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Murzyn z załogi Narcyza
  
 .   

    
Poczyna ąc od wieczoru, gdy Dżems Wait z awił się na okręcie — spóźniwszy się na prze-
gląd załogi — aż do chwili gdy, spowity w płótno żaglowe, opuścił nas na pełnym morzu
przez otwór w burcie, miałem z nim wiele do czynienia. Wchoǳił w skład mo e war-
ty. W bryty skim kasztelu Murzyn czu e się osamotniony. Nie uważa ą go za kamrata.
A Dżems Wait, drżący przed śmiercią, z które uczynił swo ą wspólniczkę, był ednak
pewnego roǳa u oszustem. Zawładnął naszym współczuciem, garǳił naszą uczuciowo-
ścią, zwyciężał nasze pode rzenia.

Ale w książce est niczym: koncentru e tylko zbiorową psychologię okrętu i stanowi
oś akc i. Jednakże drogim mi barǳo est ten, którego zwiemy „Murzynem” w moim
kółku roǳinnym i wśród przy aciół. Albowiem książka snu ąca się wokół ego postaci
est ǳiełem, na które można się zdobyć raz tylko eden w życiu.

Książka ta stanowi o mo e wartości — może nie ako powieściopisarza, ale ako artysty
dążącego do bezwzględne szczerości wyrazu. Je kartki — to hołd głębokie , wierne
miłości, złożony okrętom, żeglarzom, wichrom i niezmiernym obszarom mórz — tym
rzeźbiarzom mo e młodości, towarzyszom na lepszych lat mego życia.

Gdy napisałem ostatnie wyrazy te książki, świadomość dokonanego zadania prze-
pełniła mi duszę i zrozumiałem, że rozstanie mo e z morzem est nieodwołalne, że odtąd
przeznaczono mi być pisarzem. I, prawie nie odkłada ąc pióra, napisałem przedmowę, usi-
łu ąc wyrazić, w akim duchu przystępu ę do zadań nowego życia. Stosownie do uǳielone
mi wówczas rady, która ( ak mi się teraz zda e) była niewłaściwa, przedmowa nie została
włączona do książki. Ale nieży ący uż W. E. Henley, który w tym czasie () miał
odwagę drukować w „New Review” mo ego „Murzyna”, osąǳił, że warto ą zamieścić
ako posłowie przy końcu ostatnie części powieści.

Cieszę się, że książka, która mnie tak barǳo obchoǳi, bęǳie znów wydana przez
moich przy aciół i wydawców, pp. Doubleday, Page & Comp. i że ukaże się pod swoim
właściwym tytułem ako Murzyn z załogi Narcyza.

Pół okresu obe mu ącego pokolenie minęło uż od czasu, gdy W. E. Henley polecił mi
powtórzyć po przeczytaniu dwu rozǳiałów: „Powieǳcie Conradowi, że eśli cała powieść
stoi na wysokości te próbki, pomieszczę ą napewno w «New Review»”. Na milsze to ze
wspomnień mo ego literackiego żywota!

A oto pominięta przedmowa.




ǲieło, chociażby na skromnie sze, które pragnie stanąć na wyżynie sztuki, winno no-
sić e piętno w każdym zdaniu. Sztukę zaś można określić ako wysiłek ducha, dążący
do wymierzenia na wyższe sprawiedliwości wiǳialnemu światu przez wydobycie na aw
prawdy — wielorakie i edyne — ukryte pod wszelakimi pozorami. Jest to usiłowanie,
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aby wykryć w kształcie prawdy, w e barwach, w e świetle, w e cieniach — w zmien-
ności materii i w prze awach życia — to, co est podstawowe, co est trwałe i zasadnicze;
edyną cechę, która wy aśnia i przekonu e — rǳeń wszelkich z awisk. Artysta, podobnie
ak myśliciel lub uczony, szuka prawdy i przywołu e ą. Prze ęty widowiskiem świata my-
śliciel zagłębia się w dociekaniach, uczony w faktach; wynurzywszy się z nich, zwraca ą
się do tych cech nasze istoty, które uzbra a ą nas na lepie na ryzykowną walkę z życiem.
Przemawia ą z wyżyn swego autorytetu do naszego rozsądku, nasze inteligenc i, naszego
pragnienia spoko u albo pragnienia przygód; nierzadko do naszych uprzeǳeń, czasem do
naszych obaw, często do naszego egoizmu — a zawsze do nasze łatwowierności. Słów
ich słucha się z szacunkiem, gdyż luǳie ci ma ą do czynienia ze sprawami wielkie wagi;
z kulturą naszych dusz i z pieczą należną naszemu ciału; z urzeczywistnieniem naszych
ambic i, z udoskonaleniem naszych środków i uświetnieniem drogich nam celów.

Z artystą est inacze .
Postawiony wobec tegoż samego zagadkowego widowiska, artysta zstępu e wgłąb sie-

bie samego i w te samotne krainie walki i napięcia zna du e treść swo ego wezwania —
eśli na to zasłużył i eśli mu sprzy a szczęście. Wezwanie ego zwraca się do naszych mnie
askrawych właściwości; do tych cech nasze istoty, które — ze względu na bo owe wa-
runki życia — usuwa ą się w głąb nas samych i kry ą poza barǳie odpornymi i twardymi
właściwościami — tak ak ciało ulega ące zranieniu kry e się w stalowe kolczuǳe.

Wezwanie artysty mnie est głośne a barǳie głębokie, mnie wyraźne a barǳie
wzrusza ące — i pręǳe zapomniane. Lecz skutek ego trwa wieczyście. Zmienna wieǳa
mĳa ących pokoleń odrzuca idee, wątpi o faktach, burzy teorie; artysta zaś przemawia do
te części naszego estestwa, która nie est zależna od wieǳy; do tego czegoś w nas, co
est darem, a nie nabytkiem i — ako taki — mnie est przemĳa ące. Artysta odǳiały-
wa na naszą skłonność do zachwytu i poǳiwu, na świadomość ta emnicy przenika ące
nasze istnienie, na odczucie litości, i piękna, i bólu; na ta ną, bliźnią więź łączącą nas ze
wszechstworzeniem i na subtelne, lecz niezłomne poczucie solidarności, która ednoczy
samotne, nieprzeliczone serca; na wspólność w marzeniach, w radości, w smutku, w dą-
żeniach, w złuǳeniach, w naǳiei, w trwoǳe — wspólność, która wiąże luǳi ze sobą,
która spa a w edno całą luǳkość — umarłych z żywymi, i żywych z tymi, co się ma ą
naroǳić.

Tylko podobne myśli, czy też racze uczucia, mogą do pewnego stopnia wy aśnić cel
moich usiłowań w ninie szym opowiadaniu; usiłowań dążących do przedstawienia nie-
spoko nego epizodu z życia kilku luǳi, wy ętych z pogarǳanego środowiska zahukanych
prostaków, którzy nigdy do głosu nie dochoǳą. Albowiem eśli est choć cząstka prawdy
w powyże uczynionym wyznaniu, asnym się sta e, że nie ma na ziemi zakątka — czy
mrocznego, czy też aśnie ącego wspaniałością — który by nie zasługiwał choć na przelot-
ne spo rzenie poǳiwu i litości. Pobudkę tę można uznać za wy aśnia ącą sam przedmiot
ǳieła — ale ninie sza przedmowa, która est po prostu wyznaniem dokonanych wysił-
ków, nie może się na tym zakończyć, gdyż wyznanie to nie est eszcze zupełne.

Powieść — o ile w ogóle dąży do tego, aby się stać ǳiełem sztuki — przemawia
do naszego temperamentu. I zaiste, winna być — zarówno ak malarstwo, ak muzy-
ka, ak każda inna sztuka — wezwaniem indywidualnego temperamentu, skierowanym
do wszelkich innych niezliczonych temperamentów, których subtelna i nieodparta siła
nada e mĳa ącym zdarzeniom prawǳiwą ich treść i stwarza duchową, uczuciową atmos-
ferę odpowiednią danemu mie scu i czasowi. Podobne wezwanie musi być rzucone przez
zmysły, o ile ma oddźwięk wywołać; i nie może się to stać w inny sposób, gdyż tempera-
ment — indywidualny czy zbiorowy — niedostępny est akimkolwiek rozumowaniom.
Tedy wszelka sztuka przemawia pierwotnie do zmysłów, i artystyczny cel, wyrażony sło-
wem pisanym, musi również do zmysłów przemawiać, eśli ego podniosłym hasłem est
dotarcie do ta ne sprężyny drga ące wzruszeniem. Musi dążyć gorliwie do plastyki —
ak rzeźba, do pełni kolorytu — ak malarstwo, i do czaroǳie skie wnikliwości muzyki,
która est sztuką nad sztuki. Jedynie przez nieugiętą wolę, aby formę z treścią zespolić,
edynie przez niezachwiane, bezustanne dążenie do wypukłości i harmonii zdań można
zbliżyć się do plastyki, do barwy; nawet czaroǳie skie błyski natchnienia mogą zalśnić
przelotnie nad pospolitą powierzchnią słów — tych starych, starych słów, wyszarzałych
i zniekształconych przez wieki niedbałego posługiwania się nimi.
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Szczere usiłowanie, aby osiągnąć ten twórczy cel, aby dotrzeć do niego tak blisko,
ak tylko siły pozwolą, aby posuwać się naprzód, nie da ąc się odstraszyć zwątpiałości,
wyczerpaniu czy zarzutom — oto edyne usprawiedliwienie dla twórcy piszącego prozą.
Jeśli sumienie ego est czyste, odpowie w następu ący sposób wszystkim, co przesiąk-
nięci wieǳą dążą do korzyści bezpośrednie , żąda ąc aby ich zbudował, pocieszył, zabawił;
którzy domaga ą się, aby ich w mgnieniu oka zmienił na lepsze, aby dodał im odwagi, aby
przeraził ich, czy zgorszył, czy zachwycił — Oto ak im wszystkim odpowie — Cel, któ-
ry staram się osiągnąć, est następu ący: chcę, abyście przez potęgę pisanego słowa mogli
słyszeć, czuć, a przede wszystkim — wiǳieć. Tylko to, nic więce ; a to est wszystko. Je-
żeli mi się powieǳie, zna ǳiecie w moim ǳiele to, czego pożądacie: pociechę, zachętę,
przerażenie i zachwyt — a może i ten błysk prawdy, którego zapomnieliście się domagać.

Zdobyć się na odwagę i wydrzeć szmat życia nieubłaganemu czasowi — to dopiero
początek zadania. Właściwy cel, do którego się przystępu e z tkliwością i wiarą, polega na
tym, aby ten ocalony agment życia dźwignąć pewną dłonią — bez wahania i bez lęku
— i ukazać go wszystkim oczom w świetle szczerości. Oddać ego tętno, ego barwę, ego
kształt, i poprzez ego ruch, kształt i barwę ob awić istotę ego prawdy, odsłonić ta ne
źródło ego natchnienia: siłę i namiętność — rǳeń każde ważkie chwili. Jeśli się ma
za sobą zasługę i szczęście, samotny ten wysiłek może niekiedy osiągnąć taką szczerość
i asność wyrazu, że ob awiony obraz żalu czy litości, grozy czy wesela, obuǳi w ser-
cach wiǳów uczucie owe nieodparte wspólności — wspólności w ta nym źródle bytu,
w zno u, w weselu, w naǳiei i w niepewności losu — uczucie, które wiąże luǳi ze sobą
i ednoczy luǳkość z wiǳialnym światem.

Z tego wynika, że ktokolwiek bądź — słusznie, czy niesłusznie — wyzna e powyższe
przekonania, ten nie może hołdować wiernie czasowym prawidłom swo ego rzemiosła.
Trwała ich podstawa — prawda — którą każde z prawideł przesłania tylko częściowo,
winna pozostać z twórcą ako na cennie szy z ego skarbów; ale wszelakie hasła: realizm,
romantyzm, naturalizm, nawet nieofic alny sentymentalizm (którego niesłychanie trudno
się pozbyć, ak żebraka) — wszystkie te bożki po krótkim okresie współżycia muszą twórcę
opuścić — choćby na samym progu świątyni — i pozostawić go sam na sam z chwie nym
sumieniem i pełną świadomością niezmiernych trudności swe pracy. W te niepoko ące
samotności nawet wzniosłe hasło sztuki dla sztuki traci podnieca ący dźwięk pozorne
niemoralności. Słychać e ak gdyby gǳieś z oddali. Nie est uż okrzykiem; dochoǳi
tylko ako szept — często niezrozumiały — lecz przynoszący chwilami nikłą otuchę.

Bywa niekiedy, że wyciągnięci wygodnie w cieniu przydrożnego drzewa śleǳimy po-
ruszenia rolnika w dalekim polu. Po nie akim czasie zaczyna nas trochę zaciekawiać, co za
pracę ten człowiek właściwie wykonywa. Patrzymy ak się porusza, ak macha rękami, ak
schyla się i podnosi, ak się namyśla i bierze znów do pracy. Przydałoby to uroku bezczyn-
nym naszym chwilom, gdybyśmy wieǳieli, aki est cel ego wysiłków. Dowieǳiawszy
się, że usiłu e dźwignąć kamień, wykopać rów, czy wykarczować drzewo, przypatru e-
my się z za ęciem barǳie istotnym; skłonni esteśmy darować mu rozdźwięk, aki wnosi
ego krzątanina w ko ący spokó kra obrazu; a eśli esteśmy w przy acielskim nastro u,
przebaczymy mu nawet niepowoǳenie w pracy. Wiemy uż, do czego dążył, wiǳieli-
śmy ego usiłowania; może nie miał sił dostatecznych, może nie znał się na rzeczy. Więc
przebaczamy, iǳiemy w swo ą drogę — i zapominamy.

Podobnie ǳie e się z pracownikiem sztuki. Sztuka est długa, życie krótkie — a po-
woǳenie gǳieś hen daleko. Tedy wątpiąc, czy starczy nam sił na tak daleką podróż,
rozprawiamy po trochu o celu — celu sztuki — który est porywa ący, trudny do osią-
gnięcia, zasnuty mgłami. To nie est asna logika olśniewa ącego wywodu, ani też odsło-
nięcie edne z okrutnych ta emnic, które zwą Prawami Natury. Cel niemnie wielki, lecz
trudnie szy do osiągnięcia.

Zatrzymać — na przeciąg ednego tchnienia — ręce truǳące się w przyziemne pracy;
zmusić luǳi, wpatrzonych w odległe cele, aby u rzeli przez chwilę otacza ący ich przepych
kształtów i barw, światła i cienia; sprawić, że na mgnienie przystaną, aby spo rzeć, aby
westchnąć, aby się uśmiechnąć — oto cel trudny i nieuchwytny, dostępny tylko niewielu
wybranym. Lecz tym, co ma ą za sobą zasługę i szczęście, uda e się niekiedy wypełnić
nawet i to zadanie. A gdy est spełnione — patrzcie! oto cała prawda życia: chwila wiz i,
westchnienie, uśmiech — i powrót do wieczyste ciszy.
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„New Rewiew”, gruǳień .
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MURZYN Z ZAŁOGI NARCYZA

Pan Baker, starszy oficer na okręcie Narcyz, przestąpił próg swe oświetlone ka uty i zna-
lazł się w ciemnościach tylnego pokładu. Na górnym pomoście, nad głową ego, strażnik
nocny uderzył w ǳwon po dwakroć. Była goǳina ǳiewiąta. Pan Baker zawołał do tego
człowieka na górze:

— Knowles, czy wszyscy luǳie uż są na pokłaǳie?
Knowles, utyka ąc po schodach, zszedł na dół, po czym odrzekł z namysłem:
— Zda e mi się, że tak. Są wszyscy nasi starzy i przyszło trochę nowych… I edni,

i druǳy powinni uż tu być.
— Powieǳ bosmanowi, niech mi tu przyśle ich wszystkich i każ któremu z chłopców

przynieść aką dobrą lampę. Chcę zrobić przegląd załogi.
Główny pokład ku tyłowi statku — ku rufie — był ciemny, ale bliże środka, z otwar-

tych drzwi kasztelu, czyli izby czeladne , dwie smugi askrawego światła przecinały mrok
ciche nocy, która legła nad okrętem. Wrzawa głosów dolatywała stamtąd i widać by-
ło luǳi kręcących się tam i sam, od lewe burty na prawą: z bakortu na sztymbork.
Co chwila po awiały się na asnym tle drzwi otwartych sylwety luǳkie, zupełnie czarne,
nieuwypuklone dla oka, podobne racze do płaskich figurek wyciętych z blachy.

Okręt gotów do wyruszenia na pełne morze. Cieśla wkołatał uż ostatni klin w uszczel-
niacze główne luki, odrzucił ciężki młot i teraz oto wyciera sobie powoli twarz, właśnie
z uderzeniem goǳiny ǳiewiąte . Deski pokładu wyszorowano. Dźwig łańcuchowy, to
est kabestan, naoliwiono, by mógł windować kotew. Gruba lina holownicza w długich
przegubach leży z boku głównego pokładu, a koniec e , przerzucony przez burtę, zwisa
i czeka na holownik, który nade ǳie, pluszcząc, gwiżdżąc hałaśliwie, rozgorączkowany
i zasnuty dymem wśród czystości i spoko u chłodnego ranka. Kapitan, który wysiadł był
na ląd, celem na mu luǳi dla skompletowania załogi, eszcze nie wrócił. Również nie
ma eszcze oficerów, korzysta ących na ląǳie z chwili wytchnienia po całoǳienne pra-
cy. Wkrótce po zmierzchu zaczęła wracać ta czeladź, która miała na ǳiś urlopy; razem
z nią przybywali i nowozaciężni. U wioseł szalup biało oǳiani przewoźnicy z Az atów
darli się na okropnie o zapłatę, zanim eszcze przybili pod schodki okrętu. Gorączkowy,
wiercący w uszach bełkot wschodniego ęzyka zmagał się z okrzykami podchmielonych
marynarzy, odpowiada ących na bezczelne naǳie e i niecne uroszczenia tych Az atów
grzmotami klątw i bluźnierstw. Wykrzykiwaniu sum od pięciu ann do połowy rupii to-
warzyszyło takie roz uszone wycie i taki lamentu ący kwik, że rozǳierały one na strzępy
świetlaną, gwiaźǳistą ciszę wschodnie nocy. Całemu zaś nawodnemu światu w przystani
bomba skie zgiełk ten ozna miał, że nowozaciężni znaleźli się na pokłaǳie Narcyza.

Wrzaskliwy rozgardiasz uciszał się stopniowo. Łódki przestały nadpływać w pluska-
ących grupkach, po trzy lub cztery, lecz przesuwały się po edynczo wzdłuż okrętu. Hała-
śliwe kłótnie i wycia przeszły w cichy pomruk narzekań i biadań, które tłumiły wołania:
„Ani pa sa więce ! Idź do wszystkich diabłów!” — okrzyk rzucany przez akiś ciemny
kształt luǳki, gramolący się z długą torbą na zwoǳone schodki.

W izbie czeladne nowic usze sterczą mięǳy osznurowanymi pudłami i tobołami
z pościelą; gestykulu ą zawzięcie, zawiera ąc zna omość ze starymi, co porozsiadani na
dwóch rzędach prycz eden nad drugim, spogląda ą na tamtych krytycznie, choć nie wro-
go. Dwie podkręcone wysoko lampy oświetla ą kasztel askrawym, twardym światłem.
Sztywne kapelusze z wycieczek na ląd zsuwano teraz niedbale na tył głowy, lub rzuca-
no na pokład, gǳie poniewierały się wśród łańcuchów kotwicowych. Szeroko otwarte,
białe kołnierze obramiały czerwone twarze ma tków. Potężne ich ramiona wynurzały się
z białych rękawów koszul. Nieusta ący rozgwar głosów przerywały raz po raz salwy śmie-
chu lub ochrypłe nawoływania: „Bierz tę ko ę, bracie… Nie rusz e !… Na akim okręcie
służyłeś ostatnio?… Znam ten żaglowiec… Przed trzema laty w Puget Sound… Ta ko a
zacieka, mówię ci!… He , pomóżcie nam wciągnąć tę skrzynię!… Czy nie ma tam który
z brzegu butelczyny?… Da no mi nieco prymki… Znam tę barkę; e szyper zapił się na
śmierć… Galant to był: płukał się starannie, ale od wewnątrz. Tak, lubił to!… Zamknie-
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cie wy tam wreszcie gęby, czy nie?… A a wam powiadam tak: dostaliście się na pokład
akiegoś dwumasztowego obibrzega, gǳie potrafią wyżyłować z każdego wszystkie ego
siły, żeby ich!”…

Mały urwis nazwiskiem Craik, przezywany Belfastem, plótł niestworzone rzeczy o stat-
ku, kłamiąc umyślnie, ażeby nowic usze mieli o czym rozmyślać. Archie sieǳiał w po-
przek swego kuferka i gorliwie przetykał igłą akiś biały gałganek — łatkę do błękitnych
spodni. W natłoczonym ludźmi kasztelu mieszały się czarne żakiety i sztywne kołnie-
rzyki z pospólstwem nóg bosych, obnażonych ramion i pstrych koszul, rozchełstanych
na włochate piersi. Wśród gęstych wyziewów tytuniowych kotłowała się ta ciżba: mio-
tała się, rzekniesz, w bó ce czy też w borykaniach akowychś. Mówili wszyscy naraz,
a klęli co chwila. Fin rosy ski, w żółte , czerwono pręgowane koszuli, spoglądał w gó-
rę rozmarzonym wzrokiem spod szopy nastroszonych włosów. Para olbrzymów — dwa
młoǳi Skandynawowie o ǳiecinnych twarzach — pomagali sobie wza em przy roz-
kładaniu pościeli, z milczącym uśmiechem przy mu ąc tę wrzawę błahych przekleństw
i nieszkodliwych złorzeczeń. Stary Singleton, pierwszy ma tek okrętu i człek na starszy
wiekiem, sieǳiał sobie osobno tuż pod lampami, obnażony do pasa; masywna ego pierś
i monstrualne bicepsy były wytatuowane ak u woǳa ludożerców. Mięǳy deseniami
niebieskie i czerwone pisanki lśniła ak atłas biała ego skóra. Oparty nagim grzbietem
o koło bukszprytu, czytał akąś książkę, trzyma ąc ą na odległości ramienia przed swo ą
wielką, ogorzałą twarzą. W okularach, z ma estatyczną siwą brodą, przypominał akie-
goś uczonego patriarchę ǳikich, uosabia ącego pogodną mądrość barbarzyńcy wobec
bluźniercze zgiełkliwości świata. Czytał „Pelham’a”, powieść Bulwera Lyttona. ǲiwne,
zdumiewa ące z awisko przedstawia popularność tego autora w czeladnych izbach okrętów
na południowych morzach. Jakie uczucia mogą się buǳić pod wpływem ego gładkich
i tak fenomenalnie nieszczerych zdań, w duszach tych prostych, wielkich ǳieci, zamiesz-
ku ących ciemne, tuła ące się po morzach przytuliska człowiecze? Jakiż sens zna du ą te
surowe, naiwne dusze w wyszukane ego gadatliwości? Jaką podnietę? Jakie zapomnienie
czy też uko enie? Ta emnica! Może ǳiała tu urok niezrozumiałości? Czar nieprawdopo-
dobieństwa? A może tym luǳiom, istnie ącym nie ako poza życiem, przynoszą owe po-
wieści ta emniczą wieść o przepychu świata za tym pograniczem, pełnym zbrodni, brudu
i głodu, nęǳy i rozrzutności: za skrawkiem pobrzeża, które ze wszystkich stron zbiega
się do wód nieskazitelnego oceanu i zamyka w sobie całą wieǳę o życiu i ląǳie tych
wieczystych więźniów morza? Ta emnica!

Singleton od dwunastoletniego chłopca związany z południowym żeglarstwem, Sin-
gleton, który w ostatnich czterǳiestu latach spęǳił na ląǳie ( ak to wyliczyliśmy z ego
papierów) czterǳieści miesięcy niespełna, Singleton, który z pogodą czerstwe , niezgrzy-
białe starości chełpił się tym, że w przerwach pomięǳy zwolnieniem się z ednego okrętu
a wstąpieniem na drugi miał rzadko kiedy możność oglądać światło dnia przytomnie —
stary Singleton sieǳiał teraz nad swoim „Pelhamem”, sylabizu ąc powoli i pracowicie,
niewzruszony pośród hałasów, prze ęty zachwytem i zatopiony w lekturze niemal do
ekstazy. Oddychał miarowo. I za każdym razem, gdy wielkimi, smolistymi rękoma od-
wracał kartę, uwydatniała się gra mięśni pod wygłaǳoną skórą potężnych ramion. Wargi
ego, na pół ukryte pod białym wąsem i wielką brodą, ubarwioną żółtym sokiem prym-
ki, poruszały się w niemym szepcie; kaprawe oczy wlepiały się w książkę spoza lśniących
szkieł czarno oprawnych okularów. Na wprost ego twarzy i na ednym z nią poziomie,
na bębnie wyciągu kotwicowego sieǳiał okrętowy kot i błyskał zielonymi oczyma ku
staremu przy acielowi. Ta poza przycza one chimery świadczyła, że kot obmyśla w te
chwili skok na kolana starca, ponad grzbietem sieǳącego mu u nóg ma tka.

Ów ma tek był to Charley, chuderlawy młoǳieniec, z długą szy ą i o tak wydatne
kości pacierzowe , że tworzyła pod koszulą niby łańcuch drobnych pagórków. Jego twarz
przedwcześnie do rzałego ulicznika, twarz cwana, drwiąca, o głębokich fałdach z obu
stron szerokich ust o cienkich wargach, była nisko pochylona ku kościstym kolanom.
Na kawałku starego powroza uczył się właśnie marynarskiego kunsztu, tak zwane tal-
repowe pętli. Na czoło wystąpił mu kroplisty pot; raz po raz pociągał mocno nosem
i błyskał ruchliwymi oczami ku staremu marynarzowi, który zachowywał na zupełnie szą
obo ętność wobec pomruków chłopca, mozolącego się nad swą robotą.
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Hałas wzrastał. W gorącym zaduchu izby mały Belfast aż kipiał werwą urwisa. Ska-
kały mu oczy, akby roztańczone; w szkarłatne twarzy, zabawne ak maska, rozǳierał
czarną gębę i cudacznie ą wykrzywiał, ku uweseleniu akiegoś na pół rozebranego wiǳa,
który, wprost niego sto ąc, trzymał się za boki, przechylał w tył głowę i pękał ze śmiechu.
Inni wytrzeszczali z poǳiwem oczy. Luǳie, sieǳący we dwó kę na drugie kondygnac i
tapczanów, ćmili krótkie fa eczki, zwiesza ąc gołe nogi nad głowami niże umieszczo-
nych towarzyszy, którzy, porozwalani na swych skrzyniach czeladnych, tworzyli głupio
roześmiane lub pogardliwe audytorium. Nad białymi listwami ko powytykane głowy
świeciły oczyma, reszta zaś ciał gubiła się w ciemnościach przegródek, przywoǳących
na myśl wąskie nisze trumienne w akie ś wybielone i oświetlone kaplicy pogrzebowe .
Gwar rozmów stawał się głośnie szy. Archie zaciskał usta, kulił się, kurczył, wciągał się
sam w siebie, chcąc, zda się, zmnie szyć małą i bez tego przestrzeń, aką za mował swą
drobną osobą; tak sieǳąc, szył bez ustanku, pracowity i milczący. Belfast wrzeszczał ak
natchniony derwisz: „….Więc powiadam wam, chłopcy, mówię a ci do niego: do tego
podoficera z tego parowca mówię tak: Za pozwoleniem, mówię, za po — o — zwo —
o — le — e — niem pańskim, Wyǳiał Handlowy musiał być wstawiony, gdy wydawał
panu świadectwo. — Co ty — powiada — szczekasz? — I do mnie w swoim białym
ubraniu, ak oszalały byk. A a do niego z garnkiem smoły. Garnek do góry dnem i na
niego — lu! W ego zatraconą buzię i na ten ego śliczny spencerek… Na! Powiadam,
trzyma , ty niezdarny, wybrakowany klocu pomostowy, ty!… Chłopcy, było na co pa-
trzeć, ak skakał, umazany w smole — ze ślepiami i ze wszystkim, powiadam wam”.

— Nie wierzcie mu! Nie wylał żadne smoły! — wrzasnął ktoś — byłem przy tym.
Dwa Norweǳy, o okrągłych, niewinnie zapatrzonych oczach, sieǳieli na ednym

kuze, bliźniaczo do siebie podobni i ednakowo spoko ni, rzekłbyś — czuła parka nie-
rozłącznych na grządce papużek. Fin rosy ski, pośród wybuchu okrzyków i rakiet śmie-
chu, pozostał nieruchomy, obwisły i tępy, ak głuchy człowiek bez kręgosłupa. Tuż przy
nim Archie uśmiechał się nad swo ą igłą. Pewien szerokopiersisty nowic usz o gnuśnym
we rzeniu, korzysta ąc z chwili uciszenia się hałasu, podszedł do Belfasta i rzekł powoli:

— ǲiwno mi, że przy takim, ak ty, zuchu na pokłaǳie, ży e eszcze boda eden
oficer. Pewno poprawili się teraz, skoro ty, bratku, trzymasz ich w karbach.

— Poprawili. A akże! — zakrzyknął Belfast — Gdybyśmy my, ma tkowie, nie trzy-
mali tak razem! Poprawili się! Oni nigdy nie są źli, dopóki nie ma ą okaz i. Żeby ich
czarne dusze zaraza morowa!

Pienił się, wymachiwał rękami. Naraz wyszczerzył zęby, dobył z kieszeni tabliczkę
czarnego tytuniu i zaczął ą kąsać z zabawną wściekłością.

Inny z nowozaciężnych, człek o przebiegłych oczach i o żółte szpetne twarzy, który
dotąd, schowany w cień, przysłuchiwał się tylko chciwie, z otwartą gębą, teraz wreszcie
odezwał się piskliwym głosem:

— Niech sobie bęǳie co chce, skoro to est kurs powrotny. Mogę i taki dach nade
łbem ścierpieć, dopóki nie zna dę się w domu. A wtedy się upomnę o swo e prawo. Ja im
wtedy pokażę!…

Wszyscy zwrócili głowy ku niemu, oprócz młodszego ma tka i kota, na których te
słowa nie zrobiły żadnego wrażenia. A mówca wziął się pod boki i stał wyzywa ąco —
mizerny nicpoń o białych rzęsach. Wyglądał, ak gdyby go spoliczkowano, zbito, skopa-
no, tarzano w błocie; ak gdyby go szarpano, pluto nań, poddano niewypowieǳianym
obrzydliwościom… a on uśmiechał się oto do otacza ących go twarzy, dufny w obecne
bezpieczeństwo. Sponiewierany, sztywny niegdyś kapelusz leżał mu na uszach i przyła-
mywał e ku dołowi. Podarta czarna surducina strzępami oplątywała chude łydki w znisz-
czonych skórzniach. Odpiął dwa ostatnie guziki i każdy mógł wiǳieć, że nie ma na sobie
koszuli. Cechował go barǳo niefortunny rys charakterystyczny: oto, choć wydawało
się niepodobieństwem, aby ego łachmany mogły do kogokolwiek należeć, wyglądały
na nim ednak ak skraǳione. Szy ę miał długą i cienką; powieki — zaczerwienione;
ze szczęk zwieszały mu się kosmyki rzadkiego zarostu; śpiczaste ramiona podobne były,
gdy e opuścił, do złamanych skrzydeł ptaka; na lewym boku ciasto zeskorupiałego błota
świadczyło o ostatnim noclegu w mokrym rowie lub rynsztoku. Wyratował od zagłady
mizerne swo e cielsko przez to tylko, że uciekł z pewnego okrętu amerykańskiego, na
który się zaciągnął w niebaczne chwili akiegoś ogłupienia. Przez dwa tygodnie tłukł się
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po wybrzeżu, w ǳielnicy tubylcze ; włóczęga żebraczy, spragniony i głodny, sypia ący
na śmietnikach, bezdomny łazęga po słonecznym skwarze… Ten niesamowity gość ze
świata zmór nocnych stał teraz przed oczyma wszystkich i wstrętnie było patrzeć, ak
się uśmiechał do luǳi, wśród nagłego ich zamilknięcia. Oto znalazł w czystym, białym
kasztelu przytułek; mie sce, gǳie może być wałkoniem, wylegiwać się i eść, i wymyślać
na adło; gǳie może rozwĳać swó talent wyłgiwania się od roboty i umie ętność próż-
niaczego wałęsania się po kątach; gǳie z pewnością trafi się ktoś, kogo można bęǳie
naciągnąć, ktoś inny, co się da zahukać czelnością — a za to wszystko eszcze mu zapłacą.
Wszyscy uż go znali zawczasu. Bo gǳież nie zna ą takiego człowieka? Gǳie, na akim
skrawku globu ziemskiego nie widu ą te złowieszcze wywłoki, świadczące , że kłamstwo
i bezwstyd plenią się wszęǳie i zawsze?

Jakiś milczący, długoręki skorupiak morski o haczykowatych palcach, który leżał na
grzbiecie i ćmił fa ę, odwrócił się teraz na swe pryczy, ażeby ten obiekt spoko nie zba-
dać, po czym strzyknął mu ponad głową ku drzwiom smugą asne plwociny. Zaprawdę,
znany uż był wszystkim zawczasu. Wszakże to ten, który nie umie sterować, niezdolny
est związać dwu końców liny, wykręca się od roboty, aż zapadnie noc ciemna; ten, który
w czasie służby, wysoko na re ach, trzyma się ich w obłędne trwoǳe rękami i nogami,
przeklina ąc wiatr, śnieg z deszczem i ciemności; est to ten, który bluźni morzu wówczas,
gdy pracu ą inni; a gdy wezwą całą załogę, gdy potrzeba rąk wszystkich, on ima się pracy
ostatni, a pierwszy ą porzuca… Jest to człowiek, który większości robót wykonywać nie
umie, a reszty — nie chce. To faworyt, oczko w głowie ckliwych filantropów i sobko-
watych bałwanów lądowych. Sympatyczne i zasłużone stworzenie, które zna wszystko,
co się tyczy ego praw, ale nic nie wie o obowiązkach odwagi, wytrwałości, wierności
i nieokreślonego słowami poczucia lo alności, wiążące wza em brać okrętową. Wydały
go rozwydrzone męty i szumowiny mie skich spelunek, pełne pogardliwe nienawiści dla
surowego poddaństwa oceanowi.

— Jak się nazywasz? — zawołał ktoś.
— Donkin — odparł i spo rzał wokoło z wesołym zuchwalstwem.
— Coś ty za eden? — zagadnął ktoś inny.
— Toć ma tek, ak i ty, panie starszy — odrzekł niby to serdecznie, ale z odcieniem

bezczelności.
— Niech mnie diabeł porwie, eżeli nie wyglądasz nieco gorze od akiego rozbitka

z palaczy okrętowych — dorzucił ktoś w niezachwianym przekonaniu.
Charley zadarł głowę i zapiszczał po łobuzersku:
— To mi okaz człowieka! To mi okaz marynarza dopiero!
Co powieǳiawszy, utarł nos wierzchem dłoni i pochylił się znów pracowicie nad

swym kawałkiem liny. Kilku parsknęło śmiechem. Inni wytrzeszczali oczy, w niepewno-
ści, co o tym sąǳić.

Nowoprzybyły zaś obdartus ął się oburzać.
— A to ładne powitanie towarzysza — warknął — Czy wy esteście luǳie, czy zgra a

ludożerców bez serca?
— Nie rozbiera się pan zaraz do koszuli o edno słowo! — krzyknął Belfast, wystę-

pu ąc przeciwko niemu z zaczepną swadą, ale zarazem i przy acielsko.
— Czy ten dureń ślepy? — odciął nieposkromiony gałganiarz, rzuca ąc na prawo

oczyma i na lewo z udanym zǳiwieniem. — Nie wiǳisz, że nie mam na sobie koszuli?
Rozkrzyżował ręce i z dramatycznym gestem potrząsnął szmatami zwiesza ącymi się

z bioder.
— A dlaczego? — ciągnął podniesionym głosem. — Zapowietrzone Jankesy chciały

mnie utrupić za to, że broniłem swoich praw mięǳy nimi — Anglik bo estem! Nasiedli
mnie i musiałem nogować. — To dlatego. Czy nigdy nie wiǳieliście człowieka w opa-
łach? Cóż to za przeklęte pudło, ten cały wasz okręt! Nie mieć serca dla człeka, który się
wyniszczył do ostatnie nitki. Nie mam nic — zupełnie nic. Ani kuferka, ani łóżka, ani
kołdry, ani koszuli — nic, prócz tych łachmaniarskich szmat, w których mnie wiǳicie.
Ale nie dałem się Jankesom… Czy nie ma tam kto z was akie pary starych spodni dla
towarzysza?

Wieǳiał, ak podbić naiwną duszę tłumu. W edne chwili zwróciło się ku niemu
współczucie — w formie żartobliwe , pogardliwe lub rubaszne . Pierwsza tegoż oznaka
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spadła w postaci kołdry, rzucone na Donkina, gdy tak stał, świadcząc o swe przynależno-
ści do społeczeństwa białoskórych nagością członków, prześwitu ących spoza fantastycz-
ne czerni łachmanów. Po kołdrze padła do ego zabłoconych nóg para starych trzewi-
ków. Następnie z ob aśnieniem: „Do spodu” — zwaliła mu się na plecy para zwiniętych
w trąbkę szarawarów, ciężkich od smołowych plam. Powiew współczucia rozkołysał te
zatwarǳiałe serca, wyzbyte uczuciowości. Wzruszyła e własna ich gotowość do ulżenia
bieǳie okrętowego towarzysza.

„Już my cię wyekwipu emy!” — wołano. — „Nie wiǳiałem nikogo w tak ciężkim
położeniu”. — „Biedaczysko!” „Ja mam dla niego stary kaan”. „Może się to przyda?”
„Bierz-no to, bracie”. — Takie przy azne nawoływania rozlegały się po izbie czeladne .

A on zagarniał wszystko bosą stopą na kupę i oglądał się, czy kto nie da więce . Nawet
niewzruszony Archie uzupełnił ten stos, rzuca ąc obo ętnie starą czapkę z oberwanym
daszkiem. Stary Singleton, przebywa ący wciąż w krainie wyobraźni, nie odrywał się ani
na chwilę od książki. Charley zapiszczał z okrucieństwem młokosa.

— Jeżeli do te nowe liberii trzeba panu guzików mosiężnych, to mogę służyć —
dwoma.

Plugawy ob ekt powszechnego miłosierǳia pogroził mu pięścią.
— Ja cię rychło tuta wytresu ę, smyku — warknął. — Nie bó się, uż a cię nauczę

szacunku dla starszych marynarzy, nieociosany kołku ty!
Rzucał wściekłe spo rzenia, a zauważywszy, że Singleton zamyka książkę, zaczął woǳić

paciorkowatymi oczyma po tapczanach.
— Za mĳ pan tę pryczę przy drzwiach, ładna! — zachęcał Belfast Donkina.
Idąc za tą radą, zgarnął podarunki w zawiniątko, przyciska ąc e do piersi, po czym

zerknął ostrożnie na rosy skiego Finlandczyka, który stał z boku zapatrzony gǳieś nie-
przytomnie, może zatopiony w kontemplac i czaroǳie skich obrazów, opętu ących luǳi
ego plemienia.

— Usuń no się z drogi, panie Holender — rzekła ofiara brutalności Jankesów.
Fin nie ruszał się z mie sca — nie słyszał.
— Precz, mówię, do kroćset! — krzyknął tamten, odpycha ąc go łokciem — Precz

z drogi, ty tumanie głuchoniemy. Dale !
Potrącony Fin zatoczył się, oprzytomniał i patrzał w milczeniu na krzykacza.
— Takich kołtunów zama aczonych trzeba krótko trzymać — zaopiniował Donkin

uprze mie w stronę otoczenia — Jeżeli ich się nie osaǳi na mie scu, to porwą się na
ciebie, ak nic.

Cisnął swo e manatki na puste legowisko, zmierzył kilkoma błyskami sprytnych oczu
ryzyko przedsięwzięcia i skoczył ku Finowi, sto ącemu w tępym zamyśleniu.

— Ja cię oduczę wystawania na prze ściu, zawalidrogo — wrzeszczał. — Ja ci otworzę
senne ślepia, ty łbie koński!

Prawie wszyscy luǳie poza mowali uż swo e łóżka, tak że przeciwnicy mieli wolne
mie sce do walki. Zaciekawiało wszystkich tak rychłe przeobrażenie się żałosnego przed
chwilą nęǳarza. On zaś, cały w łachmanach, wyskakiwał przed zdumionym Finem i z od-
ległości zamierzał się na ego twarz, ciężką i nieruchomą. Ten i ów, umieściwszy się wy-
godnie w łóżku i zawczasu smaku ąc to widowisko, pod uǳał: „Dale , bierz go, obywatelu
z White-Chapel”. Inni wołali: „Zamknĳcie gęby i bierzcie się wreszcie za łby!”… Hałas
wszczynał się na nowo.

Wtem gruchnęło w pokład nad izbą kilka ciężkich łomotów lewarem, które rozległy
się w kasztelu ak strzały armatnie. Ode drzwi zagrzmiał rozkazu ący głos bosmana:

— He , wy tam! Marsz na rufę. Cała załoga na tył statku, do apelu!
Chwila nagłe ciszy. I wnet podłoga kasztelu zadudniła pod stopami luǳi, zeskaku ą-

cych z łóżek na bosaka i kłapiących po deskach. Wywlekano czapki spod zmiętoszonych
kołder. Ten i ów, ziewa ąc, spinał się pasem. Niedokurzone fa ki wytrząsano o futryny
i wtykano e pod poduszki. Tu i owǳie zrywał się pomruk: „Co u diabła… Czy nie da-
ǳą nam wcale odpocząć”. Donkin ął u adać: „Jeśli tak est na tym okręcie, to my to
wszystko musimy zreformować. Już mnie to zostawcie‥! uż a”…

Ale nikt z tłumu na niego nie zważał. Cisnęli się ku wy ściu po dwu, po trzech na-
raz, rozmaszystym natłokiem ma tków handlowych, którzy nie potrafią wprost prze ść
przez drzwi statecznie, po kolei, ak zwykli śmiertelnicy — ci ze szczurów lądowych. Za
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nimi szedł orędownik „reform” na okręcie. Wreszcie Singleton, pora ąc się z rękawami
kaana, opuszczał izbę ostatni, rzekłbyś, o ciec gromady całe : tak rosły i wysoko niosący
na atletycznym korpusie siwą głowę mędrca zahartowanego w burzach. — Pozostał na
mie scu edynie Charley, sam w te białe , askrawo oświetlone pustce; sieǳiał mięǳy
dwoma rzędami ogniw żelaznego łańcucha, biegnącego gǳieś na mroczny przód okrętu.
Z gorączkowym pośpiechem kończył łamigłówkę talrepowego węzła.

Nagle porwał się, cisnął powrozem w kota i skoczył za nim. Czarny koczur z ogo-
nem nastawionym sztywno, niczym maszt flagowy, przeniósł się w miękkich susach na
kotwiczny hamulec.

Gdy marynarze wydostali się z parnego kasztelu, pogodna, czysta noc ob ęła ich ko-
ącym tchnieniem ciepłego oddechu, falu ącego w świetlanym opyle nieprzeliczonych
gwiazd, ak gdyby zawisłych nad wierzchołkami masztów. Od strony miasta kładły się
na czerń wód smugi światła, rozkołysane na drobnych falach, podobne do pływa ących
włókien, zakorzenionych gǳieś u brzegu. Szeregi innych świateł w oddali ciągnęły się
w prostych liniach, ak na paraǳie — wobec góru ących nad nimi budynków. Po dru-
gie stronie przystani posępne wzgórza piętrzyły wysoko czarne grzbiety, na tle których
miga ący tam i sam gwiaźǳisty punkcik wydawał się spadłą z nieba iskrą. Hen daleko,
w stronę Byculli, elektryczne lampy aśniały u w azdu do stoczni na szczycie wyniosłych
słupów; gorzały oślepia ącym, zimnym światłem, niby duchy akichś złych księżyców za-
klęte w niewolę. Okręty, rozsypane po ciemne tafli przystani, tkwiły na kotwicach w głę-
bokim spoko u. W słabym blasku świateł sygnałowych ma aczyły niewyraźnie ich obłe,
ciężkie kadłuby, niby ǳiwne, okazałe gmachy, poniechane przez luǳi na zawsze.

Przede drzwiami swe ka uty pan Baker odbywał przegląd załogi. Luǳie potykali
się, mĳa ąc główny maszt i idąc ku rufie, wiǳieli szeroką twarz oficera, biały przed nią
papier i senną głowę chłopca o spuszczonych powiekach, który za ego plecami podtrzy-
mywał w wyprężonych rękach świetlisty glob lampy. Nie czeka ąc, aż ucichnie szelest
bosych nóg, szura ących po deskach pomostu, pan Baker zaczął wywoływać nazwiska.
Głos ego brzmiał dobitnie i dostra ał się do powagi chwili — bowiem z odczytaniem te
listy wkraczał tu każdy w przyszłość burzliwą i samotną, w okres walk z żywiołem, cięż-
kich i nieopromienionych chwałą, a co na ważnie sza, w twarde karby obowiązku i pracy
wśród niewygód i niewywczasów. Gdy oficer wywoływał imię, każdy z kolei odpowiadał:
„ estem” lub „obecny”; odǳiela ąc się od ciemne masy głów, które rysowały się ponad
ciemnym tłem prawe burty, wstępował bosymi nogami w obręb światła, po czym dwo-
ma cichymi krokami przechoǳił w głęboki cień na lewo — na bakort tylnego pokładu.
Oǳewy były przeróżne: głucho wymrukiwane lub wygłaszane czysto, dźwięcznie. Nie-
którzy, traktu ąc widocznie całą tę scenę ako zniewagę osobistą, odpowiadali obrażonym
tonem. Karność nie bywa zazwycza tak ściśle przestrzegana na handlowych okrętach,
gǳie poczucie hierarchii est słabe, a wszyscy czu ą się równymi wobec bezmiaru morza
i twarde pracy żeglarskie .

Pan Baker wciąż czytał listę.
— Hanssen — Campbell — Smith — Wamibo… No, dale : Wamibo? Czemu nie

odpowiada? Zawsze muszę go dwa razy wymieniać.
Fin wydobył z siebie na koniec niezdarne chrząknięcie, wystąpił na łachę światła

i przeszedł, ǳiwaczny i niezgrabny, z twarzą człowieka zatopionego w śnie.
— Craik — Singleton — Donkin… Boże, cóż to znów⁈ — wykrzyknął mimo woli

pan Baker, gdy ta nad wszelki wyraz odrapana figura po awiła się w świetle: stanęła,
obnażyła blade ǳiąsła i wyszczerzyła długie zęby w nieprzy emnym uśmiechu.

— Czy est coś we mnie nie w porządku? Panie poruczniku? — zapytał Donkin
z pozorną prostotą, w które czyhała bezczelność.

Z obu stron pokładu dał się słyszeć powściągany chichot.
Baker utkwił w nim twarde, niebieskie oczy.
— Dosyć! Przechodź! — mruknął.
I Donkin z kręgu światła pogrążył się raptem w ciemność, by przy ąć od kolegów

klepanie po plecach i pochlebne szepty.
— No, ten się nie zląkł — pomrukiwano sobie — Ten im zada bobu, zobaczycie…

To ci heca!… Wiǳieliście, ak szyper się na niego wybałuszył. Niech mnie diabli, eżeli…
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Gdy skończyła się lista, pan Baker, wśród chwilowego milczenia, ponownie przebiegał
ą wzrokiem:

— Szesnasty, siedemnasty… Jednego mi brak, bosmanie — rzekł głośno.
Tuż obok sto ący wielki chłop z Walii, opalony i brodaty, niczym olbrzymi Hiszpan,

rzekł głębokim basem:
— Tam na przodku nie ma uż nikogo, proszę pana. Zaglądałem tam. Na pokłaǳie

go nie ma, ale może stawi się przed świtem.
— Et! Stawi się, albo i nie — uzupełnił starszy oficer. — Nie mogę wyczytać tego

ostatniego nazwiska, Zabazgrane całkiem. No chłopcy, dosyć. Ze ść na dół!
Niewyraźna i nieruchoma grupa ożyła nagle i ęła się rozpraszać.
— Wait¹ — rozległ się nagle akiś głęboki, dźwięczny głos.
Wszyscy stanęli w milczeniu. Pan Baker, który, ziewa ąc, miał się uż do ode ścia,

odwrócił się z otwartymi ustami. Wreszcie zawołał wściekle:
— Co to est? Kto krzyknął „czeka ”? Co?
Spostrzegł akąś wysoką, przy rudlu sto ącą postać, która ciężkim krokiem ęła się

przeciskać przez tłum na rufę, ku światłu. I znów ten sam donośnie brzmiący głos rzekł
z naciskiem:

— Wait!
Padło nań światło lampy. Człek był postawny. Głowę ego przysłaniał cień łoǳi ra-

tunkowych, zawisłych nad pokładem. Przyświecały z tego mroku tylko białka oczu i białe
zęby, ale twarzy nie można było rozeznać. Wielkie ręce wyglądały ak gdyby w rękawicz-
kach.

Pan Baker przystąpił doń śmiało: „Ktoś ty? Jak śmiesz?”… zaczął.
Trzyma ący lampę chłopiec, zdumiony ak i reszta załogi, podniósł światło do twarzy

tego człowieka. Była czarna. Rozległ się pomruk zǳiwienia i wyraz „Murzyn”, szeptany
półgłosem, przebiegł wzdłuż pokładu i zapadł w noc. Murzyn zdawał się tego nie słyszeć;
kołysał się miarowo z pewną fanfaronadą. Po chwili rzekł spoko nie: „Nazywam się Wait
— Dżems Wait”.

— Mm! — odchrząknął pan Baker. I po kilku sekundach gniewnego milczenia wy-
buchnął — A, nazywasz się Wait?… I co z tego?… Co tu robisz? Czego się tu drzesz?

Murzyn był spoko ny, chłodny, wyniosły — po prostu wspaniały. Luǳie zbliżyli się
i otoczyli go kołem. Na rośle szego przewyższał o pół głowy.

— Należę do załogi — ozna mił łagodnie i stanowczo. Głęboki, falu ący ego głos
rozbrzmiewał bez wysiłku na cały pokład. Była w tym Murzynie akaś wroǳona, po-
gardliwa wyrozumiałość i pobłażliwość, ak gdyby z wyżyn swego wzrostu, sześciu stóp
i trzech cali, prze rzał uż całą czczość luǳkie głupoty i przedsięwziął sobie nie być dla
nie zbyt surowym. Mówił dale :

— Kapitan na ął mnie ǳiś rano. Nie mogłem przy ść na okręt wcześnie . Gdy wstę-
powałem na statek po schodkach, zobaczyłem właśnie, że pan odbywa przegląd. Rzecz
prosta wykrzyknąłem swo e nazwisko. Myślałem, że zapisano e na liście, i że pan to
zrozumie. A pan nie zrozumiał.

Tu uciął. Wszyscy byli stropieni. Po ego stronie była słuszność, ak zawsze, i ak
zawsze, był gotów przebaczyć. Pogardliwy głos umilkł; Wait stał, dysząc ciężko, pośród
tych białych. Jaskrawy blask lampy padał na ego głowę, załamywał się w głębokie cienie,
lśnił na wydatnych policzkach. Była to potężna, niekształtna głowa o płaskim i udrę-
czonym obliczu, wzrusza ącym a brutalnym; tragiczna, ta emnicza, odpycha ąca maska
duszy Murzyna.

Pan Baker, ochłonąwszy, podniósł listę do oczu:
— Aha, więc to tak! Prawda. No, Wait, zanieś swo e rzeczy, gǳie należy.
Nagle Murzyn przewrócił ǳiko oczyma tak, że widać było tylko same białka, wziął

się za piersi i zakaszlał dwa razy metalicznym, akby z pustki brzmiącym i przeraźliwie
głośnym kaszlem. Kasłanie to rozległo się niczym dwa wystrzały pod sklepieniem; od-
wtórzyła mu echem kopuła nieba i nawet żelazne blachy burt okrętowych zdawały się
drgać unisono. Po czym odszedł wraz z innymi.

