
Londynu, zachował umysł nieskażony i serce prawe. 
Potrzeby i złe przyklady mogą go pchnąó na jaknajgor
szą drogę i przyjaciele nasi pragną go od tego uchronić. 
P. Pinson podjął się tego zadania, gorąco zachęcony 

przez przyjaciela. 
Żywe Srćbro aż zbladł z radości, gdy mu oznaj

miono rozkaz zawiadomienia matki Pitch o wyjeździe 
do Liwerpoola. Ach!... nareszoie rzuci ten przeklęty 

Londyn choć na chwilę i zobaczy oóś więcej, niż jego 
zadymione ściany i ciasne ulice! 

- A potem ... czy pan mnie zawieziesz do Francyi? .. 
- pytal ze wzruszeniem p. Pinson. 

- Bardzo być może-brzmiala odpowiedź. 
- Zawieź mnie pan tam, bardzo o to proszę! Cza-

sem przypominam sobie Paryż; zdaje mi się że rozpo
znalbym ulice, któremi przechodziliśmy z moim ojcem, 
dom w którym mieszkałem, pokój, w którym sypiałem! 
Tam jest słońce i światlo.... bo to mój kraj ojczysty, 
l sądzę że tam byłbym stokroć szczęśliwszy, niż tutaj. 

P. Pinson, poglaskawszy go po twarzy, odrzekł: 
- Za trzy dni obaczymy. 
Nazajutrz rano trzej nasi podróżni wyjechali do 

Liwerpoola, stolicy przemysłowej hrabstwa Lancaster. 
Mieli do przebieżenia 280 kilometrów, a jadąc w dzień, 
inżenierowie mogli przyglądać się po drodze sta
cyom, wodociągom, budowlom i sądzić ich zalety lub 
błędy. Jechali 75 mil (angielskich) na godzinę, to jest 
bardzo prędko. Stanąwszy na miejscu o godzinie dzie
siątej rano, podróżni nasi udali się natychmiast do tu-
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nelu, długiego na 1800 metrów, który przechodzi pod 
miastem, a następnie oglądali kolej żelazną manchester
ską, najpierwszą w Europie co do czasu budowy, urzą
dzoną w r. 1826. 

Liwerpool, piękne i wielIcie miasto z 400,000 mie
szkal'lCów, w XIII stuleciu był tylko osadą, rybacką. 
W r. 1700 liczył zaledwie 5000 mieszkallców. W roku 
1842, uległszy straszliwemu pożarowi, odbudowanym 
został nanowo i zawrza~ życiem przemyslow8ID, j ak 
nigdy dotąd. 

Miasto to dostarcza są,siedniemu Manchesterowi su
rowych produktów, a głównie bawełny. Liwerpool 
walczy z Manchesterem o tytuł drugiego miasta po 
Londynie w Anglii; posiada on wielu uczonych, a jego 
zbiór starożytności egipskich, ogród botaniczny i biblio
teka mają sławę w całym świecie. 

Wielki port liwerpoolski, wygodny i bezpieczny, zbu
dowany jest na prawym brzegu rzeki l\Iersey, utworzo
llej przez połączenie dwóch innych rzek, Etheron i Soyt, 
w hrabstwie Chester. Mersey po przebieżeniu 100 kilo
metrów, wpada do morza Irlandzki ego o 4 kilometry 
od Li werpoola. 

Nasi podróżni byli w bezustannym ruchu, ponieważ 
zapragnęli wirlziĆć wszystko, co tu jest godnego uwagi. 
Do stołu zasiedli dobrze już zmęczeni. Po obiedzie po
Śpieszyli do portu, aby zobaczyć steamer Canada, który 
w tej chwili stał spokojnie na kotwicy i ładował węO'iel . o 
na czas poc.lróży. Zywe Srebro był widokiem jego ocza-
ro wany. Na spoczynek udano się dORyĆ już póżno, i, 
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dzięki całodziennej bieganinie, nasi podróżni posnęli wkrót 
ce snem twardym. 

Dwaj przyjaciele zbudzili się nazajutrz koło go
dziny dziewiątćj. Dzień nie był wcale pogodny; gęsta 
mgła pokrywała wszystko, a deszcz drobny padał bezu
stanku. Pogoda taka nie usposabia nigdy do wesoło
~ci, spożywano więc śniadanie w ponurem milczeniu. 

Tłomoki pana Boisjoli umieszczono \\'krótce na ma
łym wózku i zawieziono do portu. Należało czekać wy
strzału armatniego, który był znakiem wsiadania na 
okręt. Po tym wystrzale, p. Boisjoli udał się natych
miast na pokład i zgłosił: do porucznika okrętowego, 
który, przez szczęśliwy traf dla naszego podróżnika, 
mówił wybornie po francuzku. POl'uczl1ik wskazał ka
jutę, która mu miała służyć za mieszkanie wczasie po
dróży; miał prawo zajmować ją, sam, bez względu na 
innych podróżnych . Tutaj nasi dwaj przyjaciele rzucili 
sie sobie w objęcia, a uścisk ten pożegnalny był długim 
i ~erdecznym, choć nie towarzyszyło mu a~i je:lno ~ło
wo. Łzy błyszczały im w oczacb; pOl'uczmkowl, ktory 
spoO'lądał na nich nie bez zdziwienia, p. Pinson objaśni{ 

b J • 
że to pierwsze rozstanie się od lat tl'zyCLzlestu. 

- Przepłyniemy rzćkę bardzo wolno aż do jej uj
ścia; jeżeli pan zechcesz-dodał, zwracając się do p. Pin
son, grzeczny porucznik-możesz nam towarzyszyć i na
stępnie powrócić z pilotem 1), a tym sposobem przepę
dzisz godzinę czasu cUużćj z przyjacielem swoim. 

1) Sternik. portowy, który kieruje okrętem w chwili )ego wejś~~a do przy· 
stani. Sternik okrQtowy, stały, 1:: stępuje mu wtedy swoJą czynnosc. 
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P. Boisjoli 'tak gorąco nalegał, że p. Pinson zgodził, 
się korzystać z tej rady i pobiegł natychmiast, aby od· 
~aleźć Żywe Srebro, który przypatrywał się z wielkiem 
zająciem maszynie parowej. 

- Wracaj na lą.d, chłopcze-rzekł do niego -i cze
kaj na mnie w hotelu lub w porcie. 

- Czy pan jedziesz także do Ameryki? ... 

- Nie, przecież wiesz o tern. Dojadę tylko do uj-
ścia rzeki, zką.d powróoę z pilotem. N as tą. pi to mniej 
więcej za dwie godziny. 

Żywe Srebro poszedł pożegnać pana Boisjoli, któ
ry go serdecznie uściskał; następnie, ze zwykłą lekkością, 
pobiegł w stronę schodów prowadzących na ląd i wkrót
ce zniknął z oczu naszym przyjaciołom. 

Pan Pinson zapragnął przyjrzeć się szczegółowo 
okrętowi, który przez trzy tygodnie miał służyć za miej
sce pobytu dla jego przyjaciela. Wkrótce koła statku 
poczęły z'wolna uderzać o wodę i Canada, prowadzona 
przez pilota, siedzączego tuż przy sterniku okrętowym, 
rozpoczęła swą. podróż. Wiatr dął dość silnie, a krótkie 
fale nadawały statkowi lekkie kołysanie. 

- Zdaje mi się-rzekł z komicznym wyrazem twa
rzy p. Boisjoli - że choroba morska nie każe mi na 
siebie długo czekać i dlatego zajmę się natychmiast 

. ulokowaniem moich tłomoków w kajucie, ażeby potem 
nie było zapóźno. 

- Jużem tam zaniósł tuzin pomarallcz i dwie bu
telki soku porzeczkowego. Znajdziesz to przy swem łóż
ku - odrzekł p. Pinson. 

Trzeba było wsi,!ść do łodzi, aby si\J dosłać do okr\Jłu. 
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Dwaj przyjaciele udali się zaraz do kajuty, aby 
rzeczy odpowiednio umieścić, i urządzili to w sposób taki, 
że najpot.rzebniejsze do codziennego użytku przedmioty 
p. Boit:joli mógł mieć prawie pod ręką. Gdy czynność 
tę Uk0l1CZ0I10, p. Pinson uczul, że statek naraz przy
śpiesza s'wój ruch; uda'! się przeto bezzwłocznie na po
kład, wnosząc z tego że ~adesz1a chwila powrotu. Był 

to tylko j ednakże po:;piech chwilowy, spowodowany ko
niecznością. ominięci"a Lolownika, który ciągnął za sobą 
caly szereg statków naładowanych węglami. Przekonaw
szy się o tem, nasi przyjaciele pogrążyli się jeszcze 
w ... gorączkowej rozmowie, przyrzekając nawzajem pisy
wać do siebie jaknajczęściej . Mówili o przeszłości, a na
dcwszystko o tem, co przyszłość przynie ' ć może. Udali 
się~potem do bufetu, aby po raz ostatni trącić' się kie
liszkami. A tymczasem ruchy kół okrętowych stawały 

się z każdą chwilą szy bszemi i p . Boisjoli bladł coraz 
bardziej i wyrainiej uczuwał krople potu na czole. Gdy 
powrócono na pokład, p. Pinsol1 ujrzał wokoło bezbrze
żne tylko morze; Liwerpool i brzegi niknęły. Spojrzawszy 
w stronę steru, rzucił się nagle ku sternikowi. 

- Gdzie jest pilot!?-zawolal. 
- Pilot? .. - brzmiała odFowiedź sternika, który 

zrozumiał ten wyraz jednobrzmięcy we francuzkim i an
gielskim j ęzyku - He is gone, si?'! 

I mówiąc to, marynarz wskazał po za siebie. 
Co on mówi? .. - spytał p. 1>inson, spoglądając 

dokoła. 

Powiada że pilot już odjechał -- wyjaśnił jakiś 

podróżny Kanadyjczyk po fr:ll1cuzku. 
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Odjechał!- krzyczy p. Pinson w trwodze-pilot 
o.djech~łl Cóż:o za żarcik?.. Statek nie zatrzymywał 
SIę am na chWIlę, jestem tego najpewniejszy! 

- Pilot spuściś się do swego statku, który za. sobą. 
cią.gnęła Canada, i odjechał już temu pół godziny. 

Stójcie!... zatrzymajcie się!... -wołał nasz inMnier, 
który rzucił się ku sternikowi, jakby chciał mu prze
szkodzić w jego pracy.-Zawracajcie nazad! tak, zawra
cajcie natychmiast, mój przyjacielu, bo ja nie chcę je
chać do Ameryki!... 

Sternik odepchną.ł p. Pinson bez ceremonii, nie ro
zumiejąc nawet, o co chodzi. 

- Stójcie!... zatrzymajcie się!. .. - powtarzał p. Pin
son na całe garc]Jo. - Gdzie jest kapitan? porucznik!... 
Ależ stójcie do pioruna! 

Podróżni, zaciekawieni krzykiem, poczęli się zbiegać. 
P. Boisjoli, dręczony przypadłościami choroby morskiej, 
spoglądał na przyjaciela z miną. okrutnie strapioną. 

- Mówże ty!. .. -wołał p. Pinson, zwracając się ku 
niemu.--Przecież znasz kilka zdań angielskich, możesz 
im to wyjaśnić!. .. 

- Give me-począł jąkać biedny p. Boisjoli- 80rne 
breed, some tU1'tle 80Up, 80?11,e plum-pudding, some ... 

N agle umilkł i śpiesznie odszedł. 
- Kapitanie! gdzie jest kapitan!? - wolał wciąż p. 

Pinson. 
I straciwszy prawie z przerażenia przytomność, 

biegając na wszystkie strony i krzycząc, nasz inżenier 
spostrzegł wreszcie komendanta okrętu i podążył ku 
niemu. 
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VII. 

N A M O R Z U. 

Kapitaniel-zi:twolał p. Pinson-rozkaż natych
miast, aby zatrzymano statek! 

- Zapóźno już, zapóźno-odrzekł oficer po angiel
sku, nie rozumiejąc co do niego mówiono, ale domyśla
jąc się mimo to, o co chodzi: 

- Ależ zatrzymajde się! Ja nie chcę jechać do 
Ameryki; ja potrzebuję powrócić do Paryża, do Bati
gnolles! 

Krzyki inżeniera i jego żywa gestykulacya zgroma
dziły około niego cały tłum pasażerów. Kana,dyjczyk, 
który go poprzednio zawiadomił o odjeździe pilota, 
i tymrazem komendantowi rzecz wyjaśnił. 

- A to brzydka i śmieszna zarazem historya
odrzekł kapitan.-Bardzo mi żal tego gentlemena, ale 
nic dlań uczynić nie mogę. 

- Jakto-zawolal p. Pinson, któremu tę odpowiedź 
przetłumaczono-ten pan chce mnie więc zawieźć do 
Ameryki pomimo mej woli? Ależ to ślicznie! Tymcza
sem jesteśmy zaledwie o kilka kilometrów od portu ... 
Bądź łaskaw powiedzieć komendantowi, zacny panie, 
że jestem FrancuzQm, inMmierem, że ... 

Ale kapitan miał w tej chwili wainiejsze sprawy 
na głowie i nie mógł si ę zajmować nieszczęściem p. Pin
son. Porzucił go więc, pozostawiając pośród tłUJim nie
rozumiejących go ani słowa z jego narzekań podróżnych, 
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których nasz biedny inż enier napl.'óżno prosił o pomoc, 
tłumacząc im całą. swą. niedolę. 

- To ty-zawołał wrcszcie, zwracają.c się do p. 
Boisjoli-ty mnie tu przyprowadzi!eś i uwięziłeś na tym 
obrzydłym statku! 

- Nie masz nad czem ubolc"wać -odrzeki zaga
dnięty znienacka przyjaciel. - Jesteś bardzo, bardzo 
szczęśliwy . .. nie wiesz co to morska choroba! Ja, gdy
bym wzamian otrzymał zapewnienie, że mnie ona mę
czyć przestanie, zgodziłbym się objechać świat cały. 

- Szczęśliwy!?- wykrzykną.ł w oburzeniu p. Pinson. 
Śliczne szczęście ... jechać Bóg wie nie gdzie, do Ameryki, 
do której się nie ma żadIiego interesu, i nie módz po
wracać tam, gdzie mnie czekają! Może mi jeszcze po
wićsz, że to przypadek? .. Nie! ty::' mnie zapędził IV za
stawione sidra, Boisjoli, rzecz jasna, wyraźna, w sidła, 

w które ja, jak głupi szpak sam wpacUem, nie przeczu
wając podstęp u! 

- Ależ mój pryjacielu. ,. 
- D1aczegożeś mnie zą,trzymywal na statku, w chwi-

li gdym chciał na ląd powracać? .. Mów, o c1pawiadaj, 
tłumacz się , usprawiedliwiaj! Co się stanie z moją torbą. 
podróżną., którą zostavl"iłem IV hotelu? ' .. Co zrobi biedny 
chłopiec, porzucony w porcie na ślepy traf losu?,.. Co 
sobie pomyśli o mnie Viollet-le-Duc, nie widzą.c mnie 
o godzinie, którą. mu sarn naznaczyłem w o&ltatnim liście?". 
A Małgorzata, z czegóż zapłaci miesięczne należności , 

gdy nadejdzie termin? .. . Kto nareszcie odbierze przypa
dającą. mi rentę od mego kapitału? .. Ach tak ... to sta-
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lo się przypadkiem... ale mów to me 111nie, bo ja ni e 
wierzę! 

Gniew pana Pinson, który zazwyczaj był panem 
siebie, zdawał się z każdą. chwilą. wzrastać. Ale też p. 
Pinson dobrze to pojmował, iż za każdem uderzeniem 
kół powrót jego do Paryża stawał się mniej prawdopo
dobny. Poruszony do głębi duszy, zawrócił nagle ku 
tyłowi okrętu i spostrzegł tam porucznika. 

- Jakto, pan tutaj?-wyrzekl ten ostatni. 
- Tak, panie, tutaj, i to dzit1ki ]Jal'iskiej radzie ... 

Ale pan znasz moje położenie, pa.n wiesz że nie jestem 
podróżnym, pan przynajmniej rozumiesz, co mówję. 

Proszę, błagam pana, wyjaśnij wRzystko kapitanowi ... 
on musi mi ułatwić powrót! , 

- Niestety, sZAnowny panie, to naj zupełniej nie
możliwe, zakazane ... 

- Niemożliwe? ... Jakto, c~y ja tu jestem pod do-
zorem policyjnym? ... a może skazano mnie na wygnanie? 
Zakazane? ... przez co , przez kogo? 

- Przez prawa morskie .. . Gdyby kapitan Canady 
naraził bez potrzeby przewidzianej przez prawo właści
cieli statku na kcszta, byłby stawiony przed są dem 
i straciłby niezawodnie komendę. 

- Ależ tu jest przyczyna, i to ważna, tu jest sila, 
'wyższa! Nie macie prawa zmuszać mnie do podróży, 
której odbywać nie chcę! 

- Bą.dź pan łaskaw zauważyć; że przypadek ten 
nie pochodzi z winy kapitana. 

- Ależ to jest naj szkaradniejszy podstęp, którego 
uczciwy obywatel staje się ofiarą.! -wołał p. Pinson, 
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oburzony do najwyższego stopnia. -Przepisy, o których 
pan mówisz, winne być wypisane olbrzymiemi literami 
na ścianach okrętu! 

- Powiadają w pańskim kraju - odrzekł porucz
nik -że nikt nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa. 
Gdybyś się pan znalazł na okręcie francuzkim, rzeczy 
przybrałyby najzupełniej ten sam obrót. 

Pan Pinson usiadł na poblizkiej ławeczce i ukrył 
twarz w dłoniach. Żałował on w tej chwili, że nie po
siadał prochu lub dynamitu, któryby mógł sprawić 
szkodę Canadzie i zmusić ją do powrotu. Deszcz tym
czasem nie przestawał padać; podróżni zwolna przecho
dzili z pokładu do kajut, a Boisjoli, cora:z" slabszy, usiadł 
tuż obok wzburzonego i zrozpaczonego przyjaciela. 

Pinson-rzekł glosem miłosiernym. 
Czego chc~sz?-zawołał niecierpliwie, odwraca

jąc SIę, inżenier.-Smiesz jeszcze mówić do mnie? .. 
A cóż ja ci zawiniłem? 
To pytanie zachwyca mnie! Chciałem ci towa

rzyszyć do Calais; byłaby to wycieczka, na którą moje 
położenie zezwalało... aleś ty mnie wyciągnął dalej, 
aż do Londynu... a potem do Liwerpoola .. by mnie zgu
bić! Nie, to jasne, to zrozumiałe! 

Poznasz Amerykę, a za miesiąc będziesz w Pa-
ryżu. 

.Ąlboż ja potrzebuję poznawać Amerykę? Bardzo 
ci za to jestem wdzięczny. Dzięki tobie, jestem tu bez 
bielizny, bez chustek do nosa, bes koszuli do zmiany, 
i włóczę się po oceanie licho wie o ile mil od domu. 
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Boisjoli milczał. Zsiniały, z przymkl1iętemi oczym1, 
ponieważ widok ruchów pokładu i fal morskich powię
kszał jeszcze jego cierpienia-znosił dĆ3zcz ze stoicy
zmem, Jeżąc od wilgoci i zimna. P. Pinson spostrzegl to, 

- Dlaczego nie idziesz do kajuty?-rzek1 wreszcie 
z odcieniem szczerej życzliwości. 

- Dbole wam nad twojem położeniem i nie chcę 
zostawić cię samego. 

P. Pinson w3tal, ujął przyjaciela pod ramię i zwol· 
na zaprowadził go do lóżka, na którem p. Boisjoli zmu
szony się był położyć . Zają.ł się następnIe przyrzędze
niem szklanki lemoniady, usiadł' przy nim i słuchał w mil
czeniu pocieszających słów p. Boisjoli. 

- . Panier-dal się słyszeć glos porucznika, który 
uderzal ręką. we drzwi. 

P. Pinson zerwał się natychmiast i wybiegł na po-
kład. 

Cóż, czy kapitan zgodził się wrócić? ... 
Ale gdzież tam, to rzecz niemożliwa - odrzcJd 

porucznik-ale mimo to bą.dź pan spokojny; za dwadzie
ścia cztery godzin będziemy na lą.dzie. 

- Czy odkryto jaką. dziurę w statku? 

- Nie, lecz będziemy ID usieli zatrzymać sig w Quecn-
stown, aby ztamtąd odebrać ostatnie depesze z Europy, 
jeżeli pogoda zezwoli, będziesz pan mógł udać się tam 
na łodzi, która z owemi depeszami przypłynie. 

P. Pinson, usłyszawszy tę nowinę, z wielkiej rllc1o 
BCl byłby uściskał porucznika, gdyby to nie było pr .. ;c
ciwne obyczajom angielskim. 

Podró:t mimowolna. G 
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Jednakże - zaLl"ważył inMnier-Queenstown jest 
w Irlandyi ... ale to zawsze bliżej niż Ameryka! Kilka 
dni temu aniby mi przez głowę przeszło, że za tydzień 
będę oglądał ojczyznę wielkiego O'Connela! 

- Nie potrzebuję panu przypominać, że trzeba być 
natychmiast gotowym ... 

- Bądź pan spokojny - odrzE\kł p. Pinson.-Nie 
należę do ludzi, którzyby się po dwakroć dali łapać 

w jednę i tę sarnę pólapkę. Bądź mi pan łaskaw tylko 
powiedzieć, z której strony okrętu przybija łódź, mają
ca przywieźć depe ze, a będę się j ej pilnował z nieza
chwianą. uwagą i wytrwałością . 

Uczuwszy ulgę w swej trosce, inżenier wkrótce od
zyskał zwykły dobry swój humor. Pocieszał przyjaciela 
i IV godzinie obiadowej zasiadł wesoło przy ogólnym 
stole, przy którym prezydował kapitan. Brakowało tam 
jednego tylko pasażera... stękał on w swej kajucie ... 
Dzięki Kanadyjczykowi, który służył za tłumacza, śmia
no się serdecznie z awantury pana Pinson, a on nade
w zystko rozweselał towarzystwo własnemi żarcikami. 
Wkrótce po obiedzie, upewniony przez kapitana że nie
zawodnie będzie si ę mógł udać do Queenstown, nasz 
inienier u adowil lę na pokładzie i począł czuwanie, 
tuż obok sternika. 

Wiatr był silny, noc ciemna, a zamiast deszczu, pa
dał teraz śnieg. "Wycie wichru 'ród lin okrętowych, po
nure skrzypienie steru i fosforyczne, blade błyski fali 
za każdym obrotem kół sprawiały dziwnie przygnia
tające wra~enie . Morze burzyło się, było niegrzeczne, 
redle wyrażenia majtków, którzy owinięci w kauczuko-
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we płaszcze, w ceratowych czapkach, przechadzali się, 

aby się rozgrzać. P. Pinson, obojętny na fale i wichry, 
z wytężeniem śledził wdali płomienia latarni morskiej 
w Queenstown i oczekiwał cierpliwie łodzi z depeszami. 

- Jesteśmy obecnie w samym środku zawiei 'nie
żnej -rzekł kapitan, podchodząc ku p . Pin on;- zdaj e 
mi się że nie będziemy mogli wylądować w Queenstown. 

Na szczę'cie p. Pinson nie rozumiał tych słów. 
"Wkrótce serce jego uderzyło silniej: wdali ukazało się 

światło latarni morskiej. 
VV tej chwili na pokładzie zapanował ruch. Wyko

nywano obroty z szybkością niezwykłą . Pokazało się je
dnak że światło, które spostrzegł p. Pinson, 11ie pocho
aziło z latarni morskiej, ale płonęło na okręcie, płyną
cym w kiarunku przeciwnym Canad~ie. Przypłyną.ł on 
niezadługo i znikł w ciemnościach nocy. Dopiero okolo 
godziny pierwszej po pólnocy majtek bocianiego gniazda 
oznajmił Queenstown. 

I istotnie w oddali ukazało się żywo światło la-

tarni. 
P. Pinson zbiegł natychmiast do kajuty i uściskał: 

serdecznie przyjaciela. Biedny p. Bois.joli pragnął ko
niecznie zwlec się z łóżka i być obecnym odjazdowi to
warzysza, ale w głowie miał taki zamęt, że nie mógł 
ustać na nogach. P. pjnson pod wakroć uścisnął jego 
rękę i wybiegI na pokład. Na tyle okrętu znalazł łódź 
z czterema marynarzami. Jeden z oficerów, stojąc u ste
ru, wydawał rozkazy przez tubę, które przenoszono tym 
samym sposobem maszyniście pod pokładem. Statek 
ustawicznie zmieniał kIerunek; latarnia C0 chwila uka-
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zywala się raz po prawej, to znowu po lewej stronie 
okrętu. Stearner lawirowal, jak twierdzili majtkowie. 
P. Pinson, gotowy natychmiast wskocqć do oczekujl}cej 
go łodzi, nie rOZLlmiał co się dzieje i na co ta krętani
na. ·Widział tylko kapitana chodzącego tu i owdzie, 
przyglądajl}cego się busoli, zegarkowi, barometrowi, sły
szał jego mruczenie, rozmowy z porucznikiem i cedzone 
przez zęby prteldeństwa . , Wydawał on cil}gle rozkazy, 
które majtkowie wykonywali natychmiast, a światło la
tarni ukazało si ę wkrótce ztyłu okrętno 

- Co to się sta.lo?-zapytywał P. Pinson każdego 
przechodzl}cego marynarza. 

Odpowiadano mu wprawdzie, ale co?.. nie rozu
mial. ZwróciŁ się tedy hl kapitanowi, który rozmawiał 
z porucznikiem. 

- "\. więc-wyrzekł ten ostatni. potrzl}sajl}c smu
tnie głowl}-jesteś pan istotnie ofiarl} nieszczęścia. 

- Dlaczego?-pytał nasz inżenier. 

- Morze jest tak wzburzone, że nie pozwala nam 
wyll}dować. Ponieważ straciliśmy trzy godziny na bez
owocne usiłowania., kapitan przeto zarzucił zamiar pier
wotny i wydał rozkaz pusz0zenia się na pełne morze. 
Jestesmy w tćj chwili stallOWCZO na drodze do Nowego 
Yorku. 

P. Pinson, usłyszawszy to, zbladł; porucznik odszedł, 
a ' biedny inżenier stal dlugo jeszcze na tem samem 
miejscu, nieruchom y, milczl}cy. Nakoniec, bezsilny, znie
chęcony, udał się do kajuty; zastal tam p. Boisjoli po
grl}żonego w głębokim śnie. P. Pinson w piewszej chwi
li miał zamiar go obudzić, ale rychło pomyślał sobie: 
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"I coz on mi pomoże? Niechaj sobie śpi! Ach, cóż 
to za fatalne zdarzenie!" 

Rzucił się na lóżko okrętoiYC, uloko,rane pod łóż
kiem p. Boisjoli, i niezadługo, kołysany ruchami statku, 
zamknął oczy i również zasnl}ł. 

Był już dziell oc1da,,-na, gdy p. Boisjoli się prze
budził. Czuł się o wiele lepiej, niż dnia poprzedniego, 
i począł się z zaj!:,ciem. rozpatrywać wokoło. 

"Za jakie dwadzieścia cztery godzin bt:dę zupełnie 
zdrów-pomyślał sobie.-· Cóż to za okropna ta choroba 
morska! Przytępia ona wolę i z człowieka robi machinę 
tylko. Godzina dziewiąta ... Pinson musi być już na dro
dze do Dublina. Dzielny Pinson! nie widziałem go ni
O'dy w takiej rozpaczy! Prawdę powiedziawszy, ta po-
o ' l dróż wcale mu nic zaszkodzi... i tak jeszcze uda o mu 
się szezęśli wie un iknąć większ ćj." 

W tej chwili panu Boisj oli zdawało ię że słyszy 

pod sobl} oddech ... Pewn ~. teg~ z :lp ełn i e: że ~ie ma to
warzysza podróży w caleJ kaJUCIe, spOJrzał Jednak na 
dolne lóżko i ... ujrzał twarz znaną mu doskonale, 

J akto!? ty tutaj? .. zawolał zdziwiony. 
J a, niestcty!-- odrzekl inżćnier. 

Przecieżeś mnie w nocy pożegna.ł, mając odply
nl}ć do Queenstown? 

Czlowiek zamierza, a wyrokuje Bóg-odrzekł 

p. Pinson. 
- Czy Canada zmieniła kierunek? 
- Nie; Canada z powodu zlej pogody me mogla 

zabrać depeszy, u tym sposob~m m ~lsinłcm i ja na niej 
pozostać. 
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A WIęC tern lepiej!-zawobł uradowany p. Bois-
joli. 

Zapewne... tylko nie dla · mnie. Otóż to skutki 
poświęceń przyjacielskich! A teraz, gdy ja jestem ofiarą 

wydarzenia najsmutniejszego, najrozpaczliwszego pod 
słońcem, mój najlepszy przyjaciel, ten, który jest przy
czyną wszystkiego złego, raduje się z mego nieszczęścia 

i powiada mi: tem lepiej! 
- Bóg mi świadkiem, drogi Pinson, że sambym cię 

chętnie odprowadził do portu, choćby wpław nawet, gdy
by to było możliwe. Ale ty wiesz o tern, że to niepodo
bieństwo. To mój egoizm podyktował mi słowa, które 
cię tak dotknęły. 

Dwaj przyjaciele zabrali się wkrótce w milczeniu do 
ubierania. P. Boisjoli czuł się prawie zdrowym. \V głę
bi duszy był on szczerze rad smutnej awanturze przy
jaciela, która, co prawda, narażała go na długą i nużą
cą podróż, ale też nie mogla sprowadzić żadnych in
nych złych następstw. Mimo to, starał się troskliwie 
ukrywać s~ą, radość. P. Pinson zaś, zly i smutny, 
wkrótce jednak odzyskał pogodę umysłu i zwyczajny 
humor. 

Dwaj przyjaciele wychodzili z kajuty na pokład, 
gdy ujrzeli nadchodzącego porucznika, który, zwróciwszy 
się do p. Pinson, rzekł: 

- Przychodzę właśnie do pana. 
- Czy może Queenstown w pob1iżu?-żywo zapy-

tał inienier. 
- Kie, szanowny panie; Queenstown już daleko, 

ale zato znaleźliśmy na okręcie pańskiego syna. 

Jakto, ty tulaj? 
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- Mojego syna?.. zawołał zdziwiony p. Pinson.
Cóż to za nowy żart? ... 

~Ue w t ej chwili nasz inżenier wydal okrzyk za
dziwienia, bo ujrzał najnieE:podzianiej .. . Żywe Srebro! 
Zapłakany chlopiec stal przed kapitan em, który go o cóś 
surowo strofował. 

VIII. 

P R O 1\1 Y K N A D Z rEI. 

P. PlUSOD 'wielcf' zdziwiony tym widokiem, spoglą
dał na Żywe Srebro, który ze swej strony z równem 
zadziwieniem mierzył go szeroko otwartemi oczyma, 

- Jakto? pan tutaj!-zawołał-pan tutaj? ... 
. - A ty, nieszczęśliwy, jakim u licha sposobem 

zllalazłeś się na pokładzie? .. 
- Ach panie, to jego wina!-odrzekl żałosnym 

glosem chlopiec-gdyby me on, byłbym w tej chwili 
na lądzie. 

- Czyja, kto? ... 
- ' Robinsona., panie. Jemu to zawdzięczamy ... Ja 

chciałem spełnić pańskie rozkazy, doprawdy, chciałem ... 
Ale... 0, proszę pana, nie pozwól mnie pan bić! 

- A któż ci ę chce bić? 
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- Kapitan; już kazał przynieść dyscyplinę .. z oło· 
wianemi gałkami. 

_ . Puśćcie chłopca- rzekł komendant-i do roboty 
Ten pan, -dodał, wskazując na p. Pinson - odpowiada 
za niego. Do pioruna! od lat dwuaziestu, jak żegluję 
po wsz!stkich morzach świata, nie zdarzyło mi się je
szcze mc podobnego. 

- Czy wyjaśnisz mi nareszcie - pytał p. Pinsol1, 
chłopca -zkąd się tu wzięłe - ? 

- Od chwili, w której zobaczyłem OO'ród zo010-. o 
g.lCzny, pragnienie ujrzenia kraju małp i tygrysów tak 
Sl(~ we mnie wzmogło, że jeszcze w Londynie powzią· 
łem zamiar, jako chłopi ec okrętowy, puścić się na ja
kim statku do Indyj. Ameryka prócz tego poeiągała 
mnie i łatwo -cią nastręczenia sposobów do zyskania ma
j?tku. Otóż. .. trafiła, mi się wyborna okazya... Gdym 
Slę znalazł na pokładzie Canady, postanowienie moje: .. 

Czy mi powiesz krótko i węzłowato: zką.d się 
tu wzięłeś? 

- Z pod pokładu, ze składów wody ... panie. Kie
dyś mi pan rozkazał powrócić na lą.d, sądziłem że 
mógłbym tu pozostać, bo statek pilota odwiózłby nas 
obu... To rzecz prosta. Tak pragną.lem ujrzeć ocean! 
Na nieszczę -'cie drzwi od składu otwarte znalazłem na 
mojej drodze ... wszedłem tam więc ... skryłem się pośród 
b~czek i pojechałem wraz ze wszyskimi. Myślałem so
ble. tak:. gdy mnie odkryją, będzie już zapóźno wezmą 
mme WlęC clo Nowego Yorku. P. Boisjoli nie pozwolił
by mnie skrzywdzić. Byłbym go prosił o przebaczenie 
w imieniu pańskiem, a on pana kocha tak bardzo ... 

• 
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I pozostawałeś aż do tE~j chwili w swej kry
jówce? 

Lękałem się wyjść... Przed chwilą któś tam 
wszedł i odkryto mnie. Ale teraz nie chcę jechać dalej ... 
pragnę razem z panem powrócić jąknajprędzej do Li
werpoola. 

- Zapewne, powrócić do Liwcrpoola! -zawolał p. 
Pinson-kiedy to już jest niemożliwe! Alboż nie wi
dzisz, mały głupcze, że jeste 'my na petnem morzu i że 
Canada płynie z szybkością sześciu kilometrów na go
dzinę? Czy nie wiesz, że przeklęte prawa morskie sprze
ciwiają się naszemu powrotowi i że teraz, choćbyśmy 
nie chcieli, musimy płynąć do Ameryki. 

- Jakto?-zawołał Żywe Srebro zdziwiony-więc 
i pan także ukrywałeś się? 

- Tak jak ty?... zapewne! Robinson nie ma nic 
wspólnego z moją obecnością na okręcie. Robinson ... 

- Zdaje mi się-przerwa! przyjacielowi p. Bois
joli-że chłopiec umiera z głodu.. . Jest blady, drży, 

chwieje się ... Zajmij się nim, mój drogi. 
- Litujesz się nad nim, nieprawdaż? 
- Istotnie. Biedny chłopiec powiada że go odkry-

to przed IJhwilą, a odwołuje się do mnie... w twojem 
imieniu. To mnie wzrusza. Biorę go pod swoję opiekę. 

P. Pinson spojrzał na. przyjaciela, a potem na chłop 

ca, który miał oczy łez pełne. 

- No, nie płacz-rzekł-stało się! 
- Płaczę bo przyszła mi na myśl matka Pltch, 

która tam na mnie czeka i której już może nigdy nie 
ujrzę! Może mnie w tej chwili potrzebuje ... może cierpi 
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na ten swój przeklęty reumatyzm l me lUoże pracować; 
Och! jakżebym pragnął powrócić do Londynu i być 
przy niej! 

Mówią,c to, chłopiec ukrył twarz w dloniach i łkał 
serdecznie. Dwaj przyjaciele, ·widzą.c to, postanowili nie 
strofować go dłużej . 

- l\1usi być głodny-zauważył p. Boisjoli. - Gdy
bym mógł znosić ten obrzydły odór smoly, który tLl 
wszędzie pod pokładem słychać, poszedłbym do jadalni, 
żeby go nakarmić. Pinaon, zastąp mnie; jesteś wytra
wny pod tym względem, jak: stary marynarz ... znosisz 
smolg, znosisz burzę. 

P. Pinson zaprowadził chłopca do saJonu jadalnego 
i kazał mu dać chleba, szynki, wina, a Żywe Srebro 
jadł zapamiętale. Biedaczysko cierpiał nietylko glód
ale był przeziębni ęty i lliewyspany, bo pomiędzy becz
kami nie było na to miejsca. To też p. Pinson po śnia
daniu zabrał go do kajuty i, ułożywszy w swojem wła
snem lożku, przykrył dwoma kołdrami. 

'Wróciwszy na pokład, p. Pinson pocz:}ł bacznie 
rozpatrywać horyzont; morze potężne, bezgraniczne; pa..
nawało wszędz i e i stykało sie z niebem. Na z inżćnier 
myślaŁ o położeniu wlasnem i biednego chłopca, a nie 
wydawało mu si ę ono zbyt naturalnem, gdyż mruczal 
p rzez zęby. 

- Dziwne, .. dziwne! 

