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Drzwi palarni okrętowe , wychoǳące na pokład, stały otworem — w stronę, skąd słała się
północnoatlantycka mgła. Potężny parowiec liniowy to się pochylał, to wznosił w swym
biegu, gwiżdżąc dla ostrzeżenia statków rybackich.
— Ten żółtoǳiób Cheyne est doprawdy na większym utrapieniem całego okrętu —
odezwał się mężczyzna z hałasem zatrzasku ąc drzwi. — Wcale go tu nie potrzeba… za
smarkaty!
Jasnowłosy Niemiec pochwycił przekąskę i zagryza ąc ą pomrukiwał:
— Ja znam ten rasa. Ameriga est pełni tego roǳa szlowieki. Ja mówi wam, że wy
powinni sprowacać harapi wolni od tarifa celna.
— T! Bogiem a prawdą, on tu nic nie winien… owszem, barǳie goǳien politowania niż ktokolwiek — wyceǳił przez zęby pasażer rodem z Nowego Jorku, leżący
ak długi na poduszkach, tuż pod oknem suﬁtowym. — Jeszcze był brzdącem, a uż go
włóczono po hotelach. ǲiś rano rozmawiałem z ego matką. Miła kobieta, ale nie da e
sobie z nim rady… Teraz chłopak eǳie do Europy dla ukończenia edukac i.
— Edukac a eszcze się nie zaczęła — zabrał głos ﬁladelﬁ czyk zwinięty w kłębek
gǳieś w kącie. — Ten chłopak, ak sam mi mówił, dosta e dwieście dolarów miesięcznie
na drobne sprawunki… a nie ma eszcze szesnastu lat…
— Jego o ciec to ten, co ma szelazni kole e? — zapytał Niemiec.
— Tak. Kole e, kopalnie, tartaki i przedsiębiorstwa okrętowe. Stary bogacz całą gębą!
Jeden dom w San Diego, drugi w Los Angeles; z sześć linii kole owych i połowa tartaków
na wybrzeżu Pacyﬁku należy do niego… więc nic ǳiwnego, że żona trwoni pieniąǳe —
rozwoǳił się ﬁladelﬁ czyk. — Mówi, że e się nie podoba na zachoǳie… dlatego włóczy
się po świecie wraz z synalkiem, szuka ąc ( ak przypuszczam) czegoś, co by go mogło
rozerwać… Floryda, Adirondacks, Lakewood, Hot Springs, Nowy Jork… i tak w kółko.
Teraz to on umie niewiele więce od kancelisty z drugorzędnego hotelu. Gdy ukończy
edukac ę w Europie, bęǳie z niego ananas, no!
— A cóż na to ten stary, który ma nad nim osobistą pieczę? — wydobył się głos
z głębi.
— Stary sam piętrzy przeszkody. Ale coś mi mówi, że próżno się niepokoicie. Za
kilka lat sam pozna, że był w błęǳie. Szkoda chłopaka, bo est w nim sporo dobrego
materiału… tylko trzeba umieć wziąć się do niego.
— Z harapem¹! Z harapem! — burczał Niemiec.
Znowu rozległo się trzaśnięcie drzwiami i wychylił się chudy, słabowicie zbudowany
chłopak, lat może piętnastu, z niedopalonym papierosem w kąciku ust. Bladożółtawa cera
była złą oznaką u człowieka tak młodego, zaś spo rzenie ko arzyło w sobie brak stanowczości z zarozumiałością oraz fanfaronadą. Ubrany był w wiśniowego koloru spencerek²,
krótkie spodenki, czerwone pończochy i cyklistowskie buty, a czerwoną ﬂanelową czapkę
¹ha ap — bicz myśliwski używany na częście na psy, zbudowany z krótkie ręko eści, do które przymocowana est długa, zwęża ąca się plecionka rzemienna, przechoǳąca na końcu w plecionkę z włosia. [przypis
edytorski]
² pence e (daw.) — kurtka, zwykle z dwurzędowym zapięciem. [przypis edytorski]

zsunął na tył głowy. Przebiegł oczyma po zebranym towarzystwie, zagwizdał przez zęby
i przemówił donośnym a piskliwym głosem:
— No, to ci dopiero gęsta mgła. Słychać ak na łoǳiach rybackich, to z te , to z tamte
strony, wrzeszczą przerażeni luǳie. Czyż nie byłaby to wspaniała heca, gdybyśmy tak
prze echali edną z nich?
— Zamknĳ pan drzwi, panie Harvey — ozwał się nowo orczyk. — Zamknĳ drzwi
i zostań z tamte strony. Nie potrzeba tu ciebie.
— Kto mi zabroni we ść? — odparł chłopak stanowczym głosem. — Czy pan zapłacił
za mo ą podróż, panie Martin? Podobno mam tu takie same prawa ak każdy z was.
Wziął kilka pionków z szachownicy i począł e przerzucać z edne ręki do drugie .
— Śmiertelne nudy! Czy nie zagralibyśmy party ki pokera?
Nie było odpowieǳi, więc chłopak ął puszczać kłęby dymu z papierosa, zabębnił nie
barǳo czystymi palcami po stole. Następnie wydobył plik papierów wartościowych ak
gdyby zabiera ąc się do ich przeliczania.
— Jakże się ǳiś miewa pańska mamusia? — zagadnął któryś z pasażerów. — Nie
wiǳiałem e na drugim śniadaniu.
— Zapewne est w swo e ka ucie. Mamie trudno przyzwyczaić się do morza… prawie
każdą podróż przypłaca chorobą. Dam poko ówce piętnaście dolarów, żeby się nią opiekowała. Nie schoǳę głębie , niż każe mi przezorność. Dozna ę akiegoś niesamowitego
uczucia, gdy przechoǳę przez tę piwnicę. Jestem dopiero po raz pierwszy na morzu!
— E, nie tłumacz się pan, panie Harvey!
— Kto się tłumaczy? Przepływam dopiero po raz pierwszy przez ocean, moi panowie,
i pominąwszy pierwszy ǳień żeglugi nie chorowałem ani troszkę. Dalibóg, że nie!
To rzekłszy trzasnął z triumfem pięścią w stół, zwilżył palec i ął w dalszym ciągu
przeliczać banknoty.
— Oo! Z pana est pierwszorzędna maszyna z napisem na samym oncie — ziewnął
ﬁladelﬁ czyk. — Jeżeli pan nie bęǳiesz miał się na baczności, to zrobisz niezłą karierę.
— Wiem o tym. Jestem Amerykaninem… teraz, zawsze i po wszystkie czasy. Pokażę
im to… ak tylko się dostanę do Europy. Pﬀ! Papieros mi się wypalił. Nie mogę palić tego
paskuǳtwa, które sprzeda e steward. Czy który z panów nie ma przy sobie prawǳiwego
tureckiego papierosa?
W te że chwili do palarni wpadł naczelny inżynier, rumiany, uśmiechnięty i zroszony
od mgły.
— Panie Mac — zawołał Harvey radośnie — skąd by tu zdobyć coś podobnego?
— W sposób na zwykle szy w świecie — brzmiała poważna odpowiedź. — Niech
ǳieci będą grzeczne względem starszych, to starsi postara ą się e za to wynagroǳić.
Z kąta wydobył się przytłumiony chichot. Niemiec otworzył pudełko z cygarami
i wręczył Harvey’owi cienkie ak palec cygaro.
— To est szecz dobri do palić, mó mlodi przĳaczel! — odezwał się. — Kce pan
probirowacz? Tak? Pan bendże po tym tak samo zadowoloni bicz.
Harvey z unacką miną zapalił cygaro wygląda ące niezbyt zachęca ąco: czuł, że dostał
się w towarzystwo luǳi dorosłych.
— Trzeba by czegoś mocnie szego, by zwalić mnie z nóg! — pochwalił się, nie wieǳąc, że pali okropny produkt, zwany hee in to ie.
— To będżemi mi zaraz widżec — bąknął Niemiec. — Gdże są mi teraz, pan Mactonal?
— We właściwym mie scu albo gǳieś niedaleko od niego, panie Schäfer — odpowieǳiał inżynier. — ǲiś w nocy bęǳiemy na Wielkie Ławicy; ale teraz, mówiąc
ogólnie, zna du emy się wśród statków rybackich. ǲiś od południa otarliśmy się o trzy
baty i o mało co nie zerwaliśmy bomu ze statku ancuskiego… widocznie pod echaliśmy
za blisko…
— Szmaku e panu mó cygar? — zagadnął Niemiec wiǳąc, że oczy Harvey’a napełniły
się łzami.
— Doskonałe! Przemiły zapach! — odpowieǳiał przez zaciśnięte zęby. — Zda e mi
się, żeśmy nieco zwolnili biegu… czy nie tak? Skoczę zobaczyć ak wygląda pław.
— I a by zrobiłem to samo na pański mie sce — oświadczył Niemiec.
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Harvey chwie nym krokiem powlókł się poprzez mokre pokłady ku balustraǳie. Czuł
się barǳo niedobrze; atoli nieopodal widać było stewarda związu ącego krzesła sto ące na
pokłaǳie… Ponieważ chłopak chełpił się przed nim nie ednokrotnie, że nigdy nie uległ
morskie chorobie, przeto duma kazała mu iść na tył okrętu, na pokład przy adalni drugie
klasy, kończący się wygięciem w kształcie żółwie skorupy. Pokład był pusty, więc Harvey
przyczołgał się aż do ego na dalsze krawęǳi, niemal pod samą banderę. Tuta skurczył się
we dwo e w bezsilne męczarni, albowiem w te że chwili hee in to ie wraz z szumem
rozbryzgów wodnych i trzaskiem śruby okrętowe poczęły ak młyński pytel wytrząsać
zeń duszę. Głowa mu akby obrzękła; ogniste skry pląsały przed oczyma; ciało zdawało
się tracić wagę, a pięty kręciły się ak chorągiewka pod tchnieniem bryzy. Morska choroba
ęła odbierać mu stopniowo wszystkie siły, a kołysanie okrętu wyparło go poza balustradę
na śliskie obrzeże burty. Naraz z ośrodka mgły wychynął poziomy, szary bałwan, nie ako
pochwycił Harvey’a pod ramię i uniósł go daleko od okrętu, hen w stronę nawietrzną;
zwarł się ponad nim zielony przestwór — i chłopiec usnął spoko nie…
Obuǳił go dźwięk trąbki przypomina ący mu sygnał obiadowy, aki wygrywano
w szkółce letnie w Adirondacks, w które swego czasu przebywał. Stopniowo uprzytomnił sobie, że est Harvey’em Cheyne, utopionym i pochłoniętym przez ocean… ednakowoż nazbyt był osłabiony, by wszystkie szczegóły pozbierać do kupy. Jakaś nieznana
woń cisnęła mu się w nozdrza; ziąb akiś, wilgotny a kleisty, przebiegał mu drgawkami
po plecach, a słona woda wciska ąc się we wszystkie pory czyniła go wprost bezradnym.
Gdy otworzył oczy, spostrzegł, że zna du e się eszcze na powierzchni morza, gdyż wokoło
niego pęǳiły srebrzyste wzgórki fal, sam zaś spoczywał na stosie półżywych ryb wbĳa ąc
oczy w szerokie bary akiegoś człowieka, oǳiane w błękitny wełniany kabat³.
„O źle — pomyślał sobie chłopak. — Nie ma co mówić, uż zginąłem… a to wszystko
zmierza właśnie do tego, by mnie zgubić!”
Jęknął. Postać sieǳąca tyłem do niego odwróciła głowę, ukazu ąc parę kolczyków na
pół schowanych w czarne , kęǳierzawe czuprynie.
— Aha! Już się czu esz trochę lepie ? — ozwał się niezna omy. — Poleź eszcze chwilę
spoko nie; postaramy się wszystko lepie urząǳić.
To rzekłszy, niezna omy zwinnym ruchem wiosła skierował ǳiób łoǳi na niespienioną przechybę morską, która uniosła łódź na całe dwaǳieścia stóp wzwyż, edynie po
to, by następnie zsunąć ą w dół, w zaklęsłość szklane otchłani. Jednakże ta wspinaczka
po wyniosłościach nie powstrzymała monologu człowieka w błękitnym kubraku.
— Pięknie się spisałem, powiadam ci, żem cię przyłapał. A co? Ale powiadam ci,
eszcze lepie się spisałem, żem się nie dał złapać waszemu okrętowi! Jak to się stało, że
wypadłeś do wody?
— Byłem chory — odpowieǳiał Harvey — byłem chory i nie mogłem sobie dać
rady.
— W samą porę zdążyłem zatrąbić. Wasz okręt trochę się odsunął na bok… Patrzę
ci a, a tu ty spadasz z okrętu w wodę. A co-o-o? Już se myślę, że cię śruba poszarpała
w drobne kawałeczki, a tymczasem wypłynąłeś… i płyniesz prosto na mnie… więc a, co
robię. Cap ciebie kie ⁴ wielką rybę. Upiekło ci się tym razem… poży esz eszcze źǳiebko
na tym świecie…
— Gǳież a estem? — spytał Harvey, nie mogąc eszcze sobie uprzytomnić, że ego
życie było na zupełnie bezpieczne.
— Jesteś ze mną na rybackim bacie… Nazywam się Manuel, a należę do załogi szonera e e e e⁵ z Gloucester. Mieszkam w Gloucester. Wkrótce dostaniemy wieczerzę…
A co-o-o?
Człowiek ten zdawał się mieć dwie pary rąk i głowę z lanego żelaza, bo nie poprzesta ąc
na trąbieniu na wielkie muszli morskie musiał wstawać na równe nogi i utrzymu ąc równowagę na kołyszące się płaskie łoǳi rzucał w gęstą mgłę chrapliwy, donośny okrzyk.
Jak długo trwało to za ęcie, tego Harvey nie potraﬁł sobie uprzytomnić, gdyż niebawem przerażony widokiem dymiących wodnych fal, ułożył się z powrotem na wznak. Jak
przez sen słyszał wystrzał armatni, granie trąbki i akieś krzyki. Coś większego od łoǳi
³ a at — roǳa surduta, ubranie robocze. [przypis edytorski]
⁴ ie (gw.) — niby; tak ak. [przypis edytorski]
⁵we e he e (ang.) — esteśmy tuta . [przypis tłumacza]
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rybackie , lecz równie ruchliwego i zwinnego ak ona zama aczyło nieopodal. Odezwał się
gwar kilku naraz głosów, po czym chłopak osunął się w akąś ciemną, dudniącą czeluść,
gǳie luǳie oǳiani w nieprzemakalne ubrania poczęstowali go akimś ciepłym napo em
i rozebrali go z wierzchnie oǳieży… Wówczas zmorzył go sen.
Gdy się przebuǳił, zaczął nasłuchiwać, czy nie odezwie się pierwszy ǳwonek ogłaszaący śniadanie na parowcu… i ǳiwne mu się wydało, czemu to ego ka uta tak zmalała.
Obróciwszy się, u rzał ciasną, tró kątną klitkę, oświeconą kagankiem zawieszonym na
spore , prostokątne belce. W głębi sieǳiał chłopak, mnie więce w tym samym wieku co Harvey, o płaskie , czerwone twarzy i szarych, ruchliwych oczach. Był ubrany
w błękitny kabat i wysokie, skórzane buty. Kilka par tego samego obuwia, stara czapka
i parę zdartych wełnianych skarpetek leżało na podłoǳe, a czarne i żółte buksy⁶ chybotały się koło legowisk. Całe to mie sce było szczelnie wypełnione przeróżnymi zapachami.
Buksy oǳnaczały się szczególnie zawiesistą wonią, która tworzyła ak gdyby fundament
dla zapachów smażone ryby, przypalonego tłuszczu, farby, pieprzu i zatęchłego tytoniu;
wszystkie one zaś wiązały się w edną całość z zapachem desek okrętowych i słone wody.
Harvey ze zgrozą stwierǳił, że na ego legowisku nie ma wcale prześcieradła; spoczywał na kawałku brudne powłoczki wypchane wiórami i gałganami. Na domiar złego
ruchy statku zgoła nie były podobne do ruchów parowca: nie prześlizgiwał się i nie toczył
gładko po falach, tylko podrygiwał i kręcił się w kółko bezcelowo i bezradnie ak źrebak
przywiązany na postronku. Tuż nad uchem huczał mu rozgwar fal morskich, a wszęǳie
wokoło i nad nim skrzypiały i ęczały belki okrętowe. Wszystko to przyczyniło się do
tego, że nieborak począł chrząkać w sposób desperacki i rozmyślać o swe matce.
— Co? Już lepie się czu esz? — zagadnął go chłopak, szczerząc zęby w uśmiechu. —
Chciałbyś się napić kawy?
Przyniósł mu cynowy kubek napełniony tym płynem i dosypał do niego melasy.
— Czy nie macie tu mleka? — zapytał Harvey, rozgląda ąc się w ciemności, akby
spoǳiewał się, że pomięǳy dwoma rzędami legowisk dostrzeże gǳieś krowę.
— O, nie! — odpowieǳiał chłopak. — I nie bęǳiemy go mieli aż gǳieś koło połowy
września. Ale to fa na kawa. Sam ą przyrząǳiłem.
Harvey wypił w milczeniu, po czym z wielką łapczywością dobrał się do półmiska
pełnego płatków kruche wieprzowiny podane mu przez chłopca.
— Wysuszyłem ci ubranie, zda e mi się, że się odrobinę skurczyło — mówił chłopak
dale . — Nie barǳo one tu do nas pasu ą… te two e szmatki. Obróć no się i pokaż, czyś
się gǳieś nie skaleczył.
Harvey wyciągał się w na różnie sze strony, ednakże nigǳie na ciele nie stwierǳił
na mnie szego obrażenia.
— To byczo! — ucieszył się z całego serca chłopak. — Rozprostu gnaty i chodź na
pokład. Tato chce się zobaczyć z tobą. Ja estem ego synem… mówią na mnie Dan…
estem też pomocnikiem kucharza… i spełniam na okręcie wszystko, do czego nie chcą
się wziąć inni, starsi ode mnie. Prócz mnie nie ma tu innego chłopaka, odkąd Otto utonął
w morzu… Był to Oleander i miał uż dwaǳieścia lat. A akże to się stało, żeś podczas
ciszy morskie runął w wodę?
— To nie była cisza — odrzekł Harvey posępnie. — Dął siarczysty wiatr, a a cierpiałem na chorobę morską. Zda e się, że musiałem przelecieć przez balustradę.
— Wczora i zeszłe nocy morze było trochę rozkołysane — zauważył chłopak — ale
eżeli to uważasz za siarczysty wiatr… — (tu zagwizdał przez zęby). — Napatrzysz się
eszcze nie ednego, zanim odbęǳiesz całą przeprawę! Ale śpiesz się! Tato czeka.
Jak wielu innych młoǳieńców, tak i Harvey nigdy w dotychczasowym swym życiu
nie otrzymał polecenia skierowanego wprost do siebie — a przyna mnie w podobnym
wypadku na pewno nie obeszłoby się bez długich, a częstokroć łzawych, pouczeń o pożytkach płynących z posłuszeństwa i o powodach danego żądania. Pani Cheyne zawsze
się bała prób łamania ego charakteru, co niewątpliwie było powodem, że sama zna dowała się na krawęǳi rozstro u nerwowego. Toteż e synkowi wydało się rzeczą niepo ętą,
iż miałby się śpieszyć dla czy e ś tam przy emności; zǳiwienia tego nie omieszkał ubrać
w słowa:
⁶ u a — mocna, gruba lina okrętowa; szczególnie lina używana do holowania statku. [przypis edytorski]
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— Twó tato mógłby ze ść tu do mnie na dół, eżeli tak pragnie rozmowy ze mną.
Życzę sobie, żeby mnie zaraz zawiózł stąd do Nowego Jorku… opłaci mu się to sowicie.
Dan otwarł szeroko oczy ze zdumienia.
— Słucha no, tato — krzyknął w stronę luku kasztelu przedniego — on powiada,
że eśli ci na tym zależy, możesz zleźć na dół i zobaczyć się z nim. Słyszysz, tato?
Na to zabrzmiała odpowiedź wypowieǳiana głosem tak grubym, iż Harvey nigdy
przedtem nie przypuszczał, by coś podobnego mogło się wydobyć z luǳkie krtani.
— Nie błaznu , Dan, ino przyślĳ go do mnie!
Dan zaśmiał się półgłosem i cisnął Harvey’owi ego pomarszczone i pokrzywione buciki. W głosie oǳywa ącym się z pokładu było coś takiego, co nakazało paniczykowi
zataić bezmiar kipiące w nim wściekłości i pocieszać się myślą, że w droǳe powrotne
do domu uda mu się z czasem zdać szczegółową relac ę o sobie i o bogactwach swego
o ca. To ocalenie z pewnością uczyni go bohaterem wśród przy aciół. Z pomocą drabinki sznurowe wygramolił się na pokład i przebywszy mnóstwo przeszkód, dowlókł się
chwie nym krokiem na tył okrętu, gǳie na schodach wiodących ku tylnemu pokładowi
sieǳiał mały, przysaǳisty, wygolony mężczyzna. Wichura uspokoiła się podczas nocy,
a morska toń, rozległa i gnuśna, upstrzona była wzdłuż widnokręgu żaglami kilkunastu
statków rybackich. Wśród nich widniały czarne punkciki łódek rybackich. Szoner, opatrzony tró kątnym żaglem na maszcie głównym, pląsał sobie nieasobliwie na kotwicy,
a oprócz człowieka przy daszku kabiny nie było na nim żywe duszy.
— ǲień dobry… dobre popołednie, chciałem powieǳieć. Przespałeś bez mała całą
dobę, młody smyku — brzmiało powitanie.
— ǲień dobry — odpowieǳiał Harvey. Nie podobało mu się, że mówiono doń:
„smyku” i ako człowiek uratowany od zatonięcia oczekiwał, iż przy mą go ze współczuciem. Matka cierpiała niewysłowione męki, ilekroć synek zamoczył sobie nogi, natomiast
ten marynarz nawet się nie wzruszył ego przygodą.
— No, a teraz posłuchamy, ak to tam było. Cokolwiek kto o tym powie, była to,
koniec końców, prawǳiwa łaska Opatrzności. Jak ci na imię? A skądeś ty? Czy nie z Europy?
Harvey podał swo e nazwisko, nazwę parowca oraz krótki opis swe przygody, kończąc
rzecz całą żądaniem, żeby go odwieziono natychmiast do Nowego Jorku, gǳie ego o ciec
zapłaci im każdą sumę, akie sobie zażyczą.
— Hm! — ozwał się wygolony mężczyzna, byna mnie niewzruszony ostatnimi słowami Harvey’a. — Nie powiem, byśmy mieli wielgi szacunek dla człeka, choćby nawet
tak smarkatego ak ty, co podczas ciszy morskie potraﬁ spaść z tak wielkiego okrętu
w wodę… a akby tego było mało, tłumaczy się, że miał morską chorobę!
— Tłumaczy! — krzyknął Harvey. — Czy pan sąǳi, że wypadłem dla zabawy, ażeby
dostać się na wasz brudny statek?
— Nie mogę ci, mó synku, na to odpowieǳieć, bo nie wiem, co ty uważasz za
zabawę. Jednakże, kie bym⁷ był tobą, nie przezywałbym tak brzydko tego statku, który
za łaską Opatrzności przyniósł ci ratunek. Po pierwsze, est to bezbożne bluźnierstwo; po
drugie, obraża to mnie na moim honorze… a a ci estem Disko Troop ze statku e e
e e, o czym pewnikiem eszcze nie wiesz.
— Nie wiem ani też nie chcę wieǳieć! — odparł Harvey. — Ma się rozumieć, że
estem wam wǳięczny za ocalenie i inne wyświadczone mi przysługi, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że im pręǳe odwieziecie mnie do Nowego Jorku, tym większa czeka
was nagroda.
— Jak… mam to rozumieć? — zapytał Troop, podnosząc edną z krzaczastych brwi,
spod które wy rzało niebieskie oko, łagodne a ednocześnie pode rzliwe.
— W dolarach i centach — odrzekł Harvey, myśląc z radością, akie wrażenie wywoła ą ego słowa. — Dolary i centy w bite monecie!…
To rzekłszy, włożył rękę do kieszeni i z lekka wydął brzuch, co u niego było formą
okazywania swe wspaniałości, po czym mówił dale :
— Gdy dowieziecie mnie do domu, czeka was na lepszy zarobek, aki się wam udało
zdobyć w ciągu całego życia. Jestem edynym synem Harvey’a Cheyne’a.
⁷ ie y (gw.) — gdybym. [przypis edytorski]
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— Wielki to honor dla niego — rzekł Disko oschle.
— Ale eżeli nie wiecie, kim est Harvey Cheyne, to eszcze mało wiecie… i basta.
Teraz zawróćcie swó statek i rusza cie co tchu.
Harvey wyobrażał sobie, że większa część Ameryki to luǳie rozmawia ący wciąż z zazdrością o dolarach ego o ca.
— Może zawrócę, a może nie! Nie żołądku się, smyku, bo to i we mnie porusza
wątrobę.
Harvey posłyszał chichot Dana niby to za ętego akąś robotą koło fokmasztu — i krew
uderzyła mu do policzków.
— Zapłacimy i za to — ozwał się. — Jak pan przypuszcza, kiedy dostaniemy się do
Nowego Jorku?
— Do chrzanu mi potrzebny ten Nowy Jork… a choćby i Boston! Gǳiesik⁸ we wrześniu może zobaczymy Eastern Point, a twó tatulo (naprawdę, barǳo mi przykro, żem
o nim nie słyszał) bęǳie łaskaw dać mi na łapę ǳiesięć dolarów, wedle tego, co mi tu
pedasz⁹. Kto wie, może wtedy nawet mi ich nie da!
— ǲiesięć dolarów! Co znowu! Przypatrz się, a…
To mówiąc Harvey zagłębił rękę w kieszeni, szuka ąc zwitka banknotów… lecz wyciągnął edynie rozmokłe pudełko z papierosami.
— Szmuglowane i niezdrowe na płuca! Ciśnĳ e w morze, smyku.
— Ukraǳiono! — krzyknął Harvey zapalczywie.
— Więc chyba bęǳiesz musiał czekać, aż się znów obaczysz ze swym tatą, ażeby mnie
wynagroǳić?
— Sto trzyǳieści cztery dolary… wszystko mi skraǳiono! — ęczał Harvey, przetrząsa ąc zawzięcie wszystkie kieszenie. — Odda mi e!
Surowe oblicze starego Troopa ǳiwnie zmieniło się na chwilę.
— I cóżeś ty, smyku, w tak smarkatym wieku robił z tymi stu trzyǳiestu czterema
dolarami?
— Była to część kwoty, aką otrzymywałem miesięcznie… na drobne wydatki.
Harvey mniemał, że słowa te wywrą skutek piorunu ący; tymczasem okazało się, że
był to strzał chybiony.
— Ho ho! Sto trzyǳieści cztery dolary, to ino¹⁰ cząstka kwoty przeznaczone na
drobne wydatki… i to ino na eden miesiąc! Nie przypominasz sobie, czy nie uderzyłeś się
o co, kiedy spadałeś z okrętu? Na ten przykład, czy nie rozbiłeś się o aki słupek? Stary
Hasken z a t in — mówił Troop akby sam do siebie — potknął się o zapadnię
i wyrżnął głową… i to ak setnie!… w maszt główny. W akie trzy tygodnie późnie stary
Hasken ubzdurał sobie, że a t in est okrętem wo ennym, co ma niszczyć statki
handlowe, więc wypowieǳiał wo nę Wyspie Sobolowe … bo ta należała do Anglików,
a spaǳizny ciągnęły się tam trochę za daleko. Zaszyli go wtedy w siennik, iż mu wystawały
ino nogi i głowa, i tak odbywał resztę podróży; teraz sieǳi w Essey, w swe chałupie, i bawi
się lalkami z gałganów…
Harvey dławił się od wściekłości, ale Troop dale przemawiał tonem pociesza ącym:
— Litu emy się nad tobą… barǳo się litu emy… boś eszcze taki młody. Przypuszczam, że uż nie bęǳiemy mówili o pieniąǳach.
— Rozumie się, że nie chcecie o nich mówić… boście mi e ukradli.
— Uspokó się. Myśl sobie, żeśmy e ukradli, skoro chcesz. A teraz pomówmy o powrocie. My tu nie widu emy ani pół setki dolarów na miesiąc… cóż dopiero, gdyby szło
o drobne wydatki… Jeżeli się nam poszczęści, to gǳieś mnie więce w pierwszych tygodniach września dostaniemy się znów na ląd.
— Ale… ale teraz est ma , a a nie mogę sieǳieć tu bezczynnie tylko dlatego, że wy
chcecie łowić ryby! Nie mogę, powtarzam!
— Słusznie i sprawiedliwie; sprawiedliwie i słusznie. Nikt nie każe ci tu sieǳieć bezczynnie. Jest tu dla ciebie huk roboty, bo niedawno zginął nam Otto… utonął w Le Have.
Tak se miarku ę, że zmiotła go wichura, która nas tam przyłapała… w każdym razie nigdy
⁸ ie i (gw.) — gǳieś. [przypis edytorski]
⁹pe a z (gw.) — powiadasz, mówisz. [przypis edytorski]
¹⁰ino (gw.) — tylko. [przypis edytorski]
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uż nie wrócił biedaczysko. Tyś się nam tu w sam raz nawinął, akbyś spadł z nieba. Ale
coś mi się wiǳi, że niewiele umiesz. Czy nie tak?
— Mogę w tym wzglęǳie oświecić ciebie i two ą hałastrę, gdy dostaniemy się na ląd
— odciął się Harvey, kiwa ąc złośliwie głową i mamrocąc płonne pogróżki pod adresem
„korsarzy”, co na ustach Troopa wywołało uśmiech, niezupełnie zresztą szczery.
— Aha! Umiesz rzecz edną: dużo gadać! Ale na pokłaǳie e e e e nikt ci nie każe
zanadto mleć ęzorem. Mie oczy otwarte i pomaga Danowi robić to, co mu nakazano,
i tak dale … a a ci dam… może nie bęǳiesz chciał przy ąć, ale ci wypłacę… ǳiesięć
i pół dolara za każdy miesiąc; pod koniec wyprawy bęǳiesz miał, powieǳmy, trzyǳieści
pięć. Trochę pracy zawdy¹¹ ci wybĳe te fumy z głowy, a potem bęǳiesz mógł nam ba ać
o swym tatusiu, swe mamie i o forsie.
— Mama est na parowcu — rzekł Harvey, ma ąc łzy w oczach. — Zawieźcie mnie
zaraz do Nowego Jorku.
— Biedne kobiecisko! Biedne kobiecisko! Ale kiedy uż cię bęǳie miała z powrotem,
zapomni o całym tym asunku. Na e e e e est nas ośmiu chłopa, a eżelibyśmy teraz
po echali z powrotem (to przeszło tysiąc mil stąd), to byśmy zmitrężyli cały sezon łowu.
Chociażbym a się na to zgoǳił, to inni się nie zgoǳą!
— Ależ mó o ciec wam to wynagroǳi.
— Bęǳie się starał. Nie wątpię, że się postara — odparł Troop — ale połów całego sezonu, to edyny zarobek i utrzymanie ośmiu luǳi… a two emu zdrowiu to nie
zaszkoǳi, gdy zobaczysz o czulka dopiero w esieni. A teraz rusza pomagać Danowi.
Dostaniesz, ak uż powieǳiałem, ǳiesięć i pół na miesiąc, a nadto, ma się rozumieć,
całkowite utrzymanie, pospołu z resztą załogi.
— Czy pan myśli, że będę czyścił garnki, rondle i inne graty? — zapytał Harvey.
— Tak i inne graty!… A nie wolno ci podnosić głosu, młokosie!
— Nie będę! O ciec da wam tyle pienięǳy, że można by za to zakupić całą tę brudną
kadź z rybami — tu Harvey tupnął nogą w pokład — nawet ǳiesięć razy więce … eżeli
przewieziecie mnie cało do Nowego Jorku… a zresztą… zresztą… esteście i tak mi winni
sto trzyǳieści dolarów!
— Ja-ak? — zapytał Troop, a twarz mu pociemniała.
— Jak? Pan wie doskonale, ak!… Na domiar wszystkiego chcecie, ażebym spełniał
u was pracę służebną — (z tego przymiotnika Harvey był wielce dumny) — aż do esieni.
Mówię wam, że z tego nic nie bęǳie! Słyszeliście?
Troop przez chwilę z wielkim za ęciem przyglądał się wierzchołkowi masztu głównego,
akby nie zważa ąc na Harvey’a, który ła ał go za adle, zachoǳąc raz z te , raz z owe strony.
— Tfu! — ozwał się na koniec stary. — Wedle mego rozumienia a tu za to nie
ponoszę nĳakie odpowieǳialności. Zależy, co kto o tym sąǳi…
Dan podkradł się chyłkiem i pociągnął Harvey’a za łokieć.
— Nie targu się uż z o cem — raǳił mu poufnie. — Już ze dwa albo i trzy razy
nazwałeś go złoǳie em, a takiego przezwiska on nie ścierpi, ako żywo, od nikogo.
— Nie ustąpię! — krzyknął Harvey głosem niemal rozǳiera ącym, puszcza ąc mimo
uszu radę.
Troop ważył akąś myśl w głowie.
— Wiǳi mi się, że coś tu poczynasz nie barǳo po sąsieǳku — ozwał się w końcu,
przenosząc wzrok na Harvey’a. — Nie gniewam się wcale na ciebie, młokosie, a i ty
nie bęǳiesz się na mnie gniewał, gdy się żółć w tobie uspokoi. Chyba zrozumiałeś, co
mówię? Dostaniesz ǳiesięć i pół dolara na miesiąc, ako drugi chłopak okrętowy… i całe
utrzymanie… podwó nie na tym zarobisz, bo się i czegoś nauczysz, i nabierzesz zdrowia.
A więc: tak czy nie?
— Nie! — zawołał Harvey. — Odwieźcie mnie do Nowego Jorku albo postaram się,
żeby was…
Nie zdołał po ąć, co się z nim w te chwili stało. Zdawał sobie sprawę edynie z tego,
że leży ak długi koło burty i trzyma się za nos, z którego ciurkiem le e się krew… a Troop
przygląda mu się, akby nigdy nic, spoko nym wzrokiem.
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— Danie — rzekł stary rybak do syna — on nie może być odpowieǳialny ani za przezwiska, akimi mnie obrzucał, ani za tamto inne gadanie… ani za skakanie z parowca… bo
i to pewnikiem uczynił… estem prawie przekonany o tym. Bądź dla niego wyrozumiały
i grzeczny, Danie, bo inacze poczęstu ę cię dwa razy mocnie , niż ego poczęstowałem!
Krwotoki czasem przywraca ą człowiekowi zdrowy rozsądek.
To rzekłszy, Troop z uroczystą powagą zszedł do ka uty, gǳie kwaterował wraz z resztą
starszyzny; Dana pozostawił na pokłaǳie, aby miał kto pocieszać nieszczęsnego ǳieǳica
trzyǳiestu milionów.

 
— Przestrzegałem cię — mówił Dan, gdy krople krwi broczyły na sczerniałe, zatłuszczone
deski pokładu. — Tato wcale nie est porywczy, aleś ty sobie zarobił na to, co cię spotkało.
Fe! Kto wiǳiał tak się wszystkim prze mować! — Ramiona Harvey’a to wznosiły się, to
opadały w spazmach szlochania. — Znam i a to uczucie! Gdy tata pierwszy raz sprawił
mi lanie, użem nie chciał więce … wystarczyło mi to za wszystkie czasy, raz… Było to
podczas pierwsze me wyprawy… Człek się wtedy czu e chory i taki opuszczony! Wiem
coś o tym.
— A akże — ęknął Harvey. — Ten człowiek est albo szalony, albo pĳany… a a
estem wobec niego bezsilny!…
— Nie mów tego tatkowi — szepnął Dan. — On nie cierpi nĳakich trunków, a…
no tak, on mi powieǳiał, że ty masz kiełbie we łbie. Co cię podkusiło, żeby przezywać
go złoǳie em? Przecież to mó tato!
Harvey usiadł, wytarł sobie nos i opowieǳiał historię o zaginięciu paczki banknotów.
— Nie estem wariatem — zakończył. — Tylko… tylko twó o ciec nigdy nie wiǳiał na raz więce pienięǳy ak banknot pięciodolarowy, a mó o ciec mógłby co tyǳień
kupować taką łódkę ak ta i nawet nie sprawiłoby mu to różnicy.
— E, ty nawet nie wiesz, co wart est nasz e e e e. Ale twó tato musi mieć kupę
pienięǳy. Skąd e bierze?
— O ciec ma kopalnie złota i inne przedsiębiorstwa na Zachoǳie¹².
— Czytałem o podobnych przedsiębiorstwach. I to na samym Zachoǳie? Pewnikiem
eźǳi na koniu i ma przy boku pistolet ak to można wiǳieć w cyrku… o takich luǳiach
mówiono, że są z ǲikiego Zachodu… a słyszałem, że ostrogi i węǳidła mieli ze szczerego
srebra.
— O ty barania głowo! — zawołał Harvey mimo woli rozbawiony. — Mó o ciec nie
potrzebu e koni. Gdy chce się prze echać, bierze wagon.
— Jak to? Wołowy?
— Ależ nie! Ma się rozumieć, że swó własny wagon… prywatny! Czy wiǳiałeś kiedy
prywatny wagon?
— Slatin Beeman ma taki… — rzekł Dan z pewną ostrożnością. — Wiǳiałem ten
wagon w bostońskim Union Depot… trze Murzyni popychali go, żeby ruszył. Ale Slatin
Beeman, ak mówią, est właścicielem boda wszystkich kolei na Long Island; powiada ą
też, że zakupił prawie połowę New Hamsphire, ogroǳił to wszystko drutami i napchał
tam kupę lwów, tygrysów, niedźwieǳi, bawołów, krokodyli i innych zwierzaków. Slatin
Beeman to i ione ! Wiǳiałem ego wagon. No i cóż?
— No, w takim razie mó o ciec est multimilionerem i ma dwa wagony prywatne.
Jeden nosi mo e imię „Harvey”, a drugi imię mo e matki: „Konstanc a”.
— Poczeka chwilkę! — przerwał Dan. — Tato nie pozwala mi się zaklinać, ale myślę,
że tobie wolno to zrobić. Zanim pogadamy o dalszych sprawach, masz powieǳieć, że…
boda byś zginął, eżeli łżesz.
— Tak est — odpowieǳiał Harvey.
— To nie wystarcza. Powtórz za mną: „Boda bym zginął, eżeli nie mówię prawdy. ”
— Boda bym zginął na mie scu — rzekł Harvey — eżeli każde słówko, akie powieǳiałem, nie zawiera na szczersze prawdy.
— Więc naprawdę miałeś przy sobie aż sto trzyǳieści cztery dolary? — spytał Dan.
— Słyszałem, akeś o tym mówił… i tylko patrzyłem, czy cię nie połknie akowaś ryba,
¹² ach
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ak Jonasza.
Harvey, czerwony na twarzy ak burak, ął¹³ upewniać go o prawǳiwości swych słów.
Dan był — według własnego rozumienia — przebiegłym młoǳieniaszkiem, więc parominutowe badanie przekonało go na zupełnie , że Harvey nie kłamie… przyna mnie nie
za wiele. Zresztą tenże Harvey związał się na strasznie szą przysięgą, na aką zdobyć się
może chłopak w ego wieku — a mimo to żywy i cały, tylko z mocno poczerwienionym
nosem, sieǳiał przy burcie, opowiada ąc różne rzeczy: edne ǳiwnie sze od drugich.
— Na Boga! — wyrwało się Danowi z głębi duszy, gdy Harvey wyliczył uż cały
inwentarz wagonu nazwanego ego imieniem. Uśmiech pełen złośliwe radości rozlał się
po szerokie twarzy okrętowego chłopaka.
— Wierzę ci, Harvey. Tato pomylił się po raz pierwszy w swoim życiu.
— Pewnie, że się pomylił! — bąknął Harvey, przemyśliwa ąc o rychłym odwecie.
— Ale bęǳie wściekły! Tato nie lubi mylić się w swych sądach. — Dan położył się
na wznak i ął klepać się po łydce. — Ach, Harvey’u, tylko się nie wygada , bo zepsu esz
mi cały ﬁgiel.
— Nie pragnę byna mnie , by mnie znów obito. Ale i tak dam sobie eszcze z nim
radę.
— Nie słyszałem, żeby ktoś dał sobie radę z tatkiem. Ale że wytłukłby cię znowu, to
rzecz pewna. Wytłukłby cię tym mocnie , im większa była ego pomyłka. Ale kopalnie
złota i pistolety…
— O pistoletach nie mówiłem ni słówka — przerwał mu Harvey pomny przysięgi.
— Prawda! Nie mówiłeś… A więc dwa wagony prywatne, eden nazwany od ciebie,
a drugi od twe mamy… dwieście dolarów miesięcznie na drobne wydatki… i wyrżnął
nosem w ziemię… za to, że nie chciał pracować za ǳiesięć i pół fa gli miesięcznie! To
na pysznie szy połów całego sezonu!
I zatrząsł się cichutkim chichotem.
— Zatem miałem rac ę? — zapytał Harvey, mniema ąc, iż znalazł życzliwą duszę.
— Nie miałeś rac i; nie miałeś rac i… nic a nic! Raǳę ci, trzyma się ze mną, bo
inacze eszcze znowu oberwiesz, a a też oberwę za to, żem to niby był w spółce z tobą.
Tata zawsze wymierza mi karę podwó nie, bo estem ego synem, a on nie lubi nikomu
okazywać szczególnych względów. Zda e mi się, że się trochę gniewasz na mego tatula. I a
też tak się gniewałem czasami. Jednakże tato est człowiekiem naǳwycza sprawiedliwym;
wszystkie maszoperie to potwierǳą.
— Czy to tak wygląda sprawiedliwość? — obruszył się Harvey, wskazu ąc na swó
rozbity nos.
— E, to głupstwo! Trochę lądowe uszki pociecze ci z nochala… i koniec. Tato zrobił
to dla twego zdrowia. Ale przyzna sam, że nie mogę zadawać się z człowiekiem, który
mnie, tatula albo kogoś z załogi e e e e uważa za złoǳie a. Nie esteśmy wcale akąś
tam zwykłą załogą żeglarską, pozbieraną w pierwszym lepszym porcie. Jesteśmy rybakami,
a pływamy razem po morzach uż sześć lat… może i więce . Co do tego nie wolno ci się
mylić! Powieǳiałem ci, że tato nie pozwala mi się zaklinać… nazywa to traceniem słów
po próżnicy i okłada mnie za to kułakami… ale ak mógłbym powieǳieć, coś ty gadał
o swoim o cu i ego ma ątku, tak samo mógłbym ci powieǳieć i o twoich dolarach. Nie
wiem wcale, co zna dowało się w twoich kieszeniach, kiedy suszyłem twó przyoǳiewek,
bo do kieszeni nie zaglądałem, ale mogę powieǳieć, używa ąc tego samego zaklęcia, co
ty przed chwilą, że ani a, ani tato, bo prócz nas dwóch nikt nie stykał się z tobą, odkąd
wyciągnięto cię na statek, nie wiǳieliśmy nawet na oczy tych twoich pienięǳy. Tyle
mam ci do powieǳenia! No i cóż ty na to?
Widocznie upływ krwi poǳiałał otrzeźwia ąco na mózg Harvey’a, może przyczyniło
się do tego i morskie osamotnienie — dość, że chłopak nagle akby przewiǳiał po długie
ślepocie.
— Masz zupełną rac ę — odrzekł, spuszcza ąc oczy w zmieszaniu. — Zda e mi się, że
ak na człowieka dopiero co uratowanego od zatonięcia nie okazałem się nazbyt wǳięczny!…

¹³

— zacząć. [przypis edytorski]
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— Ee, co tam! Byłeś po silnym wstrząsie i nie pomyślałeś, co mówisz — rzekł Dan.
— Zresztą oprócz mnie i o ca nikt nie wiǳiał te całe awantury przed chwilą. Kucharza
można nie brać w rachubę.
— Powinienem był się domyślić, że pieniąǳe zginęły — mówił Harvey akby sam do
siebie — a nie nazywać pierwszego napotkanego człowieka złoǳie em. Gǳie est twó
o ciec?
— W ka ucie. Czegóż chcesz od niego?
— Zaraz się dowiesz — odpowieǳiał Harvey i zatacza ąc się nieco, gdyż w głowie
wciąż eszcze mu szumiało, podszedł ku stopniom ka uty, gǳie na wprost koła sterowego wisiał mały zegar okrętowy. Troop rozsiadłszy się w izbie wymalowane na żółto
i czekoladowo pisał coś zawzięcie w notatniku, śliniąc od czasu do czasu ogromny czarny
ołówek.
— Postąpiłem zupełnie niewłaściwie — przemówił Harvey zdumiony własną potulnością.
— No, cóżeś tam znów zbroił? — burknął szyper. — Pobiłeś się z Danem, hę?
— Nie, to choǳi o pana.
— Posłucham chętnie.
— Otóż… a tu… a tu przyszedłem naprawić całą sprawę — mówił Harvey barǳo
prędko. — Jeżeli ktoś uratowany od zatonięcia… — tu się rozbeczał na dobre.
— Ho, ho! Będą z ciebie eszcze luǳie, eżeli tak pó ǳie dale !
— …nie powinienem był zaraz na początku odpłacać się swym wybawcom obelgami.
— Słusznie i sprawiedliwie… święta rac a! — odrzekł Troop, uśmiecha ąc się z lekka.
— Dlatego przyszedłem tu powieǳieć, że żału ę swego postępku.
I znów rozległo się głośne chlipanie.
Troop podniósł się powoli z kua, na którym sieǳiał, i wyciągnął dłoń szeroką na
edenaście cali.
— Miarkowałem zawczasu, że ci to napęǳi rozumu do głowy, a teraz wiǳę, żem się
nie pomylił w rachubie.
Jakiś przytłumiony chichot dał się słyszeć na pokłaǳie.
— Trzeba ci wieǳieć, że rzadko mi się zdarza mylić się w rachubie. — Jedenastocalowa dłoń ścisnęła mocno ak w kleszczach rękę Harvey’a zdrętwiałą aż po sam łokieć.
— Jeszcze ci tu u nas stwardnie e trochę ta rączka, zanim rozstaniemy się z sobą, mó
smyku… Co tam było, to było, ale a nie mam złego wyobrażenia o tobie! Nie mogłeś
odpowiadać za wszystko. Sprawu dobrze swą robotę, a nikt cię tu nie skrzywǳi.
— Aleś zbielał! — ozwał się Dan, gdy Harvey znalazł się z powrotem na pokłaǳie.
— Nie czu ę tego — odrzekł Harvey zapłoniony aż po koniuszki uszu.
— Nie to miałem na myśli. Słyszałem, co ci gadał tato. Gdy tato oświadczy, że nie ma
o kimś złego wyobrażenia, to akby serce trzymał na dłoni. A przy tym nie lubi się mylić
w swych rachubach. Ho, ho! Gdy uż tatulo ma o czymś wyobrażenie, to pręǳe zostawi
Anglikom swo ą banderę, niż to odmieni. Cieszę się, że tak się wszystko dobrze skończyło
i załagoǳiło. Tato ma rac ę, mówiąc, że nie może cię odwieźć. Jedną rzecz mamy tu tylko
do roboty… Trudnimy się rybołówstwem. Za akieś pół goǳiny nadciągną tu nasi luǳie
ak rekiny za zdechłym wielorybem.
— Po co? — zapytał Harvey.
— Na wieczerzę… a cóż by innego? Czy ci eszcze kiszki marsza nie gra ą? Kupę rzeczy
eszcze musisz się u nas nauczyć.
— Podobno! — odparł Harvey żałośnie, spogląda ąc na gmatwaninę lin i takli wiszących nad głową.
— Nasz okręt to cacko! — zawołał Dan z zapałem, opacznie zrozumiawszy to spo rzenie. — Zobaczysz, ak to bęǳie pięknie, gdy nasz grotżagiel poda się wiatrowi i statek
z całym swym ładunkiem ruszy do domu. Ale wpierw trzeba popracować!
I wskazał ciemną czeluść otwarte komory główne pomięǳy dwoma masztami.
— I na cóż to? Przecież tam nic nie ma — zauważył Harvey.
— Ty i a, i kilku eszcze innych, mamy napełnić tę amę — odrzekł Dan. — Tam
właśnie składa się ryby.
— Żywe? — zapytał Harvey.
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— Ale gǳież tam. Już zdechłe… i że tak powiem… to est… nieżywe… spłaszczone…
i solone; w komorze leży sto okseów¹⁴ soli.
— A gǳież są ryby?
— W woǳie ryb mnóstwo… a chude rybobranie!… — odpowieǳiał Dan przytacza ąc
przysłowie rybackie. — Wczora sze nocy wraz z tobą przybyło ich około czterǳieści.
Wskazał na coś w roǳa u drewniane komory na samym przoǳie tylnego pokładu.
— Bęǳiemy musieli oba nalewać tam wody, gdy oni powrócą. Da Boże, byśmy
ǳiś mieli pełne komory! Wiǳiałem ak okręt zanurzał się na pół stopy od ciężaru ryb
czeka ących na wypatroszenie, a myśmy stali i stali przy stołach, aż nas nie zaczął taki sen
morzyć, że kra aliśmy własne palce zamiast ryb… A akże! To oni wraca ą!
I wychyliwszy się za niski parapet zaczął przyglądać się sześciu łódkom sunącym ku
nim po błyszczące , edwabiste toni.
— Nigdy nie oglądałem morza z tak bliska — zauważył Harvey. — Ładnie wygląda!
Zachoǳące słońce barwiło cały przestwór morza na pąsowo i purpurowo, rzuca ąc
złote błyski na pasma długich grzbietów wodnych oraz modre i zielonkawe cienie na
utworzone mięǳy nimi bruzdy. Każdy z szonerów, akie było widać tu i ówǳie, zdawał się za pomocą niewiǳialnych sznurków przyciągać ku sobie swo e czółna, a sieǳące
w czółnach czarne ﬁgurki wioślarzy podobne były do małych, nakręcanych pa aców.
— Dopisało im szczęście! — ozwał się Dan, mrużąc powieki. — Manuel uż nie ma
gǳie ładować ryb. Prawda, aki on się wyda e maciupeńki na te morskie głaǳi? Jak
liliput!
— Który z nich to Manuel? Nie wiem, akim sposobem możesz każdego z nich rozpoznać i nazwać.
— W ostatnie łoǳi na południe. To on wczora wyłowił cię z wody — mówił Dan
wskazu ąc palcem. — Ten Manuel wiosłu e po portugalsku… po tym go zawsze można
poznać… Na wschód od niego eǳie Pennsylwania… do inne roboty wiele zdatnie szy
niż do wiosłowania. Wygląda, akby był napęczniały od drożdży. Na wschód od niego…
popatrz no, ak pięknie płyną niby za sznurkiem!… ten taki zgarbiony w łopatkach, to
Długi Dżek. Jest to Galwa czyk, zamieszkały w południowym Bostonie, gǳie prawie
wszyscy oni zamieszku ą… są dobrze obeznani z łoǳią. Na północ, na samym końcu,
płynie Tomasz Platt… posłyszysz, ak on tu nam coś zaśpiewa. Służył w marynarce woenne , na starym pancerniku hio, który, ak powiada, był pierwszym okrętem nasze
ﬂoty, co ob echał przylądek Horn. Ten chłop o niczym innym mówić nie umie, tylko
o tym swoim statku… chyba że weźmie się do śpiewania… ale połów zawsze mu się uda e.
Oho!… A co? Nie mówiłem?
Z czółna płynącego na dale na północ popłynęły nad wodą dźwięki akie ś pieśni nucone tubalnym głosem. Harvey wsłuchał się w e słowa. Mówiła ona o czyichś zastygłych
rękach i stopach, następnie zaś można uż było wyróżnić słowa:
Wydobądź mapę, posępną mapę,
Spó rz tam, gǳie góry się zbiegły!
Chmury obsiadły gęsto ich czoła,
Mgły ich podnóżne zaległy.
— Łódź pełna! — zauważył Dan, śmie ąc się z cicha. — eżeli posłyszymy: „o, kapitanie”, znaczy to, że ryb nabrało się po same brzegi.
Śpiew huczał w dalszym ciągu:
A teraz zechcie o apitanie.
Wysłuchać prośby pokorne :
Niech mnie nie grzebią w szare wrótni
Kościelne ani klasztorne !
— Tom Platt ma podwó ny połów. Jutro bęǳie ci opowiadał o starym pancerniku
hio. Wiǳisz tę niebieską łódkę za nim? To mó stry … roǳony brat mo ego tatula…
¹⁴o e t — wielka beczka; miara ob ętości gł. wina, wynosząca – litrów. [przypis edytorski]
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a eżeli kto nie ma szczęścia na Ławicach, to bęǳie nim z pewnością stry Salters. Przypatrz no się, ak słabiuchno wiosłu e. Założę się o mó part i mo ą płacę, że est ǳiś
edynym człowiekiem, którego coś tam pokłuło… i to tęgo.
— Cóż by go miało kłuć? — zapytał Harvey zaintrygowany tym niezrozumiałym
powieǳeniem.
— Na częście pozio i. Czasami melony, czasem znów cyt yny i o
i. Tak, kłu e go
od samych łokci. A teraz bierzmy się do lin, trzeba im e cisnąć do łoǳi. Czy to prawda,
co opowiadałeś mi niedawno, że przez całe życie ani razu nie przyłożyłeś ręki do żadne
roboty? Chyba cię teraz trochę strach obleciał, co?
— Niech bęǳie, co chce! Spróbu ę wziąć się do pracy — odparł Harvey wyniośle.
— Tylko, że to wszystko tak diabelnie nowe dla mnie!
— A więc bierz tę linę. Tę za tobą!
Harvey pochwycił linę i długi żelazny hak, dynda ący na ednym ze sztaków grotmasztu, a ednocześnie Dan ął opuszczać drugą linę zbiega ącą z windy nazwane przezeń
„pomostową”; tymczasem Manuel podpływał uż ku nim na łoǳi obciążone zdobyczą.
Portugalczyk roz aśnił twarz promiennym uśmiechem, z którym Harvey miał późnie tak
dobrze się zazna omić, i u ąwszy w ręce widełki o krótkie ręko eści zaczął nimi wyrzucać
ryby do składowni na pokłaǳie.
— Dwieście trzyǳieści dwie! — zawołał głosem donośnym.
— Poda mu hak! — ozwał się Dan.
Harvey cisnął narzęǳie do rąk Manuela. Ten zaczepił e o pętlicę powrózka z przodu
łoǳi, pochwycił z rąk Dana pęk liny, przytroczył ą do ru i wdrapał się na pokład
szonera.
— Ciągnĳ! — wrzasnął Dan.
Harvey zaczął ciągnąć i aż się zdumiał, przekonawszy się, z aką łatwością łódź szła do
góry.
— Stó ! Nie na bocianim gnieźǳie e mie sce! — zaśmiał się Dan.
Harvey przestał ciągnąć, gdyż łódź wisiała uż w powietrzu ponad ego głową.
— Niże ! — krzyknął Dan.
Gdy Harvey nieco opuścił linę, Dan edną ręką zaczął bu ać lekką łódkę, aż osaǳiła
się swobodnie tuż za masztem głównym.
— Gdy puste, to nic nie ważą. Dla pasażera to akurat fatyga… ale trudnie , gdy się
tak puścić na morze.
— Aha! — ozwał się Manuel, wyciąga ąc brunatną prawicę. — Już się dobrze czu esz?
Wczora wieczorem ryby czatowały na ciebie, teraz ty czatu esz na ryby… co-o?… hę?
— Jestem… estem tak wǳięczny — wy ąkał Harvey i uż znowu nieszczęsną dłonią
sięgał do kieszeni, ale w czas uprzytomnił sobie, że nie ma pienięǳy i nie może wynagroǳić tego człowieka. Z czasem gdy uż lepie poznał Manuela, sama myśl o pomyłce,
aką mógł wówczas popełnić, powodowała gorące wypieki na twarzy.
— nie nie ma za co ǳiękować! — odparł Manuel. — Jakże cię miałem tak zostawić,
żebyś dryfował dokoła Ławic? A czyś ty rybak…?
I przeginał się sztywno w biodrach to naprzód, to w tył, uchyla ąc się od oplątu ących
go lin.
— Nie wyczyściłem ǳiś łoǳi. Zanadto byłem za ęty, tak mi się to wszystko waliło.
Danny, mó synusiu, wyczyść mi ą!
Harvey w te pędy ruszył naprzód. Oto przecie mógł czymś przysłużyć się człowiekowi,
który uratował mu życie!
Dan rzucił mu szczotkę ryżową, on zaś pochylił się nad czółnem i ął szorować e
z błota, wprawǳie niezdarnie, ale z niemałym zasobem dobre woli.
— Wy mĳ podnóżki; one się wsuwa ą do rowków — upomniał go Dan. — Wyszoru
e i ułóż ak należy. Nigdy nie trzeba rozbĳać podnóżka. Może ci się on eszcze przydać
kiedy w potrzebie. A oto Długi Dżek.
Z czółna, które nadpłynęło w te chwili, posypała się w głąb komory kaskada błyszczących ryb.
— Manuel, chwyta linę. Ja ustawię stoły. Harvey, wyczyść łódź Manuela. Długi Dżek
windu e się na górę.

