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Coqueville est to mała wioska rybacka, wciśnięta w rozpadlinę skał nadmorskich o dwie
mile od Grandportu. Piękne wybrzeże piasczyste ściele się tam u stóp domostw przyczepionych do skalistego zbocza, niby muszle, które zostawił odpływ. Wstępu ąc na wyżyny
Grandportu, ku lewe , rozróżnić można całkiem dokładnie na zachoǳie żółtą płachtę
nadbrzeżnych piasków, podobną do fali złocistego pyłu, sypiącego się w morze z rozǳiawione szczeliny skał, a dobre oczy potraﬁą nawet rozróżnić domy, których rǳawy
odcień pstrzy skałę rudymi kleksami, niebieskawe zaś smugi dymu wĳą się aż po sam
szczytowy grzebień olbrzymiego wału, rozgraǳa ącego ziemię od nieba.
Zapadły to kąt. Coqueville nie zdołało nigdy przekroczyć cyy  mieszkańców.
Roztwiera ąca się na morze garǳiel, w które progach usadowiła się wioska, wrzyna się
ku tyłowi w ziemię w tak gzygzakowatych skrętach i takie strome ma dno, że wozem prawie nie podobna tędy prze echać. Uniemożliwia to wszelką komunikacyę i tak odosabnia
mie scowość, że e mieszkańcy ży ą akby się zna dowali o sto mil od sąsiednich wiosek.
Toteż ludność nie znosi się z Grandportem inacze ak tylko drogą wodną. Sami prawie
rybacy, ży ący z oceanu, zawożą oni tam coǳiennie w barkach plon połowu. Wielka ﬁrma, handlu ąca rybami, dom Dufeu, zakupu e ten towar ryczałtem. Stary Dufeu nie ży e
uż wprawǳie od lat kilku, lecz wdowa po nim prowaǳi dale interes, przy ąwszy w tym
celu urzędnika, pana Mouchel, blondyna sążnistego wzrostu, którego obowiązkiem est
przemierzać peryodycznie wybrzeże i zawierać umowy z rybakami. Ów to pan Mouchel
est edynym łącznikiem pomięǳy wioską Coqueville a światem cywilizowanym.
Coqueville warteby było swego ǳie opisa. Zda e się rzeczą pewną, iż w zamierzchłych
czasach wieś założoną została przez roǳinę Mahé, która osiadłszy tuta , rozroǳiła się potężnie u podnóża skał. Tym Mahéom musiało się z początku niena gorze wieść, przyczem
żenili się ciągle sami mięǳy sobą, przez całe wieki bowiem spotyka się tuta samych tylko
Mahéów. Znacznie późnie dopiero, za czasów Ludwika XIII, po awia się nie aki Floche.
Nie wieǳieć, skąd się właściwie wziął. Poślubił on wkrótce ednę z Mahéównych i od te
to chwili datu e się ciekawy ob aw: Flocheowie teraz stali się wybrańcami fortuny i tak
się z czasem rozmnożyli, że zaczęli pochłaniać Mahéów, których liczba malała a posiadłości przechoǳiły w ręce przybyszów. Nie ulega kwestyi, że Flocheowie wnieśli w osobie
swego protoplasty świeżą krew, mocnie sze organa, temperament lepie się nada ący do
tego twardego środowiska potężnych wichrów i morza bez granic. Na każdy sposób są
oni ǳisia w Coqueville panami placu.
Łatwo po ąć, że to przesunięcie się większości liczebne i ma ątków na stronę przybyszów nie mogło się odbyć bez wstrząśnień straszliwych. Mahéowie i Floche’owie nie
cierpieli się. Mięǳy obu rodami płonęła nienawiść wieków. Pomimo swe klęski wszakże
Mahéowie zachowu ą dumę dawnych zdobywców. Bądź co bądź oni to założyli gniazdo,
ich ród est rodem praprzodków ludności. O pierwszym Floche’u wyraża ą się z pogardą,
ak o żebraku, włóczykĳu, przygarniętym z litości, a oddanie mu w małżeństwo edne
z swoich cór traktu ą ako błąd nie do odżałowania po wiek wieków. Ów Floche zostawił
był po sobie, według ich zdania, potomstwo, złożone z samych lubieżników i złoǳiei,
spęǳa ących noce na rozpuście a dnie na przepĳaniu sched. Nie było klątwy, akie by

nie miotali na potężne plemię Flocheów, prze ęci ku nim adowitą wściekłością szlachty, zǳiesiątkowane przez zgony i podupadłe , która patrzeć musi bezsilnie na rozrost
burżuazyi, w ich oczach zagarnia ące ich posiadłości, ich krwawicę. Naturalna rzecz,
Flocheowie ze swe strony wyzyskiwali swó tryumf z całą bezwzględnością. Czu ąc się
panami placu, drwili ile wlazło z przeciwników i przysięgali przepęǳić ich z wioski, eżli
nie ugną karku. Są to w ich oczach głodomory, co zamiast się drapować w swo e starożytne łachmany, lepie by zrobiły, zabrawszy się do ich połatania. Tym sposobem Coqueville
zdanem est na pastwę dwu wrogich akcyi: stu trzyǳiestu mieszkańców z edne strony,
gotowych pożreć z kościami pięćǳiesięciu pozostałych pod tym edynie pretekstem, że
są od nich silnie si. Wo ny wielkich mocarstw nie ma ą inne historyi.
W szeregu waśni, akie ostatnimi czasy wzburzały Coqueville, wymienia ą w pierwszym rzęǳie słynną nienawiść pomięǳy braćmi Fouasse i Tupain oraz głośne batalie
małżeństwa Rougetów. Trzeba wieǳieć, że każdy z mieszkańców otrzymywał tu niegdyś
przydomek, który stawał się z czasem prawǳiwym nazwiskiem roǳiny, inacze bowiem
niepodobnaby się było rozeznać w mnóstwie krzyżu ących się latorośli Mahéów i Flocheów. Rouget zatem musiał mieć prawdopodobnie pośród swych praszczurów akiegoś
płomiennowłosego rudźca, co do Fouassea i Tupaina zaś, zwali się tak Bóg eden wie
z akie przyczyny, albowiem wiele przydomków zatraciło z czasem doszczętnie pierwotny swó sens. Stara Franciszka, -letnia heród-baba, ży ąca po ǳiś ǳień, miała była
rzeczonego Fouassea z ednym z Mahéów; następnie, owdowiawszy, poszła za mąż po
raz wtóry za Floche’a, któremu powiła Tupaina. Stąd nienawiść obu przyrodnich braci,
tem większa, że na dobitek kwestye spadkowe podsycały waśń. U Rouget’ów młócono się
wza emnie ak zboże na klepisku, ponieważ Rouget zarzucał swe żonie Maryi, że łamie
mu wiarę małżeńską z ednym z Floche’ów, sążnistym Brisemottem, czarnowłosym siłaczem, na którego porwał się uż był z nożem dwukrotnie, grożąc, że mu rozpłata brzuch.
Rouget, mały, nerwowy człeczyna, okropnie był zapalczywy.
Rzeczą ednak na mocnie w dane epoce Coqueville roznamiętnia ącą nie były ani
wybuchy Rougeta, ani spór Tupaina z Fouassem. Oto gruchnęła nagle wieść, że Delﬁn, eden z Mahéaków, dwuǳiestoletni łobuz akich mało, śmiał się zakochać w piękne
Margot, córce La Queuea, na bogatszego z Flocheów, przytem wó ta gminy. Ów La
Queue był w same rzeczy wybitną osobistością. Zwano go La Queue, ponieważ o ciec
ego, pod Ludwikiem Filipem, ostatni nosił włosy w splotach, z uporem starca, wiernego do grobowe deski moǳie z czasów młodości. Wó t La Queue był właścicielem
edne z dwóch na większych łoǳi rybackich w Coqueville „Zeﬁr” — lekkie ak mało,
zupełnie nowe i barǳo mocno zbudowane . Druga duża łódź „Wieloryb”, napół zgniłe
pudło, należała do Rougeta, u którego służyli za ma tków Delﬁn i Fouasse, podczas kiedy
ma tkami La Queue’a byli Tupain i Brisemotte. Ci ostatni, niewyczerpani w drwinkach
z „Wieloryba”, nazywali go starym chodakiem i wróżyli, że rozlezie się na woǳie pewnego pięknego poranku ak grudka błota. Owóż tedy wó t La Queue spostrzegłszy, że ten
hołysz Delﬁn, chłopak okrętowy z „Wieloryba”, poważa się kręcić koło ego córki, uznał
za stosowne obdarzyć dwoma potężnymi policzkami Margosię, aby e dać w ten prosty
sposób do poznania, że nigdy żoną żadnego z Maheów nie bęǳie. Rozwścieczona tem
Margot dała się słyszeć z groźbą, że wychlaszcze po papie Delﬁna, eżeli nie przestanie
się włóczyć za e spódnicą. Przykra to była rzecz dla młodego unaka na którego Margot nie rzuciła dotąd okiem ni razu. Margot, mocna w swoim szesnastym roku życia ak
chłop a piękna ak panienka, miała sławę osoby, lubiące drugimi pomiatać, osobliwie
zaś przykre dla wielbicieli. Wziąwszy więc na uwagę: historyę dwu policzków starego
La Queue, zuchwalstwo Delﬁna i gniew Margosi, nietrudno sobie wyobrazić, akie z tak
wybornego materyału komeraże bez końca potraﬁono wysnuć w Coqueville.
Swo ą drogą nie eden utrzymywał, że Margot nie była w gruncie rzeczy wcale tak
barǳo oburzoną kręceniem się Delﬁna koło nie . Delﬁn był to mały blondynek o złociste cerze, którą mu nadały skwary morskie, z bu ną, kęǳierzawą czupryną, pcha ącą mu
się zewsząd w oczy i spada ącą obﬁcie na kark. Niepospolicie przytem silny, mimo swe
drobne budowy był w stanie wygrzmocić trzy razy od siebie tęższego. Opowiadano, że
się od czasu do czasu wymyka na noc do Grandportu i hula do rana na zabó . Zrobiło mu
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to u ǳiewcząt opinię strasznego lamparta; szeptały o nim, że sobie „używa”, zamyka ąc
w tem nieokreślonem wyrażeniu tysiące rozkoszy nieznanych.
Ile razy Margosi przyszło mówić o Delﬁnie, unosiła się namiętnie. On zaś uśmiechał
się tylko chytrze, świdru ąc ą swemi małemi, błyszczącemi oczkami, zupełnie obo ętny na
e pogardę i gniew. Lubił się za to włóczyć popod e drzwi, lub przekrada ąc się krzakami,
goǳiny całe czatował na ǳiewczynę, cierpliwy i zwinny ak kot, gdy się czai na wróbla.