Dz ięki Kanadyjczykowi, podróżni dowiedzieli si~ 
'" krótce o przypa<lkach Żywego Sróbra. Zaproponowa
no skł~c1kę dla sićroty, ale p. Pinson i Jego pazyjaciel 
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oświaclczyli natychmiast, iż biara w opiekę chłopca, 
a każdy z podróżnych uscisnął im dłonie. 

Gdy wieczór nadszedt, w chwili siadania do wiecze
rzy Kanadyjczyk wr~czył ,Żywemu Srebru, który już 
wstaI z łóżka od godziny, dwie6cie franków w złocie . 

Chłopiec z wielkiem zadziwieniem patrzył na pieniądze, 
nie wiedząc co one znaczą· 

- Moje dziecię, to podrażni dają ci je w podarun
ku. Masz wprawdzie zacnych opiekunów, ale i my chcie
libyśmy ci dopomódz. 

Nazajutrz niebo, które dotąd pokrywały ciężkie 
i czarne chmury, wypogodziło się zupełnie. Powietrze 
stało się świeże; czyste i ostre; morze spokojne i gład

kie; jak potężna tafta szkła, żywo odbijało promienie 
slOllca. Pogoda w powietrzu i na niebie rozradowała 
serca wszystkich podróżnych, a naturalnie i p. Pinson. 
Złorzeczył on wprawuzie swojemu przyjacielowi, który 
stal się powodem całej nieprzyjemności, a jakkolwiek 
nie śmiał się z wIasnćj niedoli, bo byla ona zbyt doj 
mującą, to jednakże odzywał si~ o niej z humorem 
i dowcipem wrodzonym. 

Żywe rebro z ruchliwością umysłu, wIa ' ciwą jego 
wiekowi, rychło się pocieszył. Rozpatrywał on bacznie 
okręt, 7.ewnątrz i wewnątrz, pragnąc widz iM i poznać 
wszystko. Dzięki znajomości języka angielskiega, mógł 
on rozmawiać z maj tkami, oficerami i podróżnymi. Był 

także wielką pemocą dla panów Boisjoli i pjnson, któ
rzy bez niego pozostawaliby tu w zupełnem odosobnie
niu. Uczył ich angielszczyzny i zadawał im tysiąGzne 
pytania. 
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- Dlaczego nasz steamer nazywa SIę Canada?
zagadnął pana Pinson.-Wyraz ten nie jest angielski, 
ani francuzki. 

- Canada-odrzekl zapytany-jest to imię roz
leglej krainy, którą ' odkrył Jan Cabot w r. 1497, 
a zwiedził poraz pierwszy Franciszek Denis, w r. 1523. 
Wkrótce potem przybyli do niej Hiszpanie, w celu po
szukiwania kopalń złota. Nie mogąc znaleźć tego, czego 
szukali, wrócili, mówiąc: aca nada (tutaj nic). Słowa te. 
połączone ze sobą, utworzyły nazwę przyjętą powszech
nie dla owej krainy. 

- Powiadają też-wtrącił p. Boisjoli-że wyraz Ca. 
nada znajduje się w mowie Irokezów i że znaczy gl'o-
mada chat. . 

- To prawda-odrzek! p. Pinson-ale pocl10dze
nie hiszpańskie nazwy jest prawdopodobniejsze. 

- Czy Kanada leży niedaleko Ameryki? - pyta 
Żywe Sre bro. 

- Jest ona jej częścią, tak jak Francya i Anglia 
są częściami Europy. Ameryka póln0cna, ku której zdą.
żamy, jest olbrzymim lądem, składającym się z sześciu 
części głównych: dawniejsza Ameryka rossyjska, z portem 
Alaszka; Ameryka angielska, na którą składają się: La
brador, Kanada, Nowa Szkocya; Ameryka Duńska, albo 
Grenlandya; Stany Zjednoczone, którym Europejczycy 
nadają ogólne miano Ameryki, biorąc część za całość, 
a wreszcie krainy należące do naj rozmaitszych ludów 
l plemion tego olbrzymiego lądu. 

- A gdzież leży Meksyk? 

Canada przebywała ławic~ śledzi. 
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- Meksyk i Guatirnala wchodzą w t:iklad Ameryki 
północnej. 

- Dziękuję panom -rzekł po chwili chłopiec; 
będę się staral wszy,qtko zapamiętać. 

Czwartego dnia po wyjeździe z Liwerpoola osada 
Canady doznała silnego wrażenia, a na pokładzie statku 
zapanował chwilowy ruch. Nudne i bezczynne życie po
drożnych sprawi'a, iż lada przypadek nabiera w ich 
oczach niepospolitego wrażenia. Otóż, około południa, 

powierzchnia morza nagle poozęla błyszczeć, jakby po_ 
srebrzona. Canada płynąc wciąż naprzód, znalazła się 
wkrótce w samym środku ławicy śledziowej, rozsiewa
jącej srebrne połyski skrzeli i delikatnej łuski tych 
stworZel}. Żywe Srebro, zachwycony, ujrzawszy zblizka 
miliony rybek, wykonał zaraz s'lYoje mistrzowskie salto 
mortale, z niepospolitym podziwem majtków. . 

- Zką.d płyną te ryby i gdzie?-spytał pana Pinson. 
- Płyną z oceanu Północnego. SIedzi e, tak samo 

jak jaskółki, wędrują corocznie. d. lodowatych przestwo
rzy morza polarnego w ławicach, jak oto ·widzisz, prze
pływają one setki mil. Rybacy francuzcy i angielscy 
będą z nich mieli wkrótce obfity polów; śledzie świeże, 
lub też solone albo wędzone, służą. za pokanll rozmai
tym ludom Europy. 

Ławica śledzi, szeroka na jaki kilometr, a długa 
tak, że jej końca dostrzedz nie było można, pl'zepłynęla 
wkrótce obok okrętu, który żeglował w przeciwnym jej 
kierunku. Chmary ptaków rnoskich unosiły się nad bied
nem i rybkami, chwytając je ciągle z wody i zja.dając. 
Między tymi skrzydlatcmi ryba,kami, które ZOWlą się 

Podróż mimowolna. 7 
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goelands, a są tak silne i wytrwale, iż mogą bez odpo
czynku prz eleoieć olbrt:ymią prze trzeń 3,000 kilometrów, 
byIo wielu niepospolitych żarłoków. 

Wieczorem, w godtinie poobiednićj, p. Pinson roz
mawial najspokojniej ze swoim przyjacielem, gdy zbliżył 
się oficer. 

- P.rzebacz mi pan - rzekI-jeżeli mu przerywam; 
wymagają tego obowiązki mej slużby. Wszak pan zaj
muje dla siebie i chIopca osobną kajutę? 

- Ma się rozumieć; należy nam się to, jako wa
szym gościom, panie oficerze. Musimy przecież gdzieś 

sypiać! 

- Bezwątpienia. Mam jednak honor przypomnieć, 
że podróż pańska kosztuje 2,000 franków. 

- Dwa tysiące franków!?-zawolal p. Pinson, zry
wając się z lawki, na której siedzial.-Ja ... winien je
stem panom dwa tysiące franków? ... A to z jakiej racyi? 

- Jako opłat g na koszta podróży, miałem już ho
nor objaśnić. 

- A toż co nowego? Jakto, pomimo mojej woli 
wieziecIe mnie, nie zważając na moje prośby i żądania, 

i każecie mi za to płacić? .. . Ależ to cudownie, doprawdy, 
cudownie! . 

- Czyżbyś pan chciał przepłynąć ocean darmo? 
- Ja go nie chcę przepłynąć wcale; mój panie, 

i pan WIesz o tem wybornie. Dwa tysiące franków za 
wywiezienie mnie gwałtem na koniec świata! Nie, tego 
już nadto! 

- Jeżeli pan zechcesz zająć kajutę klasy drugiej, 
będzie to kosztowaać tylko 1600 franków. Za tysiąc 
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franków damy panu mieszkanie i żywność, jakiej uży
wają majtkowie. 

- Jakto? - ciągnąl dalej oburzony p. Pinson
i to teraz panowie zawiadamiacie mnie o tych bajecznych 
cenach, kiedy już jesteśmy na pelnem morzu? Ja wy
jechałem z Paryża, aby zobaczyć Londyn, nie zaś żeby 
płynąć do Ameryki, i mam przy obie tylko tysiąo 
franków ... 

- Bądź pan laskaw wyrozumieć-odrzekt z ilegmą 
oficer-że towarzystwo żeglugi nie może być odpowie
dzialnćm za przypadek, który pana zatrzymał na pokła
dzie Canady. J esz pan tutaj, pijesz, sypiasz ... a na ca
łym świecie płacić za to trzeba. 

- A jeżeli ja nie zechcę płaeić? j eżeli phcić nie mogę? 
- \V takim razie z wielkim moim żalem lmżę pa-

na ulokować pod pomostem, celem zmniejszenia kosztów 
pańskiej podróży, a za wylądowaniem w Ameryce sądy 
i sprawiedliwości ... 

- Ja zapłacę-przerwal Boisjoli-i poniosę chętnie 
tę ofiarę, którą mi stokrotnie wynagrodzi twoje towa
rzystwo, Orogi Pinson. 

P. Pinson nie słuchał dalej, ale przebiegał gwałto 
wllerni kroki poklac1. Jakto? Nietylko że traci miesiąc 
drogiego czasu, że narażają go na wszystkie możliwe 

wypadki podróży morskiej, że go wloką uo Ameryki, 
pomimo jego woli, ale nadto każą, mu jeszcze płacić 
2000 franków, grożą sądami i sprawiedliwością? P. Pin
son nie chciał słuchać uwag s"\vojego przyjaciela; usiadł 
sobie na przodzie okrętu i spoglądal długo.i bezwiednie 
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na przepaść, jaką tworzył dziób steamera, prując fale 
morskie. 

Słońce miało się ku zachodowi, male białe obło

czki płynęły w powietrzu, a okolo wielkiego masztu 
krą·żyły stada mew, marzące zapewne o uwiciu swoich 
gniazd. 

- Żagiel!-zawolał w tej chwili majtek, czuwający 
w bocianiem gnieździe. 

P. Pinson obudził się z zamyślenia nagle. Istotnie 
ujrzał w wielkiej odległości wierzchołek masztu. 

- Zapytaj natychmiast-rzekł spiesznie do Żywe
go Srebra-czy będziemy przepływać obok zbliżającego 
się statku. 

- A jakże-odrzekł majtek, do którego chłopiec 

udał się z zapytaniem-jeżeli on tylko nie zmieni kie' 
runku. 

P. Pinson, otrzymawszy odpowiedź, pociągnął chłop
ca ku budce sternika, gdzie kapitan, z perspektywą 
w ręku, rozpatrywał widnokrąg. 

- Pręd.ko-rzekł niecierpliwie inżenier -zapytaj 
kapitana w słowach najuprzejmiejszych, na jakie zdobyć 
się 'umiesz, czy wrazie, gdy będziemy przepływać obok 
nadciągającego statku, przepisy marynarskie nie zabro·· 
nią nam przesiąść się na jego poklad. 

Żywe Srebro spełnił polecenie. Kapitan otarłszy 
szkła perspektywy, odrzekł z flegmą: 

- Okręt . ten zdaje się płynąć ku nami jeżeli jego 
komendant nie będzie miał nic przeciwko temu. zga
dzam się Z€l swojej strony i obiecuję zatrzymać si<; na 

, . 
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chwilkę, ażeby was przesadzić. Żadne' prawo me sprze
dwia się temu. 

Żywe Srćbro wiernie przedumaczył tę odpowiedź 
panu Pinson, który, skłoniwszy się z uszanowaniem ka
pitanowi, powrócił na przód okrętu, aby śledzić ruchy 
nadpływającego statku, mającego go zawieźć na ulicę 
Nollet. 

IX. 

F U L T O N. 

Po całodziennych obserwacyach, p . Pinson, bardziej 
smutny i zniechęcony, niż kiedykolwiekbądź od chwili 
wyjazdu, powstał i opuścił zwolna swe miejsce przy 
budce sternika. Okręt, na którym mial nadzieję po
wrócić do Emopy, jak się tu pokazało, płynął w tym 
8t1mym kierunku, co i Canada, ponieważ, zamiast zbli
żać się COl'nz barclzićj, oddalal się, a wreszcie znikł zu
pełnie. 

- No, chłop cze-rzekł smutnie inżenier-jedziemy 
do Ameryki. Już to jest zapisane w księdze przezna
czeń, jak mówi:} mahometanie. 

Żywe Srebro, który, dzięki pobłażaniu naszych ·przy 
jaciół, zaledwie już tylko przez połowę żałował swego po
bytu na pokładzie, spuścił głowę i nie odpowiedział ani 
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słowa, ale skoro p. Pinson odszedł, aby zająć poprzednie 
miejsce, chłopiec wykonał zaraz swój ulubiony skok, 
który należał do objawów najżywszej jego radości. 

P. Boisjoli, widząc swego przyjaciela smutnym 
i milczącym, melancholicznym i szukającym samotnościr 
zbliżył się doń i zaproponował mu partyą bezika. 

-- Dziękuję- odrzekł inMnier. - Nie mam teraz 
głowy do gry. 

I aż clo cbwili pogaszenia świateł na okręcie, to 
jest do godziny dziesiątej, mówił o smutnym zawodzie, 
ja.ko o naj cięższ ej przeciwności w życiu. Nazajutrz, za
raz po. przebudzeniu się, pobiegł na pokład i począł na
nowo rozglądać widnokrąg, przecierając oczy 'i mówiąc
do zbliżającego się <;błopca: 

- Gzy widzisz co w oddali? 
- 'Widzę to samo co wczoraj, to jest wierzcho-

lek masztu. 
- Zapytaj natychmiast, co to znaczy. 
- Majtek z bocianiego gniazda-odparl, wypełniw-

szy zlecenie, chłopiec-powiada że maszt należy do sta
tku, któryśmy wczoraj widzieli, a który teraz zbliża 
się ku nam. 

Gdyby p. Pinson umiał wykonać "salto mortale," 
najniezawodniej wykonałby je, usłyszawszy tę dobrą 

wiadomość. 

- Brawo!-zawolal, wznosząc wysoko zdjętą czap
kę, z wyrazem naj wyższego zadowolenia. - Poproś tu 
natychmiast pana Boisjoli, chłopcze; według wszelkiego 
prawdopodobiellstwa, już tylko przez krótki przeciąg 

czasu gościć będziemy na pokładzie Canady. 
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Żywe Srebro oddalił się... wolnym krokiem, spo
dziewając się zapewne, że jego opieszałość pod tym 
względem opóźni i bieg nadpływającego okrętu. 

- Szkoda, wielka szkoda!... -mruczał z niezado
woleniem. 

P. Pinson, ujrzawszy nadchodzącego przyjaciela, 
uściskał go i wypowiedział swą. nadzieję· 

- Raduję się za ciebie, kochany Pinson-odrzekł 
p. Boisjoli-chociaż z drugiej strony przybycie spodzie
wanego statku wcale mnie nie ucieszy. Już zrobiłeś ta
ki kawał drogi i móglbyś ujrzeć Amerykę· 

- To jest, mój przyjacielu, obaczyłbym ją, wbrew 
woE, pomimo chęci. 

- Toby nam pozwoliło spędzić parę tygodni razem. 
- Prawda, ale potem nastąpiłoby znów rozłącze-

nie. Wolę go nie odwłóczyć ... 
- Jesteśmy już prawie w polowie drogi, Pinson. 

Jeszcze tylko sześć dni, a mógłbyś widzieć Nowy-York, 

Niagarę .. 
~ Przy podobnem rozumowaniu, mój Boisjoli, 

mógłbym zajecha,ć na koniec świata. Za szesc dni mogę 
być w Nowym-Yorku, gdzie nie mam żadnego interesu, 
ale za pięć dni powinienem być na ulicy N ollet, a ja 
glosuję za ulicą Nonet. 

Morze było spokojne; dwa okręty, płynące naprze
ciw siebie, najdalej za dwie godziny powinny były spo
tkać się ze sobą.. Wszyscy pasażerowie Canacly wylegli na 
przedni pomost. P. Pinson rozpromieniony ściskał je
dnych za ręce, kłaniał się drugim, żegnał wszystkich 
zawczasu, ponieważ kapitan wznowił daną mu obietnic,<, 
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że go p~ze.s~d.zi na pokład nadpływającego okrętu, któ
ry nasz mzemer uważał za posłańca Opatrzności. 

- Zdaje mi się że pan będziesz moim gościem aż 
do Nowego-Yorku-rzekł po chwili komendant, który 
z lunetą w ręku rozpatrywał widnokraO".-To co ,d k ' . .0" l zę, 
yaze mI wnosić iż zbliżający się statek jest okrętem 
wOJennym. 

- Okrętem wojennym!- powtórzył p. Pinson.
Czy pan sądzisz że na jego pokładzie zabraknie miejsca 
dla mnie? 

- ~kręty w?jenne-rzekł Żywe Srebro, tłllmccząc 
sł~wa ka.plt~n~-llle przyjmują podróżnych. Przepisy mor
skIe zabramaJą, im tego. 

P. Pinson opuRcił ręce: 

-:- Znow.u przepisy morskieJ-zawola? z rozpaczą.
Dok~dze, u. h.ch~ ~e pr,zeklęte przepisy będą nas udrę-
czać .. PIZeCIeZ me Jestesmy marynarzami t lk k . . ., y o spo oJ-
DymI obywatelami, co nam więc do tych mądrych prze-

. , ! O pl~OW . n~. to 7.~t~zymały nas na pokładzie Cana1y, po-
mlTno naszej wol!o I one zawsze nie pozwalają nam 0"0 

porzucić, chociaż trafia się potemu wyborna sposobno~ó. 
Ol tego już nadto! 

- Uspokuj się, przyjacielu·-rzekł p. Boisjoli. 
- .. M~wi sz jak ci wygodniej. Jakże ja się mam 

uspokolC, Jak? Zkąd u lic~la wziąść zimną krew w po
d~bnyr.n wypadk~? Hej, Zywe Srebro, proś kapitana, 
mechaJ spyta, mech spróbuje .. ! przecl. eż to nic 0'0 nie 
będzie kosztować. Komendant zbliżająceO"o się :tatku _ o' 
Jesf, zapewne człowiekiem zacnym ... ja mu wyjaśnię 

wszystko. Chodzi tu o nasze losy ... tego lekceważyć 
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nie można. Spytaj także, do jakiej narodowości należy 
ten okręt. 

- Kapitan powiada" że jest to statek wOJennny 
:a mery kański. 

- Tern lepiej, tem lepiej!-pra'wil gorą~zkowo p. 
Pinson.-Amerykanie są ludem dzielnym, szlachetnym, 
kochają wolność, nie będzie więc trudno im wyduma
oCzyć ... Co mówi na to kapitan? 

- On twierdzi-odparł chłopiec-że zatrzymywać 

się, byłoby to tracić napróżno drogi czas. Radzi panu 
mieć cierpliwość. 

P. Pinson żałował tern silniej niż kiedykolwiek, że 
nie mówi po angielsku. Był pewnym że sprawa, prze
łożona przez niego kapitanowi, wzięłaby inny obrót, 
:t komendant zgodziłby się niezawodnie porozumieć 
z dowódzcą nadpływającego statku. -

- Gdy naHZ steamer znajdzie się w pobliżu tego 
-okrętu-rzek! sobie rezolutnie p. Pinson -- rzucę się 
w wodę, a wówczas będą musieli spuścić łódź, aby mnie 
:ratować . . 

Aż do tej chwili oba statki obserwowały się spo
kojnie i w milczeniu, wkrótce jednak spostrzeżono że 

-okręt amerykański steruje ku Canadzie. Wedle przyję
tego zwyczaju, ta ostatnia powitała zbliżający się okręt 
wywieszeniem bandery angielskiej, poczem i nad fregatą 
wojenną powiewać zaczęła flaga konfederacyi Stanów 
Zjednoczonych północnych Następnie, zbliżywszy się 

bardziej jeszcze, powitano Canadę wystrzałem działowym, 
co było zarazem znakiem zatrzymania się· 



- 106 -

Kapitan steamera, mrucząc cóś pod nosem, naka
zał wstrzymać bieg swojego statku i dwa okręty 
płynące tylko z biegiem fali znalazły się w odległości 
zaledwie czterech metr0w. Łódź z sześcioma majtkami, 
dowodzona przez młodego oficera, przypłynęla od okrętu 
amerykańskiego i zatrzymała się u boku Canady. Oficer 
znaiazl się wkrótce na pokładzie: był to porucznik fre
gaty. 

Kommodor Warren - rzekI, salutuj ą.o grzecznie 
kapitana- przesyła panu swoje pozdrowienie i prosi 
najuprzeJmJe}, abyś zechciał jego depesze, za przyby~ 
ciem do N owego-Yorku, przesłać tamtejszym władzom. 

- Zapewnij pan kommodora - brzmiala odpo
wiedź-że jego polecenje spelnionem będzie. Czy można 
pana zapytać, co się dzieje w pańskiej ojczyźnie? 

- Nic do1rego, kapitanie; powstańcy tryumfują, 
ale mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni. 

Obydwaj oficerowie, których p. Pinson ani na chwi
lę z oka nie spuszczał, rozmawiali na przednim pomo
ście, ponieważ porucznik nie chciał wejść do salonu. 

- Co oni mówią?-pytał ustawicznie Żywego Sre
bra inżenicr. 

- Że wojna jest w tej chwili zaciętszą niż po. 
przednio, że postanowiono dać swobodę niewolnikom, ' 
że pogoda jest wyborna ... 

- I co więcej?! 

- Że korsarze Południa wyrządzają wielkie szko-
dy bandlowi amerykańskiemu i że wreszcie fregata uda-
Je SIę na wody Europy, wcelu ścigania statków korsar
skich. 

ł 

Łódź o sześciu wiosłach, pod dowództwem młodego oficera. 
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- A dalej, coz dalej? ... Dlaczego porucznik uśmie-
cha się, spoglądając na mnie? 

Ponieważ ... 
Cóż, mówże jasno! 
Ponieważ kapitan opowiada mu pańskie przy

gody. 
W tej chwili oficerowie uścisnęli sobie ręce, a po

rucznik postąpił, aby wsiąść do swej łodzi. 

- Tylko słówko-rzekł doń inżenier, stając mu na 
drodze.-Czy pan mówisz po francuzku? 

- Cokolwiek-odpowiedział porucznik. 
P. Pinson odetchnął lżej; mógł nareszcie własnemi 

ust Y przedstawić SVi'oję sprawę· 

- Pan już znasz moje przygody, panie poruczniku, 
kapitan Canady opowiadał je panu. Są one śmie8;lne dla 
wszystkich, ale nie dla mnie; pan to pojmujesz wybor
nie. Do rzeczy jednak! Panowie płyniecie do Europy, 
być może że i do Francyi nawet... na tę myśl serce 
uderza mi silniej. Sztandary Ameryki, swobodnej, po
tężnej... Przebacz pan, przystępuję do rzeczy. Weźcie 
mnie na s,rój pokład, odwieźcie mnie do mojego kraju, 
będzie to czynem... szlachetnym! 

Żywość i oryginalność tej przemowy wywołała 
uśmiech na usta porucznika. 

-- Nie jestem komendantem Fultona-odrzckł-je
stem tylko podwładnym kommoc1ora Warrena. 

- Mimo to zabierz mnie pan ze sobą; znalazłszy 
się na waszym pokładzie, wytłumaczę to komenJanto
wi... Kicd'y się ma do czynienia z ma.rynarzem ... 
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- A jeżeli kommodor nie zgodzi się na pański 
pobyt na Fultonie, cóż Zl'obimy? Kapitan Canacly nie 
zechce na pana oczekiwać. 

- Ha! w takim razie - odrzekł rozpaczliwie pan 
Pinson-rzucicie mnie w morze i wszystkie kłopoty raz 
się skończą. 

Porucznik wczasie tej rozmowy zbliżał się zwol
na do schodków, któremi wszedł na okręt, a u dołu 
których oczekiwała nal1 łódź Fultona. Obydwa statki 
znajdowały się teraz zaledwie w odległości trzystu me
trów. Usada Fultona zgromadziła się na pokładzie. 

- Badź pan łaskaw i użycz mi swej tuby-rzekł 
zcicha porucznik do kapitana.- Nic mnie przecież nie 
będzie kosztować, jeżeli temu dżentlemanowi dopomogę. 

Ka,pitan podal tubę . 

- Kommodorze!-wołał przez nią porucznik. 
- Jestem, o:co chodzi?-odrzekł kommodor, który, 

stojąc na mostku Fultona, przypatrywał się przez lune
tę Canadzie. 

- Pewien dżentelman francuzki, przez omyłkę, 
znajduje się na pokładzie Canady, i płynie mimowoli 
do Ameryki. 

Wesoły wybuch śmiechu majtków Fultona Zfl.. 

brzmiał po tych słowach. Kommodor głosem piorunują
cym nakazał milczenie swej osadzie. 

- A cóż mnie mogą obchodzić - brzmiała odpo
wiedź-przygody tego gentlemana? 

- Żąda on, abyś go pan zechciał p.czyjąó na po
kład swego statku i odwieść do jego kraju. 
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Pan Pinson, który wybuch śmiechu marynarzy 
przyjął nawet bez zmarszczenia brwi, stał wsparty na 
ramieniu swego chłopca i nie spuszczał z oka kommo
dora. Kommodor przebiegł parę' razy pomost swego 
statku i zawoła!. 

- Zgadzam się!... Przewieść tu tego gentlemana! 
- Spotkanie Canady-objaśnił porucznik-która za-

wiezie do Waszyngtonu raport o zmasakrowaniu korsa
rza, za którym uganialiśmy się dość długo, dało kom
modorowi wyborny humor. Ale śpiesz się pan." nie 
trzeba mu zostawiać czasu do zmiany poleceI1. 

Żywe Srćbro przetłumaczył swemu opiekunowi od
powiedź kommodora., którą usłyszawszy, inżenier miał 
ochotę, jak to mówią, wyskoczyć ze skóry, ale ra
doŚĆ i wzruszenie sparaliżowały jego energią. i pystrość 
umysłu. 

- Naprzód, chłopcze!...-wołal tylko - naprzód ... 
śpiesz się, śpiesz! 

_ Jak to, więc pan nie jesteś sam? -spytał porucz-

nik zdziwiony. 
P. Pinson nie odrzekł nic; uniósł tylko swego chłop

ca za kołnierz i odcIal go majtkom w łodzi, do której 
spuścit się następnie sam. 

- Czy to pański syn?-=--zapytał go powtórnie po-
rucznik. 

-- Tak .... prawie-odrzekł inżenier. 
W tej chwilI oficer Canacly zawołał: 
- Hej tam... nie zabier~jcie ich!... Niechaj pIerw 

płacą. co winni. 
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- J a za nich płacić będQ - pośpieszył zapewnić
p. Boi sjoli. 

Oficer zamilkł, a w mi nutę pozme), porwana silne
mi uderzeni ami wioseł , łódź oddaliła się szybko od Ga
nad y, która puściła się w swą drogę. Z jakąż rado ' cią 
p. P inson stanął na pokładzie Fultona! Chciał się rzucić 

w ramiona kommodorowi. ale ten nie mial czasu na czu
łości i zaj ęty był wydawaniem rozkazów. Wówczas 
inMnier zwrócił się w stronę odpływającej Canady, któ
ra po trzy kroć podniosła i spuściła swą banderę na po
żegnanie . Boisj oli, stojąc na tyle okrętu, powiewaniem 
chust ki prr.esyłał ostatnie pozdrowienie przyjacielowi. 
'tV tej ch'Vyili śruba, Fultona rozpoczęła swój obrót 
i ntatki oddaliły s i ę od siebie gwałtownie. 

P. P inson mógl niezadlugo rozmawi ać z komodo
rem i dz i ękować mu za gościnność na pokładzie Fulto 
na. Opowiedział mu z werwą, która ubawiła serdecz
nie kommodora, wypadki przymusowej swojej podróży. 
P. P insona opowiadanie moglo być tćm dosadniejsze 
że komodor i j ego oficerowie znali język francuzki. 
A tymczasem Żywe Srebro z wielkim smutkiem spo
glą.dał na oddalają.cą się Canadę, a z nią i nadzieję 

zwiedzenia nieznanych kraj6w. 
"Szkoda, wielka szkoda! -mówił sam do siebie;-': 

Ameryka była już tak blizko i byłbym się niezadlugo 
przekonal, czy Robinson kłamaf. Ha... pocieszmy się 
tćm przynajmniej, że za kilka dni uściskamy poczciwą 

matkę Pitch i że p. Pinson obiecał zawieść mnie do 
Paryża. Ale zawsze... wielka szkodal" 
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x. 

D A V I S. 

Pod pozorami prostoty, familiarno "ci i oryo' inalno -
• b 

SCI, p. Pinson był jednakże człowiekiem uczonym i nie -
zmi ernie miłym w stosunkach cotlzi0nnych. Pozbywszy 
się raz dręczącćj go zmory, stal się najprzyjemniej 
szym to,nrzyszem. \re dwadzieścia cztćry godzin po 
przeniesieniu się na. pokład Fultona, uważano g0 tu już 
za przyjaciela kommodora j jego oficerów. Kommodor, sta
ry wilk mornki, siwy już, a raczej szpakow:1ty, posiadł 
swoje rzemio lo marynarskie bardzićj przpz pra.ktykę, 

aniżeli z teoryj, i wbrew zwyczajowi wielu kQlegów, 
chętnie c1:1wal u 'ho rzeczom, które niekoniecznie z mo
rzem i mar,rnarką, mialy związek. Prawy i ludzki, 
okazywał s i ę jednakże nieubłaganym, gJy chodzilo o obo
wiązek. W krajn swoim cieszył się on sławą. zdolnego 
marynarza, chociaz mial zapewne i zazdrosnych przeci
wników. O narodach starej Europy ten dzielny Ame
rykanin mial nie3zczególne wyobrażenie . l tak na przy
kład utrzymywał zawsze, że Anglia byla niegdyś kolo
nią tanów Zjednoczonych i że Krzysztof Kolumb, któ
ry pewnego pięknego poranku odkrył stary lą.d, nie był 
bynajmniej Genueti.czykiel)1, lecz ujrzJ.l ' wiatlo słońca 
w Nowym Yorku. Takie dziwaczne uprzeJzen ia, wła 

ściwe wszystkim Amerykanorn, stn nowią do pewnego 
stopni:1 moralną. silę tego śzczególnego narodu. W Sta-

Podr6ż mimowolna.. 8 
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nach Zjednoczonych, tak jak niegdyś w Atenach, każdy 
obywatel gotów jest poświęceniem majątku i życia do
wieść wyższości, jaką swemu krajowi przypisuje. 

Przygody Żywego Srebra, opowiedział!.e szczegóło
wo przez p. Pinson, śeiągnęły ogólną uwagę na chłop
ca-sierotg, przez j ego szlachetność, inteligencyą, ży

woŚĆ i uprzejmość, które też niezadlugo podbiły mu 
sympatyą oficerów i majtków. Ta sympatya, na wiel
ką pociechę chłopca, pozwoliła mu wkrótce rozwinąć 
calą zwinność i ruchliwość wiewiórki; biegał bez ustan
ku po całym okręcie, przypatrywał się wszystkiemu 
i gotów był biedz na pomoc każdemu, bez względ u na 
rodzaj jego zajęcia i pracy. 

Z polecenia kommodora p. Pinson i jego pupil po
mieszczeni zostali narówni z oficerami i otrzymywali 
oficerskie porcye żywności. Żywe Srebro, dzięki zape
wne swojemu wychowaniu pierwotnemu, umiał utrzy
mać się na właściwe m stanowisku śród poważnego oto
czenia. Chłopiec posiadał wrodzoną dystynkcyą, której 
włóczęgowskie życie jego nie zatarło; wykształcenie 
mogło go uczynić człowiekiem, godnym tego imienia.. 

P. Pinson, chwile jakich nie pędził na pokładzie 
Fultona, obracał na naukę języka angielskiego i na 
lekcye z Żywem Srebrem. Nie było dlań trudnem 
przez zapytania odpowiednio zgruntować szczuplą wie
dzę chłopca. Raz zapytany, Żywe Srebro mnożył py
tania swoje bezustanku, domagając się jasnych i stanow
czych odpowiedzi. Kształcić umysł chłopca nie było 
rzeczą łatwą; chciał on wszystko poznać, zbadać i zgłę
bić, a wyjaśnienia jego nauczyciela pobudzały coraz ży-

r 
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wiej jego ciekawość, która SIę nigdy nie czuta zaspo
kojoną· 

Pogoda zmieniła się i deszcz zaczął padać, wskutek 

czego p. Pinson i jego ucz e!'\. zmuszeni byli siedzieć 
w salonie ogólnym, gdzie oficerowie dyskutowali o naj
rozmaitszych rzeczac h i czytywali książki. 

- Czy wiesz, chłopcze-rzekł razu pewnego inże
nier-że to szczęśliwa okoliczność "IV two}ćm życiu, iżeś 
spotkał na swojej drodze pana Boisjoli. Dzięki jemu, 
będziesz odnany swej familii; wymógł na mnie przyrze
czenie, że nigdy cię nie opuszczę, a co przyrzekłem 
swemu przyjaci elowi, to rzeCE święta. Boisjoli jest 
człowiekiem niezmiernie zdolnym w s",roim zawodzie; 
dowiesz się <> tern niezadlugo, bo niezawodnie szeroko 
o nim mówić będą. Posiada on przytem dzielne serce, 
jak na przykład nasz kommodor i tysiące ludzi jemu 
podobnych, o jakich nietrudno w Stanach Zjednoczo
nych crdzie znajdują łatwo sposobność do wyniesienia , c 
się i okazania wrodzonych talentów. 

- OL .. i pan także takie serce posiadasz-wtrącił 
Żywe Srebro--i kommodor przyznał to, gdym opowie
dział historyą, ogrzewaczki dla matki Pitch. 

- Pierwszą myśl tego podarunku powziął Boisjoli, 
mój chłopcze; mówiłem ci to już tyle razy, że mógłbyś 
nie zapominać. 

Po każdej lekcyi Żywe Srebro ściskał gorąco dło I1 
pana Pinson na podziękowanie j, tytułe~ rekreacyi, 
biegł, aby przyglądać się działaniu machmy parowej, 
lub towarzyszyć przy manewrach okrętowych. 
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- Opowiadano mi - rzekł raz do p. Pinson - że 
imię Fulton, które nosi na z okręt, jest imieniem jakie
goś inMniera amerykańskiego, i że inżenier ten był 

wynalazcą. paropływó", . Zapewne to tylko przywidze
nie kommodora, nieprawdaż? 

- Bynajmniej, mój ch-lopcze; Robert Fulton był 
i totnie Amerykaninem i urodził się w Pensylwanii 
w r. 1785. Był pietwotnie malarzem i to podobno 
bardzo lichym. Przez pociag wrodzony ,vzią.ł się na
stępnie do pracy nad mechaniką. i ,,"krótce wymyślił 
piłę do rozcinania marmuru, poczem statek podmorski, 
którego celem było ratowanie tonących. Statek ten, 
uległszy wielu zmianom, dokonanym przez ,yspólziom
ków Fultona, przekształcił się zczasem "'IV tak zwane 
torpile, to jest machiny wybuchowe podmorskie do roz
bijania nieprzyjacielskich okrętów. Kajwiększy tytuł 

do chwały Fultona Btanowi jednakże za tosowanie pflry 
do żeglugi. Stało się to we Francyi, w r. 1802 i 1803, 
w kt órych-to latach odbyły się pierwsze próby. Nie
stety jednak, przedstawiona wówczas machina przez 
swego wynabzcę nie zyskała uznania i Fulton, nie
zniechęcony jednak, powrócił do Ameryki . Tam zbu
dował inny statek, na wielki podziw mieszkańców New
Yorku, a statek ten odrazu począ.ł kursować po rzćce 
H udson, miedzy New-Yorkiem a Albany. 

- Miałem nadz i ej ~ - przerwał zasłuchany chłopiec
że ci, k tór zy mi to opowiadali, pomylili się. Cieszyło 
mnie to przewidywanie! 

- A to dlaczego? 

- 117 -

. - Tak pragną.łem gorąco, aby wynalazek żeglugi 
parowej był za -Ingą. Francuza! 

- Pociesz ię! I Francuzi wzięli swój udział w spra
wie wynalazku statków parowych, steamerów i pyroska
fów, jak naz:Y'"ają. tego rcdzaju okręty. W r. 1695 
Francuz Pa pin na,kreślit projekt tatku zaopatrzonego 
w wiosła, które poruszala para,. W r. 1699 Duquet 
pró bował zast~pić ,,"iosIa kolami, zaopatrzonemi w ło 

patki. W r. 1753 ojciec Gautier, w Lunewilu, czytał 

w akademii nancejskiej rozprawę w tym przedmiocie. 
NiecIosyć na tem: w r. 1775 Perier zbudował w Pary
żu tatek paro,,'y, który pływał po ekwanie; próby 
z takim statkiem powtórzył margrabia de Jouffroy 
w r. 17 O. Powiadają. na\\'ct, że Fulton był 'wiadkiem 
tych usiłOWał}, ale powiadają. źle, bo w tym czasie 
jeszcze on nie żył. Co prawda, mógł on czytać o usi
łowaniach margrabiego, ale sam ich nie widział. Tym 
sposobem, bez odmawiania za lugi Fultonowi, można ją. 

przyznać margrabiemu do Jou:ffroy, któremu też aka
cIemia umjejętno~ci przyznała istotnie prawo wynalazku. 