   Kapitanowie zuchy



Harvey oderwawszy na chwilę wzrok od swe roboty, u rzał tuż ponad głową dno
eszcze ednego czółna.
— Zasuwa ą się ak indy skie skrzynki magiczne… — ozwał się Dan, gdy edna łódź
nasunęła się na drugą.
— Iǳie ak kaczątko na wodę — rzekł Długi Dżek, Galwa czyk o szpakowatym
zaroście i dużych wargach, pochyla ąc się to w edną, to w drugą stronę, zupełnie ak
poprzednio Manuel. Disko warknął coś z głębi ka uty w stronę zapadni i słychać było,
ak cmokał śliniąc ołówek:
— Sto śtyrǳieści¹⁵ ǳiewięć i pół… a boda cię, Disko! — ozwał się Długi Dżek.
— Ja tu się na śmierć zamęczam, żeby ci nabić kabzę. Gdyra se, że się połów nie udał!
Portugalczyk w kozi róg mnie zapęǳił!
Pac! Nowa łódź przybiła do okrętu i eszcze obﬁtsza ulewa ryb spadła do komory.
— Dwieście trzy. Przypatrzcie się no pasażerowi!
Człowiek, który to rzekł, był większy nawet od Galwa czyka, a twarz ego była ǳiwacznie naznaczona szkarłatną blizną biegnącą na ukos od lewego oka do prawego kącika
ust.
Nie wieǳąc, czym innym mógłby się za ąć, Harvey szorował kole no każdą łódź —
w miarę ak nadchoǳiły — wy mował podnóżki i układał e na dnie. Człowiek naznaczony
blizną — a był to Tom Platt we własne osobie — przyglądał mu się krytycznie, po czym
odezwał się:
— Dobrze się wziął do rzeczy! Każda robota może być prowaǳona na dwa sposoby.
Jeden to sposób rybacki… na pierw zebrać wszystkie końce, a dopiero potem zaǳierzgnąć
silny węzeł… drugi zaś sposób…
— …ten, akiego używaliśmy na starym hio! — przerwał mu Dan, który właśnie
w te chwili, dźwiga ąc wspartą na udach deskę, wpadł mięǳy sto ących. — Usuń się, bo
chcę ustawić stoły.
Wcisnął eden bok deski w dwa wręby, wyrzucił naprzód nogę i przykucnął, uchyla ąc
się w samą porę przed zamaszystym ciosem z ręki byłego marynarza.
— Tak i tak też robili na starym hio, Danny! Zrozumiane? — odparł Tom Platt,
śmie ąc się.
— Wobec tego chyba tam wszyscy byli zezowaci, bo nigdy nie umieli traﬁć do celu…
a wiem, kto zna ǳie swe buciory na wierzchołku masztu, eżeli nie zostawi nas w spoko u.
A teraz nie przeszkaǳać, bo zaczynamy! Nie wiǳisz, że mam robotę?
— E , Danny, wylegu esz się na zwo ach sznurów i wysypiasz przez cały ǳień —
rzekł na to Długi Dżek. — Przechwalasz się i brykasz do niemożliwości, a da ę głowę, że
w ciągu tygodnia zmarnu esz nam cały ładunek.
— Jemu na imię Harvey — ozwał się Dan wymachu ąc dwoma nożami o ǳiwacznych kształtach — a ino patrzeć, ak w kozi róg zapęǳi pięciu południowobostońskich
poławiaczy mięczaków!
To rzekłszy, ułożył noże zgrabnie na stole, zadarł czupurnie głowę do góry i puszył się
wywołanym wrażeniem.
— Ja myślę, że czterǳieści dwie — rozległ się cienki głosik spoza burty. W chwilę
późnie zahuczała istna nawałnica śmiechu, gdy inny głos odpowieǳiał:
— Więc na e zcie raz dopisało mi szczęście, bo mam śtyrǳieści¹⁶ pięć, chociaż kłu e
mnie cosik¹⁷ ponad wszelkie po ęcie.
— Czterǳieści dwa czy czterǳieści pięć… Straciłem rachubę — odpowieǳiał piskliwy głosik.
— To Penn i stry Salters oblicza ą połów. Co ǳień mamy taką hecę — mówił Dan.
— A przy rzy się im!
— Właźcie uż… właźcie! — huknął Długi Dżek. — Mokro na dworze, ǳiatki!
— Czterǳieści dwie, sameś gadał¹⁸! — odpowieǳiał potulnie drugi głos.
Oba czółna zakołysały się ednocześnie i uderzyły o bok szonera.
¹⁵ ty ie ci (gw.) — czterǳieści. [przypis edytorski]
¹⁶ ty ie ci (gw.) — czterǳieści. [przypis edytorski]
¹⁷co i (gw.) — coś. [przypis edytorski]
¹⁸ a e a a — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika: sam gadałeś. [przypis edytorski]
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— O święta cierpliwości! — burknął stry Salters, z pluskiem odbĳa ąc łódkę. —
Co opętało takiego hreczkosie a ak ty, żeby wdepnąć do łoǳi, która na eżdża na mnie.
O mało co nie pogruchotałeś mi łoǳi!
— Barǳo przepraszam, panie Salters. Na morze wybrałem się ze względu na nerwową
niedyspozyc ę. Zda e mi się, żeś to ty mnie namówił.
— Boda by wieloryb połknął cię wraz z tą nerwową niedyspozyc ą! — darł się stry
Salters, tłusty i krępy człeczyna. — Znowu na echałeś na mnie! A więc, co mówiłeś,
czterǳieści dwa czy czterǳieści pięć?
— Porachu emy eszcze raz.
— Nie wiem, akim sposobem mogło być czterǳieści pięć. To a mam czterǳieści
pięć! — upierał się stry Salters. — Kiepsko liczysz, Penn!
Z ka uty wyszedł Disko Troop.
— Salters, ładu że pręǳe ! — ozwał się tonem rozkazu ącym.
— Nie psu połowu, tato! — mruknął Dan. — Ci dwa dopiero zaczęli łowić.
— Matko Przena świętsza! Toż on nabĳa edną po drugie ! — ryknął Długi Dżek.
Tymczasem człowieczek w drugim czółnie przeliczał kreski na krawęǳi burty.
— Taki był połów zeszłego tygodnia! — ozwał się, spogląda ąc żałośnie w górę i trzyma ąc średni palec w tym mie scu, gǳie przerwał liczenie.
Manuel z lekka szturchnął Dana; ten skoczył ku linom i wychyla ąc się daleko za
burtę, zaczepił hak o pętlicę na ruﬁe, ednocześnie zaś Manuel uwiązał czółno od przodu.
Reszta poczęła ciągnąć zwinnie — i wyciągnęli do góry łódź wraz z wioślarzem, rybami
i resztą przynależności.
— Jedna, dwie, trzy, cztery… ǳiewięć — mruczał Tom Platt biegłym okiem przelicza ąc zdobycz. — Czterǳieści siedem. Penn, toś ty tego dokazał!
Dan pociągnął za takiel tylny, opuszcza ąc łódkę wraz z rybakiem z ru na pokład
środkowy, pomięǳy strugę nałapanych przezeń ryb.
— Stó ! — wrzasnął stry Salters dynda ąc. — Stać! Pomyliłem się krzynkę w rachonkach¹⁹.
Nie starczyło mu czasu na sprzeciwy, gdyż uż go uniesiono na wysokość skrętu i postąpiono z nim tak ak z Pennsylwanią.
— Czterǳieści eden — rzekł Tom Platt. — Hreczkosie cię pobił, Salters. I to
z ciebie taki marynarz!
— Niepiękny to był rachonek! — odgryzł się Salters gramoląc się z komory — a mnie
cosik pokłuło i pocięło na kawałki.
Grubaśne ego ręce były obrzękłe i nakrapiane w białe i szkarłatne cętki.
— Coś mi się wiǳi — mówił Dan, zwraca ąc się w stronę dopiero co wzeszłego
księżyca — że niektórzy luǳiska zna dą pole poziomkowe, eżeli daǳą za nim nurka.
— A inni — odciął się Salters — w ciągłym próżniactwie obżera ą się i wyśmiewa ą
z na bliższych krewniaków.
— Siada cie! Siada cie! — zawołał z przedniego kasztelu głos, którego Harvey dotąd
nie słyszał. Na dźwięk tych słów Disko Troop, Tom Platt, Długi Dżek i Salters ruszyli
naprzód. Mały Penn pochylił się nad czworoboczną szpulą, akie używa ą na głębokich
morzach, i poplątanymi linkami do łowienia dorszów. Manuel położył się ak długi na
pokłaǳie, zaś Dann zszedł do komory, skąd niebawem doszło do uszu Harvey’a głośne
uderzanie młotkiem w beczki.
— Sól — rzekł powraca ąc. — Jak tylko skończymy wieczerzę, rozpocznie się oprawianie ryb. Ty staniesz po stronie taty. Tom Platt i tato razem siada ą do wieczerzy
i usłyszysz, ak się będą kłócić. My esteśmy drugą zmianą…. ty i a, i Manuel, i Penn…
sama młodość i uroda.
— I cóż mi z tego przy ǳie? — zapytał Harvey. — Jestem głodny.
— W minutkę tu będą. Miło ǳiś pachnie na okręcie. Tata wziął dobrego kucharza…
byle ten tylko dogoǳił ego bratu! Ładny mamy ǳiś połów, co? — tu wskazał na komory
zawalone sztokﬁszami. — Jaką mieliście wodę, Manuelu?
— Dwaǳieścia pięć sążni — odpowieǳiał sennie Portugalczyk. — Biorą dobrze
i prędko. Któregoś dnia pokażę ci to.
¹⁹ achon ach (gw.) — rachunkach. [przypis edytorski]
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Księżyc rozpoczął swą wędrówkę po ciche toni morskie , zanim starszyzna poszła
na tył okrętu. Kucharz nie potrzebował przywoływać „drugie zmiany”. Dan i Manuel
znaleźli się pod zapadnią i przy stole, zanim Tom Platt, ostatni i na barǳie rozważny
ze starszyzny, skończył wycierać sobie usta grzbietem ręki. Harvey poszedł za Pennem
i usiadł przed cynową miską, wypełnioną ǳiwnie przyrząǳoną rybą, okładaną skrawkami wieprzowiny i smażonymi ziemniakami, przed bochenkiem świeżo upieczonego
chleba i blaszanką czarne , mocne kawy. Choć byli setnie wygłoǳeni, ednakże czekali,
póki Pennsylwania nie odmówił uroczyste modlitwy o błogosławieństwo dla tych darów
bożych, po czym w milczeniu prędko spożywali strawę, aż na koniec Dan, odsapnąwszy,
odłożył od ust cynowy kubek i zapytał Harvey’a, ak się czu e.
— Doskonale, ale eszcze by zdało się coś przekąsić.
Kucharzem był rosły Murzyn, czarny ak smoła, zgoła nie przypomina ący Harvey’owi
Murzynów spotykanych dotychczas, gdyż nie oǳywał się ani słowem, poprzesta ąc na
uśmiechach i niemych gestach zaprasza ących do dalszego eǳenia.
— Wiǳisz, Harvey’u — mówił Dan bębniąc widelcem po stole — że est tak, ak
powieǳiałem. Młoǳi i przysto ni luǳie, tacy ak a, Penn, ty i Manuel, stanowią „drugą
zmianę”; do adła zasiadamy dopiero wtedy, gdy pierwsza uż się uwinie z wieczerzą. Ale
tamci to stare i grube ryby… luǳie gruboskórni, więc też przychoǳą do stołu pierwsi,
choć na to nie zasługu ą. Czy nie tak, doktorze?
Kucharz kiwnął głową.
— Czy on nie umie mówić? — zapytał Harvey szeptem.
— Umie tyle, żeby się ako tako zgadać z ludźmi… ale, o ile nam wiadomo, nie
barǳo est w gębie tęgi… Jego naturalna mowa est dość cudaczna. Pochoǳi on z głębi
Cape Breton, gǳie farmerzy mówią swo ą własną szkocką gwarą. Cape Breton roi się od
Murzynów, którzy tam zbiegli podczas wo ny, a wszyscy mówią tak ak farmerzy… akoś
tak sapiąco i sepleniąco.
— To nie gwara szkocka — poprawił Pennsylwania — ale galicka. Czytałem w akie ś
książce.
— Penn dużo czyta. Prawie wszystko, co mówi, wziął z książek… chyba że choǳi
o liczenie ryb… co?
— Czy twó o ciec poprzesta e tylko na tym, co oni mówią o liczbie złowionych ryb
i sam nie sprawǳa rachunku? — zapytał Harvey.
— A akżeby inacze ? Cóż kto na tym zyska, że nas oszuka o tych kilka starych
sztokﬁszów?
— Był raz człowiek, co kłamał, gdy szło o wielkość połowu — wtrącił Manuel. —
Kłamał ǳień w ǳień. Podawał o pięć, ǳiesięć, dwaǳieścia pięć ryb więce , niż było
naprawdę.
— Gǳie to było? — spytał Dan. — Chyba nie mięǳy nami.
— Był to Farncuz z Anguille.
— Aha! Te Francuzy z Zachodniego Brzegu nie umie ą liczyć nic a nic. Wiadoma
rzecz, że liczyć nie umie ą. Jeżeli prze eǳiesz choć raz po ednym z ich miękkich haczyków, bęǳiesz wieǳiał, Harvey’u, czemu to przypisać — mówił Dan z niepomierną
wzgardą.
Gdy przy ǳie nam patroszyć ryby,
Nikomu pracy nie brak bez ochyby²⁰!…
— ryknął przez luk Długi Dżek, a „druga zmiana” ak gdyby na komendę ęła się
gramolić na górę.
Cienie masztów i olinowania wraz z nigdy niezwĳanym żaglem wielkim przesuwały się
to w tę, to w tamtą stronę po chybocącym się pokłaǳie, zalanym poświatą księżycową,
a stos ryb koło ru połyskiwał niby bryła płynnego srebra. W składowni, gǳie Disko
Troop i Tom Platt się krzątali, słychać było szuranie i tupotanie. Dan podał Harvey’owi
widły i zaprowaǳił go na zwrócony ku środkowi okrętu koniec nieheblowanego stołu,
²⁰ ez ochy y (daw.) — niechybnie, niewątpliwie. [przypis edytorski]
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przy którym stał uż stry Salters, postuku ąc niecierpliwie trzonkiem noża; u ego nóg
stała kadź ze słoną wodą.
— Bęǳiesz się trzymał koło taty i Toma Platta pod zapadnią, a mie się na baczności,
ażeby stry Salters nie wybił ci oka — rzekł Dan, wskaku ąc z rozmachem do składowni.
— Ja będę podawał sól tam z dołu.
Penn i Manuel stali w składowni zanurzeni po kolana w stercie dorszów i wywiali wyostrzonymi świeżo nożami. Długi Dżek ma ąc przy nogach koszyk, a na rękach
rękawice, stał za stołem, twarzą w stronę stry a Saltersa. Harvey wpatrzył się w ostrze
widełek.
— He ! — krzyknął Manuel, pochyla ąc się nad rybami. Podniósł w górę edną z nich,
trzyma ąc ą ednym palcem poniże tchawicy, a drugim za oko; mignęło ostrze noża,
rozległ się chrzęst… i ryba, rozpłatana od garǳieli po brzuch, nacięta po obu stronach
szyi upadła pod stopy Długiego Dżeka.
— He ! — ozwał się Długi Dżek, macha ąc dłonią niby szuﬂą. Wątroba dorsza plasnęła w koszyk. Jeden skręt i edno machnięcie — odleciała głowa i bebechy, a wypatroszona ryba przeszła do stry a Saltersa, który parskał za adle. Znowu rozległ się chrzęst
rozǳierania, kręgosłup pounął za burtę, a ryba, wyczyszczona, chlupnęła na dno kaǳi,
rozbryzgu ąc słoną wodę prosto w usta zdumionego Harvey’a. Po pierwszym okrzyku
luǳie ucichli ak trusie. Dorsze eden po drugim poruszały się ak żywe, a zanim Harvey
przestał się ǳiwić cudowne wprost zręczności, z aką wykonywano całą robotę, ego kadź
była uż pełna.
— Bierz na widły! — mruknął stry Salters nie odwraca ąc głowy. Harvey ął brać na
widły po dwie lub trzy ryby i zrzucać e pod zapadnię.
— He ! Bierz kupą! — krzyknął Dan. — Nie rozsypu ! Stry Salters est na lepszym
płataczem w całe maszoperii! Przypatrz no się, ak medytu e nad swą książką.
Istotnie, wyglądało to, ak gdyby pucołowaty stry aszek rozcinał równomiernie stronice miesięcznika. Ciało Manuela, skurczone powyże lędźwi, znieruchomiało niby posąg,
ale ego długie ręce bez przerwy zgarniały rybę. Mały Penn uwĳał się zawzięcie, ale łatwo
było poznać, że sił mu brakło. Manuel kilkakrotnie znalazł czas, by mu pomagać, nie
przerywa ąc łańcucha prac, przy czym raz zawył boleśnie, przebiwszy sobie palec haczykiem ancuskim. Haczyki te bywa ą sporząǳone z miękkiego metalu, tak iż zagina ą się
po zaczepieniu się o wnętrzności ryby; ednakże często się zdarza, że dorsze uchoǳą wraz
z nimi i da ą się znów złapać gǳie inǳie , a est to eden z wielu powodów, że statki
gloucesterskie ma ą w pogarǳie Francuzów.
W dole niby chrobotanie mielących żaren rozbrzmiewał zgrzytliwy odgłos soli, ociera ące się o surowe mięso — wtóru ąc szczękowi noży w składowni i pluskotaniu ukręcanych łbów, strącanych wątrób i uwa ących wnętrzności, ciągłemu zgrzytowi noża w rękach stry a Saltersa wypruwa ącego ości; a wreszcie chlupotaniu mokrych, rozpłatanych
rybich tusz.
Po goǳinie takie pracy Harvey gotów był oddać świat cały za chwilę wypoczynku.
Świeże, mokre eszcze dorsze ważą więce , niż by się zdawać mogło, więc chłopaka bolały
krzyże od ciągłego machania widłami. Jednakowoż po raz pierwszy w życiu miał świadomość, że był ednym z robocze , pracowite drużyny; na tę myśl rósł w dumę i pracował
ak mruk, bezsłownie, cicho, nieustępliwie.
— Nóż — he ! — wrzasnął na koniec stry Salters. Penn urósł w dwó nasób, ciężko
dysząc pośród ryb, Manuel ął się przeginać to w tył, to naprzód, ażeby znów nabrać
sprężystości, a Długi Dżek oparł się o burtę. Kucharz po awił się znowu, bezszelestnie ak
czarne widmo, zgarnął całą kupę łbów i ości — i odszedł z powrotem.
— Okrawki na śniadanie i galareta z rybie głowizny — ozwał się Długi Dżek, oblizu ąc wargi.
— Nóż — he ! — powtórzył stry Salters, wymachu ąc płaskim, zakrzywionym ma chrem, służącym do oprawiania ryb.
— Uważa na nogę, Harvey! — krzyknął Dan z dołu.
Harvey zobaczył pół tuzina noży tkwiących w poprzeczne belce koło wrót składowni.
Obe rzał e dokładnie, odkłada ąc te, które stępiały.
— Wody! — zawołał Disko Troop.
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— Beczka z wodą est na przoǳie okrętu, a czerpak zaraz koło nie . Dale , Harvey’u!
— rzekł Dan.
Za minutę Harvey był uż z powrotem, niosąc olbrzymi czerpak, pełen wody, która
wprawǳie była przytęchła i niezbyt czysta, ednakże miała smak nektaru, a przy tym
rozwiązała ęzyk Diskowi i Tomowi Plattowi.
— To dorsze — prawił Disko — dorsze, nie żadne damarskie ﬁgi, Tomie Platt, ani
też bryły srebra. Mówiłem ci to za każdym razem, gdyśmy razem żeglowali.
— Toż dopiero siódmy raz, ak z sobą razem pływamy — odparł chłodno Tom Platt.
— Dobry ładunek zawsze est dobrym ładunkiem, a może być zły lub dobry sposób
ładowania choćby nawet takiego balastu. Gdybyś tak kiedy wiǳiał czterysta ton żelaza
naładowanych na…
— He ! — rozległ się przeraźliwy krzyk Manuela. Było to hasło pod ęcia roboty. Pracowano zawzięcie, bez przerwy, dopóki nie opróżniono całe składowni. Gdy uż zrzucano
na dół ostatnią rybę, Disko Troop wraz z bratem zatoczył się do ka uty na ruﬁe, Manuel
i Długi Dżek podążyli na przód okrętu, a edynie Tom Platt przeczekał sporą chwilkę, po
czym zasunął pokrywę luku i również zniknął. W pół minuty późnie Harvey posłyszał
gromkie chrapania w ka ucie. Tępym wzrokiem wpatrzył się w Dana i Penna.
— Czu ę się uż troszkę lepie , Danny — ozwał się Penn, któremu porządnie ciążyły
powieki snem zmorzone. — Ale sąǳę, że powinienem pomóc w sprzątaniu.
— Poszedłbyś spać, Penn! — rzekł Dan. — Nie masz powołania do spełniania obowiązków chłopca okrętowego. Przynieś no wiadro, Harvey’u. Aha! Penn! Zanim pó ǳiesz
lulu, rzuć to wszystko do beczki. Czy wytrzymasz eszcze bez snu tę chwilę?
Penn podniósł ciężki kosz rybich wątróbek i wysypał całą ego zawartość do beczki
z ruchomą pokrywą, przytroczone do kasztelu przedniego, po czym i on zniknął z pokładu, zapadłszy w głąb ka uty.
— Chłopcy okrętowi zawsze sprząta ą po patroszeniu ryb, a chłopak też pełni pierwszą
wachtę na e e e e podczas ciszy morskie — ob aśnił Dan, po czym ął z rozmachem
szorować stół, postawił blat na sztorc, by go osuszyć, garścią pakuł wytarł zakrwawione
noże i począł e ostrzyć na niewielkim toczydle. Tymczasem Harvey, stosownie do ego
zlecenia, za ął się wyrzucaniem rybich wnętrzności i kości za burtę okrętu.
Za pierwszym pluśnięciem wynurzyło się z maziste wody akieś srebrno-białe z awisko
i wydało ǳiwnie świszczące westchnienie. Harvey krzyknął na całe gardło i cofnął się
z przerażeniem, ale Dan tylko się roześmiał.
— To kaszalot — wy aśnił — żebrze o łby rybie. Te bestie tak się wspina ą w górę,
gdy są głodne. Ale cuchnie od niego ak z grobu… co?
Okropny zaduch gnĳące ryby napełnił powietrze wraz ze słupem białego oparu, a woda bulgotała akimś rozmazanym głosem.
— Więc nigdy dotąd nie wiǳiałeś kaszalota? Myśmy ich tu widywali całe setki, zanim
się do nas dostałeś… Ale wiesz co? Dobrze, że mamy znowu chłopaka! Otto był za stary,
a do tego Holender. Nieraz żeśmy porządnie poprztykali się ze sobą… a ustrzegłby się
tego, gdyby miał w gębie akiś luǳki ęzyk. Co? Jesteś śpiący?
— Tak! Spać mi się chce piekielnie! — odrzekł Harvey, kiwa ąc się ciałem w przód.
— Na wachcie spać nie wolno. Wstań i przypatrz się, czy świeci światło na kotwicy.
Teraz two a kole , Harve.
— Phi! Cóż złego może się nam przytraﬁć? Jasno ak w ǳień!
— Różnie się może zdarzyć. Zaśniesz sobie przy piękne pogoǳie i zanim się spostrzeżesz, uż cię może pięknie wpół przeciąć liniowiec, a siedemnastu oﬁcerów (wszystko
wielkie pany z grosiwem w kieszeni) gotowi będą poręczyć słowem, ze two e światło zgasło i że była gęsta mgła! Wiesz, Harve, polubiłem cię barǳo, ale eżeli eszcze raz mi się
kiwniesz, to zǳielę cię pletnią.
Księżyc, który widu e przeróżne ǳiwy, spoglądał z góry na szczupłego młoǳieniaszka
w sportowych pluderkach²¹ i czerwonym kubraku, włóczącego się chwie nym krokiem
po rozklekotanych pokładach siedemǳiesięciotonowego szonera, gdy poza plecami tegoż
młoǳieniaszka podążał niby oprawca drugi chłopak poziewa ący i kiwa ący się w przerwach pomięǳy wymierzanymi przez siebie ciosami.
²¹p u e i — zdrobn. od: p u y; spodnie. [przypis edytorski]

   Kapitanowie zuchy



Uwiązane koło sterowe po ękiwało i postukiwało z lekka, żagiel koronny z cicha łopotał pod zmiennym tchnieniem wiatru, winda skrzypiała posępnie… a żałosny pochód
na pokłaǳie ciągnął się bez końca. Harvey prosił, wyrzekał, groził, a w końcu popłakiwał otwarcie, ale nieubłagany Dan, choć mu ęzyk zdrętwiał do reszty, wygłaszał bez
przerwy kazanie o potrzebie czu ności i chlastał przed siebie harapem, chłoszcząc równie
często czółna ak i Harvey’a — eżeli udało mu się go traﬁć. W końcu zegar w ka ucie
wybił ǳiesiątą — a za ǳiesiątym uderzeniem Penn wygramolił się na pokład. Znalazł
obu chłopców skulonych — ednego przy drugim — koło głównego luku i tak głęboko
uśpionych, że musiał pozanosić ich własnoręcznie na prycze.