Skoro go w takich razach nagle za swemi plecami spostrzegła, tak czasem blizko, że czuła
na sobie ciepło ego tchu, nie uciekał, tylko przybierał wyraz takie czułości i smutku, że
z piersią zapartą, obrana z całe pewności siebie, zapominała gniewów, które oǳywały się
dopiero, gdy chłopiec był daleko. Gdyby ą o ciec mógł był wiǳieć w takie chwili, nie
omieszkałby e z pewnością wlepić nowe pary policzków. Podobny stan rzeczy nie mógł
trwać długo. Lecz mimo hałaśliwych przysiąg Margosi, że Delﬁna nie minie z e ręki
kara, żeby tam nie wieǳieć co!… — nie umiała akoś wyzyskać okazyi po temu, kiedy go
miała przed sobą, i luǳie zaczęli sobie z nie przekpiwać, że lepie by nie powtarzała tak
często czczych pogróżek, bo w końcu e same dostaną się od starego cięgi.
Nikomu naturalnie nie postało w głowie, by miała kiedykolwiek za niego wy ść. Historyę tę uważano po prostu za ﬁgle kokietki. Co się zaś tyczy małżeństwa mięǳy na większym golcem z Mahéów, chłopakiem nie posiada ącym na wyprawę sześciu całych
koszul, a wó towską córką, na bogatszą ǳieǳiczką z Floche’ów, związek taki wydałby
się wszystkim czemś potwornem. Złe ęzyki nie wzdragały się przebąkiwać, że chociażby
ǳiewczyna niewieǳieć ak daleko z tym hulta em zaszła, to i tak żoną ego nigdy nie
bęǳie. Posażna ǳiewucha może się bawić, ak e się podoba, lecz eźli ma głowę nie od
parady, nie popełni głupstwa. Koniec końców całe Coqueville za mowało się awanturą,
rozciekawione, aki też wszystko obrót weźmie. Czy Delﬁn dostanie, wedle obietnicy,
dwa razy w papę? czy też Margoś da mu się w końcu wycałować w akiemś ustroniu
wśród skał? — Rzecz warta wiǳenia, — a ponieważ edni byli za pyskobiciem, inni za
całusami, więc Coqueville trzęsło się, akby wybuchła rewolucya.
Dwu tylko luǳi w całe wsi nie należało ani do partyi Mahéów ani do obozu Floche’ów: proboszcz i strażnik polowy. Strażnik, człek suchy, wysoki, którego nazwisko
nikomu nie było znane, ale którego przezwano „cesarskim”, dlatego pewno, że służył pod
Karolem X. nie pełnił w gruncie rzeczy żadne seryo strażnicze służby w gminie, na którą składały się puste wydmy i nagie skaliska. Podprefekt, darzący go swo ą protekcyą,
stworzył mu tę synekurkę, ǳięki które spożywał chleb powszedni nieduże zresztą pensy ki. Co się tyczy księǳa Radiguet, był to eden z tych prostodusznych kapłanów, których biskupi, aby ich stracić z oczu, zaprzepaszcza ą w pierwsze lepsze ǳiurze zapadłe .
Schłopiawszy napowrót, wiódł on tu żywot poczciwego człowieka, grzebiąc w niewielkim ogródku, gwałtem wymęczonym na skałach, paląc fa kę i przypatru ąc się rosnące
sałacie. Jedyny błąd księżula stanowiło, że był smakoszem, w czem się ednak nie mógł
zbyt wyraﬁnować, ograniczony do dogaǳania podniebieniu makrelami, zapĳanemi abłecznikiem, obﬁcie czasem — powieǳmy w sekrecie — niżeli organizm ego znieść był
w stanie. Zresztą — prawǳiwy o ciec swych paraﬁan, którzy też przychoǳili od czasu
do czasu do kościoła, aby mu sprawić przy emność.
Zdoławszy się przez czas długi utrzymać na stanowisku neutralnem, proboszcz i polowy musieli się ednak w końcu oświadczyć za edną z zwaśnionych partyi. Obecnie
„cesarski” trzymał z Mahéami, podczas gdy proboszcz Radiguet stanął po stronie Flocheów. Stąd komplikacye. Ponieważ cesarskiemu, którył żył sobie od rana do wieczora
ak pan, ma ąc za całe za ęcie liczenie statków, wypływa ących coǳiennie z Grandportu,
znuǳiła się w końcu ta robota, więc wziął się do sprawowania policyi we wsi. Zostawszy
stronnikiem Mahéów przez ta emny instynkt konserwatyzmu społecznego przyznał racyę
Fouasseowi w sporze z Tupainem, starał się przyłapać Rougetową na gorącym uczynku
z Brisemottem, nadewszystko ednak przymykał oczy, kiedy u rzał Delﬁna, wślizgu ącego
się na podwórko Margosi. Na gorszem z wszystkiego było, że postępowanie to pociągało
za sobą srogie kłótnie mięǳy „cesarskim” a ego naturalnym zwierzchnikiem, wó tem La
Queue. Szanu ąc dyscyplinę, strażnik polowy słuchał cierpliwie gderania wó ta, lecz czynił potem, ak sam chciał, następstwem zaś tego była dezorganizacya właǳ publicznych
w Coqueville. Nie można było prze ść koło budy, zdobne napisem: „Wó tostwo”, aby się
nie usłyszało zgiełku kłótni. Z drugie strony proboszcz Radiguet, so usznik tryumfu ą  Feta w Coqueville



cych Floche’ów, którzy go obdarzali okazami na wyborowszych makrel, przymykał oczy
na błąd Rougetowe , Margosi zaś groził ogniem piekielnym, eżeli się pozwoli Delﬁnowi dotknąć choćby koniuszkiem palca. Summa summarum była to kompletna anarchia:
bunt armii przeciw właǳom cywilnym, kler idący ręka w rękę z występną burżuazyą,
cały naród, liczący głów sto osiemǳiesiąt, pożera ący sam siebie w zapadłe ǳiurze nadbrzeżne , w obliczu niezmiernego morza i niebios bez końca.
Jeden tylko Delﬁn w całem, do góry nogami wywróconem Coqueville, choǳił z twarzą asną od uśmiechu zakochanego chłopca, co drwił z wszystkiego, byle Margot była za
nim. Jak na króliki — na wszystkie strony zastawiał na nią sidła. Barǳo ednak roztropny, mimo swo e narwane miny, pragnął się z nią połączyć u ołtarza, by nadać swemu
szczęściu stygmat dozgonne trwałości.
I otóż pewnego wieczora przyszła ta chwila wreszcie, że Margoś, zgodnie z obietnicą,
zamierzyła się na niego ręką, zaskoczona przezeń na ścieżce, gǳie na nią czatował. W te
same sekunǳie ednak skraśniała po same białka, gdyż chłopiec, nie czeka ąc policzka,
akim groziła mu ręka, pochwycił ą i ucałował ogniście.
I stała drżąca a on szeptał:
— Kocham cię… Chcesz mnie?
— Nigdy! — krzyknęła oburzona.
Wzruszywszy ramionami odrzekł z twarzą spoko ną i rzewną:
— Nie mów tak… Bęǳie nam barǳo dobrze z sobą. Obaczysz, co za szczęście.


Te nieǳieli pogoda była straszliwa, eden z tych nagłych huraganów wrześniowych, co
wznieca ą okropne burze nad skalistemi stokami Grandportu. Na schyłku dnia Coqueville u rzało wśród fal okręt w rozpaczliwem położeniu, pęǳony wichrem. Lecz mrok
coraz grubszy nie pozwalał nawet myśleć o niesieniu pomocy. Od wczora „Wieloryb”
i „Zeﬁr” stały na kotwicy w małym naturalnym porcie po lewe stronie wybrzeża, mięǳy dwoma ławicami granitu. Ani La Queue ani Rouget nie mieli odwagi wypłynąć. Co
na gorsza pan Mouchel, reprezentant wdowy Dufeu, raczył się eszcze w sobotę osobiście
pofatygować do wsi, z przyrzeczeniem osobnego wynagroǳenia, eżeli sobie rybacy zadaǳą trud seryo, w halach bowiem zabrakło świeżych ryb, skarżono się. Toteż w nieǳielę
wieczorem, kładąc się spać przy szumie nawałnicy, siekące wioskę, Coqueville zrzęǳiło
gniewnie i mieszkańcy mieli humor popsuty. Wiecznie edna i ta sama historya: obstalunki się sypią, kiedy morze nie chce dać ryb. Cała wieś przytem rozprawiała o owym
statku, który wiǳiano gnanym przez huragan, a który w te chwili spoczywa pewno na
dnie fal.
Naza utrz, w ponieǳiałek, niebo eszcze było zachmurzone, morze, burzliwe ciągle,
wrzało, nie mogąc się uspokoić, chociaż wiatr znacznie osłabł. Nareszcie ucichł zupełnie,
lecz fale trwały dale w rozkołysaniu wściekłem. Nie zważa ąc na to, oba statki wypłynęły
zaraz z południa na morze. Około czwarte „Zeﬁr” powrócił, nic nie złowiwszy. Podczas
gdy oba ma tkowie, Tupain i Brisemotte, przywiązywali go w małym porcie, La Queue,
wściekły, groził oceanowi z wybrzeża pięścią. Pan Mouchel tymczasem czekał. Margot
z połową mieszkańców wioski stała na brzegu, przypatru ąc się ostatnim spazmom burzy,
pełna gniewu, równie ak o ciec, na niebo i morze.
— A gǳież „Wieloryb”? — spytał ktoś.
— Tam za cyplem — odparł La Queue. — Jeżeli ten szkielet zdoła i tym razem dobić
się do przystani, bęǳie to istny cud.
Wzgarda dla łoǳi wrogów dławiła go ak zawsze. Po chwili dodał, że to ednak prawie
dla takich Mahéów narażać skórę w podobny czas. Kiedy ktoś groszem nie śmierǳi,
wszystko mu edno, czy go czart weźmie, czy nie. Co się ego tyczy, woli nie dotrzymać
słowa panu Mouchel, niżli nadaremnie nadstawiać karku.
Tymczasem Margot nie przestawała przypatrywać się występowi skały, po za którym
miał się zna dować „Wieloryb”.
— O cze! — spytała, — a tamci złapali też co?…
— Oni⁈… — wrzasnął. — Da że pokó .
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Pomiarkowawszy się wszakże na widok szydercze miny „cesarskiego”, dodał nieco
łagodnie :
— Zresztą nie wiem, czy złapali czy nie, ale ponieważ nigdy, nic nie łapią, zatem…
— Może też właśnie ǳiś powiodło im się złapać… — bąknął złośliwie „cesarski”. —
Obaczymy to przecie…
Już miał się La Queue odciąć polowemu z furyą, wtem ukazanie się proboszcza uspokoiło go w porę. Ksiąǳ Radiguet do rzał „Wieloryba” z kościelne platformy: i zda e się,
że barka łowi akąś grubą sztukę. Nowina ta poruszyła żywo Coquevillaków. W kupie,
zebrane na wybrzeżu, zna dowali się Mahéowie i Flocheowie, edni zatem życzyli statkowi powrotu z połowem cudowne obﬁtości, podczas gdy drugim z oczu można było
wyczytać, że pragną, aby przypłynął z niczem.