- Chciałbym to opowiedzieć maszyniście - prze
I'.val .żywe Srebro; - niech nie sądzi, że Francuzi są. ... 
bydlętami. Ale jeszcze sTówko.. . Machina Ca'f/ady po
ruszała kołami, a tymczasem Fulton płynie zapomocą. 

śruby. 

'ruba, mój chłopcze, jest znowu pomysłem fran
cuzkim; Duquet, o którym już wspominałem poprzednio, 
pierwszy ją. wymyślił. W r. 1803 Karol Dallery ogłosił 
pamiętnik, w którym 'ruba okrętowa wybornie jest 
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opisaną. Pierwszym, który ją do praktycznego użytku 
zastosował, był kapitan szwedzki Ericson, w r. 1836. 

- Czy śruba jest lepsza od kół? 
- Śruba jest przedewszystkiem użyteczniejsza dla 

statków wojennych, których koła daleko łatwiej zni
szczyć można wystrzałami armatniemi. Okręty śrubo
we mogą też z łatwością żeglować przy pomocy żagli, 

bo są daleko lżejsze i wysmuklejsze. Śruba okrętowa, 
zagarniając swemi skrzydłami wodę tak, jak wiatrak 
powietrze, pociąga za sobą statek z szybkością ośmiu 

do dziesięciu mil na godzin ę. 

'W pięć dni po przeniesieniu się na pokład Fultona, 
p. Pinson, okolo trzeciej godziny po południu, znajdo
wal się na przodzie statku, gdy spostrzeżono brzegi 
Anglii. Serce uderzyło Hill gwałtownie. Fulton więc 

niezadlugo wpłynie do kanału La Manche, a tu pokolei 
zwićdzi wszystkie porty, szukając statków korsarskich, 
które od kilku miesięcy '''yrządzały ustawiczne szkody, 
napadając na okręty handlowe i niszcząc je. 

- Ziemia! ziemia! -ozwał się glos donośny z bo
cianiego gniazda. 

P. Pinson, wzruszony bardzo, mógł niezadługo roz
poznać wIasnell1i oczyma bialy obłoczek pod ciemnemi 
chmuramj, który mu, ,ygkazano, jako brzegi Anglii. 
Nieruchomość tego obłoczka, którego kształty stawały 

się z każdą chwilą wyraźniejsze, wycisnęła łzy z oczu 
inżćniera, który oparł się o ramię Żywego Srebra, aby 
ze wzruszenia nie upaść. Cbtopiec tymczasem, duma
jąc o Robinsonie, o Ameryce, o tygrysach i Piątku, 

mruczał: 
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- Szkoda, wielka szkoda! Raduje mnie to że uj
, rzę wkrótce matkę Pitch, ale mi smutno, że nie zoba
czę odludnej wyspy. 

Brzeg, który się ukazał, był to przylądek Lizard; 
rozpoznawszy go, statek skierował się ku wejściu do 
cieśniny La Manche. Wkrótce ujrzano kilka statków. 
Kommodor i jego oficerowie, uzbrojeni w lunety, rozpa
trywali te statki, czyniąc to z · wielką troskliwością 

i udzielając sobie wzajemnie swoich uwag. 
Fulton, od chwili zmiany kierunku, płynął równo

legle z jakimś statkiem. Gdy Fult()n zbliżył się, bryg 
ten wywiesił flagę szwedzką. Fulton okrążył go, po
zdrowił ze swej strony wetzawet i puścit się ku in
nemu statkowi, który się ukazał na lewo. P. Pinson 
uczuł dziwne wzruszenie, gdy na pawilonie tego statku 
ujrzał kolory Francyi, które~ zawisłszy i opuściw

szy się po trzykroć, salutowały gwiaździstą chorągiew 

Stanów Zjednoczonych. 
Podczas reszty wieczora Fulton odbył przegląd 

ośmiu innych okrętów, poniewaz na wodach cieśniny 
La Manche ustawicznie dają się spotykać statki najroz
maitszych krajów, płyną.ce w różnych kierunkach. Parę 
razy nawet kommodor zapytywał kapitanów przepływa
jących okrętów, zkąd i dokąd zdążają· Ostatni z zapy
tywanych statków był amerykańskim, a rozmowa z je
go kapitanem zajęła cały kwaclrans. Statek ten pły
nął z Ha'wru; kapitan jego zawiadomił kommodora, że 
korsarz, którego Rciga, znajduje się w Cherbourgu, gdzie 
rozeszła się wieść o wielu napadach i łotrostwach z je
go strony. Była to wiadomość ważna i pożądana 
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j Fulton natychmiast skierował się w stronę 'wskazanćj 
przystani. 

- Zobaczysz pan śliczny taniec, panie inżćnierze
rz::::kł kommodor do p. Pinson -jeżeli, jak się spodziewam, 
uda mi się spotkać z okrętem korsarskim Dads, któ
ry, polując na niewinne króliki, sam 'wpadnie w pa
szczę rekina. W waszym kraju biją. się dzielnie, ani 
słowa, slyszalem o tęm dosyć; ale ujrzysz pan na, wła
sne oczy co to są ciosy, zadawane ręką Amerykanina. 

- Ja sądzę że ta ręka w bitwie zabija, mc Wlę 
cej-odrzekł p. Pinson. 

- To się wie, ale są. sposoby zabijania i zabija
nia, panie inżćnierze, a ręczę że nasz nie należy do 
najgorszych. 

P. Pinson kochał bardzo swój kraj, nie nawidzH 
wojny, ch) ba tylko w obronie w]asnei niO'cly zaś 

J' o , 
gdy była zaczepną·, Teraz jednak czułby się bardzo 
szczęśliwym, gdyby mial pewność że za czterc1ziesci 
osiem godzin będzie jnż na lądzie, nie potrzebują.c spra.
wdzać naocznie sposobu zabijania, który mu tak zale
cał kommodor. 

- . Czy Cherbourg podobny jest do Liwel'poola? _ 
spytał Zywe Srebro. 

- Nie; Cherbourg jest portem wojennym, Li-,rer-
po ol zaś handlowym. Cherbourg jest jedynym portem . , . 
tak.im, który posiada Frencya na kanale La Manche. 

Noc nadeszła; posuwano się ciągle po wielkiej dro
dze, po której płyną okręty z Hamburga FlesynO'j 
A ' o' nvers, Portsmouthu, Plymouthu, Dunkierki, Hawru 
i t. d., aby wypłyną.ć na ocean i roznosić na najdalsze 
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kończyny ziemi produkta przemysłu europejskiego. 
Dwaj majtkowie stali na przedniej straży, aby ciągle 
przepatrywać widnokrąg i uprzedzać o odległości brze
gów. Okolo godziny dziewiątej wieczorem napotkano 
goelletę, następnie zaś bryg amerykański. ~tatek kor
sarski, którego szukał Fulton, miał być właśnie tej sa
mej objętości co ów bryg i komodor łudził się przęz 
chwilę, że istotnie napotkał' wroga. Zapytany przez 
tubę, bryg odpowiedział że płynie z Hawru, potwier
dzając wiadomość daną. kommodorowi rano: że Davis, 
uzbrojony dwudziestoma, działami i mający trzystu lu
dzi załogi, stoi spokojnie na kotwicy w przystani Cher
bourga. 

Na pokładzie Fultona poczyniono natychmiast przy
gotowania do bitwy. to jest przejrzmio ·i upor.zą.dkowa
no baterye, hamaki zaś i wszystko, co moglo tamować 
ruchy załogi, zniesiono pod pomost. Oficerowie, kano
nierzy i sternicy zajęl i swoje miejsca, a kommodor staną.ł 

na mostku. 
- \Vięc będziemy się bić naprawdę? - zapytał 

Żywe Srebro pana Pinson, który go nic opuszczał' ani 
na chwilę. 

- Spodziewam się że nie - brzmiała odpowiedź.

Ten Davis, jak go nazywają, nie zechce się mierzyć 
z Fultonem, a jego kapitan niezawodnie postara się 

umknąć, jak kommodor stara się, aby go SChW}iCić. 
- Więc statek kor3arki jest okrętem wojennym, 

skoro ma armaty? 
- Tak, mój chłopcze, ale statek taki, unikając 

żawsze bitwy, napada tylko na okręty handlowe, aby 
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je zniszczyć, jeżeli nie może ich uprowadzić. Byłoby 
wiele do powiedzenia o takich rozbójnikach morilkich, 
lecz Francuzi nie mają. prawa potępiać ich, a nawet 
sądzić zbyt surowo, bo kraj nasz posiadał bardzo wielu 
dzielnych i wielkich ludzi pomiędzy korsarzami. 

- Dlaczego Amerykanie północni wojują. z Ame
rykanami Południa? Czyż nie są. dziećmi jednego kraju? 

-- Niestety, mój chłopcze, są, ale ludzie nie za
wsze cieszą. się rozumem. Ta wojna ma stanowić o wol
ności pięciu milionów Czarnych i o tę wolność toczy 
się krew ludzka. 

Było już okolo północy, gdy p. Pinson i Żywe 
Srebro udali się do kajuty. Po obu stronach statku 
ukazywały się w oddali światła i światełka, a Fulton 
szybko plyną.ł w kierunku zamierzonym. Nagle wy
strzał działowy dal się słyszeć zdaleka. 

- Czyżby to był znak że jakiś okręt znajduje 
się w niebezpieczeństwie?-zawolal p. Pinson.-Biegnij, 
chłopcze, i zapytaj, co to znaczy. 

- Ja tak są.dze-odrzeld spytany majtek- bo kom
modor kazał płyną.ć wprost do miejsca, z którego dał 
się słyszeć wystrzał, a które widać, o... tam,' daieko, 
gdzie to światło. 

Fulton zdwoił swą. szybkość. Oficerowie i majtko
wie nasłuchiwali w milczeniu, z oczyma wlepionemi 
w zbliżają.ce się światlo. To światło co chwila zdawało 
się zwiększać i rozszerzać. Nagle długi, wysoki pło
mień buchną.ł ku niebu; ogarną.ł on boki jakiegoś 
statku. 

Nowy pożar oświecił widnokrąg· 
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Lodzie w pogotowiu! - krzyknął kommodor roz
kazująco.-Zdaje się że kogoś trzeba będzie ratować! 

"\Vkrótce zaledwie tylko odległość jednego kilo
metra oddzielała }"'ultona od płonącego statku. Nic 
bardziej wspaniałego, nic okropniejszego i dzikszego 
zarazem, jak ta fala płomieni na falach morza. Kłęby 
dymu roztaczały sie wokolo; płomienie ogarnialy gwał
townie boki okrętu i jego korpus, czerwieniąc powierzch
nię oceanu i sypiąc iskry z sykiem i trzaskiem. 

_ Niema nikogo na pokładzie! -zawołal kommo
dor.-Dać wystrzał armatni! .Marynarze, którzy porzu' 
cili ten statek, nie mogą być daleko; trzeba im dać 

poznać, że pragniemy ich ocalić. 

l\1ilczenie tak g1ębokie panowa10 na pokładzie Ful
tona, że glos kommodora można były slyszeć wybornie. 
Wszyscy zapuścili spojrzenia w ciemną przestr~eń, szu
kając czółen, na których mogliby się znajdować ucie
kający z płonącego okrętu marynarze. 

- To jeden z naszych!-zawolal kommodor.-Mogę 
wyczytać jego imię: Niagara z New-Yorku. Poruczni
ku, proszę zapisać to imię· 

VY ystrzał armatni Fultona odbił się glucho w ogro
mnej przestrzeni, ale potem nastąpił tylko zupełny spo
kój. Oddalono się zwolna od Niagary. gdy znów na
gle w innej stronie, w odległości mniej więcej czterech 
kilometrów, ukaz al się nowy pożar. I znowu Fulton 
puścił się w kierllnku ognia. Teraz spostrzeżono czół· 
no, płynące całą silą wioseł, a następnie ujrzano mały 
steamer, uwijający się około statku w płomieniach. 
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Fulton zbliżył się do tego stcameru, którego czar
ny i wysmuldy korpus wyraźnie oświecała łuna pożaru, 
Kommodor, na wielkie zdziwienie p. Pinson, kazał wy
wiesić flagę angielską,. Steamer odpowiedział, ukazują.c 
kolory rossyjskie, lecz, zamiast zbliżyć się do Fultona, 
puścił si ę nagle w przeciwnym kierunku. 

- Dać mu znak zatrzymania się wystrzałem!
rozkazał kommodor. 

Ale steamer, nie uważają.c na znak dany, .płyną.ł 
dalej. 

- Hola! ... posIać mu kulę!-brzmiaJ rozkaz kommo· 
dora.-Jesteśmy z Rossyą. w pokoju, a statek ten zdaje 
się nas obawiać. 

Kula, rykoszetując po falach, wpadła w merze 
o kilka metrów od steamera. 

- Wywiesić flagę Stanów Zjednoczonych!. .. Niech 
te błazny wiedzą., czem jesteśmy istotnie! 

Pawilon amerykański zawisł w powietrzu, a stea
mer wywiesił kolory francuzkie. Płyną.ł on wcią.ż da
lej; Fulton posłał mu znów kulę, ale ta przeszła nad 
jego pomostcm. W tejże chwili steamer ukazał flagę 
Stnnów Zjednoczonych. 

- Davisf-zawołał kommodor.-Do niego, chłopcy, 
l śmierć ,podpalaczom! 

- Smierć!!-odkrzyknęła osada jednogłośnie. 
Grzmią.ce hw'ra odezwało się z pokładu Davisa. 

Ten okrzyk wywolał dreszcz w ciele p. Pinson i jego 
małego towarzysza. 

- 'Wi ęc będziemy świadkami bitwy morskiej? ... -
zawolał p. Pinson. - Otóż cóś nowego! Jakto? więc 
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nie dosyć że mnie wyrwano z mojej ulicy Nollet, że 

mnie za wieziono do Londynu: że mnie wycią.gnięto na 
środek oceanu i ... 

Ale inżenier przerwał nagle szereg swoich nie · 
szczęść, bo oto kula, puszczana z Davisa, urwała ramię 
majtkowi stoją.cemu o kilka kroków. Prawie w tE~j sa
mej chwili Fttlton wydal odgłos głuchy i trzeszczą.cy, 

jakby boki j ego rozpaść si ę miały, i huk straszliwy 
ogłuszył p. Pinson, który są.dził, że okręt się zapada. 
Była to tylko, na rozkaz kornmoc1ora, odpowiedź przesłana 
nieprzyjacielowi ze wszystkich dział Fultona. 

XI. 

WYSpy KANARYJSKIE. 

- Zejdź pan do kajuty-rzekł porucznik do pana 
Pinson, przechodzą.c obok niego;-tutaj niebardzo bez· 
pIeczme. 

Żywe Srebro, blady, spoglą.dał ciekawie na to, co 
się dzia.lo. Inżenier, po chwili namysłu, uj ą.ł go za 
r~kę i zaprowadził do salonu; zaledwie tam . przybyli, 
gdy nowy atak wstrzą.snął ścianami Fultona. . 

_ Zostal'l. tutaj-rzekł p. Pinson, który, pod wply
wem rozdrażnienia febrycznego, nie mógł usiedzieć na 
jednem miejscu. 
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A gdzie pan idzie? 
Na pokład; wolę widzieć co się dzieje. 
I ja ~oż samo - odrzekł chłopiec. - Chcę być 

razem z panem. 
Inżeniel" zbliżył się doń. 

- Czy lęka3z się? -zapyta t, 
- Tak, tutaj; tam, na poklad7:ie, zdaje mi się że 

jestem bezpieczny. 
P. Pinson, obawiając się dla swego towarzysza ku

li lub granatu, pow J'ciągnąl pierwotną ch9ć wyjścia 
z kajuty i usiadł obok niego. 

- Otóż to wojna, mój chłopcze - mówi{ spokojnie 
i ze smutkiem-wojna i jej okropnośc:i. Każdy wystrzał, 
który daje się slyszyć, przez okropne skutki jakie spra
wia, pozbawia matkę dziecięcia, któec jej winno swą. 
mlodość, dzićc,ięcia któremu ona poświ ęc iła dwadzieścia 
lat najtroskliwszych starali i najcięższych kłopotów! 
Ale na nic się tu nic zda w"zelka filozofia; dopóki ist
nieć będą na ziemi Indzie źli i ambitni, wojna z nimi 
razem istnieć będzie. 

- A jednakże kOlll1uodor i jego oficerowie są to lu
dzie dzielni i uczciwi; jużeś mi to pan sam mówił po
wielekroć. 

- Niezawodnie, mój chlopcze. To tćż nie mówię 
o nich, lecz o tych, któl'zy im brOll, włożyli w ręce. 
Wojna, która dzieli Stany Zjednoczone, jest wojną okro
pną, a zupełnie niepotrzebną. Ale bywa i wojna świę
ta, sprawiedliwa, konieczna, moje dzićcię, 'wojna prze
ciwko wrogowi, który usiłuje pognębić ojczyznę, roz
czlonkować ją i ujarzmić. Przeciwko takiemu wroO"owi 
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walczyć trzeba, w walce takiej umrzeć należy, aby za
pewnić szczęście i swobodę tym milionom istot, które 
przyjdą po nas, aby bronić ich szczęścia i niepodległości. 

Kanonada trwała wciąż. P. Pinson zbliżal się po
trosze ku schodom, z nieprzepartą. chęcią. zmierzenia. 
niebezpieczeństvl"l1 j wyjścia na poklad. )Iorze, pod bly
skami dział dwóch statków, zdawtLło się czerwone jak 
krew. Wiatr burzył fale, ponad któremi unosiły się 

białe obloki prochowego dymu. 
Na pokładzie Fultona twarze załogi miały wyraz 

powagi, ale spojrzenia jej były plomienne. Rozkazy 
kommodora, stojącego na mostku, brzmiały zwi.ęźle i do
nosme. O wiele mniejszy, aniżeli jego przeciwnik, Da
vis zwrócony był ciągle przodem i manewrował tak, 
aby mu nigdy nie odsłonić swoich boków. Na pokla
dzie Fultona p. Pinson zauważył wiele plam krwistych~ 

a wielki jego maszt w kilku miejscach no sil ślady ude
rzenia kuli. 

- Uderzmy na nich z boku!-wolał kommodor, któ
ry pragnął raz SkOl1czyĆ bez owo cną dotychczas roz

prawę· 

Wydano tl1kże rozkaz, aby kanonierzy zaprzestali 
strzelać i mieli się w pogotowiu. 

P. Pinsop. stal obok maszyny parowćj, tuż pod 
mostkiem, gdy naraz uczuł że ktoś przeci ka się ku 
niemu. Był to jego młody towarzysz. 

- Pozwól mi pan tu zostać - rzekł glosem pro
szącym. 

P. Pinsol1, nic nie odrzeklszy, przy ci nął Żywe 
Srebro do siebie. Milczenie uroczyste panowało na po-

Podr6ż mimowolna. 9 
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kładzie Fultona, który, nie odpowiadając na wystrzały 
nieprzyjaciela, mężnie stawił mu czoło. 

Kula z łoskotem wyrwała kawał drzewa z masztu, 
tuż nad głową iużeniera. 

- Otóż to-mruknął do siebie - co mam do za
wdzięczenia temu hultajowi Boisjoli! Żeby nie on i je
go przewrotne, podstępne rady, w t ej chwili najspokoj
niej zasypiałbym w swojem łóżku. A tymczasem jestem 
teraz na pełnem morzu, pomiędzy dworna pożarami, na
rażony co chwila na to, że mi głowę może granat roz
trzaskać, lub urwać kula... Mogę się pozbyć ręki lub ' 
nogi i, w najlepszym razie, dostać się do domu inwali
dów, nie mając do tego najmniejszego prawa. 

Zbliżenie się gwałtowne Fultona do Davisa prze
rwało monolog inżćniera. Jeszcze tylko kilka minut, 
i dwa okręty, jak dwa rozszalałe byki, uderzą na siebie 
z dziką wściekłością. P. Pinson, przewidują.c to, uchwy
cił się silnie jakiejś liny, aby być przygotowanym na 
nieuniknione wstrząśnienie. 

Fulton zmienił kierunek i skręcił na lewo, ale Da· 
vis przewidział zamiary przeciwnika i w chwili, gdy 
ten miał uderzyć well całą silą rozpędu, zwinął się na
gle i zawrócif. Obydwa statki, zminąwszy się tym spo
sobem, sypnęły na siebie pociskami ze swoich dział. 
Okrzyki bólu, wściekłości, jęki konania zmieszały się 
w nieopisanym zgiełku, a nad wszystkiem teJll panowa
ło głośne llurm! 

Uniesiony własnym rozpędem, Fulton oddalił się 
nagle od swego przeciwnika i musiał zakreślić szeroki 
łuk, aby się znowu do niego zbliżyć. Tymczasem Da-
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vis, puściwszy się wprost przed siebie, pomkną.ł szybko, 
a załoga jego wydala okrzyk tryumfu. 

- Aha!... podpalacze unikają walkil-zawola! kom
modor z gniewem.--Ale to nic ... żwawo naprzód! Honoi· 
nasz nie pozwala, abyśmy tym zbójom morskim dali 
uciec! 

Kilometr odległości oddzielal teraz oba stt:ttki, 
.a Fulton, całą siłą pary, postępował w milczeniu za 
Davisem. p o upływie godziny stracono z oczu płonące 

okręty, ale długo jeszcze w ich stronie niebo odbijało 
czerwoną barwę plomieni. Marynarze, nie tracąc chwi
li czasu, zabrali się natychmiast dó naprawy poczynio
nych przez kule uszkodzeń i mycia pokładu. 

- Chodźmy, panie Francuzie - rzekł kommodor, 
przechodząc obok p. Pinson; - śzklanka grogu na czeM 
Ameryki nie zawadzi. Widziałem pańską. odwagę pod
czas kanonady ... Do pioruna, j~steś dzielnym! 

_ Tak sobie-odparł inżenier - szczególniej gdy 

inaczej być nie może. 
- Obmawiasz się pan. Mogłeś się pan przecież 

schronić. 
- Xie lubię ciemności-odpowiedział p. Pinson.-

Pomimo mojej odwagi, kommodorze, wyznam panu je
dnak, że bardzo się uczuję szczęśliwym, żegnając panów 
i waszego walecznego Fultona. A tym czasem racz mi 
pan powiedzieć, czy Davis rozpocznie znowu walkę? 

_ Licho go wie, ale, bądź co bądź, wie on że FUl
ton jest w biegu nieoceniony ... zobaczysz to pan jutro 
rano. N ol pańskie zdrowie! 
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P. Pinson i Żywe Srebro, idąc za przykładem kom
modora, zeszli do kajuty. Chłopiec czuł jeszcze silne 
wzruszenie pod wpływem tylko.co ukończonej walki. 

- Czy pan radowałbyś się-spytał pana Pinson
widząc Davz'sa, zdruzgotanego i tonącego w głębiach 
oceanu? 

Davisa. 

Ja? ... ja, mój chłopcze, nikomu nie życzę śmierci. 
Majtkowie Fultona mówią tylko o zagładzie 

Pojmuję ich gniew. Gdyby jaki statek angiel
ski lub niemiecki spalił w moich oczach spokojny okręt 
handlowy francuzki, czuję że porwałbym także za 
broń i stanął do walki. 

P. Pinson, który wstal nazajutrz ze snu jednocze
gnie ze słońcem, znalazł już Żywe Srebro na pokładzie. 
Trzej majtkowie Fultona byli zabici i chłopiec to warzy'
szy1 przy smutnej pracy obwijania ich zwłok w płótno 
żaglowe. Morze było ~pokojne i Davis, o cztery kilo
metry oddalony, plynąl naprzód. 

- Ten łotr jest wybornym plywakiem-rzekl po
rncznik do pana Pinson. -Płyniemy ciągle w jednym 
kierunku, a dotąd nie stracił ani metra odległości. Nit 
szczęście barometr spada, a gdy morze się wzburzy, 
Fulton weźmie górę ... Znam ja go dobrze. 

P. Pinson długo spoglądał na Darisa, który, po
mąl-9wany na. czarno, z rozwiniętą flagą, urągać się zda
wał silniejszemu przeciwnikowi. Lekki, rzutki ten stea
mer suwał się ra,czej po falach, niż płynął, pozostawia. 
jąc za sobą długi pas piany. 
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Dzwon na pokładzie zwiastował godzinę - dziesiątą· 
Kommodor, w wielkim uniformie, wszedł poważnie na po
kład, powitany przez przygłuszone uderzenia bębna. 
W tej chwili majtkowie, w mundurach i z bronią w rę
ku, stanęli po obu stronach pokładu, oficerowie zaś oto
czyli swego dowódzcę. Zwłoki zabitych marynarzy z!o
żono przed otworem w parapecie okrętu i kommodor 
głosem smutnym przeczytał kilka psalmów Dawidowych. 
'V przerwach tego czytania odzywały się cienkie i smu
tne tony piszczałki. 

Trudno sobie wyobrazić cóś bardziej wzruszającego 
nad tę prostą, a bolesną uroczystość. Nad okrętem nie
bo posępne, spokojne; pod nogami niezmierzone otchła
nie morza, gotowe pochłonąć na wieki śmiertelne szczą.t
ki ludzi, którzy wczoraj, w pelni sil i zdrowia, umarli 
na stanowisku swojem w walce za ojczyznę. 

Wystrzał armatni zachuczal; trzy trupy, z kulami 
przywiązanemi do nóg, zsunęły się, jeden po drugimI,. 
w przepaście oceanu, a fale ponad niemi zwarly się .. v 

na wieczność cała ... 
P. PinsoIi i Żywe Srebro, ze spuszczonemi głowa

mi, wzięli udział w tej nad wyraz smutnej ceremoni1; 
potem zeszli do kajuty. Chłopiec plakał. 

-- Co ci się stało?-spytał go inżenier. 
--' Mój ojciec, panie, mój ojciec •.. o nim-to myślę 

w tej chwili. Pewnego rana ujrzałem go bladym, nie
ruchomym, zawiniętym w płótno.,. jak ci majtkowie. 
Złożono go na czarnym wozie i zawieziono na cmentarz. 
Przysypano ziemią jego ciało... i już nigdy go nie 
ujrzalem. 
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Żywe Srebro tak rzewnie plalmł, :t;e p. Pinson posa
dził go sobie na kolanach, uściskaJ i zwollla począ'! roz
praszać j ego smutek. ,Ve d wie godziny później na po
kładzie Fultona panował zwykły porzą.dek. 

Gdy dzwon oznajmił południe, to jest godzinę śnia
dania, oclległo " ć pomiędzy dwoma statkami nie zmniej
sEyla się wcale. Kommodor1 pocieszając się że przy 
wzburzeniu morza Fulton doścignie przeciwnika, bacznie 
sprawdzał stan barometru. 

Śniadanie odbyło się szybko; pewność że walka 
rozpocząć się może lada chwila, czyniła wszystkich fe
brycznie niecierpliwymi. Powróciwszy na pokład, kom
modor spojrzał na morze i uderzył nogą z gniewem 
o podłogę. 

- Ten przeklęty statek poclpalaczy je ' t budowy 
amerykatl.skit~j -rzekł ze złością. 

- Po czćm to pan poznajesz?-zapytal mzemer. 
- Po jego marszu. Gdyby go zbudowano w An-

glii lub we Francyj, już byśmy się dotąd z nim ułatwili. 
- Mnie si ę zdaje, kommodorze, że Anglicy i Fran-

cuzi umieją także niezgorJ;ej budować okręty. . 
- Niekoniecznie, mój panie. Usiłują oni naślado

wać Amerykanów i prJtwie ich doścignęli, ale to prawie 
właśnie nie wystarcza w podobnych wypadkach, jak 
obecny. 

Kommodor mial w tej chwili kwaśną minę, czego 
przyczyną było że p. Pinson nie tak łatwo zgadzał się 
na jego zdanie, iż inMnierowie francuzcy nie celują 

w budowie statków, jak to fałszywie głosi opinia pu
bEc/ma. P. Pinson nie _ sprzeczał się. obiecując sobie 
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wynagroclzić upór kommodora wyja8nieniami danemi Ży
wemu Srebru co do jego błędnych mniemań. 

Dzień zszedł na strzeżeniu i ściganiu Davisa, któ
ry z flagą wywieszoną na przedzie, jakby urągając 

przeciwnikowi, pędził wciąż przed siebie. Kommodor na
radzał się ustawicznie z maszynistą, polec3jąc aby na
dal śrubie najwyższą szybkość obrotów, nie narażającą 
statku na niebezpieczeństwo. Robiła ich, ona dwieście 
na minutę, to jest dwanaście tysięcy na godzinę. 

- Do jakich brzegów zdąża Davis? - spytał pan 
Pinson porucznika;-zdaje mi się żeśmy już od kilku 
godzin powinni widzieć ziemię. 

Z· .? . l " .? - WIDIę· .. · P {ą ZJemIę· 
- Francuzką lub angielską. Wszak cieśniny La 

Manche nie potrzeba przepływać w Clą.gU czterdziestu 
ośmiu godzin, a nawet i wię'cej . 

- La Manche jest dawno za nami - odrzekł: spo 
kojnie porucznik.-vV tej chwili jesteśmy na wYli\okości 
wysp Kanaryjskich. 

- La Manche za nami?!... 'W yspy Kanaryjskie?
powtarzał pan Pinson.-Jakto? ... do licha... tego tylko 
brakowało l Więc na tó uniknęlem pobytu w Stanach 
Zjednoczonych, aby znaleźć się na wyspach Kana-

. k' h? rYJ s ~lC ..... 

Porucznik, odwolany przez kogQś, był już daleko, 
a p. Pinson powtarza! jeszcze: 

- ·Wyspy Kanaryjskie ... ojczyznit kanarków!. .. Te· 
go już zawiele! 
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Żywe Srebro, który obserwowal zboku p. Pinson, 
zbliżył si ę. ku niemu, gdy u ważal że inżeni er cokol
wiek si ę uspokoił. 

- Pro szę pana - rzekl - czy to prawda 00 pan 
przed chwilą. powiedział? 

A eóż ja powiedziałem? 
Że wyspy Kanaryjskie ą. ojczyzną kanarków. 
Nic prawdziwszego. 
A gdzie leżą te wyspy? 
Przy brzegu Afryki. 
Należ ą. do Francyi, nieprawdaż? 
Nie, lecz okolo r. 1330 odnalazł je Francuz. 
Odnalazl? ... jakto, więc wyspy te zginęły? 
Wyspy Kanaryjskie-tlumaczył p. P inson-by-

ł'y już znane w tarożytno'ci i Kartagińczykowie umie
śe ili na nich faktoryą handlową. Nazywano je wyspa
mi zczęśliwemi, z powodu piękno ' ci ich klimatu i bo
gactwa. przyrody. Po zburzeniu Kartaginy, zapomnia
no drogi prowadzącej do tych wysp, których imię tyl
ko zachowało s i ę we wspomnieniach marynarzy. 

- Rozumiem. Do koo'ÓŻ one należa obecnie? 
o " 

- Do Hiszpanów. Za,mieszkuje j e dzielny lud 
wojowniczy, GuanchoV' ... ie, a wys.p tych jest siedem, 
z których j edna, Tenerifa, posiada wulkan 'wysoki na 
3,710 metrów, co pozwala widzi' ć ją. żeglarzom z odle
gło' ci dwu tu kilomotrów . Inna wy Pll, Feroer, jest zna
ną. powszechnie z tego, że, z rozkazu Ludwika XIII, 
geografowie francuzcy przeprowadzili przez nią. na ma
pach pierw zy południk. Tenerifa ma 8,000 mie
szlmńców. 
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_ Tern gorzej-mruknął chłopi ec. - A na j akiej 
z tych wysp żyją kanarki? 

- Ną. wszystkich. 
- To musi być ciekawe, widziM latające po 

wszy stkich drzewach te ptaki. 

- Kan:1rki na tych wyspach znajdują się w stanie 
dzikim i nie mają barwy żółtej , właściwej kanarkom 
przyswojonym. 'ą one szare, brunatne, białe, żóŁtawe, 

a wreszcie i różnokolorowe. Ptaszki t e znajdują się 

i we Francyi, należą do wędrownych. 

P. Pinsonowi przerwał dalsze objaśnienia ruch, jaki 
SIę zrobił na pokładzie. Majtkowie biegli na przód 
okrętu . łońce zachodziło, a na zielonawej barwie nie· 
ba zarysowal się wyraźnie m aszt jakiegoś okrętu. 

XII. 

NA KONIEC ŚWIATA. 

Tr~ymasztowiec, spostrzeżony przed chwilą, był 

statkiem żaglowym, który zdawał s i ę plynąć .ku Davi
sowi; korsarz zbliżaJ · sie także ku niemu nieznacznie. 

- Żywe Srebro-rzekł p. Pinson do swego chłop
ca-zbliż się i uważaj. Wiesz zapewnie że ziemia jest 
okrągła? 
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- Tak pame; nie mogę tylko pojąć, jakim sposo
bem ludzie, którzy się znajdują, po przeciwnej stronie, 
mogą chodzić głowami nadót 

- Kula ziemska, pędząca z niesłychaną szybkości,~ 
w przestrzeni światów, w skutek dwojakiego swego 
obrotu, nie ma i totnie tego, co nazywamy "u góry" 
lub "u dołu." Z jednej strony ulegamy sile przyciąga
nia ku jej środkowi; z drugiej ulegamy ciążeniu na 
czas atmosfery, a raczej jej słupa, które wynosi 12,000 
kilogramów, i te dwa wpływy utrzymują nas zawsze na 
powierzchni ziemi. Ale ja cię tu wezwałem, aby ci po
kazać zjawisko, które przekonywa o okrągłości ziemi. 
Przyjrzyj się dobrze i powićdz mi, co widzisz na wid-
nokręgu . 

- To, co każdy widzi równie dobrze, to jes~ maszt 
okrętowy. 

I jakąż to widzisz cz~ść t ego ma ztu? 
Koniec jego górny. 
A kadłub okrętu? .. 
Nie widzę go. 
A dlaczegóż go nie widzi z? 
Bo je t jeszcze bardzo dal ko. 
Tak?... a przecież kadłub okrętu jest Bóg wić 

nie ile grubszy od kOIlca masztu, jeżeli przeto odległość 
nie pozwala widzieć ci statku, to dlaczegóż nie prze
szkadza ci widzićć masztu? Otóż, mój kochany, dlatego
to widzisz maszt, a nie widzisz okrętu, bo ziemia jest 
okrągła i przez tę okrągłość prędzej nam się ukazuje 
wierzchołek masztu, aniżeli cały okręt, który jest je
szcze ukryty za zasłaniają.cą. go wypukłością ziemi. Gdy 
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będziemy się zbliżać ku "7spom Kanaryjskim, od cze
ero uchowaj nas Boże, z tćj samćj przyczyny ujrzysz 
~ajpierw wierzchołek Tenerify, potem jćj boló, a na
reszcie i podstawę tej góry. Rozumićsz? 

Okrzyk gniewu i oburzenia, kt6ry się wydarł II piersi 
majtków, zebranyc~ na przedzi: Fulton.a, przer~al pa~~ 
Pinson jeo'o nauczający wykład. Dams w t ej chwIli 
zmienił cl~oraeriew tanów ZJ' ednoczollych południowych 

"o 
na pa,vilon Stanów północnych. \ 

- Co to znaczy?--zapytał inżenier zaciekawiony.
Czy to drwiny? 

- To znaczy - odrzekł porucznik - że korsarz 
w nadpływającym okręcie trzymasztowym poznal sta
tek amerykański i zmienia flagę, aby nie odstraszać 

ofiary. Jest to nikczemny wybieg, szanowny panie, ale 
mam nadzieję że wystrzał armatni, który w tej chwili 
rozlegnie si ę z rozka.zu kommodora, będzie dobrą, prze
strogą i cel swój osiągnie. 

Noc nadeszła; kommodor, stojąc na mostku, wyda
wał rozkazy i strzal armatni rozdarł powietrze. ,V tej 
chwili skierowano lunety w kierunku trzymasztowca, 
który, jak się zdawało, niósł silny ladunek bawelny. 
Huk działa wstrzymał go przez chwilę w drodze, ale 
Davis strzelil także. Żaglowiec, po tych wystrzałach, 
biorąc je za znaki zbliżenia się, począl płyną.ć ku dwom 
steamerom. 

Kommodor, gniewny, wściekly prawie, kazał sypnąć 
kilka kul ku Dauisowz'; przez tę oznakę srogiego uspo
sobienia mial nadzieję ostrzedz nadpływający statek. 
Ale niestety, :lagIowiec, oddalony o jakie d,vie mile od 
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Fultona, nie mógł zrozumieć, bo nie był wstanie do
strz.edz dawanych sobie znaków. 