 
Był to sen głęboki — czterǳiestosążniowy — taki, co to oczyszcza duszę, wzrok i serce,
i da e człowiekowi wielki apetyt przy śniadaniu. Zbuǳeni z niego, Dan i Harvey, wypróżnili do cna wielki cynowy półmisek, pełny soczystych resztek ryby — owych krwawych
okrawków, które poprzedniego wieczora zebrał kucharz. Dokumentnie wyczyścili talerze
i rondelki starszych biesiadników od dawna uż za ętych połowem, pokra ali cieniuchno
wieprzowinę do obiadu, wyszorowali pokład, podolewali na do lamp, nanieśli węgla
i wody kucharzowi i przetrząsnęli szafarnię, gǳie zna dowały się zapasy okrętowe. ǲień
był przepyszny — łagodny, asny i miły, a Harvey oddychał pełną piersią.
W ciągu nocy ubiegłe nadciągnęło eszcze parę innych szonerów; długi przestwór
modrych wód roił się od żagli i czółen rybackich. Gǳieś daleko na widnokręgu asny
błękit nieba przyćmiewała smuga dymu, płynąca z niewiǳialnego liniowca; na wschód
od niego wyłamywała się w widnokręgu prostokątna szczerba — były to wzdyma ące się
właśnie topżagle akiegoś wielkiego okrętu. Disko Troop, ćmiąc tytoń, stał przy podbitce
kabiny — ednym okiem rozglądał się po statku, a drugim obserwował małą chorągiewkę
na głowicy grotmasztu.
— Gdy tato tak się zaduma — mówił Dan szeptem — to znak, że obmyśla coś
ważnego dla całe załogi. Założę się o całą płacę i cały part, że wkrótce bęǳiemy ak
u Pana Boga za piecem. Tato zna się na dorszach… i wszystkie maszoperie o tym wieǳą.
Przypatrz no się, ak tam statki nadciąga ą eden za drugim… Tam oto est ince e oo…
bat z Chat-ham. Wylazł tu ostatnie nocy. A wiǳisz ten wielgaśny okręt z cętką na
fokżaglu i nowym klinem? To a ie it an z West Chat-ham… nie poniesie ci długo
swych paruchów, chyba że mu się szczęście odmieniło od zeszłego lata! Na niewiele go
stać, co na wyże na dryfowanie! Nie ma takie kotwicy, która by zdołała go utrzymać…
Gdy dym fa ki układa się w takie kółeczka, znaczy to, że tato myśli o rybach. Gdybyśmy
teraz przemówili do niego, wściekłby się ze złości. Ostatnim razem, kiedy się do niego
odezwałem nie w porę, cisnął we mnie butem.
Disko Troop, przygryzłszy fa kę zębami, patrzył przed siebie znieruchomiałymi oczyma, które akoby nie wiǳiały, co się święci. Zgodnie z tym, co mówił o nim syn, myślał
o połowie, stawia ąc swą wieǳę i doświadczenie zebrane na Rewach, w zawody przeciwko dorszom wędru ącym we własnym morzu. Obecność natrętnych, wścibskich szonerów
na widnokręgu poczytywał za komplement dla swoich zdolności. Jednakże skoro go tym
komplementem uż obdarzono, pragnął dać drapaka i osiąść na kotwicy gǳieś z dala
od luǳi, póki nie nade ǳie pora, gdy bęǳie mógł wrócić i uprawiać połów na ulicach
zgiełkliwego miasta nad wodami. Toteż Disko Troop rozmyślał o pogoǳie dni ostatnich,
o burzach, prądach, dostawach żywności i innych wydarzeniach — zawsze z punktu wiǳenia dwuǳiestofuntowego sztokﬁsza; w takich razach sam boda na goǳinę stawał się
dorszem i nawet robił się uderza ąco podobny do te ryby.
Nagle wy ął fa kę z zębów.
— Tatulo — ozwał się Dan — uż ukończyliśmy sprzątanie. Czy moglibyśmy trochę
popływać po morzu? ǲiś dobra pogoda na połów.
— Tylko nie w tym wiśniowym przyoǳiewku ani w tych brązowych przypalanych
bucikach. Da że mu akieś barǳie odpowiednie ubranie.
— Tato zadowolony… dlatego nam się udało — rzekł Dan z radością, wciąga ąc Harvey’a do ka uty, gdy Troop zrzucał akiś klucz ze schodów. — Tata chowa mo e zapasowe
ubranie, bo mówi, że estem niedbały.
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Pogmerał w komoǳie i w ciągu niespełna trzech minut Harvey był uż przystro ony
w długie, nieprzemakalne, zachoǳące mu do połowy uda buty rybackie, w ciężki błękitny spencer wełniany, dobrze wycerowany na łokciach, w parę ma tadrałów i kapelusz
„zydwester”.
— Teraz to przyna mnie wyglądasz na człowieka — zauważył Dan. — Śpiesz się!
— Trzyma cie się tu blisko, pod ręką — przykazał Troop — i nie zadawa cie się
z nikim. Jeżeli was kto zapyta, co teraz planu ę, powieǳcie, że nic nie wiecie.
Przy ruﬁe szonera było przywiązane małe czerwone czółno z napisem „ attie ”.
Dan spuścił linkę holowniczą i zsunął się na dno łódki, za nim zaś niezgrabnie potoczył
się Harvey.
— Tak to się nie schoǳi do łódki — upomniał go Dan. — Gdyby to było na pełnym
morzu, poszedłbyś pewno na dno. Musisz się nauczyć włażenia do nie .
To rzekłszy umocował kołeczki dulek, za ął przednią ławę i przyglądał się robocie Harvey’a. Chłopak kiedyś ćwiczył się w wiosłowaniu na stawach Adirondackich. Jest ednak
pewna różnica mięǳy lekkimi łoǳiami sportowymi a ciężkimi, krępymi, na osiemnaście
stóp długimi czółnami — pomięǳy kołkami skrzypiących dulek a równo choǳącymi,
dopasowanymi do uchwytów obrączkami. Pruli spoko ną gładź, a Harvey wciąż postękiwał.
— Nie tak gwałtownie! Wiosłu spoko nie ! — ostrzegał go Dan. — Jak ci się tak
wykręci wiosło na rozbu anym morzu, to na pewno wywalisz łódkę… Ale prawda, że
łódka est świetna… co?… mo a!…
Łódka była nienagannie czysta. Na e przoǳie zna dowała się maluchna kotwiczka
i dwa kubły z wodą. Cynowa trąbka obiadowa spoczywała w ko czyku tuż pod prawą
ręką Harvey’a, obok akiegoś brzydkiego tłuczka, krótkiego harpuna i eszcze krótszego drewnianego kĳka. Pęk lin opatrzonych nader ciężkimi ołowiankami i podwó nymi
haczykami, akich używa się do połowu dorszy, tkwił na właściwym swym mie scu koło
klamburty.
— A gǳie maszt i żagiel? — zagadnął Harvey, bo dłonie zaczęły mu uż okrywać się
bąblami.
Dan zachichotał.
— Nieczęsto bęǳiesz żeglował na rybackich łoǳiach. Trzeba powiosłować… ale nie
potrzebu esz tak się wysilać przy wiosłowaniu. Chciałbyś mieć taką łódkę na własność?
— No, no! Zda e mi się, że o ciec dałby mi nie edną, ale dwie takie łódki, gdybym
go o to poprosił — odpowieǳiał Harvey. Dotychczas nazbyt był za ęty, by wiele czasu
poświęcać myślom o roǳinie.
— Pewnie że tak. Twó tato est milionerem. Teraz to nawet nie wyglądasz na milionera. Ale łódka i statek, i oporząǳenie — mówił Dan, ak gdyby co na mnie był
właścicielem wielorybnika — kosztu ą masę pienięǳy. Czy myślisz, że twó tato dałby ci
taką łódź dla… dla two e zabawy?
— Nic by w tym nie było ǳiwnego. Byłaby to boda że edyna rzecz, które dotychczas
eszcze nie zdołałem od niego wyprosić.
— Musiał być z ciebie w domu wielki rozrzutnik. Nie szarp tak wiosłem, Harve! Bierz
króce , bo morze nigdy nie est do cna spoko ne, a te ruchy mogą…
Trrach! Gryf wiosła uderzył Harvey’a w podbródek i przewrócił go na wznak.
— To właśnie chciałem ci powieǳieć. Ja też musiałem się wszystkiego uczyć, ale
miałem nie więce ak osiem lat, gdy rozpocząłem tę „szkołę”.
Harvey z obolałą szczęką i zmarszczonym czołem usiadł znów na dawnym mie scu.
— Nic z tego nie przy ǳie, że bęǳiemy się złościć, powiada tato, bo ( ak powiada),
to tylko nasza wina, że sobie nie możemy dać rady. Spróbu my tuta . Manuel poda nam
głębokość.
Portugalczyk chybotał się w łódce o milę od nich, ale kiedy Dan podniósł w górę
koniec wiosła, natychmiast dał trzykrotny znak lewą ręką.
— Trzyǳieści sążni — rzekł Dan, uczepia ąc do haka kawałek solonego mięsa. —
Dale w morze te placki! Zakłada przynętę tak ak a, Harvey’u, tylko nie rób wielkiego
hałasu swym zwĳadłem.
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Dan uż dawno rozwinął linę, zanim Harvey opanował ta emnicę zakładania przynęty
i wyrzucania ołowianek. Łódka płynęła swobodnie z prądem. Nie warto było zarzucać
kotwicy, póki nie byli całkiem pewni dobrego gruntu.
— Mamy go! — wrzasnął Dan; rzęsisty deszcz wodnych rozbryzgów zachrzęścił na
plecach Harvey’a, a wielki dorsz zaczął rzucać się i trzepotać tuż koło niego. — Dawa
klipę, Harvey’u, klipę! Masz ą pod ręką! Pręǳe !
Klipą oczywiście nie mogła być trąbka obiadowa, przeto Harvey podał mu tłuczek.
Dan umie ętnie ogłuszył rybę, zanim wciągnął ą do wnętrza łoǳi, po czym z pyska ryby
wykręcił hak, posługu ąc się krótkim drewnianym kĳkiem, który nazywał „pęǳelkiem
do gardła”. Wtem Harvey poczuł szarpnięcie, więc z całą gorliwością ął ciągnąć sznur
w górę.
— Ależ to poziomki! — krzyknął. — Przypatrz no się!
Haczyk istotnie uwikłał się w kępie poziomek czerwonych po edne stronie, a białych po drugie — doskonale naśladu ących agodę leśną, z tą tylko różnicą, że nie miały
listków, a łodygi ich były wewnątrz puste, a z wierzchu oślizłe.
— Nie dotyka ! Wyrzuć e! Nie…
Ostrzeżenie przyszło za późno. Harvey uż zerwał e z haka i przyglądał im się z poǳiwem.
— U-uch! — krzyknął i wstrząsnął palcami, ak gdyby pochwycił w rękę całą garść
pokrzyw.
— Teraz uż chyba wiesz, co oznacza „pole poziomkowe”. Tato powiada, że gołą ręką
nie należy tykać niczego oprócz ryb. Wyrzuć e za burtę i załóż znów przynętę, Harve.
Z gapienia się po próżnicy nikomu eszcze nic nie przyszło. Tu każda chwila to pieniąǳ!
Harvey uśmiechnął się na myśl o dolarach, akie miał otrzymywać miesięcznie, i starał
się odgadnąć, co powieǳiałaby ego matka, gdyby go tu zobaczyła wychyla ącego się przez
krawędź łódki rybackie pośrodku oceanu. Wszak cierpiała niewysłowione męki, ilekroć
on — e synek — wybrał się na prze ażdżkę po eziorze Saranaz… a i to Harvey dobrze
pamiętał, że miał zwycza wyśmiewać się z e niepoko ów. Naraz — ni stąd ni zowąd
— lina prześliznęła mu się w dłoni, obciera ąc skórę nawet pomimo „mitenek”, czyli
wełnianych ochraniaczy na rękach.
— To ci wielki kloc! Ustąp mu mie sca, bo wiǳisz, aki z niego siłacz! — krzyczał
Dan. — Ja ci pomogę!
— Nie, nie pomaga — fuknął Harvey, całą siłą uczepiwszy się liny. — To mo a
pierwsza ryba. Czy… czy to wieloryb?
— Może płastuga⁉
Dan wlepił oczy w wodę i podniósł wielką „klipę”, gotów na wszystko, cokolwiek by
się zdarzyło. Coś białego i owalnego zamigotało i zatrzepotało się wśród zieleni wód.
— Założę się o cały part i płacę, że ta bestia waży z górą sto funtów. Czy nadal eszcze
upierasz się, żeby ą wyciągnąć w po edynkę?
Harvey’owi ścierpły przeguby rąk oparte o klamburtę — uż nawet poczęły krwawić;
twarz to czerwieniała, to siniała na przemian z podniecenia i wyczerpania; ociekał potem
i był na poły oślepły od wpatrywania się w odblaski słoneczne, rozbiega ące się wokół
szybko porusza ące się linki. Chłopcy zmęczyli się o wiele wcześnie niż płastuga, która
przez akieś dwaǳieścia minut miała przewagę nad nimi i łódką. W końcu ednak udało
się ugoǳić ościeniem i wyłowić wielką, płaską rybę.
— Poszczęściło ci się nieźle — przyznał Dan, ociera ąc czoło. — Waży przeszło sto
funtów.
Harvey z niewymowną dumą spoglądał na ogromną, szaro nakrapianą bestię. Nieraz
widywał płastugi na marmurowych ladach sklepowych, ednakże nigdy nie przyszło mu
na myśl zapytać, ak się dostały w głąb lądu. Teraz uż wieǳiał… i każde ścięgno w ego
ciele było obolałe od zmęczenia.
— Gdyby tato był z nami — mówił Dan, ciągnąc linę do góry — odczytałby znaki tak
dokładnie ak z drukowane książki. Ryby teraz male ą i male ą, a tu tymczasem złapałeś
taką superpłastugę… boda że na większą, aką uda nam się złowić w czasie te wyprawy!
Wczora szy połów, czyś to zauważył, dał same duże ryby, ale ani edne płastugi. Tata umie
pysznie odczytywać znaki. Powiada, że na Rewach wszystko ma w sobie akieś znaki, które
można odczytywać trafnie lub mylnie.
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Gdy kończył mówić, na pokłaǳie e e e e rozległ się strzał.
— To est hasło zwołu ące całą załogę. Tata coś tam uż obmyślił, inacze nigdy by
o te porze nie przerywał połowu. Zwĳa linę, Harvey’u, wracamy.
Ustawili się pod wiatr ku okrętowi, gotowi powierzyć łódkę spoko nemu morzu, gdy
naraz żałosne nawoływania rozlega ące się o pół mili od nich skierowały ich w stronę
Penna, który uganiał się bez ustanku dokoła akiegoś stałego punktu, zupełnie podobnego
do olbrzymie pluskwy wodne . Mały człeczyna to cofał się, to powracał znów z niezwykłą
zawziętością na dawne mie sce, ale pod koniec każdego z tych manewrów czółno zakręcało
w kółko i chybotało się bezradnie na linie.
— Musimy mu pomóc, inacze utknie tam na dobre — rzekł Dan.
— A cóż się stało? — zapytał Harvey. Był to akiś nowy świat, dotąd mu nieznany,
w którym on uż nie dyktował praw luǳiom starszym od siebie, ale musiał z pokorą pytać
o wszystko. A morze było przeraża ąco ogromne i obo ętne.
— Kotwica się zaplątała. Penn ciągle gubi kotwice. Już dwie stracił w czasie obecne
wyprawy… i do tego na piaszczystym dnie… a tata mu zapowieǳiał, że eżeli straci eszcze
edną… ma się rozumieć, podczas połowu… to mu da knagę. Byłoby to śmiertelnym
ciosem dla Penna.
— Co to est „knaga”? — zapytał Harvey, na pół domyśla ąc się, że est to zapewne
akiś roǳa tortur marynarskich, o akich czytał w powieściach.
— Wielki kamień, który ma zastąpić kotwicę. Taką knagę dynda ącą na przoǳie łoǳi
widać uż z dala, a cała rybacka gromada zaraz wie, co to znaczy. E , ośmieszyłoby go to
okropnie! A tego Penn nie potraﬁłby znieść… To zupełnie, ak gdyby kto psu przywiązał
warząchew do ogona… Taki uż on zawsze wrażliwy! Hola, Penn! Znowuś ugrzązł? Nie
próbu uż więce swych zdolności. Podpłyń nieco dale i trzyma linę prostopadle.
— Nie mogę e ruszyć — odpowieǳiał zasapany nieborak. — Nie mogę e ruszyć,
choć robię wszystko, co w me mocy.
— Cóż to za wronie gniazdo na przoǳie? — zapytał Dan, wskazu ąc na gmatwaninę
zapasowych wioseł i wszelakich lin poplątanych nieprawną ręką.
— To? — odpowieǳiał Penn z dumą. — To hiszpańska winda. Pan Salters pokazał
mi, ak to się robi; ale i tak nie mogę e ruszyć.
Dan pochylił się nad klamburtą, by skryć uśmiech, szarpnął kilkakrotnie za linę i —
o ǳiwo! — kotwica puściła od razu.
— Ciągnĳ w górę, Penn! — zawołał, śmie ąc się — bo inacze znów się zahaczy.
Pożegnali się z nim — eszcze ǳiękował im z rozrzewnieniem i wielkimi, smętno-niebieskimi oczyma wpatrywał się w pazury małe kotewki, obwieszone zielskiem
morskim, zwanym kiǳiną.
— Wiesz co, Harvey — mówił Dan, gdy uż odpłynęli na odległość głosu — czasem
przychoǳi mi na myśl, że Penn nie wszystkie klepki ma w porządku. Nie est niebezpieczny, ale w głowie mu czegoś braknie. Czy tego nie wiǳisz?
— Czy to naprawdę two e spostrzeżenie, czy est to tylko eden z sądów two ego o ca?
— zapytał Harvey pochyla ąc się nad wiosłami. Czuł, że potraﬁ uż nimi władać z większą
łatwością.
— Tym razem tato się nie pomylił. Penn est z pewnością pomylony. Wzięło się to
stąd… wiosłu teraz uważnie, Harvey… a powiem ci to, bo trzeba, żebyś wieǳiał wszystko
należycie. Na pierw był on morawskim kaznoǳie ą²². Na imię miał Jakub Boller (tak mi
powiadał tato)… a mieszkał z żoną i czworgiem ǳieci gǳieś w Pensylwanii. Otóż pewnego
razu Penn wziął całą swo ą roǳinę na akiś tam ich wiec morawiański, i zatrzymali się na
edną noc w Johnstown. Słyszałeś kiedyś o Johnstown?
Harvey zamyślił się.
— Tak est, słyszałem. Ale nie przypominam sobie w akich okolicznościach. Nazwa
ta utkwiła mi w pamięci tak samo ak Ashtabula.
— Jedno i drugie związane było z doniosłymi wydarzeniami… Otóż w ową właśnie
noc, kiedy Penn ze swo ą familią przebywał w hotelu, miasto Johnstown uległo zniszczeniu. Przerwała się grobla… ruszyła powódź… domy zostały uniesione prądem… gruchotały się edne o drugie i toczyły. Wiǳiałem to na obrazach… dalibóg, to było straszne!
²² o aw i azno ie a — wyznawca husytyzmu. [przypis redakcy ny]
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Penn, zanim zorientował się, co się ǳie e, zobaczył potopioną całą swo ą roǳinę. Odtąd
uż rozum mu się całkiem popsuł. Pamiętał, że coś się wydarzyło w Johnstown, ale przez
całe swo e biedne życie nie mógł sobie przypomnieć, co to było… ino pływał tak sobie
w kółeczko, uśmiecha ąc się i ǳiwu ąc. Nie wieǳiał, ani kim est, ani kim był… Wówczas to spotkał stry a Saltersa, który właśnie zawitał do akiegoś miasta w Alleghany.
Połowa roǳiny mo e matki tam ży e, a stry Salters zimą eźǳi tam w odwieǳiny. Otóż
stry Salters, dowieǳiawszy się, akie nieszczęście spotkało Penna, za ął się nim prawie
ak roǳonym synem… wziął go na wschód i dał zatrudnienie na swym folwarku.
— A akże, wczora wieczorem, kiedy oba zderzyli się łódkami, słyszałem, ak Penna
nazwano hreczkosie em. Czy stry Salters est farmerem?
— Farmerem! — wrzasnął Dan. — Całe wody od nas aż do Hatt’rus nie starczyłoby
na to, żeby zmyć z ego butów glinę. On est farmerem. Ba, Harvey’u, wiǳiałem ak ten
człowiek, na długo przed zachodem słońca, podstawiał wiaderko i kręcił czop u beczki
z wodą, zupełnie akby to było wymię krowie. Do tego stopnia przesiąkł farmerskim życiem. Otóż on i Penn udali się na folwark… było to niedaleko od Exeter. Stry Salters
sprzedał go… niby ten folwark… akie ś laﬁrynǳie z Bostonu, która chciała sobie pobudować letniak… he , dostał za to ładny kawał grosza! No i oba , te dwa głuptaki, żyli
sobie ako tako. Kiedyś stry przyszedł do taty, prowaǳąc ze sobą Penna i mówiąc, że
on i Penn muszą wybrać się, o tak dla zdrowia, na edną choćby wyprawę rybacką. Widać, wykalkulował sobie, że Morawianie nie będą ścigali Jakuba Bollera po Rewach. Tato
się zgoǳił, bo stry Salters wcześnie , przez trzyǳieści lat, za mował się rybołówstwem,
gdy eszcze nie wyna dował patentowanych nawozów, i za mował kwaterę na e e e e.
Wyprawa dobrze zrobiła Pennowi, więc tato zaczął go zabierać stale ze sobą. Ale kiedyś,
powiada tato, Penn sobie przypomni żonę, ǳieci i miasto Johnstown, a wtedy, ak mówi
tato, może to skończyć się śmiercią. Nie gada nigdy Pennowi o Johnstown ani o niczym
podobnym, bo stry Salters wyrzuci cię do morza.
— Biedny Penn! — mruknął Harvey. — Wiǳąc ich tak razem we dwó kę, nigdy
bym nie pomyślał, że stry Salters est ego serdecznym opiekunem.
— Mimo wszystko lubię Penna… i wszyscy go lubimy — mówił Dan. — Powinniśmy
byli poholować go za sobą… ale chciałem ci na pierw wszystko opowieǳieć.
Zna dowali się uż niedaleko od szonera; reszta łoǳi sunęła za nimi w niewielkie
odległości.
— Nie trzeba teraz wciągać łoǳi — odezwał się Troop z pokładu. — Weźmiemy się
natychmiast do oprawiania ryb. Ustawcie stoły, chłopcy!
— Tata głębszy i posępnie szy niż paszcza wielorybia! — mówił Dan mrugnąwszy
okiem, gdy czyniono przygotowania do oporząǳania ryb. — Przypatrz się tym statkom,
które po awiły się tu od rana. One wszystkie czeka ą na tatę. Czy wiǳisz e, Harvey’u?
— Dla mnie one wszystkie są ednakowe.
Istotnie, pierwszemu lepszemu szczurowi lądowemu mogło się wydawać, że wszystkie
szonery chybocące się wokoło wyszły spod ednego hebla.
— E ! Nie są one znów takie ednakowe! Tamto żółte, brudne pudło o takim wesołym
bukszprycie, to ope o a ue. Jego szyprem est Nick Brand, na ordynarnie szy człowiek na naszych Rewach. Powiemy mu to, gdy dotrzemy do Główne Ławicy. Dale za
nim widać ay ye. Jego właścicielami są dwa Jerauldowie. Ten statek pochoǳi z Harovick; Te trzy następne, nieco z boku, to a i ith, o e i ith
a en; wszystkie
przybyły prosto z chałupy. Chyba utro zobaczymy
ie
ee in , co tatku? Wszystkie
tu przypływa ą z Queereau.
— Niewiele okrętów zobaczysz utro, Danny! — Ilekroć Troop nazywał swego syna
„Danny”, była to oznaka, że stary est z czegoś zadowolony.
— Chłopcy, zaczyna się nam tu robić krzynę ciasno — ciągnął dale , zwraca ąc się do
załogi gramolące się po ednemu na pokład. — Pozwólmy im, niech zastawia ą wielką
przynętę i biorą małą zdobycz!
Rzucił okiem na zdobycz i smutno było patrzeć, ak szczupły był połów tego dnia.
Oprócz płastugi złowione przez Harvey’a na pokłaǳie nie było ryby ważące ponad piętnaście funtów.
— Czekam na zmianę pogody — rzucił mimochodem.
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— Bęǳiesz musiał chyba sam ą sprawić, Disko, a tam nie mogę dostrzec ni znaku!
— odparł Długi Dżek, woǳąc okiem po asnym widnokręgu.
A ednak w akie pół goǳiny późnie , gdy za ęci byli patroszeniem, nagle „pomięǳy
edną rybą a drugą” — ak to powiada ą — spadła na nich gęsta „doka”. Waliła kłębami,
nieustannie, wĳąc się i dymiąc nad bezbarwną tonią. Luǳie, nie mówiąc ni słowa, zaniechali oprawiania ryb. Długi Dżek i wu Salters poprawili oś kołowrotu w łożysku i ęli
podnosić kotwicę. Kołowrót obracał się zgrzytliwie, nawĳa ąc z wolna na bęben mokrą,
konopną linę. W końcu Manuel i Tom Platt przyłożyli ręki do ǳieła — i kotwica, azgocąc, wydostała się ponad wodę. Jeden z żagli wzdął się, ednocześnie Troop ruchem
steru osaǳił okręt w mie scu.
— Rozpiąć kliwer i fok! — rozkazał.
— Walić nimi w mgłę — wrzasnął Długi Dżek umocowu ąc skrzydło kliweru, gdy
tymczasem inni podnosili szczęka ące i chrzęstliwe pierścienie fokżagla. Zatrzeszczał bum
przedni; e e e e roze rzał się w wietrze i dał nurka w kłębowisko matowo-srebrzyste
mgły.
— „Stry ” sunie za „mamką” — zauważył Troop.
Wszystko to było dla Harvey’a niewymownie ǳiwne, ale na większym ǳiwem prze mowało go to, że nie słyszał wcale rozkazów, co na wyże niekiedy coś tam mruknął
Troop, kończąc zawsze:
— Dobrze, synku!
— Nigdy dotąd nie wiǳiałeś, ak podnoszą kotwicę? — odezwał się Tom Platt do
Harvey’a gapiącego się na wilgotny paruch fokżagla.
— Nie. Gǳież to płyniemy?
— Łowić ryby, szukać nowego stanowiska… sam zrozumiesz, ak pobęǳiesz tyǳień
na okręcie. Dla ciebie wszystko to nowość… ale człek nigdy nie wie, co mu kiedy przypadnie. Na ten przykład weź mnie… Toma Platta… nigdy bym ci nie pomyślał… że…
— Lepsze to niż czternaście dolarów miesięcznie i kulka w brzuch — ozwał się Troop
sto ący przy kole sterowym.
— Niech no dosto na osoba tym się pocieszy!
— Lepsze dolary i centy — odparł były marynarz coś tam manipulu ąc koło dużego
kliwru, do którego przywiązany był drewniany drążek. — Ale o tym nie myśleliśmy wcale,
akeśmy obracali kołowrót na i i
uc , kiedy to z Fort Macon prano pociskami
armatnimi w naszą rufę, a na dobitkę szarpała nami wściekła wichura. Gǳieżeś bywał
wtedy, Disko?
— Tuta albo gǳieś w tych stronach — odpowieǳiał Disko — zapracowywałem
sobie na chleb powszedni na morskich głębiach i wymykałem się okrętom korsarskim.
Szkoda, że nie mogłem ci dogoǳić gorącą kulką, Tomie Platt… trudno!… Ale coś mi się
wiǳi, że dostaniemy się pod wiatr, zanim u rzymy Eastern Point.
Teraz uż na przeǳie okrętu rozbrzmiewały niecichnące pogwarki, poszmery, chlupoty, co pewien czas urozmaicane twardym dudnieniem oraz świstem rozbryzgów wǳiera ącymi się na kasztel przedni. Liny i żagle ociekały kroplami, a luǳie snuli się ak senni
wzdłuż le owe strony kwatery mieszkalne — edynie wu Salters sieǳiał nieporuszenie
na głównym włazie, kuru ąc obolałe dłonie.
— Można by rozpiąć sztakżagiel — ozwał się Disko, strzela ąc ednym okiem w stronę
brata.
Koło sterowe drgało prawie niezauważalnymi ruchami w ręku Diska. W parę sekund
późnie syczący czubek gwałtowne fali chlusnął z ukosa po pokłaǳie, trzepnął stry a Saltersa mięǳy łopatki i zmoczył go od stóp do głów. Salters zerwał się z mie sca, ocieka ąc
wodą, i ruszył na przód okrętu, po to tylko, by zetknąć się z drugą falą.
— Patrz no, ak tata gania go po całym pokłaǳie! — rzekł Dan. — Stry Salters myśli
sobie, że inni będą za niego choǳili koło żagli. Tata uż na dwóch zeszłych wyprawach
dawał mu wycisk.
Stry Salters schronił się pod fokmasztem, ale nowa fala podcięła mu kolana. Twarz
Diska była chłodna i matowa ak żelazna obręcz koła sterowego.
— Podobno okrętowi lepie by było pod sztakżaglem, Salters — ozwał się Disko, ak
gdyby nie był zauważył niczego.
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— Penn, idź natychmiast na dół i napĳ się kawy. Powinieneś mieć na tyle rozsądku,
żeby się nie wałęsać po pokłaǳie w taką pogodę.
— Teraz będą żłopać kawę i grać w warcaby, dopóki „krowy nie wrócą do domu”
— wy aśnił Dan, gdy stry Salters pchnął Penna do ka uty. — Mnie się tak wiǳi, ak
gdybyśmy tu wszyscy byli zaczarowani. Nie ma na całym świecie większych leniuchów ak
Rewiaki, gdy nie łowią ryb.
— Cieszę się, że to powieǳiałeś — krzyknął Długi Dżek, który dotąd kręcił się
w kółko, szuka ąc za ęcia. — Zapomniałem zupełnie, że mamy tu pasażera… tego, co
ma taki piękny kapelusik na głowie. E , nie ma próżnowania dla tych, co eszcze się nie
nauczyli ma drować koło lin. Przyprowadź no go, a bęǳiemy go uczyć.
— Nie był ci to mó pomysł tym razem — roześmiał się Dan. — Powinieneś był sam
wziąć się do tego. Mnie to tatulo nauczał harapem.
Przez całą goǳinę Długi Dżek oprowaǳał swego eńca po cnie pomyślałałym okręcie, ucząc go, ak się wyraził, „spraw morskich, które znać powinien każdy człowiek, czy
ślepy, czy pĳany, czy śpiący”. Na siedemǳiesięciotonowym szonerze, co dźwiga na sobie
ledwo krótki fokmaszt, niewiele est osprzętu, ednakże Długi Dżek miał dar wyrazistego
przedstawiania rzeczy. Gdy chciał zwrócić uwagę Harvey’a na gary, wbĳał palce w kark
chłopaka, zmusza ąc go do wytrzeszczania oczu przez całe pół minuty.
Różnicę pomięǳy przodem i tyłem okrętu unaoczniał pocieraniem Harvey’owego
nosa o kilkustopową re kę, a kierunek każde liny utwierǳał w pamięci Harvey’a za pomocą smagania końcem te że liny.
Nauka ta byłaby o wiele łatwie sza, gdyby pokład był całkiem wolny; ednak tam właśnie można było zmieścić wszystko prócz człowieka. Na przoǳie zna dowała się winda
ze swym taklem, łańcuchem i konopnymi linami, o które niezbyt przy emnie było się
potykać; dale komin pieca na galarǳie i beczki ustawione koło luku przedniego, służące
do składania rybich wnętrzności. W tyle za nimi podbieg fokmasztu i potrzask głównego włazu za mowały całą przestrzeń wolną od pomp, zwo ów lin, taklów oraz składowni,
czyli zsypów, gǳie składano i płatano ryby. Dale były stanowiska czółen przywiązanych
do punktów na kwaterze; za nimi znowu wznosiła się wyżka obwieszona wszelakimi różnościami; a wreszcie sześćǳiesięciostopniowy bum grotmasztu osaǳony w widełkach
i tłukący całą swą długością wszystko, co mu się nawinęło, ako że nie pozostawał w spoko u ani na chwilę.
Tom Platt, ma się rozumieć, również nie pozostawał bezczynny, ale szedł razem z nimi, wtrąca ąc przydługie, a zgoła zbyteczne opisy żagli i olinowania na starym okręcie
hio.
— E , nie zważa na to, co on tam bręczy; słucha , co a ci powiem, kochasiu! Tom,
nasza kanciara to nie hio, więc niepotrzebnie chłopakowi zawracasz tym głowę! — zrzęǳił Dżek.
— On się zmarnu e na całe życie, rozpoczyna ąc od takiego tarabanienia się po okręcie — tłumaczył Tom Platt. — Da mu sposobność poznania paru zasadniczych prawideł.
Żeglarstwo to sztuka prawǳiwa, Harvey’u… e , pokazałbym ci wszystko ak należy, gdybym cię miał przy sobie na…
— Wiem, akby to było. Zamęczyłbyś go na śmierć swoim gadulstwem. Cicho, Tom!
A teraz po wszystkim, co ci nagadałem, Harve, powieǳ no mi, akbyś zwĳał fokżagiel?
Da ę ci czas do namysłu.
— Trzeba to wciągnąć do środka — odrzekł Harvey wskazu ąc na le .
— Co za „to”? Północny Atlantyk?
— Nie! Ten drąg. Potem pochwycić linę, którą pan mi pokazał tam w tyle…
— Ależ tak nie można — przerwał Tom Platt.
— Cicho! On dopiero się uczy i eszcze nie zna wszystkich nazw. No, dale , Harve!
— Aha, to się nazywa sztrop. Więc mam przyczepić takiel do sztropu, a potem spuścić…
— Zniżyć żagiel, chłopcze! Zniżyć! — krzyknął Tom Platt z prawǳiwą za adłością.
— Zniżyć tryski i halzy — ciągnął dale Harvey, któremu te nazwy mocno utkwiły
w pamięci.
— Weź no się do nich — rzekł Długi Dżek.
Harvey spełnił rozkaz.
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— Zniżyć, aż ta pętka… tam w tyle… nie, to kluczka… aż ta kluczka do ǳie do
bumu… Wtedy mam podwiązać ą w sposób… podany mi przez pana… a potem znów
podciągnąć gorycle i halzy.
— Ominąłeś ucho linki… ale mamy dość czasu i eszcze czegoś się nauczysz z naszą
pomocą. Każda lina na okręcie ma swo ą funkc ę, inacze dawno bylibyśmy ą cisnęli
w morze. Cóż, pó ǳiesz za mną? Przecież nabĳam ci w kabzę dolary i centy, tumanie
eden… a gdy uż swo e odrobisz, bęǳiesz mógł eźǳić od Bostonu do Kuby i wszęǳie
rozpowiadać, że Długi Dżek cię uczył!
Zaczął wymieniać kole no nazwy różnych lin — a Harvey, uż po trosze zmęczony,
wlókł się pomału kole no to do te , to do owe . Koniec powroza często gęsto łaskotał go
po żebrach niemal zapiera ąc mu dech w piersi.
— Gdy bęǳiesz uż panem własnego batu — mówił Tom Platt, spogląda ąc surowo
— bęǳiesz mógł choǳić, ak ci się podoba… ale teraz masz wszystkie rozkazy wykonywać
biegiem. No, eszcze raz… dla pewności!…
Całe to ćwiczenie ogarniało płomieniem duszę Harvey’a, a ostatni cios dolał oliwy
do ognia. Wszak był on młoǳieńcem zgoła do rzeczy, synem człowieka naǳwycza mądrego i nader wrażliwe kobiety, i miał usposobienie bystre i rezolutne, które wskutek
ciągłego psucia przez otoczenie przemieniło się niemal w uporczywą zawziętość. Spo rzał
na resztę luǳi i zobaczył, że nawet Dan się nie uśmiecha. Widocznie wszystko to, acz tak
dotkliwe, wchoǳiło w zakres coǳiennych za ęć. Wobec tego — z westchnieniem i cierpkim uśmiechem — przełknąć musiał tę pigułkę. Ta sama bystrość, która dawała mu taką
przewagę nad matką, przekonywała go aż nadto, że na całym statku nikt, oprócz ednego
chyba Penna, nie zniósłby na mnie szego głupstwa. Można wiele się nauczyć z samego
tylko tonu mowy. Długi Dżek wywołał eszcze przeszło pół tuzina nazw na rozmaitszych
lin, a Harvey skakał po pokłaǳie ak węgorz podczas przypływu, wciąż spogląda ąc na
Toma Platta.
— Barǳo dobrze! Barǳo dobrze! — uznał Manuel. — Po kolac i pokażę ci mały
szoner zrobiony przeze mnie… ze wszystkimi linami. Taka nauka pó ǳie nam gładko.
— Nieźle, nieźle… ak na pasażera — rzekł Dan. — Tato przyznał, że twardo zetniesz
się z morzem, zanim pozwolisz się utopić. Jak na o ca, to duża pochwała. Nauczę cię więce
na na bliższe nasze warcie.
— A teraz nauczę cię czegoś, na czym Długi Dżek się nie rozumie — huknął Tom
Platt, wydobywa ąc ze skrzyni na ruﬁe ołowiankę głębinową, przewierconą na ednym
z końców; ǳiurę tę wysmarował baranim ło em i ruszył naprzód.
— Nauczę cię, ak się w lot puszcza błękitnego gołąbka. Szu-u-u!
Disko wykonał sterem akiś zwrot, który zatrzymał okręt w mie scu, a ednocześnie
Manuel z pomocą Harvey’a (z czego chłopak wielce był dumny) opuścił kliwer, który
upadł na re kę. Ołowianka obracana przez Toma Platta w kółko, ruchem wiru ącym,
buczała i grała ak organy.
— Wal naprzód — ozwał się Długi Dżek niecierpliwie. — Nie ciągniemy przecie
we mgle na dwaǳieścia pięć stóp od Wyspy Ogniste . Przecie to znowu nie tak wielka
sztuka.
— Nie bądźże zazdrosny, Galway!
Wypuszczona ołowianka chlupnęła gǳieś w morzu; szoner dążąc e śladem, ruszył
pomału naprzód.
— Sondowanie to e na wielka sztuka — mówił Dan — gdy głębinowa ołowianka
ma być przez cały tyǳień edynym okiem żeglarza. No, na ile obliczasz głębię, tato?
Twarz Diska rozpogoǳiła się. Całą swą zdolność i całą ambic ę opierał na długości
kursu, który go cichcem oddalił od reszty ﬂotylli — a stary rybak zażywał rozgłosu ako
mistrz nie lada, zna ący na wylot, choćby z zamkniętymi oczyma, wszystkie Rewy.
— Bęǳie z akie sześćǳiesiąt… o ile potraﬁę ako tako sąǳić — odpowieǳiał, rzuciwszy okiem na kompas.
— Sześćǳiesiąt — zawołał przeciągle Tom Platt, wciąga ąc zwo e namokłe liny.
Szoner szarpnął się i ruszył w dalszą drogę.
— Rzuca ! — przemówił Disko po upływie kwadransa.
— Na ile oceniasz głębokość? — szepnął Dan i spo rzał z ciekawością na Harvey’a.
Jednak Harvey był zbyt dumny z tego co robił, by słowa te mogły uczynić na nim wrażenie.
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— Pięćǳiesiąt! — ozwał się o ciec. — Wyda e mi się, że esteśmy akurat poza wrębem
Zielone Rewy, na stare głębi –.
— Pięćǳiesiąt! — huknął Tom Platt ledwo wiǳialny we mgle. — Dostaliśmy się
w pyszne mie sce… est ich tu tyle, co muszli koło Fort Macon.
— Nakłada przynętę, Harve — rzekł Dan, skoczywszy po linę na szpuli.
Szoner na pozór wałęsał się bezplanowo i na oślep wśród doki. Fokżagiel łomotał
zawzięcie. Starszyzna wyczeku ąco przyglądała się chłopcom, którzy przystąpili do połowu.
— He a! — linki Dana zachrobotały na pokarbowane i połupane klamburcie. —
Skądże, u pierona, tata tak dobrze wieǳiał? Chodź no tu, Harve, z pomocą. To akaś
wielka sztuka. I to eszcze naǳiana na hak!
Jęli ciągnąć razem i wywlekli krągłookiego, dwuǳiestofuntowego dorsza, któremu
przynęta uwięzła aż w brzuchu.
— Ależ on cały est pokryty małymi krabami — krzyknął Harvey, przewraca ąc go
na grzbiet.
— Disko, ty widocznie masz pod kilem drugą parę oczu — ozwał się Długi Dżek.
Z pluskiem spadła kotwica i wszyscy pozarzucali linki w morze, za ąwszy wyznaczone
sobie mie sca przy burcie.
— Czy to dobre do eǳenia? — sapnął Harvey, wyciągnąwszy również dorsza obwieszonego krabami.
— A pewnie! Gdy są „zawszawione”, to znak, że szły tysięczną gromadą, a gdy biorą
przynętę ak teraz, to muszą być głodne. Przynęta może być byle aka… będą kąsały i sam
hak.
— Patrzcie no, aka wielka! — zawołał Harvey, wyciągnąwszy trzepocącą się rybę
o szeroko rozǳiawione paszczy, prawie całkowicie „naǳianą na hak”, ak wyraził się
Dan. — Czemu nie możemy zawsze łowić ryb wprost z okrętu, zamiast wypływać na
połów łoǳiami?
— Możemy e łowić z okrętu, dopóki nie rozpocznie się patroszenie… potem to
wyrzucanie łbów i wnętrzności płoszy nam ryby. W każdym razie połów z okrętu bywa
uważany za niezbyt korzystny, chyba że się ktoś na nim zna tak ak tata. Zda e się, że
ǳisia nocą opuścimy nasze łowisko. Ale prawda, że od takiego łowienia barǳie plecy
bolą, niż tam na łódce?
Prawdę powieǳiawszy, to od te roboty nie tylko bolało, ale i łamało w plecach.
Gdy połów odbywa się z łoǳi, woda aż do ostatnie niemal chwili u mu e ciężaru rybie,
a zdobycz zna du e się nie ako, tuż pod ręką; rzeczą natomiast niesłychanie żmudną est
wyciąganie zdobyczy po opławie szonera, wysokie na stóp parę, a przeginanie się przez
burtę wywołu e dotkliwe kurcze żołądka. Jednakowoż, póki trwały łowy, prowaǳono e
z całą zaciekłością i rozpędem, a gdy na koniec ryby przestały brać, uż spora ich kupa
leżała na pokłaǳie.
— Gǳie Penn i stry Salters? — zapytał Harvey, otrzepu ąc szlam ze swych buksów
i zwĳa ąc linkę, przy czym dokładnie naśladował innych.
— Przynieś nam kawy i zobacz!
W żółtym blasku lampy sto ące na hołubce kotwiczne , za stołem czeladnym sieǳieli
oba mężczyźni, zgoła niepomni pogody ni rybołówstwa; pomięǳy nimi stała szachownica, a stry Salters warczał za każdym ruchem Penna.
— I cóż nowego? — rzekł pierwszy z nich, gdy Harvey, trzyma ąc się edną ręką za
skórzane strzemiączko u szczytu drabinki, ął nawoływać kucharza.
— Wielkie ryby i „wszawe”… mnóstwo, mnóstwo! — odparł Harvey, przytacza ąc
słowa Długiego Dżeka. — Jakże iǳie gra?
Małemu Pennowi wyciągnęła się twarz.
— Penn nic nie winien — fuknął stry Salters. — Przecie on est głuchawy.
— I cóż tam? Warcaby? — zagadnął Dan, gdy Harvey chwie nym krokiem podszedł na tył okrętu, niosąc dymiącą kawę w cynowym imbryku. — To nas uwalnia od
obowiązku sprzątania ǳisia w nocy. Tata est człowiekiem sprawiedliwym. Tamci dwa
za mą się sprzątaniem… za karę…
— A gdy tamci będą za ęci sprzątaniem, wtedy dwa młoǳi luǳie, dobrze mi oba
znani, nałożą eszcze na wędę całą putnię przynęty — ozwał się Disko, pokręca ąc kołem
sterowym.
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— Um! Wolałbym sprzątać, tatulu!
— Juści, że tak! Ale nie bęǳiecie tego robić! Brać się do oprawiania ryb!
— Czemuż to te przeklęte chłopaki nie powieǳiały nam, że bęǳiecie płatali rybę?
— ozwał się stry Salters, pomyka ąc na swo e mie sce przy stole. — Ten nóż est tępy
ak guma, Danie.
— Harvey’u, nie zechciałbyś ze ść na dół i przynieść przynętę?
— Dawać przynętę, aka est pod ręką — rzekł Disko. — Myślę, że gdy tak dale
pó ǳie, to się lepie wam opłaci łowienie „kosmate”.
Miało to oznaczać, że chłopcy ma ą zakładać na przynętę odpadki ryb pozostałe z patroszenia — co było lepsze od grzebania gołymi rękami w małych baryłkach z przynętą
na spoǳie okrętu. Niecki były pełne pięknie zwinięte liny, zaopatrzone co parę stóp
w wielki haczyk; sprawǳanie każdego haczyka z osobna i nabĳanie nań przynęty było
sztuką nie lada — zwłaszcza że cała lina winna mieć takie obciążenie, by wyrzucona z łoǳi biegła bez żadnych przeszkód. Dan mógł tę pracę wykonywać choćby po ciemku, nie
patrząc na nią wcale; natomiast Harvey zaczepiał sobie palce o zaǳiory i użalał się nad
swym losem — na co ednakże nie było rady, bo haczyki przesuwały się Danowi przez
palce ak robótka w rękach służące .
— Pomagałem w nabĳaniu przynęty eszcze na ląǳie, gdym eszcze nie umiał dobrze
choǳić. Bądź co bądź, est to trudna robota!… Tato — krzyknął w stronę włazu, gǳie
Disko i Tom Platt za ęci byli soleniem ryb. — Ileż to rekinów, wedle twe rachuby, bęǳie
nam potrzeba?
— Ze trzy! Śpieszcie się!
— W każde kaǳi est trzysta sążni tego interesu — wy aśnił Dan — starczy nam
roboty na całą noc. U-uch! Alem się capnął! — To rzekłszy wetknął palec do ust. —
Mówię ci, Harvey’u, że za żadne pieniąǳe w całym Gloucester nie na ąłbym się do prawǳiwego trolowania na żadnym okręcie… Może to się nazywa postępem, ale w każdym
razie est to na przykrze sze, na paskudnie sze zatrudnienie na świecie.
— Nie wiem, akie tam ono est, ale est to chyba prawǳiwe trolowanie — rzekł
Harvey posępnie. — Palce mam pokłute ak rzeszoto.
— Phii! To eden z tych przeklętych pomysłów o ca. Ale on nigdy nie używa troli,
eżeli nie ma po temu ważnego powodu. Tatulo zna się na rzeczy… dlatego tak zakłada
przynętę, ak właśnie teraz. Bęǳiemy mieli okręt naładowany pełniusieńko, aż się bęǳie
pochylał… albo też nie uświadczymy ani płetwy!
Penn i stry Salters stosownie do zarząǳenia Diska za ęli się sprzątaniem, ale chłopcy
mało na tym zyskali. Ledwo niecki zostały zaopatrzone, uż Tom Platt i Długi Dżek,
którzy z latarnią w ręku oglądali wnętrze czółna, porwali e wszystkie, załadowali wraz
z kilkoma kolorowymi a niezbyt wielkimi bo ami i spuścili łódź na morze, które Harvey’owi wydawało się naǳwycza burzliwe.
— Ależ oni utoną! Przecież łódź est załadowana ak wagon towarowy! — zawołał.
— Wrócimy! — odrzekł Długi Dżek — a eżeli nie bęǳiecie na nas uważać i eżeli
trola się zaplącze, to na was obu się skrupi.
Łódź wspięła się na czub fali i właśnie gdy zdało się niepodobieństwem, by mogła
uniknąć roztrzaskania o bok szonera, przemknęła się krawęǳią i została pochłonięta przez
wilgotną dokę.
— Uważa i raz po raz ǳwoń — ozwał się Dan, poda ąc Harvey’owi sznur do ǳwonu
wiszącego tuż za wĳadłem.
Harvey ǳwonił ochoczo, czu ąc, że ma w ręku życie dwóch luǳi. Disko, który sieǳąc
w kapitance, coś tam gryzmolił w ǳienniku okrętowym, nie wyglądał wcale na mordercę,
ba nawet, idąc na wieczerzę, uśmiechnął się oschle do zahukanego Harvey’a.
— e
e
e — kołatał Harvey przez dobre pół goǳiny, urozmaica ąc sobie
od czasu do czasu ten pobrzęk silnie szym werblem. W pobliżu rozległ się głuchy stuk.
Manuel i Dan pobiegli cwałem ku hakom utrzymu ącym takiel łoǳi. Długi Dżek i Tom
Platt po awili się ednocześnie na okręcie, dźwiga ąc na plecach — tak się zdawało —
boda że pół Atlantyku, a łódź podążała za nimi w powietrzu, lądu ąc z głośnym hałasem.
— Danny — rzekł Tom Platt ocieka ący wodą — eszcze będą z ciebie luǳie!
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— Miło nam bęǳie eść w waszym towarzystwie — mówił Długi Dżek, wylewa ąc
wodę z butów, przy czym podskakiwał ak słoń i naoliwionym rękawem zawaǳał o twarz
Harvey’a. — Raczymy ǳiś zaszczycić „drugą zmianę” naszą obecnością.
I we czwórkę potoczyli się na kolac ę; Harvey opchał się rybą faszerowaną i pierożkami, po czym zasnął co rychle , właśnie w chwili, gdy Manuel wyciągnął ze skrzyni
piękny, na dwie stopy długi, model swego batu zwanego ucy o e i zamierzał metodą
poglądową zazna omić go z nazwami lin. Chłopak nawet palcem nie kiwnął, gdy Penn
wepchnął go na pryczę.
— Musi to być przykro… barǳo przykro — ozwał się Penn, przygląda ąc się twarzy chłopaka — przykro musi być matce i o cu, którzy myślą, że on nie ży e… Stracić
ǳiecko… stracić chłopaka!…
— Dałbyś spokó , Penn — rzekł Dan. — Idź na tył okrętu i skończ partię szachów
ze stry em Saltersem. Powieǳ tatkowi, że eśli nie ma nic przeciwko temu, będę odbywał
wachtę za Harvey’a… on się okrutnie zmachał!
— Barǳo dobry chłopak — rzekł Manuel, zzuwa ąc buty i znika ąc w czarnych mrokach dolne pryczy. — Czeka no, bęǳie z niego człowiek, Danny. Wcale mi się nie wiǳi,
żeby on miał być takim wariatem, za akiego z początku uważał go twó tato… A co-o-o?
Hę?
Dan zaczął się śmiać, ale śmiech przeszedł wkrótce w chrapanie.
Na dworze pogoda zapowiadała się nieszczególnie. Wzmagał się wiatr. Starszyzna rozciągnęła warty. W ka ucie zegar wyraźnie wybĳał goǳiny; zadarta sztaba okrętu z pluskiem rozbĳała toń morską; blaszany komin na galarǳie syczał i pryskał obryzgiwany
pianą. Chłopcy wciąż spali ak zabici, natomiast Disko, Długi Dżek, Tom Platt i stry
Salters eden po drugim wstępowali z tupotem to na rufę, by dopilnować steru, to znów
na przód okrętu, by sprawǳić, czy kotwica mocno się trzyma, lub nieco naprężyć kabel.

 
Gdy Harvey się obuǳił, zastał „pierwszą zmianę” uż przy śniadaniu. Drzwi czeladni były
zamknięte, a po całym okręcie rozbrzmiewały akieś ǳiwne głosy — w każdym niemal kwadratowym calu inną przybiera ące nutę. Za maluchną kambuzą, rozświeconą askrawym blaskiem ogniska, chwiała się i migotała czarna, przysaǳista postać kucharza,
a garnki i rondle umieszczone na poǳiurawione półce kuchenne chrzęściły i podskakiwały za każdym pochyleniem się okrętu. Galarda raz po raz wspinała się wzwyż, trzeszcząc, trzęsąc się i hucząc poszumem, po czym ruchem stanowczym, łukowatym osuwała
się znów w morze. Słychać było, ak sztaba okrętowa zamaszyście, z wysoka przecinała kipiącą toń — i nastawała chwila dłuższe przerwy, po które rozǳielone wody zwierały się
znów z sobą, spada ąc na pokład statku niby gradem rozsypanego śrutu. Tuż potem szedł
miękki, oślizgły szelest kabla przesuwa ącego się w kluzie, zgrzyt i skwierczenie windy
kotwiczne — potem nagły wstrząs i silne, przykre szarpnięcie — e e e e znów zbierał
się w sobie, by powtórzyć wszystkie opisane ruchy.
— Na ląǳie — posłyszał Harvey głos Długiego Dżeka — ak ma się aką robotę, to
trzeba ą wykonać w każdą pogodę. Tuta pozbyliśmy się gromady rybackie i nie mamy
nic do roboty… całe szczęście! Dobranoc!
Przeczołgał się niby wielki wąż od stołu na pryczę i począł ćmić fa kę. Tom Platt
poszedł za ego przykładem; stry Salters wraz z Pennem ął gramolić się po drabinie, żeby
odbyć swo ą wachtę, a kucharz nakrywał eǳenie dla „drugie zmiany”.
„Druga zmiana” wypełzła z prycz, przeciąga ąc się i poziewa ąc, skoro tylko starsi
ułożyli się na swe legowiska. Gdy uż pożywiono się do syta, Manuel nabił fa kę akimś
ohydnym tytoniem, rozparł się mięǳy słupem schodowym a edną z prycz, położył nogi
na stół i ął uśmiechać się tkliwie, głupawo do puszczanych kółek dymu, Dan ułożył się
ak długi na swe pryczy i ął borykać się z pstrokatą harmonią o wyzłacanych klawiszach,
które tony biegły to w górę, to w dół, zlewa ąc się w edną całość z przeróżnymi dźwiękami napełnia ącymi okręt. Kucharz, oparłszy się plecami o kredens, gǳie przechowywał
pierożki (Dan był ich szczególnym amatorem), obierał ziemniaki, zerka ąc w stronę pieca i bacząc, by przypadkiem zbyt wiele wody nie wdarło się do komina. Zapach i zaduch
panu ące w całym pomieszczeniu były wprost nieopisane.
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Harvey zǳiwił się, że się dotąd śmiertelnie nie rozchorował, w końcu wgramolił się
znów na pryczę, poczytu ąc ą za na bezpiecznie szy i na wygodnie szy dla siebie przytułek; tymczasem Dan, w miarę ak mu na to pozwalały ǳikie podrygi okrętu, wygrywał
skocznie:
Nie chcę się bawić na twym podwórku.
— Jak długo to eszcze potrwa? — zapytał Harvey Manuela.
— Aż się trochę uspokoi i bęǳie uż można podpłynąć łódką ku troli. Może eszcze
ǳiś w nocy… może za dwa dni to się skończy. Tobie się to nie podoba? Co-o?
— Tyǳień temu byłbym się wściekle rozchorował, ale teraz nie barǳo to mnie przeraża.
— A to dlatego, że teraz uż esteś rybakiem. Na twoim mie scu, gdybym powrócił
do Gloucester, dałbym na ołtarz ze dwie lub trzy grube świece za to, że mi się tak udało.
— Komuż bym miał e dać?
— A pewnie… że Święte Panience z naszego kościoła na Górce. Ona zawsze est
łaskawa dla rybaków. Dlatego to tak mało nas, Portugalczyków, topi się w morzu. Co-o?
— Jesteś obrządku rzymskokatolickiego?
— Jestem rodem z Madery… nie z Porto Pico. Mamże więc być baptystą? Co-o? Ile
razy przy adę do Gloucester, zawsze da ę dwie lub trzy świece. Łaskawa Panienka nigdy
nie zapomina o mnie, Manuelu.
— Ja całkiem inacze patrzę na te rzeczy — wtrącił Tom Platt ze swe pryczy, zapala ąc
celem roz arzenia fa ki zapałkę, która askrawym blaskiem oświeciła mu naznaczone blizną
oblicze. — Rozum sam mówi, że morze to morze… a można by się eszcze spierać o to,
co się barǳie przyda w tym wypadku, świece czy naa.
— Jednakże — ozwał się Długi Dżek — dobrze to mieć przy aciela w sąǳie. Ja to
myślę tak ak Manuel. Model stare brudne Kath een, który dłubałem cały miesiąc, dałem
księǳu, a on go powiesił nad ołtarzem. Lepie dać model, który przecież wymaga akie
takie sztuki, aniżeli akąś tam świecę. Świec można kupować na funty, zaś model da e
świadectwo, żeś zadał sobie trudu i że esteś Bogu wǳięczny.
— Czy ty w to wierzysz, Irlandczyku? — zapytał Tom Platt, obraca ąc się na łokciu.
— Czy bym tak zrobił, gdybym nie wierzył, mó Ohio?
— No tak! Enoch Fuller zrobił model starego hio… ǳiś zna du e się w muzeum
salemskim. Barǳo piękny model… ale tak mi się wiǳi, że Enoch nie zrobił tego na
oﬁarę; co do mnie zaś…
Zanosiło się na całogoǳinną rozprawę, w akich lubu ą się rybacy — kiedy to gwar
gawędy biegnie hałaśliwie wokoło i gdy — koniec końców — nikt z rozmawia ących
niczego nie potraﬁ dowieść… na szczęście Dan uderzył silnie w tony i zaczął wesołą
śpiewkę:
Skoczyła makrela — a grzbiet miała w prążki;
He , zwĳa cie grotżagiel, ciągnąć liny, drążki! —
Bo na morzu szaruga…
W tym mie scu do śpiewu przyłączył się Długi Dżek:
I wichura silna;
Zwołać luǳi świstawką — sprawa barǳo pilna!
Dan ciągnął dale , rzuca ąc okiem ostrożnie na Toma Platta i trzyma ąc harmonię
nisko ponad pryczą:
Wyskoczył i sztokﬁsz — matoł wśród matołów,
Podszedł do kabestanu — rzucać w morze ołów.
Bo na morzu szaruga…
Tom Platt wyglądał w te chwili, ak gdyby na coś polował. Dan przygiął się niże , ale
podniósł wyże głos:
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Wyskoczyła ﬂądra z morskich głębin ądra
Patrz, gǳie rzucasz sondę, bestio niemądra!
Potężna, cholewista skórznia Toma Platta przeleciała furcząc poprzez czeladnię i ugoǳiła w podniesione ramię Dana. Pomięǳy Tomem a chłopcem toczyła się wiekuista
wo na, odkąd Dan odkrył, że samo gwizdanie te melodii podczas zarzucania sondy pobuǳało starego marynarza do wściekłego gniewu.
— Doprawdy, est o co się dąsać! — rzekł Dan, odda ąc mu pięknym za nadobne.
— Jeżeli ci się nie podoba mo a muzyka, to wy mĳ swo e skrzypce. Nie mam ochoty
wylegiwać się bezczynnie przez cały ǳień i słuchać, ak wy oba z Długim Dżekiem
swarzycie się o świece czy o naę. Zagra nam co albo naucz Harvey’a akie ś melodii.
Tom Platt pochylił się nad edną ze skrzyń i wydobył stamtąd stare białe skrzypce. Manuelowi zabłysły oczy — i za chwilę wyciągnął mały instrument o metalowych
strunach, podobny do gitary a nazwany przezeń achette.
— To ci koncert! — ozwał się Długi Dżek, promienie ąc wśród kłębów dymu. —
Zupełnie ak w Bostonie!
Przez uchyloną zapadnię chlusnęła kaskada rozbryzgów. Po schodach zszedł Disko
ubrany w żółte buksy.
— W samą porę przychoǳisz, Disko. Jak tam na dworze?
— A tak sobie! Nie na lepie !
I, nie mogąc utrzymać się na nogach, przy pierwszym wstrząsie okrętu osunął się na
skrzynie z zapasami.
— My tu sobie śpiewamy, ażeby akoś wytrząść z siebie śniadanie. Ty poprowaǳisz
śpiew, Disko — rzekł Długi Dżek.
— Zda e mi się, że znam tylko dwie stare śpiewki, a wyście słyszeli uż obie!
Jego wykręty przerwał Tom Platt, wyrzuciwszy znienacka melodię wielce żałośliwą,
podobną do ęków wichury i trzeszczenia masztów. Disko, utkwiwszy wzrok w belki
pułapu, rozpoczął nucić starą śpiewkę; Tom Platt uwĳał się ze swymi skrzypkami tuż
koło niego, by choć z grubsza pogoǳić słowa z melodią:
Jeǳie od Nowego Jorku hen w szeroki świat
Stary ea nou ht — hyrny statek — choć uż stary grat!
Chwalcie sobie za n Ku i a
śmigłą,
Lecz Dieadnoughta pudło stare wnet by e prześcigło!
Teraz ea nou ht wypoczywa koło rzecznych u ść,
By niebawem z holownikiem znów na morze pó ść.
Lecz na głębi, zobaczycie, ak bęǳie szybować…
He , to statek liverpoolski — Ty go, Boże, prowadź!
Teraz ea nou ht hen się wlecze wzdłuż Fundlanǳkich Łach,
W woǳie ciągle tam snaǳizny, na dnie — szczery piach…
Małe rybki nadpływa ą, by mu się ǳiwować:
He , to statek liverpoolski — Ty go, Boże, prowadź!
Było tych zwrotek na tuziny, gdyż śpiewak prowaǳił ea nou ht, mila za milą, od
Liverpoolu do Nowego Jorku z taką świadomością rzeczy, ak gdyby zna dował się na
pokłaǳie statku; dudniła mu do wtóru harmonia i zawoǳiły skrzypce. Z kolei Tom
Platt coś tam nucił o „durnym, czupurnym M’Gine, który chciał być retmanem”. Potem
zawołano Harvey’a (któremu to barǳo pochlebiło), ażeby i on przyczynił się do ogólne zabawy; ednakże edyną rzeczą, aką mógł sobie przypomnieć, było parę wy ątków
z „Wyprawy szypra Iresona”, których go nauczono w szkole w Adirondacks. Zdawało mu
się, że byłyby stosowne do czasu i okoliczności. Jednakże zaledwie wspomniał sam tytuł,
Disko tupnął głośno nogą i krzyknął:
— Da spokó , młokosie! To bzdury i to na gorszego gatunku.
— Powinienem był cię przestrzec — bąknął Dan. — To zawsze rozdrażnia o ca.
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— I cóż to złego? — zapytał Harvey zdumiony i nieco rozgniewany.
— Wszystko, co chciałeś powieǳieć — odrzekł Disko. — Wszystko od początku do
końca est wierutnym fałszem… a Whittier goǳien est potępienia. Nie mo a to rzecz brać
w obronę akiegoś tam człowieka z Marblehead… w każdym razie to mogę powieǳieć, że
na Iresonie nie ciąży żadna wina. O ciec nieraz mi wy aśniał wszystko, a a wam to zaraz
powtórzę.
— Już chyba setny raz! — szepnął Długi Dżek.
— Ben Ireson… był szyprem na okręcie etty. Pewnego razu wracał z Ławic do domu… było to eszcze przed wo ną  r., ale dopóki świat istnie e, sprawiedliwość zawsze
powinna być sprawiedliwością… W droǳe napotkał statek cti e, gǳie szyprem był Gibbons z Portlandu. Statek ten rozharatał sobie bok koło blizy na Cape Cod i poczęła się
do niego wlewać woda. Właśnie nadciągała okrutna nawałnica, więc biedni luǳiska dobywali ostatnich sił, żeby dowlec etty do domu… gnali ak opętani. No… i wtedy to
Ireson zaczął namawiać załogę, żeby pozostała w bliskości koło cti e, póki morze trochę się nie uciszy. Ale oni nie chcieli na to przystać, by przebywać w taką pogodę koło
przylądka… Rozpięli sztakżagiel i popłynęli; oczywiście wzięli z sobą Iresona. Mieszkańcy
Marblehead byli na niego źli, że nie zaryzykował… bo na drugi ǳień, gdy morze uż się
uciszyło (o tym to nigdy nie przestali myśleć) kilku z załogi cti e zostało wyciągniętych
na ląd przez akiegoś człowieka z Truro. Ci przyszli do Marblehead, ba ąc, co im ślina na
ęzyk przyniosła… ako że niby Ireson przyniósł hańbę swemu miastu… i tak dale i dale … Luǳie Iresona mieli pietra wiǳąc, ako wszyscy są przeciwko nim, więc zaklinali
się, że to on winien wszystkiemu. Kobiety go wprawǳie nie obsmarowały mazią i nie
oblepiały pierzem (kobiety marbleheaǳkie nie ma ą tego w zwycza u), ale wyręczali e
w tym chłopcy i mężczyźni; obwozili go dokoła miasta w starym czółnie, póki dno nie
odpadło… Ireson zapowieǳiał, że kiedyś tego pożału ą. Otóż późnie wyszło na aw, ak
było naprawdę, ale stało się to nazbyt późno, by z tego mógł mieć pociechę ten uczciwy człowiek… tymczasem znalazł się ten Whittier, powiązał ako tako całą tę kłamliwą
opowieść i eszcze raz oczernił Bena Iresona, który uż był nieboszczykiem. Był to edyny
raz, że Whittier czymś się oǳnaczył… a i to niepięknie! Natarłem porządnie uszu Danowi, gdy mi przyniósł ze szkoły tę śpiewkę. Ty, ma się rozumieć, niewiele wiesz o te
sprawie; ale opowieǳiałem ci szczerą prawdę, którą odtąd winieneś na całe życie wryć
sobie w pamięć. Ben Ireson nie był takim człowiekiem, za akiego poda e go Whittier;
mó o ciec znał go dobrze i przed tym, i po tym zdarzeniu… a ty, mó smyku, strzeż się
sądów nazbyt pochopnych. Dale , następny!
Harvey nigdy nie słyszał z ust Diska tak długie przemowy, więc opadł na legowisko, oblewa ąc się gorącym rumieńcem. W każdym razie prawdą było, co skwapliwie
zaznaczył Dan, że chłopak mógł wieǳieć tylko tyle, ile go nauczono w szkole… zresztą
ży emy nazbyt krótko, by móc zbadać prawǳiwość wszystkich podań i plotek krążących
po morskim wybrzeżu.
Potem Manuel dobył akichś ǳiwnych dźwięków ze smętnie brzmiące achetty i zaśpiewał piosnkę portugalską, w które powtarzała się zwrotka o ina innocente ; pieśń
zakończyła się wysokim trelem, przy silnym akompaniamencie wszystkich strun. Potem znów wystąpił Disko z drugą śpiewką o staroświeckie , zgrzytliwe nucie, a wszyscy
przyłączyli się do chóru.
Harvey omal się nie rozpłakał, słucha ąc pieśni. Sam nie wieǳiał, skąd mu się wzięło to rozrzewnienie. Jeszcze gorze poszło, gdy kucharz porzucił skrobanie kartoﬂi i u ął
skrzypce. Opiera ąc się plecami o drzwi kredensu, rozpoczął grać ǳiwną melodię. Wyczuć
w nie można grozę akiegoś nieszczęścia, akie ś wielkie niedoli, która spotkać nas musi
niechybnie, na przekór wszelkim naszym staraniom. Po chwili zaczął śpiewać w akimś
nieznanym ęzyku, przyciska ąc ogromny podbródek do siodełka skrzypiec i błyska ąc
w świetle lampy białkami oczu. Harvey uniósł się z pryczy, by lepie słyszeć. Pośród
trzeszczenia wręg i tarcic, pośród plusku wodnych wałów pieśń huczała i zawoǳiła ak
nawietrzna dunuga²³ w nieprzebite mgle… aż wreszcie zamknęła się przeciągłym, żałosnym tonem.