¹wait (ang.) — czeka . [przypis tłumacza]
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Oficerowie, zatrzymawszy się przy drzwiach ka uty, usłyszeli, ak mówił do ma tków:
„Koleǳy, kto z was pomoże mi wnieźć bagaż? Mam skrzynię i torbę”. Słowa te, wypo-
wieǳiane donośnym, równym głosem, rozległy się po całym okręcie, a w tonie pytania
było coś, co wykluczało możliwość odmowy. Po chwili rozległy się krótkie, spieszne kroki
luǳi niosących akiś ciężar. Lecz wysoka postać Murzyna maruǳiła eszcze koło otworu
główne luki wśród grupy mnie szych cieni. I rozległ się znowu ego pyta ący głos:

— Czy wasz kucharz to… dżentelman czarny?
Zaczem rozległo się pełne zawodu i niechęci: „Aha! Hm!” w odpowieǳi na ob aśnie-

nie, że kucharz na tym okręcie est tylko człowiekiem białym.
Jednak pomimo to, idąc wraz z innymi do kasztelu, raczył wetknąć głowę do drzwi

kuchni i rzucić tak donośne „dobry wieczór panu doktorowi”, że aż zaǳwoniły wszystkie
rondle i patelnie.

Kucharz, sieǳąc na pudle od węgli, kiwał się sennie nad wieczerzą dla kapitana. Ze-
rwał się, ak cięty biczem, i rozwścieczony wybiegł na pokład poto tylko, żeby dostrzec
plecy kilku luǳi oddala ących się ze śmiechem. Późnie , gdy była mowa o te podróży,
zwykł był mawiać:

— Nastraszył mnie gałgan. Myślałem, że to diabeł.
Kucharz służył uż siedm lat na tym okręcie, a zawsze pod tym samym kapitanem.

Był to człowiek poważny, ma ący żonę z tro giem ǳieci, których towarzystwem cieszył
się przeciętnie przez eden miesiąc na dwanaście! Bawiąc na ląǳie, prowaǳał swą roǳinę
co nieǳiela do kościoła po dwa razy. Na morzu zwykł był sypiać w swe kuchni w pełnym
świetle lampy, z fa ką w ustach, i otwartą Biblią w ręku. I zawsze ktoś w nocy lampę gasił,
zabierał mu Biblię z rąk, a fa kę z zębów wy mował.

— Bo — urągał mu zazwycza zniecierpliwiony i troskliwy Belfast — pewne piękne
nocy, połkniesz, głupi kuchto, swo ą pipkę, i bęǳiemy bez kucharza.

— Ach, synku, gotów estem na wezwanie mego Stwórcy… Czego i wam wszystkim
życzę — odpowiadał zwykle z niezamąconą pogodą, głupawą i wzrusza ącą zarazem.

Belfast w odpowieǳi na to miotał się w pas i przed kuchennymi drzwiami.
— Ty święty wariacie! Ja nie chcę, żebyś umarł — wył z furią na twarzy i czułością

w oczach. — Na co taki pośpiech, ty zatracony, twardy łbie heretycki? I tak cię diabli
wezmą zawczasu. Myśl o nas… o nas… o nas!…

I tu zwykle odchoǳił, tupiąc i spluwa ąc na bok, z wyrazem niesmaku i zmartwie-
nia; tamten zaś wyłaził za nim ze swą patelnią, rozgorzały na licu, usmolony kopciem
i, w poczuciu wyższości a kucharskie powagi, patrzał z uśmiechem na to miotanie się
„zabawnego człeczka”. Wielka łączyła ich przy aźń.

Pan Baker pozostał dla wytchnienia u luki w tyle okrętu i w towarzystwie drugiego
oficera napawał się chłodem nocy… „Ci Murzyni z Indii zachodnich wyrasta ą pięknie,
zwłaszcza niektórzy… Czy nie?… Cóż to za wspaniały okaz ten nasz na przykład, panie
Creighton. Wyobrażam go sobie u liny, co?… Hm! Myślę go wziąć do swe wachy”.

Młodszy oficer, rasowy, wspaniale zbudowany młoǳieniec o asnych włosach i sta-
nowcze twarzy, zauważył ze spoko em, że tego się właśnie spoǳiewał. Ale że w głosie
ego czuć było lekką gorycz, więc pan Baker zwrócił się do niego natychmiast z uprze mą
perswaz ą:

— No, no, młoǳieńcze! — mówił, chrząka ąc co chwila — A to chciwiec z pana.
Przecież pan masz przy boku tego dużego Fina na całą podróż. Ale ot co zrobimy. Weź-
miesz pan tych dwóch młodych Skandynawów, a a… Hm!… Ja biorę Murzyna i wezmę
tego… Hm!… tego obieżyświata w czarnym aku. Będę go urabiał… Hę!… I eśli go nie
u eżdżę… Hm!… nie nazywam się Baker. Hę!… Hm!… Hm!…

Chrząknął sroǳe po trzykroć. Miał narów chrząkania mięǳy wyrazami i na końcu
zdań. Było to przebiegłe, znaczące chrząkanie, które doskonale pasowało do ego groźne-
go sposobu wysławiania się, do kwadratowe postaci o byczym karku, do zamaszystego
chodu i wielkie , pełne szram twarzy o twardym we rzeniu i sarkastycznym wyrazie ust.
Lecz załoga uż dawno wieǳiała, co myśleć o ego srogości; lubiano go powszechnie.
Belfast, ego faworyt i tych łask świadom, przedrzeźniał go nie tylko za plecami. Z więk-
szą ostrożnością naśladował sposób ego choǳenia Charley. Niektóre z ego powieǳeń
przy ęły się w kasztelu, gǳie e co ǳień powtarzano. Trudno o większą popularność!
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Mimo to nikt w załoǳe nie był pewny, czy przy sposobności porucznik „nie rzuci się na
kogo, i tak go nie sponiewiera, ak to est we zwycza u na oceanie zachodnim”.

Teraz wydawał ostatnie rozkazy.
— Hę!… Knowlesie. Zbuǳić luǳi o czwarte . Kotwica… Hm!… ma być podciągnięta,

zanim przy ǳie holownik. Wy rzy no, czy kapitan nie wraca. Ja spocznę w ubraniu…
Hę!… Dasz mi znać o przybiciu szalupy. Hm! hm!… Stary bęǳie miał prawdopodobnie
coś do powieǳenia, gdy wstąpi na pokład — rzucił w stronę Creightona. — Zatem dobre
nocy… Hę… Hę… Mamy przed sobą długi ǳień utro… Hm!… Na ǳiś zmykam. Hm!
Hm!

Przez ciemny pokład mignęła wstęga światła, potem stuknęły drzwi, i pan Baker zna-
lazł się w swe schludne ka ucie. Młody Creighton oparł się o poręcz i, rozmarzony, pa-
trzał w noc poǳwrotnikową. U rzał długą, wie ską drożynę, na które rozchwiane cienie
liści igrały ze słońcem. Wiǳiał rozłożyste konary starodrzewie, łukiem zieleni obe mu-
ące błękit angielskiego nieba, a na ego tle ǳiewczynę w asne sukni, uśmiechniętą pod
parasolką, niby z awisko zstępu ące z delikatnego błękitu.

W drugim końcu okrętu izba czeladna, oświetlona edną uż tylko lampą, z wol-
na pogrążała się w senną ciszę, przerywaną niekiedy głośnie szym oddechem, lub na-
głym a krótkim westchnieniem. Dwa piętra tapczanów ziały czarnymi wgłębieniami nisz,
rzekłbyś: szeregi grobów z niespoko nymi trupami. Tu i owǳie zasłona perkalu o krzy-
czących barwach zaznaczała mogiłę, w które spoczywał sybaryta. Przez krawędź zwieszała
się czy aś biała, bezwładna noga. Ktoś wysunął ramię z odwróconą do góry, ciemną dło-
nią o wpółzgiętych palcach. Dwa ma tkowie chrapali na różne tony, niby tocząc z sobą
akiś spór zabawny. Singleton obnażył się znów do pasa — starcowi niezmiernie doku-
czało gorąco; stanął dla ochłody we drzwiach, skrzyżowawszy ręce na tatuowane piersi.
Głową zawaǳał o górną belkę. Wpółrozebrany Murzyn zatrudniony był rozpakowywa-
niem kuferka i rozkładaniem pościeli na wierzchnim tapczanie. Krzątał się, stąpa ąc cicho
w skarpetkach; owisłe szelki uderzały go po piętach. Mięǳy cieniami podpornic i buksz-
prytu sieǳiał Donkin z wyciągniętymi nogami i, biega ąc wokoło oczyma, żuł twardy,
okrętowy suchar: trzymał go przy ustach całą pięścią i wgryzał się w niego z wściekłym
wyrazem twarzy. Okruchy sypały mu się mięǳy nogi. Nagle podniósł się.

— Gǳie tu u was beczka z wodą? — rzekł półgłosem.
Singleton, nic nie mówiąc, wskazał mu ą ruchem wielkie ręki, w które trzymał

dymiącą, krótką fa kę. Donkin schylił się nad stągwią i napił z cynowego kubka, rozpry-
sku ąc wodę. Odwróciwszy się, spostrzegł Murzyna, przygląda ącego mu się z chłodną
wyniosłością. Podszedł ku niemu bokiem.

— Taką to człek ma wspaniałą kolac ę! — szepnął gorzko. — W domu piesby mó
za nią poǳiękował. Ale dla mnie i dla ciebie musi być dobra. I to ma być kasztel dużego
okrętu. Ani ochłapu mięsa w menażkach. Zrewidowałem wszystkie szafki.

Murzyn popatrzył nań, ak człowiek niespoǳianie zagadnięty w obcym narzeczu.
Donkin zmienił ton:

— Da no, bracie, zuchelek prymki — westchnął konfidenc onalnie. — Nie paliłem
ani nie żułem od miesiąca. Wściekam się zatem. No, da że, stary.

— Nie bądź poufały — rzekł Murzyn. Donkin stropił się i ze zǳiwienia aż przysiadł
na na bliższe skrzynce.

— Nie pasaliśmy razem świń — ciągnął Dżems Wait stłumionym głosem. — Na,
masz tytoń! — Po chwili milczenia spytał: „Jaki okręt?”… „Golden State” — odmruknął
Donkin, gryząc prymkę. Murzyn zagwizdał z cicha. „Zbiegłeś?” — pyta. Donkin kiwnął
głową, ma ąc eden policzek wypchany prymką. — „Pewnie, że zbiegłem. Bo naprzód
w czasie podróży do tego portu wytłukli duszę z ednego Hiszpana, a potem wzięli się
do mnie. Więc dałem nura”. — „Bagaż został?” — „Tak, bagaż i pieniąǳe — odrzekł
Donkin, podnosząc z lekka głos. — Nie mam przy sobie nic. Ani rzeczy, ani pościeli.
Jakiś tu koślawy Irlandczyk ofiarował mi kołdrzynę. Jak uważam, będę musiał przespać
się ǳiś w żaglu”.

Oddalił się na pokład, wlokąc za sobą zarzuconą na plecy derkę. Singleton, nie spo -
rzawszy na niego, usunął mu się z drogi. Murzyn zd ął z siebie lądowe ubranie i w schlud-
nym oǳieniu roboczym siadł na swe skrzynce z rękami na kolanach. Patrzał przez chwilę
na Singletona i spytał obo ętnie: „Jakiż to ten wasz statek? Przyzwoity? Hę?”
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Singleton ani drgnął. Po dłuższym czasie dopiero rzekł z nieruchomym wyrazem
twarzy:

— Statek?… Statki są w porządku. To tylko luǳie na nich…
Rzekłszy to, palił dale w milczeniu. Mądrość pół wieku, spęǳonego na wsłuchi-

waniu się w grzmot fal, przemówiła bezwiednie przez ego stare usta. Kot mruczał na
winduǳe. Dżemsa Waita napadł kaszel charczący i ękliwy: szarpał nim, szamotał niby
huragan i, roztrzęsionego, z błędnymi oczyma, rzucił wreszcie na podróżny kuferek. Paru
luǳi ocknęło się. Jeden odezwał się ze swe pryczy sennym głosem: „Do licha. Cóż to
za piekielne hałasy”. — „Przeziębiłem płuca” — rzekł Wait słabym głosem. „To się na-
zywa przeziębienie? Myślę, że to chyba coś więce !” — burknął tamten. — „O! tak pan
myślisz?” — rzekł Murzyn, prostu ąc się, i znowu przybrał wzgardliwą postawę. Zaczem
wspiął się na swó górny tapczan i kasłał bez przerwy, z wysuniętą głową, rozgląda ąc się
wytrzeszczonymi oczami.

Nie było więce protestów. Murzyn padł na wznak na poduszkę i w akiś czas potem
rozległ się ego oddech równy, lecz złączony z przy ękiem, ak u człowieka dręczonego
złymi snami.

Singleton stał we drzwiach, zwrócony twarzą do światła. Samotny w półmroku i pust-
ce śpiące izby czeladne , wydawał się tęższym, olbrzymim i barǳo starym — ak sęǳiwy
Czas-O ciec we własne osobie, który z awił się w tym mie scu, cichym ak mogiła, aby
przy rzeć się cierpliwie chwilowe przewaǳe snu-pocieszyciela. Atoli Singleton był tylko
synem czasu, szczątkiem minione , pochłonięte przez czas i zapomniane generac i. Trzy-
mał się eszcze krzepko, nie zastanawia ąc się nad tym, że est człowiekiem skończonym,
ma ącym poza sobą rozległą pustkę tego, co minęło, a przed sobą żadne przyszłości; —
wrażliwość ǳiecięca i męskie namiętności zamarły w tatuowane ego piersi. Nie ma uż
ǳiś tych, którzy mogli zrozumieć ego milczenie: którzy umieli istnieć poza zwykłymi
szrankami życia, pod we rzeniem wieczności. Byli to luǳie mocni, ak mocnymi bywa ą
ci, którzy nie ma ą zarówno zwątpień, ak i naǳiei. Byli to luǳie niecierpliwi a wytrzy-
mali, burzliwi a zdolni do poświęceń, nieokiełznani a wierni. Próbowano w na lepsze
wierze przedstawiać tych luǳi ako zrasza ących łzami każdy kęs chleba i z lękiem o życie
przystępu ących co ǳień do pracy. W istocie byli to luǳie zarówno wdrożeni do mozołu
i wszelkiego niedostatku, ak skłonni do porywów gwałtu i rozwiązłości; obce im było
tylko uczucie trwogi i ta one w sercu nienawiści. Trudni do poskromienia, łatwo dawali
się porwać; nie byli wymowni, lecz dość mężni, ażeby ze wzgardą odpychać sentymen-
talne roztkliwienia się nad swą ciężką dolą. Była to w istocie dola wy ątkowa i edyna —
a nade wszystko ich własna; — dźwiganie e zdawało im się przywile em wybranych. To
niezbędne dla narodu pokolenie żyło w zupełnym milczeniu; nie znali słodkich więzów
uczuć i domowego schroniska — a umierali wolni od grozy ciemnych, wąskich mogił.
Byli wiekuistą ǳiatwą morza, pełnego ta emnic.

Następcy ich to dorosłe ǳieci lądu — wiecznego malkontenta. Ci są barǳie układni,
ale nie tak niewinni; mnie bezbożni, ale też i mnie wierzący; eśli stali się wymowni, to
równocześnie nauczyli się i wyrzekać. Tamci zaś byli krzepcy i milczący, zgięci pod trudem
i wytrwali, podobni owym kariatydom z granitu, podtrzymu ącym w ciemnościach nocy
wspaniałe wnętrza olśniewa ących gmachów. ǲiś uż powymierali — i nikt nie dba o to.
Wiarołomne est morze dla swych ǳieci, zarówno ak i ziemia: przemĳa ą wiary i prawdy,
mĳa pokolenie luǳkie i est zapomniane; — i nikogo to nic nie obchoǳi, z wy ątkiem
tych może nielicznych, którzy wierzą w prawdę, wyzna ą wiarę — albo też miłu ą luǳi.

Zawiała morka. Okręt, leżący na przypływowym toku, zaczął się mocnie kołysać, i na-
gle łańcuch kotwiczny zwiesza ący się od dźwigu do kluzu (otworu w ǳiobie) szczęknął,
przesunął się o cal, i powoli zaczął wznosić się nad pokładem, sprawia ąc ǳiwne złuǳenie
życia, które zataiło się ukradkiem w tym żelaziwie. Łańcuchowe ogniwa, trąc się o wręb
kluzu, ęły chrobotać, zgrzytać i roznosić po całym okręcie głuchy pomruk, przypomi-
na ący wzdychanie pod wielkim ciężarem. Gdy ruch wywołany szarpnięciem doszedł do
dźwigu, łańcuch wyprężył się ak struna i zadrgał, a ręko eść hamulca śrubowego ęła się
z wolna obracać. Singleton ruszył z mie sca naprzód.

Dotychczas stał zatopiony w tępe medytac i, spoko ny i beznaǳie ny, z twarzą znu-
ǳoną i posępną — sześćǳiesięcioletni ǳieciuch morza. Myśli całego żywota mógłby
zawrzeć w sześciu słowach, ale poruszenie się tych rzeczy, równie zespolonych z ego
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istotą, ak bĳące w nim serce, natychmiast rozświetliło ponurą ego twarz wybłyskiem
czu ne inteligenc i. Lampa migotała chwie nym płomieniem, a starzec, zmarszczywszy
krzaczaste brwi, stał nad hamulcem i pilnował ego obrotów, nieruchomy wśród sabatu
rozplątanych cieniów. Po chwili okręt, ulega ąc kotwicy, podał się lekko naprzód i ulżył
naprężeniu. Łańcuch nie ściągany zwolniał i po kilku nieznacznych wahnięciach, z gło-
śnym chrobotem brzęknął o deski pokładu. Singleton pochwycił za lewar i potężnym
rzutem całego ciała zakręcił hamulec półobrotem. Potem wyprostował się, odetchnął sze-
roką piersią i czas akiś patrzał bystro na potężny i ścisły mechanizm, który na pokłaǳie
warował mu u nóg, podobny do potworne a obłaskawione bestii.

— No!… trzyma że mi teraz! — mruczał groźnie spod swe wichrowate brody.

Naza utrz, gdy rozedniało, Narcyz wypłynął na pełne morze.

Lekka mgła przesłaniała widnokrąg. Gładki, niezmierzony obszar wód poza przystanią
skrzył się ak nasaǳona kle notami posaǳka i pusty był ak niebo.

Kusy, czarny holownik ostatnim pociągnięciem nadał statkowi, ak zwykle, obrót
pod wiatr, puścił linę, przerwał ruch maszyn i bu ał się przez chwilę na mie scu, podczas
gdy smukły i wydłużony kadłub Narcyza ruszył naprzód pod wzdyma ącymi się niższy-
mi topslami. Luźne, wyższe płachty żaglowe ęły powoli chwytać dech porannego wiatru
i nabrzmiewać w łagodne zaokrąglenia, do białych podobne chmurek, uwikłanych w splot
sznurów, ak w sidła. Potem umocowano w zaczepach boczne liny żagli, ustawiono po-
przeczne drążki re — i oto statek upodobnił się do akie ś wysokie i samotne piramidy,
które świetlana biel sunęła wśród oparów mgły, ǳiergane złotymi nićmi słońca. Holow-
nik zawrócił na mie scu i oddalał się ku brzegowi. Dwaǳieścia sześć par oczu wpatrzyło
się w ego szeroką, osaǳistą rufę, pełznącą marudnie po drobnych falach mięǳy dwo -
giem kolisk łopatowatych, które wierciły się szybko i siekły wodę z gwałtownym pośpie-
chem. Był podobny do olbrzymiego chrząszcza, który, zaskoczony światłem, zgnębiony
asnością, usiłu e na próżno zemknąć i schronić się w cień dalekiego lądu. Zostawił wlo-
kącą się po niebie smugę dymu i podwó ny ślad znika ące na woǳie piany. A w mie scu,
gǳie się był zatrzymał, widniała krągława, czarna kałuża saǳy, wznosząca się i opada ąca
z falą — brudna pozostałość po gaǳinie, która odbyła tu postó .

Osamotniony Narcyz, kieru ący się na południe, cały w promiennych lśnieniach, zda-
wał się tkwić nieruchomo na tym ruchliwym morzu, w blaskach słońca, sunącego po
niebie. Wzdłuż boków statku ślizgały się kłaki pian; o kadłub uderzała z pluskiem woda;
ląd cofał się i nikł z wolna; kilka ptaków z rozpostartymi bez ruchu skrzydłami zawi-
sło z krzykiem nad chwie ącymi się wierzchołkami masztów. Niebawem ziemia znikła
zupełnie i ptaki odleciały. Na wschoǳie, ponad ostry wręb horyzontu wynurzył się tró -
kątny, spiczasty żagiel akie ś w kierunku na Bomba idące towarówki arabskie ; zama-
aczył i rozwiał się ak złuǳenie. I oto droga prosta i długa wyciągnęła się przed okrętem
poprzez niezmierną samotność dnia. Na poziomie wód, pod czarną chmurą deszczową,
krwawił się szkarłat zachoǳącego słońca. Jęła dąć morka wieczorna i nawiała na okręt
przelotną ulewę, która wypolerowała go od stóp do głów i pociemniła mu żagle. Pły-
nął lekko, z oporząǳonymi na noc podkładami, party silnym prądem musonu. Wzdłuż
boków słychać było przeciągły, monotonny szum fal, zmieszany z cichym poszeptem cze-
laǳi, wyznaczone na wartę. Urwanym ękiem zgrzytnął górą blok akiś w ożaglowaniu;
od czasu do czasu wiatr głośnie westchnął.

Pan Baker wyszedł ze swe ka uty i, zanim drzwi zamknął za sobą, uż wołał pierw-
sze nazwisko. ǲiś był ego dyżur na pokłaǳie. W droǳe powrotne , starym zwycza-
em, przy ętym na morzu, pierwsza wacha nocna — od goǳiny ósme do północy —
est obowiązkiem pierwszego oficera. Przeto pan Baker, wysłuchawszy ostatniego „tak
est, panie”, wymruknął rozkaz: „Zluzować rudel i wartownika!” — i ociężałym krokiem
dźwigał się na schodki mostu. Wkrótce potem po awił się stamtąd pan Creighton i, cicho
gwiżdżąc, szedł do ka uty. O e drzwi wsparty, dumał posługacz okrętowy; był w panto-
flach, z zakasanymi po łokcie rękawami. Na głównym pokłaǳie kucharz odmykał swo ą
kuchnię i sprzeczał się z młodym Charleyem o akąś parę skarpetek. Słychać było, ak
z ciemnego środka okrętu wygłaszał z naciskiem:
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— Nie esteś wart, żeby ci zrobić coś dobrego. Wysuszyłem e dla ciebie, a ty masz do
mnie pretens ę o ǳiury. I w dodatku klniesz eszcze! I to w żywe oczy! Gdybym nie był
chrześcĳaninem, tak ak ty nim nie esteś, ty młody zbereźniku, to bym ci sprawił takie
lanie… Wynoś mi się stąd!

Luǳie stali zadumani, po dwóch lub trzech, albo przesuwali się milcząco wzdłuż
burty. Pierwszy roboczy ǳień kursu powrotnego miał się ku schyłkowi i przechoǳił
w spoko ną, odruchową krzątaninę. U góry, na tylnym pomoście, spacerował tam i sam
pan Baker, coś w sobie rozważał i pochrząkiwał. Na przoǳie statku wartownik, wy-
prostowany pomięǳy łapami obu kotwic, nucił akąś melodię bez końca i, ak nakazu e
regulamin, wpatrywał się w próżnię przed oczyma. Na czyste niebo nocne wystąpiło
mnóstwo gwiazd i zaludniło ego pustkowie. Świeciły nad morzem ak żywe istoty; ota-
czały płynący okręt ze wszystkich stron, barǳie wyraziste niż oczy tłumu i niedocieczone
ak luǳkie dusze.

Podróż zaczęła się i okręt — oderwana od ziemi drobina — płynął szybko, samotny,
ak mały planeta. Otacza ący go bezmiar nieba i nieskończoność wód łączyły się w edno
— hen tam, na niedościgłych kresach. Wielka samotność szła z okrętem, ciągle zmien-
na, a wciąż ta sama, zawsze monotonna i zawsze imponu ąca. Od czasu do czasu inny
biały punkt wędrowny, obarczony życiem, z awiał się w dali i znikał, pilnie trzyma ąc się
wyznaczonego sobie kierunku.

Słońce patrzyło przez cały ǳień na okręt, i co rano witało go płomiennym, rozcieka-
wionym okiem. A przed okrętem leżał własny ego cel: ożywiało go życie istot, których
kroki rozlegały się na pokłaǳie. Jak ta ziemia, która oddała go na pastwę morzu, dźwigał
niezmierny ciężar żalów i naǳiei. Żyła na nim lękliwa prawda i żyło na nim zuchwałe
kłamstwo. Nieświadom niczego, tak ak i ziemia, pięknym był dla oka z awiskiem, skaza-
nym przez luǳi na niegodny los. Lecz dosto na samotność drogi uszlachetniała pospoli-
te cele ego pielgrzymstwa. Wzbĳa ąc pianę, dążył ku południowi, rzekłbyś, natchniony
odwagą, aką da e wielkie przedsięwzięcie. Czas zmalał wobec uśmiechniętego ogromu
morza. Dni leciały za dniami, lśniące i chybkie, podobne do błysków latarni morskie ,
a noce krótkie, pełne zdarzeń, zdawały się lotnymi snami.

Załoga weszła w normalny tryb, i co pół goǳiny odgłos ǳwonu regulował życie,
polega ące na bezustannym czuwaniu. ǲień i noc wiǳiało się u steru głowę i plecy że-
glarza, odcina ące się wysoko, w blasku słonecznym, albo na tle gwiaźǳiste nocy; ciem-
na sylweta trwała w niezmiennym spoko u nad obraca ącymi się ciągle szprychami koła.
Zmieniały się twarze, akby w ruchu obrotowym. Twarze młoǳieńcze, twarze brodate,
twarze ciemne — pogodne albo zgryźliwe — lecz ze wspólną wszystkim cechą zbratania
się z morzem, z tym samym wyrazem oczu, wpatrzonych bacznie w kompas lub podgląda-
ących ku żaglom. Kapitan Allistoun, pełen powagi, z szy ą okręconą starym czerwonym
szalikiem, przebywał cały ǳień na tylnym pomoście. W nocy zaś wynurzał się częstokroć
spod klapy schodków i stał, ak duch nad grobem, niemy i czu ny pod gwiazdami; nocna
ego koszula trzepotała się ak flaga. Po nie akim czasie znikał bez szelestu w otworze
schodów. Był rodem z przylądka Pentland Firth. W młodości, na statku wielorybni-
czym, osiągnął rangę harpunnika. Gdy mówił o tych czasach, ego szare, ruchliwe oczy
zatrzymywały się i krzepły lodowato. Późnie , dla odmiany, wstąpił na handlową służbę
Wschodnio-Indy ską. Kapitanem Narcyza był od czasu ego budowy. Kochał swó statek
i gnał go bez miłosierǳia. Miał ambitne marzenie odbyć na nim kiedyś świetny kurs
pośpieszny, o którym musiałaby być wzmianka w gazetach poświęconych żegluǳe. Na-
zwisko właściciela statku wymawiał z szyderskim uśmiechem; do oficerów oǳywał się
rzadko, a za omyłki strofował głosem łagodnym, ale słowami prze mu ącymi do szpiku.
Włosy miał stalowo-siwe, twarz srogą, koloru surowca. Golił się co ǳień o szóste rano,
wy ąwszy raz eden tylko, kiedy na osiemǳiesiąte mili na południo-zachód do Mauryce-
go, zaskoczony straszliwym huraganem, obrządku tego przez trzy kole ne dni zaniechał.
Nie lękał się niczego, prócz Boga, który win nie darowu e. Pragnął skończyć swó żywot
w akie ś małe chatce, z kawałkiem przyległego do nie gruntu, gǳieś w zapadłe okolicy,
z dala od widoku morza.

Ów władca maleńkiego światka rzadko kiedy zstępował z olimpĳskich wyżyn swego
pomostu. Na dole, u ego stóp, odbywał się pracowity, lecz podrzędny mozół życiowy

  Murzyn z załogi Narcyza 



zwykłych śmiertelników. Na głównym pokłaǳie pan Baker pomrukiwał srogo, lecz nie-
szkodliwie, obǳiela ąc nas wszystkich zrzęǳeniem, ponieważ, ak mówił, płatny est za
to. Czeladź, za ęta pracą na pokłaǳie, była zdrowa i czuła się zadowolona, ak większość
marynarzy, gdy się uż dobrze przystosu e do morza. Prawǳiwy spokó Boży zaczyna się
w każdym punkcie, odległym o tysiąc mil od na bliższego lądu. A kiedy Bóg posyła tam
zwiastunów swe mocy, to nie po to, ażeby w straszliwym gniewie karać za zbrodnie, za
hardość lub za występek, lecz aby po o cowsku skarcić te prostacze dusze, nie ma ące
po ęcia o życiu, te serca, których uderzeń nie regulu e zysk lub zawiść.

Pod wieczór doprowaǳony do czystości pokład przybierał wygląd spoko ny i przy-
pominał lądową esień. Słońce chyliło się ku spoczynkowi, otulone płaszczem ciepłych
obłoków. Na przoǳie statku, na zapasowych belkach, sieǳieli bosman z cieślą, obydwa
dobrotliwi i potężni, ze skrzyżowanymi na piersiach rękami. Obok nich krótka, przy-
sadkowata postać, ma ster od żagli — służył niegdyś we flocie wo enne — opowiadał,
mięǳy dwoma zaciągnięciami fa ką, niemożliwe ba dy o admirałach. Drepcząc po po-
kłaǳie i utrzymu ąc bez trudu równowagę w te ograniczone przestrzeni, choǳiły sobie
pary tam i z powrotem. W przegródce dla trzody chlewne pokwikiwały świnie. Bel-
fast, wsparty łokciami o żerǳie przegródki, milczeniem pełnym zadumy obcował z tą
nierogacizną. Ma tkowie, w koszulach rozpiętych na ogorzałe piersi, zalegli przyczepy
lin i poobsiadali stopnie kasztelowych schodów. U przedniego masztu zebrało się kółko
i toczyło dyskus ę na temat charakterystyki dżentelmana.

— To zależy od pienięǳy — rzekł eden.
— Nie! Od sposobu wyrażania się — zapewniał drugi.
Kulawy Knowles przywlókł się z nieumytą twarzą (uchoǳił za na większego brudasa

w kasztelu) i ze śmiechem starego wygi, szczerząc resztę żółtych kłów, ozna mił z prze-
konaniem, że „wiǳiał kilka par spodni tych dżentelmanów”. „Miały — powiada — od
ciągłego sieǳenia przy biurku tyły cieńsze niż papier, a w innych mie scach wyglądały
pierwszorzędnie i mogłyby wytrzymać eszcze lata. Cała rzecz — pozór. Diabelnie ła-
two — powiada) — być dżentelmanem, gdy się ma czyste za ęcie”. Dysputa ciągnęła się
bez końca, uporczywa i ǳiecinna. Każdy wykrzykiwał z zaognioną twarzą zdumiewa ące
argumenty. A lekki wiatr, który spływał po ogromne wklęsłości przedniego żagla, roz-
postarte nad ich głowami, muskał przelotnie zwichrzone czupryny, akby z wyrozumiałą
pieszczotą.

Zapomnieli o ciężkich trudach, zapamiętali się zupełnie. Zbliżył się i kucharz, by
posłyszeć, co mówią, i stał, promienie ąc wewnętrznym poczuciem swe wiary, z miną
świętego, który ma pewność nagrody w niebiosach. Donkin, osamotniony na przednim
pomoście i przeżuwa ący wspomnienia doznanych krzywd, przysunął się, ażeby uchwy-
cić wątek dyskus i, toczące się u ego stóp. Bladą twarz obrócił ku morzu i lata ącymi
nozdrzami wciągał w siebie wiatr. W czerwieni zachodu płonęły ożywione lica, błyska-
ły zęby, iskrzyły się oczy. Luǳie, przechaǳa ący się po pokłaǳie, przystawali niekiedy
w błogim śmiechu całe gromady. Jakiś pochylony nad stągwią osobnik aż przysiadł, roz-
bawiony, z namydlonymi ramionami. Do słuchaczów raczyli się przyłączyć nawet trze
podoficerzy; wygodnie rozparci, przysłuchiwali się z uśmiechem wyższości. Belfast, za-
ęty skrobaniem ucha swe ulubione świni, przerwał tę czynność i z otwartymi ustami
i wścibskim we rzeniem ął czyhać na sposobność wtrącenia się do rozmowy. Załamywał
ręce i wykrzywiał twarz, gdy mu się to nie udawało. Charley z odległości rzucił w to
zgromaǳenie okrzyk:

— O dżentelmanach to a więce wiem, niż wy wszyscy. Ja żyłem z nimi za pan brat…
Czyściłem im buty.

Kucharz wyciągnął kark, ak żuraw, by lepie słyszeć. Był zgorszony.
— Stul pysk, gdy mówią starsi, poganinie bezwstydny!
— No dobrze, dobrze, stary Allelu a — odparł Charley po ednawczo.
Po akimś tam powieǳeniu brudnego Knowlesa, wygłoszonym z niesłychanie dow-

cipną miną, powstał śmiech; rósł ak wzbiera ąca fala, aż wyładował się w salwie głośnego
rechotu. Tupano obiema nogami, zaǳierano do nieba pełne wrzasku twarze; niektórzy
z hałasem trzepali się po biodrach; ten i ów, zgięty wpół, trzymał się za boki, ciężko
dysząc, akby w paroksyzmie bólu. I cieśla, i bosman, nie zmienia ąc pozyc i, trzęśli się
ze śmiechu. Żagielnik, brzemienny swo ą anegdotą o akimś admirale, sieǳiał i dąsał się;
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kucharz wycierał sobie oczy zatłuszczoną szmatą, a sam Knowles, kuternoga, zdumiony
swoim sukcesem, stał pośrodku i uśmiechał się tylko.

Twarz Donkina, opartego o poręcz, nagle spoważniała. Coś ak charczenie dało się
słyszeć przez drzwi kasztelu. Zmieniło się w pomruk i na koniec przeszło w ednosta ny
ęk. Człowiek za ęty myciem zanurzył raptem obie ręce w stągwi; kucharz przybrał mi-
nę barǳie zgnębioną niż zbity z tropu, wyśmiany heretyk; bosman niespoko nie ruszał
ramionami; cieśla skoczył na nogi i odszedł precz, a zaś żagielnik, czu ąc, iż anegdota
ego przepadła, ął pykać fa kę z posępną determinac ą. W czarne czeluści korytarza za-
tliła się para wielkich, nieruchomych oczu i błysnęła białkami. Potem wysunęła się głowa
Dżemsa Waita, niby zawieszona w powietrzu mięǳy ego rękami, trzyma ącymi za drzwi
z obu stron twarzy. Kutas niebieskie wełniane szlafmycy zwisał mu nad lewym okiem
i podskakiwał wesoło. Podszedł bliże chwie nym krokiem. Wyglądał krzepko, ak za-
wsze, ale chód ego był ǳiwnie niepewny i akby sztuczny. Twarz zdała się cokolwiek
szczuple sza, a oczy barǳie wypukłe. Samą obecnością swą, rzekłbyś, wypłaszał resztkę
zachoǳącego światła. Jakoż słońce utonęło raptem w morzu, ak gdyby ucieka ąc przed
tym Murzynem, który rozsiewał czarną mgłę — nieuchwytny, złowieszczy wpływ; coś
chłodnego i ponurego promieniowało z niego, osiada ąc na twarzach niby żałobna kre-
pa. Towarzystwo rozproszyło się. Umilkła głośna wrzawa; na ustach luǳi zastygły nawet
półuśmiechy. Nie oǳywano się ani słowem. Niektórzy odwrócili się plecami, siląc się
na obo ętność; inni rzucali z ukosa niechętne spo rzenia. Byli podobni racze do grona
przestępców, świadomych swego złoczynu, aniżeli do uczciwych luǳi, nagle rzeczą przy-
krą zakłopotanych. Dwóch lub trzech tylko zachowało pewność siebie, ale i ci nawet stali
z głupią miną i otwartymi ustami. Wszyscy oczekiwali, ażeby Dżems Wait cośkolwiek
powieǳiał, i ednocześnie wszyscy akby z góry wieǳieli, co powie. A on, oparty plecami
o amugę drzwi, obrzucał nas surowymi oczyma chorego władcy-tyrana, poskramia ą-
cego tłum, który płaszczy się, lecz knu e zdradę, ak niewolnik.

Nikt się nie oddalał. Wszyscy czekali, opanowani akimś urocznym strachem. A on,
chwyta ąc oddech mięǳy słowami, rzekł szyderczo:

— ǲięku ę wam… chłopcy. Jesteście… tacy uprze mi… i… tacy spoko ni… dopraw-
dy! Te wycia wasze! — za moimi drzwiami!…

Zamilkł, a żebra ego pracowały usilnie nad oddechem. Ciężko było na to patrzeć.
Zaszurały nogi. Belfast głośno westchnął. Tylko Donkin w górze błyskał czerwonymi
powiekami bez rzęs i uśmiechał się gorzko nad głową Murzyna.

A Murzyn z ǳiwną łatwością ciągnął dale . Już nie dyszał, a głos ego brzmiał donośnie
i rozlegał się akby pod sklepieniem puste piwnicy. Dygotał wzgardą i gniewem.

— Próbowałem cokolwiek usnąć. Wiecie, że nie mogę sypiać po nocach. A wy tu
pod drzwiami rozgadaliście się, ak zapowietrzona zgra a starych kumoszek!… Uważacie
się za dobrych kolegów, co?… Dużo was obchoǳi człowiek umiera ący.

Belfast zerwał się od chlewka.
— Jimmy! — zawołał drżącym głosem — gdybyś nie był chory, to a bym ci…
Urwał. Murzyn poczekał chwilę, wreszcie rzekł ponuro:
— To byś mi co?… Rozprawia się z takim, aki sam esteś. Da mi spokó . Niedługo

uż. Umrę wkrótce… Zbliża się koniec!
Luǳie stali wokoło w milczeniu, zaledwie dysząc, z bezradnością w oczach. Oto wła-

śnie, czego się obawiali i o czym nie chcieli słyszeć — oto myśl o skrada ące się śmierci
— myśl, którą przeklęty Murzyn narzucał im kilka razy na ǳień, ak pogróżkę. Zdawało
się, iż dumny est z te śmierci, która ak dotąd ułatwiała mu tylko życie. Pysznił się, że
nikt inny, prócz niego, nie żył w takie zażyłości z tą nieodstępną towarzyszką. Lubił się
nią popisywać tak uporczywie, że obecność te śmierci wydawała się rzeczą niewątpliwą
i zarazem nieprawdopodobną. Bo akże posąǳać człowieka o tak potworny, ze śmiercią
zażyły związek! Czy ten gość, nieustannie przez Murzyna oczekiwany — to rzeczywistość,
czy też oszukaństwo? Wahaliśmy się pomięǳy litością a niedowierzaniem. Za na mnie szą
wątpliwością z nasze strony Wait stawiał nam przed oczy natrętny i haniebny kościo-
trup. Bez ustanku obrabiał ów temat. Mówił wciąż o śmierci, która ma przy ść, ak gdyby
uż tu była, ak gdyby przechaǳała się po pokłaǳie, ak gdyby miała za chwilę we ść do
kasztelu i ułożyć się do snu tam — w te edyne wolne koi; ak gdyby zasiadała z nim
razem do każdego posiłku. Uczestniczyła w naszych za ęciach, w naszych odpoczynkach
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i rozrywkach. Byliśmy pozbawieni śpiewu i muzyki wieczorem, ponieważ Jimmy — ak
nazywaliśmy go pieszczotliwie, chcąc zamaskować nasz wstręt do ego towarzyszki —
ciągłą możliwością swego ze ścia zdołał zepsuć równowagę nawet Archie’mu, posiada-
czowi harmonĳki. Po kilku dotkliwych odezwaniach się Jimmy’ego Archie wyrzekł się
koncertów, mówiąc:

— E, grać takiemu, co nie z tego świata. Nie wiem, co mu est, ale źle z nim, barǳo
źle. Nie ma co prosić, żebym grał. Nie chcę.

Śpiewacy nasi milczeli, bo Jimmy konał.
Z tego samego powodu człek nie może — ak mówił Knowles — przybić gwoźǳia

do ściany, pod swó przyoǳiewek, nie naraża ąc się na krzyki, że zakłóca ostatnie chwi-
le Jimmy’ego, które akoś nigdy się nie kończą. W nocy, zamiast rzeźkich nawoływań:
„Pierwszy ǳwon! Rusza się! Czyście ogłuchli tam! He ! Na nogi!” — warta była wy-
woływana imiennie i szeptem, ażeby przypadkowo nie zakłócić Jimmy’emu snu, może
ostatniego w tym życiu. Co prawda sypiał on zawsze na edno oko i gdyśmy się skradali
na palcach, potrafił zawsze posłać za nami akiś przykry docinek, tak że wydawaliśmy
się brutalami, a po nie akim czasie zaczynaliśmy pode rzewać siebie o głupotę. Rozmowy
nasze w kasztelu odbywały się po cichutku, ak gdyby to była świątynia. Posiłki spożywali-
śmy w milczeniu i strachu, gdyż Jimmy był w adle wybredny i otrząsał się na pekefla sz,
na biszkopty, na herbatę — ako na artykuły nienada ące się na żywność dla luǳi —
osobliwie dla luǳi umiera ących!

— Moglibyście — mawiał — znaleźć akiś uczciwszy płat mięsa dla chorego, który
powraca do domu na kurac ę… albo na swó pogrzeb. Ale wam o tym mówić! Gdyby to
zależało od was, uż byście się mnie pozbyli. Otrulibyście mnie. Popatrzcie no, coście mi
tu dali!

Potrawy przynosiliśmy mu do łóżka, tłumiąc wściekłość, ale pokornie, ak służba
znienawiǳonego despoty; odpłacał nam za to nieprze ednaną zgryźliwością. Umiał opa-
nować podstawową głupotę luǳką i trzymać ą na uwięzi; — posiadł ta emnicę życia —
i owładnął każdą chwilą nasze egzystenc i. Acz z rozpaczą, uznawaliśmy ednak tę ego
właǳę. Mały Belfast o żywym temperamencie, zawsze krańcowy, stale gotów był rzucić
się na Jimmy’ego, albo wybuchnąć płaczem. Raz, wieczorem, zwierzył się Archie’mu:

— Za pół pensa urwałbym czarny łeb temu wykrętnemu draniowi.
A poczciwy Archie udawał, że est zgorszony! Niech to da miarę czaroǳie skiego

wpływu, aki wywierał na nas, luǳi prostodusznych, ten Murzyn z St. Kitt, trafem do nas
przybłąkany. Ale te że same nocy Belfast wykradł z kambuza przeznaczony dla oficerów
tort owocowy, pragnąc, ażeby nasz wybredny łakotniś miał się czym delektować. Narażał
na niebezpieczną próbę nie tylko swo ą długą przy aźń z kucharzem, ale co gorsza —
wystawiał na szwank nawet zbawienie swe duszy. Kucharz nie posiadał się ze zgryzoty! Nie
schwytał wprawǳie winnego, ale wieǳiał, że zło się krzewi; wieǳiał, że szatan kry e się
wśród tych luǳi, nad którymi poczuwał się do opieki duchowe . Gdy u rzał nas we trzech
lub czterech, zaraz odlatywał od swych garnków, aby nam prawić kazanie. Uciekaliśmy
przed nim; tylko Charley, który znał złoǳie a, wystawiał się na sztych z na niewinnie szą
miną, doprowaǳa ącą poczciwca do irytac i.

— To na pewno ty zrobiłeś — biadał z westchnieniem i z plamą saǳy na broǳie —
To ty, głownio piekielna!… Już nie bęǳiesz więce suszył skarpetek w mo e kuchni.

Późnie powiadomiono nas nieofic alnie, że eśli się kraǳież powtórzy, to wstrzy-
ma ą nam porc e marmelady (pół funta na głowę). Pan Baker przestał zasypywać swych
ulubieńców żarcikami i niedowierza ąco chrząkał na wszystkich. Zimne oczy kapitana
błyskały ku nam pode rzliwie z wysokości pomostu, gdyśmy wieczorem za ęci byli zwy-
kłą czynnością przy linach. Trudno robić wiele gwałtu o takie złoǳie stwo na okręcie
handlowym, ponieważ wyraża ono niekiedy tylko niezadowolenie czelaǳi z oficerów.
Zły to znak. Może się to skończyć Bóg wie aką zamieszką. Narcyz był dotąd okrętem
spoko nym, ale ten wypadek zachwiał podwaliną wza emne ufności. Donkin nie krył
swo e radości. A my byliśmy zatrwożeni.

Belfast, nielogiczny ak zwykle, ął z pas ą obrzucać Murzyna wymówkami. Urażony
Dżems Wait, z łokciem na poduszce, odparł, chwyta ąc z trudem powietrze:
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— Czy prosiłem cię, żebyś dla mnie ściągał to paskuǳtwo? Niech cię wszyscy diabli
z twoim tortem! Gorze mi po nim — ty błaźnie irlanǳki!

Belfast sponsowiał, drgnęły mu wargi, rzucił się na Murzyna. Wszyscy w kasztelu,
ak eden mąż, powstaliśmy z krzykiem. Była chwila ǳikiego zamieszania. Ktoś wrzasnął
przeraźliwie:

— Hola, Belfast! Hamu się!
Myśleliśmy, że Belfast zadusi Waita natychmiast. Zakotłowało się. W tumanie kurzu

słyszeliśmy kaszel, wybucha ący metalicznym dźwiękiem, ak uderzenia gongu. Za chwilę
Belfast uż zawisł u szyi przeciwnika i mówił błagalnie:

— No, Jimmy! No! Nie bądźże taki! Anioł by z tobą nie wytrzymał — z takim
chorym, ak ty.

Z krawęǳi łóżka Jimmy’ego spozierał ku nam mokrymi od łez oczyma, ze skur-
czem ust; potem usiłował poprawić kołdrę choremu. Morze napełniało kasztel swym
nieusta ącym szeptem. Czy się Dżems Wait przeląkł? Czy wzruszył? Czy też żału e? Leżał
na wznak, bez ruchu, ak gdyby oczekiwany gość z awił się wreszcie. Wzruszony Belfast
poprawiał mu kołdrę u nóg i powtarzał czule:

— Tak, tak. My wiemy. Źle z tobą, barǳo źle… Powieǳ no, czego byś sobie życzył,
a… My wiemy, że z tobą est barǳo źle…

Nie! Stanowczo Dżems Wait nie był wzruszony i nie żałował. Prawdę powieǳiawszy,
wyglądał racze , akby się czemś przeraził. Usiadł nagle ze zdumiewa ącą łatwością.

— A więc powiadasz, że źle ze mną? — rzekł posępnie na czystszym barytonem
(nieraz, słysząc go, nigdy byś nie pomyślał, że temu człowiekowi coś est) — Źle ze mną?
Więc się do tego zastosu ! Niektórzy z was nie potrafią nawet okryć kołdrą chorego!
Zostaw mnie! Mogę byle ak zemrzeć.

Belfast odszedł, kule ąc, z gestem zniechęcenia. W ciszy kasztelu, zapchanego rozgo-
rączkowanymi ludźmi, Donkin rzekł wyraźnie:

— Gada zdrów! — i zachichotał.
Wait obrzucił go wzrokiem. Wzrok był zgoła przy azny. Nie można było wieǳieć,

co naszemu nieobliczalnemu choremu przypadnie do gustu. Ale ten pogardliwy chichot
trudno było wytrzymać.

Donkin za ął w kasztelu stanowisko wybitne, ale niebezpieczne. Wybitność polegała
na tym, że był ogólnie nielubiany. Stroniono odeń i w osamotnieniu swym nic nie mógł
przedsięwziąć; rozmyślał tylko o mroźnych wichrach na przylądku Dobre Naǳiei i nękał
się zazdrością, że zaopatrzeni esteśmy w ciepłą oǳież i nieprzemakalne płaszcze. Nasze
buty morskie, nasze skórzane, tłuszczem nasycone kurtki, nasze dostatnio wypakowane
skrzynki żeglarskie były dla niego powodem gorzkich rozpamiętywań. Nie posiadał żad-
ne z tych rzeczy i czuł instynktem, iż nikt, w razie potrzeby, nie zechciałby się z nim
ǳielić. Łasił się nam bezwstydnie, ak pies, a względem oficerów był systematycznie zu-
chwały. Spoǳiewał się po tym systemie postępowania na lepszych dla siebie rezultatów
— zawiódł się ednak. Podobne emu natury zapomina ą, że doprowaǳeni do ostatecz-
ności luǳie bywa ą sprawiedliwi nawet wbrew samym sobie. Grubiaństwa, które pan
Baker długo znosił od Donkina, zbrzydły nam w końcu do szczętu i ogromnie byliśmy
raǳi, gdy ten oficer dał mu pewne ciemne nocy odprawę, aż miło. Rzecz była załatwio-
na sprawnie, z zachowaniem przyzwoitego decorum i bez wielkiego hałasu. Wezwano nas
przed samą północą do re , a Donkin — ak zazwycza — robił impertynenckie uwagi.
Staliśmy sennym rzędem, trzyma ąc się za przedni bras, i czekaliśmy dalsze komendy.
Wtem rozlega się w ciemności tupot nóg, ak przy bĳatyce; słyszymy krzyk, akby przy
napaǳie znienacka, dolatu e odgłos klapsów i szturchańców, i stłumiony, syczący szept:

— Ot, masz!… Chcesz więce , hę⁈
— Nie! Nie!
— To zachowu się, ak…
— O! O!…
Dale tępy łomot, połączony z chrzęstem żelastwa, ak gdyby akieś bezwładne ciało

stoczyło się mięǳy pręty główne pompy. Nim zrozumieliśmy, co się stało, pan Baker
podszedł ku nam i zakomenderował z lekka zniecierpliwionym głosem:

— Ciągnąć, chłopcy!
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Z pośpiechem wykonaliśmy rozkaz. Jak gdyby nic nie zaszło. Pierwszy oficer do-
glądał nas ze swo ą zwykłą dokładnością, która doprowaǳała nas do rozpaczy. Donkin
gǳieś zniknął, ale to nas nie martwiło. Gdyby pan Baker wyrzucił go za burtę, nikt by
nie rzekł ponad akieś: „No! Już go nie ma!” W rzeczywistości nie stała mu się wielka
krzywda, aczkolwiek utracił eden z przednich zębów. Stwierǳiliśmy to naza utrz, ale
zachowywaliśmy się milcząco, według przy ęte etykiety kasztelu, która nakazywała nam
być w takich razach ślepymi i głuchymi; do naszych morskich reguł przyzwoitości odno-
siliśmy się z większym szacunkiem, niż luǳie lądu do swoich lądowych. Tylko Charley,
z karygodnym brakiem savoir vivre’u, palnął:

— Byłeś pan u dentysty, co? Bolało?
Tu dostał zaraz w łeb od swego na lepszego przy aciela. Zǳiwiło go to; choǳił skwa-

szony na mnie przez trzy goǳiny. Przykro nam było, ale cóż? Młodość potrzebu e więce
karności niż wiek do rzały. Donkin wyszczerzył kły adowicie. Od tego dnia przestał się
liczyć z wszelkimi względami; nazywał Jimmy’ego „czarną szu ą”, a nam dawał do zrozu-
mienia, że esteśmy trzodą głupców, których eden chytry Murzyn co ǳień wyprowaǳa
w pole. A Jimmy zdawał się lubić tego draba!