Kommodor nie porzucał swego stanowiska. Cochwi
la wołał na maszynistę o przyśpieszanie biegu steame
rai maszynista glowę już tracil, jak to mówią. P ara 
działała całą siłą ciśnienia, a statek większej szybkości 

podołaćby już nie mógł. Tym czasem cienie nocy za
panowały wokoło i Davis znikl w ciemnościach . 

Kommodor, pochylony naprzód, wytężał słuch, aby 
pochwycić naj drobniejszy szelest od strony morza. Na
gle zajaśniał snop swiatla zgóry, wydłużył się po fa
lach morskich i ogarnął Davisa, który, z wielką rado
ścią osady Fultona, ukazał się jasno i wyraźnie, j ak 
we dnie. 

Snop tego światła skierował się następnie ku ża
glowi, który znajdował się w odległości trzech kilome
tJ;i.w ocl Davisa. 

- Co to j est? - zapytał Żywe Srebro. - Wszak 
niema ani słońca, ani księżyca .... 

-- To światło elektryczne-odparł p. Pinson, uka
zując jednoc~eśnie ognisko u szczytu wielkiego masztu.
Ci Amerykanie są istotnie bardzo pomysłowi, a Davis 
musi już być znudzony. 

Było to rzeczywiście widowisko fantastyczne. Snop 
białego światIa, wychodzący. z Fultona, zwracał się usta
wicznie z poruszeniami Dam'sa i, nie porzucając go an i 
na chwilę, czyni! jego manewra doskonale widzialnemi, 
Korsarz usiłował wyro knąć się temu sztucznemu oświe 

tleniu, ale napróżno. Wówczas puścił się wprost ku 
żaglowcowi i począł do niego strzelać. 
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Zdziwiony tą niespodziewaną zaczepką, trzymaszto
wiec zmieni! kierunek. Snop światła, zwrócony ku nie· 
mu, oświetlił jego żagle. W tejże chwili race płonące, 
rzucone przez Davisa, zakresliły w powietrzu długie lu
ki i spadły na korpus nieszczęśliwego żaglowca. 

Okrzyk grozy i wściekłości odezwał się na pokła-
dzie Fultona. ' 

- Niechaj okręt skacze, gdy tego trzeba-zawolał 
kommodor do maszynisty-ale, na Boga, musimy ukaraó 
tych zbójów morskich! 

Kanonada nie ustawala. Na przodzie żaglowca uka
zały się plomienic, czerwieniąc fale morza. Wkrótce też 

ogarniony niemi statek płynął już tylko za wolą wiatru, 
nie mogąc śterować. Na j ego pokładzie widać było 
kilkunastu majtków, usilują:cych spuścić łódź na morze. 

- Statek ten zatonie, dalej ku niemu! - zawołał 
komrnodor. 

Fulton natychmiast puścił się we wskazanym kie
runku. MUczenie grobowe panowało pomiędzy osadą; 

Każay marynarz, zatrzymawszy oddech w piersi, spo
glądał w przestrzeń wytężonym wzrokiem. Tymczasem 
żaglowiec zagłębiał się zwolna w morze, D r/vis, nie prze
stając strzelać, przeszedł obok niego i stał się dla Fttl
tona niewidzialnym. 

Trzymasztowiec, nie poprzestając kręcić się na 
około siebie, odkrył swój przód. Ujrzano iż majtkowie, 
jeden po drugim, nikli z jego pokładu. Okrzyk prze
rażenia, wyrwał się teraz z piersi patrzących: żaglowiec 
zapada !Się! :Maszty jego płonące poczęły ch wiQ,ć się na 
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obi e strony, potem zwolna zniżały SIę l.. . okręt znikł 
w falach oceanu. 

- Otóż to j est wojna!-szepnąJ p. Pinson, zakry
wają.c oczy.-To straszne! 

Ciemność nieprzedarta pokryła morze. Okrzyk 
zwycięztwa: z pokładu DCI.1.:isa obił się o uszy osady 
FultolZa. Swiatło elektryczne skierowano znowu na sta
tek korsarski, który wywiesił flagę Południa. 

Kommodor, stoją.cy na przedzie okrętu, skierował ku 
Davisowi swą. lunetę. 

Nie jest-że to okropne-rzekł do p. Pinson
patrzeć na taką. zbrodnię i nie módz jej zapobiedz? 

- Prawda, komendancie -- odrzekł zagadnięty. -
A cóż się stało z osadą. zatopionego żaglowca? 

- Jeżeli ci ludzie nie mieli czasu spuścić łodzi do 
,morza, przepadli wraz z okrętem w otchłani. 

Promie!'l. światła elektrycznego, wiedziony po mo
rzu, oświeci! w tej chwili malą. szalupę; ludzie, którzy 
na niej płynęli, usiłowali dosięgnąć Dm:isa, oczekujące
go, aby ich przyjąć. 

- Ah!-zawolal p, Pinson - więc ci rozbójnicy 
posiadają jeszcze odrobinę ludzkości! 

- Nie, .. oni rekrutują jedynie nowych majtków
odrzekł z goryczą kommodor. 

Fulton zbliżał się gwałtownie do Daz:isa. Kula rzu
cona przez korsarza upadla o dwadzieścia metrów ocl 
steamera. Jeszcze tylko kilka minut i nastąpi starcie. 
Ale w tej właśnie chwili łódź podpłynęła, ludzie z niej 
wdarli się na pokład Davisa, ' a statek rozbójniczy, 
z okrzykiem tryumfu, puścił się naprzód całą. silą. pary. 

Tró;masztowiec kr~cił si~ bez kierunku. 

Podroż mimowolna. 10 
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Pl:zez noc oba statki płynęły z jedną szybko~ 
ścią, bardziej zbliżone niż poprzednio, zamało j~dnak, 
aby rozpocząć walkę. P. Pinsoll udał się z Zywem 
Srebrem do kajuty. Chłopiec, po silnych wzruszeniach, 
jakich doznał wieczorem, nie mogąc długo zasnąć, zasy~ 
pywał pana Pinson tysiącem pytań. InżElnier długo 
bardzo czekał zaśnięcia. 

Nazajutrz rano Davis odzyskał odległo "ć, jaką stra. 
cił wczoraj w chwili zatrzymauia, się, celem przyjęcia 
osady spalonego okrętu. Fulton ścigał go z szybkością 
tak wielką, jak nigdy dot.ąd. P. Pinson, zbliżywszy 
się do busoli, spostrzegł że zmieniono kierunek. 

- Czy Davis zwrócił się na drogę do Europy?
spytał przechodząc;ego kommodora. 

- Musiałby w tym razie przejść po naszych cia
lach-odrzekł zapytany.~Nie, panie; Davis nie wraca 
do Europy, ale ciągnie nas ku wyspom Przylądka. 
Zielonego. 

P. Pinson skrzywił się. 

Czy słyszysz, chłopcze? - rzekł do Żywego 
Srebra, 

Słyszę-odpowiedział chłopiec ze smutkiem.
To znaczy że nie zobaczymy ojczyzny kanarków. A gdziei 
leżą. te wyspy, o któryćh mówił kommodor? 

- O pięćset kilometrów od przylądka, od którego je 
nazwano. Przylądek ten stanowi najbardziej .zachodni 
punkt Afryki, na wybrzeżu Senegambii. Wyspy Przy 
lądlca Zielonego odkrył Portugalczyk Codomorto. 

- A czy wylądujemy na nich? 
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_ Oto trzebaby się porózumlec z Davisem" od któ

rego zależy nasz kierunek. 
_ A jeżeli wylądujemy, czy pan ma zamiar t::..kżc 

wysiąść na której z tych wysp? 
_ Bezwarunkowo, mój chłopcze . Do któregokol-

wiek bą,dź lądu przybijemy, w~y8iądzicmy natychmiast, 
aby dostać się zt.amtąd do Europy... choćby ię t emu 
przepisy morskie całego świata sprze ciwiać miały. 

_ Pragnąłbym, aby to nastąpiło w krainie małp. '. 
Pocóż nareszcie płyniemy tak długo , j eżeli nie mamy 
nic widzieć, prócz nieba i wody? 

W tej chwili nadszedł kommodor . 
- Lepsze j est zawsze nieprzyjacielem dobrego -

rz ekl.-Sądziłem że się panu przysłużę, biorą.c pana na 
pokład Fultona, choć to było nie w zupełn ej zgodzie 
z prawami morskiemi, a tymcza em wiozę pana .... sam 
nie wiem gdzie! 

- Wszystko się kończy na świe c i e, kommodorze 
odpad inienier-i pańskie polowanie ró wnież skończyć 

się musi. To mnie pociesza. Czy wolno jednak zapy
tać, jakie s ą. pal'lskie zamiary? 

- W ·tej chwili nie mam innych, jak do ' cignąć 
Davisa i oddać mu to, na co zasłużył'. 

- Więc ścigać go nadewszystko... ale d- l d? 
d 

. ? oq .... 
g ZIe .... 

- Choćby na koniec ś wia ta, panie, jeśli tego bę -
dzie potrzeba. . 

- Tak? .. . to bardzo poci eszaj ą.ce ! 

I odszedł inżenier w głębokie m zamyśleniu, duma
HC o t ern, że właściwie ś wiat nie ma końca, a morze 
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jest wyobrażeniem wiekuistości . Zapytywał się siebie. 
czy nie dostał się przypadkiem na j eden z tych okrę

tów-widm, statków tajemniczych i strasznych, których 
zjawisko przeraża we śnie marynarzy i które zdaje im 
się, iż spotykają podczas burz morskich. 

"Otóż to ... dzięki kochanemu Boisjoli, jadę na ko
niec świata!... Ha, czyliż to nic szaleństwo? ... 

- Wieloryb na przeclz:e!-dal się słysz eć okrzyk 
z bocianiego gniazda. 

Ale p. Pinson nie słyszał tego okrzyku, za topiony 
w myślach, nie zrozumiał nawet tlumacz!ł·cecro mu go 

lo ' OZ' o <.J 

cl11opca, H ory poskoczył naprzód, aby ujrzeć jaknaj-
prędzej zapowiedzianego potwora. 

xnf. 

N A RÓW NI K U, 

Osada Fultona spostrzegła już przed sobą. na po
wierzchni morza, masę czarniawą.; która zdaleka kształ
tem swoim podobna b~la do kadłubą. statku wywróco
n~go ~omu do góry. Zywe Srebro. który wlazł na dra
bmkę l trzymał fli ę liny, aby mógł lepićj widzieć, spo
strze~l .że owa .masa porusza się, opisując linią. krzy
wą, l UJrzał zdziwiony wznoszą.cy się z fal morskich 
ogon olbrzymich rozmiarów. W tej chwili prawie roz.
szedł się wokoło nieznośny odór. 
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Podczas dwóch lub trzeclI minut ogromne cielsko 
1)ylo nieruchomem, ale zaraz woda 'wzburzyła się i uka
zała się po na,d nią paszc7.a morsldego olbrzyma i wytry
gnęły dwa stl'Umienie wody, Rkroplonej naksztalt de
~zczu na wysokość kilku metrów. W chwilę potem nie
bieskawe cielsko podnioslo i ę nad wodę i zanurzyło 
:znowu. 

- Czy to naprawdę wieloryb?-zapytał ciekawie 
~hłopiec p. Pinscn, który zbliżył się wlaśnie . 

Jest to jedno z jego rodz iców, a mianowicie 
pot:fisz, którego uczeni nazywają physeter 11UlCl'Ocephalus. 

- Musi to być największa ryba w świecie. Zdaje 
się być tak długa, j ak nasza. szalupa. 

- Pot fisz i wieloryb; to najwięk i mieszkańce mo
rza. Tylko potfisz n ie jeRt rybą , tak samo, jtlk wielo
:ry b, narwal i delfin, ale zwierzęciem ssą,cem . 

- Jakto, te stworzenia, które żyją w wodzie, me 
b ·? ą ry am!. ... 

- ' Żyją w wodzie, to prawda-I)drzckl p. Pinson
ale z warunkiem, że co dziesięć' mnićjwięcej minut wy
chodzą na j ćj powierzchni ę, aby zaclerpnąć powietrza 
Zresztą zwi erzęta te mają krew cieplą, kiedy tymczasem 
krew ryb jest zimna. 

- A jak żyją pot:fiilze? 
- Są, mięsożern e i tak żarł'oczne, że je w tym 

tylko przewyższają rekiny. Żywią się rybami, ślimaka
mi i pożarłyby przy okazy.i i ciebie. 

Żywe -Srebro instynktownie silni ej ścisnął linę, któ
Jej s i ę trzymał. 
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lyszalem rzekł-że wieloryb me umw się 

bronić . 

To prawda, nie ma on zębów , ale tak zwane 
fiszbiny, a ma. ciało tak niezgrabne i jest tak ciężki i bo-
jaźliwy, że pierw zy ptak, pływający nad nim, ploszy 
go i zachęca do· ucieczki. Ale staje się strasznym pod 
wpływem milości macierzyl'lskiej, a szczególniej gdy 
karmi swoje małe. 

Na myśl o wielorybie, wIa ną piersią i wlasnem 
mlekiem karmiącym swego potomka, Żywe Srebro uśmiech
nął się; był pewny że p. Pin on żartuje z niego, opo
wiadając mu takie rzeczy . 

- Ja nie żartuję nigdy- odpad inżenier; - ci, któ
rzy polują na 'wieloryby, znają tak dobrze miłość tych 
zwierząt dla ich dzieci, że 11apadają często na te osta
tnie, wiedząc że matka da się prędzej zabić, niż je 
opu'ci. 

Biedne w~eloryby -l'Zeld Żywe Srebro. 
Potfisz znikn ął, i znowu, jak poprzednio, ukazał 

Slę nad wodą, aby zanieczy ' cić powietrze szkaradnym 
swoim odorem. 

- Majtkowie mówią-rzekł chłopiec--że głowa tej 
ryby... chciałem powiedzieć tego zwierzęcia, jest tak 
gruba., jak jego ciało i że w niem znajduje się tluszcz, 
z którego robią świece . Czy to prawda? 

-- Prawda, mój chłopcze . 
- POiviadają także że ciało wielorybów zawiera 

tak zwaną, szarą. ambrę; co to jest ta ambra? 
- 1Y1aterya gęsta, która jest właściwie wydzieliną. 

z żołądka wielory ba . Szara ambra pływa czę tokroć 
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po powierzchni morzu; ma ona zapach piżma l używa 

Sl g jej do fabrykacyi pachnideł. 

Pięć albo sześć nowych pot fiszów ukazało SI ę 

,v dali, igrając po falach morza, jakby się z sobą ba
·wil.r~ 'Wówczas Żywe Srebro dowiedział się ze zdziwie
nic'.u, że te olbrzymie zwierzęta uka'lują się często 

w gromadach, złożonych z dwustu lub trzystu oso
bników. 

- Fakt to dziwny-mówH mu p. Pinson-że wie
loryby, którym człowiek wydał wojnę od wieków, 
niszcząc je w ogromnej liczbie, są. bardzo niedoklanie 
znane przyrodnikom, którzy dzielą je na wiele gatun
kó\\". Dzisiaj, dzięki postępowi umiejętności, lic7lbę tę 
ograniczono do osiemdziesięciu, pomiędzy któremi jest 
jeszcze wiele do zbadania. Prawie wszystkie te zwie
rzęta zamieszkują morza północne; aby uniknąć usta
wicznego tępienia, usuwają si~ one coraz bardziej, woko
lice polarne i przez ludzi niezamieszkałe, a dla okrętów 
najniedostępniejsze. 

Około wieczora przepływano pośród gromady delfi
nów, które poufale towarzyszyły Fultonowi, jakby pra
gnęły iść z nim na wyścigi. Żywe Srebro przypatry
wal się ciekawie tym stworzeniom i obsypywał swego 
nauczyciela tysiącem pytań. 

- Delfiny- mówił p. Pinson-są-to zwierzęta ry
boźerne. Mogą. one przebywać przez czas niejaki pod 
wodą, jukkol wiek nie są bynajmniej zwierzętami wodne
mi, co 'IV" zaliczaniu ich do jakiegoś zadecydowanego 
gatunku zadawało niemało kłopotów naturalistom. Fa
milia delfinów liczniejsza jest jeszcze niż wielorybów; 
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znajdują. się one we wszystkich morzach i pod wszyst
kiemi szerokościami geograficznemi. 

- W tej chwili majtkowie stojący na przedzie 
Faltona" poczęli gwizdać starą pieśó. angielską, pochyla
jąc się nad wodę. 

P. Pinson uśmiechnął się, słysząc tę muzykę-

- \tV starożytności - rzekI - posądzano delfiny 
o wie1kie :!;amilowanie do muzyki. Wiara w to, jak wi
dzę, trwa jeszcze. Słyszałem nieraz opowiadania, że 

zwierzęta te, wabione śpiewem majtków, bardzo często 
płyną. za okrętem niezmiernie daleko. Widzę że tak by
wa istotnie. 

- Więc delfiny naprawdę lubią muzykę? 
- Ale gdzie tam! to ich wrodzona żywość, ich 

ruchliwość każą im towarzysr.yć okrętowi, nic zaś melo
dya, której nieoc1powiednio zbudowane ich uszy po· 
chwycić i odróżnie nie są w możności_ 

- O! proszę pana ... widzi pan te dwa małe, które 
płyną między dwoma dużemi? 

- Zbliżają się one do swej matki, aby się nakar-
mić jej mlekiem, które jest zupełnie białe. 

SłOlice zachodzące ozlociło przestrzeń promieniami, 
wśród których Davis zdawał się płonąć. 'Widok ten przy
pomniał marynarzom spalone okręty, i każdy z nich za
ciskając pięście, obiecywał sobie krwawe zadosyćuczy
nienie na nieprzyjacielu. 

Koc nadeszła, już dosyć ciepła, ponieważ zbliżano 
się szybko ku równikowi, fi, jakkolwiek było to na po
czątku marca, temperatura przypominała maj. P. Pinson, 
widząc że Davis zmienił kieru~ek, ustawicznie zapyty-
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vval s i ę w myśl i, j ak długo trwać b~dzie j ego przymu
sowa podróż. 

Podczas następnych t rzech dni, w pokoju którego 
żadn e zdarzenie nie zamieszało, przeplywano obok wrp 
Dziewiczych . Zamiast bUl'zy, której życzył sobie kom
modor, wróżący iż przy ,vietl'ze i niesJ:.>okojnem morzu 
Fulton ok aże całą swą wyższo' ć nad Davisem, slo11ce 
płon ęło na czysty m, głębokim lazurze niebios, paląc 

prawie promienia,mi swojemi. Żywe Srebro dziwil się 
gwałtownej zmianie temperatury i nie chciał wi erzyć, 

pomimo zapewni el1 pana Pin on, że znajdują się w oko
li cach, w których panuje wieczna wiosna i że, gdyby 
wylądowali , ujrzeliby na ziemi rosnące palmy i banany, 
w miejsce dębów i brzóz . 

Inżćnier przepgdz'l.l b:1.rdzo . mutnc godziny na prze
dzie statku, z którego widać było tylko niezmierną 

przestrzeń oceanu i smugg dymu z komina D avisa. 
P. Pinsoll liczy ł wciąż dnie, które upłYl1 ęły od chwili 
porzucenia Canacly. Gdyby był usłuchał rady przyja
ciela, lJi etylko widz iałby dotąd N ew· York, ale byłby już 
z powrotem na drodze do Europy. Zamiast tego, wle
cze się Bóg wić nie gdzie, do j akichś nieokreślonych 

okolic, bez celu i pomimowoli, a j ego przyszłe widoki 
zależą od fantazyi korsarza, który, j eżeli mu sie podoba, 
zaciągnie go na kra11ce świata. 

Żywe Srć bro, na szczęście dla niego, nic podzi elał 
smutnych rozmY "lml inż eniera. Ponieważ życie na okrę
cie wydalo mu i ę nazbyt jed nostajl1<:3l11, urozmaicał je 
sobie, bioqc czynny udział w zaj ęciach osady. Lubił 

też niezmiernie, stoją c l1a przedzie okrętu, zatapiać 
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wzrok w głębinach morza. łucha,ł opowiadań majtków 
i podziwiał tych dzielnych ludzi, którzy oglą·dali na 
własne oczy tygrysy, lwy i małpy, przechadzają.ce si ę 
w swoich la ach. 

\Vieczorem, gdy powstał wiat r, zawsze na swoJem 
stanowisku, ujrzat iż przód okrętu rozbija fale morza, 
iskrzące się fosforycznie. pzi ęki objaśnieniu p. Pinson, 
dowiedział si ę że te iskierki blado-niebieskawe pocho
dzą od milionó \v wymoczków, tak m aleI1ló ch , że o ich 
istnieniu tylko mikroskop przekonać jest wstanie. 

Gorąco tak s ię szybko zwiększało, że wkrótce po
'mimo osłon, pozawi eszanych na pokładzie Fultona, trze
ba bylo cią,gle siedzi eć w kajucie. To też p. Pinson 
i Żywe 1"eoro nie wychodzili z niej , chyba najrzadzićj. 
Pewnego ranka (;hłopiec pos trzegł, że okręt płynie jak
by po blado-z i elonćj łące, up ~trzonej kwi atami białemi 
l czerwonemi. 

- Czy plYl1iemy po ziemi?-sI y t aJ:. 
- Nie, n:l nieszczęście-odrze kł p. Pinson-płyniE)-

'my tylko pośród Jawiey rOBIin, które naturaliści nazy
wają. jucus natans. Rośliny te przeraziły niegdy' Kry
sztofa Kolumba, który, ujrzawszy je, sądził w nieświa

domości swej, że płynie po roztopionej ziemi. 
A te kwiaty białe i różowe ... co to j e t napra-

Meduzy, mój chłopcze, zwierzęta, których cia
ło podobne je. t do masy galaretowatej. lvlarynarze zo
wią je pokrzywami morskiemi dlatego, że wydają one 
.2e siebie rodZAj gryzącego jadowitego płynu . 



15G 

Przez dwa. następne dni Fulton płynął ciągle śród 

owćj zieloności morakiej, a Żywe Srebro ciągle przy
patrywał się temu dziwnemu dla niego zjawisku. Było. 

to 14 marca. P. Pinson rozmyślał o tem z goryczą, 
że już miesiąc caly nie widział swojej ukochanej ulicy 
N ollet i że od dni szesnastu przebywa na pokładzie 
Fultona. Ach, cóż to za smutne okoliczności i ileż ra
zy biedny inżenier złorzeczył panu Boisjoli, najniewin
niejszej przyczynie jego dziwnych awantur. 

Pewnego rana, w chwili gdy p. Pinson i jego chło 
piec mieli wyj ść na P9kład, zatrzymal ich porucznik. 

- Fulton w tej chwili stroi si ę świątecznie-rzekł-
pozostań więc pan jeszcze na półgodzinki w kajucie , j e · 
żeli chces3 uniknąć nieprzyjemności robienia porządku. 

P. Pinson począ.ł więc czytać książkę, a Żywe Srć
bro, zamiast przy busoli, na ulubionem miejscu, zasi adł' 

przy stole oficerskim. 
Około godziny dziesiątej wszedł do kajuty chło

piec okrętowy, odziany w długą szatę białą z płótna 
żaglowego, z włos::tmi ufryzowanemi, i oświadczył panu 
Pinson, że nietylko może już wyjść na pokład, lecz że 
oezekuje go tam towarzystwo bardzo liczne, które go
prosi aby się ukazał jakuajprędzej. Serce inMniera Zl),

biio gwałtowniej. -Czyż mianoby wylądować? Czy mo
że dlatego porucznik zatrzymał go w kajucie, aby 
mu sprawić tern pożądańszą niespodziankę wiadomością,. 
iż nareszcie raz stanie na lądzie? Wybiegł więc, ale
ujrzawszy, stan::j.ł zdumiony. 

Na pokładzie, na wzniesieniu które okrywał na
miot i na którem stało coś podobnego do tronu, inż6-

Chłopiec okrętowy przebrany dziwacznie ... 
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nier ujrzał jaki egoś czło\vicka z długą, sztuczną brodą, 

odzianego w długą, szatę z ozdobami z wiellców roślin 

morskich. Na czole miał on koronę złotą, a siedział 

z wielką powagą na tronie. Ok0lo niego stala gromad
ka marynarzy, którzy na muszlach morskich usiłowali 
na 'lado wać muzykę· \Vkr6tce odezwa1y się dźwięl i 
skrzypiec, i j akaś dama, z czarnemi wą iskami, z koro
ną równie';: na czole, podeszła w podskokach ku wznie · 
sieniu; za llią pos t. ępowało kilku. chłopców okrętowych, 
nagich i przy branych tylko w rośliny morskie. Pod
szedłszy ku estradzie, dama OWil, skłon iła się i w tejże 

chwili roz legł się okrzyk: "Niech żyj e Neptun i Amfi
tryte!" po którym skrzypce zaintono·wały hymn narodo· 
wy amerykański Iankee D ooclle. 

. 
P. Pinson zdziwiony widowiski em, jakie miał przed 

oczyma, ~poglądal pytająco na oficerów, którzy zacho· 
wy wali niezachwianą. powagg. Żywe Srćbro clsnąl się 
do inżeniera, ni e domyślają.c s i ę znaczenia t ego, na co 

patrzył. 

Ty mczasem jeden z majtków, zbliżywszy się do na
szych podróżnych, zaprosił ich, w imieniu k?'óla ?' ÓW

nikowego, do zajęcia miejsca przed tronem, wcelu 
dawani a odpowiedzi na zapytanie, co ich zlńusza do 
odbywania podróży. 

Us1yszawszy to zaproszenie p. p jnson zrozumiał, 
co zuaczy widowisko, jakie miał przed oczyma. Otoż 

Fulton znajclt~e s i ę na linii równonocnej i majtkowie 
przygoto,rali się do oc7l?'zc~enia podróżnych, którzy po 
raz pi0rwszy oglądają te okolice. 
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Zapytywano inMniera o jego wiek, zaJęclC, a wresz
CIe i o powód obecności na Fttltonie. 

- Bóg mi jest świadkiem, wasza królewska mości
odrzedkl wesoło p. Pinson. królowi równikowemu, że 
dzieje się to wbrew mojej woli, i że nigdy w życiu 
nie miałem nadziei cieszenia się widokiem waszego obli
cza. Każdy obrót śruby okrętowej oddala mnie od tej 
starej Europy, w której pragną.łbym być jakllajprędzej, 
a którą, wasz zac ny kommodor uważa za daleko młodszą, 
od jego szlachetnej ojczyzny, Ameryki. 

Żywe Srebro, który służył za tłumacza w tej spra
wie, brał ją, zupełnie naseryo, nie domyślają,c się, że 
to przebranie si ę i zabawa. Biedny chłopiec był najpe
wniejszy, że stoi przed trybunałem, który surowo są,

dzić będzie jego lekkomyślne wdarcie ię na okręt; w tej 
chwili odpowiedź p. Pinson jeszcze go w jego przeko
naniu utwierdziła. To też gdy zaczął odpowiadać za 
siebie, prosił także swoich sędziów, aby go nie karali, 
obiecują,c nigdy już więcej nie wsiadać na statek bez 
wyraźnego pozwolenia. Pani Amfitryte uspokoiła go 
l agodnemi słowy, dodając że uczucie łagodności, wła
ściwe j ćj płci, każe jej się za nim wstawić do wszech
władnego małżonka Neptuna. Ta piękna dama niezmier
nie zaciekawiała naszego chłopca swojemi wąsami i zda
wało mu się, że w jej powabnćrn obliczu odnajduje ry
sy podobiellstwa do jednego z majtków, z którym czę
sto gawędził. 

P. PinsoI?- wypłacił mąłą, sumkę w charakterze 
daniny, po~zćm zaproszono go na wzniesienie wraz 
z Jego towarzyszem, król równikowy miał mu udzie-
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ii6 pozwolenie podróżowania po jego krainach. Władzca 
i władczyni usun ęli s i ę grzecznie, aby zrobić miejsce 
dla p. Pinson i chłoiJcl1 , siłą, zmuszają.c ich, by usiedli 
na tronie. Następnie ozwała się muzyka, złożona ze 
skrzypców, bębna i piszc.:załki; król równikowy podał 
z galanteryą, rękę swej małżonce i oboje zeszli majesta
tycznie ze wzniesienia. 'V tej chwili p . Pinson uczuł 
że siedzenie jego si ę usuwa i ... wraz z chłopcem wpadł 
de cebra, pełnego wody. 

\VYSpy DZIEWICZE. 

Po W yjśóu z tej ką,pieli, p, Pinson w krótkich 
słowach objaśnił chłopcu znaczenie maskn,rady, której 
szczególy niezmiernie go intrygowały. Byla to uroczy
stość, obchodzolla przez marynarzy, skoro się znaleźli 

pod równikiem, uroc.:zystość która byla niezmiernie po
żądaną okazy<.~ do urozmaicenia ich jednostajnego życia. 
Ką,piel wiel'lczylu za'" ze ten obchód, połączony 'z ,\yeso
la rubaszno.:§cia maJ'tków. . . 

P. Pinson kol'H:zył wlaśnie to objaśnienie, gdy spa
dły nań trzy potężne strumienie wody z trzech cebrów. 
Rozgniewany i wściekły, inżenier rychło z roli ofiary 
prze zedł do roli napastnika; wyrwal j eden z cebrów 
l przeciwnikom pokazał wnet, do czego jest zdolny, gdy 

rodniż mimowolna. II 
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go pT7.yciśnie potrzeba.. Wkrótce tćż zawrzał~ ogólna 
walka" przerywana wybuchami śmiechu. Żywe Srebro 
nie zostal bezczynnym. Dorwał on się do rury od pom
py i stanąwszy na mostku, zlewał obfitemi strumieniami 
każdego, co mu się nawinął. Silne gwizdnięcie jednego 
z oficerów zakończyło tę igraszkę wodną, poczem wszyst
ko uSIJokoilo się i surowość służby powróciła do dawne
go trybu. Ponieważ p. Pinson i jego chłopiec byli prze
moczeni do nitki, trzeba było tedy pomyślćć o przebra
niu się, że jednak posiadali te tylko suknie, które mie
li na sobie, garderoba przeto majtkowska dostarczyła 
lm bluz marynarskich i ceratowych czapek. 

Scena, która rozegrala się na Fultonie, powtarzah 
SIę widocznie na pokhdzie Davisa, bo dochodziły z nie
go skrzypcowe tony i łoskot "bębna. I ci ludzie, któ
rych jeden nieprzyjazny powiew wichru mógł rzucić 
w krwawe uściski bitwy morskiej, oddawali się calą du- . 
szą płochej zabawie. Jak zauważył p. Pinson, życie 
ludzkie pełne jest sprzeczności; natura człowieka, dla 
zachow::1nia równowagi, przerzuca się ustawicznie ze 
smutku w radość i nawzajem. 

Okolo godziny jedenastej, najzupelniejszy porządek 
panował na pokładzie Fultona. Kommodor i jego ofice
rowie, uzbrojeni w sekstant, obliczali wysokość słońca. 
Czynność ta zawsze zaciekawiaIa Żywe Srebro, który tym 
razem zapytał p. Pinsona o znaczenie wyrazów: połu
dnik, szerokość, długość, bezustannie obijających się 
o Jego uszy. 

_ Posłuchaj-rzekł inżenier.-Wiesz już że ziemia 

jest okrągla.? 

P. ?inson przechadzał sil! wkrótce po pokładz'le w bluz'le marynarza i czapce 

ceratowej. 
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'Wiem, dowiedziałem się o tem przed kilku dniami 
l, dzięki panu, sprawdziłem to naocznie. 

- 'Wiesz także, że obracając się okolo swej osi, 
przechodzącej przez oba jej bieguny, ziemia, której 
obiel2: okolo slońca wynosi dni 365, robi całkowity 
obrót naokoło siebie w ciągu 24 godzin. 

- Tak, panie, i to słyszałem od pana. 
- Doskonale! Otóż prostopadle do osi ziemskiej 

ludzie uczeni nakreślili (w wyobraźni, nie w rze€zywi
stości) wielkie koło, polożone w równych oelleglości 2;ch 
od obu biegunów, które dzieli kulę ziemską· na dwie 
równe CZęSCl. Jedna z nich nazywa się pólkulą pólno-· 
cną, druga półkulą południową. 'Wielkie to koło zowie 
SIę równikiem. 

- Rozumiem. 
- Południk ziemski, jest to koło inne, które, prze-

chodząc przez oba bieguny, jest prostopadłe elo równi
ka. Dzieli on ziemię na dwie półkule, z których jedna 
jest wschodnią, druga zaś zachodnią· N a każdej pólkuH 
jest 180 południków, na całćj kuli ziemskiśj jest ich 360. 

- I to rozumiem. 
- Prócz tego są jeszcze dwa kola, zwane zwrotni-

kami, polożone z obu steon równika" równolegŁe Jo 
niego. Linij tych kół słońce w swojej drodze rocznej 
nigdy nie przechodzi, a tym sposobem ozmF'zaią one 
granice jego pochodu. Zwrotnik pólnocny n1:\.zy wa się 

zwrotnikiem 1'aka, południowy zaś zwrotnikiem koziotoi 
ca. Otóż-ciągnął dalej inżenier - długo ' ć pewnego 
miejsca, jest to łuk równika, lub linia do niego równo
legla, obliczona d"o południka, któ~'y przechodz przez 
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dane mIeJsce, do południka dowolnie obranego. Dlu
gość obliczają od rozmaitych miejsc kuli ziemskiej przez 
obliczanie różnicy ich godzin, czyli czasu, które sig 
mnożą. przez 15 stopni, z uwagi że slolwe w bieuu któ-

d l' . o , 
rego ope ma w CIą.gU godzin 24, przebiega 360 stopni 
to j est 15 na godzin ę. Ażeby osiągnąć rachunek pewny: 
żeglarze posi adają chronometry bardz0 dokładne, które 
wskazu~ą gndzinę ich własnego lub dO'\"olnie obranego 
połudmka, I tak w tej chwili tutaj jest południe, kie
dy. tymczasem ich chronometr pokazuje godzinę trzecią. 
dajmy na to w Paryżu; jesteśmy przeto o trzy godziny 
od Paryża, a że 3 razy 15 czyni 45, wypada z tego że 
Fultoń znajduje s ię l)od 45° dłuuości zachodniej wzule-o J o 101 

dem Paryża. 
- Rozumiem-rzekł chłopiec, rozejrzawszy się ba

cznie w figurze kuli ziemskiej, nakre'lorl(~j dla zrozu
mialszego wykładu przez p. Pinson. 

- Szerokość pewnego miejsca- ciągnął inżenier
jest to łuk południka, zawarty mi ędzy równikiem i rów
noległą, przechodzącą. przez dane miej ce. Znajomo ' ć 
długości i szerokości geograficznej jest jedną z najwa
żn~~jszych warnnków geografii. Dzięki U~j znajomości, 
mOJ chłopcze, kommodor jest w tanie powiedzieć nam 
każdego dnia w południe, na jakim punkcie ziemi się 
znajdujemy. 

- Zdawało mi się zawsze, że marynarze poznawają. 
kierunek swej drogi zapomocą. busoli. 

- Bu ola pomaga im tylko w płynieniu naprzód, 
przed siebie, ale j est tylko tyczką, znaczą.c ą. drogę, bo 
wskazuje północ, nic więcej . Jedynie zapomocą. zn ajo-
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moscl wymiarów geograficznych mogą, oni kiero wać się 
na morzu ku obran emu celowi. 

Nazajutrz, to jest w d.20 kw"ietnia, kommodor, po 
obliczeniu wysokości południka i zbadaniu stanu baro
metru, ukazał się na pokładzie, zaci erając ręce. 

_ Barometr nareszcie spada- rzekł wesoło p. Pin
son - i bal'dzo być może że jeszcze wieczorem nadejdzie 
burza, która nas zbliży do D avisa. 

- Obyż was Bóg wysłuchał -odpowiedział inże
nier.-Jestem z natury człowiekiem miłują.cym spokój, 
niemniej przecież pragnąłbym szczćrze, ażeby r az walka 
stanoW0za zmusiła Davisa do zaprzestania tego piekiel
nego wy ~ cigu. 
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- Właśnie o tern zamyśla ten przeklęty bandyta, 
ale mam nadzieję że mu w tem przeszkodzę. 

- Co pan chcesz powiedzieć? 
Że niezadtugo ujrzymy wyspy Dziewicze l ze kor

sarz, którego zapasy węgla muszą być na sc~yłku, uży
je wszelkich st::t,ra.ó, aby zawinąć do portu S. Tomasza, 
aby tym sposobem uniknąć starcia. 

Gdy kommodor skończył mówić, ze strażnicy dał si ę 
słyszeć głos, oznajmujący ziemię. P. Pinson, jak w chwi
li zbliżania się do brzetYów AnO'lii, i teraz uJ'rzał biały ."::) o . 

obłoczek, ukazujący się nad wodą. Żywe Srćbro, który 
słyszał że okolice do których się zbliżanG stanowią 
część Ameryki, nie mógt powstrzymać objawów zado
wolenia. Z,)baczy nareszcie kraje, w których niegdyś 
przebywał Robinson. 