Margot, wyprostowana, nie odrywała od morza wzroku.
— Otóż i oni — wyrzekła nagle.
W istocie czarny punkcik ukazał się z poza cyplu.
Wszystko spo rzało w tę stronę. Rzekłbyś korek na woǳie tańczy. „Cesarski” sam
eden tylko nie mógł do rzeć czarne plamki. Ale bo też potrzeba było być rodem z Coqueville, aby z te odległości być w stanie rozróżnić na morzu „Wieloryba” i tych, co nim
kierowali.
— Czeka cie! — ozwała się znowu Margosia, posiada ąca na lepsze oczy na całem
wybrzeżu — Fouasse i Rouget wiosłu ą, mały stoi na przeǳie…
Nazwała Delﬁna „małym”, aby go nie wymieniać z nazwiska. Od te chwili poczęto
bacznie śleǳić bieg barki, stara ąc się zrozumieć ǳiwne e poruszenia. Jak to proboszcz
powieǳiał, zdawała się ona istotnie łowić akąś grubszą rybę, którą miała przed sobą.
ǲiwne się to wydało, bo „cesarski” utrzymywał z uporem, że morze musiało zabrać sieci
„Wieloryba”. Ale La Queue zawołał, że to są leniuchy, którzy sobie umyślnie ze zbytków
stro ą ﬁgle. Na każdy sposób foki nie złowią z pewnością. Wszyscy Flocheowie buchnęli
śmiechem na ten dowcip, podczas gdy z grupy urażonych Mahéów dały się słyszeć głosy,
że Rouget est pomimo wszystko zuchem co się zowie i że nie zawaha się, ze strachu
przed byle czem, postawić na kartę swe skóry, gdy tymczasem inni wolą gnó z pod
krów wyrzucać za na mnie szym podmuchem wiatru. W końcu aż proboszcz musiał się
wdać mięǳy zwaśnionych, po raz wtóry uż bowiem w powietrzu zapachło kłótnią.
— A to co? — zawołała naraz Margosia. — Odpływa ą z powrotem?…
Przestano do siebie szczerzyć zęby, oczy wszystkich zwróciły się na widnokręg. Tym
razem sam nawet La Queue okazał niepokó . Nie mógł sobie wytłómaczyć tego roǳa u
manewrów. Obawa, aby naprawdę nie ułowili akie ryby, wzburzyła go do głębi. Blizko
dwie goǳiny stali tak uż na brzegu, czeka ąc ciągle na barkę, która to się pokazywała od
czasu do czasu, to znowu nikła za skałami. Aż w końcu schowała się całkiem przed ich
wzrokiem.
La Queue, ucieszony, oświadczył, że barka musiała utonąć, żywiąc w duszy istotnie to
ohydne życzenie; a ponieważ Rougetowa i Brisemotte zna dowali się także pośród zebrane gromadki, spo rzał w stronę obo ga drwiąco, poczem poklepał po ramieniu Tupaina,
aby go naprzód pocieszyć w razie utraty brata Fouassea. Uśmiech ednakże zniknął mu
zaraz z twarzy, kiedy spostrzegł Margosię, ak niema, z wyciągniętą szy ą wpatrywała się
wytężonym wzrokiem w dal. Oczywiście z przyczyny Delﬁna. Jak nie burknie na córkę:
— A ty tu co eszcze masz do roboty? Do domu mi zaraz… Uważa , Margot!
Ale ǳiewczyna ani się poruszyła z mie sca. Natomiast po niedługie chwili:
— Ach! otóż i oni!… — zawołała.
Podniósł się okrzyk zǳiwienia. Tymczasem Margot, która miała oczy wyborne, poczęła przysięgać, że nie dostrzegła w barce żywe duszy. Ani Rougeta, ani Fouassea, ani…
No nikogo. „Wieloryb”, akby opuszczony, płynął zdany na łaskę wiatru, obraca ąc się co
chwila to ǳióbem, to sterem naprzód, i kołysząc się z miną leniwą. Na szczęście zerwał
się wiatr zachodni, który go parł prosto na ląd, atoli w sposób ǳiwnie kapryśny, miota ąc
statkiem to w prawo, to w lewo.
Teraz uż całe Coqueville zebrało się na wybrzeżu. Jedni przywoływali drugich, ani
edna ǳiewczyna nie pozostała w domu pilnować polewki, aby nie wykipiała. Wypadek
to był niesłychany, coś tak niepo ętego, że przez swą naǳwycza ność mieszało w głowach
szyki. Maryi, żonie Rougeta, wydało się po chwili, że powinna wybuchnąć płaczem.
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Tupain zdobył się zaledwie na płaczliwą minę na konto brata. Wszyscy Mahéowie byli
mocno wzruszeni, podczas kiedy Flocheowie starali się przyzwoicie zachować w chwili
tak poważne . Tymczasem Margot, ak gdyby się pod nią nogi załamały, usiadła.
— Czego ty się tu plączesz eszcze? — fuknął na córkę La Queue, u rzawszy ą u swych
nóg.
— Zmęczyłam się — odrzekła z prostotą.
I zwróciła twarz na morze, przyłożywszy dłonie do obu policzków i osłoniwszy oczy
końcami palców, wpatrzona uparcie w rozkołysaną barkę, która zataczała się tam i sam
na powierzchni wody, akby stroiła ﬁgle, podpiwszy sobie trochę.
Przypuszczenia nie milkły ani na chwilę wśród gromady. A może trze luǳie wpadli
naprawdę w morze?… Tylko że wszyscy trze naraz — wyglądało to trochę zabawnie. La
Queue próbował w luǳi wmówić, że „Wieloryb” pękł po prostu ak zgniłe a e. Wobec tego ednakże, że nie przestawał utrzymywać się na powierzchni, luǳie wzruszali
ramionami na taką supozycyę. Wtem wó t, wobec prawdopodobieństwa śmierci załogi,
przypomniał sobie swó urząd i zaczął prawić o dopełnieniu ewentualnych formalności.
— Da cie-no pokó — przerwał mu strażnik. — Cóż to rybak da e się tak połknąć
licho ni stąd ni zowąd?… Toż gdyby byli powpadali do wody, mały Delﬁn byłby uż dawno
tu!
Całe Coqueville przyznało tym słowom racyę, bo Delﬁn pływał istotnie ak śledź.
Gǳież ednak w takim razie mogła się poǳieć tró ka?… Dały się słyszeć głosy: „Ja ci
mówię, że tak.” — „A a ci powiadam, że nie.” — „Głupiś.” — „Tyś sam głupi.” —
Zaniosło się na bitkę. Proboszcz pospieszył nawoływać do zgody, polowy zaś kułakował luǳi energicznie celem przywrócenia porządku. Równocześnie barka, ani myśląc się
spieszyć, pląsała dale w oczach luǳkich. Zdawało się, akby sobie z nich chciała kpić.
A przypływ niósł ą, wprawia ąc od czasu w poruszenia podobne do ukłonów. Ani chybi
— dostała bzika.
Margoś, z dłońmi na twarzy, nie przestawała się e ani na chwilę przypatrywać. Wysłano z przystani naprzeciw „Wieloryba” łódź. To Brisemotte okazał się tak niecierpliwym, akby mu zależało na przywiezieniu copręǳe pewności Rougetowe kobiecie. Od
te chwili uwaga wszystkich skupiła się na łódce Brisemotte’a. Jedni przez drugich wykrzykiwali teraz: — „A co? Dostrzegł uż co?…” — „Wieloryb” zaś posuwał się stale
naprzód z swą ta emniczą i ﬁglarną miną. Nakoniec u rzano Brisemotte’a, ak dopłynąwszy do „Wieloryba”, uchwycił się edne z lin, dźwignął, i za rzał w głąb barki. Wszystkim
patrzącym z brzegu oddech zaparło. Wtem Brisemotte ak nie parsknie śmiechem na
całe gardło!… Czegoś podobnego nie spoǳiewali się. Co u licha mogło go tak dyabelnie
rozśmieszyć!…
— A co?… Co tam takiego⁈… — poczęto nań wrzeszczeć z całych sił.
Nie odpowiada ąc wcale, śmiał się coraz serdecznie . Gestykulował przytem w taki
sposób, ak gdyby chciał powieǳieć: — „Ale się też zǳiwicie!…” Poczem zczepiwszy
„Wieloryba” z swo ą łoǳią, holował go ku brzegowi. Niespoǳiewane widowisko wprawiło chwilę późnie w niebywałe zdumienie Coqueville.
Na dnie barki trze rybacy: Rouget, Delﬁn i Fouasse, leżeli w śnie błogim, na znak
rozwaleni, chrapiąc, z zaciśniętemi pięściami, pĳani ak bele. W pośrodku tró ki stała
mała beczułka z dnem odbitem, którą musieli napełnioną na morzu napotkać i z które
się tak uraczyli; treść e zaś musiała być barǳo smakowitą, bo z rozbite beczułki wypito
ą co do kropli, z aki litr na wyże wylał się na dno barki i zmięszał się tam z wodą morską.
— O! świńtuch eden!… — wykrzyknęła Rougetowa brutalnie, przesta ąc szlochać
na widok pĳanego męża.
— A co?… Piękny połów! — ozwał się La Queue, uda ąc okropne obrzyǳenie.
— Do dyabła — odparł polowy — rybak łowi, co mu się traﬁ. Złapali w każdym
razie przyna mnie beczułkę, kiedy wasza barka i tego nie złapała.
Wó t zamilkł z urażoną miną. Tymczasem Coqueville podniosło wrzawę armarczną.
Teraz zrozumiano wszystko. Gdy barka ma we łbie, tańczy i zatacza się ak pĳany człowiek; ta zaś miała dosłownie pełen likieru brzuch. A! szelma! szelma edna!… Obĳała
się tam i sam po morzu zupełnie ak pĳak, co nie może do domu traﬁć. I Coqueville
śmiało się nad barką do rozpuku a ednocześnie było zgorszone, bo to, co się Mahéom
wydawało bez granic śmiesznem, Flocheowie uznali za ohydę. Otoczono zwartem kołem
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„Wieloryba”, szy e się wyciągały, wytrzeszczały oczy, każdy chciał na własne oczy zobaczyć
trzech zuchów, śpiących z rozpromienionemi minami w całkowite nieświadomości, aki
się ku nim ze wszystkich stron tłumek nachyla. Klątwy i śmiechy nie dochoǳiły wcale
ich uszu. Rouget nie słyszał wrzasków żony, wyrzuca ące mu, że wszystko wypił. Fouasse
nie czuł wcale kopania, akiem braterska noga obmacywała mu w te chwili boki. Co się
tyczy Delﬁna, ten uroczo nad wyraz wyglądał w swem opilstwie z wyrazem zachwytu na
rozczerwienione twarzy, pośród kęǳiorów złocistych. Margot, podniósłszy się z swego
mie sca, patrzyła na małego z surową miną, milcząc.