²³ unu a — spora fala morska, szczególnie przy brzegu. [przypis edytorski]
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— Na miły Bóg! Aż mnie ciarki przechoǳą! — ozwał się Dan. — Cóż to est, u pioruna?
— Pieśń o Finie M’Coula — odparł kucharz — ak od eżdżał do Norwegii.
Murzyn mówił angielszczyzną dość poprawną, ale akąś chrapliwą; miało się wrażenie,
akby głos wychoǳił ze starego gramofonu.
— Prawdę mówiąc, to i a bywałem w Norwegii. Musi to być chyba akaś starodawna
pieśń — rzekł Długi Dżek, wzdycha ąc.
— Zaraz tu bęǳiecie mieć drugą — podchwycił Dan i ął wybĳać na harmonii hałaśliwą, łatwo w ucho wpada ącą śpiewkę.
— Przestań! — wrzasnął Tom Platt. — Czy chcesz nam, Dan, popsuć całą wyprawę? Toć pewny ona z… chyba że to zaśpiewasz wtedy, gdy uż zasolimy wszystko, co
potrzeba…
— Nie, to nie ona z! Czyżby tak było, tato? Nie, chyba że się dośpiewa do samego
końca… Już ty nie nie bęǳiesz uczył, co to ona z!
— Cóż to znaczy? — zapytał Harvey. — Cóż to za Jonasz?
— Jonaszem est wszystko, co przynosi nieszczęście. Czasem est to dorosły człowiek… czasem chłopak… czasem wiadro — wy aśniał Tom Platt. — Są na rozmaitsze
Jonasze. Jednym z nich był Jim Bourke… póki nie utonął w Georges. Nie żeglowałbym
nigdy z Jimem Bourke, nawet choćby mi przyszło przymierać głodem! Na z a oo
było zielone czółno, co też było Jonaszem i to na gorszego gatunku; utopiło czterech
luǳi, a nocami świeciło siarczyście.
— To pan w to wierzy? — zapytał Harvey, przypomniawszy sobie, co Tom Platt
mówił niedawno o świecach i modelach. — Czyż wszystko, co się nam przytraﬁa, nie est
przypadkiem?
Szmer sprzeciwu przebiegł wokoło po pryczach.
— Gǳie inǳie tak bywa, ale nie na okręcie… różnie się ǳie e — odparł Disko. —
Nie drwĳ sobie z Jonaszów, młokosie!
— No, ale Harvey nie est Jonaszem — wtrącił Dan. — ǲień po tym, akeśmy go
wyłowili, mieliśmy doskonały połów.
Kucharz podniósł głowę i zaśmiał się nagle — ǳiwnym, przenikliwym śmiechem.
— Rety! — krzyknął Długi Dżek. — Nie rób tego drugi raz, doktorze. Nie esteśmy
do tego przyzwycza eni.
— I cóżem powieǳiał złego? — żachnął się Dan. — Czyż on nie przyniósł nam
szczęścia? I czy oni nie mieli dobrego połowu, akeśmy go uratowali?
— Tak! — odpowieǳiał kucharz — wiem o tym, ale połów eszcze się nie skończył!
— On nie ma zamiaru nam szkoǳić — zaperzył się Dan. — Czego się go czepiasz?
Jest nieszkodliwy i w porządku.
— Szkoǳić nie bęǳie… nie! Ale kiedyś bęǳie twoim panem, Danny!
— To wszystko? — odrzekł Dan spoko nie. — On mi na to nie wygląda… wcale
a wcale!
— To pan! — rzekł kucharz, wskazu ąc na Harvey’a. — A to sługa! — dodał, wskazu ąc na Dana.
— To ci nowina! A kiedyż to bęǳie? — zapytał, śmie ąc się, Dan.
— Za lat parę… eszcze tego doży ę… Pan i sługa… sługa i pan!…
— Skąd ci to przyszło, u pioruna? — spytał Tom Platt.
— A z głowy… tak akbym to wszystko wiǳiał.
— Jak? — zapytali naraz wszyscy obecni.
— Nie wiem, ale tak bęǳie.
Opuścił głowę i wziął się znów do skrobania ziemniaków. Nie można uż było z niego
wyciągnąć ni słówka.
— No, no! — ozwał się Dan — eszcze sporo się zdarzy, zanim Harvey bęǳie moim
panem. Ale wyda e mi się, że w całe maszoperii na gorszym Jonaszem est stry Salters,
eśli choǳi o ego własne szczęście… żeby tylko to szczęście nie rozszerzało się ak ospa!
On powinien być na a ie it an; ten bat est chyba sam dla siebie Jonaszem… i ego
załoga …wszystko do niczego! Jak Boga kocham! Jeszcze się kiedy rozbĳą podczas ciszy
morskie !
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— W każdym razie oddaliliśmy się od ﬂotylli — zauważył Disko — nade wszystko
zaś od a ie it an.
Na pokłaǳie rozległo się stukanie.
— Stry owi Saltersowi coś się udało! — odezwał się Dan po ode ściu o ca.
— Prze aśniło się! — krzyknął Disko.
Wszyscy ęli na wyścigi gramolić się w górę, chcąc łyknąć choć odrobinę świeżego
powietrza. Mgła rozproszyła się, ale morze było eszcze posępne. e e e e dostał się
akby w długie, zapadnięte ulice i fosy, które wyglądałyby bezpiecznie i przytulnie, gdyby
tylko chciały ustać spoko nie w ednym mie scu; one ednak zmieniały się bez wytchnienia i bez litości, raz po raz wyrzuca ąc szoner na wierzchołek ednego z tysiąca szarych
wzgórków, ednocześnie zaś wiatr, wĳąc się wężykiem po stokach, huczał i wył wśród
olinowania. Gǳieś tam w oddali wzbĳał się w górę co pewien czas pęk białe piany, a tuż
za nią, akby na dany znak, biegły inne. Cztery czy pięć „ptasząt matki Carey²⁴” kołowało
zawzięcie, wrzeszcząc wniebogłosy, ilekroć mĳały sztabę okrętu.
— Zda e mi się, że tam coś migoce — rzekł stry Salters, wskazu ąc w stronę północno-wschodnią.
— Chyba to nie ktoś z gromady maszopskie — zauważył Disko, bacznie wytęża ąc
źrenice spod zmarszczonych brwi. — Morze wygłaǳa się. Danny, nie miałbyś ochoty
we ść na maszt i zobaczyć, ak tam się trzyma nasz pław?
Danny, mimo że miał na nogach olbrzymie buciska, wszedł racze , niż wdrapał się, po
masztowiźnie (zazdrość żarła serce Harvey’a), uczepił się zawrotnego szlągu i woǳił wzrokiem, póki nie dostrzegł małego czarnego sto aka kołyszącego się na grzbiecie skłębione
fali, o akąś milę opodal.
— Jest na swoim mie scu — ozna mił. — He , żagiel! Od północne strony… wali,
ak w dym, ku nam! I to eszcze szoner!
Czekali pół goǳiny. Niebo mie scami się roz aśniało mdławym blaskiem słonecznym,
który cętkami oliwkowozielonymi ostrzył wodę. Nagle nad fale wychynął krótki, krępy
fokmaszt, dał znów nurka i zniknął — za chwilę, z następną falą, ukazała się poza nim
wysoka rufa z drewnianymi, ślimakowato wygiętymi, starego typu krzywikami. Żagle
były wyruǳiałe od słońca.
— Francuz! — wrzasnął Dan. — Nie, chyba nie! Ta-a-to!
— To nie Francuz — rzekł Disko. — Salters, two e kiepskie szczęście silnie się
trzyma niż czop w beczce!
— Mam przecie oczy gǳie potrza²⁵. To stry Abiza .
— Chyba nie możesz eszcze powieǳieć na pewno!
— To herszt i o ciec wszystkich Jonaszów — labieǳił Tom Platt. — O , Salters,
Salters, czemużeś nie spał ǳisia twardym snem!
Okręt, który się ukazał, miał zbutwiałe liny, zszargane i byle ak powiązane. Nie lepie przedstawiały się ego belki, re e i maszty. Kwatera o mocno staroświeckim wygląǳie
wysoka była na akie cztery do pięciu stóp, a olinowanie powiewało luźno w powietrzu
— powikłane i poplątane w węzły ak morskie trawy. Dryfował z wiatrem okrutnie;
sztakżagiel opuszczono w dół, by stanowił coś w roǳa u zapasowego foku (nazywa się
to „zgaszeniem”), a fokbum sterczał w bok. Bukszpryt był mocno zadarty w górę ak na
staroświeckie egacie; bukszpir uż tyle razy sztukowany, że dalsza ego naprawa była uż
wprost niepodobieństwem. To wspina ąc się wzwyż, akby na palcach, to przysiada ąc na
szerokim pośladku, cała ta nawa wyglądała wobec e e e e niby stare, złe babsko —
paskudne i niechlu ne — spogląda ące ze złością i zazdrością na przysto ną ǳiewczynę.
— To Abiza — ozwał się Salters. — U niego zawsze pełno gorzałki, a luǳiska prosto
z y ina u… Wyroki Opatrzności ciążą uż nad nim… i niedobrze się ǳie e. Nadciąga
tu, żeby zapuścić wędę z przynętą…
— On eszcze zatopi swó statek — rzekł Długi Dżek. — Te liny nie wytrzyma ą
w taką pogodę.
— Coś mi się wiǳi, akby to on chciał nas zatopić. Czy nie uważasz, że ego statek
zbytnio zanurza się w części przednie — odparł Disko.
²⁴pta z ta at i a ey — Gatunek albatrosa. [przypis redakcy ny]
²⁵pot za (gw.) — potrzeba. [przypis edytorski]
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— Jeżeli ten drab ma taki sposób ładowania, to statek niezbyt est bezpieczny —
odrzekł Tom Platt. — Skoro uż im się belki porozłaziły w okręcie i targan powypadał ze
szczelin, to powinni co rychle wziąć się do pomp.
Stara ła ba Abiza a podbiła się w górę, z trzaskiem i pochrzęstem obróciła się wokoło
i stanęła ontem do wiatru — w odległości, skąd uż można było posłyszeć luǳki głos.
Jakaś szpakowata broda zachwiała się nad burtą, a czy ś chrapliwy głos zakrzyknął coś,
czego Harvey nie zdołał zrozumieć. Lecz Disko sposępniał.
— Doprawdy on gotów narażać wszystkie swo e graty, żeby tylko przynieść złowrogą
wieść. Powiada, że czeka nas tu zawierucha. Jego czeka coś gorszego. Abiza ! Abi-za !
Woła ąc tak, to podnosił ramię, to opuszczał i wskazywał na przód statku. Załoga
zaczęła drwić z niego i śmiać się.
— Śpieszcie się! Odcumować okręt i w drogę! — wrzeszczał stry Abiza . — Wściekła wichura… wściekła wichura! A ino! Wybieracie się w ostatnią podróż, glosterskie
sztokﬁsze! E , nie zobaczycie uż Gloucesteru… nigdy! nigdy!
— Nieprzytomny ak bela…. u niego to normalne — ozwał się Tom Platt. — Wolałbym ednak, żeby nas tu nie wyśleǳił.
Statek oddalił się na odległość, skąd uż nie było słychać luǳkich głosów… eszcze
tylko ten siwy krzyczał coś o tańcu w Bycze Zatoce i o umrzyku na galarǳie. Harvey poczuł dreszcz; przeraził go widok brudnych, porozbĳanych pomostów i ǳiko wygląda ące
załogi.
— Ależ ten okręt to istne piekło!… O , ma ą oni na sumieniu wiele grzeszków —
mówił Długi Dżek. — Ciekaw estem, co wyprawiali przedtem na ląǳie!
— To troler — wy aśnił Dan Harvey’owi — Uwĳa się wzdłuż wybrzeży i odbywa
połów. Przebywa stale koło brzegów północnych i wschodnich… o tam! — i wskazał
w stronę płaskowyżu nowofundlanǳkiego. — Tato nigdy nie chce mnie tam wziąć na
strąd. To zbieranina opryszków! Abiza est na gorszy! Czy przy rzałeś się ich statkowi?
Powiada ą, że ma uż bez mała siedemǳiesiąt lat… ostatni ze starych gruchotów marbleheaǳkich… Oni uż nigdy nie uprzątną sobie kwater. Ale Abiza nie bywa w Marblehead… wcale tam za nim nie tęsknią. Pływa bez przerwy, trolu ąc i złorzecząc luǳiom, ak
słyszałeś przed chwilą. Od wielu, wielu lat, zawsze est Jonaszem. Rzuca czary, sprzeda e
wiatry i tym podobny towar.
— ǲiś w nocy nie warto wyciągać troli — mówił Tom Platt z głuchą rozpaczą. —
On tu przylazł po to, żeby nas przekląć. Oddałbym cały mó part i całą płacę, ażeby go
zobaczyć za śladem starego hio, zanim uporamy się z połowem.
Nagle rozległ się krzyk kucharza:
— Otóż i ściągnął na siebie śmierć tym gadaniem! On uż stracony… stracony! Mówię
wam! Patrzcie tylko.
Statek Abiza a w echał w pręgę światła słonecznego odbĳa ącego się na woǳie, w odległości trzech do czterech mil. Pręga właśnie ciemniała i przygasała, a ednocześnie ze
znikaniem blasku znikał i okręt… Wreszcie zapadł w głębię i uż go nie było widać.
— Zatonął koło cypla Wielkiego Haku! — wrzasnął Disko wybiega ąc na rufę. —
Czy trzeźwych czy pĳanych, powinniśmy ich ratować! Podnosić kotwicę i śpieszyć im
z pomocą! Co żywo!
W chwilę potem, gdy rozpięto kliwer i fokżagiel, nagły wstrząs przewrócił Harvey’a
na deski pokładu; oto bowiem zwinięto pośpiesznie kabel i dla oszczęǳenia czasu wyszarpnięto kotwicę nie ako żywcem z dna morskiego, wciąga ąc ą na pokład uż podczas
biegu okrętu. Sposób taki rzadko bywa stosowany — edynie gdy choǳi o śmierć i życie — a mały e e e e współczuł całą duszą każdemu luǳkiemu nieszczęściu. Pędem
dopłynęli na mie sce, gǳie przed chwilą zniknął statek Abiza a; znaleziono parę niecek
z wędami, pustą butelkę, ǳiurawe czółno i nic więce .
— Zostawcie to wszystko — rzekł Disko, mimo że nikt nawet nie zdraǳał ochoty,
by wyciągać z wody te przedmioty. — Nie chcę mieć ani edne rzeczy, która należała
do Abiza a. Zda e się, że okręt poszedł wprost na dno. Pewno uż od tygodnia przeciekał
i woda się lała wszystkimi szparami, a nikt nie pomyślał o tym, by ą wypompować. Nie
pierwszy to okręt, który zginął z powodu niedbalstwa załogi.
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— Chwała Bogu! — rzekł Długi Dżek. — Gdyby zna dowali się na powierzchni
wody, musielibyśmy im pomagać.
— To samo i a myślałem — odezwał się Tom Platt.
— Stracony! Stracony! — mówił kucharz woǳąc wkoło oczyma. — I zabrał z sobą
swo e szczęście!
— Myślę, że byłoby dobrze powieǳieć o tym maszoperiom, gdy e spotkamy. Co-o? — rzekł Manuel. — Jeżeli wiatr was kiedy pogna tym torem, a w okręcie zaczną się
rozluźniać spo enia…
I nieda ącym się opisać gestem rozpostarł szeroko ramiona; ednocześnie Penn przysiadł na daszku galardy i ął szlochać. Harvey nie zdawał sobie sprawy z tego, że oto wiǳiał
śmierć na przestworze wód. W każdym razie czuł się nieswo o.
Dan wdrapał się na szląg, a Disko ął sterować w kierunku powrotnym — aż na koniec,
gdy uż mgła ponownie spowiła powierzchnię morza, przybyli w mie sce, skąd było widać
ich rybackie pławy.
Po południu morze było na tyle spoko ne, że można było łowić wprost z pokładu.
Penn i stry Salters okazywali tym razem niezwykłą gorliwość — połów był obﬁty i ryby
okazałe.
— Abiza na pewno utopił razem ze sobą swo ego straszaka — odezwał się Salters. —
Wiatr ani się nie odwrócił, ani nie wzmógł, ani też nĳak nie odmienił. A co tam z wędą?
W każdym razie a nie zważam na przesądy.
Tom Platt nastawał na to, że o wiele lepie byłoby wyciągnąć trolę i wynaleźć nowe
łowisko. Ale kucharz oświadczył:
— Szczęście z dwóch cząstek się składa. Przekonacie się, gdy spróbu ecie. Ja to wiem.
Słowa te tak połechtały Długiego Dżeka, że ostatecznie udało mu się przekabacić
Toma Platta i wyruszyli we dwó kę na morze.
Przez „zatapianie” wędy rozumieć należy wyciąganie e po edne stronie łoǳi, odczepianie ryb, powtórne zaopatrywanie haków w przynętę i kole ne przesuwanie ich z powrotem w morze — coś akby ednoczesne zde mowanie edne sztuki bielizny i wieszanie
drugie na sznurze. Jest to czynność nużąca i dość niebezpieczna, gdyż długa, ostrzami
na eżona lina może błyskawicznie wciągnąć łódź pod wodę. Ale gdy posłyszano słowa
pieśni, huczące spośród mgły, natychmiast załoga e e e e nabrała otuchy. Czółno,
suto załadowane, podpłynęło blisko, kręcąc się; Tom Platt krzyknął na Manuela, ażeby
z drugą łódką pośpieszył im na pomoc.
— Szczęście ǳieli się równiuśko na dwie części — ozwał się Długi Dżek, rzuca ąc
ryby widełkami na pokład.
Harvey poǳiwiał zręczność, z aką ratowano od niechybne zagłady łódź co chwila
zanurza ącą się w falach. — W pierwsze z nich były same ynie. Tom Platt chciał wyciągnąć całą trolę i na tym poprzestać, ale gdy wyciągnęliśmy drugą połówkę, lina cała
naǳiana była samymi wielgaśnymi rybami.
— Śpiesz się, Manuelu, i dawa tu przynętę. ǲiś szczęście nam sprzy a!
Ryby wciąż brały na haki świeżo zaopatrzone w przynętę, z których dopiero co zd ęto
ich roǳeństwo. Tom Platt i Długi Dżek przesuwali regularnie trolę przez całą e długość
od ednego końca do drugiego, aż ǳiób łoǳi chwiał się pod ciężarem liny. Odǳierali
strzykwy, zwane przez nich ynia i, zde mowali złowione ryby, tłukąc nimi o dolban,
nakładali nową przynętę i ładowali zdobycz na łódź Manuela. Trwało to aż do zmierzchu.
— Nie chcę ryzykować — odezwał się Disko — skoro on tu pływa wokoło… tak
blisko… Abiza nie zatonie przez cały tyǳień! Wciągnĳcie łoǳie, a po kolac i bęǳiemy
patroszyć ryby.
Było to wspaniałe patroszenie. Przyglądały mu się aż trzy czy cztery tryska ące wodą
kaszaloty. Cała robota przeciągnęła się do goǳiny ǳiewiąte , a przez ten czas trzykrotnie
dał się słyszeć głośny śmiech Dana uradowanego gorliwością i zwinnością, z aką Harvey
pakował rozpłatane ryby do magazynu.
— No, no! Bierzesz się do roboty w mig, ak stary! — mówił Dan, gdy po ode ściu
starszych wzięli się do ostrzenia noży na toczydle.
Harvey roześmiał się głośno:
— Dalibóg, wyda e mi się, ak gdyby statek był żywy! — zauważył.
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— He , est silny i pewny ak dom, a suchy ak śledź! — rzekł Dan z zapałem, w sam
raz, gdy ulewa rozbryzgów popchnęła go na drugą stronę pokładu. — Odbĳa i odbĳa
te przelewy i mówi do nich: „Nie podchodźcie do mnie za blisko!”. Przy rzy no mu się,
przy rzy ! A gdyby ci teraz tak przyszło spotkać się z którąś z wy a acze , zobaczyłbyś,
akby tam czym pręǳe podnoszono kotwicę na piętnastosążniowe woǳie.
— Cóż to za wykałaczki, Dan?
— Tak nazywamy nowe baty używane do połowu dorszów i śleǳi. Słyszałem, że
sam Burgess robił dla nich parę modeli. Tato psioczy na nie, że tak chybocą się i trzęsą,
ale i kosztu ą ładny kawał grosza. Tato zna się na wyszukiwaniu łowiska, ale nie est
postępowy… nie iǳie z duchem czasu. Na tamtych statkach pełno est bloków, wiader
ułatwia ących robotę. Czy wiǳiałeś kiedy ecto a z ouce te ? Ładna łódź, choć i to też
wykałaczka.
— Ile taki statek kosztu e, Dan?
— Całą furę dolarów. Może piętnaście tysięcy… może i więce . Ma wyzłacane brzegi
i czego tylko dusza zapragnie…
Potem dodał półgłosem, sam do siebie:
— Nazwałbym ą chyba „ attie ”.

 
Była to pierwsza z wielu rozmów, w których Dan zwierzał się Harvey’owi, dlaczego przeniósłby nazwę swe łódki na wymarzony statek rybacki wymyślony przez Burgessa. Harvey usłyszał wiele szczegółów dotyczących prawǳiwe Hattie, która mieszkała w Gloucester; wiǳiał eden z e loków — który Dan „zahaczył” zeszłe zimy, gdy ona sieǳiała
przed nim w ławie szkolne — oraz e fotograﬁę. Hattie miała około czternastu lat,
a w duszy niezmierną wzgardę dla chłopców… to ona przez całą zimę niemiłosiernie deptała serce Dana. Wszystko to — pod klątwą ścisłe ta emnicy — zostało wy awione bądź
na oświetlonych księżycem pokładach, bądź w trupie ciemności nocne , bądź w duszne
mgle; chłopcy mieli wówczas za sobą trzeszczące koło sterowe, przed sobą — piętrzący
się pokład, a nieopodal — rozbuǳone, zgiełkliwe morze. Co prawda, razu pewnego, gdy
chłopcy spoufalili się z sobą, wywiązała się mięǳy nimi bó ka, która toczyła się na całe przestrzeni od sztaby do ru, póki nie nadszedł Penn i nie rozłączył zapaśników. —
Jednakże obiecał, że nie powie o tym Diskowi, który bó kę na wachcie uważał za rzecz
gorszą niż spanie. Harvey siłą ﬁzyczną nie mógł sprostać Danowi, ale dobrze to świadczyło o ego świeżo zdobytym harcie, że poniósłszy porażkę, nie próbował nawet pokątnych
konszachtów ze zwycięzcą.
Było to w czasie, gdy dał się wykurować z wrzoǳianek, których cały rząd utworzył
mu się pomięǳy łokciami i przegubami ręki, gǳie mokry spencerek i skórzana kurta
na barǳie wrzynały się w ciało. Słona woda, dosta ąc się do nich, wywoływała przykre
swęǳenie, ale gdy uż napęczniały, Dan poprzecinał e brzytwą Diska i zapewnił Harvey’a,
iż odtąd może się uważać za „okrwawionego Rewaka” — ako że odparzenia są cechą kasty,
do które został zaliczony.
Odkąd Harvey został chłopcem okrętowym i miał wiele za ęć, nie zawracał sobie głowy
zbytecznym rozmyślaniem. Niezmiernie było mu żal matki; często tęsknił za nią, nade
wszystko zaś, chciałby e opowieǳieć o tym ǳiwnym trybie swego nowego życia, do
którego tak wybornie potraﬁł się dostosować. Poza tym wolał nie zastanawiać się nad
tym, ak matka znosiła cios zadany e przez rzekomą śmierć syna. Pewnego dnia, gdy stał
na schodach galardy, wyśmiewa ąc się z kucharza, który obwinił ego i Dana o zniknięcie
pierożków, przyszło mu na myśl, że bądź co bądź lepie mu się tu ǳie e niż w palarni
pasażerskiego liniowca.
Obecnie — na e e e e — był osobistością szanowaną i ma ącą wpływ na bieg
zdarzeń. Miał mie sce za stołem i na pryczy — i mógł też zapewnić e sobie w długich
gawędach w burzliwe dni, gdy reszta towarzystwa zawsze gotowa była słuchać „czaroǳie skich” ( ak e nazywano) baśni o ego życiu na ląǳie. W krótkim czasie zdał uż
sobie sprawę, że gdyby zaczął opowiadać o sobie samym (o, akże odległe, dawno minione wydawały mu się teraz te czasy!), nie uwierzyłby mu nikt oprócz Dana. Wobec tego
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pak, niby to mu znany ze słyszenia — który w Toledo (stan Ohio) eźǳił w maluchnym
powoziku zaprzężonym w cztery kuce, dysponował pięcioma garniturami i zapraszał tak
zwanych kuzynów na zebrania towarzyskie, gǳie na starsza panna nie miała więce nad
lat piętnaście… za to prezenty były ze szczerego srebra. Salters z niesmakiem stwierǳał,
iż tego roǳa u opowieści są szalenie zdrożne, eżeli nie bluźniercze; ednakowoż i on
przysłuchiwał się im równie chciwie ak reszta towarzyszy. Bądź co bądź pod wrażeniem
krytycznych uwag słuchaczy zaczął się ostatecznie w Harvey’u wyrabiać nowy pogląd na
„kuzynów”, ubrania, papierosy o złoconych ustnikach, pierścionki, zegarki, pachnidła,
przy ęcia towarzyskie, wina szampańskie, karty i wygody hotelowe. Z czasem zmieniał
uż mu się ton głosu, gdy mówił o swym „przy acielu”, którego Długi Dżek kiedyś ochrzcił
„zwariowanym smarkaczem”, „wyzłacanym brzdącem”, „lalusiem, co ma mleko pod nosem”, pominąwszy uż inne pieszczotliwe przydomki. Zadarłszy na stół obie nogi obute
w ciężkie skórznie, wymyślał niestworzone historie o edwabnych piżamach i spec alnie
sprowaǳanych szalikach, ażeby do szczętu pognębić „przy aciela”. Harvey nader łatwo
dostosowywał się do swego otoczenia, umie ąc bystrym okiem i uchem uchwycić każdy
wyraz twarzy i każdy ton głosu obecnych.
Już wcześnie odnalazł mie sce pod siennikiem na pryczy, gǳie Disko trzymał stary, zaśnieǳiały kwadrant, który tu przezwano „świńskim arzmem”. Ilekroć stary rybak
wymierzał położenie słońca i odszukiwał szerokość geograﬁczną, Harvey zeskakiwał do
kabiny, by na zarǳewiałe rurze komina wypisać gwoźǳiem obliczenia i datę. Doprawdy, sam nawet główny inżynier na pokłaǳie liniowca nie potraﬁłby tu zrobić nic więce ;
żaden też inżynier z trzyǳiestoletnią praktyką nie potraﬁłby ani w połowie naśladować
te miny morskiego bywalca, z aką Harvey (nie zapomniawszy nigdy splunąć wpierw za
burtę) ogłaszał wszem i wobec, gǳie w danym dniu zna du e się szoner — po czym (ale
nigdy wcześnie ) odbierał kwadrant z rąk Diska. We wszystkich tego roǳa u sprawach
obowiązu e pewien rytuał.
Wspomniane „świńskie arzmo”, mapa, et an o ze ny Blunta i e a z Bowditcha — były to wszystkie przyrządy stanowiące dla Diska drogowskaz podróży, oprócz
ołowianki głębinowe , która była dodatkowym przewodnikiem. Harvey o mało nie zabił
nią Penna, pobiera ąc od Toma Platta początkową naukę „wypuszczania siwego gołąbka”.
Jakkolwiek nie posiadał siły dostateczne do ustawicznego sondowania głębi przy każde
pogoǳie, ednakże, gdy morze było spoko ne, Disko zatrudniał go bez skrupułów do
zapuszczania siedmiofuntowe ołowianki na płyciznach.
— Nie takiego to sondowania potrzeba o cu. To tylko dla wprawy. A namaść ą
dobrze, Harve.
Harvey smarował ło em wgłębienie na e końcu, a wszystko co wyłowił — piasek,
muszle, namuł czy co innego — przynosił skrupulatnie Diskowi, który brał to w palce,
wąchał i oceniał. Ilekroć ( ak uż wspomniano) Disko myślał o dorszach, myślał tak, akby
sam był dorszem — ǳięki akiemuś wypróbowanemu sko arzeniu instynktu i doświadczenia przerzucał swó statek z łowiska na łowisko, zawsze wespół z rybą, ak ociemniały
szachista przesuwa ﬁgury na niewiǳiane szachownicy.
Lecz dla Diska szachownicą była Wielka Rewa — tró kąt o bokach ma ących po
dwieście pięćǳiesiąt mil długości — pustkowie sieczone nawałnicami, nawieǳane złowrogą krą lodową, poryte śladami liniowców i nakrapiane żaglami rybackich maszoperii.
Po całych dniach pracowali we mgle; Harvey stale pełnił służbę koło ǳwonu — aż na
koniec, oswoiwszy się uż z przeciwnościami aury, wybrał się pewnego razu w towarzystwie Toma Platta, z niemałym lękiem w sercu, na pełne morze. Ponieważ ednak mgła
ani rusz nie chciała się podnieść, a ryby chwytały przynętę, przeto niepodobieństwem
było trwać w bezradnym lęku przez sześć goǳin; toteż Harvey gorliwie za ął się linkami
i ościeniem, czyli śluzownikiem, ak go zwał Tom Platt. Po sześciu goǳinach ruszyli
z powrotem ku szonerowi, kieru ąc się dźwiękami ǳwonu oraz instynktem Toma; niedaleko od nich głosem cichym i słabym pobrzmiewała trąbka Manuela. Była to wszakże
próba niemal nad siły luǳkie, toteż w nocy po raz pierwszy w tym miesiącu śniły się
Harvey’owi dymiące spiętrzenia wód dokoła łoǳi, liny, które zapadały gǳieś w nicość,
i to wiszące nad nim powietrze, które od spodu zlewało się z tonią morską — o akie
ǳiesięć stóp od wytężonych źrenic chłopca. W parę dni późnie wyprawił się w towarzystwie Manuela na większą głębię. Powinna mierzyć czterǳieści sążni — ale odwinięto
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uż całą linkę, a kotwica eszcze nie zahaczyła się o dno. Harvey śmiertelnie się przeraził,
akoby uż stracił ostatnią łączność z ziemią.
— Jama Wielorybia — rzekł Manuel, zwĳa ąc linę. — To ci bęǳie z Diskiem uciecha!
W drogę!
I ęli wiosłować w stronę szonera, gǳie zastali Toma Platta i innych pokpiwa ących
sobie z szypra, że przecież raz przyprowaǳił ich nad brzeg ałowe Jamy Wielorybie
— ak zwano czeluść pośrodku Wielkie Rewy. Przebĳa ąc się przez mgły, obrali sobie
nowe stanowisko. Tym razem włosy stanęły na głowie Harvey’owi, gdy w Manuelowe
łoǳi wypłynął znów na morze. W głębi białe mgły posuwało się coś białego, zie ącego
tchnieniem grobowego chłodu. Było to pierwsze spotkanie Harvey’a ze straszliwą górą lodową, nawieǳa ącą latem Ławice. Z przerażenia ukrył się na dnie łoǳi, natomiast
Manuel zaczął się śmiać…
Traﬁały się i dni asne, ciepłe, gdy grzechem wydawało się czynić co innego, ak ciągać
rybackie wędy i muskać wiosłem słoneczne wody; bywały też dni pełne rześkich wiatrów,
a wtedy Harvey’a uczono, ak się steru e szonerem, by przerzucić go na inne położenie.
Serce i dusza drgnęły mu radością, gdy po raz pierwszy wyczuł, że kil statku est
posłuszny ego ręce złożone na szprychach, prześlizgu ąc się ponad długimi bruzdami
wodne powierzchni, w miarę ak fokżagiel, niby krzywiec srebrnego sierpa, siekał błękitny
przestwór powietrza. Była to rzecz zaiste wspaniała! — chociaż Disko zrzęǳił, że żmĳa
połamałaby sobie kręgosłup, gdyby miała płynąć tym torem. Atoli ak to zwykle bywa,
pycha stała się przyczyną klęski. Właśnie płynęli pod wiatr, rozpiąwszy sztakżagiel — na
szczęście uż stary; Harvey silnym zamachem wykręcił statek, chcąc pokazać Danowi,
do akiego stopnia opanował uż sztukę sterowania. Fokżagiel z hukiem runął w morze,
a gaﬂa przednia przebiła i rozdarła sztakagiel, który ednakże zabezpieczony sztakiem nie
poszedł za tamtym do wody. W przeraża ącym milczeniu usunięto awarię, a Harvey przez
kilka następnych dni wszystkie wolne goǳiny spęǳał pod bokiem Toma Platta, ucząc
się, ak należy posługiwać się igłą, by wynagroǳić uczynioną szkodę. Dan z radości darł
się wniebogłosy, powiada ąc, że sam też w swych młodszych latach nieraz palnął podobne
głupstwo.
Zwycza em chłopców okrętowych Harvey kole no naśladował wszystkich mężczyzn,
aż na koniec przyswoił sobie ednocześnie wszystkie ich charakterystyczne cechy: umiał
ak Disko garbić się nad sterem, kołysać się z podniesionymi rękoma ak Długi Dżek
podczas wyciągania lin, wiosłować ruchem zamaszystym, ednak skutecznym ak Manuel,
i choǳić po pokłaǳie ak Tom Platt, dosto nym krokiem ma ącym w sobie tradyc ę
starego hio.
— Miło patrzeć, ak on się do tego bierze! — mówił Długi Dżek w pewne skwarne
południe, gdy Harvey był na mostku koło windy. — Założę się o mó part i mo ą płacę,
że to dla niego w połowie zabawa… a on sobie myśli, że est tęgim marynarzem. Przy rzy
no mu się teraz.
— Wszyscyśmy tak zaczynali — odrzekł Tom Platt. — Chłopcy zawdy, póki się
nie zawiodą, wierzą, że są uż dorosłymi ludźmi… i tak do same śmierci… udawanie
i udawanie. Ja też tak robiłem, na starym hio, dobrze pamiętam. Gdy stałem na pierwsze
wachcie, wydawało mi się, żem lepszy niż Farragut. Dan też est taki. Przypatrz no się
teraz obu chłopakom, ak uda ą starych wiarusów…
— Ponoć raz pomyliłeś się w swych rachubach, Disko. Skądże ci się wzięło, na miły
Bóg, opowiadać nam wszystkim, że ten chłopak est wariatem?
— A był nim — odparł Disko. — Był wariatem i nierobem, gdy się dostał na nasz
okręt; ale od tego czasu, powiem wam szczerze, zrobił się wcale do rzeczy. To a go
wyleczyłem.
— Ale ba ać to umie pięknie! — ozwał się Tom Platt. — Zeszłe nocy opowiadał nam
o akimś takim ak on gołowąsie, który powoził cudaczną bryczuszką zaprzężoną w cztery
kucyki… zda e mi się, że było to w Toledo, w stanie Ohio… i stawiał kolac ę gromaǳie
takich samych chłystków. ǲiwaczna to taka ba ka, ale piekielnie za mu ąca. A on takich
ba ek umie opowiadać wiele.
— Chyba mu to się bierze z ego własne głowy — zawołał Disko z kabiny, gǳie
był za ęty ǳiennikiem okrętowym. — To rzecz oczywista, że wszystko to wymysły. Nikt
prócz Dana temu nie wierzy, a i on się z tego śmie e. Słyszałem go, ak ba ał, gdy myślał,
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że go nie wiǳę.
Disko zamilkł i pisał coś w ǳienniku okrętowym, podtrzymu ąc go dużą, kanciastą dłonią. Oto urywek tych zapisków biegnących eden za drugim na przybruǳonych
stronicach książki:
 lipca. — W dniu ǳisie szym gęsta mgła, a ryb mało. Przesunęliśmy
się na północ. Na tym zbiegł cały ǳień.
 lipca. — ǲień ǳisie szy rozpoczyna się od gęste mgły. Mało ryb.
 lipca. — ǲień ǳisie szy rozpoczyna się lekką bryzą od pn.-wsch.
i piękną pogodą. Przesunęliśmy się na wschód. Złowiono dużo ryb.
 lipca. — W sobotę. — ǲień ǳisie szy rozpoczął się od mgły i lekkich rozwiewów. Na tym zbiegł cały ǳień. Całkowity połów w tym tygodniu
wynosi  ryb.
W nieǳielę nigdy nie pracowano, tylko golono się i myto, o ile była piękna pogoda,
a Pennsylwania wyśpiewywał hymny. Kilkakrotnie podsuwał myśl, że — eśli nikt nie
bęǳie miał nic przeciwko temu — to on wygłosi małe kazanie. Stry Salters na samą
wzmiankę o kazaniu omal nie skoczył Pennowi do gardła, upomina ąc go, że nie est
kaznoǳie ą i że powinien sobie z głowy wybić takie bzdury.
Wobec tego, rada w radę, zgoǳono się edynie na to, by Penn czytał im na głos
wybrane ustępy z książki noszące nazwę o ephu . Było to stare, w skórę oprawne tomisko,
wonie ące myszką setne uż zapewne podróży, niezwykle budu ące i nader podobne do
Biblii, ednakże w treści swe ożywione opowieściami o bitwach i oblężeniach; czytano
e niemal od deski do deski. Poza tym Penn był cichym, milczącym człeczyną. Bywało,
że przez trzy dni nie odezwał się ani słowem, choć grywał w warcaby, przysłuchiwał się
śpiewakom i śmiał się z opowiadanych kawałów. Gdy starano się go rozruszać, odpowiadał:
— Nie chcę wydawać się nietowarzyskim… ale akoś nie mam nic do powieǳenia.
W głowie czu ę zupełną pustkę. Prawie zapomniałem, ak się nazywam.
I z wyczeku ącym uśmiechem zwracał się w stronę stry a Saltersa.
— Jak to? Nie przypominasz sobie? Ależ: Pennsylwania Pratt — wykrzykiwał w takich razach Salters. — Niedługo to i mo e nazwisko wypadnie ci z pamięci!
— Nie-e… nigdy — powiadał Penn, zaciska ąc mocno wargi. — Juści, Pennsylwania
Pratt — powtarzał sobie bez końca.
Czasami znowu krótką pamięcią grzeszył Salters, wymyśla ąc na poczekaniu nowe
nazwisko, np.: Haskins Rich lub M’Vitty; atoli Penn był zawsze ednako zadowolony —
aż do następnego razu.
Okazywał zawsze niezwykłą tkliwość w stosunku do Harvey’a, nad którym litował
się ednocześnie ako nad ǳieckiem pozbawionym opieki macierzyńskie i ako nad rzekomym wariatem. Gdy Salters tę ego słabość do chłopaka zauważył, stał się również dla
Harvey’a barǳie wyrozumiały. Salters nie był osobistością nazbyt miłą, gdyż uważał za
swą powinność trzymanie chłopaków w garści; toteż Harvey odpłacał mu się pięknym
za nadobne. Gdy udało mu się po raz pierwszy, nie bez lęku i drżenia, we ść na szczyt
grotmasztu (Dan wspinał się tuż za nim, by mu pomagać w razie potrzeby), uważał za
swo ą powinność zawiesić tam wielkie skórznie Saltersa na wstyd i pośmiewisko wobec
innych szonerów, akie mogły przepływać obok. Wobec Diska Harvey nie pozwalał sobie
na żadne żarty ani poufałości — nawet wtedy, gdy stary szyper porzucał ton rozkazu ący, oǳywa ąc się do chłopca ak do reszty załogi: „Nie zechciałbyś zrobić tego a tego?”,
„Zda e się, że racze powinieneś”… itd. Dokoła gładko wygolonych warg oraz w pomarszczonych kącikach oczu szypra czaiło się coś takiego, co ǳiałało otrzeźwia ąco na
krew młoǳieńczą.
Disko wy aśniał mu treść mapy zatłuszczone palcami i wystrzępione ; z ołówkiem
w ręce oprowaǳał go od łowiska do łowiska, po całym szeregu ławic — takich ak Le
Have, Banquereau, St. Pierre, Zielona i Wielka — przemawia ąc niekiedy „rybią mową”!
Zazna omił go również z zasadami posługiwania się kwadrantem.
W te ǳieǳinie Harvey wiódł prym przed Danem, gdyż po o cu oǳieǳiczył zdolności do rachunków, a umie ętność ukradkowego zdobywania informac i na podstawie
ednego błysku słońca, które zazwycza posępnie ma aczyło nad Ławicami, przemawiała
do wroǳone bystrości chłopaka. W innych sprawach morskich bodźcem mu była ego
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młoǳieńczość. Disko wyrażał się o nim, że powinien był rozpocząć zawód rybacki, ma ąc
lat ǳiesięć. Dan umiał nawet po ciemku nabĳać przynętę na wędy i rozpoznać każdą linę,
a w razie potrzeby potraﬁł — gdy stry owi Saltersowi porobiły się bąble na dłoniach —
po omacku patroszyć ryby; potraﬁł też w każdą pogodę, z wy ątkiem nawałnicy, sterować
okrętem, kieru ąc się wyczuwaniem wiatru wie ącego mu w twarz i traﬁa ąc zawsze w to,
czego potrzeba było poczciwemu e e e e. Rzeczy te wykonywał instynktownie, podobnie ak instynktownie skakał po linach i re ach lub ciałem i wolą ednoczył się z łódką
rybacką. Wieǳą swą ednak nie umiał poǳielić się z Harvey’em.
Niemało ogólnych wiadomości żeglarskich zdobyć można było w dni burzliwe, gdy
załoga szonera wypoczywała i wysiadywała na skrzyniach kabiny. Toczyła się wówczas
żywa gawęda, w przerwach które — niby pode mu ąc dalszy e wątek — turlały się po
podłoǳe i chrzęściły, przeróżne zapasowe haki, ołowianki i obręcze. Disko opowiadał
o wyprawach na wieloryby, o wielkich samicach wielorybich, zabitych pospołu ze swym
potomstwem; o ich śmiertelnych męczarniach na czarnych, rozchwianych przestworach
wód i o krwi tryska ące na czterǳieści stóp w górę; o łoǳiach pogruchotanych na miazgę; o patentowanych rakietach, które strzelały od niewłaściwe strony, bombardu ąc
przerażoną załogę; o tym, ak to w  r. straszliwie „przyskrzyniło”  luǳi, gdy bez
żadne osłony przebywali przez trzy dni na krze lodowe … Były to opowieści pełne ǳiwów, ale na zupełnie prawǳiwe. Atoli nade wszystko ǳiwne były Diskowe opowieści
o dorszach — ak to sobie rozumu ą i raǳą w swych sprawach osobistych tam w głębi
morskie , na wiele stóp poniże okrętu.
Natomiast Długi Dżek miał większe upodobanie do z awisk nadprzyroǳonych; trzymał więc słuchaczy w pełnym uwagi milczeniu, opowiada ąc im upiorne ba e o ta emnych
wołaniach, co zwoǳą i straszą samotnych kopaczy gliny; o upiorach luǳi niepogrzebanych, które włóczą się i straszą luǳi na piaszczystych wydmach; o skarbie zakopanym na
Wyspie Ogniste , strzeżonym przez duchy bandy kapitana Kidda; o okrętach, które we
mgle na echały wprost na zatopione miasto Truro; o przystani Maine, gǳie nikt, chyba
że cuǳoziemiec, nie zapuściłby w ednym mie scu kotwicy ze względu na to, że po awia
się tam staroświeckie budowy okręt z kotwicą zawieszoną u sztaby i przywozi gromadę
umrzyków, które z piskiem — nie z krzykiem, ale z piskiem — rzuca ą się na duszę
śmiałka, który zakłócił ich trupią ciszę…
Harvey wieǳiał doskonale, że wschodnie wybrzeże kra u, na południe od Mount
Desert, było zamieszkane przeważnie przez luǳi, którzy na lato przenosili się do rezydenc i wie skich, zaopatrzonych w twarde dębowe podłogi i wantyńskie portiery. Toteż
gdy słuchał koszałek-opałek o upiorach, ogarniał go pusty śmiech, choć nie tak szczery,
aki by go ogarnął miesiąc temu w podobne sytuac i. Skończyło się na tym, że zaczął
siadywać w milczeniu i z dreszczem w duszy łowić każde słowo opowieści.
Tom Platt nigdy nie mógł się naopowiadać do syta o tym, ak stary okręt hio pływał
dokoła Cape Horn w dni pamiętnych zamieszek… Mówił i o ﬂocie, co podczas wielkie
wo ny została doszczętnie zniszczona i wytępiona niby ów przysłowiowy ptak dodo. Wyaśniał, ak się do okrętowego ǳiała wkłada rozgrzane do czerwoności kule, umieszcza ąc
bryłę wilgotne gliny pomięǳy nimi a ładunkiem prochu; opowiadał, ak one skwierczą
i dymią, gdy uderzą o drzewo, i ak to mali chłopcy okrętowi z i i
uc zalewali
e wodą i krzyczeli w stronę wartowni, by eszcze raz spróbowano. Opowiadał również
ǳiwy o blokaǳie — o długich tygodniach bu ania się na kotwicy, urozmaiconych edynie od azdem i powrotem parowców, którym wyczerpał się zapas węgla; o wichurach
i mrozach (były to mrozy tak silne, że aż dwustu luǳi musiało dniem i nocą tłuc i rąbać
lód zwisa ący na kablu, blokach i olinowaniu, gdy tymczasem kuchnia była rozgrzana
do czerwoności ak kula ǳiała fortecznego, a luǳiska wiadrami pili kakao). Tom Platt
nie korzystał nigdy z usług kotła parowego. Służbę swą zakończył wtedy, gdy zastosowanie pary było eszcze rzeczą względnie nową. Przyznawał, że wynalazek ten pięknie się
prezentował w czasach poko u, ednakże sam osobiście z ufnością wyczekiwał dnia, kiedy
znów ukażą się żagle na egatach o po emności ǳiesięciu tysięcy ton i o bumach długich
na sto ǳiewięćǳiesiąt stóp.
Manuelowe gawędy były ciche i powolne — wciąż była w nich mowa o pięknych
ǳiewczynach na Maderze, piorących chusty w strumieniach w księżycowym blasku i pod
osłoną bananowców; nie brak też było legend z życia świętych, opowiadań o cudacznych
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pląsach i walkach hen daleko w mroźnych portach nowofundlanǳkich. Salters miewał
zazwycza wykłady z ǳieǳiny rolnictwa, bo choć czytywał o ephu a i nieraz go komentował, ulubionym tematem ego opowieści była wyższość naturalnych nawozów, zwłaszcza
koniczyny, nad wszelkimi roǳa ami fosfatów. Fosforany zniesławiał, gǳie tylko mógł;
w tym celu wyciągał spod pryczy zatłuszczone księgi i wyczytywał z nich to i owo przeciągłym głosem, kiwa ąc palcem w stronę Harvey’a, dla którego wszystko to było tureckim
kazaniem. Mały Penn tak szczerze się martwił żartami, które sobie stroił Harvey podczas
wykładu Saltersa, że chłopak w końcu poniechał tychże i w uprze mym milczeniu przełykał ten niestrawny duchowy obrok. Był to ze strony Harvey’a czyn naprawdę piękny.
Kucharz, łatwo zgadnąć, nie wtrącał się do rozmów. Przemawiał z reguły tylko wtedy,
gdy zachoǳiła bezwzględna konieczność. Czasami ednak spływał nań ǳiwny dar wymowy, a wtedy mógł gadać ednym tchem przez całą goǳinę, to w narzeczu gallickim, to
znów łamaną angielszczyzną. Szczególnie rozmowny bywał wobec chłopców, przy czym
nigdy nie omieszkał powtarzać przepowiedni, że kiedyś Harvey bęǳie zwierzchnikiem
Dana i że to zobaczy na własne oczy. Opowiadał im o przewożeniu poczty zimą na Cape
Breton, o psich zaprzęgach kursu ących do Condray i o lodołamaczu tic kruszącym
lody pomięǳy lądem a Wyspą Księcia Edwarda. Nadto opowiadał zasłyszane niegdyś od
matki historie o życiu na dalekim południu, gǳie wody nigdy nie zamarza ą; mówił też,
że gdy umrze, dusza ego bęǳie spoczywać na białe , ciepłe , piaszczyste wydmie, nad
którą kołyszą się drzewa palmowe. Chłopcom myśl ta wydawała się nader ǳiwna u człowieka, który w życiu nie wiǳiał palmy. Ponadto przy każdym posiłku stale zapytywał
Harvey’a, i tylko Harvey’a, czy smakowało mu to, co on ugotował; pytanie to zawsze
pobuǳało do śmiechu „drugą zmianę”.
A gdy Harvey chłonął wieǳę o rzeczach dotąd mu nieznanych i z każdym łykiem
świeżego powietrza nabierał coraz więce hartu i zdrowia, tymczasem e e e e wędrował swoimi drogami, pilnu ąc interesów na Rewach, a srebrno-szare pokłady gęsto
stłoczonych ryb rosły coraz to wyże w magazynie. Coǳienna robota nie wychoǳiła ze
zwykłego trybu, ednakże często gęsto traﬁał się połów zgoła przeciętny.
Oczywiście człowiek cieszący się taką reputac ą ak Disko, był ustawicznie podpatrywany — czyli „badany”, ak się wyrażał Dan — przez swych sąsiadów, ednakże miał tyle
sprytu, że zawsze im się wymykał przez ławice kłębiące się, oślizłe doki. Disko z dwóch
powodów unikał towarzystwa. Po pierwsze pragnął dokonywać eksperymentów na własną rękę; po wtóre nie lubił pstrokate zbieraniny różno ęzycznych maszoperii. Statki
pochoǳiły przeważnie z Provincetown, Harvich, Chathum i z portów Maine, ale załogi
rekrutowały się Bóg wie skąd. Załogi nie przebierały w środkach, a gdy dołączy się do tego
chciwość, wtedy w ro ne ﬂotylli, która ak stado owiec tłoczy się dokoła nieoﬁc alnego
przewodnika, nie brak sposobności do różnych wypadków.
— Niechże ich prowaǳą dwa Jerauldowie — mówił Disko. — Musimy przez czas
akiś pobyć mięǳy nimi na Wschodnich Płyciznach, choć eżeli szczęście dopisze, nie
zagrze emy tam dłuże mie sca. Teren, gǳie przebywamy obecnie, wcale nie uchoǳi za
dobry.
— Niedobry? — zapytał Harvey, który właśnie nabierał wody po niezwykle długim
oporząǳaniu ryb (niedawno nauczył się sposobów rozhuśtywania wiadra). — A więc dla
odmiany nie zawaǳi zatrzymać się i w terenie mnie intratnym.
— Chciałbym zobaczyć eszcze edno łowisko… nie chcę ednak tam uwięznąć…
a mianowicie Eastern Point.
— Wiesz co, tato, tak mi się wiǳi, że nie zabawimy na Płyciznach dłuże ak dwa
tygodnie. Wtedy to, Harvey, spotkasz się, z kim tylko zechcesz. W tym to czasie robota
zaczyna się na dobre. Nikt wtedy nie ada o swe porze. Żre się wtedy, kiedy człowiek
est głodny, a sypia się, kiedy nie można czuwać. Dobrze się stało, że ciebie wyłowiono
o miesiąc późnie , bo byśmy nie potraﬁli się należycie przygotować na „Starą ǲiewicę”.
Harvey wieǳiał uż z mapy, że „Stara ǲiewica” oraz całe mnie sze łowiska stanowiły zwrotny punkt wyprawy i przy dobrym szczęściu będą tam mogli spławić cały zapas
swe soli; wszakże wiǳąc rozmiary owe „ǲiewicy” (była to maluchna plamka) zachoǳił
w głowę, ak Disko — chociażby z pomocą kwadrantu i ołowianki — mógł ą odnaleźć.
Późnie przekonał się, że Disko potraﬁ naprawdę wiele. W kabinie wisiała niewielka tablica; Harvey nie znał e przeznaczenia, aż do chwili, gdy po kilku dniach mglistych,
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posłyszano niezbyt melody ne granie wielkiego rogu rybackiego, używanego ako sygnał
podczas mgły. Głos te potężne maszyny przypominał zupełnie rzężenie zdycha ącego
słonia.
Odbywano właśnie krótki postó , holu ąc kotwicę celem oszczęǳenia sobie długich
zachodów.
— Oho! Jakaś egata ryczy, by e podać szerokość geograﬁczną — ozwał się Długi
Dżek.
Z mgły wynurzyły się askrawo czerwone topżagle zbliża ącego się tró masztowca;
e e e e zaǳwonił trzykrotnie zwycza em morskim, ogłasza ąc swó „rysopis”.
Tamten statek, rozmiarami większy, wykonał zwrotny manewr topżaglem wśród nawoływań i wrzasków.
— Francuz — rzekł stry Salters drwiąco. — Miquelon i St. Malo. — (Farmer miał
oko iście marynarskie.) — A mnie akuratnie zabrakło tytoniu, Disko.
— Sam tuta ²⁶! — wołał Tom Platt. — e zat zy ez ou
zat zy ez ou
wa ez t ochez nie na e ciez pou nou wy czopowate ucho ono Skądeście wy? …z St.
Malo, hę?
— h ha ucho ono ui ui o ou et
t a o t ie e et i ue on —
odkrzyknęła tamta załoga wymachu ąc wełnianymi czapkami i śmie ąc się. Po czym ęli²⁷
wołać wszyscy społem:
— o
o ²⁸
— Przynieś no tablicę, Danny. Zastanawia mnie, ak te Francuzy daǳą sobie radę,
eśli nie spotka ą się z uprze mością Amerykanów. Pisz czterǳieści sześć, czterǳieści
ǳiewięć… to im wystarczy; zresztą wiǳi mi się, że są to dane mnie więce dokładne.
— Dan wypisał cyy kredą na tablicy i zawieszono ą na linie głównego masztu.
Z tró masztowca rozbrzmiało chórem wielokrotne: e ci²⁹!
— Zda e mi się, że byłoby dość głupio puścić ich tak za bezdurno³⁰ — doraǳał
Salters, maca ąc się po kieszeniach.
— A czyś się nauczył po ancusku od czasu ostatnie wyprawy? — zapytał Disko.
— Nie chcę, żeby nas znów obrzucono kamieniami za to, że ci się zachciało ancuskie
okręty przezywać „ ooty cochin ”, ak to czyniłeś na wy ezdnym z Le Have.
— Harmon Rush mówił, że tym sposobem można ich rozruszać. Mnie w zupełności wystarczy zwykły ęzyk Stanów Z ednoczonych. Ale piekielnie brak nam tytoniu.
Chłopaczku, a może ty umiesz mówić po ancusku?
— Ma się rozumieć! — odrzekł Harvey z przechwałką i ął krzyczeć: — He ! słucha cie! etez ou tten ez ou o e penant pou ta ac³¹.
— h ta ac ta ac! — zawołano z okrętu ancuskiego i znów ozwały się śmiechy.
— Poǳiałało. W każdym razie spuszcza cie czółno na wodę — ozwał się Tom Platt.
— Nie mamci a wprawǳie świadectwa z ancuskiego, ale znam inną gwarę, która, ak
mi się zda e, zrobi swo e. Chodź no, Harvey’u, i tłumacz im.
Niepodobna opisać szczęku i rwetesu, aki powstał, gdy Tom Platt i Harvey zostali
wciągnięci na czarną burtę ancuskiego statku. Ka uta główna była wokoło oblepiona
askrawymi drukami przedstawia ącymi Matkę Boską — którą tu zwano Na świętszą
Panienką z Nowe Fundlandii. Harvey przekonał się, że ego ancuszczyzna nie miała akcentu właściwego Ławicom, a cała rozmowa musiała z ego strony ograniczyć się
do uśmiechów i kiwania głową. Natomiast Tom Platt wymachiwał żwawo ramionami
i dawał sobie wspaniale radę. Kapitan poczęstował go łykiem akie ś niemożliwe gorzałki, a operowo-komiczna, zarośnięta załoga w czerwonych czapkach i z długimi nożami
powitała go ak swo ego, po czym rozpoczął się targ. Tamci mieli w bród tytoniu i to
amerykańskiego, za który nigdy nie płacono cła Franc i; w zamian żądali czekolady i sucharów. Harvey odpłynął z powrotem, ażeby porozumieć się z kucharzem i Diskiem,

²⁶ a tuta (daw.) — chodź tuta . [przypis edytorski]
²⁷ — zacząć; tu:  os.lm i: zaczęli. [przypis edytorski]
²⁸ o (z ang. oa ) — deska, tablica. [przypis redakcy ny]
²⁹ e ci (.) — ǳięku ę. [przypis edytorski]
³⁰za ez u no — za darmo, daremnie. [przypis edytorski]
³¹ etez ou
ta ac (.) — Zatrzyma cie się! Słucha cie! Kończy nam się tytoń. [przypis edytorski]
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którzy mieli pieczę nad zapasami żywności; gdy powrócił, rozpoczęło się koło steru ancuskie nawy przeliczanie puszek kakao i worków z sucharami. Wyglądało to na korsarski
poǳiał łupów; w każdym razie Tom Platt od echał przewiązany pękiem czarnego pi tai u
i opchany paczkami tytoniu do palenia i żucia.
Francuscy marynarze popłynęli znów hen we mgły, a na koniec Harvey eszcze posłyszał śpiewaną chórem akąś ancuską piosenkę.
— Czemu to przypisać, że mo a ancuszczyzna nic nie wskórała, a two a rozmowa
na migi osiągnęła skutek? — zapytał Harvey, gdy wymieniony towar został rozǳielony
pomięǳy załogę e e e e.
— Rozmowa na migi! — roześmiał się Platt opryskliwie. — Juści, była to rozmowa
na migi, ale o wiele starsza od two e ancuszczyzny, Harve. Przecież okręty ancuskie
są pełne farmazonów… w tym leży przyczyna… — odrzekł były marynarz ﬂoty wo enne ,
nabĳa ąc sobie fa kę, a Harvey musiał zgłębić eszcze edną ta emnicę głębin morskich.