Singleton prowaǳił żywot niezakłócony przez żadne luǳkie wzruszenia. Milczący
i poważny, oddychał tym samym co i my powietrzem, i to stanowiło edyny ego łącznik
z nami. Usiłowaliśmy być porządnymi ludźmi i uważaliśmy to za diablo trudne. Pra-
gnienie cnoty z edne strony, a obawa śmieszności z drugie , trzymały nas w ciągłym
wahaniu. Chcieliśmy zabezpieczyć się od wyrzutów sumienia, lecz nie pragnęliśmy wcale
stać się ofiarami własne uczuciowości. Nienawistna kamratka Jimmy’ego — śmierć —
plugawym tchnieniem nawiała do serc naszych akiegoś subtelnego krętactwa, o którym
nam się dotąd nie śniło. Byliśmy powarzeni i oblatywał nas strach. Czuliśmy to wyraź-
nie. A Singleton — zdawało się — o tym wszystkim nic nie wie i niczego nie rozumie.
Dotychczas mieliśmy go za mędrca, na akiego wyglądał, ale teraz niekiedy ośmielaliśmy
się pode rzewać go o starcze przytępienie.

Jednak pewnego dnia, gdyśmy podczas obiadu sieǳieli na swych kuferkach, otacza ąc
kołem cynową misę ustawioną na pokłaǳie, Jimmy wypowiadał swó powszechny wstręt
do luǳi i rzeczy i używał spec alnie obrzydliwych określeń. Singleton podniósł głowę.
Umilkliśmy. Starzec, zwraca ąc się do Jimmy’ego, spytał:

— Czy esteś naprawdę umiera ący?
Tak zagadnięty Dżems Wait oniemiał i stracił rezon. I my wszyscy byliśmy poruszeni:

porozǳiawiane gęby, serca tłukące się w piersi, mruga ące szybko powieki. Jakaś łyżka
cynowa upadła z brzękiem w misę, ktoś podniósł się do ode ścia i stał, nie odchoǳąc…
Chyba z minutę Jimmy usiłował zebrać się na odpowiedź.

Rzekł niepewnym głosem:
— Jak to? Nie wiǳisz pan, że mi na to iǳie?
Singleton podnosił do ust umoczony suchar (zęby mu się — ak twierǳił — uż

stępiły i nie tną ostrzem):
— Więc dobrze. Umiera i nie zawraca nam głowy tą sprawą. My nie możemy ci

pomóc.
Jimmy padł na swo ą ko ę i przez dłuższy czas leżał milcząc, tylko od czasu do cza-

su wycierał sobie pot z czoła. Po uprzątnięciu naczyń omawialiśmy szeptem to za ście.
Byli tacy, którym to sprawiło ogromną uciechę. Inni spoważnieli. Wamibo, ocknąwszy
się z sennego rozmarzenia, uśmiechał się niemrawo, a eden z młodych Skandynawów,
dręczony wątpliwościami, ośmielił się podczas tzw. psie warty zwrócić się do Singletona
(starzec niezbyt nas do rozmowy z sobą zachęcał) i spytał go naiwnie:

— Czy pan myśli, że on umrze?
Singleton spo rzał i rzekł z namysłem:
— Czemużby nie miał umrzeć? Owszem, umrze.
To brzmiało nieodwołalnie. Werdyktu, obwieszczonego przez wyrocznię, wywiadow-

ca nie omieszkał uǳielić i nam wszystkim. Zażenowany, lecz prze ęty ważnością swego
posłannictwa, podchoǳił do tego lub owego i, patrząc w bok, recytował swo ą formułę:

— Stary Singleton powiada, że on musi umrzeć.
Była to dla nas wielka ulga. Dowieǳieliśmy się nareszcie, że litość nasza była uspra-

wiedliwiona; bęǳiemy znów mogli śmiać się szczerze, opuszczą nas złe przeczucia. Ale
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nie wzięliśmy w rachubę Donkina. Donkin „nie życzył sobie mieć do czynienia z akimś
zapowietrzonym obcokra owcem”. Gdy Neillssen przyszedł do niego z nowiną: „Single-
ton powiada, że on umrze” — odparł mu pogardliwie:

— Umrzesz i ty, Holendrze tępogłowy! Żeby was cholera wytłukła wszystkich, co tu
przyłazicie odbierać nam zarobek i wywozić grosz do waszego ogłoǳonego kra u.

Byliśmy zdruzgotani. Po ęliśmy, że odpowiedź Singletona w rezultacie nie zdała się
na nic. Zaczęliśmy go nienawiǳić, że z nas zakpił. Cała nasza pewność rozwiała się; z ofi-
cerami byliśmy na stopie zachwiane . Kucharz postawił nad nami krzyżyk; doszło do na-
szych uszu zdanie bosmana, że esteśmy „gromadą kpów”. Pode rzewaliśmy Jimmy’ego,
posąǳaliśmy wza em edni drugich i nie ufaliśmy nawet samym sobie. Nie wieǳieliśmy,
co począć. W każǳiutkie chwili naszego ubogiego życia, co rusz to natykaliśmy się na
Jimmy’ego i ego straszną, zakwefioną towarzyszkę. W ǳiwnym żyliśmy poddaństwie.

Zaczęło się to w tyǳień po wypłynięcia z Bomba u i spadło na nas znienacka, ak
każde nieszczęście. Zaraz na samym początku zauważyliśmy, że Jimmy coś wątławy est
przy robocie; myśleliśmy, że to est następstwem ego filozoficznych zapatrywań na życie.
Donkin mówił mu: „Pan ważysz u liny mnie od marnego wróbla”. Pogarǳał nim. Belfast,
gotów do bó ki, wykrzykiwał zaczepnie: „Ty, stary, nie zabĳasz się pracą”. — „A ty co?”
— odpierał Murzyn z niezmierną wzgardą, i Belfast składał broń. Pewnego dnia, gdyśmy
rano byli za ęci szorowaniem pokładów, pan Baker zawołał nań:

— Chodź no tu ze swo ą szczotką, Wait.
Wait powlókł się ociężale.
— Rusza że się! Hę! — chrząknął pan Baker — Co ci est w zadnie nogi? — Wait

zamarł na mie scu. Powiódł wyłażącymi z orbit oczami z wyrazem męstwa i smutku:
— To nie mo e nogi, to mo e płuca.
Wszyscy nastawili uszów.
— A co… Hm!… A co im brak, tym płucom? — pyta pan Baker.
Cała nasza zmiana stanęła kołem na mokrym pokłaǳie, szczerząc zęby, z szczotkami

i kubłami w ręku.
Wait rzekł posępnie:
— Koniec ze mną. Czy pan nie wiǳi, że estem umiera ący? Wiem o tym dobrze!
Pan Baker obruszył się:
— Więc po kiego diabła zaciągać się było tu na statek?
— Muszę chyba z czegoś żyć, dopóki nie umrę, czy nie? — odparł Wait.
Rozległy się chichoty.
— Precz z pokładu! Precz z moich oczu! — zawołał pan Baker. Był zakłopotany;

pierwszy raz spotkał się z czymś podobnym.
Dżems Wait, stosu ąc się do rozkazu, położył szczotkę i wolno zaczął się oddalać.
Pogonił za nim wybuch śmiechu. Nie można było nie śmiać się. Cała załoga się śmiała.

Tak, śmiała się… niestety!
Dręczył nas na każdym kroku, stał się dokuczliwszy od nocne zmory. Nie było widać,

że mu coś dolega; po Murzynie nigdy nic nie znać. Nie był barǳo otyły — to prawda —
ale nie był też i chudszy od innych znanych nam Murzynów. Kaszlał często. Ale na mnie
uprzeǳony obserwator mógł spostrzec, że kaszlał na częście wtedy, gdy to odpowia-
dało ego celom. Nie chciał, czy nie mógł wykonywać pracy — ale tak samo też i nie
chciał wylegiwać się. Jednego dnia walczył z nami o lepsze na karkołomne wysokości
re , a następnym razem musieliśmy z narażeniem życia spuszczać na dół ego bezwładne
ciało. Były na niego raporty, badano go, monitowano, głaskano go, uǳielano mu nauk
moralnych. Wreszcie zawezwano go do ka uty na rozmowę z kapitanem. ǲikie pogłoski
zaczęły obiegać. Mówiono, że starego spoliczkował, że go przeraził. Charley utrzymywał,
że „szyper, le ąc z oczu śluzy, pobłogosławił go i darował mu garnczek powideł”. Know-
les dowieǳiał się od stewarta, że Jimmy zataczał się i czepiał mebli w ka ucie, że ęczał,
że skarżył się na brutalność ogólną, na brak zaufania, i w końcu tak się rozkaszlał, że
zabryzgał plwociną porozkładane na biurku starego ǳienniki meteorologiczne. Faktem
est w każdym razie, że Wait opuścił ka utę, podtrzymywany przez stewarta, który wołał
strapionym i zgorszonym głosem:

— He , niech go tam który zabierze! Połóżcie go, ma się wyleżeć! — Jimmy wypił
pełną menażkę kawy, pogderał naprzód na ednego z nas, potem na drugiego i poszedł do
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łóżka. Odtąd na częście leżał; ednakże, gdy przyszła mu ochota, wstawał z koi i z awiał
się pośród nas na pokłaǳie. Pogardliwy był i zamyślony; patrzył w dal i nikt nie mógł
odgadnąć myśli tego czarnego człowieka, który sieǳiał na uboczu w zadumane pozie,
nieruchomy ak posąg.

Odmawiał stale przy mowania lekarstw; sago i kleik wyrzucał za burtę. Czynił to
tak długo, aż zniecierpliwiony stewart przestał mu to przynosić. Zażądał paregoricum².
Przyniesiono mu butlę, które by wystarczyło do wytrucia całe ochronki niemowląt.
Trzymał ten dekokt pomięǳy swym materacem a oszalowaniem ściany okrętowe , i ni-
gdy nie wiǳiano, aby go zażywał. Donkin śmiał mu się w twarz i szyǳił, gdy Murzyn
z trudnością łapał oddech; tego samego dnia Wait pożyczył mu swego wełnianego ka-
ana. Pewnego razu Donkin coś przez pół goǳiny lżył Waita, wymawiał mu dodatkową
pracę, która przez ego opieszałość spadała na załogę, a w końcu zwymyślał go i nazwał
„czarną świńską mordą”. Zd ęła nas zgroza. Lecz Jimmy stanowczo rozkoszował się tymi
obelgami. Poweselał znacznie, a Donkinowi dostała się ciśnięta weń para starych butów
marynarskich.

— Na tu, na, ty łobuzie z East-end — śmiał się Wait w pełni zadowolenia. — Możesz
to sobie zatrzymać.

Ale ostatecznie pan Baker był zmuszony zawiadomić kapitana, że Wait zakłóca spokó
na okręcie.

— Karność gotowa wziąć w łeb… Hm! — chrząknął pan Baker.
W same rzeczy, warta prawego boku — (sztymborku) — uż o mały włos, że nie

odmówiła posłuszeństwa, gdy bosman pewnego razu kazał e umyć podłogę kasztelu.
Oczywiście Jimmy sprzeciwiał się temu, pod pozorem, że wilgoć mokrych dylów mo-
głaby mu zaszkoǳić, a my tego dnia właśnie byliśmy pełni współczucia. Uznaliśmy, że
bosman est brutalem i tak go głośno nazwaliśmy. I tylko subtelny takt pana Bakera
zażegnał burdę: starszy oficer nie chciał traktować nas na serio. Wystąpił przeciwko nam
z wielkim hałasem i zwymyślał nas setnie, ale zrobił to w taki akiś serdeczny i marynarski
sposób, żeśmy się musieli sami siebie wstyǳić. Co prawda, zbyt szanowaliśmy go, ako
ǳielnego żeglarza, aby mu dobrowolnie sprawiać przykrość. A zresztą, kto wie — Jimmy
istotnie mógł być oszustem — i był nim prawdopodobnie! Tego rana kasztel został czy-
ściutko wyszorowany; ale popołudniu urząǳiło się szpital na ucie, w tyle okrętu. Była
to śliczna ka utka o dwóch łóżkach, otwiera ąca się na pokład. Przetransportowaliśmy
tam manatki Jimmy’ego, potem — nie zważa ąc na protesty — i Jimmy’ego we wła-
sne osobie. Mówił, że nie może iść. Czterech luǳi poniosło go na kołdrze. Utyskiwał,
że przy ǳie mu pewno zdechnąć tam w samotności, ak psu. Ubolewaliśmy nad nim,
przepełnieni radością, żeśmy się go pozbyli z kasztelu. Posługiwaliśmy mu, ak przedtem.
Kuchnia przytykała do ego drzwi i kucharz zaglądał tam parę razy ǳiennie. Humor Wa-
ita poprawił się cokolwiek. Knowles twierǳił, akoby pewnego dnia słyszał go śmie ącego
się do siebie na cały głos. Inni wiǳieli, ak przechaǳał się nocą po pokłaǳie. Jego miesz-
kanko z uchylonymi drzwiami wiecznie było pełne tytuniowego dymu. Gdyśmy mĳali
ego drzwi, za ęci pracą, ten i ów za rzał przez szparę, porozmawiał, rzucił słówko wesołe,
czasem — obelżywe. Przyciągał nas nieodparcie. Nie pozwalał ani na chwilę przycich-
nąć naszym wątpliwościom. Omraczał cieniem cały statek. Zapowiedź, że wkrótce obróci
się w zgniliznę, uczyniła go nietykalnym; deptał bezkarnie po nasze godności osobiste ;
poniewierał nami, kładł nam przed oczy naszą małoduszność; kaził nam życie. Gdyby-
śmy byli nęǳnym tłumem potępieńczych duchów, targanych przez trwogę i naǳie ę, nie
mógłby traktować nas bezlitośnie ; wierzył niezłomnie, że przywile zażyłości ze śmiercią
da e mu właǳę nad nami.

Tymczasem Narcyz wypłynął w pełni ożaglowania ze stre pomyślnego musonu i zdał
się na łaskę i niełaskę lże szych toków powietrznych, które w ciągu paru dni zmusiły go
do kołowania przez całą skalę busoli. Pod prysznicem krótkich, ciepłych ulew markot-
na czeladź przekręcała z boku na bok ciężkie re e; wśród sarkań i wzdychań imała się

²paregoricum — mieszanina opium z kamforą — środek używany przez nieuczciwe mamki do usypiania
niemowląt. [przypis tłumacza]
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przemokłych lin, wykonywa ąc rozkazy oficerów, którzy, skwaszeni i ocieka ący wodą,
pokrzykiwali wciąż na luǳi zmęczonym głosem. A luǳie, podczas krótkich chwil wy-
poczynku, spoglądali z obrzyǳeniem na swe bolące dłonie o zgrabiałych palcach, pyta ąc
gorzko edni drugich:

— Komu by się tam chciało być żeglarzem, gdyby mógł sieǳieć na roli!
Wszyscy stracili humor i nie przebierali w słowach. Pewne mroczne nocy, gdy zzia-

aną i tonącą w deszczu wartę przez cztery śmiertelne goǳiny pęǳano od brasu do brasu
(lina do nadawania kierunku re om), Belfast oświadczył, że „zrywa z morzem na zawsze
i że iǳie na parowiec”. Była to oczywiście przesada. Kapitan Allistoun, człowiek nie-
zmiernie opanowany, pomrukiwał do pana Bakera — „Nie est tak źle — wcale tak źle
nie est!” I rzeczywiście — umiał manewrować tak zręcznie swym zwinnym okrętem,
że w dwaǳieścia cztery goǳiny przepchnął go o całe sześćǳiesiąt mil. Na progu swe
ka utki sieǳiał Jimmy, wsparłszy brodę na ręku, i z bezczelną melancholią przyglądał się
naszym obrzydłym trudom. Rozmawialiśmy z nim grzecznie, ale za ego plecami zamie-
nialiśmy gorzkie uśmiechy.

Potem zadął znowu pomyślny wiatr i okręt pomknął raźnie ku południowi pod roz a-
śnionym niebem. Prze echaliśmy równoleżnik Madagaskaru i Maurycego, nie dostrzegł-
szy kawałka lądu. Zapasowe krokwie re zaopatrzono w dodatkowe rabandy, czyli wiąza-
dła. Obe rzano luki. W chwilach wolnych od za ęć stewart z posępną miną przytwierǳał
do drzwi ka ut burty ochronne. Z uwagą roztoczono wielkie płótna żagli. Niespoko ne
oczy spoglądały na zachód, ku przylądkowi burz. Okręt ął się zapuszczać w południo-
wo-zachodni nurt, a łagodny blask nieba dolne szerokości geograficzne zaczął przybie-
rać nad naszymi głowami odcień z dniem każdym surowszy: blade, wibru ące sklepienie
wznosiło się wysoko nad statkiem, podobne niezmierne kopule ze stali, pobrzmiewa ące
głębokim tonem wiatru, który stawał się coraz chłodnie szy. Słoneczna aśń połyskiwała
zimno w białym ugrzywieniu czarnych bałwanów. Pod silnym tchem wichrów zachod-
nich okręt o skróconych żaglach posuwał się z wolna, równie uparty ak ustępliwy. Prąc
naprzód, bądź poda ąc się w tył, wywalczał sobie drogę skroś niewiǳialną moc gwałtow-
ne wichury; spadał na łeb na szy ę w czarne, gładkie przepaście i dobywał się z trudem
na wierzch białośnieżnych krawęǳi rozkołysanych, wielkich fal; a przy tym przewalał się
bezustannie z boku na bok, ak szamocąca się w męce żywa istota. Wytrwały i mężny,
ulegał luǳkie woli; wysmukłe ramiona ego re zataczały wciąż urywane półkola, ak
gdyby wzywa ąc daremnie pomocy chmurnego nieba.

Tego roku zima była ciężka w okolicy Przylądka Dobre Naǳiei. Luǳie, zmienia-
ący się przy rudlu, odchoǳili, pobĳa ąc się zmarzłymi ramionami, albo biegli, tupiąc
mocno i chucha ąc w obrzmiałe, czerwone palce. Warta na pokłaǳie umykała się po-
chlustom zimnych strug, albo, skulona w akim bezpiecznym kącie, woǳiła smętnym
wzrokiem po wysokie , nieubłagane fali, która raz po raz z nieusta ącą furią wspinała
się na okręt. Z nad drzwi kasztelu spadały istne katarakty. Musiałeś przedrzeć się przez
wodospad, chcąc znaleźć się na swym wilgotnym posłaniu. Luǳie dostawali się do kasz-
telu zmoknięci i wychoǳili stamtąd skostniali, aby stawić czoło bezlitośnym wymogom
swe chwalebne i chmurne doli. Na odległe rufie, poprzez tuman wodne kurzawy, wi-
dać było oficerów, badawczo zapatrzonych w nawietrzną stronę. Wyprostowani, lśniący
w długich opończach, trwali ponuro, trzyma ąc się poręczy; niekiedy, wśród bezwład-
nych miotań się nękanego okrętu, z awiali się gǳieś wysoko, wyniesieni gwałtownie
hen, ponad zatartą linię widnokręgu — nieruchome, baczne sylwety na tle chmurnego
nieba.

Czuwali nad burzą i okrętem z wytężeniem, na akie człowiek lądu zdobywa się w na -
ważnie szych chwilach życia. Kapitan Allistoun nie ruszał się wcale z pokładu; zdawał się
być częścią okrętowego urząǳenia. Co pewien czas stewart, drżący z zimna, ale tylko
w kamizelce i rękawach koszuli, docierał do niego z czarną kawą, które połowę wydmu-
chiwał z filiżanki wiatr, zanim dotknęły e usta zwierzchnika. Wypĳał poważnie resztę
długim haustem, podczas gdy woda ciężkimi strumieniami prała ego nieprzemakalną
oǳież i rozbĳała się syczącą falą o wysokie buty. Ani na chwilę nie spuszczał oka z okrę-
tu: baczył na na lże szy ego ruch, niby kochanek, czuwa ący nad ofiarnymi wysiłkami
delikatne kobiety, które życie — a z nim i cała radość ego własne egzystenc i — za-
wieszone est na włosku. I my wszyscy byliśmy zapatrzeni w okręt. Piękny był i miał
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pewną słabą stronę, która ednak nie umnie szała ani trochę nasze miłości. Poǳiwiali-
śmy głośno ego zalety, przechwala ąc się nimi eden przed drugim, ak gdyby były naszą
własną, osobistą zasługą, a świadomość edyne ego wady kryliśmy w milczeniu na dnie
głębokie miłości. Uroǳił się w grzmiącym huku młotów ku ących żelazo w czarne wi-
ru ące otchłani dymu, pod szarym niebem na wybrzeżu Clyde’y. Ten hałaśliwy i ponury
strumień bywa kolebką pięknych tworów, które wypływa ą na słońce, w szeroki świat,
by stać się przedmiotem luǳkiego umiłowania. Narcyz pochoǳił właśnie z tego dosko-
nałego rodu. Może pod niektórymi względami ustępował innym, ale — ako, że nasz
— był przeto niezrównany. Pyszniliśmy się nim. W Bomba u ten i ów szczur lądowy
paplał o nim, że to „ładny szary okręcik”. Ładny! Cóż za nęǳna pochwała! Dla nas był to
na wspanialszy statek, aki w ogóle kiedykolwiek spuszczono na morze. Usiłowaliśmy za-
pomnieć, że podobnie ak i wiele innych dobrych okrętów, stawał się niekiedy wywrotny.
Był wymaga ący. Żądał, aby obchoǳić się z nim troskliwie przy ładowaniu i manewro-
waniu, a nikt właściwie nie wieǳiał, ak daleko ma sięgać ta troskliwość. Czysto luǳka
niedoskonałość. Ale statek wieǳiał wszystko dokładnie i smagał czasem pychę luǳkie
niewieǳy zbawienną dyscypliną strachu. Nasłuchaliśmy się o nim strasznych opowiadań
z dawnie szych podróży. Kucharz, który był właściwie żeglarzem racze tytularnym —
gdy mu się wydarzyła akaś klęska, w roǳa u stoczenia się rondla — mruczał zazwycza
ponuro, wyciera ąc podłogę:

— No i patrza cie, państwo, co ta bestia znowu nabroiła! W które ś podróży gotów
nas wszystkich zatopić. Zobaczycie!

Na co stewart, przepęǳa ący w kuchni chwilę wypoczynku, urwaną pracowitemu
żywotowi, odpowiadał filozoficznie:

— W każdym razie ci, którzy to u rzą, nie będą mogli nic o tym opowiadać. Nie
pragnę wcale tego wiǳieć.

Szyǳiliśmy z takich obaw. Nasze serca wolały się przychylać do starego kapitana, kie-
dy się zespalał ze statkiem, uǳiela ąc mu swe mocy władania sobą i utrzymywania każde
pięǳi, wydarte przeciwnym wiatrom; gdy go wiódł oto, ze skróconymi żaglami, na prze-
ła — do skoków po olbrzymich bałwanach. Gdy oficer w czasie niepogody obe mował na
pokłaǳie wartę i wykrzyknął pierwszy ostry rozkaz: „Gotów się!” — „Baczność!”, wtedy
trzeba było wiǳieć tych luǳi, ak sto ąc zwartym na rufie pogotowiem, poǳiwiali statek.
Oczy ich mrugały w wietrze; na ogorzałych twarzach kropliła się woda morska, barǳie
słona i barǳie gorzka od luǳkich łez; przemokłe brody i wąsy zwieszały się w pasmach,
ocieka ąc, podobne do morskich wodorostów. Poprzeobrażani fantastycznie, w wysokich
buciskach, w hełmowatych czapkach, kołysali się niezgrabni, sztywni i pękaci w swych
lśniących gumach; wyglądali ak załoga cudacznie przyoǳiana do akie ś awanturnicze
wyprawy z ba ki. Za każdym razem, gdy nawa lekko wychynęła nad spiętrzony gmach
zielone fali, trącaliśmy się łokciami w żebra, twarze nasze roz aśniały się, z ust wyrywał
się szept — „Ależ spisał się gracko!” — i wszystkie głowy ednocześnie się wykręcały,
ażeby patrzeć drwiąco na bałwan, który pokonany — umykał z rykiem, gnany wiatrem,
ubielony pianą potworne wściekłości. Ale gdy statkowi zdarzyło się być mnie spraw-
nym, gdy ugoǳony ciężko, leżał na boku, dysząc od ciosu, czepialiśmy się kurczowo lin
i, spogląda ąc na przemokłe, wzdęte żagle, beznaǳie nie łopoczące, mówiliśmy sobie ze
ściśniętym sercem:

— Nic ǳiwnego! Biedne stworzenie!
Trzyǳiesty drugi ǳień po odpłynięciu z Bomba u zaczął się złowróżbnym prognosty-

kiem. Rano fala wyważyła edne z drzwi kuchennych. Rzuciliśmy się tam zaraz, i wśród
kłębów pary zastaliśmy kucharza barǳo mokrego i w na wyższym stopniu oburzonego
na okręt.

— Z każdym dniem sta e się gorszy! Chciałby mnie utopić w mo e kuchni, przy
same blasze.

Gniewał się barǳo. Uspokoiliśmy go, a cieśla, choć dwa razy cofnął się literalnie
zmyty, naprawił akoś uszkoǳenie. Wypadek ten spowodował, że nasz obiad nie był go-
tów do późna; mogło wcale go nie być, ponieważ Knowlesa, który po niego poszedł,
morze przewróciło, i obiad znalazł się za burtą. Kapitan Allistoun, z wyrazem eszcze
surowszym i o barǳie niż zwykle zaciśniętych wargach, obstawał uporczywie za peł-
nym żaglem przodu i środka, nie uwzględnia ąc tego, że okręt, od którego wymagano
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za wiele, zdawał się upadać na sercu — po raz pierwszy od czasu, gdyśmy zawarli z nim
zna omość. Nie chciał wznosić się ponad fale, tylko wświdrowywał się w nie ponuro. Po
dwakroć rzucił się ak ślepy, albo znużony życiem, i rozmyślnie zagłębił ǳiób w potęż-
ne fali, która zalała pokład od końca do końca. Gdyśmy broǳili w chlupiące woǳie,
za ęci ratowaniem akie ś tam stągwi do mycia, bosman, nie ukrywa ąc złego humoru,
zauważył:

— ǲiś diabli biorą wszystko za burtę!
Czcigodny Singleton przełamał oto swe milczenie i rzekł, spo rzawszy ku górze:
— Stary złości się na wiatr, ale niedobrze gniewać się na pogodę, którą zsyła niebo.
Jimmy, rzecz prosta, zamknął drzwi od ka utki. Wieǳieliśmy, że est mu tam sucho

i wygodnie, i w nasze głupocie raz cieszyliśmy się tą pewnością, raz znów przyprowaǳało
nas to do desperac i. Donkin czaił się bezwstydnie, nęǳny i niespoko ny. I sarkał:

— Ty, człowiecze, zdycha tu na powietrzu z zimna w swoich pieskich łachmanach,
a ten tam czarny ła dak sieǳi sobie sucho, psia ego mać, na swe skrzyni zasobne . Niech
ego czarną duszę bladaczka!

Nie zwracaliśmy na niego uwagi; myśleć o Jimmym i o ego przy acielu nie mieli-
śmy czasu; nie była to chwila odpowiednia do próżniaczego sondowania uczuć. Wicher
rwał żagle. Sprzęty odrywały się od pokładu. Zziębnięci i przemokli, staraliśmy się na-
prawić szkody. Okręt podrzucało i trzęsło, akby się stał igraszką w rękach furiata. O sa-
mym zachoǳie, wobec nadciąga ące groźnie chmury gradowe , rzuciliśmy się na gwałt
do skracania żagli. Wiatr chlustał tak twardo i brutalnie, akby walił kułakiem. Statek,
uwolniony w porę od płacht żaglowych, nabrał serca; pod gwałtownym natarciem fali
chwilowo na bok opadły, powstał i niepowstrzymanym parciem naprzód wrażał ostrza
swych re w paszczękę huczącego oceanu. Z przepastnego mroku chmury trysnął śnież-
nobiały grad, zastukał po sznurówce lin, odbĳał się garściami od re , skakał po deskach
pokładu — krągły i świecący w te mroczne zawierusze, podobny do rzęsiste ulewy pe-
reł. Przeleciał. Wybladłe słońce rozbłysło na chwilę ostatnimi promieniami; ponury blask
zalśnił mięǳy wzgórzami stromych, przewala ących się fal. Potem wdarła się ǳika noc
i zadeptała, wy ąc, ponure resztki burzliwego dnia.

Te nocy nikt nie spał na okręcie. Większość marynarzy pamięta edną lub dwie
takie noce rozpętane burzy. Zda e się, że z całego wszechświata nie zostało nic, ponad
ciemność, zgiełk, szał — i okręt. Płynie, niby ostatni ślad zatraconego wszechstworzenia,
dźwiga ąc wylękłych niedobitków grzeszne luǳkości, wydanych na pastwę rozpaczy, po-
twornemu zgiełkowi i męce mściwych przerażeń. Nikt nie spał w kasztelu. Cynowa lampa
ole na, zawieszona na długim sznurze, zakreślała, dymiąc, szerokie koła; porzucona oǳież
leżała ciemnymi kupami na lśniące , oślizgłe podłoǳe; cienka warstwa zacieku poruszała
się tam i z powrotem. Na posłaniach leżeli luǳie obuci, wsparci na łokciach i z otwartymi
oczyma. Porozwieszane ubrania gumowe kołysały się ożywione i niepoko ące, podobne
duchom potępieńczym akichś pościnanych ma tków, tańczących w czas burzy. Nikt się
nie oǳywał, wszyscy nadsłuchiwali.

A tam, na zewnątrz, zawoǳiła i szlochała noc przy nieustannym, donośnym wtó-
rze ak gdyby niezliczonych bębnów, bĳących w oddali. W powietrzu rozlegały się wycia.
Straszne, głuche uderzenia wstrząsały okrętem i taczały nim, gdy upadał pod brzemieniem
wód, walących się na pokład. Czasami wzbĳał się w górę akby chcąc odunąć z te ziemi
na zawsze, potem, w ciągu nieskończenie długich mgnień, zapadał w próżnię, ściska ąc
nam serca, które przestawały bić, aż znowu okropny wstrząs — nagły, mimo że spoǳie-
wany — puszczał e w ruch o gwałtownie przyśpieszonym tętnie. Po każdym szarpnięciu,
targa ącym okręt do spoideł, Wamibo, rozciągnięty na posłaniu z twarzą w poduszce,
ęczał z cicha, ednocząc się w bólu z dręczonym wszechświatem. Zdarzały się chwile —
akiś ułamek nielitościwe sekundy — gdy okręt, wśród wybuchu na straszliwszego huku,
przylegał na boku, dygocąc w spoko u barǳie groźnym od na ǳikszego pędu. Wów-
czas wszystkie te rozciągnięte ciała wstrząsał dreszcz niepewności. Ktoś wysuwał trwożną
głowę i para błyszczących oczu tliła się ǳiko w rozbu anym świetle. Niektórzy poruszali
z lekka nogami, ak gdyby gotu ąc się do skoku. Kilku zaś leżało bez ruchu na grzbietach,
edną ręką ściska ąc mocno krawędź łóżka, drugą — trzyma ąc fa kę i ćmiąc ą krótkimi,
nerwowymi pociągnięciami; wpatrywali się w sufit w nieruchomym, błagalnym napięciu,
domaga ącym się spoko u.
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O północy wydano rozkaz, aby zwinąć topsle przedniego i tylnego masztu. Wśród
niesłychanych wysiłków luǳie wdrapali się na wyż, pomimo bezlitosnych targań, ścią-
gnęli żagle i pozłazili, niemal zupełnie wyczerpani, aby znów, ciężko dysząc, stawiać
w milczeniu czoło wściekłemu naporowi morza. Pierwszy raz może w ǳie ach żeglu-
gi handlowe warta, po komenǳie odsyła ące ą na dół, nie zeszła z pokładu, ak gdyby
przykuta urokiem adowite potęgi. Za każdym ciężkim smagnięciem nawału zbici do
kupy luǳie szeptali eden do drugiego — „Już chyba nie może dąć silnie !” — i wnet
rozǳiera ące zawycie wichru zadawało kłam tym słowom i wpychało e z powrotem do
gardeł, tamu ąc oddech. Pod sroższym naciskiem wichru rozpękła się — rzekłbyś — gę-
stwa chmur zbitych w kłęby i ponad zwałem postrzępionych obłoków można było u rzeć
wysoki księżyc, który z przeraża ącą szybkością pęǳił wstecz po niebie — w samą gar-
ǳiel wichury. Ten i ów zwiesił głowę i mruczał, że od takiego widoku „serce stygnie”.
Niebawem chmury się zamknęły i znowu świat cały zaćmił się — stał się szale ącym śle-
po mrokiem, który, wy ąc, chlastał samotny okręt słonymi bryzgami i siekł go lodową
szarugą.

O pół do ósme noc czarna, ak smoła, zaczęła się roz aśniać widmową szarością, z cze-
go zmiarkowaliśmy, że wschoǳi słońce. Ta niezwykła i groźna światłość ǳienna, w które
mogliśmy rozpoznać wza em nasze błędne oczy i poprzemęczane twarze, wystawiła naszą
wytrzymałość na eszcze cięższą próbę. Widnokrąg przysunął się ze wszystkich stron tak
blisko, że zdawał się być na odległość ramienia. W tym zwężonym kręgu rzucał się ku nam
rozwścieczony odmęt, uderzał i odskakiwał. Deszcz słony, grubokroplisty, ciął powietrze
na ukos. Główny żagiel przedniego masztu miał być częściowo zwinięty, więc eszcze raz,
z tępą rezygnac ą, zabieraliśmy się do włażenia po karnatach; lecz oficerowie krzykiem
i odpychaniem nas w tył dali nam do zrozumienia, że pozwala się wchoǳić na re e tylko
tym, którzy są do tego manewru absolutnie niezbędni. Ponieważ zdawało się co chwila,
że maszty wyskoczą ze swych gniazd i będą zwiane z pokładu, wywnioskowaliśmy, że ka-
pitanowi nie zależy na tym, aby cała załoga od razu poszła na zatracenie. Słuszna rac a! Za
tym luǳie warty, pod woǳą pana Creightona, ęli się z trudem windować w górę. Wiatr
to przypłaszczał ich do sznurowych stopni, to wolnie ąc trochę, pozwalał im wznieść się
o kilka przęseł wyże , i znowu raptownym dmuchem przygważdżał do spleceń linowych
cały ten wspina ący się odǳiał w pozyc ach luǳi ukrzyżowanych. Inna warta, broǳąc
po głównym pokłaǳie, harowała, by wciągnąć żagiel. Woda lała im się na głowy poto-
kiem: otrząsali się. Pan Baker pochrząkiwał mięǳy nami, doda ąc nam otuchy i robiąc
harmider wśród poplątanych lin, podobny do energiczne świnki morskie . Zawǳięcza-
ąc chwilowe folǳe burzy — acz złowieszcze i nie wzbuǳa ące zaufania — udało nam
się wykonać pracę tak, że nikt nie stoczył się z pokładu i nie spadł z re . Wichura akoś
przycichła i okręt, akby wǳięczny za nasze wysiłki, wziął się na pazury i zaczął iść raźnie .

O ósme luǳie wolni od służby wiǳąc, że nadarza się po temu okaz a, pobiegli przez
zalany pokład na przodek, ażeby cokolwiek odpocząć. Druga połowa załogi została na
rufie, ażeby z kolei „pilnować go (okrętu) w bieǳie”. Dwa oficerowie naglili kapitana,
żeby zszedł na dół. Pan Baker chrząkał mu w ucho — Hm! Teraz uż pewno… Hę?… do
nas zaufanie… nie ma nic do roboty… musi się to wytrzymać, albo zginąć. Hm! Hm!
— Wysoki, młoǳieńczy pan Creighton uśmiechał się do niego wesoło — „Dobrze est!
Niech pan kapitan prześpi się trochę!” Popatrzył na nich kamiennym spo rzeniem krwią
nabiegłych, bezsennych oczu. Obrzeża powiek były szkarłatne; poruszał szczękami nie-
ustannie a powoli, ak gdyby żuł kawałek gumy. Potrząsnął głową i rzekł —

„Nie troszczcie się o mnie. Ja muszę czuwać — muszę czuwać”. — Zgoǳił się ed-
nak usiąść na poziomym oknie pokładu, zwrócony nieugięcie pod wiatr surową twarzą.
Morze plwało na nią, i ta stoicka twarz zroszona była wodą, akby łzami. Na powietrz-
ne stronie tylnego pomostu luǳie z warty, ǳierżąc za ożaglenie i trzyma ąc się edni
drugich, usiłowali krzepić się słowami. Singleton wrzasnął od steru: „He tam, pilnu cie
się!” Głos ego doleciał ich w postaci ostrzegawczego szeptu. Uczuli strach.

Wielki, spieniony bałwan wyłonił się z mgławicy i z piekielnym rykiem szedł na okręt,
złowrogi i niepoko ący, ak furiat z podniesioną siekierą. Jedni, krzycząc, wdrapali się na
liny; większość pozostała na mie scach, z konwulsy nie zapartym oddechem. Singleton
wparł kolana pod sterową klatkę i, nie spuszcza ąc z oka nadchoǳące fali, dostosował
troskliwie ster do wariackiego wspinania się statku. Bałwan wzbił się tuż, tuż — wysoko
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— niby mur z zielonego szkła o śnieżystym czubie. Okręt wzniósł się na nim, podlatu ąc
nie ako na skrzydłach, i przez chwilę trzymał się, ważąc na spienione grzywie, ak gdyby
był akimś wielkim ptakiem wodnym. Nie zdążyliśmy eszcze odetchnąć, gdy wicher ude-
rzył weń ciężko; następny wał schwycił go i podważył szkaradnie w stronę wiatru; statek
powalił się na bok i pokładem zaczerpnął wody. Kapitan Allistoun skoczył i padł; Archie
przekoziołkował nad nim, wrzeszcząc — „On pó ǳie znów do góry”. A „on” obalił się
powtórnie pod hyz wiatru; zanurzyły się głęboko dolne bloki żaglowe (tzw. martwe oczy).
Luǳie, straciwszy pod sobą grunt, wisieli nad ukośnym pomostem, wywĳa ąc nogami.
Wiǳieli, że okręt edną burtą leży w woǳie, i wszyscy razem ęli wołać — „Tonie!”
Na przodku wiǳiało się, ak przez rozwalone szeroko drzwi kasztelu wyskakiwała zało-
ga, eden za drugim, macha ąc rękami i pada ąc na ręce i kolana, pełzła na czworakach
wzdłuż pokładu, barǳie spaǳistego niż dach. Od strony podwietrzne wzbierała fala,
pęǳąc za nimi; w beznaǳie ne walce podobni byli do robactwa, ucieka ącego przed
zalewem. Jeden za drugim, półnaǳy, z przerażeniem w oczach, powydostawali się na
schodki pomostu; lecz zaledwie tam dotarli, rzuciło ich grupkami w stronę nawietrzną.
Toczyli się z zamkniętymi oczami, wreszcie żelazne pręty poręczy stuknęły o ich żebra;
zbici w bezładną kupę kotłowali się, ęcząc. Napór wody, która olbrzymim słupem wdarła
się na przód okrętu podczas ostatniego gibnięcia, wyważył drzwi kasztelu, i luǳie u rze-
li, ak ich skrzynki, poduszki, derki, oǳież porywało i niosło przez morze. Zwraca ąc
się z wysiłkiem pod wiatr, patrzyli w przerażeniu. Sienniki unosiły się na powierzchni,
rozpostarte kołdry falowały; skrzynki o ciężkie zawartości przewalały się, niby kadłuby
okrętowe bez masztów, po czym znikały pod wodą. Wielki płaszcz Archiego płynął z roz-
postartymi rękawami, ak napęczniały marynarz-topielec, którego głowa nurza się pod
powierzchnią. Luǳie staczali się na dół, stara ąc się wrazić palce w szpary desek; inni,
stłoczeni po kątach, woǳili rozszerzonymi trwogą oczyma. Wszyscy darli się bez ustanku
— „Maszty! Ciąć! Rąbać!…” Czarna zawierucha wyła nad powalonym okrętem; ostrza re
sterczały ku obłokom, podczas gdy smukłe maszty, nachylone nieomal poziomo, zdawały
się być niepomierne długości. Cieśla puścił swo ą podporę, stoczył się na lukę świetlną
i zaczął pełzać ku we ściu do kabiny, gǳie mieścił się wielki topór, umyślnie na podobne
zdarzenia przygotowany. W te chwili pękły szkoty wyżnika; koniec ciężkie liny żelazne
strzelił w górę niby rakieta, posypały się na dół czerwone skry i przecięły się z wodnymi
bryzgami.

Żagiel targnął się nagle i obwisł, przeszywa ąc grozą nasze serca; przeobraził się na-
tychmiast w pęk wąskich, trzepocących się wstęg, które posupłały się w węzły i oplątały
re ę. Kapitan Allistoun usiłował powstać i z trudem wyprostował się w pozyc i równo-
ległe do pokładu, nad którym bu ali się luǳie, pozaczepiani u końców lin, podobni do
poszukiwaczy gniazd na skalnym złomie. Deptał po czy e ś piersi; twarz ego była szkar-
łatna, a usta się poruszały. I on również ryczał, ak tamci; nachylił się ku nim i ryczał —
„Nie! Nie!” Pan Baker zaczepiony nogą o sto ak busoli, wrzeszczał — „Powiadasz pan,
że nie? Nie rąbać?” Tamten wściekle zatrząsł głową. — „Nie! Nie!” Co słysząc, cieśla,
pełza ący mu pod nogami, raptem legł na płask i przywarł do węgła luki świetlne . Pod-
chwycono ten okrzyk i podawano go dale — „Nie! Nie!”. Wtedy wszyscy ucichli. Niech
bęǳie, co chce: czekać, aż okręt wywróci się do góry dnem i wysypie ich w morze.
I wśród przeraźliwego poświstu wichury i łoskotu fal nie odezwał się żaden pomruk nie-
zadowolenia mięǳy ludźmi, z których każdy oddałby nie wieǳieć ile lat życia, by u rzeć
„te przeklęte kĳe masztowe wyrzucone za burtę!” W tym edynie upatrywali ratunek;
ale mały człowieczek o surowe twarzy potrząsał siwą głową i krzyczał „Nie”, nie racząc
nawet rzucić im spo rzenia. Milczeli, ciężko dysząc. Pouczepiali się barier, podwiązywali
sobie pod pachy końce sznurów; łapali za kółka klubek, zbĳali się w kupki tam, gǳie
można było znaleźć oparcie dla nóg; chwytali oburącz cokolwiek bądź, aby mieć punkt
oparcia przeciwko wiatrowi, zahaczali się za pomocą łokci, podbródków, niemal zębów;
ci, którzy nie byli w stanie odpełznąć z mie sca, dokąd ich rzuciło, czuli, ak fala dociera
do nich i smaga ich po grzbietach, lecz usiłowali na próżno posunąć się w górę.

Singleton trwał przy kole steru. Włosy targał mu wicher. Nawałnica — rzekłbyś —
porwała swego śmiertelnego wroga za brodę i trzęsła ego sęǳiwą głową. Ale on nie ustę-
pował i, wepchnąwszy kolana mięǳy szprychy, bu ał się wzwyż i w dół, ak człowiek na
gałęzi. Ponieważ śmierć zwlekała akoś z przy ściem, luǳie zaczęli się rozglądać wokoło.
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Donkin, którego uchwyciła za nogę pętlica akie ś liny, wisiał nad nami, głową na dół
i twarzą przy pokłaǳie, i wył — „Ciąć! Ciąć!” Dwa luǳie ostrożnie zsunęli się ku niemu;
druǳy ęli przyciągać linę. Wydobyli go z pętlicy, umieścili go bezpiecznie , trzymali go.
Wykrzykiwał klątwy na kapitana, groził mu pięścią, bluzgał strasznymi złorzeczeniami
i wołał ku nam plugawie — „Ciąć! Nie zważać na tego mordercę! Ciąć tam, który z was!”
Jeden z ego wybawców trzasnął go po gębie na odlew; głowa ego stuknęła o pokład, i od
razu przycichł, wybladły, ciężko dyszący; parę kropel krwi kapnęło mu z przecięte wargi.
Na stronie podwietrzne spostrzeżono rozciągniętego człowieka; wyglądał ak ogłuszony.
Tylko deska do zmywania naczyń zapobiegła stoczeniu się ego za pokład. Był to steward.
Musieliśmy go windować, ak pakę, gdyż ze strachu był wprost sparaliżowany. Czu ąc, że
okręt się przewraca, wybiegł ze spiżarni i stoczył się w dół, kurczowo ściska ąc porcela-
nowy ǳbanek. Nie stłukł się. Z trudem mu go wydarliśmy, a gdy u rzał go w naszych
rękach, był zdumiony. — „Skąd się to u was wzięło?” — dopytywał się drżącym głosem.
Koszulę miał zdartą na strzępy; u ramion uwały mu szmaty rozpłatanych rękawów na
podobieństwo skrzydeł. Dwa luǳie przykrępowali go mocno do liny, na które zawisł,
ak tobół mokrych gałganów. Pan Baker czołgał się wzdłuż szeregu luǳi, nawoływał —
„Czy wszyscy esteście?” — i liczył. Niektórzy mrugali nieprzytomnie, inni trzęśli się
konwulsy nie; Wamibo zwiesił głowę na piersi; dyszeli ciężko w swych trudnych pozy-
c ach, skrępowani linami, wyczerpani przez czepianie się podpór, zaszyci w kąty. Usta im
drżały i za każdym wstrząsem skołatanego okrętu rozwierały się szeroko, akby do krzyku.
Ob ąwszy akąś drewnianą podporę, kucharz powtarzał bezwiednie modlitwę. W prze-
rwach szatańskiego zgiełku słychać było, ak błagał Pana Zastępów, ażeby go nie wiódł
na pokuszenie. Ale i on wkrótce zamilkł. W całe gromaǳie zziębniętych i zgłodnia-
łych luǳi, oczeku ących w znużeniu gwałtowne śmierci, ani eden głos się nie odezwał.
Milczeli i w ponurym zamyśleniu wsłuchiwali się w straszliwe pomstowanie burzy.

Mĳały goǳiny. Pochylony okręt zasłaniał luǳi od wiatru, który z nieustannym ę-
kiem pęǳił nad ich głowami, ale nieprzytulne schronisko zalewały od czasu do czasu
zimne potoki deszczu. Pod ciosem tego nowego dopustu tu i ówǳie dygotały ramiona.
Zęby szczękały. Niebo przetarło się i słoneczna asność zabłysła nad okrętem. Po każdym
wybuchu fal, grzmocących w kadłub statku, tworzyły się nad nim w rozpyle wytrysków
askrawe łuki tęcz. Wichura przestała się miotać i przeszła w ednosta ny przeciąg, tnący
ak połyskliwe ostrze noża. Mięǳy dwoma brodatymi wilkami morskimi, Charley, przy-
wiązany czyimś szalikiem do pierścienia klubki, cicho popłakiwał; rzadkie łzy spływały
mu po twarzy, wyciśnięte przez zimno, głód i ogólną niedolę. Jeden z sąsiadów dał mu
kuksańca w bok, pyta ąc szorstko:

— Gǳieżeś poǳiał swó tupet? W piękną pogodę nie można ciebie utrzymać, smar-
kaczu!

I przekręciwszy się ostrożnie, zwlókł z siebie płaszcz i narzucił go na chłopca. Drugi
sąsiad przysunął się bliże , mrucząc:

— To z ciebie, synu, zrobi siarczystego ma tka.
Oba narzucili nań ramiona i przytulili się do niego. Charley skulił nogi i przymknął

powieki. Rozległy się westchnienia; luǳie, wiǳąc, że tak „zaraz nie pó dą przecie na dno”,
starali się ułożyć wygodnie . Pan Creighton, który miał zranioną nogę, leżał wśród nas
z zaciśniętymi ustami. Kilku luǳi przynależnych do ego warty usiłowało mu cośkolwiek
pomóc przy zmianie pozyc i. Bez ednego wyrazu lub spo rzenia podnosił ramię edno za
drugim, ażeby ułatwić ten zabieg, i ani eden mięsień nie drgnął na ego surowe , młode
twarzy.

— Czy lepie panu teraz? — pytano go troskliwie. Odpowieǳiał lakonicznym:
— Wystarczy.
Był to młody oficer o twardych wymaganiach służbowych, ale część ego podko-

mendne warty mawiała zazwycza , że go lubi, za „ akiś taki pański sposób ganiania nas
po pokłaǳie”. Inni, mnie zdolni do oceny tych wyrafinowanych sposobów, szanowali
go za ǳielność.

Kapitan Allistoun, po raz pierwszy od chwili wywrócenia się okrętu, obrzucił za-
łogę krótkim spo rzeniem. Był prawie zupełnie wyprostowany. Postawił edną nogę na
ramie okienne luki, a kolanem drugie oparł się o pokład i, omotany w pasie końcem
liny gafowe — kołysał się naprzód i w tył, ze wzrokiem utkwionym przed siebie, akby
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wypatrywał sygnału. Przed ego oczami okręt — z pokładem na wpół zatopionym —
wznosił się i opadał na wielkich falach, które wybiegały spod niego, lśniąc w zimnym
blasku słońca. Zaczęła w nas kiełkować myśl, że ten nasz korab est bądź co bądź zaǳi-
wia ącym pływakiem. Rozległy się głosy wezbrane ufnością — „Wytrzyma, chłopcy!” —
Belfast krzyknął z ferworem — „Oddałbym miesięczny lon za edno pociągnięcie z fa ki!”
Ten i ów, zwilża ąc ęzykiem słoną wargę, pomrukiwał coś o „łyku wody”. Kucharz, ak-
by tknięty przeczuciem, wygramolił się, wsparł się piersiami o stągiew z wodą i za rzał.
Było trochę wody na dnie. Zawył, macha ąc rękami, i zaraz dwu luǳi zaczęło czołgać
się z ǳbankiem tam i z powrotem. Dostało się każdemu z nas po dobrym łyku. Kapitan
pokręcił niecierpliwie głową i odmówił. Kiedy przyszła kole na Charleya, eden z ego
sąsiadów zawołał:

— Ten utrapiony chłopak śpi!
Spał ak po dawce narkotyku. Dali mu spokó . Singleton trzymał się edną ręką za

koło i pił, nachyliwszy się w celu zabezpieczenia ust od wiatru. Wamibo nieprędko do -
rzał kubek przed oczyma: trzeba go było ocucić trąceniem i krzykiem. Knowles zauważył
roztropnie — „Lepsza to rzecz niż kapka rumu”. Pan Baker chrząknął: „ǲięku ę wam”.
Pan Creighton wypił i kiwnął głową. Donkin żłopał chciwie, łypiąc okiem spoza wrębu
kubka. Belfast pobuǳił nas do śmiechu, wykrzywia ąc gębę i krzycząc — „Puszcza cie
ten kubek w kole . Wszyscy tu esteśmy abstynentami”. Do kapitana znowu się któryś
podczołgał, woła ąc: „Piliśmy uż wszyscy, kapitanie”. Wówczas kapitan uchwycił kubek,
wychylił go i zwrócił sztywnym ruchem, wciąż patrząc przed siebie, akby ani na chwilę
nie mógł zboczyć wzrokiem od statku. Poroz aśniały się twarze. — „Świetnie się spisa-
łeś, doktorze!” — huknęliśmy kucharzowi. Sieǳiał pod wiatr, wsparty o stągiew, i coś
nam wymownie odkrzykiwał, lecz rozległ się grzmot fal i pochwyciliśmy tylko oderwane
dźwięki w roǳa u: „Opatrzność” i „wskrzeszeni z martwych” — Wrócił znów do swe
manii kaznoǳie stwa. Posyłaliśmy ku niemu przy aźnie-drwiące gesty, a on, uczepiony
edną ręką, wywĳał drugą i poruszał ustami, promienie ąc: natężał głos z wielką powagą,
uchyla ąc głowę przed bryzgami.