— Trzeba ich położyć spać! — ktoś zawołał.
Właśnie w te chwili Delﬁn otworzył oczy i powiódł wzrokiem oczarowania po luǳiach, którzy poczęli go zewsząd zarzucać pytaniami, z natarczywością, uciążliwą trochę
dla ego zachwiane inteligencyi, był bowiem eszcze pĳaniuteńki.
— No… niby co?… — mamrotał. — Nieduża beczułka… ryb nie było… takeśmy…
takeśmy chapsli tę beczułeczkę…
Nie umiał wybrnąć poza to. Co słowo dorzucał z prostotą:
— Barǳo było dobre.
— Ale co? co było w beczułce?… — pytali go rozciekawieni.
— Czy a wiem… Dobre było i koniec.
Coquevillacy zapłonęli żąǳą dowieǳenia się, co zawierała beczułka. Wyciąga ąc, ak
tylko się dało na dale , nosy, węszyli z wszystkich sił. Orzeczono ednomyślnie, że płyn
rozlany pachnie likierem, nikt ednak nie miał odwagi rozstrzygnąć: akim. Wtedy polowy, który się chełpił, że pił w życiu wszystko, co tylko człowiek pić może, ozna mił, że
pó ǳie rzecz zbadać osobiście, poczem zaczerpnął poważnie w dłoń z zagłębienia na dnie
barki nieco wypełnia ące e cieczy. Tłum umilkł w edne chwili. Czekano. Lecz strażnik,
chlipnąwszy eden łyczek, pokręcił głową, akby na znak, że eszcze nie wie. Skosztował
po raz drugi, coraz mocnie zaasowany, z miną zǳiwioną i niespoko ną, lecz musiał
w końcu oświadczyć:
— Nie wiem… To zabawne!… Żeby się nie zmieszało z wodą morską, wieǳiałbym na
pewno… Słowo da ę, barǳo zabawne…
Luǳie spo rzeli po sobie. Zdumienie ogarnęło wszystkich, że nawet polowy nie ma
odwagi wydać stanowcze opinii. I Coqueville patrzyło z coraz większym respektem na
małą wypróżnioną beczułkę.
— Barǳo było dobre — wysapał eszcze raz Delﬁn, akby się chciał natrząsać z luǳi.
Poczem wskazawszy na morze szerokim gestem, dodał bełkotliwie:
— Jeżeli chcecie, est tam tego więce … Wiǳiałem!… Beczułki… beczułki… beczułki…
I zaczął się kołysać, niby w takt piosenki, posyła ąc Margosi spo rzenie słodyczy pełne. W te chwili dopiero ą spostrzegł. Wściekła nań, zrobiła ręką ruch taki, akby mu
wymierzała policzek, lecz nawet nie zmróżył oczu, czeka ąc z czułą miną chlaśnięcia.
Tymczasem ksiąǳ Radiguet, zaintrygowany ak wszyscy nieznanym przysmakiem,
umoczył także palec w barce i oblizał. I on ednak pokręcił tylko głową tymże co i polowy
sposobem; nie, nie znał tego stanowczo, rzecz ǳiwna. Zgoǳono się wszakże na edno:
beczułka musiała pochoǳić z rozbitego statku, który wiǳiano w nieǳielę wieczorem
miotany przez burzę. Angielskie statki, ładowne likierem i szlachetnemi winami, zawĳały
dość często do Grandportu.
Powoli ǳień bladł i luǳie poczęli się do domów rozchoǳić w ciemnościach. Tylko
eden La Queue pozostał w mie scu zaprzątnięty, opanowany myślą, które nie wy awiał
przed nikim. Przystanąwszy, wsłuchiwał się po raz ostatni w pĳackie ma aczenie Delﬁna,
który, niesiony do wsi, śpiewnie powtarzał:
— Beczułki… beczułki… beczułki… Jeżeli chcecie, est ich tam podostatkiem.


Przez noc pogoda zmieniła się zupełnie. Gdy się naza utrz Coqueville zbuǳiło ze snu,
słońce świeciło asno, morze rozciągało się w dal taﬂą bez zmarszczki, ak edna olbrzymia
sztuka zielonego atłasu. Powietrze było przytem ciepłe owem łagodnem ciepłem pogody
esienne .
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Pierwszy z całe wsi opuścił posłanie La Queue, eszcze otumaniony całą treścią snów
swoich te nocy. Długo rozglądał się po morzu, na lewo, na prawo. Nakoniec oświadczył
z posępną miną, że trzeba ednak zadosyć uczynić żądaniom pana Mouchel. Poczem wyruszył nie tracąc czasu do przystani z Tupainem i Brisemottem, zagroziwszy Margosi, że
ą kĳem w boki połaskocze, eżeli się nie zachowa statecznie. W chwili gdy „Zeﬁr” wypływał na morze, wó t na widok „Wieloryba” kołyszącego się ciężko na uwięzi uśmiechnął
się i zawołał:
— No! co uż ǳisia , to ﬁga dla was z tego!… Można śmiało zgasić świeczkę… ci
pankowie w na lepsze chrapią…
Skoro zaś tylko „Zeﬁr” znalazł się na pełnem morzu, La Queue zapuścił sieci. Następnie pospieszył za rzeć do swych specyalnych więcierzy, w akie na łatwie łowić pewne
gatunki raków oraz barweny. Lecz mimo, że morze było spoko ne, w żadnym z więcierzy
nic nie znalazł; w ostatnim akby na urągowisko, złowiła się mała makrela, którą wyrzucił
z furyą w morze. Prawǳiwy pech. Traﬁały się czasem całe tygodnie takie, w których ryba
unikała formalnie Coqueville i to akby na złość właśnie wtenczas, kiedy pan Mouchel
ob awiał na wyższe pragnienie kupna. Kiedy w goǳinę potem La Quene pościągał sieci
— nic w nich nie znalazł więce prócz kłębka alg. Natenczas zaklął siarczyście, zacisnąwszy
pięści, tem barǳie rozwścieklony, że ocean, pogodny, leniwy i senny, leżał podobny obrusowi z zczerniałego srebra pod niebem przeczyście błękitnem. Bez na lże szego nawet
kołysania ślizgał się zeﬁr po falach powoli, słodko. La Queue postanowił wrócić do domu po powtórnem zaciągnięciu sieci. Po południu przypłynie się za rzeć. Bluźniąc niebu
i patronom i słowa miota ąc bezbożne, dał hasło do powrotu.
Tymczasem Rouget, Fouasse i Delﬁn spali ciągle. Nie można się ich było dobuǳić
aż w goǳinie śniadania. Nic sobie z dnia wczora szego nie mogli przypomnieć, zachowawszy to edno w pamięci, że się raczyli czemś wybornem, czego nie znali zupełnie. Po
południu, kiedy wszyscy trze zeszli się w porcie, polowy próbował z nich coś wyciągnąć,
teraz, kiedy byli znowu przy zdrowych zmysłach. Przypominało to — mówili — akby
gorzałkę z smażoną lukrecyą, albo też eszcze pręǳe rum, słoǳony i przepalany. Mówili
w ogóle tak i owak. Kieru ąc się według ich określeń, polowy zdobył pewne poszlaki, że
tu się miało do czynienia z rataﬁą, nie byłby ednak przysiągł na to. Dnia tego Rouget
i oba ego luǳie nie czuli się dosyć na siłach, aby wyruszyć na połów. Wieǳieli zresztą, że La Queue wyprawiał się zrana nadaremnie, umówili się zatem poczekać do utra
z odwieǳeniem założonych więcierzy. Rozsiadłszy się na głazach w tró kę, patrzyli na
postępu ący przypływ zgarbieni, z lepkością w ustach, na pół śpiący.
Naraz Delﬁn się ocknął. Wskoczywszy na głaz utkwił oczy w dal i zawołał:
— Spo rzcieno… O, tam!….
— Co takiego? — odrzekł Rouget, leniwie przeciąga ąc kości.
— Beczka!
W mgnieniu oka Rouget i Fouasse byli na nogach a oczy ich, błysnąwszy pożądliwością, poczęły łakomie przeszukiwać widnokręg.
— Gǳie, chłopcze?… Gǳie aka beczka?… — powtarzał Rouget z mocnem wzruszeniem.
— Tam… na lewo… ten czarny punkt.
Tamci nie mogli nic dostrzeǳ. Wtem Rouget zaklął:
— Prawda! Jak Boga kocham!…
Spostrzegł istotnie beczkę, wielką ak soczewica, na woǳie asne od skośnego rzutu
promieni zachoǳącego słońca. Na łeb na szy ę pobiegł do „Wieloryba”, za nim Delﬁn
i Fouasse, młócąc piętami po żwirze, na którym stopy ich ślizgały się w pośpiechu.
„Wieloryb” wypływał właśnie z portu, gdy po wsi gruchnęła wieść, że na morzu widać
beczkę. Kobiety i ǳieci puściły się w też pędy ku brzegowi z krzykiem:
— Beczka! beczka!…
— Wiǳicie ą?… Prąd ą niesie do Grandportu.
— Aha!… Na lewo!… Beczka!… Pó dźcież tu prędko!…
I całe Coqueville runęło po pochyłości skał, ǳiatwa koziołku ąc po droǳe, kobiety
ugina ąc oburącz spodnice, by pręǳe stanąć na dole. Wkrótce też, tak ak wczora , wieś
cała znalazła się na wybrzeżu.
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Margot po awiła się także z innymi, zaraz ednak wróciła do domu, by powiadomić
o ca, który kłócił się właśnie o coś, ak zwykle, z strażnikiem. Cały blady wrzeszczał do
polowego:
— Da cie mi święty pokó !… To Rouget tu was na kark przysłał, żeby mi zabierać
czas. A co do tamtego — nie bęǳie e miał, a to powiadam.
Na widok „Wieloryba”, o trzysta metrów od brzegu, całą siłą wioseł zdąża ącego ku
czarnemu punkcikowi, kołyszącemu się na woǳie w oddali, wściekłość wó ta zdwoiła się.
I pchnąwszy copręǳe Tupaina i Brisemotea ku „Zeﬁrowi”, wypłynął również w parę
sekund z portu, powtarza ąc raz po raz zaciekle:
— Nie! nie dostaną e !… Żebym tak pękł, nie dostaną!
Wówczas roztoczył się przed Coquevillakami spektakl nielada: wściekły wyścig „Zeﬁra” z „Wielorybem”.