 
Co na barǳie uderzało Harvey’a, to wielka nieuwaga i nieasobliwość, z aką niektóre
statki snuły się po rozległych przestworach Atlantyku. Okręty rybackie, ak mówił Dan,
były ponoć całkiem zwycza ną rzeczy kole ą zależne od uprze mości i umie ętności swych
sąsiadów, ednakże od parowców należałoby oczekiwać czegoś więce . Reﬂeks e te zroǳiły
się w nim po następnym ciekawym spotkaniu — a mianowicie, gdy przez trzy mile ścigał
ich akiś ogromny, stary, niezdarnie wlokący się okręt, akich używa ą do przewozu bydła,
naładowany aż po sam pokład górny, z którego cuchnęło ak z tysiąca chlewów. Jakiś
oﬁcer, nader podniecony, krzyknął na nich przez tubę, sam zaś statek stanął i bezradnie
gibał się po falach. Disko skierował e e e e pod le ową stronę przybysza i oświadczył
szyprowi, co o nim myśli:
— Choǳi wam o to, gǳie się zna du ecie? …hę? Nie esteście nic warci! E , wy
włóczykĳe, folwarczne wywłoki! Wałęsacie się po wielkim morzu, nie bacząc całkiem na
sąsiadów… a ślepia trzymacie w ﬁliżankach z kawą, zamiast w swych durnych łepetynach!
Na to szyper zerwał się ak oparzony, stanął na mostku kapitańskim i odciął się też
akąś uwagą dotyczącą oczu samego Diska.
— Przez trzy dni nie mieliśmy żadnych informac i. Czy przypuszczasz, że możemy
płynąć na oślep? — rozwrzeszczał się.
— No-o, a bym potraﬁł — odpalił mu Disko. — A cóż się stało z waszą ołowianką?
Czy umiecie węchem rozpoznać dno morza, czy też wasze bydło zanadto wam zatruwa
powietrze?
— Czym e żywicie? — zapytał stry Salters z gorliwą powagą, gdyż zapach chlewów
obuǳił w nim żyłkę gospodarską. — Podobno masowo zdycha ą w podróży. Nie est
ci to wprawǳie mó zawód, ale wiem coś i o tym, że drobno pokruszone i rozsypane
makuchy³²…
— Do pioruna! — ozwał się eden z załogi, oǳiany w czerwony kabat³³, wyziera ąc³⁴
poza burtę. — Z akiego to przytułku wypuszczono tego egomościa?
— Młokosie — zaczął Salters, podnosząc się na olinowanie masztu przedniego —
pozwól, iż na pierw powiem ci, że a…
Oﬁcer sto ący na mostku zd ął z przesadną grzecznością kapelusz z głowy.
— Proszę mi wybaczyć — ozwał się — ale prosiłem o podanie mi danych geograﬁcznych mie sca, gǳie się zna du emy. Gdy ta włochata osobistość, zna ąca się tak wybornie
na gospodarstwie rolnym, łaskawie zamknie na koniec buzię, wówczas może ten zielony
kaczor o tępych oczach raczy nas oświecić we wspomniane kwestii.
— Zrobiłeś ze mnie pośmiewisko, Saltersie — wybuchnął gniewem Disko, po czym
nie mogąc uż dłuże znosić podobnego marnotrawienia słów, nie prawił dalszych morałów, tylko burknął długość i szerokość geograﬁczną.
³² a uchy — wytłoki z nasion roślin oleistych (maku, słonecznika, sezamu, soi i in.) lub orzechów, pozostałe po wyciśnięciu tłuszczu, używane do wyrobu produktów spożywczych (z sezamowych powsta e chałwa,
z gorczycowych musztarda itd.) oraz wartościowe paszy dla zwierząt. [przypis edytorski]
³³ a at — surdut. [przypis edytorski]
³⁴wyzie a — wyglądać. [przypis edytorski]
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— Ho-ho! Ależ to zgra a wariatów zebrała się na tym bacie! — zawołał szyper, ǳwoniąc do maszynowni i rzuca ąc na pokład szonera spory pęk gazet.
— Ze wszystkich durniów, akich zdarzyło mi się oglądać, nie licząc ciebie, Saltersie, ten człowiek i ego załoga są chyba na durnie si! — mruknął Disko, gdy e e e e
odpłynął kawałek drogi. — Właśnie miałem mu powieǳieć parę słów prawdy o tym, co
sąǳę o takich, którzy niby zgubione ǳiecko tuła ą się i błąǳą po morzu, a ty musiałeś
zaraz wtrącić trzy grosze o te swo e głupie paszy dla bydła!
Harvey, Dan i reszta załogi, rozweseleni na dobre, stanęli nieopodal, da ąc sobie porozumiewawcze znaki. Jednakże Disko i Salters waǳili się z sobą nie na żarty aż do
samego wieczora. Salters usiłował dowieść, że okręt przewożący bydło est właściwie pływa ącą oborą, Disko zaś twierǳił z uporem, że nawet gdyby tak się rzecz miała, to ednak
przyzwoitość i cześć rybacka wymagały większego wyczucia. Długi Dżek przez akiś czas
w milczeniu przysłuchiwał się kłótni (gniew szypra to nieszczęście dla załogi), aż na koniec, uż po kolac i, ozwał się zza stołu.
— Ech, kto by tam sobie głowę zaprzątał tym, co oni tam o nas będą gadać?
— E , bo też będą o nas mieli co opowiadać przez wiele lat!… W tym cała bieda! —
sarknął Disko. — Och, te makuchy! I to eszcze czymś posypane!
— Juści, że solą, a nie czym innym — podchwycił niepoprawny stry Salters, zaczytany w nowo orskie gazecie, gǳie były wiadomości gospodarcze sprzed paru tygodni.
— To cios śmiertelny dla mo e rybackie i marynarskie ambic i! — mówił dale
Disko.
— Ja na to całkiem inacze patrzę — rzekł Długi Dżek, biorąc na siebie rolę roz emcy.
— Pomyśl, Disko! Gdyby tak akiś inny statek… akiś pasażerski płynął sobie w taką pogodę i spotkał takiego zawalidrogę… to czy podałby mu wszystkie akie potrzeba dane…
podałby mu, wszystko co potrzeba?… pogadałby mu dokumentnie, na rozum, o sterowaniu i inszych sprawach morskich?… Juści, że nie!… Zapomnĳże więc o tym! Dyć³⁵ i to
prawda, że oni nie zapomną. Oddałeś im pięknym za nadobne… tęgoś im przysolił³⁶…
w dwa ognie żeście ich wzięli… i dwa razy wyszliśmy cało.
Dan kopnął Harvey’a pod stołem, a Harvey zachłysnął się zawartością swe czarki.
— A akże, akże — ozwał się Salters, czu ąc, że honor ego doznał pewne satysfakc i.
— Zanim zacząłem z nimi gadać, powieǳiałem im, że to nie mo a sprawa.
— Jest w tym rac a — wtrącił się Tom Platt obeznany z etykietą i dyscypliną —
est w tym rac a: powinieneś był, Disko, zabronić mu mówić uż wtedy, gdy wedle twe
rachuby zanosiło się na to, że rozmowa bęǳie taka… aka być nie powinna…
— Nie wieǳiałem, że taka bęǳie — odpowieǳiał Disko, wiǳąc, że nie pozostało
mu nic innego, ak tylko wycofać się z honorem. — Nie mogłem tego zrobić…
— Co znowu! Dyć można było to zrobić — ozwał się Salters — przecież esteś szyprem. Ja bym tu na każdy twó znak zaraz z chęcią przerwał tę gawędę… nie z przekonania
ani też innych pobudek, ale żeby dać dobry przykład tym dwu naszym utrapionym chłopakom.
— Czy nie mówiłem ci, Harvey — szepnął Dan — że wszystko na nas się skrupi,
nim się spostrzeżemy? Zawsze on wy ǳie z tymi „utrapionymi chłopakami!”.
— W każdym razie trzeba było rzecz edną rozeznawać od drugie — oświadczył
Disko. Nowy błysk po awił się w oczach Saltersa, który właśnie nabĳał fa kę pokra anym
tytoniem.
— Jest to nie lada cnotą utrzymać w każde rzeczy rozeznanie — rozgadał się Długi
Dżek, usiłu ąc zażegnać burzę. — O tym przekonał się Steyning, gdy posłał Counahana
ako szypra na statku a i a
Kuhn, zamiast Capa; Newton czuł rwanie w kościach
i nie mógł płynąć. A myśmy go przezywali „Counahan Żeglarz”.
— Gdy Nick Counahan bawił na okręcie, nie było nocy, by nie wiǳiano go zalanego
rumem — ozwał się Tom Platt, bawiąc się ołowianką. — Miał on zwycza wałęsać się
koło ﬁrm handlowych w Bostonie i szukać takiego pana, który by go zrobił kapitanem
holownika. Sam Coy, ten z Atlantic Avenue, uwierzył ego łgarstwom i przez rok czy
więce dawał mu wikt i opierunek. Counahan Żeglarz! Phi! Phi! Umarł chyba z piętnaście
³⁵ y (gw.) — przecież. [przypis edytorski]
³⁶t o i p zy o i — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika: tęgo im przysoliłeś. [przypis edytorski]
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lat temu?
— Siedemnaście, tak mi się wiǳi. Umarł w tym samym roku, w którym został zbudowany a pa
ea h. Wszyscy byli na Ławicach… więc Counahan na ął ako załogę
wszelką zbieraninę. He , byłoż tam rumu! Można było pływać na a i i ak u Pana Boga za piecem, tyle mieli zapasów. Wypłynęli z bostońskie motławy w stronę Wielkie
Rewy… gnał ich huczący wiatr północno-zachodni… Dalibóg samo niebo czuwało nad
nim… póki nie zobaczyli dna piętnastogalonowe beczki. Trwało to, ile sobie Counahan
przypomniał, cały tyǳień (o, gdybym potraﬁł opowieǳieć to tak, ak on to opowiadał!).
Aż do tego czasu wiatr dął wspaniale, a a i a, że to było lato i że e dodano foktopmaszt, waliła prosto przed siebie. Potem Counahan wziął kwadrant, trząsł się nad nim
przez chwilę i tak sobie wykalkulował według tego kwadrantu, według mapy i według
tego, co mu w głowie szumiało, że się zna du ą na południe od Wyspy Sobole , płynąc
naprzód ak się patrzy; ale nic nikomu nic powieǳiał. Wtedy odszpuntowali nową beczkę
i znów nie dbali o nic. Od czasu gdy minęli blizę bostońską, a i a kładła się na morzu i aż do tego czasu ani razu nie podniosła się wzwyż od le owe strony… parła prosto
przed siebie, wciąż ednakowo nachylona. Ale oni nie wiǳieli ani kiǳeny, ani morskiego
ptactwa, ani szonerów… naraz zobaczyli, że to uż upłynęło dni czternaście… i myśleli, że
to z Rewą to akiś kiepski interes. Więc zapuścili sondę i wymierzyli sześćǳiesiąt sążni
głębokości. „Oto, co a znaczę! — rzecze Counahan. — Ja zawsze tak! Przygnałem wasz
okręt prosto na Rewę, a gdy bęǳiemy mieli trzyǳieści sążni, to pó ǳiemy spać, ak małe
ǳieci. Counahan to chwat! Counahan, to żeglarz!” Zapuścili znów; było ǳiewięćǳiesiąt
sążni. Counahan rzecze: „Albo sznur się wydłużył, albo też Rewa się zapadła”.
Wyciągali linę, gdy im się mnie więce wiǳiało, że tak trzeba zrobić; usiedli na pokłaǳie i dale liczyć węzły, burcząc przy tym okrutnie. a i a waliła przed siebie o nic
nie pyta ąc. Naraz nawinął im się akiś statek-włóczęga. Counahan wdał się z nim w rozmowę. „Czyście gǳieś nie wiǳieli batów rybackich?” — zagadnął akby od niechcenia.
„Całe ich sznury ciągną się od irlanǳkiego strądu” — odpowieǳieli mu ze statku. „A
cóż to mi do irlanǳkiego strądu?” „A więc cóż tu porabiasz?” — zapytali tamci. „O męko
chrześcĳaństwa! — rzecze Counahan (tego zwrotu używał, gdy było z nim coś nie w porządku) — o męko chrześcĳaństwa! — powiada — a gǳież to się zna du ę?” „Trzyǳieści
pięć mil na płd.-zach. ku zachodowi Cape Clear — odpowieǳieli tamci — może to ci
bęǳie pociechą!” Counahan dał susa na cztery stopy siedem cali, ak wymierzył kucharz.
„Pociechą! — krzyknął rozindyczony. — Czy mnie bierzecie za głupka? Trzyǳieści pięć
mil od Cape Clear a czternaście dni od blizy bostońskie . O męko chrześcĳańska, ależ to
chyżość niesłychana!” Mo e słowa może poświadczyć matka, która mieszka w Skibbereen!
Wyobraźcie sobie, ak on musiał być wściekły!
W załoǳe miał wyłącznie luǳi z Cork i Kerry, z wy ątkiem ednego Marylandczyka, który chciał wracać, ale okrzyczeli go za buntownika; przybili ze starą a i do
Skibbereen i spęǳili czas wygodnie, składa ąc przez cały tyǳień wizyty przy aciołom na
starym torfowisku. Potem ruszyli z powrotem i zmitrężyli trzyǳieści dwa dni, zanim dobili się znów do Ławic. Zbliżała się esień, a żarcia zaczynało brakować, więc Counahan
poprowaǳił okręt znów do Bostonu, nie wioząc ani edne ości rybie !
— A co na to powieǳiała ﬁrma? — zapytał Harvey.
— Cóż miała powieǳieć, he? Ryby były na Ławicy, a Counahan był uż na reǳie,
opowiada ąc o swe niezrównane wyprawie na wschód! Dostało im się też poza tym, co
im się należało, a wszystko to wynikło po pierwsze z niepomiarkowania załogi względem
rumu, a po wtóre z nierozeznania Skibbereen od Queerean. Counahan Żeglarz, świeć
Panie nad ego duszą, ale był to prawǳiwy pomyleniec.
— Swo ego czasu byłem na ucy o e — ął mówić cichym głosem Manuel. —
W Gloucester nie chciano od nas brać ryb. A co-o? Dawano byle aką cenę. Ruszyliśmy
więc na morze, myśląc, że sprzedamy nasz towar komuś z Fayal. Nagle począł dąć wiatr,
tak żeśmy niewiele wiǳieli przed sobą. Potem nastała dma eszcze silnie sza, porwała nas
i poniosła chybcikiem… nikt nie wieǳiał, dokąd. Po akimś czasie wiǳimy ląd, a zrobiło
się trochę skwarno. Skądś przypłynęło w czółnie paru Murzynów. A co-o? Pytamy ich,
gǳie to się zna du emy, a oni odpowiada ą… no, co myślicie? A co-o?
— Wyspy Kanary skie — rzekł Disko po chwili namysłu.
Manuel, śmie ąc się, potrząsnął głową.
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— Blanco — domyślał się Tom Platt
— Tato powiada, że nie byłby pewny nawet promu w odległości pięciu mil od was
— zawył Dan z radością.
— To dlaczego się stąd nie wyniesie? Kto przeszkaǳa? — zapytali tamci.
— Dlatego, że wyście mu tu akurat wleźli w drogę od le owe strony, a on na to nie
pozwoli nikomu, nie mówiąc uż o takie beczułce ak wasza, co to tylko dryfu e.
— Nasz okręt nie dryfował ani razu w te wyprawie — odburknął gniewnie wioślarz,
gdyż a ie itt an cieszyła się złą sławą ze względu na częste łamanie swego omasztowania.
— Jakżeż więc obieracie sobie stanowiska? — zawołał Dan. — Toć to est na lepszy
dryf w wasze żegluǳe. A eżeli wasz okręt nie dryfu e, to skądże, u pioruna, wziął się
u was nowy bukszpir?
Strzał był dobrze wymierzony i ugoǳił w sedno.
— He , ty portugalski kataryniarzu, zabierz no z sobą tę małpę do Gloucester! Wraca
do szkoły, Danie Troop — brzmiała odpowiedź.
— U-bra-nia! u-bra-nia! Kupu ę! Sprzeda ę — wrzeszczał Dan, który wieǳiał, że
eden z załogi a ie pracował poprzednie zimy w przedsiębiorstwie oǳieżowym.
— Szkrab! Szkrab glosterski! A wynocha, ty Nowoszkocie!
Przezwanie Glosterczyka Nowoszkotem było nie lada obrazą. Dan oddał mu wet za
wet:
— Samiście Nowoszkoci, wy kocmołuchy! Wy rozbitki chathamskie! Wynoście się
razem ze wszystkimi gratami!
I stanęły przeciwko sobie dwie siły, lecz Chatham wyszedł na tym gorze .
— Wiem, ak bęǳie — ozwał się Disko. — Ich okręt uż kręci się z wiatrem. Oni
tam będą chrapali do same północy, a gdy my bęǳiemy zabierać się do spania, pó dą
w dryf. Dobrze, że nie ma tu ciżby okrętów. Ale nie myślę podnosić kotwicy dla tego
Chathama. Może on eszcze wytrzyma.
Wiatr, który przez czas dłuższy baraszkował na wszystkie strony, wzmógł się o zachoǳie słońca i przybrał stały kierunek. W każdym razie morze nie było na tyle wzburzone,
by mogło wprawić w niepokó olinowanie chociażby łoǳi rybackie — ednakże a ie
it an miała swo e własne obycza e. Pod koniec swe wachty chłopcy posłyszeli na e
pokłaǳie parę strzałów z potężnego, nabĳanego na stary sposób, pistoletu.
— o y o y a e u a! — zanucił Dan. — Tato, ona uż zbliża się do nas… zadkiem
naprzód… płynie po śpiączku, ak to było z nią w Queereau!
Gdyby to był inny statek, Disko byłby machnął ręką na wszystko; teraz ednak nie
pozostawało mu nic innego, ak odciąć kabel, właśnie wtedy gdy a ie it an, oddana
na igraszkę Północnemu Atlantykowi, pomknęła wprost na nich. e e e e, rozpiąwszy
kliwer i eden z żagli, ustąpił przybyszowi nie więce mie sca, niż wymagała bezwzględna
konieczność (Disko nie chciał tracić całego tygodnia na wyławianie kabla), ale podbiegł
rączo pod wiatr, właśnie gdy w odległości, z które łatwo można było przesłać pozdrowienie, mĳała go a ie — milcząca i nadąsana — zdana na łaskę zagrabia ące wszystko
nawały.
— Dobry wieczór — rzekł Disko, unosząc czapkę w górę — a ak tam obroǳił wasz
ogródek?
— Idźcie do Ohio i na mĳcie muła — dodał stry Salters. — Nam tu nie potrzeba
farmerów.
— Może wam pożyczyć kotewki od mo ego czółna — zawołał Długi Dżek.
— Oderwĳcie rudel i wetknĳcie go w błoto! — raǳił Tom Platt.
— Ciewy! — rozległ się piskliwy i przeraźliwy głos Dana sto ącego na acie sternicze .
— Cie-ewy! Stra k w fabryce ubrań! A może na ęli ǳiewuchy do roboty?
— Odkręćcie liny sterowe i przybĳcie gwoźǳiem do dna! — wołał Harvey.
Był to słony żart, którym dawnie samemu Harvey’owi dokuczał Tom Platt.
Manuel wychylił się za rufę i wrzasnął:
— Johnie Morgan! Zagra no na katarynce. Ahaaa!
I z wyrazem nieda ące się opisać wzgardy i urągowiska ął wymachiwać szerokim
paluchem. Natomiast mały Penn prze ęty niepomierną dumą piszczał:
— Podpłyńcie no tu krzynkę bliże ! Bzz! Chodź no tu bliże ! Ho-o!
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Przez resztę nocy kołysali się na uwięzi łańcucha — ruchem podrywnym, chlupocącym i ak stwierǳił Harvey, niezbyt przy emnym — a połowę następnego przedpołudnia
zmitrężyli na odszukiwaniu kabla. Atoli chłopcy byli w tym zgodni, że ta mitręga była
drobnostką w porównaniu z ceną ich triumfu i sławy, i ze smutkiem myśleli o tym, że
tyle eszcze pięknych komplementów można było powieǳieć pod adresem upokorzone
i zawstyǳone a ie.

 
Naza utrz spotkali sporo żaglowców — wszystkie kołowały z wolna z północnego wschodu ku zachodowi. Lecz w sam raz gdy spoǳiewano się wpłynąć na snaǳizny koło „ǲiewicy”, na morzu legła zwarta zapora mgły, wobec czego musiano zarzucić kotwicę. Wokół
rozlegały się brzęki niewiǳialnych ǳwonów. Nie za mowano się zbytnio rybołówstwem,
tylko tu i owǳie czółna rybackie spotykały się z sobą i ǳieliły nowinami.
Owe nocy, tuż przed świtem, Dan i Harvey, którzy wałkonili się przez większą część
dnia, wypełzli z legowisk, ażeby „zahaczyć” nieco pierożków. Mogliby wprawǳie czynić to
awnie — ednakże zdobyte w ten sposób barǳie im smakowały, zwłaszcza że pobuǳało
to kucharza do gniewu. Gorąco i zaduch skłoniły ich do wy ścia wraz ze zdobyczą na
pokład. Zastali tam Diska bĳącego w ǳwon. U rzawszy Harvey’a, Disko przekazał na
niego tę funkc ę, mówiąc:
— Bĳ, ile wlezie. Zda e mi się, że coś słyszę. Jeżeli do czegoś do ǳie, na lepie , żebym
był tam, gǳie mogę przystąpić do rzeczy.
Istotnie, było słychać akieś ciche poszczękiwanie, gubiące się w zgęszczonym, akby
dławiącym e powietrzu. Chwilami Harvey słyszał przygłuszony ryk syreny liniowca —
a był uż na tyle obeznany z Rewami, że wieǳiał, co to oznacza. Z przeraża ącą wyrazistością uświadamiał sobie, ak to pewien chłopak w bluzeczce wiśniowego koloru —
obecnie Harvey czuł do fantazy nych bluzeczek wstręt, na aki tylko stać rybaka — ak
więc pewien głupi, hałaśliwy smarkacz wyraził się w swoim czasie, że byłoby to „kapitalne” widowisko, gdyby parowiec na echał na bat rybacki. Ów chłopak miał wytworną
ka utę z ciepłą i zimną wodą, a każdego ranka ǳiesięć minut poświęcał na zgłębianie
adłospisu o złoconych brzegach. I oto ten sam chłopak — nie, ego brat, o wiele starszy — był o goǳinie czwarte w chwilę mrocznego przedświtu na nogach, w ocieka ących, chrzęszczących buksach, ku ąc młotkiem (dosłownie: w obronie własnego życia!)
w ǳwon mnie szy od ǳwonu obiadowego, używanego przez stewardów… a tymczasem
gǳieś nieopodal pęǳił ak orkan, z szybkością dwuǳiestu mil na goǳinę, żelazny kolos
mierzący trzyǳieści stóp! Nade wszystko ednak gorzka była myśl, że tam w suchych, dywanami wyściełanych ka utach śpią luǳie, którzy może nigdy się nie dowieǳą, że przed
śniadaniem rozbili na miazgę statek rybacki. Toteż Harvey ǳwonił co sił.
— Tak, zwolnią o eden obrót swą ohydną śrubę, ażeby być w porządku z prawem,
i to bęǳie pociechą dla nas, gdy uż zna ǳiemy się wszyscy na dnie! — mówił Dan dmąc
z całą usilnością w rożek Manuela — Posłucha no ego głosu… to ci olbrzym!
— uuuuu
huuuu
uuup! — buczła syrena.
— i
i
i ! — brzęczał wciąż ǳwon.
— a a a t a a a — brzmiał wciąż róg.
A niebo i morze były zmielone ak mąka na miazgę białe , mleczne mgły.
Nagle Harvey poczuł, że się zna du e w pobliżu akiegoś porusza ącego się cielska —
i uświadomił sobie, że spogląda coraz to wyże i wyże , na ocieka ący wodą, ǳiób okrętu
pęǳący (zda się) wprost na szoner. Przed tym ǳiobem zawadiacko toczył się opuszek
wody, a za każdym wzniesieniem się tegoż widać było długi szereg liczb rzymskich —
XV, XVI, XVII, XVIII itd. — na czerwono malowanym, połysku ącym boku okrętowym. Wszystko to pęǳiło naprzód w ustawicznych przegibach, z sykiem, od którego
z trwogi zamierało serce… — Skala cy uż znikła — przed oczyma Harvey’a mignął
rząd okrągłych okien ka ut, u ętych w mosiężne futryny — na bezsilnie wzniesione ręce chłopaka zionął kłąb gorące pary, po czym słup wrzące wody zahuczał wzdłuż burty
e e e e. Mały szoner zadygotał i zakołysał się gwałtownie na wzburzone topieli rozdarte uderzeniem śruby okrętowe — ednocześnie zaś u rzano rufę liniowca ginącą uż
we mgle. Harvey był uż przygotowany na atak choroby morskie lub omdlenie — albo
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na edno i drugie — gdy nagle doszedł go silny łoskot akby pnia masztowego, walącego
się na pokład, a w chwilę potem obiło się o ego uszy akieś ciche, niewyraźne i odległe,
akby ze słuchawki telefoniczne wychoǳące wołanie:
— Zatrzyma cie się! Zatopiliście nas!
— Czy to my? — spytał Harvey zdławionym głosem.
— Nie! to akiś inny bat… po tamte stronie. ǲwoń co sił. Zobaczymy, co się tam
stało — odpowieǳiał Dan, spuszcza ąc łódź na wodę.
W pół minuty późnie wszyscy oprócz Harvey’a, Penna i kucharza zeszli na łódź
i popłynęli na morze. W te że chwili przed ǳiobem statku przemknął dryfu ący złom
strzaskanego fokmasztu, pochoǳący na widocznie z akiegoś szonera. Tuż za nim nadpłynęła pusta zielona łódź rybacka i ęła obĳać się o bok e e e e, ak gdyby prosiła,
by ą wzięto na pokład… Tuż obok łoǳi ukazała się akaś postać w błękitnym kubraku
zwrócona twarzą w dół… ale były to tylko szczątki człowieka. Penn zmienił się na twarzy i rozwarł szeroko usta, wyda ąc akiś nieartykułowany dźwięk. Harvey tłukł w ǳwon
rozpaczliwie, lęka ąc się, że lada chwila tamci mogą zatonąć… Aż podskoczył z radości,
posłyszawszy wołanie Dana. Oto załoga powracała.
— To ennie u h an… — wy aśnił Dan ze spazmem w głosie — …rozcięta w pół
…wywróciła się dnem do góry …i tak ą zmiażdżyło!… Niecałe ćwierć mili stąd… Tato
wyratował staruszka. Nikt więce nie ocalał, a… a on miał syna! Och, Harvey, Harvey, nie
mogę, nie mogę myśleć o tym spoko nie! Wiǳiałem…
Opuścił głowę i rzewnie zaszlochał. Tymczasem inni wyciągali na pokład akiegoś
siwego mężczyznę.
— Po coście mnie wyciągnęli? — ęczał przybysz. — Disko, po cóżeś mnie wyciągnął?
Diskowi głowa ciężko osunęła się na barki, bo oto nieszczęśnikowi wargi się trzęsły,
a szeroko rozwarte oczy ǳiko spoglądały na milczącą załogę. Nagle powstał i głos zabrał Pennsylwania Pratt, który — ilekroć stry owi Saltersowi wyleciało z pamięci ego
nazwisko — nazywał się również Haskins, Rich lub M’Vitty; twarz ego z głupie gęby prostaczka przemieniła się w oblicze sęǳiwego mędrca — i głosem donośnym ął
przemawiać:
— Pan dał i Pan wziął; niech imię Jego bęǳie błogosławione! Jestem… byłem…
służebnikiem Ewangelii. Zostawcie go mnie!
— Ach, to ty esteś…? Toś ty sługą Bożym? — ozwał się ów mężczyzna. — A więc
wy edna mi swą modlitwą powrót mego syna! Wy edna mi, bym oǳyskał bat, co mnie
kosztował ǳiesięć tysięcy dolarów, wy edna mi z powrotem tysiąc centnarów ryb! Gdybyście mnie zostawili w spoko u, mo a owdowiała żona poszłaby do Provident i zarabiała
na utrzymanie… i nie wieǳiałaby nigdy, nigdy… A teraz będę musiał e opowieǳieć…
— Nie ma tu co mówić — rzekł Disko — lepie byś się trochę położył, Jazonie Olley.
Człowieka, który w przeciągu trzyǳiestu sekund stracił syna- edynaka, a ponadto
zysk kilkumiesięczne pracy i środki do życia, trudno zaiste pocieszyć!
— Luǳie wszyscy byli z Gloucester, nieprawdaż? — zagadnął go Tom Platt, bawiąc
się bezmyślnie linami czółnowymi.
— Och, to nie sprawia na mnie sze różnicy — odrzekł Jazon, wyżyma ąc zmoczoną
brodę.
— Chodź ze mną! Chodź na dół! — ozwał się Penn, ak gdyby miał prawo wydawać
rozkazy.
Oczy ich spotkały się z sobą i przez chwilę wiodły akby bó zawzięty.
— Nie wiem, ktoś ty, ale pó dę — rzekł Jazon pokornie. — Może oǳyskam choć
cząstkę… choć cząstkę… moich ǳiewięciu tysięcy dolarów.
Penn zaprowaǳił go do ka uty i zatrzasnął drzwi za sobą.
— Toć on nie Penn! — wykrzyknął stry Salters. — To Jakub Boller… i… przypomniał sobie Johnstown! Nigdym nie wiǳiał takich oczu u nikogo z ży ących! Co teraz
czynić? Co teraz pocznę?
Słychać było głosy Penna i Jazona. Potem dochoǳił uż tylko głos samego Penna.
Salters zd ął kapelusz — bo Penn odprawiał modły. W czas akiś potem wyszedł znów po
schodach na pokład i ob ął wzrokiem załogę — na twarz mu wystąpiły olbrzymie krople
potu. Dan wciąż popłakiwał przy sterze.
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— On nas nie pozna e — ęknął Salters. — I na cóż tu się zdało wszystko… te warcaby
i różności?… i ak on teraz do mnie przemówi?
Penn przemówił — z głosu ego wnioskować można było, że mówi do luǳi obcych.
— Modliłem się — brzmiały ego słowa. — Nasz lud wierzy w potęgę modlitwy.
Modliłem się o życie syna tego człowieka. Moi wszyscy utonęli przed moimi oczyma…
i ona, i mó pierworodny… i inni. Czy człowiek ma być mędrszy od swego Stworzyciela?
O ich życie nigdy się nie modliłem, lecz modliłem się za syna tego człowieka… i syn
niewątpliwie do o ca powróci.
Salters — akby się usprawiedliwia ąc wzrokiem — wpatrywał się w Penna, chcąc się
przekonać, czy on go sobie przypomina.
— Jak długo byłem obłąkany? — zapytał nagle Penn, a usta mu się zacisnęły.
— Pst! Penn! Nigdy nie byłeś obłąkany — zaczął Salters. — Byłeś tylko trochę roztargniony.
— Wiǳiałem, ak domy uderzały o most, zanim roznieciły się ognie. Więce nic nie
pamiętam. Jak dawno to było?
— Nie zniosę tego! Nie zniosę! — zaczął wołać Dan, a Harvey pochlipywał ze współczucia.
— Jakie pięć lat temu — odrzekł Disko drżącym głosem.
— W takim razie byłem komuś ciężarem przez wszystkie dni od owe chwili. I któż
był tym człowiekiem?
Disko wskazał na Saltersa.
— Nie… nie… nie byłeś mi ciężarem! — zawołał żeglarz, składa ąc ręce. — Zarobiłeś
więce niż w dwó nasób na swo e utrzymanie i eszcze ci się należą pieniąǳe, Penn, nie
licząc połowy mego partu, która należy do ciebie w zamian za pieniąǳe, akieś mi dał
kiedyś…
— Jesteście dobrymi ludźmi. Miarku ę to z waszych twarzy. Ale…
— Matko litościwa! — szepnął Długi Dżek — to on to był z nami na wszystkich
wyprawach! Ależ on na wyraźnie est zaczarowany.
Nieopodal rozbrzmiał ǳwon, akich używa ą na szonerach. Spośród mgły zawołał
czy ś głos:
— Disko! Słyszałeś, co się stało z ennie u h an?
— Oni znaleźli ego syna! — krzyknął Penn. — Uciszcie się i obaczcie zbawienie
zesłane przez Pana!
— Owszem, wyratowałem Jazona i mam go na swoim statku — odrzekł Disko, a głos
mu zadrgał wzruszeniem. — Czy… nikogo poza tym nie wyratowano?
— A akże, znaleźliśmy ednego. Na echaliśmy na niego, gdy płynął zaplątany w kupę
drewna, które przedtem pewnie było galardą. Głowę ma trochę poharataną.
— A któż to?
Serca załogi e e e e biły tętnem ednako przyśpieszonym.
— Zda e się, że to młody Olley — wydobył się z mgły przeciągły głos.
Penn wzniósł ręce i powieǳiał coś po niemiecku. Harvey gotów był przysiąc, że na
zapatrzone w górę twarzy tego człowieka lśniło asne słońce. Tymczasem ów głos ciągnął
dale :
— Słucha cie kamraty! Aleście się zeszłe nocy nieźle zabawili naszym kosztem!
— Teraz nam całkiem nie do śmiechu — zauważył Disko.
— Wiem, ale mówiąc szczerą prawdę, myśmy trochę… trochę dryfowali, gdyśmy się
natknęli na młodego Olley’a.
A więc to była niepoprawna a ie it an! Huczny śmiech, acz nie nazbyt długotrwały, zerwał się z pokładu e e e e.
— Czy nie przysłalibyście nam starego? Wybieramy się na zdobycie większego zapasu
przynęty… no i wędy trzeba by zapuścić. Zda e się, że wam go nie potrzeba… a nam tu
brak rąk do roboty przez to ciągłe pilnowanie wĳadła. My się uż tu nim zaopieku emy.
On est żonaty z ciotką me żony.
— Mogę wam coś eszcze podarować, co by się wam przydało na statku — rzekł
Troop.
— Nie potrzeba nam niczego… chyba tylko kotwicy, która by wytrzymała. A wiecie,
co? Młody Olley zaczyna się trochę niepokoić i gorączkować. Przyślĳcie nam starego!
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Penn obuǳił Jazona odrętwiałego z rozpaczy. Tom Platt zaś przewiózł go na drugi
okręt. Odszedł bez słowa poǳięki, nie wieǳąc, co go czeka. Mgła osłoniła wszystko.
— A teraz… — ozwał się Penn, czyniąc głęboki wdech, ak gdyby miał wygłosić
kazanie. — A teraz…
Jego wyprężony dotychczas korpus znów zapadł w dół ak szabla wciśnięta w pochwę; oczy, roz aśnione przed chwilą, przygasły; głos przeszedł w dawne, ciche i żałosne
szeptanie…
— A teraz — mówił Pennsylwania Pratt — czy myślisz, panie Salters, że eszcze za
wcześnie na party kę szachów?
— To samo… to samo chciałem i a powieǳieć — zawołał Salters z ochotą. — Dalibóg, to uderza ące, Penn, ak ty łatwo odgadu esz, co człek ma na myśli.
Mały człowieczek — zawstyǳony i potulny — poszedł za Saltersem na przód okrętu.
— Podnosić kotwicę! Co żywo! Porzućmy te okropne wody — wrzasnął Disko.
Nigdy nie usłuchano go skwapliwie .
— No, i cóż o tym wszystkim myślicie? — zagadnął Długi Dżek, gdy przemoknięci,
ocieka ący wodą i oszołomieni przebĳali się znów przez dokę.
— Ja sobie tak myślę — ozwał się Disko sto ący przy sterze — że przez tę przygodę
ennie u h an eszcześmy ǳisia nic nie edli…
— On… myśmy wiǳieli ednego z nich, ak przepływał koło nas — zaszlochał Harvey.
— I to właśnie go poniosło, i wyrzuciło z wody ak łódkę, gdy uderzy o brzeg; poniosło
go, aż sobie przypomniał Johnstown… i osobę Jakuba Bollera… i inne, tym podobne
rzeczy. Pocieszanie Jazona trochę go pokrzepiło ak wyciąganie łoǳi na brzeg. Potem
podpórki, ako że były słabe, obsuwały się i obsuwały, a on wciąż zsuwał się w dół, aż
teraz znów znalazł się w woǳie. Takie est mo e zdanie o tym.
Uznano, że Disko miał na zupełnie szą rac ę.
— A gdyby tak Penn uparł się pozostać Jakubem Bollerem — przemówił Długi
Dżek — byłoby to dla Saltersa śmiertelne strapienie! Czy przypatrzyliście się ego twarzy,
gdy Penn go zapytał, komu to on, Penn, był ciężarem przez tyle lat? — No i akże tam,
Salters?
— Zasnął… zasnął twardo… ak małe ǳieciątko — odpowieǳiał Salters, przechoǳąc
na palcach ku ruﬁe. — Ma się rozumieć, nie ma tu mowy o nĳakim eǳeniu, póki on się
nie obuǳi. Czy wiǳieliście kiedy taką siłę modlitwy? Wierzę, że on zawdy wypatrywał
młodego Olley’a za oceanem. Jazon był strasznie dumny ze swego chłopaka, a mnie się
zda e, że wszystko, co się zdarzyło, to kara za czcze bałwochwalstwo.
— Są eszcze inni równie zaślepieni — zauważył Disko.
— To co innego — odparł Salters żywo. — Penn niezupełnie est przy zmysłach, a a
za edyny swó obowiązek uważam czuwanie nad nim.
Choć głód im dokuczał setnie, czekali ednak przez trzy goǳiny, póki nie ukazał się
Penn. Twarz miał łagodną, a z oczu wyzierało akby przytępienie myśli. Oświadczył, iż
mu się zda e, ak gdyby coś mu się przyśniło. Potem zaczął się dopytywać, czemu wszyscy
milczą tak zawzięcie. Nie umieli mu na to odpowieǳieć.
Disko przez trzy lub cztery następne dni niemiłosiernie pęǳił wszystkich do roboty.
Kiedy nie mogli pływać na morze, kierował ich do szafarni, gǳie musieli nieco ciaśnie
układać okrętowe zapasy celem zrobienia mie sca na ryby. Zwarta masa pakunków ciągnęła się od przegrody ka utowe aż do drzwi za piecem na galarǳie. Disko pokazywał
im, ak wielką est sztuką układać ładunek w ten sposób, żeby okrętowi zapewnić ak
na większą zwinność. Cała załoga krzątała się więc żwawo i wnet oǳyskano dobre humory. Harvey brał nieraz cięgi od Długiego Dżeka za to, że ( ak powiadał Galwa czyk)
„asował się niby chory kocur, tym, na co nie było rady”. W tych posępnych dniach
nieraz zamyślał się o tym lub owym, a potem zwierzał się Danowi ze swych myśli. Dan
zgaǳał się z nim w poglądach — nawet gdy choǳiło o to, by prosić o pierożki, zamiast
e „zahaczać”.
W tyǳień późnie oba chłopcy o mało co nie przewrócili attie szamocąc się
z rekinem, którego usiłowali zakłuć starym bagnetem przywiązanym do kĳa. Złowrogi
potwór ocierał się o czółno, natarczywie dopomina ąc się o mnie sze ryby. Cud zaiste, że
wszyscy wyszli cało z te utarczki.
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W końcu, po długie zabawie w ciuciubabkę pośród doki, nadszedł ǳień, w którym
Disko krzyknął w stronę galardy:
— Raźnie , chłopcy! Jesteśmy w mieście!