- Czy te wyspy Dziewicze są wielkie?-spytał swe
go nauczyciela. 

- Odkrył je w r. 1493 Krzysztof Kolumb. Jest 
ich czterdzieści, nie licząc wyscpek drobnych, w wielkiej 
liczbie rozsypanych na0kolo. Główna z tych wysp, Św. 
Tomasza, należy do Danii. Jest-to olbrzymia skala, 
długa na dwadzieścia kilometrów, przy której istnieje 
port wolny. 

- Czy wyspy te sa zamieszka.łe? 
- Niektóre z nich są, inne zaś me, bo niema na 

nich wody słodkiej i wystawione są. na straszliwe 
wiatry. 

Wkrótce żywe Srebro zają.l się żywo śledzeniem 
manewrów Davisa i Fultona. Wielkie czarne chmury 
ukazały się na horyzoncie; wiatr dął z silą., a morze, 
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t.ak spokojne od dni pigtnastu, teraz zaczęło się burzyć. 
Bałwany rosry a kommodor zacierał ręce, spoglądając na 
pianę monką" która okrywała boki jego okrętu, aż do 
wysokości pokładu. 

Wedlug jego przepowiedni, Fulton, pośród wzburzo
nych fal, ukazał się dzielnym i zwinnym. Nietrudno 
hylo spostrzedz że brał on górę 11ad przewodnikiem, 
który od dwóch tygodni urągał mu z całą. zarozumia
łością.. V\"iatr rósl coch wj}a, a morze burzyło się coraz 
hardziej. Widziano Jak Davis rzucał się, podskakiwał, 

npadał na boki, ale pomykał mimo to naprzód bez 
ustanku. Widok ten wpra wiał w zadziwienie Żywe 
Srebro, któremu ani przez myśl nie przeszło, że Fulton 
wyprawia takie same skoki, tak samo się rzuca i tańcu
je. Co do p. Pinson, to ten, widząc szamotanie się 

drewnianego kadłuba okrętu z żywiołami, podziwial 
gmiaJość ludzi, !ctórzy z taką obojętnością stawali z nie
mI do walki. 

Zbliżano się do ]ą,du szybko, a wkrótce na wierz
chołku wyspy Św. Tomasza widzieć bylo można naj, .... y
ril,źnićj kszr,tty rosnących tam palm, których sylwetki 
rysowaly się na ciemnćj otchłani nieba. Żywe , Srebro 
na ich widok podwoił swoje pytania, pan Pinson je
dnakże nie odpowiadał mu chętnie; śledził on bacznie 
i z niepokojem ruchy Fultona, który, przestawszy ścigać 
za Davisem, skierował się do lądu. Cóż to znaczy? .. 
I to wlaśnie wtedy, gdy zdawal się być. najbliższym osią
gnięcia celu swój gonitwy, miałżeby zmienić zamiar 
i 'Puścić ściganego wroga? 
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Wkrótce bastyony, okalają,ce wyżyny Świętego To
mana, stały się zupełnie widzialnemi. Żywe Srebro, 
z perspektywą, wręhl, przypatrywal się działom, pla
cówkom i podskakiwał z radości. 

- Gdzież jest port?-spytal jednego z majtków.
Nie widzę ani jednego domu. 

- Port znajduje się w głębi zatoki, którą zasla
ni~ją, wznoszą.ce się przed nami skały-odrzekł mary
narz. - Ujrzymy go, przepłynąwszy kanał. 

- Czy tam jest i miasto? 
- Jest i ma 10,000 mieszkańcó·w. Zbudowano je 

na stoku góry, ztq,d to jego ulice, z wyjątkiem głównej, 
która biegnie wzdłuż morza, są, dostępne tylko przy 
pomocy scbodów. 

- A w i ęc, mój chłopcze-wtrącił teraz p. Pinsoll
naaza podróż dobiega nareszcie do kresu. 

- Czy wylądujemy? 
- Mam nadzieję. Święty Tomasz jeat portem, w któ-

rym statki, kursujące między Ameryką i Europą, zaopa
trują s i ę w węgiel. 'WysiadJszy tutaj, niedługo będzie
my potrzebowali czekać na odpłynięcie do Francyi. 

- A cóż się dz ieje z Davisem i co znaczy żeśmy 
go porzucili? 

- Kommodor wyjaśniJ mi to właśnie przed chwilą. 
Korzystając z przewagi, jaką ma nad nim Fulton pod 
względem szybkości , kommodor skręcił, aby mu przeciąć 
drogę do przystani. Tym sposobem Davis nie będzie 
mógł szukać dla siebie jedynego ratunku, jakim stać 
się dlań może wpłynięcie na wody Danii . 

- Na wody Danii?-powtórzył pytająco chłopiec . 

I' 
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- Tak; Święty Tomasz należy do Danii, a trzeba 
ci wiedzieć, że prawa mirdzy narodowe chcą, aby statki 
stron walczących, znalazłszy się w odległości dwóch ki
lometrów od brzegu krajów neutral nych, zaniechały 
","alki. 

To znaczy, że Fulton nie może atakować Davisa, 
jeżeli ten podpłynie na taką odległo ' ć od brzegów? 

- Tak ... inaczej pogwałciłby terytoryum Danii. 
Davis w tej chwili puścił się ku południowej koll

czynie wyspy. 
Natychmiast Fulton przyją,ł ten sam kieruuek 

i uprzedzi! przeciwnika. Dauis zatrzymał się, a stojq,c 
na wysokości kanału, provvadzącego do przystani, puścił 
sIę ku niemu. Ale mor~e wzburzone zdawało się doda
wać Flllt.onowi skrzydeł, który zdążył wporę przeciąć 
kOfaarzowi drogę . Przy tych obrotach oba statki za
mieniły kilkana~cie strzałów armatn ich; Dads, widzą.c 

że starcie może go doprowadzić do zguby, a prosty 
wyścig szybkości na nic się nie zda, usiłował zwodne
mi poruszeniami oszukać przeciwnika. Wykonał tedy 
kilka manewróW, które ze strony kommodora zasłużyły 
na pochwałę. 

- Rozbójnik, który dowodzi tym statkiem, jest dziel
nym marynarzcm-rzekł z uśmiechem zadowolenia;
musi to być Amerykanin z Północy. 

P. Pinson uśmiechnął s ię. Miał nadzieję iż Davis, 
dzięki uwielbieniu kOlDmodora, znajdzie stosowną chwilę, 
w której uda mu się 'wśl izgnąć do przystani. Tym cza
sem Davis najniespodzielVuniej wypłynął na pelne mo-
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rze i pu cił ię w k ierunku Europy. frulton p0J:>rzestał 

na spokojnej defiladzie przy brzegach wyspy. 
- On wraca i pozostawia nas!. . - rzeld zdziwiony 

inMn ier. 
- Nie wierz pan w to -odrzeld z fleo'ma kommo-

o -
dor; -je t to tylko wybieg, dobry na jakiego Anglika lub 
Francuza, ale nie na mnie. Davis, mój panie, zupełnie tak 
jak i my, wyczerpuje w tćj chwili resztki węgla i nie 
mógłby płynąć do Europy, chyba pod żag;lem. :Mnsi 
on koniecznie zatrzymać się u Świętego TOll1asza, lub 
naj dalćj przy San- Domingo . Otóż j eżel i niepogoda cią

gle sprzyj ać nam będ zie , nic uda mu si ę to, bez spró
bowania sily i morderczości na zych kul. 

P. Pinson ni e odrzekI nic; nowina, którą u słyszał, 
przejęła go rado' c i ą . N areszcie podróż j ego przymuso
wa raz się miała zakończyć! Dwa steamery, dzięki bra
kowi pali wa, musz~ s i ę zetrzeć i to ni ezacUugo; kommo
dor ręczy mu za t o, a on chętn i eby go uściskat 

Noc nadeszła; Fulton rzuc ił na swego przeciwnika 
snop promieni świ atła elektl'ycznego. P o dwad,zieścia 

razy Davz's zbliżał się do kanału i po dwadzie "cia razy 
cofać s i ę mus i ał pod gradem kul ar matnich. Oddawał 

cios za cios; kilku marynarzy odniosło rany, ale korsarr. 
musi~ł s ~ę strzedz, aby s i ę nie zetrzeć piersią o pierś 
przeclWnikH, bo wtedy zguba jego byłaby niehybną. 

Około godziny dz iesi ątej wieczorem wiatr ustał 
i n iebo zaj aśniało mili onami gwiazd, które tylko gdzie
n iegdzie przysłaniały leciuchne obł oczki. Była już pól
noc, gdy p . P inson udał si ę na spoczynek, w nadziei 
że noc następ11ą przepędzi niezawodnie na k~dzie, O go-
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dzinie piątój rano inżćnier , poczmvszy że Fulton jest 
w biecru, wybiegł z kajuty, aby zobaczyć co się dziej e. 

o l' • • I · 

'Wyspa Sw. Tomasza znikła z ho ryzontu; zamIast nieJ, 
widać Ly10 cale szeregi skal i drobniutkich ""vpepek, 
między które fale morza wJzićraly się z szumem i ry
kiem. DUGis, w odleglości mniej więcej trzeci l kilome
trów, zdaw;)ł się żeglować między temi wTepkami, 
a jakaś łódi żaglowa, bez żeglarza i puszczona samopas, 
na 'wolę wiatru, p łynęła o dwieście metrów od Fultona. 

xv. 

CZŁO\VIEK VV MORZU. 

P. Pin3011 n ie mógł uwierzyć własnym oczom. 
- A to dziwne! ... -6zejJtal. 
Późni ej, sPGglądając wokolo, szukal kOg08, ktoby 

mó.ol mu WythllJU\'CZyć, co się właściwie stało, 
o l ' Kommodor, jego pomocnik i lllaszyllista sta l na mo-

stku; dwaj inni oficerowie zajmowali woje stanowiaka, 
aby podawau rozkazy kommodol'a sternikowi. Morze, od 
wcwraj jeszcze nieuspokojone, toczyło swoje feL le, na któ 
rych Fulton wznosił się wgórę, to znowu opadał, 
a wciąż posuweLI się naprzód. 

_ Cóż się u licha stalo?. .. - zapytał p. Pinson 
'swego chłopca, ];;:tóry, zwieJziwszy j llŻ cały poklad, zbli

żał się zwolna ku memu. 
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- Jcden z ~ajtków mÓ"wił mi że Davis, wyper
s:'Iadowaw:"zy sobIe wkroczenie do zatoki, zdecydowal 
SIę wreszCIe puścić na otwarte morze. Kommodor przy
pusz~zal zpo.czątku że to tylko łudzący wybjeg i po
zwol~ł ~u .SIę c.okolwiek oddalić; ale gd.y spostrzeał że 
Dams me zartuJe, pu' cil się zanim znowu. /:) 

Gdzież jesteśmy? 
- ~uż przy wysepkach i skll,lach, które oddzielają 

wyspy wIelkie. 
- A co znaczy ta szalupa, bez załogi, płynąca są.

mopas po morzu? 
- Jest to łódź pilota, któreao Davis przyjął na 

swój pokład. b 

.~. Pinson ?rzestał wypytywać chłopca, a w tej 
chwIlI r~zległ SIę rozkazujący głos kommodora. Ol ciężki 
to obowiązek być komendantem statku woienneao ob _ 

. kI' .,. J o' o 
WIąze {tory SIę 1ąCZyĆ musi ze znaiomos'c' . 

, •• J lą morza, WI-

row l ICh kap?s.ów, z zimną krwią w każdym przy
~ad~u, z .rewnosclą rzutu oka i szybkością postanowień. 
ZyCIe tysIąca ludzi zawisło od jego rozkazów, a w oczach 
narodu on także jest odpowiedzialny za całość statku 
k~óry oddany. jest po~ jeg~ rozkazy. Jakżeż on wybor~ 
me znać mUSI zalety l wady tr,o·o statku J' eO"o wl ~ . , . Jo' lO asCl~ 

WOS~l w ~ażdem położeniu ... . tak jak kawalerzysta znać 
mUSI swoJ.cgo konia. Kommodor dowodził od lat pięciu 
Fultonem l znal go wybornie, a co więcej - kochał 0"0; 

załoga tego okrętu w dowódzcy swoim pokładała zaufa. 
nie najzupelniejsze. 

. ?avźs, wpłynąwszy pomiędzy skały, po trzykroć 
wzmosl swą banderę, z rodzajem przechwałki, i grzmią-
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cy okrzyk jego osady odbil się stokrotnern echem 

wokolo. 
_ podnieść naszę flagę!-rozkazał kommouor-i dać 

wystrzał armatni dla jej uczczenia! 

Bandera rozwiała się natychmiast wspaniale, a rYy
strzał działowy poniósł kulę, która zapadła w morze 
o kilka metrów od Davisa . . 

_ Wybornie! - rzekł p. Pinson, zwracając się do 
chłopca- ciekawa rzecz tylko, dokąd nas to wszystko 

zaprowadzi. 
_ Czy zdążamy do jakiego portu? 
_ Ale gdzież tam! Wszystkie te wysepki są puste 

l nie<)"ościnne. 
, Cl 

_ Puste!... A przecież są. na nich drzewa, jest 
trawa ... Ta na przykład, do której się zbliżamy, toż to 

najprawdziwsza wyspa! 
Tak, ale dostać się do niej niepodobna, , pOlaie

waż są inne wyspy i skały podwodne, które tamuj ą 
wszelki przyst9P' Znać to po pianie morskiej i po po
wierzchni wody. Chociaż to nie polepszyłoby naszego 
położenia- dodał inienier - szkoda jednak, że tu niema 
p. Boisjoli; doznałby miłych wrażeń w swej podróży 
i radosnćj nadziei, że się ona nigdy może nie skończy. 

Żywe rebro promieniejącemi oczyma przypatrywał 
się wyspie, o którćj tylko co mówil, a od której Fulton 
oddalony by} w tej chwili zaledwie na pięćset metrów, 
postępując wciąż śladem Davisa. Zamyślony chłopiec 
spostrzegł z zachwytem na owej wysepce grupę drzew 
palmowych... Ach!... wrazie czego, możnaby osią.Ść tu-
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taj ... i urzeczywistniłyby si ę j ego mal'ZelJi c1 o amotuem 
życiu Ro binsona! 

W c i ą,gu czterech godzin nastę pnyeh obrazów Bócr 
wi,e nie ile wysp, wysepek, skal i raf podwoduj'ch, p~. 
czem nagle przed oczyma maryna1'l)' rozloży l o się mo
rze szĆl·.okie ~ g~ę boki e, Mimowolne westehn.ienie wy
rwało SIę z plersl wszystkich, kommouor nawet uczuł po
rę za stosowną, do odtożeuia trzymanej cią.gle w r~ku 
p erspektywy i, zwracaj 'fc się do [J. Pinson, rzekł: -

- I cóż pan myślisz o tem polowauiu( 
, - Myślę że pan jesteś nieustraswnyrn marynarzem, 
lWmmodorze! 

- Jestem tylko Am erykaninem, mój panie, i znam 
haslo mej ojczyzny: Go ahead! 

CZ) ś pan już żeglował po tydl wodach? 
Raz tylko, na szczę,ście, 

Czy ·wolno mi zapy tać, dokąd plyniemy? 
Do Charlesto o, do BaltilllOl')1 do N oweo'o Yo r-

ku ... alboż ja wiem? 
, o , 

- Jesteśmy zatem znowu na pełnćm morzu? 
- Nie; jeste,śmy w zatoce, zamknię tej do kola wień-

cem skał i wysepek. Od dwóch godzin płyniemy po ka
naje, który do ni ej pl'owa(hi. 

- Okoliczności zaczynają się wikłać - dodał jnże
nier z gOI'L.kim uśmiechem. 

- Intotnie .. . Spouzie wam si ę jednak; że przed za
chodem słoóca Darisa ujmiemy IV zasadzce, w którą, sam 
się zapędził. 

Czy to morze we wnętrzne} po k tórell1 pJyniemy, 
nie ma wyjścia? 
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- Ma tylko jedno, a poni eważ Davis prawdo
podo bnie go nie zna, a pilot którego ma na pokładzie , 

dobry jest tylko w swoim wIas nym porcie, przeto z wyj
ścia teoo nie skorzysta. 

Kommodor wrócił na swoje stanowisko. We dwie go
dziny późnićj straż z bocianiego gniazda oznajmiła że 
się zbliżano do skały. 

Widok tak pomyślnego wy padku nie wzruszył by
najtnniej chło pca. 

- Tylko Co-odrzekł Żywe Srebro półgłosem-kar
miono drób okrętowy; postarałem się, aby napełni ć 
ziarnem kieszenie. . 

A to w jakim celu? 
Ażeby je zasiać na wyspie, przy której będziemy 

rozbici. Schowałem także kawał chleba. 
I t en chleb wyżywi nas przez cza oczekiwania 

na twoje zboże? 

- Tak, panie. , 
Inżenier, pomimo okoliczności smutnych w jakich 

się znajdowano, nie mógł powstrzymać uśmiechu, który 
j ednakże nie zmieszał chłopca . 

- Mam także przy sobie nóż i wielki gwóźdź

cią,gną,ł dalej pólgłosem;- zauważyłem już dawniej, gdzie 
cie 'la okrętowy chowa takie przedmioty. PosIuży nam 
t o do zbudowanja szałasu. 

- Glupstwo!... Masz zbyt żywą imaginacyą,} mój 
chłopcze. 

- Tr:zeba być przygotowanym na wszystko. Niech 
te~ pan ma ciągle na uwadze poduszkę ratunkową" za
wieszoną, na parapecie. W chwili, w której F ulton ude-

Podróż mimowolna. 12 
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rzy o skały, niech pan odetnie sznurek, na którym ta 
poduszka wisi, i rzuci ją w morze; uczynię i ja to sa
mo, a zpomocą. poduszek ratunkowych dostani~my się 
na jednę z wysp. Zdałyby się nam także strzelby ..... 
ale nieśmiałem ich ruszać, bo się boję oficerów. 

- Dobrze, dobrze - odrzekł p. Pinson, g~aszcząc 

głowę chłopca;-niezadługo, jak widzę, gotów mnie j esteś 
przekonać, że awantura, na jaką mnie naraził ten urwis 
Boisjoli, musi się koniecznie SkOflCzyć tragicznie. Je
steśmy w niebezpieczellstwie, to pewna; dowodzą tego 
i poważne miny marynarzy... ale przecież kommodorowi 
chodzi i o jego własne życie i dobrze on wytrzeszcza 
oczy, aby nie wpędzić statku na jaką skałę! 

- E, proszę pana, to Amerykanin, i byle tylko 
dać dobrego kuksańca Davisowi, gotów jest nas rzucić 
natychmiast w morze. Mówi! to nawet przed godziną. 

- Mówił w żarcie, mój chłopcze, bo zresztą nie 
widzę racyi, dla której by kąpiel przymusowa mogłaby 
w czemkolwiek zaszkodzić Davisowi. 

W tej chwili uwagę Żywego Srebra zajęło stado pta
ków, które, wzleciawszy zponad skal, wzbiły się wy o
ko nad masztami Fultona. Między temi ptakami p. Pin. 
Son zauważył dwie fregaty, ptaki które llazwę swą. za
wdzięczają rozłożystości skrzydeł i wytrwałości lotu. 
Fregaty posiadają skrzydła kilkumetrowćj objętości 
i wzbijają się prawie w obłoki. Ich wzrok w przenikli
wości nie ustępuje wzrokowi orla i pozwala im spostrze
O'ać ryby, pląsające na powierzchni morza, na które 
rzucają się zgóry z szybkością błyskawicy. Fregaty 

- 179 -

ZYJą w okolicach p0dzwrotnikowych i nigdy nie odlatu
ją daleko od brzegów, na których przebywają. 

Chłopiec zauważył także inne ptaki, których ogony 
mialy po dwa pióra długie, jakby dwie sIomy. 

- Ptaki te nazywają faetonami -rzekł objaśniająco p. 
Pinson. - Od owych dwóch piór w ogonie nazywają j e 
także naturaliści słomkami, jak również ptakami pod
zwrotnikowemi, ponieważ w innych okolicach napotkać 
ich nie można. 

U wagę mówiących zwrócił na siebie kommodor, któ
ry ze swego mostku wydawał coraz nowe rozkazy. Ful
ton ciągle postępował za śladami Davisa. Davis to kryl 
się za wysepkami i skałami, to ukazywał.r.nowu, a ocUe
glość pomiędzy nim a ~Fultonem zdawała się zwiększać. 

Słońce obniżało się ku zachodowi i p. Pinson nie mógl 
pomyślM bez trwogi o niebęzpieczeństwie, na jakie na
rażą się podczas nocy oba statki w tej meprzerwanej 
ani na chwilę pogoni. Kanał już przepłyniono i okręty 

znal~zły się znowu na. otwartem morzu, gdy naraz spo
strzeżono ziemię, która je otaczała ze wszystkich stron. 

Kommodor zszedł nn. chwilę ze stanowiska, aby spo· 
cząć. 

- Jeżeli mapy nie klamią- rzekł do p. Pinson
to jesteśmy w tej chwili w miej scowości bez wyjścia, 
z której Davis już się nam nie wymknie. I dlatego chę
tniebym tu nań oczekiwal, bo jestem pewny że opłynąw
szy całą zatokę i nie znalazłszy wyjścia,. będzie usiło
wał wymknąć się drogą, którąśmy tu . przybyli. 

~ A jeżeli noc nadejdzie, kommodorze, to sama roz
"tropność. ,. 
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- Nic me WIem o roztropnośći, mOJ panie, WIem 
tylko o tern, że mam zmiażdżyć Davisa.. Gdyby karty 
które posiadam były kreślone przez Amerykanów, ufał· 
bym im bezwarunkowo ... ale cóż... są,-to karty francuz
kie, a tymczasem ten pilot ... Ale na Boga! .. Davis waha 

. . I 
SIę . . .. zatrzymuJe .... 

Kommodor pobi egł na swoje stanowisko. 
Davis zawahał się istotnie; zwolna i ostrożnie za

kreślał on wgłębienie, które widać bylo po jego lewej 
stronie. Fulton puścił się całą, siłą, pary ku swojemu 
przeciwnikowi. P. Piuson, ażeby lepiej widzieć, co się 
stanie, zbliżał się coraz bardziej ku parapetowi statku, 
i ujął ręką, za drą,g, na którym powiewała gwiaździsta 
jego ban Jera . Davis za.pewne z powodu ciasnoty przej
ścia, w które m się znajdowal, postępowal bardzo wolno. 
W tćj chwili znalazł się b okiem do F'Llltona, który teŻ' 

natychmiast przywitał go kulami ze swoich dział. I on 
nie czekał.. . strzały posypały się ze stron obu, a julna 
z kul uderzyła w drąg bandery, strzaskała go i p. Pin
son, straciwszy niespochianie poclporę, zwalil się nagle 
do morZ:1. 

Widzą.c to, Żywe Srćbro z zimną, krwi:} odcina sznu
rek poduszki ratunkowej i rzuca j ą, do wody, a następ
nie i sam skacze w morze, u iłując dosi ęgną,ć swojego 
opiekuna. Za chwilę znajduje się tuż przy j ego lwIc u , 
a tymczasem z ]-i'ultona, który oddala się gwałtownie, 

słychać krzyk: 
- Człowiek w morzu! 
Żywe Srebro pływał jak ryba ... w dwie minuty uda

lo mu się schwycić poduszkę ratunkow:}, z którą puścił 
Niepodobna przecież, aby nas porzucili na pewni! zgub~! 
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się ku inżćnierowi. P. Pinson odurzony zrazu naglym 
upadkiem, teraz wytęża sily i plynie równie dzielnie . 

-- Odwagi!. .. -wola chłopiec-jeszcze chwila, a złą

czymy się! 
- Oszczędzaj sily!-odpowiada p. Pinson spokojnie. 
W dziesięć minut później obaj przyjaciele plynęli 

zpomocą poduszki ratunkowej. 
Jakto, mój chłopcze, czy i ty także wpadłeś w mo-

rze? 
Nie. Gdym wyrzucił poduszkę, spostrzegłem 

z trwogą, żeś pan się skrył pod wodą. Sądząc że pan 
nie umiesz plywać, skeczylem z pokładu, aby panu 

przyjść z pomoce}. . 
Prostota, z jaką chłopiec opowiadał o swoim boha

terskim czynie, rozrz e wniła p. Pinson. 
- .Mój chlopcze-rzekł wzruszony-to coś uczynił, 

jest. ... j: dzięki Bogu!... pomówimy o tern później. 
Dwaj rozbitkowie, pchając przed sobą poduszkę, 

zwrócili się ku Fultonowi. Spostrzegli teraz w osłupie-
niu, że statek płynął wciąż dalej. 

- To niepodobnal...-zawolał p. Pinson.-Czyż isto

tnie zostawili nas na zgubę? ... 
- Kommoclor powiedział wszakże dziś rano, że byle 

tylko zmiażdżyć Davisa, gotów nas wszystkic~ rzucić 
w morze . 

Inżenier począł rozpatrywać widnokrąg, chcąc roz
poznać ruchy Fllltona i jego przeciwnika. Po chwili 
zwiesił 'głowę, zniechęcony, bo teraz nie miał naJmmeJ
szej wątpliWOBci. Fulton oddalał się coraz bardziej, 
a tarcp słoneczna zniżała się ku zachodowi. 
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:XVI. 

N O C O KRO P N A. 

Przez kwadrans blizko, z owym bezwieunym In

stynktem, który nakazuje walczyć człowiekowi z nie
be~pieczeństwem, p. Pinson i Żywe Srebro płynęli 
:V:I,ąŻ: bez w~rzeczenia jednego słowa. Przez głowę 
mzelllera przebIegały najrozmaitsze myśli i szczególnym 
trafem,. zamiast się odnosić do obecnego niebezpieczeń
stwa, sięgały w dawno minioną przeszłość. \Vspomi
n~l swą drogą matkę, potem z~ś widział przed wzro
kIem ~uszy siebie i Boisjoli na jednej lawie w kole
gium Sw. Ba~bary ... Bol~ści i radości, najmniejsze na
wet wydarzellla w jego spokojnem życiu przewijały się 
teraz szybko w pamięci pana Pinson żywe wyraźne 
. l b . ' , , 
Ja ~. y .Slę, przy trafiły wcz0raj dopiero. Przypomniał 
sobIe l ow ostatni wieczór, s pędzony z przyjacielem 
:we własnem, cichem mieszkaniu przy ulicy Nollet 
l . ' spuszczając smutnie głowę, szepnął: 

- Dziwne, dziwne! 
. Rzeczywistość straszna, nieubłagana, ukazała mu 

SIę ~eraz ": ?ałej. swej grozie. Jego niespokojne 'wej
:zeme zwroclło SIę wokoło. Wszędzie widać ziemie to 
Jest skały, .,:ys~pki i sterczące nad wodą rafy, o k~óre 
n:or~e rozbIja SIę z hukiem. Najbliższy z lądów wzno
S!? SIę na lewo, w odległości mniej więcej dziesięciu 
lulo~e~ró~ ... do tej skały należało s i ę skierować, aby 
ocallc zycIe. 
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Łono morza wznosiło się w bałwanach, które spo~ 
kojnie, cicho przelćwały się ustawicznie. Goelandy 
wznosiły się z kryjówek swoich w powietrze, kołowały 
nad głowami naszych rozbitków i powracały ze smut
nym swoim krzykiem, który marynarze biorą często za 
krzyk tonącego człowieka .... 

P. Pinson zwrócił się do s,vego towarzysza; trzy
mając jedną ręką poduszkę ratunkową, chłopiec płynąl 
wciąż z krwią zimną i wytrwalością· 

"Bez tego dl'ogiego dziecka-myślal inżenier-nie 
żyłbym już od. godziny, a myśl rzucenia poduszki ra
tunkowej natchnął mu entuzyazm dla Robinsona. I oto 
prostota chłopca i jego łatwowierność, z której dziś ra
no śmiałem się jeszcze, stała się dla nas zbawieniem. 
Dalej! trzeba wyjść z tego opłakanego położenia, a by 
kiedyś opowiedzieć temu kochanemu Boisjoli, na co on
to mnie naraziL" 

P. Pinson podniósł głowę z energią · 
_ Płyń spokojniej, mój chłopcze-rzekł; -- dzięki 

twojej przezorności, możemy zdążać naprzód, nic mę
cząc · się tak bardzo, a potrzeba nam sil'y oszczędzać. 
Spróbuj wydostać się na poduszkę i usiąść na. niej, a ja 
będę ją popychał ku lądowL Gdy się zmęczę, zajmę 

twoje miejsce. 

Poduszka stanowiła płócienne koło dwumetrowej 
średnicy, a była silnie skrępowana sznurkami. Żywe 
Srebro, po kirku rzutach, u'i\iadł na nićj ; a p. Pinson, 
płynąc ze spokojem panowania nad sobą, pcbał coraz 
dalej tp,n zaimprowizowany statek. 
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- W tę s~ronę-rzekł chlopiec-wskazując na le
wo wznoszącą SIę wyspę, która mu SIę wydała naj
większą,. 

- \V którl'!.kolwiekbądź, byle stanać na ziemi 
Najbliższa ?ędzie w naszem polożeniu najl~pszą. . 

. Ostatme promienie zachodzącego słońca oświecały' 
mebo· k 't ·kł , w ro ce zm o ono zupełnie i noc zapanowała 

nad morze~ . ~arę r~z! chłopiec nalegał na towarzy
~za, aby zaJął Jego mieJsce, ale p. Pinson chciał płynąć 
~eszcze.. Po upływie godziny dopiero pragnął odpocząć 
l z tysIącem . trudności udało mu sig wresz~ie zasiaść 
na miejscu Zywego Srebra. " 

. Z. jakąż rozkoszą inżenier uczul w tej chwili, że 
J~go . c,ał.o spoczy,va na czćmś ,talem! Tymczasem na 
me~le Wiatr rozpędzi ł chmury i zajaśniały O'wiazd 
bl d ,\ . , . b y~ 

a o o~wlecaJąc naszych bićdnych rozbitków. Gdzież 

oni dą~:?: .. . Cochwila p. Pinson natężał sluch., aby po
ChWYClC JakI odgłos ... . Zdawalo mu sig, 2e na prawo 
słychać rozbijanie się fal o skalę i nie mógł pojąć, co 
to znaczy. P o niejakim czasie przyszedł dop iero do 
przek?nanj~, że muszą się znajdować na jakimś- stałym 
?rądzle, ktorych tu na oceanie pełno. i że usiłowania 
Ich, aby plynq,ć w raz obranym kierunku, na nic się 
im nie przydadzą . 

Upłynęło trzy godz iny; zdawały się one wiekami 
c~łemi dla rozb itków. Nie płynęli już, ale się dali uno-o 
SIĆ . poduszce .... na los szczęścia. Ponieważ noc była 
chłodna, dług i pobyt w wodzie zmroził ich niele
dwie; drżeli od Zlmna. Co kwadrans przesiadali się-
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na poduszce, a p. Pinson nie przestawał płynąć, bo 
czuł że jego ręce i nogi sztywnieją z wy3illm i chłodu. 

Inżćnier mial jaknajgofsze przeczucia, ale lękal 
się podzielić je z towarzyszem. Chlopiec, na szczęście, 
miaŁ wiele energii, a żywość jego imaginacyi i śmialo' ć 
wrodzona pozwalały mu wierzyć, iż lada chwila znajdą, 
się obaj na lą.dzie. Jedno go tylko m~rtwilo : oto chleb 
w jego kieszeni musiał uledz zniszczeniu~ a zapalki nie
zawodnie przemokły i staly się niezda.tnemi do użytku. 

- Jakim sposobem rozpala się ogieI1, gdy zapałki 
zamokly?-spytal inżeniera. 

- Suszy się je, jeżeli się ma. słońce nad glową
odrzekł p. Pinson , me chcą,c odbićrać złudzeń i odwa

gl towarzyszowi. 

- Już to postanowione - mówił po chwili chło
piec-że pan będziesz Robinsonem. Jabym sam pra
gnął nim zostać, ale byłoby to dziwne, gdybym panu 
miał rozkazywać. Będę więc Pią,tki.em i sądzę że nie 

złym ... zobaczy pan! 
_ Nie wą,tpię o tern, moje dziecko. 
_ Znajdziemy niezawodni.e na naszej w)"spie Ja

kieś zwi erzęta; będę je łowił i przyswajał. Czy też 
'W'oda morska nie zaszkodziła mojemu ziarnu? .. 

""ie; wysuszymy je, tak jak zapałki . 
- Przekon a si ę pan -mówił dalej chłopiec, że me 

będziemy na swojej wyspie zbyt n ieszczęśliwi. Dla 
Robinsopa najboleśniej szem było to, że nie miał z kim 
rozmawiać; my jesteśmy o wiele szczęśliwsi. Zbuduje
my sobie dwa domki, jeden na lato, a drugi na Zlrn~; 
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za~iast drobiu, będziemy chować ptactwo morskie, bę
dZIemy ZDesztą; polować .... 

- Ma się rozumieć. 

. ~ Tak ja.k Robinson, zrobirny sobie kalendarz 
z ~al~Ieąo pala ... A co najzabawniejsze, to że kiedy po 
dZIeslęclU albo dwudziestu latach jaki statek zabierze 
nas do. Europy, pan będzie mial ogromną brodę!... Po 
pow:ocIe do Francyi, sprzedamy naszę wyspę ... tak jak 
Robmson. OL-dodal po chwili, gramoląc się na po

,:luszkę ratunkową-radbym tylko, żeby na niej stanąć 
Jalmajpręd3J. 

- Cierpliwości, cierpliwości! 

~ędziemy. mieli wielką wy,Ż$ZOŚĆ nad Robinsonem
prawI l dalej Zywe Srebro, usiadłszy na poduszce. 

Jakąż to, moje dziecię? 

Pan jesteś inMnierem; jeżeli nam się znudzi po
byt na naszej I~ustelni, zbudujesz pan lódź i poplynie
my na wyspę Sw. Tomasza. 

. Chlopicc prawił długo, ale po niejakim czasie ro-
bIl w mowie coraz dłuższe przestanki, aż nareszcie mru
:zal coś tylko niewyraźnie... potem zamilkł zupełnie 

l usnąl:, ~nużenie przezwyciężyło młode jego sily. 
Inzemer przyzwal na pomoc moc duszy i pod

czas następne] godziny, trzymając się wciąż poduszki, 
płynął. zwolna: i z wysiłkiem. Po dwadzieścia razy 
czuł, ze ramIOna jego słabną i że potrzeba zbudzić 

-chlopca; po dwadzieścia razy wytężal resztki enercrii 
plyną,l dalej. Zdawało mu się raz, że slyszy h~k 

maszyny Fultona ... Podniósł się wówczas jak mócrl naj
wyżej nad wodę i spojrzał wokolo... ale nie zobaczyl 
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nic więcej, jak tylko morze rozlegle, ponure, przewala

jące zwolna swoje fale. 
_ Dziękuję ... jesteś pan dobry-mruczał przez sen 

Żywe Srebro. 
P. Pinson wlepil well swe spojrzenie z czułością· 
"Boże, - pomyślał - przebacz mi moje zwątpienie 

l ocal to dziecię," 
_ Good rnoming, mother Pitch - szept.al chłopiec. 
P. Pinson, ktorego głowa znalazta się tuż przy jc

go twarzy, poealował go lekko i serdecznie. 
"Wyb:1wię go teraz ja- pomyślał - tak, wybawię 

go z tej otchłani." 
Daleki wystrzał dzialow)' dal się słyszeć, a po nim 

nastąpiły inne. 
"Fulton i Davis starly się nareszcie - myślał inże-

niel'.-Doprawdy śliczna to rzecz ta wojna! Kommodor ... 
zacny człowiek, a przecież nie uczynił ani jednego kro
ku, aby nas wyratować!" 

Kanonada. ustała. P. Pinson, czując że siły jego 
wyczerpują się, postanowił zbudzić swego towarzysza. 
Ale w t.ej chwili domal silnego wrażenia: jego stopy 
oparly się o jakieś ciało stale. Uczul że ma grunt 
pod nogami. Jego zdziwien~e i radość były tak wiel
kie, że puścił machinalnie poduszkę ratunkową, która 
popłynęła o ' kilka metrów dalej. P. Pinson rzucił: się, 
aby ją przyciągnąć. Woda dochodziła mu tylk~ do go
leni i przez chwilę pewność ocalenia dodaJa mu sil 
i odwagi. Uczuc~e wdzięczności napelniło jego serce. 
U,piadl 'wreszcie na cyplu skały, sterczącym z ,,"ody, 
a łzy rozrzewnienia. zrosily mu policzki. 
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"Przyszłość jeszcze przed nami"-szepnąJ i zwróci.Ł 
spojrzenie wokoło, szukając promyków jutrzenki... któ
rych jednak nie ujrzał. Ze wszystkich stron sterczały 
ponnre skały, o które morze rozbijało się z przerażają
cym hukiem. Ujął silniej poduszkę i przyciągnął bli
żej ... poduszkę na której zasypiał Żywe Srebro, kołysa
ny przez fale groźnego oceanu. 