Nagle ktoś wrzasnął:
— A gǳie Jimmy?
Przeraziliśmy się ponownie. Bosman, który był na samym końcu, ął nawoływać

ochrypłym głosem:
— Czy tam nikt nie wiǳiał go wychoǳącego?
Sypnęły się ponure odpowieǳi:
— Może utonął?
— Nie, est w swe ka ucie.
— Na Boga!
— Do licha! Złapany ak szczur w klatkę…
— Nie mógł drzwi otworzyć…
— O e ! Za prędko wywrócił się okręt i woda e zaparła.
— Biedaczysko!
— Nic mu nie można pomóc.
— A może pó ść i zobaczyć…
Do diabła! Kto by tam poszedł — zasyczał Donkin.
— Od ciebie tego nikt nie wymaga — rzekł mu na bliższy sąsiad — Toć ty esteś

tylko szmatą!
— Czy podobna w ogóle dostać się do niego? — spytały naraz dwa — trzy głosy.
Porywczy Belfast nagłym ruchem uwolnił się z więzów i zsunął się błyskawicznie pod

hyz — na stronę podwietrzną. Wydaliśmy okrzyk trwogi, lecz on trzymał się akoś, ma-
ąc nogi za burtą, i ryczał, żeby mu rzucono linę. W naszym położeniu żadna rzecz nie
mogła uż być straszna, więc osąǳiliśmy, że ten fika ący nogami człowiek, z przerażo-
ną twarzą, est z awiskiem nader uciesznym. Ktoś parsknął śmiechem i naraz wszyscy ci
wybladli nęǳarze, akby dotknięci histerycznym napadem wesołości, zaczęli trząść się,
rechotać i ǳiko wywracać oczyma, rzekłbyś — gromada furiatów, poprzywiązywanych
do ściany. Pan Baker zwiesił się ze swego sto aka od busoli i wyciągnął ku niemu nogę.
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Belfast wgramolił się do góry i, aczkolwiek wystraszony, nie omieszkał wystosować do
nas brutalnych słów, poleca ących nas diabłu.

— Ty masz pełną gębę plugastwa, Craik, trutniu eden — burczał pan Baker.
W odpowieǳi tamten ął bełkotać z oburzeniem:
— Im niech pan wymyśla, nie mnie. Spo rzeć tylko na ich portrety diabelskie! Śmie ą

się z tonącego kamrata! I to są mężczyźni!
Ale bosman krzyknął z pomostu — „Właź tuta !” i Belfast czym pręǳe ął wdrapywać

się ku niemu na wyżkę. Pięciu luǳi, z trudnością utrzymu ąc równowagę i spoziera ąc z za
krawęǳi pomostu, wypatrywało, w aki sposób można by na lepie posunąć się naprzód.
Zdawali się wahać. Inni, porusza ąc się z wysiłkiem w oplocie lin, patrzyli z otwartymi
ustami. Kapitan Allistoun nie baczył na to wszystko, oczyma swymi trzymał, zda się, okręt
na powierzchni akąś nadluǳko ześrodkowaną siłą. W słoneczne asności huczał wiatr;
słupy bryzgów wznosiły się prostopadle, a w migotaniu tęcz, których łuki wykwitały nad
rozchybotanym kadłubem statku, sunęli ostrożnie marynarze i znikali z oczu.

Huśta ąc się od czopów do wiązadeł, posuwali się wierzchem fal, które chlustały o po-
kład zanurzony do połowy. Palce ich nóg drapały pokład. Lodowata woda zielonymi
strzępami zalewała burtę i lała się im na głowy. Przez chwilę zwisali na wyprężonych
rękach, z zapartym oddechem i zamkniętymi oczyma — potem, puściwszy edną rękę,
bu ali się ze zwieszonymi głowami, usiłu ąc złapać nieco dale akąś linę albo podporni-
cę. Długoręki, atletyczny bosman przerzucał się szybko, czepia ąc się przedmiotów pięścią
twardą ak żelazo, a przez głowę migały mu urywki listów od „stare ”. Mały Belfast czołgał
się zapalczywie, mrucząc: „Przeklęty Murzyn”. Wamibo w podnieceniu wywiesił ęzyk;
Archie zaś, nieustraszony i spoko ny, roztropnie i bez gorączki wyczekiwał na sposobność
wykonania odpowiedniego ruchu.

Gdy się znaleźli nad ścianą nadbudówki, spuścili się eden po drugim, ciężko pada-
ąc, i pełzli, przyciska ąc dłonie do gładkiego tekowego drzewa. Wokół nich kotłował
się i dyszał biały nakip fal. Wszystkie drzwi, naturalnie, stały się drzwiami potrzasków.
Pierwsze były drzwi kuchenne. Kuchnia za mowała rozległą przestrzeń od boku do boku,
i można było słyszeć, ak dudni tam woda. Następne drzwi były drzwiami do warsztatu,
który za mował cieśla. Podnieśli e i za rzeli w dół. Pomieszczenie to wyglądało ak po
trzęsieniu ziemi. Wszystko tam było zwalone na przepierzenie, na wprost drzwi, a po
drugie stronie tego przepierzenia — martwy, czy żyw — zna dował się Jimmy. Ławka,
szafka niewykończona na mięso, piły, dłuta, pęki drutu, siekiery, sztama zy — wszystko
to leżało na kupie, naszpikowane porozsypywanymi gwoźǳiami. Ostry topór bednarski
sterczał świecącym ostrzem, zwróconym ku nam, ak błysk złośliwego uśmiechu. Patrzą-
cy tłoczyli się eden przez drugiego i zaglądali w dół. Mdlący, podstępny wstrząs okrętu
o mały włos nie zrzucił ich wszystkich w morze.

Belfast krzyknął: „Jazda!” i skoczył na dół. Archie za nim, ale roztropnie chwycił się
półek, które załamały się pod nim z trzaskiem i w ten sposób ułatwiły mu ze ście. Trzech
luǳi ledwie się tam mogło pomieścić. W rozsłonecznionym kwadracie drzwi rysowało
się nad nimi oblicze bosmana, brodate i ciemne, i blada, ǳiwaczna twarz Wamiba.

Wszyscy wołali równocześnie: „Jimmy! Jim!”
Z góry rozlegało się tubalne warczenie bosmana — „Ty… Wait!” W przestanku Bel-

fast intonował błagalnie — „Jimmy! Na droższy Jimmy — czy ży esz? Bosman rzekł:
„Jeszcze raz, chłopcy! Wszyscy razem!” Zawyliśmy energicznie. Wamibo wydawał z sie-
bie dźwięki podobne do głośnego szczekania. Belfast kawałem żelaza bębnił w ścienną
dekę. Raptem przerwali. Ale krzyk i stukanie nie ustawały, wątłe i wyraźne, ak śpiew
solowy, następu ący po chórze. Więc żył! krzyczał oto i kołatał pod nami gorączkowo,
ak człowiek złożony przedwcześnie do trumny. Wzięliśmy się do ǳieła. W rozpacz-
liwym ataku rzuciliśmy się na ów ohydny stos rzeczy ciężkich, rzeczy ostrych, rzeczy
trudnych do poruszenia. Bosman popełznął, szuka ąc akiegoś kawałka liny; zaś Wami-
bo, powstrzymany wołaniami: „Nie skacz! Nie złaź tu, barania głowo!” gapił się na nas
z góry; błyszczące oczy, świecące białością kły i nastroszona czupryna czyniły go podob-
nym do zdumionego i ogłupiałego czarta, patrzącego na akiś niezwykły rozruch wśród
potępieńców.
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Bosman z rozkazu ącym — „Trzymać tam!” spuścił nam linę. Przywiązaliśmy do nie
rzeczy, które, wiru ąc, umykały sprzed naszych oczu na zawsze. Opanował nas szał wyrzu-
cania przedmiotów. Harowaliśmy gorączkowo, raniąc sobie ręce i nawza em sobie złorze-
cząc. Jimmy nie przestawał krzyczeć przeraźliwie i bez przerwy, ak torturowana kobieta;
łomotał rękami i nogami. Śmiertelny ego strach ściskał nam serca tak okropnie, że pra-
gnęliśmy porzucić go tam, wyleźć z tego mie sca, głębokiego ak studnia i chwie nego
ak drzewo, byle nie słyszeć tych krzyków i powrócić na tylny pokład, gǳie mogliśmy
w niezrównanym spoko u oczekiwać biernie śmierci.

— Na miłość boską, zamknĳ gębę! — wyliśmy ku niemu. Ale on ął się drzeć w dwó -
nasób głośnie . Może wydało mu się, że go nie słyszymy. Może swó własny głos ledwie
słyszał. Wyobrażaliśmy go sobie, ak skurczony po ciemku na górne koi chce wybić ku-
łakami ścianę i ak w tym nieustannym krzyku rozǳiera usta. Okropne to były chwile.
Gdy chmura zakrywała słońce, otwór drzwi zasnuwał się groźnym cieniem. Każdy ruch
okrętu sprawiał nam katusze. Pełzaliśmy tam i sam, brakło nam powietrza i ogarniało
nas śmiertelne znużenie. Bosman wrzeszczał ku nam:

— Zwĳać się tam! Woda porwie nas obu, eśli się nie pospieszycie.
Trzy razy fala wǳierała się przez wysoką ścianę i lała się nam na głowy ak z kubła.

Wówczas Jimmy, wstrząśnięty zachwianiem się okrętu, przerywał swó krzyk — myśląc
snać, że uż tonie — i po chwili znów zaczynał wyć eszcze okropnie , akby ta strasz-
na myśl dodała mu siły. Na spoǳie leżała warstwa gwoźǳi gruba na parę cali. Widok
ten prze mował dreszczem. Zdawało się, że wszystkie gwoźǳie z całego świata, nigǳie
niewbite, znalazły drogę do te szopy ciesielskie . Było tu ich, w każdym gatunku, za-
pas, który pozostał z siedmiu podróży. Więc szty cynowe, mosiężne ćwieki ostre ak
igły, gwoźǳie do pomp o dużych łbach, na kształt małych grzybków żelaznych; okropne
gwoźǳie bez głów i wysmukłe gwoźǳie ancuskie. Leżały kłębem kolczastym, nie-
dostępnie szym od eża. Zwlekaliśmy, ogląda ąc się za akąś szuflą, a tymczasem Jimmy
ryczał pod nami, ak gdyby darto z niego skórę. Stęka ąc, zaczęliśmy rozgarniać ten stos
garściami i otrząsaliśmy z palców gwoźǳie razem z kroplami krwi. Nabieraliśmy pełne
czapki tych ćwieków i podawaliśmy e bosmanowi, który rozsypywał e precz po morzu,
akby wykonywu ąc pewien ta emniczy rytuał ofiarny dla uspoko enia ego wściekłości.

W końcu dotarliśmy do przepierzenia. Składało się z potężnych dylów. Narcyz był
zbudowany przednio pod każdym względem. Dyle były grube, na grubsze, akich — we-
dług naszego mniemania — użyto kiedykolwiek do budowy przepierzeń okrętowych,
i spostrzegliśmy się, że za prędko powyrzucaliśmy w morze wszystkie narzęǳia. Ten ma-
ły wartogłów, Belfast, usiłował złamać taki dyl ciężarem swego ciała i skoczył nań obiema
nogami, ak kozieł skalny, przy czym zwymyślał zbyt sumienną Clydę, która wypuszcza
ze swego warsztatu ǳieła tak mało fuszerskie. Przy te sposobności zelżył północną Bry-
tanię, całą resztę lądu, morze — i wszystkich swych kolegów. Skacząc ciężkimi obcasami
po desce, przysięgał, że uż nigdy a nigdy nie bęǳie się stowarzyszał z akimś głupcem,
który „nie ma tyle dowcipu, żeby odróżnić kolano od łokcia”. Swoim tupotaniem osią-
gnął tylko to, że Jimmy zgłupiał do reszty. Słyszeliśmy, ak przedmiot nasze zawzięte
troskliwości miotał się pod deskami. Ochrypł nareszcie tak, że dochoǳił do nas tylko
akiś żałosny pisk. Plecami, czy też może głową, szorował to tu, to tam, w zagadkowy
sposób. Piszczał wciąż, wymierza ąc niewiǳialne stuknięcia. Było to barǳie rozǳiera-
ące od ego wrzasku. Nagle Archie pokazał nam łom — wraz z niedużym toporkiem —
które to rzeczy uchronił od wyrzucenia. Ryknęliśmy z radości. A on zamachnął się i ciął,
że aż wióry skakały nam do oczu. Bosman wykrzykiwał z góry — „Uwaga tam! Żeby go
nie zarąbać! Lekko tam!” Wamibo, oszalały z podniecenia, zwiesił ku nam głowę i naglił
nas, ak wariat — „Dale -że go! He ha! Dale -że go!” Byliśmy w strachu, że spadnie
i utrąci którego z nas, więc krzyknęliśmy natychmiast bosmanowi, żeby tego przeklętego
Fina wrzucił do wody. Potem wszyscy razem zaczęliśmy ryczeć w ścianę przepierzenia
— „Odstąp się tam! Ode dź naprzód!” — i wytężyliśmy słuch. Lecz słychać było tylko
szum i zawoǳenie wiatru nad nami, oraz huk syczących fal. Okręt, akby zd ęty rozpaczą,
zataczał się beznaǳie nie, a nam od tego niesamowitego huśtania kręciło się w głowach.
Belfast darł się — „Jimmy, na miłość boską, gǳie esteś!… Puka ! Drogi Jimmy! Puka !
Ty czarny przeklęty bydlaku! Puka !” Grobowa cisza. A nam zbierało się na płacz, ak gdy-
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byśmy stali nad mogiłą; ale tylko dlatego, że byliśmy struǳeni ponad miarę, że mieliśmy
uż tego wszystkiego dosyć, że pragnęliśmy ode ść, lec gǳiekolwiek spoko nie i patrzeć
niebezpieczeństwu w oczy, i odpocząć. Archie wrzasnął — „Odstąp”! Skurczyliśmy się
za nim, chroniąc głowy, a on ciął raz za razem w spo enie desek. Trzasły. Naraz łom do
połowy zagłębił się w podługowatym pęknięciu, boda że o cal tylko ponad głową Jim-
my’ego. Archie cofnął spiesznie łom, a ten niecny Murzyn przypadł ustami do wyłomu
i ledwie dosłyszalnie szeptał — „Ratunku!” Przyciskał głowę, ak obłąkaniec, do te deski
z otworem, na cal szerokim i trzy cale długim, akby chcąc się weń wcisnąć. Byliśmy
do cna wyczerpani i to ego niewiarogodne zachowanie się obezwładniło nas zupełnie.
Zdawało się, że niepodobna go usunąć. Nawet sam Archie stracił w końcu cierpliwość.

— Jeżeli nie odleziesz stamtąd, przebĳę ci tym łomem czaszkę na wylot! — krzyk-
nął stanowczym głosem. Czuło się, że gotów był to zrobić, i to wywarło na Jimmy’m
wrażenie. Znikł natychmiast, a my zaczęliśmy burzyć i rozrywać ścianę, ak gdyby nas
popychał wściekły gniew i chęć przedostania się do śmiertelnego wroga, aby go rozszar-
pać na strzępy.

Wreszcie deska trzasła i ustąpiła. Belfast wetknął w wyłom głowę i ramiona — ma-
cał na chybi trafi. — „Mam go! Mam go! — krzyknął — O! Teraz urwał się! Mam go
znów!… Ciągnĳ mnie za nogi!… Ciągnĳ!” Wamibo hukał wciąż swo e „He , ha!” Bosman
wykrzykiwał rady kierownicze — „Chwyć go za włosy, Belfaście! Wy dwa — ciągnąć!…
Ostro szarp!” Szarpnęliśmy ostro. Wyszarpnęliśmy tylko Belfasta i zaraz puściliśmy go
z pogardą, aż przysiadł i, zaczerwieniony, ął desperacko szlochać. — „Jakże miałem go
utrzymać za tę krótką ego wełnę przeklętą?” Nagle po awiła się głowa Jimmy’ego i ple-
cy. Tkwił przez pół w otworze i pienił się u naszych nóg, tocząc oczyma. Cisnęliśmy się
nań z brutalną niecierpliwością, zdarliśmy zeń koszulę, sapiąc, holowaliśmy go za uszy;
naraz podał się i został nam w ręku, ak gdyby puszczony przez kogoś, trzyma ącego go za
nogi. Nie zwalnia ąc rozmachu, tym samym pociągnięciem wywindowaliśmy go w gó-
rę. Sapał, kopał nas po zadartych twarzach, wreszcie pochwycił dwie pary ramion nad
swo ą głową i wydostał się z taką szybkością, że zdawał się umykać z rąk naszych, ak
pęcherz napełniony gazem. Ocieka ąc potem, wdrapaliśmy się po linie na pokład, ale tu
dmuchnął w nas zimny wicher i zaparł nam oddech, ak przy zanurzeniu w lodowate wo-
ǳie. Z wypiekami na twarzach dygotaliśmy do szpiku kości. Burza nigdy przedtem nie
wydała się nam wściekle sza, morze — barǳie szalone, słońce — nielitościwsze i bar-
ǳie szydercze, a sytuac a okrętu — rozpaczliwsza i barǳie beznaǳie na. Każdy ruch
statku zdawał się nam zwiastować kres ego agonii, a początek nasze . Zatoczyliśmy się
ode drzwi w tył i, zachwiani raptownym rzutem, zwaliliśmy się wszyscy na kupę. Gładka
ściana przybudówki zdała się nam gładsza niźli szkło i barǳie śliska niż powierzchnia
lodu. Nie było się czego uczepić, oprócz długiego mosiężnego haka, używanego czasem
do przytrzymywania otwartych drzwi. Wamibo chwycił zań, my za Wamiba, cisnąc do
siebie Jimmy’ego. Ten zaś obecnie zmartwiał tak, że prawie nie mógł zewrzeć dłoni. Pod-
pieraliśmy go w obłędnym strachu. Nie było obawy, że Wamibo puści hak (dryblas ten
był silnie szy od trzech luǳi razem), ednak lękaliśmy się, że hak nie strzyma, ak również
sąǳiliśmy, że okręt postanowił raz wreszcie do góry dnem się wywrócić. Nie przewrócił
się ednak. Przeszorowała po nas fala. Bosman wrzasnął na całe gardło — „Teraz, albo
nigdy! Jest folga. Dale na rufę, albo zginiemy tu do wszystkich diabłów!” Powstaliśmy,
otacza ąc Jimmy’ego. Błagaliśmy go, aby stanął na nogi, aby przyna mnie się nas trzymał.
Wlepiał w nas wyłupiaste oczy, milczał ak ryba i wydawał się stworzeniem zgoła bez-
kostnym. Nie chciał się wyprostować; ba, nawet nie chciał się trzymać naszych karków,
był to tylko akiś zimny, czarny miech skórzany, wypchany luźno miękką bawełną; ego
ręce i nogi zwisały, akby pozbawione stawów, głowa chwiała mu się na wszystkie strony;
potworna dolna warga zwisała ciężko. W przerażeniu i udręce zbiliśmy się wokół niego;
ochranialiśmy go, zatacza ąc się, ak edno ciało; i na samym progu wieczności słanialiśmy
się wszyscy razem w idiotyczny i ta emniczy sposób, niby banda opo ów, niewieǳąca co
począć z wykraǳionym trupem.

Należało coś przedsięwziąć. Zadaniem naszym było przetaszczyć go na rufę. Przewle-
kliśmy mu pod pachami linę, z narażeniem życia wspięliśmy się wyże i zawiesiliśmy go na
rabandowe pętli przedniego masztu. Nie oǳywał się ani słówkiem; wyglądał opłakanie
i śmiesznie, ak lalka, z które wysypała się połowa trocin. Ruszyliśmy w niebezpieczną
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podróż po głównym pokłaǳie, wlokąc za sobą troskliwie tę żałosną, obwisłą, nienawistną
kukłę. Ciężar e nie był zbyt wielki, ale gdyby ważył i tonę, nie byłoby go trudnie obracać.
Podawaliśmy go sobie eden drugiemu literalnie z rąk do rąk. Kiedy niekiedy musieliśmy
go zaczepiać o akiś kołek podręczny, żeby nieco wytchnąć i zmienić następstwo sze-
regu. W razie złamania się kołka, niechybnie poszedłby na dno Południowego oceanu,
ale niepodobna było uniknąć tego ryzyka. W pewne chwili, snać uprzytomniwszy sobie
rzecz całą, za ęczał z cicha i z wielkim trudem zdobył się na kilka słów. Nastawiliśmy żywo
uszu. Jął nam wymawiać, że tak lekkomyślnie i ryzykownie narażamy go na podobne nie-
bezpieczeństwa. — „Właśnie teraz, kiedym się stamtąd wydostał” — usłyszeliśmy ego
cichy szept. „Stamtąd” — miało oznaczać ego ka utę. I wydostał się z nie sam! My w te
sprawie nie znaczyliśmy nic, na widocznie … Mnie sza o to… Ruszyliśmy znów, naraża ąc
go w dalszym ciągu, ponieważ nie mogło być inacze . Chociaż nienawiǳiliśmy go wtedy
barǳie niż kiedykolwiek — barǳie niż cokolwiek bądź na świecie — nie mogliśmy
go odstąpić. Jak dotąd, zawǳięczał nam ratunek; była to sprawa osobista mięǳy na-
mi i morzem. Postanowiliśmy wytrwać. Gdybyśmy (przypuszcza ąc tę rzecz niemożliwą),
pod ęli byli taki mozół dla uratowania puste baryłki, stałaby się dla nas równie drogo-
cenna ak ten Jimmy. Ba, nawet drogocennie sza, gdyż nienawiǳić baryłki nie mieliśmy
powodu, a Jimmy’ego nienawiǳiliśmy. Nie mogliśmy się pozbyć potworne myśli, że ów
zdumiewa ący negr był chory tylko pozornie, że naigrawał się bezlitośnie z trudów na-
szych, z nasze pogardy, z cierpliwości nasze , i że teraz, wobec naszego poświęcenia się,
urągał nam — w obliczu śmierci. Nasza chwie na i niedokształcona moralność wzdrygała
się ze wstrętem wobec ego niemęskich kłamstw. Ale on z męskim uporem trzymał się
ich — nad poǳiw wiernie! Nie! To niepodobna! Toż przecie dobiegał kresu dni swo-
ich. Jego zrzędność wynikała tylko z odczuwania przy sobie niezłomne , wyzywa ące
śmierci. Z podobnym kamratem przy boku zgorzkniałby każdy człowiek. Ale w takim
razie, co warci byliśmy my, z naszymi myślami. Oburzenie i powątpiewanie zmagały się
w nas, depcąc po naszych na subtelnie szych uczuciach. Nienawiǳiliśmy go za naszą po-
de rzliwość; wstrętny był nam za nasze o nim powątpiewanie. Nie mogliśmy z czystym
sumieniem oddać go na łup nasze pogarǳie — nie mogliśmy się nad nim litować, nie
naraża ąc na szwank nasze godności. Więc, nienawiǳąc go, podawaliśmy go sobie pie-
czołowicie z rąk do rąk. I wołaliśmy — „Trzymasz go?” — „Tak. Dobra. Puszcza go”.
A on wędrował tak od ednego nieprzy aciela do drugiego, u awnia ąc tyleż życia, co stary
materac. Oczy ego stanowiły dwie wąskie, białe szparki na tle czarne twarzy. Oddychał
powolnie i, wypuszcza ąc dech ustami, sapał ak miech. Wreszcie dotarliśmy do schod-
ków pomostu — względnie zacisznego mie sca — i znużoną czeredą pokładliśmy się tam,
żeby cokolwiek odpocząć. Zaczął coś pomrukiwać. Zawsze byliśmy nieuleczalnie ciekawi,
co on ma do powieǳenia. Tym razem wykrztusił płaczliwie:

— Dużo czasu potrzebowaliście, żeby mnie odszukać. Jużem myślał, że wasza zacna
kompania poszła na dno. Co wam stało na przeszkoǳie? Hę? Tchórzliwość?

Nie odpowieǳieliśmy ani słowa. Z westchnieniem pod ęliśmy pracę windowania go
dale . Ta ąc w duszy gorącą chęć, by zbić mu łeb pięściami na kwaśne abłko, obchoǳi-
liśmy się z nim troskliwie, ak gdyby był ze szkła.

Gdyśmy wrócili na pomost ru, z awienie się nasze przypominało powrót wędrow-
ców, zna du ących się po mnogich latach pośród luǳi, na których czas wycisnął niszczące
swe piętno. Przywitały nas spo rzenia obraca ące się leniwie w oczodołach. Usłyszeliśmy
ciche szepty — „Wydostaliście go na koniec”. Dobrze znane twarze, chociaż zostało
w nich coś dla nas bliskiego, wydały się nam akby obcymi; tak wyblakły zda się i sponu-
rzały; odbĳało się na nich zmęczenie i żarliwość zarazem. Zdawało się, że schudli podczas
nasze nieobecności, ak gdyby byli rzuceni przez długi czas na pastwę głodu. Kapitan, ze
zwo em powroza na przegubie ręki, klęczał na ednym kolanie i kołysał się, zachowu ąc
wyraz twarzy zimny i niewzruszony; lecz żywymi oczyma trzymał wciąż okręt na woǳy,
nie zważa ąc na nic i na nikogo, pochłonięty całkowicie swym nadluǳkim wysiłkiem.
Przymocowaliśmy Dżemsa Waita w bezpiecznym mie scu. Pan Baker przywlókł się do
nas, aby nam dopomóc. Pan Creighton, barǳo blady, leżał na wznak — „Dobrze spra-
wiliście się” — mruknął, spo rzał pogardliwie na nas, na Jimmy’ego, na niebo, po czym
z wolna przymknął oczy. Tam i sam poruszył się któryś, większość ednak zachowywała
się apatycznie, dygocąc w skurczonych pozach i pomruku ąc na przemian.
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Słońce miało się ku zachodowi. — Ogromne, oczyszczone z chmur, krwawe, chyliło
się z wolna ku nam, ak gdyby chcąc za rzeć nam w twarze. Wiatr ze świstem przeci-
nał ego długie, świecące zimno promienie, które biły w szeroko otwarte źrenice, nie
wywołu ąc mrużenia powiek. Kosmyki włosów i wiechcie bród zbielały nam od słone-
go osadu fal. Twarze były ziemiste, oczy podkrążone ciemnymi plamami, sięga ącymi
uszu i przybiera ącymi czarność saǳy w amach pozapadanych policzków. Wargi były
zsiniałe i cienkie, poruszały się z trudnością, ak gdyby poprzylepiane do zębów. Nie-
którzy uśmiechali się smutno do słońca, dygocąc z chłodu. Inni zachowywali się ponuro
i milcząco. Charley, zgnębiony nagłym odkryciem, że ego młodość nic nie znaczy, rzu-
cał wkoło lękliwe spo rzenia. Dwa gładkolicy Norwegowie spoglądali głupim wzrokiem,
podobni do zgrzybiałych ǳieci. Pod hyz, na linii widnokręgu, czarne fale chlustały ku
ognistemu słońcu. Zniżało się z wolna, krągłe i pała ące, a grzebienie fal obryzgiwały kra-
wędź płomienne tarczy. Jeden z Norwegów zwrócił uwagę na to widowisko, poruszył się
gwałtownie i począł mówić. Głos ego przestraszył innych, którzy wnet ęli dawać zna-
ki życia. Wykręcali zesztywniałe szy e i, obraca ąc się ku niemu z wysiłkiem, spoglądali
w osłupieniu, w strachu, lub w posępnym milczeniu. A on gadał do zachoǳącego słońca
i kiwał głową, podczas gdy wielkie fale przewalały się przez krąg purpurowy. Skroś mi-
lowe przestrzenie rozkołysanych wód cienie wyniosłych fal snuły się po twarzach luǳi
przelotnym mrokiem. Grzywiasty bałwan rozpękł się z syczącym rykiem, i słońce, ak
gdyby zagaszone, znikło. Rozległy się westchnienia. W nagłe ciszy, która nastąpiła po
huku rozpękłe fali, ktoś rzekł znękanym głosem — „Ten przeklęty Holender zwariował”.
Inny marynarz, osznurowany w pasie, uderzał raz po raz o pokład otwartą dłonią. Z gęst-
nie ące szarości zmroku wynurzył się akiś ogromny kształt na rufie i zbliżał się ku nam
na czworakach, podobny w tym ruchu do wielkiego, ostrożnie węszącego zwierza. Był to
pan Baker, odbywa ący przegląd załogi. Dotykał owiązań każdego z nas i pochrząkiwał,
doda ąc nam otuchy. Niektórzy sapali z półotwartymi oczyma, akby pod wpływem go-
rąca; inni odpowiadali mu machinalnie rozespanym głosem — „Tak, tak, proszę pana!”
Od ednego posuwał się do drugiego i chrząkał:

— „Hm!… Zobaczycie, ak się eszcze z tego wygrzebiemy…” I naraz, wbrew wszel-
kiemu oczekiwaniu, z gwałtownym wybuchem gniewu rzucił się na Knowlesa za to, że
urżnął był kawałek liny od krążnika kierowniczego.

— „Eh, wstydź się. — Lina od krążnika. — Nie miałeś to czego innego! — Hm!
Ma tek pierwsze klasy! Hm!”

Kuternoga był zmiażdżony. Odmruknął.
— Wziąłem co było pod ręką, ażeby się owiązać.
— Hm! Owiązać się. Czy esteś łataczem kotłów, czy żeglarzem — co? Hm! Właśnie

potrzebny był ci ten kawałek liny. — Hm! Użytecznie szy dla okrętu niż two e kulawe
cielsko. Hm! Zatrzyma go zresztą teraz, kiedyś to uż zrobił.

Czołgał się z wolna dale , mrucząc pod nosem o pewnych luǳiach „gorszych niż ma-
łe ǳieci”. Ta ycówka sprawiła orzeźwia ące wrażenie. Rozległy się półgłośne — Huzia!
Huzia go!”… Ci, którzy zdrzemnęli się z przemęczenia, zaczęli się zrywać, pyta ąc gwał-
townie — „Co się stało”… „Co tam znów!” Posypały się odpowieǳi nadspoǳiewanie
wesołe:

— Pan Baker wyciął kulasowi za coś tam pater noster.
— Tak?
— Co on tam przeskrobał?
Niektórzy parsknęli nawet śmiechem. Powiał akiś wiew naǳiei — echo spoko nych

czasów. Donkin, ogłupiały ze strachu, ożywił się nagle i krzyknął — „Patrza cie go! W taki
sposób przemawia ą do nas. Dlaczego któryż z was go nie rąbnął? Walić go! Walić! Że
oficer, chce nas woǳić za nos. Myśmy tacy dobrzy, ak i on! A teraz wszyscy razem
iǳiemy do piekła. Zagłoǳili nas na tym zapowietrzonym statczysku, a teraz utoniemy
przez tych drapieżnych zabĳaków. Wal go!” Darł się w gęstnie ącym mroku, szlochał
i łkał, wrzeszcząc — „Wal go! Wal go!”

Wściekłość i strach, gada ące przezeń w obronie sponiewieranych ego praw do życia,
były cięższą próbą wytrzymałości naszych serc, aniżeli ten groźny cień nocy, która zapadała
wśród nieustannego huku burzy. Pan Baker na rufie zawołał:

— Czy nikt tam z was nie zatka mu gęby? Czy a sam muszę przy ść?
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— Stul pysk! — Cicho bądź! — odezwały się z różnych stron roz ątrzone głosy, drżące
z chłodu.

— Dostaniesz ode mnie w łeb! — rzekł akiś niewiǳialny marynarz zmęczonym
głosem — Ja nie pozwolę, żeby się fatygował sam starszy oficer.

Donkin ucichł i leżał, milcząc milczeniem rozpaczy. Na ciemne niebo wystąpiły
gwiazdy i zabłysły nad czarnym ak atrament morzem, usianym pianą i strzela ącym ku
niebu znikomym i bladym światłem olśniewa ące bieli, zroǳone w czarnym zamęcie fal.

Wgłębione w dal wiekuistego spoko u, gwiazdy lśniły twardym i zimnym aśnieniem
ponad kotłowiskiem ziemi; otacza ąc ze wszystkich stron pokonany i udręczony statek,
świeciły nad nim bezlitośnie sze od oczu zwycięskiego motłochu i niedostępnie sze od
serc luǳkich.

Lodowaty wiatr południowy dął triumfu ąco pod mrocznym przepychem nieba. Ziąb
trząsł ludźmi z nieprzepartą gwałtownością, akby chcąc ich rozbić w kawałki. Wiatr zwie-
wał ze skostniałych ust niedosłyszalną skargę. Niektórzy, szemrząc, utyskiwali, że uż nie
czu ą połowy ciała; inni zamykali oczy, wyobraża ąc sobie, że ma ą na piersiach bryłę lodu.
Inni znów, zaniepoko eni, że ustał ból w palcach, tłukli rękami o pokład — z uporem,
aż do wyczerpania. Wamibo patrzał przed siebie, nieprzytomny i senny. Skandynawowie,
szczęka ąc zębami, zamieniali z sobą nic nieznaczące pomruki. Nieliczni przedstawiciele
Szkoc i wysilali się, żeby unieruchomić dolną szczękę. Luǳie z zachodnich okolic leżeli,
wielcy i tępi, w swe niewzruszone zgryźliwości. Jakiś człowiek klął i ziewał na przemian.
Drugi oddychał z charkotem w gardle. Dwa starsi wiekiem, zahartowani przeciwko bu-
rzom wilcy morscy, leżący twarzą w twarz, ponurym szeptem odgrzebywali wspomnienia
o wspólne swe zna ome — gospodyni pens onatu w Sunderlanǳie. Unosili się nad e
dbałością macierzyńską i szczodrobliwością; próbowali zwrócić rozmowę na uǳiec woło-
wy i wielkie ognisko w kuchni. Słowa, zamiera ące im na ustach, rozpłynęły się wreszcie
w westchnieniach. Czy ś głos wykrzyknął nagle w noc ciemną: „O Boże!” Nikt nie po-
ruszył się na ten okrzyk, nie zwrócił nań uwagi. Ten i ów, z nieokreślonym, miarowym
akimś gestem przykładał rękę do twarzy, ale większość była akby w letargu. Przy ze-
sztywnieniu członków trapił ich nawał myśli, które mknęły przez ich mózgi z szybkością
i barwnością snów. Niekiedy wyrywał im się nagły, przeraźliwy okrzyk, odpowiada ący
na ǳiwaczny zew akiegoś mamidła; potem pogrążali się znów w milczeniu, wpatru ąc
się w wiz e zna omych twarzy i rzeczy im bliskich. Przypominali sobie wygląd zapomnia-
nych twarzy i słyszeli głosy umarłych lub zaginionych szyprów. Jawiły się im oświetlone
gazem hałaśliwe ulice, tawerny bucha ące żarem, albo słoneczne, upalne dni, wśród ciszy
morza.

Pan Baker porzucił swe nie dość zabezpieczone mie sce i czołgał się, z przestanka-
mi, wzdłuż tylnego pomostu. W ciemności i na czworakach podobny był do akiegoś
mięsożernego drapieżnika, szuka ącego żeru mięǳy trupami. Na wystawione na wiatr
stronie pomostu oparł się o belkę i spo rzał na główny pokład. Wydało mu się, że okręt
się cokolwiek podnosi. Wichura nieco zelżała — przyna mnie tak mu się zdawało —
lecz toń morza wznosiła się wyże eszcze. Fale pieniły się wzburzone i strona pokładu,
zwrócona pod hyz, znikła pod mleczno-białym, syczącym nakipem akby gotu ącego się
mleka; liny śpiewały wciąż głębokim, wibru ącym tonem, a przy kołychnięciu się okrętu
do góry wiatr z przeciągłym wyciem tłukł się mięǳy drążkami re . Pan Baker wpatrywał
się ze skupioną uwagą. Tuż około niego zaczął ktoś nagle barǳo głośno pykać ustami,
ak gdyby się z niego zimno brutalnie wyǳierało. Zaczął i nie przestawał — „Ba-baba-
-ba-brrr-brrr-ba-ba”…

— Cisze tam! — krzyknął pan Baker, maca ąc w ciemności. — Bęǳiesz ty cicho! —
dodał, szarpiąc czy ąś nogę, którą w ciemności znalazł pod ręką. — „Co się stało, proszę
pana?” — odezwał się Belfast tonem człowieka, którego raptem obuǳono — „My tu
doglądamy Jimmy’ego”. — A! Hm! To ty! Przestańże tak hałasować. Kto tu obok ciebie?”

— To a, panie — bosman — odburknął człowiek z zachodu — próbu emy utrzymać
przy życiu tego biedaka.

— Eh? Hm? — rzekł pan Baker — Róbcież to spoko nie, eśli można.
— On chce, żebyśmy go trzymali nad balustradą — ciągnął zirytowany bosman —

powiada, że nie może oddychać pod naszymi kurtkami.
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— Jeśli go podniesiemy, to go upuścimy za burtę — rzekł inny głos — nie czu emy
rąk z zimna.

— To mi wszystko edno! Ja duszę się tu! — ozna mił Dżems Wait donośnym głosem.
— O! Nie, mó synu! — rzekł bosman zdesperowany — Nie zginiesz, dopóki my

wszyscy nie zginiemy te piękne nocy.
— Jeszcze zobaczysz takich więce i gorszych — rzekł pan Baker wesoło.
— To nie zabawka, proszę pana — odparł bosman — Niektórym z nas, tam dale ,

ǳie e się całkiem niedobrze.
— Gdyby te przeklęte patyki były poucinane, to okręt płynąłby sobie teraz równo,

ak się patrzy i mielibyśmy aką taką szansę — rzekł ktoś z westchnieniem.
— Ale stary na to się nie zgoǳił… Dużo on troszczy się o nas — szepnął inny.
— Troszczyć się o was⁈ — krzyknął pan Baker z gniewem — Dlaczego on się ma

o was troszczyć? Czyście podróżu ące damy, wymaga ące troskliwe opieki? Jesteście po
to, żeby się troszczyć o statek, a mało kto z was do tego zdatny. Eh!… Czymżeś to się tak
zasłużył, aby się o ciebie troszczyć? Hm?… Nie eden z was krzywi się za lada wietrzykiem.

— Proszę pana, nie esteśmy… nie esteśmy znów tak do niczego — odparł Belfast
dygocącym głosem — nie esteśmy… brrr…

— Znowu zaczynasz swo e — huknął oficer, chwyta ąc za niewidoczną postać — Cóż
to, esteś w same koszuli! Co to ma znaczyć?

— A bo moim płaszczem gumowym i kurtką nakryłem tego półżywego negra, a on
powiada, że się dusi — rzekł Belfast żałośnie.

— Nie przezywałbyś mnie negrem, gdybym nie był na pół żywy, ty żebraku irlanǳki!
— wygłosił Dżems Wait z mocą.

— Ty… brrr… Ty byś nie zbielał, chociażby ci było nie wiem ak dobrze… Ja ci po-
każę… brr… gdy bęǳie pogoda… brrr… będę się bił z tobą edną ręką, brrr…

— Nie potrzeba mi twoich łachów. Ja chcę powietrza — wykrztusił tamten, ciężko
dysząc, ak gdyby nagle zasłabł.

Bryzgi sypały się, świszcząc i chlupocząc. Załoga, wytrącona ze spoko ne odrętwia-
łości przez tę wrzaskliwą sprzeczkę, po ękiwała i mruczała klątwy. Pan Baker popełznął
nieco dale pod wiatr, gǳie rysował się pękaty kształt stągwi, a przy nie ma aczyło coś
białego.

— Kto to? Czy to Podmore? — spytał pan Baker. Musiał powtórzyć pytanie, zanim
się kucharz odwrócił, zlekka pokasłu ąc.

— Tak, to a, panie. Modliłem się o rychłe wybawienie. Bo gotów estem, gdy mnie
Pan zawezwie… Ja.

— Słucha no, kucharzu — przerwał pan Baker — luǳi tam zabĳa zimno.
— Zimno? — rzekł posępnie kucharz — bęǳie im wnet za gorąco.
— Co takiego? — spytał pan Baker, patrząc wzdłuż pokładu na bladawą asność

pieniące się wody.
— To banda grzeszników — ciągnął kucharz uroczyście, acz głosem cokolwiek nie-

pewnym — grzeszników, z których składa się bractwo każdego okrętu na tym występnym
świecie. Ja sam…

Trząsł się tak, że ledwie mógł mówić na wietrze, w bawełniane koszuli i w cieniutkich
spodniach, skulony z kolanami pod nosem, wystawiony na pociski adowitych, słonych
kropel; mówił wycieńczonym głosem:

— Ja sam — każde chwili… mo a na starsza latorośl, panie Baker… sprytny chło-
pak… ostatnie nieǳieli na ląǳie, właśnie przed tą podróżą, nie chciał, panie, pó ść do
kościoła. Więc a powiadam: „Masz się ubrać porządnie i pó ǳiesz, a ak nie, to muszę
wieǳieć dlaczego”. Cóż on robi?… Do stawu, panie Baker — do stawu wpadł w swoim
odświętnym garniturze. Przypadek?… „Nic ci nie pomoże, chociażeś student”, mówię…
Przypadek!… Sprałem go, panie, tak, że mi ręka ścierpła…

Tu głos mu zadrgał — Sprałem go — powtórzył, zgrzyta ąc zębami, po chwili zaś
wydał akiś ponury dźwięk, coś akby ęk lub chrapanie. Pan Baker wstrząsnął go za ra-
miona. — He ! Kucharzu! Do góry uszy, Podmore! Słucha no — czy est eszcze świeża
woda w kuchenne cysternie? Okręt, zda e mi się, uż mnie leży bokiem; spróbu ę pó ść
na przodek. Nieco świeże wody sprawi im ulgę. Hallo! Czuwa ! Czuwa !”
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Kucharz wyprostował grzbiet i polazł w stronę ǳiobu. — Ja pó dę, proszę pana, nie
pan! Kuchnia — mó interes! — ożywił się.

— Patrzcie, kucharz oszalał — rozległo się kilka głosów.
— Kto oszalał? Ja? Jestem gotów na śmierć barǳie niż wy wszyscy razem, nie wy-

łącza ąc oficerów. Póki okręt nie na dnie, będę mu kucharzył! Zrobię wam kawy.
— Kucharzu, esteś dżentelmanem — krzyknął Belfast. Ale kucharz wstąpił uż na

poręczowe schodki, przystanął i eszcze raz rzucił tamtym na rufie — Póki okręt nie na
dnie, będę wam kucharzem! — i zniknął, ak gdyby go zmyło za burtę. Ci, którzy go
dosłyszeli, posłali wślad za nim wesołe okrzyki, brzmiące ak kwilenie chorych ǳieci. Po
goǳinie lub więce ktoś rzekł wyraźnie — Przepadł na dobre.

— Barǳo być może — przytaknął bosman — toć on nawet i w na pogodnie szy
czas tak zaradny na pokłaǳie ak do na krowa, odbywa ąca pierwszą podróż. Trzeba pó ść
zobaczyć, co on tam porabia.

Ale nikt się nie ruszył. Gdy tak po ciemku dłużyły się goǳiny, Pan Baker przeczołgał
się kilka razy po rufie tam i z powrotem. Niektórym przywiǳiało się, że słyszeli, ak za-
mieniał z kapitanem akieś przyciszone szepty, lecz że wówczas wspomnienia były daleko
żywsze, niż cokolwiek bądź rzeczywistego, więc nie byli pewni, czy szeptanie owo słysze-
li teraz, czy przed wielu laty. I nawet nie próbowali tego dociekać. Jeden szept więce ,
eden mnie , nie robi różnicy. Za zimno było na ciekawość i nawet na naǳie ę. Tak do-
szczętnie byli pochłonięci przez żąǳę życia, że nie mogli ani przez chwilę zwrócić myśli
w inną stronę. To pragnienie trzymało ich przy życiu, apatycznych i wytrzymałych, mi-
mo okrutne uporczywości wichru i zimna; a tymczasem usiana gwiazdami czarna kopuła
nieba odbywała swó powolny obrót nad okrętem, który płynął, dźwiga ąc ich cierpliwość
i mękę przez burzliwą pustynność morza.

Przytuleni eden do drugiego, czuli się niezmiernie samotni. Słuchali przeciągłych,
głośnych hałasów i uginali się pod nieznośnym ciężarem bytu przez długie goǳiny głę-
bokiego milczenia. Wśród nocy wiǳieli słońce, czuli ego ciepło; wtem nagle wstrząsała
nimi myśl, że słońce nie we ǳie uż nigdy nad marznącym światem. Niektórzy słyszeli
śmiech, łowili uchem śpiewy; innym przy końcu ru zdało się, że pochwytu ą głośne
krzyki luǳkie, a skoro otworzyli oczy, stwierǳili ze zdumieniem, że krzyk trwa eszcze,
choć uż cichnący i odległy. Bosman rzekł:

— Doprawdy — to toć kucharz, eśli się nie mylę, woła tam od przodu.
Nie dowierzał własnym słowom, nie poznawał własnego głosu. Długi czas upłynął,

zanim ego sąsiad się ocknął, trącił silnie następnego sąsiada i rzekł:
— Kucharz woła!
Wielu nie zrozumiało tego, innym było to obo ętne; większość, dale ku rufie, nie

wierzyła temu. Ale bosman i eszcze eden z załogi odważyli się popełznąć na przód stat-
ku i rzucić okiem. Poszli, i zdawało się że przepadli na czas niezmiernie długi, tak, że
wkrótce o nich zapomniano. Naraz tych beznaǳie nie zrezygnowanych luǳi zd ęła akaś
opętańcza chęć zadawania bólu. Zaczęli się okładać kułakami. O ile po ciemku mogli się
namacać, bili się zawzięcie i szeptali z wysiłkiem większym, niż gdyby to samo na głos
wykrzykiwali — „Jest kawa gorąca… Przyniósł bosman”… „Tak?… Gǳież est”. „Zaraz
bęǳie! Kucharz ugotował”. Dżems Wait ęknął. Donkin, sromotnie depcząc i kopiąc
gǳie i kogo się zdarzyło, przygramolił się łapczywie, pełen obawy, że kawa może się do-
stać i oficerom. Z awiła się w garnku i pili ą kole no. Była gorąca, i choć uż parzyła amę
ust łakomą, eszcze wydawała się czymś nierzeczywistym. Wzdycha ąc, podawano sobie
garnek w dalszą kole .

— Jakim sposobem on to zrobił? — wyrwało się komuś zbolałe pytanie.
— Brawo! Mistrzu!
Tak czy owak, zrobił to. Archie oświadczył potem, że „stał się cud”. Przez wiele dni

poǳiwialiśmy ten fakt, który pozostał na barǳie interesu ącym tematem naszych roz-
mów do samego końca podróży. Indagowaliśmy kucharza, czasu pogody, akich uczuć
doznał na widok swego rusztu „sta ącego dęba”. Wypytywaliśmy go, wśród pogodne
wieczorne ciszy, podczas kursu na północno-wschód, czy nie musiał stawać na głowie,
aby aki taki ład nadać rzeczom. Wmawialiśmy w niego, że ze stolnicy zrobił sobie tratwę
i, podpłynąwszy na nie ku blasze, rozniecił ogień; słowem robiliśmy wszystko, co było
można, aby poǳiw nasz ukryć pod żartobliwą maską lekkie ironii. Zapewniał nas, że nie
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rozumie, do czego się stosu ą te przytyki! Strofował nas za lekkomyślność, ozna miał nam
z solennym namaszczeniem, akoby łaska Opatrzności wybrała go za osobliwe narzęǳie
ratunku grzesznych naszych żywotów. Co do same istoty faktu, niewątpliwie miał słusz-
ność; ale obrażała nas ego pewność siebie; zbyt często i zarozumiale wmawiał w nas, że
krucho byłoby z nami, gdyby nie on, mąż pełen zasługi i świętości, która sprowaǳiła
na niego natchnienie i dodała mu sił do spełnienia tego czynu łaski. Gdyby uratowa-
ła nam życie nieustraszoność ego czy zręczność, pogoǳilibyśmy się ostatecznie z tym
faktem; lecz zawǳięczać ratunek czy e ś li tylko cnocie i świętości było rzeczą równie
trudną dla nas, ak i dla każdego innego luǳkiego zbiorowiska. Podobny wielu innym
dobroczyńcom luǳkości, kucharz nabrał zbyt wielkiego przekonania o swo e zasłuǳe,
więc zamiast nagrody szacunku zbierał nasze lekceważenie. Nie mógł nam ednak zarzu-
cić niewǳięczności: stał się dla nas postacią heroiczną. Jego zdanie — to zdanie, które
wypowieǳiał wówczas, upamiętniło się nam tak ak orzeczenia zdobywców i mędrców.
Potem, gdy ktokolwiek z załogi męczył się nad akąś trudną robotą i kiedy mu raǳono e
zaniechać, odpowiadał zazwycza swoim doradcom tymi pamiętnymi słowy — „Dopóki
okręt pływa, będę kucharzył”. Zdanie to wyrażało niezłomną wolę dotrwania w pracy aż
do samego końca.

Gorący napó złagoǳił nam ponure goǳiny, poprzeǳa ące świt. Na nieboskłonie
widnokrąg ubarwił się żółtawo-różanym, delikatnym odcieniem, ak wnętrze konchy
rzadkie muszli. A wyże , na tle perłowe aśni, z awiła się czarna chmurka, u ęta w złote
obramowanie, podobna do zapomnianego agmentu nocy. Promienie światła migota-
ły tanecznie po ugrzywieniu fal. Luǳie pobiegli oczyma ku wschodowi. Ich zmęczone
twarze zalała światłość. Poddawali się wyczerpaniu, ak gdyby ich trudy i zno e skończyły
się uż raz na zawsze. Na czarne gumowe opończy Singletona iskrzył się nalot wyschłe
soli, podobny do szronu. Stał u rudla, ma ąc oczy szeroko otwarte i zmartwiałe. Kapi-
tan Allistoun wpatrywał się we wschoǳące słońce bez mrużenia powiek. Ruszył ustami,
otwarł e po raz pierwszy od dwuǳiestu czterech goǳin, i głosem świeżym i mocnym
wykrzyknął:

— Baczność! Gotu zwrot!
Ostra pobudka rozkazu poǳiałała na tych zdrętwiałych luǳi ak nagłe chlaśnięcie

biczem. Drgnęli, i chociaż potem znowu zastygli na swych mie scach, niektórzy, siłą
przyzwycza enia, ęli powtarzać ten rozkaz ledwie dosłyszalnym szeptem. Kapitan Alli-
stoun ogarnął wzrokiem swo ą czeladź, więc ten i ów beznaǳie nym ruchem zgrabiałych
palców usiłował rozplątać swe więzy.

— Baczność! Gotu zwrot! — powtórzył niecierpliwie szyper — Dale że, panie Baker,
woła pan luǳi. Cóż tam z nimi?

— Gotu zwrot! Słyszycie tam? — Gotu zwrot! — zagrzmiał naraz bosman. Głos
ego zdawał się zǳierać akiś śmiertelny czar. Luǳie poruszyli się i ęli pełzać.

— Muszę mieć na przednim maszcie w mig roztoczony kliwer — wołał kapitan —
eżeli nie możecie zrobić tego sto ąc, musicie to zrobić leżąc. Oto wszystko. Zaczynać!

— Dale do roboty! Pomóżmy wstać te ǳiewce — naglił bosman.
— He , he ! Gotu zwrot! — powtórzyły drżące głosy.
Ma tkowie, ociąga ąc się, zbierali się, aby ruszyć naprzód. Pan Baker na czworakach

chrząkał na ich czele, wskazu ąc drogę; posuwali się za nim na pomost. Niektórzy leżeli
wciąż eszcze z niegodną naǳie ą w duszy, że nie zmusi ich nikt do poruszenia się, póki
nie zostaną wyratowani, albo póki nie zginą w spoko u. Po nie akim czasie można było
wiǳieć, ak się ma tkowie z awiali na platformie baku eden za drugim w niebezpiecz-
nych pozyc ach: zwisa ąc z balustrady; czepia ąc się kotwic; tuląc się do dźwigni bratszpilu
albo obe mu ąc kabestan. Wykonywali bez ustanku akieś ǳiwne zabiegi; machali ręka-
mi, przyklękali, pokładali się plackiem, wstawali, chwie ąc się na nogach — zdawali się
nie zaniedbywać na karkołomnie szych łamańców, żeby spaść w morze. Raptem nieduży
skrawek białe płachty wzbił się z pośród nich, rozszerzył się i załopotał. Wąskim rogiem,
w podrzutach śmigał do góry — aż wreszcie stanął rozpostarty, tró kątny, słoneczny.