 
Do końca życia Harvey nigdy nie zdoła zapomnieć widoku, aki wówczas ukazał się ego
oczom. Słońce właśnie wynurzało się zza horyzontu, którego nie wiǳiano niemal od
tygodnia, a ego czerwonawy blask uderzył w białe żagle szonerów sto ących na kotwicy
i ustawionych w trzy ﬂotylle: edna obrócona była ku północy, druga na zachód, trzecia
na południe. Było tam chyba ze sto statków na różnorodnie sze budowy i kształtu, licząc
widnie ący w oddali okręt ancuski o prostokątnych żaglach. Wszystkie kłaniały się sobie
nawza em, dyga ąc ak panienki. Z każdego batu wypadały i mknęły w dal czółna rybackie
niby pszczółki z ro nego ula. Gwar głosów, chrobot lin i wielokrążków, plusk wioseł —
roznosiły się hen milami po rozkołysane woǳie. W miarę ak słońce pięło się w górę,
żagle grały i mieniły się barwami, przechoǳąc z czarne stopniowo w perłowo-szarą, a na
koniec w białą; na południu — zza mgieł — wyłaniało się coraz więce statków.
Łoǳie rybackie skupiały się w gromadki, odłączały edne od drugich, zmieniały
kształt i ustawienie — i znów skądś nadpływały, zmierza ąc wszystkie ku ednemu celowi.
Luǳie nawoływali się, pogwizdywali, śpiewali lub wyǳierali się piskliwie wniebogłosy,
a woda wokoło usiana była mnóstwem odpadków wyrzuconych z pokładów okrętowych.
— To miasto! — zawołał Harvey. — Tak est, Disko miał rac ę. To miasto!
— Widywałem i mnie sze mieściny — ozwał się Disko. — Tuta mieszka może z tysiąc luǳi… Dale zaś, z tamte strony, est Wirginia.
Wskazał na pustą przestrzeń zielonawe toni, gǳie nie było widać czółen rybackich.
e e e e okrążył boczkiem północną eskadrę i zarzucił kotwicę z takim wǳiękiem
ak acht wyścigowy przy końcu sezonu; przez cały ten czas Disko skinieniem ręki witał
coraz to innych starych druhów. Spoko nie, milcząco pozdrawia i przepuszcza starych,
wytrawnych, obytych z morzem marynarzy Flotylla z Wielkich Ławic — natomiast partacz lub niezdara spotyka się z szyderstwem na całe linii.
— Przybywacie w samą porę na połów stynki³⁷ — zawołano z pokładu a y hi ton.
— Dużoście nasolili? — zapytano z K a i ipa.
— He , Tom Platt, przy ǳiesz ǳisia do nas na kolac ę? — pytała załoga statku en y
ay.
Te i podobne pytania i odpowieǳi przelatywały tam i z powrotem. Luǳie ci spotykali się z sobą uż poprzednio, wypływa ąc łoǳiami na połów, a nie masz mie sca lepszego
na pogawędkę ak rybacka ﬂotylla. Wszyscy tu zdawali się wieǳieć o wyratowaniu Harvey’a i pytali go, czy nie okazał się darmoz adem. Młokosy przekomarzały się z Danem,
który, ako że był cięty w ęzyku, zapytywał o zdrowie, darząc ich przezwiskami, które
im mało przypadały do smaku. Manuel znalazł akiegoś rodaka, który ął z nim gwarzyć
w o czystym ęzyku. Ba, wiǳiano, iż nawet niezbyt rozmowny kucharz wgramolił się na
bukszpir i krzyczał coś po galicku do akiegoś przy aciela, czarnego ak on. Gdy przytroczono cumę (dokoła Wirginii dno est skaliste, a nieostrożność narazić może na przetarcie
liny kotwiczne i na niebezpieczeństwo dryfu), łoǳie wyruszyły w stronę rzeszy statków
sto ących na kotwicy o milę opodal. Szonery kołysały się i bobrowały w bezpieczne odległości ak stare kaczki strzegące swego potomstwa, natomiast łoǳie zachowywały się
niesfornie ak małe kaczęta.
Gdy w echali w ów zamęt, gǳie łódka z hałasem trącała o łódkę, Harvey’owi aż uszy
więdły pod wrażeniem różnych uwag dotyczących ego wiosłowania. Dokoła niego rozbrzmiewały wszelkie narzecza amerykańskie — począwszy od Labradoru, a kończąc na
Long Island — wraz z portugalszczyzną, gwarą neapolitańską, ancuszczyzną, lingua
anca i ęzykiem celtyckim — wraz ze śpiewem, wrzaskiem i coraz to innymi przekleństwami — a emu się zdawało, że to w niego goǳi cały ten zgiełk. Po raz pierwszy
w życiu (może poszło to z wyłącznego przez czas tak długi obcowania z załogą e e
e e) czuł się onieśmielony wśród ǳiesiątków ǳikich twarzy, które ukazywały się lub
³⁷ tyn i — Odmiana ryby zwane cap in, występu ąca głównie koło wybrzeża Nowe Funlandii. [przypis
redakcy ny]
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znikały wraz z harcu ącym statkiem. Łagodna, szemrząca gładź spoko nie ponosiła rząd
różnobarwnych łódek rybackich. Naraz stanęły w mie scu niby akieś przeǳiwne obrzeże widnokręgu, a sieǳący w nich luǳie ęli wskazywać coś i nawoływać się nawza em.
W chwilę późnie gǳieś zniknęli — i nie było widać ani ich gęb rozǳiawionych, ani rąk
wymachu ących w powietrzu, ani obnażonych piersi… natomiast z drugą falą ukazał się
rząd zgoła odmiennych paszczęk — niby papierowe kukły w teatrze marionetek. Harvey
wytrzeszczył oczy z poǳiwu.
— Ocknĳże się! — huknął Dan, wymachu ąc niewodem³⁸. — Gdy ci powiem, że
masz go zatopić, zatapia go natychmiast. Lada chwila mogą zaroić się stynki. Tom, gǳie
się zatrzymamy?
Przepycha ąc się i przebĳa ąc, lub też ciągnąc się, to pozdrawia ąc starych przy aciół, to znów odgraża ąc się dawnym nieprzy aciołom, komandor Tom Platt odprowaǳił
swą maluchną ﬂotyllę pod wiatr na znaczną odległość od reszty gromady. Jedna z łoǳi z niezwykłą szybkością zerwała się nagle ze stanowiska wśród zaciekłych wysiłków
wiosłu ącego w nie człowieka.
— Co się stało? — zapytał Harvey, gdy łódź migiem popęǳiła na południe. —
Przecież ta łódź była na kotwicy?
— Juści, że była, ale lina kotwiczna trochę się chybotała — odparł Dan, śmie ąc się.
— Wieloryb ą splątał… Zapuszcza sieć, Harvey’u! Patrz, uż nadchoǳą!
Morze wokoło nich zmąciło się i ściemniało, następnie pomarszczyło się chmurami
drobnych, srebrnych rybek; opodal na przestrzeni pięciu, sześciu akrów zaczęły wyskakiwać dorsze niby pstrągi w ma u; mięǳy dorszami ukazały się trzy lub cztery czarno-szare
grzbiety, przerywa ące częstymi wytryskami toń morską.
Wszystko, co żyło, ęło wrzeszczeć, podnosić kotwicę, cisnąc się i przepycha ąc, by
dostać się ak na pręǳe w ro owisko stynek; uszkaǳano sobie wza emnie liny, wypowiadano głośno, co kto miał przeciwko swemu sąsiadowi; szorowano zaciekle niewodami
po toni, rzucano przeraźliwym głosem rady i przestrogi — głębia musowała ak świeżo
otwarty syfon wody sodowe ; dorsze, luǳie i wieloryby: wszystko to pospołu rzucało
się na nieszczęśliwą przynętę. Harvey omal nie został wtrącony w morze pławkiem sieci
trzymane przez Dana. Jednakże w całym tym zamieszaniu zdołał zauważyć (i widok ten
nigdy mu uż nie wyszedł z pamięci) szkaradne, wpadnięte, niewielkie oko — coś akby
oko słonia wiǳianego w cyrku. Było to oko wieloryba, który płynął nie opodal prawie
na równi z wodą i — ak to chłopiec określił — mrugał na niego. Stwierǳono, iż trzy
baty uwikłały się linami w cielska tych podwodnych myśliwców i odpłynęły na dobre pół
mili, zanim udało się tym niezwykłym szkapom zerwać z uprzęży.
Niebawem stynki odpłynęły hen w dal — a pięć minut potem nie było słychać innych głosów, prócz pluskotu lin rybackich rzucanych w wodę, prócz trzepotania się dorszy oraz łomotania tłuczków, którymi rybacy ogłuszali zdobycz. Połów był przeǳiwny.
Harvey wyraźnie dostrzegał dorsze migocące w głębi, podpływa ące z wolna gromadkami i wciąż, w miarę nadpływania, biorące się na przynętę. Prawa Wielkich Ławic nie
pozwala ą przyczepiać więce niż eden hak na edną linę, gdy czółna zna du ą się koło
„ǲiewicy” lub na Wschodnich Snaǳiznach; ednakowoż tym razem ciżba łoǳi była tak
gęsta, że nawet po edyncze haki waǳiły o siebie wza emnie, a Harvey naraził się na żywą
sprzeczkę z akimś potulnym, kudłatym Nowofundlandczykiem z edne strony, z drugie
zaś z akimś wrzaskliwym i wiecznie narzeka ącym Portugalczykiem.
Gorsze od plątaniny lin rybackich było pomieszanie lin kotwicznych pod wodą. Każdy z rybaków zarzucił kotwicę w mie scu, które mu w dane chwili dogaǳało, a potem
dryfował i wiosłował dokoła tego punktu. Gdy napływ ryb stał się mnie wartki, każdy
starał się podnieść kotwicę i popłynąć na lepsze mie sce; atoli co trzeci z rybaków przekonywał się, iż est ściśle związany z czterema lub pięcioma sąsiadami. Przecięcie cuǳe
liny bywa na Ławicach poczytywane za niesłychaną zbrodnię; ednakże tego dnia właśnie
zdarzyło się to — co gorsza, bez wykrycia sprawcy — akie trzy lub cztery razy. Tom
Platt przyłapał akiegoś człeka z Maine na gorącym uczynku i tak go walnął wiosłem, że
ów aż wypadł poza dolban; podobnież Manuel przysłużył się któremuś ze swych ziomków. Mimo wszystko, w łoǳi Harvey’a, zarówno ak i w łoǳi Penna liny kotwiczne
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uległy zerwaniu; zamieniono więc oba czółna w łoǳie posiłkowe celem przewozu ryb
na pokład e e e e w miarę napełniania się innych łoǳi. Stynki pokazały się eszcze
raz o zmierzchu i eszcze raz powtórzyła się ta sama opętańcza wrzawa co poprzednio;
o zmroku popłynęli z powrotem ku okrętowi, by za ąć się patroszeniem ryb przy świetle
lamp naowych, ustawionych na krawęǳi zsypu.
Stos ryb był ogromny, toteż podczas roboty oczy aż im się kleiły z senności. Nazautrz gromadka batów za ęła się poławianiem ryb tuż koło Przylądka ǲiewicy; Harvey,
znalazłszy się pomięǳy nimi, wiǳiał pod sobą nawet porosty pokrywa ące tę ustronną
skałę, która wznosi się na wysokość dwuǳiestu stóp od powierzchni morza. Całe hordy
dorszów snuły się tu z uroczystą powagą po kępach morszczynów. Gdy szły na przynętę,
to wszystkie razem, podobnie razem porzucały adło. Była próżniacza goǳina południowa, więc łoǳie zaczęły poszukiwać rozrywki. Dan zobaczył nad eżdża ącą właśnie ope o
a ue, toteż tak się stało, że gdy e baty przyłączyły się do reszty towarzystwa, powitano
e zapytaniem:
— Kto est na większym prostakiem w całe ﬂotylli?
Trzysta głosów odpowieǳiało wesoło:
— Nick Bra-ady!
A chór ten brzmiał niby gra organów.
— Kto pokradł knoty w lampach? — rozległ się głos Dana, na którego teraz przypadła
kole w intonowaniu.
— Nick Bra-ady! — zaśpiewano na łoǳiach.
— Kto pichcił słone przynęty zamiast rosołu? — zanucił tym razem akiś nieznany
dowcipniś, oddalony o akie ćwierć mili.
Znów rozbrzmiał wesoły chór. Prawdę mówiąc, Brady nie był byna mnie akimś wielkim prostakiem, niemnie ednak zażywał takie złe sławy, z czego skwapliwie korzystała
cała ﬂotylla.
Potem na którymś batów z Truro wykryto pewnego człowieka, któremu przed sześcioma laty udowodniono, że używał na Snaǳiznach liny o pięciu lub sześciu haczykach.
Takich zwano tu „spryciarzami”, więc też winowa cę — co rzecz oczywista — ochrzczono „Kubą-Spryciarzem”, a chociaż przez czas tak długi ukrywał się gǳieś w Georges,
ednakże po powrocie przekonał się, iż nie miną go z dawna oczekiwane owac e. Niby
petardy strzelały wciąż koło niego przyśpiewki:
— Jim! O Jim! Jim! O — Jim! Sssspryciarz Jim!
Podobało się to wszystkim niezmiernie. A gdy następnie akiś rymotwórca, rodem
z Beverly, rozpoczął śpiewać piosenkę, którą układał przez cały ǳień, a zapowiadał był od
wielu tygodni — piosenka zaczynała się od słów:
A ta a ie it an est kiepskawa cosik.
Kotwica nie trzyma — choćby i za grosik!
— na wszystkich czółnach luǳie czuli się szczęśliwi ak w ra u. Potem nie omieszkano spytać tego człowieka z Beverly, ak się wyprawiał na groch… bo nawet i poeci muszą
mieć przypiętą akąś łatkę. Dostało się po kolei każdemu szonerowi, a nadto nieomal
każdemu z luǳi. Traﬁł się gǳieś kucharz brudny i niedbały — zaraz o nim i o ego
gotowaniu choǳiły śpiewki po czółnach. Któryś z szonerów w czymś się zbłaźnił — uż
o tym sobie opowiadano w całe ﬂotylli. Ktoś tam buchnął koleǳe kapkę tytoniu — w te
pędy podawano ego imię od nadburcia do nadburcia, gdy się tylko spotkało dwóch wioślarzy. Nieomylne sądy Diska, handlowy bat Długiego Dżeka, sprzedany przezeń przed
wieloma laty, tkliwość Dana, kłopoty Penna z kotwicami, poglądy Saltersa o nawożeniu ziemi, niezbyt cnotliwe sprawki Manuela na ląǳie oraz babską sprawność Harvey’a
w robieniu wiosłem — wszystko to wywlekano na forum publiczne; ponieważ zaś wokoło nich obsiadła mgła ścieląca się srebrzystymi płaty³⁹ u stóp słońca, przeto głosy te
brzmiały niby kapturowe wyroki wygłaszane przez trybunał niewiǳialnych sęǳiów.
Czółna włóczyły się z mie sca na mie sce, poławia ąc ryby i wda ąc się w spory, póki
morze nie zaczęło się burzyć. Wtedy usunięto się nieco w bok, w obawie o całość czółen,
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a ktoś zawołał, że eżeli fala nie ustanie, to „ǲiewica” zacznie „pryszczeć”. Zaprzeczył
temu akiś buńczuczny Galwa czyk wraz ze swym siostrzeńcem — i podniósłszy kotwicę
sunął wprost na skałę. Wiele głosów nawoływało ich do powrotu, ednakże byli i tacy,
którzy ich zachęcali do tego zuchwalstwa. Giętkie, rozchwiane rolingi, mknąc ku południowi, poniosły łódź hen w mgławe obłęki i osaǳiły ą na złowrogie topieli, gǳie ęła
krążyć wokoło kotwicy zapuszczone parę stóp od przycza one ra. Było to igranie ze
śmiercią, ot, dla same tylko brawury; z batów rybackich przez czas akiś spoglądano na
to w kłopotliwym milczeniu — aż na koniec Długi Dżek, nie mogąc dłuże tego znosić,
podpłynął ku swym ziomkom i z całym spoko em przeciął im linę kotwiczną.
— Czy nie słyszycie, ak huczy? — zawołał. — Do wioseł, eżeli chcecie zachować
marne życie!
Tamci klęli i chcieli wszcząć kłótnię, ale łódź uż dryfowała. Tymczasem następna
rolinga nieco się wstrzymała w mie scu, ak człowiek, który potknął się na dywanie. Coś
zaszlochało niby z same głębi duszy, rozbrzmiał ryk coraz to się wzmaga ący — i oto
„ǲiewica” bluznęła ponad morskie snaǳizny białym do szaleństwa, potwornym słupem
spienione wody, ma ącym ze dwa akry powierzchni.
Wówczas załogi wszystkich łoǳi obdarzyły Długiego Dżeka gromkimi oklaskami,
a Galwa czycy zamilkli ak niepyszni.
Ze strony, gǳie mgła leżała gęście i gǳie szonery zmuszone były sygnalizować swą
obecność dźwiękiem ǳwonów, doszedł nagle akiś odgłos. Z doki wynurzyła się ostrożnie
barka, którą natychmiast od strony Irlandczyków przywitano krzykiem i wrzawą:
— A chodź no tu bliże , kochasiu!
— Czy znów Francuzi?
— Gǳie masz oczy? To statek baltimorski, zawdy wystraszony i rozdygotany —
odrzekł Dan. — Zaraz mu napęǳimy takiego pietra, że drżeć na nim będą nawet belki i tarcice. Zda e mi się, że ego szyper po raz pierwszy w ogóle odważył się na takie
spotkanie z naszą ﬂotyllą.
Była to czarna, niezdarna komięga, po emności  ton. Grotżagiel miała podwinięty w górę, a topżagiel trzepotał bezradnie z leciuchnym wiaterkiem. Barka est istotą
roǳa u żeńskiego w większym stopniu niż wszystkie inne córy morza — a ta dryblasta,
zakłopotana klępa o białym i wyzłacanym galionie wyglądała całkiem ak akaś onieśmielona kobiecina, z lekka unosząca spódnicę, ażeby wśród urągań łobuziaków prze ść przez
błoto uliczne. Boć e położenie było też niemal takie samo. Wieǳiała, iż zna du e się
gǳieś w pobliżu „ǲiewicy”, boć słyszała potężny huk kipieli; przeto pilnie rozpytywała
się o drogę. Oto urywki tego, co e odpowiadano z pląsa ących łoǳi rybackich.
— „ǲiewica”? Co też wygadu ecie? Toć to Le Have, a właśnie est nieǳiela… Wraca cie do domu, żeby trochę wytrzeźwieć!
— Do domu, wałkonie! Do domu!
A potem, gdy rufa barki oklapła w dół wśród chrzęstu i bulgotu, ozwało się dźwięcznym chórem akie pół tuzina głosów:
— Heee — rób!
— W górę! W górę, eżeli wam życie miłe! Jużeście na samym wierzchu!
— W dół! Na dół! A popuścić!
— Wszyscy do pomp!
— Pchać ą w dół!
Szyper stracił uż na koniec cierpliwość i powieǳiał parę przykrych słów. W edne
chwili, akby na komendę, przerwano połów, ażeby oddać pięknym za nadobne. Biedak
musiał wysłuchać wielu ciekawych szczegółów dotyczących ego statku oraz na bliższego
portu, do którego miał zawinąć. Pytano go, czy est ubezpieczony, tuǳież gǳie ukradł
kotwicę, ponieważ ak mówiono, była ona kiedyś własnością a ie it an: ego statek
przezwano brudną krypą, pomawiano go o wyrzucanie ości i bebechów płoszących ryby
itd. Jeden śmiałek podpłynął pod samą niemal krzywiznę ru, uderzył po nie dłonią
i wrzasnął:
— Koziołeczku, a skiknĳ se!
Kucharz wysypał na niego całą misę popiołu, ów zaś odwza emnił się gradem dorszowych łbów. Załoga barki poczęła ciskać miał węglowy spod kuchni, a rybacy w odwecie
grozili, że dostaną się na statek i poutrąca ą mu górne pokłady. Gdyby barka naprawdę
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zna dowała się w niebezpieczeństwie, rybacy nie omieszkaliby pośpieszyć e z pomocą;
ednak wiǳąc, że od „ǲiewicy” ǳieli ą spora odległość, bawili się w na lepsze. Zabawa została przerwana, gdy skała znów zaczęła „gadać” — wówczas nieszczęsna barka,
zebrawszy wszystkie siły ruszyła w swo ą drogę. Na czółnach uważano zgodnie, że to oni
wyszli honorowo z te sprawy.
Przez całą noc „ǲiewica” huczała ochrypłym głosem. Naza utrz Harvey zobaczył na
rozkołysanym biało-czubiastym morzu całą ﬂotyllę, wyczeku ącą z chybocącymi się na
masztach żaglami na hasło. Aż do goǳiny ǳiesiąte nie spuszczono na wodę ani ednego
czółna, gdy dwa Jerauldowie z ay ye, wyobraziwszy sobie, nie wieǳieć czemu, że
uż nastała cisza, dali innym przykład. W edne minucie połowa batów poszła na wodę
i zaczęła się kołysać na buńczucznych falach. Troop zatrzymał swą załogę na pokłaǳie,
zatrudniwszy ą oprawianiem ryb, bo ak mówił, nie było potrzeby ryzykować. Gdy pod
wieczór rozsrożyła się nawałnica, załoga e e e e wyławiała przemokłych przybyszów,
cieszących się nawet z tego, że znaleźli akie takie schronienie przed burzą. Chłopcy z latarniami w ręku stali koło lin spustowych, a mężczyźni czuwali w pogotowiu, rzuca ąc
okiem na przewala ącą się falę, która raz po raz zmuszała ich do przerywania wszelkich zaęć i do ubezpieczenia własnego życia. Co pewien czas dobywał się z ciemności przeraźliwy
krzyk:
— Czółno! Czółno!
Wówczas zarzucali haki i wyciągali na pokład półzatopioną łódź wraz z e przemokłym pasażerem; w końcu wszystkie pokłady były zatłoczone czółnami, a prycze roiły
się od luǳi. Podczas swe wachty Harvey wraz z Danem aż pięć razy wskakiwali na gaﬂę przytroczoną do bumu, wpĳa ąc się rękoma, nogami, ba nawet zębami w liny, re e
i wilgotne płótno żaglowe — gdy ogromna fala zalewała pokłady. Jedno czółno zostało
strzaskane w drobne kawałki, a morze wyrzuciło akiegoś człowieka głową w przód na
pokład okrętu, rozcina ąc mu czoło; o świcie, gdy rozigrane roztocza lśniły bladą barwą,
wygramolił się na okręt inny eszcze mężczyzna, zsiniały, wylękły, ze złamaną ręką, dopytu ąc się, czy kto nie wie, co stało się z ego bratem. Przy śniadaniu sieǳiało siedmiu
nadliczbowych stołowników; na pierw akiś Szwed; następnie eden z szyprów chathańskich, akiś chłopak rodem z Hancock w Maine; dale pewien Duksbury czyk oraz trzech
luǳi z Provincetown.
Naza utrz dokonano w całe ﬂotylli ogólne wymiany luǳi, a chociaż żaden z nich
nic nie mówił, to ednak wszystkim poprawiły się apetyty, gdy bat za batem odwoził na
właściwy okręt uzupełnienie ego załogi. Utonęło paru Portugalczyków i eden starszy
rybak z Gloucester, ale wielu było poranionych lub potłuczonych. Dwa szonery urwały
się z kotwicy i zostały zniesione na południe, skąd trzeba było zmitrężyć trzy dni żeglugi. Ponadto zmarł człowiek na ednym z okrętów ancuskich — była to ta sama barka,
która handlowała tytoniem z załogą e e e e. Przemknęła się na spoko nie w świecie
pewnego wilgotnego, mglistego poranku i byle ak zwiesiwszy żagle, w echała na depkę.
Przez lunetę Diska Harvey zobaczył ów pogrzeb polega ący po prostu na zrzuceniu akiegoś podłużnego zawiniątka w morską toń. Nie było przy tym widać żadnych modłów
ani nabożeństwa, ale w nocy gdy stano na kotwicy, Harvey posłyszał coś akby hymn
rozbrzmiewa ący ponad czernią, przyprószoną gwiazdami, wody.
Tom Platt udał się do nich w odwieǳiny, gdyż — ak powiadał — zmarły był mu
bratem ako wolnomularz. Dowieǳiał się, że biedak ów pchnięty rzutem fali na podstawę bukszprytu złamał sobie kręgosłup. Wiadomość o ego śmierci rozniosła się lotem
błyskawicy, gdyż Francuzi, wbrew powszechnemu zwycza owi, wystawili na licytac ę całą
zawartość nieboszczykowego plecaka (zmarły nie miał nikogo z bliskich ani w St. Malo,
ani w Miquelon) — więc też na daszku aty kapitańskie leżały przeróżne graty, począwszy
od czerwone , karbowane czapeczki a skończywszy na skórzanym pasie z nożem w pochwie. Dan i Harvey, sieǳąc w anie , płynęli właśnie po dwuǳiestosążniowe woǳie,
więc — rzecz oczywista — nie omieszkali przyłączyć się do rzeszy cisnące się na statek.
Trzeba było machać wiosłem spory szmat drogi, więc zabawili na statku tylko krótką
chwilę; Dan nabył ów nóż, który miał cudaczną mosiężną rączkę. Gdy zeszli z okrętu
i znów płynęli przez morskie bu owisko, przyszło im na myśl, że mogą mieć przykrości
z powodu zaniedbania lin rybackich.
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— Prawdę mówiąc, nie waǳiłoby nam rozgrzać się trochę — mówił Dan, dygocąc
z zimna wciska ącego się w ego buksy. Wiosłowali więc dale i dale w samo ądro białe
mgły, która, ak zwykle, spadła na nich bez uprzedniego ostrzeżenia.
— Mamy taką pieską pogodę, że trudno tu polegać na własnym instynkcie — rzekł
Dan po chwili. — Zarzuca kotwicę, Harvey; nałapiemy sobie trochę rybek, zanim się
ta mgła podniesie. A wybierz na większy ołów; nawet trzy funty, to nie za wiele na taką
wodę.
Dokoła ǳioba łoǳi trzyma ącego się na linie mocno naprężone przez eden z tych
nieobliczalnych, zmiennych prądów, akie zdarza ą się na Ławicach, bulgotała z lekka
woda — ale w żadne stronie nie było widać ani koniuszka akiegokolwiek statku! Harvey
postawił kołnierz w górę i z miną struǳonego żeglarza zgarbił się ponad szpulą. Mgła
nie buǳiła w nim obecnie na mnie sze grozy. Łowili przez czas pewien w milczeniu
i przekonali się, że dorsze szły na przynętę, aż miło! Naraz Dan wyciągnął z pochwy
świeżo nabyty nóż i spróbował ostrza na dolbanie.
— Ależ to cacko! — rzekł Harvey. — Jakim sposobem dostałeś go tak tanio?
— A, to wszystko przez ich katolickie przesądy! — odparł Dan postuku ąc migocącą
klingą. — Oni sobie wyobraża ą, że nie goǳi się, akby to powieǳieć, brać żelaza z rąk
nieboszczyka. Czy wiǳiałeś, ak te Francuzy aż się cofnęły z zaskoczenia, gdym poprosił
o ten nóż?
— Ależ licytac a nie est odbieraniem czegokolwiek nieboszczykowi. To zwykły interes.
— My wiemy, że tak est, ale człowiekowi przesądnemu tego nie wytłumaczysz. Oto
edna z korzyści, akie da e stały pobyt w kra u idącym z postępem.
I Dan zaczął pogwizdywać akąś śpiewkę.
— Czemuż więc o nóż ten nie dopominał się człowiek z Eastport, któregośmy tam
wiǳieli⁴⁰? Czy Maine nie est krainą postępową?
— Maine? Phii! Oni się albo kiepsko zna ą na rzeczy, albo też nie ma ą dość pienięǳy
nawet na pomalowanie swoich własnych domów! Ten człowiek z Eastport opowiadał mi
(a emu opowiadał kapitan ancuski), że ten nóż był… był użyty raz w zeszłym roku na
wybrzeżu ancuskim.
— Zranił człowieka? Dawa no tłuczek! — mówiąc to, Harvey wyciągnął rybę, założył
przynętę i znów zapuścił linę.
— Zabił go! Oczywiście, gdym to posłyszał, przyszła mi eszcze większa ochota kupić
ten nóż.
— Na miłość boską! O tym nie wieǳiałem — rzekł Harvey, odwraca ąc się. — Dam
ci za niego dolara, gdy… gdy dostanę pens ę. Wiesz co, dam ci dwa dolary.
— Naprawdę? Aż taką masz na to chętkę? — spytał Dan, rumieniąc się. — Prawdę
powieǳiawszy, kupiłem ten nóż dla ciebie… w prezencie, tylko ci go nie dawałem, bo nie
wieǳiałem, ak to przy miesz. On należy do ciebie i niech ci służy, Harvey, bo esteśmy
kamratami z edne łoǳi i tak dale , i tak dale . Bierz go na własność!
To mówiąc, zd ął rzemień wraz z całym rynsztunkiem i podał go Harvey’owi.
— Ale zastanów się, Dan… a nie wiǳę…
— Bierz, mówię. Mnie to niepotrzebne. Chcę, byś miał go ode mnie na pamiątkę.
Pokusa była nazbyt silna, by można było e się oprzeć.
— Złoty z ciebie człowiek, Dan — rzekł Harvey. — Zatrzymam go sobie na całe
życie.
— Miło mi to usłyszeć — odrzekł Dan, śmie ąc się z zadowoleniem, a zaraz potem,
chcąc ze ść na inny temat, dodał: — Tak mi się zda e, że two a lina o coś zaczepiła.
— Zda e mi się, że est uszkoǳona — rzekł Harvey, biorąc się do wyciągania. Zanim
podniósł ą w górę, obcisnął na sobie rzemień i z głęboką radością posłyszał uderzenie
końca pochwy o ławę.
— Ale też mam z tą liną utrapienie! — zawołał. — Zupełnie, akby się znalazła na
„polu poziomkowym”! Tu chyba est tylko sam piasek, co?
Dan przechylił się i z miną znawcy pociągnął za linę.
⁴⁰ t e o y ta wi ie i — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika: którego tam wiǳieliśmy. [przypis
edytorski]
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— Tak by się zachowywała płastuga, gdyby na nią przyszły akieś fochy. E , to nie
„pole poziomkowe”! A rozchybota ą ze dwa razy. Już puszcza. Wyholu emy ą lepie
w górę, a bęǳiemy wieǳieć na pewno.
Jęli ciągnąć razem linę, za każdym obrotem przywiązu ąc ą do kołków. Niewidoczny
ciężar wzrastał, czyniąc ruchy coraz ociężalszymi.
— Oho! Zdobycz! Ciągnĳ! — wołał Dan.
Ale to wołanie nagle ucięło się przeraźliwym, zdwo onym okrzykiem zgrozy, gdyż
z głębiny wód wynurzyły się — zwłoki Francuza pochowanego przed dwoma dniami! Hak
uczepił mu się pod prawą pachą i oto umrzyk, sztywny i przeraża ący, kołysał się na woǳie,
wysta ąc ponad nią ramionami i głową. Ręce miał przywiązane do boków — i nie miał
twarzy… Chłopcy zwalili się eden przez drugiego na dno łoǳi i leżeli bezwładnie przez
chwilę. Tymczasem okropna z awa przytroczona do skrócone liny kołysała się nieopodal.
— Prąd… prąd go tu przyniósł! — ozwał się Harvey drżącymi ustami, ednocześnie
po omacku szuka ąc sprzączki pasa.
— O Boże! Ach Harvey! — ęczał Dan. — Pośpiesz się! On tu przyszedł po ten nóż.
Odda mu go! Zde mĳ pas co pręǳe !
— Mnie ten pas niepotrzebny! Ja go nie potrzebu ę! — krzyczał Harvey. — Nie mogę
znaleźć sprzą-ą-czki!
— Pręǳe , Harvey! On się trzyma two e liny!
Harvey usiadł, aby odpiąć pas, i znalazł się wprost naprzeciw głowy okolone bu nym
włosem, ale pozbawione twarzy.
— On eszcze wciąż się trzyma — szepnął do Dana. Ten wydobył swó nóż i odciął
linę, ednocześnie zaś Harvey cisnął pas daleko w morze. Zwłoki z pluskiem zapadły się
w głębię; Dan ostrożnie podniósł się z klęczek, a był bielszy niż otacza ąca ich mgła.
— On przyszedł po ten nóż! Tak, on przyszedł po ten nóż! Widywałem wielokroć
trupy luǳkie wyciągane trolą i nie barǳo mnie to wzruszało… ale ten przyszedł do nas
spec alnie.
— Lepie by było… lepie by mi było nie brać noża od ciebie. Wtedy on by się dostał
na two ą linę.
— Zda e mi się, że byłoby to dla nas wszystko edno. Ale, Harvey, czy wiǳiałeś ego
głowę?
— Czy wiǳiałem? Toż a nigdy e nie zapomnę! Ale pomyśl no, Dan; cała rzecz nie
mogła być zrobiona rozmyślnie. Wszystko należy przypisać prądowi.
— Prądowi! On sam na ten prąd się dostał, Harvey. Przecież rzucono go w morze
o sześć mil na południe od ﬂotylli, a my obecnie zna du emy się o dwie mile od okrętu.
Podobno obciążono go łańcuchem długości półtora sążnia.
— Ciekawym⁴¹, co on tym nożem zbroił… tam, na wybrzeżu ancuskim?
— Coś niedobrego, to pewne. Przypuszczam, że nieborak musi go zabrać z sobą na
sąd ostateczny, więc… Cóż ty robisz z rybami?
— Rzucam e w morze.
— Dlaczego? Przecież my eść ich nie bęǳiemy.
— Mnie sza o to. Musiałem patrzeć w twarz nieboszczyka, gdym zde mował pas…
Ty, eżeli chcesz, możesz zachować swó połów; a mo ego nie potrzebu ę.
Dan nic nie odrzekł, lecz również rzucił swo e ryby w morze.
— Strzeżonego Pan Bóg strzeże — mruknął w końcu. — Oddałbym całą miesięczną
płacę, byleby ta mgła się podniosła. We mgle zdarza ą się rzeczy, akich się nie widu e
przy asne pogoǳie… różne okrzyki, nawoływania. Już mnie to nieco pocieszyło, że on
po awił się w taki sposób, akeśmy go wiǳieli, a nie na własnych nogach. A przecież mógł
przy ść i na własnych nogach.
— Nie-e, Dan! Teraz uż esteśmy akurat nad nim. Życzyłbym sobie teraz znaleźć się
bezpiecznie na statku, niechby mnie tam spotkały i cięgi od stry a Saltersa.
— Oni wkrótce zaczną nas szukać. Da no mi tę trąbkę!
To mówiąc, Dan wziął cynowy rożek używany do ogłaszania pory obiadowe ; ednakże
eszcze nie rozpocząwszy trąbić, od ął go od ust.

⁴¹cie awy — forma skrócona od: ciekawy estem. [przypis edytorski]
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— Dale , dale ! — zachęcał go Harvey. — Nie mam ochoty pozostawać tu przez noc
całą.
— Pytanie, ak on na to bęǳie się zapatrywał. Jeden człek z dolnego wybrzeża opowiadał mi pewnego razu, że przebywał na szonerze, gǳie nie śmiano nawet trąbić na
czółna, bo szyper… mówię nie o ówczesnym, ale tym, co był na pięć lat przedtem… po
pĳanemu zatopił chłopca przepływa ącego tuż obok statku; odtąd uż ten chłopak zawsze
pływał łódką tuż obok statku i krzyczał: „Czółno! Czółno!”.
— Czółno! Czółno! — rozbrzmiało niby echo przytłumione wołanie wśród mgły.
Chłopcy znów przycupnęli ze strachu, a rożek wypadł z rąk Dana.
— Śmiało! Naprzód! — zawołał Harvey. — To przecież nasz kucharz!
— Doprawdy nie wiem, dlaczego wspomniałem ci o te głupie historii — ozwał się
Dan. — Ma się rozumieć, że to nasz doktor!
— Dan! Danny! Hee , Dan! Harve! Harvey! Hee , Harvey! Hop! hop!
— Jesteśmy tuta ! — przeciągłym głosem zawołali ednocześnie oba chłopcy. Posłyszeli plusk wioseł, ale nie mogli nic rozpoznać przed sobą, dopóki kucharz, błyszczący
i ocieka ący potem, nie podpłynął wprost ku nim.
— Cóż się stało? — zapytał. — O , dostaniecie w skórę!
— Tego właśnie chcemy. Za to właśnie cierpimy — odrzekł Dan. — Dla nas teraz
to nie ma ak w domu. Mieliśmy tu niezbyt miłe towarzystwo.
I gdy kucharz rzucił im linkę, Dan opowieǳiał mu całe zdarzenie.
— Tak! On przyszedł po swó nóż! — były to edyne słowa kucharza, gdy opowieść
dobiegła uż końca.
Mały, lekki szoner e e e e nigdy nie wydawał się chłopcom tak rozkosznie przytulny i swo ski, ak wtedy, gdy kucharz, uroǳony i wychowany wśród mgieł, holował
ich z powrotem ku niemu.
Ciepły odblask światła, bił z ka uty, z kuchni dolatywał smakowity zapach adła —
i tak miło było słyszeć Diska i resztę towarzyszy, całych i zdrowych, wychyla ących się
poza parapet i obiecu ących im tęgie bicie! Atoli kucharz był mistrzem sztuki strategiczne . Nie wciągnął czółen na pokład, dopóki nie opowieǳiał na ważnie szych szczegółów
całe te historii, przy czym obĳa ąc się raz po raz łoǳią o rufę, nie omieszkał wy aśnić,
że Harvey est dobrym duchem statku zdolnym zażegnać wszelkie nieszczęście, wszelką
złą wróżbę. W ten sposób chłopcy pozyskali sobie na statku sławę niemal bohaterów;
zamiast wychłostać ich za sprawiony kłopot, zasypano ich mnóstwem pytań. Mały Penn
wygłosił całe kazanie o niedorzeczności przesądów; ednak powszechna opinia była przeciwko niemu, a za to po stronie Długiego Dżeka, który niemal do same północy opowiadał różne niestworzone ǳiwy o duchach i upiorach. Pod wrażeniem tych opowieści
nikt uż, oprócz stry a Saltersa i Penna, nie pisnął o przesądach, gdy kucharz umocował
na deszczułce zapaloną świecę, podpłomyk oraz szczyptę soli i spuścił to wszystko z ru
na wodę, by zapewnić spokó duszy Francuza, w razie gdyby eszcze miała się tułać po
świecie. Danowi przypadło zapalić świeczkę, ako że to on kupił pas zmarłego Francuza,
a kucharz chrząkał i mruczał zaklęcia, dopóki tylko widać było pląsa ący po falach płomyk
świecy.
Gdy po odbyte wachcie chłopcy udawali się na spoczynek, Harvey rzekł do Dana:
— No i co…
— Phi, wyda e mi się, że estem człowiekiem oświeconym i postępowym, ale kiedy
akiś tam zmarły matros⁴² napęǳa strachu dwom biednym chłopakom z powodu noża
nabytego za trzyǳieści centów, to dalibóg, gotów estem całkowicie poddać się zdaniu
kucharza. Nie dowierzam cuǳoziemcom, zarówno żywym ak i umarłym.
Naza utrz wszyscy, oprócz kucharza, wstyǳili się uż po trosze owych guseł i ze zdwooną aktywnością przystąpili do roboty, półgębkiem tylko rozmawia ąc z sobą.
e e e e szedł w zawody z a y o an, a walka ta była tak uporczywa i oczywista,
że cała ﬂotylla poǳieliła się na dwa stronnictwa zakłada ące się z sobą o paczki tytoniu.
Cała załoga harowała, to pilnu ąc lin, to oprawia ąc ryby, aż ich na koniec zmorzył przy
pracy twardy sen — bo praca ta trwała od świtu do późne nocy, gdy uż w ciemności nie

⁴² at o (z ros.) — marynarz. [przypis edytorski]
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można było niczego rozpoznać; do roboty zaprzęgnięto nawet kucharza. Harvey’a odkomenderowano do szafarni celem dostarczania soli, natomiast Dan pomagał w patroszeniu
ryb. „Na szczęście” ktoś z załogi Parry Norman zwichnął sobie nogę w kostce, upadłszy
na galarǳie, więc załoga e e e e wyszła z zawodów zwycięsko. Harvey nie mógł poąć, akim sposobem można by eszcze wpakować do składu choćby edną rybę, ale Disko
i Tom Platt wciąż dokładali i dokładali, przydusza ąc całą tę masę wielkimi kamieniami,
służącymi za balast… i akoś zawsze starczyło roboty „ eszcze na eden ǳień”.
Disko nie ozna mił im owe radosne chwili, gdy uż zużyto cały zapas soli — po
prostu począł wyciągać wielki grotżagiel. Było to o ǳiesiąte . W południe opuszczono
uż śródżagiel, a podniesiono grot oraz wronkę; nadpłynęło mnóstwo łoǳi rybackich,
wręcza ąc im listy z prośbą o przesłanie do domu i zazdroszcząc powoǳenia. W końcu
dano rozkaz opuszczenia pokładów, wciągnięto ﬂagę po fansznurze — co est przywile em
pierwszego statku opuszcza ącego Rewy — podniesiono kotwicę i okręt ruszył w drogę. Disko udawał, że pragnie usłużyć luǳiom, którzy nie zdołali mu nadesłać przesyłek
pocztowych, więc przewĳał się z grac ą pomięǳy szonerami. W rzeczywistości był to ego
mały pochód triumfalny, który odbywał się uż po raz piąty w ciągu ostatnich lat, świadcząc, ak wytrawnym marynarzem był stary Disko. Harmonia Dana i skrzypce Toma
Platta tworzyły muzyczny akompaniament czarowne zwrotki, które nie wolno śpiewać,
dopóki się nie zuży e całego zapasu soli:
He he ! niech eden z drugim do domu listy kreśli!
Już zasoliliśmy wszystko, kotwicę podnieśli! —
Schylcie, o schylcie grotżagle — eǳiem do swo skich grzęd,
Wioząc półtora tysiąca cetnarów,
I eszcze półtora tysiąca cetnarów,
Kopiate półtora tysiąca cetnarów —
Pomięǳy Queereau i Grand!
Na pokład spadły ostatnie listy owinięte dokoła kawałków węgla; ziomkowie z Gloucester wydawali głośne zlecenia, przeznaczone dla żon, narzeczonych i dla właścicieli
statku; tymczasem e e e e ukończył swó ob azdowy koncert pośród ﬂotylli rybackie i wymachiwał żaglami ak człowiek da ący ręką znaki pożegnania.
Harvey wkrótce doszedł do wniosku, że e e e e, opatrzony śródżaglami i włóczący
się z posto u na postó a e e e e mknący na skrzydłach wielkich żagli ku domowi —
w kierunku południowo-zachodnim — były to dwa różne okręty. Nawet w „ǳiecinną”
pogodę dawało się we znaki szarpanie i kopanie koła sterowego. Harvey wyczuwał, ak
okrutny ciężar w ładowniach toczył się z niezmierną siłą naprzód przez morskie wały,
a od patrzenia w przelewa ącą się smugę bełkocących rozbryzgów chłopcu aż mąciło się
w głowie.
Disko wciąż ich zatrudniał przy manipulowaniu koło żagli; gdy spłaszczyły się ak
w achcie wyścigowym, Dan musiał czuwać nad wielkim topżaglem. W chwilach wolnych
udawano się do pomp, gdyż z beczek z rybami sączyła się słona woda. W każdym razie
ednak, ponieważ nie za mowano się połowem, Harvey miał czas przyglądać się morzu
z innego punktu wiǳenia. Niski, przysaǳisty szoner żył (łatwo zgadnąć) w na lepszych
stosunkach ze swym otoczeniem. Widać z niego było tylko mały skrawek horyzontu,
chyba że statek dostał się na falę. Zazwycza rozpierał się łokciami, wiercił się niespoko nie i akoś tam sobie torował drogę — wprost przed siebie, poprzez szare, szaro-błękitne
lub czarne wąwozy, przetykane raz po raz w poprzek smugami bryzga ące piany; to znów
ocierał się pieszczotliwie o bok akie ś wielgaśne góry wodne — rzekłbyś, że się oǳywał: „Prawda, że nie chcesz zrobić mi nic złego? Jestem przecie tylko mały e e e e”.
Potem pomykał dale , chichocząc z cicha sam do siebie, dopóki nie zetknął się z nową przeszkodą. Nawet na głupszy człowiek, przygląda ąc się temu wszystkiemu goǳina
za goǳiną przez tyle dni, byłby na koniec po ął, co tu się święci. Harvey, który byna mnie nie był głupi, zaczął rozumieć i rozradowaną duszą ogarniać gwar wierzchołów fal
przewala ących się z nieusta ącym trzaskiem — przeloty wiatrów hula ących pośród pustoszy i zgania ących purpurowo-sine cienie obłoków — wspaniałe rozbiegi rumianego,
wschoǳącego słońca — skłębianie się i przegony mgieł porannych, rozciągniętych niby
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szereg ścian w poprzek białych pawimentów roztoczy — szklisty połysk i poblask księżyca
— pocałunki dżdżu sypiące się na przestrzeni wielu tysięcy martwych, równinnych mil
kwadratowych — zapadanie chłodnych zmroków ponad wszystkim o porze wieczorne
i miliony zmarszczek na woǳie oblane księżycową poświatą, gdy bukszpir, niby ożóg
w zarzewiu, grzebał poważnie w pyle nisko świecących gwiazd, a Harvey udawał się do
kucharza, by wyłuǳić od niego kawał orzechowego placka.
Na większa ednak uciecha bywała wtedy, gdy obu chłopców razem usadowiono za
sterem, nieopodal Toma Platta — iż dość było nań krzyknąć w razie potrzeby. Statek
wtedy skręcał się le ową burtą w dół, ku huczącym błękitom, a ponad wĳadłem rozwieszała
się nieprzerwanie mała tęcza. Wtedy szczęki bumów z płaczem krzywiły się w stronę
masztów, trzeszczały liny żaglowe, a same żagle napełniały się hukiem, gdy zaś statek
zapadł się w dół, pociesznie było patrzeć, ak drobił kroczkiem niby damulka zaplątana we
własną edwabną suknię i wreszcie akoś się wydostał — z kliwrem zmoczonym do połowy
wysokości, utysku ąc boleściwie i wytrzeszcza ąc ślipia w stronę wyniosłych, bliźniaczych
światełek na Thatcher’s Island.
Porzucili uż chłodną szarzyznę morza rozlewa ącego się nad Ławicami; zobaczyli niezgrabne okręty z Quebec, zatrudnione koło cieśniny św. Wawrzyńca, brygi hiszpańskie
i sycylĳskie, używane do przewozu soli; natknęli się na przy azny wiatr północno-wschodni, ciągnący z Ławicy Artimon, który gnał ich nieopodal wschodnie blizy Wyspy Sobole
( e widok nie zwrócił na siebie uwagi Diska), aż osaǳił ich poza Western i Le Have, na
północnym rąbku Georges. Odtąd uż wydostali się na głębszą wodę.
— Hattie uż tam skubie węzełek — zwierzał się Dan Harvey’owi. — Hattie i a.
W przyszłą nieǳielę bęǳiesz musiał sobie wyna ąć chłopaka, co by ci pluskał wodą w szyby, ażebyś mógł zasnąć. Chyba pozostaniesz z nami, dopóki nie przy eǳie two a roǳina.
Czy wiesz, co na barǳie nas cieszy, kiedy dostaniemy się znów na ląd?
— Może ciepła kąpiel? — zapytał Harvey, który miał brwi ubielone od zaschnięte
piany.
— Dobre i to, ale eszcze lepszą rzeczą est nocna koszula. Od czasu gdyśmy rozwinęli grotżagiel, wciąż marzę o nocnych koszulach. Chciałby mieć taką nowiusieńką,
mięciusieńką, wypraną. Jużeśmy w domu, Harvey, użeśmy w domu! Można to uż wyczuć w powietrzu. Teraz wpływamy w cypelek ciepłego nurtu, czu ę uż zapach agód
laurowych. Ciekawym, czy uż nas zawoła ą na kolac ę. Ster lekko na bakier!
Chybotliwe żagle obwisły i wymykały się w zgęstniałym powietrzu; głębina, błękitna
i gnuśna, wygłaǳała się wokoło. Gdy w żaglach coś zaszeleściło, akby zanosiło się na
wiatr, nadciągał edynie deszcz bulgocący i dudniący po morzu i pokłaǳie, a za deszczem
grzmot i błyskawica późnosierpniowe burzy. Załoga, bosa i z obnażonymi ramionami
wylegiwała się na pokłaǳie, opowiada ąc sobie wza emnie, co zadysponu e na pierwszy
obiad na ląǳie; albowiem ląd było uż widać całkiem wyraźnie. Mĳał ich w dryfach bat
z Gloucester używany do połowu ryb-mieczników; w niewielkie ławeczce pulpitowe ,
tuż przy bukszprycie, sieǳiał wymachu ąc harpunem akiś człeczyna, którego odsłonięta
głowa poznaczona była słoną wodą morską.
— Wszystko w porządku! — ozna mił radośnie, głosem przeciągłym, ak gdyby odprawiał wartę na wielkim liniowcu. — Wouverman czeka na ciebie, Disko. Cóż tam
nowego w maszoperiach?
Disko coś tam mu odkrzyknął i pomknął dale . Tymczasem nad głową uż wisiała
sroga burza letnia, a od strony przylądka naraz z czterech stron zamigotała błyskawica;
w e świetle uwydatniał się krąg niskich wzgórków dokoła gloucesterskie przystani, Ten
Pound Island (Wyspa ǲiesięciu Stawów), hale rybne z łamaną linią dachów, niemnie
ak i każda re a, każdy maszt, każda bo a — niby akieś oślepia ące migawki fotograﬁczne, po awia ące się i znika ące po dwanaście razy na minutę — gdy tymczasem e e
e e przeczołgiwał się przez wzburzone morze, kra ąc na pół bałwany, a zostawia ąc za
sobą ęki i zawoǳenia. Następnie burza zaczęła konać w długich, oderwanych, złośliwych
miotach niebieskawego płomienia, po których następowały po edyncze huki, podobne
hukom baterii moźǳierzowe — a wstrząśnięte powietrze poǳwaniało eszcze przez czas
akiś pod stropem gwiaźǳistym, póki nie powróciło znów do poprzednie ciszy.
— Bandera! Bandera! — ozwał się Disko posępnie, wskazu ąc w górę.
— A cóż takiego? — spytał Długi Dżek.
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— Otto!… Spuść do połowy masztu. Teraz uż esteśmy widoczni z brzegu.
— O mało co nie zapomniałem o nim… On chyba nie miał nikogo w Gloucester?
— Owszem… miał ǳiewczynę, z którą właśnie zamierzał brać ślub.
— Zlitu się nad nią, Panno Święta! — ozwał się Długi Dżek i zniżył banderę do
połowy masztu, ażeby uczcić pamięć Ottona, który przed trzema miesiącami, gdy minęli
Le Have, zmieciony został falą w morze.
Disko otarł łezkę z oczu i wyda ąc szeptem rozkazy, poprowaǳił e e e e do
nabrzeża Wouvermana; raz wraz wymĳał małe parowczyki zakotwione na łańcuchach,
a stróże nocni nawoływali go z cyplów grobel czarnych ak atrament. Poprzez całą tę
ciemność i ta emniczość pochodu Harvey wyczuwał ląd, znów mu tak bliski, pełen tysięcy uśpionych luǳi, wyczuwał zapach gleby rozmiękłe po deszczu i tak mu dobrze
znany hałas manewru ącego parowozu, który pokrząkiwał i sapał na bocznych torach;
wszystko to wywoływało żywsze bicie serca w chłopcu sto ącym przy głowicy statku oraz
ǳiwną akąś suchość w gardle. Oto słychać było chrapanie wartownika kotwicznego na
wetkniętym w pochwę ciemności statku światłowym, po którego obydwu bokach migotała latarnia. Ktoś przebuǳił się z głośnym pochrząkiwaniem, rzucił im linę; tak przybili
do cichego nabrzeża, okolonego wielkimi halami o żelaznych dachach i ciepłych, choć
pustych, wnętrzach — i spoczęli tam niemal bez szelestu.
Wówczas Harvey, usiadłszy za kołem sterowym, zaczął szlochać i szlochać, akby mu
serce miało pęknąć. Jakaś wysoka kobieta, która dotąd sieǳiała na platformie wagi, weszła na pokład szonera i ucałowała Dana w policzek; była to ego matka, która przybyła
tuta , dostrzegłszy e e e e przy świetle błyskawic. Na Harvey’a nie zwracała uwagi,
dopóki nieco nie przyszedł do siebie — wówczas Disko opowieǳiał e całą historię chłopaka. Następnie gdy uż świtało na niebie, udali się razem do domu Diska, a dopóki nie
otwarto urzędu telegraﬁcznego i dopóki nie można było nadać depeszy do roǳiny, Harvey Cheyne był boda że na barǳie osamotnionym chłopcem w całe Ameryce. Rzecz
ǳiwna, że Disko i Dan wcale się nie gorszyli ego płaczem.
Wouverman nie był przygotowany na ceny podane mu przez Diska; wobec czego
Disko — pewny, że upłynie co na mnie tyǳień do czasu następnego statku — dał mu
parę dni na strawienie te pigułki. Przeto cała załoga hulała sobie po ulicach, a Długi
Dżek zatrzymywał tramwa idący do Rocky Neck — dla zasady, ak mówił — dopóki
konduktor nie pozwolił mu na wolny prze azd. Ale Dan z niewiadome przyczyny zaczął
hardo zaǳierać swego piegowatego nosa, stał się ǳiwnie ta emniczy i ął z góry spoglądać
na swą roǳinę.
— Zobaczysz, Dan, że wezmę się ostro do ciebie, kiedy mi bęǳiesz nadal postępował
w ten sposób — ozwał się Troop w zamyśleniu. — Od czasu ak dostaliśmy się na ląd,
stałeś się całkiem nieznośny.
— Ja byłbym mu się od razu dobrał do skóry, gdyby on był moim synem! — oświadczył cierpko stry Salters, który wraz z Pennem stołował się u Troopów.
— Oho! — odrzekł Dan, czyniąc swą harmonią hałas po całym podwórku i gotów
skoczyć każde chwili za płot, w razie zbliżania się wroga. — Tato, two e rachuby są
barǳo szacowne, ale pamięta , że cię kiedyś ostrzegałem! Tak, przestrzegałem cię… a
z krwi two e i kości! Jeśli się omyliłeś, to nie o a w tym wina… A co się ciebie tyczy,
stry u Salters, to główny podczaszy faraona niczym był w porównaniu z tobą! Uważa
i czeka ! Bęǳiesz zagrzebany ak two a własna koniczyna, które używasz za nawóz zielony,
natomiast a, Dan Troop, będę rozkwitał ak zielony krzew laurowy, ponieważ a eden
nie dałem się oszukać!
Disko w całym blasku lądowe powagi, obuty w przepiękne pantoﬂe, kurzył właśnie
fa kę.
— Wiǳę, że zaczynasz bzikować ak ten biedny Harve. Oba ciągle macie w głowie
śmieszki, szczypanie się i kopanie pod stołem, że w domu teraz nie ma ni spoko ne
chwilki! — burknął na syna.
Pewnego dnia wybrali się we dwó kę — on i Harvey — tramwa em do East Gloucester, gǳie pobrnęli przez chaszcze laurowe aż do latarni morskie ; tam ułożyli się na
wielkich czerwonych głazach granitowych i śmiali się do rozpuku… Oto Harvey pokazał
Danowi akiś telegram — i oba dali sobie słowo, że będą milczeli, dopóki bomba nie
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wybuchnie.
— Roǳina Harvey’a? — ozwał się po wieczerzy Dan, nie okazu ąc na twarzy żadnego
zakłopotania. — No, wyda e mi się, że oni nie barǳo się prze mu ą tym wszystkim,
inacze mielibyśmy uż od nich akąkolwiek wiadomość. Jego o ciec ma coś akby sklep
na dalekim Zachoǳie. Może dostaniesz od niego, tatko, akie pięć dolarów.
— Co ci mówiłem! — wtrącił się Salters. — Nie pleć, co ci ślina na ęzyk przyniesie!