Jakże okropnie długiemi wyu.awały się p. Pinson 
godziny, które przepędzil na niewidzialnyrn, ukrytym 
pod wodą gruncie, na jaki go przypadek zapędził, Zda
wało mu się że noc nigdy się nie SkOllCZY. Szukal 
swego zegarka, ale przypomniał sobie że go zostawil 
w kajucie. vVreszcie blada jutrzenka ozłocila brzeg 
horyzontu, kilka obłoczków przybrało barwę rÓŻOWe! 
i, podobne do ]mli złotej, slollce wyłoniło się z morza. 

Żywe Srebro zbudził się, podniósł i spojrzał wokoło. 
Czy jesteśmy na lądzie?-spytal. 
Mamy grunt pod stopami, ale to jeszcze nie 

ZIemIa. 

Al mówiłem że prędzej czy pozllleJ wyląduje
my! Czy pan i teraz jesilcze utrzymujesz, że przypadki 
Robinsona nie były prawdziwemi? 

- Nie, mój chłopcze; nie wpływa to jednak na 
złagodzenie smutnej rzeczywistości. 

- Mamy przecież przed sobą wyspę, prawdziwą 
wyspę! Rosną na niej drzewa, zielenią się trawy ... za 
chwilę będziemy na niej. 

- A tymczasem sądzę, że odległość, ją.ka nas od 
niej dzieli, wynOSI ze trzy kilometry. 

Jesteśmy na ziemi. 
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- To też będziemy płynąć znowu, przy pomocy 
naszej poduszki. 

Wystrzał armatni przerwał rozmowę. W tej-że 

chwili nasi rozbitkowie uj rzeli Davisa, wypływającego 

zwolna z pomiędzy skał, tworzących długi kanał. 

P. Pinson wzniósł ręce, aby dać znać o swojej obecno
ści na morzu, i znaki jego spostrzeżono, bo ujrzał osa
dę okrętu, gromadzącą się po stronie pokładu, po któ
rej się znajdował. Po upływie kwadransl'l. jednakże 

Davis przepłynął obok rozbitków, nie zatrzymując się 

wcale. 
- Jeste 'my skaz~ni na zagładę - szepnął głucho 

inżenier, spoglądając ponuro w stronę oddalającego się 

okrętu . 

- Na zagładę ... gdy przed nami rozciąga się wy
spa okryta najpiękniejszą zielonością? Nie myśl pan 
tak-zawolał żywo chłopiec . -Cóżby się powinno było 
stać z Robinsonem, który znalazł się na morzu podczas 
naj okropniejszej burzy? A zresztą jeżeli Davis obszedł 

się z nami tak okropnie i nie po ludzku, to Fulton, któ
ry za nim z pewnością, nadpłynie, zatrzyma SIę l wy
ratuje nas. 

P. Pinson spuścił smutnie głowę· 
W tćj chwili, jakby dla potwierdzenia wiary chłop-

ca, Fulton ukazał się z pomiędzy skał. . 
"Al-pomyślał Żywe Srebro-jeżeli istotnie kommo

dor poweźmie zamiar ratowania na, to pozbawi nas 
także sposobności życia, jakie pędził Robinson." 

P. Pinson, widząc nadpłwający statek, począł krzy
czeć z całych sił, aby zwrócić uwagę kommodora i jego 

Podróż mimowolna. 13 
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oficerów. Dając znaki ciągle, pchał przed sobą. podu
szkę i starał się postępować w kierunku Fultona . 'Vkrót
ce głębia kazała mu się zatrzymać. Majtkowie · Fultona 
spostrzegli tymczasem rozbitków, bo zgromadzili się na 
pokładzie, a głos rozkazujący kommodora dał się słyszeć. 

- Siadaj na poduszce - rzekł p. Pinson; - musi
my się zbliżyć ile można najbardziej do okrętu i zna
leźć się na jego drodze; jeżeli nas porzucą nielitościwie, 
nasze usiłowania nie będą stracone, bo zbliżymy się 

także, do wyspy, na którą musimy się dostać. 
Zywe Srebro usiłował płynąć ... ale przyszło mu to 

z niesłychaną trudnością. Mówił ze czuje silny ból 
głowy. Rozbitkowie, posuwając się zwolna, znależli się 
znów na pelnem morzu. Ale ich zmęczone członki od
mawiały im posłuszeństwa; ich wczorajsze z mordowanie, 
ich pobyt w wo~zie, brak. posiłku wreszcie osłabiły ich 
nadzwyczajnie. Zywe Srebro blady, drżący, nie mógł 
płynąć dalej i p. Pinson musiał go wsadzić na podu
szkę, co by lo bardzo tru dnem. Biedny chłopiec oddy
chał ciężko i mruczał jakieś niezrozumiałe słowa, co 
usłyszawszy, P. Pinson z przerażeniem domyślił się że 
musi mieć silną gorączkę. 

Maszyna Fultona przestała nagle działać i steamer 
zwolnił swój bieg; ztyłu okrętu ukazała się łódź z sze
ścioma ludźmi i popłynęła w kierunku naszych rozbit
ków. W kwadrans potem p. Pinson i Żywe Srebro 
znaleźli się na pokładzie Fztltona, który puścił się w dal
szą drogę. 

- Jestem szczęśliwy że pana widzę, tak, jestem 
bardzo szczęsliwy!-wołał kommodor, ściskając silnie rę-
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kę inżeniera.-Od wczoraj mówiliśmy tu wiele o panu ..• 
i, co prawda, nie mieliśmy nadziei widzićć już pana. 

- Co zresztą nie jest waszą winą, kommodorze, że· 

jesteśmy jeszcze przy życiu - odparł p. Pinson 
z goryczą. 

- Mój panie, służba wojenna ma wymagania 
okrutne, nieludzkie, to prawda, ale też życie jednego 
człowieka nie idzie w rachubę w pewnych okoliczno
ściach i ci, którzy mnie otaczają, wiedzą o tem dobrze. 
Zatrzymując się, aże by pana ratować, narażałbym set
ki ludzi na niebezpieczeństwo, ponieważ Davis, uwolniw
szy się od mojego pościgu, rozpocząłby na nowo swo
je rozboje. Ale jestem szczęśliwy niezmiernie, że mo
gę uścisnąć pallską rękę· 

P. Pinson miał wiele do powiedzenia, lecz kilka 
wyrazów niezrozumiałych z ust Żywego Srebra naka
zało mu czynić co innego. Ujął więc chłopca w obję
cia i poniósł go do kajuty, gdzie go ułożył troskliwie 
w łóżku. 

Wciągu następnych dwóch dni choroba rozwinęła 
się silnie. Dziecię prawiło nieprzytomnie o Robinsonie, 
o Piątku, powtarzało jakieś niezrozumiałe zdania, a le
karz okrętowy oświadczył, że to zapalenie mózgu, na 
SZczęSCle niegroźne. P. Pinson nic opuszczał odtąd na 
chwilę swojego towarzysza, a nawet, pomimo przedsta
wień kommodora, prosił aby 'mu przynoszono posiłek do 
kajuty. 

-- Ten chłopiec ocalił mi życie - powtarzał -
i strzedz go w nie bezpieczeństwie jest moim . obo
wiązkiem. 
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Przywiązanie wzajemne obu podróżnych zjednało 
im ogólną sympatyą li osady Fultona. To też gdy po 
pięciu dniach p. Pin on ukazał się na pokładzie, pro
wadząc chłopca, którem.u osłabienie o własnej sile iść 
nie pozwalalo, powitano ich radosnym wykrzykiem 
i serdecznemi uści~kami ręki. 

Tymczasem wiele rzeczy zmieniło się od tego C3a
su i p. Pinson wraz z chłopcem spoglądali zdziwieni 
wokoło. Okręt pról fale niezmierzonej przestrzeni mo
rza. P o prawej stronie widać było w oddaleniu, jak 
przez mgłę, brzegi jakiegoś lądu, pokryte zabudowa
niami i drzewami . "\V odległości jednego kilometra przed 
Fultonmn plynąl zwolna Davis, między niemi zaś jakiś 
wielki steamer, na maszcie którego powiewała bandera 
o barwach różowej i białej. Cokolwiek ztyłu płynął 
inny statek wojenny, o kolorach hiszpańskich. 

- Co to znaczy? -spytał p. Pinson porucznika.
Co to za ląd?... Czyliż między Północą i Południem 
zawarto pokój, że Fulton płynie tak spokojnie, mając 
przed sobą Davisa na wystrzał arm'iltni? 

- Ten ląd - rzekł porucznik - to San Domingo; 
jesteśmy od półdoby na wodach cesarstwa Haiti. Oko
liczność ta nie pozwala kommodorowi atakować Davisa, 
inaczej bowiem fr~gata hiszpań~ka moglaby mu przyjść 
z pomocą, wraz ze statkiem jego cesarskiej mości 
Suluka. 

- Gdzież zdążamy? .. do Port·au-Prince? 
- Zdążamy do Hawany, wedle wszelkiego prawdo-

podobieństwa, gdzie Davz8, tak jak i my, będzie mu
siał zabrać ładunek węgla . 
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Kommodor zbliżył si ę, ujął za rękę inżeniera, który 
oddał mu wzamian lekki uśc i sk dłoni. 

- Gniewasz siępan jeszcze-rzekł marynarz - wio 
dzę to' dobrze, a jednak, choćbym był jaknajżyczliw " zy 

dla pana, obowiązek musiałbym zawsze stawiaó przed 
pUllskiem bezpieczeństwem. Postąpiłbym tak amo, choć
bv w murze wpadł mój porucznik. .r T a wojnie, powta
r~am raz jeszcze, życie jednego człowieka jest drobno
stką i poświęca się je, gdy chodzi o bezpieczeństwo 

ludzi tysiąca. 

- Ja to zblądziłem, żem ię znalazł na dl'odze 
którą sobie wybrała kula armatnia - odrzekł z uśmie

chem p. Pinson.-Cobądź się stało, jestem na polda
dzie, na który raczyłeś mnie pan zabrać, i . dziękuję za 
to serdecznie, w imieniu własnćm i mojego chłopca. 

- I cóż? .. urwis ma ię lepiej? 
- I prawi już o przechadzce, ale dyeta osłahiIa 

go tak bardzo, że się na nogach utrzymać nie może. 
Po rozmowie tćj zgoda z kommodorem powróciła 

P . Pinson zeszedł do kajuty. 
- Czy ląd, który widaó, należy także do Amery

ki? - spytał chlopiec.-Zdawalo mi się, że widziałem 

palmy. 
Nie omyliłeś się: mamy przed sobą ano ~o. 

mingo, wyspę odkrytą w r. 1492 przez Krzysztofa .1\.0-

lumba, który j ćj dał nazwę Hispanidy. San Do~m?,~ 
nazywała s i ę także wyspą Haiti, a imi ę to ~~dah Jej 
Karaibow'ie, lud który ją. zamieszkiwa1 w ChWIlI odkry
.cia. Hajti znaczy kraj górzy ty. 
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- Czy ona jest rozległa? 
- Ma 600 kilometrów długości i 200 szerokości. 

Dzieli się na dwie części, jednę obejmuje rzecz pospo
lita San Domingo, drugą zaś cesarstwo Haiti. 'Wyspa 
ta, niegdyś kwitnąca kolonia francuzka, w r. 1791 pod
niosła oręż przeciwko zwierzchniczej Francy), a Ne
growie zamieszkujący ją wymordowali białych. Od te
go czasu ona jest niepodległą. Wydaje ona trzcinę cu
~rową, ~awę, kokosy, a w lasach jej znajdują się małpy 
l papugI. 
. Ostatnia ta, wiadomość najbardziej zainteresowała 
Zy,,-e .Srebro, ~;;:tóry pragnął gorąco, aby Davis zatrzy
mał SIę u stolICY wyspy, miasta Port-au-Prince, coby 
mu pozwoliło zwiedzić tę cudowną w jego przekonaniu 
krain~. J.eszcze, we . d wie godziny potem glo"\\-f' chłop
ca rOIła SIę myslfLlm o ... małpach i papugach, bo wyj
rzawszy oknem kajuty, zapytał znowu: 

- Więc ta wyspa San Domingo nie należy już 
do Francyi? -

- Nie, moje dziecię, Francuzi zrzekli się praw do 
niej , ale ziemia, którą widzisz teraz, nie jest już wyspą, 

San Domingo; to jej sąsiadka, Kuba, albo inaczej 
Hawana. 

- Czy to ta, z której do Europy sprowadzają, 
słynne cygara'? 

- Ta sama. Wyspa Kuba, którą poetycznie zo
wią także Perlą AnLylli, j est największą z wysp, zwa
nych przez geografów Wielkiemi Antyllami. Wielkie 
~ntylle są: Kuba:, Haiti, Ja~ajka, Porto-Rico; I Małe: 
Swięty Tomasz, wjęty Jan, Swięty Bartłomiej, Swięty 
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Eustachy, wyspa Dominika. Martinika, Tabago, Św. 
Trójcy., Cura<;ao i t. d. Kuba, czyli Hawana, obejmu
je 1150 kilometrów długości i 70 szerokości. Wydaje 
także kawę, kakao, ryż, tytuń, a posiada i kopalnie zło
ta i miedzi. 

Żywe Srebro znów dumał o tern, jakby to było 
szczęśliwie, gdyby Dal..'is przybił do brzegów Hawany. 
Uzbrojony perspektywą, chłopiec wydawał okrzyki ra
dości, ile razy spostrzegł na brzegu wyspy jakie domo
stwo, lub jej mieszkańców. Ptak zabłąkany z lądu 
usiadł na przednim maszcie Fultona i dał się schwytać 
majtkom. Przyniesiono go chłopcu. Był to śliczny 
wróbel o skrzydlach lazurowych, co zachwyt Żywego 
Srebra. względem czarującej Hawany podniosło do 

potęgi. 
Podczas trzech dni następnych cztery statki płynę-

ły v,-ciąż obok siebie, aż spostrzeżono wreszcie twierdzę 
Mor, końcowy punkt Hawany. Tu bryk haitycki po
żegnał wywieszeniem bandery swoich dotychczasowych 
towarzyszów i skierował się ku brzegowi. Fulton i Da
vis, pędzone wiatrem, zbliżyły się ku sobie . Kommodor 
z cu,ł,'j duszy zasypałby w tej chwili gradem kul kor
sarza, gdyby miał pewność że okręt hiszpański nie 
wmiesza się do walki . I brak węgla, utrudniający nie
zbędne manewra wrazie starcia, nakazał zaniechać na
tychmiastowej zaczepki. 

Około godziny trzeciej po południu, Davis skręci! 
wprost do kanału , łączącego morze z przystanią, 
którą 1nożna było widzieć w całej JeJ oka:talo
ści. P. Pinson, spodziewaj ąc się 'wylądowani a, pobiegł 
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do kaj ut Y po swój tłomoczek, złożony z kilku sztuk 
bielizny, i wyszedł z chłopcem na pokIad, aby być go
towym w danej chwili. Tu zawiąz~ł rozmowę z jednym 
z oficerów, który znal wybornie port hawański, i wy
wiedział. s i ę, jakim sposobem najlat'wiej i najdogodnićj 
dostać SIę ztąd do Europy. Z wielkićm zadowoleniem 
do~iedział się, że z portu tutej szego odpływa peryody
CZUle statek do Kadyksu, a inny utrzymuje stałą ko
munikacyą z Anglią . Byle tylko raz znaleźć się we 
Francyi, p. Pinson gotów był wsiąść na pierwszy le
pszy okręt, jaki si ę nawinie. 

. Podcz~s tej rozmowy, kommodor naradzał się żywo 
z ?Iiceraml; wodził swą perspektywę po widnokręgu, na 
ktorym dawało s i ę widzieć ze dwadzieścia statków, z któ
ryc~ j edne zbliżały się do portu, j~ne zeń wychodziły. 
TWIerdza Mor była tak blizko, że Zywe Srebro O"olemi 
ocz~ma mógł wybornie dojrzeć placówki, przech:dzają
ce SIę po wałach. Przyglądał się im ciekawie, gdy naraz ... 
z k~mina Fult~na buchną'! dym, śruba olrętowa poczę
ła SI ę obracać l okrę t z szybkością popłynął w kierunku 
przeciwnym przystani. 

- Odjeżdżamyl-zawołał chłopiec . 
. Inżenier, widząc co się dzieje, padł na ławkę me

my l osłupiały . 
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XVII. 

w y B I E G W O J E N N Y. 

Przez dziesięć minut p. Pinson pozo tal bez ruchu, 
z tłomoczkiem u nóg, w stanie zupełnego zniechęcenia . 

- Otóż-szepnął wreszcie -dzięki kochanemu Bois
joli, zamieniłem się w Żyda wiecznego tułaczal 

Podniósł się wreszcie i spojrzał na chłopc a, który 
stał II jego boku. 

- Gdzie płyniemy?-spytał - do Europy? do Sta
nów Zjednoczonych? do Chin? Gdzie? dokąd? 

- Nie wiem, panie-odrzekł Żywe rebro, również 
zniechęcony. 

- Cóż to za mina, kochany inżćnierze!? - zapytał 
kommodor, który podszedł w t Ć'j chwili, zacier flj ąc dłon i e. 

- Czyż mi pan nie lllówj łe~, ż e zapasy węgla na 
statku wyczerpują się i że musimy koniecznie wylądo

wać na Hawanie, że Fulton ... 
- No, no ... -przerwał mu kommodor-troszkę cier

pliwOścil M~bietnice ziszczą się ... bąd ź pan pewny . 
- Czy mogę zapytać, doką.d zdążamy? 
- Płyniemy na spotkanie tych pięciu statków, któ-

re wjdać na morzu. 
'\V jakim celu? Czy to są. także rozbójnicy? 
Nie; to są. sta.tki naładowane węglem z N ew· 

castle. 
Orty pan mme pl'zesad~isz na pokład którego 

z nicb? 
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- Może się stać, jak pan zechcesz, ale, szanowny 
inMnierze, zaręczam ci że przed upływem czterdziestu 
ośmiu godzin Fulton zarzuci kotwicę w porcie Hawany. 

- Dziwi mnie tylko - zauważył p. Pinson - że
FulLon, który wczoraj jeszcze wyczerpywał zapas węgla, 
w tćj chwili płynie z szybkością. całej pary. 

- Zużywamy resztkę opału, kochany panie! Żeby 
pana jednak uspokoić, wyjaśnię mój plan. Trzeba wie
dzieć . że do portu H~wany dostać się nie jest rzeczą, 
łatwą,. Rząd hiszpański jest tajemniczy i podejrzliwy; 
zdaje mu się cią,gle, że go chcą pozbawić jegó pięknej 
wyspy i dlatego przestrzega naj skrupulatniej przepisów 
morskich. . 

- Al znowu przepisy morskie!. .. -powtór~yf ironi
cznie p. Pinson. - Jakto, czy i tu sprzeciwiają, się one 
memu wylądowaniu? 

- Pozwól-że mi pan mówić... Otóż okręt, który 
zawiną,ł do portu Hawany, nie może wyjść z niego, 
jak tylko między godziną szóstą, zrana- i szóstą, wieczo
rem. Tymczasem inne prawo nie pozwala Davisowi po
zostawać w porcie dł'użej nad czas, ściśle potrzebny do 
zaopatrzenia się w konieczne zapasy. Otóż w chwili, 
w której Fulton zaopatrywałby się w węgiel w porcie, 
Davis, korzystając z jego bezwładności, mógłby podnieść 
kotwicę i czmychnąć. Nie, na taki wybieg złapać się 
nie chcę! Nie wpłynę przeto do portu bez zapasu wę
gla, bo inaczej musiałbym być bezczynnym w obec ru
chów nieprzyjaciela. 

·Wyjaśnienie to pocieszyło nieco p. Pinson, tem
bardzićj że kommodor zaręczył mu, iż natychmiast po 

I 
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zaopatrzeniu si\1 w węgiel JJ''lllton wpłynie do portu, aby 
mu doo'odnićj było śledzić zamiary korsarza . Podczas 

~ l.' 
rozmo,,'y powyższej steamer zbliżył się do statJ>.ow wę-

O'larskich, które natychmiast wywiesiły banderę angielską,. 
Zaraz tćż kommodor przez swą tubę oświadczył najbliż-
8zemu z nich, aby zwinął żagle i zatrzymał się 

- Czego chcecie?-zapytał kapitan angielski opry
skliwie. 

- Aby~ lram pan odstą,pil swój węgiel - odrzekł 

kommodor. 
- To jest niepodobieństwem; nie mam prawa od

stępować ładunku. 

- Zwiilcie żagle - krzyknął komendant Fnltona 
rozkazują,co-albo wam je strz&slmmy wciągu dziesię

ciu minut! 
- Anglia i Stany Zjednoczone są. na stopie poko· 

ju -odrzekł dalej kapitan. 
- To też sprawa odbędzie się w przyjaznćj for

mie: wy oddacie !lam swój węgiel, a my za mego na

tychmiast zapłacimy! 
Kapitan \Yę~larki spojrzał badawczo wokolo, w na

dziei że spostrzeże jaki okręt wojenny swego kraju, 
któryby mu przyszedł z pomocą. Niestety... ani jedna 
angielska fregata nie ukazała się na widnokręgu i trze
ba było być posłusznym. Oba statki zbliżyły się ku 
sobie i osada .F''llltona zabrała się gorliwie do przełado
wania węgla - czynnośĆ która nie kOllczy si~ przed 
upływem dwudziestu czterech godzin. 

P. Pinson, powzią,wszy naglą, myśl, pocią,gnął chł0l'~ 
ca ku okrętowi węglarskiemu i zwrócił się do jego lw-
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pitana. Ale ten był w najgorszym humorze, bo przy
musowe zwinięcie żagli pokrzyżowało jego plany i było 
dlań ubliżeniem. InMnier, przypuszczając że okręt ten 
uda się niezawodnie z powrotem do Anglii, chciał 

wsiąść na jego pokład, ale i tu stanęły mu na prze
szkodzie przepisy morskie; zresztą statek musiał płynąć 
do Suzalu w Yukatanie, aby tam naładować się znowu. 
P. Pinson z głową spuszczoną powróci! na .. Fultona 
i z utęsknieniem spoglądał na leżącą przed jego oczy
ma ziemię. 

Około wieczo1'a, Fttlton, ciągnąc za sobą statek wę-

glarski, zbliżyl się bardziej jeszcze ku lądowi. Maryna
rze pracowali przez całą noc bez odpoczynku. Przed 
wschodem słońca, po całonocnej bezsenności, którą spo
wodował ustawiczny losko.t sypanych na pokład węgli, 

pan Pinson wyszedł z Zywem Srćbrem na poldad. 
Ogromne, ale blade słońce podniosło się z morza. Uka
zała się ziemia okryta zielenią i upstrzona bialemi do
mostwami. Wierzchołki wzgórz l'yśowaly się czarną 
masą na przestrzeni nieba, a z nich widniały sylwetki 
olbrzymich palm i cedrów. 

- Otóż i piloty!-zawolał jeden z majtków.-Re
kiny muszą być niedaleko. 

Usłyszawszy nazwę "rekiny", Żywe Srebro zbliżył się, 
zatapiając wzrok w falach w których dojrzeć było mo
żna pięć ryb o ciele grubem, w czarne pręgi. Ryby te 
zwolna płynęły u boku Fttltona; były to pilot y, które, 
jak chłopcu objaśnili majtkowie, służą za przewodni
ków rekinom. 

Zwińcie żagle! 
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Wyjn.śnienie to wydało się .żywemu rebru pódej 
rzanem, pobiegł więc natychmiast do p. Pinsoll. 

- Czy to prawda-zapytał-że rekiny są prawic 
ślepe i że ryby zwane pilotami służą. im za.~. wyżły do 
polowania.? 

- Tak sobie wyobrażają. marynarze. Ryby zwane 
pilotami, a w języku naturalistów 'remom, z uczty re
kinów ch,vytają reszt.ki i proste żarloct\VO każe im to 
warzy zyć tym rozbójnikom wodnym. 

- Czy rekin jest także zwierz~ciem ssącem? 
- Nic; jest on rybf!'1 to znaczy że oddycha zapo-

mocą skrzeli. Je~t to najżarIoczniej ze ze tworZel}, ży

jących w morzu. 

Wkrótce pięć lub sześć rekinów ukazalo się wzdluż 

pokładu, co wywalało wielh ruch między osadą. J?ulto
na. ::\laj tkowie n iena"widzą. z cal ej duszy tych zbójec
kich ryb, które ą. goto we p OŻl'ĆĆ ich przy lada sposo
bności . Rekiny, otoczone pilot::tmi, krążyły "wciąż na 
okolo obu statków, jakby na stra,ży ... Komodor pozwo
lił na upolowanie j ednego z nich i spuszczono natych
miast łódż na wodę; stary jeden marynarz, uzbrojol1Y 
w pocisk z hakiem na kOllCU i liną długą., stanął na 
przodzie łodzi. 

Polowanie na rekina jest niezmiernie niebezpiecz
ne; to też wszyscy ludzie osady, prócz tych którzy za
jęci byli ładowaniem węgla, zgromadzili się przy para
pecie steamel'a, aby śledzić każdy ruch łodzi. P. Pinson 
i Żywe rebro stanęli na przedzie statku, zkąd magU 
wszystkó ,vic1zirć lepiej. " 
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Łódź oddaliła się n~ kilka metrów l rzucono z llleJ 
w wodę ka,:ał mięsa. Rekiny rzuciły się na tę zdobycz 
ponętną. z lllesłych~ną. .sz~b~ością., co dowiodło że mają. 
wybo~ne oczy. .NaJzwmllleJszy z nich pochwycił przy
Iilę:ę l po:kną,ł Ją. natychmiast. 'V tej chwili Żywe 
Sl~ebr? mogl ~auważyć w jego otwartej paszczy szeregi 
wielkICh zębow, których kształt 'przypominal zęby 
zWIerzęce. 

Przynęcone rekiny krą.żyły teraz tuż obok łodzi. 
Mar~narz z harpuną. w ręku oczekiwał chwili, w której 
będZIe m~gł zadać cios. Chwila ta nadeszła, gdy jedna 
z ryb zbhżyła się do łodzi tak bardzo, iż jej prawie 
dotykała. Wówczas harpuna, rzucona silną. i pewną. 
ręl~ą., z~głębila się w boku potwora, który rzucił się do 
uCleczlu, znacząc drogę swą. czerwonym pasem krwi. 
~le uci~czka. ,. była niemożliwą.; lina krępowała rybę 
l ~tl~udDlała Jej ruchy. Trzeba jednak było linę tę od
WJJ~c z wału, na którym ją. zwinięto, bo szamotania się 
rekma mogły były łódź pogrą.żyć - w otchłani morza 
i jej osadę oddać na pastwę potworom. W półO'odziny 
później szalupa zbl iżyła się do okrętu, ciągną.c z: sobą. 
rekina, którego drgania śmiertelne nie dawały jeszcze 
pewności, że nie powróci do sił. 

Inne potwory, wcale nie przestraszone tern co się 
stalo, krążyły wciąż około statku. Rekin upolowany 
miał okolo 9 metrów długości. Majtkowie chcieli ko
niecznie zedrzeć zeń skórę, przydatną. do wielu użyt
ków, ale kommodor wydał rozkaz powrotu i lup zosta
wiono falom oceanu. 
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Okolo godziny 0zwartej po południu ładowanie wę
gla ukoI'lczono i statek angielski odzyskał swobodę; nie 
salutują.c tym razem }1ultona, puścił się natychmiast do 
Suzalu. Kommodor rozkazał bezzwłocznie za.brać się do 
wymycia Fultona, aby być w porzą.dku zupełnym przed 
wejściem do portu. Około godziny szóstej zbliżono się 
do portu Mor, gdy wystrzał działowy z twierdzy oznaj
mił, że port już na dzisiaj zamknięto. 

Przeciwność ta nie zmartwiła bardzo p. Pinson, bo 
go kommodor uprzedzil, że trafić sig może. Fulton zbli
żył się tymczasem jak najbarl1zićj do kanału i począ.ł 
krążyć, co by lo koniecznem z powodu wiatru, który 
mu na kotwicy stać nie poz,,'ala1. Nazajutrz, skoro tyl· 
ko słońce zabłysło, zwrócono się przodem ku lą.dowi. 

Około godziny szóstej dwa nieznane statki wypły
nęły z portu. Postępowały one zdala od Fultona, któ
rego jednak pozdl'owily wywieszeniem bandery. Jeden 
z nich, o korpusie pomalowanym na biało, mial :flagę 

hiszpallską· 
- Gdyby nie barwa bandery i biały kadłub tego 

okrętu,-rzeld kOl lllodor-z jego obj~tości i wysokości 
masztów są.dziłbym, że to Davis. 

Statek ten przepłyną.ł obok pultona, bynajmniej się 

me śpiesząc. 
Co pan widzisz na pokładzie tego steamera?-

zapytał komendant swego porucznika. 
- Majtków w uniformie hiszpańskim - brzmiała 

odpowiedź. 
Statek, o kt.órym mowa, pożegnal Fultona dwukrot

nćm opus'zczeniern :flagi, a na pokładzie jego dał SIę 
Podr6ż miao,rolna. 14 
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słyszeć pobudka do marszu, wykonana na bębnie. Ful
ton odpowiedział na tę grzecznoŚĆ ze swojej strony i pły
nął dalej ku portowi. 

P . Pinson, z tłomoczkiem w ręku, uczuwał coraz 
wyższą radość wmiarę tego, jak się coraz szybciej zbli
żano ku lądowi. 

- Przeznaczenie chce, mój chłopcze - rzekł do 
Żywego Srebra-abyśmy widzieli Hawanę. Nie potrze
bujemy się na to uskarżać. Kupimy sobie wybornych 
cygar; mam we Francyi przyjaciół, którym sprawią one 
wielką przyjemność. Co się tyczy przyjaciół, wyobra
żam sobie zadziwienie kochanego Boisjoli, gdy odbie
rze list, wysłany przezemnie z wyspy Kuby. Nie bę
dzie chciał wierzyć opisowi naszych przypadków! Zwie
dzimy, mój t:hlopcze, miasto zbudowane przez Diego 
Velasqueza, a następnie grób kolumba, który, prześla

dowany przez Hiszpan, udał się na wyspę przez się 
odkrytą, aby tu spokojnie umrzeć, No! jesteśmy na· 
reszcie na kanale! Vivat!! 

Fulton rzeczywiście przepłynął już szerokość twier
dzy i przystań ukazała się oczom podróżnych w całej 
swojej rozciągłości. Steamer musiał się zatrzymać na 
chwilę, aby odpowiedzić na zapytania dozorcy portu 
o jego narodowość, cel podróży i przeznaczenie. Pod
c:.;;as tej indagacyi do Fultona zbliżyła się szalupa. 

- Czy nie szukacie czasem Davisa? - spytał ster
nik tej łodzi. 

- Tak-odrzekł komodor. - Zawiedźcie nas do 
miejsca, gdzie się on znajduje. 

- Nie ma go tu.;. Puścił się na morze dziś rano. 
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Bo?!! - krzyknął komendant, który, zdawało 

się, że na tę wiadomość skoczy w morze. 
- Davis pomalował swój kadlu b na biało, kupił 

stare uniformy hiszpańskie i wyszedł z portu o godzi
nie szóstej zrana. 

Korumodor zaklął, na czem świat stoi, cisnął swą. 

tubę o balustradę z taką siłą, że ię rozleciała na dro
bne kawałki, l zawolał piorunującym glosem na 
sternika: 

- Zawracać! 

Fulton natychmiast opisał wielki łuk i puścił się 

w kierunku pełnego morza. 
- \Vsf,rzymajcie się!-wolał p. Pinson, widząc co 

się dzieje.- Wstrzymajcie się choć chwilę~.·. Skoczę tyl. 
ko uo tej szalupy!. .. 

Ale szalupa oddaliła się, a Fnlton, ukończywszy 

zwrot, popędził calą siłą, pary, z;lpominając nawet po
żegnać twierdzy Mor wywieszeniem bandery. 

xvnr. 

ZATOKA .\lEKSYKAŃSKA. 

Tym razem p. Pinson nie uskarżal się, nie wyrze
kał; poszedł na prze<1ni pokład statku, złożył tłomoczek 
na ławće i rozpocz~l przechachkę wzdłuż i wszerz, 
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gryziony, ponury, nie zważajq,c na to, co się dzieje 
naokoło. Czasem tylko, gdy w przechadzce swojej zna
zazl się po stronic zwróconej ku lądowi, zatrzymywał się 
na chwilę i przygl~,dał się nieul'odzajnym, nagim ska
lom, które okrą.żaj ą przystal1 Hawany, lub czarnym kon
turom ziemi na lazurowem tle nieba. To znów llfzy
stawa,l, aby rozejrzeć się po morZl1, którego niebieska
we wody łączyły się wdali z horyzontem. 

Goelandy krążyły za śladami P'ultona .. . P. PillSOll, 
na ich 'widok, powtarzal lowa poety: 

"Gdybym mial skrzydła ... " 
I Żywe Srebro nie był zaclowoleny; me odzywał 

się wcale. I on p rzyglą.dał się niknącej wdali ziemi, 
ale z goryczą" iż los fatalny usuwa mu cią.gle z pod 
oczu rozkoszne lasy, ",\y których bujają swobodnie mał
py, papugi i tygrysy. A teraz nawet czyż dowie się 
od kogo, co się dzieje w tych rozkosznych gajach, któ
re widać z daleka? P . Pinson zły, zdawał mu się być 
najmniej zdolny do udzielania objaśniell, a oficerowie 
byli zanadto zatrudnieni, aby mogli cierpliwie wyslu
chać tysi ąca zapytań. 

Zwolna brzegi lądu znikły i przyoblekały się w bar
wę niebieskawą, oko rozróżnić moglo zaledwie masy 
czarne, białe lub zielone; późnićj w zy tko powlokło się 
szarym odcieniem i uwaga chłopca zajęta była wyłącz

nie Davisem. 
Statek korsarski ze swoim białym kadłu ..:'em zda

wał się ślizgać po faJach, w oddaJeniu óśmiu kilome
trów od Fultona. Kommodor, stojąc na mostku, wydawał 
bez ustanku rozkazy głównemu maszyni ' cie, aby zwię-
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ł{szyć parę i nadać śrubi e najwyższą szybkość obrotu· 
N agle spostrzeżono że Davis nakreśla luk i kieruje się ku 
p oluclniowi. B'ulton, zwróciwszy się także, płynąl równo
legle od kor arza. 

- Jeżeli ten zbójca nie ludzi nas znowu-rzekł 
kommodol.' clo porucznika - to ma zamiar ci ą,gnąć nas :za 
obą do Europy. Każ pan pozamykać klapy; lepiej ska
kać, aniżeli uledz takiej obeldze. 

Wciągu godziny oba steamery płynęły równolegle. 
Kommodor, otoczony przez oficerów, przyglądał się go
Illitwie z zachwytem, sprawdzając co chwila polożenie 
.obu okrętów. Czarne kłęby dymu buchały z komina 
Davilict, co dowodziło że korsarz płynie z największym 
w;silkiem. Ziemia znikła już oddawna, gdy p. Pinso 
z~myślił przerwać swą przechadzkę, aby przyglądać się 
-szybkośc i, z jaką pędz iły statki. W głębi duszy inżeni et 
<:zuł pewne zadowolenie na myśl, że zbójecki Davis mo
że zaciągnąć 1"ultona do Europy. 

Stalo się wkrótce widocznem, że Davis stracił wic
Ie ze swej przewagi w szybkości i na pokładzie wojen
nego statku zagrzmiał okrzyk tryumfu. Ale i Fulton 
nie mógł długo płynąć z takim pędem, bo, pomimo 
<:i2 . crłe o·0 lania oliwy na panwie maszyny, zaczęły, i\f 

·~o b 

one rychło rozgrzewać, Była chwila '\" której Davis 
zdawał się gotowym do przyjęcia stanowczej walki. 
Doprowadziłaby go ona do niechybnej zagłady, to też 
statek ten, który się zatrzymał na chwilę i odsłonił bok, 
aby Fultona przywitać gradem kul, teraz puścił się zno· 
wu szybko w drogę, ale już w kierunku zachodnim. 
Zagłębił się w zatokę Meksykańską, ów gorący lTocioł 
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wody, w którym 
prądem, zwanym 
bl'zegom Europy. 

fale oceanu ogrzewają się i wielkim 
Gulfstrearn, odpływają na wschód, ku 

- Dzielny żeglarz, 

rzał radośnie kommodor, 
pan na to, p. Pinson? 

znakomity marynarz! - powta
uderzając nogą o poklad.-Co 

- Dziwię się taktyce Dam'sa; na jego miejscu ka
pitan francuzki już byŁby dawno przyjąŁ bitwę. 