Kiedy „Wieloryb” spostrzegł, że barka wó ta wypływa z przystani, ocenił natychmiast
niebezpieczeństwo, pomknął tedy co sił. Miał on uż z akie czterysta metrów na swo ą
korzyść, szanse ednak były w gruncie rzeczy pomimo to równe, „Zeﬁr” bowiem był lże szy
i szybszy. Toteż na brzegu liczono barǳie na ego zwycięstwo. Maheowie i Flocheowie
uformowali na brzegu instynktownie dwie grupy, śleǳąc z roznamiętnieniem przebieg
walki, ci i tamci obsta ąc przy szansach wygrane dla swego statku. Zrazu „Wieloryb”
miał ciągle pierwszeństwo, lecz skoro się „Zeﬁr” rozpęǳił, widać było wyraźnie, ak tamtę
barkę dogania. Zdobywa ąc się na ostatni wysiłek, zdołał „Wieloryb” zachować przez czas
akiś dotychczasowy dystans. Lecz potem znów zaczął go tracić, bo „Zeﬁr” go dopęǳał
z naǳwycza ną szybkością. Od te chwili stało się rzeczą oczywistą, że obie barki zrówna ą
się w pobliżu beczki a ostateczne zwycięstwo stanie się zależnem od okoliczności, od lada
drobnego błędu.
— „Wieloryb!” „Wieloryb!” — krzyczały Mahé-y.
Umilkli ednak. W chwili bowiem, kiedy „Wieloryb” dosięgał prawie beczki, „Zeﬁr”
przepłynął mu zręcznym manewrem popod sam nos i odepchnął beczkę w lewo, gǳie ą
La Queue, ak na harpun, złowił uderzeniem bosaka.
— „Zeﬁr!” „Zeﬁr!” — krzyknęli teraz Floche’owie.
A ponieważ polowy bąknął coś o podstępie, zaczęto sobie ciskać grube słowa. Margot
klaskała w ręce, proboszcz, przybywszy z brewiarzem pod pachą, zrobił uwagę, pełną głębi,
która uciszyła naraz wszystkich i zasmuciła ednocześnie.
— Wypĳą pewno wszystko, co do kropli, i ci także, szepnął z wyrazem melancholii.
Na morzu, mięǳy „Zeﬁrem” i „Wielorybem” wybuchła gwałtowna sprzeczka. Rouget począł traktować wó ta od złoǳiei a ten mu cisnął nawza em w oczy, że est niedo dą.
Porwali się nawet oba do wioseł, aby się niemi uczęstować i niewiele brakowało, a byłaby z tego wynikła formalna bitwa morska. Naznaczyli sobie ednak na ląǳie spotkanie,
pokazu ąc sobie pięści i grożąc, że eden drugiemu kiszki wypru e, skoro się tylko ze dą.
— A to kanalia!… — zrzęǳił Rouget. — Beczka est znacznie większa niż ta wczora sza. A przytem żółta… Musi w nie być coś pysznego…
Poczem dodał zgryziony:
— Za rzy my chociaż w więcierze… Może się ułowiło trochę raków…
I „Wieloryb” odpłynął ciężko, kieru ąc się ku cyplowi z lewe .
W „Zeﬁrze” tymczasem La Queue musiał się aż rozgniewać, by pohamować atak
Tupaina i Brisemott’a na ułowioną beczkę. Bosak bowiem, przeciąwszy ednę z obręczy,
sprawił, że przez szparę wśród klepek sączył się z beczki płyn pąsowy, którego oba rybacy
poczęli próbować chciwie końcami palców i którzy znaleźli wybornym. Możnaby śmiało
wypić po szklance. Ale La Queue się sprzeciwił. Przechyliwszy beczkę, tak, aby nie ciekła,
oświadczył, że pierwszy, co się poważy ą oblizywać, bęǳie miał z nim do czynienia. Na
ląǳie — rzecz inna.
— Zatem pó ǳiemy wydobyć więcierze? — zapytał posępnie Tupain.
— Zaraz, zaraz; nie spieszy się z tem — wó t odparł.
I ego dusza także pieściła się z oczyma z baryłką. Czuł w członkach akieś słodkie
omdlenie, zbierała go gwałtowna ochota zaraz wracać, aby skosztować… Co go tam teraz
obchoǳiły więcierze⁈…
Tak i ozwał się też po chwili, uległszy:
— E… to chyba wraca my… Późno uż… Za rzymy do więcierzy utro.
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Zaniechali połowu. Wtem wó t zobaczył drugą beczkę, trochę mnie szą od tamte , po
swo e prawe , która płynęła sztorcem, kręcąc się w woǳie koło własne osi, ak bąk. Cios
to był ostateczny dla sieci i więcierzy. Nie było o nich mowy więce . „Zeﬁr” oddał się cały
łowieniu baryłki, którą powiodło mu się zresztą schwycić z wszelką łatwością.
W tymże czasie zbliżona przygoda zdarzyła się „Wielorybowi”. Kiedy Rouget znalazł
mięǳy założonymi więcierzami pięć zupełnie pustych, Delﬁn, ciągle na czatach, zawołał,
że coś na woǳie dostrzega. Nie wyglądało to ednak na beczkę, bo na nią było za długie.
— Kawałek belki — orzekł Fouasse.
Rouget ednak, puściwszy szósty więcierz, którego nawet nie dobył całkiem z wody,
pospieszył w tamtę stronę i rzekł:
— Trzeba obe rzeć na każdy sposób.
W miarę podpływania zdawało im się, że rozpozna ą deskę, to znów skrzynię a wreszcie drewnianą kłodę. Naraz z piersi ich wydarł się okrzyk radości. Była to rzeczywiście
beczka, lecz beczka osobliwego nabożeństwa, z aką nigdy eszcze nie zdarzyło im się spotkać. Rzekłbyś: kawał rury, trochę tylko wydęte w środku, oba e końce zamknięte były
warstwą gipsu.
— Cóż to za cudak! — wykrzyknął Rouget z zachwytem. — Tego mi musi polowy
pokosztować… Dale , wraca my, ǳieci!
Powieǳieli sobie, że nie tkną łupu przed wylądowaniem i „Wieloryb” wrócił do Coqueville z swym ładunkiem w tym samym momencie co i „Zeﬁr”.
Ani eden z ciekawych nie opuścił aż do te chwili wybrzeża, a niespoǳiany połów,
na który się złożyły aż trzy beczki, przy ęto z okrzykiem radości. Małe łobuzy rzucały
w powietrze kaszkietami, kobiety pospieszyły do domów co żywo po szklanki. Postanowiono skosztować niezwłocznie zdobytych trunków, i to na mie scu. Ponieważ szczątki
rozbitych statków stanowią, prawem zwycza u, własność nadbrzeżne ludności, nie podniósł się więc żaden głos protestu, tyle tylko, że utworzyły się zaraz dwie grupy: edna
Maheów, dokoła Rougeta, Flocheów zaś przy wó towskie personie.
— Polowy!… W wasze ręce na pierwsza!… — wykrzyknął, przepĳa ąc do strażnika,
Rouget. — Powiecie nam, co to est.
Likier miał piękną barwę złotą. Polowy u ął szklankę, podniósł, spo rzał pod światło,
powąchał, wreszcie przybliżył do ust i pociągnął.
— To trunek z Holandyi — oświadczył po długiem milczeniu.
Nie dał im żadne inne informacyi. Wszyscy Mahéowie pili teraz eden po drugim
z respektem. Trochę im się to wydawało gęste, zaǳiwiał ich przytem smak płynu, akby
zalatu ący kwiatami. Kobietom smakował napó barǳo, mężczyźni natomiast woleliby,
gdyby w nim było mnie cukru. Na każdy sposób moc trunku zrobi swo e przy trzecie ,
czwarte szklance. Im więce pili, tem barǳie im przypadał do smaku. Mężczyźni nabierali
humoru, płeć piękna stawała się krotochwilną.
Tymczasem polowy, nie zważa ąc na świeżą sprzeczkę z wó tem, krążył coraz to bliże
koło grupy zapĳa ących się Flocheów. Większa ich beczka zawierała likier ciemnoczerwony, podczas gdy w mnie sze zna dował się biały, przeźroczysty ak woda źródlana, i ten
był znacznie ostrze szy, istny pieprz, coś, co parzyło w gębę ak ogień. Żadnemu z Flocheów nie były te trunki znane, ni ten czerwony, ni biały. A przecież zna dowali się mięǳy
nimi bywalcy. Tych gniewało, że pĳą, acz z rozkoszą, nie wieǳieć co.
— Czeka cie no! — przerwał daremne dociekania La Queue i czyniąc z swe strony
pierwszy krok, zwrócił się do strażnika: — Polowy!… spróbu cie wy!
Strażnik, który na to tylko czekał, przybrał ak na komendę mądrą minę rzeczoznawcy.
Co do czerwonego ob awił zdanie:
— W tem est pomarańcza.
O białym zaś orzekł:
— To było nalewane na zioła.
Odpowiedź ta zadowolniła w zupełności słuchaczy a polowy zadarł głowę z pewną
siebie postawą szczęśliwca, który nie zawiódł zaufania, akie ogół pokładał w ego wieǳy.
Jeden tylko proboszcz Radiguet nie barǳo zdawał się być przekonanym. Chciał usłyszeć konkretne nazwy napo ów! Utrzymywał, że ma e sam na końcu ęzyka i aby e sobie
lepie uprzytomnić, wychylał kielich za kielichem, powtarza ąc:
— Czeka cieno, czeka cie… Już wiem… Zaraz wam powiem…
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Tymczasem wesołość wzmagała się coraz więce w obu grupach. Zwłaszcza też Flocheowie śmiali się z każdą chwilą głośnie , mięszali bowiem dwa trunki naraz, co, ak
wiadomo, barǳie w rozum łaskocze. Jedni i druǳy wszakże trzymali się od siebie w oddaleniu. Nie częstowali się wza emnie zawartością swych beczek, rzucali na siebie tylko
spo rzenia pełne sympatyi, opanowani niewyrzeczoną żąǳą pokosztowania trunku sąsiada, który wydawał się naturalnie lepszym. Wroǳy bracia Tuipan i Fouasse, mimo że
ocierali się o siebie przez cały wieczór, ani razu, rzecz rzadka, nie przystawili eden drugiemu do nosa pięści. Zauważono także, że Rouget i Rougetowa pili z ednego naczynia.
Co się tyczy Margosi, nalewała ona kieliszki oczywiście po stronie Flocheów, że zaś szafowała trunkiem zbyt szczodrze i likier przelewał się e na palce, więc e oblizywała raz po
raz i chociaż posłuszna święcie zakazowi o ca, który surowo zabronił e pić, była mimo to
pĳaniuteńka ak robotnica w czasie winobrania. A było e z tem wcale do twarzy, wcale.
Zrobiła się cała różowa, oczy e zaś płonęły niby dwie świece.