 
Mimo wszelkich osobistych zmartwień multimilioner — podobnie ak i inni luǳie —
musi wciąż pilnować swoich interesów. Harvey Cheyne senior był zmuszony z końcem
czerwca wy echać na wschód, ażeby spotkać się z kobietą złamaną na duchu, prawie odchoǳącą od zmysłów, która dniem i nocą śniła o swoim synu, utopionym w szare głębinie morskie . Mąż otoczył ą doktorami, sprowaǳał pielęgniarki, masażystki, a nawet
magnetyzerki i znachorki — wszystko to ednak na nic się nie zdało. Pani Cheyne leżała
cicho, edynie czasem wzdycha ąc, lub całymi goǳinami opowiadała każdemu, kto miał
chęć słuchać, o swoim synu. Naǳiei nie miała żadne — bo i któż mógł tchnąć naǳie ę
w serce nieszczęsne matki! Jedyną rzeczą, akie pragnęła, było upewnienie się, że utonięcie odbywa się bez bólu; przeto mąż czuwał nad nią, by przypadkiem nie chciała tego
wypróbować. O własne swe zgryzocie mówił niewiele i ledwie że uświadamiał sobie e
głębię, aż pewnego dnia przyłapał się na zapytaniu zwróconym do kalendarza sto ącego
na biurku.
— I na cóż się zda cała ta mo a praca?
Zawsze dotychczas w głębi ego duszy tliła się błoga myśl, że pewnego dnia, gdy uż
się upora ze wszystkim i gdy chłopak skończy uniwersytet, wówczas on swo ego syna
przyciśnie do serca i wprowaǳi w swe interesy. Wówczas chłopak — rozumował sobie
Cheyne wzorem wiecznie zapracowanych o czulków — stanie się od razu ego towarzyszem, wspólnikiem i sprzymierzeńcem; nastaną lata wspaniałych, wielkich czynów,
dokonywanych wspólnie… przy czym starsza, doświadczona głowa o cowska bęǳie hamowała zapędy młodocianego zapału… A oto teraz ego chłopak był nieżywy — zginął na
morzu ak akiś szweǳki marynarz z ednego z wielkich okrętów używanych do transportu herbaty; ego żona, matka chłopaka konała z bólu albo i na sroższą wystawiona była
dolę; on sam, Harvey Cheyne senior, był wprost stratowany przez zastępy kobiet, lekarzy,
służących i pielęgniarek — zgnębiony niemal ponad wszelką wytrzymałość wybuchami
i ciągłymi odmianami żałosnych, nieutulonych szlochów swe żony — pozbawiony naǳiei oraz odwagi na wypadek spotkania się z licznymi swymi nieprzy aciółmi.
Zabrał żonę do nowo wybudowanego, eszcze niewykończonego pałacu, gǳie ona
wraz ze swym orszakiem za ęła luksusowe pomieszczenia, on zaś osiadł w poko u werandowym i pracował z dnia na ǳień, przy boku swym ma ąc edynie sekretarza i stenotypistkę, która była również telegraﬁstką. Właśnie wywiązała się walka pomięǳy czterema
kole ami zachodnimi, w których, ak przypuszczano, Cheyne miał poważnie sze uǳiały; w ego składowniach budulca w Oregonie wybuchł złowrogi stra k, a prawodawstwo
stanu Kalifornia, które organizatorów stra ku nie darzyło sympatią, zamierzało otwarcie
wystąpić przeciwko właścicielowi składowni.
W zwykłych warunkach przy ąłby walkę eszcze przed e wypowieǳeniem, pode mu ąc miłą mu i pozbawioną skrupułów kampanię. Teraz ednak sieǳiał osowiały, opuściwszy miękki, czarny kapelusz prawie na czubek nosa, skurczywszy pałąkowato swó
olbrzymi korpus, opatulony w wygodne, obszerne ubranie, przypatru ąc się bądź noskom swych butów, bądź też chińskim dżonkom w zatoce i przytaku ąc w roztargnieniu
wszystkim zapytaniom sekretarza otwiera ącego pocztę z ubiegłe soboty.
Zastanawiał się nad tym, czy warto by rzucić to wszystko i puścić się gǳieś w świat.
Był wszak ubezpieczony na ogromne sumy, stać go było na królewskie rozrywki, zaś
pomięǳy edną z ego posiadłości w Kolorado a małym gronem towarzyskim (to by się
żonie przydało!) da my na to w Waszyngtonie i na Wyspach Południowo-Karolińskich
można by zapomnieć o nieziszczonych planach… Z drugie strony ednak…
Stukot maszyny do pisania nagle ucichł; ǳiewczyna spo rzała na sekretarza, który
pobladł ak ściana.
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Oto ak brzmiał — wręczony przezeń Cheyne’owi — telegram z San Francisco:
Wyratowany przez statek rybacki We’re Here spadł z okrętu podczas
wielkiego połowu na Ławicach żyw zdrów przebywa Gloucester, Mass⁴³.
Przysłać Diskowi Troop pieniąǳe lub polecenia depeszować co czynić i ak
się ma mamusia. Harvey H. Cheyne.
O ciec wypuścił z rąk depeszę, oparł głowę na pulpicie zamkniętego biurka i dyszał
ciężko. Sekretarz pobiegł po lekarza, który leczył panią Cheyne. Ten nadbiegłszy zastał
pana Cheyne przechaǳa ącego się tam i z powrotem po poko u.
— Co… co pan o tym myśli? Czy to możliwe? Czy to ma akikolwiek sens? Nie mogę
z tego nic zrozumieć — wołał Cheyne.
— Ale a rozumiem — odrzekł doktor. — Tracę  dolarów pens i… to wszystko.
Pomyślał o uciążliwe praktyce lekarskie w Nowym Jorku, którą porzucił na stanowcze zlecenie Cheyne’a, więc też nic ǳiwnego, że zwraca ąc telegram, westchnął głęboko…
— Pan sąǳi, że mogę opowieǳieć o tym żonie? A nuż to akieś oszustwo?
— Co by komu zależało? — odpowieǳiał doktor chłodno. — Rzecz wykryłaby się
z łatwością. Nie mam wątpliwości, że telegram został wysłany przez pańskiego syna.
W te chwili weszła do poko u służąca, Francuzka, pewna siebie, ak osoba niezbędnie
potrzebna, która goǳi się na służbę tylko za wysokim wynagroǳeniem.
— Pani Cheyne mówi, że pan musi zaraz przy ść. Myśli, że pan est chory.
Pan trzyǳiestu milionów dolarów pochylił głowę potulnie i poszedł za Zuzanną. Znad
górne poręczy w wielkie , prostokątne , asnym drewnem wykładane klatce schodowe
rozległ się donośny, przenikliwy głos:
— Co tam? Co się stało?
Żadne drzwi nie zdołały zagłuszyć przeraźliwego okrzyku, który echem rozniósł się po
całym domu w chwilę późnie , gdy pan Cheyne zakomunikował nowinę swe małżonce.
— Wszystko w porządku — ozwał się doktor pogodnie do stenotypistki. — Ze
wszystkich orzeczeń lekarskich, akie spotyka się w powieściach, prawǳiwym est boda
tylko to edno, że radość nie zabĳa… prawda, panno Kinzey?
— Wiem o tym; ale na pierw trzeba bęǳie eszcze załatwić moc spraw.
Panna Kinzey, rodem z Milwaukee, była w rozmowie nieco bezpośrednia, a że e
sympatia zwracała się w stronę sekretarza, więc odgadła, że bęǳie coś do roboty. Sekretarz
z powagą przyglądał się olbrzymie mapie Ameryki wiszące na ścianie.
— Panie Milson, eǳiemy zaraz na krótszą drogą. Wagon prywatny… wprost… na
Boston. Proszę wyszukać połączenie.
— Właśnie o tym myślałem.
Sekretarz zwrócił się do maszynistki i oczy ich się spotkały (z tego wyrosła późnie
nowa powieść niema ąca wszakże związku z ninie szą). Spo rzała wzrokiem badawczym,
nie dowierza ąc ego pomysłowości. On dał e znak, by zasiadła do Morse’a — podobnie
ak generał posyła brygady na teren ǳiałań wo ennych. Potem gestem, aki spotyka się
u muzyków, rozgarnął włosy, spo rzał w suﬁt i zabrał się do pracy… a tymczasem białe
paluszki panny Kinzey wprawiały w ruch cały amerykański kontynent.
—K
a e o n e e — „Konstanc a” est w Los Angeles, prawda, panno
Kinzey?
— Tak! — potwierǳiła panna Kinzey skinąwszy głową, nie przerywa ąc wszakże
swego turkotliwego za ęcia. Sekretarz spo rzał na zegarek.
— Czy uż gotowe? zy ta tuta p ywatny wa on Kon tanc u z i pec a nie o
wy az u t w nie ie e y ie cza na po czenie ze pec a ny poci ie nowo o i
w hica o p zy z y wto e
Stuk! stuk! stuk! stuk!
— Czy pan nie może znaleźć lepszego połączenia?
— Niestety nie. Jazda stąd do Chicago zabierze im sześć goǳin. Jadąc ku wschodowi
nic by nie zyskali. Gotowe? wnie u wi i z o e a i na p nocy a e y o na y o
wzi Kon tanc na ini owy o
ent a ny
u on i e
u a o o any
na t pnie za na ini
any
o ton a o a e o o tonu u z oniecznie o echa
⁴³ a — Stan Massachusetts. [przypis redakcy ny]
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o o tonu w czwa te wieczo e
hy a e zai tnie p ze z o y e e a owa e
wnie
o anni a onceya i a ne a — A teraz podpis: heyne.
Panna Kinzey skinęła głową, a sekretarz mówił dale :
— I znowu… oczywiście, Canniﬀ, Toncey i Barnes. Już pani gotowa? anni
hi
ca o o z oczepi
p ywatny wa on Kon tanc a z anta e w p zy z y wto e po
po u niu o pec a ne o poci u nowo o ie o a w u a o po a o
ce e o tawie
nia o any — Czy pani była kiedyś w Nowym Jorku, panno Kinzey? Wybierzemy się
tam w przyszłości. Już pani gotowa? o z za a wa on z u a o o any pec a ny
poci ie we wto e po po u niu — To dla Tonceya.
— Wprawǳie nie byłam w Nowym Jorku, ale takie rzeczy wiem! — potrząsnęła
główką panna Kinzey.
— Przepraszam. Teraz a ne o ton
any, te same zlecenia od Albany do Bostonu. Wy azd trzecia pięć po południu (tego w depeszy nie potrzeba zaznaczać) przy azd
ǳiewiąta pięć we czwartek. To wszystko est na zupełnie identyczne z tym, co załatwi
Wade, ale warto trochę rozruszać dyrektorów.
— Wspaniale! — ozwała się panna Kinzey z wyrazem poǳiwu na twarzyczce. Oto
był mężczyzna, akiego rozumiała i ceniła!
— Nieźle! — sprostował skromnie Milson. — Gdyby to był kto inny na moim
mie scu, straciłby trzyǳieści goǳin azdy na darmo, przez cały tyǳień za mowałby się
wyszukiwaniem połączeń, zamiast wyprawić go do Santa Fe, skąd uż prosta droga do
Chicago.
— Ale zwracam pańską uwagę na ten spec alny pociąg nowo orski. Sam Chauncey
Depew nie mógł przyczepić swego wagonu do tego pociągu — nadmieniła panna Kinzey,
nieco trzeźwie spogląda ąc na całą sprawę.
— Prawda, ale tym razem nie est to Chauncey. To Cheyne… błyskawica… Już zrobione.
— Ma pan zupełną słuszność. Ale zda e się, że powinniśmy racze wysłać depeszę do
młodego Harvey’a. O tym akoś pan zapomniał.
— Zaraz zapytam.
Gdy wracał z instrukc ą starego Cheyne’a, poleca ącą Harvey’owi spotkanie z roǳicami w Bostonie o oznaczone goǳinie, zastał pannę Kinzey zanoszącą się od śmiechu
nad klawiszami maszyny. Roześmiał się i Milson, gdyż zapamiętałe postukiwania z Los
Angeles miały treść następu ącą:
— hce y wie ie cze u
cze u
cze u oz ze za i pow zechny niepo
W ǳiesięć minut późnie Chicago napastowało pannę Kinzey następu ącymi słowami:
e e i o zewa u z o nia na ze o wie u
pan a aw zawcza u p ze t zec wych
p zy aci it
A oto treść depeszy z Topeki (nawet sam Milson nie mógł odgadnąć, o co w nie
choǳiło).
— ie t ze a pu owni u po a e y i
Cheyne, gdy położono przed nim telegramy, uśmiechnął się złośliwie z popłochu
swych nieprzy aciół:
— Oni myślą, że wstąpiliśmy na drogę wo enną. Ozna mĳ im pan, panie Milson, że
nie czu emy się obecnie wo owniczo usposobieni. Wy aśnĳ, w akim celu wy eżdżamy.
Przypuszczam, iż byłoby dobrze, żebyście obo e, pan i panna Kinzey, mogli po echać
z nami, choć nie wyda e mi się, bym miał aką sprawę do załatwienia po droǳe. Powieǳ
im pan prawdę… przyna mnie raz.
Tak więc posłano komunikat o istotne przyczynie całego zamieszania. Panna Kinzey postukiwała z rozczuleniem, gdy sekretarz dodawał godne pamięci zdanie: „ o tawcie
na w po o u” — a w chwilę późnie w biurach oddalonych o dwa tysiące mil swobodnie odetchnęli przedstawiciele różnych kole owych interesów, wartych sześćǳiesiąt trzy
miliony dolarów. Cheyne leciał w świat na spotkanie swego edynaka tak cudownie odzyskanego… Niedźwiedź poszukiwał nie ryczących bawołów, lecz swo ego szczenięcia.
Luǳie, którzy dobyli nożów, by walczyć o swo e życie ﬁnansowe, odrzucili teraz broń
i życzyli mu szczęśliwe drogi, a sześć paniką prze ętych przedsiębiorstw podniosło znów
głowy do góry i poczęło mówić o niezwykłych ǳiwach, akie mogłyby się zdarzyć, gdyby
Cheyne nie zakopał w ziemi swego topora.
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Telegraﬁczne urzędy miały wiele roboty. Skoro powszechny niepokó został uż zażegnany, różni luǳie i miasta poczęli na wyścigi oﬁarować Cheynowi swe usługi. Los
Angeles podawało wieść do San Diego i Barstow, że maszyniści południowokalifornĳscy
winni być powiadomieni i każde chwili stać w pogotowiu w swych ustronnych budkach kole owych; Barstow przesłał wieść nad Atlantyk i Pacyﬁk; Albuquerque zaś rozpowszechniło ą poprzez Atchison, Topeka i Santa Fe aż do samego Chicago. Miano
„wyekspediować” maszynę, kombinowany wagon z obsługą oraz wielki, pozłacany wagon
prywatny, zwany „Konstanc ą”, na ową przestrzeń dwóch tysięcy trzystu pięćǳiesięciu
mil; prze azd tego pociągu pociągnie za sobą sto siedemǳiesiąt siedem zmian w planie
azdy; potrzeba bęǳie szesnastu lokomotyw, szesnastu maszynistów, szesnastu palaczy
— i to co na tęższych. Na zmianę maszyny pozostawia się tylko po dwie minuty, trzy
minuty na zabranie wody, a dwie na zaopatrzenie się w węgiel.
— Ostrzec luǳi, żeby zbiorniki wody i krany były w porządku, bo Harvey Cheyne się śpieszy… śpieszy… śpieszy — śpiewały druty telegraﬁczne. — Trzeba oczekiwać
czterǳiestu mil na goǳinę⁴⁴, a naczelnicy dystansów będą towarzyszyć temu pociągowi spec alnemu na przestrzeni swoich odcinków. Od San Diego aż do Chicago wszęǳie
winien być rozłożony kobierzec czarnoksięski. Śpieszyć się! Śpieszyć się!
— Bęǳie gorąco — mówił Cheyne, gdy w nieǳielę o świcie wyruszali z San Diego.
— Bęǳiemy się śpieszyć, mamusiu, ile tylko można, ednakże sąǳę, że niepotrzebnie uż
teraz wkładasz kapelusz i rękawiczki. Lepie połóż się i zaży lekarstwo. Zagrałbym z tobą
w domino, ale ǳiś nieǳiela.
— Będę uż grzeczna! Tak, chcę być grzeczna. Tylko… zd ęcie kapelusza zaraz wywołu e we mnie wrażenie, ak gdybyśmy nigdy nie mieli za echać na mie sce.
— Spróbu się trochę zdrzemnąć, mamusiu, a nim się spostrzeżesz, zna ǳiemy się
uż w Chicago.
— Ależ mamy echać do Bostonu! Powieǳ im, tatusiu, żeby się śpieszyli.
Potężne, sześciostopowe maszyny-smoki pęǳiły z łoskotem do San Bernardino i pustkowia Mohave, ale na te przestrzeni eszcze nie mogły u awnić całe szybkości swego
pędu — miało to przy ść dopiero późnie . Po skwarze górskim nastąpił skwar pustyni,
gdy skręcili na wschód w stronę Needles i Kolorado. Wagon aż trzeszczał od suchości
powietrza i spiekoty. Szy ę pani Cheyne musiano okładać lodem. Tak minąwszy wiele,
wiele stopni długości geograﬁczne poprzez Ash Fork, w stronę Flagstaﬀ, gǳie zna du ą
się lasy i kamieniołomy, dostali się pod niebo akby zastygłe i nie tak duszne. Wskazówka szybkościomierza migotała i chwiała się to w edną, to w drugą stronę; na dachu
osaǳał się popiół i saǳe, a kłąb kurzawy snuł się poza rozpęǳonymi kołami. Obsada
wagonu kombinowanego, pozde mowawszy marynarki, sieǳiała na ławkach, sapiąc z gorąca. Cheyne zaszedł pomięǳy nich i gromkim głosem, akby chciał przekrzyczeć hurkot
wagonu, ął opowiadać stare, stareńkie anegdoty kole owe, znane dobrze każdemu, kto
eźǳił kole ą. Opowiadał im też o swoim synu i o tym, ak to morze zrezygnowało ze
śmierci chłopaka; kiwano głowami, spluwano i cieszono się wraz z nim. Dopytywano się
też, czy pociąg mógłby się zatrzymać, gdyby maszynista „trochę go puścił”. Cheyne uznał,
że byłoby to możliwe. W myśl tego wielki koń ognisty został „puszczony” z Flagstaﬀ do
Winslow, dopóki naczelnik dystansu nie zaczął protestować.
Tymczasem pani Cheyne — leżąc w buduarku, gǳie panna Francuzka, blada ze strachu, kurczowo trzymała się srebrne klamki — wciąż tylko wzdychała cichutko i prosiła
męża, by nakazał pośpiech. Tak pozostawili za sobą suche wydmy piaskowe i oblane księżycem skały Arizony i wciąż gnali przed siebie, póki chrzęst buforów i zgrzyt hamulców
nie ozna mił im, że zna du ą się w Coolidge, koło kontynentalnego ǳiału wód.
Trze śmiali i doświadczeni luǳie — zrazu chłodni, pogodni i ma ący suchą oǳież na
sobie, a spoceni, wybladli i roztrzęsieni, gdy uż zaprzestali gonitwy na tych okropnych
kołach — przeprowaǳili pociąg z Albuquerque do Glorietty, następnie poza Springer
hen w górę do tunelu Raton na linii państwowe , stąd zaś, chybocąc się, opuścili się na
La Junta, przelotnie rzucili okiem na Arkansas i sunąc po długim zboczu górskim wpadli
do Dodge City, gǳie Cheyne miał znów tę pociechę, iż mógł przesunąć zegarek o goǳinę
naprzód.
⁴⁴czte
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W wagonie panowała cisza. Sekretarz i stenotypistka sieǳieli razem na poduszkach
z wytłaczane hiszpańskie skóry, koło okna w samym końcu wagonu, przygląda ąc się
wznoszeniu i opadaniu drutów telegraﬁcznych i czyniąc — ak wnosić można — spostrzeżenia co do kra obrazu. Cheyne, trzyma ąc z zębach niezapalone cygaro, lawirował
niespoko nie pomięǳy zbytkownym przepychem swego wagonu i ubóstwem wagonu
kombinowanego, aż współczu ąca służba zapomniała, że ma w nim swego nieprzy aciela
klasowego, i starała się wedle sił swoich go rozerwać.
W nocy pęki lamp elektrycznych oświecały ów nieszczęsny pałac pełen wszelkiego
zbytku i przepychu; echali wygodnie, kosztownie, kołysząc się w pustce całkowitego osamotnienia. W pewne chwili słyszeli szelest wody w wieży ciśnień, gardłowy głos Chińczyka, brzęk młotków sprawǳa ących koła sporząǳone ze stali Kruppa oraz przekleństwo
akiegoś włóczykĳa spęǳonego z tylne platformy; to znów twardy łomot i rumor węgla
sypanego na węglarkę; to znów rozgwar głosów nadlatu ących z wyczeku ącego pociągu,
który mĳali.
W Dodge City akaś nieznana ręka podrzuciła im wycinek gazety wychoǳące w Kansas i zawiera ące akby wywiad z Harvey’em; widocznie chłopak uż się zetknął z ruchliwym reporterem, do którego telegrafowano z Bostonu. Wesoły ǳiennikarz ogłaszał, iż
nie może być dwóch zdań co do tego, że wiǳi przed sobą ich roǳonego syna; wiadomość ta przyniosła pani Cheyne chwilową ulgę. Je edyne słowo: „śpieszcie się!” było
przez służbę podawane maszynistom w Nickerson, Topeka i Marceline, gǳie droga est
uż ak stół równa; mĳa ąc eden stopień geograﬁczny za drugim, przemierzono wszerz
cały kontynent. Osiedla luǳkie były tu uż gęstsze — i można było wyczuć, że się przebywa wśród luǳi.
— Nie wiǳę tarczy tachometru… oczy mnie tak bolą. Co robimy obecnie?
— Co tylko można robić na lepszego, mamusiu! Musimy uzbroić się w cierpliwość.
— E, co tam! Chcę mieć to uczucie, że się posuwamy. Usiądź przy mnie i mów, ile
mil użeśmy u echali… i z aką szybkością…!
Cheyne usiadł i odczytywał e w głos wszystkie cyy, lecz siedemǳiesięciostopowy
wagon nigdy nie zmieniał swego posuwistego biegu, lecąc z brzękiem wśród słonecznego
skwaru niby olbrzymia, pyłem obsypana pszczoła. Mimo wszystko chyżość ta wydawała
się pani Cheyne wciąż niedostateczna. Upał, nielitościwy sierpniowy upał przyprawiał
znękaną kobietę o mdłości. Wskazówki zegara nie chciały posuwać się naprzód… Kiedyż,
ach kiedyż ten pociąg do eǳie do Chicago?
Nie est prawdą, akoby pan Cheyne podczas zmiany parowozów w Fort Madison
wręczył Mięǳynarodowemu Związkowi Maszynistów Kole owych uposażenie, które by
dawało im możność pod ęcia walki na równych warunkach z nim i ego towarzyszami.
Zapłacił maszynistom i palaczom należność, na aką, ego zdaniem, zasługiwali, a edynie
ego bankowi est wiadome, ile dał służbie, która okazywała mu tyle współczucia.
Trzeba wieǳieć, że wspaniale opłacany spec alista, który prowaǳi pociąg spec alny
na linii południowomichigańskie est nieomal władcą absolutnym i nie lubi pouczań.
Mimo wszystko prowaǳił on „Konstanc ę” tak delikatnie i ostrożnie akby akiś ładunek
dynamitu, a gdy służba zrzęǳiła na niego, czyniła to edynie szeptem lub na migi.
— Phii! — mówili luǳie z Atchison, Topeki i Santa Fe, omawia ąc późnie tę sprawę;
— Myśmy nie urząǳali rekordowe azdy. Żona Harvey’a Cheyne’a czuła się niedobrze,
a myśmy nie chcieli, by skakała z niecierpliwości. Pomyśleć sobie, że nasza azda z San
Diego do Chicago trwała  goǳin  minut. Możecie o tym powieǳieć waszym wołowym pociągom! Gdybyśmy chcieli pobić rekord, o , wtedy byście dopiero zobaczyli!
Dla człowieka z Ameryki zachodnie dwa miasta: Chicago i Boston — leżą tuż obok
siebie, a niektóre kole e istotnie czynią tę złudę tym śmielszą. Pociąg spec alny poniósł ak
wichura „Konstanc ę” do Buﬀalo, po czym rzucił ą w ob ęcia linii kole owe New York
Central Hudson River (zawitali tu w gościnę wspaniali potentaci z siwymi bokobrodami
na twarzy i ze złotymi amuletami przy łańcuszkach zegarków, by przez chwilę pogawęǳić
z Cheynem o interesach) — które to przedsiębiorstwo podało ą z grac ą aż do Albany,
gǳie uż w ciągu ednego przypływu i odpływu morskiego kole Boston-Albany dowiozła
ą do celu podróży. Cała azda trwała  goǳin i  minut, czyli  dni, , goǳiny. Harvey
uż na nich oczekiwał.
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Po gwałtownych wzruszeniach większość luǳi dorosłych i wszyscy bez wy ątku chłopcy odczuwa ą wilczy apetyt. Powrót syna marnotrawnego święcono za spuszczonymi kotarami w błogim i radosnym odcięciu od reszty świata — mimo że tuż koło nich z hukiem
i łoskotem to w tę, to w drugą stronę przelatywały pociągi. Harvey adł i pił łapczywie, a ednocześnie bez wytchnienia opowiadał wszystkie swo e przygody; ilekroć edna
z ego rąk odpoczęła na chwilę, chwytała ą matka i obsypywała pieszczotami. Głos mu
zgrubiał od ciągłego przebywania na otwartym, słonym powietrzu; dłonie były szorstkie
i stwardniałe, a przeguby upstrzone śladami oparzeń; od zszarganego obuwia i błękitnego
spencerka biła delikatna, ale wyraźna sztokﬁszowa woń.
O ciec umie ący trafnie oceniać luǳi spoglądał nań bystrym okiem. Nie wieǳiał dotychczas, że ten chłopiec zdolny był znieść tyle dolegliwości i trudów. Bogiem a prawdą,
starszy Cheyne uświadamiał sobie, że w ogóle mało wieǳiał o swym synu; w każdym razie
wyraźnie sobie przypominał skwaszonego młokosa o pożółkłe twarzy, który zna dował
przy emność w tym, by „uchoǳić za dorosłego mężczyznę” i wyciskać łzy z oczu matki,
słowem, ot taką osobistość, która wzbuǳa powszechną wesołość w lokalach publicznych
i hotelowych. Lecz ten postawny rybak, którego w te chwili miał przed sobą, byna mnie
nie okazywał ślamazarności: patrzył na o ca wzrokiem pełnym energii, asnym, nieszuka ącym wykrętów, a przemawiał głosem wyraźnym, nawet grzmiącym, pełnym ednak
szacunku. W tym głosie było też coś takiego, co zdało się obiecywać, że owa zmiana
bęǳie uż trwała i że nowy Harvey uż się ustatkował.
„E , musiał go ktoś porządnie brać do galopu! — myślał Cheyne. — Konstanc a nigdy
by nie pozwoliła na coś podobnego. Wątpię, czy pobyt w Europie wywarłby na niego
wpływ barǳie zbawienny”.
— Ale czemuż nie powieǳiałeś temu człowiekowi… Troopowi, czy ak on się tam
nazywał… kim esteś! — powtarzała matka, gdy Harvey uż co na mnie po raz wtóry
roztoczył przed nią swe ǳie e.
— Disko Troop. Na lepszy człowiek, aki kiedykolwiek choǳił po pokłaǳie… nawet
nie wiem, kto byłby goǳien za ąć po nim drugie mie sce.
— Czemuż nie powieǳiałeś mu, żeby cię wysaǳił na ląd? Przecież wiesz, że tatuś
byłby mu to nagroǳił ǳiesięciokrotnie.
— Wiem o tym; ale on myślał, że mam bzika. Mam skrupuły, żem nazwał go złoǳie em, ponieważ nie mogłem odnaleźć banknotów w kieszeni.
— Jeden z marynarzy znalazł e koło bandery okrętowe w ową… w ową noc… —
załkała pani Cheyne.
— A więc sprawa wy aśniona. W każdym razie nie mam Troopowi nic do zarzucenia.
Powieǳiałem mu tylko, że nie chcę pracować… i do tego na Ławicach… on za to, ma się
rozumieć, palnął mnie w nos, a a… och!… zacząłem krwawić ak zakłuty wieprzek.
— Mo e biedactwo! Oni tam musieli się strasznie znęcać nad tobą.
— E, nie barǳo… No i potem przyszło na mnie oświecenie.
Stary Cheyne zaśmiał się i poklepał syna po łydce. Oto chłopak, akiego pragnął całym
sercem! Nigdy dotąd nie zdarzyło mu się wiǳieć tak wyraziście owych błysków w oczach
Harvey’a.
— Stary dawał mi ǳiesięć i pół dolara na miesiąc, trzymałem się razem z Danem
i harowaliśmy tęgo. Nie umiem eszcze pracować ak człowiek dorosły, w każdym razie
potraﬁę kierować czółnem niemal ak Dan i nie barǳo tracę głowę pośród mgły, umiem
wywĳać się na lekkim wietrze… to znaczy, sterować, umiem uż ako tako nabĳać przynętę i znam się też na linach; umiem także ładować ryby aż do czasu, kiedy bydło wraca
do domu; wyrosłem na lekturze starego o ephu a, a pokazałbym też wam, ak się przeceǳa kawę przez kawałek rybie skóry… i mam wrażenie, że poprosiłbym eszcze o drugą
ﬁliżankę takie kawy. Doprawdy, nie macie po ęcia, ile to trzeba się narobić i nauczyć za
te ǳiesięć i pół dolara miesięcznie!
— Ja zacząłem od ośmiu i pół, mó synku! — ozna mił Cheyne.
— Naprawdę? Nigdy mi o tym nie mówiłeś, o czulku.
— Boś nigdy o to nie pytał, Harvey. Opowiem ci kiedyś o wszystkim, eśli zechcesz
posłuchać. A teraz spróbu edne z tych naǳiewanych oliwek.
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— Troop powiada, że na ciekawszą rzeczą na świecie est przyglądać się, ak drugi
człowiek zdobywa sobie środki do życia. Wspaniała to rzecz mieć znowu dobrze przyrząǳone eǳenie. Jednakże odżywialiśmy się dobrze; lepsze kuchni nie miał nikt na
Ławicach. Disko żywił nas świetnie. To morowy facet! A Dan… to znaczy, ego syn…
est moim partnerem. A est tam eszcze i stry Salters, co wciąż miewa wykłady o nawozach sztucznych i czytu e o ephu a. On est wciąż przekonany, że mam bzika. Jest
tam nadto mały Penn, a ten naprawdę ma bzika. Nie powinno się przy nim wspominać
o Johnstown, bo… Aha, eszcze musicie poznać Toma Platta, Długiego Dżeka i Manuela.
Manuel uratował mi życie. Szkoda, że est Portugalczykiem; nie umie mówić wiele, za to
grałby bez przerwy. On mnie znalazł i wciągnął mnie do swe łódki.
— ǲiwię się, że twó system nerwowy nie uległ zupełnemu rozbiciu — ozwała się
pani Cheyne.
— A czemuż by miało tak być, mamusiu? Pracowałem ak koń, adałem ak wieprz,
a sypiałem ak zabity.
To uż przeważyło szalę udręczeń pani Cheyne, która zaczęła przypominać sobie wiz e
zwłok kołyszących się na powierzchni słonych wód. Udała się więc do swe sypialni, a Harvey skulił się na kozetce koło o ca i zaczął mówić o zobowiązaniach, akie ma względem
tych luǳi.
— Możesz na mnie polegać, iż uczynię dla nich wszystko co w me mocy, Harvey’u.
Z tego, coś mi o nich mówił, wnoszę, że to zacni luǳie.
— Na zacnie si w całe ﬂotylli rybackie . Spyta się w Gloucester — odpowiadał Harvey. — Ale Disko wciąż eszcze przypuszcza, iż wyleczył mnie z szaleństwa. Dan est
edynym, któremu opowieǳiałem o tobie, o twoich prywatnych wagonach i tak dale ,
a nawet co do niego nie estem zupełnie pewny, czy mi uwierzył. Chcę więc utro wprawić
ich w osłupienie. Powieǳ mi, czy można by utro wysłać „Konstanc ę” do Gloucester?
Mama nie wygląda na to, żeby miała ochotę wyruszyć w drogę, a my mamy utro ukończyć wyładunek. Wouverman zabiera nasze ryby. Wiǳi tatuś, myśmy w tym sezonie
pierwsi przypłynęli z Ławic, toteż możemy sprzedać cetnar⁴⁵ po , dolara. Zaczekamy,
aż on wypłaci; rzecz musi być wykonana prędko.
— A więc chcesz utro pó ść do roboty?
— Powieǳiałem Troopowi, że pó dę. Mam być przy waǳe. Przyniosłem ze sobą
rachunki.
To mówiąc, rzucił okiem na zatłuszczony notatnik, a miał przy tym minę tak poważną,
że o ciec aż dusił się od tłumionego śmiechu.
— Według mego rachunku nie pozostało uż więce , ak trzy… nie… czterysta ǳiewięćǳiesiąt cztery lub pięć cetnarów.
— Na mĳ sobie pomocnika — raǳił Cheyne, chcąc zobaczyć, co na to powie Harvey.
— Nie mogę, o czulku. Jestem głównym rachmistrzem naszego szonera. Troop powiada, że mam do cy lepszą głowę niż Dan. Troop est bezstronny.
— Dobrze, ale przypuśćmy, że nie przesunę „Konstanc i” ǳiś w nocy, to akże się
tam stawisz?
Harvey spo rzał na zegarek, który wskazywał dwaǳieścia minut po edenaste .
— W takim razie będę tu spał do trzecie , a potem dopadnę pociągu towarowego,
adącego o czwarte . Nam, rybakom, z reguły wolno eźǳić bezpłatnie.
— Dobrze to wykombinowałeś. Sąǳę ednak, że bęǳiemy się mogli dostać tam
„Konstanc ą” równie prędko, ak waszą towarówką. A teraz na lepie zrobisz, ak pó ǳiesz
do łóżka.
Harvey wyciągnął się na soﬁe, zzuł obuwie i zasnął snem twardym, zanim o ciec zdążył
przysłonić światło. Cheyne usiadł przy nim, przygląda ąc się młoǳieńcze twarzy, a wśród
wielu myśli, akie mu teraz przychoǳiły do głowy, znalazła się i ta, że może dotychczas
za mało za mował się synem.
— Nigdy nie wiadomo, kiedy się na więce ryzyku e — mówił sobie. — Mogło mu
się przytraﬁć coś gorszego niż śmierć w morzu… ednak nie przypuszczam, by miało się
przytraﬁć… nie, tego nie przypuszczam. Jeżeli nie przytraﬁło się, to stać mnie na to, by
zapłacić Troopowi, i basta!… A sąǳę, że się nic nie przytraﬁło.
⁴⁵cetna — pozaukładowa ednostka masy, wynosząca  funtów, t . ok.  kg. [przypis edytorski]
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Rankiem przez okna wpłynął ożywczy chłodny powiew morskie bryzy. „Konstanc a” zatrzymała się pomięǳy towarowymi wagonami w Gloucester, a Harvey udał się do
roboty.
— Ależ on znów spadnie z pokładu i utonie — odezwała się z goryczą matka.
— Pó ǳiemy czuwać nad nim, a w razie czego rzucimy mu linę ratowniczą. Nie
wiǳiałaś nigdy, ak on zarabia na kawałek chleba — odrzekł o ciec.
— Co za głupie ﬁgle! Jak gdyby ktoś wymagał…
— Tak, oczeku ą go luǳie, którzy go na ęli. On postąpił całkiem słusznie.
Przechoǳąc pomięǳy pakami pełnymi nieprzemakalnych ubrań rybackich, zaszli do
nabrzeża Wouvermana, gǳie dumnie kołysał się e e e e; bandera powiewała eszcze
na maszcie. W asnym świetle poranka cała załoga krzątała się pracowicie ak bobry. Disko stał koło główne luki, naǳoru ąc Manuela, Penna i stry a Saltersa, manewru ących
takielażem. Dan windował na pokład kosze napełnione przez Długiego Dżeka i Toma
Platta, a Harvey, trzyma ąc w ręku notatnik, reprezentował interesy szypra wobec kontrolera wagi na nabrzeżu.
— Gotów! — zawołano z dołu.
— Ciągnĳ! — krzyknął Disko.
— He ! — odezwał się Manuel.
— Już! — odpowiadał Dan, windu ąc kosz.
Następnie słychać było czysty i świeży głos Harvey’a zapisu ącego wagę.
W końcu wyrzucono resztę ryb, a Harvey skoczył na krótszą drogą, z sześciu stóp
wysokości, z liny na linę, i wręczył Diskowi rachunek, krzycząc:
— Dwieście ǳiewięćǳiesiąt siedem: a ładownię wypróżniliśmy uż do dna!
— Ile est wszystkiego razem, Harvey’u? — spytał Disko.
— Osiemset sześćǳiesiąt pięć, co da e trzy tysiące sześćset siedemǳiesiąt sześć dolarów i dwaǳieścia pięć centów. Teraz to mi się eszcze należy part i zapłata!
— No, przecie nikt nie mówi, żeś na nią nie zasłużył, Harvey’u. Czy nie skoczyłbyś
do biura Wouvermana i nie zaniósłbyś mu naszych rachunków?
— Kim est ten chłopak? — ozwał się Cheyne do Dana, który był przyzwycza ony do
na różnorodnie szych pytań ze strony leniwych gamoniów zwanych letnikami.
— Ano, est u nas akby księgowym — brzmiała odpowiedź. — Wyłowiliśmy go
z morza na Ławicach. Mówi, że spadł z pokładu liniowca, gǳie był pasażerem. Teraz to
on ma wielką ochotę zostać rybakiem.
— Czy wart est, byście go trzymali u siebie?
— Tato! Ten pan się pyta, czy warto, byśmy trzymali Harvey’a! Może państwo pozwolą na pokład? Dla pani zaraz dostawimy drabinkę.
— I owszem, poszedłbym z na większą chęcią. Nic ci się nie stanie, mamusiu, a bęǳiesz miała możność zobaczyć wszystko na własne oczy.
Kobieta, która tyǳień temu nie umiała podnieść głowy do góry, teraz słabym krokiem
zeszła w dół po drabince i z nie akim lękiem stanęła wśród różnych gratów i plątowiska
lin na ruﬁe okrętu.
— Czy pan się trochę interesu e Harvey’em? — spytał Disko.
— Ta-ak…
— To dobry chłopak i posłuszny we wszystkim, co się mu rozkaże. Państwo słyszeli,
akeśmy go znaleźli? Wiǳi mi się, że cierpiał na akiś rozstró nerwowy abo też coś miał
takiego we łbie, kiedy wyciągnęliśmy go na okręt. Teraz to wszystko minęło… Tak, tuta
est ta ka uta. Nie wszystko tu est w porządku, ale państwo będą łaskawi roze rzeć się
wokoło. Tuta , na tym kominie, przeważnie pisaliśmy rachunki… eszcze widać liczby
wyskrobane ego ręką.
— Czy on tuta sypiał? — zapytała pani Cheyne, sieǳąc na żółte skrzyni i bacznie
przygląda ąc się zaśmieconym pryczom.
— Nie, proszę łaskawe pani, on sypiał na przoǳie okrętu, a gdyby nie to, że wraz
z moim synem wykradał pierożki z kredensu i że baraszkowali we dwó kę, gdy powinni
byli spać, nie miałbym temu chłopakowi nic do zarzucenia.
— Tak, na Harvey’a nie można powieǳieć nic złego — ozwał się stry Salters, zstępu ąc ze schodów. — Wieszał mo e buty na grotmaszcie i czasami nie okazywał nazbyt wielkiego szacunku względem tych, którzy ma ą większą od niego wieǳę, zwłaszcza
   Kapitanowie zuchy



w ǳieǳinie rolnictwa; atoli na częście to Dan bywał dla niego tym złym duchem, co
go kusił!
Tymczasem Dan, snu ąc pewne wnioski z nie asnych napomknień, akie ǳiś rankiem
słyszał był z ust Harvey’a, urząǳił na pokłaǳie taniec wo enny.
— Tom! Tom! — szepnął w dół poprzez lukę. — Przyszli ego roǳice, a tato się
eszcze na tym nie połapał! Teraz sobie oni tam gadu-gadu w ka ucie. Ona est piękną
kobietą, a ten pan tak wygląda, akby wszystko, co o nim opowiadał Harvey, miało być
prawdą.
— Gromy siarczyste! — ozwał się Długi Dżek i ął gramolić się w górę, opaćkany
solą i łuską rybią. — To wy wierzycie, że ta cała ba da o dryndulce zaprzężone w cztery
konie była prawdą?
— Ja o tym wszystkim wieǳiałem od dawna — rzekł Dan. — Chodźcie tylko zobaczyć, ak tata pomylił się w swych rachubach!
Poszli uradowani — i przybyli w samą porę, by z ust Cheyne’a posłyszeć słowa:
— Barǳo się cieszę, że on ma tak dobry charakter… albowiem ten chłopak to mó
syn.
Diskowi szczęka opadła w dół (Długi Dżek zawsze się odtąd zaklinał, że słyszał e
klapnięcie) i w osłupieniu spoglądał to na mężczyznę, to na kobietę.
— Przed czterema dniami otrzymałem w San Diego telegram od niego, więc przyechaliśmy tu niezwłocznie.
— Wagonem prywatnym? — zapytał Dan. — On opowiadał, że wielmożny pan
takim eźǳi.
— Tak est, wagonem prywatnym.
Dan spo rzał na swego o ca z wyrazem wcale nie świadczącym o szacunku.
— Opowiadał on nam taką ba dę o eżdżeniu własną dryndulką zaprzężoną w cztery
kucyki — wyrwał się Długi Dżek. — Czy i to było prawdą?
— Zapewne — odparł Cheyne. — Czy było tak, mamusiu?
— Przypominam sobie, że Harvey miał mały wolancik, gdyśmy byli w Toledo —
potwierǳiła matka.
Długi Dżek gwizdnął.
— O, Disko! — ozwał się, zawiera ąc wszystko w tych słowach.
— Byłem… pomyliłem się w swych rachubach… gorze niż mieszkańcy Marblehead
— wystękał Disko, ak gdyby mu windą wyciągano z gardła te słowa. — Nie chciałem
panu uchybić, panie Cheyne, sąǳąc że chłopiec est trochę pomylony… ale on wygadywał
takie niestworzone rzeczy o akichś tam pieniąǳach… które…
— Opowiadał mi o tym.
— Czy on eszcze coś panu wielmożnemu opowiadał o mnie? Raz to go porządnie
wytłukłem!…
To mówiąc, rzucił nieco lękliwe spo rzenie na panią Cheyne.
— O tak — odparł Cheyne. — Nie zawahałbym się powieǳieć, że to właśnie przyniosło na większy pożytek niż cokolwiek innego na tym świecie.
— Myślałem sobie, że tak potrzeba; inacze bym tego nie zrobił. Nie chciałbym, żeby
państwo myśleli, że my tu na tym statku męczymy takich, ak on, chłopaków.
— Nie myślę tego o panu, panie Troop.
Przez ten czas pani Cheyne przyglądała się obliczom okrętników: a więc twarzy Diska
żółte ak kość słoniowa — bezwłose , żelazne , szerokie gębie stry a Saltersa — okolone wieśniaczą czupryną, zakłopotane , prostoduszne Penna — spoko nemu uśmiechowi Manuela — wyszczerzonym od zachwytu zębom Długiego Dżeka i bliznom Toma
Platta. Luǳie ci, eżeli ich mierzyć skalą po ęć o świecie, byli niewątpliwie rubasznymi prostakami — ednakże ona miała w oczach wyraz macierzyński i oto podniosła się
z wyciągniętymi rękoma.
— Powieǳ mi, powieǳ, ǳiecko, kim est każdy z nich… — mówiła, ledwie nie
szlocha ąc. — Chcę wam poǳiękować i pobłogosławić… wam wszystkim…
— Dalibóg, to est dla mnie stokrotnym wynagroǳeniem — ozwał się Długi Dżek.
Disko przedstawił ich wszystkich, ak należy, po dżentelmeńsku, nawet kapitan staroświecke dżonki chińskie nie sprawiłby się lepie . Pani Cheyne bełkotała coś niewyraźnie.
Omal nie rzuciła się w ramiona Manuela, gdy zrozumiała, że to on odnalazł Harvey’a.
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— Ale… akżeż miałem go zostawić dryfu ącego po woǳie? — odezwał się biedny
Manuel. — A cóż by pani sama zrobiła, będąc na moim mie scu? Co-o? Zyskaliśmy sobie
dobrego chłopaka, a zaw ze będę rad, że pani odnalazła syna.
— On mi też opowiadał, że Dan był ego wspólnikiem! — zawołała pani Cheyne.
Dan, uż i tak czerwony ak piwonia, oblał się ciemnym pąsem, gdy pani Cheyne
wobec całego zgromaǳenia ucałowała go w oba policzki. Następnie poprowaǳono ą na
przód okrętu, ażeby e pokazać czeladnię; szczęśliwa matka rozpłakała się znowu i uparła
się ze ść na dół, by zobaczyć autentyczne legowisko Harvey’a. Zastała tam czarnego kucharza, czyszczącego piec; zobaczywszy ą, kiwnął głową, ak gdyby czekał na nią od lat
wielu. Okrętnicy — po dwóch naraz — dołożyli wszelkich starań, a ona sieǳiała przy
poręczy, położywszy urękawiczone dłonie na zatłuszczonym stole, i śmie ąc się drżącymi
wargami lub płacząc roztańczonymi oczyma.
— A któż teraz bęǳie używał e e e e po tym wszystkim? — zwierzał się Długi
Dżek Tomowi. — Mnie się tak wiǳi, że ona chętnie cały okręt zamieniła w akiś kościół.
— Kościół…! — zadrwił Tom Platt. — Ach, gdyby to był przyna mnie statek Komis i
Rybołówcze , a nie taki stary drewniany gruchot! Gdybyśmy mieli choć aki taki porządek
i przyzwoite oǳienie, i chłopaków, co by te pani usłużyli. Ona bęǳie musiała włazić ak
kura po tamte drabinie, a my… my powinniśmy obsaǳić ludźmi re e!
— A więc Harvey nie był wariatem — ozwał się Penn do Cheyne’a.
— Nie… nie, ǳięki Bogu — odparł milioner, schyla ąc głowę z rozrzewnieniem.
— To pewno rzecz okropna być wariatem. Nie znam rzeczy strasznie sze … chyba
stratę roǳonego ǳiecka. Ale pan uż oǳyskał swo e ǳiecko. ǲięku my za to Bogu.
— Hola! — ozwał się Harvey z nabrzeża, spogląda ąc na nich przy aznym wzrokiem.
— Pomyliłem się, Harvey, pomyliłem! — pośpiesznie rzekł Disko wznosząc dłoń
w górę. — Pomyliłem się w swych sądach. Nie potrzebu ecie mi uż tego wytykać.
— Ale, ale, barǳo mi na tym zależy! — bąknął Dan pod nosem.
— Czy chcesz od nas uż zaraz ode ść?
— No, nie ode dę bez wyrównania me płacy, chyba że chcecie, żeby wam zasekwestrowano e e e e!
— Juści! Niemal nie zapomniałem! — i wyliczył resztę należności. — Wypełniałeś
sumiennie wszystko, do czego zobowiązałeś się umową… a wykonywałeś rzecz każdą tak
sprawnie, ak gdybyś przestał być, akbyś był…
Tuta Disko sam „zap ze ta ”, nie wieǳąc, ak skończyć rozpoczęte zdanie.
— … akbyś nie wiǳiał nigdy prywatnego wagonu? — podpowieǳiał Dan złośliwie.
— Chodźcie ze mną, a pokażę go wam — rzekł Harvey.
Pan Cheyne został, by pogawęǳić z Diskiem, lecz inni z panią Cheyne na czele ruszyli
w stronę ogrzewalni kole owe . Francuzka, panna służąca, narobiła krzyku, wiǳąc ten
na azd; Harvey, nie prze mu ąc się tym, bez żadnych wstępów ął przybyłym przedstawiać
wszystkie zalety „Konstanc i”. Oni w milczeniu spoglądali na wszystko: na wytłaczaną
skórę, na srebrne klamki i poręcze, na aksamity, rżnięte szkło, nikiel, brąz, kute żelazo
i na boazerie z rzadkich gatunków drewna.
— A mówiłem wam — powtarzał Harvey. — A mówiłem!
Była to ostateczna ego zemsta — i to nader wielkoduszna.
Pani Cheyne zadysponowała obiad, ażeby zaś w ba ce, którą Długi Dżek nie ednokrotnie późnie opowiadał, niczego nie zabrakło, ta wielka dama raczyła sama im usługiwać do
stołu. Luǳie, nawykli adać na wąziuchnych stołach w czasie huczące zawieruchy, umie ą
zachowywać się przy stole niezwykle przyzwoicie i wytwornie; pani Cheyne, która o tym
nie wieǳiała, była mile zǳiwiona. Miała ochotę przy ąć Manuela na piwnicznego —
tak cicho i gracko się sprawiał pośród kruchego szkła i wykwintnych sreber. Tom Platt
przypomniał sobie czasy dawne chwały na pokłaǳie hio oraz maniery cuǳoziemskich
potentatów, którzy adali obiady z oﬁcerami, zaś Długi Dżek, ak to Irlandczyk, wszystkich do syta bawił swą gawędą.
Tymczasem w ka ucie e e e e oba o cowie osłonięci dymem cygar wza emnie się
sondowali.
Cheyne doskonale wieǳiał, że ma do czynienia z człowiekiem, któremu nie może
oﬁarować pienięǳy; ednocześnie zdawał sobie też sprawę z tego, że żadnymi pienięǳmi
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niepodobna dostatecznie nagroǳić Diska za to, co uczynił. Toteż odbył naradę sam z sobą
i czekał na zaga enie rozmowy na temat.
— Pańskiemu synowi ani też a pańskiego syna nic dalibóg nie zrobiłem… tylko go
trochę zaprzęgnąłem do roboty i nauczyłem, ak się obchoǳić z kwadrantem — rzekł
Disko. — Do liczb to on ma dwa razy lepszą głowę niż mó syn.
— Skoro uż o tym mowa — nawiązał Cheyne do słów powyższych — proszę mi
powieǳieć, ak chce pan pokierować losami swego syna?
Disko wy ął z ust cygaro i woǳił wzrokiem po izbie.
— Dan est eszcze młokosem i nie asu ę się tym, co on z sobą robić zamyśla. Kiedy
a uż utracę siły, on po mnie weźmie w swe ręce ten zwinny stateczek. Wiem, że mu
całkiem nieśpieszno porzucać nasz fach.
— Hm! Był pan kiedy na Zachoǳie, panie Troop?
— Byłem raz w Nowym Jorku… okrętem. Nie mam przekonania do kolei… tak
samo i Dan. Słona woda, Troopom to gra ! Bywałem a wszędy… ma się rozumieć, drogą
całkiem przyroǳoną.
— Mogę mu dać słone wody, ile mu tylko bęǳie potrzeba… aż zostanie szyprem.
— Jakże to? Myślałem, że pan pręǳe est akimś tam królem kolei żelaznych. Tak
mi opowiadał Harvey, gdy… gdym eszcze mylił się w sądach.
— Wszyscyśmy omylni. Przypuszczałem, że pan może wie, iż estem właścicielem
całe linii kliprów przewożących herbatę… od San Francisco do Jokohamy. Jest ich sześć…
wszystkie żelazne… okute… a każdy mnie więce po  ton.
— A boda tego chłopaka! Nigdy mi tego nie mówił. e o to bym chętnie posłuchał,
zamiast tych ba d o kole ach i o powozikach zaprzężonych w kuce.
— On o tym nie wieǳiał…
— Nie wiǳi mi się to prawdopodobne, by taka rzecz miała u ść ego uwagi.
— Nie… a tylko… a dopiero tego lata prze ąłem e od przedsiębiorstwa okrętowego
„Blue M. ”… est to dawna linia Morgan and M’Quade…
Disko aż się zapadł w swym sieǳisku koło pieca.
— Na miłość boską! Wiǳę, żem się zbłaźnił od początku do końca. Przed sześcioma…
nie, siedmioma laty… wyszedł z tego miasta Phil Airheart… a teraz est bosmanem na
statku an o e… który dwaǳieścia sześć dni temu wyruszył. Jego siostra eszcze ży e tu
i nieraz czytu e listy mo e żonie. To pan est właścicielem przedsiębiorstwa „Blue M.”?
Cheyne kiwnął głową.
— Słowo da ę… gdybym wieǳiał, byłbym prosto z mie sca pchnął e e e e do
portu!
— Być może nie byłoby to tak dobre dla Harvey’a.
— Gdybym tylko był wieǳiał! Gdyby on tylko słówko edno pisnął o te linii, wszystko bym zrozumiał! Nigdy nie będę polegał na mych sądach… nigdy! A tamte stateczki
podobno są wcale niczego… tak mówi Phil Airheart.
— Cieszę się, że z te strony mam rekomendac ę. Airheart est teraz szyprem na an
o e. Otóż chciałem się dowieǳieć, czy pan mógłby mi na rok lub dwa wypożyczyć Dana,
a może by nam się udało z niego zrobić tęgiego marynarza. Czy oddałby go pan pod
opiekę Airhearta?
— To przecie rzecz ryzykowna brać eszcze niewyszkolonego chłopaka…
— Znam człowieka, który trudnie sze eszcze rzeczy pod ął się dla mnie.
— To co innego. Wiǳi pan, a nie polecam Dana właśnie dlatego, że to chłopak
z mo e krwi i kości. Wiem, że co innego być na Ławicach, a co innego na kliprze. Umie
sterować… rzec mogę, że żaden chłopak tak nie potraﬁ… a resztę to uż ma we krwi… ale
pragnąłbym, żeby nauczył się czegoś więce .
— Airheart uż o tym pomyśli. Na pierw parę razy Dan prze eǳie się ako chłopak
okrętowy, a potem postaramy się wykierować go na coś lepszego. Zatem ułóżmy się, że
pan weźmie go w swe ręce przez zimę, a wczesną wiosną a przyślę po niego. Wiem, że
Ocean Spoko ny est daleko od…
— Phii! My, Troopowie, żywi czy umarli, tłukliśmy się nieraz po lądach i morzach…
— Ale chciałbym, żeby pan zrozumiał… i to właśnie mam na myśli… ilekroć pan
bęǳie miał chęć się z nim wiǳieć, proszę mnie o tym zawiadomić, a a postaram się go
tu dostarczyć. Nie bęǳie kosztowało ani centa.
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— Jeżeli pan łaskaw prze ść się kawałeczek drogi ze mną, pó ǳiemy do naszego domu
porozmawiać z mo ą żoną. Tak szalenie pomyliłem się we wszystkich sądach, że wyda e
mi się, akby to wszystko, co słyszę, było nieprawdą.
Udali się do białego, z niebieskimi obwódkami na brzegach, domu Troopa.
Dom ten miał wartość ośmiu tysięcy dolarów. Wokół niego były korytka pełne kwitnących nasturc i, a dale opatrzony żaluz ami salonik, który był prawǳiwym muzeum
gratów morskich. Sieǳiała tam kobieta milcząca i poważna, o mętnym spo rzeniu spotykanym u tych, którzy wpatru ą się długi czas w morze, wyczeku ąc powrotu osób ukochanych. Cheyne osobiście wyłożył e całą sprawę, na co ona, choć z nie akim ociąganiem
się, w końcu przystała.
— My tu, panie Cheyne, z samego tylko Gloucester tracimy corocznie stu luǳi —
mówiła. — Stu chłopaków i luǳi dorosłych. Dlatego nienawiǳę morza, akby to była istota żywa i słuchem obdarzona. A te pańskie okręty, to chyba adą prostą drogą…
i prostą drogą wraca ą do domu?
— Tak, prostą, o ile im wiatr pozwala, a a płacę gratyﬁkac e za dobrą azdę. Herbata
psu e się w smaku, gdy za długo przebywa na morzu.
— Gdy Dan był mały, często się bawił w skład towarów, i spoǳiewałam się, że kiedyś
do ǳie do tego; ale odkąd nauczył się wiosłować i pływać łódką, wieǳiałam, że mo e
naǳie e pewnikiem się nie spełnią.
— Te okręty są mocne, matko… budowane z żelaza i dobrze urząǳone. Przypomnĳ
sobie, co ci czytu e siostra Phila, gdy dosta e od niego listy.
— Nie mówię, że Phil opowiada łgarstwa, ale on lubi ryzyko, ak wielu tych, co eżdżą
po morzach. Jeżeli Dan bęǳie miał ochotę, panie Cheyne, to niech tam pó ǳie… i niech
bęǳie ze mną, co chce.
— Ona taki ma wstręt do morza — wy aśnił Disko — a a… a doprawdy nie wiem,
ak tu postąpić… chyba tylko panu poǳiękować.
— Mó o ciec… mó roǳony brat, na starszy… dwa siostrzeńcy… i mąż mo e siostry… — mówiła, podpiera ąc głowę na dłoni. — Czy pan zrozumie kogoś, kto tyle
przecierpiał?
Cheyne doznał ulgi, gdy Dan, przybywszy do domu, z nieda ącym się opisać zachwytem przy ął ego propozyc ę. W istocie propozyc a ta była zadatkiem pewne i proste drogi
do spełnienia wszelkich pragnień; ednakże Dan myślał przede wszystkim o komenderowaniu wartą na szerokich pokładach tuǳież o przyglądaniu się odległym przystaniom.
Pani Cheyne rozmówiła się w cztery oczy z nieobliczalnym Manuelem w sprawie
wyratowania Harvey’a. Portugalczyk, ak wnosić można było, wcale nie był łasy na pieniąǳe. Przyciśnięty do muru, oświadczył, że przy ąłby pięć dolarów, bo chce kupić akąś
drobnostkę swe ǳiewczynie.
— Jakże mam brać pieniąǳe, skoro eǳenie i palenie tak niewiele mnie kosztu e?
Pani chce mi dać pieniąǳe, czy mi one potrzebne, czy też nie? Co-o? To niech mi pani
da pieniąǳe, ale nie w ten sposób.
I przedstawił ą zatabaczonemu portugalskiemu księǳu, który wymienił długą listę
ubogich wdów pozostawionych bez opieki. Pani Cheyne, ako surowa unitarianka, nie
sympatyzowała z wyznaniem tego małego, ogorzałego i ruchliwego człowieczka, ednakże
w końcu poczuła dla niego niezmierną cześć.
Manuel, ako wierny syn Kościoła, przy ął na siebie wszystkie błogosławieństwa zsyłane na e głowę za tę szczodrobliwość.
— To mi wystarczy — ozwał się. — Teraz pozyskałem sporo co na lepszych odpustów
na sześć miesięcy.
I wyszedł, ażeby zakupić chusteczkę swo e wybrance i żałością napełniać serca innych
ǳiewcząt.
Stry Salters, zabrawszy z sobą Penna, udał się na cały kwartał na zachód, nie zostawia ąc adresu. Obawiał się, że te i ione y, właściciele zbytkownych wagonów prywatnych, mogą w sposób niewłaściwy zaopiekować się ego towarzyszem. Lepie było udać
się w odwieǳiny do krewniaków w głębi lądu, dopóki wybrzeże było wolne od okrętów.
— Nigdy nie przy mu opieki bogatych luǳi, Penn — mówił w pociągu — bo
w przeciwnym razie rozbĳę ci tę szachownicę na głowie. Jeżeli znów kiedy zapomnisz
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o swoim nazwisku (a brzmi ono: Pennsylwania Pratt), to pamięta , że esteś pod opieką Saltersa Troopa i siedź w mie scu, póki nie przy dę po ciebie. Nie postępu za tymi,
których oczy obrzękłe są od tłustości, ak powiada Pismo Święte!