— Rozwinęli go! — krzyknięto na rufie. Kapitan Allistoun puścił sznur, którym miał
okręcony przegub ręki, i stoczył się, koziołku ąc, na stronę podwietrzną. Tam u rzano go,
ak odwiązywał brasowe liny od kołków, podczas gdy nad nim chlustał przybó fal.
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— Grot-re a w kant! — zawołał ku nam patrzącym nań z niemym poǳiwem. Stali-
śmy niezdecydowani. — Główny bras ciągnąć! Dale , luǳie, hisu ! W akikolwiek spo-
sób. Krzyżem leż, a hisu ! — wrzeszczał tam na pół we woǳie. Nie wierzyliśmy, że grot-
re a da się uruchomić, ale na silnie si i na mnie zniechęceni zabrali się do wykonania
rozkazu. Reszta pomagała niezbyt chętnie. Oczy Singletona błysnęły nagłym światłem,
gdy u ął znów ręko eść szturwału. Kapitan Alistoun przedostał się na bok pod hyzem.

— Ciągnĳ! Windu ! Ruszyć go, luǳie! Hisu ! — Twarz mu płonęła ogniem, ak
w napaǳie wściekłości. Co, Singletonie, ak tam? Czy rusza? — krzyknął.

— Ani drgnął eszcze, kapitanie — skrzeknął stary żeglarz głosem strasznie ochry-
płym.

— Pilnu steru, Singletonie — grzmiał szyper — Luǳie, ciągnąć! Mocnie , szczury
bezsilne! Hisu ! Pracu na chleb — sól.

Pan Creighton, ze spuchniętą nogą i twarzą bladą ak papier, leżał na wznak i mrużył
oczy; zsiniałe ego usta drgały. W gorączkowym zamieszaniu deptano po nim, trącano
w chorą nogę, klękano mu na piersiach. Zacisnął zęby i leżał spoko nie, bez ęku, bez
westchnienia. Zapał kapitana, krzyki tego wiecznie milczącego człowieka pobuǳiły nas
i natchnęły. Ciągnęliśmy, pouczepiani gronami u lin. Słyszeliśmy, ak rzucił się na Don-
kina, który nikczemnie wylegiwał się na brzuchu:

— Rozwalę ci łeb tym kołkiem, eżeli nie weźmiesz się do liny.
— Pan kapitan widocznie chce nas tu pomordować — kwękła tchórzliwie i pyska-

to ofiara luǳkie niesprawiedliwości, chwyta ąc za bras z nagłą rozpaczą. Czeladź robiła
wrzaskliwy harmider, stękała, świstała, wysykiwala akieś pozbawione sensu okrzyki i po-
mruki. Re e poruszały się, i stanęły kantem przeciwko wiatrowi, który głośno huczał u ich
zakończenia, tzn. noków.

— Rusza! — krzyknął Singleton — Kapitanie, ruszył!
— Ciągnĳ bras! Nada skręt! — grzmiał szyper.
Pan Creighton, prawie bezwładny i mdle ący, zdobył się na niesłychany wysiłek,

i udało mu się skubnąć linę lewą ręką.
— Wszyscy razem! — rozległo się czy eś wołanie. A on zamknął oczy, akby tracąc

przytomność, gdy my, stłoczeni u lin, patrzyliśmy wytężonym wzrokiem, co teraz okręt
pocznie.

Sunął z wolna, ak gdyby znękany i niechętny, podobny luǳiom swo e załogi. Folgo-
wał naciskowi lin barǳo stopniowo, tamu ąc nam oddechy, lecz skoro tylko zaczerpnął
wiatru aż do tyłowych bimsów i popłynął, zatrzepotały w nas serca. Okropny to był widok
tego nieomal wywróconego statku, który zmógł się do drogi, powłócząc w woǳie swym
zatopionym bokiem. „Martwe oczy” bloków szargały się w pianie fal. Niższa część pokła-
du pełna była wirów kołowatych i nurtowych krążeń; długa poręcz burty podwietrzne
wynurzała się co pewien czas czarną linią ze skłębione i zawalone pianą roztoczy, ośle-
pia ąco białe , ak śnieżne pole. Wiatr przeraźliwie ęczał mięǳy szczeblami re , i za lada
chybnięciem statku oczekiwaliśmy, że wyśliźnie się nam spod pleców i bokiem pó ǳie
na dno. Jak gdyby w śmiertelnym strachu przed tą możliwością, okręt wykonał pierwszą
zdecydowaną próbę powstania, a my, wy ąc bezładnie, dodawaliśmy mu zachęty. Olbrzy-
mi bałwan nadleciał z tyłu ru i przez chwilę zawisł nad nami kęǳierzawym czubem;
po chwili rozpękł się i rozdarł pod kontr-sztabą na dwie ogromne płachty kipiących szu-
mowin. Poprzez ich syk usłyszeliśmy, ak ochrypły Singleton skrzeczał:

— Trzyma ster!
Wraziwszy obie nogi mocno w okratowanie, trzymał ręko eść steru, lub zwalniał ą,

nada ąc szprychom koła szybki obrót.
— Poda wiatr na tył bakortu i trzyma go tak! — Zawołał szyper, wyprostowu ąc się

pierwszy z naszego powalonego eszcze grona.
— Wsta e! Wsta e! — zrywały się podniecone okrzyki.
Na oddalonym przeǳie ramy widniał pan Baker wraz z innymi trzema, w sto ą-

cych postawach; czarne sylwety rysowały się na asnym tle nieba. Wymachiwali rękami
i otwierali głęboko usta, ak gdyby coś ku nam ednocześnie rycząc. Statek dygotał, usi-
łu ąc podnieść bok, osunął się znów, akby rezygnu ąc z tych bezsilnych prób wydostania
się z topieli, i nagle, nieoczekiwanym targnięciem bu nął się gwałtownie i stanął pod
wiatr — rzekłbyś — wyrwał się z oplotów śmierci. Wszystka woda, którą zagarnął był
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pokładem, przewaliła się całą masą na sztymbork. Rozległy się głośne trzaski. Żelazne
pokrywy luk odrywały się z grzmiącym, dźwięcznym łoskotem. Woda zatapiała balustra-
dę sztymborku, szoru ąc, ak rzeka, która zerwała tamę. Woda na pokłaǳie i wody po
obydwu stronach okrętu łączyły się w edno z ogłusza ącym rykiem. Statek kołysał się
silnie. Co który z nas wstał, zaraz musiał padać; rzucało nas od burty do burty. Luǳie,
przewraca ąc się raz za razem, wrzeszczeli — „Morze znosi dom!” — „Okręt płaci myto!”
Podbity w górę przez toń spiętrzoną, dał się e nieść chwilowo, wypluwa ąc długie strugi
wszystkimi upustami swych rannych boków. Ponieważ hyzowe brasy porwała woda lub
zmyła z kołków zaczepnych, więc ciężkie belki re przedniego masztu huśtały się w ed-
ną i drugą stronę z zastrasza ącą szybkością, pod takt okrętowych kołysań. Widać było,
ak na przeǳie statku luǳie chyłkiem biegli tam i sam, rzuca ąc trwożnym wzrokiem
do góry — ku olbrzymim drzewcom, śmiga ącym nad ich głowami. Poodǳierane od
żaglów szmaty i pourywane kawałki sznurów otakielowania uwały z wiatrem, podobne
kosmykom włosów. W asnym świetle dnia, poprzez zamęt i zgiełk fal, oślepły, rozczo-
chrany statek pęǳił na łeb na szy ę, ak gdyby uchoǳąc z życiem, my zaś snuliśmy się po
rufie, chwie ąc się, potyka ąc, roztargnieni i hałaśliwi. Darliśmy się wszyscy naraz piskli-
wym bełkotem; wyglądaliśmy ak chorzy i zachowywaliśmy się ak szaleńcy. Płonęły nam
oczy, szeroko otwarte w obłędnym śmiechu; twarze nasze były zmizerowane i wybladłe,
ak gdyby zakurzone pyłem wapiennym. Klaskaliśmy w ręce, tupaliśmy, gotowi byliśmy
skakać i robić, co kto chce, lecz w gruncie rzeczy ledwie mogliśmy ustać na nogach.
Kapitan Allistoun, krzepki i smukły, sto ąc na pomoście, gestykulował z furią do pana
Bakera:

— Fok-re ę umocować! Umocować tam tę fokre ę! Zwiń się pan, ak możesz.
Na głównym pokłaǳie, krzykiem tym podniecona załoga, broǳąc i pluszcząc w wo-

ǳie, tłukła się tam i tam bez celu, ak te burzyny pian, sięga ących im do pasa. Na
odległym tyle okrętu, samotny u rudla stary Singleton zakasał sęǳiwe brody i rozważ-
nie zatknął ą pod na wyższy guzik swe nieprzemakalne opończy. Bu a ąc się nad ciżbą
rozhukanych bałwanów, nieosłabionym latami wzrokiem panu ąc nad całą pogruchotaną
długością okrętu, który w podrzutach mknął naprzód: stary Singleton, zapomniany od
wszystkich, stał baczny i nieruchomy. Przed wyprostowaną ego postacią poruszały się
na krzyż dwa ramiona, z szybką i zapobiegliwą sprawnością hamu ąc lub przyśpiesza ąc
obrót szprych sterowego koła. Sterował pilnie.

Żeglarzom, którym wiekuiste morze uǳieliło wzgardliwe łaski przedłużenia żywota, nie
pozwala ono w swe sprawiedliwości zapadać snadnie w bezruch. Arcymądrym zrząǳe-
niem takie łaski nie da e luǳiom czasu na wielorakie rozmyślania o cierpkim smaku
istnienia. Gotowi by sobie wszystko przypomnieć i może nawet pożałować nagrody —
tego puchara natchnione goryczy — który tak często zbliżał się i znów oddalał od sztyw-
nie ących ust, pełnych odrazy. Że warci są darowanego im życia, muszą natychmiast do-
wieść temu wiekuistemu miłosierǳiu, które nakłada na nich obowiązek pracy twarde
i nieustanne , od świtu do zmroku i od zmroku do świtu — aż wreszcie męczące następ-
stwo dni i nocy, skażone uporczywymi krzykami mędrców, domaga ących się błogości
i pustych niebios — zosta e odkupione przez niezmierny, milczący mozół i pracę, przez
niemy lęk i niemą odwagę luǳi ciemnych, łatwo zapomina ących i wytrzymałych.

Kapitan i pan Baker zetknęli się oko w oko i przez chwilę spoglądali na siebie ba-
dawczo i ze zdumieniem, ak gdyby spotkali się nieoczekiwanie po latach pełnych trosk
i nieszczęść.

Głosy mieli tak zdarte, że porozumiewali się z sobą tylko szeptem.
— Braku e kogo? — spytał kapitan Allistoun.
— Nie. Są wszyscy.
— Czy kto ucierpiał?
— Tylko drugi oficer.
— Zaraz pó dę go odwieǳić. Mamy szczęście.
— Wielkie — rzekł pan Baker słabym głosem. Chwycił się za poręcz burty i woǳił

przekrwawionymi oczyma.
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Szpakowaty człowiek zrobił wysiłek, aby podnieść głos ponad posępne mruczenie
i utkwił w swym pomocniku zimny wzrok, przeszywa ący ak ǳiryt — „Ożaglu pan
statek!” — rzekł z rozkazu ącą powagą i wyrazem niezłomności na wąskich wargach —
„Rozpostrzy pan żagle, nie zwleka ąc, eśli można. Dmie pełny wiatr. Natychmiast, pro-
szę. Nie da pan luǳiom namyślać się. Opadną z sił i zesztywnie ą, i nigdy się nie… Trzeba
pchąć okręt zaraz!”… — Tu kapitan zatoczył się, a poręcz dała nurka w syczące , połyskli-
we fali. Chwycił się za akąś płachtę żagla, odbił się i uderzył o pana Bakera — „…teraz
mamy nareszcie pełny wiatr. Rozpiąć żagle!” — Głowa kiwała mu się od ramienia do
ramienia. Zamrugał powiekami. — „I do pomp — do pomp, panie Baker!” Wpatrywał
się w ego twarz, którą miał o stopę od oczu, ak gdyby była na półmilowe odległości.
— „Rusz pan załogę, niech się zwĳa!” — bełkotał ospale, akby przed drzemką. Naraz
strząsnął z siebie senność. — Nie usto ę — nic nie pomoże — rzekł, wymusza ąc z siebie
uśmiech. Puścił żagiel i, gnany pochyleniem się statku, pobiegł mimowolnie drobnym
krokiem na tyl, aż wreszcie potknął się o skrzynkę z busolą. Tam się oparł i bez celu
ął spoglądać na Singletona, który, nie zauważywszy go, wpatrywał się bacznie w koniec
bukszprytu.

— Czy ster dobrze funkc onu e? — pytał kapitan.
W gardle starego żeglarza coś zakotłowało, ak gdyby słowa te grzechotały, nie mogąc

się wydostać.
— Ster choǳi… ak w czółenku — rzekł wreszcie z ochrypłą czułością, nie raczyw-

szy spo rzeć na kapitana; następnie z wielką uwagą zakręcił kołem do dołu, wstrzymał e
i znów puścił ku górze. Kapitan Allistoun pozbawił się rozkoszy, aką mu dawało wspiera-
nie się o busolę, i ruszył dale , chwie ąc się, zatacza ąc i z trudem utrzymu ąc równowagę…

Tłoki pompy w krótkich, prostopadłych skokach wznosiły się i spadały, bĳąc ak
stemple, koło rozpędowe zaś toczyło się obrotem długim i niezmiernie szybkim u nasady
grot-masztu; dwa przyczepione do korb grona ciał luǳkich miotały się naprzód i w tył,
równomiernie gwałtownym ruchem. Dawali się porywać i zataczać sobą, z drga ącymi
twarzami i skamieniałymi oczyma. Cieśla, sondu ąc, od czasu do czasu wykrzykiwał ma-
chinalnie: „W górę! Trzyma !”

Pan Baker nie mógł mówić, ale zdobywał się na krzyk. I pod bodźcem ego nawoły-
wań luǳie imali się lin, zaciągali nowe żagle; chociaż zmęczeni do upadłego, windowali
ciężkie bloki — sprawǳali mechanizm ożaglowania. Wdrapywali się ostatnim wysiłkiem
po węźlicach karnatów. Doznawali zawrotu głowy przy zmianie uchwytu, puszcza ąc się
rękoma i stąpa ąc po re ach omackiem, ak w ciemności, albo wykonywa ąc rzuty w kie-
runku lin na los szczęścia, z niedbałością wyczerpane siły. Czyha ące niebezpieczeństwo
upadku wcale nie przyśpieszało wolnego bicia ich serc; pomruk i posyk fal, tam w dole
pod nimi szumiących, dochoǳił ku nim bez przerwy, lecz słabo, ak niewyraźny odgłos
z innego świata; oczy ich od wiatru napełniały się łzami; silne ego dmuchnięcia próbowa-
ły ich zepchnąć z niepewnych stanowisk. Z twarzami oblanymi potem, z rozwiewa ącymi
się włosami, huśtali się pomięǳy niebem i wodą, dla zwolnienia rąk siada ąc na oklep
na nokach re , łażąc po linach wiążących te noki z masztem, lub sta ąc na szczepach łań-
cucha. W rozterce myśli i uczuć ważyli się pomięǳy chęcią spoczynku i pragnieniem
życia, podczas gdy ich skostniałe palce szperały po kieszeniach w poszukiwaniu noża, al-
bo z wysiłkiem czepiały się płacht żaglowych, targanych wiatrem. Porozumiewa ąc się
ǳiko wytrzeszczonymi oczyma, da ąc rozpaczliwe znaki edną ręką, trzyma ąc w drugie
zawieszone swe życie, spoglądali na wąski, tam w dole, skrawek zalanego pokładu, rzu-
cali w stronę podwietrzną okrzyki: „Zwolnĳ!”… „Ciąg!”… „Zmocu !”… Ruszali ustami,
wyrażali wzrokiem żąǳę porozumienia, ale wiatr porywał ich słowa i rozrzucał e, niedo-
słyszane, po burzliwym morzu. W nieznośnym natężeniu bez końca pracowali, ak gdyby
wtrąceni przez akiś zły sen w atmosferę lodu albo płomienia. Na przemian paliła ich
gorączka albo też trzęsły ich dreszcze. Czuli ból w gałkach ocznych, akoby podczas zapa-
lenia; w głowach łupanie przy każdym krzyku. Ściskało im gardła, ak twardymi palcami.
Za każdym kołychnięciem się statku myśleli: „No, teraz muszę spaść. Wszystkich tu nas
postrąca”. I zawieszeni tak w górze, wydawali ǳikie okrzyki „Uwaga tam! — chwyta
linę!… Nawłócz!”… „Bloku !”… Rozpaczliwe potakiwania; rozwścieczone twarze… „Nie!
Nie! Z dołu do góry!” Zdawało się, że są prze ęci śmiertelną dla siebie nienawiścią. Żarło
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ich pragnienie skończyć uż raz z tym wszystkim, a chęć wykonać rzecz należycie by-
ła palącą męką. Przeklinali swó los, garǳili życiem i znęcali się nad sobą dotkliwymi
złorzeczeniami. Ma ster żaglowy, świecąc łysiną, pracował gorączkowo, niepomny swe-
go zażyłego stosunku z tyloma admirałami; bosman, drapiąc się ku górze z zatyczkami
i ze zwo ami skrętek i linewek, albo klęcząc na drągu re owym i przygotowu ąc się do
pociągnięcia za bras-linę, miał wyraźne, przelotne wiǳenia; ma aczył mu się obraz stare
żony i młodego potomstwa, hen tam we wsi błotniste . Pan Baker, czu ąc się niezmier-
nie słabym, słaniał się tam i sam, pochrząku ąc i nada ąc sobie wyraz człowieka ze stali.
Zastępował drogę tym, którzy, po ze ściu na dół, stali, łapiąc zadyszaną piersią oddech.
Wydawał im rozkazy, pobuǳał ich do czynu, ła ał.

— No, dale — teraz do grot-mars-żagla! Bierz za linę, windu ! Nie ociąga się tam!
— Czy uż nie bęǳie dla nas odpoczynku? — odezwało się czy eś mruknięcie.
Powiódł dokoła groźnym wzrokiem, czu ąc lęk w sercu.
— Nie! Odpoczynek bęǳie po skończone pracy. Pracu do upadłego. Na to tu e-

steście.
Jakiś ma tek, schylony tuż obok niego, wybuchnął śmiechem:
— Pracu albo giń! — sarknął gorzko, po czym splunął w szerokie garście, zamach-

nął się długimi ramionami i, chwyta ąc za linę, zwiesza ącą się nad głową, wydał ponury,
żałosny okrzyk, pobudkę do pracy zbiorowe . Fala chlusnęła na główny pokład i zmyła
wszystkich ku stronie nawietrzne . Pływały czapki, hanszpugi. Spośród syczących białych
pian wystawały pięści, wierzga ące nogi i twarze z rozǳiawionymi ustami. Pan Baker, po-
walony ak reszta, krzyczał — „Nie puszczać te liny! Trzymać ą! Trzymać!” Choć boleśnie
poszwankowani przez brutalne uderzenie, trzymali się tak, ak gdyby od tego zależało ich
życie lub śmierć. Okręt leciał rozkołysany, a białe, lśniące grzywy fal zalewały mu ba-
kort i sztymbork. Przerwano ǳiałanie pomp. Liny brasowe zaklubiono. Na grot-maszt
i fok-maszt naciągnięto po trzy żagle. Statek szybcie zapluskał po woǳie, wyprzeǳa ąc
spieszny bieg fal. Groźny huk pokonanych wód rozlegał się poza nim donośnie i na-
pełniał powietrze straszliwym drganiem. Skołatany, sponiewierany i obolały statek, cały
w pianach, biegł w kierunku północnym, ak gdyby natchniony odwagą swego wielkiego
zadania…

W izbie czeladne gościł rozpaczliwy smutek. Luǳie posępnymi oczyma spoglądali
na swó przybytek, zamulony i ociekły wilgocią. Wiatr szumiał w ego pustce, zasłane
bezkształtnymi rupieciami, niby akaś pół zalana pieczara w nadbrzeżne skale. Niektórzy
postradali całe mienie, ale znaczna część warty sztymborku uratowała swo e skrzynki,
z których ednak sączyła się woda cienkimi strumykami. Ko e przemiękły; porozpoście-
rane i o zbawczy gwóźdź pozahaczane kołdry plątały się pod nogami. Z zaśmierdłych
kątów wywlekano mokre łachy i, po wyżęciu ich, rozpoznawano swo ą własność. Jedni
uśmiechali się sztywno, inni spoglądali wkoło bladym wzrokiem i milczeli. Rozlegały się
krzyki radości na widok stare kamizelki, lub ęki zmartwienia wobec nierozpoznawal-
nych rzeczy, które zna dowano wśród szczątków pogruchotanych łóżek. Wydobyto edną
lampę, która zawędrowała aż pod bukszpryt. Charley trochę popłakiwał. Knowles, kule-
ąc, włóczył się tam i sam, węszył, badał ciemne kąty, gǳie mogło się coś ostać. Znalazł
akiś but, wylał z niego wodę i za ął się odszukaniem właściciela. Lecz ci, którzy zgnębieni
swemi stratami sieǳieli przy luce, oparłszy łokcie na kolanach a policzki na pięściach, nie
raczyli nawet podnieść oczu. Podsuwał im go pod nos, mówiąc: „Oto porządny but. Czy
wasz?” Odmrukiwano: „Nie. Ode dź!” Ktoś odwarknął: „Weź go i rusza z nim razem do
piekła!” ǲiwił się. „Nie chcą? Przecież to dobry but”. Ale wtem, uprzytomniwszy so-
bie, iż utracił sam wszystką garderobę do ostatnie szmaty, rzucił znaleziony but i zaczął
przeklinać. W szarym półmroku zazgrzytały inne klątwy. Jakiś człowiek wszedł i stanął
z opuszczonymi rękami, woła ąc od progu: „To ci dopiero historia! To ci dopiero historia!”
Niektórzy poczęli dogrzebywać się niespoko nie tytoniu w przemoczonych skrzynkach.
Ciężko dysząc, krzyczeli ze spuszczonymi głowami: „Patrz-no, Jasiu!” „Szymek, spó rz-no
tu. Mó przyoǳiewek odświętny całkiem na nic”. Jeden z nich, miesza ąc łzy i przekleń-
stwa, demonstrował spodnie ociekłe wodą. Nikt nań nie zwracał uwagi. Kot z awił się,
nie wiadomo skąd. Powitano go owacy nie. Wyrywano go sobie z rąk. Pieszczono go,
szepcąc zdrobniałe nazwy. Snuto domysły, gǳie on to wszystko przetrwał. Sprzeczano
się w te materii. Zanosiło się na kłótnię. Wtem dwóch ma tków weszło z cebrem świe-
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że wody, i wszyscy zaczęli się do nie cisnąć. Ale podbiegł Maciuś, chudy i miauczący,
z na eżoną do ostatniego włosa sierścią; dano mu napić się pierwszemu. Kilku pobiegło
na rufę poszukać oliwy i sucharów.

Potem chrupali twardy chleb w żółtym świetle lampy — odpoczywa ąc po szorowaniu
pokładu — i pocieszali się myślą, że „ akoś to bęǳie”. Porozumiewano się, kto ma z kim
spać. Zawierano układy, tyczące się używalności butów i gumowych płaszczów. Zwracali
się eden do drugiego z wesołym „stary” i „synku”. Rozlegały się przy azne klapsy. Żarto-
wano. Ten i ów, rozpostarłszy mokrą kołdrę, ułożył się do snu na podwiniętych rękach
zamiast poduszki, a kilku, sieǳąc przy luce, paliło. Zza niebieskawego dymu przeglądały
zmęczone, ciche twarze i skrzące oczy. Przez uchylone drzwi bosman wetknął głowę.

— Zluzować koło — rzucił do środka — który tam z was? Jest szósta. Niech diabli
porwą, toż ten stary Singleton więce niż trzyǳieści goǳin na stanowisku!… Miła z was
banda!

Zatrzasnął drzwi z powrotem.
— Oficerska warta na pokład! — rzekł ktoś.
— Te… Donkin, twó dyżur! — krzyknęło dwu czy trzech naraz.
On zaś, leżąc w puste koi na mokrych deskach, nie oǳywał się wcale.
— Donkin, twó ster! — Ale Donkin milczał wciąż.
— Donkin zdechł — parsknął ktoś śmiechem.
— Sprzedać do diabła ego rzeczy — krzyknął inny.
— Donkinie — zarechotał trzeci — eżeli nie pó ǳiesz do tego przeklętego koła,

sprzedaǳą two ą garderobę.
Z ciemne swe nory zamruczał wreszcie i zastękał żałośnie, utysku ąc na ból we

wszystkich gnatach.
— On nie pó ǳie! — zawołał czy ś głos z pogardą.
— Na ciebie kole , Davies!
Młody ma tek podniósł się z trudem, rozprostowu ąc ramiona. Donkin wytknął gło-

wę, która w żółtym oświetleniu wyglądała nikle i trupio.
— Dam ci funt prymki — zaskamlał po ednawczo — zaraz ak tylko ą wydostanę,

dalibóg…
Davies wyciągnął ku niemu rękę, i głowa znikła.
— Pó dę — rzekł — ale ty mi za to zapłacisz. — Chwie ąc się na nogach, ale zdecy-

dowany, ruszył ku drzwiom.
— Zapłacę — szczeknął Donkin — zapłacę, ak Boga kocham… funt… po trzy szy-

lingi.
Davies otworzył drzwi na rozcież.
— Zapłacisz mi tyle, ile będę chciał… gdy się wypogoǳi — rzucił, odchoǳąc.
Jeden z ma tków raptownym rzutem odpiął z siebie mokry płaszcz i cisnął mu na

głowę.
— Zabierz-no to, Ta, hyclu eden!
— ǲięku ę! — zawołał tamten z ciemności, poprzez szum toczących się bałwanów.

Słychać było plusk; morze, dudniąc, waliło przez krawęǳie burt.
— Używa teraz kąpieli — mruknął zgryźliwie któryś ze skorupiaków.
— Tak, tak! — wzdychali inni.
Po dłuższym milczeniu Wamibo ął wydawać akieś szczególne okrzyki.
— Hola, co ci est? — spytał ktoś szorstko.
— Powiada, iż on byłby poszedł zamiast Davies’a — ob aśnił Archie, który był ge-

neralnym tłumaczem Finlandczyka.
— Wierzę mu! — wołano.
— Nie bó się, doczmenie, pó ǳiesz i ty, niedługo bęǳie i two a kole . Siedź, kiedy

ci dobrze.
Umilkli i wszyscy obrócili się twarzami ku drzwiom.
Wszedł Singleton, postąpił dwa kroki i stanął, chwie ąc się cokolwiek. Morze, sycząc

i rycząc, bałwaniło się, roztrącone piersią nawy, kasztel drżał, pełen ogłusza ącego huku;
lampa, rozbu ana wahadłowo, rzucała askrawe błyski. Singleton w sennym i osłupiałym
zapatrzeniu spozierał na nieruchomych luǳi, nie mogąc ich odróżnić od skaczących cie-
niów. Dookoła zrywały się biada ące pomruki — „Hola, he !… ak tam teraz na dworze,
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Singletonie?” Ci, którzy sieǳieli u luki, milcząc, podnieśli oczy, a marynarz równie stary,
ak Singleton (ci dwa rozumieli się wza em, chociaż nie zamienili z sobą trzech wyra-
zów na ǳień), popatrzył z uwagą na swego przy aciela, po czym wy ął z ust krótką pipkę
glinianą i podał mu ą bez słowa. Singleton wyciągnął po nią rękę — nie trafił. Zatoczył
się i nagle padł głową naprzód: runął ak długi, zesztywniały, podobny do drzewa, któ-
remu podcięto korzenie. Poruszyli się wszyscy. Tłoczyli się, woła ąc: „Ten ma dość!…”
„Odwrócić go!… Rozstąpcie się tam!”

Pod tłumem wylękłych, schylonych nad nim twarzy, leżał na wznak, patrząc ku gó-
rze uporczywym, przykrym wzrokiem. Gdy wszyscy wstrzymali oddech, rzekł ochrypłym
szeptem wśród ogólnego milczenia — „Już mi dobrze” — i kurczowo zacisnął pięści.
Podnieśli go. — „Starym uż! — stary!” — mruknął z rozpaczą. — „Wcale nie!” — za-
wołał Belfast z odruchową uprze mością. Podpierany ze wszystkich stron, zwiesił głowę.
— „Jak tam? Czy lepie teraz?” — pytano. Wpatrywał się w nich spod gęstych brwi
ogromnymi czarnymi oczyma; na piersi rozpościerała mu się biała broda, długa, gęsta
i krzaczasta. „Stary! stary!” — powtarzał głucho. Pomogli mu we ść na tapczan. Leżała
tam akaś lepka, szlamista warstwa czegoś, cuchnącego ak ba oro zamulone plaży. Był to
ego rozmiękły siennik. Wzdryga ąc się konwulsy nie, przyległ doń, i za chwilę z ciemne
klitki dało się słyszeć gniewne mruczenie, akby ǳikiego zwierza, którego irytu e niewy-
godny barłóg klatki. — „Mała wie a… nic osobliwego… nie mogę zǳierżyć… Starym!”
— Koniec końców usnął w długich swych butach i w kapuzie; dyszał ciężko, i za każdym
razem, gdy się przewracał na bok, wzdycha ąc i ęcząc, chrzęściła ego nieprzemakalna
kurta gumowa. Nad śpiącym toczył się asobliwy poszept rozmów.

— To go zwaliło z nóg!
— Mocny on ak koń.
— Ba, ale uż nie ten co dawnie .
Tak smętnie poszeptawszy, zostawili go w spoko u. O północy ednakże wstał do

za ęcia, ak gdyby nigdy nic, i na przegląǳie, podczas wywoływania nazwisk, odezwał się
ponuro: „Jestem!” Więce niż kiedykolwiek zatapiał się w samotnym rozmyślaniu i zasępiał
w milczeniu eszcze barǳie niedostępnym.

Nazwę „Stary Singleton”, którą stosowano doń przez długie lata, przy mował do-
tychczas pogodnie i z zadowoleniem, ako słuszny tytuł, należny mu przez szacunek dla
człowieka, który pół stulecia spęǳił na mierzeniu swych sił w walce z kaprysami morza.
Nie postała mu nigdy w głowie myśl o własne śmiertelności. Żył, nie dozna ąc szwan-
ku, ak gdyby był niezniszczalny — posłuszny wszelkim pokusom — zwycięzca wielu
burz. Prażył się w słońcu, dygotał z zimna; zaznał głodu i pragnienia i rozpusty; przeszedł
wiele prób; doświadczył wszystkich szaleństw. Stary! Czuł, że go na koniec złamało. Po-
dobny do człowieka zdraǳiecko skrępowanego w czasie snu, obuǳił się skuty długim
łańcuchem lat niebaczonych. Miał teraz nagle do dźwigania ciężar całego swego życia
i zna dował, że to ponad ego siły. Stary! Poruszał rękoma, wstrząsnął głową, dotknął
mięśni. Zestarzał się… i co dale ?… Spo rzał na wiekuiste morze i do mu ąco uprzytom-
nił sobie ego nieczułą moc; u rzał e niezmienione, czarne pieniste, a nad nim wieczność
badawczych gwiazd; słyszał ego niecierpliwy głos, przyzywa ący go z tych bezlitosnych
obszarów, pełnych niepoko u, zgiełku i grozy. Patrzał w pełną udręki, ślepą dal morską,
w ten lamentu ący, rozwścieczony bezmiar, który rościł sobie prawo do wszystkich dni
ego twardego życia, a po śmierci zechce swemu niewolnikowi zabrać i spracowane ciało…

Wichura zelżała tymczasem. Obróciła się na południowschód, rozwiała i ustąpiła
mie sca niezmiennie stałe wiei, pchnąwszy nas przedtem ku północy, w radosną, sło-
neczną strefę pasatów. Chyży, biały okręt szybował prosto do domu, pęǳąc po niebieskie
roztoczy morskie , pod błękitem nieba. Niósł na sobie udoskonaloną mądrość Singleto-
na, cwaną drażliwość Donkina i zarozumiałą głupotę nas wszystkich. Goǳiny trudów
daremnych były zapomniane; o strachu i lęku tamtych posępnych chwil nie było uż
mowy w te dni słoneczne i pogodne. A ednak życie nasze było akoby zaczęte od nowa,
ak gdybyśmy powskrzesali z martwych. Cała pierwsza część podróży nasze , Ocean In-
dy ski po tamte stronie przylądka — wszystko to przepadło we mgle, ak rozproszone
wspomnienie akiegoś poprzedniego bytu. Skończył się; — potem nastał szereg próżnych
goǳin: sina akaś zapadłość — i znowu poczęliśmy żyć! Singleton stał się posiadaczem
smutne prawdy; pan Creighton — uszkoǳone goleni; kucharz — sławy, które prero-
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gatyw bezwstydnie nadużywał. Donkinowi przybyło poczucie nowe krzywdy. Choǳił,
powtarza ąc uporczywie — „On mi groził, że mi łeb rozwali — czy słyszeliście? Człowie-
ka o byle akie głupstwo zaraz chcą zamordować!” W końcu i nam ta rzecz ęła wydawać
się straszną. A byliśmy tak wysokiego o sobie rozumienia!

Chełpiliśmy się swo ą odwagą, swo ą zdolnością do pracy, swo ą energią. Wspomi-
naliśmy naszą zaszczytną postawę w różnych prze ściach: nasze poświęcenie, naszą nie-
przepartą wytrwałość — i pyszniliśmy się tymi cnotami, ak gdyby były własnym naszym
odruchem, niewymaga ącym pobudki z zewnątrz. Wspominaliśmy niebezpieczeństwa
minione i trudy — ale przemilczaliśmy z dyskrec ą naszą przeraźliwą trwogę. Potępia-
liśmy oficerów — którzy byli do niczego — i słuchaliśmy bałamuctw Donkina. On
bronił naszych praw, on bezinteresownie obstawał za naszą godnością i byna mnie nie
zrażał się tym, żeśmy z niego ustawicznie kpili i obrzucali go wzgardliwymi spo rzeniami.
Pogarda nasza dlań nie miała granic, ale przysłuchiwaliśmy się z za ęciem temu skończo-
nemu artyście. Mówił, że dobrzy z nas luǳie — „przeklęcie dobre luǳkie stado”. Kto
nam ǳiękował? Kto uwzględniał nasze troski? Czy to nie było „psie życie nasze za dwa
funty ǳiesięć szylingów na miesiąc?” Czy uważaliśmy tę nęǳną płacę za dostatecznie
wynagraǳa ącą nam ryzyko życia i stratę ubrania? „Pozbyliśmy się ostatnich łachów” —
krzyczał, nie da ąc nam czasu na przypomnienie sobie, że on w każdym razie nie stracił
nic własnego. Młodsi z nas przysłuchiwali się, myśląc: ten Donkin to bądź co bądź tęga
głowa, chociaż żaden charakter. Skandynawowie byli przerażeni ego zuchwalstwem; Wa-
mibo nic nie rozumiał, a starzy ma tkowie kiwali w zamyśleniu głowami, migocąc złotem
cienkich kolczyków w mięsistych, włochatych uszach. Surowe, spalone słońcem twarze
wspierano na tatuowanych rękach. Żylaste, węzłowate pięści o kolorze brązu trzymały
brudnobiałe, dymiące fa ki gliniane. Sieǳieli pochyleni, szerocy w barach, i przysłuchi-
wali się w ponurym milczeniu, niezbadani. A on mówił z zapałem — otoczony pogardą
— sypiąc nieodbite argumenty. Jego malownicza i plugawa gadatliwość płynęła ak męt-
ny strumień z zatrutego źródła. Oczkami ak paciorki rzucał na prawo i lewo, śleǳąc,
czy nie zbliża się który z oficerów. Czasem pan Baker, idąc ku przodkowi, aby spo rzeć
na szkoty gal-żagla, przetaczał się niezgrabnym swym chodem wśród nagłe ciszy; albo
pan Creighton, kule ąc, przewlókł się mimo nas, z większą niż kiedykolwiek powagą na
gładkim licu młoǳieńczym, i przeszywał nas, raptem umilkłych, badawczym, asnym
wzrokiem.

Za ego plecami Donkin zezował ku nam porozumiewawczo — „Oto eden z nich.
Niektórzy z was uratowali go, obwiązali go wówczas liną. Czy wam za to poǳiękował?
Nie pęǳa was gorze niż przedtem?… Szkoda, żeście go nie wyrzucili za burtę!… Czemu
by nie? Byłoby o ednego zawalidrogę mnie ! Czemu nie?…” Nachylał się, przybiera ą-
cy ton poufny, cofał się w tył dla większego efektu; szeptał, podnosił głos, wymachiwał
nęǳnymi badylami rąk — wysuwał cienką szy ę — wrzeszczał, zezował. W przestankach
ego namiętne orac i słychać było lekkie wzdychanie wiatru wśród lin i szelest morza,
o którym zapomniano, a które przypominało się ostrzegawczym szeptem wzdłuż boków
okrętu. Nienawiǳiliśmy tego draba, a ednak nie mogliśmy zaprzeczyć oczywiste praw-
ǳie ego słów. To było takie asne. Przecież byliśmy dobrymi ludźmi. Zasługi nasze były
wielkie, a żołd mały. Nasze usiłowania uratowały okręt, a sławę tego czynu bęǳie zbierał
kapitan. Czegóż on dokonał? Chcielibyśmy to wieǳieć. Na pytanie Donkina: „Co on by
zrobił bez nas?” nie zna dowaliśmy odpowieǳi.

Gnębiła nas ta niesprawiedliwość świata i byliśmy zdumieni, że tak długo żyliśmy pod
e uciskiem, nie zda ąc sobie sprawy z nieszczęśliwego położenia; smutne odkrycie nasze
bezkrytyczne głupoty złościło nas. Donkin zapewniał, że przyczyną tego wszystkiego była
tylko „poczciwość” naszych serc — ale to czcze rozumowanie nas nie pocieszało. Mieliśmy
dość męstwa, żeby samym przyznać się do umysłowych naszych braków; ednak od tego
czasu przestaliśmy go szturchać, dawać mu prztyczki w nos, albo przewracać go, niby to
nieumyślnie; to ostatnie weszło w modę, gdyśmy okrążyli Przylądek. Teraz Davies przestał
prowokować go mówieniem o czarnych oczach i o płaskich nosach. Charley, który od
czasu burzy znacznie był spokorniał, uż mu nie dokuczał kpinami.

Knowles uprze mie i z chytrą miną poddawał ego sądowi kwestie w tym np. ro-
ǳa u: „Czy oficerzy i my wszyscy ma tkowie nie moglibyśmy mieć ednego stołu? Czy
nie moglibyśmy dotąd pozostawać na ląǳie, aż nam to przyzna ą? A gdy to osiągniemy,
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czego żądać następnie?” Odpowiadał bez namysłu i z lekceważącą pewnością siebie puszył
się w swoim oǳieniu, które było o wiele za obszerne; wyglądał w nim ak przebrany.
Były to przeważnie szaty Jimmy’ego — chociaż przy ął by wszystko od każdego; ale tyl-
ko Jimmy posiadał coś na zbyciu. Jego oddanie się Jimmy’emu nie miało granic. Tkwił
bez przerwy w ego ka utce, wysługu ąc się ego potrzebom, znosząc ego zachcianki,
ego kapryśne wymagania, ego tetryczenie i często śmie ąc się z nim razem. Nic go nie
mogło powstrzymać od tych miłosiernych zabiegów około chorego, zwłaszcza gdy trafiła
się aka ciężka robota na pokłaǳie. Pan Baker dwukrotnie wyrzucił go stamtąd uderze-
niem w kark, co nas niewymownie zgorszyło. Goǳi-ż się zostawiać chorego bez dozoru?
Mamy-ż doznawać złego traktowania za pomoc koleǳe?

— Co? — ryknął pan Baker, zwraca ąc się groźnie na ten pomruk. I całe nasze pół-
kole, ak eden mąż, cofnęło się krokiem w tył. — Rozpiąć wielki sztag-żagiel! Donkin,
marsz na górę! Dale — grzmiał rozkazem stanowczym — Rozwinąć płachtę, ciągnąć
dołem linę. Jazda!

Po nastawieniu żagla oddalił się pan Baker na rufę i stał przez długą chwilę u bu-
soli, stroskany, zamyślony, ciężko dysząc, ak gdyby się dławił zakałą te złe woli, która
z niewiadome przyczyny dostała się na okręt. „Czego oni chcą? — myślał. — Nie mogę
wyrozumieć tego nagłego ich zamknięcia się w sobie i tych szemrań. Dobra to załoga
przecież, ak na te czasy”. Na pokłaǳie szła dale wymiana gorzkich słów, podpowia-
danych niedorzecznym roz ątrzeniem przeciwko akie ś niesprawiedliwości, na którą nie
ma sposobu, ale które obecność est oczywista; poszept w tym duchu trwał wciąż, na-
wet kiedy Donkin przestawał uż mówić. Nasz mały światek dążył swo ą krętą, ściśle
oznaczoną drogą, unosząc niezadowolenie i niespełnione pragnienia. Mieszkańcy tego
światka zaczęli się oddawać posępne uciesze nieskończonego rozważania i sumiennego
oszacowywania swe wartości. Pod wpływem nauk Donkina, wróżącego błogostan, z en-
tuz azmem roili o czasach, w których każǳiutki okręt bęǳie sobie podróżował po asne
dali morza i bęǳie miał załogę składa ącą się z samych doskonale odżywianych, bogatych
i zadowolonych żeglarzy.

Zanosiło się na długą podróż. Obszar południowowschodnich pasatów, lekkich a zmien-
nych, pozostał daleko w tyle; potem w okolicach równika, pod niskim, szarym niebem
i przy dusznym gorącu, okręt mknął po gładkie toni, podobne tafli matowego szkła.
Hen na widnokręgu poprzycza ane taiły się burze gromowe i okrążały okręt z daleka,
podobne ǳikim bestiom, które lęk powstrzymu e od napaści. Niewiǳialne słońce wę-
drowało ponad wyprostowanymi masztami, prześwitu ąc skroś chmur bezpromiennym
kręgiem, którego mętny odblask w szybie wodne posuwał się równocześnie od wschodu
na zachód, dotrzymu ąc mu kroku. W nocy, obe mu ące nieprzeniknioną czarnością zie-
mię i niebo, zapalała się niekiedy rozległa przestrzeń bezgłośnym pałaniem; przez edno
mgnienie statek występował na aw z masztami i ożaglowaniem, przy czym każdy żagiel
i każda lina rysowały się czarno i wyraźnie na tle ognistego wybuchu, niby zwęglony
szkielet okrętu, zamknięty w ognistym globie. Potem na długie goǳiny statek zapadał
znowu w noc i milczenie. Tylko nikłe westchnienia snuły się tam i sam — ak błędne du-
chy — i dotykały cichych żagli, rozdygotanych w nagłym, trwożnym łopocie, a z oddali
szeptał współczu ąco ocean posępnym, nieogarnionym szumem…

Gdy przykręcono lampę, Jimmy, obróciwszy się na poduszce, patrzał przez drzwi
otwarte na oścież. Za prostą linią szczytowego żagla migały wiz e ba ecznego świata, zło-
żonego z drga ących płomieni i senne wody. Błyskawice odbĳały się w wielkich smut-
nych oczach Jimmy’ego, które lśniły — zda się — własnym, czerwonym ogniem wśród
czarne twarzy. Potem leżał znów w gęstym mroku, oślepiony i niewiǳialny. Dochoǳił
do niego stuk kroków na uciszonym pokłaǳie, oddech któregoś z luǳi, maruǳących
na progu, poskrzyp masztu, który się zakołysał, albo spoko ny głos dyżurnego oficera,
odbĳa ący się głośnym i wyraźnym echem wysoko pośród nieruchomych żagli. Natężał
uwagę i wsłuchiwał się z chciwością, łowiąc uchem na lże szy szmer, który ǳiałał ko ąco
na ego udrękę bezsenności. Weselił go skrzyp bloków, orzeźwiał ruch poszeptu ące war-
ty, cieszyło przeciągłe ziewnięcie akiegoś sennego i zmęczonego żeglarza, który rozkładał
się powoli na deskach, by uciąć drzemkę. Życie wydawało się niezniszczalne. Toczyło się
poprzez mrok i światło i sen, i snuło się przy aźnie naokoło kłamliwe ba ki o bliskie
śmierci Jimmy’ego; było asne, ak świetlany zygzak błyskawicy, i pełnie sze ta emnic od
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nocnego mroku. Dawało mu poczucie bezpieczeństwa; cennym był dlań zarówno spokó
wszechwładne ciemności, ak i ruchliwe, niepoko ące światło dnia.

Koło wieczora, w goǳinach tzw. „psie warty”, a nawet aż do pierwszego dyżuru
nocnego, wiǳiało się zawsze paru kolegów, dotrzymu ących towarzystwa Jimmy’emu,
porozmieszczanych z obu stron drzwi ka uty. W wygodnych pozach, podparci o odrzwia,
z pozakładanymi na krzyż nogami, toczyli rozmowę z pogodnym zainteresowaniem, lub
też w milczeniu zasiadali bądź na progu, bądź też na kuferku Jimmy’ego. Inni, za ąw-
szy mie sca na zapasowym maszcie u poręczy burtowe , przy mowali w pogawędce uǳiał
milczącym zapatrzeniem się oczu i swymi prostaczymi twarzami, na które lampka z ka-
uty rzucała askrawą łunę. Ta maleńka, biało wymalowana izdebka sprawiała po nocy
wrażenie akiegoś srebrzystego tabernaculum, gǳie spoczywał pod kołdrą sztywny, czar-
ny bożek, łyska ący znużonym okiem i przy mu ący należną mu daninę hołdów. Donkin
celebrował. Minę miał taką, ak gdyby był pokazywaczem akiegoś fenomenalnego z a-
wiska, akiegoś osobliwszego, na uwagę zasługu ącego ǳiwotworu, z którego wiǳowie
ma ą odnieść głęboką i wiecznotrwałą naukę.

— Tylko mu się przypatrzcie! Takiemu to wiadomo, co w trawie piszczy — nie bó cie
się! — perorował od czasu do czasu, wymachu ąc ręką twardą i kościstą ak łapa bekasa.
Jimmy leżał na wznak, uśmiecha ąc się z pobłażaniem i powściąga ąc się od na mnie -
szego poruszenia. Udawał ostatnie wyczerpanie z sił, chcąc nam udowodnić, że zwłoka
w wydobyciu go z owe straszne kry ówki i potem cała noc spęǳona na rufie pośród
nas — egoistów niedbałych o ego potrzeby — że go to wszystko całkiem „połamało”.
Lubił rozpowiadać o tym i, rzecz prosta, zawsze potrafił nas za ąć. Mówił kurczowo, go-
rączkowymi napadami, po których następowały długie pauzy; podobne to było do chodu
pĳaka.

— Właśnie mi kucharz przyniósł imbryczek gorące kawy… Postawił go tam na ku-
ferku — zatrzasnął drzwi… Poczułem, że zanosi się na duże kołysanie; a do kawy —
ratować: oparzyłem palce… i wyleciałem z tapczanu… Okręt przewrócił się tak szybko…
Woda wlała się przez wentylator… Nie mogłem poruszyć drzwi… ciemno ak w mogile…
próbowałem wgramolić się na ko ę górną… Szczury… eden mnie ukąsił w palec, gdy uż
się wdrapałem na wierzch… Słyszałem, ak pode mną pływał… Myślałem, że uż wcale
nie przy ǳiecie… żeście uż wszyscy przepadli w morzu… naturalnie… Słyszałem tylko
wicher… A potem wyście przyszli… szukać mo ego trupa, oczywiście. Niechby cokolwiek
późnie , a…

— Człowieku! Ależ hałasowałeś tam na potęgę — rzekł Archie w zamyśleniu.
— Ba, i wy też narobiliście piekielne wrzawy tam na górze… Każdy by się przeraził…

Nie wieǳiałem, co się tam ǳie e… Walą w te przeklęte deski… mo a głowa… Zacho-
wywaliście się zupełnie ak stado oszalałych głupców… w każdym razie nic mi z tego…
Mógłbym równie dobrze i utonąć… Ba!

Jęczał, kłapał wielkimi, białymi zębami i obrzucał nas wzgardliwym spo rzeniem. Bel-
fast spo rzał na niego z bólem, uśmiechnął się asobliwie i ukradkiem zacisnął pięść;
niebieskooki Archie głaǳił powoli swo e czerwone baczki; u drzwi bosman wytrzeszczył
oczy, parsknął nagle śmiechem i odszedł. Wamibo roił… Donkin pomacał rzadkie włosy,
rosnące mu na ałowe broǳie i rzekł triumfu ąco, zerka ąc w stronę Jimmy’ego:

— Spó rzcie na niego! Chciałbym a mieć połowę tego zdrowia co on, dalibóg!
Wskazał kusym palcem w tył okrętu, w stronę ka ut oficerskich i szczeknął ze sztuczną

wesołością:
— Tamtym na złość, tak się należy urząǳać.
Jimmy rzekł dobrodusznie:
— Przestań-że błaznować!
Knowles, cocha ąc się ramieniem o odrzwia, zauważył sprytnie:
— Wszyscy nie możemy się zameldować ako chorzy. Byłby to bunt.
— Bunt — głupstwo! — szyǳił Donkin — Nie ma żadnego prawa przeciwko za-

chorowaniu.
— Jest sześć tygodni ciężkiego więzienia za uchylenie się od służby — odparł Know-

les. — Pamiętam, wiǳiałem raz w Kardyfie załogę przeładowanego statku — ostatecznie
znów tak barǳo nie był przeładowany, tylko że akiś podtatusiały egomość z białą brodą
i z parasolem z awił się na bulwarze i zaczął luǳiom gadać. Okropna to rzecz — powiada
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— zatonąć podczas zimy i po to tylko, żeby właścicielowi okrętu napęǳić do kieszeni
kilka funtów więce . Użalał się nad ludźmi, omal nie płakał, rzetelnie mówię; — palto
miał niby wielki żagiel, a kapelusz ak żagiel mały górny. Chłopcy — zgoda! Powieǳieli,
że nie chcą w zimę tonąć, i myśleli, że tatuś bęǳie za nimi przed sądem świadczył. Li-
czyli, że ta awantura zapewni im na dwa-trzy dni labę. A sąd skazał ich na sześć tygodni
ciupy, bo okręt nie był przeładowany. Tak przyna mnie ustalono w sąǳie. W całym por-
cie w Penarth nie było ani ednego przeładowanego okrętu. Zda e się, że ten stary oszust
był zapłacony przez akież takie towarzystwo, żeby śleǳić przeciążone okręty, ale znał
się na tym ak koza na pieprzu… W gospoǳie, w które mieszkiwam, zmówiliśmy się
w kilku, żeby tego starego łotra skąpać w doku. Tropiliśmy go, ale przepadł bez śladu, ak
tylko wyślizgnął się z sali sądowe … Tak, tak. Zasąǳono ich na sześć tygodni ciężkiego
więzienia…

Słuchali ciekawie, przytaku ąc surowemi, zamyślonymi twarzami. Donkin otwierał
kilka razy usta, ale nic nie rzekł. Jimmy leżał cicho i obo ętnie z otwartymi oczyma. Któ-
ryś ma tek wyrwał się ze zdaniem, że „przeklęci sęǳiowie”, po tym krzycząco niespra-
wiedliwym wyroku, niezawodnie „poszli się upić z właścicielem na ego koszt”. Zdanie
to poǳielili inni. Rzecz sama przez się zrozumiała. Donkin rzekł:

— Co tam, sześć tygodni to można wytrzymać. Śpi się przyna mnie calutką noc,
regularnie. Zrobiłbym tak, dalibóg.