- I zginąłby!...-odrzekł kommodol'. Przewaga jest 
po naszej stronie. To właśnie wielki błąd ze strony pań
skich współziomków , że nigdy nie liczą swych nieprzy
jaciół. Prawda że czasami gwałtowne, choć nieobracho
wane ciosy przynoszą skutek pomyślny; uJe co pan są
dzisz o tej partyi szachów, w której posuwa się :figury 
z obmyśleniem i stosownie do okoliczności, cofa je się 
znowu? Taki Davis, z kapitanem, który jest mistrzem 
w rzemiośle marynarza, może być diabelnie niebezpie
czny dla naszych statków handlowych, 

- Pan zdajesz sję być zadowolony, kommodorze. 
- Jestem nim, do pioruna! Tern bardziej teraz, 

gdy Davis zdaje się pędzić w samołówkę! 
Jesteśmy obecnie w zatoce Meksykańskiej? 
Tak. 
A gdzie dążymy? 
Do Suzalu, do Kampedży, do Vera Cruz, do 

Tampico ... wszędzie, gdzie się podoba naszemu wrogowi. 
P. pjnson nie odrzekł ani słowa i nanowo rozpo

czął swoję przechadzkę. 

"Miałem jechać do Calais, a pojechałem do Liwer
po olu; miałem potem zawinąć do Nowego.Yorku-my-
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ślał-a tymczasem popłynąłem do wysp Kanaryjskich, 
aby ztamtąd pędzić do Przylądka Zielonego, do wysp 
Dziewiczych... Antylle, których nie miałem zamiaru 
widzieć nigdy, zawiodły mnie do Meksyku, gdzie mi mó
wia . że moO'ę wyladować w Chinach, w Labradorze, na 

", b " 

wyspach Sandwich lub Madagaskarze. I to wszystko dla-
teO'o że mojemu przyjacielowi podobało się··. o , . 

Proszę pana-od0zwał się słodko Zywe Srebro. 
Czego chcesz? 
Spytać, co to jest zatoka Meksykallska. 
·Zatoka Meksykańska, mój chłopcze, jest wieI

kiem morzem wewnętrznem, które otacza z południa 
Yucatan, z północy Floryda, z zachodu zaś prowincye 
meksykańskie Ta,basco i Vera Cruz. Łączy się z ocea
nem Atlantyckim przez kanał Bahama, który przebyli
śmy aby się tu znaleźć, kanał którego wody obmywa
ją wyspy Lukajskie. 

Żywe Srebro począł się rozpatrywać w mapie, na 
ktorej ujrzał tylko, co wspomnione wyspy, otoczone lu,. 

wicami piasku, niebezpiecznemi dla żeglarz)7. 'V godzinie 
obiadowej kommodor, uszczęśliwiony że mu się udało 
odciać droO'ę ucieczki Davisowi, kazał podać kilka bute-_ o 

lek szampana; wyborny ten napój ojczystego kraju roz
chmurzy! p. Pinson, któremu przytem oficerowie zarę
czali, że korsarz nie może już płynąć daleko, skoro 
Fulton mógłby go doścignąć, a droga jego zamknięt.a. 

. Dwa dni następne przepędzono w ciągłym pOŚCIgU; 
panowało nieznośne gorąco, a miesiąc kwiecień, w ja
kim się ~najd0'Yano, jest tu pod względem upałów naj
dokuczliwszy. Zywe :Srebro wiedział, że kraj którego ląd 
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ZRCUUgO ujrzy, posiada lasy pełne małp, tygrysów i pa
pug, i sawany, po których upędzają się bawoły i dzikie 
konie. .Miał już teraz tylko jedno pragnienie: ujrzeć tę 
cudowną krainę i wyląuować na jej brzegach. To też 
gdy u lyszal że Dm..n·s musi się bezwarunkowo zatrzy
mać w przystani Kampedży lub Tampicoo, pobiegł 

natychmiast pod wielką łódź, aby tam w ukryciu wy
k onać ulubione . salto ?nm'tale. Była w tern wszystkiern 
jedna tylko wątpliwość: oto korsarz mógł okrążyć jaką 
wyspę i puścić sig znowu ku Europie. Myślą.c o niej, 
Żywe Srebro, trapiony smutnemi przewidywaniami, 
usiadł na pokładzie przednim i mel~nc holicznie zatopił 
wzrok w otchłani morza, jaką rozwierały potężne obro
ty śruby okrętowej . 

Pewnego ranka, chłopiec, uprz dziwszy pana Pinson 
w wyjściu na pokład, ujrzał w powietrzu jakiegoś pta
ka, który nagle pogrążył się w fal i. Żywe Srebro sze
roko rozt.worzył oczy, nie chcąc im wierzyć i sądząc 
że jest ofiarą złudzenia; ale najniespodziewaniej ujrzal 
ryby, które, wypłyną\,," szy z fali" wzleciały na skrzydłach 
w powietrze, aby znowu zagłębić si ę w morzu. 

- Czy ja śnię?-zapyt.ał sam siebie. -Czy jesteśmy 
wistocie w zaczaro,,,anej krainie, o której tak często 
prawją marynarze? 

Pobiegl do pana Pinson, który ze swojej strony 
badał morze i polożenie Davisa. 

- Co to j est?-zapytal go Żywe Srebro.-Co zna
czy, że te ryby latają po powietrzu, a pta.Ió plywają. 
w morzu? 

- To są, ryby latające. 
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-- Ryby latające?--po\"tórzyl zdumiony chłopiec . 

- Tak. 
Uciekając przed doradą, która ją śc igała, ryba .ta~cie 

rzuci wszy się do lotu, wpadla między sznury lImy 
Fultona; Żywe Srebro podbiegł, aby ją ująć. Podziwiał 
bardzo dłuo'ie skrzela ryby i srebrną luskę stworze
nia, które ~1iało około trzydziestu centymetrów długo 
ści . Mówiono o tern że wartoby je ugotować, ale chla
piec rzucił t.ę rybę la.tającą. do morza. 

Około wieczora zwolano radę wojenną; z zachowa
nia sig Davisa trudno było wnosić, aby się lękaJ nie
bezpieczeilstwa . Gdy noc naueszla, oficerowie obliczyli 

Położenie O'e o o-ra:ficzn e w drobnostkowym rachunku 
/:) /:) 

i wypadło że zbliżano się do la11cucha skal. z,yanych 
Skorpionami. Zdwojono czaty i rzucono na Dal;źsa snop 
elektrycznego światła . 

O północy spostl'zeżono że odległość m iędzy Fulto
nem a Davisem zmniej sza si ę; korsarz zwalnial swój bieg. 
Kommodor wydal rozkaz oczekiwania przy działach z ża 
rzacemi lontami i dania oO'nia natychmiast, skoro Davis • b 

zwróci się na lewo. Snop światła, rzucony przed okręt 
korsarza, ukazał czarne maszty, o które pieniło SIę 
morze. 

- Baczność i wstrzymać parę!-krzyknął kommodor. 
Na statku zapanowało uroczyste mjlczenie. Więc 

Dave's chci ał wpędzić nieprzyjaciela na ska1yl ... Ale chwi 
la zatrzymania się w wybiegu tym mogla korsarza ko_ 
sztować bardzo drogo. Walka zdawala sie zbliżać, gdy 

z wielkiem zdziwieniem p. Pinson kommodor kazal stanąć. 
Davis okrążył skały; gdyby nie przezorność komen-
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danta Fultona, byłby, korzystając z tego, że l on je 
musi okrążać, korsarz wymknął się i popędził w kie
runku Europy; ale Fult(m przeciął mu drogę izmusit 
do odwrotu; Davis zwrócił się więc i popędził dalej. 

- Teraz go mami-zawołał kommodor. Przed upły
wem czterdziestu ośmiu godzin przyprę tego rozbójnika 
do brzegów meksykańskich; tam go zmiażdżę, a tłuma
czenie się z walki przed prezydente~n meksykańskim nie 
będzie rzeczą trudną. 

Nazajutrz, o wschodzie słońca, czaty oznajmiły 
ukazanie się szczytu Orizany, widocznej na morzu z od
ległości trzydziestu mil. Żywe Srebro, uradowany tą 
wiadomością, pobiegł do kajuty po tłomoczek p. Pinson, 
aby na wszelki wypadek być w pogotowiu. O godzinie 
dziesiątej wieczorem przepl'ywano wprost fortecy S. Jean 
z DUoa, wziętej w r. 1835 przez Francuzów. Ostatni 
z portów tej twierdzy zbudowany jest na niezmiernej 
płaszczyźnie piasczystej, w pośród której wznosi się, 
z domami przypominającemi domy wschodn ie Vera Cruz. 

P. P.insoI'l przyglądał się temu widokowi z obojęt
nością, która zadziwiła młodziutkiego jego towarzysza. 

- Czy my tu nie wylądujemy?--spytal. 
- Wylądujemy? Czy tak sądzisz? Albożeśmy nie 

mieli wylądować w Qucenstown, w S. Thomas, w S. 
Domingo, w Ha"\vanie? Wylądujemy tu zapewne tak sa
mo, jak tam. Jesteśmy już na kOllCU zatoki Meksykań
skiej, ale jeszcze nie na końcu świata. 

Davis przyjął wkrótce pilota i staną.ł pod ochroną.. 
dział twierdzy. Kommodor, idą.c wciąż jego drogą., zbli
żył się zkolei do fortecy i przepłyną.ł przystań Yera. 

Przesłali okrzyk ostatniego pożegn,nia. 
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Cruz. Tu staną,ł w odległości stu metrów od Davisa 

i zapuścił kotwicę· 
N oc była piękna, jasna; księżyc rzucal promienie 

na wody potężnej przystani. 
_ Czy pan chcesz wylą,dować?- spytal kommodor 

pana Pinson. 
_ Czy ja chcę?-zawolał inżenier. 
_ Łódź do morza!-rozkazal krótko komendant 

Fultona. 
Gdy p. Pinson u~łyszal te słowa, gdy mu powie-

dziano że w łodzi oczekują, go, doznał dziwnego wzru
szenia. Łzy popłynęły mu z oczów. Zwrócił się wów
czas z gorą,cemi podziękowaniami do osady Fultona, któ
ra go otoczyła, ściskał dłonie kommodora i oficerów, dal 
im swój adres w Paryżu i życzył z całej duszy powo-

dzenia. 
_ Gdy D avis odpłynie ztą,d-rzekł kommodor-pu-

ścimy się za nim w odleglości trzystu metrów; sprawa 
rychlo się zakollczy, I cóż, panie Pinson, czy pan, byś 
nie zostal ' dluż~j naszym gościem? 

_ Nie--odrzekł inieriier.-W walce wa zej z Da-
visem pierwsza lepsza kula mogłaby zakoI'iczyć moję 
mimowolną wędrówkę· Gdyhym był Amerykaninem 
interesowanym w waszej gonitwie, przyją,lbym dłuższą, 
gościnność na pokładzie Fultona ... ale ja jestem Paryża
ninem i dlatego wolę wrócić jaknajprędzej do Francyi. 
Do widzenia, kOlltmodorze i stokrotne dzięki! 

W kw~drans p6źniej p. Pinson i Żywe Srebro, któ
ry już był w obawie, aby inienier nie chciał przystać 
na propozycyą, kommoc1ora, wylą,c1owali na tamie nad-
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brzeżnćj .. Ł~dź Fultona natychmiast odpłynęła z powro
tem: . DZIękI pogodnej i jasnej nocy, nasi podróżni ści
~ah J~ oczy.ma, dopóki nie złączyła się z okrętem. Po
zegna~l raz ~e8zcz.e głośnym okrzykiem przyjaciół i skie-
1'owa11 krokI swoJe ku potężnej bramie, stojącej na kraI'l.
Cil tamy. 

XIX. 

V E R A C R U Z. 

P. Pinso~ i jego towarzysz zdziwili się niezmiernie. 
dozlJ.awszy dZIwnego. '\'rażenia" jakoby ziemia za każdym 
krokIem kołysaJa SIę pod niemi niby l)okład ok ęt 
Tł' ' r u. 

o z udne UCZUCIe opanowywa na kilka dni każdeO'o 
kt~o wylądowa~ po długiej podróży morskiej; jest to ~a: 
",,:sko . wyborme znane marynarzom. Ale nasi podróżni, 
~Ie w~edz~c ? tern, z przestrachem przypuszczali, że to 
ISt?tOI~ ZIemIa faluje pod naciEkiem wody oceanu. Wre

SZCHOl, l(lą~ k~'okiem niepewnym i kołysząc się wcelu 
u~rzY,~al1la row~owagi, stanęJi u wielkiej bramy, wysta
~lOneJ . \V ksztaIcIe łuku tryumfalnego, która była gra
UlCą mIędzy przystanią a miastem. 

' ; ,Po obejrzeniu ~iclkic,h ~rót i dwóch pomniejszych 
weJsc bocznych, n~sl podrożUl pl'zekonali się, że wszyst
ko było szczczelllle zamknięte i że nićma tu ani dzwon-
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ka, am młotka. P . Pinson uderzył przeto kilka razy 

nogą· 

Quien vive!?- odezwal się głos jakiś. 
Ani p. Pinson, ani Żywe Srebro nie zrozumieli te-

go zapytania; odpowiedzieli wezwaniem: 
- Otwórzcie! 
- A lo lafgof-odrzekl glos . 
Zapanowało potem milczenie, które p. Pinson zra

zu uważał za przygotowanie do otwarcia bramy. Nie 
mogąc się go jednakże doczekać, inżenier zaczął sztukać 

nanowo. 
Lufa karabina błysła promieniami księżyca i wy. 

sunął się bagnet, przyczem ozwa ł się znowu głos 
rozkazujący i opryskliwy. P. Pinson zrozumiał wybor
nie O'est, choć nie pojął słów wyrzeczonych, z pośród 
który~h ,,?'eglamentos nW1'itimos" szczególniej oubjly się 
o jego uszy 

_ »Reglamentos ?naJ'itimos"-powtórzył, zwraca.jąc 

się do chłopca. - I tu tedy prawią nam o przepisach, 
Jakto? ... jeszcze więc spot.ykamy na swej drodze te 

przeklęte brednie? 
BaO'net skierował się w sposób tak groźny ku nie-

:o '6 mu że inż6nier uznał za stosowne odstąPI parę kro-, 
ków. 

- Czy widzisz oblicze tego który do nas pl'zemft~ 

wial? ... -zapytal chłopca . 
-- Nie; kryje się ono w cieniu, ale zdaje tui się 

że jest to murzyn, z parą błyszczących jak węgle oczu. 
- Niech będzie nawet diabeł we własnej osobie, 

lecz musi nam otworzyć. 
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I p. ~inson gotów był znowu dobijać się do bra
my, lecz Zywe Srebro pocią,gnąJ go za polę surduta. 

Panie, nie drażnijmy się z tym czarnym, który nam 
grozi bagnetem. 

- I ow szem, mój chłopcze, drażnijmy go; jeśli 
nas zaaresztuje, to 7,aprowadzi nas do miejsca, gdzie 
przynajmniej nie przepędzimy nocy pod golem niebem, 

- Ten człowiek mówi językiem dla nas niezrozu-
1l1iaJym i nie zdołamy mu objaśnić swego polożenia . 
Cóż uczynimy, jeśli nas zechc e bić? 

- Nas... bić?-wybnchnął p. Pinson, zaciskając 
pigście. - Czy sądzisz że· nieraz ustępom\łclTI kommodoro
wi dlatego że bylem jego go~ciem, to pozwoliłbym ude
rzyć komuś siebie lub ciebie? Obaczymy! 

I p. Pimon postąpił naprzód, ale się wnet zatrzy
mat 

- Nie, masz sluszność,-rzekł-nieszukajmy nowej 
awantury. Przepisy morskie, o ile zrozumialem, zabra
niają nam wejść do Vera, _Cruz, dopóki nas tam nie 
wprowadzą gwałtem.. . Tak się domyślam. Szanujmyż 
więc te wspaniałe przepisy i czekajmy dnia! 

Północ naueszła. Nasi podróżni usłyszeli jakieś glo
sy smętne, monotonne, które zdawały się śpiewać mo
dlitwę· Głosy te odbijały się o mury, słabnąc i cichnąc , 
dopóki nie ucichły zupełnie w oddaleniu. 

P , Pinson i Żywe Srebro usiedli na ławce kamelIi
nej. Tama na której ta lawha znajdowała się, szeroka 
była zaledwie na pięć lub sześć metrów i po obu jćj 
stronach pieniły się fale morskie, Przed ieh oczami 
piętrzyły si ę masy zabudowań i wałów fortecznych; na 
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prawo i na lewo skały,. o któ~e roz?ijały się fa~e, v,.~
dawaly łoskot gluchy, Jednostajny, Jakby dalekle ude
rzenia młota. 

Gdy uderzyła godzina poranku, glosy poprzed~io 
słyszane ozwaly się znowu. \Vytężywszy słuch ~. Pm
son po ch wyca wyrazy: Santinela. ale1'ta i Ave JłIa1~za. B,y
ły to glosy stróży nocnych, którzy w Meksyk,u, Jak l:Ie
gdyś -tv Europie w wiekach średnich, obwołują. godzmy 
nocne i wzywają mieszkańców do spoczynku. 

Po setce zapytań o Meksyk, który w roku 1518 
zostal zdobyty przez Ferdynanda COl'ieza na ces~

rzach Asteków. Montezumie i Suatimozinie, wybil SIę 
z pod władzy hiszpaI1skiej i od roku 182~ za:mieni~ na 
rzeczpospolitą federacyjną (związkową), Zywe Srebro 
ukołysany monotonnemi odgłosami skal, ~sną.l głęboko. 
P. Pinson usiłował czuwać, ale sirudzeme przezwyclę-

ży lo go: usnął także, ., 
Dzień już był oduawna, gdy glos jakIŚ przebudzlł 

naszych podróżnych. Żywe Srćbro otrząsnął s~ę rychło 
ze 8,llU i przytulił do p. Pinson. Sześciu mulatow, ubra
nych po żołniersku, z bose mi nogami, uzbrojonych w lm
;rabiny skałkowe i przybranych w szćrokos~rzyd:e ka
pelusze, stało przed niemi, zadając . p~tama w J~zyku 
niezrozumiałym. P. Pinson w odpOWIedZI rozpo~ząl op~
wiadanie o przebytych wypadkach, a że żołmerze n:c 
a nic nie zrozumieli, dali mu przeto znak, a1;>y SIę 
udał za nimi. W drodze, obejrzawszy się na przystal'l 
p . Pinson spostrzegł, że nie było już tam Dq,m'sa ani 
F'ltltona ... 

P. Pinson z towarzyszem przekroczyli wreszcie próg 
Podróż mimowolna. 15 ' 
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wielkiej bramy, weszli na odwach i znaleźli się w obe
cności jakiegoś młodego oficera. Inżenier rozpoczą'! 

przerwane opowiadanie, ale pan oficer, nie umiejąc ani 
slowa po 'rancuzku, kazał posłać po kapitana, który 
mó wił tym j ęzykiem. 

- Pański pasport?-rzekl na wstępie pan kapitan, 
przyjąwszy z góry ukłony uprzejmie podróżnych. 

To pytanie zmieszało wielce p. Pinson, który n ie 
mógł nic lepszego odpowiedziM, jak poraz trzeci wró
cić do dziejów swojej przymusowej włóczęgi. ViTysłuchal 

ich p. kapitan cierpliwie, ale kręcił głową niedowierza
jąco . 

-- Wszystko to pięknie, bardzo pięknie-odrzekl
ale do rzeczypospolitej meksykańskiej nie wolno przy
bywać cudzoziemcom bez pasportów ... Dlatego racz mi 
pan swój przedstawić. 

- Czyż nie powiedziaIem, ż·em wyjechał od siebie, 
z ulicy N oUet w Batignoiles, na prostą jednodniową 

wycieczkę, i że .. . 
Kapitan porozmawiał przez chwilę z oficerem, po

czem, na znak dany przez ostatniego, kapral i sześciu 
żołnierzy ujęło za brOl'l.. 

- {Jdacie si ę z tymi panami ·--rzekł kapitan.- Za
prowadzą oni panów do waszego konsula-dodal, zwra
cając si ę do p. Pinson-a jeżeli jego ekscelencya przyj 
mie was na swą. odpowiedzialność, będziecie wolni. 

- J akto?-zawolal p. Pinson-każeż nas pan eskor
tować przez ulice miasta, jak jakichś zbrodniarzy? 

- W drogę-rzekł zwięźle kapral i skierował ię 
kIł clrzwiom. I wnet p. Pinson z towarzyszem, otoczeni 
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przez żołnierzy, popycha.ni przez nich i zmuszeni do 
wyjścia, musieli postąpić. Wyszli z odwagą i znalezli 
się wkrótce na wielkim placu. Ujrzeli tu stragany, skle
py i kawiarnie jeszcze pozamykane, bo miasto spało 
w najlepsze. Mimo to, nasi więźniowie nie uszli jeszcze 
stu kroków, a spotkali już z piętnastu przechodniów, 
ubranych w fałdziste plaszcze, i kobiety przystrojone we 
wstążki; ujrzeli też gromadkę dzieci napół nagich, które 
towarzyszyły im w pochodzie. \Vszyscy ci ludzie mieli 
skórę koloru miedzi i kapelusze o wielkich rondach, 
które zakrywały im oczy i nadawały ich twarzom wy
raz zbójecki. Wiedziano już w mieście, że do portu za
winą.ł statek korsarski, ścigany przez okręt wojenny 
Stanów Zjednoczonych, i przechodnie sądzili że p. Pin
son jest jednym z tych rozbójników, którego zdołały po
chwycić wladze meksykański.e. 

- Czy widzisz, ~ój chłopcze-rzekł inżenier do 
towarzysza - co si ę dzieje?... Boisjoli także niezawodnie 
nie uwierzy w nasze przygody. A jednakże dzięki jego 
radom puściłem się bez pasportu, o dwa tysięce mil od 
mego mieszkauia; jemu to Wllllenem że mnie pro
wadzą jak złodzieja! Nie, tego już nadto! 

Gdy orilzak przybyl do domu konsula, składał się on 
już z pi.ęciuset o3ób. Kancelista konsulatu przyjął przyby
łyeh, a p. Pinson po raz czwarty rozpoczął opowiada
nie, Kancelista. bardzo zdziwiony, wezwał konsula, a p. 
Pinson opowiadał mu znowu swoje przygody ... co było 
już po raz piąty od godzin kilku. 

- Wreszcie, mój panie-odrzekl mu konsul-co 
nam pan możesz dać za dowód prawdy sló,,' swoich? 
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P. Pinson zaczerwienił się po same uszy, uzna.ją,c 
jednakże pytanie konsula za najzupełniej w podobnych 
okolicznościach usprawiedliwione, wyją.ł z kieszeni pu
gilares i okazaI kilka listów do siebie adresowanych, 
tlumaczą.c się przytem z taką. pewno' cią. i prostot~, że 
niepodobna było podejrzywać, że udaje. 

Kon nI, dzi wią.c się Hzczególności przygód, nie wą,t
pił już jednak. Nie trudno mu było przytem odgadną.ć, 
że ma ,do czynienia w panu Pinson z człowiekiem dobrze 
wychowanym i wykształconym. Kancelista przygotowllI 
więc dla naszych podróżnych odpowiedni dowód piśmien· 
ny, na mocy którego mieli prawo pozostać w mieście 
lub udać się, gdzie im się spodoba. Wychodzą.c oJ kon
sula, p . Pinson i Żywe Srebro z trudności ą. mogli się 
przecisną.ć przez dum ciekawych. Eskorta, na prośbę 
kancelisty, odprowadziła podróżnych aż do bramy hote
lu Handlowego, położonego napro t przystani7 którego 
właścicielem był Francuz. Podczas drogi żołnierze tłu

maczyli ciekawym gapiom, - że p . Pinson nie jest by
najmniej żadnym rozbójnikiem morskim, ale najspokoj_ 
szym obywatelem francuzkim. Uspokoj eni mieszczanie 
zatrzymali się u wrót hotelu, a palą.ce promienie słoń
CQ. i ztamtą.d ich wkrótce rozpędziły. 

Z jaką,ż rozkoszą. po wybornem śniadaniu , p. Pin
son znalazł się w pokoju o jednem oknie i dwóch łóż
kach, w którym go umieszczono! O lmo wychodziło na 
plac przystani. Nad dachami przeciwleglych domów wi
dać było potężne mury twierdzy Ulloa i szeroką. prze
strzeń morza, iskrzą,cego pod promieni ami słollca. Dzię-
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ki upałowi i spokojności, w jakiej się znalazł, p. Pinson, 
położywszy ię na wygodnem ł6żku, zasną.ł hezzwłocznie. 

Żywe Srebro, usiadłszy przyoknie, przypatrywał 
się z najl':'Yższą. ciekawo' cią. w zystkiemu, co go otacza
ło i przesuwało się przed jego ·wzrokiem. Na pokładzie 
Canady, róvmież jak na F'I.lltonie, zdawało mu się cią.gl~ 

że j est w Anglii, Tymczasem tu odrazu, jakby za spra
wą. różczki czarnoksięzkiej, znalazł się nagle w mieście 
o budynkach dziwnej architektury, wobec ludzi innej 
rasy, innej barwy, mówią,cych językiem niezrozumiałym. 
Na ulicy zamiast szarych i brunat.nych wróbli, ujrzał 

ptaki duże i czarne, które były tak oswojone, że nie 
ustępowały przechodniom z drogi. 

Za nadejściem południa wszelki ruch zdawał się 

w mieście ustawać. Przechodnie bardzo nieliczni włó
czyli się raczej opieszale, nie zaś szlj, i to tuż pod mu
rami domów, szukając cienia. Niebo zclawalo się być 

jednem olbrzymie m słońcem; delikatne pary niebies~a
we unosiły się w powietrzu; oddychać było ciężko. Zy
we Srebro, który od paru godzin iedzial bez ruchu, 
uczul wielce zdziwiony, że czolo jego pokrywa gęsty 
pot. Vera Cruz jest jednym z punktów ziemi najgo
rętszych, a miesią,ce maj, czerwiec i lipiec są. tu nie do 
zniesienia. 

Podczas trzygodzinnego spoczynku p. Pinson, Żywe 
Srebro ani na chwilę nie porzucał okna, oczarowany 
tem co widział i ,Ydzięczny myśli, jaka mu niegdyś ka
zała się ukry ć na pokładzie Canady. Ze dwadzie' cia 
razy byłby już wykonał swoj e salto mortąle, gdyby me 
to, że mógłby tym sposobem obudzić towarzysza. 
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Skoro p. Pinson usiadł przyoknie, chłopiec zada
wał mu rozmaite pytania, ty0zące się Meksyku i Vera Cruz. 

- Vera Cruz- objaśnil inżenier-zbudowano na 
miejscu, w którem niegdyś, w r. 1519, wylądował Fer
dynand Cortez. Jego twierdzę, którą dlugo uważano za 
niezdobytą, wziął w r_ 1839 admirał Raudin; zdaje mi 
SIę żem ci to już mówił. 

- Czy udamy się do Meksyku? 
- Nie; teraz mamy 30 maja; jutro lub pojutrze, 

jak mi mówił konsul, przybędzie statek angielski, który 
kursuje między Anglią a Meksykiem, i wsiądziemy na 
jego pokład. 

- Jakto?.. nie widząc lasów dziewiczych, małp 

i tygrysów. 
- Przejdziemy się naokolo miasta, zobaczymy więc 

choć zdaleka owe lasy, które cię tak zaciekawiają. Co 
się zaś tyczy małp i tygrysów, to zobaczysz ich tyle, 
ile tylko zapragniesz, w Jardin des plantes w Pa,ryżu. 

Żywe Srebro nie odrzekł nic, ale nie czul się by
najmniej zadowolonym. Jakto? .. popłynąć tak daleko 
i nie widzieć wnętrza tej zaczarowanej krainy, w któ
rej papugi tysiącami latają po gajach?-. W głębi duszy 
chłopiec radby był wielce, gdyby znowu jakaś niespo
dziewana przygoda nie pozwoliła p. Pinson ziścić jego 
planów. 

Około godziny piątej wieczorem podróżni nasi pu
ścili się na wycieczkę po mieście, którego najwyższe do
my są tylko o jednem piętrze, z tasakami do wypo
czynku dla mieszkańców, mogących tu odetchnąć wie
czorem swob~dniej, po upałach dziennych na wietrze 

Stróź nocny, z lalarnil! w r~ku. 
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WIejącym od morza. P o kwadransie nasi podróżni zna
leźli się za miastem a zdzi'''''ienie chłopca było wielkie, 
gdy zamiast zielonych gajów i lasów, ujrzał ni ezmi erną 

przestrzeń pia czy tą, głuchą i ponurą.. Gdzieniegdzie 
rosły tylko drobne krzaczki mimozy, ale nigdzie, jak 
okiem zasięgnął, ani jednego drzewa. Zdala, na widno
kręgu, rysowała się sylwetka wysokich gór, ponad któ
remi wznosił się szczyt Orizaby. 

Na i podróżni długo przypatrywali si ę ty m górom , 
które biegną. równolegle do morza, i na wysokościach 

których rozciąga się płaszczyzn a na dwie 'cie mil długa , 
z rnia tern Meksykiem na wzniesieniu dwóch tysi ęcy 

metrów. Ten olbrzymi łańcuch gór, rozgałęziony na 
setki odnóg, no i miano Gór Skalistych w tanach Zje
dnoczonych, Kordylierów w Meksyku, a Andów w P eru. 

O szóst6j godzinie wieczorem p. Pinson i jego to
warzysz zasieLlli przy stole hotelowym podano im wie
czerzę z owoców i ryb obcych im zupełn ie . Rozmowa 
w języku hiszpańskim była dla nich oboj ętną, bo nie 
zrozumiałą, udali się przeto na dalszą wycieczkę po 
mle Cle. Jedyne otwarte o tej porze sklepy sprzedawały 
kawę, wonne lody i napoje chłodzące. O godzinie ósmej, 
damy i panowie w strojach europej kich opuścili tłu

mnie przy taI'!, jedyne miej sce przechadzki w Vera Cr uz. 
O godzinie dziewiątej miasto zdawało si ę j u ż pać 

a st róże nocni, zaopatrzen i w latarnie i \V halabardy, 
zaj ęli swoje stanowiska na ulicach, wy ' piewując smętnie 

godziny. 
Nazajutrz około południ a, w chwili gdy ukończono 

'niadanie rozległ s i ę ,,!' ystrzał działowy . Obecni w sali 
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jadalnej wybiegli z pośpiechem w kiel'unku przystani. 
Statek pocztowy angielski ukazał się na horyzoncie, a je
go przybycie poruszyło całe miasto; przywoził on no
winy z Europy. 

xx. 

JESZCZE W DRODZE. 

Pan Pinson i Żywe Sl'ebro udali się do przystani , 
a towarzyszyło im kilku faktorów miejscowych i kilku 
gapww. Po upływie pól godziny, łódź, naładowana 

skórzane mi worami i korespondencyą, przybiła do brze
gu, a ładunek ten eskortowali oficerowie angielscy, 
w paradnych mundurach, którzy także odstawili depe
sze urzędowe do swego _konsulatu. P. Pinson dowie
dział się że pakebot, opóźniwszy swój przyjazd o czter
dzieści osiem godzin, będzie musiał wyjechać tego sa
mego dnia. Inżenier pobiegł natychmiast do agenta Royal 
~.Mail C'ompany, ażeby umówić się o warunki przejazdu 
na rzeczonym okręcie. Agent mówi! po francuzku i po 
obliczeniu kosztów podróży z Vera Cruz do Europy na 
dwie osoby, rzekł: 

- Zapłacisz mi pan dwa tysiące trzysta franków. 
P. Pinson zbladł... Wyciągnął swój pugiJares, wy

dostał portmonetkę i obliczał gorączkowo to, co S](~ 

w nich znajdowało. 

235 -

Panie -rzekł-nie mogę opłacić kosztów podró
żj prędzej, jak dopiero za przybyciem do outhamptol1; 
czy to jest możllwe? 

- Zapewne... jeżeli tylko pańskie tłomoki są do
stateczną. gwarancyą. zwrotu tych kosztów. 

Zimny pot wystąpił na czoło pana Pinson; jego 
cztery koszule nie mogly przedstawiać żadnej gwaran
cyi. I znowu biedny inż8nier, rzewnie i szczegółowo, 

rozpoczął opowiadanie swoich przygód ... 
- Przepraszam pana- rzekł agent- muszę się Zl

jąć porządkowaniem papierów okrętowych; za cztery 
godziny ruszamy w drogę, więc nie mam czasu słuchać 
pana. Powtarzam tylko: zapłacisz pan dwa tysiące trzy· 
sta franków, jeżeli z nami masz jechać. 

- Ależ ja sam i ten oto chłopiec w naszych wła
snych osobach jesteśmy także gwarancyą. ·Wydaj pan 
rozkaz kapitanowi, aby nas trzymał na statku, dopóki 
mu nie zapłacę ... W Soumpthaton zwróc9 należność w cią
au dwudziestu czterech godzin. 
o 

_ A jeżeli jej pan nie zwrócisz, to niemniej prze-
cież będziesz już w Europie, a kapitan, zmuszony was 
żywić, będzie musiał was puścić. Jesteś pan uczciwym 
czIowiekiem, nie wątpię o tem; ale jeżeli pan chcesz 
istotnie jechać, przynieś mi pan dwa tysiące trzysta 
franków, lub poręczenie jakiego tutejszego kupca. 

- Jestem w Vera Cruz dopiero od onegdaj; nie 
znam nikogo ... . 

Agent nie słuchał; miał bardzo dużo do roboty. 
P. Pinson uznal za stosowne udać się do konsula, który 
już zna.! jego kłopoty. 
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- I cóż pan chcesz abym dla ciebie uczynił?-spy
ta.! go konsul. 

Błagam pana, byś mi pożyczył żądaną prz~z 
agenta sumę. Jestem obywatelem francuzkim i". . 

- Zastanów się pan-odrzekł dygnitarz-że to nie 
jest jeszcze dostateczny powód do pożyczenia potrzebnej 
panu sumy. Codziennie zO'łaszaia sie do mnie z I)odo-o 'J" Ol 

bnemi żądaniami biedni emigranci. Gdybym szedł za 
głosem serca, sto tysięcy franków rocznie nie wystar
czałoby na podobne cele, a tymczasem rząd daje mi tyl
ko dziesięć tysięcy, w których jest już i moja osobista 
placa. 

- Ja proszę pana tylko o pożyczkę - odrzekł 
p. Piuson. - Dzięki Bogu, posiadam mająteczek, który 
mi ją pozwoli spłacić natychmiast po powrocie do Eu
ropy. 

- Wierzę panu najzupełnićj, ale nie mogę panu 
służyć tćm, czego nie mam. Gdyby się tu znajdował 
statek francuzki, prosiłbym aby przyjął pana na swój 
pokład, lecz jakkolwiek pragnąłbym być panu w tej 
chwili użytecznym, me mogę pożyczyć żądanej sumy 
na .żaden sposób. 

P. Pinson nalegal, prosił, zaklinał, ale konsul od
powiadał mu ciągle jedno i tosamo. Codziennie spo
spotyka ię on z podobnemi żądaniami i codziennie mu
si odmawiać, choć z wielkim nieraz smutkiem, jak oto 
w tej chwili. 

- I cóż ja mam czynić? - rzekł wreszcie zrozpa
czony inżćnier . 

- Napisz pan do Francyi o przy lanie pieniędzy. 
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- Ależ kiedy nadejdzie odpowiAdź? 
- Za trzy miesiące najwcześniqj, jeżeli parlski ko· 

respondent zna się na pośpiechu. 
- Za trzy miesiące!... Więc mam przez ten czas 

pozostać tutaj, kiedy tymczasem moj~ reszta, moje akcye: .. 
Inżćnier stracił głowę; . co do Zywego Srebra, mIl

czał on zawzięcie, ale wzmianka o trzech miesiącach po
bytu w Ameryce pobudziła go skrycie do wykonania 

salto mortale. 
Konsul musiał się zając wyprawieniem kurespon-

dencyi i pożegnał tJ. Pinson. Inżćniel' udał się natych
miast do hotelu i poprosiwszy gospodarza, przedstawił 
lnu sprawęr prosząc go o pomoc. 

- Szanoy,;ny panie- odrzekł mu właściciel hotelu
nie wątpię o pańskiej uczciwości, ale pojmujesz pan że 
nie pożycza się dwóch tysięcy trzy ta franków człowie
kowi, którego się poznało dwa dni temu i który mie3zka 
o dwa tysiące mil. 

P. Pinson udał się następnie do negocyanta fran
cuzkiego, podejmując się zWl'ócić żądaną summę w dwój
nasób, w trójnasób, ale ta, hojność z jego strony wywar
ła tylko przeciwny skutek. Negocyant oświadczył że 
nie jest lichwiarzem i że nie ma tyle pieniędzy, ażeby 
je mógł rzucać w podobnie "pewne" 3prawy, a biedny 
p. Pinson zwrócił sie znowu do agenta okrętowego. 
I teraz od zec1ł z niczern. . 