 
Inacze ednak przedstawiała się sprawa z małomównym kucharzem z e e e e. Przybył z całym dobytkiem w węzełku i bez ceremonii zakwaterował się w „Konstanc i”. Na
wynagroǳeniu, ak mówił, byna mnie mu nie zależało, a spać mógł byle gǳie. Jego
powinnością, ak mu ob awiły sny wieszcze, było towarzyszyć Harvey’owi przez resztę
żywota. Próbowano argumentów, a wreszcie i perswaz i… ednakże mięǳy ednym Murzynem z Cape Breton a dwoma Murzynami z Alabamy zachoǳi pewna różnica, więc
argumenty i perswaz e na nic się nie zdały. Kucharz i portier przedstawili całą sprawę
Cheyne’owi. Milioner edynie się roześmiał. Przewidywał, że pręǳe czy późnie Harvey
bęǳie potrzebował przybocznego służącego, a był przekonany, że eden ochotnik est tyle
wart, co pięciu na emników… Niechże sobie więc ten człowiek tu zostanie: cóż to komu
szkoǳi, że sam siebie nazywa Mac Donaldem i klnie po celtycku. Wagon może powrócić
do Bostonu, a gdy przybysz i tam nie zmieni swego zamiaru, to bęǳie go można zabrać
i na zachód.
Wraz z „Konstanc ą”, do które w głębi serca pan Cheyne czuł szczerą odrazę, od echały ostatnie ślady ego bogactwa — i oto bogacz mógł się teraz oddawać nader intensywnemu próżnowaniu. Gloucester było to nowe miasto w nowe krainie — a Cheyne
zamierzał zamieszkać w nim, ak z dawna zakwaterował się we wszystkich miastach od
Snohomish do San Diego — oczywiście mówimy tu tylko o świecie, do którego czuł
przynależność. Interesy skupiały się tu na krzywe ulicy, która w połowie była przystanią, a w połowie składnicą okrętową; ako zawodowiec na stanowisku, Cheyne pragnął
wywąchać, o ak wysoką stawkę można tu zagrać. Opowiadano, że na pięć pak z rybami,
dostarczanych co nieǳielę na śniadanie w Nowe Anglii, cztery pochoǳiły z Gloucester,
na dowód czego oszołamiano go zawrotnymi cyami: statystyką łoǳi, przyborów, wymiarów przystani, łożonych kapitałów, solenia, pakowania, ubezpieczeń, płac, i zysków.
Rozmawiał z właścicielami wielkich ﬂotylli, których szyprowie byli prawie na emnikami,
a których załogi składały się prawie wyłącznie ze Szwedów lub Portugalczyków. Potem
konferował z Diskiem, który był ednym z niewielu szyprów rozporząǳa ących własnym
statkiem, i w wielkie swe głowie porównywał podane mu cyy. Z prostoduszną, pogodną ciekawością, cechu ącą człowieka zachodu, plątał się wśród lin i łańcuchów po
okrętowych składnicach, zada ąc coraz to nowe pytania, aż w końcu na całym pobrzeżu zaczęto zachoǳić w głowę: „Czego u licha, szuka tuta ten człowiek?”. Włóczył się
też po salach gmachu Wza emnych Ubezpieczeń i żądał wy aśnienia ta emniczych znaków wypisywanych co ǳień kredą na czarne tablicy; to przywiodło ku niemu sekretarzy
wszystkich mie scowych towarzystw opieki nad sierotami i wdowami po rybakach. Zaczęli naprzykrzać mu się bezwstydną żebraniną, bo każdy z nich silił się pobić stawkę
konkurency ne instytuc i. Pan Cheyne skubał się w brodę i odsyłał ich wszystkich do
swe małżonki.
Pani Cheyne zażywała odpoczynku niedaleko Eastern Point. Było to osobliwe przedsiębiorstwo, utrzymywane, ak się zda e, przez samych stołowników. Były tam obrusy
w czerwoną i białą szachownicę, a mieszkańcy, którzy snadź od lat wielu pozostawali
z sobą w stosunkach zażyłe zna omości, wstawali o północy, by przyrząǳić potrawkę
z królika, eżeli komuś nagle zachciało się eść. Na drugi ǳień swego pobytu tuta pani
Cheyne zd ęła z siebie i pochowała diamenty, zanim zeszła na śniadanie.
— To przemili luǳie! — zwierzała się mężowi. — Tak serdeczni i prości, choć prawie
wszyscy pochoǳą z Bostonu.
— To nie prostota, mamusiu — odpowieǳiał pan Cheyne, spogląda ąc poprzez zwały
kamieni poza abłoniami, na których zawieszone były hamaki. — To coś innego… czegośmy eszcze… czegośmy eszcze nie osiągnęli.
— To niemożliwe — ozwała się spoko nie pani Cheyne. — Żadna z tute szych kobiet
nie ma sukni w cenie stu dolarów. Przecież my…
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— Wiem o tym, mo a droga. My i to mamy… mamy istotnie. Zda e mi się, że to
tylko taka moda tuta na wschoǳie… Jakże się czu esz?
— Tak mało widu ę Harvey’a… on zawsze gǳieś choǳi z tobą… w każdym razie nie
estem uż tak zdenerwowana ak przedtem.
— Co się mnie tyczy, to od śmierci Williego nigdy nie czułem się tak dobrze ak teraz.
Aż dotąd nie zdawałem sobie należycie sprawy z tego, że mam syna. Harvey przekształcił
się w ǳielnego chłopaka. Czy mogę ci czym usłużyć, mo a droga? Może poduszkę pod
głowę? No dobrze, pó ǳiemy znów do przystani i roze rzymy się wokoło.
Harvey był przez te dni istnym cieniem swego o ca. Choǳili wszęǳie we dwó kę;
Cheyne używał każdego stopnia schodów za pretekst, by kłaść rękę na kanciastych, twardych barkach chłopaka. Wtedy Harvey zauważył i zaczął poǳiwiać to, co go nigdy dotąd
nie uderzyło, a mianowicie niezwykłą zdolność, z aką o ciec wyciągał wnioski z różnych
nowin zasłyszanych od luǳi na ulicy.
— Jakim sposobem tatuś potraﬁ wydobyć od nich wszystko, nie wy awia ąc im swoich
zamysłów? — zagadnął syn, gdy wyszli z warsztatu naprawczego takielażu w dokach.
— Swo ego czasu miałem do czynienia z różnymi ludźmi, Harvey, a zda e mi się, że
akoś można było wyrobić sobie o nich sąd. Znam się też cokolwiek na samym sobie.
Usiedli na brzegu przystani. Po chwili o ciec znów się odezwał:
— Z ust luǳi można prawie zawsze dowieǳieć się wszystkiego, gdy tak kieru e się
rozmową, by mieć użytek dla siebie… potem uważa ą cię za ednego ze swoich.
— Zupełnie tak postępowali ze mną w przystani Wouvermana. Teraz estem ednym
z nich. Disko wszystkim naopowiadał, że zapracowałem sobie rzetelnie na mo ą płacę.
To mówiąc rozwarł dłonie i potarł e, edną o drugą.
— Znów mi wydelikatniały — ozwał się ze smutkiem.
— Utrzymu e w tym stanie eszcze przez lat parę, dopóki nie ukończysz studiów.
Bęǳiesz miał eszcze czas e zahartować.
— Ta-ak, przypuszczam — brzmiała odpowiedź niezdraǳa ąca zachwytu.
— Zależy to od ciebie, Harvey’u. Jeżeli chcesz, możesz schronić się u boku mamusi
i wywoływać z e ust całe eremiady na temat twoich nerwów, two e nadwrażliwości
i tym podobnych różności.
— Czy kiedykolwiek to robiłem? — spytał Harvey nieswo o.
O ciec obrócił się na mie scu i wyciągnął rękę przed siebie.
— Przecież wiesz, że nie potraﬁę z ciebie nic zrobić, o ile nie bęǳiesz pod moim
bezpośrednim kierownictwem. Mogę tobą kierować, o ile bęǳiesz sam, ale nie czu ę
się na siłach być wychowawcą ednocześnie twoim i mamusi. Niestety, ży emy nazbyt
krótko…
— Więc eszcze życie nie zrobiło ze mnie prawǳiwego człowieka… czy nie tak?
— Zda e mi się, że stało się tak głównie z mo e winy; ale eżeli chcesz wieǳieć
prawdę, to dotychczas niezbyt byłeś zdatny do czegokolwiek. Co? Może nieprawda?
— Hmm! Disko powiada… Powieǳ mi, papo, co sąǳisz… ile cię kosztowało mo e
utrzymanie od samego początku… przez cały czas aż do teraz?
Cheyne uśmiechnął się.
— Nigdym się nad tym nie zastanawiał, ale oceniłbym to, w dolarach i centach, racze
na pięćǳiesiąt niż czterǳieści tysięcy… może nawet na sześćǳiesiąt. Młode pokolenie
ma wielkie wymagania… potrzebu e tego i owego… wszystko to ich nuży, a potem… stary
płaci rachunek…
Harvey zagwizdał, ale w głębi serca czuł pewne zadowolenie z tego, że ego wychowanie tyle kosztowało.
— I wszystko to uważasz za zmarnowany kapitał… nieprawdaż?
— Da my na to, że było tego tylko trzyǳieści tysięcy, wówczas te trzyǳieści dolarów,
akie dotąd zarobiłem, da e ledwie ǳiesięć centów na sto dolarów. To niewielki zysk.
To rzekłszy, Harvey poważnie pokiwał głową. Cheyne zaczął się śmiać tak serdecznie,
że o mało co nie wpadł do wody.
— Disko o wiele więce dostał od Dana, eszcze od czasu, gdy ten miał lat ǳiesięć,
nie mówiąc uż o tym, że zawsze pół roku spęǳa w szkole.
— Aha, więc na tym ci tak zależy!
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— Nie. Nie zależy mi na niczym. Teraz właśnie nie estem wcale sobą zachwycony…
i basta… Powinienem być wypęǳony na cztery wiatry.
— Nie mogę tego zrobić, mó stary…. gdybym w ten sposób chciał postąpić, sam
bym pewno zasłużył na podobną karę.
— W takim razie zapamiętałbym to do końca życia… i ni y y ci tego nie darował
— odrzekł Harvey, podparłszy brodę zaciśniętymi kułakami.
— A akże. Tak samo i a bym postąpił. Nie wierzysz?
— Wierzę. Wina est po mo e stronie, nie po niczy e inne . W każdym razie uż coś
się zrobiło, ażeby z tym skończyć.
Pan Cheyne wyciągnął z kieszeni kamizelki cygaro, odgryzł koniuszek i zaczął e palić.
O ciec i syn byli do siebie barǳo podobni. Usta pana Cheyne osłaniał zarost — poza tym
Harvey miał po o cu orli nos, głęboko osaǳone czarne oczy i wąskie, wysta ące kości
policzkowe. Gdyby eszcze dodać nieco nalotu barwy brunatne , byliby wyglądali barǳo
malowniczo, ak Indianie z powieści dla młoǳieży.
— Odtąd, gdy ruszysz w dalszą drogę — ozwał się pan Cheyne — będę łożył na ciebie
od sześciu do ośmiu tysięcy rocznie, dopóki nie do ǳiesz do pełnoletności. No, a wtedy
bęǳiemy cię mogli nazwać mężczyzną. Wtedy bęǳiesz mógł śmiało żyć na mó koszt…
do wysokości czterǳiestu lub pięćǳiesięciu tysięcy… nie licząc tego, co dostaniesz od
matki… Bęǳiesz miał kamerdynera, własny acht albo też piękną sta nię, …bęǳiesz mógł
chlubić się hodowlą wierzchowców lub grywać w karty ze swo ą kompanią.
— Jak Lorry Tuck? — wtrącił Harvey.
— Tak… albo ak dwa chłopcy De Vitre’a lub syn starego M’Quade. W Kalifornii
ich pełno, a oto właśnie w te chwili, akby na zawołanie, po awia się taki okaz należący
do wschodnie części kontynentu.
Czarny, wypolerowany acht parowy, pyszniący się mahoniową intars ą na pokłaǳie,
niklowanymi okuciami, tuǳież rufą malowaną w białe i pąsowe pasy, pęǳił z szumem
w głąb przystani, powiewa ąc proporczykiem o barwach akiegoś nowo orskiego klubu.
Dwa młoǳieńcy w kostiumach, uważanych przez nich samych za marynarskie, grali
w karty koło szklanego dachu adalni, a gromadka dam osłoniętych czerwonymi i błękitnymi parasolkami przyglądała się im wśród głośnych śmiechów.
— Nie chciałbym znaleźć się na tym stateczku, choćby w na mnie szą bryzę. Taka budowa psa warta! — ozwał się Harvey krytycznie, gdy acht zaczął zwalniać celem
zahaczenia się o bo ę.
— Ma ą przepyszną rozrywkę. Mogę ci dać to samo, Harvey’u, a nawet i dwa razy
więce . I cóż ty na to powiesz?
— O rety! Przecież w ten sposób nie spuszcza się łódki na wodę! — mówił Harvey
wciąż za ęty achtem. — Jeżelibym nie umiał zarzucić cumy, lepie byłoby mi zostać na
ląǳie… A cóż, gdybym tak się nie zgoǳił?
— Zostać na ląǳie… czy też co innego?
— A na ten acht i tę sta nię, i na utrzymanie się kosztem „starego”… i na to chowanie
się do boku mamusi w razie akie przykrości? — odrzekł Harvey, mruga ąc oczyma.
— No, w takim razie zawrzy ze mną umowę, mó synu.
— ǲiesięć dolarów na miesiąc? — zagadnął Harvey, znów mrużąc oko.
— Ani centa więce … dopóki nie zasłużysz na podwyżkę… a przez kilka lat i tego nie
tkniesz.
— Wolę zacząć wcześnie , choćby od zamiatania (czy nie od tego zaczyna ą grube
ryby?), i teraz uż tknąć się czegoś niż…
— Wiem o tym… wszyscy miewamy to uczucie. Jednak sąǳę, że stać nas eszcze na
na ęcie zamiatacza. Sam zrobiłem ten błąd, że zacząłem zbyt wcześnie.
— Ta omyłka przyniosła ci trzyǳieści milionów… nieprawdaż? Nie zawahałbym się
tak ryzykować.
— Trochę straciłem, trochę zyskałem. Zaraz ci opowiem.
Pan Cheyne, skubiąc brodę, uśmiechnięty zapatrzył się w toń, po czym ął coś mówić,
akby nie zwraca ąc uwagi na Harvey’a, który zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że oto
o ciec opowiada mu ǳie e swo ego żywota. Opowiadanie to, wygłaszane cichym, spoko nym głosem, nieożywione żadnym gestem ani wyrazem twarzy, miało ciekawą treść, za

   Kapitanowie zuchy



którą kilkanaście pierwszorzędnych pism z radością zapłaciłoby znacznie szą sumę dolarów… Były to ǳie e Nowego Zachodu, które dotąd eszcze czeka ą swego ǳie opisa.
Opowieść zaczynała się od przygód małego sieroty zostawionego na łasce losu w Teksasie; w ciągu dalszym snuła się fantastycznym torem przez mnóstwo różnych przemian
i perypetii, przy czym za scenerię służyły e kole no różne stany i terytoria Ameryki
Północne ; od miast, które powstawały nagle w ciągu miesiąca i ginęły doszczętnie po
upływie kwartału, aż do ǳikich obozowisk, które obecnie są pracowicie brukowanymi miasteczkami. Obe mowała budowę trzech linii kolei żelaznych i umyślne zniszczenie czwarte . Wspominała o parowcach, osiedlach, lasach i rudnikach tuǳież o luǳiach
wszelakie narodowości, którzy e obsługiwali, wznosili, wyrąbywali lub wykopywali. Napomykała o zasobach olbrzymiego bogactwa przewala ących się przed oczyma, które ich
nie potraﬁły dostrzec, albo też utraconych przez zwykły przypadek. A w całym tym opętanym wirze zdarzeń posuwał się — tu i ówǳie — czasami konno, częście pieszo —
niekiedy okrętem lub pociągiem — to bogacz, to nęǳarz — to poborca, to restaurator,
to ǳiennikarz, to maszynista, dobosz, agent, polityk, głodomór, szynkarz, właściciel kopalni, handlowiec, hodowca bydła lub włóczykĳ — pan Harvey Cheyne senior we własne
osobie, sprawny i spoko ny poszukiwacz własnych celów oraz ( ak się sam wyraził) chluba
i podpora swego kra u.
Opowiadał mu o wierze w swą dobrą gwiazdę, która go nigdy nie opuszczała, nawet
gdy zna dował się nad urwistym brzegiem rozpaczy — wierze pochoǳące ze zna omości
luǳi i spraw luǳkich. Rozwoǳił się, akby mówiąc z samym sobą, nad swo ą niezwykłą
odwagą i pomysłowością we wszelkich tarapatach. Było to w ego umyśle tak oczywiste, że
wspomina ąc o nie , nawet nie zmieniał głosu. Opisywał wypadki, w których bądź swoich
wrogów wywiódł w pole, bądź też przebaczał im wspaniałomyślnie, zależnie od tego, czy
oni sami wpierw zwoǳili go, czy byli wyrozumiali w owe nieasobliwe dni. Zwierzał
się, ak z ednywał sobie, głaskał pochlebstwem lub nękał trwogą przeróżne miasta, spółki
i syndykaty; ak przeǳierał się wokół, w poprzek lub poniże górskich wyżyn i czeluści,
wlokąc za sobą — to prosto ak sznur, to znów akby żelazną obręczą — tory żelazne
kolei, i ak w końcu sieǳiał cicho niczym trusia, gdy wszelakie tałała stwo różnych grup
społecznych darło na strzępy resztki ego dobre sławy…
Harvey z zapartym tchem słuchał te opowieści, przechyliwszy z lekka na bok głowę
i utkwiwszy oczy w twarzy o ca, na którą w zgęstniałym zmierzchu wieczornym rzucało
czerwony blask palące się cygaro, oświeca ąc poryte bruzdami policzki i ociężałe powieki,
Zdawało mu się, że przygląda się lokomotywie pęǳące w mroku przez rozległą krainę i znaczące każdą milę czerwonym błyskiem rozwartych drzwiczek pieca; ednakże ta
lokomotywa umiała mówić luǳkim głosem, a e słowa wstrząsały i poruszały do głębi duszę chłopca. Na koniec pan Cheyne odrzucił niedopałek cygara — i sieǳieli oba
w ciemności ponad mlaszczącą wodą.
— Nie opowiadałem tego eszcze nigdy nikomu — dorzucił pan Cheyne.
Harvey odetchnął.
— Toż to chyba na wspanialsza rzecz, aką świat oglądał! — odezwał się.
— Oto est to, co z o y e . A teraz przechoǳę do tego, czego eszcze nie zdobyłem.
Może tego nie po miesz, ale powiem ci szczerze, że nie chciałbym, ażebyś dopiero w wieku
tak późnym zaczął zdawać sobie z tego sprawę. Prawda, że umiem kierować ludźmi, i zda e
mi się, że mam głowę na karku, ednakże… ednakże… nie mogę iść w zawody z ludźmi,
którzy pobierali naukę! Ja zgarniałem tylko to, co mi się nawinęło po droǳe, i zda e się,
że to wszystko ze mnie wyłazi.
— Nigdy tego nie zauważyłem — żachnął się syn.
— Jeszcze zauważysz, mó Harvey’u. Jeszcze zauważysz… gdy skończysz wyższą szkołę. Alboż a tego nie wiem? Alboż a nie znam tego wyrazu na twarzach, mówiącego, iż
uważa ą mnie za… za „groszoroba”, ak oni tuta to określa ą? Mogę ich pokruszyć na
miazgę… tak… lecz nie mogę za ść ich tak, by im dopiec do żywego. Nie mogę powieǳieć, akoby oni barǳo, barǳo mnie wyprzeǳali, ednakże czu ę, iż sam estem barǳo,
barǳo w tyle. Teraz ty znalazłeś się w szczęśliwym położeniu… znalazłeś sposobność pokazania, kim esteś. Możesz chłonąć w siebie wszelką wieǳę, aka est wokoło, i bęǳiesz
żył z ludźmi, którzy robią to samo. Oni to będą czynić na wyże dla kilku tysięcy rocznie;
ty zaś pamięta , że czynisz to dla milionów. Nauczysz się na tyle prawa, by mieć pieczę
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nad swym własnym mieniem, gdy mnie uż nie bęǳie na tym świecie i gdy bęǳiesz musiał być solidny w stosunku do na wybitnie szych luǳi (z czasem mogą ci się przydać);
nade wszystko zaś powinieneś uporać się ze zwykłą, pospolitą wieǳą książkową. Nic tak
nie popłaca w naszym kra u ak ona, Harvey’u, i to z każdym rokiem więce … zarówno
w polityce ak w interesach. Przekonasz się o tym…
— Nie barǳo mi się uśmiecha taki obrót sprawy — odparł Harvey. — Cztery lata
w uczelni! Wolałbym uż wybrać acht i kamerdynera!
— O nie, mó synu! — uparł się pan Cheyne. — Loku esz swó kapitał tam, gǳie on
przyniesie na lepsze zyski, a przypuszczam, że swego mienia nie zna ǳiesz uszczuplonym,
gdy bęǳiesz uż gotów do ego ob ęcia. Rozważ to dobrze i utro da mi odpowiedź.
Śpieszmy się! Spóźniliśmy się na kolac ę!
Ponieważ była to rozmowa o interesach, przeto Harvey nie miał potrzeby zwierzać się
matce; pan Cheyne oczywiście poǳielał to zapatrywanie. Jednakże pani Cheyne wiǳiała, co się święci, i była tym zaniepoko ona, a po trosze i zazdrosna. Oto e synek teraz
znikał bez śladu, a na ego mie scu królował młoǳian o ǳiarskie twarzy, niezwykle małomówny, który eżeli się kiedy odezwał, to po większe części tylko do o ca. Rozumiała,
że tu wchoǳą w grę interesy, a tym samym rzecz wykracza ąca poza e wieǳę. Jeżeli
miała akiekolwiek wątpliwości, to rozwiały się one, gdy pan Cheyne udał się do Bostonu
i przywiózł e stamtąd nowy pierścionek z brylantem.
— Cóżeście tam robili we dwó kę — zapytała z lekkim uśmiechem, obraca ąc w świetle prezent.
— Rozmawialiśmy… tylko rozmawiali, mamusiu! Harvey’owi nic złego nie grozi.
Istotnie nie groziło. Chłopak zawarł umowę na własne swo e konto. Wy aśnił z powagą, że kole e interesowały go równie mało ak tartaki, posiadłości ziemskie lub kopalnie.
Do edne rzeczy tęsknił w te chwili, a mianowicie do tego, by mu powierzono kontrolę
nad nowo nabytymi o cowskimi żaglowcami. Jeżeli uzyskanie tego może być mu przyrzeczone w ciągu czasu, aki, ego zdaniem, byłby uzasadniony i stosowny, on ze swe strony
gwarantował pilność i trzeźwość rozsądku w ciągu czterech lub pięciu lat spęǳonych
w wyższe uczelni. W czasie wakac i miano mu pozwalać na całkowity dostęp do wszystkich szczegółów ma ących związek z linią okrętową (co do które zadał o cu nie mnie ak
 pytań) — począwszy od na ta nie szych papierów o cowskich, przechowywanych
w głębi sza, a skończywszy na holowniku w zatoce San Francisco.
— To uż wiele — rzekł pan Cheyne w końcu. — Przed ukończeniem wyższe uczelni
pewno eszcze ze dwaǳieścia razy odmienisz swó zamiar; lecz eżeli utrzymasz go i eżeli
nie zaniechasz go przed dwuǳiestym trzecim rokiem życia, a ci ułatwię całą tę sprawę.
Cóż ty na to, Harvey’u?
— Nic… Nigdy nie opłaci się rozbĳać prosperu ącego przedsiębiorstwa. Bądź co bądź
w świecie za wiele est konkurenc i, a Disko powiada, że „krewniacy muszą trzymać się
razem”. To est, ak on powiada, edna z przyczyn, że oni robią tak dalekie wyprawy. Aha,
wszyscy moi towarzysze z e e e e wy eżdża ą w ponieǳiałek do Georges! Chyba nie
pozostaną długo na ląǳie, ak sąǳisz?
— No, sąǳę, że i my powinniśmy wy echać. Zostawiłem swo e interesy na łasce Boże … pomięǳy dwoma oceanami… teraz czas znów powiązać rozluźnione końce. Prawdę
powieǳiawszy, to uż mi obmierzła ta robota; takich wakac i ak teraz nie miałem od
dwuǳiestu lat.
— Nie o e y wy echać, nie pożegnawszy Diska — odrzekł Harvey — a w ponieǳiałek est ǳień wspominek. Zostańmy przyna mnie na te uroczystości.
— Cóż to za akieś wspominki? Opowiada ą o nich wszęǳie po całe traktierni —
rzekł pan Cheyne miękko, bo i on się nie kwapił przerywać sobie dni błogich wczasów.
— O ile mogę się domyślić, est to coś w roǳa u obrzędu ze śpiewkami i tańcami,
urząǳanego dla letników. Disko, ak sam powiada, nie barǳo rzecz tę pochwala, bo
urząǳa się wtedy zbiórkę na wdowy i sieroty. Disko est zawsze we wszystkim oryginalny.
Czy nie zauważyłeś tego, papo?
— No… tak… Trochę… Mie scami… A zatem est to mie scowe widowisko?
— Jest to umowa, eszcze z lata. Wyczytu e się nazwiska towarzyszy utopionych lub
zaginionych bez wieści od czasu ostatnie wyprawy; potem są przemówienia, deklama-
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c e itd. Potem, ak powiada Disko, sekretarze towarzystw dobroczynności wǳiera ą się
chyłkiem i walczą o łup.
— Aha, więc tak! — ozwał się pan Cheyne. — Zostaniemy na tym „dniu wspominkowym”, a po południu wy eǳiemy.
— Chyba pó dę do Diska i nakłonię go, ażeby ściągnął załogę przed od azdem. Powinienem trzymać się wraz z nimi.
— A akże, akże! — ozwał się Cheyne. — Ja estem tylko biednym skromnym letnikiem, a ty…
— Rybakiem z Ławic… Rewakiem całą gębą! — zawołał Harvey, sta ąc na platformie
tramwa u, a pan Cheyne poszedł dale pełen różowych marzeń o przyszłości.
Disko nie miał przekonania co do obchodów publicznych, gǳie odwoływano się do
oﬁarności społeczeństwa. Atoli Harvey począł narzekać, że ǳień ów straci dla niego cały
urok, eżeli okrętnicy z e e e e nie będą obecni. Wówczas Disko postawił warunki:
oto, powiada, słyszał (rzecz doprawdy zdumiewa ąca, ak tu na pobrzeżu wszyscy wzaemnie wieǳieli o sprawkach swoich bliźnich!), otóż słyszał, że akaś aktorka z Filadelﬁi
miała brać uǳiał w popisach, przeto bał się, czy ona tam przypadkiem nie zechce deklamować yp awy zyp a e ona. Disko osobiście miał z aktorkami tak małą styczność ak
z letnikami; ednakże co słuszne, to słuszne, a chociaż raz w życiu (tu Dan zachichotał)
on, stary Troop, omylił się w swych sądach, to ednak tym razem było inacze . Wobec
tego Harvey powrócił do East Gloucester i stracił tam pół dnia, tłumacząc kapryśne aktorce cieszące się królewskim rozgłosem na dwóch wybrzeżach morskich, istotę omyłki,
akie zamierzała się dopuścić. Aktorka w końcu przyznała, że słuszność była całkowicie
po stronie Diska…
Pan Cheyne z doświadczenia wieǳiał, co to bęǳie; ednakże wszelkie pogwarki publiczne były na ulubieńszą strawą duchową tego człowieka. Wiǳiał tramwa e pęǳące na
zachód w skwarze parnego poranka, pełne kobiet w lekkich sukienkach oraz mężczyzn
niedawno oderwanych od bostońskich pulpitów biurowych i ocienia ących blade lica kapeluszami słomkowymi; wiǳiał całe zatory rowerów poza gmachem pocztowym; wiǳiał
szwendanie się ruchliwych urzędników pozdrawia ących się wza emnie; wiǳiał powolne chybotanie się i łopotanie wielkich ﬂag w zgęstniałym powietrzu; wiǳiał też i ważną
osobistość zwilża ącą chodnik za pomocą węża pneumatycznego.
— Mamusiu! — odezwał się nagle — czy nie przypominasz sobie ak to… po spaleniu
Seatle zaczęto znów krzątać się po ulicach?
Pani Cheyne skinęła i krytycznym wzrokiem spo rzała na krętą ulicę. Podobnie ak
mąż, była świadoma tych zgromaǳeń ludowych, tak częstych na całym zachoǳie, i porównywała e z sobą. Rybacy zaczęli mieszać się z tłumem koło bram hali mie skie .
Byli tam Portugalczycy, wśród których widać było i kobiety przeważnie z gołą głową
lub w szalach; byli tam bystroocy mieszkańcy Nowe Szkoc i i osiedleńcy z Prowinc i
Nadmorskich; byli Francuzi, Włosi, Szweǳi i Duńczycy wraz z załogami pobrzeżnych
szonerów — a wśród nich wszęǳie kobiety w żałobie, które pozdrawiały się wza em
z odcieniem pewne dumy w swym smutku, gdyż było to ich wielkie święto. Byli też
i duchowni wielu wyznań — pastorowie, księża. Byli też właściciele linii szonerów, wielcy uǳiałowcy spółek akcy nych oraz różni luǳie pomnie si, których nieliczne statki aż
po same czubki masztów dawno uż były w dłużniczym zastawie; nie brakło bankierów
i agentów morskich towarzystw ubezpieczeniowych; traﬁali się kapitanowie holowników i batów; wreszcie barwnym, rozbitym tłumem snuli się taklownicy, naprawiacze,
załadowcy, solarze, korabnicy i bednarze.
Płynęli tak wzdłuż rzędu krzeseł ożywionych różnobarwnymi stro ami letników. Jeden z urzędników mie skich krążył wkoło, rzuca ąc wszęǳie bacznym okiem i pocąc się
rzęsiście, aż w końcu cały aśniał blaskiem nieskazitelne dumy obywatelskie . Pan Cheyne
zawiązał z nim przed paroma dniami parominutową zna omość i to wystarczyło aż nadto
do całkowitego, obopólnego porozumienia.
— No, panie Cheyne, co też pan sobie myśli o naszym mieście?… Tak, proszę pani,
może pani usiąść, gǳie na dogodnie … Przypuszczam, że i tam u was na zachoǳie bywa ą
takie obchody?
— Tak, ale nasze miasta nie mogą poszczycić się tak długim istnieniem.
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— To prawda. Szkoda, że pana nie było na widowiskach urząǳanych w dwóchsetną
pięćǳiesiątą rocznicę założenia naszego grodu. Powiadam panu, panie Cheyne, że stare
miasto wyrobiło sobie dobrą sławę.
— Słyszałem o tym. Jest to nawet rzecz przynosząca dochód. Czemuż to ednak miasto
wasze nie posiada porządnego hotelu?
— …O tam, tam, na lewo, Pedro! Jest tam eszcze dużo mie sca dla ciebie i two e
gromadki… No, a wciąż im o tym mówię, panie Cheyne. Wchoǳą tu w grę wielkie
sumy pieniężne, ale przypuszczam, że to pana nazbyt nie wzruszy. Potrzebu emy…
W te że chwili na ego ramię osłonięte przestronną marynarką spadła akaś ciężka ręka
i oto znalazł się w ob ęciach szypra ednego z portlanǳkich statków przybrzeżnych.
— Cóż to, u pioruna, takie to wy sprawu ecie rządy nad miastem, gdy wszyscy przyzwoici luǳie są na morzu? Hę? Miasto wyschnięte na kość, a zaduch w nim większy, niż
był wtedy, gdym stąd wy eżdżał. Moglibyście przyna mnie wystarać się o akiś wyszynk
lże szych trunków.
— Zda e się, że ednak to nie przeszkoǳiło ci posilić się ǳiś dostatecznie, Carsenie.
Usiądź przy drzwiach i rozważ swo e argumenty, zanim powrócę.
— Cóż mi przy ǳie z argumentów?… W Miquelon est szampan po osiemnaście
dolarów… a…
I zawadiacki szyper zatoczył się w stronę wyznaczonego mu mie sca, bo dźwięki preludium organowego zmusiły go do milczenia.
— Oto mamy i nowe organy — z dumą odezwał się urzędnik do Cheyne’a. — Kosztowały nas cztery tysiące dolarów… A tam stoi gromadka sierot, gotowa do rozpoczęcia
śpiewu. To mo a żona e uczyła śpiewać. Do wiǳenia, panie Cheyne, wzywa ą mnie na
estradę.
Wysokie, czyste i szczere głosy ǳiecięce przyciszyły ostatni gwar luǳi za mu ących
swo e mie sca.
— O wszystkie ǳieła rąk bożych, błogosławcie Pana! Chwalcie Go i uwielbia cie na
wieki wieków!
Kobiety zalega ące znaczną część hali wychylały się naprzód, chcąc przy rzeć się śpiewa ącym, w miarę ak powraca ące wersety pieśni napełniały powietrze. Pani Cheyne wraz
z kilkoma innymi sąsiadkami wzruszyła się do łez; dotychczas nie wyobrażała sobie nawet, że w świecie est tyle wdów, toteż teraz odruchowo szukała Harvey’a. Ów znalazł byłą
drużynę z e e e e w tylnych rzędach słuchaczy i stał, ak mu się należało, pomięǳy
Diskiem a Danem. Stry Salters, który zeszłe nocy powrócił wraz z Pennem z Pamlico
Sound, przy ął go pode rzliwie.
— Czy eszcze twoi roǳice nie od echali? — burknął. — Co tuta porabiasz, młokosie?
— o ie
ie i a wany o o awcie ana hwa cie o i uwie ia cie na wie i wie
w!
— Czyż on nie ma prawa być z nami? — mówił Dan. — Był z nami na morzu.
— Nie tak był wtedy ubrany! — warknął Salters.
— Zamknĳ buzię, Salters — ozwał się Disko. — Znów się w tobie żółć porusza.
Zostań tu, gǳie esteś, Harvey.
Następnie powstał i zaczął przemawiać przedstawiciel właǳ mie skich, wita ąc w Gloucester gości z szerokiego świata i mimochodem wskazu ąc, czym miasto wyróżniło się
nad resztę świata. Potem mówił o morskich skarbach miasta i wspomniał o cenie, aką
trzeba okupywać coroczny połów. Zebrani (powiadał!) wkrótce posłyszą nazwiska osób
drogich im a nieży ących… est ich  (wdowy rozwarły szerze źrenice i zaczęły spoglądać edna na drugą). Gloucester nie może się pochwalić potężnymi fabrykami lub
faktoriami; synowie tego miasta zdobywa ą sobie zarobek, aki da e im morze… a wszyscy wieǳą, że ani Georges, ani Ławice nie są pastwiskiem dla bydła. Na szczytnie szym
obowiązkiem, aki mogą wypełnić luǳie zna du ący się na ląǳie, est przy ście z pomocą
wdowom i sierotom. Po kilku eszcze uwagach ogólnych mówca skorzystał ze sposobności, by w imieniu miasta poǳiękować tym, którzy prze ęci duchem społecznym zgoǳili
się brać uǳiał w obchoǳie.

   Kapitanowie zuchy



— Nie cierpię tych żebraczych kawałów — sarknął Disko. — Da e ona luǳiom
niepiękne wyobrażenie o nas.
— Gdyby luǳi nie byli trzymani krótko, gdy est po temu sposobność — odrzekł
Salters — to zgodnie z naturą rzeczy musieliby narażać się na wstyd. Weź to sobie za
przestrogę, młokosie. Bogactwa trwać będą tylko parę miesięcy, eżeli bęǳiesz e trwonił
na zbytki…
— Ale gdy się utraci wszystko… wszystko… — ozwał się Penn — cóż wtedy można
począć? Pewnego razu — (modre oczy wpatrywały się coraz to w inne punkty, ak gdyby
szuka ąc punktu oparcia) pewnego razu czytałem… zda e mi się, że w akie ś książce…
o statku, którego załoga zatonęła… oprócz ednego… który mi mówił…
— Sza! — przerwał mu Salters. — Czyta nieco mnie , a za mu się więce rzeczami
praktycznymi, to łatwie ci bęǳie się utrzymać, Penn…
Harvey wtłoczony pomięǳy rybaków odczuwał akiś pełznący, przewlekły, w uszach
ǳwoniący dreszcz, który zaczynał się na karku, a kończył się w podeszwie stóp. Robiło
mu się akoś zimno, choć ǳień naprawdę był duszny.
— Czy to est ta aktorka z Filadelﬁi? — zapytał Disko Troop, spogląda ąc spode łba
na estradę. — A czy załatwiłeś tę sprawę ze starym Iresonem, Harvey? Teraz uż znasz
powody.
Jednakże śpiewaczka popisywała się nie yp aw e ona, tylko poematem o porcie
rybackim, zwanym Brixham, oraz o ﬂotylli trolowników, którzy wracali do domu w noc
burzliwą, gdy tymczasem kobiety podtrzymywały światło sygnalizacy ne na brzegu zatoki,
rzuca ąc w płomienie ogniska wszystko, co znalazły pod ręką:
Zabrały kocyk stare babulce —
Zębami przyszło e ǳwonić!
Wzięły kołyskę małemu ǳiecku —
Nie mogło im tego wzbronić…
— Fiu! — ozwał się Dan, wyziera ąc spoza ramienia Długiego Dżeka. — To ci było
wspaniałe światło! Choć też musiało i sporo kosztować!
— To ci dopiero sobacza dola — odrzekł Galiwa czyk. — Złe oświetlenie portu, mó
Danny!
Nie wieǳąc — do chwili owe —
Czy zapala ą asną sobótkę
Czy tylko stos pogrzebowy…
Cudowny głos artystki chwycił wszystkich za serce: a gdy ęła opowiadać, ak zsieczone burzą drużyny marynarskie były wyrzucane na brzeg — pospołu żywi i umarli —
i ak przynoszono zwłoki do płomieni ogniska, pyta ąc: „ǲiecię, czy to twó o ciec?” lub
„Kobieto, czy to twó mąż?” — słychać było ciężkie westchnienia we wszystkich ławach.
A kiedy który statek z Brixhamu
Burz groźne zwalcza zapędy,
Niech blask miłości świeci na żaglach
I towarzyszy nam wszędy!
Nie było hucznych oklasków, gdy artystka skończyła recytac ę utworu. Kobiety szukały chusteczek, a wielu mężczyzn błyszczącymi oczyma wpatrywało się w suﬁt.
— Hm! — ozwał się stry Salters — gdybyś taką rzecz chciał słyszeć w akim teatrze,
kosztowało by cię to dolara… a może i dwa. Niektórych luǳi, ak przypuszczam, stać na
to. Wyda e mi się czymś ogromnie… Ale, na miłość boską, skądże tu wypłynął kapitan
Bart Edwardes?
— Nie powstrzymu cie go — ozwał się z tyłu akiś człowiek z Eastport. — On est
poetą i powinien wygłosić swó utwór. Zresztą pochoǳi z naszych stron.
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Nie powieǳiał tego, że kapitan Bart Edwardes przez pięć lat z rzędu ubiegał się o to,
by pozwolono mu wygłosić utwór własne kompozyc i na gloucesterskich „wspominkach”. Komitet uroczystości, znuǳony uż i udręczony tą natarczywością, uczynił nareszcie zadość ego pragnieniu. Prostoduszność i niezmierna radość staruszka, sto ącego
w swe na lepsze , odświętne oǳieży na oczach wszystkich, z ednała mu serca słuchaczy, eszcze zanim zdołał otworzyć usta. Bez szemrania wysłuchano trzyǳiestu siedmiu
niewytwornych, akby siekierą rąbanych zwrotek, opisu ących z na drobnie szymi szczegółami rozbicie się szonera oan a en podczas orkanu pod Georges w  r.; a kiedy uż
poeta dobrnął do końca, rozległ się ku ego czci, akby z ednego gardła dobyty, gromki
okrzyk.
Jakiś przewidu ący reporter bostoński wysunął się z tłumu, ażeby zdobyć kopię poematu oraz wywiad z autorem — tak iż ziemia cała nie mogła więce oﬁarować kapitanowi
Edwardesowi, byłemu wielorybnikowi, cieśli okrętowemu, mistrzowi rybołówstwa i poecie, w siedemǳiesiątą trzecią rocznicę ego żywota.
— No, to est, co się nazywa, rozrzewnia ące! — ozwał się człowiek z Eastport. —
Byłem na mie scu wypadku i mogę zaświadczyć, że nic tam nie zostało pominięte.
— Jeżeli ten oto Dan nie potraﬁ czegoś podobnego napisać od ręki… w goǳinkę
przed śniadaniem, to warto go oćwiczyć — ozwał się stry Salters, wynosząc w górę
honor stanu Massachusetts. — Jednakże gotów estem przyznać, że ak na Maine, est to
poważny literat… W każdym razie…
— Wiǳi mi się, że stry Salters nie przeży e obecne wyprawy. Oto pierwszy komplement, aki spotkał mnie z ego ust! — zadrwił Dan. — Co to est, Harve? Taki esteś
niemrawy i akbyś pozieleniał na twarzy. Czy nie esteś chory?
— Nie wiem, co się ze mną ǳie e — odparł Harvey. — Zda e mi się, akby mnie
coś rozsaǳało we wnętrzu… czu ę akiś szum i dreszcz.
— Niestrawność? Fiu! To źle! Tylko doczekamy się eszcze odczytywania nazwisk,
a potem wy ǳiemy.
Wdowy — prawie wszystkie niedawno owdowiałe — prostowały się sztywno ak luǳie idący na rozstrzelanie, gdyż wieǳiały, co teraz nadchoǳi. ǲiewczęta spęǳa ące
tu wakac e ubrane w czerwone i niebieskie bluzeczki, przestały się śmiać półgębkiem
z przeǳiwnego poematu kapitana Edwardesa i rozglądały się, czemu na sali tak wszystko
ucichło. Rybacy stłoczyli się ku przodowi, gdy urzędnik mie ski, który niedawno rozmawiał z panem Cheyne, wyszedł posuwistym krokiem na estradę i zaczął odczytywać
listę całorocznych strat, kole no, według miesięcy. Zeszły wrzesień przyniósł przeważnie
oﬁary w cuǳoziemcach i luǳiach wolnego stanu, ednakowoż głos czyta ącego brzmiał
nader donośnie w ciszy wielkie sali:
w ze nia. Szoner o ie n e on zginął koło Georges, wraz z całą wymienioną tu załogą:
Reuben Pittman, kapitan, lat , kawaler, Main Street, City.
Emil Olsen, lat , kawaler,  Hammond Street, City; rodem z Danii.
Oskar Stanberg, kawaler, lat , Szwec a.
Karol Stanberg, kawaler, lat , Main Street, City.
Pedro, przypuszczalnie rodem z Madery, kawaler, gospoda Keene’a, City.
Józef Welsh, alias Józef Wright, St. John’s, Nowa Funlandia…
— Nie… Augusty… Main! — zawołał czy ś głos z głębi sali.
— Do służby okrętowe zaciągnął się z St. John’s — odrzekł czyta ący, zagląda ąc do
skryptu.
— Wiem o tym. Ale przynależność ma do Augusty. To mó siostrzeniec.
Urzędnik zrobił ołówkiem poprawkę na marginesie listy i ciągnął dale :
Z tego samego szonera: Charlie Ritchie, Liverpool, Nowa Szkoc a, lat
, kawaler.
Albert May,  Regers Street, City, lat , kawaler.
ie pnia. Orvin Dollaid, lat , żonaty, utonął razem z czółnem koło
Eastern Point.
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Ten strzał ugoǳił w cel: edna z wdów porwała się z mie sca, zaciska ąc to znów rozprostowu ąc pięści. Pani Cheyne, która dotąd z rozwartymi oczyma przysłuchiwała się
odczytywaniu listy, rzuciła głowę do góry i wydała zdławiony ęk. Matka Dana, sieǳąca
o parę krzeseł w prawo, zobaczywszy to i posłyszawszy, ruszyła się co żywo w e stronę.
Czytanie trwało w dalszym ciągu. Gdy doszli do katastrof styczniowych i lutowych, ciosy padały gęsto eden za drugim i coraz to inna wdowa dawała znać o sobie głębokim,
syczącym westchnieniem.
ute o. Szoner a y an o pozbawiony masztu w droǳe z Nowe
Funlandii do domu. Aza Musie, żonaty,  Main Street, City, pochłonięty
przez morze.
ute o. Szoner i e t ope; zginął bez wieści wraz z łoǳią Robert
Beavon, lat , żonaty, rodem z Pubnico, Nowa Szkoc a.
Jednakże żona tego człowieka była tu obecna. Posłyszano ciche kwilenie ak gdyby
zranionego zwierzątka. Kwilenie to naraz ucichło i akaś młoda kobieta, zatacza ąc się,
wybiegła z hali. Aż dotąd żywiła rozpaczliwą naǳie ę, gdyż bywało, że luǳie porwani
prądem morskim wraz z łoǳią zostali cudownie wyratowani przez większe żaglowce…
a oto teraz nie miała uż na mnie szych złuǳeń… Harvey wiǳiał, ak polic ant na chodniku wołał o dorożkę dla nie .
— Do stac i taksa wynosi pięćǳiesiąt centów — zaczął dorożkarz, ale polic ant podniósł rękę, co zaraz zmieniło tok rozmowy — Ja właśnie tam adę. Proszę we ść. Przypatrz
no się, Alﬁe; nie bęǳiesz na przyszły raz mnie zaczepiał, żem nie zapalił latarni. A co?
Boczne drzwi zamknęły się, gasząc smugę asnego blasku słonecznego. Oczy Harvey’a
zwróciły się znów w stronę czyta ącego i ego niekończące się listy.
wietnia. Szoner a ie ou a zginął na Ławicach wraz z całą załogą.
Edward Canton, lat , kapitan, żonaty. City.
D. Hawkins alias Williams, lat , żonaty, Shelboune, Nowa Szkoc a.
G. W. Clay, Murzyn, lat , City.
I tak dale , i tak dale . Harvey’a w gardle zaczęło coś dławić coraz barǳie , a żołądek
przypominał mu ów ǳień, w którym chłopak spadł z okrętu.
a a. Szoner

e e e e…

Harvey’owi krew pulsowała we wszystkich żyłach.
Otto Svenson, lat , kawaler, rodem z City, spadł z okrętu.
Znów ozwał się czy ś cichy, rozǳiera ący ęk gǳieś w głębi sali.
— Ona tu nie powinna była przychoǳić. Nie powinna była przychoǳić — mówił
Długi Dżek, bełkocąc żałośliwie.
— Nie prze mu się, Harve — mruknął Dan.
Tyle tylko Harvey dosłyszał… potem uż wszystko stało się ciemnością usianą płomienistymi kołami. Disko pochylił się w przód i coś tam przemówił do swo e żony, która
sieǳiała obok pani Cheyne, obe mu ąc ą ednym ramieniem, drugim zaś przytrzymu ąc
e drga ące, wyszarpu ące się dłonie, pokryte mnóstwem pierścieni.
— Proszę pochylić głowę w dół… o tak, zupełnie w dół! — szeptała — za minutę to
prze ǳie.
— Nie mo-o-gę! Nie potraﬁę! O, da cie mi… — ęczała pani Cheyne, sama nie wieǳąc, co mówi.
— Pani musi to zrobić! — powtarzała pani Troop. — Syn pani zemdlał. Zdarza się
to u niektórych, gdy dorasta ą. Czy pani pragnie się nim zaopiekować? Możemy wy ść tą
stroną… całkiem spoko nie. Pani pó ǳie za mną. Phi, mo a droga pani, zda e się, że obie
esteśmy kobietami… i musimy się opiekować naszymi chłopami. Proszę iść za mną!
Cała załoga e e e e ruszyła ochotnie, ako eskorta, przez środek tłumu, aż w końcu
złożono Harvey’a, niezmiernie bladego i półprzytomnego na ławie w przedpoko u.
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— Ależ podobny do swe mamy! — były to edyne słowa pani Troop, gdy matka
pochyliła się nad synem.
— Jakże mogłeś przypuszczać, iż on potraﬁ znieść coś podobnego? — zawołała pani
Cheyne w oburzeniu na swego męża, który w ogóle nie odezwał się ani słówkiem. — To
było straszne… straszne! Nie powinniśmy byli przychoǳić. To potworne i niegoǳiwe!
T… to zupełnie niewłaściwe! Czemu… czemuż oni nie mogą tego wszystkiego pozostawić
w spoko u… w aktach, gǳie to wszystko należy. Czy czu esz się uż lepie , kochanie?
Harvey czuł się szczerze zawstyǳony.
— O tak, mam wrażenie, że uż mi dobrze — przemówił, z trudem zrywa ąc się
na nogi i siląc się na uśmiech. — Musiałem przed śniadaniem z eść coś takiego, co mi
zaszkoǳiło.
— Może kawa — ozwał się pan Cheyne, którego twarz była niewzruszona, akby
wykuta z brązu. — Nie pó ǳiemy uż z powrotem.
— Zda e mi się, że nieźle byłoby ze ść do przystani — rzekł Disko. — To niedaleko
stąd… tuż obok Portugalczyków… a świeże powietrze doda sił pani Cheyne.
Harvey ozna mił, że nigdy w życiu nie czuł się lepie . Jednakże gdy zobaczył e e e e
sto ący — po świeżo odbytym remoncie — przy nabrzeżu Wouvermana, wówczas wszelka
obo ętność prysła wobec ǳiwnego stanu dumy i smutku. Inni luǳie — letnicy i tym
podobna zbieranina — pływali sobie dla zabawy łódkami lub z brekwaterów spoglądali
na morze; ale Harvey teraz rozumiał te rzeczy od wewn t z — a było tych rzeczy więce ,
niż mógł myślą ogarnąć. Mimo wszystko, o mało co nie siadł na ziemi i nie rozpłakał się
z powodu od azdu małego szonera. Pani Cheyne nie krępowała się niczym, tylko ęczała za
każdym krokiem i ǳiwy niestworzone opowiadała pani Troop, która „cackała się z nią”
— dopóty dopóki Dan, z którym od szóstego roku życia nikt się nie „cackał”, począł
głośno gwizdać.
Tak więc cała załoga (Harvey czuł się tak, akby był na starszym w świecie marynarzem) zeszła na stary szoner pomięǳy podniszczone uż rybackie łoǳie. Harvey odwiązał
sztorcumę od cumownicy, a oni ęli manewrować statkiem, prowaǳąc go wzdłuż bulwaru. Każdy chciał tak wiele naraz powieǳieć, że ostatecznie nikt niczego ważnego nie
rzekł. Harvey prosił Dana, ażeby pilnował skórzni stry a Saltersa i rybackie dragi Penna,
a Długi Dżek zalecał Harvey’owi, by nauka sztuki żeglarskie , aką odebrał, nie poszła
w las; ednakże żarty te utrzymane były w karbach obecnością dwóch kobiet, a zresztą trudno dowcipkować, gdy pas zielone wody coraz to barǳie odǳielał serdecznych
przy aciół.
— Kliwer i fok w górę! — huknął Disko, biegnąc do steru, bo uż wiatr poruszał
statkiem. — Do wiǳenia, Harve! Będę dużo myślał o tobie i twoich roǳicach!
Niebawem statek tak się oddalił, iż uż nie było słychać żadnego głosu. Wszyscy czworo usiedli na krawęǳi i przyglądali się mu. Pani Cheyne wciąż eszcze płakała.
— Cicho, cicho, mo a droga pani — mówiła pani Troopowa; — przecież obie esteśmy kobietami. Chyba to, że się pani wybeczy, nie przyniesie ulgi pani sercu. Panu
Bogu wiadomo, że nigdy taki płacz nie przyniósł nic dobrego, ale Pan Bóg wie także, że
miałam też o co płakać!…
*
W parę lat późnie , na drugim końcu Ameryki zdarzyło się, iż wśród oślizgłe morskie doki, krętą uliczką u ętą w dwa rzędy przepysznych domostw — drewnianych, ale
naśladu ących kamienice — szedł akiś młoǳieniec. Naprzeciw niego, właśnie gdy stał
koło bramy z kutego żelaza, wy echał konno — a koń wart był co na mnie tysiąc dolarów
— drugi młoǳieniec. I oto, ak oba ozwali się do siebie:
— Hallo, Dan!
— Hallo, Harve!
— Cóż tam u ciebie słychać? Jak ci się powoǳi?
— A, tak sobie. Jestem uż, że tak powiem, stworzeniem, które nazywa ą pomocnikiem bosmana… ot po prostu bosmańczykiem. A ty użeś się uporał z tą two ą uczelnią?
— Odbyłem znaczną część drogi. Powiadam ci, że Leland Stanford Junior to nie stary
e e e e, ednakże wkrótce wezmę się do pracy.
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— Masz na myśli nasze okręty?
— Właśnie, że tak. Poczeka no tylko, ak ci wpaku ę nóż w bok, Dan. Gdy obe mę
rządy, mam zamiar dać się we znaki całe stare linii.
— E, akoś wytrzymam! — rzekł Dan, szczerząc zęby poufale, a gdy Harvey zsiadł
z konia i zapytał przy aciela, czy we ǳie do domu, ten dodał: — Przecież dlatego tu zapuściłem kotwicę! Ale powieǳ no mi, czy gǳie w tych stronach nie ma naszego doktora?
Rozległ się cichy, ale triumfu pełen chichot. Z mgły wynurzył się eks-kucharz załogi
e e e e, by u ąć wierzchowca za uzdę. Poczciwiec nie pozwalał nikomu się wyręczać
w trosce o wszelkie potrzeby Harvey’a.
— Ależ tu mgła ak na Ławicach, prawda, doktorze? — zagadnął go Dan przychylnie.
Jednakże czarny Celt, obdarzony dwo akim zmysłem wzroku, zdawał się niezdolny do
dania akie kolwiek odpowieǳi, dopóki nie pochwycił Dana za ramię i po raz dwuǳiesty
nie zakrakał mu w ucho starym proroctwem:
— Pan — sługa… Zwierzchnik — podwładny… Pamiętasz, Dan Troop, co ci mówiłem na pokłaǳie e e e e?
— No, nie będę przeczył, że ak dotąd; całkowicie się to sprawǳa — przyznał Dan.
— Ale e e e e był sprawnym stateczkiem i bądź co bądź zawǳięczam mu wiele…
emu i tatkowi.
— Ja również — dodał Harvey Cheyne.

     
Bakier, bakork — lewy bok statku
Bliza — latarnia morska
Bukszpir — przedłużenie bukszprytu czyli skośnego masztu na przoǳie okrętu, służące do rozpinania kliwrów (żagli klinowych)
Bum — podbieg — drążek żaglowy
Buksy — nieprzemakalne spodnie rybackie
Depka — wąski pas głębokie wody mięǳy mieliznami
Doka — gęsta mgła na woǳie
Dolban — krawędź burty łoǳi, gǳie osaǳa się dulki wioseł
Fansznur — tryska — sznur do podciągnięcia bandery
Fokmaszt — maszt przedni, fokżagiel
Galarda — wzniesienie na przoǳie okrętu mieszczące kwaterę załogi okrętowe . Kasztel przedni.
Galion — rzeźba zdobiąca przód okrętu
Gary — liny do manipulowania żaglami (też brosy)
Gawełek — rączka koła sterowego
Gorcyl — lina do podciągania żagla na re ę
Grotmaszt — maszt środkowy okrętu (analogicznie: grotżagiel)
Gwiźǳiel — pływa ąca syrena, ostrzega ąca statki
Hak — ławica piaskowa
Halza — lina do naprężania dolnego wiatrowego rogu żagla
Helmąt — ręko eść steru
Jata — nadbudówka na pokłaǳie statku
Kabestan — pionowa winda kotwiczna
Kambuza — kuchnia okrętowa
Kluza — otwór, przez który przechoǳi łańcuch kotwicy
Komięga — gruchot — statek nienada ący się do pływania
Kwatera — część górnego pokładu
Le — strona niezwrócona do wiatru
Lek — wyrwa w burcie statku
Mamka — mgła na pokłaǳie
Maszoperia — spółka rybacka
Naktuz — szafka na busolę
Opława — część burty wysta ąca nad wodę
Paczyna — wielkie wiosło bez okucia
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Paruch — płachta, płótno żaglowe
Płuto, płucisko — pław połączony z kotwą lub siecią
Podbitka — daszek nad ka utą
Przelewa — gwałtowna fala odbĳa ąca się od burty i wǳiera ąca się na pokład
Re da, motława — mie sce osłania ące przycumowane statki
Rewa — ławica piaskowa w morzu
Ruchawa, ruchawka, rolinga — fala rozbĳa ąca się na mieliźnie
Stry — wiatr na woǳie
Szląg — dolne wiązanie części masztu
Sztaba — przód okrętu
Szlak — lina do umocowania masztu (na nim: sztakżagiel)
Sztymbork — prawy bok statku
Talki — bloki w olinowaniu statku
Toczenice — roǳa wielkich fal na rewach
Trola — roǳa niewodu czy wędy rybackie
Waruga — dyżur okrętowy
Wesoły statek — statek o sztabie mocno zadarte do góry
Wręga — żebro okrętu
Wronka, topżagiel — żagiel szczytowy
Wytycznia — konstrukc a drewniana lub żelazna wskazu ąca okrętom drogę lub
ostrzega ąca e o niebezpieczeństwie
Zagłówek — górna część pokładu w sztabie statku
Zydwester — nieprzemakalny kapelusz marynarski
Zyźnik — ma tek wypompowu ący lub wybiera ący wodę morską nagromaǳoną na
statku
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