— Jesteś do tego przyzwycza ony, co? — spytał któryś.
Jimmy raczył się zaśmiać. Wszystkim nam ten łaskawy śmiech dodał animuszu. Know-

les barǳo zręcznie odwrócił swó punkt zapatrywania.
— Gdybyśmy zachorowali wszyscy, akże byłoby z okrętem, co?
Postawiwszy to pytanie, rozglądał się wokoło, szczerząc zęby.
— Niech ginie do diabła — kpił Donkin — przecież to nie twó .
— Jakże to? Puścić go na rozbicie? — odpierał Knowles, z wątpliwością w głosie.
— A tak, niech iǳie na wolę wiatrów, czort z nim — przekonywał Donkin ze wspa-

niałą niedbałością.
Tamten, nie zważa ąc na ego ton, medytował:
— Zapas żywności wy ǳie — mruczał — i co?… nigǳie nie dopłynąć… a akże

bęǳie z zapłatą? — dorzucił, nabiera ąc pewności.
— Jaś lubi ǳień, w którym płacą — odezwał się z proga akiś słuchacz.
— Bo wtedy ǳiewczęta obe mu ą cię edną ręką za szy ę, a drugą sięga ą ci do kieszeni,

nazywa ąc cię na milszym. Nieprawda, Jasiu?
— Jasiu, z ciebie kat na ǳiewczęta.
— On ich naraz po trzy holu e, ak ten holownik Watkinsa o dwu kominach, który

ciągnie trzy szkuńce.
— Kulawiec z ciebie, Jasiu, ale i gałgan!
— Jasiu, opowieǳ nam o te , co to miała edno oko niebieskie, a drugie czarne.

Dale -że.
— ǲiewczyn o ednym czarnym oku est zatrzęsienie na Highway…
— Nie, taka est tylko edna — opowieǳ nam, Jasiu.
Donkin spoglądał surowo i z obrzyǳeniem; Jimmy’ego to męczyło, któryś z siwych

wilków morskich potrząsał głową z cichym zadowoleniem, uśmiecha ąc się dyskretnie
znad fa ki. Knowles, zbity z pantałyku, obracał się to w edną, to w drugą stronę.

— Nie! Z wami to nigdy nie można pomówić rozsądnie…
Wycofał się wstydliwie, pomruku ąc, ale pochlebiło mu to. A tamci ryczeli ze śmie-

chu, tłocząc się w askrawym blasku koło tapczanu Murzyna. Zapadła ego czarna twarz
poruszała się niespoko nie na białe poduszce. Zerwał się nagły powiew i zatrząsł pło-
mieniem w lampie; tam na zewnątrz załopotał wysoko w górze żagiel, a niże któryś
szkotowy blok przedniego masztu ął uderzać z grzmiącym szczękiem w żelazny pancerz
burty. Przyleciał z dala okrzyk:

— Baczność ster!
I odpowieǳiał mu dalszy głos:
— Trzymam mocno, panie.
Załoga przycichła w oczekiwaniu.
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Siwowłosy żeglarz wypukał fa kę o próg i powstał. Okręt wziął lekkie pochylenie,
a senny poszum zwiastował, iż morze się ocknęło.

— Otóż i mamy wie kę — szepnął ktoś.
Jimmy obrócił się powoli w stronę wiatru. W ciemnościach zabrzmiał donośny, roz-

kazu ący głos:
— Duży środkowy na maszt — ciągnĳ!
Zebrane u drzwi towarzystwo zniknęło z kręgu światła. Słychać było, ak biegli po

rufie, powtarza ąc w różnych intonac ach:
— Duży środkowy na maszt!…
Sam tylko Donkin został przy Jimmy’m. Zapanowało milczenie. Jimmy otwierał pa-

rokrotnie i zamykał usta, ak gdyby łapiąc szeroki wiew; Donkin ruszał wielkimi palcami
u bosych nóg i przyglądał im się w zamyśleniu.

— Czy nie poszedłbyś i ty zaciągnąć ten żagiel? — spytał Jimmy.
— Nie. Jeżeli sześciu chłopów nie ma dość krzepy w muskułach i nie może nasa-

ǳić tego przeklętego bezanżagla, to pal ich sześć — odrzekł Donkin głosem znużonym
i głuchym, ak gdyby mówił z dna akiegoś lochu. Jimmy ze szczególnym zaintereso-
waniem przypatrywał się ego stożkowate ścięte głowie o ptasim profilu; wychylił się
z łóżka z badawczą i niepewną miną kogoś, co właśnie zastanawia się, akby tu na lepie
uchwycić osobliwą gaǳinę, która może ukłuć albo ukąsić. Jednakże powieǳiał tylko:

— Pan Baker zobaczy, że ciebie nie ma i znów bęǳie dogryzał.
Donkin wstał, aby pó ść.
— Już a go urząǳę pewne piękne nocy, zobaczysz — rzucił przez ramię. Jimmy

odparł natychmiast.
— Ty esteś ak papuga, skrzecząca papuga.
Donkin zatrzymał się i z uwagą przechylił na bok głowę. Jego wielkie odsta ące uszy,

przezroczyste i porysowane żyłkami, podobne były do cienkich skrzydeł nietoperza.
— Tak? — odpowieǳiał, sto ąc tyłem do Jimmy’ego.
— Tak! Paplesz wszystko, co wiesz — ak… ak plugawe białe kakadu.
Donkin czekał. Słuchał, ak tamten oddycha głęboko i powoli, niby pod centnarowym

na piersi ciężarem, wreszcie spytał spoko nie:
— Co a wiem?
— Co?… To, co a ci mówię… nie dużo. Co ty w tym masz… żeby tak ciągle mówić

o moim zdrowiu?…
— Toć to wierutny szwindel! Parszywe, nęǳne oszustwo pierwsze klasy. Ale a nie

dam się na to nabrać. Ja — nie!
Jimmy milczał. Donkin zagłębił ręce w kieszeniach i ednym krokiem podsunął się

aż do tapczanu.
— Ja mówię — ot co. Nie ma tu luǳi z charakterem. To są owce, nad którymi można

przewoǳić. Ale ciebie popieram… Czemuż by nie? Dobrze ci się wieǳie.
— Owszem. Przeciwko temu nic nie powiadam.
— No więc. — Niech się uczą ode mnie męskich sposobów. Jestem mężczyzną i wiem

doskonale, ak stoi two a sprawa…
Jimmy wtulił się w poduszki, tamten zaś wysunął cienką szy ę, nachyla ąc ku niemu

ptasią twarz, niby ǳiób, gotowy do wykłucia oczu.
— Ja mam charakter męski. Wolałem wycierać się po wszystkich ciupach Kolonii,

niż zrezygnować ze swoich praw…
— Jesteś ka daniarzem — rzekł Jimmy słabym głosem.
— Tak. Jestem… i szczycę się tym. A ty co? Brak ci męstwa… i dlatego wymyśliłeś

to oszukaństwo…
Zatrzymał się chwilę i, akcentu ąc akąś ukrytą myśl, rzekł z wolna:
— Przecież ty nie esteś chory — prawda, że nie?
— Nie — odrzekł stanowczo. — Kilka razy w tym roku byłem niezdolny do pracy

— dorzucił. I nagle sposępniał.
Donkin przymknął edno oko z przy acielską konfidenc ą.
— Robiłeś to i przedtem, nieprawdaż? — szepnął.
Jimmy uśmiechnął się, po czym, ak gdyby nie mogąc się dłuże opanować, dał folgę

zwierzeniom:
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— Na ostatnim okręcie — tak. W czasie podróży udałem chorego. Rozumiesz? Ła-
twa rzecz. W Kalkucie wypłacono mi lon, a szyper nie zrobił o to żadnego kramu…
Otrzymałem swo e pieniąǳe, ak się należy. Pięćǳiesiąt ośm dni przeleżałem w łóżku!
Głupcy! O Boże! Co za głupcy! Zapłacili mi rzetelnie!…

Zaśmiał się kurczowo. Chichotał i Donkin. Jimmy silnie zakaszlał.
— Jest mi tak dobrze ak nigdy — rzekł, gdy znowu mógł oddychać.
Donkin zrobił szyderczy gest.
— To się rozumie — rzekł głębokim tonem. Każdy to przecież wiǳi.
— Ale nie oni — odparł Jimmy, zipiąc ak ryba wy ęta z wody.
— Oh, oni wszystko biorą za dobrą monetę — upewnił Donkin.
— Nie trzeba za barǳo w to wierzyć — upominał Jimmy głosem znękanym.
— W two ą komedy kę wierzyć? Hę? — uzupełnił Donkin owialnie… I dodał z na-

głym wstrętem:
— Ty myślisz tylko o sobie, dopóki ci szczęście służy…
Wobec tego zarzutu samolubstwa, Dżems Wait podciągnął kołdrę do brody i chwilę

leżał cicho z grymasem na czarnych, wydatnych wargach.
— Dlaczego ciebie tak podrywa do kłótni? — spytał bez wielkiego zainteresowania.
— Bo to est skończone świństwo. Nabrali nas… życie podłe, płaca podła… Chciał-

bym, żeby się tak zdarzył aki porządny rozruch — akaś taka wściekła, diabelna ruchaw-
ka, żeby ą popamiętano! Roztrącać luǳi… Po łbie walić… A akże! Czy esteśmy bydłem,
czy ludźmi?

Płonął cnotliwym oburzeniem. Nagle rzekł na spoko nie :
— Rozwiesiłem two e rzeczy dla przewietrzenia.
— Dobrze — rzekł Jimmy zmęczonym głosem. — Przynieś e tu.
— Da mi klucz od kuferka, poukładam ci e — mówił Donkin z przy acielską skwa-

pliwością.
— Przynieś e tuta , sam poukładam — rzekł Jimmy surowo.
Donkin spuścił oczy w ziemię i coś pomrukiwał…
— Co mówisz? Co takiego? — zaniepokoił się Jimmy.
— Nic. Sucha noc. Niech tam sobie powiszą do rana — powieǳiał Donkin akimś

ǳiwnie drżącym głosem, akby powstrzymywał śmiech, czy też wściekłość. Jimmy’ego,
zda się, ta odpowiedź zadowoliła.

— Nale mi trochę wody do ǳbanka na noc — powieǳiał.
Donkin wyszedł za próg.
— Nale sobie sam — wygłosił szorstko — możesz to zrobić, eżeli nie esteś naprawdę

chory.
— Rzeczywiście, mogę to zrobić — rzekł Wait — tylko że…
— A więc zrób — rzucił Donkin złośliwie — ponieważ możesz doglądać swego ubra-

nia, możesz doglądać i samego siebie.
Wyszedł na pokład i wcale się nawet nie obe rzał. Jimmy sięgnął po ǳbanek. Ani

kropli. Postawił go z wolna, westchnął cicho i przymknął oczy. Myślał:
— Wody mi przyniesie ten wartogłów Belfast, eśli zażądam. Głupiec. Barǳo mi się

chce pić…
Było niezmiernie gorąco w ka ucie, która zdawała się wykonywać powolny obrót,

odǳielać się od okrętu i unosić lekko w asnym, powietrznym obszarze, oświetlonym
askrawymi blaskami akiegoś szybko wiru ącego, czarnego słońca. Obszar bez wody. Bez
kropli wody. Jakiś polic ant z twarzą Donkina sieǳi na cembrowinie puste studni i pĳe
szklankę piwa; nagle zamachał wielkimi skrzydłami i odunął. Jakiś okręt o masztach
wbitych w niebo i tam ginących, wyładowu e zboże; wiatr rozmiata suche plewy tuma-
nem wzdłuż kamiennego wybrzeża portu, gǳie nie ma ani kropli wody. Jimmy kręci się
na wietrze razem z tymi plewami — czu e zmęczenie i akąś ǳiwną lekkość. Jest bez
wnętrzności. Czu e się lże szym i suchszym od plew. Rozszerzył wdechem pustą klatkę
piersi. Wdął w siebie z powietrzem całą masę osobliwych rzeczy, coś akby drzewa, domy,
luǳi, słupy latarń… Już nie ma nic! Nie ma więce powietrza — a on eszcze nie skończył
swo ego długiego wdechu. Ależ on w celi więzienne ! Zamyka ą go właśnie. Jakieś drzwi
się zatrzasły. Zgrzytnął klucz dwukrotnym spustem, i chluśnięto na niego kubełkiem
wody. Och! Po co to?…
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Otworzył oczy i pomyślał sobie, że upadek był za ciężki, ak na niego, człowieka pu-
stego — całkiem pustego w środku. Zna dował się w swo e ka ucie. — A! ka uta —
doskonale! — Był zlany potem, ręce ciążyły mu ak ołów. Zobaczył, że kucharz stoi we
drzwiach, trzyma ąc w edne ręce klucz mosiężny, a w drugie — lśniący cza nik cynowy
z pałąkiem.

— Zamykałem na noc — ozna mił kucharz, promienie ący zadowoleniem — Dopiero
co wybiła ósma. Przynoszę ci garnek zimne herbaty, żebyś na noc miał co do picia.
Osłoǳiłem ą nawet białym cukrem od święta. Co tam — okręt od tego nie utonie.

Wszedł, powiesił cza nik u węgła koi.
— Co słychać? — rzekł ceremonialnie, po czym siadł na kuferku.
— Hm — odburknął Wait niezbyt gościnnie.
Kucharz obtarł sobie czoło akimś brudnym łachem bawełnianym, który następnie

zawiązał sobie na szyi.
— Tak robią palacze na parowcach — rzekł wesoło, niezwykle rad z siebie — Mo a

praca est przyna mnie tak ciężka ak ich — sąǳę — a goǳin mam więce . Czyś kiedy
wiǳiał ich w kotłowni? Wygląda ą ak szatani, niecący ciągle ogień — ogień — ogień,
tam na dnie.

Wskazał palcem na pokład. Jakaś posępna myśl zachmurzyła mu lice i przemknęła po
nim ak cień błędne chmury po spoko nym morzu. Zluzowana warta wracała z tupotem
na przodek statku i zwartą grupą mĳała oświetlony obręb przy drzwiach. Niektórzy wołali:

— Dobranoc!
Belfast przystanął na chwilę, aby za rzeć do Jimmy’ego i stał drżący i niemy, ak gdy-

by opanowu ąc wzruszenie. Zamienił z kucharzem bole ąco-porozumiewawcze spo rzenie
i ulotnił się. Kucharz odchrząknął. Jimmy spoglądał w sufit i zatopił się w milczeniu.

Noc była widna, z lekkim wiaterkiem. Okręt, nieco bokiem pochylony, ślizgał się
gładko po ciemne toni, dążąc po niedościgłe wspaniałości widnokręgu, usianego migo-
tliwymi punkcikami gwiazd. Wysoko ponad iglicowatymi wierzchołkami masztów prze-
wĳał się po niebie szlak drogi mleczne , podobny do triumfalnego łuku wiekuiste świa-
tłości, rozpiętego nad mrocznym torem ziemi. Na górnym pokłaǳie baku, nad kaszte-
lem, któryś z ma tków głośno i z precyz ą gwizdał skoczną nutę ulubionego pląsu, a drugi
szurał w takt nogami i przytupywał. Od przodu dolatywała gwarna mieszanina rozmów
— śmiechów — urywanych dźwięków pieśni. Kucharz pokiwał głową, zerknął ukosem
w stronę Jimmy’ego i począł zrzęǳić.

— O , o ! Taniec i śpiew. Tylko to im w głowie. Poǳiwiam Opatrzność, że est na to
cierpliwa… Niepamiętni dnia, który na pewno przy ǳie… Ale ty…

Jimmy łyknął herbaty pośpiesznie, akby ukradkiem, zakopał się pod kołdrą i przyci-
snął do same ściany. Kucharz wstał, zamknął drzwi, po czym znowu siadł i zaczął pero-
rować:

— Za każdym razem, gdy rozniecam w kambuzie ogień, myślę o was, towarzysze —
wy przeklina ący, kradnący, łżący i czyniący eszcze gorze — tak, ak gdyby nie istniało
nic z tego, co się nazywa tamtym światem… A chłopy skądinąd niezłe do pewnego stopnia
— dodał powoli i po chwili smętnego rozmyślania ciągnął dale z rezygnac ą — No, no!
Bęǳie im kiedyś ciepło. Ciepło rzekłem? Żar paleniska na akimś parowcu White Star
est wobec tego niczym.

Zamilkł i sieǳiał przez chwilę nieruchomo. W ego mózgu kotłowało się; przesuwały
się wiǳiadła o świetlanych zarysach; dźwięczały bezładnym chórem pobuǳa ące pieśni
wraz z ękami udręczeń piekielnych. Cierpiał, rozkoszował się, poǳiwiał, pochwalał. Był
zachwycony, prze ęty strachem i uniesieniem — podobnie ak w on pamiętny wieczór
( edyny raz w życiu — przed dwuǳiestu siedmiu laty; z przy emnością zaznaczał cyę
lat), kiedy to, będąc młoǳieńcem i dostawszy się w złe towarzystwo, upił się w pewnym
tingel-tanglu we wschodnie ǳielnicy. Fala nagłego uniesienia porwała mu duszę. Uleciał
ku wyżynom. Spozierał w ta emnicę zaświata, odczuwał ego niewypowieǳianą doskona-
łość; kochał go, kochał siebie, wszystkich towarzyszów, Jimmy’ego. Serce rozsaǳała mu
tkliwość, wyrozumiałość, wścibstwo, niepokó o duszę tego czarnego, pycha z zapewnio-
nych na wieki niebios i poczucie swe mocy. Porwać tego Murzyna w ramiona i cisnąć
w sam środek zbawienia… Czarna dusza… eszcze czarnie sze ciało… rozkład… Szatan.
Nie! Co innego: moc… Samson… W uszy bił mu dźwięk cymbałów; miał wrażenie, że
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przewĳa się ak błyskawica przez gmatwaninę promiennych twarzy, lilii, modlitewników,
naǳiemskich uciech, białych koszul, harf złotych, czarnych surdutów, skrzydeł. Wiǳiał
powiewne szaty i gładko wygolone twarze; morze światła i ezioro smoły. Czuł słod-
kie wonie i zapach siarki — miał wiz ę płomienistych ęzyków, liżących mglistą białość.
Wtem zagrzmiał akiś straszliwy głos! Wszystko to trwało trzy sekundy.

— Jimmy! — krzyknął w natchnieniu. Ale zawahał się eszcze. Iskierka luǳkiego
miłosierǳia tliła się w ego duszy, prześwitu ąc wskroś piekielny tuman zarozumiałości,
wyśrubowane do na wyższego stopnia.

— Co? — odezwał się niechętnie Dżems Wait. Nastąpiło milczenie. Obrócił się co-
kolwiek i błysnął ukradkowym spo rzeniem. Wargi kucharza poruszały się nieme; twarz
miał wniebowziętą, oczy skierowane wzwyż. Zdawał się zasyłać modły ku belkom, ku
brązowemu wieszakowi lampy, ku dwom karaluchom.

— Słucha -no ty — rzekł Wait — chciałbym uż spać. Zbiera mi się na sen.
— Nie pora spać teraz! — wypowieǳiał kucharz donośnym głosem. Modlitwa wyzu-

ła go z resztek człowiecze słabości. Był uż tylko głosem — czymś bezcielesnym i podnio-
słym — ak owe pamiętne nocy, kiedy to kroczył po falach morskich, ażeby sporząǳić
kawę dla ginących grzeszników.

— Nie pora spać teraz! — powtórzył z godnością — Ja spać nie mogę.
— To mnie diabelnie mało obchoǳi — rzekł Wait, siląc się na ton energiczny —

chce mi się spać. Rusza stąd do licha!
— Przekleństwo… W same czeluści piekielne !… W same czeluści! Azali nie wiǳisz

płomienia… nie czu esz go? Zaślepiony, zatwarǳiały grzeszniku! Ja czu ę go za ciebie. I nie
mogę tego znieść. Słyszę głos, woła ący mnie na twó ratunek. Dniem i nocą. Jimmy,
pozwól mi cię zbawić!

Zaklęcia i groźby wybuchnęły z niego rwącym potokiem. Karaluchy uciekły. Jimmy,
zlany potem, wił się ukradkiem pod kołdrą. Kucharz wrzeszczał:

— Dni two e policzone!…
— Won stąd! — krzyknął Wait odważnie.
— Módl się wraz ze mną!
— Nie chcę!…
Mała ka utka, gorąca ak piec, ogarniała w te chwili ogrom lęków i bólów; krzyków

i ęków; modlitw, wygłaszanych tonem przekleństw, i klątw, szeptanych ak modlitwy.
Charley z oznakami na wyższego zachwytu obwieścił wszystkim, że w celce Jimmy’ego
ǳie ą się naǳwycza ne rzeczy, więc brać marynarska tłoczyła się u zamkniętych drzwi,
zbyt oszołomiona, ażeby e otworzyć. Cisnęła się tu cała załoga. Luǳie z dolne warty
powyskakiwali w koszulach na pokład, akby w czasie akie ś katastro. Ci, którzy przybyli
ostatni, nuż wypytywać:

— Co tam takiego?
— Słucha cie — wołali inni.
Stłumiony wrzask rozlegał się ciągle:
— Na kolana! Na kolana!
— Milcz!
— Nie! Mam cię w swo e pieczy… Życie two e uratowane… Opatrzność… Miłosier-

ǳie… Żału za grzechy…
— Jesteś postrzelony głupiec.
— Ty esteś na mo e odpowieǳialności… ty… Nie będę miał na tym świecie spo-

ko nego snu, eżeli…
— Wynoś się!…
— Nie!… palenisko ogniem zie ące… tylko pomyśl!…
Tu dała się słyszeć roznamiętniona, wrzaskliwa paplanina, w które wyrazy sypały się

ak grad.
— Nie! — krzyczał Jim.
— Tak! Jesteś! Nic nie pomoże. Wszyscy to mówią.
— Łżesz!
— Wiǳę, że umierasz… w te chwili… w moich oczach… esteś uż martwy…
— Ratunku! — krzyknął przenikliwie Jimmy.
— Nie na te dolinie łez… wznieś się oczyma wzwyż — darł się tamten.
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— Precz! Morderco! Na pomoc! — ryczał Jimmy.
Głos mu się nagle załamał. Dolatywały ęki, ciche mamrotanie, westchnienia.
— Co się tu ǳie e? — spytał głos, który rzadko dawał się słyszeć.
— Rozstąpcie się! Dale w tył! — zakomenderował ostro pan Creighton, przeciska ąc

się przez ciżbę.
— Iǳie stary — szepnął ktoś.
— Tam est kucharz, proszę pana — wykrzyknęło kilku, ustępu ąc z drogi.
Odemknięto drzwi z trzaskiem; szeroki strumień światła trysnął na osłupiałe twarze;

dmuchnęło prądem ciepłego zaduchu. Dwa oficerowie więce niż o głowę przewyższali
tego nikłego, siwego człowieczka, który z awił się nagle pomięǳy nimi, oǳiany niepo-
cześnie, sztywny, kanciasty, podobny do wyciosane z drzewa figurki, z twarzą szczupłą
i spoko ną.

Kucharz powstał z klęczek. Jimmy sieǳiał na wyższym tapczanie, ob ąwszy rękami
podwinięte golenie. Chwast niebieskie ego szlafmycy drżał prawie nieuchwytnie nad
kolanami. Patrzali zdumieni na długą, w pałąk wygiętą linię ego pleców, a on spozierał
ku nim błędnym okiem. Bał się odwrócić głowę, kulił się ze strachu; akiś ǳiwny, bydlęcy
rys prze awiał się w ego nieruchome , wyczeku ące , bezmyślne pozie, którą nakazał mu
przybrać instynkt spłoszonego, ǳikiego zwierza.

— Co tu robisz? — spytał szorstko pan Baker.
— Spełniam swó obowiązek — odpowieǳiał kucharz z prze ęciem.
— Swó … co takiego? — żachnął się pan Baker. Kapitan Allistoun trącił go lekko

w ramię.
— Znam ego maniactwo — rzekł po cichu i dodał na głos rozkazu ącym tonem:
— Wy dź stąd, Podmore!
Kucharz załamał ręce, podniósł pięści i trząsł nimi nad głową, aż wreszcie ramiona mu

opadły, ak gdyby były za ciężkie. Chwilę stał tak zbity z tropu, bez słowa.
— Nigdy! — wykrztusił — Ja… on… Ja…
— Co — ty — po — wia — dasz? — przeciągnął kapitan Allistoun — Wychodź

stąd natychmiast — bo inacze — —
— Już wychoǳę — rzekł kucharz z nagłą i ponurą rezygnac ą. Przestąpił stanowczo

próg, zawahał się — odszedł eszcze kilka kroków. Przyglądano mu się w milczeniu.
— Składam na was odpowieǳialność — krzyknął z rozpaczą, wykonu ąc pół obrotu

w tył. — Ten człowiek umiera. Składam na was…
— Jeszcześ tu? — zawołał groźnie kapitan.
— Już mnie nie ma — pośpieszył odrzec.
Bosman wziął go pod ramię i wyprowaǳił; kilku ma tków śmiało się; Jimmy podniósł

głowę, spo rzał ukradkiem i na niespoǳiewanie wyskoczył z łóżka. Pan Baker zręcznie
go pochwycił, wiǳąc, że ledwie trzyma się na nogach; w grupie u drzwi rozległy się
zǳiwione pomruki.

— On kłamie — zipał Wait — naplótł mi o czarnych diabłach — on sam diabeł —
biały diabeł. Ja estem zdrów.

Wyprostował się, a pan Baker puścił go z rąk, dla próby. Zatacza ąc się, zrobił dwa-
-trzy kroki; kapitan Allistoun przyglądał mu się uważnie badawczym wzrokiem; Belfast
podbiegł, aby go podtrzymać. Murzyn zdawał się nie dostrzegać przy sobie nikogo; przez
chwilę stał milczący, zmaga ąc się o własnych siłach z legionem strasznych mar bezi-
miennych, samotny wśród podnieconych ciekawością spo rzeń luǳkich, ciśnięty na żer
własnym niedocieczonym lękom. W ciemności słychać było ciężkie oddechy. W ściekach
burtowych bulgotała woda, gdyż okręt pod naporem przelotne wiei zatoczył się bocznym
kołysaniem.

— Trzyma cie go z daleka ode mnie — przemówił nareszcie Dżems Wait dźwięcznym
barytonem, obciąża ąc kark Belfasta całą wagą swe osoby — Było mi uż lepie w ostatnim
tygodniu… Jestem zdrów… Powracam do za ęć… utro — zaraz, eśli pan kapitan sobie
życzy.

Belfast prężył ramiona, aby móc go utrzymać.
— Nie — odrzekł zwierzchnik i przyglądał mu się uważnie.
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Spod pachy Jimmy’ego wyglądała kłopotliwie czerwona twarz Belfasta. Szereg błysz-
czących oczu wpatrywał się w nich z natężeniem. Luǳie trącali się łokciami, kręcili gło-
wami, szeptali. Wait zwiesił głowę na piersi, i spod przymkniętych powiek rzucał nieufne
spo rzenia. — Dlaczego by nie? — odezwał się z półcienia czy ś głos — Ten człowiek
est zupełnie zdrów, proszę pana.

— Tak, estem zdrów — potwierǳił Wait żywo — Chorowałem… teraz lepie … do
roboty…

Westchnął.
— Matko Święta! — zawołał Belfast, prężąc ramiona — wyprostu -że się, Jimmy.
— A więc idź sobie precz ode mnie — rzekł Wait, odepchnął z niechęcią Belfa-

sta i, zatoczywszy się, oparł o odrzwia. Kości policzkowe świeciły mu, akby powleczone
werniksem. Zerwał z głowy szlafmycę, wytarł nią twarz i cisnął ą na pokład.

— Wychoǳę — rzekł, nie rusza ąc się z mie sca.
— Nie. Nie wy ǳiesz — rzekł krótko kapitan.
Zaszurały bose nogi, pomruk niezadowolenia przebiegł wokoło; kapitan, akby nie

słysząc tego, mówił:
— Przepróżniaczyłeś nieomal całą podróż, a teraz chcesz się wykpić byle czym. Myślisz

sobie, że stolik do wypłaty uż blisko. Zalatu e cię zapach wybrzeża, hę?
— Byłem chory… teraz mi lepie — bąkał Wait, zapatrzony w płomień lampy.
— Udawałeś chorobę — odparł kapitan Allistoun surowym głosem — Przecież… —

tu zrobił przestanek mnie niż półsekundowy — Przecież to widoczne dla każdego. Nic ci
nie est, ale wolałeś się wylegiwać, bo tak ci się podobało — a teraz mnie się podoba, żebyś
się wyleżał. Panie Baker, rozkazu ę, żeby temu człowiekowi nie pozwalano wychoǳić na
pokład aż do końca podróży.

Rozległy się okrzyki zǳiwienia, triumfu, oburzenia. Ciemna grupa luǳi przesunęła
się przez światło.

— Dlaczego?
— Mówiłem wam, że tak bęǳie.
— To wstyd haniebny!
— Mielibyśmy i my coś o tym do powieǳenia — krzyczał z tyłu Donkin.
— Nie bó się, Jim — do ǳiemy z tym do ładu — oświadczyło kilku naraz.
Starszy wiekiem żeglarz wystąpił przed ont.
— Czy pan kapitan chciał przez to powieǳieć — rzekł złowrogo — że choremu

towarzyszowi nie wolno tu na tym pudle wyzdrowieć?
Z tyłu Donkin wśród zagapionego tłumu szeptał coś pod uǳa ąco, ale nikt akoś

nie zwracał nań uwagi, zaś kapitan Allistoun potrząsnął groźnie palcem przed brązową,
gniewną twarzą mówcy:

— A tobie raǳę trzymać ęzyk za zębami — rzekł ostrzegawczo.
— Tak się nie postępu e — krzyczało dwu-trzech z młoǳieży.
— Czy esteśmy maszynami? — wrzasnął Donkin piskliwie i zaraz dał nura pod łokcie

ontowego szeregu.
— Potrafimy go przekonać, że nie esteśmy ǳiećmi…
— Człowiek est człowiekiem, chociaż i czarny.
— Nie bęǳiemy tego przeklętego statku obsługiwać ze zmnie szoną załogą, eżeli

temu negrowi nic nie brak…
— Sam on powiada, że nic.
— A zatem chłopcy: stra k — stra k!
— Oto na lepsze hasło!
Kapitan Allistoun rzucił drugiemu oficerowi krótkie — „Zachować spokó , panie

Creighton” — i stał spoko nie wśród tumultu, przysłuchu ąc się z wielką uwagą te skłę-
bione zawierusze szemrań i krzyków; dawał baczenie na każde głośnie sze słowo i na
każdy wybuch przekleństw.

Ktoś zatrzasnął kopnięciem drzwi ka uty; ciemność, groźna poszeptem i porykiem
głosów, pochłonęła nagle wąski rąbek światła, przeobraża ąc ciżbę luǳką w tłum gesty-
kulu ących, ryczących, gwiżdżących i rechoczących w szale cieniów.

Pan Baker szepnął:
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— Niech pan kapitan stąd ode ǳie.
Duża postać pana Creightona górowała w milczeniu nad nikłą figurką zwierzchnika.
— Przez cały kurs pokazywali, co umie ą — burknął czy ś głos — ale teraz przebrała

się miarka.
— To nasz towarzysz.
— Czy nie traktu ą nas ak gromadę cieląt?
— Warta bakburty odmawia posłuszeństwa.
Charley, porwany sentymentem, zagwizdał przeraźliwie i wrzasnął:
— Odda cie nam Jimmy’ego!
To wprowaǳiło nowy ton do zamieszki. Buchnęła wrzawa ze świeżą energią. Zaraz

zawiązały się kłótnie.
— Tak.
— Nie.
— Wcale nie był chory.
— Co tu gadać? Jazda na nich!
— Stulcie gęby, młoǳież! To rzecz nasza — luǳi poważnych.
— Czyżby?… — mruknął z goryczą kapitan Allistoun. Pan Baker pochrząkiwał:
— Hm! Powariowali. Przez cały miesiąc uż coś knuli.
— Wiǳiałem to — odrzekł kapitan.
— A teraz kłócą się pomięǳy sobą — rzucił wzgardliwie pan Creighton — Lepie

niech pan oddali się, panie kapitanie. My ich uspokoimy.
— Nie trać pan równowagi, panie Creighton — rzekł kapitan.
I tró ka starszyzny ruszyła z wolna ku drzwiom ka uty.
W cieniu ożaglenia przedniego masztu kłębił się czarny tłum, falował, tupotał, wzbie-

rał, odpływał. Huczały słowa wymówek, pod uǳań, niedowierzania, klątw. Starsi ma t-
kowie, zakłopotani i rozłoszczeni, oświadczyli mrukliwie swó zamiar wytrwania akkol-
wiek bądź do końca; ale wybu ała młoǳież roztaczała swo e oraz Jimmy’ego krzywdy
w harmidrze krzykliwych argumentów i zbĳa ących się wza emnie dowoǳeń. Cisnęli
się dokoła te ruiny człowiecze , ośrodka i symbolu swoich poczynań i, podnieca ąc się
wspólnie, dreptali na mie scu i wrzeszczeli, że nie daǳą się „nabrać”.

W ka ucie Belfast pomagał Jimmy’emu we ść na tapczan, dygotał z chętki nieprze-
oczenia żadnego szczegółu te awantury i z trudnością powstrzymywał od łez czułostkowy
swó temperament. Dżems Wait leżał na wznak pod kołdrą i ęczał.

— Już my staniemy za tobą, nie bó się — zapewniał go, otula ąc mu nogi.
— Jutro rano przystąpię do służby — spróbu ę — a wy, chłopcy, musicie mi… kapitan

czy nie kapitan. Jutro rano wychoǳę.
Podniósł z trudnością ramię i musnął dłonią po twarzy.
— Nie puszcza tu kucharza…
Ledwie dyszał.
— Nie, nie — rzekł Belfast, odwraca ąc się plecami do łóżka — Bęǳie miał ze mną

sprawę, eśli się zbliży do ciebie.
— Zbĳę mu pysk na kwaśne abłko — rzekł Wait słabym głosem z bezsilną wście-

kłością — Nikogo nie chcę zabĳać, ale…
Zaczął dyszeć szybko, ak zzia any pies, który biegł w słonecznym żarze. W te chwili

ktoś krzyknął za drzwiami: „Taki on chory, ak i każdy z nas”. Belfast położył rękę na
klamce.

— Słucha no! — zawołał Dżems pośpiesznie, głosem tak donośnym i czystym, że
Belfasta aż poderwało. Tamten leżał w oślepia ąco białym świetle, czarny i podobny do
trupa. Odwrócił głowę na poduszce i wpatrywał się w Belfasta błagalnie i z bezczelnością.

— Zesłabłem od tego długiego leżenia — rzekł wyraźnie.
Belfast przytaknął gestem.
— Teraz całkiem mi dobrze — twierǳił Wait.
— To prawda. Wiǳiałem, że ci lepie w tym… ostatnim miesiącu — przyznał Belfast,

spuszcza ąc oczy. — Hola! Co to est? — krzyknął i wybiegł z ka uty.
Zaraz potknął się o dwa akieś ciała, które przytłoczyły go do ściany kasztelu. Odby-

wała się widać akaś ogólna bĳatyka.
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Uwolniwszy się z te opres i, zobaczył trzy niewyraźnie zarysowane postacie, sto ące
pod dolną krawęǳią wielkiego żagla, który wzdymał się nad ich głowami, ak brzuchata
nadmurówka wysokiego gmachu.

Donkin syczał:
— Ha da na nich… est ciemno!
Tłum pchnął się całym cielskiem ku przodowi — nagle stanął. Donkin zwinnie wy-

śliznął się z kupy i, wywĳa ąc prawym ramieniem, akby wiatrakowym skrzydłem, zatrzy-
mał e raptem, wycelowane sztywno w kierunku trzech głów. Dał się słyszeć furkoczący
polot akiegoś ciężkiego przedmiotu; pocisk przeleciał mięǳy dwiema głowami oficerów,
odbił się twardo kilka razy o pokład i z grzmiącym łoskotem rąbnął o zasuwę tylne luki.

Z mroku wyłoniła się masywna postać pana Bakera.
— Luǳie, opamięta cie się! — krzyknął, idąc na nieruchomo zwarte pospólstwo.
— Wróć się pan, panie Baker — zawołał spoko ny głos zwierzchnika.
Usłuchał pomimo woli. Przez chwilę panowała cisza, po czym rozległ się ogłusza ący

zgiełk, nad który wybił się energiczny głos Archiego:
— Jeżeli eszcze raz to zrobisz, powiem!
— Da spokó ! — rozlegały się krzyki.
— Rzuć to!
— My nie z tego gatunku!
Czarna ciżba skłębionych kształtów luǳkich zatoczyła się aż do burty i z powro-

tem uderzyła o ścianę „domu”. Ciemne postacie chwiały się, padały i podnosiły w skok.
ǲwoniły kółka klubek, trącane potyka ącymi stopami.

— Rzuć to!
— Puść mnie!
— Nie!
— Do kroćset! — ach!
Tu odgłos, akby uderzenia w twarz; kawałek żelaza stuknął o pokład; szamotanie się

krótkie — i cień czy egoś ciała zniknął w otworze główne luki, przed cieniem czy egoś
kopnięcia. Rozległ się rozwścieczony głos, skowyczący na plugawsze klątwy.

— Ciskać sprzętami — na miły Bóg! — chrząkał przerażony pan Baker.
— To we mnie goǳiło — rzekł spoko nie kapitan — Czułem przy twarzy prąd

powietrza; co to był za przedmiot — czy nie balas?
— Na Boga — mruknął pan Creighton.
Splątane głosy rozmów ze środka okrętu biegły, miesza ąc się z gwarem fal, podno-

siły się ku milcząco rozpostartym żaglom — zdawały się płynąć w dal nocy — aż poza
horyzont i hen ponad niebo. Ciche gwiazdy płonęły nad wierzchołkami pochylonych
masztów. Smugi światła, leżące na woǳie, łamały się pod sunącym kadłubem statku,
a gdy e przeorał, drżały długi czas eszcze, akby ze strachu przed szemrzącym morzem.

Tymczasem sternik, wieǳiony ciekawością, co by znaczyła ta wrzawa, porzucił koło i,
zgięty we dwo e, długimi krokami pęǳił chyłkiem ku rufie. Pozostawiony sobie Narcyz
wykręcił się powoli z wiatrem, zanim ktokolwiek to zauważył. Szedł, kołysząc się z lekka;
śpiące żagle ocknęły się naraz i z wielkim łopotem uderzyły ednocześnie o maszty; na-
stępnie ęły znów, eden po drugim, obrzękać, trzaska ąc głośno na wyżach re , aż wreszcie
główny żagiel rozpostarł swo e płótnisko na ostatku ednym, gwałtownym rzutem. Okrę;
zadygotał od flagowych czopów, aż do bierwion kilut łoskot żagli trwał wciąż, akby a-
kaś kanonada; liny łańcuchowe — szkoty i luźne ich obrączki, tzw. szykle, pobrzękiwały
w górze lekkim szczękiem; pogrzmiewały bloki windug. Niewiǳialna, zda się, gniew-
na akaś ręka zatrzęsła okrętem, by przywieść ego załogę do poczucia rzeczywistości;
przypomnieć e czu ność i obowiązek.

— Do rudla! — krzyknął ostro kapitan — Biegnĳ no pan na rutę, panie Creighton,
zobacz, gǳie się ten głupiec zapoǳiał.

— Ściągnąć kliwer! Brasy hyzowe luźno! — grzmiał pan Baker.
Wystraszeni ma tkowie sypnęli się hurmem, powtarza ąc komendę. Warta wolna, wi-

ǳąc się nagle osamotnioną przez wartę czynną, powlokła się samowtór i samotrzeć do
izby kasztelu, rozprawia ąc głośno po droǳe.

  Murzyn z załogi Narcyza 



— To się rozstrzygnie utro! — wołał donośnie czy ś głos, chcąc osłonić tą pogróżką
niechwalebny odwrót. I uż nic innego nie było słychać prócz rozkazów, łomotu spada ą-
cych zwo ami lin i klekotu bloków. Głowa Singletona bieliła się tam i sam pośród nocy,
wysoko nad pokładem, ak duch akiegoś ptaka.

— Chwycił wiatr, kapitanie! — wołał pan Creighton z ru.
— Folgu eszcze!
— Dobrze!
— Popuścić szkotów skośnego żagla. Brasy wystarczą. Zmotać liny! — pochrząkiwał

pan Baker, uwĳa ąc się raźno.
Hałaśliwa tupanina i wrzawa głosów ucichły stopniowo; oficerowie zeszli się na tyl-

nym pokłaǳie i omawiali zdarzenia. Pan Baker ǳiwił się i chrząkał; pan Creighton tłumił
w sobie wściekłość, a kapitan Allistoun był spoko ny i zamyślony. Słucha ąc mrukliwych
dowoǳeń pana Bakera, przeplatanych surowymi uwagami pana Creightona, spuścił oczy
na pokład i ważył w ręce żelazny balas w kształcie wielkiego gwoźǳia — ów pocisk, któ-
ry chybił ego głowę — ak gdyby to był edyny dotykalny fakt z całego za ścia. Kapitan
należał do tych woǳów, którzy mówią mało, zda ą się nic nie słyszeć, na nikogo nie
patrzeć, ale wieǳą o wszystkim, słyszą każdy szmer i chwyta ą na lże szy odcień okręto-
wego życia. Dwa silnie zbudowani oficerowie przerastali ego szczupłą, drobną postać;
rozmawiali mu nad głową; byli skłopotani, oszołomieni, gniewni; zaś pośród nich ten
spoko ny człowieczek wyglądał ak ktoś, co na dnie głębokiego doświadczenia odnalazł
milczącą pewność siebie.

W kasztelu płonęły światła. Od czasu do czasu buchała stamtąd salwa głośne wrza-
wy, przelatywała nad pokładami i cichła, zamiera ąc; sprawiało to wrażenie, ak gdyby
nieświadomy okręt, sunący z wolna przez wielki spokó morza, zostawiał poza sobą raz
na zawsze wrzaskliwość i burzliwość człowieczą. Ale odraǳała się raz po raz. Wymachu-
ące ramiona, profile głów z otwartymi ustami po awiały się na chwilę w oświetlonych
drzwiach; czarne pięści wysuwały się i znikały…

— Tak. Na gorsza rzecz w te przeklęte zamieszce, że zwaliła się człowiekowi na kark
ni z tego, ni z owego — przyznawał kapitan…

Z obrębu światła buchnęły wrzaski, raptem ustały… Kapitan ciągnął dale : „Zda e się,
że uż nie bęǳie więce zamieszek…” Zaǳwonił ǳwon na rufie, z uty odpowieǳiał mu
drugi ǳwon głębszym tonem, i dźwięczne brzmienie metalu osnuło okręt wibru ącymi
kręgami, które odpływały hen, w bezmiar nocy i w pustynność morza… Kapitan znał
tych luǳi na wylot. I ak eszcze! Przez długie lata. I lepszego pokro u. Luǳi na schwał,
gotowych stanąć mężnie u boku. Czasem gorszych niż diabli — po prostu diabły rogate.
Ba! Ci tuta — to nic. Chybienie o cal warte chybienia o milę… Zmiana u rudla odbyła
się ak zazwycza .

— Równy chód i baczność! — odnośnie zawołał odchoǳący sternik.
— Równy chód i baczność! — powtórzył ego następca, u mu ąc koło.
— Ten wiatr przeciwny to mo e utrapienie — w nagłym porywie gniewu krzyknął

kapitan, tupiąc nogą — Przeciwny wiatr! Reszta to głupstwo.
Lecz natychmiast opanował się i uspokoił:
— Przez tę noc trzymać załogę w ruchu, proszę panów. Dać im uczuć, że byna mnie

nie straciliśmy kontenansu, rozumiecie. I spoko nie! Żadnych awantur, panie Creighton.
Jutro przemówię do nich po o cowsku. Banda kiepskich fuszerów! Tak, fuszerów! Że-
glarzy wśród nich, którzy by cośkolwiek byli warci, mógłbym policzyć na palcach edne
ręki. Pracować im się nie chce, wolą brykać — oczywiście.

Tu zrobił przestanek.
— Panie Baker, pan pewno myśli, że dostałem bzika, co?
Postukał się w czoło, roześmiał i, nie czeka ąc odpowieǳi, mówił dale :
— Kiedym go zobaczył sto ącego przede mną — martwy był prawie i taki przerażony

— czarny wśród stada tych gapiów — bezsilny wobec tego, co nas wszystkich czeka —
wieǳiałem od razu, co powieǳieć, zanim eszcze zdążyłem zebrać myśli. Żal mi go —
tak samo byłoby mi żal chorego zwierzęcia. Trudno wyobrazić sobie stworzenie do tego
stopnia lęka ące się śmierci! Pomyślałem: trzeba, żeby sobie spoko nie dobrnął do końca.
Coś pchnęło mnie do tego. Ani mi przez myśl nie przemknęło, że ci głupcy… Hm! A teraz
będę przy tym obstawał — oczywiście.
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Wetknął żelazny klocek do kieszeni, akby wstyǳąc się samego siebie, i rzekł ostro:
— Gdy zobaczycie, że Podmore wyprawia swo e sztuki, powieǳcie mu, że każę go pod

pompę… Szkoda, żem tego nie zrobił wcześnie . Od czasu do czasu ma takie zaćmienia.
Dobry kucharz poza tym.

Szybkimi krokami skierował się ku ze ściu. Oba oficerowie powiedli za nim w świetle
gwiazd zdumionym wzrokiem. Na czwartym stopniu przystanął i, zmieniwszy ton, rzekł
z głową tuż nad pokładem:

— ǲiś w nocy będę czuwał, na wszelki wypadek. Zawoła cie mnie, gdyby co… Czy
wiǳiał pan oczy tego chorego Murzyna, panie Baker? Zdawało mi się, że mnie o coś błaga.
O co? Daremna wszelka pomoc. Ten czarny nieborak taki opuszczony, samotny wśród
nas i patrzał na mnie, akby uż edną nogą był w piekle. No a ten nęǳny Podmore!
Niechże biedak umiera w spoko u. Ostatecznie a tu wyda ę rozkazy. Mo e słowo est
wolą. A zatem niech tak bęǳie. Da my mu spokó . I on może był kiedyś kawałkiem
człowieka… Czuwa cie pilnie.

To powieǳiawszy, kapitan znikł w ze ściu, a ego podwładni stali, spogląda ąc eden na
drugiego z większym zdumieniem, niż gdyby u rzeli nagle statuę kamienną, która ocieka
żywymi łzami, bole ąc nad niepewnością życia i śmierci…

W niebieskawe mgle, powstałe ze spiralnych włókien dymu sterczących z fa ek, kasz-
tel zdawał się być rozległą halą. Pod powałą, mięǳy belkami, dym zgęstniał w chmurę;
lampy, okolone aureolami, tliły się ak dwa martwe, bezpromienne ogniki w otoczach
z szkarłatnego żaru. Luǳie w pozyc ach niedbałych porozwalali się na podłoǳe, lub sta-
li, zgiąwszy edno kolano, przyparci ramieniem do ściany. Poruszały się usta, błyskały
oczy, gestykulu ące ręce żłobiły wiry w dymie. Wrzawa głosów piętrzyła się, rosnąc wy-
że i wyże , ak gdyby wąskość drzwi tamowała e szybki odpływ. Luǳie z dolne warty,
w koszulach, migali długimi, białymi nogami, podobni breǳącym lunatykom; od czasu
do czasu ktoś z dyżuru ących na pokłaǳie wpadał na chwilę — odbĳa ąc rażąco swym
całkowitym przyoǳianiem — posłuchał, co mówią, rzucił w ten harmider własne akie
zdanie i wybiegał z powrotem; niektórzy wszakże trzymali się blisko drzwi, ak przykuci,
z uchem zwróconym w stronę pokładu.

— Bądźmy za edno, chłopcy — ryczał Davies, Belfast usiłował przekrzyczeć wrzawę.
Oszołomiony Knowles szczerzył zęby w uśmiechu. Jakiś przysadkowaty marynarz z gęstą
brodą wrzeszczał raz po raz — „Kto się boi? Kto się boi?” Inny ma tek o rozognionych
oczach wstał raptem, wyzionął potok klątw bez związku, po czym siadł na spoko nie .
Dwa uczestnicy poufałego akiegoś sporu trącali się nawza em w pierś, wbĳa ąc eden
drugiemu swo e rozumowania. Trze inni, zetknięci głowami, zwierzali się sobie edno-
cześnie i na cały głos. W tym burzliwym chaosie niektóre zrozumialsze urywki wypry-
skiwały na wierzch i wpadały w ucho. Słychać było:

— Na ostatnim okręcie…
— Co to kogo obchoǳi? Spróbu na którym z nas, czy…
— Zgnieść pod obcasami…
— Powiada sam, że zdrów…
— Zawsze myślałem…
— Wszystko edno…
Donkin, skulony pod bukszprytem, z szy ą wtuloną w kabłąkowate plecy, ze zwieszo-

nym ak ǳiób nosem, podobny był do schorzałego sępa o starganym upierzeniu. Belfast
z rozkraczonymi nogami, z zaczerwienioną od wycia twarzą i z wyciągniętymi w poprzek
ramionami, wyglądał niby krzyż maltański. Dwa Skandynawowie przycupnęli w kąci-
ku, oszołomieni i zestrachani, ak wobec przewrotowego kataklizmu. A poza obrębem
światła stał w dymie Singleton, posągowy, głową dotyka ący belek sufitu, akoby akaś
statua o bohaterskich rozmiarach, zarysowu ąca się w mroku krypty. Postąpił naprzód,
obo ętny i potężny. Gwar ustał, ak załamu ąca się fala. Tylko Belfast, podnosząc ręce,
zawołał raz eszcze:

— Mówię wam, że ten człowiek umiera!
Rzekłszy to, siadł na pokrywie luki i zakrył twarz rękoma. Teraz przedmiotem wszyst-

kich spo rzeń stał się Singleton. Patrzano nań z podłogi, wyzierano z ciemnych kątów,
z ciekawością obracano ku niemu głowy. Przycichli w oczekiwaniu, ak gdyby ten starzec,
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nie patrzący na nikogo, posiadał ta emnicę ich niepoko ów, oburzeń i pragnień — se-
kret bystrze szego na rzecz poglądu, czystsze wieǳy. Jakoż, sto ąc tak pośród nich, miał
obo ętny wygląd człowieka, który znał mnóstwo okrętów, przysłuchiwał się po wielekroć
podobnemu rozpętaniu głosów i wiǳiał uż wszystko, co może się wydarzyć na dalekich
morzach. Usłyszeli gruchot głosu w szerokie ego piersi, ak gdyby słowa toczyły się ku
nim szlakiem twarde przeszłości.

— Jak zamierzacie postąpić?
Nikt nie odpowieǳiał. Jeden Knowles tylko odmruknął:
— Hm, to est…
I któryś inny dorzucił po cichu:
— To est haniebna rzecz.
Singleton przeczekał chwilę i rzekł powoli ze wzgardliwym gestem:
— Wielu z was eszcze nie było na świecie, gdy brałem uǳiał w buntach okrętowych

— czy było o co, czy też nie było — ale nigdy z takiego powodu.
— Mówię wam, że ten człowiek dogorywa — powtórzył żałośnie Belfast, sieǳąc

u nóg Singletona.
— A to eszcze Murzyn w dodatku — ciągnął sęǳiwy żeglarz — Widywałem ich

pada ących ak muchy…
Urwał i zadumał się, ak gdyby wywołu ąc straszne wspomnienia, okropne szczegóły,

hekatomby murzyńskie. Wlepiano w niego oczy. Był dość stary na to, ażeby pamiętać
handlarzy niewolników, krwawe rzezie, a boda że i korsarzy; kto wie, z akimi przeraża-
ącymi gwałtami i okropnościami zdarzyło mu się ongi zetknąć! Co też on powie? Rzekł:

— Nie możecie mu nic poraǳić: musi umrzeć.
Znowu przerwał. Ruszał brodą i wąsami. Mełł słowa, mruczał pod siwym, rozwi-

chrzonym zarostem, niezrozumiały i niepoko ący, ak wyrocznia za zasłoną…
— …zostać na ląǳie — chory. — Zamiast tego — sprowaǳił te przeciwne wiatry.

Boi się. Morze chce wziąć swo ą daninę. — Umrze niedaleko od brzegu. Zawsze tak.
Oni to wieǳą — długi kurs — więce dni, więce dolarów… Siedźcie cicho. O co wam
choǳi? Nie możecie mu nic pomóc…

Wyglądał, akby się buǳił ze snu.
— Wy i sami sobie nie umiecie raǳić — rzekł surowo. — Kapitan nie est głupcem.