Słońce poczęło się chylić ku zachodowi, powietrze było ciepłe ak na wiosnę. Couqueville, wypróżniwszy beczki, ani myślało na obiad do wsi wracać. Za dobrze tu luǳiskom
było na wybrzeżu. A kiedy zmierzch zapadł, Margot, usiadłszy na uboczu, poczuła się ak
szept czy ś ciepły musnął ą w szy ę zlekka. Był to Delﬁn, który, ogromnie wesół, krążył
dokoła ǳiewczyny na czworakach, ak ten wilk. Powstrzymawszy cisnący się e na usta
okrzyk przestrachu, aby nie zwracać uwagi o ca, który nie zaniedbałby oczywiście kopnąć Delﬁna w mie sce, zdobne u prawǳiwych delﬁnów ogonem, szepnęła wpółurażona,
ucieszona w połowie:
— Idźże, idź, głupi!… Chcesz koniecznie oberwać?…


Dnia następnego Coqueville, przebuǳiwszy się, u rzało nad swemi głowami kulę słoneczną wysoko. Powietrze było eszcze cieple sze, morze akby drzemało pod nieboskłonem przeczystym; edyny czas do próżniaczki!… Była to środa. Do samego śniadania
Coqueville odpoczywało po biesiaǳie wczora sze , potem ludność wyległa na brzeg, aby
się po morzu roze rzeć.
Te środy połów, wdowa Dufen, pan Mouchel, wszystko to razem poszło w całkowitą
niepamięć. La Queue i Rouget ani wspomnieli o tem, by iść rewidować więcierze. Około
goǳiny trzecie sygnalizowano po awienie się beczek na morzu. Cztery sztuki podskakiwały na falach tuż naprzeciwko wioski. „Wieloryb” i „Zeﬁr” wybrały się oczywiście zaraz
na łów; że ednak łupu starczyło dla wszystkich, nie spierano się oń i każda barka zabrała na rzecz własną przypada ącą e część. O goǳinie szóste wieczorem Rouget i La
Queue, przeszukawszy małą zatokę, wrócili, każdy z trzema beczkami, poczem zaraz biba
rozpoczęła się na nowo. Kobiety zniosły ze wsi stoły ku większe wygoǳie. Przytransportowano nawet ławy i zaimprowizowano na świeżem powietrzu dwie gospody, takie same
akie były w Grandport. Machéowie za ęli mie sce z lewe , Flocheowie z prawe , a rozǳielał oba obozy wzgórek piasczysty. Polowy wszakże przechaǳał się uż ǳisia z całą
swobodą od grupy do grupy, niosąc to tu, to tam pełne kieliszki, ażeby wszyscy bez wyątku pokosztować mogli zawartości każde z sześciu beczułek. Około ǳiewiąte wesołość
miała uż daleko większe napięcie niżeli w wigilię i Coqueville ani naza utrz, ani nigdy
nie zdołało sobie przypomnieć, w aki sposób mieszkańcy ego przenieśli się z wybrzeża
na spoczynek owego szczęsnego dnia.
We czwartek „Zeﬁr” i „Wieloryb” zdołały złowić tylko cztery beczułki, po dwie na
barkę; były za to barǳo duże. Natomiast w piątek połów wypadł wspaniale, przynosząc
w zysku aż siedm beczek: trzy Rougetowi, cztery dla La Queuea. Natenczas w Coqueville
począł się wiek złoty. Zaniechano wszelkie pracy. Rybacy, trawiąc wczora szy alkohol,
wysypiali się do samego południa. Potem poczęli sciągać po ednemu spacerkiem, na
wybrzeże, skąd przypatrywali się morzu. Jedyną wszystkich troską było: akim też likierem
lub nalewką obdarzy ich ǳisia przypływ? Spęǳili tak goǳiny całe z wytrzeszczonemi na
morze oczyma, wyda ąc okrzyki radości, ile razy ukazało się coś na powierzchni. Kobiety
i ǳieci ozna miały z wysokości skał wielkimi gestami ukazanie się na mnie szego kłębka
alg, unoszonych przez fale, a „Zeﬁr” i „Wieloryb” stały w nieprzerwanem pogotowiu do
odpłynięcia. Wyruszywszy nareszcie, poczęły przemierzać wszerz i wzdłuż zatokę, łowiąc
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beczki niby tuńczyki, garǳąc obecnie makrelą, która pozostawiona w spoko u od dni
kilku, wyprawiała susy na słońcu. Coqueville, śleǳąc przebieg połowu z brzegów, pekało
z śmiechu na piaskach. Wieczorem znów oblewało plon.
Co Coqueville utrzymywało w niesłabnącym entuzyazmie, to że beczki po awiały się
ciągle. Gdy uż nie było ani edne , eszcze pokazywało się parę. W istocie okręt ów,
który poszedł na dno, ładny wiózł na swym pokłaǳie ładunek!… a Coqueville, którego
sobkostwo rosło wraz z wesołością, podlewaną spirytualiami tak ho nie, pokpiwało sobie
eszcze z te zatopione pływa ące piwnicy likierów, którychby zda się starczyło na spo enie
wszystkich ryb w oceanie. Przytem nigdy eszcze nie zdarzyło się tubylcom zna dywać
na morzu takich ak te beczek; miały one na przeróżnie sze kształty, rozmiary i barwy.
Następnie w każde zupełnie inny był likier. Toteż polowy zapadał mimowoli w coraz to
głębszą zadumę. On! który pił wszystko!… nie mógł się w tym chaosie specyałów w żaden
sposób rozeznać. La Queue oświadczył, że nie zdarzyło mu się wiǳieć ak ży e podobnego
temu ładunku. Proboszcz wyraził znów mniemanie, że to chyba obstalunek akiegoś króla
ǳikusów, pragnącego zaopatrzyć sobie gruntownie piwnicę. Zresztą Coqueville przestało
się w końcu borykać z zagadką, ukołysane rozkoszą nieznanych upo eń.
Damy przenosiły nad wszystko kremy; a były tam kremy: mokka, kakao, miętowy,
waniliowy… Margot i inne ǳiewczęta przepadały za curaçao, benedyktynką, trapistynką,
chartreuse. Pożeczkówkę zarezerwowano dla ǳiatwy. Naturalnie mężczyźni poczęli sobie
dogaǳać eszcze lepie , gdy nałowiono koniaku, rumu, ałowcówki, co wszystko tak porywa wytrawną gębę doświadczonego smakosza. Późnie zdarzyło się parę niespoǳianek
z napo ami specyalnego roǳa u, z których eden szczególnie wydał się wszystkim terpentyną na szczerszą, ale wypito go i tak co do kropli, by nie uronić niczego z tych skarbów. Nagadać się za to o nim późnie nie mogli. Arak z Batawii, szweǳka kminkówka,
śliwowica serbska, wywracały edne po drugich do góry nogami dotychczasowe po ęcia
Coquevillaków o tem, czego gardła luǳkie na świecie nie potraﬁą łykać. A uż formalna
gorączka ich ogarnęła do kimlu i kirszu, likierów przeźroczystych ak woda u ognistych,
że masiupeńko — i uśmierciły człeka. Jestże to rzeczą możliwą, o Panie w niebiesiech,
by tyle wyśmienitych rzeczy rozum luǳki wymyślił na świecie⁈… W Coqueville znano
tylko pospolitą gorzałę — i to nie wszyscy. Toteż imaginacye poczęły się w końcu egzaltować w zakresie danego przedmiotu i dochoǳiło do formalne dewocyi wobec tak
nieprzebrane obﬁtości cieczy, któremi się można było upić. Ach!… upĳać się!… upĳać
co wieczór czem innem!… nie wieǳąc czem w dodatku!… Była to niby czaroǳie ska
ba ka, niby cudowna fontanna, tryska ąca na ǳiwnie szymi w świecie trunkami, wszelkimi możliwymi gatunkami dystylowanego alkoholu, zaprawnego wszelakim kwiatem
i wszelkim owocem, aki tylko matka-ziemia wyda e!…
Tak tedy w piątek wieczór z awiło się na wybrzeżu siedm beczek. Coqueville nie
opuszczało obecnie brzegów. Korzysta ąc z pogody, pęǳiło tam błogi żywot ǳień za
dniem. Nikt nie pamiętał tak przecudnego tygodnia we wrześniu. Pĳatyka ciągnęła się
uż od ponieǳiałku i nie było na mnie sze racyi, aby nie miała przeciągnąć się w nieskończoność, eżeli tylko opatrzność nie przestanie rybakom zsyłać beczek, wielu bowiem
w szczodrości morza dla wsi poczęło przesądnie upatrywać palec boski. Wszystkie życiowe
sprawy uległy obecnie zawieszeniu. Po co się uganiać za zarobkiem, skoro dla nieasobliwie śpiących gotowe rozkosze czeka ą na woǳie, rychło się zbuǳić raczą?… Wszyscy
stali się teraz panami, burżuazyą, zapĳa ącą drogie likiery, nie potrzebu ącą w dodatku
ni grosza za nie płacić w kawiarni. Z rękoma w kieszeniach Coqueville rozkoszowało
się słońcem, czeka ąc wieczorne uczty. Zresztą wieś nie powracała obecnie na chwilę do
stanu trzeźwości, czerpiąc obﬁcie wszystkie odcienie dobrego humoru z kimlu, kirszu i rataﬁi; w przeciągu ostatnich dni siedmiu zapoznało się z blizka i furyą, do akie pobuǳa
dżin, i z nastro ami łazawych rozrzewnień, które płyną z curaçao, i z koniakowemi kaskadami hucznego śmiechu wreszcie. Wśród tego wszystkiego zaś zachowało niewinność
nowonaroǳone ǳieciny, co nie dba o nic w świecie, pĳąc z głębokiem przekonaniem
wszystko, co Bóg e do picia zeszle.
Piątek to stał się dniem owym pamiętnym, którego mięǳy rodami Mahéów i Flocheów przyszło po wiekach wrogie waśni do zbratania. Wesołość buchła na brzegu zaraz
z samego wieczora ogromna. Już w poprzeǳa ący wieczór przeǳiał mięǳy skłóconymi
rodami zmnie szył się znacznie, kiedy barǳie pĳani poczęli coraz licznie przekraczać
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piaskowy wzgórek, ǳielący tych od tamtych. Pozostało uczynić tylko eden krok. Po
stronie Flocheów dopĳano czterech beczek, podczas gdy Maheowie kończyli swo e trzy
z trzema gatunkami likieru, każdy w innym kolorze, składa ącymi się na barwy ﬂagi ancuskie : błękitny, biały i pąsowy. Błękitny prze mował Flocheów zazdrością, ponieważ
likier niebieskiego koloru zdał im się ǳiwem nad ǳiwy. La Queue, przeǳierzgnąwszy
się w dobrodusznego człeczynę, odkąd pĳatyki nie dawały mu czasu wytrzeźwieć, postąpił ku długoletnim przeciwnikom z napełnionym kielichem w ręce, czu ąc, że pierwszy
krok do zgody emu uczynić wypada, ako przedstawicielowi mie scowe właǳy.