- Chodźmy, mój chlopcze--rzekłzrozpaczony-prze
znaczenie chce, abyśmy przepędzili trzy miesiące wtem 
zaatlantyckiem więzieniu. Trzeba napisać o pi' nią.dze 
l czekać. 
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\Vłaśnie p. Pinson siadł do pisania listu, li":' gdy dał 
się słyszeć wystrzał działowy. Inżenier pobiegł do okna. 
Komin statku angielskiego buchał kłębami dymu. Po 
chwili steamer ten podniósł swą banderę, puścił SIę 
w drogę i wypłynął między skały. 

P. Pinson są,dzi! że to prosty manewr, ale wkrótce 
poznal smutną prawdę. Statek istotnie odpłynął i in
ienier znalazł się w konieczności przepędzenia trzech 
miesiący dłużej w Vera Cruz. 

Przez kwadrans spoglądał melancholicznie na wi
dnokrąg, jakby spodziewał się, że statek wróci do przy
stani. Nagle jakiś szmer przerwał jego dumania; odwró
cit się i ujrzał swego chłopca,. którego nogi były wgó. 
1'ze, a głowa nadole. Gdy Zywe Srebro stanął w po
zycyi naturalnej, zaczerwienił się po same uszy i spu
ścił oczy, zawstydzony. 

- Cieszysz się z fatalności, jaka mnie prześladuje , 
z nieszczęśliwego polożenia, w jakiem się znajdujemy, 
nieprawdaż?-rzeld dOll smutnie inżenier. - Nie wiesz,. 
mój chłopcze, że jesteśmy o dwa tysiące mil od Fran_ 
cyi, bez środków do życia i bez pewności że nie umrze
my z głodu ... 

- Będziemy pracować, proszę pana, a zresztą nie 
jGst boleśniej umrzeć z głodu w Vera Cruz, niż w Lon
dynie. Nie mówimy po hiszpaIlsku, to prawda, ale są 
tutaj Francuzi i Anglicy; odwolamy się do nich po pra
cę. Jeżeli zaś konsul odmówił panu pożyczki, to nie 
odmówi chleba, gdy będziemy głodni. 
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- Lękam się wszystkiego - odrzekł p. Pinson.
Pracować!... To się łatwo mówil Czy myślisz że mi tu 
powierzą jaką pracę, mnie, którego nie znają? 

_ P. Boisjoli nie znają także w Nowym Yorku, 

a przecież .... 
_ P. Boisjoli ... - wykrzyknął inienier-nie wspo-

minaj mi tego imienial.. A zresztą p. Boisjoli wziął 
ze sobą swoje dyplomy, listy polecające, wziął także 
pieniędzy tyle, że mu one wystarczą na cały rok poszu
kiwania pracy i na powrót do Francyi, jeżeli jćj nie 
znajdzie. Co mi ty prawisz o p. Boisjoli i o jego po
łożeniu w porównaniu z mojem. 

Aż do nocy p. Pinson ohodził wzdłuż i wBzerz swe
go pokoju, zamyślony i milczący. Żywe Srebro zdawał 
się istotnie dziwić smutkowi swego towarzysza, nie poj
mując, jak można obawiać się jutra~ Co do niego, li
czył na Opatrzność i nazajutrz zjadł obiad tak smacznie, 
jak gdyby był pewny, że go jutro jeść będzie. 

Po obiedzie p. Pinson udał się do konsula. 
_ Pańskie położenie serdecznie mnie zajmuje-po

wiedział mu urzędnik - i będę się starał wynaleźć dla 
pana jakąś pracę. W tej chwili jest to niepodobieństwem. 
Gdy nadejdą pieniąc1ze z Francy i, których dwa tysiące 
pięćset franków przeznaczone są dla mnie, będę mógł 
panu wrazie potrzeby pożyczyć paręset franków. 

P. Pinsoll uścisnął ze wzruszeniem dtOll konsula. 
- Tymcza.sem-ciąO'nąl dalej urzędnik- zastanów-

o . 
my się nad pańskiem polożeniem. Zycie jest drogie 
w Vera Cruz; pan ze swoim towarzyszem nie opędzicie 
go tu taniej, jak dwudziestoma frankami dziennie. 
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Zresztą. febra żółta zaczyna Się ukazywać l mo powinni
ście się na nią. bezpotrzebnie narażać. Udajcie się do 
Jalapy lub Orizaby, tam doczekacie się chwili odjazdu, 
w bezpiecznem miejscu, wolnem od straszliwej choroby, 
która w porze deszczów zamienia Veru Cruz w prawdzi
wy cmentarz. 

Były to rady zanadto rozsą.dne, aby z nich p. hn
son nie korzystał. Zaopatrzony w list polecający do 
jednego z negocyantów ,Jalapy, mial prosić go o zajęcie, 

a wrazie potrzeby mógł zaciągnąć u niego pożyczkę, 
do wysokości trzystu franków. Po zapłaceniu rachunku 
hotelowego, kupieniu rewolwera, trzewików i kaftanów 
dla siebie i Żywego Srebra, pozostało p. Pinson okolo 
dwustu franków. Kupił też inżenier słowniczek: podręcz
ny do języka hiszpańskiego. 

Nazajutrz o wschodzie słońca, puścili się nasi po
dróżni z Vera Cruz do J ala py, przez piaszczyste pola 
i wzgórza. Do celu podróży mieli sto Jwadzieścia kilo
metrów, które nieraz -przebywać muszą. wśród lasów 
pelnych małp i sawan ze stadami bawołów. To też na 
myśl o tem, Zywe Srebro chciał biedz zamiast iść, 
2.by przyśpieszyć chwilę ziszczenia swoich marzeń i pra
gniel}' 

Puścili si\! z Vera·Cruz. 

Podróż mimowolna. 16 
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ż Ó Ł T A F E B R A. 

Skoro tylko przekroczył bramę mia ta Vera Cruz 
i znalazł się n:1 otwartej przestrzeni, Żywe Srebro nie 
mógł się powstrzymać od wydania okrzyku radości. 
Szedł więc nakoniec ku clziewlcL:ym lasom, gdzie będzie 
mógł og1ądać krainy cudowne Nowego świata, których 
pełną byla jego wyobrainia, podbudzona przez czytanie 
przygód Robinsona Cruzoe i opowiadania m-ajtków Ful
tona. Co s i ę tyczy pana Pinson, to szedł on z rezygna
cyą, zwyczajnie jak człowiek zmuszony przez okoliczno
ści, a myślał o tćm, czy czasem jaka niespodziewana 
przeszkoda nie zawiedzie go do Meksyku, gdy pragnie 
si ę dostać do Ja.lapy. 

podczas godziny podróżni nasi kroczyli po pia
szczystych wzgórkach, po miniaturowej Saharze, w której 
bez ustanku dął wicher północny, simum krajów meksy
kańskich. Oprócz wyschłych, wątłych krza.ezków mimo
zy, nie było tu najmniejszej roBlinności. Upał był tak 
nieznośllY, że Żywe Srebro, ze spuszczoną głową, spoglą
dal ustawicznie, czy p. Pinsoll nie udzieli mu choć kilka 
kropel wody, którą niósl napclniane naczynie. 

- Czy będziemy szli przez piaski aż do samej Ja
lapy?-spytał po długiem milczeniu. 

- Podług objaśnieI'l, jakich mi udzielił konsul, mu
sinly przebyć sześć kilometrów, zanim dosięgniemy sta-
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lego gruntu. Ponieważ j~dnak ruchomy piasek zmusza 
nas, że na każde trzy kroki robimy czwarty zbyteczny, 
trzi;ba więc do tej odległości dodać jeden jeszcze kilo

metr. 
- Al.. to aui piękne, ani wesole! ... 
Przez I1aotępne półtorej godziny nasi podróżni szli 

w zupelnem milczeniu. 'Wkroczyli teraz na piaszczysty 
wzgórek, wyższy od innych. Położenie ich bylo nie do 
zazdrości; czuli oni ból oczów od blasku piaszczystych 
wydm, mieli usta spieczone i ledwo się wlekli. Wdarł

szy się na wzgórek, przystanęli trochę i ujrzeli, że w od
ległości dwóch kilometrów rozciąga się pas ziemi po
krytej zielenią. 

Czy to las dziewiczy? -spytał natychmiast chlo-
pIec. 

Nie sądzę-odrzekl p. Pinson, śmiejąc się.-La
sy dziewicze nie znajdują, się wpobliżu wielkich gościń
ców. Jesteśmy teraz na jednem odgałęzieniu drogi, wio
dącej z Vera Cruz do Meksyku, drogi zbudowanej nie
gdyś przez Hiszpanów, którą zaliczano do największych 
dzieł tego rodzaju. Nie widzę tu jednakże nic godnego 
podziwu. 

Gdy podróżni spojrzeli poza siebie, aby się przyj
rzeć przebytej drodze, spostrzegli potężne, bezgraniczne 
i błyszczące morze. P. Pinson, który cierpiał wiele z po
wodu upalu, teraz począł się uskarżać na ból głowy. 
Przyśpieszył kroku, aby czemprędzej dosięgnąć drzew, 
które woddali zdawały się · formować mały lasek. Gdy 
tam doszedł, raczej upadł niż usiadł pod najpierwszem 
drzewem, kryjąc się w cieniu jego liści. Żywe Sl'ćbro, 

- 245 -

pomimo znużenia, miał jeszcze silę przypatrywać SIę 

okolicy, w której, prócz ptaków uciekających przed po
dróżnymi i dwóch zb!ąkanych papug, nic szczeg ólnego 
nie zauważył. 

Korzystając z cienia, p. Pinson poł0żył ię i na
tychmiast zasnął. Żywe Srebro, orzeźwiwszy się kilko
ma lykami wody i spocząwszy, poczul iż jego ciekawość 
wraca wraz z silami. 

"Zawsze to przykrzej wędrować w okolicach Vera 
Cruz-myślaŁ-aniżeli przechadzać się po ulicach Londy
nu~ Co za slol1ce!. .. Nie dziwię się że są ludzie, którzy 
myślą że to nie jest to samo, które świeci w Anglii, 
tak wir.lkie, pal:}ce i czerwone." 

Oglądając się naokolo, zauważył że trawa tutejs~a 

wcale nie jest podobna do trawy na skwerach iondyl'l.
skich, i spostrzegl, że po gałązce drzewa kroczy wielki 
chrząszcz, uzbrojony długim rogiem na głowie. 

" 'IV róble angielskie bylyby bardzo zadowolone, zna-
lazłszy takiego potworka! Wystarczyłby im na trzy 

obiady." 
Żywe Srebro uradowany spostrzegł także, że ten 

olbrzymi chrzą,szcz był większy od zielonego maleI'lkiego 
ptaszka, który jak pszczola krążył nad listkiem jakiegoś 
kwiatu. Chłopiec podniósł się, aby schwytać to maleń
stwo, gdy ujrzał całą chmarę moty li, o skrzydłach czer
wonych, białych, czarnych żółtych, niebieskich, srebrnych 
i złotych. Co za dziwne i czarujące widowisk,o! Zda
wało mu się, że widzi bukiet kwiatów, rozrzuconych 
w powietrzu, Biegł za temi motylami ... ale wprędce upał 
zmusił go do powrotu. 
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Inżenier z czołem, okrytem kroplami potu, spał 
wciąż. Chłopca zaczął niepokoić ten dłngi sen i z trwo
gą pomyślał o tern , coby się stało, gdyby tak zpośród 
drzew ukazał się lew, tygrys, albo boa. Dwaj oślarze, 

którzy pędzili przed obą wychudłe zwierzęta, obIadowa
ne wyrobami gamcar kierni, przeszli drogą, pozdrawia
jąc chłopca uprzejmym ukłonem. Żywe Srebro, zdziwio· 
ny obecnością luJzi, przyodzianych tylko w spodnie 
skórzane, jakby szydzili ze srogości palącego slollCa, 
wziął ich za dzikich, mimo ich uldonu. Cokolwiek póź
mej ujl'za,ł siedmiu czy óśmiu Indyan, w najrozmaitszych 
kostiumach, według tego ~jakich pochodzili okolic, wszyst
kich obciąionych pakunkami i postępujących szybko. 
Chłopiec, którego obecność tych ludzi zaniepokoiła, zbu
dził zlekka p . Pinson. 

Co to jest? .. co się stało? .. Boisjoli!- rzekł in-
., . 
zemer. 

To ja, panie,-odrzekł Żywe Srebro. - Czy nie 
puścimy się w dalszą drogę? .. 

- "\V drogę do Liverpoolu, do Calais, do Hawany .... 
Płyń,. płyń mój (jhłopcze . . zaraz ci pomogę. 

Zywe Srebro, przerażony temi słowami bez ładu 
i dzikiem spojrzeniem towarzysza, wstrząsną.ł jego ra
mlemem. 

- Zbudź ai ę pan, n:1 miłość Boaką.! Pańskie słowa . .. ' 
spoJrzema... pan mUle przerażasz! 

P. Pinson, w ataku febry, nic nie odrzekł; z ust 
jego ukazał się strumień czarnej krwi, na widok którego 
chłopiec wydał okrzyk trwogi. Przed wyjściem z Vera 
Cruz dowiedział on się o symptomatach żółtej febry, 
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t·omito negro, i teraz nie wątpił, że jego towarzysz stal 
się ofiarą tej okropnej choroby. 

Przez kwadrans następny wystraszony chłopczyna 
ze łzami w oczach usiłował zmusi-ć p. Pinson, aby wstał 
i puści! się w drogę. Było to napróżnoi inMnier bre· 
dził w gorączce, lub leżał nieruchomy, jakby martwy 
Wreszcie Żyvte Srebro wzniósł glowę z energią. 

_ Głupio płakać- rzekł obie - i nie doprowadzi 

to do niczego! 
Otarł oczy i udał się do drogi, wcelu szukania po

mocy u przechodniów. Przepędził tam godzinę, którn, 
mu się wydala wiekiem: po upływie tego czasu spostrzegł 
gromadę mułów, idącą pod opieką przewodnika; wziąl 
więc bez ceremonii tego człowieka za rękę i zaprowadził 
go do p. Pinson. 

Mulnik, zdziwiony obecno'cią Europejczyków w tych 
stronach, wypytywać począł chłopca o szczegóły po hisz
pańsku, na co mu Żywe Srebro odpowiadał po francuz
ku. Poczciwy człowiek zawolał swoich towarzyszów; 
wsadzili inMniera na jednego z mułów i puścili się do 
Vera Cruz, gdzie przybyli w pięć godzin później. 

W 'hotelu Meksykańskim, gdzie stanęli mulnicy, 
znalazła się jakaś :Murzynka z Jamajki, która Żywemu 
Srebru służyła za tłumaczkę· Objaśnił on gospodarza, że 
mieszka w Londynie i spodzićwa się ztamtąd lada dzieó. 
posyłki pieni ężnej. Objaśnienie to prawiło, że uloko
wano p. Pinson w wygodnym pokoju i zawołano ,natych
miast lekarza. 

Doktór przybył w dziesięć minut; po ścisłym egza
minie oświadczył on, że inżenier zapadł na, żółtą febrę; 
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na SZczęSCle objawy tej choroby dowodziły, że jest OJ!R 

w stanie zwykłym, które dla człowieka, zdro·wego wogó
le gróźnym nie będzie. 

- Jeżeli przebieg choroby się nie zmieni-dodal
i nie zajdzie jakiś nieprzewidziany wypadek, chory po
wróci do zdrowia po ośmiu dniach. 

Podczas następnych dwóch tygodni, o każdej godzi
nie dnia i nocy, p. Pinson, otworzywszy oczy, widział 
przy łóżku swem czuwającego troskliwie t.owarzysza. 
Unosił on go, poił i znowu układał delikatnie na po
duszkach. Inżenier chciał mówić, ale osłabienie jego 
było tak wielkie, że nie mógł się zdobyó nawet na kil
ka wyrazów. 

- Czy pan wie - rzekł pewnego razu Żywe Sre
bro-że jeRteś pan już w szybkiem powrocie do zdrowia 
i że jutro wolno panu zjeść parę jaj na miękko? 

- Tobie winien jestem życie, mój poczciwy przy
jacielu-odrzekł inżenier rzewnym głosem. - Nie mogę 
teraz mó,vić, com widział, ale widziałem wiele i ' nie za
pomnę tego. Postępujesz jak człowiek prawdziwy i zacny. 

- Nie! ... jak ten co pana kocha!'.. A zresztą spła. 
cam tylko dług wdzięczności i .. , to wszystko na rachu
nek p. Boisjoli! Nie mówmy jednak o tern, to pana mę. 
czy, a Qoktór zakazał zmęczenia. Powiedział mi także, 
że powrót pallski do zdrowia będzie trwał długo, ale to 
dla nas \V3zystko jedno! Cierpliwości, a będziesz pan 
zdrowszym niż kiedykolwiek. 

P. Pinson przyciągnął chłopca l uścisnął go. 

Żywe Srebro uil!ł go za r!!k!!. 
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"Drogie dziecko -pomyślal.- Czyż przypuszczać by
ło można CÓ' podobnego wówczas, gdyśmy go spotkali 
po raz pierwszy na ulicy w Londynie?" 

VV cztery dni później pan Pinson mógł już w'tać, 
ubrać się i zasiąść w fotelu . Chodzić je zcze nie mógł, 
bo był niezmiernie osłabiony; chciał ig obaczyć w zwier
ciedle i własna chudo' ć przeraziła go; był blady, miał 
długą brodę i twarz wysuszoną. Pocieszało go tylko, że 
mial wielki apetyt. 

Od tej chwili inżenier siadywał przyoknie i oddy
chal orzeźwiającym powiewom od strony morza. W t y
dziell póiniej mógł już zejść do sali jadalnej i przecha
dzać się po placu. 

Żywe Srebro, odkąd jego towarzysz powrócił do 
zdrowia, znikał corano, aby s i ę ukazywać zaledwie parę 
wciągu dnia. 

"Bićdny chłopiec - myślał sobie p. Pinson - był 
przez tak długo więźniem przy mojem łóżku, że teraz 
całą duszą korzysta ze swobody." 

Spostrzegłszy że nieobecność Żywego Srebra zamie_ 
nia się w stałą i codzienuą, rzekł mu raz: 

- Mam nadzieję, że nie biegasz po ulicach, dopu
szczając się :figlów. 

- Ja? ... ależ ma się rozumiM. Przechadzam się 
tylko . 

- Dlaczegóż nie czynisz tego wraz zemną? Ja mo
gę już chodzić dosyć szybko . Wczoraj na przyldad by 
łem nad brzegiem morza... studyowałem tam język hi
zpallski. 
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- I ja także, ale uczę go się w porcie, słuchając 

rozmów kupców i marynarzy. Zresztą niech się pan 
przechadza jaknajczęściej nad brzegiem morza; lekarz 
to zeleca bardzo. 

Po niejakim cz·asie siły p. Pinson poczęły powracać 
szybko. Kilka już razy zapytywał on chłopca o wyda. 
tki hotelowe, ale zawsze odebrał odpo~iedź wymijającą. 

- Nie mam już nic w swojej portmonetce, a lekarz 
i pulardy kosztują wiele. Dziwię się żeśmy dotąd nie 
umarli z głodu. Muszę pomówić z właścicielem hotelu 
i zapewnić go ze nic nie straci z należności, skoro kon
suI obiecał... 

- Już mu to wszystko powiedziałem - przerwał 
chłopiec. - Niech się pan n ie niepokoi, a nade wszystko 
niech pan używa przechadzki nad brzegiem morza. 

- Dobrz~, moje dziecko, ale chodźmy razem. Nie 
zdaje mi się właściwem, abyś się cały dziel} Boży błą
kał po mieście. 

- Uczynię co pan każesz. 
Pomimo takiej obietnicy, Żywe Srćbro corano zni

kał a p. Pinson nic uważał za potrzebne przypominać 
mu jej. Pewnego dnia, gdy się chłopiec ulotnił według 
zwyczaju, inżenier udał się także na miasto. U wnijścia 
do portu spostrzegł właściciela hotelu i podszedł ku nie
mu, aby pomówić o w'ydatkach. 

- Mieszkaj pan u mnie, doką.d chcesz-odrzeld mu 
właściciel. Kiedy się płaci co dni piętnaście swoje ra
chunki z taką akuratnością, jak to pan czynisz, jest się 
najpożądal'lszym gościem w hotelu. 
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Co dni piętnaście? .. - powtórzył zdziwiony pan 

Pinson. 
Pański chłopiec nie spoźnia się z wyphtą nale

żności nigdy i niedalej jak wczoraj zapłacił za dwa ty
godnie. 

- Jakto ... i ja nie jestem panu winien nic? 

- Ani szeląga!...- odrzekł wła,ścieiel. 

P. Pinson zamilkł i udał się do środka miasta. 
Upał był nieznośny, ale inżenier dziwił się wytrzymało
ści własnej na gorąco. Idąc tak, spoglądał wokoło. Ulice 
Vera Cruz nie bywają nigdy bardzo ożywione, a mniej 
jeszcze w południe . P. Pillson znalazł się na placu 
głównym, z którego widać tamę. Tam przynajmnićj 

wrzało życie. Majtkowie dźwigali naładowane wory, 
skrzynie z indygo, pakunki koszenilli, paczki zlota i sre
bra - jednem "łowem wszystko, co stanowi przedmiot 
handlu meksykańskiego z Europą. Na lewo widać było 
mnóstwo bec%ck z mąką, i słoniną, które przywiehiono 
tu ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z tych beczek zda
wała się toczyć sarna po tamie. W miarę jak się ku niej 
hbliża.ł, p. Pinson przyglądał jej si ę z rosnącą coraz bar· 
dziej ciekawością· Gdy się znalazł tuż przy ni ej, RpO

strzegł że to Żywe l'ebro toczył tę beczkę przed sobą, 
wytężając siły mlodociaIlych swych ramion. 

P. Pinson stal przez chwilę z otwartemi ust y, przy
patrując si.ę chłopcu... Żywe Srebro wyprostowa.ł się, aby 
nabrać tchu i obetrzeć czoło, okryte gęstym potem. Glę
bokie uczucie 0l'anowalo sercem inMniera; zrozumiał te
raz powód nieobecności codziennej chłopca.. Tak! gdy są-
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dz~ł, że jego młody towarzysz zbija bąki po bruku miej
skim, on tymcza em pracowat.. dla niego! 

. P. Pinson poskoczył naprzód. Zanim chłopiec, zc1zi
ViTl?n~ j ego obe,cnoś~ią, mÓ~,ł .wyrzec słowo, uezul się 
umeslOnym wgorę l przyclSl1lętym do piersi inżeniera 
który płakał. ' 

XXII. 

SZCZF,;ŚCIE POWRACA. 

- Panie-rzekł wreRzcie Żywe rebro, starając się 
u wolnić z uścisku. - patrzą nn. nas! 

- Tern lepi ej! Pragnę, aby całe miasto poznalo 
twą szlachetność, a Boisjoli nade wszystko! 

I mówiąc to, inżenier począł znowu ściskać serde
cznie chłopca, a potem rzekł: 

,- Ot,Óż wyjaśnienie zagadki, której pojąć nie mo
głem. I wo;vczas, gdy ja zajadam pulardy, gdy zapijam 
~ybor~e w.mo ... ty!. .. I ja śmiałem sądzić , że ty bawisz 
SIę, prożnuJ esz!. .. 

'- Ależ bawi ę się ... bawię się także, proszę pana ... 
zaręczam! Jeżeli pan jadałe ' pulardy i piłeś dobre wi
no" co ci . dok.tór . gorąco zalecil, jeż eli wreszcie nie je
stesmy DlC WIDm w hotelu, to tylko dlatego żem miał 
pieniądze, które mi dano na poldadzie Canady. A zre
sztą przyszło mi na myśl, ·gdym wydawał ostatnie sto 
su, co tu zowią piastrem, że w takiem mieście jak Vera 
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Cruz nie może być trudno o robotę. Nie omyliłem się· 
Jaki ś marynarz mówił raz do nieznajomego mi agenta, 
że tl'zebaby poprzetaczać beczki z tamy do przystani ... 
ofiarowałem swoje usługi i przyjęto je. Robota·to nie

trudna. wcale ... 
_ Nie trudna! - krzyknął p. Pinson. - O dzielny 

muły człowieku! Popychać takie beczki, większe od sie
bie, pod palące mi promieniami słoIlca!. .. Idź moje dzie
cię, odpocznij w cieniu . Teraz na mnie kolej pracować! 

- Panie!-zawolałJ składając błagalnie ręce, chło
piec-idź pan clo hotelu i nie narażaj się na powrót 
choroby! A zresztą robota to nie dla ciebie! 

_ Mylisz się, moj e dziecko, każda praca je t za
szczytną. 'Yięc obowiązkiem twoim jest przetoczyć te 
becz ki z tamy do przy tani? 

- Tak, lecz blagam pana, odejdź i pozwól mi 
pracować c1alejj powrócę do hotelu, gdy UkOllCZę· 

- Ukollczymy robotę prędzej, pracując wspólnie! 
I p. Pinson, nie zważając na prośby towarzysza, 

zrzucił wierzchnie ubranie i wziął się do roboty. Wi
dok człowieka o białej twarzy przy robocie, którą za
truclniali s i ę zazwyczaj , tylko czarni, ściągną rychło 
setki ciekawych, a między nimi i konsula, który prze
chadzał się nad morzem. 

- Jakto? pan tutaj?-rzeld on do inżón i era-·i to 
przy takióm zajgciu? .. A leż jaki pan jaste::: blady! Czyś 
pan chorowali' 

·W kilku słowach p. Pinson opowiedział swój 'wy
jazd, chorobę i poświęcenie chłopca. 
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- Jakto, mój chłopcze-rzekł konsul-i nie przy
szło ci na myśl udać się w potrzebie do mnie? 

- Nie wiedziałem czy mi to uczynić wolno, a po· 
tem matka Pitch, pewna zacna kobieta, uczyła mnie za
wsze, że stokroć lepiej prosić o pracę, niż o litość. Gdy
by nie to, że znalazłem zajęcie, byłbym się niezawodnie 
udał do pana, wrazi e gdyby p. Pinson zabrakło czego. 

Konsul zaprowadził inżeniera pod cieniste arkad y 
przystani. 

- Pisałem do pana-rzekł-przed trzema dniami, 
d.o Jalapy, są.dząc że tam pan przebywasz. Nie wies% 
pan więc zapewne że steamer angielski, na któryśmy 
czekali, rozbił s{ę w drodze i utoną'! ... 

- Niel - zawołal p. Pinson, zwracając się do 
chIopca. 

- Jest to wiadomość, której nie chciałem panu 
udzielić-odrzekł Żywe Srebro, spuszczając smutnie glo
wę. - 'Wiedziałem że to pana zmartwi ... 

- Ha! więc nasza niewola potrwa o miesiąc dłuMj! 
- Cóż czynić? Nie potrzebujesz się pan już oba-

wiać żółtej febry. 
- Ale ty, mój chIopczel 
- Ja ... nie lękam się jej także. Febra żółta omi-

Ja dzieci . 
. - I mimo to zabija je-szepnął konsul.-Czy pall 

nie zechcesz przyjść do mnie jutro z rana-dodaJ, zwra
cając się ku panu Pinson.-Pomówimy. 

P. Pinson przyrzekł że przyjdzie z pewnością, po
czem na gorącą prośbę chlopca, popartą naleganiem 
konsula, powrócił do hotelu. 

Począł toczyć beczk\l. 

Podróż mimowolna,. ) 7 
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Nazajutrz rano, o godzinie naznaczonej, inżenier 
poszecU do konsula. 

- O to - rzekł urzędnik, rozwijając rulon pa pie
rów-projekt przebudowania tamy w Vera Cruz. Są tu 
rachunki sity oporu, potrzebnej pod naciskiem morza; 
drzewo, kamienie-to materyał do budowy. O ile mo
gę sądzić, na wyrachowaniach tych bezwzględnie pole
gać nie można i dlatego pragnąłbym, aby je sprawdził 
czIowiek kompetentny. Czy pan zechcesz podjąć się tej 
pracy i przedstawić swoje warunki? 

- Proszę o cztery dni czasu - odrzekł p. Pinson, 
biorąc podane sobie papiery. 

- Niema nic nagłego, możesz pan przeto nie śpie
t;zyć się. 

·Wróciwszy do hotelu, p. Pinson zasiadł natych
miast do roboty. Pojął to wybornie że konsul, powie
rzając mu to za,danie, chciał go wypróbować. Powro
towi Żywego Srebra do przystani oparł się stanowczo. 

- Jeżeli nas potrzeba przyciśnie-rzekł-będziemy 
pracować wSp'Jlnie. Tymczasem ucz się po hiszpa.ńsku. 

- Już zaczynam trochę rozumieć - odrzekł 

chłopiec. 

Piątego clDia p. Pinson odniósł konsulowi rachunki 
i uwagi. Urzędnik, tytułem zaliczki, wypłacił mu dwie
śc ie franków i oznajmił iż prawdopodobnie projektowa
ne roLo ty jemu powierzone zostaną. Ale dwa tygodnie 
upłynęło, <1 i nżćnier czckał naprozno zawiado~ienia. 
Sny jego powróciły ~upe111ie a apetyt miał przestra
szający .... 
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- Istotnie, mój chłopcze - rzekł raz do Żywego 
Srebra-głód mój rośnie wmiarę, jak nam ubywa pie
niędzy. Konsul nie daje znaku życia i są.dzę że bę
dziemy musieli zabrać się znowu do taczania beczek. 

~ Gdybyś mi pan pozwolił pracować, nie zabra,
kloby nam pieniędzy. 

Tego samego wieczora jaki~ mulat oznajmił panu 
Pinson, że konsul prosi go do siebie na jutro, o go
dzinie dziewiątej zrana. Inżenier stawił się punktualnie. 

- Fakt zatonięcia statku angielskiego zostal już 

sprawdzony - rzekI konsul bez żadnych omówień;-

udzielam panu tej wiadomości, ponieważ opóźnia ona 
stanowczo pański powrót do Europy. Będziesz pan 
znowu przymusowym gościem w MeksylCL1, i to na sześć 
miesięcy. 

P. Pinson pochylil smutnie głowę, myśląc o ulicy 
Nollet, o Batignolles, Boisjoli'm, Fultonie... i nie od
rzekł nic. 

- Jesteś pan inMnierem i to znakomitym inMnie' 
rem-ciągnął po chwili konlilul-powiedział mi to archi
tekt miejski, któremu przedstawiałem paóską pracę· 

P. Pinson podniósl głowę. 
- Daruj mi pan ten wstęp - mówit jeszcze kon

sul. - Mam uczynić panu bardzo ważną. propozycyą.. 

Wiemy dobrze że pan jesteś bez środków do życia i że 

musisz czekać sześć miesięcy na powrót do Fancyi. 
P. Pinson dał glową znak potwierdzenia. 
- Otóż pewien bogaty właściciel w Peru, don 

Ambl'osio Lerdo, zapragną.ł w posiadłości swej zapro
wadzić to wszystko, co wynalazl postęp dzisiejszy, pod 
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względem rolnictwa i kultury. Don Ambrosio pisal do 
mnie z prośbą., abym mu się postarał o inżeniera Fran
cuza, któryby mógl i umial przeprowadzić jego plany. 
Don Ambrosio ofiaruje 30,000 franków rocznej placy, 
a dodam-co dla pana, jako dla Francuza, obojętnem 

być nie może-iż spelnienie zadania, jakie przedstawia, 
może pr7,ynieść swemu wykonawcy sławę i rozglos. Czy 
pan chces,; być przez trzy lata naczelnym Jnzemerem 
don Ambrosia i kierować jego milionami ku najszlachet
niejszym celom? 

P. Pinson milczał i dumal. Jakto, więv na drodze 
przypadku miałby otrzymać to, za czem Boisjoli gonil 
umyślnie po świecie? ... Otóż t.o przeznaczenie! 

- Potrzebujesz pan kilku dni do namyslu?-spy
tal konsul. 

P. Pinson milczał jeszcze. Wielkie zada,uie do spel. 
nienia, trzydzieści tysięcy franków 'pensyi ... toż to rze
czy, któreby zachęciły czlowiekę. mniej jeszcze ambitne
go, niż on. A jednak mial ochotę odmówić, ze wzglę
du na swego chlopca. Nie!... alboż 30,000 franków 
rocznie nie mogą z czasem zlożyć kapitalu, który-by Ży
we Srebro zbogacił? ... 

- Przyjmuję--rzekl wreszcie stanowczo-i dzięku
ję panu z całćj duszy. 

W dwie godziny później p. Pinson podpisal umowę, 
mocą której zobowiązał się uczynić wszystko, co leżalo 
w zakresie jego umiejętno~cj, a co mogło posiadlość don 
Ambrosia LeI'do zmienić we wzorową. gospodarkę: 

- Ta urnowa jest pańskim majątkiem - rzekł mu 
wtedy kOIlsul- bo trzeba panu wiedzieć że don Am-
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brosio obowią.zuje się do etek, aby płacić tysią.ce ... 
Będziesz pan przytem mieszkał w kraju, który nie zna 

żółtej febry. 

Gdy p. Pinson wrócił do hotelu, zastał chłopca 

przy nauce języka hiszpańskiego. Nie mówią,c ani slo
wa, inźepier zagłębił dłonie w kieszeniach i wyją.ł je 
pełnemi złota, ktore rzucił na stół. Potem ujął młode
go towarzysza w ramiona i gorą.co go u&ciskal. 

- Panie-spytał zdziwiony chłopiec-do kogo na

leżą. te sztuki zlota? ... 
Do mnie ... do ciebie! 

- Któż j e panu dał? 

- Opatrzność, mój chłopcze! Ona to chce, abyś 
był bogatym i abym ja spłacił ci drug, który wzglę-
deln eieLic zacią.gną,lem. . 

l p. Pinson opowiedzial wszystko, co go spotka.lo 
u konsula. Żywe Srebro, podczas tego opowiadania, 
miał kilka razy wielką. chęć wywrócić salto m~)'tale. 

- A! więc nareszcie ujrzemy dziewicze lasy!. .. -

wykrzykną.ł radośnie, usłyszaw szy wszystko. 
Tak, mój chłopcze, i to niezadługo. 

- A to złoto, co pan z niem uczynisz? 

- Oporzą.dzimy się za nic i kupimy narzędzia, 

których będę potrzebował. 

- A jeżeli pan nie wydasz wszystkiego? 
.- Obaczymy. 
Żywe Srebro zadumal się· 
- O czem myślisz?-spytal go p. Pillt:lOll. 
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- Pan jesteś tak dobry-rzekł chłopiec-powiem 

więc szczćrze. Czybyś pan mógł zwrócić mi dwieście 
franków, które otrzymałem na pokładzie Cana:dy? 

- Cóż chcesz uczynić z temi pieniędzmi? 
- Pragnę je posłać matce Pitch; chciałbym być 

pewnym, że nie będzie jej brakowało węgla podczas zimy, 
która s ię zbliża. 

P. Pinson uściskał znowu chłopca i obiecał pl'zesła(~ 
matce Pitch nie dwieście, ale pięćset franków. 

W cią.gu tygodnia nasi podróżni zaopatrzyli SIę 
w odzież i narzędzia. P. Pinson napisał długi list do 
don Lerda, w którym oznajmił gotowość wyjazdu, i od
dał go konsulowi. W piętnaście dni potem inMnier 
wraz chłopcem, odprowadzeni do portu przez konsula, 
wsiedli na pokład małej goellety. P. Pinson puszczał 
się w tę podróż po 7.lote runo z najlepszemi nadzieja
mi, a Wiktor Brigaut, to jest Żywe Srebro, zdą.żał 1'a
uośnie do celu marzeń ... o dziewiczych lasach, papu
gach, malpach i tygrysach. 

Goelleta rozwinęła żagle i pomknęła hyżo na fa 
lach ... unosząc przyjazne losy naszych przyjaciół. 

A JJ'ttlton, a Davis? 
P. Pinson zachował zbyt naj przyjazne wspomnienia 

o kommodorze ] oficerach, n.żeby nic interesować się 

ich losem. To też po wyjezdzie z Vera Cruz otrzymał 
od konsula list, z którego dowiedział się następują.cych 

szczegółów. Davis, zapędzony przez wiatr północny ku 
brzegom Teksasu, rozbił się o skały. Ludzkość wtedy 
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odzyskala swoje prawa i kommodor z osadą narazili ży. 
cie, aby wyratować swoich wrogów. vV kapitanie Dn
visa, który się stal jego niewolnikiem, kommodor poznał 
swego siostrzeI1.ca... Niejeuen z majtków Fultona w jeil
cach Davisa odnalazł brata, lub przyjaciela. Tuk to 
wojno. domowa, najstraszniejsza ze wszystkich, stawia, 
brata przeciw bratu, przyjaciela przeciwko przyjacielo
wi, a każdy jej cios uderza w serce wspólnej matki
ojczyzny. 

Stan~wszy twarzą w twarz ze swymi jel'lCami, nie
ubłagany napozór kommodor zmiękł. ·Wstawiał się on 
gorąco do rządu związkowego o laskę dla przestępców 

i uzyskal ją. 
Co się tyczy pana Boisjoli, czyliż dowiemy się kie

dy, eo pomyślał, przeczytawszy opis przygód swego 

p rzyjaciel:1? .. 
Być może, 
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