Ma on coś na myśli. Strzeżcie się — słyszycie! Ja ich znam!
Wpatrzony przed siebie, ął obracać głowę to w prawo, to w lewo, ak gdyby lustrował

długi szereg przebiegłych szyprów.
— Powieǳiał, że mi łeb rozwali! — krzyknął Donkin rozǳiera ącym głosem.
Singleton spo rzał w dół kłopotliwie i uważnie, akby się go próżno doszukiwał.
— Niechże cię diabli! — mruknął, da ąc za wygraną.
Promieniowała z niego mądrość niewypowieǳiana, twarda obo ętność i chłodne

tchnienie rezygnac i. Otacza ący go słuchacze poczuli wielką ulgę w swym rozczarowa-
niu; przeciągali się i wałęsali niedbale, milcząc ak luǳie, którzy zda ą sobie dokładnie
sprawę z nieodwołalnego biegu życia. A Singleton, nieświadom swe głębokie mądrości,
machnął ręką i bez słowa oddalił się na pokład.

Belfast zatopił się w okrągłookie zadumie. Ten i ów dźwignął się na górny tapczan
i, ległszy, westchnął głęboko; niektórzy zanurzali się szybko wgłąb niższych ko głową
naprzód i odwracali się natychmiast, ak zwierzęta wchoǳące do legowisk. Słychać było
zgrzyt ostrza o wypaloną glinę. Knowles przestał szczerzyć zęby. Davies rzekł z na wyż-
szym przekonaniem:

— A więc nasz kapitan to ła dak.
— Ręczę, że eszcze coś o tym usłyszymy — bąknął Archie.
Rozległy się cztery uderzenia ǳwonu.
— Pół warty w łóżku przepadło! — krzyknął Knowles przerażonym głosem. Ale zaraz

się zreflektował, pociesza ąc — No, i dwie goǳiny snu zawsze coś warte dla struǳonego
człowieka.

Niektórzy udawali uż, że śpią. Charley wymamrotał coś przez sen arbitralnym tonem.
— Ten przeklęty chłopak ma robaki — zauważył poucza ąco Knowles spod kołdry.
Belfast wstał i zbliżył się do koi Archiego.
— Wyratowaliśmy go — szepnął smętnie.
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— Kogo? Co? — zagadnął ów, niezadowolony i senny.
— A teraz musimy go wrzucić do morza — ciągnął Belfast drżącymi wargami.
— Co wrzucić? — spytał Archie.
— Biedaka Jimmy’ego — westchnął Belfast.
— Niech go cholera — rzekł Archie z udaną brutalnością i siadł w swe ko ce:
— Wszystko to przez niego. Gdyby nie a, byłoby na tym okręcie morderstwo.
— Przecież on temu nie winien, prawda? — rzekł Belfast półgłosem — Kiedy kładłem

go do łóżka, nie był cięższy od puste baryłki po mięsie — dodał ze łzami w oczach.
Archie spo rzał nań spoko nie i z determinac ą odwrócił się nosem do ściany. Belfast

ął błąkać się po ciemne izbie, aż potknął się o Donkina. Przez chwilę przypatrywał mu
się z góry.

— Dlaczego nie kłaǳiesz się spać? — rzekł. Donkin spo rzał nań z podłogi i bezna-
ǳie nie zaszeptał:

— Ten niegoǳiwiec Szkot, ten psi syn kopnął mnie!
— I dobrze zrobił — rzekł Belfast, ciągle eszcze strapiony — Ty, kochanku, byłeś

diabelnie bliziutko stryczka ǳisie sze nocy. A z moim Jimmym ty swoich zabó czych
kawałów zaprzestań! Nie przyłożyłeś ręki do ego wydobycia. To sobie zapamięta . Bo
eżeli a wezmę się do ciebie lać — tu cokolwiek się rozchmurzył — eżeli a wezmę się
do ciebie, to uż a ci policzę kosteczki po amerykańsku!

Stuknął go z lekka knykciami w pochyloną głowę.
— To sobie zakonotu , mó chłopcze — kończył wesoło.
Donkin nie stawiał oporu.
— Czy mnie nie wyszpiclu ą aby? — spytał trwożliwie.
— Kto — szpiclu e? — syknął Belfast i przysunął się o krok — Zaraz abym tu

poszpiclował na twoim pysku, gdyby mi nie było pilno za rzeć do Jimmy’ego! Za co nas
masz?

Donkin wstał i patrzał za Belfastem, wymyka ącym się przez wąskie drzwi kaszte-
lu. Dookoła słychać było miarowe oddechy śpiących. W tym zaciszu Donkin zdawał się
znów nabierać odwagi i wściekłości. Z adowitym wyrazem na chude twarzy stał w ob-
szernym, pożyczonym oǳieniu i woǳił wściekłym wzrokiem, akby wypatru ąc, co by
tu zdruzgotać. W wąskie piersi galopowało mu serce. Śpią! Chwytała go żąǳa, aby po-
przetrącać im karki, powydłubywać im oczy, napluć w twarze. Potrząsał parą brudnych,
chudych pięści w kierunku kopcących lamp.

— Tacy to z was mężczyźni! — wybuchnął zduszonym krzykiem.
Nikt się nie poruszył.
— Tyle w was męstwa, co i w myszy!
Podniósł głos do chrapliwego skrzeczenia. Wamibo wytknął rozczochrany łeb i spo -

rzał ǳiko.
— Jesteście śmieciem okrętowym. Spoǳiewam się, że wszyscy ze ǳiecie na psy,

zanim pozdychacie.
Wamibo mrugał powiekami z zainteresowaniem, nie rozumie ąc o co choǳi. Donkin

usiadł bezwładnie na ziemi; gorączkowym oddechem latały mu nozdrza, kłapał i zgrzytał
zębami i z wciśniętym w pierś podbródkiem wyglądał, ak gdyby chciał wgryźć się we
własne wnętrzności i dokąsać aż do serca…

Naza utrz rano okręt, zaczyna ąc nowy ǳień swego tułactwa, przyoblókł się w glorię
świeżości, która przypominała wiosnę lądową. Poszorowane deski pokładu lśniły długi-
mi, czystymi pasami; wczesne promienie słońca igrały olśniewa ąco na mosiąǳu okuć,
połyskiwały na sztangach złotymi liniami, a drobne cząsteczki słone wody, zapomnia-
ne tu i owǳie na burcie, świeciły przezroczo ak krople rosy, połysku ąc migotliwie od
rozsypanych brylantów. Żagle spały, kołysane lekkim powiewem. Wstępu ący na błęki-
ty nieba samotny ma estat słońca u rzał równie samotny okręt, sunący po lazurowym
morzu.

Załoga ustawiła się trzema rzędami obok głównego masztu, na wprost drzwi do ka uty
kapitana. Luǳie przestępowali z nogi na nogę, popychali się i mieli niezdecydowane,
ogłupiałe miny. Za lada ruchem szeregu Knowles utykał ciężko na swo ą krótką nogę.
Donkin przesmykiwał się na tyłach, niespoko ny, ak gdyby węszył akąś zasaǳkę. Wtem
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nadszedł kapitan Allistoun. Przemaszerował raz i drugi wzdłuż ontu, siwie ący, drobny,
zwinny, w ubraniu wytartym, co znać było przy świetle dnia, i twardy, ak diament.
Trzymał prawą rękę w boczne kieszeni kurtki, a w nie akiś ciężki przedmiot, fałdu ący
połę. Ktoś w szeregu odchrząknął znacząco.

— Aż do te chwili nie miałem względem was, moi luǳie, na mnie szego zarzutu —
przemówił kapitan i zamilkł. Ogarnął ich zmęczonym, stalowym spo rzeniem, które, na
mocy powszechnie wiadome gry optyczne , choć zwrócone do tych dwuǳiestu par oczu
zbiorowo, patrzyło wprost w każdą odǳielną parę. Z tyłu za nim pan Baker, nachmu-
rzony, byczo-karczysty, głucho pochrząkiwał. Pan Creighton, wyświeżony, rumiany, stał
w zdecydowane gotowości.

— I teraz nie robię wam zarzutu — pod ął kapitan — Lecz estem kierownikiem te-
go statku i mam powinność czuwać nad sprawowaniem się załogi, od pierwszego ma tka
do ostatniego. Gdybyście znali swó obowiązek tak, ak a swó , nie byłoby żadnych nie-
porozumień. Ryczeliście w nocy, iż coś tam akoby macie „ utro zobaczyć”. Doskonale.
Teraz mnie wiǳicie, estem. Czego żądacie?

Czekał, choǳił szybko tam i z powrotem, rzuca ąc na nich badawcze spo rzenia.
Otóż to: czego oni ma ą chcieć? Przestępowali z nogi na nogę, kiwali się w tył i na-

przód; niektórzy, zesunąwszy czapki, drapali się za uchem. Czegóż to chcieli? O Jimmym
zapomniano, nikt o nim nie myślał, podczas gdy on, samotny w swe ka ucie, walczył ze
strasznymi cieniami, czepiał się bezczelnych kłamstw, chichotał boleśnie nad swymi za-
wodami. Tak, Jimmy był zapomniany barǳie niż gdyby był umarł. Im choǳiło o rzeczy
wielkie. I spostrzegli naraz, że to wszystko, co chcieli prostymi wyrazić słowami, zaprze-
paściło się gǳieś w bezmiarze ich niewyrażalnych, gorących pragnień. Wieǳieli, czego
im trzeba, ale nie mogli znaleźć wyrazów, które by warto było wypowieǳieć. Tłoczyli się
w mie scu, gibocząc muskularnymi ramionami, u których zwieszały się zasmolone ręce
o zakrzywionych palcach. Szept ucichł.

— O cóż tedy choǳi? O wikt? — spytał kapitan: Przecież wiecie, że prowiz a zepsuła
się eszcze na Przylądku.

— O tym my wiemy — rzekł akiś brodacz w pierwszym szeregu.
— Praca za ciężka — hę? Ponad wasze siły? — znów spytał. W odpowieǳi nastąpiło

urażone milczenie.
— Wolelibyśmy nie pracować przy zmnie szeniu rąk roboczych — rzekł wreszcie

Davies niepewnym głosem — a ten Murzyn…
— Dosyć! — krzyknął kapitan. Mierzył ich przez chwilę oczyma, stąpnął kilka kro-

ków tam i na powrót i zaczął miotać w nich zimne, ucinkowe zdania, siekące ak lodowaty
wicher mórz które znał w swe młodości.

— Powieǳieć wam prawdę? Oto zaǳieracie nosa wyże uszu. Myślicie, żeście dia-
belnie dużo warci. Na robocie wasze znacie się po łebkach. Obowiązek spełniacie, aby
zbyć. Gdybyście pracowali ǳiesięć razy więce , i tego byłoby nie dosyć.

— Robiliśmy co można, panie — zawołał ktoś drżącym, rozdrażnionym głosem.
— Co można! — piorunował dale kapitan — Słuchaliście ba d, które wam plotą na

ląǳie, nieprawdaż? Ale te ba dy nie powieǳiały wam, że tym, co potraficie, lepie się nie
chwalić. Oświadczam wam, że źle pracu ecie. Nie esteście zdolni do czegoś więce ? Wiem
o tym i nic nie mówię. Ale dosyć uż tych wybryków, bo inacze a sam im kres położę.
Jestem na to przygotowany. Dosyć tego!

Pogroził tłumowi palcem.
— A co zaś do tamtego człowieka — podniósł głos do na wyższego tonu — co zaś do

tamtego człowieka, to eśli wylezie mi na pokład bez mo e wieǳy, każę go okuć i sprawa
skończona.

Kucharz, usłyszawszy ten podniesiony głos, wybiegł z kuchni, podniósł ramiona ze
zgrozą, zdumieniem i niedowierzaniem, i zaraz się schował. Nastąpiła chwila głębokiego
milczenia, podczas które akiś krzywonogi ma tek odszedł na stronę i splunął przyzwoicie
w korytko odpływowe, w tzw. szpe gat.

— Ale est coś innego — rzekł spoko nie kapitan. To mówiąc, zrobił szybki ruch,
sięgnął do kieszeni i wydobył nagle żelazny balas — To!

Ten ruch był tak niespoǳiewany, że cała załoga żachnęła się w tył. Kapitan woǳił
przeszywa ącym wzrokiem po twarzach: na niektórych po awił się wyraz zdumienia, ak
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gdyby nigdy żelaznego kołka nie wiǳieli. Trzymał go wysoko nad głową. — To est mo a
rzecz. Nie indagu ę was o to, ale wszyscy o tym wiecie; niech to wróci tam, skąd przyszło.

W oczach błysnął mu gniew. Luǳie poruszali się z zakłopotaniem, odwracali oczy
od tego kawałka żelaza, byli zmieszani, zalęknieni, oburzeni, ak na widok czegoś strasz-
nego i skandalicznie zdrożnego, co nie powinno było wychoǳić na aw przy świetle dnia,
zakłóca ąc ogólnie przy ętą zasadę obycza ności. Kapitan wpatrywał się w nich uważnie.

— Donkin! — zawołał krótko i ostro.
Donkin przycupnął za ednym, potem za drugim towarzyszem, ale ci, obe rzawszy się

przez ramię, odstąpili na bok. Szeregi otwierały się przed nim i zwierały za nim, tak że
nareszcie stanął odosobniony przed zwierzchnikiem, ak gdyby wynurzył się spod pokła-
du. Kapitan zatrzymał się tuż przed nim. Byli prawie ednego wzrostu. Stali oko w oko;
kapitan utkwił nieubłagany wzrok w paciorkowatych ślepkach, które ęły biegać niespo-
ko nie.

— Czy znasz to? — spytał kapitan.
— Nie, nie znam — odrzekł tamten ze struchlałą czelnością.
— Jesteś kundel. Weź to — rzekł rozkazu ąco kapitan.
Zdawało się, że ręce Donkina przylepiły się do ud; stał wyciągnięty ak na paraǳie,

z oczyma w słup.
— Weź to! — powtórzył kapitan, przysuwa ąc się bliże ; czuli nawza em swo e od-

dechy.
— Weź to! — rzekł znowu kapitan z groźnym gestem.
Donkin oderwał rękę od boku.
— Czego się pan mnie czepia? — wymiamlał niewyraźnie, ak gdyby miał gębę za-

tkaną ciastem.
— Jeżeli nie weźmiesz… — zaczął kapitan. Donkin schwycił nagel, ak gdyby chciał

z nim uciec, i stał przygwożdżony do mie sca, trzyma ąc żelazny kołek, ak świecę.
— Wetknĳ go tam, skąd go wy ąłeś — rzekł kapitan Allistoun, patrząc mu srogo

w twarz.
Donkin cofnął się krokiem w tył, robiąc wielkie oczy.
— Rusza , ty łotrze, bo cię pognam! — krzyknął kapitan, naciera ąc groźnie i zmu-

sza ąc go do cofania się. Donkin skulił się, wznosząc nad głową kołek, ak gdyby osłonę
od grożące mu pięści.

Pan Baker przestał na chwilę chrząkać.
— Dobrze! Do pioruna! — mruknął pan Creighton pochwalnym tonem znawcy.
— Proszę mnie nie dotykać — warczał Donkin, cofa ąc się.
— To rusza ! Pręǳe !
— Proszę mnie nie bić!… Ja pana zaskarżę przed sądem… Ja pokażę panu…
Kapitan Allistoun posunął się o krok; Donkin odwrócił się, przebiegł kilka kroków,

stanął i z poza ramienia wyszczerzył spróchniałe zęby.
— Dale , tam — otakelunek przedniego masztu! — naglił kapitan, wskazu ąc ręką.
— Stoicie tu i gapicie się, ak maltretu ą towarzysza — za azgotał Donkin, zwraca-

ąc się do załogi, która przypatrywała się w milczeniu. Kapitan Allistoun natarł żwawo.
Donkin uskoczył znów, podbiegł ku więźbie linowe fokmasztu i, wścieka ąc się ze złości,
osaǳił nagel w odpowiednim wydrążeniu.

— My się eszcze porachu emy — wrzasnął na cały okręt i znikł po tamte stronie
fok-masztu.

Kapitan Allistoun wykręcił się na pięcie i odszedł obo ętnie w kierunku ru, ak
gdyby uż zapomniał o całym za ściu. Ustępowano mu z drogi. Nie patrzał na nikogo.

— Rzecz załatwiona, panie Baker. Każ pan luǳiom odstąpić — rzekł spoko nie. —
A wy, chłopcy, stara cie się nadal zachowywać uczciwie — dorzucił równym głosem.
Zamyślonymi oczyma odprowaǳał przez chwilę skonfundowaną, rozchoǳącą się załogę.

— Stewart, śniadanie! — zawołał z ulgą przez drzwi ka uty.
— Nie podobało mi się to — hm! — gdy pan oddawał nagel temu drabowi —

zauważył pan Baker — toż on byłby mógł panu — hm! — roztłuc głowę ak skorupę
a ka.

— On? Co znowu? — odmruknął szyper, akby myśląc o czym innym — Cieka-
wa banda — rzucił półgłosem: Myślę, że uż się tam uspokoiło. Chociaż ǳiś nigdy nie
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wiadomo z takimi… Raz przed laty, byłem wtedy początku ącym kapitanem — w czasie
podróży do Chin miałem bunt, prawǳiwy bunt panie Baker. I luǳi miałem nie takich,
ak ci. Wieǳiałem, do czego zmierza ą; chcieli napocząć ładunek i dostać się do likie-
rów. Po prostu… Ganialiśmy ich przez dwa dni, a kiedy uż mieli dosyć, spokornieli ak
baranki. Dobra załoga. I odbyłem prze ażdżkę aż miło.

Spo rzał w górę ku re om, zanadto przyciągniętym brasami.
— ǲień za dniem wiatr naprzeciw — zawołał gorzko — Czy uż nigdy nie powie e

z boku, ak należy?
— Gotowe, proszę pana — ozna mił stewart, po awia ąc się wśród nich ak czaroǳie ,

z poplamioną serwetą w ręku.
— A doskonale. Chodź pan, panie Baker. — Te głupstwa zabrały nam dużo czasu —

późno uż.

Ciężka atmosfera przygniata ącego spoko u zawisła nad okrętem. Po południu ma tkowie
zabrali się do prania oǳieży i rozwieszali ą, gwoli wyschnięciu, w powiewie przeciwnego
wiatru, krząta ąc się powoli z zadumą rozczarowanych filozofów. Nie chciało się im roz-
mawiać. Zagadnienie życia nie mieściło się snać w wąskich granicach luǳkie mowy i za
wspólną zgodą pozostawiono e do rozwiązania niezmiernemu morzu, które od samego
początku ogarnęło e ogromem swego uchwytu; temu morzu, które wie wszystko i — gdy
czas nade ǳie — odsłoni przed każdym mądrość skrytą we wszystkich pomyłkach, pew-
ność cza ącą się w zwątpieniach, krainę bezpieczeństwa i spoko u za granicami smutku
i trwogi. Z mętnego potoku bezpłodnych myśli, płynących bezustannie przez ich dusze,
wyłaniał się Jimmy, przykuwa ąc uwagę ak czarna pława, przytwierǳona do dna błotni-
stego strumienia. Fałsz triumfował. Odniósł zwycięstwo nad powątpiewaniem, głupotą,
litością i sentymentalizmem. Umacnialiśmy go sami przez nasze współczucie, przez lek-
komyślną beztroskę i pociąg do zabawy. Uporczywość, z aką Jimmy trwał w nieszcze-
rym stosunku do nieuniknione prawdy, stanowiła ak gdyby olbrzymią akąś zagadkę,
prze aw czegoś wielkiego i niezrozumiałego, co prze mowało chwilami poǳiwem i zgro-
zą; dla niektórych zaś było coś niezmiernie zabawnego w tym bałamuceniu Jimmy’ego
zgodnie z ego własną wolą. Egoizm, uta ony w czułości dla chorego, wy rzał poprzez
wzmaga ącą się trwożną niechęć, żeby nie patrzeć na ego konanie. Upór Jimmy’ego, nie
uzna ący te edyne pewności, która ǳień po dniu na widocznie się zbliżała, wytrącał
nas z równowagi, ak coś przeciwnego naturze. Jego ocena własnego stanu tak dalece
odbiegała od rzeczywistości, że można go było pode rzewać o dostęp do źródeł akie ś
nadnaturalne wieǳy. Głupota ego sięgała natchnienia. Był wy ątkowy i ǳiałał na nas
akimś nadluǳkim czarem; zdawało się, że krzyk ego sprzeciwu biegnie ku nam uż
zza tamte , straszliwe granicy. Odcieleśnił się, ak widmo; kości policzkowe wystawały
mu coraz barǳie , czoło się cofnęło; cała twarz była pokryta wklęsłymi plamami cienia;
głowa, pozbawiona ciała, podobna była do odkopane , czarne czaszki, w które oczo-
dołach osaǳono dwie ruchome, srebrne kule. Demoralizował nas. Staliśmy się przez
niego wysoce humanitarnymi, czułymi, skomplikowanymi dekadentami; odczuwaliśmy
subtelność ego lęków, rozumieliśmy wszystkie ego wstręty, wzdrygnięcia się, wybiegi,
krętactwa i ułudy — ak gdybyśmy byli przecywilizowanymi, strupieszałymi schyłkowca-
mi, pozbawionymi istotne wieǳy życia. Mieliśmy pozór luǳi wta emniczonych w akieś
haniebne misteria; zamienialiśmy ze sobą konspiracy ne, ta emne znaki, spo rzenia po-
rozumiewawcze, znaczące półsłówka. Byliśmy niewymownie podli i naǳwycza z siebie
zadowoleni. Łgaliśmy przed nim poważni, wzruszeni, uroczyści, ak gdyby sprawu ąc a-
kiś obrządek moralny, za który mieliśmy otrzymać wieczną nagrodę. Stanowiliśmy chór,
potaku ący ego na ǳikszym twierǳeniom, tak ak gdyby był milionerem, ǳiałaczem
politycznym lub reformatorem — a my ciżbą ambitnych matołków. Gdy ośmielaliśmy
się poddawać dyskus i ego twierǳenia, czyniliśmy to na sposób płaszczących się po-
chlebców, tak, aby różniąc się w zdaniu, uwydatnić, że on ma słuszność, i zwiększyć ego
sławę. Nadawał moralny ton naszemu światkowi, ak gdyby posiadał moc rozdawania za-
szczytów, skarbów lub udręczeń; a nie miał do rozdania nic, prócz pogardy. Była ona
niezmierna; zdawało się, że przybywa e coraz więce , w miarę ubytku ego ciała, które

  Murzyn z załogi Narcyza 



ǳień za dniem nikło w oczach. Ta pogarda — była to edyna rzecz w nim — naokoło
niego — sprawia ąca wrażenie trwałości i siły. Żyła w nim niegasnącym życiem; prze-
mawiała z ego czarnych, zawsze wydętych warg; wyzierała niesłychanie impertynencko
z wielkich oczu, które wyłupiał ku nam na kształt gałek ocznych kraba. Wpatrywaliśmy
się w nie z natężeniem. Nic więce w nim się nie poruszało. Wykonywał niechętnie aki-
kolwiek ruch, akby nie dowierza ąc swe konsystenc i cielesne . Na lże szy gest ob awiał
mu snać (i nie mogło być inacze ) upadek ciała i przeobrażał się w do mu ącą duchową
udrękę. Oszczęǳał poruszeń. Leżał wyprostowany, z podbródkiem na kołdrze, w pew-
nego roǳa u chytrze obmyślonym, ostrożnym bezruchu. Tylko oczy ego błąkały się po
naszych twarzach; te oczy pełne wzgardy, przenikliwe i smutne.

W tym właśnie czasie poświęca ący się dlań — i zarazem wo owniczy — Belfast zdo-
był sobie ogólny szacunek. Każdą swobodną chwilę, których nie miał nadto, przepęǳał
w ka ucie Jimmy’ego. Pielęgnował go, bawił rozmową; był łagodny ak kobieta, tkliwie
rozwesela ący ak stary filantrop, serdecznie dbały o swego Murzyna ak idealny władca
niewolników. Ale poza ka utą był skłonny do irytac i, zapalny ak proch, zasępiony, po-
de rzliwy, i tym brutalnie szy, im więce był stroskany. Miał na pogotowiu łzę lub kułak;
łzę dla Jimmy’ego, kułak dla każdego, kto niezbyt prawowiernie przyznawał słuszność
Jimmy’emu. O niczym innym nie było wśród nas mowy. Nawet dwa Skandynawowie
rozważali ten wypadek — chociaż nie wiadomo w akim duchu, ponieważ toczyli spór
w swo e rodowite mowie. Belfast posąǳał ednego z nich o brak uszanowania i wskutek
te niepewności w wyborze postanowił zwalczać obu. Tak ich okropnie zastraszył, że od-
tąd żyli pośród nas w odosobnieniu, ak para niemych. Wamibo nie wyrażał się ęzykiem
zrozumiałym, lecz ponieważ nigdy się nie uśmiechał — tak ak zwierzę — i zdawał się
rozumieć z tego wszystkiego mnie od kota — w rezultacie wyszedł z te sprawy cało.
Zresztą należał przecież do wybrańców, którzy uratowali Jimmy’ego, i pode rzenia nie
mogły go się czepiać. Archie, który był w ogóle milczący, sieǳiał często u Jimmy’ego
goǳinę albo i więce , rozmawia ąc z nim spoko nie tonem akoby właściciela. Nie było
chwili w ǳień, a nieraz i w nocy, ażeby ktokolwiek nie sieǳiał w klitce Jimmy’ego. Wie-
czorem, od szóste do ósme , ka uta była przepełniona, a koło drzwi tłoczyła się eszcze
gromadka ciekawych. Każdy wpatrywał się w Murzyna.

A on wygrzewał się w cieple naszych zabiegów. Oczy połyskiwały mu ironicznie, gdy
słabym głosem zarzucał nam tchórzostwo. — „Gdybyście byli — mawiał — mocno przy
mnie stali, ǳiś choǳiłbym był po pokłaǳie”. Zawieszaliśmy głowy. — „Tak, ale eże-
li przypuszczacie, że dam im się okuć dla wasze przy emności… Otóż nie… To leżenie
zabó cze est dla mo ego zdrowia. Ale wam to wszystko edno”.

Czuliśmy się zawstyǳeni, ak gdyby to była prawda. Ten ego wzgardliwy bezwstyd
górował nad wszystkim. Nie mieliśmy odwagi oponować. I w gruncie rzeczy nie chcie-
liśmy. Jednego tylko pragnęliśmy: niechby żył do powrotu na ląd — do końca podróży.

Singleton, ak zazwycza , trzymał się z dala; zdawał się traktować z pogardą drob-
ne wydarzenia przekreślonego życia. Raz tylko eden przyszedł niespoǳianie i stanął we
drzwiach. Z głębokim milczeniem przypatrywał się Jimmy’emu, akby chcąc wcielić e-
go czarny wizerunek do tłumu widm zaludnia ących ego pamięć. Zapanowało głębokie
milczenie. Singleton stał tak przez długą chwilę: zdawało się, że przyszedł do któregoś
z nas z określonym żądaniem, albo że chce zbadać ważny akiś fakt. Dżems Wait leżał
zupełnie bez ruchu i, na pozór, nie dostrzegł tego wpatrzonego weń uporczywie, badaw-
czego i wyczeku ącego wzroku. Czuć było walkę w powietrzu. Sieǳieliśmy w napięciu
wiǳów, gdy się zanosi na bó kę. W końcu Jimmy, z widoczną obawą, odwrócił głowę
na poduszce.

— Dobry wieczór — rzekł po ednawczo.
— Hm — odmruknął stary marynarz. Chwilę eszcze mierzył Jimmy’ego surowym

wzrokiem, po czym odszedł szybko. Sporo czasu upłynęło, nim ktokolwiek przemówił,
chociaż po ego ode ściu zaraz odetchnęliśmy swobodnie , ak się oddycha po niebezpie-
czeństwie, którego się uniknęło. Pogląd starca na sprawę Jimmy’ego był nam wszystkim
wiadomy i nikt nie śmiał go zwalczać. Nie goǳił się z naszym, sprawiał nam przykrość
i, co gorsza, mógł być, pomimo wszystko, prawǳiwy. Raz tylko Singleton raczył wy-
tłumaczyć nam, co o tym myśli; uczyniło to na nas trwałe wrażenie. Powieǳiał, że to
Jimmy był powodem przeciwnego wiatru. Luǳie śmiertelnie chorzy — mówił — kwę-
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ka ą i wloką żywot swó dotąd, póki im z daleka nie zama acze e ląd; wtedy umiera ą.
Jimmy wie, że ląd wyciągnie zeń resztki życia. Tak est na każdym okręcie. Czyż o tym
nie wiemy? zapytywał nas z pogardliwą szorstkością: więc cóż my wiemy? Jakież wąt-
pliwości eszcze nas dręczą? Pragnienie Jimmy’ego, podsycane przez nas i wspomagane
przez czarnoksięskie praktyki Wamibo (przecież to Fin — nieprawdaż? No więc!) oto co
zatrzymało okręt tak długo na pełnym morzu. Trzeba być patentowanym durniem, żeby
tego nie wiǳieć. Albo cisza, albo wiatr przeciwny, i tak na przemian: słyszane to rzeczy?
W tym est coś niesamowitego…

Nie mogliśmy zaprzeczyć, że to było ǳiwne. Czuliśmy się akoś nieswo o. Utarta
pogadka „im dłuże tym lepie , bo więce dolarów” nie pocieszała nas ak zwykle, gdyż
zapasy były na wyczerpaniu. Dużo ich zepsuło się, gdy mĳaliśmy Przylądek, a teraz by-
liśmy na połowie rac i sucharów. Groch, cukier i herbata skończyły się uż dawno. Pe-
klowiny było uż barǳo mało. Kawy mieliśmy dużo, ale brakło wody do e gotowania.
Przycieśnialiśmy pasów na brzuchu i dale że skrobać, polerować i malować okręt od rana
do wieczora. Wkrótce wyglądał ak prosto z igły; ale głód się na nim rozpanoszył. Nie
była to śmierć głodowa, ale stałe przymieranie głodem; głód snuł się po deskach pokładu
i spał w izbie kasztelu; dręczył nas we śnie i na awie. Spoglądaliśmy w dal, wyczeku ąc
zmiany wiatru. Co kilka goǳin we dnie i w nocy wykonywaliśmy zwrot, ufa ąc, że okręt
pó ǳie w końcu tym lub owym halsem. Ale nie chciał; zdawało się, że zapomniał drogi
powrotne . Kołował bez planu, zwracał się to na północno-zachód, to na wschód, biegł
naprzód i cofał się, podobny do wystraszonego stworzenia u stóp muru. Co pewien czas,
akby w śmiertelnym znużeniu, spoczywał przez cały ǳień na miękkim i gładkim łożu
fal. Na rozwahanych masztach łopotały żagle ak wściekłe pośród upalne , martwe ciszy.
Byliśmy zmęczeni, głodni, spragnieni; zaczynaliśmy wierzyć zapewnieniom Singletona,
lecz wierni niezachwianie Jimmy’emu udawaliśmy przed nim w dalszym ciągu. W roz-
mowie z nim używaliśmy żartobliwych napomknień, ak gdyby prowaǳąc z nim akieś
wesołe konszachty; ale potem znów tęsknie poglądaliśmy na zachód, wypatru ąc akiegoś
promyka naǳiei, czyha ąc na akąś oznakę pomyślnego wiatru; chociażby pierwsze ego
dmuchnięcie miało spowodować śmierć Jimmy’ego. Daremnie! Wszechświat zmówił się
z Dżemsem Waitem. Znów pociągały lekkie wie ki z północy; niebo wciąż było czyste,
i dookoła nasze niedoli morze igrało z powiewem i wygrzewało się z lubością w żarze
słońca, ak gdyby zapomniało o naszym istnieniu i naszych utrapieniach.

Donkin oczekiwał wraz z nami zmiany wiatru na lepsze. Ukrywał teraz adowite swo e
myśli. Zamknął się w milczeniu, zmizerniał eszcze barǳie , ak gdyby zagryzało go po-
woli tłumione rozwścieczenie na niesprawiedliwość luǳi i losu. Był ignorowany przez
wszystkich i nie oǳywał się do nikogo, ale z oczu wyzierała mu nienawiść do każdego
z nas. Rozmawiał edynie z kucharzem, wytłumaczywszy akoś temu poczciwcowi, że on
— Donkin — est osobą wielce spotwarzoną i prześladowaną. Razem biadali nad upad-
kiem moralnym swych kolegów. Nie było większych od nas przestępców; spiknęliśmy
się, ażeby za pomocą kłamstw sprowaǳić na biednego, Bogu ducha winnego Murzy-
na wieczne potępienie. Podmore warzył, co było eszcze do warzenia, pełen dusznych
skrupułów i czuł, że gotowanie strawy takim ak my grzesznikom wystawia na szwank
ego własne zbawienie. Co zaś do kapitana, to — służył pod nim aż siedem lat, powiada,
i nigdy by nie przypuścił, że taki człowiek…

— Co tam! Da my temu spokó … Stało się… Nie mogło to mnie ominąć. Zdrowy
rozsądek do góry dnem w ciągu edne minuty… Sława sponiewierana… To racze dopust
boży niż cokolwiek bądź innego.

Donkin sieǳiał ponuro na węglowe pace, ma tał nogami i potakiwał. Za przywile
sieǳenia w kuchni uiszczał się kucharzowi fałszywą monetą basowania mu; był znie-
chęcony i pełen oburzenia, co odpowiadało nastro owi kucharza; nie mógł znaleźć słów
dość surowych, by napiętnować nasze postępowanie; a gdy w zacietrzewieniu krytycznym
pomstował na nas, wtedy kucharz, któryby był też chętnie ulżył sobie przekleństwami,
gdyby to nie sprzeciwiało się ego zasadom, udawał że nie słyszy. Więc Donkin, nie przy-
woływany do porządku, klął za dwu, skamlał o zapałki, pożyczał tytoń, czuł się w kam-
buzie ak u siebie i całymi goǳinami sterczał tam przy blasze. Stamtąd, poprzez ścianę,
mógł słyszeć nas rozmawia ących z Jimmym. Kucharz przesuwał rondle, trzaskał drzwicz-
kami paleniska i przepowiadał potępienie wieczne dla całego okrętowego towarzystwa;
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a Donkin, który nie wierzył w niebo ni piekło, wy ąwszy gdy potrzebował materiału do
bluźnierstw, słuchał w gniewnym skupieniu, delektu ąc się straszliwymi obrazami wie-
czystych mąk, malowanymi przez kucharza — w czym zresztą podobny był do luǳi,
którzy napawa ą się opisami okrucieństw, zemsty, krwiożerczości i gwałtu…

W bezchmurne wieczory, pod zimną, martwą poświatą księżyca, cichy okręt zdawał
się być upostaciowaniem beznamiętnego spoczynku, niby zima na ląǳie. Za okrętem
długi, złocisty szlak przecinał czarną tarczę morza. Odgłos kroków na cichym pokłaǳie
rozlegał się echem. Światło księżycowe otulało go ak zmarznięta mgła, a żagle wznosiły się
ak nieskazitelne białe stożki ze śniegu. Promienie ący świetlanie okręt wydawał się akąś
fantastyczną wiz ą idealnego piękna, złudnym wcieleniem wymarzonego we śnie spoko u.
Był z awiskiem nieziemskim, nie ma ącym w sobie nic rzeczywistego, oprócz ciężkich
cieniów, zaludnia ących pokład, ruchliwych i bezszelestnych, cieniów czarnie szych od
nocy i niespoko nie szych od myśli luǳkie .

Donkin snuł się pośród tych cieniów, samotny i zawistny, rozmyśla ąc nad tym, że
Jimmy coś za długo zwleka ze śmiercią. Właśnie tegoż wieczora przed samym zmierz-
chem wartownik ozna mił ląd, i kapitan, przysposabia ąc lunetę, powieǳiał z lekkim ak-
centem goryczy do pana Bakera, że gdyśmy wywalczyli uż kurs, cal za calem, aż do wysp
Azorskich, musi oczywiście stanąć nam w poprzek drogi ta zaklęta cisza. Na niebie ni
chmurki, barometr wysoko. Lekka wie ka ustała po zachoǳie słońca, i na ugrzane wody
oceanu legła niezmierna cisza, zwiastu ąc noc bezwietrzną. Dopóki starczyło dnia, ma t-
kowie, cisnąc się koło bukszprytu, poglądali na wschód ku wyspie Flory, która wznosiła
się nad gładkim poziomem morza fantastycznym i zygzakowatym profilem, podobna do
posępnych zwalisk panu ących nad rozległą, pustynną równiną.

Był to pierwszy ląd, który u rzeliśmy po czterech prawie miesiącach. Charley roz-
ochocił się i przy ogólnym pobłażaniu pozwalał sobie na dość swobodne szusy względem
zwierzchników. Luǳi ogarnęło — nie wieǳieć dlaczego — ǳiwne uniesienie; rozpra-
wiali w grupkach, wskazu ąc gołymi ramionami w kierunku wyspy. Pierwszy raz w czasie
te podróży zdawano się zapominać o oszukańczym istnieniu Jimmy’ego — wobec realne
rzeczywistości. Udało nam się akoś przedostać aż tuta . Belfast rozwoǳił się nad krót-
kością powrotnych żeglug z tych wysp, cytu ąc dla przykładu różne zmyślone zdarzenia.

— Są takie chybkie szkuńce do transportu owoców — zapewniał — którym dość na
to pięciu dni. Co chcecie? Wystarczy edna dobra wie ka.

Archie utrzymywał, iż na krótszy kurs wymaga siedmiu dni, i dale że kłócić się po
przy acielsku, sypiąc obelżywymi słowami. Knowles oświadczył, że uż zalatu e go swąd
domowego ogniska i przytupu ąc swym krótkim kulasem, śmiał się do rozpuku. Grupka
szpakowatych wilków morskich o ponuro zaabsorbowanych twarzach patrzyła czas akiś
w milczeniu. Nagle eden z nich się odezwał:

— Teraz to niedaleko i do Londynu.
— Pierwsza mo a wieczerza na ląǳie, niech mnie diabli porwą, eżeli nie bęǳie

rumsztyk z cebulką… i pół kwarty gorzkie — rzekł drugi.
— Baryłka, chciałeś powieǳieć — wrzasnął ktoś eszcze.
— Ja ecznica z szynką trzy razy ǳiennie. Oto co a nazywam życiem! — zawołał akiś

podniecony głos.
Nastąpiło ogólne poruszenie. Rozległ się potaku ący pomruk; zabłysły oczy; zadrgały

żuchwy; zrywały się krótkie, spazmatyczne śmiechy. Archie uśmiechał się powściągliwie
do swoich myśli. Z awił się Singleton, rzucił edno niedbałe spo rzenie i, nie rzekłszy
słowa, obo ętnie powrócił na dół: wyspę Flory oglądał uż niezliczoną ilość razy.

Nadciąga ąca ze wschodu noc wywabiła z asnego nieba ten purpurowy szmat lądu,
ak plamę.

— Martwa cisza — rzekł ktoś spoko nie.
Gwarność rozmów od razu przycichła, zamarła; grupy rozprzęgły się; żeglarze eden

za drugim poczęli schoǳić na dół wolno, z powagą na twarzach, ak gdyby zda ąc sobie
sprawę z przygniata ące zależności od czegoś niewiadomego. A gdy wielki, żółty księżyc
wtoczył się powolutku na ostro uciętą grań widnokręgu, zastał uż okręt spowity w głuche
milczenie; ten nieulękły okręt, który zdawał się spać głębokim snem bez marzeń na łonie
straszliwego, uśpionego oceanu.
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Donkin przeklinał bezruch — okręt — i morze, które rozpościerało się wokoło, ob-
ęte w nieskończoną ciszę wszechstworzenia. Żarł się w sobie poczuciem akichś krzywd
niewypowieǳianych. Napęǳono mu strachu w znaczeniu fizycznym, ale urażona ego
pycha nie została poskromiona; czuł, że nic nie est w stanie uleczyć ego zranionych
uczuć. Oto uż ląd — rychły powrót do domu — licha zapłata — brak oǳieży — znów
ciężka praca. Jakie to wszystko obrzydliwe. Ląd. Ląd, który wysysa życie z chorych że-
glarzy. Ten Murzyn, o — ten to ma pieniąǳe — ubranie — wypoczynek i nie chce
umierać. Ląd wysysa życie… A gdyby tak pó ść zobaczyć, ak stoi ta sprawa. Może uż…
Byłaby to niezła gratka. Ten bęcwał ma pieniąǳe w kuferku…

Wystąpił żwawo z cienia na światło księżycowe, i w edne chwili chciwa i strawiona
głodem ego twarz z żółte stała się sina. Odemknął drzwi ka uty i zadrżał. Z pewno-
ścią Jimmy uż nie ży e! Leżał nieruchomo na wznak ze splecionymi rękami, ak postać
wyrzeźbiona na wieku kamienne trumny. Donkin wybałuszył pożądliwe ślepia. Wtem
Jimmy, nie porusza ąc się, mrugnął powiekami i to znów wstrząsnęło Donkinem. Te oczy
były przeraża ące. Zamknął za sobą ostrożnie drzwi, wpatru ąc się z natężeniem w Dżem-
sa Waita ak gdyby wśliznął się tu z narażeniem życia, aby uǳielić akie ś niesłychanie
ważne ta emnicy. Wait nie ruszał się, lecz kącikami oczu spo rzał na Donkina.

— Cisza? — spytał.
— Tak — rzekł Donkin, wielce rozczarowany, i siadł na kuferku.
Jimmy oddychał spoko nie. Przywykł do takich odwieǳin o każde porze dnia i nocy.

Goście zmieniali się kole no. Nie zniża ąc głosu, mówili przy azne słowa, powtarzali stare
dowcipy, słuchali ego powieǳeń; i każdy, wychoǳąc, pozostawiał, zda się, trochę własne
żywotności, zrzekał się cząstki swo e siły, odświeżał wiarę w niezniszczalną moc życia.
Jimmy nierad był zostawać sam w ka ucie, ponieważ, gdy był w nie samotny, czuł się,
akby wcale go tam nie było. Nic mu nie est. Żadnych cierpień. Teraz nic. Zdrów był
zupełnie — ale tą pełnią zdrowia nie mógł się napawać, eśli nie stwierǳała e niczy a
obecność. Gwoli temu nadawał się równie dobrze ten gość, ak i ktokolwiek bądź inny.
Donkin śleǳił go spod oka.

— Teraz uż prędko w domu — odezwał się Wait.
— Dlaczego mówisz szeptem? — badał ciekawie Donkin — Czy trudno ci głośnie ?
Jimmy okazał pewne niezadowolenie i ucichł na chwilę; potem rzekł martwym, bez-

dźwięcznym tonem:
— Po cóż mam krzyczeć? Nie esteś głuchy, o ile mi wiadomo.
— O, a mam słuch dobry — odparł Donkin cicho i spuścił oczy. I uż ze smętkiem

w duszy miał się ku ode ściu, gdy Jimmy znów pod ął:
— Wlecze się ta podróż do domu… Czas by z eść coś przyzwoitego… Jestem wciąż

głodny.
W Donkinie zakipiał gniew.
— A cóż a mam powieǳieć — syknął — i a estem głodny tak samo, a muszę

pracować. Ty — głodny!
— Two a praca nie zabĳe cię — rzekł Wait słabym głosem — Tam na niższe ko ce

leżą dwa suchary — możesz eden wziąć. Ja tego eść nie mogę.
Donkin zagłębił się w ko ę, maca ąc po kątach, a gdy wylazł, miał gębę uż zapchaną.

Żuł gorliwie. Jimmy zdawał się zasypiać z otwartymi oczyma. Donkin, załatwiwszy się
z twardym sucharem, wstał.

— Nie iǳiesz? — spytał Jimmy, patrząc w sufit.
— Nie — odrzekł Donkin, ulega ąc akie ś nagłe pobudce, i zamiast wy ść, oparł

się plecami o zamknięte drzwi. Przypatrywał się Jimmy’emu, który leżał długi, wychu-
dły i wyschnięty, ak gdyby wszystkie tkanki pokurczyły się w nim od żaru rozpalonego
do białości pieca; chudymi palcami przebierał z lekka na kancie łóżka, wygrywa ąc akiś
niekończący się motyw. Widokiem swym irytował i męczył; dnie całe mogło się to esz-
cze przewlec; to było doprawdy wyzywa ące. Nie należał całkowicie ani do życia, ani do
śmierci; zdawało się, że nic o nich nie wie i że nic mu się stać nie może. Ale Donkina
pokusiło, aby otworzyć mu oczy.

— O czym myślisz? — spytał mrukliwie. Dżems Wait skrzywił się w uśmiechu,
który przemknął po ego śmiertelnie zesztywniałe , kościane twarzy, nieprawdopodobny
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i przeraża ący; takim śmiechem mógłby się śmiać tylko akiś nagle w złym śnie u rzany
kościotrup.

— Jest edna ǳiewczyna — szepnął Wait — …z ulicy Canton Street ǳiewczyna —
Trzeciego inżyniera na pośpiesznym śrubowcu — puściła kantem — dla mnie. Przyrząǳa
ostrygi tak, ak a lubię… Powiada — zerwałaby z na gładszym chłopcem — — — dla
czarnego dżentelmena…. Niby dla mnie. Kobiety mnie lubią — dodał odrobinę głośnie .

Donkin zaledwie mógł wierzyć swoim uszom. Zd ęło go oburzenie.
— Ciebie? — Przecieżeś ty dla nie uż nic nie wart — rzekł z nieta onym wstrętem.
Ale mówił do nieobecnego. Wait przechaǳał się po wybrzeżu stoczni wschodnio-in-

dy skie , mówił grzeczcznie: „Pó dźmy coś przekąsić”, popychał lustrzane drzwi, w świetle
kinkietów gazowych ocierał się z królewską miną o bufet z mahoniu…

— A więc tobie się eszcze zda e, że zobaczysz ląd? — spytał Donkin zgryźliwie.
Dżems Wait ocknął się raptem.

— ǲiesięć dni — rzekł prędko i natychmiast wrócił myślą do krainy wspomnień,
gǳie czas nie ma dostępu. Uczuł się spoko nym, wypoczętym, ukrytym bezpiecznie
w głębi siebie samego, gǳie żadna wątpliwość nie mogła go dosięgnąć. Te długie chwile
zupełnego spoko u miały w sobie coś z wieczności. Dobrze mu było i spoko nie pośród
wspomnień wizy nych, którymi się rozkoszował, biorąc e mylnie za obrazy nieoǳowne
przyszłości. Cały świat przestał dla niego istnieć. Donkin wyczuł to nie asno, ak ślepiec
może wyczuć w mroku nieuchronny antagonizm otacza ących go istnień, które pozo-
staną dla niego na zawsze nierealnymi, niewiǳialnymi i godnymi zazdrości. Targnęła
nim chęć, aby w akikolwiek sposób zaznaczyć swo ą osobistą wartość, złamać coś, skru-
szyć, skwitować się, zrównać z każdym pod każdym względem; zedrzeć zasłonę, maskę,
wy awić wszystko, udaremnić wszelkie wykręty; — przewrotna żąǳa prawdy!

Zaśmiał się szyderczym śmiechem i rzekł:
— ǲiesięć dni. Boda em olśnął, eżeli kiedy w życiu… Ty utro o tym czasie wycią-

gniesz kopyta. ǲiesięć dni!…
Chwilę przeczekał.
— Słyszysz mnie? Niech mnie diabli porwą, eżeli ty uż teraz nie wyglądasz na umar-

łego.
Jimmy widać zebrał wszystkie swo e siły, gdyż powieǳiał niemal głośno:
— Jesteś prześmiardły, plugawy łgarz. Wszyscy wieǳą o tym.
Tu na niespoǳiewanie usiadł, czym mocno swego gościa przestraszył. Ale Donkin

wnet się opanował i dał folgę ęzykowi:
— Co? Co? Kto łgarz? Ty nim esteś — załoga tute sza — kapitan — wszyscy. Ale

nie a… Chciałoby się imponować, nosa zaǳierać! Któż ty esteś?
Dusiła go złość:
— Kimże ty esteś, żeby zaǳierać nosa? — powtórzył, trzęsąc się — Możesz wziąć

eden — powiada — a sam tego nie z e. Teraz wezmę oba. Jak Boga kocham, wezmę! Ty
— ciebie nie ma, ty esteś nikt.

Wlazł w niższą ko ę i szperał tam, aż znalazł i wydobył na aw drugi, zakurzony suchar.
I podsuwa ąc mu go pod same oczy, z wyzywa ącym gestem odkąsił kawałek.

— No i cóż? — pytał, zachłystu ąc się swym zuchwalstwem — Możesz wziąć eden
— powiadasz. A dlaczego nie oba? Nie, bo a estem parszywy pies. Jeden dla parszywego
psa. A a wziąłem oba. Czy możesz mi nie dać? Spróbu , no dale . Spróbu !

Jimmy ob ął rękoma nogi i ukrył głowę w kolanach. Oblepiała się na nim koszula.
Znać było każde żebro. Wynęǳniały grzbiet dygotał, wstrząsany rwącym się oddechem.

— Nie chcesz? Nie możesz! A co, nie mówiłem? — wykrzykiwał Donkin, ma ąc gębę
zapchaną drugim kęsem, który śpiesznie na sucho połykał. Rozwścieczała go milcząca
bezradność tamtego, słabość i skurczona poza.

— Koniec z tobą — wrzeszczał — ktoś ty taki, żeby cię okłamywać; żeby cię obsługi-
wać, do wszystkich diabłów, ak imperatora? Jesteś nikim. Niczym esteś! — bluznął siłą
niezachwianego przekonania, że aż zatrząsł się cały. Skończywszy mówić, drgał eszcze ak
szarpnięta struna.

Jimmy znów zebrał wszystkie siły. Podniósł głowę i zwrócił się mężnie ku Donkinowi,
który u rzał akąś nieznaną sobie twarz, akąś fantastycznie wykrzywioną maskę rozpaczy
i wściekłości. Wargi e szybkim ruchem wyrzucały z siebie głuche, ękliwe, świszczące
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dźwięki, przepełnia ące ka utę nieokreślonym szemraniem, pełnym gróźb, skarg i bezna-
ǳie nych zawoǳeń; przypominało to daleki poszum zrywa ącego się wichru. Wait trząsł
głową, toczył oczyma, zaprzeczał, klął, groził — lecz ani edno słowo nie miało siły wydo-
stać się z tych czarnych warg, wydętych w akiś dąs żałosny. Niezrozumiały i niepoko ący
był ten żargon pełen wzruszenia, ta zapalczywość, szwargocząca niemo w obronie akie ś
niemożebne sprawy i grożąca widmową zemstą. Donkin uznał za rzecz roztropną mieć
się na ostrożności.

— Nie możesz wydobyć z siebie głosu. Wiǳisz, nie mówiłem ci? — rzekł, popa-
trzywszy na niego badawczo. Tamten zaś nie przerywał swe zapamiętałe mimiki, kiwał
wściekle głową i wykrzywiał się, przeraża ąc olśniewa ącymi błyskami wielkich, białych
zębów. Donkin, ak gdyby zaczarowany niemym krasomówstwem i furią czarnego wid-
ma, podszedł bliże , wyciąga ąc szy ę z pode rzliwą ciekawością; i wydało mu się nagle,
że wiǳi tylko cień człowieka, skulony na górnym leżaku, na ednym poziomie z ego
oczyma.

— Co? Co? — zapytał. Zdawało mu się, że w tem zadyszanym syczeniu rozróżnił
kilka wyrazów — Belfastowi się poskarżysz? Tego chcesz? Babskim plotuchem esteś, co?