— Słucha -no, Rouget — wycharczał. — Trącisz się?…
— Czemu nie — odparł w pauzie czkawki Rouget, zatoczywszy się mocno ze wzruszenia.
I padli sobie wza em na szy ę. W te chwili zapłakał pośród beczek kto żyw, tak
wszystkich uroczysty moment rozrzewnił. Mahéowie i Flocheowie poczęli na zabó ściskać edni drugich, oni, co się z sobą żarli od trzech stuleci. Proboszcz Radiguet, ogromnie wzruszony, wspomniał o palcu bożym. Trącano się na wszystkie strony tró barwnymi
likierami: błękitnym, białym, czerwonym — aż i wrzasnął polowy ogniście:
— Niech ży e Francya! — a czy e tylko usta mogły, powtórzyły okrzyk.
Błękitny likier nie wiele był wart, toż samo dało się powieǳieć o białym, za to czerwony był znakomity. Po nich zaczęto doić beczki Flocheów, wreszcie przyszła kole na
tany. W braku muzyki ochocza młoǳież poczęła gwizdać, przyklasku ąc dłońmi siarczyście, co odǳiałało podnieca ąco na ǳiewczęta. Bawiono się wyśmienicie. Wszystkie
siedm beczek ustawione zostały w szereg, gǳie każdy, wybiera ąc wedle upodobania,
mógł się raczyć czem chciał. Jeżeli zaś miał uż dosyć, wyciągał się po prostu na piasku
w pierwszem lepszem mie scu, za przykładem wielu, którzy przed nimi uż uczynili to
samo. Ocknąwszy się, wracało się do beczek i zaczynało na nowo. Reszta nadawała balowi coraz to szersze rozmiary, zagarnia ąc pod tany cały brzeg. Skakanina ta na świeżem
powietrzu trwała do same północy. Morze szumiało opodal zcicha, gwiazdy błyszczały
w głębiach niebios, pełnych bezmiernego spoko u. Był to nastró akby zamierzchłych
czasów człowieczego ǳieciństwa, tulący w swoich ob ęciach naiwne i ǳikie igraszki baecznego plemienia, upo onego pierwszą zdobytą beczułką wódki.
Nakoniec udało się Coqueville na spoczynek. Kiedy uż nie było co pić, nieprzy azne
do niedawna rody wspomogły się po bratersku i dźwiga ąc barǳie podciętych towarzyszy,
odnalazły, acz nie bez, trudu, drogę do swoich łóżek. Sobotnia stypa trwała blizko do
drugie goǳiny rano. Złowiono sześć beczek, z tych dwie ogromne. Fouasse i Tupain
omal się przytem nie pobili. Tupain, który po pĳanemu o byle co wpadał w złość, groził,
że musi raz skończyć z bratem. Kłótnia ich wszakże tym razem zgorszyła całą ludność,
i to zarówno Mahéów, ak tamtych. Jestże bo w tem za grosz sensu dawać się unosić
prywacie, kiedy się wieś cała cału e?… Zmuszono obu braci, aby się trącili, a gdy się nie
przestawali krzywić, zobowiązano polowego, aby ich pilnował.
Nie lepie rzeczy się miały pomięǳy Rougetem i Rougetową. Marya, opiwszy się
anyżówką, poczęła do Brisemotta stroić czułe miny, na co znów mąż e nie mógł patrzeć
spoko nem okiem; tem więce , że podniecony libacyą, i on także zapragnął być kochanym. Daremnie dobrotliwy, ak zawsze, księżyna począł kazać pod adresem te tró ki
o przebaczaniu krzywd — wszyscy się bali wypadku. Jeden tylko wó t La Queue mówił:
— I… i… i… akoś to bęǳie… Niech tylko utrze szy połów nie zawieǳie, bęǳiecie
wiǳieć!… Na zdrowie!
A przecież sam La Queue nie był także bez zarzutu. Śleǳił on ustawiczne Delﬁna
i próbował go uż skarcić po kilkakroć kopnięciem niże kości krzyżowe , kiedy się tylko
zanadto zbliżał do Margosi. Polowego to strasznie złościło, gdyż uważał za rzecz głupią
przeszkaǳać dwo gu młodym w pobaraszkowaniu trochę. Lecz wó t nie przestawał się
zaklinać, że pierwe uśmierci Margosię, zanim ą odda małemu. Zresztą i Margot by go
także nie chciała.
— Nieprawdaż?… za dumną esteś! — krzyczał. — Nie poszłabyś nigdy w świecie za
tego ǳiada?…
— Nigdy, tatusiu! — odpowiadało ǳiewczę.
W sobotę wieczór Margot wypiła sporo słodkiego likieru. Nie wyobrażała sobie nigdy
aż tak wyborne słodkości. Nie zda ąc sobie sprawy z tego, co się z nią ǳie e, uczuła się
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niebawem zmuszoną usiąść w pobliżu beczki. Tu, śmie ąc się raz po raz, na całe gardło
akby ą kto na sto koni wsaǳił, wpatrywała się w gwiazdy i wciąż się e zdawało, że
słyszy akaś muzykę, gra ącą melodye taneczne. W takie to chwili Delﬁn, wślizgnąwszy
się zwinnie w cień, pada ący od beczki, wziął ǳiewczynę za rękę i spytał:
— Powieǳże Margoś… Chcesz?
Lecz ona za całą odpowiedź parsknęła śmiechem. W końcu ednak rzekła:
— To o ciec nie chce.
— Och! cóż to znaczy?… — mały na to. — Wiesz przecie, że starzy nigdy nie chcą…
Byleś tylko ty chciała, ty…
I rozzuchwalony wycisnął e na szyi całusa.
Wyprężyła się, dreszcz ą przeszedł.
— Da pokó , łaskoczesz mnie.
Nie groziła mu uż ednak policzkiem… Na pierw dlatego, że było to nad e siły, gdyż
ręce miała bezwładne, powtóre, że taki maleńki całus w szy ę wydał się e rzeczą nad
wyraz smakowitą; coś akby likier odurza ący ǳiwnie rozkosznym sposobem. I w końcu
sama poczęła poddawać głowę ego całusom, wyciągać szy ę i przymilać się ak kotka,
kiedy doprasza się pieszczot.
— Czeka — szepnęła — tu, tu, pod uchem, tu mnie tak swęǳi… Och! ak to
przy emnie!…
Zapomnieli obo e kompletnie o starym. Na szczęście był ktoś, co nad nimi czuwał:
polowy. Pokazu ąc ich proboszczowi, rzekł:
— Spo rzcie-no, księże proboszczu… Nie lepie -żeby było pożenić tych dwo e?…
— Obycza ność zyskałaby na tem — odparł ksiąǳ sentencyonalnie.
I zakarbował sobie w pamięci tę sprawę na ǳień na bliższy. Postanowił ą pierwszy
poruszyć wobec wó ta. Tymczasem La Queue tak się był zdążył urżnąć, że proboszcz
z strażnikiem musieli go niemal zanieść do domu, próbu ąc, na gorąco, zapukać po droǳe
do rozumu starego w sprawie córki; niepodobna wszakże było nic więce wydobyć z ego
garǳieli oprócz niezrozumiałych pomruków. Ich śladem Delﬁn odprowaǳał Margosię
światłością nocy pogodne .
Naza utrz o goǳinie czwarte z południa „Wieloryb” i „Zeﬁr” miały uż ułowionych
siedm nowych beczek. O szóste „Zeﬁr” złowił eszcze dwie, co razem czyniło ǳiewięć.
Natenczas Coqueville postanowiło uroczyście święcić nieǳielę, która była zarazem siódmym dniem pĳatyki. Feta też to była całą gębą, akie eszcze oko luǳkie nie wiǳiało,
i nigdy więce nie miało zobaczyć. Natrąćcie o tem tylko gǳieś w niżu normanǳkim
a odpowieǳą wam zaraz ze śmiechem:
— Ba!… wiemy! wiemy!… Któżby nie słyszał o fecie w Coqueville!…


Tymczasem od wtorku począwszy pan Mouchel nie mógł się obronić coraz większemu
zǳiwieniu, że nie wiǳi dotąd w Grandporcie ani Rougeta ani La Queuea, których lada
chwila spoǳiewał się ciągle zobaczyć. Co się z nimi u licha, ǳie e?… Morze est cudowne
— połów powinienby wypaść wspaniale!… Chyba, że uwzięli się dostarczyć za ednym
zamachem całkowitego ładunku ęzyków i raków. Czekał cierpliwie do środy.
W środę ednak zaczął się uż niecierpliwić. Wieǳieć należy, że usposobienie wdowy
Dufeu nie oǳnaczało się wyrozumiałością. Kobieta ta, gdy ą coś zirytowało, zaczynała
od razu na grubo, nie przebiera ąc w wyrazach. Więc chociaż pan Mouchel był ładnym,
asnowłosym, tęgim chłopcem, trząsł się przed nią, tembarǳie , że marzył skrycie o e
zaślubienia i skakał koło nie na razie na palcach, dopóki, stawszy się panem sytuacyi, nie
zdobęǳie prawa uspaka ania humorów baby porządnym klapsem.
Tak tedy w środę zrana wdowa Dufeu dała się znowu unieść edne z swych burz, zrzęǳąc mu nad głową, że wszystkie przesyłki wstrzymane, że ryb brak. przyczem posunęła
się do zrobienia mu zarzutu, że woli latać za okolicznemi ǳiewczętami, niż troszczyć
się o szczupaki i makrele, których est z pewnością podostatkiem. Pan Mouchel, draśnięty, zasłonił się niebywałą niesłownością Coquevilleu. Wdowa Dufeu uległa na chwilę
zǳiwieniu. Co sobie to Coqueville właściwie myśli⁈… Nigdy eszcze wieś rybacka nie pozwoliła sobie tak lekceważyć zamówień. Wnet ednak dorzuciła, że Coqueville ą nic nie
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obchoǳi, że to rzecz pana Mouchel zawczasu zapewnić sobie dostawę i że ona chwyci się
na przyszłość radykalnie szych środków, eżeli on raz eszcze pozwoli rybakom wykierować ﬁrmę na dudka. Ogromnie zaniepoko ony pan Mouchel życzył w duchu Rougetowi
i La Queue’mu, żeby ich asny piorun trzasł. Może się ednak nareszcie pokażą utro?…
— Naza utrz — to znaczy we czwartek — nie z awił się ani eden ani drugi.