Zadrżał ze strachu i wściekłości zarazem.
— Poskarż się babuni! Boi się umierać! Cóżeś to za eden, żeby się bać więce niż kto

inny?
Namiętne przeświadczenie o swe przewaǳe opuściło go wraz z resztką ostrożności.
— Poskarż się, i niech cię diabli wezmą. — Skarż się, eżeli możesz — krzyczał. —

Gorze psa traktowała mnie ta cała przeklęta banda lizusów. Wystawili mnie na sztych po
to, żeby się przeciwko mnie spiknąć. Jam tu edyny człowiek. Oni poniewierali mną ak
szmatą, kopali mnie — a tyś się śmiał, ty czarny strupieszały nicponiu, ty. Zapłacisz mi za
to. Ode mowali sobie od ust, karmili cię, poili — zapłacisz mi za to, ak Boga kocham! Kto
mi dał napić się wody? Ciebie to potrafili okutywać swoimi zapowietrzonymi łachmanami
wówczas, w tę noc — a co mnie dali! — dali mi po pysku — niech ich zaraza morowa…
Tak mi Boże dopomóż!… Zapłacisz ty mi swoimi pienięǳmi. Natychmiast będę e miał,
w te chwili, ak tylko umrzesz, ty przeklęty, zatracony oszuście. Wiesz kto estem? Jestem
człowiek. A ty esteś rzecz — nęǳna rzecz. Ha — ty trupie!

Sucharem, który ciągle trzymał mocno w garści, cisnął w głowę Jimmy’ego, ale su-
char, z lekka ą tylko musnąwszy, uderzył z głośnym trzaskiem o dyl przepierzenia, pękł
i rozprysł się na drobne kawałki, niby ręczny granat. Dżems Wait, ak gdyby śmiertelnie
ugoǳony, padł w tył na posłanie. Przestał ruszać wargami, uciszyła się ruchliwość ego
oczu, którymi ął uporczywie wpatrywać się w sufit. Zǳiwiło to Donkina; siadł na ku-
ferku i utknął wzrokiem w podłoǳe, wyczerpany i posępny. Po chwili zaczął do siebie
mamrotać:

— Zdycha , ty wywłoko, zdycha ! Może ktoś nade ść… Czemu nie estem pĳany!…
Za ǳiesięć dni… Ostrygi…

Spo rzał w górę i rzekł głośnie :
— Nie, to uż nie dla ciebie… Nigdy uż… Nie dla ciebie ǳiewczęta przyrząǳa ące

ostrygi. Któż ty esteś? Na mnie teraz kole … Chciałbym być pĳany: chętnie bym przyłożył
ręki do wyprawienia cię na tamten świat. Powędru esz tam. Nogami naprzód przez lukę
burty… Plusk! Żegna mi na zawsze! Nigdy ciebie uż nie zobaczę. Przez burtę! W sam
raz dla ciebie koniec.

Jimmy z wolna obrócił głowę i skierował oczy na twarz Donkina; w tych oczach
było niedowierzanie, rozpacz i trwoga — błagalny wyraz ǳiecka, nad którym wisi kara
samotnego zamknięcia w ciemnym poko u. Donkin obserwował go ze skrzynki pełny-
mi naǳiei oczyma i, nie wsta ąc, spróbował podnieść wieko. Zamknięte. — Chciałbym
być pĳany — mruknął i zerwał się, łowiąc trwożnym słuchem daleki odgłos kroków na
pokłaǳie. Zbliżyły się i zatrzymały. Ktoś przeciągle ziewał tuż za drzwiami, aż wreszcie
oddalił się, człapiąc leniwie. Serce Donkina zwolniło przyśpieszony bieg; gdy spo rzał ku
górne ko ce, Jimmy wpatrywał się, ak przedtem, w białą belkę.

— Jak się teraz czu esz? — spytał Donkin.
— Źle — odszepnął Jimmy.
Donkin siadł, postanawia ąc czekać cierpliwie.
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Co pół goǳiny ǳwonił ǳwon, drugi mu odpowiadał, i tak rozmawiały ze sobą,
dźwięcząc wzdłuż całego okrętu. Jimmy oddychał tak szybko, że zliczyć rytm było nie-
podobna i tak słabo, że prawie niedosłyszalnie. Oczy miał przerażone, ak gdyby napatrzył
się niewypowieǳianych okropności, a twarz świadczyła, że rozmyślał o rzeczach wstręt-
nych. Nagle krzyknął niewiarogodnie silnym głosem, łka ąc rozǳiera ąco:

— Za burtę!… Ja!… mó Boże!
Donkin wiercił się na kuferku. Spo rzał pomimo woli. Jimmy milczał. Jego długie,

kościste ręce głaǳiły kołdrę, akby ą chciał podciągnąć do same brody. Łza, wielka,
samotna łza wymknęła mu się kącikiem oka i, nie zawaǳa ąc o zapadły policzek, stoczyła
się na poduszkę. Z garǳieli słychać było ciche rzężenie.

I Donkin, świadek skonu tego znienawiǳonego Murzyna, poczuł trwożny lęk ściska-
ący mu serce na myśl, że i on sam bęǳie musiał z czasem to wszystko przeżyć i niezawod-
nie w podobny sposób! Zwilgotniały mu oczy. — Biedaczysko! — mruknął. Noc zdawała
się biec z chyżością strzały; miał złuǳenie, że słyszy pęd chwil nieoszacowanych, ulatu-
ących niepowrotnie. Jak długo może potrwać eszcze ta przeklęta historia? Być może za
długo. Nie ma szczęścia. Stracił cierpliwość. Wstał i zbliżył się do koi. Wait był nieru-
chomy, tylko oczy miały pozór życia i ręce, którymi wciąż głaǳił kołdrę z akąś straszną,
niezmęczoną pracowitością. Donkin nachylił się. — Jimmy! — rzekł półgłosem.

Nie było odpowieǳi, lecz rzężenie ustało.
— Czy wiǳisz mnie? — spytał, drżąc.
Pierś Jimmy’ego podniosła się. Donkin, patrząc gǳieś w stronę, przytknął ucho do

ego warg i usłyszał szmer, podobny do szelestu zeschłego liścia, trącego się o miękki
piach nadbrzeżny. Szelest przeistoczył się w wyrazy.

— Zapal… lampę… i… ode dź — wyszeptał Wait. Donkin odruchowo spo rzał przez
ramię na gore ący płomień; następnie, patrząc ciągle w bok, wymacał pod poduszką klucz.
Schwycił go i w przeciągu dalszych pięciu minut gorączkowo, ale zręcznie zakrzątnął się
koło skrzynki. Gdy powstał, ego twarz — może pierwszy raz w życiu — płonęła rumień-
cem — zapewne triumfu.

Wsunął z powrotem klucz pod poduszkę, usiłu ąc nie patrzeć na Jimmy’ego, który
leżał nieruchomo. Odwrócił się tyłem do koi i ruszył ku drzwiom tak posuwiście, akby
były oddalone o milę. Za drugim krokiem uż natknął się na nie. U ął klamkę ostrożniut-
ko, lecz w te że chwili doznał nieodpartego wrażenia, że coś się dokonało za ego plecami.
Skręciło go nagłym obrotem w tył, ak gdyby ktoś położył mu rękę na ramieniu. Zdążył
w samą porę u rzeć oczy Jimmy’ego, które błysnęły i zagasły, podobne dwu lampom,
zmiecionym od ednego uderzenia. Coś ak purpurowa niteczka spłynęło mu po broǳie
kątem warg, i przestał oddychać.

Donkin zamknął za sobą drzwi po cichu, ale stanowczo. Śpiący luǳie, pootulani
kurtkami, tworzyli na widnym pokłaǳie akby bezkształtne nasypy, przypomina ące za-
niedbane mogiły. Nie pracowano wcale te nocy, i nieobecność ego przeszła niepostrzeże-
nie. Stanął ak wryty, zdumiony że znalazł świat zewnętrzny takim, akim go był zostawił;
oto morze, okręt — śpiąca załoga; i ǳiwował się temu głupio, ak gdyby się spoǳiewał,
że zastanie luǳi nieżywych, a bliskie rzeczy przepadłe na zawsze; ak ów podróżnik, który
po długich latach wraca i est z góry przygotowany, że zna ǳie szereg niebywałych zmian.
Wstrząsnął się cokolwiek od przenikliwego chłodu nocy i ob ął się ramionami w swym
opuszczeniu. Na zachoǳie obumierał smętny księżyc, ak gdyby więdnąc pod zimnym
dotknięciem bladego świtu. Okręt spał. A nieśmiertelne morze roztaczało swo ą dal bez-
kresną i zamgloną na podobieństwo życia, które est o powierzchni lśniące a mrocznych
głębinach — pełne obietnic, pustynne, porywa ące — straszne. Donkin obrzucił e wy-
zywa ącym spo rzeniem i wymknął się po cichutku, ak gdyby osąǳony i odtrącony przez
milczące dosto eństwo ego potęgi.

*

Śmierć Jimmy’ego była ednak dla nas piorunu ącą niespoǳianką. Aż do te chwili nie
wieǳieliśmy, ak głęboko przesiąkły w nas ego złuǳenia. Jego życiowe szanse rozpatry-
waliśmy tak dalece na podstawie własne ego oceny, że śmierć ta, podobnie ak załamanie
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się pewnych z dawna wkorzenionych wierzeń, wstrząsnęła do gruntu podstawami nasze-
go światka. Przepadł ednoczący nas łącznik — ten mocny, skuteczny i szanowny łącznik,
polega ący na uczuciowym kłamstwie. Przez cały ten ǳień ślęczeliśmy nad robotą z mi-
nami pełnymi pode rzliwości i rozczarowania. W głębi serc nurtowało w nas poczucie, że
Jimmy w sprawie swego ze ścia postąpił fałszywie i nie po przy acielsku. Nie trzymał z na-
mi, ak przystało na towarzysza. Odchoǳąc, zabrał ze sobą ten mgławy i uroczysty cień,
w który przyoblekała się chętnie nasza luǳka głupota, uda ąc czułą pośredniczkę losu.
Teraz u rzeliśmy tę rzecz w właściwym świetle. Była to pospolita głupota; liche i nieudol-
ne wtrącanie się do ma estatu wyroków opatrznościowych — to est, o ile Podmore miał
rac ę. A może doprawdy miał rac ę? Wątpliwość przeżyła Jimmy’ego; i, podobni banǳie
kryminalistów, tkniętych przez łaskę i rozbitych wewnętrznie, byliśmy sobą niezmiernie
zgorszeni. Mięǳy na bliższymi kamratami wywiązała się opryskliwość w rozmowach.
Inni wcale nie chcieli rozmawiać. Jeden Singleton przy ął wiadomość bez zǳiwienia.

— Umarł? Oczywiście — rzekł, wskazu ąc palcem na ląd: gdyż, ak dotąd, cisza trzy-
mała okręt na uwięzi w pobliżu wyspy Flory. Umarł — naturalnie. Jego to nie zǳiwiło.
Tam był ląd, a tu, u przednie luki, w oczekiwaniu na żagielnika — leżał trup. Przyczyna
i skutek. I po raz pierwszy od czasu, gdy zaczęła się podróż, stary żeglarz okazał pełnię
dobrego humoru i rozmowności, tłumacząc i obrazu ąc przykładami, czerpanymi z osobi-
stego doświadczenia, ak to w chorobie widok akie ś wyspy (choćby na mnie sze ) ǳiała
w ogóle szkodliwie aniżeli widok kontynentu. Dlaczego tak est, nie mógł ob aśnić.

Pogrzeb Jimmy’ego miał się odbyć o piąte , i mieliśmy przed sobą eszcze cały długi
ǳień — ǳień pełen duchowych, a nawet i fizycznych dolegliwości. Robota nie sporzy-
ła się nam, za co strofowano nas odpowiednio; a że byliśmy wciąż podrażnieni i głodni,
doprowaǳało nas to do rozpaczy. Donkin obwiązał sobie głowę akimś brudnym łachma-
nem i wyglądał tak niesamowicie, że aż pan Baker wzruszył się litością nad tym mężnym,
wytrzymałym cierpieniem.

— He ! Hm! Donkin! Rzuć, co tam robisz, i rusza odpocząć. Wyglądasz na chorego.
— Jestem chory, proszę pana. Boli mnie głowa — rzekł zgnębionym tonem i szybko

zwiał.
To rozgoryczyło niektórych.
— Baker wziął ǳiś diablo na pobłażliwość — mruczeli.
Kapitan Allistoun, widoczny na przednim pomoście, badał niebo, które zaciągnęło

się chmurami od południo-zachodu, i niebawem rozeszła się po pokłaǳie wiadomość, że
barometr zaczął w nocy spadać, i że niezadługo należy się spoǳiewać mocne wiei. Przez
subtelne sko arzenie po ęć powstał żarliwy spór, ak ustalić dokładnie chwilę śmierci Jim-
my’ego? Czy to było przed, czy potem, kiedy „szkło” zaczęło spadać? Rzecz — niepodob-
na do rozstrzygnięcia — stała się powodem wza emnych pogardliwych dogryzań. Naraz
wszczął się na przednim pokłaǳie wielki tartas. Mięǳy poko owo usposobionym Know-
lesem i dobrodusznym Daviesem przyszło o to do kułaków. Zluzowana warta przy ęła
żywy uǳiał w te potyczce, i w ciągu ǳiesięciu minut wrzała hałaśliwa kotłowanina przy
te właśnie luce, gǳie w cieniu chwie nych żagli stroskany Belfast czuwał nad zwłokami
Jimmy’ego, owiniętymi w białą kołdrę. Żałoba uczyniła go wzgardliwym na współza-
wodnictwo w tych zapasach; ale gdy hałas się wyszumiał i namiętności tlały uż tylko
w ponurym milczeniu, stanął w głowach spowitego ciała i, wznosząc obie ręce do góry,
zawołał z bolesnym oburzeniem:

— Czy nie wstyd wam, doprawdy?
Było nam wstyd.
Belfast wziął barǳo do serca tę ciężką dlań stratę. Okazywał dowody nieprzebranego

poświęcenia. On to, a nie kto inny, pomagał żagielnikowi przygotować szczątki Jim-
my’ego na solenną daninę dla niesytego morza. On pieczołowicie porozmieszczał u nóg
ciężary: dwa piaskowce³, edno stare sprzęgło kotwiczne bez zatyczki, parę ogniw zużytego
łańcucha. Rozlokowywał e raz tak, raz inacze .

— Cóż u Pana Boga! Boisz się, żeby sobie nie skaleczył pięty? — tetryczał żagiel-
nik, któremu ta robota nie pachniała. Szył, aby pręǳe , śmiga ąc igłą i wydmuchu ąc

³piaskowce— cegiełki do czyszczenia pokładu, robione z miękkiego piaskowego kamienia. [przypis tłumacza]
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z gniewnych ust kłęby tytuniowego dymu, którym się otoczył ak obłokiem; dowĳał
skra e brytów, dociągał szwów, wygłaǳał płótno.

— Podnieś mu pleców… Ciąg trochę ku sobie… To-to-to. Dosyć!
Belfast posłusznie ciągnął, podnosił, nieprzytomny z bólu, oblewa ąc łzami sznurek

moczony w ǳiegciu.
— Nie owĳa mu za ciasno te ego biedne twarzy, ma sterku — błagał z płaczem.
— Nie psu sobie o to krwi! Bęǳie mu i tak wygodnie — zapewniał żagielnik, uci-

na ąc dratwę po ostatnim ściegu, który przypadł mnie więce w połowie czoła. Zwinął
resztę parcianki, schował igłę.

— Czemu się tak prze mu esz? — spytał.
Belfast spuścił oczy na długi, szary pakiet żaglowego płótna.
— Wyratowałem go — szepnął — nie chciało mu się umierać. Gdybym był przy nim

te nocy, byłby żył — zrobiłby to dla mnie… ale akoś byłem zmęczony.
Żagielnik pociągnął potężnie z fa ki i wykrztusił:
— Kiedym był… w Indiach Zachodnich… Na egacie Blanche… Żółta febra… zaszy-

wało się po dwuǳiestu luǳi na ǳień… z Portsmouth-Devenport mieszczan — znałem
ich o ców, matki — siostry — cały ich zapiecek. Nie myślałem o tym wcale. A takie
Murzyny ak ten — nie wiadomo, skąd to pochoǳi. Nie ma ą krewnych. Nikomu nie-
potrzebni. Komu bęǳie go brakowało?

— Mnie. Wyratowałem go — biadał żałośnie Belfast.
Na dwu zbitych deskach złożono Dżemsa Waita; legł zgodnie i cicho, przykryty ban-

derą Union Jack z białym obrąbkiem; cztere towarzysze ponieśli go na tylny pokład
i powolutku ustawili tak, aby nogami zmierzał ku otwarte luce burtowe . Nadbiegła
z zachodu wezbrana fala i rozbu ała okręt, a stosownie do rytmu kołysań czerwona flaga
na pół-maszcie miotała się na tle szarego nieba, to znowu opadała, ak trzepoczący się
ęzyk płomienia; Charley zaǳwonił w ǳwon; i za każdym pochyleniem się prawe strony
okrętowe , cały obszerny półkrąg sine wody odsłaniał się, podnosił i zbliżał z poszumem
ku burcie, ak gdyby pilno mu było zawrzeć się co rychle nad naszym Jimmym. Wszyscy
byli obecni prócz Donkina, który z powodu choroby nie mógł się z awić. Kapitan i pan
Creighton z gołymi głowami stali na galery ce pomostu. Pan Baker, któremu kapitan
przekazał formalność obrządku — ponieważ „on, pan Baker, zna się lepie na modli-
tewnikach” — wyszedł spiesznie z ka uty, z miną cokolwiek zaambarasowaną. Wszyscy
zd ęli czapki. Pan Baker zaczął czytać cichym głosem, zachowu ąc przy tym swó niewin-
nie-burkliwy ton, ak gdyby eszcze po raz ostatni uǳielał napomnień we cztery oczy
temu martwemu żeglarzowi u swoich stóp. Załoga słuchała w odǳielnych gromadkach:
edni, oparci o poręcz balkonu pod tzw. marsem, spoglądali z góry na pokład; tamci,
rękami u ąwszy brodę, w zamyśleniu, lub ze skrzyżowanymi na piersiach ramionami,
z kolanem lekko zgiętym i z pochyloną głową, zdawali się pogrążeni w na głębsze me-
dytac i. Wamibo drzemał. Pan Baker czytał wciąż, bogobo nie pochrząku ąc za każdym
odwróceniem karty. Słowa pobożne, nie trafia ąc do zmiennych serc luǳkich, toczyły
się i rozpraszały bezdomnie po nieczułym morzu; a Dżems Wait, uciszony na wieki, leżał
bierny i obo ętny pod szorstkim szeptem mówiącym o rozpaczy i naǳiei.

Dwu luǳi stało w pogotowiu, oczeku ąc słów, po których uż nie eden z nasze braci
wykonał ostatni skok w głębię. Pan Baker zaczął czytać ten werset.

— Baczność! — zakomenderował półgłosem bosman.
Pan Baker przeczytał — „W głębokości” — i przerwał. Luǳie podnieśli ku-burtowe

wręby desek, bosman pochwycił banderę, lecz Dżems Wait ani drgnął.
— Wyże ! — mruknął gniewnie bosman. Wszystkie głowy się podniosły, każdy po-

ruszył się niespoko nie, ale Dżems Wait nie okazywał chęci ode ścia. Martwy uż, spowity
całunem, trzymał się eszcze, lgnąc do okrętu swo ą nieśmiertelną obawą śmierci.

— Wyże ! Podnoś! — syczał rozwścieczony bosman.
— On nie chce ode ść — wy ąkał eden z dwu luǳi, za ętych podnoszeniem, i oba ,

zdawało się, porzucą wszystko w te chwili. Pan Baker czekał, zakrywszy twarz książką
i suwa ąc nerwowo nogami. Wszystkim luǳiom było nieswo o; powstał wielki gwar,
który wzmagał się z każdą chwilą.

— Jimmy! — krzyknął Belfast, z takim lamentem w głosie, że wszystkich zdrętwiło
przerażenie.
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— Jimmy, bądź mężczyzną! — wołał namiętnie.
Wszyscy pootwierali szeroko usta, nikt nie mrugnął powieką. A Belfast wpatrywał

się w przestrzeń, cały drżący i pochylony naprzód, ak gdyby u rzał coś strasznego.
— Ode dź — krzyknął i skoczył naprzód z wyciągniętą ręką. — Idź, Jimmy! Dale ,

Jimmy! Ode dź!
Palcami dotknął głowy Waita; szary pakiet poruszył się niechętnie, akby ociąga ąc

się, aż, naraz, błyskawicznie szybko zsunął się z pochyłości desek. Wszyscy, ak eden mąż,
rzucili się do burty; głębokie a — a — ach! falu ącym tonem wyrwało się z szerokich
piersi. Okręt zakołysał się, ak gdyby uwolniony od nieznośnego ciężaru; żagle załopotały.
Belfast, podtrzymywany przez Archie’go, dyszał histerycznie; zaś Charley, który, chcąc
wiǳieć, ak Jimmy po raz ostatni da e nurka, skoczył na oślep do burty, spóźnił się i u rzał
tylko nikłe kręgi na woǳie.

Pan Baker, cały w potach, odczytywał ostatnią modlitwę pośród głuchego szmeru
roztargnione załogi i przy szumie łopoczących płacht żaglowych.

— Amen! — rzekł i chrząknął niespoko nie, zamyka ąc książkę.
— Re e w kant brasu ! — zagrzmiała mu nad głową komenda. Wszyscy ma tkowie

drgnęli; niektórym wypadły z rąk czapki. Pan Baker spo rzał ze zǳiwieniem. Kapitan,
sto ąc na wyżce pomostu, wskazywał na zachód.

— Iǳie dma! — wołał — stawiać re e. Żywo.
Pan Baker na gwałt wepchnął książkę do kieszeni.
— Dale tam! Fok-żagiel, dolny hals puść! — krzyczał wesoło z gołą głową, ǳiarsko

— Fok-re e w kant, wy tam, warta bakortu!
— Tęgo dmie — dobry wiatr — pogadywali ma tkowie, śpiesząc do lin — brasować.
— A co, nie mówiłem? — mruknął stary Singleton, rzuca ąc energicznie na pokład

zwó za zwo em — wieǳiałem, że tak bęǳie. On odszedł, a wiatr przychoǳi.
Przyszedł i ozna mił się szumnym, potężnym westchnieniem. Żagle nabrzmiały, okręt

ruszył, i zbuǳone morze poczęło gwarzyć luǳiom o domu sennym poszeptem.
Te nocy, podczas gdy okręt pod krzepką wie ą gnał na północ — skróś pieniących

się fal, bosman w izbie podoficerskie zwierzał się i wywnętrzał.
— Z tym drabem mieliśmy tylko nieprzy emność — rzekł — od same chwili, gdy

wsiadł na okręt — przypominacie sobie — wtedy w Bomba u, w nocy? Zahukał potulną
młoǳież — trzymał w garści starszych — musieliśmy ak wariaci szukać go po wszystkich
ǳiurach tonącego statku, ratować. Nieomal bunt z ego powodu — a teraz starszy oficer
zekpał mnie od ostatnich za to, żem nie posmarował tych desek tłuszczem. Posmarować,
posmarowałem, ale co do gwoźǳia, że nieprzyklepany w nich sterczał, to uż było można
akoś to lepie załatwić — nieprawda, cieślo?

— Ale lepie też było nie wyrzucać do wody wszystkich moich statków, ak patento-
wany żółtoǳiób — odreplikował zgryźliwy cieśla. — A tamtemu dobrze tak, sam poszedł
za nimi na dno — dodał z nieubłaganą zawziętością.

— W chińskie przystani, raz — pamiętam, admirał powiada do mnie… — zaczął
ma ster żagielny.

W tyǳień potem Narcyz wchoǳił w cieśninę Kanału.
Białymi żaglami, niskim lotem nad morzem niebieskim spieszył okręt, podobny do

wielkiego ptaka zdąża ącego na skrzydłach omdlałych ku swemu gniazdu. Chmury mknę-
ły ponad iglicami masztów, ubiega ąc się o pierwszeństwo ścigłości; zrywały się do lotu za
sterem olbrzymie i białe, wzbĳały się ku zenitowi, mĳały go i, pęǳąc po rozległym stropie
nieba, zdawały się rzucać na oślep w morze — te chmury, szybsze od okrętu i swobody
więce ma ące, ale bezdomne i bezo czyźniane. Ze słoneczne przestrzeni wystąpił brzeg,
ak gdyby szedł na powitanie. Wyniosłe przylądki wstępowały władczo w morze; szerokie
zatoki uśmiechały się w blasku; cienie tułaczych chmur sunęły przez słoneczne równiny,
przeskakiwały nad dolinami, wbiegały bez wahania na pagórki, staczały się po zboczach;
a w pogoni gnała za nimi aśń słoneczna, sypiąc lotnymi płatkami blasku. Na szczytach
ciemnych skał świeciły olśniewa ąco białe kolumny morskich latarni. Wody Kanału po-
łyskiwały ak niebieski płaszcz, nakrapiany złotem i usiany srebrem kęǳierzawych pian.

Narcyz leciał mimo przylądków i zatok. Krzyżowały mu drogę statki, które były odbiły
od lądu i sunęły powoli, z osznurowaniem masztów przyszykowanym do żmudne walki
z szorstką południowo-zachodnią wie ą. A tuż przy ląǳie, trzyma ąc się brzegu, pełzał
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sznur dymiących parowców, niby akieś wędru ące ziemnowodne potwory, które bo ą się
zaufać burzliwym falom.

Nocą przylądki cofnęły się, a zatoki powysuwały się naprzód, zlewa ąc się w edno
nieprzerwane pasmo mroku. Światła na ziemi mieszały się ze światłami na niebie; ponad
skaczącymi ognikami rybackie flotylli płonęła wielka latarnia wieży nadmorskie stałym
ogniem, ak oświetlona kotwiczna strażnica na akimś ba ecznym okręcie o gigantycz-
nych rozmiarach; a pod e trwałym pałaniem rozciąga ący się hen, daleko, czarny pas
wybrzeża podobny był do wysokie burty akiegoś niezniszczalnego korabia, tkwiącego
nieruchomo na wiecznym, rozfalowanym morzu. Ciemny ląd leżał samotnie na wodach,
niby potężny okręt, dźwiga ący na sobie, pod strażą czu nych świateł, miliony żywych
istot — okręt, naładowany śmieciem i kle notami, złotem i stalą. Piętrzył się, olbrzymi,
potężny, przechowu ąc bezcenne tradyc e i niewypowieǳiane cierpienia, chroniąc sław-
ne pamiątki i niewǳięczne zapomnienie, żywiąc bezecne cnoty i szczytne błędy. Okręt
wielki! Przez tysiącolecia wytrzymywał chłostę oceanu; żył uż wówczas, kiedy świat był
rozlegle szy, a mnie oświecony, kiedy morze było barǳie niezmierzone i ta emnicze
i chętnie nagraǳało luǳi odważnych szczodrą sławą. Okręt, z którego poczęły się floty
i narodowości! Na większy okręt z banderą plemienia; okręt silnie szy od burz; okręt,
który zarzucił kotew na pełnym morzu.

Narcyz, z lekka pochylony wiatrem pobrzeżnym, okolił cypel South Foreland, ominął
piaszczyste ławice Downs i na kablu holowniczym w echał w rzekę. Odarty z przepychu
swoich białych skrzydeł, musiał teraz posłusznie iść za holownikiem przez labirynt nie-
widocznych kanałów. Mĳał czerwono malowane statki-latarnie, które zdawały się przez
chwilę płynąć szybko wraz z prądem, lecz niebawem zostawały beznaǳie nie gǳieś w ty-
le. Wielkie bo e, pousaǳane na mieliznach, prześlizgiwały się cicho wzdłuż boków i,
dostawszy się w szlak za okrętem, targały się na łańcuchach ak roz uszone psy-stróże.
Przestrzeń zwężała się; ląd przybliżał się z obu stron okrętu, podciąganego wciąż w górę
rzeki. Po edne i po drugie stronie po awiły się gromadki domów; zbiegały, zda się,
na łeb na szy ę po równi pochyłe , by u rzeć płynący okręt, lecz zatrzymane w biegu
przez grząski dołaz, skupiły się na twardszych zboczach. Dale z awiły się bandy wybu-
ałych kominów fabrycznych; przypatrywały się impertynencko statkowi, ak wędrowna
ciżba smukłych olbrzymów, wyprostowanych z unakierią pod czarnymi pióropuszami
dymu, sterczącymi po kawalersku na bakier. Statek okrążał załomy; akiś dech nieczysty
dmuchnął w ogołocone drążki re i zaświstał na nich: wita ! Brzegi zetknęły się i stały ląd
odgroǳił go od morza.

Niski tuman zawisł przed okrętem — szeroko rozlany, mętno-opalowy, chwie ny
tuman, który zdawał się wznosić z milionów luǳkich czół zroszonych potem. Długie
wiechcie dymu, zmieszanego z parą, przeplatały go sinymi pręgami; drgał równomiernie
z trzepotem milionów serc; szedł z niego akby akiś łzawy, bezbrzeżny szept — szept
milionów ust modlących się, klnących, poruszanych westchnieniem lub drwiną — od-
wieczny szept szaleństwa, żalu i naǳiei, sączący się z luǳkich mas stłoczonych na nie-
uko one ziemi. Narcyz zapuścił się w ten tuman; mrok zgęstniał; ze wszystkich stron
słychać było szczęk żelaza, łoskot potężnych uderzeń, krzyki, wycia. Czarne szkuty wlokły
się cicho po mętnych falach. Bezładna plątanina okopconych murów zama aczyła w dy-
mie, złowroga i mroczna, ak widmo zniszczenia. Holowniki manewrowały z okrutnym
sapaniem po korycie rzeki, ustawia ąc okręt naprzeciwko wrót stoczniowe śluzy; z po-
kładu śmignęły dwie liny, przecina ąc ze świstem powietrze, i uderzyły o ląd ze złością,
ak para wężów. Naraz przed okrętem akiś most rozpadł się na dwo e, niby za dotknię-
ciem pałeczki magiczne ; olbrzymie windugi hydrauliczne zaczęły się obracać same przez
się, akby ożywione ta emniczą siłą. Okręt w echał w wąski korytarz wodny, u ęty dwie-
ma niskimi, granitowymi ścianami; z obu stron szli po szerokich płytach, dotrzymu ąc
mu kroku, luǳie z zahacznymi linami. A przy obu końcach znika ącego mostu tłoczyła
się niecierpliwa gromada oczeku ących: surowe, krzepkie chłopy w czapach; bladolicy
panowie w cylindrach; dwie kobiety z gołymi głowami; obdarte ǳieci, przygląda ące się
szeroko otwartymi oczyma. Jakiś wóz, nad eżdża ący ciężkim truchtem, zatrzymał się na-
gle. Jedna z kobiet krzyknęła w stronę milczącego okrętu — „He , Jasiu!” — nie zwraca ąc
się do nikogo w szczególności, a wszystka załoga poglądała ku nie z wysokiego utu.
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— Baczność! Baczność — lina! — krzyczeli dozorcy śluzowi, przechyla ąc się z za
filarów.

Tłum mruczał, dreptał w mie scu.
— Liny hamulcowe przodka ciska ! Ciska ! — wyśpiewał akiś czerwonolicy staruch

na bulwarku.
Zwo e lin ciężko plusnęły w wodę i Narcyz wszedł do stoczni.
Ocembrowane granitem brzegi rozbiegły się na prawo i na lewo przystani prostymi

liniami, zamyka ąc kwadrat mroczne wody. Ceglane, wysokie mury wyrosły nad wodą
— bezduszne mury, patrzące setkami okien mętnych ak oczy przesyconych bestii. Skur-
czone u ich stóp czyhały żelazne dźwigary — z łańcuchami zwiesza ącymi się z długich
szy — i kołysały drapieżne haki nad pokładami zamarłych okrętów. Powietrzem wstrzą-
sał grzmot kół toczących się po granicie, łomot spada ących ciężarów, tartas gorączko-
we krętaniny, zgrzyt sprężonych łańcuchów. Kurz ze wszystkich stron świata unosił się
w krótkich wzlotach mięǳy tymi wysokimi murami; przenikliwy zapach perfum i bru-
du, korzeni i skór, rzeczy cennych i rzeczy plugawych przesycał powietrze, wytwarza ąc
atmosferę kosztowną i wstrętną zarazem.

Narcyz za ął ulegle swo e łożysko; okwefiły go cienie bezdusznych murów; zasypały
mu pokład wszechkontynentalne kurze; chmara obcych luǳi wdrapała mu się na grzbiet
i owładnęła nim w imię brudne ziemi. Przestał żyć.

Jakiś stro niś w czarnym surducie i w cylindrze wskrabał się żwawo, podbiegł ku
młodszemu oficerowi, ścisnął ego dłoń i rzekł:

— Jak się masz, Herbercie.
Był to ego brat. Po awiła się nagle akaś dama. Prawǳiwa dama w czarne sukni

i z parasolką. Wyglądała przy nas niesłychanie elegancko i tak ǳiwnie, ak gdyby su-
nęła ku nam z nieba. Pan Baker zasalutował po wo skowemu. Żona kapitana. Niebawem
kapitan poprowaǳił ą do ze ścia, ubrany wytwornie, świecący białym kołnierzykiem,
gorsem i mankietami. Nie poznaliśmy go wcale, dopóki nie odwrócił się z bulwaru i nie
zawołał na pana Bakera:

— Pamięta pan utro rano nakręcić chronometry.
Jakaś pode rzana zgra a obdartusów chytrookich włóczyła się tam i sam po kasztelu,

poszuku ąc zatrudnienia — ak mówili.
— Pręǳe czegoś, co mogliby ukraść — zauważył wesoło Knowles.
Biedne tałała stwo! Kto by się tam nimi za mował? Przecież byliśmy w domu! Tylko

pan Baker rzucił się na ednego z nich za akąś hardą odpowiedź, i to nas ucieszyło.
Wszystko było takie ucieszne.

— Rufa w porządku, proszę pana — zawołał pan Creighton.
— W zbiorniku nie ma nic wody, proszę pana — odraportował po raz ostatni cieśla,

trzyma ąc w ręku sondę.
Pan Baker spo rzał wzdłuż pokładu, po sto ących w oczekiwaniu grupach załogi, rzucił

wzrokiem w górę, ku re om.
— Hm! Dobrze, chłopcy — odchrząknął.
Grupy rozprzęgły się. Podróż była skończona.
Przez burtową poręcz zlatywały tłomoki z pościelą; osznurowane kuferki ześlizgiwały

się po spustowe kładce; nie było ich dużo.
— Reszta krąży około Przylądka — tłumaczył zagadkowo Knowles akiemuś do-

kowemu wy adaczowi, z którym się nagle zaprzy aźnił. Ma tkowie uwĳali się na gwałt,
krzyczeli coś eden drugiemu, zwracali się do całkiem obcych luǳi o „użyczenie rąk przy
pakunkach”, i naraz, przybrawszy odpowiednio uroczystą minę, podchoǳili żegnać się
z panem Bakerem.

— Do wiǳenia panu! — wołali na różne tony.
Pan Baker u mował szorstko dłonie, obǳielał każdego przy aznym chrząknięciem,

iskrzyły mu się oczy.
— A nie trwoń pienięǳy, Knowlesie. Hm! Oszczęǳa : rychle doczekasz się miłe

żonki.
Kuternoga był w siódmym niebie.
— Żegnam pana — miażdżył oficerowi rękę wzruszony Belfast, spogląda ąc wilgot-

nymi oczyma — Myślałem, że go zabiorę z sobą na ląd — mówił płaczliwie.
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Pan Baker nie zrozumiał, o co mu choǳi, ale z wielką uprze mością powieǳiał:
— Czuwa nad sobą, Craik.
I osierociały Belfast ruszył ku ze ściu, pogrążony w smutku i żałobie.
Cisza zapanowała na okręcie. Pan Baker błąkał się sam eden, tu i tam, pochrząku ąc,

dotyka ąc klamek, zagląda ąc w każdy ciemny kąt, dbały i niestruǳony — wzór naczel-
nego oficera! Nikt nań na ląǳie nie czekał. Matka nie ży e; o ciec i dwa bracia, rybacy
z Yarmouth, utonęli razem w pobliżu Dogger-Bank; z siostrą zamężną stosunek chłodny.
Wielka dama. Je mąż — pierwszy krawiec i główny polityk małe mieściny: szwagier-
-marynarz to niedostateczny dla nich splendor. Wielka dama, wielka dama — rozmyślał,
przysiadłszy dla chwilowego wytchnienia na rufowe luce. Zdąży eszcze ze ść na brzeg,
coś przetrącić i wyszukać sobie nocleg. Nie lubi rozstawać się z okrętem. Któż bo o niego
wtedy się zatroszczy? Mgła wieczorna zimnem i wilgocią otulała pusty pokład; ściemnia-
ło się. Pan Baker sieǳiał, paląc i duma ąc o wszystkich okrętach, które kole no, przez
długi szereg lat, otaczał na starannie szą, żeglarską troskliwością. A dowóǳtwa nigdy nie
miał na widoku. Ani razu! — „Nie mam akoś kapitańskiego wzięcia” — rozważał nie-
asobliwie, podczas gdy okrętowy stróż (który uż założył swó biwak w opuszczonym
kambuzie), stary, zasuszony ǳiad z kaprawymi oczyma, klął go po cichu za to, że się tu
eszcze „ociąga i szwenda”.

— Taki Creighton na przykład — snuł dale swe niezawistne refleks e — dżentel-
men skończony… huk przy aciół… ten pó ǳie wgórę. Młody chwat… cokolwiek więce
doświadczenia…

Wstał i otrząsnął się.
— Jutro raniutko powrócę tu do rzeć luk. Słyszycie, stróżu? Nie pozwala cie tu ni-

komu dotykać się czegokolwiek, zanim nie będę z powrotem — rzekł głośno. Zaczem
oddalił się na brzeg, ostatni, ak przystało na wzorowego naczelnego oficera.

Czeladź, rozproszona przez zetknięcie się z rozpustnym lądem, zebrała się raz eszcze
do kupy w biurze okrętowem.

— Narcyz wypłaca! — krzyknął przed oszklonymi drzwiami stary służbista w mundu-
rze zapiętym na mosiężne guziki z koroną i literami B. T.⁴ na lampasie czapki. Gromada
wtoczyła się hurmem, a za nią wchoǳili spóźnieni maruderzy. Biuro stanowiła obszer-
na izba o bielonych, gołych ścianach; płatniczy stół, otoczony mosiężną kratą, za mował
trzecią część zakurzone izby; za kratą sieǳiał urzędnik o twarzy ak z ciasta, z rozǳia-
łem przez środek głowy; miał ruchliwe, błyszczące oczy i ożywione, porywcze ruchy, ak
ptak w klatce. Sieǳiał w nie i biedny kapitan Allistoun przy małym stoliku z rulonami
złota i paczkami banknotów, i zdawał się przygnębiony tą niewolą. Inny ptak z Wyǳiału
Handlowego gnieźǳił się na wysokim stołku blisko drzwi: stary szpak, który nie robił
sobie nic z tego, co plotą ci podnieceni żeglarze. Załoga Narcyza, rozdrobniona na osob-
ne garstki, tłoczyła się po kątach. Mieli na sobie nowe ubrania lądowe: szykowne kurtki,
akby wyciosane toporem, spodnie o ba ecznym połysku, niby wygięte z blachy, koszule
flanelowe bez kołnierzyków i nowe, błyszczące buty. Poklepywali się po plecach, chwy-
tali za guziki, pyta ąc: „Gǳie ǳiś nocowałeś?” — Szeptali z ożywieniem, uderzali się po
udach, tupali nogami, parska ąc zduszonym śmiechem. Większość miała twarze wymyte,
aśnie ące, tylko paru było zaniedbanych i smutnych; dwa młoǳi Norwegowie wyglą-
dali czysto i potulnie — obiecu ący materiał dla dobrotliwych dam-opiekunek Gospody
Skandynawskie . Wamibo, eszcze w swoim oǳieniu roboczym, stał, marząc, na środ-
ku poko u, wyprostowany i pleczysty; przy we ściu Archiego ocknął się z uśmiechem.
Ale tymczasem gruntownie trzeźwy kantorzysta wykrzyknął czy eś nazwisko i zaczął się
obrządek wypłaty.

Jeden za drugim podchoǳili do stołu odebrać należność za swó mozół, chwalebny,
choć nie rozgłośny. Uważnie zgarniali pieniąǳe w szerokie garście, rozładowywali e ufnie
po kieszeniach spodni, lub, sto ąc tyłem do stolika, przerachowywali z trudnością na
sztywnych dłoniach.

— Zgaǳa się? Proszę pokwitować. Tu — tu — powtarzał niecierpliwy kantorzysta.
— Co za głupi naród ci żeglarze — myślał.

⁴B. T. — skrót od Board of Trade — wyǳiał handlowy. [przypis edytorski]
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Singleton zbliżył się do stołu, ma estatyczny — cokolwiek niepewny siebie w tym
oświetleniu; ciemne krople tytuniowego soku kalały białość ego brody; ręce, które nigdy
nie zadrżały w pełni słonecznego blasku na otwartym morzu, teraz ledwie mogły odnaleźć
maleńki stosik złota w te głębokie ciemności lądu.

— Pisać nie umie? — rzekł zgorszony kantorzysta. — W takim razie proszę zrobić
znak.

Singleton z wysiłkiem nabazgrał podobieństwo krzyża, przy czym zrobił kleks.
— Cóż za obrzydliwy stary hipopotam! — mruknął kantorzysta.
Ktoś otworzył drzwi przed sęǳiwym morskim patriarchą, który chwie nym krokiem

wytoczył się spośród nas, nie obdarzywszy nikogo ani ednym spo rzeniem.
Archie miał pugilares⁵, za co wzięto go na ęzyki. Belfast, na którym było znać, że

zaglądał uż do edne albo dwu gospód, roztkliwił się i poprosił kapitana o chwilę rozmo-
wy w sprawie osobiste . Kapitana zǳiwiło to żądanie. Rozmowa toczyła się przez kraty
i słyszeliśmy ak kapitan mówił:

— Przekazałem to Wyǳiałowi Handlowemu.
— Tak bym pragnął coś z tego zatrzymać — plączącym się ęzykiem molestował

Belfast.
— Ależ człowieku, nie można. Trudno i darmo. Te rzeczy, zamknięte i opieczętowane,

zna du ą się w Urzęǳie Morskim — tłumaczył się kapitan, i Belfast wreszcie odszedł
z płaczliwie przekrzywionymi ustami i mętnym wzrokiem. Podczas przerwy w płaceniu,
wiǳieliśmy, że kapitan coś mówił z kantorzystą. Posłyszeliśmy: „Dżems Wait — zmarł
— nie ma żadnych papierów — nikogo z roǳiny — żadnego śladu — ego zarobek musi
pozostać w depozycie Urzędu”.

Wszedł Donkin. Zdyszany był, lecz poważny, i miał wygląd człowieka za ętego nie-
zmiernie ważnymi sprawami. Nie zwleka ąc, podbiegł do stolika i zawiązał ożywiony dia-
log z kantorzystą, który uznał go za inteligenta. Omawiali sprawę porachunku w sposób
nader przy acielski, saǳąc się eden przez drugiego na piękną wymowę z połykaniem
litery „H”. Kapitan Allistoun wypłacał.

— Uwalniam cię ze złym świadectwem — rzekł spoko nie.
Donkin podniósł głos.
— Ja nie potrzebu ę żadnego głupiego świadectwa — proszę e schować. Zakładam

interes na ląǳie.
Tu zwrócił się ku nam — Zrywam z przeklętym morzem na zawsze! — rzekł.
Wszyscy spo rzeli na niego. Był w porządnie szym ubraniu; miał minę niezależną,

znać było, że czuł się na tym gruncie lepie od nas; mierzył nas pewnym siebie wzrokiem,
delektu ąc się sensac ą, aką sprawiło ego oświadczenie.

— Tak. Ma się przy aciół zamożnych. Lepszych niż wy. Bo ze mnie człowiek. Pomimo
to uważam was za kolegów. Kto iǳie ze mną na szklaneczkę?

Nikt się nie ruszył. Zapanowało milczenie; milczenie obo ętnych twarzy, skamienia-
łych oczu. Przez chwilę czekał, uśmiechnął się gorzko i poszedł ku drzwiom. Tam się
eszcze raz ku nam obrócił.

— Nie chcecie? Bo z was zapowietrzona zgra a obłudników. No nie? Com a wam
zawinił? Czy brałem was za łeb? Czy potrącałem was? Co? Nie chcecie pić ze mną?…
Nie!… A żeby was pokurczyło z pragnienia wszystkich co do ednego, wy mamime synki!
Każdy z was tyle ma rozumu, co i nieme stworzenie. Wyrzutki, szumowiny z całego świata!
Hołoto! Pracu i zdycha !

Wyszedł, zatrzasku ąc za sobą drzwi z takim hałasem, że aż stary ptak Biura Handlo-
wego omal że nie spadł ze swo e grzędy.

— Zwariował — rzekł Archie.
— Nie, nie! On pĳany — obstawał rzewnie Belfast, zatacza ąc się ku drzwiom. Ka-

pitan Allistoun sieǳiał przy pustym stole płatniczym i uśmiechał się w zamyśleniu.
Wyszedłszy na ulicę na Tower Hill, mrużyli oczy, słania ąc się niezgrabnie, ak gdy-

by ich oślepiało to ǳiwne, mgliste światło, ak gdyby widok tłumów ich onieśmielał;
tych luǳi, którzy potrafili dosłyszeć się wza em pośród wy ących burz, ogłuszała teraz
i oszałamiała wrzawa mie ska — gwar zatrudnione ziemi.

⁵pugilares (daw.) — portfel. [przypis edytorski]

  Murzyn z załogi Narcyza 



— Pod „Białego Konia!” Pod „Białego Konia!” — wołał któryś.
— Napĳemy się w kompanii przed rozstaniem.
Zwarci ze sobą, ramię do ramienia, przeszli w poprzek ulicy. Tylko Charley i Belfast

szli odǳielnie samowtór. Kiedym się do nich przybliżył, akaś kobieta w szare chustce
z pucołowatą, czerwoną twarzą i potarganymi, zapylonymi włosami rzuciła się Charley’owi
na szy ę. Była to ego matka.

— O, mó chłopcze! Mó chłopcze! — szlochała, trzyma ąc go w uścisku.
— Puść mnie! — mówił Charley — Puść mnie, matko!
Gdy podszedłem bliże , Charley ponad rozczochraną głową rozpłakane kobiety uśmiech-

nął się do mnie żartobliwie i rzucił mi głębokie spo rzenie pełne ironii i męstwa, wobec
którego cała mo a zna omość życia uznała się ze wstydem za zwyciężoną. Kiwnąłem mu
głową i przeszedłem. Posłyszałem eszcze, ak powtarzał znów dobrodusznie:

— Jeżeli mnie puścisz w te chwili, dostaniesz z mo e płacy szylinga na wódkę.
Potem dogoniłem Belfasta. Chwycił mnie z zapałem za rękę, drżąc z uniesienia.
— Nie mogłem iść z nimi razem — bełkotał, wskazu ąc oczyma na hałaśliwą naszą

gromadkę, lawiru ącą po tamte stronie chodnika — Gdy pomyślę sobie o Jimmym…
Biedny Jim! Gdy myślę o nim, odchoǳi mnie ochota pić. Byłeś i ty dla niego dobrym
kamratem… ale a go wyciągnąłem wtedy… może nie⁈ Taką miał krótką wełnę… Tak,
i wykradłem ten przeklęty tort… Nie chciał ode ść… Za nic nie chciał ode ść. (Zaszlochał).
Nie dotknąłem go wcale, broń Boże! (szlochał). Dla mnie to zrobił, że odszedł… ak…
ak… agniątko.

W sposób łagodny uwolniłem się akoś. Belfast, po takim paroksyzmie płaczu, zwykle
szukał z kimkolwiek bądź zwady, kończące się bó ką, i nie pragnąłem wcale, aby się
na mnie skrupiło ego nieutulone zmartwienie. Ponadto dwa tęǳy polic anci stanęli
w pobliżu, z minami wyraża ącymi nieskazitelną prawość i nie wróżącymi nic dobrego.

— Do wiǳenia! — rzekłem, odchoǳąc.
Ale na rogu zatrzymałem się eszcze, by po raz ostatni rzucić okiem na załogę Nar-

cyza. Kręcili się w hałaśliwym niezdecydowaniu po szerokich flizach przed gmachem
Mennicy. Szykowała się wyprawa pod „Czarnego Konia”, gǳie luǳie z brutalnymi twa-
rzami, w futrzanych czapach i w rękawach od koszul obǳiela ą z pokostowanych antałków
czymś, co ma dać złuǳenie siły, wesela i szczęścia — przepychu i poez i życia — tym
żeglarzom z mórz południowych, którzy odbyli długą podróż i są świeżo po wypłacie.
Wiǳiałem ich z dala, ak porozumiewali się z sobą owialnymi oczyma i nieokrzesany-
mi gestami; rozprawiali, nie zwraca ąc uwagi na ocean życia, który uderzał im do uszu
nieprzerwanym hukiem. I kiedy chwie ną, niezdecydowaną gromadką, pośród dookolne
wrzawy i gorączkowego pośpiechu, dreptali po białych płytach kamiennych, zdawali się
być stworzeniami akiegoś innego gatunku — zgubionymi, samotnymi i lekkomyślnymi
— których los uż przesąǳono; byli podobni do rozbitków — do rozbitków beztro-
skich i wesołych, do szalonych rozbitków, uczepionych zdraǳieckiego zębca skalnego
i przeciwstawia ących burzy swo ą krotochwilną werwę. Zgiełk miasta podobny był do
zgiełku spiętrzonych fal, rozpęka ących się z grzmotem, potężnych, nieubłaganych, prze-
mawia ących silnym głosem i kipiących furią zagłady; ale uż w górze rozstąpiła się gęstwa
chmur; potok światła spłynął na ponure ściany kamienic. Ciemna grupa żeglarzy posu-
wała się w słonecznym blasku. Na lewo od nich westchnęły szelestem drzewa ogrodów
Tower’u; rozsłonecznione mury zamku Tower ożyły, zda się, wskrzeszone grą światła, ak
gdyby nagle przypomniały sobie wielkość minionych rozkoszy i cierpień, i wo owniczą
przeszłość, z które wzięli początek ci oto pracownicy morza: przymusowe wcielanie do
załóg; wrzaskliwe bunty; płacz i lament kobiecy na brzegu i męskie okrzyki zwycięstwa.
Słońce z niebios opromieniło brudną ziemię akoby darem łaski i przebaczenia; zlewało
światłość na mroki wspomnień, na milczące kamienie, na chciwość i samolubstwo, na
niespoko ne twarze niebacznych luǳi. A po prawe stronie te ciemne grupy za aśniał,
opłukany falą światła onton Mennicy — za aśniał, pomimo plam, olśniewa ącą bielą,
ak marmurowy pałac z baśni czaroǳie skie .

Załoga Narcyza powędrowała gǳieś dale i zginęła mi z oczu.
I uż nie zobaczyłem e nigdy. Morze pochłonęło ednych, parowce zabrały innych,

cmentarze ziemskie niech wylicza ą się z reszty. Singleton wraz ze skarbami wspomnień
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swego pracowitego żywota spoczął zapewne w akie przytulne morskie głębinie. A Don-
kin, który nigdy w życiu żadne pracy rzetelnie nie wykonał, na niezawodnie utrzymu e
się z tego, że rozprawia niechlu nie a wymownie o prawach robotników do życia. Niech
tak bęǳie! Niecha ma ą ziemia i morze to, co każdemu z nich przynależy.

Rozłąka z towarzyszem okrętowym, ak i z każdym innym człowiekiem, est roz-
łąką na zawsze; i nigdy uż żadnego z nich nie spotkałem. Niekiedy ednak wiosenny
przybór pamięci podnosi fale ciemne rzeki o ǳiewięciu zakrętach. Wtedy na wodach
zapomnianego strumienia po awia się okręt: okręt-widmo, kierowany przez załogę Cie-
niów. Przepływa ą mimo poda ąc znak — widmowe powitanie. Alboż nie wydobyliśmy
społem — żeglu ąc po nieśmiertelnym morzu — treści z naszych grzesznych żywotów?
Żegna cie, bracia! Dobrą byliście załogą. Nikt lepie od was nie zmagał się wśród ǳikich
wrzasków z łopoczącym płótniskiem przedniego żagla; i nikt — wisząc w górze wśród
ciemności — nie odkrzykiwał się ǳielnie porykom zachodnie wichury.
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