Co to est?… W ostatnie desperacyi wydrapał się ku wieczorowi na skałę, sterczącą
z lewe strony Grandportu, skąd widać Coqueville, i rozściela ącą się u stóp wioski żółtą
plamę nadbrzeża. Długo patrzył. Wioska miała w słońcu wyraz spoko u. Lekkie dymy
snuły się z kominów, zapewne kobiety gotu ą w te chwili polewkę. Stwierǳiwszy, że
Coqueville zna du e się na swo em mie scu, że skały nie zmiażdżyły wioski, zrozumiał
wreszcie, zwłaszcza gdy schoǳąc uż, dostrzegł w zatoce dwa czarne punkciki — oczywiście „Zeﬁra” i „Wieloryba”. Z czystem sumieniem poszedł uspokoić wdowę Dufeu:
Coqueville łowi!
Minęła noc, ale przez cały piątek nie pokazał się znowu nikt z rybaków. Pan Mouchel
spinał się tego dnia na skałę więce niżeli ǳiesięć razy. Zaczynał uż tracić głowę. Wdowa
Dufeu traktowała go w niemożliwy sposób, a on, ak na złość, nie wieǳiał kompletnie,
co na to odpowieǳieć. Wioska rozwalała się ciągle tam, pod skałami, grze ąc się niby
leniwa aszczurka do słońca. Tylko dymów nie mógł obecnie dostrzeǳ. Wieś wyglądała
ak umarła. Czyżby u kaduka, wszystko naprawdę wyzdychało w te ǳiurze przeklęte ?
Na wybrzeżu wprawǳie pstrzyły się akieś ciemne plamki, ale to mogły być pęki alg,
wyrzuconych przez przypływ.
I w sobotę eszcze — ani żywe duszy. Wdowa Dufeu przestała się zupełnie rzucać.
Oczy e przestały biegać, wargi pobladły. Pan Mouchel przesieǳiał na skale dwie goǳiny
ak osłupiały z desperacyi. Zaczęła w nim ednak wzbierać ciekawość, całkiem osobista
potrzeba zdania sobie sprawy z niepo ętego zachowania się wioski. Widok tych chałup,
drzemiących błogo na słońcu, począł go wreszcie drażnić. Powziął wreszcie nieodwołalną decyzyę udania się tam w ponieǳiałek osobiście wczesnym rankiem, tak aby około
ǳiewiąte uż mógł stanąć na mie scu.
Wyprawa do Coqueville to nie żaden spacer. Pan Mouchel wybrał drogę lądową, by
spaść na Coqueville znienacka. Kołami do echał do Robigneux, gǳie wózek zostawił pod
akąś stodołą, byłoby bowiem rzeczą nieroztropną tłuc go po kamieniach wąwozu. Dale
zaś ruszył piechotą ochoczo, ma ąc przed sobą blizko siedm kilometrów na ohydnie sze
drogi, aką sobie tylko wyobrazić można. Bądź cobądź ednak oprawa te drogi nie była
pozbawioną ǳikiego uroku wśród ciągłych, coraz to niże wĳących się zakrętów, pomięǳy dwoma olbrzymiemi skałami, tak ściśniętemi w niektórych mie scach, że trzech luǳi
nie mogło tamtędy prze ść obok siebie w ednym rzęǳie. Dale droga biegnie spory kawałek nad przepaścią, aż naraz wąwóz roztwiera się i odsłania olbrzymi widok na morze,
na bezgraniczny horyzont niebieski.
Niestety stan duszy pana Mouchela wykluczał pogrążanie się w admiracyi kra obrazu. Klął za to siarczyście, ile razy kamyki zaczynały mu się toczyć pod podeszwami obuwia, naraża ąc go na upadek. Wszystkiemu ednak winno Coqueville!… przyrzekał sobie
zbesztać tych leniów co się zowie. Wśród tego zbliżał się coraz barǳie do wioski. Naraz,
minąwszy skręt poza ostatnim występem skalnym, u rzał przed sobą dwaǳieścia domów
wioski, poprzyczepianych na stromem zboczu głazów nadbrzeżnych.
W te chwili wybiła goǳina ǳiewiąta. Można było przypuścić, że wrócił czerwiec,
tak przeczysty był błękit nieba i tyle było ciepła w powietrzu; cudowna pogoda, powietrze prze rzyste, ozłocone pyłem słonecznego blasku, pachnące wybornie świeżością
morza. Pan Mouchel skierował się w edyną ulicę wioski, na które tak częstym bywał
gościem, a znalazłszy się przed domem Rougeta, wszedł do środka. W domu nie było nikogo. Poszedł z kolei za rzeć do Fouassea, Tupaina, Brisemotte’a — nigǳie żywe duszy.
Drzwi wszęǳie poroztwierane — wewnątrz nikoguteńko. Cóż to ma znaczyć? Leciuchny
dreszczyk przebiegł go po plecach. Przyszły mu na myśl właǳe: polowy go z pewnością
ob aśni. Aliści dom polowego stał pustką ak wszystkie. Nawet strażnika w domu nie było. Ta wieś opuszczona i milcząca zaczynała go prze mować strachem. Pobiegł do wó ta.
I tu go czekała niespoǳianka: w mieszkaniu wszystko do góry nogami, od trzech dni nie
słano łóżek, naczynia poniewierały się po wszystkich sprzętach i kątach, powywracane na
podłogę stołki przywoǳiły na myśl obraz pobo owiska. Do głębi wstrząśnięty, przypusz  Feta w Coqueville



cza ąc akiś kataklizm, pan Mouchel postanowił iść do proboszcza i udał się do kościoła.
Nie znalazł ednak na probostwie proboszcza ak na wó tostwie wó ta. Nie tylko przedstawiciele właǳ ale i reprezentacya kościoła zniknęła z horyzontu wioski. Coqueville,
porzucone przez swych mieszkańców, spało bez tchu, bez ednego psiego szczeknięcia,
bez ednego wrzasku kotów. Nie było nawet drobiu, który także się gǳieś poǳiał. Nic
— pustka — cisza — sen grobu — pod kopułą z asnych lazurów.
Do dyabła! cóż ǳiwnego, że Coqueville nie dostawia ryb, skoro się wyludniło, wymarło!… Należało zawiadomić żandarmeryę. Ta emnicza katastrofa rozegzaltowała pana
Mouchel, gdy wtem, zwróciwszy się w stronę wybrzeża — wydał okrzyk. Caluteńka ludność wsi wylegiwała się ak eden mąż nad brzegiem, na piaskach!… Pomyślał w pierwsze
chwili błyskawicznie o masowe rzezi… Ale głośne chrapania tylu gardeł wywiodły go natychmiast z błędu. Przez noc nieǳielną Coqueville oddawało się do tak późna pĳatyce,
że powrót do domów na spoczynek stał się dla wszystkich bez wy ątku mieszkańców absolutną niemożliwością. Pokładli się więc do snu na piaskach, gǳie się który przewrócił,
dokoła ǳiewięciu beczek wysuszonych przez noc do dna.
Tak est, całe Coqueville przed ego oczyma chrapało: ǳieci, kobiety, mężczyźni
i starcy. Ani ednego człeka na nogach. Jedni rozwalali się na brzuchu, inni leżeli w znak
rozciągnięci, ten i ów chrapał skręcony w świder lub obarzanek cudacznie. Jak sobie kto
pościele, tak śpi. I spało wszystko na podobieństwo wiatrem rozwiane gromady liści,
gǳie kogo rzucił kaprys przypadku. Nie eden z mężczyzn, wywinąwszy kozła przy ostatniem runięciu, spał z głową niże niż nogi. Kobiety spały nie ednokrotnie w pozach askrawo sprzecznych z kokieteryą a nawet z sromem niewieścim. Nastró tego obozowiska
opo ów, wysypia ących się tak i smacznie w ǳień biały, pod gołem niebem, cechowała
akaś wesoła i sympatyczna bonomia, bo tylko stamtąd, gǳie luǳiska sobie gwałt zada ą,
wesołość pierzcha.
A właśnie przypadł był nów, i Coqueville, ak gdyby zdmuchnęło swą świeczkę, pogrążyło się w mrokach nocy. Teraz zaś ǳień aśniał coraz rzęsiście i słońce prażyło uż
nie na żarty, przypieka ąc śpiochów a ednak nie mogąc im ani rusz leniwych powiek
roztworzyć. Spali kamieniem, z rozradowanem obliczem, z niewinną miną sytego trunków pĳaczyny. Zda e się, że kury, przedsięwziąwszy rankiem w stronę luǳi wyprawę,
musiały także umoczyć ǳiób w zlewkach u stóp beczek, bo i one również spały na piasku
urżnięte. Ba nawet pięć kotów i trzy brysie przewalały się mięǳy ludźmi w stanie nie ulega ącego kwestyi opilstwa, z łapami zadartemi do góry, nalizawszy się naczyń, z których
pĳaki dwunożne nie ze wszystkiem wypiły likiery słoǳiutkie.
Czas akiś pan Mouchel choǳił tam i sam mięǳy śpiącymi, bacząc, by kogo nie
nadeptać. Zrozumiał teraz wszystko, bo i w Grandporcie w tych dniach złowiono dwie
beczki trunku, pochoǳące z angielskiego okrętu, zatopionego przez burzę. I cały ego
gniew zgasł. Jakiż-bo widok zarazem rzewny i budu ący!… Coqueville po ednane!‥ Synowie i córy Mahéów i Flocheów, śpiący ak bracia edni obok drugich. Przy ostatnie
szklanicy na zażartsi wrogowie ucałowali się. Tupain i Fouasse chrapali eden przy drugim, ak prawǳiwi roǳeni, niezdolni spierać się o takie głupstwo ak o cowizna. Co
do Rougetów stadło to przedstawiało eszcze sympatycznie szy obraz: ona pomięǳy mężem i Brisemottem, akby na znak, iż niczem nie zamącona harmonia przyświecać bęǳie
odtąd te tak burzliwe tró ce.
Niepodobna sobie ednak wystawić nic barǳie rozrzewnia ącego nad grupę, aką
tworzył Delﬁn z Margosią, obe mu ący się za szy ę miłośnie, z ustami, rozchylonemi
akby od ostatniego pocałunku, którym zaróżowiony drobny nosek ǳiewczyny czynił ą
ǳiwnie podobną do zakochane kotki, co łaknie pieszczot. Poniże tych dwo ga polowy
chrapał groźnie, niby na straży. Nad ich głowami La Queue wypuszczał z gardła rytmicznie basowe pomruki szczęśliwego o ca, co oddał córę w godne ręce, podczas kłody
drzemiący opodal na lekkiem wzniesieniu proboszcz zdawał się rozpostartemi ramiony
zgarniać pod swo e opiekuńcze skrzydła całą tę śpiącą czeladkę.
Epilogiem fety było weselisko wó tówne z Delﬁnem, a i pana Mouchela, który zaślubiwszy wkrótce potem swą energiczną wdowę, nie zaniedbywał e prać za wszystkie
czasy, zgodnie z powziętym odtąd planem.
Tak się skończył wiekopomny ten wypadek, o który w całe nizinie normanǳkie
zapytani odpowiada ą z szczerym śmiechem:
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